
 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 2013ديسمبر  - 29  27 بيروت :املؤتمر الدولي الثاني

 

الحق في بيئة سليمة في التشريعات 
الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية  

 القادمةالبيئة أمانة لألجياؿ 
 

 

+961- 71053262  -  08 .ب.ص –فرع أبي سمراء : طرابلس/ لبناف    

 

 

 
 

 

 أعمال املؤتمرات

 ISSN 2409-3963 



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

2 

 

  

  



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

3 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

4 

 

 
  

 

 

 ...توطئة
 

التشريعات الحق في بيئة سليمة في " مؤتمرنا الدكلي الثاني حوؿ لقد عقدنا العـز أف يهنظم 
أياـ  في مدينة بيركتمانة لالجياؿ القادمة، أتحت شعار البيئة "  الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية

لبناف ، رغم كل الظركؼ التي تمر بها المنطقة كلبناف على كجو التحديد، ، ألف ديسمبر 29إلى  27
األرز،  الشجرة الطيبة التي سيبقى  بوابة الشرؽ األكسط كالغالي على قلوب كل العرب، ىو كذلك لبناف

. دائما بمشيئة اهلل تعالى ذات األصل الثابت كالفرع الشامخ كرمزا للعطاء
إف موضوع البيئة من المواضيع الشائكة التي يجب أف ال تتوقف األقالـ كال األبحاث عن الكتابة 

. كبيرا من االىتماـ فيها، كمن ىذا المنطلق خصص لو مركز جيل البحث العلمي ىذه السنة حيزا

، التي شارؾ فيها عدد كبير من الباحثين من 2013ففي بداية السنة أعلنا عن مسابقة جيل البيئة 
 ؛عدة دكؿ عربية من خالؿ أبحاث علمية قيمة

كما صدر العدد الثاني من مجلة جيل حقوؽ اإلنساف كالذم خصص كل صفحاتو للبيئة كسبل 
. المحافظة عليها

دكؿ عربية   10بين أساتذة كباحثين من كالذم جمعىذا المؤتمر بتنظيم 2013 كلقد ختمنا عاـ 
. تهم كأفكارىم كاقتراحاتهمامؤسسة جامعية من أجل مشاركتنا خبر 32ك

ىي مساىمة ثانية في غضوف سنة من مركز جيل البحث العلمي للخركج بحلوؿ كتوصيات عملية 
ننقل لهم الشعلة كنهيأ لهم كل سبل ، فيها كالتي سنورثها لألجياؿ الصاعدةتحفظ لنا بيئتنا التي نعيش 

 .نحثهم على العلم كالعمل كنكوف لهم خير سلف لخير خلف، العيش الكريم
المركز تحت تصرفكم  يضعكنزكال عند رغبة اللجنة العلمية التي صاغت توصيات ىذا المؤتمر 

ر كالتي التزمت بالمعايير الشكلية الموضوعة من قبل لجنتو أىم األبحاث العلمية المشاركة بهذا المؤتم
تلتمس قضايا التي في إثراء المكتبات بالدراسات كالبحوث العلمية  الموقرة، كمساىمة منو العلمية

 .العصر كمتطلبات الواقع في العالم اإلسالمي
 

سركر طالبي المل . د/ رئيسة المؤتمر 
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القانوف الدكلي كالشريعة اإلسالمية    صحية بينحق اإلنساف في بيئة 
 األمين العاـ لرابطة الجامعات اإلسالمية/  د جعفر عبد السالـ.أ

 

 

مقدمة 

هتتم الدكؿ كاجملتمعات اإلسبلمية عن طريق مؤسساهتا الدينية باالجتهاد، إلٯباد األحكاـ الشرعية ٤با ٰبدث 
لذا ٓب يكن غريبا أف تعقد مؤٛبرات كندكات تعاِب قضايا التجديد  كيستجد للناس من أمور ُب ٨بتلف شئوف حياهتم،

ـ، ََُُِب الفكر كُب الفقو اإلسبلمي، كأذكر منها مؤٛبر اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية الذم عقد ُب مايو 
ُب القضايا كمؤٛبر جامعة الّبموؾ الذم عقد ُب نفس العاـ، ككذا مؤٛبرا عقد ُب دار ا٢بديث ا٢بسنية عن االجتهاد 

.   ُا٤بستتددة ُب نفس العاـ أيضان 

إف الكتابة ُب ىذا ا٤بوضوع من األٮبية ٗبكاف، إذ ألف األحكاـ كا٤ببادئ ا٤بوجودة ُب القانونْب الدكٕب كالداخلي، 
ككذلك ُب الشريعة اإلسبلمية، قد بلورت طائفة جديدة من حقوؽ اإلنساف تعرؼ با١بيل الثالث من حقوؽ اإلنساف، 

.  ِحقوؽ التضامن ٗبعِب آخرأك 

لقد قدمت الثورة الفرنسية للمجتمع األكركيب ُب العصر ا٢بديث، كعلى كجو التتديد ُب بداية القرف التاسع عشر، 
الطائفة األكٔب ٢بقوؽ اإلنساف كالٍب تبْب أهنا ال تتطلب من الدكلة سول السماح للفرد ٕبرية العمل كحرية التصرؼ 

كبعد ا٢برب العا٤بية الثانية قدمت األمم ا٤بتتدة للعآب ما . ٛبتع با٢بقوؽ الفردية ك٩بارستهادكف تدخل منها يفسد اؿ
كالٍب تتكوف من اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ، العهد الدكٕب للتقوؽ ا٤بدنية " كديقة حقوؽ اإلنساف"أطلق عليو 

ذلت جهود كبّبة طواؿ القرف العشرين من قبل كالسياسية ، كالعهد الدكٕب للتقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كما ب
األمم ا٤بتتدة كاألجهزة كاللجاف العديدة الٍب شكلتها لبلورة حقوؽ اإلنساف كإحالتها من مبادئ عامة إٔب قواعد 

كما تقدمت جهود األمم ا٤بتتدة ُب ٦باؿ التطبيق الفعلي . قانونية ٧بددة تصلح للتطبيق، كٯبازل من ٱبالف أحكامها
كا٢بريات الٍب تضمنتها الوديقة، كعلى كجو ا٣بصوص ُب ٦باؿ تطبيق حق تقرير ا٤بصّب على األقاليم الٍب  للتقوؽ

. كانت مستعمرات سابقة، كٙبررت العديد من الدكؿ ُب آسيا كإفريقيا بفضل ىذه ا١بهود 

درت ُب أسلوب ا٢بياة، على أف التطورات العديدة الٍب شهدهتا اإلنسانية على مدل ىذا القرف قد غّبت الواقع كأ
كأكجدت حقائق جديدة ال ٲبكن ٘باىلها بالنسبة ٤بمارسة ا٢بقوؽ التقليدية الٍب تضمنتها الودائق كالدساتّب ا٣باصة 
ٗبختلف الدكؿ، كمن ٍب كاف االىتماـ بإٯباد جيل دالث من أجياؿ حقوؽ اإلنساف ىو ما عرؼ اصطبلحا ٕبقوؽ 

أف ٛبارس إال بشكل ٝباعي من ناحية، كالٍب ال ٲبكن لدكلة كاحدة من الدكؿ التضامن، تلك ا٢بقوؽ الٍب ال ٲبكن 
النامية أف ٛبارسها ٗبفردىا كإ٭با تتطلب تضامن الدكؿ ُب اجملتمع الدكٕب لكفالة تلك ا٢بقوؽ ١بميع الشعوب، من ناحية 

                                                           
 
 .2008هاعغ ٌٍّإٌف اٌزغل٠ل فٟ اٌفىو اإلٍالِٟ، ْٔو هاثطخ اٌغبِؼبد اإلٍال١ِخ، اثو٠ً  - 
2
 .2005هاعغ ٌٍّإٌف، اٌمبْٔٛ اٌلٌٛٞ ٌؾمٛق اإلَٔبْ، كهاٍبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚفٟ اٌْو٠ؼخ اإلٍال١ِخ، كاه اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ، اٌمب٘وح  - 
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كب ُب السبلـ، كحقها ُب حق الشع: أخرل كقد أعلن ا٤بيثاؽ األفريقي ٢بقوؽ اإلنساف ىذه ا٢بقوؽ، كُب مقدمتها
. التنمية كحقها ُب بيئة صتية مناسبة 

إف الشريعة اإلسبلمية الغراء قد سبقت كل التشريعات إٔب تقرير ىذه ا٢بقوؽ لئلنساف، حيث تضمنت النصوص 
ستنباط الصرٰبة ُب القرآف كالسنة ٦بمل منظومة ا٢بقوؽ كالواجبات الٍب نعا١بها اآلف، كٲبكن أف نطورىا كنفصلها باال

. من النصوص الصرٰبة كمن ا٤بمارسات العملية الٍب تضمنتها كتب السّب كا٤بغازم كالتاريخ اإلسبلمي بشكل عاـ 

إف القرآف الكرٙب يهتم اىتماما بالغا بتتقيق العدلة على األرض كيطالب اجملتمع اإلسبلمي حكاما ك٧بكومْب 
كىالى ٯبىٍرًمىنَّكيٍم : ص حٌب كلو كانوا من األعداء يقوؿ تعأببا٢برص على تطبيقها ُب كل األكقات كعلى ٝبيع األشخا

. ُقد حرص على تطبيقها ُب سنتو العملية  صكما أف الرسوؿ  [ٖ: ا٤بائدة] شىنى في قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليواٍ 

ا٤بصاّب كما أف نظرية حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ تقـو ُب جانب كبّب منها على فكر ا٤بقاصد ا٣بمس أك  
ا٣بمس كىى مقاصد حفظ النفس كالدين كالعقل كا٤باؿ كالعرض كىى ا٤بقاصد التقليدية الٌب استنبطها الفقهاء من 
القرآف كالسنة، كٲبكن استنباط العديد ـ األحكاـ األخرل الٌب تتصل هبا، مثبل ال ٲبكن حفظ النفس إال إذا عاش 

ا٤بقصد يرتبط بو ارتباطا كديقا ٗبا يعرؼ حديثا با٢بق ُب ا٢بياة كا٢بق اإلنساف ُب بيئة صتية سليمة كىكذا ٪بد أف ىذا 
ُب بيئة صتية مناسبة، كما أف اإلسبلـ يفرض على ا٤بسلم أف يكوف شخصا إٯبابيا يتعامل مع ا٢بياة هبمة كنشاط كال 

ف، كىذا ما سوؼ يتوقف عن العمل كالتعاكف مع اآلخر حٌب الوفاة، كىو أساس قول كما عرؼ حديثا ٕبقوؽ التضاـ
حقوؽ التضامن كحق اإلنساف ُب بيئة صتية : نقـو بتفصيلو فيما يلي من الصفتات حيث سنعرض ُب ا٤ببتث األكؿ

. منسبة من منظور قانوٗب 

.  كنتناكؿ ُب ا٤ببتث الثا٘ب حق اإلنساف ُب بيئة صتية مناسبة كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية
 

بيئة صحية مناسبة من منظور القانوف الدكلي المبحث األكؿ حق اإلنساف في 

حقوؽ التضامن من منظور القانوف الدكلي  : أكال 

أعلنت العديد من ا٤بواديق الدكلية طائفة جديدة من حقوؽ اإلنساف ىي ما يعرؼ ٕبقوؽ التضامن على أساس أهنا 
ا٢بقوؽ اللصيقة بشخصية اإلنساف كالٍب ال ٛبثل ا١بيل الثالث من أجياؿ حقوؽ اإلنساف، باعتبار أف ا١بيل األكؿ ٲبثل 

ٲبكن أف ٰبيا حياة كرٲبة بدكهنا، كأكؿ ىذه ا٢بقوؽ ىو حق اإلنساف ُب ا٢بياة، ٍب حقو ُب ا٢برية كحقو ُب سبلمة 
شخصو، ٍب حقو ُب التقاضي كما يتفرع عنو من حقوؽ أخرل تثبت للشخص عند اهتامو ٔبرٲبة معينة، أك عند ١بوئو 

قو ُب أف تنظر قضيتو أماـ ٧بكمة مستقلة، كاعتبار ا٤بتهم بريئا حٌب تثبت إدانتو قانونا عن طريق للقضاء، مثل ح
. ٧باكمة علنية تؤمن لو فيها الضمانات الضركرية للدفاع، إٔب آخر ىذه الطائفة الواسعة من حقوؽ اإلنساف

                                                           
 
ؽ١ش أٚٙؾٕب و١ف أْ اٌؼلاٌخ   4، ْٔو هاثطخ اٌغبِؼبد اإلٍال١ِخ، اٌمب٘وح، ٍٍٍَخ فىو اٌّٛاعٙخ هلُ"اإلَٔبْاإلٍالَ ٚؽمٛق " هاعغ ٌٍّإٌف - 

 .ِٚب ثؼل٘ب  27٘ٝ أٍبً ِٓ أٌٍ ثٕبء كٌٚخ اإلٍالَ ٚؽمٛق اإلَٔبْ فٟ اإلٍالَ هاعغ ٓ  
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، فهي "ا٢برية"دئ الثورة الفرنسية كىو كقد ربط فريق من فقهاء الفقو الفرنسي ىذه ا٢بقوؽ با٤ببدأ األكؿ من مبا 
حقوؽ ال ٙبتاج ُب قيامها لتدخل الدكلة، بل العكس، ٙبتاج إٔب عدـ تدخلها إال لضبط ٩بارستها كمنع التعرض لؤلفراد 

. ُب التمتع هبا 

ٯبايب من كا١بيل الثا٘ب ٢بقوؽ اإلنساف ٲبثل ا٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية، تلك ا٢بقوؽ الٍب ٙبتاج إٔب تدخل إ
الدكلة هبدؼ تقدٙب خدمات كهتيئة مناخ يتيح لؤلفراد أف يتمتعوا هبذه ا٢بقوؽ، فالدكلة تساعدىم بشكل جدم ُب 

حق الدكؿ األطراؼ ُب العهد ا٢بإب ُب "كأكؿ ىذه ا٢بقوؽ ىو حق العمل، كىو يعِب . التمتع هبذه ا٢بقوؽ ك٩بارستها 
. امو فرصة كسب معيشتو عن طريق العمل الذم ٱبتاره أك يقبلو ٕبريةالعمل الذم يتضمن حق كل فرد ُب أف تكوف أـ

.  ُ"كتتخذ ىذه الدكؿ ا٣بطوات ا٤بناسبة لتأمْب ىذا ا٢بق

كال أدؿ من ضركرة التدخل اإلٯبايب للدكلة لنيل ىذا ا٢بق ٩با كرد ُب الفقرة الثانية من ا٤بادة السادسة من العهد 
تشمل ا٣بطوات، الٍب تتخذىا أم من الدكؿ األطراؼ ُب العهد : "ية، من أنوالدكٕب للتقوؽ االقتصادية كاالجتماع

ا٢بإب للوصوؿ إٔب ٙبقيق كامل ٥بذا ا٢بق، كبرامج كسياسات ككسائل لئلرشاد كالتدريب الفِب كا٤بهِب من أجل ٙبقيق 
". السياسية كاالقتصادية ٭بو اقتصادم كاجتماعي كدقاُب مطرد، كعمالة كاملة كمنتجة ُب ظل شركط تؤمن للفرد حرياتو

. كا٢بق الثا٘ب ُب ىذه الطائفة من ا٢بقوؽ ىو حق الفرد ُب الضماف االجتماعي 

كا٢بق الثالث ىو حق الفرد ُب مستول معيشي مناسب لنفسو كلعائلتو ٗبا ُب ذلك الغذاء ا٤بناسب كا٤بلبس 
. كا٤بسكن 

افة، كا٢بق ُب ا٢بياة ُب ظل أسرة قوٲبة، إٔب غّب ذلك كيدخل ُب ىذه الطائفة من ا٢بقوؽ ا٢بق ُب التعليم كُب الثق
من ا٢بقوؽ الٍب ٪بد تفصيبل كاسعا ٥با ُب العهد الدكٕب للتقوؽ االقتصادية كاالجتماعية، الصادر عن األمم ا٤بتتدة 

. ـ ُٔٔٗعاـ 

تضامن، كتتميز كيهمنا ُب ىذا الصدد أف نركز على ا١بيل الثالث من أجياؿ حقوؽ اإلنساف أك ما يعرؼ ٕبقوؽ اؿ
: ىذه ا٢بقوؽ ٗبا يلي 

. أهنا ٙبتاج إٔب التعاكف بْب ٨بتلف الدكؿ كالشعوب لضماف قيامها كلكفالة ٛبتع األفراد هبا  -ُ
. كىكذا نرل أف جهود الدكلة كحدىا ال ٲبكن أف توفرىا، بل ٯبب أف تتضافر ا١بهود الدكلية لكفالتها

ظمات الدكلية، كعلى رأسها منظمة األمم ا٤بتتدة كنقصد با١بهود الدكلية ىنا جهود الدكؿ كا٤بن
. كالوكاالت ا٤بتخصصة، بل كا٤بنظمات اإلقليمية كذلك 

أهنا تفَبض تعاكنا كبّبا، كنوعا من التكافل بْب األسرة الدكلية، أم إهنا تفَبض ٚبلي  -ِ
الدكٕب  الدكؿ عن سلبيتها كعيش كل كاحد منها داخل حدكدىا، كذلك يفرض تغيّبا ُب بناء القانوف

التقليدم كأىدافو، فلم يعد مقبوال أف يكوف ىدؼ القانوف الدكٕب ٦برد إبعاد الدكؿ عن بعضها البعض 

                                                           

ِٚب  4َ ٓ 2000ٛجؼخ  –اٌمب٘وح  –ّو اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ، اٌلاه اٌٍجٕب١ٔخ ٌٍطجبػخ ٚآٌ: هاعغ ٌٍّإٌف   

 .ثؼل٘ب
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حٌب ال تتتارب، بل إف ىدفو اآلف ىو تقريب الدكؿ من بعضها البعض حٌب تتعاكف كٙبقق ا٤بصاّب 
 . ُا٤بشَبكة فيما بينها

بالدكؿ النامية أك دكؿ العآب الثالث  أف ىذه الطائفة ا١بديدة من ا٢بقوؽ تتطلب االعَباؼ -ّ
كأشخاص قانونية ٙبتاج إٔب ٞباية خاصة، ذلك أهنا اآلف الطرؼ الضعيف ُب العبلقات الدكلية، 
 .كبالتإب ال ٲبكن إقرار قواعد عامة تطبق على كل الدكؿ ُب اجملاالت الٍب تتعلق ٕبقوؽ التضامن

ُب الدخوؿ بْب ٦بموعة الدكؿ ا٤بتقدمة ك٦بموعة الدكؿ إف ىناؾ ىوة كاسعة : كلشرح ىذه ا٤بسألة، نقوؿ
من إٝبإب الدخل العا٤بي، % َٖدكلة ٙبصل تقريبا على  ُٖفالدكؿ ا٤بتقدمة كعددىا ُب العآب حوإب . النامية 

كيصاحب الفقر ا٤بنتشر ُب الدكؿ % َِدكلة ٙبصل على الباقي كىو  َُٖبينما باقي الدكؿ كىي أكثر من 
كبالتإب فهي ٙبتاج إٔب قواعد للتعامل تراعي ظركفها ُب . أعداء اإلنسانية كىي ا١بهل كا٤برضالنامية أشد 

 . ِالعبلقات الدكلية

تقرر  -ُب ٦باؿ توزيع الَباث ا٤بشَبؾ لئلنسانية من دركات أعإب البتار -كقد بدأت تتكوف قواعد دكلية 
ات غّب ا٢بية مثبل، كلو ٓب تكن لديها القدرات امتيازات خاصة للدكؿ النامية كحصو٥با على نصيب من الثرك

.  على االستغبلؿ الفِب ٥بذا الَباث 

كما بدأت توجد قواعد ٛبيز لصا٢بها ُب التجارة الدكلية بفرض ٞباية خاصة ألسعار ا٤بواد األكلية الٍب  
تصادية ٥بذا تتخصص ىذه الدكؿ ُب إنتاجها، كبتشجيعها على إقامة االٙبادات التجارية كالتكتبلت االؽ

 .ا٣بصوص

 .أف ىذه ا٢بقوؽ ٙبتاج إٔب تقدٙب مساعدات من الدكؿ الغنية إٔب الدكؿ الفقّبة  -ْ
: كىذه ا٤بساعدات ٯبب أف تشمل 

من % ُتدفق نقدم من أمواؿ الدكؿ الغنية إٔب الدكؿ الفقّبة ٗبا ال يقل عن  -أ 
. ا٤بتتدة  دخل الدكؿ الغنية، كما كرد ُب أكثر من توصية للجمعية العامة لؤلمم

مساعدات فنية للدكؿ النامية إلقامة مشركعات البنية األساسية كاإلسراع ٔبهود  -ب 
 .التنمية فيها، حٌب تستطيع أف تنتج الغذاء كالكساء كالدكاء الذم ٙبتاج إليو شعوهبا 

تسعّب منتجاهتا من ا٤بواد -مساعدات عن طريق التجارة كىي كثّبة منها    -ج 
إزالة القيود ا٤بفركضة على تصدير منتجاهتا إٔب الدكؿ الغنية، كعدـ تسعّبا عادال، ك -األكلية

كبا١بملة ٯبب أال ٚبضع الدكؿ النامية لقواعد . إغراؽ أسواقها ٗبنتجات تنافس منتجاهتا

                                                           

ٛجؼخ  –علح  –ِووي اٌجؾٛس ٚاٌز١ّٕخ ، عبِؼخ اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي  –هاعغ ٌٍّإٌف ، اإلٛبه اٌمبٟٔٛٔ ٌٍز١ّٕخ االلزٖبك٠خ   

 .ِٚب ثؼل٘ب  03 َ ٓ 977 

 .ِٚب ثؼل٘ب  77ٌٍّإٌف ، اٌّوعغ اٌَبثك ٓ  2- 
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ا٤بساكاة كا٤بنافسة ا٢برة ُب اجملاؿ التجارم الدكٕب ألف ا٤بساكاة ىنا ال تكوف بْب متكافئْب، 
 .نامية مسئوليات ال تقدر على الوفاء هبا كبالتإب ٙبمل الدكؿ اؿ

: الحق في بيئة صحية سليمة في منظومة حقوؽ التضامن: ثانيا 

تضمن ا٤بيثاؽ األفريقي ٢بقوؽ اإلنساف كالشعوب سبقا عن ا٤بواديق الدكلية األخرل فيما يتصل ٕبقوؽ التضامن، 
كاالجتماعي كالسياسي، كما تفرضو ىذه الظركؼ من  رٗبا لظركؼ القارة األفريقية الٍب يسود فيها التخلف االقتصادم

ا٢باجة إٔب التضامن كالتعاكف الدكليْب لتنمية القارة األفريقية، كلكفالة التمتع ٗبختلف ا٢بقوؽ كا٢بريات ا٤بقررة ُب 
فريقي ٢بقوؽ ا٤بيثاؽ األ"كيتضح ذلك ٩با جاء ُب ديباجة . ا٤بواديق الدكلية ٢بقوؽ اإلنساف، سواء الفردية أك ا١بماعية 

فقد جاء بو أف الدكؿ األعضاء ُب منظمة الوحدة األفريقية إذ تؤكد ٦بددا تعهدىا الر٠بي الوارد ُب " اإلنساف كالشعوب
من ا٤بيثاؽ بإزالة ٝبيع أشكاؿ االستعمار من أفريقيا، كتنسيق كتكثيف تعاكهنا كجهودىا لتوفّب ظركؼ حياة  (ِ)ا٤بادة 

التعاكف الدكٕب، آخذة ُب ا٢بسباف ميثاؽ منظمة األمم ا٤بتتدة كاإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ أفضل لشعوب أفريقيا كتنمية 
كإذ تعرب عن اقتناعها بأنو قد أصبح من الضركرم كفالة اىتماـ خاص للتق ُب التنمية، كبأف ا٢بقوؽ . اإلنساف

كقد صاغ ا٤بيثاؽ حقوؽ التضامن على  "ا٤بدنية كالسياسية ال ٲبكن فصلها عن ا٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
: النتو اآلٌب 

 : (َِ)مادة 

لكل شعب ا٢بق ُب الوجود، كلكل شعب حق مطلق كدابت ُب تقرير مصّبه، كلو أف  -ُ
ٰبدد ٕبرية كضعو السياسي، كأف يكفل تنميتو االقتصادية كاالجتماعية، على النتو الذم ٱبتاره 

. ٗبتض إرادتو 

ا٢بق ُب أف ٙبرر نفسها من أغبلؿ السيطرة باللجوء إٔب كافة  للشعوب ا٤بستعمرة ا٤بقهورة -ِ
 .الوسائل الٍب يعَبؼ هبا اجملتمع الدكٕب 

١بميع الشعوب ا٢بق ُب ا٢بصوؿ على ا٤بساعدات من الدكؿ األطراؼ ُب ىذا ا٤بيثاؽ، ُب  -ّ
 .نضا٥با التتررم ضد السيطرة األجنبية، سواء أكانت سياسية أـ اقتصادية أـ دقافية 

 (ُِ)ة ماد

تتصرؼ ٝبيع الشعوب ٕبرية ُب دركاهتا كمواردىا الطبيعية، كٲبارس ىذا ا٢بق ٤بصلتة  -ُ
. كال ٯبوز حرماف شعب من ىذا ا٢بق بأم حاؿ من األحواؿ. السكاف كحدىم 

ُب حالة االستيبلء على أمواؿ الشعوب من االستعمار، يكوف للشعب الذم ًب االستيبلء  -ِ
 .اسَبدادىا كُب التعويض ا٤ببلئم  على ٩بتلكاتو ا٢بق ا٤بشركع ُب

يكوف التصرؼ ا٢بر ُب الثركات كا٤بوارد الطبيعية دكف مساس بااللتزاـ بتنمية تعاكف  -ّ
 .اقتصادم دكٕب قائم على أساس االحَباـ ا٤بتبادؿ كالتبادؿ ا٤بنصف كمبادئ القانوف الدكٕب 
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 (ِِ)مادة 

كاالجتماعية كالثقافية، مع االحَباـ لكل شعب من الشعوب ا٢بق ُب التنمية االقتصادية  -ُ
. التاـ ٢برية الشعوب كذاتيتها كالتمتع ا٤بتساكم بالَباث ا٤بشَبؾ للجنس البشرم 

. من كاجب الدكؿ بصورة منفردة أك بالتعاكف مع اآلخرين ضماف ٩بارسة حق التنمية  -ِ

 (ِّ)مادة 

كم العبلقات بْب للشعوب ا٢بق ُب السبلـ كاألمن على الصعيدين الوطِب كالدكٕب كتح -ُ
الدكؿ كمبادئ التضامن كالعبلقات الودية الٍب أكدىا ضمنيا ميثاؽ األمم ا٤بتتدة، كأكدىا ٦بددا 

. ميثاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية 

 (ِْ)مادة 

. لكل الشعوب ا٢بق ُب بيئة مرضية كشاملة كمبلئمة لتنميتها 

من تقرير حق  ّ/َِهنا ما جاء ُب ا٤بادة كىكذا بْب ا٤بيثاؽ حقوؽ الشعوب أك حقوؽ التضامن كيهمنا ـ
الشعوب ُب ا٢بصوؿ على ا٤بساعدات من الدكؿ األطراؼ ُب ا٤بيثاؽ، كحقها ُب الكفاح ضد السيطرة األجنبية سواء 

أكانت سياسية أـ اقتصادية أـ اجتماعية، كحقها ُب السيادة الدائمة على مواردىا الطبيعية كُب اسَبداد ما سلبو 
كذلك قرر ا٤بيثاؽ حقْب مهمْب ٮبا ا٢بق ُب التنمية، كا٢بق ُب بيئة صتية شاملة . ا كالتعويض عنو االستعمار منو

كمبلئمة لتنميتها 

كقد أقرت األمم ا٤بتتدة ُب العديد من إعبلناهتا كمؤٛبراهتا ا٢بق ُب بيئة صتية سليمة كمناسبة، ككذلك سائر 
عاـ الذم جاء فيو حيث ًب الربط بينو كبْب حقوؽ الشعوب ُب كقد أكردنا ىذا ا٢بق ُب اإلطار اؿ. حقوؽ التضامن 

حياة كرٲبة بشكل عاـ، كُب التنمية االقتصادية كاالجتماعية كُب العيش ُب سبلـ تاـ كالتترر من االستعمار كا٥بيمنة 
.  ُاالقتصادية

األساس القانوني للحق في بيئة صحية : ثالثا 

فهناؾ .  العديد من ا٢بقوؽ الٍب أقرهتا القوانْب كالعهود كا٤بواديق الدكلية نستطيع أف ٪بد أساس ىذا ا٢بق ا١بديد، ُب
إٝباع على كفالة حق الفرد ُب ا٢بياة كُب سبلمة بدنو كجسده، كال ٲبكن لئلنساف التمتع هبذا ا٢بق إال إذا عاش ُب 

ا٥بواء أك ا٤باء أك الطعاـ بشكل  بيئة صتية سليمة، إذ إف تلوث البيئة بصوره ا٤بختلفة كعناصره الٍب تناؿ من سبلمة
عاـ، ال ٲبٌكن اإلنساف من ٩بارسة حقو ُب ا٢بياة كُب سبلمة بدنو على الوجو األكمل، كذلك ٯبعل سبلمة البيئة مسألة 

ككذلك ٪بد أف اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف كالعهدين الدكليْب . ضركرية للتمتع با٢بق ُب ا٢بياة كُب سبلمة ا١بسد
القتصادية كاالجتماعية كللتقوؽ ا٤بدنية كالسياسية كىي كدائق تتمتع بقوة إلزاـ كاضتة، تقرر ٦بموعة من للتقوؽ ا

حق الفرد ُب مستول معيشي مناسب لنفسو كلعائلتو ٗبا ُب ذلك الغذاء ا٤بناسب : ا٢بقوؽ ا٤بتصلة بالبيئة الصتية، منها

                                                           

 .ِٚب ثؼل٘ب  90َ كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ، ٓ 996 اٌطجؼخ اٌَبكٍخ هاعغ ٌٍّإٌف ، إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ ،   
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من العهد  (ُُا٤بادة )بصفة مستمرة، ذلك ما نصت عليو  كا٤بلبس كا٤بسكن، ككذلك حقو ُب ٙبسْب أحوالو ا٤بعيشية
: كذلك قررت ىذه ا٤بادة ُب فقرهتا الثانية ما يلي. الدكٕب للتقوؽ االقتصادية كاالجتماعية 

تقر الدكؿ األطراؼ ُب العهد ا٢بإب ٕبق كل فرد ُب مستول معيشي مناسب لنفسو  -ُ
٤بسكن، ككذلك لو حق ُب ٙبسْب أحوالو ا٤بعيشية ٗبا ُب ذلك الغذاء ا٤بناسب كا٤بلبس كا. كلعائلتو 

كتقـو الدكؿ األطراؼ باٚباذ ا٣بطوات ا٤بناسبة لضماف ٙبقيق ىذا ا٢بق، مع اإلقرار . بصفة مستمرة 
. باألٮبية ا٣باصة للتعاكف الدكٕب القائم على الرضاء ا٢بر ُب ىذا الشأف 

ؽ األساسي لكل فرد ُب أف يكوف تقـو الدكؿ األطراؼ ُب العهد ا٢بإب، إقرارا منها باّب -ِ
متتررا من ا١بوع، منفردة أك من خبلؿ التعاكف الدكٕب، باٚباذ اإلجراءات ٗبا ُب ذلك الربامج اددة 

 كالٍب تعترب ضركرية 

من أجل ٙبسْب كسائل اإلنتاج كحفظ كتوزيع األغذية كذلك عن طريق االنتفاع الكلي من  - أ
بادئ التغذية كبتنمية النظم الزراعية أك إصبلحها، ٕبيث ٰبقق ذلك ا٤بعرفة التقنية كالعلمية ا٤بعرفة مب

 .أكرب قدر من الكفاءة ُب التنمية كاالنتفاع من ا٤بوارد الطبيعية 

من أجل تأمْب توزيع عادؿ للمؤف الغذائية ُب العآب تبعا للتاجة، مع األخذ بعْب االعتبار  - ب
 . مشكبلت األقطار ا٤بستوردة لؤلغذية كا٤بصدرة ٥با

من ىذا العهد ذات أٮبية كبّبة ُب شأف تقرير حق اإلنساف ُب ا٢بياة كُب بيئة صتية مناسبة، فقد  (ُِ)كا٤بادة 
 :نصت على 

تقر الدكؿ األطراؼ ُب العهد ا٢بإب ٕبق كل فرد ُب اجملتمع ُب ا٢بصوؿ على أعلى مستول  -ُ
. ٩بكن من الصتة البدنية كالعقلية 

الدكؿ األطراؼ ُب العهد ا٢بإب للوصوؿ إٔب ٙبقيق كلي ٥بذا تشمل ا٣بطوات الٍب تتخذىا  -ِ
 :ا٢بق ما ىو ضركرل من أجل 

العمل على خفض نسبة الوفيات ُب ا٤بواليد كُب كفيات األطفاؿ، من أجل  -أ 
 .التنمية الصتية للطفل

 .ٙبسْب شٌب ا١بوانب البيئية كالصناعية  -ب 

 .ا١بتها الوقاية من األمراض ا٤بعدية كا٤بتفشية كا٤بهنية كمع -ج 
 .إتاحة ا٤بناخ كالظركؼ الٍب تؤمن ا٣بدمات كالعناية الطبية ُب حالة ا٤برض  -د 

القانوف الدكلي للبيئة  : رابعا 

إف التطورات الٍب جرت ُب الواقع ُب ٦باؿ البيئة كتلويثها، قد أظهرت بوضوح أٮبية إقرار ىذا ا٢بق، حق ا٢بياة ُب 
جديدا من فركع القانوف الدكٕب بدأ ُب التكوين اآلف أطلق عليو مصطلح بيئة صتية مناسبة بشكل قوم، حٌب إف فرعا 
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كىو يستهدؼ تبِب ٦بموعة من القواعد كا٤ببادئ ا٤بلزمة للدكؿ كاألفراد لتجنب تلوث البيئة " القانوف الدكٕب للبيئة"
كف بسبب الغازات الٍب تصل إليو كىي تنظر بعْب االعتبار إٔب اتساع دقب األكز. بعناصرىا الثبلدة األرض كا٥بواء كا٤بياه 

من االستخدامات الصناعية للغازات السامة، كبأسباب تلويث البتار بالزيت، ككضع مواد عضوية ُب ا٤بياه، كغّب 
.  ُذلك من كسائل التلوث

كلسنا ىنا ُب ٦باؿ التوسع ُب شرح ىذا القانوف، كيكفي أف نقوؿ إف كل الدكؿ اآلف تضع ُب تشريعاهتا نصوصا 
م البيئة كٛبنع اإلنساف من تلويثها كما أشّب إٔب أف ١بنة القانوف الدكٕب قد جعلت اإلساءة إٔب البيئة بأم شكل من ٙبم

. قبيل ا١برائم الدكلية الٍب ٯبب أف تتضافر جهود اجملتمع الدكٕب، ليس ٤بنعها فتسب، بل للمعاقبة على القياـ هبا

نوف كمصلتة اإلنساف ُب أف يعيش ُب بيئة صتية مناسبة من كا٢بق كما ىو معلـو مصلتة للشخص ٰبميها القا
: أقول ا٤بصاّب ُب القوانْب الدكلية كالداخلية على حد سواء، كذلك لؤلسباب اآلتية 

إنو ال ٲبكن أف ٰبافظ اإلنساف على حياتو سليمان معاَب إال إذا قرر لو ىذا ا٢بق، كمعلـو  -ُ
. قواـ التمتع هبا أف ا٢بق ُب ا٢بياة ىو جوىر حقوؽ اإلنساف، ك

إف ا٢بق ُب بيئة صتية يستند إٔب حق اإلنساف ُب سبلمة جسده كىو بدكره أىم ا٢بقوؽ  -ِ
 .الرئيسية للعيش ُب أماف كارتياح 

إف القوانْب الدكلية كالداخلية توٕب عناية فائقة لسبلمة البيئة الٍب يعيش اإلنساف فيها، كمن  -ّ
نسبيا لئلنساف ُب أف تكوف البيئة الٍب يعش فيها بيئة ٍب فإف ىذه القوانْب قد أنتجت حقا جديدا 

كردت تفصيبلت كاسعة ٥بذا ا٢بق ُب ا٤بواديق كاإلعبلنات الدكلية ا٢بديثة الصادرة عن . صتية صا٢بة 
األمم ا٤بتتدة كعن منظمة الصتة العا٤بية، ككذا عن اإلعبلنات العديدة الٍب صدرت ُب ا٤بؤٛبرات الٍب 

لذا نستطيع أف نؤكد من الوجهة القانونية أننا بصدد . لبيئة كالصتة بشكل عاـ تعاِب شئوف األرض كا
 .حق يسانده القانوف لئلنساف ُب أف يعيش ُب بيئة صتية مناسبة 

كقد كجدنا . ك٫بن نركز ىنا على أف لكل حق بالضركرة كسائل لكفالة ٙبقيقو لئلنساف ك٢بمايتو من أم مساس بو 
اخل ٝبيع الدكؿ ا٤بتتضرة تتذرع بالقانوف ا١بنائي لتجرٙب ا٤بساس بالبيئة، مثل القانوف ا١بنائي قوانْب عديدة للبيئة ُب د

ا٤بصرم، كنفس الوضع ُب القانوف الدكٕب حيث اعترب االعتداء ا١بسيم على البيئة باستخداـ أسلتة ٧بظورة أك 
رىابية ُب تقنْب ١بنة القانوف الدكٕب ككذلك ُب باستخداـ األسلتة التقليدية بشكل يسيء إٔب البيئة من قبيل ا١برائم اإل

. كافة االتفاقيات ا٢بديثة الٍب جرمت اإلرىاب 

أف يلجأ إٔب سلطة القانوف كلما احتاج إٔب ٞباية حقو ُب ا٢بياة ُب " اإلنساف"كىكذا يستطيع الشخص العادم 
.  ٤ِبسيء ُب نفس الوقتبيئة صتية مناسبة، فيطلب من الدكلة منع ا٤بساس هبذا ا٢بق، كيطلب عقاب ا

                                                           
 
ٛجؼخ  –كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ  –اٌلوزٛه ٕالػ اٌل٠ٓ ػبِو ، اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٌٍج١ئخ ، اٌمب٘وح : هاعغ رف١ٖالد مٌه   - 

 ِٚب ثؼل٘ب 3َ ٓ 997 

. ِٚب ثؼل٘ب  30ٓ  23َ ٓ 2003اإلٍىٕله٠خ كوزٛه ِؾّٛك اٌؼبكٌٟ ، ٍِٛٛػخ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ، كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ  2

 .ِٚب ثؼل٘ب  50َ ٓ 2003ٚهاعغ ٌٍلوزٛه ِؾّل ثووبد ، اإلٍالَ ٚاٌج١ئخ ، ٛجؼخ 
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حق اإلنساف في بيئة صحية مناسبة في الشريعة اإلسالمية : المبحث الثاني

: موقف اإلسالـ من البيئة 

حرصت الشريعة اإلسبلمية على أف ٰبيا اإلنساف ُب بيئة صتية مناسبة، ككضعت العديد من القواعد كا٤ببادئ الٍب 
. تكفل سبلمة البيئة كٞبايتها من العبث 

اإلنساف ُب أحسن تقوٙب، كزكده بقدرات فائقة على ا٢بياة السليمة،  –سبتانو كتعأب  –فمن ناحية خلق ا  (ُ)
. ككرمو على سائر ا٤بخلوقات

كال شك أف ذلك يقتضي من اإلنساف الرشيد أف ٰبافظ على ما أعطاه ا حٌب يعيش سليما معاَب، قادرا على 
أعطاه ا لو، كلن يتتقق لو ذلك إال با٢بفاظ على البيئة الٍب يعيش فيها، كبوقاية العمل كعلى اإلنتاج، كمتمتعا ٗبا 

:  -سبتانو كتعأب  –يقوؿ ا٢بق . نفسو من أية أضرار ٙبدث فيها، ككذا با٤بسارعة بالعبلج كلما اقتضى األمر ذلك 
نسىافى ُب أىٍحسىًن تػىٍقًوٙبو ) لىٍقنىا اإٍلً ـى كىٞبىىٍلنىاىيٍم ُب اٍلبػىرِّ كىاٍلبىٍتًر كىرىزىقػٍنىاىيم مِّنى كىؿى )، [ْ: التْب  ](لىقىٍد خى قىٍد كىرٍَّمنىا بىًِب آدى

لىٍقنىا تػىٍفًضيبلن  ًثّبو ٩بٍَِّّن خى  . [َٕ: اإلسراء  ](الطَّيِّبىاًت كىفىضٍَّلنىاىيٍم عىلىى كى

بشكل ىندسي رائع كسليم، قاؿ كمن ناحية أخرل أشار القرآف الكرٙب إٔب التوازف البيئي، كإٔب خلق الكوف  (ِ)
ٍل تػىرىل ًمن ): تعأب  ٍلًق الرٍَّٞبىًن ًمن تػىفىاكيتو فىاٍرًجًع اٍلبىصىرى ىى فيطيورو، ٍبيَّ اٍرًجًع الًَّذم خىلىقى سىٍبعى ٠بىىاكىاتو ًطبىاقان مَّا تػىرىل ُب خى

 . [ْ، ّ: ا٤بلك  ](اٍلبىصىرى كىرَّتػىٍْبً يىنقىًلٍب إًلىٍيكى اٍلبىصىري خىاًسأن كىىيوى حىًسّبه 

كألف البيئة ىي ا٤بهد كالفراش كا٤بوطن كالسكن كا٢بياة لئلنساف، فقد سخرىا ا لو كزكدىا بكل مقومات ا٢بياة 
اآلمنة الصتية السليمة، كنرل أكثر من أية تشّب إٔب ىذا التوازف الدقيق كإٔب ما زكد ا بو األرض من معايش ٢بياة 

ا النَّاسي اٍعبيديكاٍ رىبَّكيمي ): كسنورد بعضا من ىذه اآليات . ٢بمايتها كاإلبقاء على توازهنا اإلنساف، كإٔب ما أرشده  يىا أىيػُّهى
اًء مىاءن الًَّذم جىعىلى لىكيمي األىٍرضى ًفرىاشان كىالسَّمىاء بًنىاء كىأىنزىؿى ًمنى السَّمى * الًَّذم خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى 

ادان كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى   . [ِِ، ُِ: البقرة  ](فىأىٍخرىجى ًبًو ًمنى الثَّمىرىاًت رًٍزقان لَّكيٍم فىبلى ٘بىٍعىليواٍ لًٌلًو أىندى

نىا ًفيهىا ًمن كيلِّ شىٍيءو مٍَّوزيكفو ): كقولو سبتانو  نىا ًفيهىا رىكىاًسيى كىأىنبىتػٍ ٍدنىاىىا كىأىٍلقىيػٍ كىجىعىٍلنىا لىكيٍم ًفيهىا مىعىاًيشى *  كىاألىٍرضى مىدى
 . [َِ، ُٗ: ا٢بجر  ](كىمىن لٍَّستيٍم لىوي ًبرىازًًقْبى 

اًء مىاءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو أىزٍ ): كقولو سبتانو  كىاجان الًَّذم جىعىلى لىكيمي اأٍلىٍرضى مىٍهدان كىسىلىكى لىكيٍم ًفيهىا سيبيبلن كىأىنزىؿى ًمنى السَّمى
يٍكٕب النػُّهىى* شىٌبَّ مِّن نػَّبىاتو  يىاتو ألِّ  . [ْٓ، ّٓ: طو  ](كيليوا كىاٍرعىٍوا أىنٍػعىامىكيٍم ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى

ككل ىذه اآليات تؤكد ما خلقت عليو األرض من توازف دقيق ٯبعلها صا٢بة ٛباما ٢بياة اإلنساف، كما ٰبميها ىي 
فقداف اتزاهنا، فقد أرسى ا فيها ا١بباؿ أكتادا دوابت ٙبفظ نفسها، كلصاّب اإلنساف كالكائنات الٍب تعيش فيها، من 

٥با توازهنا كٙبمي مناخها الطبيعي ليستمر صا٢با للتياة ٗبا أنشأ ا سبتانو كتعأب فيها من نبات كغابات كحدائق 
. تضخ األككسجْب البلـز للتنفس، كٛبتص دا٘ب أكسيد الكربوف ا٤بدمر للتياة 

يقوؿ ا٢بق تبارؾ كتعأب . ف الكرٙب كذلك إٔب أف الفساد سيعم األرض ٗبا كسبت أيدم الناس كقد نبهنا القرآ (ّ)
الرـك  ](ٍرًجعيوفى ظىهىرى اٍلفىسىادي ُب اٍلبػىرِّ كىاٍلبىٍتًر ٗبىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس لًييًذيقىهيم بػىٍعضى الًَّذم عىًمليوا لىعىلَّهيٍم مى )ُب سورة الرـك 
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ر ىذه اآلية ُب سورة الرـك لو داللتو ُب أف الغرب ىو الذم سيتدث ىذا الفساد، لذا طلب القرآف كلعل ذؾ [ُْ: 
كىالى تػيٍفًسديكاٍ ُب األىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلىًحهىا ): الكرٙب من البشر أف ٲبتنعوا عن إحداث الفساد حيث قاؿ سبتانو كتعأب 

ٍوفان كىطىمىعان ًإفَّ رىٍٞبىتى اللٌ   . [ٔٓ: األعراؼ  ](ًق قىرًيبه مِّنى اٍلميٍتًسًنْبى كىاٍدعيوهي خى

تنظيم الفقو اإلسالمي لشئوف البيئة  

من ا٤بقرر أف األحكاـ الشرعية ملزمة، باعتبارىا خطاب ا تعأب ا٤بتعلق بأحكاـ ا٤بكلفْب، على األقل ُب اإلٯباب 
. ك٘بعل أحكامها ملزمة على كجو اإلٝباؿ  ك٪بد أف الشريعة اإلسبلمية هتتم اىتماما بالغا بالعبادات. كالنهي 

كأكؿ ىذه العبادات ىي الصبلة، كتعترب من أىم العبادات الٍب أفردت ٥با كتابات كاسعة ُب كل ا٤بذاىب 
اإلسبلمية، فكافة ا٤بذاىب ٘بعل أداء الصلوات ا٣بمس ُب مواقيتها مستكملة األركاف كالشركط ىي الدعامة األكٔب الٍب 

ككم ُب ىذه العبادة ككسائلها من منافع للناس ففي التزاـ العبد بطهارة بدنو كدوبو كمكانو، كُب : "ـ بِب عليها اإلسبل
  ُٙبرزه عن األ٪باس كاألقذار تعويد لو على النظافة، كىو كسيلة إٔب سبلمة حواسو

، يغتسل من الذنوب كمن األقذار، فهل يتبقى بعد ذلك  فا٤بسلم ٗبقتضى ىذه العبادة يغتسل ٟبس مرات ُب اليـو
. من درنو شيء، كما يقوؿ رسولنا صلى ا عليو كسلم 

: كتاب الطهارة

كإذا كانت عناصر البيئة ىي ا٤بياه كا٥بواء كاألرض، فإف معا١بة اإلسبلـ للمياه تدلنا على األٮبية البالغة للبيئة ُب 
تقتضي أف يكوف استخدامها للجميع دكف أف فالناس شركاء فيها كتلك الشراكة . الفكر كالفقو اإلسبلمي على السواء 

ككذلك ٛبنع ىذه الشراكة أية إساءة للمياه من قبل . يكوف من حق أحد أف ٰبتكرىا أك ٲبس منفعتها ا٤بقررة للكافة 
. الفرد أك ا١بماعة 

ا٤بياه، من كباإلضافة إٔب ذلك كحرصا على صتة اإلنساف كٙبقيقا لنظافتو الكاملة، ٪بد الفقهاء يتتددوف كثّبا عن 
. خبلؿ كتاب الطهارة الذم ٪بده ُب مقدمة كافة كتب الفقو اإلسبلمي 

طهارة من ا٢بدث كىي ٚبتص بالبدف، كطهارة من ا٣ببث كىي تتعلق بالبدف : كالطهارة عند الفقهاء قسماف 
. كالثوب كا٤بكاف 

كالطهارة من ا٣ببث " . األصغرا٢بدث "، كبالوضوء من "ا٢بدث األكرب"كالطهارة من ا٢بدث تكوف بالغسل من 
أصلية كىي القائمة باألعياف الطاىرة بأصل خلفتها، كعارضة كىي الٍب ٙبصل باستعماؿ ا٤بطهرات ا٤بزيبلت : قسماف 

. ٢بكم ا٣ببث من ماء كغّبه 

لذم كىكذا ٪بد معا١بة شاملة للبيئة الصتية لئلنساف توجب عليو أف يكوف نظيفا ُب بدنو كُب دوبو كُب ا٤بكاف ا
. يعيش فيو، كتلك القواعد الفقيهة ملزمة ككاضتة كما قلت ُب كل كتب الفقو اإلسبلمي 

                                                           

 .َ 928 اٌمب٘وح  –هاعغ ِملِخ اٌطجؼخ األٌٚٝ ٌىزبة اٌفمٗ ػٍٝ اٌّنا٘ت األهثؼخ وزجٙب ا١ٌْـ ػجل اٌٛ٘بة فالف   
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كأداة التطهر ىي ا٤بياه، كىناؾ أحكاـ تفصيلية تتصل بصيانتها كا٢بفاظ عليها ُب كل كتب الفقو، بل ٪بد 
ال تكوف ا٤بياه سببا إليذاء  تفصيبلت تتصل ٗبا يغّب ا٤بياه كٯبعلها غّب صا٢بة لنظافة اإلنساف كتطهره كذلك لكي

. اإلنساف ُب صتتو كبدنو 

كىناؾ تفصيبلت كاسعة تتصل با٢بفاظ على ا٤باء كمنع تلويثو بالبوؿ أك الرباز أك ما شاهبو، مثل منع ذلك ُب 
عليو  ككذا ُب مقابلة مهب ريح لئبل ترد. مصادر ا٤بياه أك ُب ا٤بياه الراكدة، ككذا ُب أماكن مركر الناس كاستظبل٥بم 

كىكذا ٪بد أحكاما كاضتة كمفصلة ُب كقاية البيئة من التلوث من ناحية، ٲبكن أف نقيس . رشاش بولو فتنجسو 
.  ُعليها أمورا أخرل مستجدة تسيء إٔب ا٤بياه، كصرؼ ٨بلفات ا٤بصانع فيها

غذاء اإلنساف ُب الشريعة 

. ٰبل من الطعاـ كالشراب كاللباس كما ال ٰبليلتق بكتاب الطهارة عند الفقهاء أبواب األضتية كالذبائح، كما 
كرغم دخوؿ ىذه األحكاـ ُب باب العبادات إال أف اإلسبلـ ٓب ٰبـر إال ما يسيء إٔب اإلنساف كالبيئة، كجعل األصل 

ًعمو يىٍطعىميوي ًإالَّ أىف يىكيوفى قيل الَّ أىًجدي ُب مىا أيٍكًحيى ًإٕبىَّ ٧بيىرَّمان عىلىى طىا): يقوؿ ا٢بق سبتانو كتعأب . ُب األشياء اإلباحة 
ًن اٍضطيرَّ  مى ًخنزًيرو فىًإنَّوي رًٍجسه أىٍك ًفٍسقان أيًىلَّ لًغىٍّبً الٌلًو ًبًو فىمى  غىيػٍرى بىاغو كىالى عىادو فىًإفَّ رىبَّكى غىفيوره مىٍيتىةن أىٍك دىمان مٍَّسفيوحان أىٍك ٢بٍى

 [ُْٓ: األنعاـ  ](رًَّحيمه 

بطبيعتو إٔب صتة اإلنساف من األطعمة ىو حراـ ببل جداؿ، ألف اإلسبلـ ٲبنع دائما أم لذلك فكل ما يسيء 
كإذا كاف اإلسبلـ قد حـر ا٣بمر ب يات من القرآف الكرٙب، فقد دبت ضرره على صتة اإلنساف . شيء يضر باإلنساف 

الوقت ا٢باضر الذم تثار فيو ما  كقاس علماء ا٤بسلمْب عليها ا٤بخدرات، كىي اجتهادات ٥با قيمتها ُب. خاصة الكبد 
. يستنبط من األغذية كا٤بشركبات من مضار، كتقلب كتركيز الدىوف ُب بعض أنواع ا١بنب، كشراب الكوال كمشتقاهتا 

تلوث ا٥بواء 

كىو من العوامل األساسية الٍب جعلها ا سبتانو كتعأب ضركرية . ا٤بكوف الثا٘ب ا٤بهم للبيئة، ىو مكوف ا٥بواء 
ة اإلنساف، إذ فيو األكسوجْب الذم يستنشقو كيدير دكرتو الدموية، كإذا ٓب يكن ا٥بواء الذم يستنشقو اإلنساف ٢بيا

. نقيا، فإنو يضره ضرران بالغا، كيؤدر على دكرة حياتو 

                                                           
 
اٌم١ّ١خ ٌٍؾّب٠خ ِٓ األفطبه اٌج١ئ١خ، ثؾش ِملَ ٌٍّإرّو اإلٍالِٟ اٌؼبٌّٝ ٌٍؾٛاه، هاثطخ اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ، ِٖطفٝ اٌيثبؿ، اٌّوعؼ١خ . هاعغ ك - 

ِٚب ثؼل٘ب، ٚ٘ٛ ٠إول ِب ألورٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّإرّواد اٌل١ٌٚخ ِٓ ِجبكب ؽٛي اال٘زّبَ ثبٌج١ئخ ٚػلَ اإلٙواه ثٙب  445ٓ   ط  2008ِىخ اٌّىوِخ 

ٝ٘ٚ: 

ٚاٌم١ُ اإلَٔب١ٔخ اٌجب١ٔخ ٌؼاللخ اٌزؼب٠ِ اإل٠غبثٟ ٚاالؽزواَ ْٕٚٛ ؽمٛق اٌىبئٕبد " األفالق اٌج١ئ١خ"ٍٍٛن ث١ئٝ عل٠ل رؾىّٗ  اٌلػٛح ئٌٝ ئ٠غبك -أ

 ..األفوٜ فٟ اٌؾ١بح، ٚٔجن األٔب١ٔخ ٚاٌفَبك ٚاإله٘بة اٌج١ئٝ ِٓ أعً اٌؼ١ِ اٌّْزون

ِخ اٌزٝ رمزٚٝ رو١ّل رؼبًِ اإلَٔبْ ِغ اٌّٛاهك  اٌطج١ؼ١خ اٍزغبثخ الؽز١بعبرٗ ا٢ر١خ اٌزٛػ١خ ثّؾلٚك٠خ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٌزأ١ِٓ اٌز١ّٕخ اٌَّزلا -ة

 .ٚاٌَّزمج١ٍخ 

رزفبػً ِىٛٔبرٙب ٚرزواثٜ وبئٕبرٙب فٟ ػاللخ ِزٕبغّخ، ِٚزؼبٚٔخ : اػزجبه األهٗ ِٚب ٠ؾ١ٜ ثٙب ِٓ ِبء ٚ٘ٛاء ٚوبئٕبد ؽ١خ ٔظبِبًا ث١ئ١بًا ِزىبِالًا  -ط

 .اٌزبٌٝ ٌجمبئٙب الٍزّواه اٌؾ١بح ف١ٙب ٚة

ئ٠ّبٔبًا  ئْ اإلَٔبْ ؽبهً أ١ِٓ، ِىٍف ّوػبًا ثؾفع ٕالػ اٌّٛاهك  اٌطج١ؼ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ، ِٕٚٙٝ ػٓ ئفَبك٘ب، ١ٌٌٚ ِبٌىب َِزجلاًا ٌٙب، -ك

ؽمٛق اٌّقٍٛلبد األفوٜ ػٍٝ "ا رىْٛ ثأْ ِبٌه اٌىْٛ ٘ٛ هللا فبٌمٗ، فجمله رفٛق اإلَٔبْ ثؼمٍٗ ِٚٙبهارٗ رزفٛق اٌىبئٕبد األفوٜ ثطبلبرٙب، ِٚٓ ٘ٓ

 .لبػلح ّوػ١خ ٍٕٚخ و١ٔٛخ" اإلَٔبْ
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كال شك أف أخطر أنواع تلوث . كلؤلسف أدل التقدـ الصناعي إٔب تلويث ا٥بواء، إٔب جانب تلويث ا٤باء كالَببة 
٥بواء، ىو ذلك التلوث الناتج عن اإلشعاعات الذرية، ككذلك التلوث الناتج عن اتساع دقب األكزكف، الذم نتج عن ا

. االستخدامات السيئة لغازات معينة يستخدمها اإلنساف 

مية كإذا كانت أحكاـ القانوف الدكٕب غّب حا٠بة ُب منع ٝبيع أنواع تلوث ا٥بواء حٌب اآلف، إال أف الشريعة اإلسبل
: ٛبنع ىذا التلوث ٛباما لسببْب 

كىالى تػيٍفًسديكاٍ ُب األىٍرًض بػىٍعدى ): أنو إفساد ُب األرض، كقد هنى ا سبتانو كتعأب عنو، حيث يقوؿ : األكؿ 
 . [ٔٓ: األعراؼ  ](ًإٍصبلىًحهىا

. الضرر اقق عن ىذا التلوث كما أكضتنا : كالثا٘ب 

الوسائل ٤بنع تلوث ا٥بواء، كتوجد كتابات ُب الفقو ا٤بالكي عن منع التلوث كقد استخدـ الفقو اإلسبلمي ىذه 
الذم ينتج من دخاف األفراف إذا كاف قريبا من الناس كتأذكا بو، كما كاف اتسب يراقب مصادر األدخنة الٍب تؤذم 

.  ُالناس كيقـو ٗبنعها

تلوث الَببة 

كمن صور اإلساءة للبيئة الٍب يقـو . ـ اإلنساف بتلويثها بشكل كبّب تعد الَببة أحد العناصر األساسية للبيئة، كقد قا
هبا اإلنساف اآلف، قطع أشجار الغابات كحرؽ ا٢بشائش كمن ىنا فإف الكساء ا٣بضرم الطبيعي ينقرض كيتبلشى 

األمطار  ذلك إٔب جانب كضع ا٤ببيدات ا٢بشرية كالكيماكية ُب األرض، كنزكؿ. بالتدريج كٙبل ٧بلو نباتات مزركعة 
ككل ما يسيء إٔب الَببة كإٔب اإلنساف يعد ضررا ٩بنوعا . ا٢بمضية، ككل ىذا يسيء للَببة، كينقل األمراض لئلنساف 

" . ال ضرر كال ضرار"كفقا لقاعدة 

: حق اإلنساف ُب بيئة صتية مناسبة كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

حية ُب أحكاـ القانونْب الدكٕب كالداخلي، ٪بد ىذا ا٢بق كاضتا ككما انتهينا إٔب كجود حق لئلنساف ُب البيئة الص
: ٛباما ُب الشريعة اإلسبلمية، لؤلسباب اآلتية

أف الشريعة اإلسبلمية ال تعارض اإلصبلح الذم ٲبكن أف تقود إليو أية قوانْب ألهنا تقـو على ا٤بصلتة، : أكال 
. كحيث كجدت تلك ا٤بصلتة، فثم شرع ا 

 يقبلوف أف ينظر إليهم على أهنم دكما ُب الصف ا٤بعارض لئلعبلنات كاالتفاقات الدكلية ا٥بادفة إٔب كا٤بسلموف ال"
ٙبقيق العدؿ كالسبلـ ُب العآب، بل يركف أف ينظر إليهم على أهنم يهدفوف إٔب إدراء العطاء اإلنسا٘ب با٤بزيد من البتث 

العطاء اإلنسا٘ب بْب بِب البشر، كنشر صتة البيئة كاإلنساف، كالدراسة، كاالستماع إٔب ٨بتلف كجهات النظر، كتتويج 

                                                           

ِٚب ثؼل٘ب ، ٚهاعغ  64َ ٓ 2003ٛجغ كاه اٌمب٘وح ػبَ  –ثووبد ِؾّل ثووبد ػٓ اإلٍالَ ٚاٌج١ئخ . هاعغ ِإٌف ك  

 .َ 995 اٌمب٘وح   2ِؾّل ػجل اٌمبكه اٌفمٟ ، ؽّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس ٓ 
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كاالبتعاد عن الظلم كالفقر كاستعباد اإلنساف ألخيو اإلنساف، كتلك ىي احتياجات الفرد ُب دنياه، يقوؿ رسولنا صلى 
.  ُ"خذىا برىامن بات آمنا ُب سربو، معافا ُب بدنو عنده قوت يومو، فكأ٭با حيزت لو الدنيا فأ: "ا عليو كسلم 

أف لدل الفقو اإلسبلمي قدرة فائقة على االجتهاد باستخداـ مصادر كأدلة علم األصوؿ، كىي ٛبكن : دانيا 
الفقهاء من إٯباد ا٢بكم الشرعي لكل ا٢باالت ا٤بستجدة باللجوء إٔب القرآف كالسنة كاإلٝباع، ٍب استخداـ القياس 

كىي " ال ضرر كال ضرار"كذا استخداـ قواعد الفقو الكلية كقاعدة ك. كٙبكيم ا٤بصلتة كاالستصتاب كسد الذرائع 
. تستند إٔب حديث لرسولنا صلى ا عليو كسلم، كىي قاعدة ٛبنع كل صور اإلضرار بالبيئة كما رأينا 

أف ىذا ا٢بق يستند إٔب مصلتة مؤكدة، كىي ضركرة أف يعيش اإلنساف ُب بيئة صتية، كىذه الضركرة : دالثا 
نصوص القرآف كالسنة كما أسلفنا، كا٢بماية الشرعية للمصلتة تقـو على أف أحكاـ الشريعة ملزمة كيكفل  تساندىا

اإلماـ تنفيذىا بكافة الطرؽ، كما أف عليو ٦بازاة كل من يعتدم على ا٤بصلتة، إما بتطبيق ا٢بدكد إف تعلق األمر 
شعاعي إٔب تلويث ا٤بياه عمدا، فهو السم بارتكاب حد توافرت شركطو، كمثاؿ ذلك ٲبكن أف يؤدم التسرب اإل

. كذلك يطبق الشرع التعزير ُب ا٢باالت األخرل . ا٤بؤدم إٔب الوفاة، فيجب إقامة ا٢بد 

الشريعة اإلسبلمية مليئة بقواعد كأحكاـ ٙبمي البيئة من التلوث كما ذكرنا، كىي تَبجم إٔب حق لئلنساف : رابعا 
. ة صتية الذم يعيش فيها ُب أف يستمتع ببيئ

أف الشريعة اإلسبلمية تقر ضركرة التعاكف كالتضامن بْب كل من يعيش ُب ىذا الكوف لتتقيق سبلمتو : خامسا 
نىا عىلىى بىًِب ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي ): كأمنو كٞباية بِب اإلنساف، كتعْب الرؤية اإلسبلمية الٍب يقررىا النص القرآ٘ب  تىبػٍ ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى

يعان كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأى٭بَّىا أىٍحيى  مىن قػىتىلى  يعان نػىٍفسان ًبغىٍّبً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ُب األىٍرًض فىكىأى٭بَّىا قػىتىلى النَّاسى ٝبًى : ا٤بائدة  ](ا النَّاسى ٝبًى
. ُب توضيح أٮبية ىذا البعد ُب التضامن كالتعاكف على ضماف حياة كل البشر [ِّ

ليو كسلم، الكوف بسفينة ُب البتر ال ٲبكن أف يَبؾ أحد للعبث هبا ألنو بذلك يعرض كٛبثيل الرسوؿ، صلى ا ع
. سبلمة كل ركاهبا للخطر 

: الخالصة

إف ا٢بق ُب بيئة صتية مناسبة صار من حقوؽ اإلنساف، كبالذات من ا١بيل الثالث منها كىي ا٤بعركفة ٕبقوؽ 
ٲبكن توفّبىا إال بالتعاكف بْب اجملتمع الدكٕب لكفالتها لكل ككما نرل من ا٠بها أهنا حقوؽ ٝباعية ال . التضامن 

. الشعوب كاألفراد 

كأكضتنا أف ىذا ا٢بق يعِب ضركرة أف يعيش اإلنساف ُب بيئة صتية سليمة ٘بعلو يستطيع التفكّب السليم، كالقياـ 
. بالعمل ا٤بنتج، كالتمتع با٢بياة 

األرض كا٤باء كا٥بواء، كالزاؿ يقـو بالعديد من : صرىا ا٤بختلفة كأكضتنا أف اإلنساف قد أساء إٔب البيئة ُب عنا
. األفعاؿ الٍب تؤدم إٔب تلويثها 

                                                           

ثل هللا ثٓ ٕبٌؼ اٌؼج١ل فٟ افززبػ ٔلٚح ؽمٛق اإلَٔبْ فٟ اإلٍالَ اٌزٟ ػملد فٟ هِٚب ػبَ ع. ٔمال ػٓ ِمبي ك  

 ، 28َ ، هاعغ وزبة إٌلٚح ٓ 2000 -٘ـ 420 
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. كقد بينا أساس االلتزاـ القانو٘ب با٢بفاظ على البيئة كمنع اإلساءة إليها ُب القانوف الدكٕب كُب الشريعة اإلسبلمية 

دكؿ اإلسبلمية للتوفيق بْب مقتضيات التطورات العلمية كانتهينا إٔب ضركرة اٚباذ التدابّب من قبل الشعوب كاؿ
ا٢بديثة كما تفرضو من قيود، كضركرات السهر على تطبيق مبدأ ٛبتع اإلنساف ببيئة صتية مناسبة، كيكوف ذلك 

. بالتعاكف بْب الدكؿ كالشعوب اإلسبلمية أكال، ٍب مع اجملتمع الدكٕب بكاملو بعد ذلك 

تفَبض أف تقـو شعوبنا بواجبات عديدة ٤بسايرة العصر،  –من ىذا البتث كما ظهر  –إف ٙبديات العصر 
كإلشباع ا٢باجات األساسية ٥با من مصادرىا كٔبهود علمائها، كال مناص من التعاكف الدكٕب، ليس من منطق فرض 

. القوة كاألخذ فقط، كإ٭با من منطق تبادؿ ا٤بصاّب كاألخذ كالعطاء 

قد كضع التزامات على عاتق الدكؿ تقـو هبا بالتعاكف كالتضامن، إال أف الواقع ال  كبالرغم من أف القانوف الدكٕب
يساير القانوف دائما، لذا سيظل حق اإلنساف ُب ا٢بياة الكرٲبة كُب البيئة الصتية ا٤بناسبة تكتنفو الصعاب كسيتتاج 

. إٔب جهود متواصلة لكي يتم تطبيقو فعبل 

عبلقة بالنظاـ الدكٕب ا٢بإب من األبواب الٍب ٙبتاج إٔب شخذ الفكر كٝبع كأعتقد أف باب العبلقة باآلخر كاؿ
اجملتهدين ُب الفكر اإلسبلمي؛ لبلورة عبلقات جديدة مع اآلخر،  كإف ما أقـو بو ُب ىذا الفصل إ٭با ىو خطوة على 

٘ب اإلنساف لتتقيق األمن الطريق ال أدعي أهنا تتناكؿ كل كقائع العبلقات مع اآلخر كضركرة التعاكف ا٤بشَبؾ بْب ب
. كالسبلـ كسبلمة البيئة الٌب يعيش فيها اإلنساف

. النتائج كالتوصيات 

األرض كا٤باء كا٥بواء  -إف اإلسبلـ يهتم اىتماما كبّبا بسبلمة البيئة الٌب يعيش فيها اإلنساف بعناصرىا ا٤بختلفة -ُ
ٍلًق الرٍَّٞبىًن ًمن اؿَّ كقد خلقها ا سبتانو كتعأب كيانا منسقا كمتكامبل   ًذم خىلىقى سىٍبعى ٠بىىاكىاتو ًطبىاقان مَّا تػىرىل ُب خى

ٍل تػىرىل ًمن فيطيورو  : ا٤بلك] ٍبيَّ اٍرًجًع اٍلبىصىرى كىرَّتػىٍْبً يىنقىًلٍب إًلىٍيكى اٍلبىصىري خىاًسأن كىىيوى حىًسّبه  {ّ}تػىفىاكيتو فىاٍرًجًع اٍلبىصىرى ىى
ّ-ْ] .

كأف ٯبنبها  -ا٤بعرب عنها حديثا بالبيئة–ق خليفة ُب األرض ٯبب عليو أف ٰبافظ على ا٢بياة إف اإلنساف باعتبار -ِ
إف ا يأمر أف ٫بسن إٔب البيئة كأنو ال . الفساد كالتلوث كاألذل الذم أخذ يكثر مع التقدـ الصناعي لؤلسف الشديد

. ٯبب اإلساءة إليها

 . [ٖٓ:األعراؼ ] بػىٍعدى ًإٍصبلىًحهىا كىالى تػيٍفًسديكاٍ ُب األىٍرضً : يقوؿ تعأب 

  نىا عىلىى بىًِب ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي مىن قػىتىلى نػىٍفسان ًبغىٍّبً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ُب األىٍرًض ؼى تىبػٍ كىأى٭بَّىا قػىتىلى النَّاسى ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى
يعان كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأى٭بَّىا أىٍحيىا النَّاسى  يعان ٝبًى . [ِّ: ا٤بائدة] ٝبًى

أف ٦بمع الفقو اإلسبلمي العا٤بي ينبو إٔب ا٤بخاطر ا١بامة الٍب ٰبددها اإلنساف بالبيئة ُب العصر ا٢باضر كالٌب  -ّ
أدت إٔب ظواىر مؤذية لئلنساف كالكوف ككل من يعيش على األرض كيبْب حرمتها ُب الشريعة اإلسبلمية كُب ٨بتلف 

كلية ككذا كافة الشرائع باعتبارىا من الضرر ا٤بنهى عنو شرعا كيهيب بكافة الدكؿ كالشعوب أف القوانْب الداخلية كالد
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تتعاكف ٤بنع ىذه األضرار، ككذلك أف تتعاكف بوضع األنظمة كالتشريعات الكفيلة ٕبماية البيئة كعقاب كل من يقَبؼ 
.   أفعاال تضر هبا
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ا  الًحفىاًظ عىلىى الًبيئىةً المىقىاًصدي الشٍَّرًعيَّةي ًمنى  ائًليهى كىكىسى
جامعة تلمساف  -كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية شعبة العلـو اإلسالمية/ الدكتور ماحي قندكز 

 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

المقدمة 

. ا٢بمد  رب العا٤بْب، كأفضل الصبلة كأًب التسليم على ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب  

فَّ مفهـو إف ا سبتانو كتعأب خلق اإلنساف على كجو البسيطة، كاستخلفو فيها لعبادتو كامتثاؿ أمره كاجتناب هنيو، كإ  
االستخبلؼ لئلنساف ىو خّب رابط بْب اإلنساف كبيئتو، كقد كردت آيات كثّبة دالة على مدل الَبابط بْب اإلنساف كالكوف؛ كا 

أى خىٍلقى اإلٍنسىاًف من ﴿:ما؛ حيث يقوؿ سببتانوسبتانو كتعأب ىو ا٣بالق لو الًذم أىٍحسىنى كيلَّ شىٍيءو خىلىقىو كبىدى
، كقاؿ [ُٓالرعد ]﴾كهلل يىٍسجيدي مىٍن ًفي السَّمىوىاًت كاألىٍرًض طىٍوعنا ككىٍرىنا، كغايتهما كاحدة كىي العبادة﴿[ٕالسجدة]﴾ًطينو 

مىا ًفي السَّمىوىاًت كمىا ًفي األىٍرًض كأىٍسبىغى عىلىٍيكيم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كبىاًطنىةن كًمنى النَّاًس مىٍن ييجىاًدؿي  أىلىٍم تػىرى أىفَّ اهلل سىخَّرى لىكيمٍ سبتانو﴿
 .[َِلقماف ]﴾ًفي اهلل بغىٍيًر ًعٍلمو كال ىيدنل كالى ًكتىابو ميًنيرو 

ؿ كلها كرٞبة كلها، كما أهنا شاملة لكل مناحي كقد جاءت الشريعة اإلسبلمية ٧بققة ٤بقاصد ا٤بكلفْب كحامية ٥با، فهي عد  
ا٢بياة ٗبا فيها ا٢بفاظ على البيئة ٩با يهددىا؛ ألهنا الوسط الذم يعيش فيو اإلنساف كيتترؾ، فجاءت النصوص التشريعية للتأكيد 

كحيواف كأرض كىواء كنبات على أمر البيئة، كأرشدتنا إٔب ٦بموعة من اآلداب حٌب ٫بافظ عليها؛ ٗبا تشملو ىذه البيئة من إنساف 
. كماء

ـً اإلسراؼ كاإلفساد ُب األرض؛ فقاؿ ا تعأب     كيليوا كًاٍشرىبيوا ًمن ًرٍزًؽ اهلل كالى تػىٍعثػىٍوا ًفي األىٍرًض ﴿:كقد دىعىى القرآف إٔب عىدى
ينى يػيٍفسً ﴿:، كقاؿ أيضا[َٔالبقرة  ]﴾ميٍفًسًدين   -ُُٓالشعراء  ]﴾ديكفى ًفي األىٍرًض كالى ييٍصًلحيوفكالى تيًطيعيوا أىٍمرى الميٍسرًًفينى الذِّذ
ُِٓ] .

إف ىذا الفساد الوارد ُب ىذه اآليات كغّبىا، يشمل الفساد األخبلقي كاالجتماعي كالديِب؛ كالظلم كمقارفة الفواحش كعصياف  
. أكامر الدين، يندرج ٙبتو فساد البيئة كايط

يشمل بصفة أساسية الفساد البيئي، ما جاء ُب القرآف ُب بعض مواقعو من ٛبتيض ك٩با يدؿ على على أف الفساد ُب األرض "  
تىامعُب الفساد ٥بذا النوع دكف غّبه؛ كما ُب قولو تعأب﴿ فالفساد يصيب  [ِِاألنبياء ]﴾لىو كىافى ًفيًهمىا آًلهىةه إالَّ اهلل لىفىسىدى
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ؿ ُب اختبلؿ النظاـ الذم بِب عليو الكوف، كما يتعلق بذلك النظاـ السماء، كاألرض ُب حاؿ تعدد اإللو، إ٭با ىو فساد بيئي يتمث
 ُ".من توازف كمي ككيفي، جعل البيئة الكونية صا٢بة للتياة عامة ك٢بياة اإلنساف خاصة

ية للتفاظ كإٔب جانب القرآف الكرٙب فإفَّ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم حىثَّ على ٞباية البيئة كمكوِّنىاهتا، حيث دعت السنة النبو  
، كقاؿ  ِالرباز ُب ا٤بوارد؛ كمنها موارد ا٤باء كقارعة الطريق كالظل" اتقوا المالعن الثالث:"على البيئة؛ قاؿ صلى ا عليو كسلم

  ّ".اليبولن أحدكم في الماء الدائم الذم ال يجرم ثم يغتسل فيو:" أيضا

زه من عناصرىا ا٤بسخرة لو، كميكوِّفه فريد من مكوناهتا، كعلى ضوء كيلِّ كالكائن البشرم غّب منفصل عن البيئة؛ فهو عنصر ٩بيىيِّ     
ا عبلقة أمْب استػيٍؤًمن عليو ا ذلك فإفَّ عبلقة اإلنساف ببيئتو الطبيعية ال تتتوؿ إٔب سيطرة ٗبسيطر عليو أك عبلقة مالك ٗبملوؾ، إ٭بَّ

تَّبي عليو من سلوؾ يفَبض أف اإلنساف بفضل طاقاتو ا٣ببلقة، كمن بكلِّ ما يعنيو من كفاؽ كانسجاـ كتكامل معها، كبكلِّ ما يػىتػىرى 
خبلؿ تفاعلو مع البيئة سيواجو أحدادا كتغّبات مستمرة ٯبب أف ٛبكث ُب إطار ا٢بدكد الٍب فرضتها السنن الطبيعية كا٣بصوصيات 

لبلستمرار ُب التَّمتُّع با٣بّبات الطبيعية عرب الزماف البيولوجية كالعقلية الثابتة للفطرة البشرية، ألفَّ ىذا السبيل ىو الكفيل كٍحدىهي 
. فتمايتها تعد السبيل األقـو للتفاظ على اإلنساف ،كا٤بكاف؛ ك٥بذا نرل أف اإلسبلـ ٰبرص كٰبث على ٞباية البيئة

: أسباب اختيار الموضوع  

إف ٩با دفعنا للكتابة ُب ىذا ا٤بوضوع؛ إبراز خصائص الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا ُب ا٢بفاظ على البيئة كايط، الٍب تعادؿ  
مصطلح الكوف أك ا٤بخلوقات ُب التصور اإلسبلمي، ككيف أف اإلسبلـ كضع قواعد كمقاصد شرعية ككسائل ٢بماية ىذه البيئة، 

ذا ما يظهر جليا من خبلؿ الطفرة الصناعية ا٤بعاصرة الٍب قضت على البيئة كايط من خبلؿ بعض كأنو كاف السباؽ ٢بمايتها، كه
. األسلتة الفتاكة كا٤بلودات الكيميائية

: الدراسات السابقة

قطب الريسو٘ب، دار ابن / ػ اافظة على البيئة من منظور إسبلمي، دراسة تأصيلية ُب ضوء الكتاب كالسنة كمقاصد الشريعة، د 
. (ـََِٖ/ ىػ ُِْٗ)حـز 

. (ـََِٔ)عبد اجمليد النجار، دار الغرب اإلسبلمي، / ػ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، د 

: خطة الدراسة 

. كأربع مطالبقسمنا ٕبثنا إٔب مقدمة 

 تطرقنا فيها إٔب عناية الشريعة اإلسبلمية بالبيئة، ٍب قمنا بتعريف البيئة، كبعدىا تطرقنا إٔب مقاصد الشريعة ُب ا٢بفاظ على البيئة، 
. كأخّبا الوسائل الٍب كضعها اإلسبلـ للتفاظ على البيئة سليمة ك٧بمية

 
                                                           

 
 .َُِص : عبد اجمليد النجار/ مقاصد الشريعة بأبعادىا ا١بديدة، د  

 .ٚبرج ا٢بديث   ِ
 .ٚبريج ا٢بديث   ّ
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عناية العلـو اإلسالمية بالبيئة : المطلب األكؿ

 

إف رعاية البيئة كٞبايتها كإصبلحها كاافظة عليها ليست أمرا دخيبل على علـو اإلسبلـ كالثقافة اإلسبلمية، كليست من ابتكار    
الغرب ُب ىذا العصر، بل ا٢بقيقة أف رعاية البيئة تتصل بعدد من العلـو اإلسبلمية، فهي تتصل بعلم أصوؿ الدين كعلم الفقو، 

 ُ.الشريعة، كبعلـو القرآف كالسنة النبوية ا٤بطهرة كعلم أصوؿ الفقو كمقاصد

فعلم أصوؿ الدين يػىتًَّصلي برعاية البيئة من حيث ٯبعل كيلَّ مكونات البيئة كعناصرىا ا١بامدة كا٢بية كالعاقلة كغّب العاقلة كلها    
مىوىاًت كاألىٍرًض طىٍوعىان ككىٍرىىان كًظالىليهيم هلل يىٍسجيدي مىٍن ًفي السَّ ﴿ك:٨بلوقات ساجدة  تعأب، مسبتة ٕبمده؛ قاؿ ا تعأب

. [ُٓالرعد   ]﴾بالغيديكِّذ كاآلصىاؿً 

معو، أمَّا عبلقة علم الفقو بالبيئة فهي كاضتة ا٤بعآب، إذ الفقو ىو الذم يػينىظِّمي عبلقة اإلنساف بربِّو، كبنفسو، كعبلقتو بأسرتو ك٦بت  
. كعبلقة اإلنساف بالكوف من حولو كفق األحكاـ الشرعية؛ من الوجوب كاالستتباب كا٢برمة كالكراىة كاإلباحة

ة ال يػيؤىكديىا الفقو كحده، بل تػيؤىكِّديىا كذلك أصوؿ الفقو؛ كبا٣بصوص مقاصد الشريعة الٍب بْب فيها إفَّ اافظة على البيئ  
األصوليوف أف الشريعة إ٭با جاءت إلقامة مصاّب العباد ُب ا٤بعاش كا٤بعاد أك ُب العاجل كاآلجل، إذ أف مقصود الشريعة من ا٣بلق 

٥بم؛ كال ريب أفَّ ٞباية البيئة كاافظة عليها كصبلحها كرعايتها تدخل ُب ىي حفظ دينهم كأنفسهم كنسلهم كعقو٥بم كأموا
. الضركريات ا٣بمس كلها

 ِ.ككل ىذا مستنبط من القرآف الكرٙب كالسنة النبوية الشريفة، ألهنما ا٤بصدراف ا٤بعصوماف ا٤بلزماف لكل مسلم بالطاعة كاالمتثاؿ

الكرٙب على االىتماـ بالبيئة؛ أف ٪بد عددا من السور ٠بيت بأ٠باء للتيوانات من دالئل القرآف : "يوسف القرضاكم. يقوؿ د  
. كا٢بشرات كبعض النباتات كا٤بعادف كبعض الظواىر الطبيعية

. سورة البقرة، كسورة األنعاـ، كسورة الفيل، كسورة العاديات؛ كىي ا٣بيل، ككلها من ا٢بيوانات: فنجد من أ٠باء السور  

.  كسورة النمل، كسورة العنكبوت، ككلها من ا٢بشرات ك٪بد سورة النتل،  

. ك٪بد ُب القرآف سورة التْب؛ كىو من النبات، كسورة ا٢بديد؛ كىو من ا٤بعادف  

ك٪بد سورة الرعد؛ كىو من الظواىر الطبيعية، كسورة الذاريات، كسورة النَّجم؛ كقد أقسم ا بو إذا ىول، كسورة الفجر؛ كسورة   
. الليل، كسورة الضتى، كسورة العصر؛ ككلُّها ظواىر طبيعيةالشمس، كسورة 

. ك٪بد سورة الطور، كسورة البلد؛ كا٤براد بو مكة البلد ا٢براـ، كسورة األحقاؼ، كسورة ا٢بجر، كسورة الكهف، ككيلُّها أماكن  

بيئة من حولو؛ ٕبيث ال يكوف ُب عزلة فهذه التسميات للسور القرآنية ٥با دالالهتا كإٰباؤىا ُب نفس اإلنساف ا٤بسلم، كربطو باؿ
 ُ".أك غفلة عنها

                                                           
 .َِص  :يوسف القرضاكم /د اإلسبلـ،يعة رعاية البيئة ُب شر  ُ
 .ّٓحٌب َِمن ص  :ا٤برجع نفسو  ِ
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. تعريف البيئة لغة كاصطالحا: المطلب الثاني

 

شائع االستخداـ ُب األكساط العلمية؛ كُب ضوء ذلك ٪بد للبيئة تعاريف عديدة  Environment" البيئة"أصبح مصطلح    
آب ك٨بتلفة، باختبلؼ عبلقة اإلنساف بالبيئة؛ فا٤بدرسة بيئة كا١بامعة بيئة كا٤بصنع بيئة كا٤بؤسسة بيئة كاجملتمع بيئة كالوطن بيئة كالع

 .كلُّو بًيئىةه 

البيئة الزراعية، أك الصناعية أك الثقافية أك الصتية أك : شىاطىات البشرية ا٤بختلفة؛ كأف نقوؿكٲبكن النَّظىري إٔب البيئة من خبلؿ النَّ   
. االجتماعية أك السياسية أك الركحية

. تعريف البيئة في اللغة: أكال  

نًٍبو: البيئة لغة  ـى، كبػىوَّأىىيم مىٍنزالن؛ نػىزىؿى هبم، دىقى : من بىاءى يػىبيوءي بػىٍوءن ٗبعُب رىجىعى، كبىاءى ًٕبىقِّو؛ اعَبؼ بو، كبىاءى بذى ؿى بو، كتػىبػىوَّأى؛ نػىزىؿى كأىقىا
ىٍوًقعي الذم تػىبيوءي ًإلىٍيو اإلًبلي، ٍب جيعل ا٠با للمنزؿ كا٤بستقر، قاؿ ا تعأب: أىقىٍمتي بو، كالبىاءىةي : كأىبىٍأتي با٤بكاف

كىكىذىًلكى مىكَّنَّا ﴿ :ا٤ب
ًتنىا مىن نَّشىاء كىالى نيًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنينى لًييوسيفى ًفي األىٍرًض يػىتىبػىوَّ  هىا حىٍيثي يىشىاء نيًصيبي ًبرىٍحمى ، ككقد كردت  [ٔٓيوسف  ]﴾أي ًمنػٍ

: عند العرب على دبلث معاف" البيئة"كلمة 

ذلك أفَّ العريب  أف ا٤بنزؿ الذم ينزلو االنساف كٱبتاره سكنا لنفسو، غالبا ما يكوف ٔبانب جبل أك قبالة هنر، كيدؿ على -أ
ا يرل كاف ٱبتار سفح ا١ببل ليتًَّقي بذلك األمطار كالرِّيىاح، كليكوف قريبا من ا٤باء حٌب يىٍضمىنى الغذاء لنفسو كدىكىابِّو، كىذا أحسن ـ

. من األماكن الصا٢بة لسكناه

. كقد يراد بذلك سلوكو كأخبلقو كأكضاعو االقتصادية كا٤بعيشية: ا٢بالة -ب

 ِ.اـ لئلنساف ُب ٝبيع شؤكنو الدينية كالدنيوية من سّبة كسلوؾ كأكل كمشرب كملبس كتعامل كاحتكاؾالوضع الع -ج

 

. تعريف البيئة اصطالحا: ثانيا

: لقد عرفت البيئة بتعاريف ٨بتلفة ٬بتار بعضا منها 

كدكاء كمأكل، كٲبارس فيو البيئة ىي اإلطار الذم يعيش فيو اإلنساف، كٰبصل منو على مقومات حياتو من غذاء ككساء  -ُ
  .نشاطاتو كعبلقاتو مع أقرانو من بِب البشر

البيئة تعِب كل ما ىو خارج عن كياف اإلنساف، ككل ما ٰبيط بو من موجودات، فتشمل ا٥بواء الذم يتنفسو، كا٤باء الذم  -ِ
 .يشربو، كاألرض الٍب يسكن عليها كيزرعها، كما ٰبيط بو من كائنات أك ٝباد

                                                                                                                                                                                     
 .ٓٓ-ْٓيوسف القرضاكم،نفس ا٤برجع، ص . د  ُ
 .ِٓص : فؤاد عبد اللطيف السرطاكم. ، البيئة كالبعد اإلسبلمي؛ د[بوأ] ِٔص : ، ا٤بصباح ا٤بنّب[باء] ّْص: القاموس ايط  ِ
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ىي ايط الذم يكتنف اإلنساف كيبوء إليو كيستمد منو مقومات حياتو كينسج فيو العبلقات االجتماعية مع أقرانو من  البيئة -ّ
البشر، اك ىي ايط ا٢بيوم أك ا٤بادم الذم تعيش فيو الكائنات حية كغّب حية، كيشمل ا٤باء كا٥بواء كالفضاء كالَببة، فضبل عن 

  .ُشباعا ٢باجاتوا٤بنش ت الٍب يقيمها اإلنساف إ

ا٤بقصود بالبيئة ُب ىذا ا٤بقاـ؛ اضن الطبيعي الذم يعيش فيو اإلنساف، كالذم عليو أف :"يقوؿ الدكتور عبد اجمليد النجار_ ْ
ينجز فيو مهمة ا٣ببلفة ُب األرض، ٩بتثبل ُب كل ما لو عبلقة با٢بياة اإلنسانية من أرض كما عليها من حيواف كنبات كٝباد، كما 

 ِ".ط هبا من غبلؼ جوم كمن ٠باء كما فيها من كواكب كاجراـ يتنب أف ٥با عبلقة با٢بياة كتأدّبا فيهاٰبي

كمن خبلؿ التعاريف السابقة يتضح لنا مدل العبلقة الوديقة بْب اإلنساف كالبيئة، فهي إطار كجوده، ك٧بددة ألنشطتو كمستويات   
  .إٯبابيا، يؤدر ُب البيئة حٌب ٰبافظ على ذاتو ك٧بيطو معيشتو، كلذا ينبغي على اإلنساف أف يكوف عامبل

كمن ىذا ا٤بنظور، تأٌب ضركرة تنمية الوعي البيئي عند الفرد من خبلؿ الَببية البيئية، فمساٮبة الَببية عموما من خبلؿ نشر    
استخداما سليما كغّب ىداـ، يشكل ا٤بعلومات ا٣باصة هبا من منطلق التعريف با٤بشكبلت البيئية كالدعوة إٔب استخداـ مواردىا 

أٮبية بالغة ُب تنمية الوعي؛ فهذه ا٤بوارد كذلك االستخداـ إ٭با يتعرضاف ٤بشكبلت ىي من صنع اإلنساف نفسو؛ كما داـ األمر 
سؤكلية ٘باه كذلك، فبل بيدَّ من ٞباية ىذه البيئة من اإلنساف ذاتو، كىذا يػىتىطىلَّبي تنمية الوعي البيئي لديو، كغرس الشعور بآب

 ّ.البيئة

 

. مقاصد الحفاظ على البيئة في اإلسالـ: المطلب الثالث

لقد جاءت الشريعة اإلسبلمية للتفاظ على مصاّب ا٤بكلفْب كإقامتها، كدفع ا٤بفاسد عنهم ك٧باربتها، كاقتضت حكمة ا أف يقـو 
ٰبقق تلك ا٤بقاصد بقياـ دعائمها كأركاهنا، كدرء ا٣بلل شرعو ا٢بنيف على رعاية مقاصد ا٣بلق ُب الدارين، كأف يضعو على ٭بط 

قاعدة ٙبقيق : الواقع أك ا٤بتوقع فيها، كمن استقرأ  أحكاـ ىذه الشريعة ُب ٝبيع مواردىا كنصوصها كجدىا تقـو على قاعدتْب
. ا٤بصلتة، كقاعدة درء ا٤بفسدة

 ْ.ت ضركرية أك حاجية أك ٙبسينيةكما أف ىذه الشريعة موضوعة على ٭بط ٰبقق مقاصد ا٣بلق سواء كاف  

كقد ذىب الدكتور عبد اجمليد النجار إٔب اعتبار حفظ البيئة مقصدا من ا٤بقاصد الضركرية، األمر الذم ٓب يقل بو أحد قبلو؛   
د كإذا كنا ال ٪بد عند علماء ا٤بقاصد إبرازا ٥بذا ا٤بقصد مقصدا مستقبل قائما بذاتو ضمن ما قرركه من ا٤بقاص:"حيث قاؿ

الضركرية، فذلك لعلو يكوف راجعا إٔب أهنم ٓب يكونوا يتصوركف أف ىذا اإلنساف الصغّب قادر على أف ٰبدث ا٣بلل ُب ىذا العآب 
الكبّب، ٗبا يعود على ا٢بياة فيو بالضرر العظيم، بل ٗبا ينذر بفناء ا٢بياة من أصلها، كلكن ٤با تبْب اآلف أف اإلنساف قادر على 

                                                           
 . ُْ-ُّص : قطب الريسو٘ب. اافظة على البيئة من منظور إسبلمي، د  ُ
 .َِٕ: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة  ِ
 .ٗ_  ٖص : كاظم ا٤بقدادم/الَببية البيئية؛ د   3
4
 .ٖػ  ٕص : ماحي قندكز/ مقدمة الدكتور ٧بمود عبود ىرموش لكتاب قواعد ا٤بصلتة كا٤بفسدة عند شهاب الدين القراُب، أ  
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ؼ ذلك بالفعل؛ فإنو من ا٢بق أف يدرج مقصد حفظ البيئة مقصدا ضركريا من مقاصد الشريعة، ليكوف مع ذلك بل ىو قد اقَب
 ُ".مقصد حفظ ا٤باؿ مندرجا ضمن مقصد أعلى، ىو مقصد حفظ ايط ا٤بادم الذم يعيش فيو اإلنساف

الذم يهمنا ُب ىذا ا٤بقاـ ىو بياف ا٢بكم كىذا رأم فيو توسيع للمقاصد الضركرية، كٰبتاج إٔب تأمل كنظر بعيد كسديد، لكن   
كاألسرار كالغايات الٍب حفظ ألجلها اإلسبلـ ىذه البيئة الٍب نعيش فيها، حٌب نقوم ُب نفوس ا٤بسلمْب االعتزاز بدينهم، 

﴾، ككذلك من شىٍيءو  مىا فػىرٍَّطنىا ًفي الًكتىابً ﴿ :كالتمسك بأحكامو؛ ألنو ٓب يَبؾ شاردة كال كاردة إال كأحاط هبا علما؛ قاؿ تعأب
. للرد على األفكار ا٤بلتدة كالضالة الٍب جردت إنساف ىذا العصر من عنصر اإلٲباف كالتوحيد

كعليو فقد جاءت كثّب من األحكاـ الشرعية ٘بتمع ُب مقصد ا٢بفاظ على البيئة، كتفظها من التلف، كمن التلوث كمن   
. السرؼ االستهبلكي كحفظها بالتنمية ا٤بستدامة

ٍلًق الرٍَّحمىن ًمٍن ﴿: ػ حفظ التوازف البيئي؛ فالكوف قائم على أساس التوازف كالتكامل؛ قاؿ تعأبُ    مىا تػىرىل ًفي خى
لىٍقنىاهي بقدىر﴿: ، كقاؿ أيضا[ُّ/ا٤بلك]﴾تػىفىاكيت ، كمن مقاصد اإلسبلـ ُب ا٢بفاظ على البيئة [ْٗ/القمر]﴾إنَّا كيلَّ شىٍيءو خى

. كونات العآب، دكف أف يتسبب التطور التكنولوجي كالعلمي ُب القضاء عليو كعلى تناغموضماف ىذا التوازف بْب ـ

ػ ٧باربة اإلفساد ُب األرض؛ كيشمل الفساد ا٤بادم؛ كتخريب العمراف كالقضاء على األخضر كاليابس كتبديد الثركات الطبيعية، ِ
كال تػيٍفًسديكا في األٍرًض بػىٍعدى ﴿: ذ ا٢بقوؽ؛ قاؿ تعأبكالفساد ا٤بعنوم؛ كانتشار الرذائل كالفواحش كالظلم كالقتل كأخ

. [ٔٓ/األعراؼ]﴾ًإٍصالىًحهىا

كمىا ػ رعاية أمانة االستخبلؼ؛ كا٤بقصود باالستخبلؼ القياـ بأمانة التبليغ كالتزاـ مهمة العبادة الٍب من أجلها خلق اإلنساف ﴿ ّ
ىيوى قاصد االستخبلؼ تعمّب الكوف كاستثمار األرزاؽ كا٤بقدرات ا٤بوجودة فيو ﴿﴾، كمن ـخىلىٍقتي الًجنَّ كاإلٍنسى إالَّ ليػىٍعبيديكفً 

كعمارهتا تكوف بالغراسة كالتشجّب كالبناء كاستثمار ا٤بقومات الطبيعية، كعليو  [ُٔ/ ىود]﴾أىٍنشىأىكيم ًمنى األىٍرًض كاٍستػىٍعمىرىكيم ًفيهىا
. فإف األكامر اإل٥بية تدكر حوؿ ىذا ا٤بقصد االستخبلُب

ػ شكر ا٤بنعم على نعمو كاالنتفاع هبا؛ فإف الطبيعة الٍب خلقها ا ىي من النعم ايطة باإلنساف، كال بد من أداء شكرىا  ْ
اًبي لىشىًديدبا٢بفاظ عليها، كعدـ التسبب ُب إىبلكها ﴿ نَّكيم كلًئٍن كىفىٍرتيم إفَّ عىذى ؛ فمن مقاصد [ٕ/إبراىيم]﴾لىًئٍن شىكىٍرتيم ألىزًيدى

سبلـ ُب ا٢بفاظ على البيئة القياـ بشكر ا٤بنعم، كاالنتفاع بكل ا٤بوارد ا٤بسخرة لئلنساف حٌب ٰبسن ا٣ببلفة ُب األرض، فسخر اإل
لو ما يوجده ابتداء كما ٰبفظ بقائو على كجو األرض دكاما كاستقرارا، فكاف من حكمة الشارع أف سخر ٥بذا اإلنساف كل ا٤بوارد 

. س خبلفتو كعمارتو لؤلرضكالطاقات كا٣بّبات ليمار

ػ ا٤بقصد ا١بمإب كالذكقي ُب الكوف؛ فكل ما ُب البيئة من ٝباؿ كجبلؿ كهباء كسناء من خلق ا كصنعو، فإذا ٓب ٰبافظ عليو  ٓ
؛ قاؿ اإلنساف فقد فوت على نفسو ىذا ا٤بقصد ا٢بميد، كىذه األسرار اإل٥بية الٍب تلعب دكرا مهما ُب الَببية كالتهذيب ا١بماليْب

ـى خيذيكا زًينىتىكيم ًعٍندى كيلِّذ مىٍسًجدو ككيليوا كاٍشرىبيوا كالى تيٍسرًفيوا إنَّوي الى ييًحبُّب الميٍسرًًفينى، ؽي ﴿: تعأب ـى زًينىةى اهلل يا بىًني آدى ٍؿ مىٍن حىرَّ
نٍػيىا خىاًلصىةن يػىٍوـى الًقيىامىة كذًلكى نػيفىصِّذلي اآليىاًت لقىٍوـو التِّذي أىٍخرىجى لعبىاًده كالطًَّيبىاًت ًمنى الرِّذٍزًؽ قيٍل ًىيى للًَّذينى آمىنيوا ًفي ا لحىيىاًة الدُّب

 [ِّػ  ُّ/ األعراؼ]﴾ يػىٍعلىميوف
                                                           

 
 .َِٗص : مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة  



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

29 

 

كىذا ا٤بقصد يؤدم بنا إٔب ا٢بديث عن مقصد االعتبار كالتأمل كالتفكر ُب ملكوت ا، كبديع صنعو، حٌب يزيد إٲباننا كتقول  
  ُ.من ىذا الباب ٞباية ٥بذا ا٤بقصد كاالعتبار عقيدتنا؛ فا٢بفاظ على البيئة

 

كسائل الحفاظ على البيئة في اإلسالـ : المطلب الرابع

لقد جاء األمر با٢بفاظ على البيئة ُب الشريعة اإلسبلمية من جانبْب؛ جانب القواعد كاآلليات العامة، كا١بانب الثا٘ب ىو ا٢بلوؿ  
. كالوسائل الٍب ٫بمي بو بيئتنا ك٧بيطنا

. القواعد العامة التي كضعتها الشريعة لحماية البيئة: أكال 

ٕبيث جاءت الشريعة بدفع ا٤بضار عن اإلنساف ك٧بيطو، كذلك ٕبسم مادتو كسد ذرائعو؛ كٙبت ىذا األصل : قواعد الضرر_ أ 
: العاـ قواعد جزئية كثّبة؛ منها

 الضرر يزاؿ. 
 الضرر ال يزاؿ بالضرر . 
 ٱبتار أخف الضررين. 
 الضرر ا٣باص لدفع الضرر العاـ يتتمل. 
 درء ا٤بفاسد أكٔب من جلب ا٤بصاّب. 

: كمن فركع ىذه القواعد الفقهية ٩با لو صلة ٕبماية البيئة

 منع بناء فرف ملوث للهواء ُب منطقة سكنية مأىولة، أك مصنع للمواد الكيماكية ُب التجمعات السكنية. 
  َّيًشع

ة كالسوائل الكيماكية لدفع ضررىا عن البشر كالنبات كا٤بياه؛ كذلك بطرؽ التخلص من الفضبلت الصناعية كا٤بواد ا٤ب
 .مأمونة ال يَبتب عليها ضرر أكرب

 بذؿ فضل ا٤باء ٤بن غارت بئره كلو زرع ٱباؼ عليو التلف، ما داـ مشتغبل بإصبلح البئر.ِ  
  البيئة كاإلنساف؛ ألف الضرر ال يزاؿ ٗبثلومنع استعماؿ ا٤ببيدات كاأل٠بدة الكيماكية إذا ترتب عليو عواقب كخيمة على.ّ 

:  قواعد الوسائل_ ب 

 ما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب. 
 ما ال يتم فعل ا٢براـ إال بو فهو حراـ. 
 ما حـر سدا للذريعة يباح للمصلتة الراجتة. 

                                                           
 
 .ِِِػ  ُِٓص: اافظة على البيئة من منظور إسبلمي  

2
 .ِِِص: القوانْب الفقهية، البن جزم  

3
 .، كما بعدىإُٕص:البيئة من منظور إسبلمياافظة على   
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: كمن األمثلة الفقهية ا٤بتعلقة ٕبماية البيئة

 ٤باء إال بو فلو حكم الوجوب؛ كاالعتداؿ ُب استعماؿ ا٤بوارد ا٤بائية كالزراعية، كالرفق أفَّ كيلَّ ما ال يتم صبلح األرض أك ا
 .با٢بيواف كاستصبلح األراضي، كفرض العقوبات على ا٤بفسدين ُب األرض كا٤بخربْب للبيئة

 خاف ا٤بلوث من عوادـ منع استنزاؼ الثركات الطبيعية كإبادة العوآب ا٢بيوانية كتلويث البيئة بالفضبلت كاإلشعاعات كالد
 .السيارات كا٤بصانع

 منع قتل ا٢بيوانات سدا لذريعة انقراضها كىبلكها كفنائها.ُ 

النظر ُب م الت األفعاؿ معترب مقصود شرعا، كانت األفعاؿ موافقة :"يقوؿ اإلماـ أبو إستاؽ الشاطيب: اعتبار المآالت_ ج 
فعاؿ الصادرة على ا٤بكلفْب باإلقداـ أك اإلحجاـ إال بعد نظره إٔب ما أك ٨بالفة، كذلك أف اجملتهد ال ٰبكم على فعل من األ

يؤكؿ إليو ذلك الفعل، فقد يكوف مشركعا ٤بصلتة فيو تستجلب، أك ٤بفسدة تدرأ، كلكن لو م ؿ على خبلؼ ما قصد فيو، 
 ِ".كقد يكوف غّب مشركع ٤بفسدة تنشأ عنو أك ٤بصلتة تندفع عنو، كلكن لو م ؿ على خبل ؼ ذلك

: كمن القواعد ا٤برتبطة هبذا األصل 

  تقييد ا٤بباح. 
 تقييد ا٢بق الفردم .

: كمن الفركع الفقهية ا٤بتعلقة ٕبفظ البيئة  

  منع الصيادين كشركات صيد األ٠باؾ من استعماؿ بعض شبكات الصيد الٍب تقضي على ٝبيع أنواع األ٠باؾ ٗبا فيها
 .بيضها كصغارىا

  التكادر كالتبييض ، كمنع صيد ا٢بيواف من أجل فركه أك قركنو أك عضو من أعضائو للَبفو منع صيد ا٢بيوانات ُب فصل
 .كالسرؼ

  منع ضرر ا١بوار كاالرتفاؽ؛ كمن أحدث ُب بيتو ما يضر ٔبّبانو؛ كا٢بماـ أك الفرف أك كّب ا٢بديد أك اآلالت الٍب تصدر
ُب داره للخبز الدائم كما يكوف ُب الدكاكْب أك رحى للطتن كلو أراد بناء تنور :"الضوضاء العارمة؛ يقوؿ ا٢بافظ الزيلعي

أك مدقات للقصارين ٓب ٯبز؛ ألف ذلك يضر با١بّباف ضررا ال ٲبكن التترز منو، كالقياس أنو ٯبوز ألنو تصرؼ ُب ملكو، 
 ّ".كترؾ ذلك استتسانا ألجل ا٤بصلتة

. الوسائل التي كضعها اإلسالـ للحفاظ على البيئة: ثانيا

ضع الشريعة ٭بطا ٧بددا ٢بماية البيئة، بل جعلت األمر مطلقا خاضعا الجتهاد أكٕب األمر؛ بتقدير ا٢بلوؿ كاأل٭باط البيئية ٓب ت  
على حسب ا٤بصلتة ا٤بتوخاة، ككاف للسياسة الشرعية دكرا ُب تأصيل مفهـو البيئة كالتقعيد ٥با؛ ألف ا٤بستجدات البيئية كثّبة 

                                                           
 
 .ا٤برجع نفسو  
2
 .ُْٗ/ْ:ا٤بوافقات ُب أصوؿ الشريعة، أبو إستاؽ الشاطيب  

3
 .كما بعدىا ُْٕص:ا٤برجع السابق  
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ير من ا٤بفاىيم البيئية عند الفقهاء قد ال تتبلئم كمقتضيات ىذا العصر، كأحكاـ عمارة األرض ٙبتاج إٔب اجتهاد دائم، ككث
. كاالرتفاؽ كغّبىا، كىذا باب للمصاّب ا٤برسلة كبّب، ٲبكن للعقل االجتهادم ا٤بعاصر أف يفيد كثّبا ُب ىذا الباب

: رص عليها التشريع اإلسبلمي؛ من بينهاكقد كجدنا بعض الوسائل الوقائية من الضرر كاافظة على البيئة ح 

 حيث تعترب عامبل مهما ُب كيفية التعامل مع البيئة؛ من خبلؿ السلوؾ ا٤بتزف الذم يصدر من : االىتماـ بالَببية اإلٲبانية
 .ا٤بؤمن الذم يدفعو إٲبانو للتفاظ على كسطو

كتعد منظومة القيم العقدية كاألخبلقية رافدا دريا ٤بنهج التعامل مع البيئة، كميزانا ضابطا لسلوؾ اإلنساف ُب استثمار ا٤بوارد  
كالثركات، فما من خطاب شرعي كرد فيو ا٢بديث عن مكوف من ا٤بكونات البيئية، غبل ككاف ىذا ا٣بطاب مشفوعا بذكر قيمة 

. يقها ٩بارسة كسلوكا ُب عبلقة اإلنساف بالبيئةربانية كخصلة ىادية يراد تطب

كالدكؿ ػ ٕبكم مسؤكلياهتا الرقابية كالسلطوية ػ ال بد أف تقـو ٗبجهودات جبارة لزرع الثقافة البيئية كاإلٲبانية ُب نفوس مواطنيها،   
ئي أكثر نفعا كفائدة كاقتصادا من لتوفر على نفسها تكاليف مكافتة الفساد البيئي؛ الف إنشاء ا٤بؤسسات الرقابية كالوعي اليب

إنشاء ا٤بؤسسات العقابية كفرض الغرامات؛ كألف اإلنساف إذا كاف كازعو الديِب مؤدرا عليو، يدفعو دكف رقابة أحد إٔب احَباـ بيئتو 
 ُ.ك٧بيطو الذم يعيش فيو

 ؾ البلزمة لفهم كتقدير العبلقات ا٤بعقدة كىي عملية تكوين القيم كاال٘باىات كا٤بهارات كا٤بدار: الَبكيز على الَببية البيئية
الٍب تربط اإلنساف كحضارتو ٗبتيطو، كتوضح حتمية اافظة على ا٤بصادر البيئية، كضركرة حسن استغبل٥با لصا٢بو 

 ِ.كا٢بفاظ على حياتو الكرٲبة كرفع مستويات معيشتو، أك ىي صياغة الضمّب البيئي ا٢بي من منظور إسبلمي
ة البيئية اإلسبلمية، صياغة السلوؾ البيئي الرشيد كالتبصر بعواقب اإلفساد كاإلتبلؼ كتوعية اإلنساف الَبيب كمن مقاصد"

ا٣بليفة بأنو العنصر ا٤بؤدر ُب البيئة كا٤بهيمن عليها، كمن ٍب فغن صبلح حا٥با من صبلح حالو، فإذا راعى ُب تسخّبىا 
بالنفع، كإذا أفسد فيها كأزا٥با عن أصل خلقتها ذاؽ كيبلت ما كاستثمارىا موازين االعتداؿ كآداب اإلحساف عادت عليو 

   ّ".كسبت يداه
كُب العملية الَببوية البيئية ال بد من االستعانة باألساليب الَببوية ا٢بديثة؛ كطريقة االستقصاء كالرحبلت ا٤بيدانية كا٤بشاريع  

البتثية حوؿ البيئة، ككيفية حل ا٤بشكبلت البيئية كاستعماؿ األسلوب القصصي، كا٤بشاركة ُب األنشطة العلمية حوؿ البيئة 
  .األشغاؿ اليدكية كٞببلت التوعية كالتشجّب كتنظيف ايطكا٤بعارض كا٤بسرحيات ك

  الوسائل الرقابية؛ كتفعيلها للتفاظ على البيئة؛ كسن القوانْب الصارمة ، كتنمية ا٢بس ا٤بسؤكؿ من األمر با٤بعركؼ كالنهي
 .عن ا٤بنكر ، كمراقبة ٙبرؾ كاستعماؿ ا٤بواد الكيماكية ككذا طرؽ التخلص منها

                                                           
 
 .ُُٗ ص:اافظة على البيئة من منظور إسبلمي 

اافظة على البيئة  .4ص: العايش عبد ا بن حلفاف، ٤بدرسةاإلسبلمية كتطبيقاهتا ُب االَببية البيئية ُب ضوء توجيهات الَببية   2
 .193ص :من منظور إسبلمي

3
 .ُْٗص : اافظة على البيئة من منظور إسبلمي 
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 يبية؛ من ردع من يتسبب ُب حرائق الغابات أك تلويث األهنار كاآلبار؛ ألف استعماؿ السلطة كالقوة ٰبمل الوسائل التأد
 .الناس على االرتداع كاالنتهاء كاالمتثاؿ، كمنو شرعت العقوبات ُب اإلسبلـ

اد ا٢باكم كنظره باختيار كىذا يرجع إٔب اجتو (التعزيرات)كالعقوبات التأديبية إما اف تكوف بدنية كالضرب كا٢ببس كالنفي 
 ُ.العقوبة البلزمة كالرادعة

 

قائمة المصادر كالمراجع 

 

عماف، الطبعة  –فؤاد عبد الطيف السرطاكم، دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع كالطباعة . البيئة كالبعد االسبلمي، د .ُ
 ـُٗٗٗ/ىػَُِْاالكٔب

 .ا٤بفتوحة ُب الدا٭بارؾ ػ كلية االدارة كاالقتصاد ػ قسم إدارة البيئةكاظم ا٤بقدادم، االكادٲبية العربية . الَببية البيئية؛ د .ِ

مصر، الطبعة األكٔب  -عبد ا شتاتو، دار الشركؽ القاىرة . رؤية الدين اإلسبلمي ُب ا٢بفاظ على البيئة، د .ّ
ـ، ََُِ/ىػُُِْ

. ـ ََُِ، ُط  مصر، –يوسف القرضاكم، دار الشركؽ القاىرة . رعاية البيئة ُب شريعة اإلسبلـ، د .ْ

قطب الريسو٘ب،  دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع  بّبكت لبناف، الطبعة . اافظة على البيئة من منظور إسبلمي، د .ٓ
. ـََِٖ/ىػُِْٗاألكٔب 

. قانوف ٞباية البيئة ُب ضوء الشريعة، ماجد راغب ا٢بلو، دار ا٤بطبوعات ا١بامعية، اإلسكندرية، مصر .ٔ

 . (ََِّ/ُِْْ) ٕسوريا؛ ط_ ٦بد الدين ٧بمد الفّبكزأبادم، مؤسسة الرسالة دمشقالقاموس ايط،  .ٕ

. عبد ا دراز، دار ا٤بعرفة، بّبكت لبناف/ ا٤بوافقات ُب أصوؿ الشريعة، أبو إستاؽ الشاطيب، شرح كٚبريج د .ٖ

. ـ ََِٖ/ ىػُِْٗ،  ُقطب الريسو٘ب، دار ابن حـز بّبكت لبناف، ط/ اافظة على البيئة من منظور إسبلمي، د .ٗ

. ـََِٔ، ُعبد اجمليد النجار، دار الغرب اإلسبلمي، بّبكت لبناف، ط . مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، د .َُ

، بّبكت لبناف، ط .ُُ ،  ُقواعد ا٤بصلتة كا٤بفسدة عند شهاب الدين القراُب من خبلؿ الفركؽ، ماحي قندكز، دار ابن حـز
. ـََِٔ

 

 

 

                                                           
 
 .َِٖص : ا٤برجع نفسو  
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إنسانية كفريضة شرعية الحفاظ على البيئة ضركرة 
ئر خلواتي صحراكم، المركز الجامعي، النعامة، الجزا. د/ محمد سنيني، جامعة البليدة، الجزائر . د

 

 

ملخص 

، ََُِٕب  %َٗبعد أف كانت  %ٓٗارتفعت نسبة تدخل اإلنساف ُب حدكث االحتباس ا٢برارم إٔب  َُُِّب
درجات، كسيزيد منسوب مياه البتار كايطات ما  ٖ,ْسَبتفع درجة األرض ب ََُِ، كما أنو ُب سنة ََُُِب  %ٔٔك

، كقد حذر ىؤالء َُِّسبتمرب  ِٕسنتمَب، كل ذلك جاء ُب تقرير خرباء ا٤بناخ الذم انعقد باستوكهوٓب ُب  ِٖإٔب  ِٔبْب 
جفاؼ كفيضانات ككوارث ُب الدكؿ الفقّبة، كحٌب الدكؿ الغنية لن  ا٣برباء أف تلك التغّبات ستتدث أضرارا جد جسيمة من

. تسلم من تلك التغّبات؛ فمدهنا الساحلية ستصبح عرضة ألف تغمر ٗبياه البتار كايطات

 PLANET ON RED"إف تلك التتذيرات صيدرت بعنواف عريض ُب الوسائط اإلعبلمية ا٤بختلفة 
ALERT" التعبّب يهز الضمائر كالوجداف كا٤بشاعر كيدفع باإلنساف كاجملتمعات، كقبل ذلك الدكؿ الٍب ، كلعل ىذا العنواف هبذا

كقعت على اتفاقيات كبركتوكوالت، كأصدرت ترسانة من التشريعات فيما ٱبص األمن البيئ، كلكنها ٓب ٙبد من ظاىرة االعتداء 
يدفع بالكل إٔب استشعار : السابقة شاىدة على ذلك، أقوؿ على البيئة، بل تفاقمت تلك االعتداءات كتلك األضرار، كاألرقاـ

كاستتضار ىذه األخطار ادقة بكوكبنا، كاإلعبلف ٗبلء فينا أنو كما لئلنساف حقا ُب بيئة سليمة، فلؤلرض حقوقا علينا؛ كلتكن 
. حقوؽ األرض مبلزمة ٢بق اإلنساف ُب بيئة خالية من األخطار

خنا كبيئتا ال تقل خطرا عما يتعرض لو االقتصاد العا٤بي من ىزات كاضطرابات، كما إف األزمات الٍب يتعرض ٥با منا
. يكابده من اختبلالت، بل كمن الصدامات اجملتمعية

كُب سبيل التخفيف من آدار األزمة ا٤بالية العا٤بية، كرسم نظاـ اقتصادم جديد ٰبمل مناعة ألم ىزات ٧بتملة ارتفعت 
كخرباء االقتصاد إٔب ضركرة تلقيح االقتصاد العا٤بي ٔبملة من ا٤ببادئ األخبلقية، كالتفتح على أصوات من كبار صناع القرار 

. الشرائع السماكية، كُب مقدمتها شريعتنا الغراء

إف ذلك التلقيح، كذلك التفتح ال بد أف ينتقل بنفس اللهجة، كبنفس القوة كالوتّبة، كرٗبا أكرب من ذلك إٔب معا١بة أمننا 
أف لؤلرض حقوقا علينا؛ حقوؽ أملتها شريعتنا، كالقيم اإلنسانية ا٤بشَبكة، إنو بالقدر : كترسيخ ُب كجداف كذاكرة أجيالناالبيئي، 

. الذم نوُب لؤلرض حقوقها علينا بالقدر الذم نرث بو أمننا البيئي
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اهتا، كأف ٲبتزج فيها كمية إف من أٔبديات قبوؿ التشريعات كالقوانْب أف تكوف عليها صبغة حضارية ُب مضموهنا كمقدـ
. كبّبة من ا٤باضي بكمية صغّبة من ا٢باضر أخذا ٗبعادلة مالك بِب ُب صناعة ا٤بستقبل

إف حضارتنا اإلسبلمية، كما ٙبملو من تشريعات شاملة كمقاصد دابتة، كقدرهتا على التصدم لكل النوازؿ إما نصا أك 
ىجا ألمننا البيئي، كجعلت اافظة على البيئة ضركرة إنسانية كفريضة بناء على األصوؿ كالقواعد، قد ر٠بت من كل ذلك من

. شرعية، كرتبت الضماف على منتهك عناصر البيئة

: فمداخلتنا سَبكز على ما يلي

 .بياف أف أداء حقوؽ األرض، كما يتبعو من أمن بيئي فريضة شرعية، كضركرة إنسانية -ُ
بالبيئة، كدكر القاضي كاتسب ُب اافظة على البيئة، كبيات ترتب إبراز اجتهادات الفقهاء ُب مسائل متعلقة  -ِ

 .الضماف على االعتداء على البيئة
 :اإلجابة على سؤالْب -ّ

 ىل اافظة على البيئة كحق اإلنساف فيها مقصد من مقاصد الشريعة؟ - أ
 ىل االعتداء على البيئة يدخل ُب تغيّب خلق ا تعأب؟  - ب

 
abstract 

Preservation of the environment is a humanitarian necessity and legitimate duty 

       Human intervention in the incidence of “global warming” rose to 95% in 2013, after it 
had been 90% in 2007, and 66% in 2001, as the earth's temperature will rise by 4.8 degrees in 
2100, and the water level of the seas and oceans will increase between 26 to 82 centimeter, it all 
came in a report climate experts held Stockholm on September 27, 2013. These experts have 
warned that such changes will occur very serious damage, such as droughts, floods and disasters 
in poor countries and even rich countries will not extradite those changes; because the coastal 
cities would be vulnerable to waters of the seas and oceans.                                                              

        Those warnings were issued with a large title in different media "PLANET ON RED 
ALERT", Perhaps this title with this expression shake the conscience and feelings, and drives 
human and societies, and before that countries that have signed the conventions and protocols, 
and issued an arsenal of legislation concerning security environment, but did not limit the 
phenomenon of assault on the environment, But those attacks and those damages increased, and 
Previous figures attested that, I say: pushes them all to realize these dangers to our planet, and 
the announcement that as the human has  right to a healthy environment, the earth has rights to 
us; Let the earth rights inherent human right to an environment free of hazards.                            

        The crises faced by our climate and our environment are no less dangerous than being 
exposed to the global economy from shocks and risks, in order to mitigate the effects of the 
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global financial crisis, and chart a new economic system that has immunity from potential 
shocks, policymakers and economists have called for the need to vaccinate the global economy 
to ethical principles, and the heavenly religions, notably Islam.                                                       

       That vaccination must be transmitted in the same tone, and the same force, and perhaps 
more than that to treat our environment, and establish in the consciousness and memory of 
generations: that the earth has rights to us; rights dictated by our religion, and common human 
values, because when we give earth their rights we achieve our environmental security.               

       Our Islamic civilization by their comprehensive legislation has developed an approach to 
our environmental security, and stressed that the preservation of the environment is a 
humanitarian necessity and duty of legitimacy, and arranged warranty to violators of 
environmental elements.                                                                                                                   

So our Intervention will focus on the following: 

1 - A statement that the performance of earth rights and environmental security is a legitimate 
duty and a humanitarian imperative.                                                                                                 

2 - Highlight the jurisprudence scholars in issues related to the environment, and the role of the 
judge and “Mohtasib” in the preservation of the environment, the statement resulted warranty 
on the assault on the environment.                                                                                                   

3 – To answer two questions: 

A - Is the preservation of the environment and human right in this a destination of the purposes 
of the law?                                                                                                                                          

B - Is assault on the environment a changing the creation of God?     

 

 ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّحمىًن الرًَّحيمً 

 

: مػقػػدمػػة

يشهد العآب حديثا مستفيضا حوؿ البيئة ككجوه اافظة عليها كرفع كدفع األضرار ادقة هبا لكوهنا ٛبثل حقا طبيعيا لئلنساف، فبل 
. ُب اىتمامات العآب" البيئة"ٲبر يـو إال كتزيد مساحة

ترسانة من القوانْب أي٪بزت، برتوكوالت، كمعاىدات صيدؽ عليها، ملتقيات كندكات عيقدت، صيتات كدعوات ُب 
كسائط إعبلمية بيثت، كٞببلت انتخابية أيقيمت، كضرائب فرضت؛ موضوعها الرئيس اإلسراع إٔب ٞباية البيئة، كعلت تلك ا٢بماية 

لئلنساف حقا ُب بيئة سليمة، فلؤلرض حقوقا علينا؛ كلتكن حقوؽ األرض مبلزمة ٢بق اإلنساف ُب بيئة خالية أنو كما : إٔب إعبلف
. من األخطار
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كقد شكل اىتماـ كزارة ا٣بارجية األمريكية بسعيها إٔب مراقبة مدل احَباـ الدكؿ للمعاىدات ا٣باصة باافظة على 
منعطفا جد متقدـ يكاد يتساكل أك يقَبب  ُُٕٗٗب العآب بداية من سنة البيئة، كنشر تقرير سنوم حوؿ أكضاع البيئة 

". حقوؽ اإلنساف"ٗبراقبة

إف حضارتنا اإلسبلمية، كما ٙبملو من تشريعات شاملة كمقاصد دابتة، كقدرهتا على التصدم لكل النوازؿ إما نصا أك 
، كجعلت اافظة على البيئة ضركرة إنسانية كفريضة بناء على األصوؿ كالقواعد، قد ر٠بت من كل ذلك منهجا ألمننا البيئي

. شرعية، كرتبت الضماف على منتهك عناصر البيئة

: كسنتناكؿ بعوف ا ىذه ُب مداخلتنا ىاتو النقاط التالية

 . إبراز اىتماـ القرآف كالسنة بالبيئة -ُ
سب ُب اافظة على البيئة، إبراز اجتهادات الفقهاء ُب ا٤بسائل ا٤بتعلقة بالبيئة، كدكر القاضي كات -ِ

 .كبيات ترتب الضماف على االعتداء على البيئة
 تقعيد كتأصيل ١بملة من مسائل البيئة مع طرح سؤالْب -ّ

 ىل اافظة على البيئة كحق اإلنساف فيها من مقاصد الشريعة؟ -أ 
 كىل االعتداء على البيئة يدخل ُب تغيّب خلق ا تعأب؟ -ب 

كالسنة بالبيئة  مظاىر اىتماـ القرآف

: كأخص أركاف البيئة هبذا االىتماـ؛ كىي

. ا٢بيواف –ا٤بياه  –الطبيعة 

إف تلك العناصر ال شك أهنا ٚبضع ٤بؤدرات خارجية، بعضها يهددىا، كأخرل تضفي علي مزيد من ا٢بماية كالصيانة، 
. افظة على ٧بيطها الطبيعيكإف الواجب الذم يواجو اإلنساف ىو تعزيز تلك الرابطة بْب تلك العناصر، كا٤بح

إف ذلك الواجب ال يكفي أف ٛبليو القوانْب كالتشريعات ما ٓب يصاحبها الدافع األخبلقي كالشرعي، كإف الشريعة 
القرآف كالسنة جاءت حبلى بنصوص تصب كلها ُب ضركرة القياـ بذلك الواجب إف أراد اإلنساف أف : اإلسبلمية ٗبصادرىا األكٔب

. انة من ا٣ببلفة ُب األرض كعمارهتايقـو بأداء األـ

   :القرآف الكريم: أكال

ٍلًق السَّمىاكىاًت ﴿:كاآليات ُب ىذا الغرض كثّبة نوردىا على سبيل التمثيل ال ا٢بصر؛ قاؿ تعأب            ًإفَّ ًفي خى
ًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىاٍلفيٍلًك الًَّتي تىٍجًرم ًفي اٍلبى  فىعي النَّاسى كىمىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًمنى السَّمىاًء ًمٍن مىاءو فىأىٍحيىا ًبًو كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتالى ٍحًر ًبمىا يػىنػٍ

ىيىاتو ًلقىٍوـو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوتًهىا كىبىثَّ ًفيهىا ًمٍن كيلِّذ دىابَّةو كىتىٍصرًيًف الرِّذيىاًح كىالسَّحىاًب اٍلميسىخًَّر بػىٍينى السَّمى  اًء كىاأٍلىٍرًض آلى
. (البقرة)﴾(ُْٔ)ٍعًقليوفمى 
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وىافو ييٍسقىى ًبمىا﴿كقولو سبتانو ري ًصنػٍ وىافه كىغىيػٍ ءو كىًفي اأٍلىٍرًض ًقطىعه ميتىجىاًكرىاته كىجىنَّاته ًمٍن أىٍعنىابو كىزىرٍعه كىنىًخيله ًصنػٍ
ىيىاتو ًلقىٍوـو  كىسىخَّرى لىكيمي ﴿:، كقاؿ ا تعأب(الرعد)﴾(ْ)يػىٍعًقليوفى  كىاًحدو كىنػيفىضِّذلي بػىٍعضىهىا عىلىى بػىٍع و ًفي اأٍليكيًل ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى

. (إبراىيم)﴾(ِّ)اٍلفيٍلكى لًتىٍجًرمى ًفي اٍلبىٍحًر بًأىٍمرًًه كىسىخَّرى لىكيمي اأٍلىنٍػهىارى 

 فاألرض خزاف الينابيع كمصدر ا٤باء الذم تتوقف عليو ا٢بياة ،كإنو سبتانو خلق ُب األرض ا١بباؿ الراسيات كالبتار
كاألهنار لتسخّبىا ٣بدمة اإلنساف كأغراضو؛ فيستخرج منها ا٢بلية كالزينة كالطعاـ، فما كاف لو أف يقابل ىذه النعم باإلسراؼ فيها 

 ييًحبُّب كىًإذىا تػىوىلَّى سىعىى ًفي اأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىيػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالنٍَّسلى كىاللَّوي الى ﴿:كالسعي إٔب فسادىا؛ فقاؿ عز كجلٌ 
كىاذٍكيريكا ًإٍذ جىعىلىكيٍم خيلىفىاءى ًمٍن بػىٍعًد عىادو كىبػىوَّأىكيٍم ًفي اأٍلىٍرًض تػىتًَّخذيكفى ًمٍن سيهيوًلهىا ﴿:، كقاؿ سبتانو(البقرة)﴾(َِٓ)اٍلفىسىادى 

ءى اللًَّو كىالى تػىٍعثػىٍوا ًفي اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى  . (األعراؼ)﴾(ْٕ)قيصيورنا كىتػىٍنًحتيوفى اٍلًجبىاؿى بػيييوتنا فىاذٍكيريكا آىالى

ٍيتىةي ﴿:كرٙب إٔب أف األرض تنبت الزرع كالبقوؿ طعاما لئلنساف فقاؿ تعأبكنبو القرآف اؿ كىآىيىةه لىهيمي اأٍلىٍرضي اٍلمى
هىا حىبًّبا فىًمٍنوي يىٍأكيليوفى  نىاىىا كىأىٍخرىٍجنىا ًمنػٍ كىجىعىٍلنىا ًفيهىا جىنَّاتو ًمٍن نىًخيلو كىأىٍعنىابو كىفىجٍَّرنىا ًفيهىا ًمنى (ّّ)أىٍحيػىيػٍ

، كمن الشكر اافظة عليها، كٞبايتها من (يسن)﴾(ّٓ)لًيىٍأكيليوا ًمٍن ثىمىرًًه كىمىا عىًملىٍتوي أىٍيًديًهٍم أىفىالى يىٍشكيريكفى (ّْ)اٍلعيييوفً 
. كل ضرر

 أىلىٍم تػىرى أىفَّ اللَّوى كأكد القرآف الكرٙب أف ا خلق األرض لئلنساف، كسخرىا لو، كأكدع فيها ا٣بّبات ألجلو؛ فقاؿ تعأب﴿
ًض ًإالَّ بًًإٍذنًًو ًإفَّ اللَّوى بًالنَّاًس سىخَّرى لىكيٍم مىا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍلفيٍلكى تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر بًأىٍمرًًه كىييٍمًسكي السَّمىاءى أىٍف تػىقىعى عىلىى اأٍلىرٍ 

كىسىخَّرى لىكيٍم ﴿:؛ كقاؿ تعأب(ِٗ:البقرة)﴾جىًميعناىيوى الًَّذم خىلىقى لىكيٍم مىا ًفي اأٍلىٍرًض ﴿:﴾، كقاؿ عز كجل(ٓٔ)لىرىءيكؼه رىًحيمه 
ىيىاتو ًلقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى  كىىيوى الًَّذم ﴿:؛ كقاؿ سبتانو(ا١بادية)﴾(ُّ)مىا ًفي السَّمىاكىاًت كىمىا ًفي اأٍلىٍرًض جىًميعنا ًمٍنوي ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى

 ا كىتىٍستىٍخرًجيوا ًمٍنوي ًحٍليىةن تػىٍلبىسيونػىهىا كىتػىرىل اٍلفيٍلكى مىوىاًخرى ًفيًو كىلًتىٍبتػىغيوا ًمٍن فىٍضًلًو كىلىعىلَّكيمٍ سىخَّرى اٍلبىٍحرى لًتىٍأكيليوا ًمٍنوي لىٍحمنا طىًرمًّب 
. (النتل)﴾(ُْ)تىٍشكيريكفى 

كػل ذلك التسخّب لتلك العناصر، ككل ذلك االمتناف يػتمل ذكك العقوؿ كالفكر على السعي للوقوؼ ُب كجػػو كل من 
عبث بتلك العناصر، كيهدد ا٢بياة على كوكب األرض؛ فإف سكاف األرض ُب سفينة كاحدة، من أحدث فيها دقبا كلو صغّبا؛ م

.  فإف ا٣بطر ٧بدؽ بالكل

ًبحي اأٍلىٍرضي أىلىٍم تػىرى أىفَّ اللَّوى أىنٍػزىؿى ًمنى السَّمىاًء مىاءن فػىتيصٍ ﴿:كمن النعم الٍب أمًب ا هبا على اإلنساف نعمة ا٤باء؛ قاؿ تعأب
ًبيره  أىكىلىٍم يػىرىٍكا أىنَّا نىسيوؽي اٍلمىاءى ًإلىى اأٍلىٍرًض اٍلجيريًز فػىنيٍخًرجي ًبًو زىٍرعنا  ﴿:؛ كقاؿ تعأب(ا٢بج)﴾(ّٔ)ميٍخضىرَّةن ًإفَّ اللَّوى لىًطيفه خى

أىأىنٍػتيٍم أىنٍػزىٍلتيميوهي (ٖٔ)أىفػىرىأىيٍػتيمي اٍلمىاءى الًَّذم تىٍشرىبيوفى ﴿:اؿ تعأب؛ كؽ(السجدة)﴾(ِٕ)تىٍأكيلي ًمٍنوي أىنٍػعىاميهيٍم كىأىنٍػفيسيهيٍم أىفىالى يػيٍبًصريكفى 
ـٍ نىٍحني اٍلميٍنزًليوفى  . (َّ:األنبياء)﴾كىجىعىٍلنىا ًمنى اٍلمىاًء كيلَّ شىٍيءو حىيٍّي أىفىالى يػيٍؤًمنيوفى ﴿:؛ كقاؿ تعأب(الواقعة)﴾(ٗٔ)ًمنى اٍلميٍزًف أى

 ،(ْْ:ىود)﴾كىًقيلى يىا أىٍرضي ابٍػلىًعي مىاءىًؾ كىيىا سىمىاءي أىٍقًلًعي كىًغي ى اٍلمىاءي ﴿:نوح عليو السبلـكُب قولو تعأب ُب قصة 
. تنبيو منو على اافظة على ا٤باء، كمنع اإلسراؼ فيو

كىابِّذ كىاأٍلىنٍػعىاـً كىًمنى النَّاًس كىالدَّ ﴿:ك٩با امًب ا سبتانو كتعأب بو على عباده نعمة تسخّب الدكاب ٥بم؛ فقاؿ تعأب
ًلكى ًإنَّمىا يىٍخشىى اللَّوى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه غىفيوره  ـى خىلىقىهىا  ﴿:؛ كقاؿ تعأب(فاطر)﴾(ِٖ)ميٍختىًلفه أىٍلوىانيوي كىذى كىاأٍلىنٍػعىا
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هىا تىٍأكيليوفى  كىتىٍحًملي أىثٍػقىالىكيٍم ًإلىى بػىلىدو لىٍم (ٔ)يهىا جىمىاؿه ًحينى تيرًيحيوفى كىًحينى تىٍسرىحيوفى كىلىكيٍم ؼً (ٓ)لىكيٍم ًفيهىا ًدٍؼءه كىمىنىاًفعي كىًمنػٍ
الى  كىاٍلخىٍيلى كىاٍلًبغىاؿى كىاٍلحىًميرى لًتػىرٍكىبيوىىا كىزًينىةن كىيىٍخليقي مىا(ٕ)تىكيونيوا بىاًلًغيًو ًإالَّ ًبًشقِّذ اأٍلىنٍػفيًس ًإفَّ رىبَّكيٍم لىرىءيكؼه رىًحيمه 

ىيىاتو ﴿: ؛ كقاؿ تعأب(النتل)﴾(ٖ)تػىٍعلىميوفى  أىلىٍم يػىرىٍكا ًإلىى الطٍَّيًر ميسىخَّرىاتو ًفي جىوِّذ السَّمىاًء مىا ييٍمًسكيهينَّ ًإالَّ اللَّوي ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى
صىافَّاتو كىيػىٍقًبٍضنى مىا ييٍمًسكيهينَّ ًإالَّ الرٍَّحمىني ًإنَّوي ًبكيلِّذ  أىكىلىٍم يػىرىٍكا ًإلىى الطٍَّيًر فػىٍوقػىهيمٍ ﴿: ؛ كقاؿ تعأب(النتل)﴾(ٕٗ)ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 
.  (ا٤بلك)﴾(ُٗ)شىٍيءو بىًصيره 

ٍيًن اثٍػنػىٍيًن ﴿:كُب قولو تعأب ُب قصة نوح عليو السبلـ حىتَّى ًإذىا جىاءى أىٍمرينىا كىفىارى التػَّنُّبوري قػيٍلنىا اٍحًمٍل ًفيهىا ًمٍن كيلٍّي زىٍكجى
﴾بياف أف األرض إ٭با ىي بتنوعها كتوازهنا البيئي فضبل  (َْ)لىكى ًإالَّ مىٍن سىبىقى عىلىٍيًو اٍلقىٍوؿي كىمىٍن آىمىنى كىمىا آىمىنى مىعىوي ًإالَّ قىًليله كىأىهٍ 

. على ضركرة مراعاة نواميسها، كما أكدع ا فيها من ظواىر كسنن كونية

كالظواىر البيئية للتنبيو على أهنا من عظيم آياتو ليتوجو اإلنساف للبتث ُب كما أف ا سبتانو أقسم ببعض مكونات 
كىالذَّارًيىاًت ﴿:؛ كقاؿ تعأب(التْب)﴾(ُ)كىالتِّذيًن كىالزَّيٍػتيوفً ﴿:ال إلفسادىا؛ قاؿ تعأب أسرارىا؛ كليتمكن من تسخّبىا كاالنتفاع هبا

ًت ًكقٍػرنا (ُ)ذىٍركنا ؛ فأقسم سبتانو بالذاريات؛ كىي الرياح تذرك ا٤بطر كالَباب (الذاريات)﴾(ّ)فىاٍلجىارًيىاًت ييٍسرنا (ِ)فىاٍلحىاًمالى
كالنبات إذا هتشم ٍب ٗبا فوقها كىي الستاب ٍب أقسم ٗبا فوؽ ذلك؛ كىي ا١باريات يسرا؛ كىي النجـو الٍب فوؽ الغماـ، كأقسم 

كىاأٍلىٍرًض ذىاًت الصٍَّدًع (ُُ)كىالسَّمىاًء ذىاًت الرٍَّجعً ﴿:كقاؿ تعأب ؛(ُ)ا سبتانو هبذه األمور ٤بكاف العربة كاآلية
؛  (الطارؽ)﴾(ُِ)

. (ِ)فأقسم بالسماء كرجعها با٤بطر، كاألرض كصدعها بالنبات

ـى عىلى ﴿:كما أف القرآف الكرٙب اعتُب بالَببية البيئية حيث حـر اصطياد ا٢بيواف كقت التلبس باإلحراـ؛ قاؿ تعأب ٍيكيٍم كىحيرِّذ
. (ٔٗ:ا٤بائدة)﴾صىٍيدي اٍلبػىرِّذ مىا ديٍمتيٍم حيريمنا

  :السنة النبوية: ثانيا

كما أننا ٪بد اىتماـ السنة بالبيئة ُب مظاىر شٌب؛ فعن أيب ىريرة رضي ا عنو أف رسوؿ ا صلى ا               
؛ إنو تنبيو على تنقية (ّ)«فشكر اهلل لو فغفر لوبينما رجل  يمشي بطريق كجد غصن شوؾ على الطريق فأخذه، »:عليو كسلم

اإليماف بضع كستوف، أك بضع كستوف شعبة، فأفضلها قوؿ ال إلو إال اهلل، كأدناىا »:البيئة، كتطهّبىا، كينضم إليو حديث
اعزؿ األذل : علمني شيئا، أنتفع بو، قاؿ !يا نبي اهلل: قلت: قاؿ»:، كحديث عن أيب برزة(ْ)«....إماطة األذل عن الطريق

. (ٓ)«عن طريق المسلمين

                                                           
 .، كما بعدىأْ، صِج:التبياف ُب أقساـ القرآف البن القيم - ُ
 .، كما بعدىاُُِ، صُج:ا٤بصدر نفسو - ِ
 .«فأخٌره»، كفيوَُِٓ، صُِٔٔ:رقم: ؛ مسلمُُٖ، صٓ، جِِْٕ:رقم:البخارمأخرجو  - ّ
 .ْٖ، صٖٓ:رقم:أخرجو مسلم - ْ
 .َُِٓ، صُِٖٔ:رقم:أخرجو مسلم - ٓ
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ما من مسلم يغرس غرسا، أك يزرع زرعا فيأكل منو طير أك إنساف أك بهيمة، إال »: كُب قولو صلى ا عليو كسلم
.  ، حافز على صوف التنوع البيئي(ُ)«كاف لو بو صدقة

فإف استطاع أال تقـو حتى   إف قامت الساعة كبيد أحدكم فسيلة،»:كأما ما جاء ُب قولو صلى ا عليو كسلم
  . فأكرب دليل على مدل تشوؼ الشرع ا٢بنيف على عمارة األرض، كدٲبومة عناصرىا البيئية، (ِ)«يغرسها، فليفعل

كما » :، داللة على تطلع الشرع إٔب إحياء األرض كعمارهتا، كُب ركاية(ّ)«من أحيا أرضا ميتة فهي لو»:كُب حديث
تلميح قوم على أف األرض إ٭با ىي باختبلؼ  -كالعواُب من الوحش كالطّب كالسباع-، (ْ)«صدقةأكلت العوافي منها، فهو لو 

. عناصرىا البيئية

  (ٔ)، كحػنػيػن الػجػذع إلػيػو(ٓ)«ىذا أحد جبل يحبنا كنحبو»:كفػي موقفو صلى ا عليو كسلم من جبل أحد؛ حيث قاؿ

تكوف بْب اإلنساف عامة، كا٤بسلم خاصة كمكونات البيئة؛ عبلقة يطبعها ما أكرب من داللة على العبلقة العاطفية الٍب ٯبب أف 
.  يكوف بْب الرفيق كرفيقو ا٤ببلـز لو

تػو إف تلك الػػعػبلقة رفػعػتػهػا السنة بأف جػعػلػت مػكػونات الػبػيػئػة جػػارا لئلنساف؛ كمػن حػق الػجػار اإلحساف إلػيو كعػدـ إذابػ
ىو الطػهػور ماؤه، الحل : نػعم الجار الػبحر»:ظػاىر فػي ركاية عنو صلى ا عليو كسلم؛ أنو قاؿ كاإلضرار بػو؛ كػمػا ىػو

. (ٕ)«ميتتو

كما : قالوا.اتػقػوا اللػعػانػيػن»كما أف السنة حذرت من األضرار الٍب قد يقـو هبا اإلنساف ا٘باه البيئة؛ كمن ذلك حديث
البراز في : اتقوا المالعن الثالثة»: ، كحديث(ٖ)«يتخلى في طريق الناس أك ظلهمالػذم : الٌلٌعاناف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ

. (ٗ)«الموارد، كقارعة الطريق، كالظل

قارعة الطريق كالظل كا٤بوارد كنفع ا٤باء : كالذم يتتصل من ٝبلة ىذه األحاديث ست مواضع منهي عن التربز فيها
التلويث بكل أشكاؿ ا٤بلودات للبتار كايطات كلباطن األرض من دفن  كاألشجار ا٤بثمرة كجانب النهر، كعلى ذلك فقس من

.  CO2للنفايات النوكية، كمن تلويث للهواء ٗبا تدفعو ا٤بركبات، كما دبتو ا٤بصانع من 

إٔب  َُِّسبتمرب  ِٕإف تلويث ا٥بواء، كما أحددو من احتباس حرارم دفع خرباء ا٤بناخ بندكة عقدت باستوكهوٓب 
؛ كقد كرد "PLANET ON RED ALERT"يرات، كالٍب صيٌدرت بعنواف عريض ُب الوسائط اإلعبلمية ا٤بختلفةإطبلؽ ٙبذ

                                                           
 .ّٓٔ، صُِٓٓ:رقم:؛ مسلمّ، صٓ، جِِْٕ:رقم:أخرجو البخارم - ُ
 .ِٔٗ، صَِ، جُُِٖٗ:رقم:أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده - ِ
 .ُٖص ،ٓج:أخرجو البخارم - ّ
 .َُٕ، صِِ، جُُِْٕ:رقم:أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده - ْ
 .ّٖٓ، صُّْٔ:رقم:؛ مسلمٕٖ-ٖٔ، صٔ، جِّٖٗ:رقم:أخرجو البخارم - ٓ
 .ََْ-ّٗٗ، صٓ، جَّّْ:رقم:مسند اإلماـ أٞبد:انظر - ٔ
 .ُٓ، صِّج:التمهيد البن عبد الرب - ٕ
 .ُُّ، صِٗٔ:رقم:أخرجو مسلم -ٖ
 .ِٖ، ص:ِٔ:رقم:أخرجو أبو داكد ُب سننو - ٗ
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 %َٗبعد أف كانت  %ٓٗارتفعت نسبة تدخل اإلنساف ُب حدكث االحتباس ا٢برارم إٔب  َُُِّب: ُب تلك التتذيرات أنو
درجات، كسيزيد منسوب مياه البتار ٖ,ْسَبتفع درجة األرض ب ََُِ، كما أنو ُب سنة ََُُِب  %ٔٔ، كََُِٕب 

سنتمَب،  كقد حذر ىؤالء ا٣برباء أف تلك التغّبات ستتدث أضرارا جد جسيمة من جفاؼ  ِٖإٔب  ِٔكايطات ما بْب 
كفيضانات ككوارث ُب الدكؿ الفقّبة، كحٌب الدكؿ الغنية لن تسلم من تلك التغّبات؛ فمدهنا الساحلية ستصبح عرضة ألف تغمر 

. (ُ)ق البتار كايطاتٗبيا

يفيد أف ا٥بواء ا٤بلوث يعد سببا ُب سرطاف  َُِّكما أف تقريرا من منظمة الصتة العا٤بية نشر ُب أكاسط شهر أكتوبر 
باستنشاقهم للهواء ا٤بلوث، بل أكثر من ذلك فقد ذكرت ا٤بنظمة العا٤بية  ََُِألف نسمة توفوا ُب سنة  ُّّالرئة، كأف قرابة 

أف التلوث  َُِّ/َُ/َُٗب    /http://www.futura-sciences.comا١بوية حسبما ذكر ا٤بوقع ا٤بتخصصلؤلرصاد 
مليوف نسمة كل سنة، كأنو يتسبب ُب أمراض قلبية عدة، كبعد ىذا التقرير بأياـ سارع االٙباد األكركيب إٔب  ّ،ِا١بوم يودم ٕبياة 

كلم ٕبلوؿ /غٓٗكيلومَب إٔب /غراـ َُِ، كٚبفيف انبعادو من ا٤بركبات من CO2ركرة إٯباد ميكانيزمات ٙبد من انبعاث ض
ََِِ  .

إٔب تشجيع اقتناء ا٤بركبات األقػل دفػعػا لػهػذا CO2 ، كلتخفيف مػن انبعاثََِٖكما أف فػرنسا سػارعت منذ سنة
 ْٓ,ُ، كنظرا لتكلفة الباىظة ٥بذا ا٤بشركع؛ كالذم بلغ "Bonus écologique"ا٤بلوث؛ كذلك بإحداث ما اصطلح عليو

. (ِ)َُِْمليار أكركر خبلؿ ٟبس سنوات، حازت السيارات الكهربائية كا٥بجينة األفضلية ُب ميزانية 

كدخل على ا٣بط ملوث جديد يهدد بيئتنا؛ إنو الضجيج كاألصوات الصادرة من ٨بتلف كسائل النقل؛ كخاصة الطائرة؛  

، ٚبلص إٔب أف األشخاص َُِّ/َُ/َُُبفقد بٌينت دراسة علمية حديثة قاـ هبا خرباء بريطانيوف أذاعها ا٤بوقع السابق الذكر 
". ا٤بعرضْب للضجيج العإب الصادر من الطائرات ىم أكثر  عرضة لئلصابة بأمراض قلبية، كقد ٲبوتوف بالسكتة الدماغية

، كقد جاء ُب خاٛبة تقرير أعدتو ىاتو "التلوث الصوٌب"الوكالة الفيدرالية للبيئة بسويسرا بػػػإف ذلك ا٤بلوث ا١بديد، نعتتو 
أف األشخاص ا٤بعرضْب لؤلصوات، كاألكساط :"ََِٗ، كصدر بربف السويسرية سنة"التلوث الصوٌب بسويسرا"الوكالة بعنواف

. (ّ)"سويسرا؛ تطورىا، كآدارىا على الصتة كاالقتصادالسياسية عليهم أف يكونوا على علم من اآلف فصاعدا ٕبالة الصوت ب

ملعوف من غٌير تخـو ...»:، كُب ركاية(ْ)«كلعن اهلل من غٌير منار األرض ....» :كُب قولو صلى ا عليو كسلم
من فضاءىا  ، كمعا٤بها الذم ييهتدل هبا، كسقفها(ٔ)؛ أم حدكدىا كأعبلمها؛ مثل أهنارىا كٕبارىا، كغاباهتا كجببلىا(ٓ)«األرض

.  ا٣بارجي، كطبقة أكزهنا ٙبذير كتوبيخ ٤بن ٰبدث تغيّبا لتلك ا٤بعآب كالتضاريس الطبيعية

                                                           
 . َُِّ/َٗ/ِٕ:، تاريخ ا٤بعاينة www.lemonde.fr: انظر - ُ
 . َُِّ/َُ/ُّ:، تاريخ ا٤بعاينة www.dossierfamilial.com: انظر - ِ
 .ٖٓص: Pollution sonore en suisse:انظر - ّ
 .ُُّ، صُٖٕٗ:رقم:مسلم أخرجو -ْ
 .َِٖ-ُٖٗ، صّ، جُٕٖٓ:رقم: أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده -ٓ

على بناء جسر  كمن ذلك ما قامت بو منظمة تعِب بالبيئة بأ٤بانيا بأف أجربت شركة قامت بإنشاء طريق سيار بعد أف غٌّبت مبلمح جبلْب ملتصقْب؛ أجربهتا -ٔ
 . ٛبر ا٢بيوانات بْب ضفٍب ا١ببلْب، كما كانت تفعل سابقا يربط بْب ما تبقى  بْب ا١ببلْب لغرض أف

http://www.futura-sciences.com/
http://www.futura-sciences.com/
http://www.dossierfamilial.comk/
http://www.dossierfamilial.comk/
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كما اعتنت السنة بالَببية البيئية ؛كما ىو مبلحظ ُب النهي الوارد عن قطع األشجار ٗبكة ا٤بكرمة كا٤بدينة ا٤بنورة، زد 
.  من كجوه اافظة على البيئة على ذلك ما ُب تشريع ا٤بزارعة كا٤بغارسة كا٤بساقاة

فقاؿ صلى اهلل كباعتبار ا٤باء أحد العناصر األساسية ٤بكونات البيئة أرشدت السنة إٔب اافظة عليو كا٤بنع من تلويثو؛ 
.  (ُ)«إذا شرب أحدكم فال يتنفس في اإلناء»:عليو كسلم

النظافة؛ إذ قد ٱبرج مع النفس بصاؽ أك ٨باط أك ٖبارم ىذا النهي للتأديب إلرادة ا٤ببالغة ُب : قاؿ ا٢بافظ بن حجر
 !، فكيف ٗبن يدنس منابع ا٤بياه، كا٤بياه ا١بوفية(ِ)ردمء؛ فيكسبو رائتة رديئة؛ فيتقذر ىو أك غّبه عن شربو

كبالقدر الذم أرشدت فيو السنة النبوية إٔب النهي عن تلويث ا٤بياه توجهت بالدرجة نفسها أك أكثر إٔب منع اإلسراؼ 
أفي الوضوء : قاؿ «ما ىذا السَّرىؼي يا سعد»: أف النبي صلى اهلل عليو كسلم مٌر بسعد كىو يتوضأ، فقاؿفيو؛ فقد جاء 
كاف صلى اهلل عليو كسلم يتوضأ بالمٌد، كيغتسل بالصاع إلى خمسة »بل، (ّ)«نعم، كإف كنت على نهر جار»:سىرىؼه قاؿ

، كىػذا يػػدؿ عػلػى تػوجػيػو  (ٓ)«تػػوضػػأ، فػأيتيى بػػإنػػاء فػيػو مػػاء قػػدر ثػلػثػي الػػمػد صلى اهلل عليو كسػلم أف النبي»، ككرد (ْ)«أمػداد

". اقتصاد البيئة"، كىذه سابقة ٤با يعرؼ اليـو بػػ(ٔ)عنصر ا٢بيومأمػتػو، كلو ُب العبادة أف ٘بتنب اإلسراؼ ُب ىذا اؿ

                                                           
 .ِّٓ، صُ، جُّٓ:رقم:أخرجو البخارم - ُ
. ِّٓ، ص ُج:البارمفتح  - ِ
 .ّٕٔ-ّٔٔ، صُُ، جَٕٓٔ:رقم:أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده - ّ
 .ُْٖ، صِّٓ:رقم: ؛ مسلمَّْ، صُ، جَُِ:رقم:أخرجو البخارم - ْ
 .ّْ، صْٗ:رقم:سننوأخرجو أبو داكد ُب  - ٓ
 :"َُِّ/َْ/ُّ:بتاريخ   /http://www.futura-sciences.comجاء ُب ا٤بوقع ا٤بتخصص- ٔ

Comment économiser l'eau chez soi ? 

Préoccupation vitale dans certains pays, l'accès à l'eau en France est en général facile et peu coûteux. 
Mais avec le développement des consciences écologiques et l'augmentation régulière des factures d'eau, 
trouver des astuces pour économiser l'eau chez soi devient impératif. En voici quelques-unes. 
Économiser l'eau en arrosant les plantes le matin: 

Il est préférable d’arroser les plantes au niveau des racines, tôt le matin ou en soirée pour limiter 
l'évaporation de l'eau. Privilégier des plantes peu gourmandes en eau et installer un récupérateur d'eau 
de pluie (une cuve autonome ou bien raccordée aux gouttières) est une solution. Pour garder 
l'humidité des sols, les espaces autour des plantes peuvent être paillés. 
Salle de bains et WC : la douche plutôt que le bain: 

La salle de bain et les WC sont un poste important des dépenses d'eau. Il est pourtant facile 
d'économiser plusieurs mètres cubes d'eau, en remplaçant un ancien modèle de toilettes par des WC à 
double débit, qui offrent le choix entre une chasse de 3 ou de 6 litres. La douche, de 20 à 60 litres, est à 
préférer au bain, d’environ 150 litres. De plus, installer des mitigeurs thermostatiquespermet de ne plus 
perdre de temps (et d'eau) à régler la température au robinet. 

http://www.futura-sciences.com/
http://www.futura-sciences.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/journee-mondiale-de-leau-les-chiffres-etonnants-de-lor-bleu_45364/
http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/jardinage/d/larrosage-des-plantes-a-bulbes_1540/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/recuperation-de-leau-de-pluie-la-bonne-idee_834/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/recuperation-de-leau-de-pluie-la-bonne-idee_834/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-gouttiere-10709/
http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/eau/d/leau-du-robinet-est-elle-la-meme-que-leau-des-toilettes_1104/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/internet-debit-1849/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/domotique-maison-intelligente_1007/c3/221/p20/
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كُب أحاديث الرفق با٢بيواف كترتب األجر كالثواب على اإلحساف إليو دالالت ظاىرة على االعتناء بو، كصونو من كل 
طلق لحاجتو؛ فرأينا فى سفر فاف -صلى اهلل عليو كسلم-كنا مع رسوؿ اهلل :أذل كضرر؛ فعن ابن مسعود رضي ا عنو قاؿ

من فجع » فقاؿ  -صلى اهلل عليو كسلم-حمرة معها فرخاف فأخذنا فرخيها؛ فجاءت الحيمَّرة؛ فجعلت تفرش، فجاء النبى 
إنو ال ينبغى أف » قاؿ . ، قلنا نحن«من حرؽ ىذه » :، كرأل قرية نمل قد حرقناىا فقاؿ«ىذه بولدىا، ردكا كلدىا إليها

 .(ُ)«اريعذب بالنار إال رب الن

اهلل في ىذه البهائم المعجمة فاركبوىا  اتقوا » :كمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ببعّب قد ٢بق ظهره ببطنو؛ فقاؿ
بينما رجل يمشى »:أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ، كعن أيب ىريرة رضي ا عنو (ِ)«صالحة، ككلوىا صالحة

: فنزؿ فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرل من العطش، فقاؿ الرجلبطريق، اشتد عليو العطش، فوجد بئرا 
لقد بلغ ىذا الكلب من العطش مثل الذل كاف بلغنى مني، فنزؿ البئر فمأل خفو ماء ثم أمسكو بفيو حتى رقى فسقى 

في كل ذات كبد رطبة »:فقاؿ كإف لنا في ىذه البهائم ألجرا  !يا رسوؿ اهلل: فقالوا . «الكلب فشكر اهلل لو، فغفر لو 
بينما كلب ييطيف بركية قد كاد يقتلو العطش، إذ رأتو بغي من بغايا »:صتيح مسلم؛ قاؿ صلى ا عليو كسلم كُب، (ّ)«أجر

. (ْ)«بني إسرائيل، فنزعت موقها، فاستقت لو بو، فسقتو إياه، فغفر لها بو

إف اهلل كتب اإلحساف على كل »:ؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمرسوبل بلغ اإلحساف إٔب ا٢بيواف حٌب ُب حالة ذٕبو قاؿ
.  (ٓ)«شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، كإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كليحد أحدكم شفرتو، فليرح ذبيحتو

فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم في الهرة إنها »كألجل الصتبة الكائنة بْب اإلنساف كا٢بيواف رتب الشرع عليها طهارتو؛ 
. (ُ)«يست بنجس، إنها من الٌطٌوافين كالٌطوافات عليكمؿ

                                                                                                                                                                                     
De l’électroménager à faible consommation énergétique et hydrique: 

À l'achat de nouveaux appareils électroménagers, il est conseillé d’être attentif à leur consommation 
énergétique et hydrique. Lors de l’utilisation des lave-linge et lave-vaisselle, il vaut mieux qu'ils soient 
pleins pour les faire fonctionner. Pour encore plus d'économies, on peut installer des réducteurs ou 
économiseurs d'eau sur les robinets et pommeaux de douche : pour le même confort (puissance du jet), 
le débit utilisé est amoindri. 
Couper l’eau quand on se brosse les dents: 

Enfin, n'oublions pas de couper l'eau pendant le brossage des dents, le savonnage des mains ou le lavage 
de la vaisselle. De plus, restons attentif à la moindre fuite, en comparant les chiffres du compteur d'eau 
entre le matin et le soir." 

 
 .َُّ، صِٕٓٔ:رقم:أخرجو أبو داكد ُب سننو - ُ
 .ِٖٗ، صِْٖٓ:رقم:ا٤بصدر نفسو - ِ
 .ِّٗ، صِِْْ:رقم:؛ مسلمُْ-َْ، صٓج، ِّّٔ:رقم:أخرجو البخارم - ّ
 .ِّٗ، صِِْٓ:رقم - ْ
 .َُٖ-َٖٗ، صُٓٓٗ:رقم:أخرجو مسلم -ٓ

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/maison-4/d/froid-5-conseils-pour-limiter-votre-consommation-denergie_26655/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/maison-4/d/froid-5-conseils-pour-limiter-votre-consommation-denergie_26655/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-lave-linge-11124/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-lave-vaisselle-11125/
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أنو مر بفتياف من  :كعن ابن عمر رضي ا عنو، (ِ)كالنهي على أف تيصبىركما أف السنة هنت عن العبث بالبهائم 
قريش قد نصبوا طيرا كىم يرمونو، كقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأكا ابن عمر تفرقوا، فقاؿ ابن 

 ، (ّ)«من فعل ىذا؟ لعن اهلل من فعل ىذا، إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لعن من اتخذ شيئا فيو الركح غرضا: عمر

نهى رسوؿ اهلل »:، كهنت عن ك٠بها، كضرهبا ُب كجهها؛ فقد جاء عن جابر رضي ا عنو، قاؿ(ْ)نهت عن التحريش بينهاك
أف النبي صلى اهلل عليو كسلم مر عليو :، كُب ركاية(ٓ)«صلى اهلل عليو كسلم عن الضرب في الوجو، كعن الوسم في الوجو

 (ٕ)يو صلى اهلل عليو كسلم عن إخصاء البهائمنو، كما أف ُب (ٔ)«لعن اهلل الذم كسمو»: حمار قد كسم في كجهو، فقاؿ
. تنبيها على ٞبايتها من االنقراض

ك٩با يؤكد على االعتناء الشديد للسنة با٢بيواف أهنا رتبت الوعيد على تعذيبو كقتلو؛ ففي حديث ابن عمر رضي ا عنو، 
فدخلت فيها النار، ال ىي أطعمتها  عذبت امرأة في ىرة سجنتها حتى ماتت: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ»أف

. (ٖ)«كسقتها؛ إذ حبستها؛ كال ىي تركتها تأكل من خشاش األرض

من حديث عبد  كُب تكنيتو لعبد الرٞبن بن صخر بأيب ىريرة رضي ا عنو، كُب شكول البعّب لو صلى ا عليو كسلم
ذات يـو فأسر إلى حديثا ال أحدث بو أحدا من  خلفو -صلى اهلل عليو كسلم-أردفنى رسوؿ اهلل  :ا بن جعفر، قاؿ

فدخل حائطا لرجل : قاؿ. لحاجتو ىدفا أك حائش نخل -صلى اهلل عليو كسلم-الناس، ككاف أحب ما استتر بو رسوؿ اهلل 
حٌن كذرفت عيناه، فأتاه النبى صلى اهلل عليو كسلم،  -صلى اهلل عليو كسلم-من األنصار، فإذا جمل فلما رأل النبى 

. لى يا رسوؿ اهلل: فجاء فتى من األنصار فقاؿ. «من رب ىذا الجمل، لمن ىذا الجمل »:سح ًذفراه، فسكت، فقاؿفم
 إجبلء ، ففي كل ذلك(ٗ)«أفال تتقي اهلل فى ىذه البهيمة التى ملكك اهلل إياىا؛ فإنو شكى إلى أنك تجيعو كتيٍدئًبيو»:فقاؿ

. لعبلقة استئناس ا٢بيواف باإلنساف كعكسها

تهادات الفقهاء في حفظ البيئة كحمايتها اج

أك كتاب الضرر أك نوازؿ ا٤بياه كالبنياف، بل " باب الضرر:" يظهر اىتماـ الفقهاء ٗبسائل البيئة ُب عقدىم فصوال بعنواف
حب ا٤بعيار؛ لستنوف ا٤بالكي؛ فقد أشار إليو صا (كتاب الزبل)٪بد بعضهم قد ألف كتابا خاصا ٤بعا١بة نازلة من نوازؿ البيئة مثل

ُب الرجل تكوف لو خربة بْب دكر، كيلقى فيها الزبل، كال يدرم من يلقيو، فقاـ جار للخربة فيما أضر بو من : كملخص ىذه النازلة

                                                                                                                                                                                     
باقي ا٢بيوانات األليفة مثل الكلب الذم ٯبوز اٚباذه ك٫بوه ٔبامع  ا٥برةعلى  سكتقا ،ُُِ، صّٕ، جِِِٖٓ:رقم:أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده -ُ
. طواؼتاؿ

 .؛ أم ٙببس لَبمى حٌب ٛبوت"أف تصرب"، كَُٖ، صُٔٓٗ:رقم:؛ مسلمِْٔ، صٗج، ُّٓٓ:رقم:أخرجو البخارم - ِ
 .َُٖ، صُٖٓٗ:رقم:؛ مسلمّْٔ، صٗ، جُٓٓٓ:رقم:أخرجو البخارم - ّ
 .َِٗ، صِِٔٓ:رقم:أخرجو أبو داكد ُب سننو - ْ
 .ٕٕٖ، صُُِٔ:رقم:أخرجو مسلم -ٓ
 .ٕٕٖ، صُُِٕ:رقم: أخرجو مسلم -ٔ
 .ّٖٖ، صٖ، جْٕٗٔ:رقم:سندهأخرجو اإلماـ أٞبد ُب ـ - ٕ
 .ِِٗ، صِِِْ:رقم:؛ مسلمُْ، صٓ، جِّٓٔ:رقم:أخرجو البخارم - ٖ
 .؛ أم تتعبو«تدئبو»:، كقولوِٖٗ، صِْٗٓ:رقم:أخرجو أبو داكد ُب سننو - ٗ
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على : "فقاؿ ستنوف. ليس ذلك من جانيب، كإ٭با اشتكى ذلك، كدبت أف ذلك مضرة ٢بائط ا١بار: الزبل ُب حائطو، فقاؿ رهبا
على : كقاؿ ُب موضع آخر من كتاب ألفو ُب الزبل ُب خربة قـو كأفناء يضر بالناس. لزبل الذم أضر ٔبارهصاحب ا٣بربة نزع ا

حيث تطرؽ ُب كتابو ىذا إٔب (ِ)البن الرامي"اإلعبلف ُب أحكاـ البياف"، كككتاب (ُ)ا٢بيواف كنسو؛ يريد األقرب على االجتهاد
. قد ٙبدث للبيئةٝبلة من ا٤بسائل الٍب تتعلق خاصة باألضرار الٍب 

: اجتهادات الفقهاء في حفظ الطبيعة

 .اتفاؽ ٝبهورىم على مشركعية إحياء ا٤بوات كا٤بزارعة كا٤بغارسة كا٤بساقاة -ُ
؛ فيدخل فيها الذمي، ككل من لو « من أحيا أرضا ميتة، فهي لو»:قولو صلى اهلل عليو كسلمٞبل بعضهم  -ِ على العمـو

 .(ّ)حق ا٤بواطنة
من " باب أك كتاب إحياء ا٤بوات"، مع ما ُب قو٥بم ىذا (ْ)ا٤بوات ال يتوقف على إذف ا٢باكم إف إحياء: قوؿ بعضهم -ّ

 .ٓتشبيو العمارة با٢بياة، كتعطيلها بفقد ا٢بياة
نصهم على أف من أحيا أمواتا، كعجز عنو؛ فإف ذلك يوجب إخراجو من يده، كال ٲبنع منو عامة ا٤بسلمْب؛ فيبقى  -ْ

 .(ٕ)ضى بو عمر رضي ا عنو على ببلؿ رضي ا عنو، كؽ (ٔ)عاطبل، كليس كملكو
 .(ٖ)تسبيق أىل ا١بناب على أىل األرحاء ُب السقي، كإف كاف أىل األرحاء سبقوا إٔب ا٢بوز منذ سنْب كثّبة -ٓ
الرجل يكوف لو ماء يسقي بو، كفيو فضل عنو، فيغرس قـو غرسا على فضل ذلك ا٤باء بعطيتو منو، فّبيد صاحب ا٤باء  -ٔ

 .(ٗ)عو عنو، فليس لو ذلكأف يقط
إف أضرت ٛبنع، :"قوؿ ابن الرامي بعد ذكر أف ا٣ببلؼ ُب اٚباذ ا٢بماـ كالعصافّب فيتأذل الناس بو ُب زرعهم كٜبارىم -ٕ

، كنقل بن الرامي عن بعض ا٤بالكية أنو ٲبنع من اٚباذ النتل الٍب تضر الناس ُب (َُ)"كعليو عمل قاضي تونس عندنا
ق أيضا اتفاؽ أىل ا٤بذىب على منع األندر يضر تبنو كغباره ٔبناف غّبه إف كانت األندر قد ، كنقل(ُُ)شجرىم كزرعهم

 .(ُِ)كإف سبقت األندر: سبقت ا١بناف، كقوؿ بعضهم

                                                           
 .ِٓ-ِْ، صٖج :للونشريسيا٤بعيار  - ُ

: بن الرامي ىواك ْْٖإٔب  ِْٕ، ص ْ، ّ، ِالعدد،  ُِٖٗلسنة  )القضائي با٤بغربمنشور ُب ٦بلة الفقو ا٤بالكي كالَباث )اإلعبلف ُب أحكاـ البياف  - ِ
ا٤بقدمة لؤلستاذ ٧بمد الداكدم ضمن  :نظراكانت كفاتو حوؿ منتصف القرف الثامن، ، ر بابن الرامي التونسي البناء توشا ،أبو عبد الو ٧بمد ابن إبراىيم اللخمي

 .ِٔٔ-ِْٔص  :اجمللة ا٤بذكورة
. ُٗٓ، ُٖٓ، ص ٓج :الذخّبة للقراُب - ّ
. ُٖ، ص ٓج :البارم فتح ؛ُٕٓ-ُٔٓ، ص ٔج  :الذخّبة -ْ
. ُٖ، ص ٓج :البارم البن حجر فتح - ٓ
 .ّٓ، ص ٖج :ا٤بعيار للونشريسي - ٔ
. ّٖٔص :ـ بن سبلـ د القاسماألمواؿ أليب عب - ٕ
. ّٕٖ-ّٖٔ، ص ٖج:ا٤بعيار ؛ُِٕٖ-ُِٖٔكص، َُٖٗ-َُٖٖ، ص ِج :فتاكل ابن رشد - ٖ
. ُٗ، ص ٖج :ا٤بعيار - ٗ
  .ِْٖ-ُْٖص:اإلعبلف بأحكاـ البياف - َُ
. القوؿ ذاف القيم قابكرجح  ،ّْٕ-ِّٕص  :البن القيم الطرؽ ا٢بكمية ؛ّْٖص:اإلعبلف بأحكاـ البياف :انظر - ُُ  
. ِْٗص:اإلعبلف بأحكاـ البياف - ُِ
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كال ينبغي ٤بن لو أرض بيضاء : "، قاؿ ابن الرامي(ُ)ذىاب بعضهم إٔب إجبار إمرار ا٤باء ُب أرضو ليسقي بو أرض جاره -ٖ
. (ِ)"ا٤باء ُب أرضو؛ ألنو ٩با ال يضره، كينفع جاره، كلكنو ال ٯبرب على ىذا أف ٲبنع جاره أف ٯبرم

: اجتهادات الفقهاء في حفظ الماء

من الوضوء "، كنقل ا٢بافظ ابن حجر قوؿ أحد التابعْب (ّ)كراىة أىل العلم اإلسراؼ ُب ا٤باء، كلو كاف للعبادة -ُ
 . (ْ)"إسراؼ، كلو كنت على شاطئ هنر

الٍب تصب ُب النهر؛ ىل تنقطع كٲبنع من أراد إحداث شيء  ٓعيار ُب القنوات كا٤براحيض كالكراسيما ذكره صاحب آب -ِ
أف ما كاف من ذلك كلو ُب موضوع : أف ذلك ٰبتاج إٔب تفصيل كبياف منقوؿ كا ا٤بستعاف: من ذلك أـ ال؟ فا١بواب

، كتفسّبه كاجب؛ ألف أصل ما سيق لو إٔب ذلك  دخوؿ النهر ا٤بذكور إٔب حد ميضات جامع األندلس فقطعو الـز
ا٢بد الطهارة، ككذلك ما بنيت ا٤بقاصد عليو، كإذا كاف األصل ما سيق لو الطهارة كجب قطع كل ما يؤدم إٔب تغيّبه 

 .(ٔ)كنقلو عن أصلو؛ كيدؿ على ذلك ما ذكره الشيخ أبو الوليد بن رشد ُب أجوبتو

 

: اجتهادات الفقهاء في حفظ الحيواف

ة عليو؛ حيث أدخلها الفقهاء ُب أحد أسباب كجوب النفقة؛ أال كىو ا٤بلك، فإف أىب ا٤بالك للتيواف النفقة كجوب النفق -ُ
كمن غريب ذلك ما ذكره الصاكم ُب أف ا٥برة  (ٕ)عليو أك عجز حكم عليو بإخراجو عن ملكو ببيع أك صدقة أك ىبة

: ، كىو موافق ٤با نقلو ا٤بنجور ُب مسألة(ٖ)صراؼالعمياء ٘بب نفقتها على من انقطعت عنده حيث ٓب تقدر على االف
القطا يصاب بالعمى، كتفرغ منفعتو؛ فاستفٍب فيها ابن عرفة؛ فأفٌب بوجوب إطعامو، كأنو ال يقتل، ككذلك ما أيس من 

 .(ٗ)منفعتو لكرب أك عيب
 .(َُ)ُب ا٤بستقبل ا٣بوؼ على عطش حيواف، كلو كلبا، كلو: أهنم جعلوا من أسباب التيمم للصبلة، كترؾ ا٤باء -ِ
 .(ُِ)أف صيده لقصد حبسو للفرجة عليو، فا٢برمة: ، كذكر النفراكم(ُُ)"كالصيد للهو مكركه: "قوؿ صاحب الرسالة -ّ
 .(ُ)"أنو ال ٯبوز التفرقة بْب البهائم كأكالدىا الصغار ُب البيع:"ما ذكره ابن فرحوف عن ابن القاسم -ْ

                                                           
 .َُْص :اإلعبلف بأحكاـ البياف ؛ّْص ،ْج :الزرقا٘ب حا٤بوطأ مع شر: انظر. على ٧بمد بن مسلمةكعليو قضاء عمر رضي ا عنو للضتاؾ بن خليفة  - ُ
. َُْص:اإلعبلف بأحكاـ البياف - ِ
 .ِِّ، صُج :الفتح - ّ
. ِّْ، صُج :الفتح - ْ
 .الكنيف ُب أعلى السطح ؛س بكسر الكاؼياٝبع كر :الكراسي - ٓ
. ِٖ-ِٕص، ٖج :ا٤بعيار - ٔ
 .ِِٔ، ص  ّج :الصغّبالشرح  - ٕ
. ِِٔ، ص ّج :م على الشرح الصغّبكاصحاشية اؿ - ٖ
. َْٓص  :شرح ا٤بنهج ا٤بنتخب إٔب قواعد ا٤بذىب - ٗ
. ِٕٔ-ِٔٔ، صُج :للدردير الشرح الصغّبانظر  - َُ
 .ْٕٓ، ص ّج  :راكمؼالرسالة مع شرحها الفواكو الدكا٘ب للن - ُُ

 .ْٕٓ، ص ُج :الفواكو الدكا٘ب بشرح رسالة القّبكا٘ب ُِ-
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السفينة من الغرؽ، كأهنم ال ٱبلصوف إال بطرح ما فيها من األدقاؿ  ما ذكره القراُب عن الطرطوشي ُب مسألة خوؼ أىل -ٓ
؛ فأنت ترل تقدٲبهم إلقاء األمواؿ قبل (ّ)، كقاؿ هبا أيضا العز بن عبد السبلـ(ِ)أنو يبدأ بطرح األمتعة ٍب البهائم،

 .ا٢بيواف؛ ٤با للتيواف من حرمة تسبق حرمة األمواؿ
، بل ذىبوا إٔب أكثر من ذلك ٤با (ْ)الوصية لو تصح إذا فسرت بصرفها ُب علفوأف : ما ذكره النوكم عن بعض الشافعية -ٔ

، كقد شهد تارٱبنا ُب بعض ا٢بواضر اإلسبلمية (ٓ)قالوا بصتة الوقف على ا٢بيواف، كالوقف على ا٢بيواف ا٤بوقوؼ عليو
منها، كمكسورة كا١برٰبة يقدـ  من الوقف على ا٢بيواف ا٥بـر الذم ٚبلى عنو صاحبو، كالوقف على القطط، كعلى العمياء

٥با الطعاـ كالعبلج، كتعدل ذلك إٔب ا٤بؤسسات االستشفائية الوقفية حيث كانت تقدـ العناية للتيوانات ا١برٰبة أك 
أف مدينة فاس عرفت ببلدا موقوفة على شراء ا٢ببوب : ا٤بضركرة كطائر اللقبلؽ؛ فيداكل كيطعم، كمن صورىا الباىرة

 .(ٔ)لتقطها كل يـو من ا٤برتفع ا٤بعركؼ بكدية الرباطيل عند باب ا٢بمراء داخل باب الفتوحبرسم الطيور حٌب ت
منع أصتاب البهائم من إذايتها، كالعنف عليها؛ كإدقا٥با باألٞباؿ الٍب ال تستقل هبا، كإرىاقها ُب سرعة ا٤بشي بالضرب  -ٕ

، كحفظ النفوس كاجبكالزجر الشديد؛ فهذا منكر ٯبب تغيّبه، كال حجة ٥بم ُب كوهنا من  ، (ٕ)ملكهم؛ فإف ا٢بيواف ٧بَـب
 .انظر إٔب ىذه الرفعة كإٔب ىذا التقدير، كإٔب ضم ىذا ا٢بفظ إٔب مقصد حفظ النفس

كأنو ال ينكر  يػئػػي، إف تػلك االجػػتػهادات نػاطػػقػػة بػػػمػدل اسػػتػػتػػضار الػػفػػقػهػاء لػمػا ركػػزت عػلػيػو الػشػريػعػػة مػن الػتػوازف الػػبػػ

كىالى ﴿:دكرىػا؛أم ا٢بيوانات ُب التنوع البيئي، ككوهنا ركن ُب دكرات الطبيعة، كأم تدخل ٱبل هبذه النوامس يتناكلو قولو تعأب
ٍوفنا كىطىمىعنا ًإفَّ رىٍحمىةى اللًَّو قىرًيبه  ٍوفنا كىطىمىعنا خى ًحهىا كىاٍدعيوهي خى سورة )﴾(ٔٓ)ًمنى اٍلميٍحًسًنينى تػيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصالى

  .(األعراؼ

:  دكر الوالي كالقاضي كالمحتسب في حماية البيئة

إف ٥بؤالء الثبلدة دكر بارز ُب تنفيذ األحكاـ الٍب تكوف القصد فيها ا٢بفاظ على البيئة، كصوهنا كدفع األضرار ايطة 
: هبا، كيتجلى فيما يلي

ا٢بكم هبذا الضرر كاجب كالقضاء بو :"ا٤براحيض كالكراسي الٍب تصب ُب النهرما قالو ابن رشد ُب مسألة القنوات ك  -ُ
، كعلى ا٢باكم أف ينظر ُب ذلك إف اتصل بو األمر بعد دبوتو عنده، كيأمر بتغّبه . (ٖ)"الـز

األكا٘ب يتعْب على الوإب إخراج ذكم العاىات كاجملذـك من األسواؽ، كمنعهم من بيع ا٤بائعات، كمن الشرب كالوضوء ُب  -ِ
 .(ُ)الٍب يستعملها غّبىم من األصتاء، ككذا منعهم من السقي من اآلبار

                                                                                                                                                                                     
. َِْص  :البن فرحوف رة الغواص ُب ٧باضرة ا٣بواصد - ُ
 .ٗ، ص ْ :الفركؽ للقراُب - ِ
. ّٕ، ص ُج  :القواعد للعز بن عبد السبلـ - ّ
 .َُُ، ص ٓج  :للنوكم ركضة الطالبْب - ْ
 .، كما بعدىأْص:ق اإلسبلميمدل مشركعية الوقف على ا٢بيواف ُب الفق"مقاؿ - ٓ
. ٖٔ-ٕٔ:ا٤بصدر نفسو - ٔ
 .َُٓ، ص ِج :ا٤بعيار - ٕ
. ِٖ-ِٕ، صّ، كج ِْْ -ُْْ، ص ٔج :ا٤بعيار - ٖ
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كبأمر : ما ذكره صاحب كتاب التسيّب ُب أحكاـ التعسّب ُب باب كجوب رفع الضرر العاـ من األزقة كالرحاب كغّبىا -ّ
فا أف يطرحو خارج البلد، كال يبقى كمن رفع الضرر إلزاـ من أخرج كِب:" اتسب بتنقية األسواؽ من األزباؿ ك٫بوىا كقاؿ

 .(ِ)"يؤذم الناس
أف قاضي تونس منع من ذلك، كعزر من ٓب : ما ساقو ابن الرامي ُب مسألة منع ا٤بيازيب الٍب تسيل ٗباء الغساالت -ْ

 .(ّ)يسدىا، كشيهر بو ُب الزقاؽ
 .(ْ)إجبار ا٢باكم ا٤بمتنع عن النفقة على دكابو بإخراجها عن ملكو -ٓ
أف القناة : ٓب يزؿ القضاة كا٢بكاـ يركبوف ٤با ىو أخف من ىذا ُب جوابو عن نازلة: لرٞبن بن بقي بن ٨بلدما قالو عبد ا -ٔ

كانت ٘برم على دكرىم ٗباء ا٤بطر خاصة كأف الشهود ال يعلموف عنها كسخا كدبت عندىم مع ا٢بيازة أنو ليس يستتق 
يلتفت إٔب مثل ىذا رأم التواريخ كالذم أراه أف يقطع  على ٧بجات ا٤بسلمْب إذ ىي كأحباسهم الضرر بطوؿ ا٤بدة كليس

 .ٓالضرر عن اجة كرأل أيضا أف على القاضي ىو كمن حضره من أىل العلم لقطع ىذا الضرر
كٙبت عنواف كظيفة اتسب فيما يتعلق باجملاؿ الصتي ذكرت صاحبة كتاب ا٢بسبة ُب مصر اإلسبلمية ما بْب الفتح  -ٕ

أف ا٢بسبة كذلك قواعد صتية هتدؼ إٔب اافظة على سبلمة السكاف :" ىػ ِّٗالعصر ا٤بملوكي اإلسبلمي إٔب هناية 
كنظافة ا٤بدف كخططها كشوارعها كالقيم ا١بمالية فيها؛ فكاف اتسب يأمر بإزالة الطْب من األسواؽ كالطرقات كالشوارع 

كينطبق . عْب من يقـو بتنظيف الشوارع كيرشها كل يـوإذا كثر، كإذا تراكمت األزباؿ كاألتربة ك٫بوىا؛ فكاف اتسب مي 
 .(ٔ)ىذا على ا٤برضى الذين يبيعوف األطعمة ُب األسواؽ

: األضرار المضمونة

: كللتفاظ على البيئة رتب الفقهاء الضماف على األضرار الٍب قد ٛبس ببعض عناصرىا؛ كمنها          

ا٤بنع :"  النتل يتخذىا الرجل؛ كىي تضر بشجر الناس الٍب نورتاإلتبلؼ كاإلضعاؼ؛ كمن ذلك قوؿ بعض ا٤بالكية ُب -ُ
 .(ٕ)"من اٚباذ ما يضر بالناس ُب زرعهم كشجرىم

اإلضرار بالصتة؛ كمن ذلك منع اجملذـك كذكم العاىات ا٤بعدية من البيع ُب األسواؽ كما تقدـ، كيشهد لذلك قولو  -ِ
 .(ٖ)«تىػفػرُّب من األسدًفػرَّ من المجذـك كما ..... »:صلى اهلل عليو كسلم

                                                                                                                                                                                     
قصة عمر مع أيب عبيدة بن ا١براح ُب أرض الشاـ الٍب أصاهبا الطاعوف كامتناع عمر من دخو٥با  :، كقريب منهأٔ-ٓٔص :التسيّب ُب أحكاـ التسعّب - ُ

كإذا  ،فبل تدخلوىا أرضُب إذا ٠بعتم بالطاعوف »:كحديث ،"نفر من قدر ا إٔب قدر ا: "فقاؿ لو: فرد عليو عمر بالقدر أيضا ،فاحتج لو بن ا١براح بالقدر
. ّٕٕ-ّْٕص :البن القيمالطرؽ ا٢بكيمة : ؛ كانظرُٕٗ، صَُ، جِٖٕٓ:برقم: أخرجو البخارم «ٚبرجوا منهافبل نتم هبا كقع بأرض كأ

. ِٕ:التيسّب ُب أحكاـ التسعّب - ِ
. ّٖٔ-ّْٖص :اإلعبلف ُب أحكاـ البياف - ّ
. ِِٔ، ص ّج  :الشرح الصغّب - ْ
. َْٔ، َْٓ، ص ٖج  :ا٤بعيار - ٓ
. َّٗص :اإلعبلف ُب أحكاـ التبياف :نظراك ؛كما بعدىا ،َِّص :ا٢بسبة ُب مصر اإلسبلمية - ٔ
. ّّٕ، صِج :البهجة شرح التتفة للتسوٕب :نظراك ؛ِّٔص، ِج :التبصرة البن فرحوف - ٕ
 .ِِّ، صِٔٓ:رقم: ؛ مسلمّّٗ، صِ، جّٖٓ:برقم:أخرجو البخارم - ٖ



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

48 

 

من »:صلى اهلل عليو كسلمضرر الرائتة ا٤بنتنة؛ كمن ذلك عدـ جواز فتح مرحاض قرب ا١بار كال يغطى؛ كىو معُب قولو  -ّ
ا٤بنع ٤با لو دخاف كا٢بماـ كالفرف : ، كُب حاشية الدسوقي(ِ)(ُ)«فال يقربن مساجدنا (يعِب الثـو)أكل من ىذه الشجرة 
 .(ّ)ح للضرر ا٢باصل من ذلككرائتة كالدباغ كمذب

؛ فبل ٯبوز ذلك إال (ْ)ال ٯبوز ألحد أف ٰبدث على جاره ما يضره: ضرر تسرب ا٤بواد ا٣بطرة إٔب ملك الغّب طبقا لقاعدة -ْ
ُب ٙبامل ا٤باء على ا١بسور :"باٚباذ ما يلـز من العناية كا٢بيطة ٤بنع مثل ىذا الضرر؛ يوضتو ما جاء ُب تبصرة ابن فرحوف

الذم جسرىا احتاط فيها، فإنو يضمن، ككذلك لو احتاط ُب ٘بسّبىا، كأغفل تسريح ا٤باء حٌب اهندـ ا١بسر أك كٓب يكن 
. (ٓ)"بعضو، كانتقلت ا٤بياه إٔب أرض ا١بار، كأتلفت شيئا من أموالو

: تقعيد كتأصيل

: لضبط مستويات األضرار الٍب قد تلتق بالبيئة ال بد من مراعاة ما يلي                

: ، قاؿ باف الرامي(ٔ)الدخاف: أف التصرؼ ُب ا٤بلك مقيد بعدـ اإلضرار بالغّب ضررا فاحشا ٲبنع ا٢بوائج األصلية مثاؿ -ُ
ا عىذىابه (َُ)فىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى تىٍأًتي السَّمىاءي ًبديخىافو ميًبينو ﴿:األصل ُب منعو قولو تعأب يػىٍغشىى النَّاسى ىىذى

، (َُ)، كالغبار(ٗ)، كسد الضياء بالكلية(ٖ)، كالرائتة السيئة الكريهة(ٕ) عذابا مؤ٤با؛ فجعلو ا(الدخاف)﴾(ُُ)أىلًيمه 
 .(ُُ)كا٤بيزاب الذم يضر

اعتبار ا٤ب الت ُب النظر إٔب األفعاؿ، كا٢بكم عليها؛ فالفعل إذا كاف يؤدم إٔب ا٤بفسدة على كجو الغلبة كالكثرة كجب  -ِ
 .(ُِ)االمتناع عنو

الَبؾ كالفعل، الدفع أسهل من الرفع، ال ضرر كال ضرار، يدفع الضرر بقدر اإلمكاف، الضرر ال األمر أسهل من النهي،  -ّ
 .يكوف قدٲبا، ا٤بصلتة العامة مقدمة على ا٤بصلتة ا٣باصة

كعليو ينبغي سن تشريعات الستخداـ األشياء ا٤بلودة للبيئة مثل منع إصدار تراخيص بإنشاء ا٤بصانع ُب ا٤بناطق ا٤بأىولة، 
، كالتنصيص على اختيار مظاىر معينة دليبل على الضرر، كأخذ (ُّ)معناه ا٤بنع من إنشاء دكاف ا٢بدادة ُب سوؽ البزازينكُب 

                                                           
 .ُٖٓ، صَُ، جَٕٕٓ:برقم:أخرجو البخارم - ُ
. ّٗٔ، ص ِ ج:التبصرة البن فرحوف - ِ
. ّٕٓ، ص ٔج :الذخّبة:؛ كانظرّٗٔ، صّج :حاشية الدسوقي - ّ
 .ّٔٔ، ص ِج :البن فرحوفالتبصرة  - ْ
. ُْٕ، ص ٔج :نظر الذخّبةاك ؛َّٓ، ص ِج :التبصرة البن فرحوف - ٓ
. ّّٕ، صِج :البهجة ُب شرح التتفة ؛َُّ -ََّص :أحكاـ البنيافباإلعبلف  - ٔ
 .َّّ-َِّص :البيافأحكاـ باإلعبلف  - ٕ
. ُِْ-ُُْ، ص ٖج :ا٤بعيار - ٖ
 .َِٓ-َُٓ، ص ُ ج:أحكاـ القرآف البن العريب - ٗ
 .ِْٗص :أحكاـ البنيافباإلعبلف  - َُ
. ُّْ، ص ٖج :ا٤بعيار؛ ّٓٔ، ص ِج :البن فرحوف التبصرة ؛ّٖٔص:اإلعبلف بأحكاـ البنياف - ُُ
. كما بعدىا ،ُْٗ، ص ْج :للشاطيب ا٤بوافقات - ُِ
 .ُْْص :شرح القواعد الفقهية للزرقا - ُّ
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الشكاكل ُب ىذا اجملاؿ بعْب االعتبار، كالذم يتلخص ٩با تقدـ كخاصة من النصوص السالفة الذكر أف اافظة على البيئة مقصد 
، نظيف يحب النظافة، كريم يحب ﴿:صلى ا عليو كسلم من مقاصد الشريعة، كنستأنس ٕبديثو إف اهلل طىػيِّذب يحب الطِّذيبى

، (ِ)، مع اعتبار أف ٨بالفتهم أمر مقصود للشارع ُب ا١بملة(ُ)﴾الكرىـ، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم، كال تشبَّهوا باليهود
ًإٍف يىٍدعيوفى ًإالَّ ﴿:؛ قاؿ تعأبكيظهر لنا كذلك أف االعتداء على البيئة يدخل ُب تغيّب خلق ا ًإٍف يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو ًإالَّ ًإنىاثنا كى

ا ىتًَّخذىفَّ ًمٍن ًعبىاًدؾى نىًصيبنا مىٍفريكضنا(ُُٕ)شىٍيطىاننا مىرًيدن ىميرىنػَّهيٍم فػىلىييبىتِّذكي (ُُٖ)لىعىنىوي اللَّوي كىقىاؿى ألى يمىنػِّذيػىنػَّهيٍم كىآلى يًضلَّنػَّهيٍم كىألى فَّ آىذىافى كىألى
ىميرىنػَّهيٍم فػىلىيػيغىيػِّذريفَّ خىٍلقى اللًَّو كىمىٍن يػىتًَّخًذ الشٍَّيطىافى كىلًيًّبا ًمٍن ديكًف اللًَّو فىقى  . (النساء)﴾(ُُٗ)ٍد خىًسرى خيٍسرىاننا ميًبيننااأٍلىنٍػعىاـً كىآلى

حابة، منهم ابن عباس كبعض التابعْب  فتغيّب خلق ا ُب اآلية األكٔب ٰبمل على عمومو؛ فقد أدخل فيو ٝباعة مػن الص

أف كل تغيّب ضار فهو ُب اآلية، ككػل تغيّب نافع  : كمػبلؾ تفسّب ىػذه اآلية: "، كقاؿ ابن عطية ُب ىػذه اآلية(ْ) توخػي الػخصاء

. (ّ)"فهو مباح

 

: خاتمة

 طرقت عبارات" CO2" ،"األكزكف طبقة"،"ا٢برارم االحتباس" ،"البيئي كالتنوعالتوازف "، "حقوؽ األرض"، "اقتصاد البيئة"       

 يغزك بيئتنا على ا٣بوؼ ىاجس تتناقص، كال تزيد، ا٤بساحة تلك إف بل ا٤بختلفة، اإلعبلـ أكاسط ُب مساحة ٥با أصبح بقوة، حياتنا

. ا٤بتخصصة العلمية كا٤براكز الدكلية، ا٤بواديق ا٤بعاىدات، ا٤بلتقيات، الندكات،

 موجات أعاصّب؛ فيضانات؛ بيئتنا؛ على االعتداء كآدار ٨بلفات نرل ك٫بن نستصتبو، كأف ا٣بوؼ، ذلك نستشعر أف لنا حيػقَّ 

 تسلسل تلوث ذلك إف بل كاألهنار، كالبتار ايطات ٤بياه للهواء؛ تلويث يهددنا؛ جفاؼ كاليابس؛ األخضر على أتت الٍب التسونامي

 نفط، من الصخرم الوقود الستخراج االحتياطات أخذ دكف سعينا ٫بن أف كسيزيد فيو، ةالنوكم النفايات ردـ بفعل األرض باطن إٔب

 كشرد كالنسل ا٢برث أىلك كالذم للعياف؛ مادبل 2013 نوفمرب شهر أكائل ُب الفلبْب إعصار يزاؿ كال بو، لنا عهد ال ا٤بناخ ُب تغيّب كغاز؛

 بلغ كالذم ؛"CO2" انبعاث زيادة كلو ذلك إٔب أضف ،ا٤بناخي التغّب من األرضية للكرة ٙبذير بأنو ا٤بتتدة األمم قػٌيمتو كالذم ا٤ببليْب؛

 .Global Carbon Project"(4)(GCP)"لػ           السنوية ا٢بصيلة حسب طن مليار 40 ٦بملو ما قياسي مستول 2013 السنة ىاتو

 للمواجهة يتعرضوف منتسبيها أف مع"GREEN PEACE"كمنظمة دكلية؛ منظمات من االعتداءات لتلك مقاكمة ٜبة

 األخطار، لتلك التتذيرات تلو بالتتذيرات مىٍلئ تفَب تكاد ال البيئة قضايا ُب ك٨بتصْب خرباء من صيتات ٜبة أف كما كللمتاكمات،

. التهديدات تلك من التخفيف لوسائل كمبديةن  للتلوؿ، الوقت نفس ُب عارضةن 

كسنت تشريعات تقلل من تلك األخطار، كرصدت ميزانيات لتغطية نفقات ، التتذيرات لتلك أنصتت دكال أف صتيح
. ٞباية البيئة، كبا٤بقابل فإف دكال كلَّت ظهرىا ٥با، كٓب تكثرت ٤ب الت تصرفاهتا

                                                           
. ُُِ-ُُُ، ص ٓج  ،ِٕٗٗ:رقم:ُب سننو ذمالَـب أخرجو - ُ
 .كما بعدىا ،ُٗٗص، ُج:البن تيمية اقتضاء الصراط ا٤بستقيم - ِ
 .ُُٓ، صِج:تفسّب ابن عطية - ّ
 .َُِّ/ُُ/ُٗ: ، تاريخ ا٤بعاينةwww.globalcarbonproject.org: انظر - ْ

http://www.globalcarbonproject.org/
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لقد آف الوقت لشتن الضمائر كا٥بمم، كتلقْب األجياؿ ٗبا ينتظرنا إف ٫بن ضعفنا كتكاسلنا ُب ٞباية أرضنا، ىوائنا، 
. باتنا، حيواناتنا كتنوع بيئتنا، كتوازهنا، كدكراهتا الطبيعيةمياىنا، غا

لقد آف األكاف ألف ٱبصص للبيئة نشرهتا ُب القنوات الفضائية األكثر مشاىدة جنب إٔب جنب مع النشرات اإلخبارية، 
.  يئية، كتبْب ٨باطر اإلضرار هبااالقتصادية، كالرياضية؛ نشرة ترصد كاقع البيئة، كآفاؽ مستقبلها؛ نشرة ترمي إٔب غرس التوعية الب

، "حقوؽ األرض"، لقد آف األكاف ألف ٪بعل"إف لؤلرض حقوقا علينا"لقد آف األكاف ألف نصرخ ٗبلء فينا، كنعلنها ميدكية
. توأمْب ال ينفصبلف، ال مناص من رفع رايتيهما جنب إٔب جنب"حقوؽ اإلنساف"ك

زع الشرعي بقوة الستثارة  العقوؿ كالقلوب حٌب تنهض بواجبها ٘باه لقد آف الوقت ألف  ٯبلب الوازع األخبلقي، كالوا
. بيئتها، كلتلقح بتلك ا٢بقنات األخبلقية كالشرعية أف مصّبىا كمستقبلها مرىوف باافظة على بيئتها كٞبايتها

من جهة أخرل، بل  إف شريعتنا اإلسبلمية ٗبنظومتها األخبلقية قد أرست نظاما يكفل للبيئة كجودىا من جهة، كٞبايتها
إف اإلقبلع با٘باه ا٢بضارة يقـو على مراعاة األخبلؽ كالذكؽ ا١بمإب، كالذكؽ ا١بمإب إ٭با تصنعو بيئة سليمة؛ يقوؿ مالك بن 

، ٍب ..."إف اإلطار ا٢بضارم  بكل ٧بتوياتو متصل بالذكؽ ا١بمإب، بل إف ا١بماؿ ىو اإلطار الذم تتكوف فيو أيو حضارة:"نيب
.  (ُ)ا٘باه حضارة= ذكؽ ٝبإب+مبدأ أخبلقي: ا٤بعادلةصاغ ىذه 

 

 كا٤بصادر ا٤برجع دبت

 .الكرٙب القرآف .ُ

. ا٤بعرفة دار: بّبكت. البجاكم ٧بمد علي: ٙبقيق العريب، بن ا عبد بن ٧بمد بكر أليب ،"القرآف أحكاـ" .ِ

 ٗبجلة منشور. الداكدم ا عبد: تقدٙب التونسي، الرامي ابن: اللخمي إبراىيم بن ٧بمد ا عبد أليب ،"البنياف بأحكاـ اإلعبلف" .ّ

-القعدة ذك الثانية، السنة. 4 ،3 ،2: األعداد با٤بغرب، العدؿ كزارة تصدرىا ٦بلة با٤بغرب، القضائي كالَباث ا٤بالكي الفقو

 .ـ1982/ىػ1402: سبتمرب

. الرشد دار: الرياض. العقل الكرٙب عبد بن ناصر: ٙبقيق تيمية، البن ،"ا١بتيم أصتاب ٤بخالفة ا٤بستقيم الصراط اقتضاء" .ْ

 .ـ2000/ق1421:الثامنة الطبعة

: طبعة. األزىرية الكليات مكتبو الفكر، دار: القاىرة. ىراس خليل ٧بمد: ٙبقيق. سبلـ بن القاسم عبيد أليب ،"األمواؿ" .ٓ

 .ـ1981/ق1401

 البايب مصطفي مطبعة: مصر. التسوٕب السبلـ عبد بن علي ا٢بسن أليب ،-التتفة على التسوٕب شرح"-التتفة شرح البهجة" .ٔ

. ـ1951/ىػ1370: الثانية الطبعة. كأكالده ا٢بليب
 دار: بّبكت. ا٤بد٘ب فرحوف بن ٧بمد بن القاسم أيب بن علي بن إلبراىيم ،"األحكاـ كمناىج األقضية أصوؿ ُب ا٢بكاـ تبصرة" .ٕ

 .ا٤بعرفة

 .السعيدية ا٤بؤسسة: الرياض. ٪بار زىرم ٧بمد:ٙبقيق ا١بوزية، القيم البن" القرآف أقساـ ُب التبياف" .ٖ

                                                           
 .َُُص:شركط النهضة ٤بالك بن نيب - ُ
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 من ٦بموعة: ٙبقيق, القرطيب النمرم الرب عبد بن ا عبد بن يوسف عمر أليب, "كاألسانيد ا٤بعا٘ب من ا٤بوطأ ُب ٤با التمهيد" .ٗ

 .ـ1982 -ـ1967من: الثانية الطبعة. فضالة مطبعة: -ا٤بغرب-امدية. الباحثْب

. كالتوزيع للنشر الوطنية الشركة: ا١بزائر. لقباؿ موسى: كٙبقيق تقدٙب اجمليلدم، سعيد ألٞبد ،"التسعّب أحكاـ ُب التيسّب" .َُ

. ـ1981: طبعة
 .العربية الكتب إحياء دار: القاىرة". للدردير الكبّب الشرح على الدسوقي حاشية" .ُُ

 .للدردير الصغّب الشرح مع مطبوعة"الصاكم حاشية" .ُِ

  ا٤بصرية ا٥بيئة: القاىرة.زيد أبو مصطفى لسهاـ ،"ا٤بملوكي العصر هناية إٔب العريب الفتح من اإلسبلمية، مصر ُب ا٢بسبة" .ُّ

 .ـ1986:طبعة.للكتاب العامة

. الرسالة مؤسسة: بّبكت. بطيخ عثماف األجفاف، أبو ٧بمد: ٙبقيق ا٤بالكي، فرحوف البن ،"ا٣بواص ٧باضرة ُب الغواض درة" .ُْ

 .ـ1985/ق1406: الثانية الطبعة

: األكٔب الطبعة. اإلسبلمي الغرب دار: بّبكت. الباحثْب من ٝباعة: ٙبقيق القراُب، إدريس بن أٞبد العباس أليب ،"الذخّبة" .ُٓ

 .ـ1994

. ا٤بعرفة دار: بّبكت". األزىرم النفراكم غنيم ألٞبد شرحها مع القّبكا٘ب زيد أيب ابن رسالة" .ُٔ

 .ـ2003/ق1423: طبعة. الكتب عآب دار: الرياض. معوض علي ا٤بوجود، عبد عادؿ: ٙبقيق للنوكم، ،"الطالبْب ركضة" .ُٕ

 . الدكلية األفكار بيت: الرياض. الدكلية األفكار بيت فرم هبق اعتُب ،"داكد أيب سنن" .ُٖ

 .كأكالده ا٢بليب البايب مطبعة: القاىرة. شاكر ٧بمد أٞبد: كشرح ٙبقيق ،"الَبمذم سنن" .ُٗ

 مطبعة: القاىرة". الدردير أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بركات أليب ،"مالك األماـ مذىب إٔب ا٤بسالك أقرب على الصغّب الشرح" .َِ

 .ا٢بليب البايب عيسى

 .ـ1983/ق1403: األكٔب الطبعة. اإلسبلمي الغرب در: بّبكت. الزرقا ألٞبد ،"الفقهية القواعد شرح" .ُِ

 عبد دار: نشر. األمْب ٧بمد الشيخ ٧بمد: كٙبقيق دراسة ا٤بنجور، علي بن ألٞبد ،"ا٤بذىب قواعد إٔب ا٤بنتخب ا٤بنهج شرح" .ِِ

. الشنقيطي ا

 .ـ1986: طبعة. الفكر دار: دمشق.شاىْب الصبور عبد مسقاكم، عمر:ترٝبة نيب، بن ٤بالك ،"النهضة شركط" .ِّ

 .حجر البن البارم فتح مع مطبوع ،"البخارم صتيح" .ِْ

 .1998-1419: طبعة. الدكلية األفكار بيت: الرياض. الكرمي صهيب أبو: بو اعتُب ،"مسلم صتيح" .ِٓ

. ا٤بد٘ب مطبعة: القاىرة. غازم ٝبيل ٧بمد: ٙبقيق القيم، البن ،"الشرعية السياسة ُب ا٢بكمية الطرؽ" .ِٔ

: بّبكت. التليلي الطاىر بن ا٤بختار: كتعليق كٝبع كٙبقيق تقدٙب القرطيب، رشد بن أٞبد بن ٧بمد الوليد أليب ،"رشد ابن فتاكل" .ِٕ

. ـ1987/ىػ1407: األكٔب الطبعة. اإلسبلمي الغرب دار
 ٧بمد: أطرافو كاستقصى كأحاديثو كأبوابو كتبو رقم العسقبل٘ب، حجر بن علي بن ألٞبد ،"البخارم صتيح شرح البارم فتح" .ِٖ

. ا٤بعرفة دار: بّبكت. ا٣بطيب الدين ٧بب: طبعو على كأشرؼ ٘باربو كتصتيح بإخراجو قاـ الباقي، عبد فؤاد

 .الكتب عآب: بّبكت. القراُب إدريس بن أٞبد العباس أليب ،"الفركؽ" .ِٗ

 .ـ1990/ق1410: طبعة. الرياف مؤسسة: بّبكت. السبلـ عبد بن للعز ،"األناـ مصاّب ُب األحكاـ القواعد" .َّ
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 الكتب دار: بّبكت. ٧بمد الشاُب عبد السبلـ عبد: ٙبقيق األندلسي، عطية البن ،"العزيز الكتاب تفسّب ُب الوجيز ارر" .ُّ

 . ـ2001/ق1422:األكٔب الطبعة. العلمية

. بالكويت الصادرة" أكقاؼ"ٗبجلة منشور عزكز، بن القادر لعبد ،"اإلسبلمي الفقو ُب ا٢بيواف على الوقف مشركعية مدل" .ِّ

. ـ2009-مايو ق،1430 -األكٔب ٝبادم التاسعة، السنة ،16: العدد
: األكٔب الطبعة. الرسالة مؤسسة: بّبكت. مرشد عادؿ األرنؤكط، شعيب: أحاديثو كخرج حققو ،"أٞبد اإلماـ مسند" .ّّ

 .ـ1995/ق1416

 من ٝباعة خرجو الونشريسي، ٰبٓب بن ألٞبد ،"كا٤بغرب كاألندلس إفريقية علماء فتاكل عن ا٤بغرب كا١بامع ا٤بعرب ا٤بعيار" .ّْ

 .ـ1981/ىػ1401: طبعة. اإلسبلمي الغرب دار: بّبكت. ا٢بجي ٧بمد: بإشراؼ الفقهاء

 ا عبد ٧بمد: تراٝبو ككضع كترقيمو بضبطو عِب الشاطيب، موسى بن إبراىيم إستاؽ أليب, "الشريعة أصوؿ ُب ا٤بوافقات" .ّٓ

 . الكربل التجارية ا٤بكتبة: مصر. دراز

. ـ1978/ىػ1398: طبعة. ا٤بعرفة دار: بّبكت". الزرقا٘ب بشرح ا٤بوطأ"  .ّٔ
37. "Pollution sonore en suisse", Kirk Ingold, Micha kopfli. Editeur: Office Fédéral de l'environnement. suisse. 

2009. 
38.  www.futura-sciences.com 
39. www.lemonde.fr 
40. www.dossierfamilial.com 
41. www.globalcarbonproject.org 

 
 

  

http://www.futura-sciences.com/
http://www.lemonde.fr/
http://www.dossierfamilial.comk/
http://www.globalcarbonproject.org/
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االرتفاؽ البيئي في التحضر اإلسالمي 

للبتركؿ كالمعادف أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة الملك فهد / مسفر بن علي القحطاني .د.أ

 

 

، ىذه الصيتة التتذيرية ىي جزء من "البشرية ىو التتدم األكرب الذم تواجهو التغّب ا٤بناخي إف التهديد الذم يشكلو"
سبتمرب  ِّللجمعية العامة لؤلمم ا٤بتتدة ُب  ْٔخبلؿ افتتاحو الدكرة رقم  (باف كي موف)خطاب األمْب العاـ لؤلمم ا٤بتتدة 

كىي تلخيص ٢بجم الكاردة اإلنسانية ُب تدىور ا٤بناخ الطبيعي بسبب انبعاث الغازات السامة النا٘بة عن ـ ، ََِٗا٢بإب 
النشاط االقتصادم امـو لبعض الدكؿ الصناعية دكف تقدير ما تنتجو من احتباس حرارم كارتفاع ُب مستول ايطات، كا١بفاؼ 

كٕبسب برنامج األمم ا٤بتتدة للبيئة . تشار بعض األكبئة ا٤بهددة ٢بياة البشر كاجملاعة ، كاألعاصّب كالفيضانات ا٤بتكررة ، كاف
مليوف شخص سنويان ، أما مكونات النيَبكجْب ،  ٖ.ُإٔب    ٔ.ُ، فإف الكربوف األسود، مسؤكؿ عن قتل ما بْب (ُ) (يونيب)

رتفاع درجة حرارة األرض، كٲبكن أف تتسبب ُب الٍب تأٌب من مصادر مثل مياه اجملارم كاالستخداـ غّب الكفء لؤل٠بدة، فتؤجج ا
ُب ايطات ٚبٌفض ٨بزكنات األ٠باؾ ، كما يسهم ا٤بيثاف ، كىو من تلك الغازات ا٣بطرة ، الذم يأٌب من مصادر  (مناطق ميتة)

األرض ، كٕبسب  من كل انبعادات الغازات ا٤بسببة الرتفاع درجة حرارة% َِمثل إزالة الغابات كا٤باشية ا٢بية ، ٗبا يصل إٔب
عما % َّجزءنا من ا٤بليوف ، أم ما يزيد بنسبة  َّٕتقارير األمم ا٤بتتدة ، تبلغ تركيزات دا٘ب أكسيد الكربوف ُب الوقت الراىن 

ـ ، كهبذا كصل استنػزاؼ طبقة األكزكف الٍب ٙبمي ا٢بياة من أضرار األشعة فوؽ البنفسجية إٔب َُٓٗكانت عليو ُب عاـ 
؛ بل قد يتعدل إٔب تدمّب جيولوجيا األرض ، الٍب فقدت ُب القرف العشرين من الَببة السطتية ما فقدتو على  مستويات قياسية

. مدل األلف عاـ السابقة

 

، ُب تقريرىا الرابع، (IPCC)كمن ا٤بؤشرات ا٤بهمة ٤بعرفة حجم التغّبات ا٤بناخية ، ما ذكرتو ا٥بيئة الدكلية للتغّبات ا٤بناخية 
مقبلوف بسبب االحتباس ا٢برارم على تراجع ُب كميات ااصيل الزراعية ا٤بركية ٗبياه األمطار، كسيكوف ذلك الَباجع ُب إٔب أننا 

كستشهد بعض مناطق العآب . كما ستؤدم التغّبات ا٤بناخية إٔب تغيّب ُب أ٭باط ا٤بطر. ََِِٕبلوؿ عاـ % َٓإفريقيا بنسبة 
. أخرل من القتط كا١بفاؼ فيضانات مدمرة، بينما ستعا٘ب مناطق

 

كنتيجة ألٮبية ا٤ببادرة العاجلة ُب رصد تلك األخطار القادمة ، عيقدت خبلؿ األعواـ ا٣بمس ا٤باضية عدد من ا٤بؤٛبرات 
 كالندكات العلمية ، ٯبمعها لغة النذير كالتتذير الكاردي ٤بستقبل ا٤بناخ ُب األرض ، كتعمل األمم ا٤بتتدة جهودنا متواصلة للخركج

                                                           

  www.ozone.unep.orgللتفصيل ُب مؤدرات ا٤بناخ كالتتديثات البيئية إٔب موقع برنامج األمم ا٤بتتدة للبيئة : انظر  (ُ)
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من تلك األزمة باتفاؽ دكٕب ٰبٌد من تلك االنبعادات السامة للغازات الصناعية من خبلؿ مؤٛبر كوبنهاجن ا٤بزمع إقامتو ُب ديسمرب 
.    القادـ 

 

أماـ ىذه األخطار الواقعة كا٤بتوقعة يتوجب معرفة ا٤بنهج الشرعي للتعامل مع تلك ا٢بالة ا١بديدة من االستنػزاؼ ا٤بتعمد 
ا إذا قلنا . الواضح للمشَبؾ اإلنسا٘ب ، كالعيش الصاّب على كجو األرض كالتدمّب  بأف الشريعة السمتة الصا٢بة : كال نَبٌدد أبدن

لكل زماف كمكاف ٛبنع ك٘برـٌ كل تلك االنتهاكات للتياة البشرية ، من خبلؿ دليل االستقراء التاـ ألصوؿ الشريعة كفركعها ، كما 
الدين ، كالنفس ، : على أف الشريعة كيضعت للمتافظة على الضركريات ا٣بمس  كىي  : "قولو  جـز اإلماـ الشاطيب بذلك ُب

كالنسل ، كا٤باؿ ، كالعقل ، كًعٍلميها عند األمة كالضركرم ، كٓب يثبت لنا ذلك بدليل معْب ، كال شهد لنا أصل معْب ٲبتاز 
كقد سبق لذلك التقعيد العاـ لئلماـ  (ُ)" حصر ُب باب كاحدبرجوعها إليو، بل علمت مبلءمتها للشريعة ٗبجموعة أدلة ال تن

.  كٙبرٙب تػىٍفًويت ىذه األصوؿ ا٣بمسة يىٍستتيل أف ال تىٍشتمل عليو ًملَّة كال شريعة أيرًيد هبا إصبلح ا٣بىٍلق : "الغىزَّإب عندما قاؿ

 

فا٤بقصود الشرعي من  (ِ)".لة خارجة عن ا٢بصركقد عيًلم بالضركرة كوهنا مقصودة للشرع ال بدليل كاحد كأصل معْب ، بل بأد
  (ّ)" . ٩با ىو مصلتة ٥بم ُب دنياىم كأخراىم . تفهيم ما ٥بم كما عليهم : " ا٣بطاب الديِب كما يقوؿ اإلماـ الشاطيب 

 

ا٣بمس  كبالتإب ٬بلص بأف باافظة على البيئة من األخطار ا٤بهددة ، من ضمن مقاصد الشريعة ا٤بوائمة ٢بفظ الكليات
. كا٤بكملة لضركرة حفظ األنفس ٩با ينتهك كجودىا بالتدمّب كالقتل البطيء ، كالنصوص دالة بصرٰبها كمفهومها على ىذا األصل 

ًحهىا   :مثل قولو تعأب  ،  ، فا٤بقصود ُب النهي عمـو الفساد ا٤بانع من تعمّبىا كإصبلحها (ْ) كىالى تػيٍفًسديكا ُب اأٍلىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلى
كىًإذىا تػىوىٔبَّ  : كحفظ البيئة من ا٤بتغّبات ا٤بناخية داخل ُب ىذا العمـو ، يؤيده ما ذكره الطربم عن  السدم ُب تفسّب قولو تعأب 

بُّ اٍلفىسىادى  فيو ىذه اآلية إ٭با نزلت ُب قتلة  بأف الذم نزلت" ، (ٓ) سىعىى ُب اأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىيػيٍهًلكى ا٢بٍىٍرثى كىالنٍَّسلى كىاللَّوي الى ٰبًي
ٞبييرا لقـو من ا٤بسلمْب ، كإحراقو زرعنا ٥بم ، كذلك كإف كاف جائزنا أف يكوف كذلك ، فغّب فاسد أف تكوف اآلية نزلت فيو ، كا٤براد 

كاؿ إذا قتلو بغّب هبا كل من سلك سبيلو ُب قتل كل ما قتل  من ا٢بيواف الذم ال ٰبل قتلو ٕباؿ ، كالذم ٰبل قتلو ُب بعض األح
كيدخل ُب ىذا التعميم  (ٔ)"حق ، بل ذلك كذلك عندم ألف ا تبارؾ كتعأب ٓب ٱبصص من ذلك شيئنا  دكف شيء بل عمو 

. بصفة أساسية اإلفساد البيئي 

                                                           

 .  ّٖ/  ُا٤بوافقات أليب إستاؽ الشاطيب ، (ُ)
.   ُْْ/ُا٤بستصفى للغزإب ،  (ِ)
  . ّْْ/  ّا٤بوافقات ،  (ّ)
 .   ( ٔٓ )من اآلية : سورة األعراؼ  (ْ)
  .( َِٓ )اآلية : سورة البقرة  (ٓ)
.   َِّ/  ْتفسّب الطربم ،  (ٔ)
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ىي كُب تفصيل ا٢بفاظ على البيئة من ىذا الفساد ، جاءت أحكاـ شرعية كثّب هتدؼ إٔب ٙبقيق ىذا ا٤بقصد الشرعي ، ك
أحكاـ تلتقي كلها عند ذات ا٤بقصد كإف كانت تصل إليو من زكايا ٨بتلفة ، فمن حفظها من التلف إٔب حفظها من التلوث ، إٔب 

حفظها من السرؼ االستهبلكي ، إٔب حفظها بالتنمية ا٤بستدٲبة ، علمان بأف األحكاـ الشرعية الواردة ُب ىذا الشأف ٓب تكن 
تصور البعض أنو قوانْب قد كضعت خصيصان ٤بعا١بة األزمة البيئية الراىنة ، كإ٭با ىي إشارات كتنبيهات مفٌصلة بصفة مباشرة ٗبا قد م

كتوجيهات تنتو أحياننا منتى التعميم ، كتنتو أحياننا  أخرل منتى التفصيل ، كلكنها هتدؼ كلها إٔب تأسيس دقافة بيئية تعصم 
كما قرر )م بالفساد ُب أم كضع كاف فيو ، كُب أم مستول حضارم كصل إليو التصرؼ اإلنسا٘ب من االعتداء إٔب ايط الطبيع

 (ُ) .(ذلك الدكتور عبداجمليد النجار ككافقو بعض ا٤بعاصرين

 

٥بذا ٯبدر بالفقهاء ا٤بعاصرين توضيح معآب ىذا ا٤بقصد الشرعي ا٢بافظ لبيئة اإلنساف من االختبلؿ ، كذلك باالستدالؿ 
البيئة من جهة الوجود كمن جهة العدـ ، كأعتقد أف جعل ىذا ا٤بقصد من ضمن الكليات الكربل بات كالتأصيل الفقهي ٢بفظ 

من الضركريات ا٤بعاصرة ؛ نتيجة ٢بجم ا٥ببلؾ كالدمار كالفوات الديِب ا٤بَبتب على تضييع ىذا ا٤بقصد البيئي الذم ال ينفك عن 
السامة كإغبلؽ ا٤بصانع ا٤بخالفة من القضايا الرئيسة ُب ىذا ا٢بفظ فمنع الغازات . مصا٢بو أحد ، كال يفلت من أضراره أحد 

،كما ٯبب على الفقهاء التوعية كالتوجيو الشرعي بضركرة ٞباية ا٤باء كا٥بواء كالَببة من أم تلوث يهدد سبلمة اإلنساف ُب ا٢بياة ، 
ؼ ُب ا٤بوارد البيئية ، كٙبرٙب كتعزير ا٤بخالفْب ُب ذلك كتشجيع بدائل الطاقة الصديقة للبيئة ، كاالعتداؿ ُب االستهبلؾ ، كمنع السر

. قضائيا كتنفيذيا

 

كىذه البادرة الفقهية سبق إٔب مثلها بعض األصوليْب ، عندما قدركا ا٤بقاصد بالنوع ا٤بوضوعي دكف التتديد العددم ، كمع 
كحضورنا ُب ا٣بطاب الديِب ، كقد سبق شيخ اإلسبلـ كجود التداخل النسيب بينها ، إال أف تلك ا٤ببادرات ا٤بقاصدية أعطتها أٮبية 

ابن تيمية من توسيع الدائرة ُب بياف ا٤بقاصد العامة بدالن من حصرىا ، كذلك فعل ابن فرحوف ُب ا٤بقاصد الضركرية بتقسيمها إٔب 
٤بكاـر األخبلؽ ، كقد أضاؼ ما شرع من العبادات لتتقيق العبودية ،  أك لبقاء اإلنساف ، أك لتتصيل ا٤ببادالت ، أك : أقساـ 

العدؿ : ٝبلة من ا٤بقاصد، مثل  (ِ) (كابن عاشور ، كٝباؿ الدين عطية ، كعز الدين بن زغيبة ، كغّبىم )بعض ا٤بعاصرين 
كال أظن أف ا٤بقصود ىو الذكر . كا٤بساكاة كا٢برية كا٢بقوؽ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كأبلغها بعضهم إٔب أربعة كعشرين 

كبياف األٮبية ، بل يكمن العمل الرائد من خبلؿ التطبيقات العملية ُب تنزيل العمل هبذا ا٤بقصد على ميادين ا٢بياة ، كربط العمل 
بو مع تلك ا٤بستجدات كالنوازؿ ،  كا٤بقصد البيئي يعج باألحكاـ الٍب تنتظر الفقهاء للتكم فيها كالفصل ُب بياف العمل الراشد 

. اس بواجباهتا كحقوقها ٢بفظها كتوعية الن

 

                                                           

  .  ُٓٔ  –ُِّعبد اجمليد النجار ، ص . فقو التتضر اإلسبلمي ، د  (ُ)
 . َُّٝباؿ الدين عطية ، ص . د ٫بو تفصيل مقاصد الشريعة ،  (ِ)
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كُب ٘بربة سلف األمة كنصتهم ُب ٦باؿ البيئة خّب دليل على تطوير ىذه البادرة كتوسيع نطاؽ البتث ُب ٦باالهتا ا٤بتنوعة ، 
 فقد  أكرد الدكتور أٞبد فؤاد باشا ُب دراسة لو أف الَباث اإلسبلمي يزخر ٗبؤلفات عديدة حوؿ البيئة كسبلمتها من جوانب ٨بتلفة

" رسالة ُب األٖبرة ا٤بصلتة للجو من الوباء كرسالة ُب األدكية ا٤بشفية من الركائح ا٤بؤذية " ، فعلى سبيل ا٤بثاؿ ، ألف الكندم (ُ)
عن تلوث ا٤بياه " القانوف " كتكلم ابن سينا بالتفصيل ُب كتابو " فنوف ا٤بنوف ُب الوباء كالطاعوف " ككضع ابن ا٤بربح كتابنا ا٠باه 

. ق ، كعن طبيعة ا٤باء كا٥بواء ا٤بؤدرين ُب ا٤بكاف عند اختيار موقع ما للسكُب كمعا١بت

 

التيسّب  ُب ا٤بداكاة " كأباف أبو مركاف األندلسي ُب كتابو " رسالة ُب تأدّب فصل الربيع كتغّب ا٥بواء تبعان لذلك " كألف الرازم 
" بستاف األطباء كركضة األلباء "ات ا٤باء الراكد كجاء ُب كتاب عن فساد ا٥بواء الذم يهب من ا٤بستنقعات كالربؾ ذ" كالتدبّب 

البن ا٤بطراف الدمشقي ما يؤكد ضركرة مراعاة تأدّب البيئة عند تشخيص ا٤برض ُب بلد ما ، أف ينظر ُب كضع ا٤بدينة ، كمزاج ا٥بواء 
كما " . علم الطب البيئي " ىذه رؤية متقدمة ُب ايط هبا ، كا٤بياه ا١بارية فيها كالتدبّب ا٣باص الذم يستعملو قـو دكف قـو ك

كتابنا كامبلن عن التلوث البيئي كأسبابو كآداره كطرؽ  (العاشر ا٤بيبلدم  )صنف ٧بمد ابن أٞبد التميمي ُب القراف الرابع ا٥بجرم 
مادة البقاء " عناصرىا كجعل عنوانو مكافتتو كالوقاية منو ، كفٌصل ا٢بديث فيو عن دبلدية ا٥بواء كا٤باء كالَببة كتبادؿ التلوث بْب 

" . ُب إصبلح فساد ا٥بواء كالتترز من ضرر األكباء 

 
 

  

                                                           

أٞبد فؤاد باشا منقوؿ من ٕبث للدكتور عبد الستار أبو غدة، مقدـ جملمع الفقو . اإلنساف كالبيئة كالتنمية من منظور إسبلمي ، د (ُ)
  .ـ ََُِٗب إمارة الشارقة  ُٗاإلسبلمي ٔبدة ُب دكرتو 
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حماية البيئة  كالقيم البيئية من منظور الدين اإلسالمي 
 (الجزائر )مهرم شفيقة  . أ 

 

 

:  ملخص

 كتشريع اإلسبلمي الدين منظور من ، الثالثة األلفية ٙبديات أىم من أصبتت الٍب البيئة ٞباية البتثية الورقة ىذه خبلؿ من تناكلنا

 خبلؿ من ، القادمة األجياؿ حقوؽ كٞباية البيئة ٢بماية الدكلية ا١بهود كل سبقت الٍب الدينية ا٤بنظومة ىذه ، قرنا 14 قبل ظهر ديِب

 البداية ُب ٛبتورت البتثية الورقة ىذه ٧باكر ، كاالجتماعية الفيزيائية ببيئتو اإلنساف كجود عبلقة حدكد توضح الٍب  البيئة القيم من ترسانة

 كاالجتماعي السياسي ا٤بنظور كمن اليومية ا٢بياة ُب ككمفهـو ، ا٤بختصْب لدل البتثية اجملاالت ٨بتلف ُب البيئة مفهـو إبراز حوؿ

 تناكلنا كأخّبا ، اإلسبلـ ُب البيئة على ا٢بفاظ ك٧باكر  البيئية القيم أىم تناكلنا ٍب ، ا٤بفهـو ٥بذا اإلسبلمي الدين منظور ٍب ، كاالقتصادم

.   اإلسبلمي التشريع ُب البيئة كفقو البيئية للتشريعات باإلشارة اإلسبلمية الشريعة ُب البيئة ٞباية آليات

 

: مقدمة

 ٨بتلف ُب البيئة ٢بماية الدكلية ا١بهود فبعد ، الثالثة األلفية ُب اإلنساف حقوؽ أىم من كآمنة سليمة نظيفة بيئة ُب ا٢بق مفهـو أصبح

 كىو اإلنساف، ٢بقوؽ الثالث ا١بيل البيئية اإلنساف حقوؽ أصبتت ، القادمة األجياؿ حقوؽ على كا٢بفاظ البيئة ٢بماية العا٤بية ا٤بؤٛبرات

 ُب األجياؿ حقوؽ على للتفاظ حلوؿ من عنها نتج كما الرىانات ىذه عن ا٢بديث قبل لكن ، تطبيقو الدكلية التشريعات حاكلت ما
 كالسنة القرآف ُب بالنص سباقة التتديد كجو على اإلسبلمية الشريعة جاءت ، قرف عشر أربعة فبتوإب ، كتق كسليمة نظيفة بيئة

 التنمية  لتتقيق تدعوا لوجدناىا فهمها ُب تدبرنا لو الٍب الشريعة مقاصد خبلؿ من ،  بيئتو فيها ٗبا اإلنساف حقوؽ على للتفاظ

 كعقلنة كترشيد لتغيّب هتدؼ الٍب البيئية القيم من ىائل كم تضمن ا٢بنيف فديننا ، القادمة األجياؿ حقوؽ على كا٢بفاظ  ا٤بستدامة

 البيئية الَببية خبلؿ من البيئة ٢بماية آليات أيضا اإلسبلمية الشريعة كضعت كما ، عليها كا٢بفاظ البيئة ٢بماية اإلنسا٘ب السلوؾ

 ىواء ماء من  كعناصرىا أشكا٥با بكافة اإلسبلمية الشريعة ُب البيئة على ا٢بفاظ فجاء ، بو ايطة البيئة مع عبلقتو ُب ا٤بسلم لئلنساف

...   كنبات كأرض

:  التإب الرئيسي التساؤؿ بطرح البتثية الورقة ىذه نقدـ جعلنا الذم األمر كىو

 ؟ اإلسبلمية الشريعة تضمنتها الٍب البيئية القيم أىم ىي كما ؟. البيئة ٞباية ُب اإلسبلمية الشريعة ساٮبت كيف

:  البتثية الورقة ىذه ُب التالية ااكر نتناكؿ سوؼ

 .البتثية اجملاالت ُب كقراءاهتا منظوراهتا ك٨بتلف البيئة مفهـو -

.  اإلسبلمية الشريعة منظور من البيئة مفهـو -
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 .  البيئة ٞباية كأليات  اإلسبلمية الشريعة ُب البيئية القيم -
 

  البحثية المجاالت في منظوراتها كمختلف للبيئة مفاىيمي مدخل -1

: البيئة مفهـو 1-1-

 : لغة –

 ُب البيئة تعريف ُب جاء قد.(1)ا٤بنزؿ  ىي كالبيئة بو كأقاـ نزلو أم ا٤بكاف تبوأ كنقوؿ بوأ، الثبلدي الفعل من مشتقة كلمة ىي لغة البيئة
 فيو يعيش الذم ايط أك ا٤بكاف أك ، ا٤بنزؿ تعِب البيئة أف ذلك كيعِب لو ىيأه أم منزال لو كبوأ منزال كتبوأ بوأ كلمة من الصتاح ٨بتار

 . اإلنساف

".  اإلنساف فيو يعيش الذم الوسط أك ا٥بيئة أك ا٢بالة أك القـو منزؿ:" بأهنا البيئة تعريف ُب الرائد معجم ُب كرد كما

:  تعأب قولو ، يونس سورة من 87 اآلية ُب الكرٙب القرآف ُب البيئة معُب كرد كقد

. ٥با كبيئة ٗبصر البيوت اٚباذ إٔب يشّب ا٤بعُب ىذا أف حيث"  بيوتا ٗبصر لقومكما تبوءا أف" 

 9 أية ا٢بشر سورة" إليهم ىاجر من ٰببوف قبلهم من كاإلٲباف الدار تبوءكا كالذين:"  تعأب كقولو

 2  ٥بم بيئة أم ، ٥بم دارا ا٤بدينة من اٚبذكا أهنم حيث ، ا٤بدينة أىل من األنصار ُب اآلية ىذه نزلت قد

 اإلنساف، فيو يعيش الذم اجملاؿ أك الوسط ىو اللغوم ا٤بفهـو ُب البيئة أف جليا يتضح البيئة ٤بفهـو اللغوم الطرح ىذا خبلؿ من

 . باإلنساف ايط كالفكرم كالثقاُب االجتماعي كالوسط اجتماعيا كسطا كاف أك ا٤بكا٘ب ،أك ا١بغراُب كالوسط طبيعيا كاف سواء

:  اصطالحا*

 ا١بغرافية كالبيئة"  البيئة مفهـو بو يرتبط الذم العلمي ا١بانب كفق عديدة معا٘ب على تدؿ كلمة ىي اصطبلحا البيئة مفهـو  إف    

" ... االقتصادية البيئة ، االجتماعية البيئة ، الصناعية ،البيئة

  البيئة مفهـو إٔب التطرؽ ٍب ، البيئة علم على أكال التعرؼ ينبغي  للبيئة االصطبلحي ا٤بفهـو كلتوضيح

 لذا « Enivrement »اإلنسا٘ب البيئة بعلم أحيانان  تسمى ما أك ايطة كالبيئة، « Ecology »البيئة علم بْب ا٣بلط ٰبدث ما فكثّبنا

 .ا٤بفهومْب بْب الفرؽ نوضح سوؼ

 :Ecologie البيئة علم*

 علم كمعناىا  Logosك ، كا٤بسكن  البيت تعِب الٍب ،"Oikes " اليونانية الكلمة إٔب الكلمة ىذه أصل يرجع  ،Ecologie"  البيئة علم"

 دمج بعد Ecology مصطلح كضع من أكؿ ،ىو ـ1866عاـ Ernest Haeckel ىيجل ارنست األ٤با٘ب العآب  كيعد" الدار علم" أم ،

.  Logos ك Oikes يونانيتْب الكلمتْب
                                                           

 .7، ص2006األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، كوبنياغن، ، ''أساسيات علم البيئة الحديث '' كاظم المقدادي،  -1
-
2

هٍبٌخ ِملِخ ١ًٌٕ ّٙبكح اٌّبعَز١و فٟ اٌؼٍَٛ اٌْو١ٛخ ،  انتهىث انبٍئً انُبتج يٍ انُفبٌبث انظهبت نهُشبط انظُبعً ،: ئثوا١ُ٘ ثٓ ى٠ل اٌٍّٛٝ 

  .9 ،2008ٓعبِؼخ ٔب٠ف ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ اٌو٠بٗ 
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 كتغذيتها، ا٢بية بالكائنات العلم ىذا كيهتم فيو تعيش الذم بالوسط ا٢بية الكائنات عبلقة يدرس الذم العلم" بأهنا كعرفها       

 ا٤بناخ خصائص مثل ا٢بية غّب العوامل دراسة أيضاى  يتضمن كما شعوب، أك سكنية ٘بمعات أك ٦بتمعات ُب كتواجدىا معيشتها كطرؽ

  ( ) .كا٥بواء كا٤باء لؤلرض كالكيميائية الفيزيائية كا٣بصائص" كا٥بواء ا٤بياه غازات اإلشعاعات، الرطوبة، ا٢برارة،"

 معيشتها طرؽ ك تغذيتها نظم ك ا٢بية الكائنات بْب التوازف دراسة ":بأنو البيئة علم "Allain Bombarett"بومبارت أالف" كيعرؼ      

 2."ا٤بياه ك األرض خصائص ك كا٤بناخ ا٢بية غّب  العوامل دراسة يتضمن كما تواجدىا، ك

: Enivrement البيئة*

 : كمنها للبيئة اصطبلحية تعاريف عدة كردت  فقد 

 ىي لنعيش، نتنفسو الذم األكسجْب ىي البيئة األكزكف، كطبقة الَببة كمكونات األرضية الكرة بكوكب ايط الغبلؼ ىي البيئة"

 كا٢براريات البناء مواد مصدر للصنع،ىي ٫بتاجها الٍب ا٤بعادف ىي ا٢بياة أساس ك ا٤بياه مصدر الغذائي،ىي لؤلمن نزرعها الٍب األرض

  ."كالنبات كا٢بيواف اإلنساف بْب ا٤بوازف ىي كالكيماكيات،البيئة كالغازات

 منهم كل ٰبتويو كما كا٥بواء كا٤باء الَببة ُب ايط ىذا اإلنساف،كيتمثل فيو يعيش الذم كا٤بعنوم كا٢بيوم ا٤بادم ايط ىي البيئة «

 ككساء غذاء، من حياتو مقومات على فيو كٰبصل اإلنساف فيو يعيش الذم اإلطار ىي أك حية، أككائنات مادية مكونات من

 4«البشر من أقرانو مع حياتو فيو كٲبارس كدكاء،كمأكل

 بدراسة هتتم الٍب  العلم فركع كل التعريف ىذا  كيناسب  باإلنساف ٰبيط  شيء كل  يشمل ا٤بدلوؿ كاسع مصطلح ىي فالبيئة إذف 

.  البيئة

 كاالجتماعية ا٤بادية ا٤بوارد  رصيد بأهنا البيئة" 1972  عاـ ستوكهوٓب  ُب انعقد الذم البشرية  للبيئة ا٤بتتدة األمم مؤٛبر  عرؼ كقد     

   5:أساسيْب عنصرين إٔب البيئة مفهـو البعض قسم  اال٘باه ىذا ككفق ، كتطلعاتو اإلنساف حاجات إلشباع ما كقت ُب ا٤بتاحة

: مثل كجودىا ُب دخل لئلنساف كليس طبيعية عناصر من باإلنساف ٙبيط ما كل كىي :الطبيعية بالبيئة كيسمى طبيعي عنصر* 

.  ا٥بواء،الَببة ا٤باء،

 بشرية كظاىرة الطبيعية،فاإلنساف بيئتو داخل أكجدىا الٍب كإ٪بازاتو اإلنساف هبا كيقصد :البشرية بالبيئة  يسمى بشرم عنصر*

.   البشرية البيئات تباين إٔب يؤدم ٩با  العلمي كتفوقو ٙبفزه درجة ُب ألخرل بيئة من  يتفاكت

                                                           
3
-http://www.wildlife :، رُ رٖفؼ اٌّمبي ػٍٝ اٌّٛلغ اإل١ٌىزوٟٚٔ بٍئت يفهىيهب وعالقتهب ببإلَسبٌال: ١ٌش ؽبىَ -

pal.org/Environment.htm–  0:30 ػٍٝ اٌَبػخ    2/20 /2 ثزبه٠ـ. 

 
2
٘بكح اٌّبع١َز١١و فٟ ػٍَٛ اإلػالَ ، ِنووح ِملِخ ١ًٌٕ ُ دراست استطالعٍت  نعٍُت يٍ انثبَىٌٍٍ وانجبيعٍٍٍ-اإلعالو وانبٍئت ، :هٙٛاْ ٍالِٓ  -

 .2005،2006ٓ،39ٚاالرٖبي ، إٌَخ اٌغبِؼ١خ ،
5
 ،02، عل٠ل االلزٖبك ،اٌؼلكعهى تُبفسٍت انًؤسسبث14000أثر االهتًبو ببنبٍئت وانعًم ببنًىاطفبث انعبنًٍت نهبٍئت،إٌزو : غٛي فوؽبد -

 .50 ٓ اٌغّؼ١خ ا١ٌٕٛٛخ ٌاللزٖبك١٠ٓ  اٌغيائو١٠ٓ، اٌغيائو،ك٠َّجو،

  123، دٌسًبر ص02.انسٍبحت واألبعبد انبٍئٍت، ،انجًعٍت  انىطٍُت نالقتظبدٌٍٍ انجزائرٌٍٍ،انجزائر ، جدٌد االقتظبد،انعدد:خبند كىاش 6-

، ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزٖبك٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو  ، اٌؼلك   انطبقت  وتهىث انبٍئت وانًشبكم انبٍئٍت انعبنًٍت :ػج١واد ِملَ، ثٍقٚو ػجل اٌمبكه -7

07/2007ٓ،40 . 
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 مقومات على فيو كٰبصل اإلنساف فيو يعيش الذم اإلطار أهنا على نعرفها البيئة ٤بفهـو االصطبلحية التعريفات ىذه خبلؿ من

 كيتأدر كينمو  اإلنساف فيو يولد الذم ا٤بادم النطاؽ أيضا هبا يقصد كما ، أقرانو مع عبلقاتو فيو كٲبارس ، كمأكل ككساء غذاء من  حياتو

 . فيو كيؤدر

 يدرس الذم العلم ىو البيئة فعلم ، بينهما الفرؽ نستنتج كالبيئة البيئة علم مفهـو على التعرؼ بعد : كالبيئة البيئة علم بين الفرؽ

 يتناكؿ البيئة علم فإف ك٥بذا ، فيها ا٤بتبادؿ التأدّب عبلقات كدراسة ، فيو تعيش الذم كالوسط ا٢بية الكائنات بْب ا٤بتداخلة العبلقات

.  عناصرىا بكافة اإلنساف فيها يعيش الٍب ا٢بدكد البيئة ٛبثل بينما األرض سطح على ا٢بياة كتركيب  مستويات كافة

  ككظائفها البيئة مكونات 2-

 : البيئة مكونات -2-1

 الطاقة كموارد األرضية ، ا٤بوارد على عبلكة كا٢بيواف، النبات كرياح، حرارة من ا٤بناخية الظركؼ الَببة، كتشمل :الطبيعية البيئة .أ

 .با٢بياة كعبلقتها ا٤بختلفة كمصادرىا الطبيعية التلوث مستويات إٔب باإلضافة ا٤بائية، كاجملارم

 تسهيل مثل اجملتمع خدمات على عبلكة كتوزيعو، حجمو للمجتمع، االجتماعية ا٣بصائص على كتشتمل :االجتماعية البيئة .ب

 .ا٣بدمات من ذلك كغّب كالتجارية كالصتية كالسياسية الثقافية كا٣بدمات النقل

 .ا٣بضراء كا٤بساحات الَبفيهية كا٤بناطق العامة ا٤بنتزىات على كتشتمل :الجمالية البيئة .ج

 ا٤باؿ رأس مثل ا٤بختلفة اإلنتاج عناصر ا٤بختلفة، االقتصادية األنشطة على كتشتمل :االقتصادية البيئة .د

 1.االقتصادية الرفاىية على تؤدر كفردية قومية دخوؿ من ذلك على يَبتب كما كاألرض، كالعمالة كالتكنولوجيا

  البيئة مكونات يوضح": 1" رقم بيا٘ب شكل

 

 

  

   البيئة          

 

 

  : الباحث إعداد من

 

                                                           
 
، ِنووح رقوط ١ًٌٕ ّٙبكح اٌّبعَز١و فٟ ػٍَٛ اٌز١١َو ،عبِؼخ  أثر تطبٍق َظبو اإلدارة انبٍئٍت يٍ طرف انًؤسسبث انظُبعٍت:ػي اٌل٠ٓ كػبً  -

  09، ٓ  0/20 20اٌؾبط ٌقٚو ثبرٕخ ،

 البٌئة الطبٌعٌة

البٌئة 

 االجتماعٌة
 البٌئة الجمالٌة

 البٌئة االقتصادٌة
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 الستمرار البيئة ككظائف خدمات على يعتمد يزاؿ ال أنو إال اإلنساف حققو الذم التطور من الرغم على : البيئة كظائف-2-2

 يوضح التإب كا١بدكؿ. كا٤بعلوماتية كالوسيطة كاإلنتاجية التنظيمية الوظائف تتضمن :"أقساـ أربعة إٔب جورت دم قسمها حياتو،حيث

  البيئة كظائف

 اإلنساف لحياة الالزمة البيئية الوظائف :1 رقم الجدكؿ

 :التنظيمية الوظائف

 الضارة االصطناعية التأثيرات ضد الحماية*

 المناخ في كالتحكم التنظيم*

 المائية األجساـ حماية*

 تعريتها كمنع التربة حماية*

 كالصناعية اإلنسانية المخلفات تدكير كإعادة تخزين*

 للنبات المغذية األكلية كالمعادف العضوية المواد تدكير كإعادة تخزين*

 كالوراثي البيولوجي التنوع على الحفاظ*

 المختلفة الكائنات كتغذية كتكاثر لهجرة مالئمة بيئات توفير*

 :كتوفر اإلنتاجية الوظائف

 األككسجين*

 كالتغذية الشرب كمياه الطعاـ*

 الخ... كالسكاف للصناعة المياه*

 كالمنسوجات المالبس*

 كالتصنيع البناء كمواد البناء*

 األحفورم كالوقود الطاقة*

 المعادف*

 الطبية الموارد*

 الوراثية الموارد*

 الجمالية الموارد*

 :لوجود المناسب المجاؿ كتوفر :الوسيطة الوظائف*

 الكائنات*
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 المصايد التشجير، الزراعة،*

 الصناعة*

 كالطرؽ كالسدكد الهندسية المشركعات*

 المحميات*

 :كتوفر المعلوماتية الوظائف

 الجمالية المعلومات*

 كالدينية الركحية المعلومات*

 العربية اإلمارات ديب، للبيئة، الدكلية زايد جائزة  ، مؤسسة ،البيئة اقتصاديات في مقدمة :ربو عبد علي الكرٙب عبد ٧بمد :ا٤بصدر

 16 .،ص 2003 ا٤بتتدة،

 

 كنرل نقارف حٌب ، ا٤بختلفة كقراءاتو البيئة مفهـو إٔب نتطرؽ أف ٯبب كٞبايتها البيئة إٔب كدين اإلسبلـ نظر كيف نتناكؿ أف قبل

 الشموؿ حيث من البيئة كٞباية للبيئة اإلسبلـ نظرة ُب الفرؽ

:  البيئة لمفهـو المختلفة القراءات 3-

 فالبيئة كالقراءات، اجملاالت ٨بتلف ُب ا٤بفهـو ىذا معُب على نتعرؼ سوؼ كاصطبلحا لغة البيئة مفهـو لتتديد تطرقنا بعدما    

 إٔب البيئة ٤بفهـو كالقراءات ا٤بعا٘ب ٨بتلف نقسم أف كٲبكن ا٤بفهـو ٥بذا النظر كجهات ٚبتلف لكن ، ا١بميع لدل معركؼ ىو كمفهـو

  1 : ٦بموعات أربع

:  تعني المختصين لدل البيئة-أ

.  كاألرض ا٥بواء ا٤باء تلوث ، ،النفايات  التسمم ٨باطر ، التلوث كتتضمن: كيميائية الفيزيو البيئة* 

..  البيئي النظاـ ، الطبيعي الوسط الفضاءات ، ا٢بيواف ك النبات أصناؼ ،ا٤بوارد البيئة علم تضم: البيولوجية البيئة*

:  تعني اليومية الحياة في البيئة -ب

  ا٢بياة كنوعية ، اليومية ا٢بياة ا٢بياة، شركط ، ا٢بياة إطار *

 ا٣بضراء كا٤بساحات ، ا٤بناظر*

  األمن ،النظافة، الزحاـ* 

 ا١بوار ، الضوضاء -

                                                           
1
- P,CHAPUY., Entreprises et développement durable, prospective stratégique des enjeux environnementaux, 

Cahiers du LIPSOR N°5, série recherche, 2OO6 /2007, p 5-6 (www.cnam.fr/Lipsor) 

http://www.cnam.fr/Lipsor
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:  يعني للبيئة كاالجتماعي السياسي المفهـو -ج

  كا٤بشاركة التتضر*

  التشاركية للتياة الذاٌب التسيّب*

 ، ا١بوار تضامن ، الية الدٲبقراطية ، الية ا٤بسؤكلية*

 . القرارات على االجتماعية الرقابة*

  : للبيئة االقتصادم المفهـو -د

 إٔب تتتوؿ الٍب ا٣باـ با٤بواد االقتصاد البيئة تزكد ا٤بوارد،إذ خزاف فهي"  األكلية ا٤بواد ك ا٤بوارد" تعِب االقتصادم ا٤بفهـو ُب البيئة

 . اإلنتاج عملية خبلؿ من استهبلكية منتجات

 توفر أهنا حيث جدا، ا٣باصة األصوؿ من فهي ا٣بدمات، من ٦بموعة توفر الٍب ا٤بلكية أهنا على االقتصاد علم ُب البيئة إٔب كينظر    

 ٫بصل الٍب كالتغذية نتنفسو الذم فا٥بواء للمستهلكْب، مباشرة خدمات البيئة توفر كما ا٢بياة، قيد على بقاءنا تضمن الٍب ا٢بياة نظم

 باإلضافة البيئة، من مباشر غّب أك مباشر بشكل يصلنا الذم كالكساء عليها ٫بصل الٍب كا٢بماية الشرب كمياه الغذائية، ا٤بواد من عليها

 بديل ال الٍب ا٤بزايا من الكثّب لنا توفر البيئة أف يدرؾ الغركب، كمناظر الربارم كىدكء النقي ا٥بواء باستنشاؽ يتمتع من كل فإف ، ذلك إٔب

 ٥1با

 مباشرة بصفة تؤدر الٍب  النواحي من العديد يتضمن كاسع مفهـو فهي ٕبثي ٦باؿ كل ُب البيئة ٤بفهـو ا٤بختلفة القراءات تتعدد إذف

 . ،كاالقتصادية السياسية ، االجتماعية ، الطبيعية ا٢بياة ٦باالت على

 اإلسبلـ لكن البيئة من معْب جانب على فقط تقتصر تناكلتها الٍب ا٤بختلفة اجملاالت ُب البيئة ٤بفهـو القراءات ٨بتلف أف رأينا كما

 كتعامبلتو اإلنساف عبلقة حدكد ككضح البيئة عناصر كافة اإلسبلـ منظور مشل حيث عاـ بشكل كللبيئة البيئة ٢بماية كلية نظرة نظر

 كماىيتها  للبيئة التوضيتي ا٤بدخل ىذا بعد يلي ما كُب البيئة مع كالتعامل السلوؾ ضوابط ٙبدد الٍب البيئة بالقيم يعرؼ ما أم معها

 كماىو البيئة ٞباية ُب اإلسبلمية الشريعة ساٮبت فكيف اإلسبلمي، الدين ُب كٞبايتها البيئة إٔب اآلف ننتقل ٥با ا٤بختلفة كالقراءات

 .؟ ٥با منظورىا

 : اإلسالمية الشريعة في البيئة حماية كمنظور البيئة مفهـو-4

 اإلنساف اإلسبلـ ٞبل حيث ، اإلسبلمي الدين ىو مسلم لكل خلقي كمبدأ كٞبايتها للبيئة أشارت الٍب الديانات أعظم من     

 كالسياسية،  كاالقتصادية كالعلمية االجتماعية كمكانتو موقعو كاف أيا سواء حد على بو ماٰبيط كل على للتفاظ الكاملة ا٤بسؤكلية

 ىاـ دكر ىو بل ، أحد ينكره ال دكر البيئة رعاية ُب الدين ،فدكر"   رعيتو عن مسؤكؿ ككلكم راع كلكم"  كسلم عليو ا صلى لقولو

 كقعا األشد ىي ككصاياه تعاليمو كتعترب ، اإلنساف بِب من  العظمى الغالبية إليو تصغي الذم  األقول الصوت ىو فالدين ، جدا كخطّب

 للدين ٲبكن ،كيف التإب التساؤؿ على اإلجابة خبلؿ من  اإلسبلمي الدين ُب البيئة منظور العنصر ىذا ُب نعاِب سوؼ ، النفوس على

 ا٤بعقدة؟ ٤بشاكلنا حلوال يقدـ أك عصرنا، ُب البيئة مشكلة  يزيد أك سنة كأربعمائة ألف قل نزلت الٍب كتشريعاتو  بتعاليمو اإلسبلمي
                                                           

 
ووح ِملِخ ١ًٌٕ ّٙبكح اٌّبعَز١و فٟ اٌؼٍَٛ ػٍَٛ اٌز١١َو ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزٖبك٠خ ، ِن إشكبنٍت انبٍئت فً إطبر انتًٍُت انًستدايت:ٍؼبك هىاٞ   

  -0 ٓ 2007/2008ٚػٍَٛ اٌز١١َو عبِؼخ ٠ٍٛف ثٓ فنح اٌغيائو ،
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 على للتفاظ ا٤بقَبحة كا٢بلوؿ العشرين القرف من الثا٘ب النصف ُب الصدكر ُب بدأت الٍب البيئة ٞباية حوؿ العا٤بية البيئية فالتشريعات

 الدين كتشريعات تعاليم مع سنة كأربعمائة ألف قبل عنها ا٢بديث ًب ، للدكؿ كرىاف ا٤بستدامة التنمية ُب تتمثل الٍب اإلنسانية مستقبل

 تضمنتها الٍب البيئية القيم ٧باكر أىم البتثية الورقة ىذه من أخر ٧بور ُب نشّب أف فقبل ، كخلقي قيمي دين يعترب الذم اإلسبلمي

 بيئة ُب ا٢بق كمفهـو البيئة ٤بفهـو اإلسبلـ نظر كيف نتناكؿ سوؼ ، للبيئة ا٤بكونة كالعناصر اجملاالت ٨بتلف ُب اإلسبلمية الشريعة

  سليمة

نىا}:تعأب قاؿ العبلقة ذات األلفاظ لبعض ا٤بوردة كاألحاديث اآليات خبلؿ من" بيئة" كلمة كردت فقد يػٍ  أىفٍ  كىأىًخيوً  ميوسىى ًإلىى كىأىٍكحى

 ًفي يىًجديكفى  كىال ًإلىٍيًهمٍ  ىىاجىرى  مىنٍ  ييًحبُّبوفى  قػىٍبًلًهمٍ  ًمنٍ  كىاإًليمىافى  الدَّارى  تػىبػىوَّءيكا كىالًَّذينى }: تعأب كقولو 1{بػيييوتان  ًبًمٍصرى  ًلقىٍوًمكيمىا تػىبػىوَّأىا

 مدلوىا كُب النكاح ٗبعُب" باءة" فكلمة {.فليتزكج الباءة منكم استطاع من..}:كسلم عليو ا صلى كقولو 2{ أيكتيوا ًممَّا حىاجىةن  صيديكرًًىمٍ 

 كا٤بكاف البيئة يعِب العميق

 كياف البيئة ٔبعل مشولية نظرة للبيئة نظر قد اإلسبلـ أف ٯبد كالبيئة اإلنساف بْب اإلسبلمية الشريعة  أرستها الٍب العبلقة ُب كبالتأمل

.  البيئة ٢بماية الشرعي األساس يتتدد كلو ذلك ككفق يشاء، كما بو كينتفع اإلنساف، عليو يعيش ٝباد ٦برد ال كركحي، كنفسي مادم

 بضع اإليماف}: كسلم عليو ا صلى قاؿ إليها اإلحساف من هبا كالعناية ا٤بسلم، عقيدة من جزء البيئة على ا٢بفاظ يعد حيث

. {اإليماف من شعبة كالحياء الطريق من األذل إماطة كأدناىا اهلل إال إلو ال قوؿ أعالىا شعبة كستوف بضع أك كسبعوف

 االلتزاـ على كحثتو {اٍلميتىطىهِّذرًينى  كىييًحبُّب  التػَّوَّابًينى  ييًحبُّب  اللَّوى  ًإفَّ  }:تعأب قاؿ كأنواعو أشكالو بشٌب الطهارة على اإلنساف كحثت

 مكاـر -أك -األخالؽ صالح ألتمم بعثت إنما:"كسلم عليو ا صلى قاؿ األخبلؽ ٗبكاـر التتلي ك اآلخرين مع ا٤بعاملة ٕبسن

 ".األخالؽ

 كىسىبىتٍ  ًبمىا كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرِّذ  ًفي اٍلفىسىادي  ظىهىرى }: سبتانو قاؿ الناس أيدم كسبت ٗبا ىو األرض ُب لئلفساد الوحيد السبب تعترب كىي

 4.{اٍلفىسىادى  ييًحبُّب  ال كىاللَّوي  كىالنٍَّسلى  اٍلحىٍرثى  كىيػيٍهًلكى  ًفيهىا لًيػيٍفًسدى  األىٍرضً  ًفي سىعىى تػىوىلَّى كىًإذىا} :تعأب كقاؿ 3،{النَّاسً  أىٍيًدم

  خبلفتو خبلؿ من ا٢بق ىذا صاحب ىو اإلنساف بأف ا٤بختلفة البيئة ١بوانب ا٤بقررة اآليات خبلؿ من أساسو ٯبد البيئة ُب فا٢بق
 كحده، يرضيو الذم الوجو على سبتانو عبادتو كىي أال بليغة إالىية لغاية إال لشيء ال لو، مكوناهتا ٝبيع كتسخّب األرض ىذه ُب تعأب

.  عليها كا٢بفاظ البيئة إٔب اإلساءة بعدـ طاعتو ك حدكده ٗبراعاة

 مراعاهتا ٯبب كعاطفة كركحا حسا ا٤بختلفة البيئة لعناصر كتعأب سبتانو ا جعل أف البيئة ُب للتق ا٤برسية الشرعية األسس من ك

 كحيواناهتا، بنباهتا األرض ىذه فوؽ ا٤بخلوقات ٝبيع بْب مادل ك سول قد تعأب ا أف ذلك البيئة، مع تعاملو حْب اإلنساف طرؼ من

: تعأب قولو خبلؿ من كلو ذلك فيو، تعيش الذم الطبيعي كسطها ضمن بقاءىا ُب أيضا حقا ٥با أف نفسو الوقت ُب يقرر بذلك كىو

ٍيوً  يىًطيري  طىائًرو  كىال األىٍرضً  ًفي دىابَّةو  ًمنٍ  كىمىا}  تفسّب 5{ييٍحشىريكفى  رىبِّذًهمٍ  ًإلىى ثيمَّ  شىٍيءو  ًمنٍ  اٍلًكتىابً  ًفي فػىرٍَّطنىا مىا أىٍمثىاليكيمٍ  أيمىمه  ًإالَّ  ًبجىنىاحى

                                                           
. ، سورة يونس87اآلية  1
. ، سورة الحشر09اآلية  2
. ، سورة الروم41اآلية  3
. ، سورة البقرة205اآلية  4
 .سورة األنعام 38اآلية 5
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 القيامة يـو بينها ا٢بساب كُب كأحوا٥با كرزقها خلقها تدبّب ُب أمثالنا إال ا٥بواء، ُب يطّب ك األرض ىذه على ٲبشي شيء ما أف اآلية ىذه

 ترابا كونوا ٥بم يقوؿ ٍب القرناء من للجماء تعأب ا فيقضي

ـى  بىًني كىرٍَّمنىا كىلىقىدٍ }:تعأب قولو كُب ٍلنىاىيمٍ  آدى ًثيرو  عىلىى كىفىضٍَّلنىاىيمٍ  الطَّيِّذبىاتً  ًمنٍ  كىرىزىقٍػنىاىيمٍ  كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرِّذ  ًفي كىحىمى لىٍقنىا ًممَّنٍ  كى  خى

 ا٣بلق كاعتداؿ كالنطق بالعلم آدـ بِب تعأب ا فضلو كما تعأب، ا هبا حباه الٍب ا٢بقوؽ كل يشمل اإلنساف كتكرٙب 1.{ تػىٍفًضيالن 

 2.ا٤ببلئكة عن كحٌب كالوحوش كالبهائم ٨بلوقاتو باقي عن فضلهم كما الطيبات شٌب من كرزقهم كالسفن الدكاب على كٞبلو كالطهارة

 :اإلسالـ  في البيئة على الحفاظ قيم محاكر كأىم البيئية القيم -5

: البيئية القيم - أ

 تتكوف إ٭با ك خارجي، موضوع أم إزاء قيمة بأم مزكدا يولد ال منا فالفرد اإلنسا٘ب، السلوؾ ُب ا٤بكتسبة العوامل إٔب القيم تنتمي

 الٍب ا٣باصة اال٘باىات بعض تكوين إٔب األمر بو ينتهي ٕبيث ما بطريق عليو تؤدر متباينة خارجية ٗبواقف الفرد احتكاؾ نتيجة القيم ىذه

.  بالقيم يسمى فيما ذلك بعد تتجمع

 آخر، ٗبعُب أك القيمة تكوين كحدة ىو ك معْب، ٤بوقف أك ٤بوضوع أك لفكرة رفض أك قبوؿ استجابة ىو ك اال٘باه، ىذا معُب ك

 ك بالرفض أك ا٤بوافقة ك بالقبوؿ معْب موقف أك موضوع فكرة إزاء الفرد لدل تتكوف الٍب اال٘باىات ٦بموع ٧بصلة إال ىي ما فالقيمة
. ا٤بعارضة

 من ٞبايتها ٫بو آخر ا٘باىا اكتسب ٍب ا٤بختلفة، أشكالو ك بصوره التلوث من بيئتو ٞباية ٫بو مثبل معينا ا٘باىا اإلنساف اكتسب فإذا

 ٫بو رابع ك الطبيعية، ٕبّباهتا ك الزراعية رقعتها ا٫بسار من ٞبايتها ٫بو دالث ك منها، ا٤بتجددة غّب خصوصا ك الطبيعية دركاهتا استنزاؼ

 ك  اْب... التشويو، من ٞبايتها ٫بو سادس ك فيها، الطبيعي التوازف مقومات اختبلؿ من ٞبايتها ٫بو خامس ك  النتر، من شواطئها ٞباية
 جامعة قيمة ُب تتمثل قوية عاطفة النهاية ُب ٧بصلتها تكوف ك البعض بعضها مع تتجمع كاحد ٧بور حوؿ تدكر الٍب اال٘باىات ىذه إف

 :التإب الشكل من يتضح كما أخطار من يتهددىا ما ك مشكبلت من يواجهها ٩با البيئة صيانة قيمة ىي

  التلوث من البيئية ٞباية ٫بو اال٘باه                                             

  االستنزاؼ من ٞبايتها ٫بو اال٘باه                                             

  اال٫بسار من ٞبايتها ٫بو اال٘باه             البيئة صيانة قيمة       

  النتر من ٞبايتها ٫بو اال٘باه                                             

  االختبلؿ من ٞبايتها ٫بو اال٘باه                                             

 3 اْب... التشويو من ٞبايتها ٫بو اال٘باه                                             
 

 : التالية العناصر ُب  القيم ىذه ٛبثلت: اإلسالـ في  البيئة على الحفاظ قيم محاكر - ة

                                                           
 .ءاسورة اإلسر 70اآلية 1

.8 -7 ،ٓ 3ٓ 20اٌؾك فٟ ث١ئخ ٔظ١فخ،عبِؼخ رٍَّبْ اٌغيائو،:أ، ثٛى٠لٞ ثٛػالَ-
2
  

3
.  367، 365،366، ٓ(988 كاه اٌّؼبهف، : ِٖو)، "إٌّٛمط ٚ اٌزؾم١ك ٚ اٌزم٠ُٛ"اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ ،  طبري اندريداش -
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  : االجتماعية البيئة كحماية الصحة-1 

 بضع اإلٲباف:"  بقولو التوازف ذلك  كسلم عليو ا صلى أكضح كقد جسدم أك معنوم أذل أم من الناس كٞباية الطرؽ كنظافة

 مسلم صتيح1" اإلٲباف من شعبة كا٢بياء  الطريق عن األذل إماطة كأدناىا  ا إال إلو ال قوؿ فأفضلها شعبة كسبعوف بضع أك كسبعوف
463  

 ٰبب ،جواد الكـر ٰبب ،كرٙب النظافة ٰبب نظيف ، الطيب ٰبب طيب ا إف"  فقاؿ ا١بميلة الركائح كنشر بالنظافة تعأب ا كأمر

 ." باليهود تشبهوا كال أفنيتكم فنظفوا ، ا١بود

 : كالضوضاء الصخب 2

 أنكر إف صوتك من كأغضض مشيك ُب كاقصد: " تعأب فقاؿ كا٤بؤذية  ا٤برتفعة كاألصوات كالضوضاء الصخب عن اإلسبلـ فنهى 

 19 اآلية  لقماف 2" ا٢بمّب لصوت األصوات

 :  المائي الغالؼ -3

 أجاجا جعلناه نشاء كلو 69 ا٤بنزلوف ٫بن أـ ا٤بزف من أنزلتموه أأنتم 68 تشربوف الذم ا٤باء أفرئيتم:"  تعأب قولو ففي ا٤باء تعأب ا خلق

  68 الواقعة 3" تشكركف فلوال

 سورة 4" . تؤمنوف أفبل حي شيء كل ا٤باء من كجعلنا ففتقناٮبا رتقا كانتا كاألرض السماكات أف كفركا الذين ير ٓب أك: "  كقولو

  30  اآلية األنبياء،

 ا٤ببلعن اتقوا: "  بقولو عامة البيئة موارد تلويث عن كهنى كا١بماعات األفراد قبل من ا١بارم أك الراكد ا٤باء تلويث اإلسبلـ منع كقد

 .140 النسائي سنن"  الظل ، الطريق كقارعة ، ا٤بوارد ُب الرباز ، الثبلدة

 . البيئة تدىور مشاكل من يزيد فيها كالتبذير اإلسراؼ ألف ا٤بوارد استخداـ ُب باالعتداؿ اإلسبلـ كأكصى

 5 . 67 الفرقاف"  قواما ذلك بْب ككاف يقَبكا كٓب ، يسرفوا ٓب أنفقوا إذا كالذين: "  تعأب قاؿ حيث

"  جار هنر على كنت كإف نعم قاؿ ، سرؼ الوضوء أُب قاؿ ، ياسعد السرؼ ماىذا يتوضأ كىو لسعد كسلم عليو ا صلى كقاؿ

 4370 النسائي سنن

 عن زاد فمن الوضوء ىكذا قاؿ ٍب دبلدا، دبلث كسلم عليو ا صلى فأراه الوضوء عن كسلم عليو ا صلى الرسوؿ أعرايب كسئل    

 الذم كالتبذير باإلسراؼ فكيف ، للعبادة مدخل كىو سرؼ الوضوء كاف فأف ، 4574 داككد أيب سنن"  كظلم كتعدل أساء فقد ىذا

 6. كالدكؿ كا١بماعات األفراد مستول على األمم من كثّب عن كاسع بشكل ينفذ كالذم ا٢ببلؿ حدكد يتعدل

 : العامة الصحة-4

                                                           
 463ٕؾ١ؼ ٍَُِ  -

1
  

.9 ا٠٢خ ٍٛهح ٌمّبْ : اٌموآْ اٌىو٠ُ  -
2
  

.69-68ٍٛهح اٌٛالؼخ ا٠٢خ :اٌموآْ اٌىو٠ُ  -
3
  

.30ٍٛهح األٔج١بء  ا٠٢خ : اٌموآْ اٌىو٠ُ  -
4
  

.67ٍٛهح اٌفولبْ ا٠٢خ :اٌموآْ اٌىو٠ُ  -
5
  

46 ، كِْك ،ٍٛه٠ب ، 2005ٓ، كاه إٌٙٚخ ،ٛ انًحبسبت االجتًبعٍت ،: ٍبِو ِظٙو لطٕمغٟ / ك -
6
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 يؤذم ما كل اإلسبلـ حـر فقد ، ٧بدكد فردم مستول على كاف كلو حٌب اإلسبلـ نظر ُب خطّب أمر الطبيعية البيئة تلويث إف 

 بالنظافة كاالىتماـ  الرزؽ من الطيبات إٔب كدعي ، ا٣ببائث ككل كا٤بخذرات ا٣بمر فتـر ، النفسية أك ا١بسمية أك العقلية الفرد صتة

 كىي ، عليها للتفاظ األساسية القواعد اآليات ىذه تضع لئلنساف العامة الصتة على تؤكد قرآنية آيات الكرٙب القرآف ففي ، ا١بسدية

 1. األعراؼ سورة من 34-31 اآليات

 : الحيوانية الثركة-5

 كرمنا كلقد:"  قولو ُب ٨بلوقاتو بْب من أدـ بِب كـر قد كجل عز ا أف من بالرغم األخرل ا٢بية الكائنات على بالعطف اإلسبلـ أمر 

. 70 اآلية اإلسراء سورة" تفضيبل خلقنا ٩با كثّب على كفضلناىم  الطيبات من كرزقناىم  كالبتر الرب ُب كٞبلناىم  أدـ بِب

 السماكات لو تسبح:"  لقولو ، ٕبمده تسبح الكوف مكونات فجميع ، نباتا أك حيواف أـ كانت ٝبادا ٗبخلوقاتو العبث حـر لكنو 

 44.2 اآلية اإلسراء"   غفورا حليما كاف إنو تسبيتهم تفقهوف ال كلكن ٕبمده يسبح إال شيء من كإف فيهن كمن كاألرض السبع

 عز ا إٔب عج ، عبثا عصفورا قتل من:"  كسلم عليو ا صلى لقولو القيامة يـو عليو سيتاسب عبثا حيوانا قتل من فإف لذلك    

 من عليها كحفاظا البيئة ٤بكونات ٞباية ذلك ،كُب1915 الدرامي سنن"  ٤بنفعة يقتلِب كٓب عبثا قتلِب فبلنا إف يارب:  يقوؿ القيامة يـو كجل

 3. االنقراض

.  التنموية متطلباهتا لتلبية البيئة حق ُب للدكؿ اجملتف االستنزاؼ بفعل ماتت الٍب كالكائنات ا٢بيوانات عدد عن نتساءؿ فهنا

  : النباتية الثركة-6

 ٞباية ُب األساسي لدكرىا خاصة أٮبية الزراعة اإلسبلـ أكٔب كقد ، اإلنساف حياة مستلزمات من كجعلو النبات تعأب ا خلق لقد

 تقـو ال أف استطاع فإف فسيلة أحدكم يد كُب  الساعة قامت إذا:"  كسلم عليو الو صلى فقاؿ عبادة هبا االىتماـ كجعل  ، الطبيعية البيئة

  كإغنائها  النباتية األرض موارد ٢بماية نفعا كأكثر ىذا من أبلغ شيء ىناؾ فهل ،4" فليفعل يغرسها حٌب

 رأسو الو صوب  سدرة قطع من"  كسلم عليو ا صلى بقولو تلك"  بفعلتو ا عذبو ظلما نبات أك شجرة من جزءا قطع من ككذلك

 يـو النار ُب رأسو ا يدخل كظلما عبثا الكائنات هبا تستظل شجرة قطع من ا٢بديث ىذا فمعُب4009 ، ماجة إبن سنن"   النار ُب

  القيامة

  كإستدامتها ، البيئة على للتفاظ صارمة مبادئ كضع فديننا لذا
 

 احَباـ على كعمل ٢بمايتها كمبادئ  قواعد كضع اإلسبلـ أف لنا يتجلى ، اإلسبلـ ُب البيئة مفهـو على التعرؼ خبلؿ من     -

 القرآف كُب النبوية األحاديث بعض ُب إليها اإلشارة نستشف الٍب ا٤بستدامة كالتنمية  البيئية الَببية عن معلومات كأعطى ، البيئة مكونات

 البيئة يقدر ا٤بسلم اإلنساف ٯبعل ىذا كل لذا ، الراىن الوقت ُب كما  كمشاكل ضغوط من تعا٘ب البيئة تكن ٓب كقت ُب ، الكرٙب

  األرضية الكرة على كالسبلـ األمن كٰبقق ، كالدمار التدىور من كيقيها  كالطبيعية اإلنسانية

 ٤بعاملة  الضوابط فوضعت البيئة مكونات بْب العبلقة بتنظيم الَببية طريق عن اىتمت قد ، اإلسبلـ رسالة أف ٪بد حيث       

 ٛبتد شاملة تربية الغايات تلك لتتقيق كاستخدمت كتنميتها  عليها كا٢بفاظ ٞبايتها إٔب كدعت  كالسماء األرض موارد كبْب اإلنساف

                                                           
.34- 3ع ئٌٝ اٌموآْ اٌىو٠ُ ،ٍٛهح األػواف ا٠٢خ طاه : اٌىو٠ّخ  ح اٌموآ١ٔخٌالٛالع ػٍٝ ِؾزٜٛ ا٢ٞ *  
46 ِوعغ ٍجك مووٖ ،ٓ: ٍبِو ِظٙو لطٕمغٟ / ك -

2
  

-
.47 ِوعغ ٍجك مووٖ ،ٓ: ٍبِو ِظٙو لطٕمغٟ  

3
  

 4009ٍٕٓ أثٟ ِبعخ  -
4
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 كمصمم  البيئة خالق مع الدائم الرتباطو ، كعميقا سليما بيئيا حسا ٰبمل متكامل إلنساف سلوكية ىندسة إٔب للوصوؿ ، ا٢بياة مدل

.   قوانينها

:  اإلسالمية الشريعة في البيئة حماية آليات-6

 :البيئية التشريعات - أ

 ٧بل فبل كعليو ، البيئية ا٤بشاكل كافة  معا١بة ُب اإلسهاـ  تستطيع متكاملة تشريعية منظومة ٲبتلك اإلسبلـ ، التشريعي اجملاؿ ُب

 العبادات كدكر با٤بساجد كظيفتو كٙبصر ، ا٢بياة شؤكف عن الدين بفصل تؤمن خلفية من ينطلق ألنو الكبلـ مستهل ُب ا٤بتقدـ لئلعراض

 كالقرأف ، حولو كٗبن كبالطبيعة  باجملتمع عبلقتو ينظم فهو  ٖبالقو اإلنساف عبلقة ينظم كما اإلسبلـ ألف ، إسبلميا مرفوض ا٤بنطلق كىذا

 تشريعي، فراغ ألم ٦باؿ يبقى ال ٕبيث  كتفاصيلو التشريع قواعد كضعا فإهنما ، ركائزىا كأرسيا  العقيدة قواعد أسسا كما كالسنة الكرٙب

".  ا٢بديث ُب كرد كما ا٣بدش أرش حٌب" حكم اإلسبلـ ُب ٥با حاددة أك كاقعة فكل

 كمن األرض ا يرث أف على كحرامو ٕببللو سيبقى الذم ا٣باًب الدين ا أراد كما ككاف ، تشريعي فراغ اإلسبلـ ُب يكن ٓب كإذا

 تطور مع التكيف من ٛبكنو كمبادئ مرنة قواعد من ٲبلكو ٗبا ا٢بلوؿ ٥با كيضع  ا٤بستتددة القضايا لكل يستجيب أف من بد فبل ، عليها

.  ا٢بياة كتقدـ الزمن

 تساىم ٩با أكثر  البيئي التوازف كحفظ  التلوث من البيئة ٕبماية كفيلة فهي اإلسبلمية القوانْب كتطبيق استنباط أحسنا لو كإنا

 لذلك ال ، عباده يصلح ٗبا األعلم ا٤بشرع كىو  كتعأب سبتانو ا إٔب ا٤بطاؼ هناية ُب ينتهي الشرعي القانوف ألف  الوضعية القوانْب

 القانوف يفتقده ما كىو كبّب حد إٔب كتنفيذىا  تطبيقها عملية ُب تساىم حوافز بعدة قوانينو كيشفع يزكد أيضا الدين ألف بل فتسب

 ا٣بوؼ ٦برد من ذلك من ينطلق ال  البيئية القوانْب يراعي عندما أنو كشعوره  ا برقابة ا٤بتدين إحساس ا٢بوافز ىذه أىم كمن ، الوضعي

 ا من حياءا  حقا متدينا كاف إذا البيئية القوانْب ٨بالفة  من ٛبنعو الٍب اإل٥بية الرقابة يستشعر ذلك قبل إنو بل الدنيوية ا١بزائية العقوبة من

 1. عذابو من كخوفا

:  اإلسالمي التشريع في البيئة فقو - ة

. البيئة؟ ٕبماية كفيلة إشَباعية منظومة بناء ضوئها ُب كيتم بيئي فقو لػتأسيس تصلح فقهية قواعد ٭بلك ىل نتساءؿ أف بد ال

  موجودة ك٦باالهتا البيئية فالقواعد الصدد ىذا ُب الكثّب يقدـ أف بإمكانو  اإلسبلمي االجتهادم العقل

: مايلي تتضمن الٍب اإلسبلمية الشريعة ُب البيئية التشريعية للقواعد تعرض تشريعي كجانب البيئة ففقو

 الفساد أشكاؿ ك٨بتلف ، عاـ بشكل اإلفساد حـر كجل عز فا ، البيئة فقو هبا اىتم الٍب القواعد أكٔب ىي : األرض إفساد حرمة-

 2"205-203البقرة" "األعراؼ سورة85" لآلية ارجع الصدد ىذا ُب كالنسل ا٢برث كإىبلؾ

 ا٤بوارد كاستنزاؼ التبذير عن تنهى الٍب النصوص من العديد توجد ٧بـر كالتبذير  ٧بـر فاإلسراؼ: الطبيعية المصادر ىدر عدـ-

 باستنزاؼ تتعلق ٨بيفة إحصائيات الربية ا٢بياة منظمة تقرير ففي ا٤بداخلة من سابق ٧بور ُب عنها ٙبددنا خاص أك عاـ بشكل الطبيعية

 كأكضح  اإلنسانية ا٢بياة كاستمرار ، باحتياجاتنا لئليفاء أخرل أرضية كرة يعادؿ ما إٔب سنتتاج 2050 عاـ حلوؿ فمع الطبيعية ا٤بوارد

  لؤلرض البيولوجية الطاقة من% 220 إٔب 180 منت العا٤بي اإلستهبلؾ معدؿ سيصل 2050 عاـ ُب أنو التقرير

                                                           
 
 .75.76،ٓ ،  2،20كاه اٌّالن،ٛ -فطٛاد ٔؾٛ فمٗ ث١ئٟ–اإلٍالَ ٚاٌج١ئخ : ؽ١َٓ اٌقْٓ- 

. 9ٔفٌ اٌّوعغ ،ٓ -
2
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 فمقاصد النفس كإىبلؾ ، القتل حـر لذا ، أكال أساسي بشكل النفس ٢بفظ الشريعة مقاصد ا فشرع :بالغير اإلضرار حرمة-

" ا٤باؿ النفس،الدين،العقل،النسب،حرمة حفظ" ُب تتمثل الشريعة

 كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ عن الشريف ا٢بديث ففي الغّب ماؿ يأكل أف ٯبوز فبل بإذنو إال:ٲبلك ال فيما اإلنساف تصرؼ حرمة-

 البيئة" ا٤بشاعة ا٤بمتلكات ُب يتصرؼ أف اإلنساف على فيتـر القاعدة ىذه كمن ،" منو نفس بطيب إال مسلم امرئ ماؿ ٰبل ال" يقوؿ

" مؤذية بطريقة

 األصعدة على  كتوازهنا اإلنسانية ا٢بياة إستقرار عليها يتوقف الٍب  كالضوابط القواعد ٦بموعة ىي: العاـ النظاـ حفظ قاعدة-

. ،كاالقتصادية ،األمنية السياسية االجتماعية

 ىذه ٘باكز كٙبـر  ٛبنع الٍب الشريفة النبوية كالسنة القرآف ُب النصوص من العديد تتضمن التشريعية القواعد ىذه من قاعدة ككل

  اإلسبلمية الفقهية القواعد

 :البيئة لحماية آلية كأىم اإلسالـ في األخالقية البيئية القيم -ج

 الرغم كعلى ، بيئي فقو يتأسس ضوئها ُب الذم  الفقهية القواعد ككذا  كا٢بكومات  الدكؿ تصدرىا الٍب البيئية كا٤بقررات القوانْب إف

 ال كحدىا القوانْب ألف ، البيئة ا٤بشكبلت ٤بعا١بة كافية ليست أهنا إال تطا٥با الٍب التتديات من البيئة،كا٢بد ٞباية ُب الكبّب إسهامها من
 الوعي على ا٤برتكز  البيئي القيمي  األخبلقي النظاـ يوفره إ٭با اإلحساس كىذا  با٤بسؤكلية إحساس اإلنساف لدل يكن ٓب ما البيئة ٙبمي

 لدل  األخبلقي الوازع لضعف طبيعي نتاج ىي  البيئة  ٥با تتعرض الٍب ا٤بخاطر فجل ، اإلنساف إصبلح من البيئة فإصبلح  البيئي

 عبلقتو كينظم  الداخلي االستقرار لو كيؤمن ، إنسانيتو معُب اإلنساف ٲبنح الذم ا٤بنيع ا٢بصن ٛبثل الذم الوقت ُب األخبلؽ ألف اإلنساف

 ا٤بخاطر ازدادت كلما األخبلقية القيمية ا٤بنظومة تصدعت ،فكلما كمواردىا للبيئة الرئيسي ا٢بماية عنصر أيضا ٛبثل فإهنا ، باآلخرين

.  صتيح كالعكس ، البيئية

 كيغدك كاألنانية  النفعية قيم تسود عندما ألنو  السامية كاألخبلؽ  اإلنساف لقيم االعتبار كإعادة إصبلح من يبدأ البيئة فإصبلح

 يسود فعندما  كالفشل السذاجة دليل كاالقتصاد كاإلحساف الرفق قيم تصبح ا٤بقابل كُب ، كالتقدـ للنجاح دليل كاإلنكار كالطمع ا١بشع

. ا٤بتسارع التدىور ٧بك ُب فالبيئة ، ا٤بنطق ىذا

 بعثو ىدؼ ٣بص  كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أف درجة إٔب البيئية كاألخبلؽ البيئية القيم ٗبوضوع إىتم اإلسبلمي الديِب فالنظاـ

  1 مكارمو كإكماؿ األخبلؽ صرح تشييد على بالعمل

" . األخبلؽ مكاـر ألٛبم بعثت إ٭با:" كسلم عليو ا صلى قاؿ حيث

 نشر على نعمل أف إال علينا كما  كسلم عليو ا صلى الرسوؿ تركو الذم ا٣بالد اإلسبلمي الَباث من كبّبا جزءا ٙبتل األخبلؽ فقيم

  اإلسبلمية األخبلقية البيئية القيم ألىم عرض يلي كفيما ،  األخبلقية البيئية كالقيم التعاليم ىذه

 فعن لديو كالطمع ا١بشع نزعة من كٰبد القناعة على اإلنساف يركض ؿ،ق البيئة ٞباية ُب كبّبا دكرا يلعب الزىد مفهـو :الزىد - 

 أكؿ الطمع"عنو ا رضي عمر ا٤بؤمنْب أمّب كعن" كاألمل بالشح أخرىا كىبلؾ كاليقْب، بالزىد  األمة ىذه أكؿ صبلح إف" قاؿ ا رسوؿ

 2مواردىا األرض يفقر سوؼ للموارد األقصى كاالستنزاؼ فالطمع ،"فقر الطمع:" كسلم عليو ا صلى كقاؿ"الشر

 الصرؼ ُب االقتصاد مفهـو  الطبيعة مصادر استنزاؼ من التخفيف ُب ىاـ دكر ٥با الٍب كالتعاليم ا٤بفاىيم من :االقتصاد -2

 .ٝبيلة كمكرمة حسن خلق كىو  كالنفقات

                                                           
.77ِوعغ ٍجك مووٖ ، ٓ:  ؽ١َٓ اٌقْٓ -

1
  

79.78.ٔفٌ اٌّوعغ ٓ  -
2
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 ا٤بؤمنْب أمّب كعن" اقتصدكا قط قـو إفتقر فما باالقتصاد، كعليكم كالنفقة، ا٤باؿ ُب كالسرؼ إياكم:"كسلم عليو ا صلى قاؿ 

 "اقتصد من يهلك لن"ك" اليسّب ينمي االقتصاد:"عمر

 عنقك إٔب مغلولة يدؾ ٘بعل كال:"  تعأب قاؿ حيث كالتفريط اإلفراط عن بعيدا ا٤بتوازف اإلنفاؽ تعِب اإلسبلـ ُب االقتصاد قيمة فمفهـو

 29.1 أية اإلسراء" ٧بسورا ملوما فتقعد البسط كل تبسطها كال

 ففي أيضا كالطبيعة ا٢بيواف ليشمل يتسع بل باإلنساف ينتصر ال الرفق ألف البيئة ٞباية ُب تساىم الٍب ا٤بفاىيم من :الرفق -3

 ،فأنزلوىا"ا٥بزيلة"العجفة الدكاب ركبتم فإذا عليو كيعْب الرفق ٰبب ا إف:"قاؿ كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ عن ا عبد أيب عن حديث

 ا خلق كاف ما يرل خلقا الرفق كاف لو" أيضا كقاؿ" مناز٥با فأنزلوىا ٨بصبة كانت كإف ، عنها فإ٫بوا ٧بدبة األرض كانت ،فإذا مناز٥با

 "منو أحسن شيء

 عناصر مع تعاملنا ُب عليو نسّب أف اإلسبلـ يريدنا الذم العاـ األخبلقي القيمي اال٘باه إٔب تؤشر ٥با أشرنا الٍب الثبلدة ا٤بفاىيم إذف

. 2 كمكوناهتا البيئة
 

: خاتمة

 خبلؿ من ، البيئية القيم كتكوين البيئة ٞباية ُب اإلسبلمي الدين مساٮبة كيفية على الضوء سلطنا البتثية الورقة ىذه خبلؿ من

 بيئة ُب ا٢بق كضماف البيئة ٢بماية الشرعي األساس إرساء ُب  سباقة  تعترب الٍب  كالشاملة ا٤بتكاملة"  اإلسبلمية الشريعة"العقائدية ا٤بنظومة

 لؤلجياؿ مستدامة عليها كا٢بفاظ األرض عمارة على يعمل مستداـ فكر ىو اإلسبلمي الديِب فالفكر ، خلت قرنا 14 منذ  كآمنة نظيفة

 بيئي كعي لتكوين الناجح األساس كىو القيمي اإلنسا٘ب ا٣بلقي ا١بانب على يعتمد البيئة ٞباية ٘باه اإلسبلمي الفكر أف كما ، القادمة

.  كعقبلنية إٯبابية بيئية سلوكيات كبالتإب سليمة بيئية كتربية

 كاستمرار ٭باء حياة دين ا٢بنيف ديننا أف كأدبتنا البتثية الورقة ىذه ُب ٥با تطرقنا جليلة إسهامات لو ا٢بنيف فديننا 

 أف الغريب كاألمر ، لديننا بصلة ٛبت ال سلوكيات ىي الطبيعي بتوازهنا كٚبل البيئة تفسد الٍب العقبلنية غّب البيئية كعمارة،كالسلوكيات

 ُب يكمن ال فا٣بلل ، بيئية مشاكل من تعا٘ب الٍب الدكؿ قائمة تتصدر بيئية أخبلقية قيمية ترسانة من ٛبلكو ٩با بالرغم اإلسبلمية الدكؿ
 السلبية اإلنسانية ا٤بمارسات ُب يكمن ا٣بلل كإ٭با ٙبصر، ال تكاد كالٍب البيئة ٢بماية ا٤بسطرة القانونية الوسائل ُب كال اآلليات حجم

 من ادث الفساد حجم كٗبدل بالبيئة ا٤بضرة باألفعاؿ يعي صادؽ ،كشعور حي ضمّب ىناؾ يكوف أف بدكف يستقيم ال الذم ا٤بتواصلة

 صتية نظيفة بيئة كٰبقق مستدامة بيئية إنسانية تربية ٙبقيق ُب يسهم اإلسبلمي الديِب ا٣بلقي األساس إٔب فالعودة اإلنساف،لذا طرؼ

.  كالقادمة ا٢بالية لؤلجياؿ كمستدامة سليمة

 

: المراجع قائمة

: المصادر: أكال

. الكرٙب القرآف . أ

                                                           
 8.ٔفٌ اٌّوعغ ٓ،  -

1
  

2
 . 83ٔفٌ اٌّوعغ ٓ، - 
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 حماية البيئة من التلوث كحقوؽ اإلنساف البيئية
 (ليبيا)جامعة الزيتونة  -عبد القادر علي الغوؿ ، كلية اآلداب. د
 (الجزائر)جامعة الدكتور يحى فارس المدية  رقيو محمودم. كأ

 

 

 الملخص

 

سبتانو كتعأب اإلنساف كاستخلفو ُب األرض يعيش فيها، كيستثمر مواردىا، ُب نظاـ بيئي متوازف ٲبكن للبيئة من لقد خلق ا 
لكن اإلنساف ، كعلى  .خبللو معا١بة ما قد يصيب نظامها من خلل حيث كانت البيئة نظيفة خالية من مظاىر التلوث إال ما نذر

ارم كما نتج عنو من زيادة ُب معدالت االستهبلؾ كمتطلباتو ا٢بياتية األخرل كل مر العصور كنتيجة زيادة عدده، كتطوره ا٢بض
ذلك أسهم ُب تلوث البيئة ايطة باإلنساف كبدرجة كبّبة حٌب أصبح ذلك يشكل خطران على اإلنساف بل أصبح ذلك يهدد 

ان بالعديد من ا٤بخاطر نتيجة التلف ىكذا بات مستقبل ا٢بياة على كوكب األرض مهدد .كجود مظاىر ا٢بياة على سطح األرض
الذم أحددتو اإلنساف ُب مظاىر البيئة، سواء كاف ذلك بقصد أك بدكف قصد، كأصبتت مشكبلت البيئية العا٤بية ُب ازدياد 

البتار امة، كما تعا٘ب مياه مستمر نتيجة زيادة معدالت التلوث ٗبختلف أنواعو، حيث يزداد تلوث ا٥بواء بالدخاف ك الغازات السٌ 
كايطات من عديد حاالت التلوث بكل ما يطرح فيها من مواد كيماكية، كفضبلت، ك٨بلفات نفطية، كتتعرض الَببة كذلك 

كغّبىا من ا٤بشكبلت ... لتلوث بسبب بقايا ا٤ببيدات، األ٠بدة كتراكم الفضبلت األخرل ٩با نتج عنو تقلص ا٤بساحة الزراعية
  .األخرل

ٕبت قضية البيئة، كٞبايتها، كاافظة عليها من ٨بتلف أنواع التلوث كاحدة من أىم قضايا العصر كعلى ما سبق أص      
كمن أبرز التتديات الٍب تواجو ٝبيع الدكؿ سواء ا٤بتقدمة منها أك ا٤بختلفة، فانعقدت بذلك العديد من ا٤بؤٛبرات الدكلية، ُب 

من ذلك جاءت فكرة ىذه الورقة  .ظة على مظاىر ا٢بياة فوؽ ىذا الكوكب٧باكلة للتد من ىذا ا٣بلل الذم أصاب البيئة كااؼ
: الٍب تتناكؿ مفهـو البيئة، كمصادر تلودها، كطرؽ ٞبايتها كاافظة عليها حيث ٙباكؿ ىذه الورقة اإلجابة على تساؤؿ مفاده

/ دانيان  .التعريف بالبيئة، كمكوناهتا األساسية/ الن أك :كيف ٲبكن ٞباية البيئة كاافظة عليها؟ كتناكلت الورقة ذلك من دبلدة جوانب
 .طرؽ ٞباية البيئة، كاافظة عليها/ دالثان  .أنواع التلوث البيئي، كمصادره
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Résumée 
 Dieu a crée l’univers et a crée l’homme comme l’unique être vivant responsable de mener 

une vie saine selon la doctrine devine, en lui donnant toute les jouissances d’investir sur les 
richesses terrestres, selon un système environnemental équilibré et équitable. 

 Malheureusement d’une époque à l’autre, et suite à la demande de la vie humaine, le mode 
de vie de l’homme a connu beaucoup de progrès au détriment du système environnemental, en 
créant un déséquilibre énorme sur les plans flore et faune, au point où la vie sur terre est devenu 
trop pénible voir impossible pour pas mal d’espèces animales et végétales. 

Tenant compte de ce qui a été dit précédemment la protection de l’environnement est 
devenue une préoccupation majeure sur tous les plans, cette dernière présente aujourd’hui un 
défi gigantesque à pied égal devant les pays développé et les sous développés,  

Des conférences internationales ont été tenues à travers plusieurs pays pour limiter cette 
pollution et préserver une vie plus ou moins saine sur le globe mais les résultats sont très loin de 
ce qu’on s’attendait. 

La recherche que je vais vous présenter sur la protection de l’environnement se base sur les 
sur les points suivants : 

1) La définition de l’environnement et ses principaux composants.  
2) Les différentes pollutions et leurs issues.  
3) Les chemins de protection de l’environnement et sa préservation. 

 

 

 .المقدمة

يدكر ٧بور ىذا البتث حوؿ قضية مهمة تشغل باؿ ا٤بفكرين كالباحثْب بل إهنا تشغل باؿ سكاف كوكب األرض ٝبيعان        
.  دكف استثناء  ، كىي قضية تلوث البيئة 

تشاطره لقد كاف أدر اإلنساف ُب ٧بيطو البيئي بسيطان ُب البداية ال يكاد ٱبتلف عن أدر الكائنات ا٢بية األخرل الٍب       
العيش ُب ذات ايط البيئي ، غّب أف ىذه العبلقة بدأت تتغّب مع تغّب مراحل حياتو من حرفة ا١بمع كااللتقاط إٔب حرفة الصيد 

. إٔب حرفة الزراعة ٍب حرفة الصناعة 



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

75 

 

اف من ضرر بالبيئة ىكذا تدرجت العبلقة بْب اإلنساف كالبيئة حٌب كصلت مرحلة غاية ُب ا٣بطورة نتيجة ٤با أحددو اإلنس     
 (ا٥بواء، ا٤باء، األرض )كمكوناهتا ، لقد ٪بم عن الثورة الصناعية مشكلة التلوث البيئي با٤بواد الكيماكية ُب ٝبيع األكساط البيئية 

. كأدت أنشطة اإلنساف كطموحاتو االقتصادية ، كاستغبللو ا٤بكثف للموارد الطبيعية إٔب إحداث خلل ُب توازف البيئة 

قد أبرزت العبلقة بْب اإلنساف كالبيئة مسألة التوازف البيئي ، كما ٪بم عنها من مشكبلت خطّبة باتت هتدد حياة ؿ     
ك٥بذا ٯبب البتث عن . اإلنساف ، أٮبها مشكلة التلوث البيئي الٍب أصبتت اليـو مشكلة عا٤بية ، تعا٘ب منها كافة دكؿ العآب 

. موارد البيئة بأسلوب متزف كعقبل٘ب من أجل ٞباية البيئة كاستمرار بقائها لؤلجياؿ القادمةالوسائل كاألساليب الكفيلة باستغبلؿ  
الطبيعية : كىو ما نتناكلو ُب ىذا البتث الذم يتضمن دبلدة مباحث ، يشتمل ا٤ببتث األكؿ على مفهـو البيئة ، كعناصر البيئة 

ا٤بائي، الغبلؼ الصخرم ، كما يتناكؿ ىذا ا٤ببتث عبلقة اإلنساف  الغبلؼ ا١بوم ، الغبلؼ: كالبشرية ، ككذلك مكونات البيئة 
التلوث ا٥بوائي ، التلوث ا٤بائي ، تلوث الَببة ، أما ا٤ببتث الثالث : بالبيئة ، كيتناكؿ ا٤ببتث الثا٘ب تعريف التلوث ، كأنواع التلوث 

. يتناكؿ طرؽ ٞباية البيئة

. ىدؼ البحث

ئة كمكوناهتا ، كمدل مشكلة التلوث البيئي كخطورهتا على البيئة ، ككيفية ٞباية البيئة من يهدؼ البتث إٔب التعريف باليب   
. ىذا ا٣بطر الذم بات يهدد ا٢بياة فوؽ سطح األرض

 

مفهـو البيئة : المبحث األكؿ

فيقاؿ مثبلن " بوأ " مصطلح لغوم تعِب حالة االستقرار كالنزكؿ ، كىي مشتقة من الفعل  Environmentالبيئة      
كُب القرآف الكرٙب ٪بد ما يشّب إٔب ذات ا٤بعُب، حيث يقوؿ ا . تبوأت منزالن أم نزلتو ، كبوأت الرجل منزالن ىيأت كمكنت لو فيو 

سورة يوسف، " اء نصيب برٞبتنا من نشاء كال نضيع أجر اسنْب ككذلك مكنا ليوسف ُب األرض يتبوأ منها حيث يش" تعأب  
كاذكركا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد كبوأكم ُب األرض تتخذكف من سهو٥با قصورا كتنتتوف من ا١بباؿ بيوتا " كقولو تعأب 

ليدؿ بذلك على ا٤بكاف ا٤بنزكؿ فيو، أما ، ٍب توسع اللغويوف ُب استعماؿ لفظ البيئة " فاذكركا آالء ا كال تعثوا ُب األرض مفسدين
فالبيئة إذف كفق ا٤بصطلح اللغوم يقصد هبا .حسب مدلو٥با اللفظي فإهنا تدؿ على ا٤بكاف العاـ لئلنساف أك ا٢بيواف كما٫بو ذلك 

.  ُا٤بنزؿ أك ا٤بكاف الذم يستوطنو اإلنساف

ع ا٤بعرفة ، فهو ليس حكران على علم معْب كال يقتصر كمصطلح البيئة يعد من ا٤بصطلتات الٍب ٥با صدل ُب كافة فرك     
استعمالو ُب ٦باؿ بذاتو ، كلكنو يتداخل ُب كل العلـو تقريبان ، ٕبيث أصبح لفظ البيئة شائع االستخداـ كيرتبط مدلو٥با بنمط 

. كغّبىا من التسميات.....العبلقة بينها كبْب مستخدمها ، فنقوؿ البيئة االجتماعية ، البيئة الصتية ، البيئة الزراعية 
                                                           

 
 .7، ٓ   200ػجلا هلل ّؾبرخ ،هؤ٠خ اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ ، كاه اٌْوٚق ، اٌمب٘وح ، اٌطجؼخ األٌٚٝ  - 
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ىناؾ الكثّب من ا٤بفاىيم البيئية البد من معرفتها كذلك ألجل تفهم طبيعة البيئة كمشكبلهتا، كمن بْب ىذه  :تعريف البيئة 
:  التعريفات ما يلي 

فيو ، كأف ىذا الوسط أك  كٲبكن تعريف البيئة بأهنا الوسط أك اجملاؿ ا٤بكا٘ب الذم يعيش فيو اإلنساف ، يتأدر بو كيؤدر      
. ُاجملاؿ قد يتسع ليشمل منطقة كبّبة جدان كقد يشمل منطقة صغّبة ال تتعدل رقعة البيت الذم يسكن فيو

كيرل ريكاردكس مؤسس ٝبعية أصدقاء الطبيعة أف البيئة ٦بموعة العوامل ايطة الٍب تؤدر على الكائن ا٢بي ، أك الٍب        
.  ِمن الكائنات ا٢بية ا٤بتواجدة ُب مكاف ما كتؤلف كحدة إيكولوجية ٙبدد نظاـ حياة ٦بموعة

كذلك البيئة ىي إٝبإب األشياء الٍب ٙبيط بنا كتؤدر على كجود الكائنات ا٢بية على سطح األرض ، متضمنة ا٤باء كا٥بواء      
.     ّكالَببة كا٤بعادف كا٤بناخ كالكائنات ا٢بية

ا٤بعارؼ ا١بغرافية ىي ايط الذم يعيش فيو اإلنساف ، كيقـو فيو بعملية اإلنتاج كٰبتوم على  كتعريف البيئة ٕبسب دائرة     
.          ْمواد حية كغّب حية ، كتتتكم فيو العوامل االجتماعية ، كاالقتصادية ، فهو يتكوف من ايط الطبيعي كايط االجتماعي

ـ فقد منح البيئة مفهومان كاسعان ، ٕبيث أصبتت تدؿ على  ُِٕٗستوكهوٓب أما مؤٛبر األمم ا٤بتتدة كالذم أنعقد ُب      
، بل تشمل كذلك ا٤بوارد  (ا٤باء ، ا٥بواء ، الَببة ، ا٤بعادف ، مصادر الطاقة ، النبات ، ا٢بيواف  )أكثر من ٦برد العناصر الطبيعية 

.  ٓا٤بادية كاالجتماعية ا٤بتاحة إلشباع رغبات كحاجات اإلنساف

كهبذا ٲبكن القوؿ أف مفهـو البيئة يشمل ٝبيع الظركؼ كالعوامل ا٣بارجية الٍب تعيش فيها الكائنات ا٢بية كتؤدر ُب       
العمليات الٍب تقـو هبا ، فالبيئة بالنسبة لئلنساف اإلطار الذم يعيش فيو كالذم ٰبتوم على ا٤باء كا٥بواء كالَببة ، كما يتضمنو كل 

كغّبىا من ...كونات حية كغّب حية ، كما يسود ىذا اإلطار من مظاىر شٌب من تضاريس كمناخ عنصر من ىذه العناصر من ـ
عبلقات متبادلة بْب ىذه العناصر ، البيئة ىي السماء الٍب فوقنا ، كاألرض الٍب ٙبت أقدامنا ، إهنا كل الكائنات ا٢بية نباتية كانت 

البيئة ىي كل متكامل يشمل إطارىا . ذلك من صنع الطبيعة أـ صنع اإلنساف أـ حيوانية ، إهنا كل ماٚبربنا بو حواسنا سواء كاف 
كل الكرة األرضية كما يؤدر فيها من ا٤بكونات األخرل للكوف ، ك٧بتويات ىذا اإلطار ليست جامدة بل دائمة التفاعل مؤدرة 

  .             كمتأدرة ، كاإلنساف كاحد من مكونات البيئة يتفاعل مع كل مكوناهتا

. عناصر البيئة

- ُ:تتكوف عناصر البيئة من ٦بموعتْب رئيسيتْب ٮبا  
                                                           

 
 .7، ٓ   98 اٌل٠ٓ ػجلا ٌّمٖٛك ، اٌج١ئخ ٚاإلَٔبْ ، هاٚٞ ٌإلػالَ ، اإلٍىٕله٠خ ،  ى٠ٓ - 
2
 www.kantakji.comوّبي هى٠ك ،  - 
3
 -www.feedomed.net  
4
 .34، ٓ 998 اٌٖل٠ك ِؾّل اٌؼبلً ، أفطبه اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ، ِْٕٛهاد اٌغبِؼخ اٌّفزٛؽخ ، ١ٌج١ب ،  - 
5
، اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢كاة ،  22ٕجبه٠ٕٟ ، اٌج١ئخ ِْٚىالرٙب ، ٍٍٍَخ ػبٌُ اٌّؼوفخ ه١ّل اٌؾّل ، ِؾّل ٍؼ١ل  - 

  .24، ٓ  979 اٌى٠ٛذ ، 
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ا٤باء، : كيقصد هبا كل ما ٰبيط باإلنساف من مظاىر طبيعية حية كغّب حية ، كا٤بتمثلة ُب كل من .  العناصر الطبيعية/ ُ
كلكنها ىبات ا  ُب كجودىا ، نساف دخلكا٥بواء ، كالَببة ، كا٤بعادف ، كمصادر الطاقة ، كالنبات ، كا٢بيواف ، كىذه ليس لئل

. الطبيعية الٍب كىبها لئلنساف ٰبصل منها على مقومات حياتو ، كىذه العناصر تتفاعل فيما بينها ضمن دكرة كاملة كمنظمة 

كىي نتاج التغيّب الذم أحددو اإلنساف ُب بيئتو الطبيعية عرب الزمن ، كىي تتكوف من البُب األساسية .  العناصر البشرية/  ِ
الٍب قاـ اإلنساف بإ٪بازىا كا٤بتمثلة ُب استعماالت األرض للمناطق السكنية ، كإنشاء الوحدات الصناعية، كبناء شبكات الطرؽ، 

. كغّبىا....كالتنقيب عن الثركات 

 .البيئةمكونات 

أشرنا إٔب أف البيئة مصطلح يعِب كل العناصر الطبيعية كالبشرية الٍب تتواجد على سطح األرض كداخل األرض ، فالغبلؼ      
ا١بوم كمكوناتو ا٤بختلفة ، كا٤بصادر الطبيعية ، كمصادر الطاقة ، كالغبلؼ ا٤بائي كما ٰبويو، كسطح األرض كما يعيش عليها من 

كبذلك تنقسم مكونات البيئة إٔب قسمْب . كل ذلك ٲبثل مكونات البيئة. كاإلنساف ُب ٘بمعاتو ا٤بختلفة نباتات كحيوانات ، 
 :-ٮبا

كتتكوف من دبلدة أغلفة ترتبط يبعضها البعض كٗبكونات العآب ا٢بي بعبلقة متكاملة ، كتشمل . المكونات غير الحية/ أكالن 
: ىذه األغلفة ما يلي

.  Hydrosphereالغالؼ المائي 

ا٤باء مكوف أساسي من مكونات البيئة ، ال ٲبكن االستغناء عنو لبقاء ا٢بياة كاستمرارىا على كوكب األرض كما يرتبط      
كا٤باء من أكثر ا٤بوارد انتشاران ُب البيئة ، كتقدر . كغّبىا ...بذلك من نشاطات بشرية  ُب ٨بتلف اجملاالت الزراعية كالصناعية 

يوف مَب مكعب ، كيشمل مياه ايطات ، كالبتار ، كالبتّبات ، كاألهنار ، كا٤بناطق ا٤بتجمدة ، كا٤بياه بل ٓ.ُكميتو ٕبوإب 
من نسبة ا٤بياه ا٤بوجودة على سطح األرض ، كىي مياه ما٢بة ال % ٕٗكتشكل مياه البتار كايطات ما نسبتو حوإب . ا١بوفية 

مياه عذبة ، لكن % ّق الزراعية كالصناعية أك كمياه للشرب ، كما نسبتو حوإب يستفيد منها اإلنساف بشكل مباشر ُب استعماالت
من ىذه ا٤بياه العذبة عبارة عن مياه متجمدة على ىيئة جليد ُب مناطق القطبْب ، كبعض ا٤بناطق الباردة % ٕٓما نسبتو حوإب 

 يعتمد عليها اإلنساف ُب نشاطاتو الزراعية كالصناعية األخرل ، ُب حْب تكوف باقي كمية ا٤بياه العذبة ٧بدكدة ، كىي النسبة الٍب
.  ِككمياه للشرب

                                                                                                                                                                                     
 
ٛالي ثٓ ١ٍف ثٓ ػجلا هلل اٌؾٍٕٟٛ ، ؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌل١ٌٚخ ِٓ اٌزٍٛس ، ثؾش ِْٕٛه ػٍٝ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ ، ِٛلغ إٌٙلٍخ  - 

. 2005، ِب٠ٛ  www.4enveng.comاٌج١ئ١خ ،
2
 .34ه١ّل اٌؾّل ، ِؾّل ٍؼ١ل ٕبثو٠ٕٟ ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ  - 
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من أجساـ الكائنات ا٢بية ٗبا فيها اإلنساف ، حيث يشكل نسبة كبّبة % َٕ  -َٔكما تشكل ا٤بياه ما نسبتو حوإب     
.  ُء ، كتأمْب الغذاء لئلنساف كا٢بيوافمن الربكتوببلزما ُب ا٣بلية ا٢بية ، كذلك تعترب ا٤بياه من أىم كسائط نقل عناصر الغذا

 .  Atmosphereالغالؼ الجوم 

كىو الغبلؼ الغازم الذم يغلف كوكب األرض كٰبميها من كصوؿ اإلشعاعات الشمسية الضارة ، كيعترب من أىم      
اد تركيزىا ككثافتها مكونات البيئة ، فهو أساس ا٢بياة على سطح األرض ، كيتكوف الغبلؼ ا١بوم من خليط من الغازات يزد

من ا٥بواء ، كذلك بسبب ا١باذبية األرضية ، كمن أىم ىذه % َٓبالقرب من سطح األرض، حيث يَبكز ما نسبتو حوإب 
، كغاز دا٘ب أكسيد الكربوف %ْٔٗ.َِ، كغاز األكسجْب كنسبتو حوإب % َْٖ.ٖٕغاز النيَبكجْب كنسبتو حوإب : الغازات 

 جانب ذلك توجد ٦بموعة أخرل من الغازات تدخل ُب تركيب ا٥بواء مثل غاز ا٥بيدركجْب، ، كإٔب% َّّ.َكنسبتو حوإب 
 .كغّبىا...اْب ، كما ٰبتوم الغبلؼ ا١بوم على مركبات أخرل مثل جزيئات الغبار ، كالرماد...ِكا٥بليـو ، كاألكزكف

.   Lithosphereالغالؼ الصخرم 

مق حوإب دبلدة  أمتار ، على أساس أف الظركؼ تصبح بعد ذلك غّب قادرة على كٲبثل األجزاء الصلبة من األرض إٔب ع      
إعالة ا٢بياة ، حيث ترتفع درجة ا٢برارة كينعدـ ا٥بواء كال يتوفر الغذاء ، كما ٰبتوم الغبلؼ الصخرم على نسبة من ا٤بعادف كالٍب 

 بناء ا٤بادة ا٢بية ، كتسهم بفعالية ُب تسيّب النشاطات يستثمرىا اإلنساف ُب شٌب ٦باالت ا٢بياة ، كما أف ىذه ا٤بعادف تدخل ُب
 .ّكغّبىا من ا٤بعادف األخرل ...ا٢بيوية ُب كل صور ا٢بياة مثل ا٢بديد كا٤بغنسيـو كالكالسيـو 

الغذاء  كٰبوم الغبلؼ الصخرم الَببة ، تلك الطبقة العلوية ا٤بفتتة من القشرة األرضية ، كالٍب ٛبثل ا٤بصدر الرئيسي إلنتاج     
سواء للنباتات أك ا٢بيوانات ، فالَببة كسيلة اإلنتاج األساسية ألهنا موطن النباتات ، كالنباتات ٛبثل مصدر األكسجْب ، كبالتإب 

. فإف الَببة تؤدر بصورة غّب مباشرة  على مصادر الغذاء 

كانب كاإلحساس ، كا٢بركة ، كالنمو ، كتشمل ٝبيع الكائنات ا٢بية الٍب تشَبؾ ُب بعض اِب. المكونات الحية / ثانيان 
 .ْكالتنفس ، كمن ىذه ا٤بكونات اإلنساف ، كا٢بيواف ، كالنبات ، كالكائنات األكلية كالطتالب ، كالبكتّبيا ، كالفطريات

 :كا٤بكونات ا٢بية ُب البيئة تنقسم إٔب ٦بموعتْب ، كذلك من حيث كسيلة ا٢بصوؿ على الغذاء 

اجملموعة تصنع الغذاء من خبلؿ عملية البناء الضوئي ، حيث يتم ٙبويل الكربوف إٔب مواد كىذه . ٦بموعة ا٤بنتجات -ُ
. عضوية
. كتشمل البكَبيا كالفطريات ، كما يتغذل على ا٤بخلفات العضوية.٦بموعة ا٤بستهلكات -ِ

                                                           
 
 .36اٌّوعغ ٔفَٗ ، ٓ  - 
2
 . 4اٌّوعغ ٔفَٗ ، ٓ  - 
3
. 49-48اٌّوعغ ٔفَٗ ، ٓ  - 
4
 .58-57اٌّوعغ ٔفَٗ ، ٓ  - 
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ة ، كالعبلقة بْب الكائنات كبذلك فإف ا٤بكونات ا٢بية تكوف إما منتجات ذاتية التغذية ، أك مستهلكات غّب ذاتية التغذم     
ا٢بية ُب البيئة ىي عبلقة غذائية ُب أساسها ، كىذه العبلقة تأخذ صورة سبلسل غذائية تبدأ كل سلسلة با٤بنتجات ٍب ا٤بستهلكات 

. ، كُب السلسلة الغذائية ينتقل الغذاء من ا٤بنتج إٔب ا٤بستهلك 

 

.  العالقة بين اإلنساف كالبيئة

يعترب اإلنساف أحد أىم مكونات البيئة ، يؤدر فيها كيتأدر هبا ، كما ٱبتلف دكره عن بقية الكائنات ا٢بية األخرل ، فهو      
. الكائن ا٢بي الذم استطاع أف يؤدر ُب البيئة بشكل كبّب ، كأف ٱبضعها لسيطرتو ، كيستثمر مواردىا لتتقيق رفاىيتو

دّب على البيئة بعدد من العوامل أبرزىا زيادة عدد السكاف ، كا٤بستول ا٢بضارم الذم كصل كيرتبط دكر اإلنساف ُب التأ      
إليو ، كا٤بدة الزمنية الٍب قضاىا اإلنساف ُب بيئتو ، فعندما كاف اإلنساف ٧بدكد العدد ، ك٧بدكد التفكّب ، يعيش على حرفة الصيد 

حيث كاف اإلنساف خاضعان لقوانْب البيئة الٍب يعيش فيها كيتكيف مع ظركفها  كا١بمع كااللتقاط ، ٓب يكن تأدّبه ُب البيئة كاضتان ،
الطبيعية ، كيتغذل بشكل مباشر على ما ٘بود بو ىذه البيئة من غذاء ، كمع مركر الزمن بدأ اإلنساف ينفصل عن ىذا العآب 

 Homoاإلنساف العاقل  )ظهر ما ٲبكن أف نطلق عليو ادكد ، نتيجة لزيادة عدده ، كبدأ اإلنساف يتأمل ُب البيئة ايطة بو ، ك
Sapiens )ُ  كتغّبت تبعان لذلك عبلقة اإلنساف بالبيئة ، حيث اكتشف اإلنساف النار ، كتعلم الزراعة ، كبذلك بدأ يتتكم ،

نتاج ااصيل ، كاستخدـ ُب البيئة ايطة بو ، فقاـ بإنشاء السدكد على األهنار ، كأدخل أآلت ا٢برث ُب العمليات الزراعية كإ
بعض نظم الرم ، كقاـ ببناء ا٤بساكن ، كهبذا زادت سيطرتو على البيئة بشكل أكرب ، كقادتو ىذه العمليات الزراعية إٔب ٙبقيق 

ؿ زيادة ُب اإلنتاج ، كبدأ يفكر بعد ذاؾ ُب طرؽ االحتفاظ هبذا اإلنتاج ألطوؿ فَبة ٩بكنة ،  فأستتدث طرؽ التخزين ، كُب مقاب
. أعداده ا٤بتزايدة كاف أيضان دائم السعي إٔب ا٤بزيد من زيادة اإلنتاج ٤بواجهة ىذه الزيادة

كمع مركر الزمن ازدادت معرفة اإلنساف بالبيئة ، كما ٭بت قدراتو العقلية ، كدخل اإلنساف ُب مرحلة التصنيع ، حيث أ٘بو      
كمصادر للطاقة ، كتطورت تبعان لذلك الصناعة كنظم التكنولوجيا ، إٔب استثمار كل مكونات البيئة الطبيعية من مواد خاـ 

. كتزايدت أعداد السكاف ، كصاحب ذلك زيادة الطلب على الغذاء ٩با ألقى عبئان كبّبان على ا٤بوارد الطبيعية

إضافة إٔب  (از الفتم ،النفط ،الغ )لقد استطاع اإلنساف نتيجة التقدـ الصناعي أف يستغل مصادر الوقود ا٢بفرم        
بعض ا٤بعادف األخرل ، كأدل ذلك إٔب ظهور مركبات كيميائية جديدة غّب موجودة ُب البيئة من قبل ، نتيجة حرؽ ا٤بواد الكربونية 
، فتصاعدت الغازات الضارة من ا٤بصانع  ، ك تزايدت نسبة الغازات ُب الغبلؼ ا١بوم مثل أكاسيد الكربوف ، كأكاسيد الكربيت 

كغّبىا ،  كما ألقت ىذه ا٤بصانع ٗبخلفاهتا كبقاياىا ا٤بلودة كالسامة ُب البتّبات كاألهنار ، أيضان زاد إفراط .... ، كالرصاص
كغّبىا من التقنيات ا٢بديثة ،كل ذلك أدل إٔب حدكث خلل .....اإلنساف ُب استخداـ ا٤ببيدات ا٢بشرية ، كا٤بخصبات الزراعية 

                                                           
 
 . 3اٌٖل٠ك ِؾّل اٌؼبلً ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ - 
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ة قادرة على إصبلح  نفسها  ، كأصبتت البيئة تعا٘ب من العديد من ا٤بشكبلت أٮبها مشكلة ُب النظاـ البيئي ، كٓب تعد البيئ
.  التلوث البيئي 

يتبْب لنا ٩با سبق أف اإلنساف دأب منذ كجوده على سطح األرض على استغبلؿ موارد البيئة من أجل ٙبقيق مكاسب لو       
يئة ، لكن ىذا االستغبلؿ كصل ذركتو ُب اآلكنة األخّبة ، خاصة ُب القرف ، ككاف ىذا االستغبلؿ ٗبا يتماشى مع إمكانيات الب

العشرين ، فاستغبلؿ اإلنساف ٤بوارد البيئة ، ٓب يكن أحيانان بطرؽ سليمة كرشيدة ، كإ٭با كاف  بطرؽ استنزافية، خاصة بالنسبة 
٢باؿ بالنسبة للموارد ا٤بتجددة ، مثل الغطاء النباٌب، كغّبىا ، كذلك ا....للموارد الطبيعية غّب ا٤بتجددة ، مثل النفط ، كالفتم 

كغّبىا ، حيث أسرؼ اإلنساف ُب استغبل٥با بشكل كبّب كٗبعدؿ يفوؽ معدؿ ٘بددىا ٙبت الظركؼ الطبيعية ، فمثبلن ...كالَببة 
كٓب يعلم اإلنساف . ُلسنْب تعويض شجرة ُب الصتراء ٰبتاج إٔب عشرات السنْب ، كتعويض طبقة رقيقة من الَببة ٰبتاج إٔب مئات ا

كىو يبِب بيئتو ا٤بصطنعة أنو بذلك يدمر البيئة الطبيعية الٍب ىو أحد مكوناهتا ، لقد حوؿ اإلنساف األراضي الزراعية إٔب مناطق 
١بائر سكنية ، كأنشأ فوقها ا٤بصانع الٍب أمدتو ٗبا كاف يتطلع إليو ، لكنها جلبت لو التلوث ، كقطع الغابات ، كاالستغبلؿ ا

للمراعي أدل إٔب تدىور الغطاء النباٌب كتعرض الَببة لبل٪براؼ ، كتعرض بعض ا٢بيوانات الربية لبلنقراض  ، كعمليات الصيد 
ا١بائر ، كما تعانيو البيئة البترية من تلوث ٗبختلف أنواع ا٤بخلفات خاصة النفطية منها أدل  إٔب انقراض بعض أنواع األحياء 

.  البترية 

د أصبح اإلنساف اليـو مشكلة البيئة ، نتيجة نشاطاتو ا٤بدمرة ٥با ، كٓب يعد ٗبقدكر ىذه البيئة أف تليب مطالبو ا٤بتزايدة، لق      
كل ذلك فعلو اإلنساف من أجل ٙبقيق مصا٢بو متناسيان أنو جزء من ىذه البيئة ، كأف .الٍب تعدت حدكد اتزاف النظاـ البيئي 

اف ينظر إٔب نشاطاتو التنموية بنظرة اقتصادية ، تفيد االقتصاد أكثر ٩با تفيد البيئة ، كىي تنمية مصّبه مرتبط ٗبصّبىا ، حيث ؾ
اقتصادية كليست تنمية بيئية ، تستفيد من موارد البيئة كتسخرىا ٣بدمة االقتصاد ما أدل إٔب بركز العديد من ا٤بشكبلت أٮبها 

 .مشكلة التلوث ٧بور دراستنا التإب ُب ىذه الورقة

مشكلة تلوث البيئة : المبحث الثاني

تعد مشكلة التلوث البيئي اليـو من أكثر ا٤بشاكل خطورة على البيئة ، نتيجة لنشاط اإلنساف ا٤بتزايد ُب كافة ٦باالت       
ددة من ا٢بياة ، كأصبتت قضية التلوث من أىم قضايا العصر ا٢بإب ، نظران ٤با ٥با من أبعاد صتية تتمثل ُب كجود أنواع متع

. ا٤بلوتاث بنسبة تفوؽ الَبكيزات ا٤بسموح هبا ٩با أدل إٔب حدكث خلل بْب عناصر البيئة ا٤بختلفة 

كالتلوث كظاىرة بيئية موجودة منذ أف كجد اإلنساف على سطح األرض ، لكنو ظل ٧بدكدان كٓب يصل إٔب حد ا٤بشكلة      
اقمان بعد أف أصبتت الصناعة ٙبتل قمة األنشطة ا٢برفية لئلنساف كما ىو موجود حاليان ، حيث أخذت ىذه ا٤بشكلة تزداد تف

كبذلك أصبح التلوث كليد الصناعة بالدرجة األكٔب كمن أخطر مشكبلت البيئة ، بل ىو مشكلة العصر الٍب شغلت باؿ ا٤بفكرين 
                                                           

 
، ٓ  2007ح اٌّؼبٕوح ، األوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ ، اٌلّٔون ، و١ٍخ االكاهح ٚااللزٖبك ، لَُ اكاهح اٌج١ئخ، وبظُ اٌّملاكٞ ، اٌّْىالد اٌج١ئٟ  - 

8. 
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لبشرية كمستقبلها على سطح ىذا كالباحثْب من أجل كضع الضوابط الٍب من شأهنا ا٢بد من ىذه ا٤بشكلة الٍب باتت هتدد حياة ا
.  كآدارىا على البيئة   (ا٥بواء ، ا٤باء ، الَببة   )الكوكب ، كبذلك فإننا سوؼ نستعرض ُب ىذا ا٤ببتث أنواع التلوث البيئي 

األرض أك  كيعرؼ التلوث بأنو أم تغيّب فيزيائي أك كيميائي أك بيولوجي ٩بيز يؤدم إٔب تأدّب ضار على ا٥بواء أك ا٤باء أك      
يضر بصتة اإلنساف كالكائنات ا٢بية األخرل ، ككذلك يؤدم إٔب اإلضرار بالعملية اإلنتاجية كنتيجة للتأدّب على حالة ا٤بوارد 

كالتلوث البيئي ىو كل تغيّب كمي أك كيفي ُب مكونات البيئة ا٢بية أك غّب ا٢بية ال تقدر األنظمة البيئية على استيعاهبا . ُا٤بتجددة 
الَببة  –ا٤باء  –ا٥بواء  )التلوث البيئي ٰبدث نتيجة إدخاؿ أم مادة غّب مألوفة إٔب أم من األكساط البيئية . ِف ٱبتل اتزاهنادكف أ

إٔب نتائج ضارة على صتة اإلنساف كالكائنات ا٢بية األخرل ذات  (ملوتاث  )كتؤدم ىذه ا٤بادة عند كصو٥با لَبكيز حرج  (
إٔب التلوث بأنو حدكث تغّب أك خلل ُب النظاـ اإليكولوجي للبيئة ٕبيث يشل فاعلية ىذا النظاـ  كما يشار. ّالفائدة لئلنساف 

.   ْعلى أداء دكره الطبيعي ُب التخلص من ا٤بلوتاث

بذلك نستخلص بأف التلوث  ىو إحداث تغّب ُب البيئة الٍب ٙبيط بالكائنات ا٢بية بفعل نشاطات اإلنساف ، ٩با يؤدم      
إٔب كجود بعض ا٤بواد غّب ا٤بألوفة ُب الوسط البيئي ، كتعمل ىذه ا٤بواد عند كصو٥با إٔب تركيز معْب إٔب حدكث خلل ُب النظاـ 

 .ارة على الكائنات ا٢بية ٗبا فيها اإلنساف ذاتو البيئي ، ٩با يؤدم إٔب نتائج ض

 .أنواع التلوث

: ينقسم التلوث إٔب دبلدة أنواع رئيسية ىي   

:   Air Pollutionتلوث الهواء/ أكالن 

،كغاز األكسجْب % ٖٕيتكوف ا٥بواء ا١بوم الطبيعي من ٦بموعة من الغازات أٮبها غاز النيَبكجْب كنسبتو حوإب       
، إضافة إٔب نسب أخرل متفاكتة من الغازات مثل غاز   َّ.َ، كغاز دا٘ب أكسيد الكربوف كنسبتو حوإب % ُِإب كنسبتو حو

. كغّبىا ، كيكوف ا٥بواء ملودان إذا أختل ىذا الَبكيب ...ا٥بليـو ، كالنيوف ، كاآلرجوف 

سنة إال أف ذلك ظل ٧بدكدان حٌب عرؼ  ألف َٓكقد بدأ تلوث ا٥بواء مع معرفة اإلنساف للنار منذ ما يزيد على       
اإلنساف سكن ا٤بدف كاحَبافو الصناعة ، كأخذت ىذه ا٤بشكلة تتزايد مع مركر الزمن كبرزت بشكل كاضح مع الثورة الصناعية كما 

كائية ُب كغّبىا، ٩با أدل إٔب ارتفاع نسبة ا٤بلوتاث الو....صاحبها من رفاه اقتصادم ، حيث انتشرت ا٤بصانع ، ككسائط النقل 

                                                           
 
،  2007، ِْٕٛهاد عبِؼخ اٌَبثغ ِٓ أوزٛثو ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ " كهاٍخ ِمبهٔخ " فوط ٕبٌؼ اٌٙو٠ِ ، عوائُ ر٠ٍٛش اٌج١ئخ  - 

ٓ72. 
2
 .49 اثو ٠ٕٟ ، ِوعغ ٍبثك ، ٓه١ّل اٌؾّل ، ِؾّل ٍؼ١ل ٓ - 
3
 .6 ، ٓ  200ا١ٌَل اؽّل اٌقط١ت ، رٍٛس األهاٟٙ ، إٌْٙبثٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ، اإلٍىٕله٠خ ،  - 
4
 .55 ى٠ٓ اٌل٠ٓ ػجل اٌّمٖٛك ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ - 
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ا١بو ، كيتميز التلوث ا٥بوائي عن غّبه من أنواع التلوث األخرل بأنو سريع االنتشار ، كأف تأدّبه اليقتصر على منطقة ا٤بصدر فقط 
. كإ٭با ٲبتد أدره إٔب مناطق أخرل

: مصادر تلوث الهواء

كىذه ا٤بصادر الدخل لئلنساف فيها مثل الغازات الٍب تنبعث من الرباكْب ، كذرات الغبار ،كمن  : المصادر الطبيعية/ أكالن 
.  ُ، كىذه ليس ٥با خطورة على البيئة ، كتعترب حالة تلوث طبيعي  (حبوب اللقاح  )النباتات 

. مصادر بشرية / ثانيان 

ىائلة من ٨بتلف أنواع الوقود مثل الفتم ، كالنفط،  كىي ملوتاث مصدرىا أنشطة اإلنساف ، نتيجة استخدامو كميات      
 كالغاز الطبيعي ، كىذا الوقود عند احَباقو ينتج كميات ىائلة من ا٤بواد ا٤بلودة للهواء ، فا٤بصانع ا٤بنتشرة ُب العديد من دكؿ العآب

ا٤بختلفة ، حيث أف مبليْب السيارات الٍب  تنفذ يوميان مبليْب األمتار ا٤بكعبة من الغازات ، ككذلك ا٢باؿ بالنسبة لوسائط النقل
٘بوب مدف العآب تؤدم إٔب حرؽ كميات ىائلة من ا٥بيدرككربونات كدا٘ب أكسيد الكربوف كالرصاص ، كىذا يؤدم إٔب خطر 

من غازات أكؿ أكسيد  ³ـ َٔمباشر على صتة اإلنساف ، كقد دلت الدراسات أف السيارات تقذؼ كل ساعة ُب ا١بو حوإب 
كغّبىا  ...ا٤بدف الصناعية الكربل مثل طوكيو ، كنيويورؾ كلندف  كالقاىرة  ، كٲبكن تشبيوِكأكسيد النيَبكجْب كالرصاص  بوفالكر

من ا٤بدف بالرباكْب الثائرة حيث يقذؼ سكاف ىذه ا٤بدف اآلالؼ األطناف من الغازات السامة كاألتربة كعوادـ السيارات كا٤بصانع 
كتشكل ىذه الغازات ستابة من الدخاف فوؽ ٠باء ىذه ا٤بدف كتنتقل بعد ذلك إٔب بقية مدف العآب بفعل إٔب ا٥بواء ا١بوم ، 

مليوف طن من ا٤بواد ا٤بلودة تنتشر ُب الغبلؼ ا١بوم، كتعد  َُٓ، كاستنادان إٔب إحصائيات األمم ا٤بتتدة فإف حوإب  ّحركة الرياح
من كل مصادر التلوث ، بينما يشكل التلوث % َْحيث تشكل ما نسبتو حوإب كسائط النقل ا٤بصدر الرئيسي لتلوث ا٥بواء ، 

كبذلك فإف النشاط البشرم يضيف نسبة كبّبة من الغازات إٔب النظاـ البيئي ٩با . ْمن ا٤بلوتاث% َّالصناعي ما نسبتو حوإب 
 . (ُ)جدكؿ .البيئي  يؤدم إٔب بلوغ ا٢بد ا٢برج  كبالتإب تتدىور القدرة االستيعابية لعناصر النظاـ 

نسبة ما تسببو األنشطة البشرية كالعوامل الطبيعية من تلوث للهواء  ( ُ)جدكؿ             

 الطبيعية العوامل البشرية األنشطة الهواء ملوثات

 %30 %70  ( احتراؽ ) الكبريت أكسيد ثاني

 %40 %60  ( سيارات ) الكربوف أكسيد أكؿ

 %80 %20 الكربوف أكسيد ثاني

 %95 %5 نيتركجين أكاسيد

                                                           
 
ٚاٌضمبفخ ، ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٠ٍٛف ئثوا١ُ٘ اٌّٙون ، ٔبفلح ػٍٝ لٚب٠ب اٌج١ئخ ِٚإرّو اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ، ِغٍخ آفبق اٌؼٍُ  - 

 .8، ٓ 2003، ١ٌج١ب ، اٌؼلك األٚي ، ِبهً ،
2
 .8  ى٠ٓ اٌل٠ٓ ػجل اٌّمٖٛك ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ  - 
3
 .98، 999ٓ ِؾّل أ١ِٓ ، ِٖطفٝ ِؾّٛك ١ٍٍّبْ ، رٍٛس اٌج١ئخ ِْىٍخ اٌؼٖو ، كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش ، اٌمب٘وح  - 
4
  3، ٓ 996 اٌج١ئخ ، ِْٕٛهاد عبِؼخ ػّو اٌّقزبه ، اٌج١ٚبء ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، فبًٙ ؽَٓ أؽّل ، ٕ٘لٍخ  - 
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 %80 %20 كدخاف غبار

 %60 %40 آمونيا

. ُِ، ص ََُِالسيد أحمد الخطيب ، تلوث األراضي ، الشنهابي للطباعة كالنشر ، اإلسكندرية ، : المصدر 

 

كتتلخص اآلدار الٍب يسببها التلوث ا٥بوائي للبيئة ُب كجود مشكبلت ٥با خطورهتا على مستقبل ا٢بياة فوؽ سطح كوكب      
األرض ، كأصبتت ٧بط اىتماـ العلماء كالباحثْب ُب ٧باكالهتم للتد من ىذه ا٤بشكبلت مثل تدمّب طبقة األكزكف الدرع الواقي 

ألف كصوؿ ىذه األشعة الضارة  إٔب األرض يعِب تدمّب ا٢بياة على . ة فوؽ البنفسجية لؤلرض الذم ٰبميها من كصوؿ األشع
سطح األرض ، كاألمطار ا٢بمضية  الٍب يؤدم ىطو٥با إٔب حدكث أضرار بالغة بالبيئة ، فهذه األمطار تؤدم إٔب موت العديد من 

.  ُض البتّباتالكائنات ا٢بية ، كما تؤدر ُب نوعية ا٤بياه من خبلؿ زيادة ٞبوضة بع

 

 
يوضح تصاعد أعمدة الدخاف من أحد المصانع  (ُ)شكل 

 

 Water Pollution.تلوث المياه/ ثانيان 

أكٓب ير " يعد ا٤باء أحد أىم موارد الطبيعة الٍب كىبها ا سبتانو كتعأب لئلنساف ، كُب ذلك يقوؿ ا٢بق تبارؾ كتعأب      
حيث تبْب لنا ىذه اآلية  (َّاألنبياء )" تقان ففتقتاٮبا كجعلنا من ا٤باء كل شيء حىو الدين كفركا أف السموات كاألرض كانتا ر

فا٤باء من الضركريات األساسية للعديد من ا١بوانب  الكرٲبة مدل أٮبية ىذا ا٤بورد ، فا٤باء ىو أساس كل صور ا٢بياة ُب البيئة ،
                                                           

 
 .33 -32ا١ٌَل أؽّل اٌقط١ت ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ  - 
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كبدكف ا٤بياه ال   .كمياه للشرب فضبلن عن استخداماتو ا٤بنزلية األخرلاالقتصادية كالصناعة كالزراعة كالنقل ، كا١بوانب ا٢بياتية 
ٲبكن لئلنساف أف يقـو بأم نشاط اقتصادم ، كمن ًب كاف ا٢برص على كجود ا٤بياه كنظافتها كصيانتها ، كا٢بفاظ على توازف 

. نظامها اإليكولوجي أمران تقتضيو استمرارية ا٢بياة 

اؿ الذم نشأت فيو ا٢بياة األكٔب ، كيدخل ُب تركيب أجساـ الكائنات ا٢بية ، فهو يدخل ُب كيعترب ا٤باء الوسط الفع      
من تلك النسبة يكوف % َِ -َُ، كأف فقداف جزء يَباكح بْب % ٕٓ، كُب ا٢بيواف كاإلنساف بنسبة % َٗالنبات ٗبقدار 

. ُسببان كافيان للموت 

منو ُب حالة % ٖٗمليوف ميل مكعب كأف  ِٔٗكيقدر حجمو بنتو من مساحة الكرة األرضية % ُٕيشغل ا٤باء حوإب 
صاّب لبلستهبلؾ بسبب ملوحتو ، كأف ما  من ا٤باء ا٤بوجود ُب العآب غّب% ٕٗ، كما تشّب الدراسات إٔب أف حوإب   ِ سائلة

٘بمعات جليدية أك ٨بزكف على شكل تقريبان مياه عذبة إال أهنا غّب متوفرة كثّبان الف جزء  كبّب منها إما موجود ُب % ّنسبتو  
 ّ مياه جوفية

كغّبىا من االستعماالت إال أف ىذا ...كبالرغم من أٮبية ا٤بياه  للتياة  سواء ألغراض الشرب ، أك للزراعة ، أك للصناعة     
. ائية ا٤بورد بدأ يعا٘ب من التلوث كذلك بسبب إلقاء اإلنساف للعديد من النفايات كا٤بلوتاث إٔب ا٤بصادر آب

كيقصد بالتلوث ا٤بائي إحداث خلل كتلف ُب نوعية ا٤بياه كنظامها اإليكولوجي ٕبيث تصبح ا٤بياه غّب صا٢بة لبلستخداـ ،  
كغّب قادرة على احتواء ا١بسيمات كالكائنات الدقيقة كالفضبلت ا٤بختلفة ُب نظامها اإليكولوجي ، كبالتإب يبدأ اتزاف ىذا النظاـ 

ك عرفت ىيئة الصتة العا٤بية تلوث ا٤بياه . ْإٔب ا٢بد ا٢برج كالذم تبدأ معو اآلدار الضارة بالظهور على البيئة باالختبلؿ حٌب يصل
بأنو أم تغّب يطرأ على العناصر الداخلية ُب تركيبو بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة  بسبب نشاط اإلنساف ، األمر الذم ٯبعل ىذه 

.  بيعية ا٤بخصصة ٥با ا٤بياه أقل صبلحية لبلستعماالت الط

: كٲبكن تقسيم التلوث ا٤بائي إٔب نوعْب

التلوث البترم  -
. كتلوث ا٤بياه العذبة -

 . التلوث البحرم / أكالن 

من سطح األرض ، كتقـو ىذه ا٤بسطتات ا٤بائية بدكر ىاـ من خبلؿ % ُٕتغطي البتار كايطات ما يقرب من      
ضية ، كتعترب البتار كايطات الوسط الطبيعي الذم تعيش فيو ٦بموعة من ا٢بيوانات تفاعلها مع الغبلؼ ا١بوم ، كالقشرة األر

                                                           
 
 .77 اٌٖل٠ك ِؾّل اٌؼبلً ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ - 
2
 .00 ى٠ٓ اٌل٠ٓ ػجل اٌّمٖٛك ، ِوعغ ٍبثك ،  - 
3
 ، ٓ   20، إٌَخ  2،اٌؼلك  9 ح ، اٌّغٍل اه٘به عبثو ، ِغٍخ عبِؼخ ثبثً ٌٍؼٍَٛ اإلَٔبٟٔ - 
4
 - www.greenline.com 
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كالنباتات الٍب ٛبد اإلنساف بالغذاء كا٤بواد ا٤بعدنية ، كلكن ىذه البيئة البترية أصبتت تعا٘ب من تدىور ُب نظمها البيئية بسبب 
 .مشكلة التلوث

ية ا٤بتزايدة ، كحاجة التنمية االقتصادية إٔب ا٤بواد ا٣باـ كالٍب يتم نقلها عرب ٰبدث التلوث البترم نتيجة األنشطة البشر     
ىذه ا٤بسطتات ا٤بائية ، كما أف معظم ا٤بصانع القائمة حاليان تقع على سواحل البتار كايطات حيث يتم طرح ا٤بخلفات 

: كمن أىم أسباب التلوث البترم مايلي. الصناعية ُب ىذه ا٤بسطتات ا٤بائية

يعد النفط من أكثر مصادر التلوث البترم انتشاران كتأدّبان ،  نتيجة عمليات التنقيب كاستخراج : النفط  -ُ
النفط 

الٍب تتم ُب ا٤بناطق البترية أك تلك اجملاكرة ٥با ، كما تقع على السواحل موانئ تصدير النفط ككذلك معامل التكرير ، حيث 
إضافة إٔب ذلك ٰبدث التلوث البترم  با٤بخلفات . ميل كالتفريغ هبذه ا٤بوانئ النفطيةيتسرب النفط إٔب البتر أدناء عمليات التح

النفطية نتيجة ا٢بوادث الٍب تتعرض ٥با بعض ناقبلت النفط العمبلقة ، كما ٰبدث التلوث ٗبخلفات النفط أيضان من خبلؿ ما 
ث ٛبلئ الناقلة بعد تفريغ شتناهتا با٤بياه ٗبا ال يقل عن حوإب  يعرؼ ٗبياه ا٤بوازنة  كالٍب تلقيها ناقبلت النفط ُب مياه البتر ، حي

من حجمها حفاظان على توازف الناقلة أدناء سّبىا ٍب بعد ذلك تقـو بتفريغها ُب عرض البتر خبلؿ العودة إٔب ميناء % َّ
مليوف طن سنويان ، أما كمية  ِٕب كتقدر كميات النفط الٍب تلوث ا٤بياه نتيجة لعمليات نقل النفط ا٣باـ كحدىا حوا. ُالتصدير

، كما تتكوف ُب بعض حاالت  ِالنفط الٍب تلوث ا٤بياه نتيجة الستخدامات اإلنساف فتقدر ٕبوإب عشر مبليْب طن سنويان 
.   التلوث البترم طبقة من  الزيت ٛبنع  كصوؿ أشعة الشمس  كدا٘ب أكسيد الكربوف ٩با يؤدم إٔب اختناؽ الكائنات البترية 

 

 
يوضح تلوث السواحل بالنفط  (ِ)شكل 
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تشكل مياه ا٤بصانع مصدر تلوث بالنسبة للبتار ك البتّبات نتيجة كقوع معظم  ا٤بصانع على شواطئ : الصناعة  -ِ

البتار أك على ٦بارم األهنار ، حيث ٙبتاج العمليات الصناعية إٔب كميات كبّبة من ا٤بياه الستعما٥با ُب عمليات التربيد  ، 
لقى ا٤باء الساخن  ُب ا٤بناطق البترية ٩با يزيد من حرارهتا ، كالذم بدكره يؤدم إٔب موت العديد من الكائنات البترية ، كبذلك م

كٚبتلف الصناعات فيما بينها من حيث ما تلقيو من ٨بلفات ٨بتلفة ، فالصناعات ا٢بديدية مثبلن تؤدم إٔب التلوث ا٢برارم كىذا 
ئنات ا٢بية البترية ، بينما الصناعات الكيماكية تلقي كميات من ا٤بواد السامة مثل مركبات الزئبق يؤدم إٔب موت العديد من الكا

.  ُكغّبىا من ا٤بلوتاث الصناعية الٍب تؤدم إٔب تدمّب ا٢بياة الطبيعية للكائنات ا٢بية البترية...، كالرصاص 

 الٍب تعترب كاحدة من أخطر ا٤بشاكل على الصتةكتتمثل ُب مياه اجملارم الصتية : ا٤بصادر ا٤بدنية لتلوث ا٤بياه  -ّ

العامة ُب معظم الدكؿ خاصة الدكؿ النامية الٍب الٲبتلك أغلبها شبكات للصرؼ الصتي ، حيث تلجأ معظم ا٤بدف إٔب  
كال شك أف التخلص من مياه ٦باريها بطرحها ُب البتار كايطات أك األهنار الٍب تطل عليها سواء كانت معا١بة أـ غّب معا١بة، 

ح إلقاء ىذه ا٤بياه ا٤بلودة بالكيماكيات كا٤بيكركبات ك الفّبكسات ، كما ٙبويو أيضان من مواد عضوية كثّبان ما تفسد نوعية ا٤بياه كتصب
ٔب مرتعان خصبان لتكادر البكَبيا الضارة كالفّبكسات ٧بددة تلودان ميكركبيان يؤدر ُب صتة اإلنساف  كإنتاجو الزراعي الذم يعتمد ع

. ِمثل ىذه ا٤بياه ا٤بلودة

 
يوضح طرح مياه المجارم الصحية مباشرة في البحر  (ّ)شكل 
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تؤدر ا٤ببيدات ُب بعض ا٢بيوانات ا٤بائية البلفقارية كالركبياف . استخداـ ا٤ببيدات كاأل٠بدة الكيماكية  -ْ

٤ببيدات حيث تسبب تسرب ا٤ببيدات من كاار إال انو ٲبكن اعتبار األ٠باؾ من أكثر األحياء ا٤بائية حساسية لوجود ا 
 .ُاألراضي الزراعية إٔب األهنار ُب موت أعداد كبّبة من األ٠باؾ ُب مناطق ٨بتلفة من العآب

كتتلخص اآلدار الٍب يسببها التلوث بسبب ا٤بخلفات النفطية للبيئة البترية ُب إحداث آدار مدمرة سواء  بالنسبة ٤بوارد البيئة  
صتة اإلنساف ، حيث تشّب اإلحصائيات العا٤بية إٔب نتائج غاية ُب ا٣بطورة بسبب عمليات التلوث الٍب تتعرض البترية  أك على 

 ٥با البتار كايطات ، فا٢بوادث الٍب تتعرض ٥با ناقبلت النفط تؤدم إٔب كوارث بيئية ٥با آدارىا السلبية على البيئة البترية ، فمثبلن 
كالٍب سكبت منها ما يقارب ٜبانية آالؼ طن من النفط ُب البتر  ُُٓٔٗب عاـ  Get- Maereskترتب على حادث الناقلة 

ألف طائر ٕبرم من تسعة عشر نوعان ٨بتلفة ، كذلك تشّب بعض اإلحصائيات بأف عدد الطيور الٍب ٛبوت  ََٓ حوالي ، اختفاء
ألف طائر سنويان ، كما تشّب التقارير إٔب أف البتر ا٤بتوسط يتعرض لكم ىائل من ا٤بلوتاث  ُِٓب بريطانيا كحدىا ٕبوإب 

طن من ََُطن من الكرـك ، ََّْطن من الرصاص، ََّٖيعية ، ألف طن الزيوت الطب َُِالصناعية السامة كتتمثل ُب 
.  ِطن الفسفورََٖالزئبق ، 

 .تلوث المياه العذبة/ ثانيان 

من إٝبإب حجم % ُا٤بياه العذبة ٥با أٮبيتها بالنسبة للتياة على سطح األرض ، كىي ال تشكل إال ما نسبتو حوإب     
. ّة ىذه النسبة إال أف التلوث طاؿ جزءو من ىذه ا٤بياه بفعل النشاطات البشريةا٤بياه ا٤بوجودة على سطح األرض ، كرغم  قل

كتتلوث ا٤بياه العذبة نتيجة ٨بلفات ٦بارم الصرؼ الصتي ، ككذلك بفعل مياه الصرؼ الصناعي النا٘بة عن ٨بلفات ا٤بصانع مثل 
خرل ، كما أف ا٤ببيدات ا٢بشرية كاأل٠بدة الكيماكية تسهم كغّبىا من ا٤بلوتاث الصناعية األ....الشتـو كالزيوت كا٤بواد الكيماكية 

للتلوث من خبلؿ ما يتسرب إليها من مواد  (األهنار كالبتّبات كا٤بياه ا١بوفية)أيضان ُب تلوث ا٤بياه العذبة ، حيث تتعرض مياه 
كىي  (ت.د.د)ية كخاصة مادة اؿ كيماكية مع مياه الصرؼ الزراعي نتيجة تكثيف استخداـ األ٠بدة الكيماكية كا٤ببيدات ا٢بشر

من ا٤بركبات الكيماكية الشديدة التتمل كالٍب ٙبتفظ بوجودىا ُب البيئات ا٤بائية ٤بدة طويلة ٩با يساعد على اختزاهنا كتراكمها ُب 
كمرض  (ت.د.د)أجساـ األحياء ا٤بائية إٔب ا٢بد الذم يشكل خطورة بالغة على حياة اإلنساف  حيث كجد أف ىناؾ عبلقة بْب الػ 

. حيث ينتقل الفائض من مياه الرم من ىذه ا٤بواد إٔب ا٤بياه السطتية ، كا٤بياه ا١بوفية .ْالسرطاف
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٩با سبق يتبْب لنا أف تلوث ا٤بياه العذبة يؤدم إٔب أخطار ىائلة  ال حصر ٥با على صتة اإلنساف كالبيئة  بشكل عاـ ،     
مليار شخص ُب العآب ال ٰبصلوف على مياه صا٢بة للشرب ، كيستهلكوف  ِحيث تشّب اإلحصائيات إٔب أف ىناؾ ما يقارب 

.  ُمليوف نسمة ٤برض ا٤ببل ريا  ََٖمليوف طفل سنويان ، كتعرض حوإب  ِٓمياه ملودة ، كينتج عن ذلك كفاة ما يقارب 

.  Soil pollutionتلوث التربة / ثالثان 

اة على سطح األرض ألهنا قاعدة األنظمة البيئية على اليابس كالوسط الطبيعي الَببة ىي أحد أىم موارد البيئة كأساس ا٢بي     
لنمو جذكر النباتات ، كىي تتكوف من خليط من ا٤بواد ا٤بعدنية كا٤بواد العضوية الٍب تكونت خبلؿ عمليات بالغة التعقيد ُب فَبة  

،   ِزمنية طويلة تقدر ٗببليْب السنْب

ؿ مواد غريبة ُب الَببة ٩با يسبب تغّبان ُب خواصها الكيميائية أك الفيزيائية أك البيولوجية ، كىذا كيقصد بتلوث الَببة إدخا      
، كتتعرض الَببة للتلوث نتيجة النشاطات البشرية ا٤بختلفة ، كمصادر  ّمن شأنو القضاء على الكائنات ا٢بية الٍب تعيش ُب الَببة

ا٤بخلفات الصلبة ا٤بتمثلة ُب القمامة ، كالفضبلت النا٘بة عن  تلوث الَببة  عديدة كمتنوعة من أٮبها ا٤بخلفات البشرية كتشمل
ضوية كغّب عضوية ، كما ٰبدث تلوث الَببة مركبات ع االستخدامات البشرية للمياه ألغراض ٨بتلفة، كالٍب ٙبتوم على خليط من

مثل الزيوت كمياه التنظيف ، كما تتلوث الَببة أيضان با٤بواد الكيميائية   -الصلبة ، السائلة ، الغازية –بفعل ا٤بخلفات الصناعية 
نات الدقيقة الٍب تعيش ُب الَببة الٍب تستخدـ ُب العمليات الزراعية مثل األ٠بدة كا٤ببيدات حيث تَباكم ُب الَببة ٩با يؤدر على الكائ

، كما تتلوث الَببة باألمطار ا٢بمضية ، ْ، كما تنتقل ىذه ا٤بواد إٔب اإلنتاج الزراعي ٩با يشكل خطران على الصتة العامة لئلنساف
. كا٤بواد ا٤بشعة 

 

 

 

. يوضح بع  مظاىر تلوث التربة (ْ)شكل 
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2003  ٓ ،8 . 
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خطّبة هتدد ا٢بياة فوؽ سطح كوكب األرض ، حيث يتسبب التلوث ُب يتبْب لنا ٩با سبق بأف مشكلة التلوث مشكلة 
فالغطاء النباٌب مهم جدان للبيئة ، كىو مصدر ا٢بياة على سطح األرض ، فاافظة على . اإلضرار بالعديد من الكائنات ا٢بية 

التوازف البيئي ، كأف القضاء عليو ٱبل  الغطاء النباٌب تعِب اافظة على ا٢بياة ، ذلك أف النبات يقـو بدكر أساسي ُب عملية 
بالتوازف الطبيعي بْب بقية عناصر البيئة ،  فالنباتات تنظم موازنة األكسجْب ُب ا٥بواء ا١بوم ، كتقلل من نسبة دا٘ب أكسيد 

. الكربوف ، كبالغطاء النباٌب ترتبط ٦بموعة من ا٢بيوانات كالطيور كانددارىا يعِب انقراض ىذه ا٢بيوانات

بر الغابات كا٤براعي من ضمن تركاث البيئة القابلة للنفاذ ، ينبغي ٞبايتها كاافظة عليها  من خطر االنقراض،  كتشّب كتعت
اإلحصائيات إٔب أف مساحة الغابات  ُب تقلص مستمر  ، كىذا ليس بسبب عمليات القطع ، أك نتيجة تعرضها للترائق فقط، 

.  دد بتدمّب كانقراض العديد من أنواع األشجار كالنباتات كإ٭با بفعل التلوث الذم أصبح خطران يو

كذلك  ىو ا٢باؿ بالنسبة للتيوانات الربية كالبترية الٍب تتعرض ىي أيضان لعملية االنقراض ، كلكن ليس فقط بسبب 
٠باؾ ، ككذلك تفعل عمليات الصيد ا١بائر ، كإ٭با نتيجة أخطار التلوث ، فالتلوث البترم يؤدم إٔب القضاء على العديد من األ

كل ذلك يدفع إٔب ضركرة ٞباية البيئة . ا٤بواد الكيميائية الٍب ٙبتوم على مركبات سامة كتطرح ُب مصبات األهنار أك ُب البتّبات 
.  من ىذه األخطار من أجل استمرار ا٢بياة على كوكب األرض كىو مبتث دراستنا التإب 

 

كالمحافظة عليها طرؽ حماية البيئة : لثالثا المبحث

ٞباية البيئة اسلوب للتعامل مع البيئة يأخذ با٢بسباف اتزاهنا ك٧بدكدية مواردىا حٌب تبقى مأكل مرٰبا لئلنساف،كعليو فالبيئة 
للجميع ك ما ٰبدث فيها من تدىور ىو من فعل ا١بميع ، كبالتإب فاف مسؤكلية ا١بميع ٞبايتها كتطوير قدراهتا على ٞباية ذاهتا 

. للجميع ُب الوقت ذاتو  ٞباية

االنساف ُب  حقو ُب بيئة سليمة  تتطلب كعيا بيئيا يَبجم ُب سلوكيات  اجرايئة  ا٘باه البيئة ،ىذه –اف دنائية البيئة  
السلوكيات الٍب تعكس فطرتو السليمة ك تعاملو االٯبايب مع بيئة سخرىا ا لو بكل مكوناتو قصد ا٣ببلفة ك التعمّب ُب االرض 

ا على مستول ا١بماعة فا٢بق ُب بيئة نظيفة تستدعي بدكرىا  مشاركة اجملتمع بكل فئاتو كطاقاتو كأنظمتو كتشريعاتو  ا٘باه البيئة ،اـ
 ،كال يتم ذلك اال بادراؾ الكل ٤با ٛبثلو ا٤بشاكل البيئية  كالتلوث البيئي من خطر على حياة البشرية كالتنمية االقتصادية على ا٤بدين

. طويل القصّب كاؿ

كسنعرج من خبلؿ ىذا ا٤ببتث أب ا١بهود الدكلية ُب ٞباية البيئة ُب طرح كركنولوجي يعكس اىتماـ الدكؿ بأنظمتها 
كتشريعاهتا ٢بماية مكسب ىو حق لئلنساف كمن كاجبو رعاية ىذا ا٢بق كاستثماره ،ككذا التأكيد على الفاعل االنساف ُب ٞباية 

. الف تدىور البيئة  يعِب اهنيار ا٢بضارة البيئة باعتباره سلوكا حضاريا ،



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

90 

 

. الجهود الدكلية  في حماية البيئة  -

: حدد العبلقة بْب حقوؽ االنساف كالبيئة ُب دبلث ا٘باىات      ُا٤بتضمن حقوؽ االنساف كالبيئة   ُُ/ُٔالفرار 

. البيئة  السليمة شرط  مسبق للتمتع ٕبقوؽ االنساف : اال٘باه االكؿ 

حقوؽ االنساف ٛبثل ادكات لتناكؿ ا٤بسائل البيئية من الناحيتْب االجرائية كا٤بوضوعية ،ام امكانية استخداـ :  اال٘باه الثا٘ب
. حقوؽ االنساف من اجل بلوغ مستويات مبلئمة من ا٢بماية البيئية 

. ادماج حقوؽ االنساف كالبيئة ُب اطار مفهـو التنمية ا٤بستدامة :اال٘باه الثالث 

قيميت العديد من ا٤بؤٛبرات كأبرمت العديد من االتفاقيات كا٤بعاىدات الٍب عنيت ب بالبيئة ،كاف بدايتها مؤٛبر كعليو ا      
أب جانب العديد من االتفاقيات  ِكالذم انبثق عنو  برنامج االمم ا٤بتتدة للبيئة  ُِٕٗقمة االرض بستوكهوٓب بالسويد  

ا٤بتزايد باآلدار السلبية عابرة ا٢بدكد لتلوث البيئة قد ٘بلى فيما   االىتماـ العا٤بى  كا٤بعاىدات الدكلية ا٤بتعلقة ٕبماية البيئة  تعكس 
ا١بة بعض القضايا ذات إٔب حشد ا١بهود الدكلية ٤بع اتفاقيات كمعاىدات كبركتوكوالت هتدؼ :أيبـر من مواديق دكلية تتمثل َب

ا٤بعاىدات كاالتفاقيات الدكلية ا٤بربمة ُب فَبة   كَب ىذا اإلطار بلغ عدد . الصلة بالبيئة كمواردىا على ا٤بستول العا٤بى 
  .ّاالتفاقيات الثنائية كاإلقليمية  اتفاقية دكلية كمعاىدة ، ىذا ٖببلؼ  َُِٓب ٦باؿ البيئة  ُُٗٗكُُِٗ

  ( UNEP) للبيئة ا٤بتتدة األمم كبرنامج (FAO)كالزراعة األغذية ٤بنظمة التابعة االتفاقيات، ا٤بتتدة األمم امجبرف عن انبثق ما نذكر

 كا٤بنطقة البترية البيئة ٢بماية برشلونة اتفاقية ،1974 (UNEP) للػ التابعة اإلقليمية البتار اتفاقيات : عنها انبثقت الٍب االتفاقيات كمن

 االتفاقية ،1978: التلوث من البترية البيئة ٢بماية بالتعاكف ا٣باصة اإلقليمية الكويت اتفاقية ،و و  1976:ا٤بتوسط األبيض للبتر الساحلية

 َب كالبيئة الطبيعية ا٤بوارد ٕبماية ا٤بتعلقة نوميا اتفاقية ،1985:أفريقيا شرؽ ٤بنطقة كالساحلية البترية البيئة كتطوير كإدارة ٕبماية ا٣باصة
 4 كغّبىا,,, 1992:التلوث من األسود البتر ٕبماية ا٣باصة بوخارست اتفاقية ،1986: ا٥بادل ايط جنوب منطقة

 من المتوسط االبٌض البحر بحماٌة الخاثة برشلونة اتفاقٌة ـ1974 البلطٌق بحر فً البحرٌة بحماٌة الخاصة هلنكً اتفاقٌة:   جانب الى, 

 عبر المدى بعٌد الهواء بتلوث الخاصة جنٌف ،اتفاقٌة 1978 التلوث من البحرٌة البٌئة حماٌة فً للتعاون  االقلٌمٌة الكوست ،اتفاقٌة 1976 التلوث

 واستخدام بحماٌة الخاصة االتفاقٌة  1973..بها المتعلقة والبروتوكوالت الحدود عبر المدى طوٌل الهواء بتلوث الخاصة االتفاقٌة ، 1982 الحدود

  البٌئى بالتعاون الشمالٌة أمرٌكا لجنة(NACEC) . 1992:والصحة بالمٌاه الخاص والبروتوكول الدولٌة والبحٌرات الحدود عبر المٌاه مجارى

البيئي احاط بكل مع االشارة الى ان التشرٌع ... 2000الخاصة بالتأثٌرات عبر الحدود الناتجة عن الحوادث الصناعٌة  االتفاقٌة 1994

                                                           
 
اهٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ثْبْ اٌؼاللخ ِب ث١ٓ ك:"اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌّف١ٙٛخ االُِ اٌّزؾلح اٌَب١ِخ ٌؾمٛق االَٔبْ  ٚفمبه٠و اٌّف١ٙٛخ اٌَب١ِخ ٚاال١ِٓ اٌؼبَ   

    20-  -6 ،ِغٌٍ ؽمٛق االَٔبْ ،اٌلٚهح اٌزبٍؼخ ػْو "االَٔبْ ٚاٌج١ئخ ؽمٛق 
2
 00 ،ِغٍخ اٌفىو ،اٌؼلك  اٌقبٌِ ،ٓ  "اٌّلٌٛي اٌؼٍّٟ ٚاٌّفَٙٛ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍزٍٛس اٌج١ئٟ :" ِٕٖٛه ِغبعٟ  
3
  http://www.parcegypt.org/arabic/link.php?cat_id=34&Id=378 
4 http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/others.asp 

 

http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/others.asp#10
http://www.parcegypt.org/arabic/link.php?cat_id=34&Id=378
http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/others.asp


 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

91 

 

ا٤بتغّبات الٍب من شاهنا ٙبقيق بيئة سليمة ك دافعة لعجلة التنمية ُب السلم كا٢برب  تشريعيا أب اف ىناؾ من ٯبمع على اف ذلك ٓب 
: يف بالغرض ُب ٦باؿ حقوؽ االنساف البيئية كقد خصر ذلك ُب ٞبلة من النقاط تتمثل فيما يلي 

  عدـ مركنة التشريعات ا٤بعموؿ هبا بالشكل الذم يبلئم التطور السريع ُب ا١بوانب ا٢بياتية ا٤بختلفة الٍب أدت إٔب إحداث
تأدّبات كاسعة كمتنوعة على األنشطة البيئية، ٩با يقتضي إٯباد معا١بات قانونية مبلئمة 

 كح ُب إعتماد النص الواجب التطبيقازدكاجية النصوص ا٤بتعلقة بالبيئة ، كما ينشأ عن ذلك من عدـ الوض .
  ازدكاجية عمل ا٤بؤسسات ا٤بختصة بشؤكف البيئة، كما ينشأ عن ذلك من تداخل كتنازع ُب االختصاصات ، سواء ُب

. ٦باؿ اإلشراؼ كالرقابة أك التنفيذ
 ٢بجم ا٤بخالفات ا٤بتعلقة  عدـ مبلءمة العقوبات الٍب تضمنتها النصوص التشريعية، حيث أهنا ال تتمتع بقوة الردع ا٤بوازية

. بالبيئة
 عدـ تناكؿ النصوص لكثّب من ا٤بستجدات ا٥بامة ا٤بتصلة بالبيئة .
  غياب االستقبللية ُب عمل ا٤بؤسسات ا٤بسؤكلة عن شؤكف البيئة، حيث أهنا ال تعمل على البعد البيئي فقط بل ترتبط

. بنشاطات حكومية أخرل تأخذ الكثّب من جهدىا ككقت عملها
 الكوادر ا٤بتخصصة ُب العمل البيئي ُب ا٤بؤسسات ا٤بعنية بإدارة شؤكف البيئة ، ٩با يفقدىا ا٤برجعية العلمية  غياب

. كاإلدارية
  افتقار األجهزة ا٤بسؤكلة عن شؤكف البيئة إٔب صبلحية الرقابة على عمل ا٤بؤسسات ، سواء العامة اك ا٣باصة أك األىلية

. صوص التشريعية ا٤بتعلقة بالبيئةالبلزمة ٤بتابعة تطبيق كإنفاذ الن

حماية البيئة سلوؾ انساني    

ُب تعاملنا مع البيئة ،أم مشكلة   -فردية كانت أك ٝباعية–ا٤بشكبلت البيئية ترجع اساسا أب سوء أ٭باطنا السلوكية الراىنة     
ابية ازاء البيئة ،كإٔب االفتقار إٔب سياسات تنشئة  اجتماعية اك باألحرل بيئية  هتدؼ أب خلق كعي بيئي يتجلى ُب سلوكيات ايج

 .تتفق كاألخبلقيات ا١بديدة الٍب تدعو اإلنساف للعيش ُب كفاؽ مع بيئتو

كباعتبار اف  اإلنساف ىو العامل األساسي ُب قضايا البيئة فهو مدعو أب اعادة النظر  ُب عبلقتو مع بيئتو الٍب يعيش فيها       
ت حضارية ٘بسد انتمائو ك٘بعلو يتمتع ٕبقوقو البيئية كلكي ال يكوف سببا  ُب تدمّب كتلويث كاستنزاؼ بتبِب قيم كا٘باىات كسلوكا

 .عناصر بيئتو   ببسلوكات ٘برمو ُب انتهاؾ حقوقو البيئية ،فيكوف جانيا ك٦بنيا عليو ُب اف كاحد 

ىا  االفتقار للمعارؼ كاال٘باىات البيئية السليمة، فمعظم ىذه ا٤بشكبلت البيئية تعود  األ٭باط السلوكية ا٣باطئة، مرد         
كعلى ىذا األساس؛ فإنو مهما صدرت التشريعات كتأسست ا٥بيئات كعقدت ا٤بؤٛبرات ا٣باصة ٕبماية البيئة، فلن يؤدم ذلك إٔب 

٘باىات كعادات، ضماف السلوؾ السليم من قبل األفراد ٘باه بيئتهم، حيث أهنم يتصرفوف بتأدّب عوامل متعددة من دكافع كا
كا١بوانب غّب ، كلذلك فمتاكلة حل ىذه ا٤بشكبلت ٯبب أف تنبع أساسنا من فهم كإدراؾ لطبيعة العبلقة بْب اإلنساف كالبيئة

 ،الصتيتة ُب ىذه العبلقة، حٌب ٲبكن معا١بتها على أسس سليمة
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ة بالعطاء ،كتعيد الطريق ٫بو ٘بسيد الصكوؾ كي تثمر جهود التنمي ُكعليو  فتماية البيئة  ىي ا٘باه ك٩بارسة كفكر        
القانونية لصيانة ا٢بقوؽ البيئية لئلنساف ،فنتن مضطركف أب اعادة  ىندسية الوعي البشرم كفق اليات تعكس اال٘باه االٯبايب 

ؼ اك استنزاؼ ،كُب ظل الفعاؿ ُب التعامل مع البيئة ،كما اف صيانة حقوقنا البيئية يقتضي منا االستثمار لعناصر البيئة دكف اسرا
ٌجابً مع البٌئة فً ظل عالقة تفاعلٌة بٌن االنسان والبٌئة اساسها المنفعة المتبادلة التً تضمن لإلنسان العٌش الكرٌم تعايش ا

. والمرٌح وللبٌئة التوازن 

عليها ،أب جانب   العمل ا١بمعوم فتفعيل الَببية البيئية كفيل بإنتاج ا٭باط سلوكية اٯبابية ُب التعامل مع البينة كا٢بفاظ      
  .البيئي كطرؼ فعاؿ ُب كنشر الوعي البيئي 

صيانة حقوؽ االنساف البيئية   -

 حماية البيئة مسؤكلية االفراد  - أ

o  كعلو البد من دعم .ٞباية البيئة  ليست مسؤكلية االجهزه ا٢بكومية كا٤بؤسسات  كحدىا بل ىي مسؤكلية االفراد ايضا
 االفراد ٥بذه ا١بهود 

o التشريعات كالقوانْب ا٣باصة ٕبماية البيئة لن  تبلغ مرادىا ُب عدـ شعور كل فرد اجتماعي بأٮبية ا٢بفاظ على البيئة.     

o  قتو مع البيئة كتفاعلو معها ،كالذم يتطلب تفعيل الَببية البيئية ُب ا٤بؤسسات الَببوية ككذا  دكر كسائل كعي الفرد بعبل
  .االعبلـ كاالتصاؿ ُب نشر الوعي البيئي  

التشريع البيئي   - ب

 .الَبٝبة الفعلية كالناجعة لبلتفاقيات كالصكوؾ القانونية هبدؼ تسريع كتّبة اال٪بازات ا٤برتبطة بالبيئة  -

تفعيل القوانْب كالتشريعات ضد االشخاص كا٤بؤسسات الذين يلتقوف ضررا بالبيئة   -

. احداث كتفعيل الشرطة البيئية  -

على المستول التربوم   -ج

دعم ادماج الَببية البيئية ُب ا٤بناىج الَببوية ،كمقرر عملي يدمج ا٤بعارؼ ا٤بكتسبة ُب سلوكات اجرائية ،كربطو  -
، ٲبة االخرل كوحدات ُب الربامج التعل

. احداث كتفعيل االندية البيئية  ُب ا٤بؤسسات التعليمية  -

تنظيم كرشات كندكات كأياـ دراسية  متعلقة بالبيئة ،مع ضركرة اشراؾ ٨بتلف الشركاء االجتماعْب ،ككذا ٨بتلف  -
 .القطاعات قصد تكوين رؤية شاملة موحده ُب تعاملنا مع البيئة كا٢بفاظ عليها 

 

 
                                                           

 
 .00 ،ٓ 994 ا١ٌَل ِؾّل ػضّبْ ،عٛاْ ،روعّخ "اٌج١ئخ ٚاإلَٔبْ ػجو اٌؼٖٛه :"ا٠بْ ط ١ٍّٛٔي 
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:  المستول العلميعلى  -د

. تشجيع البتث العلمي ُب ٦باؿ البيئة كالتمنية ا٤بستدامة -

اعتماد ا٤بقاربة التشاركية مع ا١بماعات الية ك٨بتلف الفاعلْب االجتماعْب ،قصد اجرأة التشريعات البيئية ،السيما ُب ٦باؿ  -
، ،،التطهّب السائل ،تدمّب النفايات ا٤بنزلية كا٣بطّبة ،التلوث الصناعي 

انتاج ا٠بدة عضوية تستخدـ ُب الزراعة العضوية ؾاستخداـ احدث التكنولوجيا ا٢بديثة ُب اعادة تدكير ا٤بخلفات الصناعية ، -
إلنتاج ٧باصيل خالية من التلوث ،كذلك ٔبمعها كخلطها ببعض  االضافات الكيماكية العضوية الٍب ٙبسن ا١بودة كتقضي 

على ا٤بيكركبات ا٤بعدية كالفّبكسات الٍب تسبب اشرارا جسيمة للَببة كاإلنساف  

 :ا٤بتعلقة بدعم  البتث كالتدريب ُب اجملاالت  -

  تقوٙب االدار البيئية. 

  دراسة مستويات تلوث البيئة ككيفية ادارة النفايات ا٣بطرة. 

  ا٤بعا١بات ا٤بختلفة ا٤بوجهة لتخفيف االدار البيئية 

  ا١بوانب الفنية للسبلمة كالصتة البيئية كضبط جودة االغذية. 

  دعم مراكز ا٤براقبة كالرصد البيئي كٝبع ا٤بعلومات 

 

الخاتمة 

تعرفنا ُب ىده الورقة على ماىية البيئة ، كمكوناهتا ، كعناصرىا األساسية ، كأف البيئة تتعرض للعديد من ا٤بشكبلت كُب    
مقدمة ىده ا٤بشكبلت يأٌب التلوث البيئي بأنواعو ا٤بختلفة ، ىدا ا٣بطر الذم بات يهدد حياة اإلنساف كمستقبلو فوؽ سطح 

٥بواء بشكل كبّب ُب اآلكنة األخّبة بسبب الزيادة ُب عدد السيارات ، ككذلك زيادة عدد ا٤بصانع ، كما األرض ، حيث زاد تلوث ا
زاد تلوث ا٤بياه بسبب مايقدؼ ُب البتار كاألهنار من مواد سامة تؤدم إٔب موت األ٠باؾ كغّبىا من الكائنات البترية األخرل، 

استخداـ ا٤ببيدات ا٢بشرية كاأل٠بدة الكيماكية الٍب تنتقل بعد دلك لئلنساف  إضافة إٔب ماتتعرض لو الَببة من ملوتاث عن طريق
 كل دلك أدل إٔب انتشار العديد من األمراض الٍب ٓب يكن يعرفها اإلنساف من قبل .من خبلؿ ا٤بنتجات الزراعية الٍب يستهلكها 

 

: التوصيات

. ك٘بمن حق اإلنساف أف يعيش ُب بيئة نظيفة ، كىدا مطلب شرعي كقاف -ُ
. على حكومات الدكؿ بدؿ ٦بهوداهتا كعلى كافة ا٤بستويات من أجل ٞباية البيئة -ِ
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االستفادة من موارد البيئة الطبيعية بالشكل األمثل ، كاافظة عليها من االستنزاؼ ، كٙبقيق التنمية  -ّ
 .ا٤بستدامة
 .تشجيع برامج تدكير النفايات كاالستفادة منها للتد من خطر التلوث -ْ
 .الوعي البيئي بْب األفراد من خبلؿ الندكات العلمية ككسائل اإلعبلـ ا٤بختلف كا٤بناىج التعليميةنشر  -ٓ
 .إصدار القوانْب ا٤بلزمة ١بميع الدكؿ ٕبماية البيئة -ٔ
 .االىتماـ بزيادة الرقعة ا٣بضراء من خبلؿ عمليات تشجّب الغابات  -ٕ
 .االستفادة من التقدـ التكنولوجي ٗبا ٱبدـ ٞباية البيئة -ٖ
اافظة على ا٤بياه كاالىتماـ بشبكات الصرؼ الصتي داخل ا٤بدف كالقرل من خبلؿ استخداـ شبكات  -ٗ

 .كعدـ طرح ا٤بلوتاث الكيميائية ُب البتار كاألهنار البتّبات. صرؼ حديثة
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 التربية البيئية كعالقتها بمفهـو الذات لدل طلبة المرحلة اإلعدادية
العراؽ /جامعة الموصل -كلية التربية األساسية /رئيسة قسم التربية الخاصة / الطائيذكرل يوسف .د

 

 

ملخص بحث 

استهدفت الدراسة ا٢بالية التعرؼ على الَببية البيئية كعبلقتها ٗبفهـو الذات لدل طلبة ا٤برحلة اإلعدادية ٤با ٥بذا ا٤بفهـو       
ك٤با ٢بب البيئة من أٮبية كبّبة ، من صدل كاسع ككبّب االنتشار ُب األكساط العلمية كاإلنسانية ُب الوقت ا٢باضر (الَببية البيئية )

فقد استهدفت الدراسة أيضا طلبة ا٤برحلة اإلعدادية كوهنم ٲبثلوف ،ككذلك حقهم العيش ُب بيئة نظيفة كسليمة  ُب حياة األفراد
أحدل مراحل النمو عند اإلنساف أال كىي مرحلة ا٤براىقة فكاف من الضركرم إف يكوف ىناؾ كعي من قبل ىؤالء على حب البيئة 

عتمد عليهم كخاصة إف فئة ا٤براىقْب ىم األكثر تعامبل كتفاعبل مع البيئة، كمن اجل الٍب يعيشوف فيها ألهنم من سيبِب ا٤بستقبل كم
فقرة كاستخرج لو  ِٓٙبقيق أىداؼ البتث أعدت الباحثة أداتا لقياس الَببية البيئية لدل طلبة ا٤برحلة اإلعدادية تكوف من 

طالبة من أربعة مدارس إعدادية ُب مركز مدينة طالبا ك ًََُب تطبيقها على % ٖٓالصدؽ كالثبات حيث بلغت قيمة الثبات 
ا٤بوصل ُب العراؽ،كما ًب اعتماد مقياس ا٤بوسوم ٤بفهـو الذات كقد أظهرت النتائج إف الطلبة لديهم مستول جيد من التعرؼ 

يئية يؤدم أب مفهـو عاؿ على مفهـو الَببية البيئية كاف ىناؾ عبلقة ارتباطيو بْب الَببية البيئية كمفهـو الذات حيث إف الَببية الب
.  للذات كبداللة

  أىمية البحث كالحاجة إليو    

إٔب فهم "إف العبلقة القائمة بْب اإلنساف كبيئتو عبلقة قدٲبة ٛبتد إٔب بداية قياـ ا٢بضارة اإلنسانية فالَببية هتدؼ دائما     
 .ىامة لضبط السلوؾ كمواجهة مشكبلت البيئةالعبلقات ا٤بتداخلة كالتفاعبلت ا٤بعقدة ُب بيئة اإلنساف كىي أداة 

كما إف الَببية البيئية رسالة سامية من خبلؿ أىدافها كمبادئها ٘باه اإلنساف كعلينا أف نوظفها ُب منطقتنا العربية ألهنا      
رؾ اإلنساف ضركرة اف كيد. تسعى إٔب ا٢بفاظ على اإلنساف كا٢بياة ، بعد اف كادت اف تفقد الكثّب من ا٤بصادر نظرهتا كٝبا٥با 

، لقد تزايد االعَباؼ بالدكر الذم  (ٖٗ،  ََِٗربيع ، )يتبع منهجان يكوف دافع للعمل ُب داخل بيئتو فيعتربىا الصديق الوُب 
 ٲبكن اف تلعبو الَببية البيئية ُب حياة األفراد كاجملتمعات كالشعوب كبالتإب ىذا الدكر جاء نتيجة عوامل متشابكة كمعقدة ترتبط

بعبلقات اإلنساف ٗبقومات بيئية كالتتديات الٍب تواجو ا١بنس البشرم كما إف اإلنساف ال من أف يتعلم كيف ٰبب البيئة الف أىم 
أىداؼ الَببية البيئية ىي تربية اإلنساف على حب البيئة ، كبقاءه على سطح كوكب األرض ، لذلك عقدت ُب السنوات األخّبة 

 ار الَببية البيئية كالٍب هنضت هبذه ا٤بسؤكلية ، مؤٛبرات عا٤بية عديدة ُب مس

كقد تسهم الَببية البيئية بزيادة الوعي با٤بشكبلت البيئية كفهمها بوصفها نقطة انطبلؽ لرحلة البتث الطويلة إلٯباد حلوؿ 
الَببية البيئية ُب  ناجتة ، كيدكر ذلك بشكل رئيسي حوؿ إٯباد ا٤بختصْب البيئيْب كمتخذم القرارات ا٤بستقبلية ،كذلك تسهم

توكيدىا على ا٤بوضوعات ذات العبلقة باألفراد كىي بدكف شك منافع تربوية قوية ُب دراسة القضايا البيئية ، كتتجاكز الَببية البيئية 
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شاؼ حدكد ا٤بواد الدراسية التقليدية كلذلك فهي ٙبفز اإلدراؾ كالفهم كتوسع آفاقهما ، كما أهنا كسط مفيد ُب التقصي كاالستك
كهبذا نرل اف الَببية البيئية  (يعِب تقدير ا٢بياة كاحَبامها)، كما ٲبكن اف تكوف الَببية البيئية أداة للنمو ا٤بعرؼ كتنمية ا٣بلق ا٢بيوم 

ىي منهج تربوم لتكوين السلوؾ البيئي كالذم يعد أحد أىدافها كيتكوف من خبلؿ تزكيد الفرد با٤بعارؼ كا٤بهارات كالقيم 
علي، ). الٍب تنظم سلوكو كٛبكنو من التفاعل مع بيئتو االجتماعية كالطبيعية ٗبا يسهم ُب ٞبايتها كحل مشكبلهتا  كاال٘باىات
ََِٔ ،ْٔ).  

إف الدكر ا٢بقيقي الذم تقـو بو الَببية البيئية ىو أف ٙبرص على بناء اإلنساف ا٤بتطور ُب عقليتو كفكره ألننا إذا ٪بتنا بذلك 
ظاىر السلوؾ البيئي غّب ا٤بربر كنتخلص من السلوكيات ا٣باطئة كاألخبلقيات غّب السليمة الٍب ٙبكمها نكوف قد ٚبلصنا من ـ

نوازع األنانية كحب الذات كنغرس قيمان بيئية جديدة ٰبكمها اإليثار كحب الطبيعة كا١بماؿ كٞباية البيئة من الدمار الف من حق 
كعي بيئي جملتمعات متفتتة ، كبالتإب ٯبب اف نعمل على خلق حالة التوازف  اآلخرين أف ٰبيوف ُب بيئة سليمة كنظيفة تنم عن

البيئي ُب بيئتنا الية كالعربية من خبلؿ استثمار ا٤بوارد دكف أف يكوف ىناؾ انفبلت أك فوضى ُب التصرفات ، فنكوف قد أسهمنا 
عناصر جديدة تؤدم إٔب رد فعل عنيف ُب النظاـ ا٢بيوم ُب إنقاذ ىذا التوازف من االستمرار ُب ا٥ببوط كاال٫بدار نتيجة إدخاؿ 

 . (ِّ،  ََِٗعربيات كمزاىرة ، )

كعليو فإف دراسة أٮبية السلوؾ البيئي ُب حياة الطلبة ضركرم جدا ألنو الٲبكن أف يعيش ٗبعزؿ عن البيئة كعلينا الَبكيز على 
ذه األفكار كيستوعبها  كيؤدر ُب ا٤بستقبل كٰبافظ على ىذه البيئة كيتخذ الفرد منذ ا٤براحل ا٢بياتية األكٔب ٕبيث انو قابل أف يتأدر بو

كالٍب  (ََِّ)كلعل ما يعزز أٮبية السلوؾ البيئي دراسة سعيد كفاّب  .( ُٔ،  ََِِ، الغاكم  ).  قرارات سليمة بشأهنا 
. ابيا ٫بو ٩بارسة سلوؾ بيئي اٯبايبأظهرت ا٘باىان اٯبابيان لعينة البتث من الطلبة ٫بو البيئة كمكوناهتا كا٘باىان ايج

أىداؼ البحث 

: يستهدؼ البث ا٢بإب 

الكشف عن مفهـو الَببية البيئية لدل طلبة ا٤برحلة اإلعدادية  -1
 الكشف عن مفهـو الذات لدل طلبة الة اإلعدادية -2
 ةالكشف عن كجود عبلقة بْب مفهـو الَببية البيئية كمفهـو الذات لدل طلبة ا٤برحلة اإلعدادم -3
الكشف عن كجود فركؽ ذك داللة إحصائية ُب مفهـو الَببية البيئية كمفهـو الذات على كفق متغّب ا١بنس  -4

 .(الذكور كاإلناث )

 حدكد البحث

  (َُِْ_َُِّ)يتتدد البث ا٢بإب با٤بدارس اإلعدادية الصف ا٣بامس الفرع العلمي للعاـ الدراسي

تحديد المصطلحات 

: لقد كاف ىناؾ العديد من التعريفات للَببية البيئية كمن بينها :أكال      
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إدراؾ القيم كتوضيح ا٤بناىج بغية تطوير " أهناالتعريف ا٣باص ٗبؤٛبر نفادا لبلٙباد الدكٕب لصوف البيئة كا٤بوارد الطبيعية على  
" افتو ك٧بيطو ا٢بيوم الطبيعيا٤بهارات كا٤برافق الضركرية لتفهم كتقدير العبلقات ا٤بتبادلة بْب اإلنساف كدق

البيئية تشمل تعرؼ حوؿ  التعليم كالبيئة فاف الَببية  األمريكيةمؤٛبر منظمة الدكؿ  أعماؿكضمن جدكؿ  ُُُٕٗب عاـ     
بشأف القيم كالقدرة على التفكّب بوضوح با٤بشكبلت ا٤بعقدة ذات الطابع السياسي كاالقتصادم  األحكاـاٚباذ " على اهنا
. "كالتقِب كالفلسفي

عملية تكوين ا٤بهارات كاال٘باىات كالقيم البلزمة لفهم كتقدير "قد عرفتها ا٤بنظمة العربية للَببية كالثقافة كالعلـو بأهنا ك    
العبلقات ا٤بعقدة الٍب تربط اإلنساف كحضارتو ٗبتيطو ا٢بيوم كتوضيح حتمية اافظة على مصادر البيئة كضركرة حسن استغبل٥با 

على حياتو كرفع مستول معيشتو كُب القطر السورم الشقيق فقد عرفت كزارة الَببية البيئة بأهنا منهج " اإلنساف كحفاظالصاّب 
 "تربوم لتكوين الوعي البيئي من خبلؿ تزكيد الفرد با٤بعار الؼ كا٤بهارات كالقيم كاال٘باىات الٍب تنظم سلوكو

 :ا٣بصائص التاليةكمن خبلؿ التعريفات السابقة ٲبكن استخبلص 

. إهنا تتضمن تكوين الوعي البيئي -

إهنا عملية متكاملة للمعلومات كا٤بهارات كالقيم  -

 إهنا تركز على اٚباذ القرارات كا٤بشاركة الفعالة -

 إهنا تنظر إٔب بيئة ٗبختلف جوانبها الطبيعية كاالجتماعية كالثقافية كاألخبلقية كا١بمالية كالسياسية  -

 كالبيئيقة ا٤بعقدة بْب اإلنساف فهم العبل إٔبتدعو  -

 

 :-مفهـو الذات كقد عرفو كل من :ثانيا

: ميل الفرد لبلنتباه ذاتو كتتضمن جانبْب ٮبا"انو  (ُٕٔٗ) bussبص  عرفو كل من

الشعور بالذات ا٣باص ىو ميل الشخص لبلنتباه إٔب أفكاره كمشاعره كدكافعو -

الفرد على الكيفية الٍب يؤدر على اآلخرين الشعور بالذات العاـ كيتضمن تركيز انتباه  -

انو ٠بة أك ميل أك نزعة لَبكيز االنتباه أما ٫بو الداخل أم أفكار الفرد كمشاعره  (ُٔٗٗ) costeelleكوستيلو     
.  كمعتقداتو

الخلفية النظرية 

نشأة التربية البيئة كتطورىا 

تارٱبية ٨بتلفة ُب الكثّب من الثقافات فالفكر  أصوؿبوجودىا لكنها ذات "جديدا" ٓب تكن الَببية البيئة مفهوما       
كار على ىذا ا٤بفهـو العديد من الفبلسفة مثل ابقراط  أكدكما  األحياءالوحدة العميقة بْب سكاف عآب  أدركاا٥بندكسي كالصيِب 

 إليها اإلساءةكحسن التعامل مع البيئة  كهنت عن  األرض أعمارية على مسؤكلية الديانات السماك أكدتكما  كآخرين سطو
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كىو )كالبيئة من خبلؿ بعض اآليات القرآنية كقولو تعأب اإلنسافففي ديننا اإلسبلمي أكد القراف الكرٙب على طبيعة العبلقة بْب .
كقد قدـ كّبؾ كىو من ا٤بفكرين ا٤بعاصرين عاـ  إصبلحهابعد  األرضُب  كال تفسدكا) (أنشأكم من األرض كاستعمركم فيو

. منذ القرف التاسع عشر كحٌب منتصف القرف العشرين البيئةمراحل تبْب تطور  ألربع" كصفا (ُٖٓٗ)

اإلنساف جزء من البيئة   إفالوعي عند الناس لكي يدركوا  أيقاظمرحلة  ُ

مرحلة الصوف أم صوف مواد البيئة   ِ

 أم فهم الطبيعة  كتقدير ٝبا٥بامرحلة دراسة الطبيعة  ّ

 مرحلة الَببية أم بذؿ ا١بهود لتدريب ا٤بعلمْب على استعماؿ األماكن الطبيعية كامتداد لقاعات الدراسة ْ      

دكر الجامعات في تنمية مفهـو التربية البيئية لدل الطلبة كربطو بالمجتمع 

إف الَببية بكل أشكا٥با ىي كسيلة اجملتمع للمتافظة على بقائو كاستمراره كدبات نظمو كمعايّبه كقيمو االجتماعية كنقل    
كلو حاكلنا بذؿ ا١بهد ُب اف ينخرط ،خربات كمعارؼ األجياؿ السابقة إٔب األجياؿ البلحقة فهي تستمر مع اإلنساف مدل ا٢بياة

للبتث كراء ىذا ا٤بفهـو كدراستو كتوعية اجملتمع ألٮبية كعدـ الوقوع ٖبطاء إٮباؿ البيئة من الناحية الطالبة عن طريق ٕبوث التخرج 
ا١بمالية كالصتية كاالجتماعية الف ىذا ا٤بفهـو قائم أساسا على حب الفرد لبيئتو، لذا فاف ا٤بقَبح ىو اف ٚبصص كوار بشرية 

ة للطلبة كاإلشراؼ على سّب ا٤بشاريع اجملتمعية كذلك، توفّب ا١بوانب متمثلة بنخبة من التدريسيْب حسب التخصصات العلمي
كأف تصل بعض ا٤بشاريع ا٣باصة للطلبة القرل )ا٤بادية مثل األدكات كاألجهزة ا٢بديثة ككسائل النقل لتسهيل حركة التنقبلت 

رسة ا٤بشاريع ا٤بيدانية حسب ما توصلت إليو كتبسيط كتذليل العقبات اماـ الطلبة فهم ليهم استعداد جيد ٤بما  (القريبة كاألرياؼ
بعض الدراسات، اف ا١بامعة اليـو  أصبتت أىم ا٤بؤسسات الَببوية كاالجتماعية كأصبح ارتباطها العضوم ُب اجملتمع الذم ينتمي 

ىتماـ كذلك تأدرت ٗبستتددات العصر ا٢بديث الذم يشمل ٨بتلف ٦باالت ا٢بياة  كتشعبت لتشمل  اال.اليتجزأ منو" جزءا
مع " اٯبابيا" بالبيئة كالتعامل الذكي مع مكوناهتا لتتقيق أقصى استفادة ك٘بنب العديد من ا٤بخاطر ٗبا يكفل لئلنساف تكيفا

حيث ظهر اال٘باه العا٤بي الذم ينادم بضركرة ٞباية البيئة ،عناصر البيئة الٍب تؤدر على تفكّبه كسلوكو ٘باىها
مايسمى بأخبلقيات البيئة " كما ظهر أيضا،يهددىا من كوارث كتلوث كإٮباؿ ٩با Environmental Protection)ي(

. أب اافظة على البيئة " كيقصد هبا تلك الضوابط كا٤بعايّب كاألخبلقيات ا٣باصة بالبيئة كا٤بستمدة من القيم الٍب توجو دائما

عا٤بي على اف البيئة ىي ا٤بعمل ا٢بي الٍب ينبغي اف تنفتح لقد أشارت العديد من أدبيات الَببية ا٢بديثة على ا٤بستويْب العريب كاؿ
 عليها ٝبيع ا٤بؤسسات ُب اجملتمع كخاصة ا١بامعات كتتفاعل معها ٗبؤدراهتا ا٤بادية كالنفسية الٍب تزخر هبا ٩با

 منهجية البحث

: مجتمع البحث . أ

 (ّْٓٓ)كالبالغ عددىم (َُِْ-َُِّ)الدراسي  يتكوف ٦بتمع البتث طلبة ا٤برحلة اإلعدادية ُب مركز مدينة ا٤بوصل للعاـ
. طالبا كطالبة موزعْب على ا٤بدارس اإلعدادية 
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: عينة البحث . ب

طالبا كطالبة موزعْب على أربعة  مدارس إعدادية كقد اختّبت العينة بصورة مقصودة لتطبيق  (ََُ)تألفت عينة البتث من   
 البتث كذلك بسبب الظركؼ األمنية للبلد 

 

أداتا البحث  - ج
 أداة الكشف عن مفهـو الَببية البيئية -ُ

بعد االطبلع على العديد من األدبيات كالدراسات السابقة ٓب ٘بد الباحثة أداة جاىزة صا٢بة للكشف عن مفهـو 
تواجهِب تواجهِب كثّبا،تواجهِب احيانا ))فقرة أمامها دبلدة أكزاف  ِٓالَببية البيئية لذا عمدت إٔب إعداد أداة مكونة من 

 ((نادرا
 
أداة الكشف عن مفهـو الذات  -ِ

تواجهِب    )فقرة أمامها دبلدة بدائل ىي ( ِٓ )الذم تالف من (َََِ)ا٤بوسوم اعتمدت الباحثة على مقياس
                 (دائما، تواجهِب أحيانا، تواجهِب نادرا

 
الصدؽ  

للتكم على مدل صبلحيتهما كقد حصلت اداة * ًب عرض األداتْب على ا٣برباء ُب ٦باؿ الَببية كعلم النفس  
لوجود تصتيتات بسيطة  كحصلت اداة الكشف عن مفهـو الذات نسبة % ٓٗالكشف عن الَببية البيئة نسبة 

. ٗبوافقة ٝبيع ا٣برباء% ََُ
 

الثبات  
بطريقة إعادة االختبار كقد حصلت اداة الكشف عن الَببية البيئة نسبة دبات ًب أٯباد الثبات لكلتا األداتْب   
كىذا يدؿ على نسبة % َٖلوجود تصتيتات بسيطة  كحصلت اداة الكشف عن مفهـو الذات نسبة دبات % ٖٓ

دبلت جيدة على مصادر القياس 

الوسائل اإلحصائية      

ػ :ًب استخداـ الوسائل اإلحصائية اآلتية

. ارتباط بّبسوف إلٯباد الثباتػ معامل ُ
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ألبياٌب ).                                           للمجموعتْب t-testللمجموعة الواحدة كاختبار T-Test ػ اختبارِ
 ُْٖٗ،ْٓكادناسيوس،

١بنة ا٣برباء  *

جامعة ا٤بوصل / كلية الَببية / األستاذ ا٤بساعد الدكتور كامل عبد ا٢بميد عباس  -

جامعة ا٤بوصل / كلية الَببية / ا٤بساعد الدكتورة ندل فتاج العباٯبي األستاذ  -

جامعة ا٤بوصل / كلية الَببية األساسية / علي  حسن األستاذ ا٤بساعد الدكتور خشماف -

 جامعة ا٤بوصل / كلية الَببية األساسية / األستاذ ا٤بساعد الدكتور أنور قاسم ٰبٓب  -

   جامعة ا٤بوصل/ كلية الَببية األساسية / مطلك  األستاذ ا٤بساعد الدكتورة فاطمة عباس -

 
النتائج كاالستنتاجات 
فيما ٱبص ا٥بدؼ األكؿ 

 (الكشف عن مفهـو الَببية البيئية لدل طلبة ا٤برحلة اإلعدادية)

اف متوسط درجات الَببية البيئية لدل طلبة اإلعدادية ا٤بشمولْب بالبتث ا٢بإب ىو  (ُ)يتضح من ا١بدكؿ رقم     
٪بد  (َٓ)كعند مقارنة ىذا ا٤بتوسط با٤بتوسط الفرضي للمقياس الذم ىو  (ٖٓٔ,ٖ)كبا٫براؼ معيارم قدره  (َٕٔ,ِٓ)

ارتفاعو عن ا٤بتوسط الفرضي كعند اختبار داللة الفرؽ بْب ا٤بتوسطْب باستعماؿ االختيار التائي ٪بده داؿ احصائيان عند مستول 
. ٠بوف بوعي بيئي اٯبايبكىذا يدؿ على اف الطلبة يت (َٓ.َ)داللة 

 (ُ)جدكؿ رقم  

االختبار التائي لعينة كاحدة لداللة الفرؽ بين الوسط الفرضي كالوسط الحسابي للعينة في التربية البيئية 

عدد افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدكلية

 مستول الداللة

دالة عند مستول  َُُ.ِ ّّٗ,َٔ ٗٗ ٖٓٔ,ٖ َٓ َٕٔ,ِٓ ََُ
َ.َٓ 
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يبدك من ىذه النتيجة إف الطلبة لديهم مفهـو عن الَببية البيئية كاف البيئة السليمة ىي حلمهم الذم يريدكف ٙبقيقو 
تلوث كدمار كامل لذا فانو يتضح اف الطلبة خاصة بعد االنفتاح على الدكؿ األخرل كمقارنة ما ٰبدث ُب العراؽ من 

. لديهم رغبة كبّبة للعيش ُب بيئة سليمة

كفيما ٱبص ا٥بدؼ الثا٘ب 

 (الكشف عن مفهـو الذات لدل طلبة الة اإلعدادية)

 (َّٗ,ِٓ)إف متوسط درجات مفهـو الذات لدل الطلبة ا٤بشمولْب بالبتث ا٢بإب ىو  (ِ)يتضح من ا١بدكؿ رقم    
٪بد ارتفاعو عن ا٤بتوسط  (َٓ)عند موازنة ىذا ا٤بتوسط با٤بتوسط الفرضي للمقياس كالذم ىو  (َُٕ,ٕ)اؼ معيارم قدره كبا٫بر

الفرضي كعند اختبار داللة الفرؽ بْب ا٤بتوسطْب باستعماؿ االختبار التائي ٪بد انو داؿ إحصائيا كىذا يدؿ على إف الطلبة 
. يتسموف ٗبفهـو ذات جيد 

 (ِ)جدكؿ رقم 

االختبار التائي لعينة كاحدة لداللة الفرؽ بين الوسط الفرضي كالوسط الحسابي في 

مفهـو الذات 

عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 مستول الداللة الجد كلية

دالة عند مستول  َُُ.ِ َٖٓ,ْٕ ٗٗ َُٕ,ٕ َٓ َّٗ,ِٓ ََُ
َ.َٓ 

 

يبدك إف الطلبة لديهم مفهـو عاؿ بالذات كإهنم لديهم أىداؼ يسعوف من اجلها ُب ا٢بياة كإهنم لديهم قدرات    
لنشر الوعي بْب زمبلئهم كالبتث عن طرؽ جديدة ُب اافظة على البيئة كعلى أنفسهم من ٨باطر التلوث كغّبىا 

الثالث كفيما ٱبص ا٥بدؼ 

 (الكشف عن كجود عبلقة بْب مفهـو الَببية البيئية كمفهـو الذات لدل طلبة ا٤برحلة اإلعدادية)

ألجل التتقق من ىذا ا٥بدؼ قامت الباحثة ٕبساب معامل االرتباط بْب درجات أفراد العينة على            
ستخداـ معامل ارتباط بّبسوف كسيلة إحصائية مقياس الَببية البيئية كدرجاهتم على مقياس ا٣بجل االجتماعي كذلك با

ك٤بعرفة داللة معامل االرتباط ًب استخداـ  (َّٖ.َ )ُب ا٤بعا١بة كتبْب اف قيمة معامل االرتباط بْب ا٤بتغّبين تساكم 
ٲبة كىي اصغر من الق )ٖٖٓ.َ)االختبار التائي ا٣باص ٗبعامل ارتباط بّبسوف كتبْب اف القيمة التائية اسوبة تساكم 

كا١بدكؿ  (ٗٗ)كدرجة حرية  (َٓ.َ)كىي ليست ذات داللة معنوية عند مستول داللة  (َُُ.ِ )ا١بد كلية البالغة 
يوضح ذلك   (ّ)
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 (ّ)ا١بدكؿ 

قيمة معامل ارتباط بّبسوف بْب مستول الَببية البيئية كمفهـو الذات لدل افراد عينة البتث 

قيمة معامل  العدد المتغير
 االرتباط

 مستول الداللة لتائيةالقيمة ا

 الجدكلية المحسوبة

التربية البيئية 
ك مفهـو 
 الذات

ََُ َ.َّٖ َ.ٖٖٓ ِ.َُُ َ,َٓ 

 غير داؿ

تؤكد ىذه النتيجة أف ىناؾ عبلقة ارتباطيو كبّبة بْب مفهـو الَببية البيئية كمفهـو الذات حيث إف من كاف لديهم 
 .ذكاهتم عاؿ كلديهم إحساس بالبيئة كٰبَبموهنا بشكل كبّبمفهـو عن الَببية البيئية كاف مفهومهم عن 

 

: المصادر 

. االردف  –، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ، عماف  ُ، ط أساسيات في التربية. (ََِْ)الطراكنة ، اخليف يوسف  .ٔ
القيم البيئية ا٤بتضمنة ُب كتب الَببية االجتماعية كالوطنية ٤برحلة . (َُُِ)العدكاف ، زيد سليماف كحامد عبدا طبلفتة  .ٕ

 . ّّٓ-ُِٗ، ا١بزء الثا٘ب ، ص(ٗٗ)، العدد المجلة التربويةالتعليم األساسي ُب األردف ، 
السلوؾ البيئي ا٤بسؤكؿ لدل طلبة كلية الَببية ٔبامعة  ادر اال٘باىات البيئية ُب تنمية. (ََِٖ)حسن ، عبدا٢بميد سعيد .ٖ

 . َِْ-ُٗٗ، ص (ٖٖ)، العدد المجلة التربويةالسلطاف قابوس ، 
 .، دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع ، عمافٔ،ط التربية البيئية في الطفولة المبكرة كتطبيقاتها. (َُُِ)جاد ، مُب ٧بمد علي .ٗ
خداـ أسلوبي العصف الذىني كتالف األشتات في تنمية التفكير اإلبداعي اثر است.(ََِٔ)علي ، كفاء ٧بمود يونس .َُ

كلية / كالوعي البيئي كإكساب المفاىيم اإلحيائية لمادة البيئة كالتلوث لدل طلبة الصف الثالث ػػػ قسم علـو الحياة
 .، كلية الَببية ، جامعة ا٤بوصل  (غّب منشورة)، أطركحة دكتوراه التربية في جامعة الموصل

 .األردف-، دار ا٤بناىج للنشر كالتوزيع ، عماف ُ،ط التربية البيئية.(ََِٗ)عربيات ، بشّب ٧بمد كاٲبن سليماف مزاىرة .ُُ
 .األردف  -، دار ا٤بناىج للنشر كالتوزيع ، عماف ُ، ط التربية البيئية للمعلمين. (َُِِ)الزبيدم ، صباح حسن .ُِ
 .، مكتب اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع ، عمافُط ، التوعية البيئية. (ََِٗ)ربيع ، عادؿ مشعاف  .ُّ
، مؤسسة ٞبادة للدراسات  ُ، ط التربية البيئية في المناىج الدراسية. (َُُِ)بِب فارس ، ٧بمود ٝبعة سآب صبلح .ُْ

 االردف -ا١بامعية كالنشر كالتوزيع ، عماف
 .، دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع ، عمافٕ،ط يقاتهاالتربية البيئية في الطفولة المبكرة كتطب. (َُِّ)جاد ، مُب ٧بمد علي .ُٓ
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 األعماؿ لمنظمات البيئية كاالنشغاالت االجتماعية المسؤكلية

                      التربية كعلـو النفس علم قسم/ بلبكام جماؿ. أ

 (الجزائر) ،02 البليدة جامعة

 التسيير علـو ك االقتصادية العلـو كلية/ جمعة بن نبيل .أ

 (الجزائر) ،02 البليدة جامعة

. 

 

 :الملخص 

 كخربة معرفة زيادة إٔب أدل ٩با ا٢بياة، نواحي ٨بتلف على تأدّبىا كازداد األعماؿ لبيئة املتوظن  اتطورن  األخّبة السنوات شهدت   

 كاالجتماعي االقتصادم التطور أف إذ عملها، كمتطلبات كاقع مع يتبلءـ ٗبا كىذا اجملتمع، فئات ٗبختلف كاىتمامها األعماؿ منظمات

. كالبيئة اجملتمع ٘باه مسؤكلياهتا ُب زيادة رافقو

 على األعماؿ،بعملها ٤بنظمات ا٤بوجهة لبلنتقادات نتيجة ظهر حديث، مفهـو "RSE " للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية أف إذ   

 ا٢بالية األجياؿ بقدرة كاإلضرار اجملتمع حاجات إشباع دكف الذاتية مصا٢بها لتتقيق كالبشرية الطبيعية الثركات كهنب استغبلؿ

 ُب كالبيئية االجتماعية كاعتباراهتا اىتماماهتا ٘بسيد األخّبة ىذه على يفرض للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية فمفهـو .كا٤بستقبلية
 موردين، زبائن، عماؿ، كمساٮبْب، مالكْب) خارجيْب أـ داخليْب كانوا سواء ا٤بصاّب أصتاب مع كتفاعلها كعملياهتا التجارية أنشطتها

 .البيئة كُب البشرم الرأ٠باؿ ُب كاالستثمار قانونا، عليها ا٤بنصوص لبللتزامات ٘باكزا طوعي أساس على (...نقابات، البيئة،

 من ٥با قيدـ الذم الدعم بعد كىذا األعماؿ، منظمات تواجهها الٍب كالتتديات القضايا أىم االجتماعية ا٤بسؤكلية أصبتت إذف   

. البيئية اإلدارة ا٤بستدامة، كالتنمية ٗبفاىيم كارتباطها دكلية كمنظمات الباحثْب طرؼ

 مردكد كٰبقق متغّباهتا، بكل بيئتها مع االٯبايب التفاعل زيادة ُب يساىم االجتماعية ا٤بسؤكلية ٤بفهـو األعماؿ منظمات فتبِب   

. ا٤بنظمة كخاصة الفئات ١بميع اٯبايب

 ا٤بسؤكلية إطار ُب البيئية باالنشغاالت األعماؿ منظمات اىتماـ زيادة مدل على التعرؼ إٔب الدراسة ىذه خبلؿ من هندؼ إذ   

.  االجتماعية

. للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية ا٤بصاّب، أصتاب ا٤بنظمة،: المفتاحية الكلمات

 

Résumé : 

   Ces dernières années ont connu un développement remarquable dans le domaine économique et social qui augmente 
les responsabilités des organisations envers la société et l'environnement.  

   Donc La responsabilité sociale des organisations (RSE) est un concept récent, il est apparu à la suite des critiques 
adressées aux organisations d'affaires, Elles exploitent les ressources naturelles et les ressources humaines pour atteindre 
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leurs propres intérêts sans contribuer à satisfaire les besoins de la communauté et priver les générations futures de la 
possibilité de satisfaire leurs propres besoins. 

   Le concept RSE impose aux organisations l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques à leurs 
activités commerciales et à leurs relations avec toutes les parties prenantes internes et externes (les propriétaires et les 
actionnaires, les travailleurs, les clients, les fournisseurs, les syndicats,...), afin de satisfaire pleinement aux obligations 
juridiques applicables et d’investir dans le capital humain et l’environnement.  

 L’objectif de cette étude, et de contribuer à la connaissance des préoccupations sociales et écologiques des 
organisations envers les parties prenantes et l’environnement dans le cadre de  La responsabilité sociale des organisations.    

 Mots-clés: L’organisation, Les parties prenantes, La responsabilité sociale des organisations.  

 
:تمهيد  

 ٯبعل بالبيئة كاالىتماـ الطبيعية الثركات استنزاؼ عدـ على ا٢برص مع ا٢باضر ُب حاجاهتا توفّب على بالعمل ا٢بالية األجياؿ قياـ   

 من األعماؿ رجاؿ ٝبع الذم ركما نادم بإنشاء 1986 منذ التبلور ُب الفكرة كبدأت منها، بقي ٩با االستفادة من تتمكن ا٤بستقبل أجياؿ

 بريو  ا٤بتتدة األمم عقدت1992 سنة كُب ،1987 ،1972 سنوات ُب لقاءات أعقبتها ٍب العلمي، التطور ٦باالت ٚبص إٔباث إجراء أجل

 ،2002 ،2001 ،2000 سنوات عا٤بية كلقاءات طات انطبلقة مثلت الٍب (21 األجندة) كالتنمية ايط حوؿ األرض قمة  جانيرك دم
 ًب 1999 جانفي كُب .عا٤بية كسياسة كجعلها األكرب القسم البيئية القضايا فيها تأخذ الٍب ا٤بستدامة التنمية موضوع ١بعل ٧باكلة ،2007

 بدافوس العا٤بي االقتصادم ا٤بنتدلب لو خطاب ُب عناف كوُب العاـ األمْب قبل من االجتماعية للمسؤكلية العا٤بي للميثاؽ األكٕب االقَباح

 االجتماعية ا٤بسؤكلية مفهـو نشر ُب ا٤بساٮبة ٥با كاف ما ،ISO 26000 مواصفة للتقييس العا٤بية ا٤بنظمة أصدرت بعدىا ،)سويسرا(

 األسهم، ٞبلة من ا٤بصاّب بأصتاب األبعاد ىذه كارتباط كاإلنسانية األخبلقية، القانونية، االقتصادية، للمجاالت ا٤بتضمن للمنظمات

 عملياهتا، التجارية، اقأنشطت ُب كالبيئية االجتماعية باالعتبارات تأخذ. ايطة البيئة العاملْب، عمبلء، موزعْب، موردين، شركاء،

 .كفعاليتها

: التالية اإلشكالية طرحف تقدـ ما على كتأسيسا   

   . ؟ األعماؿ لمنظمات البيئية االنشغاالت من تزيد أف االجتماعية للمسؤكلية يمكن كيف
 

 :التالية ااكر إٔب البتثية الورقة تقسيم ًب اإلشكالية، عن كلئلجابة

.  للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية ماىية .1

. تبنيها من كا٤بواقف للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية ٦باالت. 2

. األعماؿ ٤بنظمات البيئية االنشغاالت .3
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: الدراسة أىمية

 كمع عملها، ٦باؿ ُب األعماؿ ٗبنظمات ٙبيط الٍب التغّبات خبلؿ من الدراسة ىذه أٮبية تنبع   

 ُب األعماؿ ٤بنظمات ا٤بستقبلي التوجو يدعم كالذم االجتماعية، ا٤بسؤكلية ٗبفهـو االىتماـ من زاد ا٤بتزايدة، كالضغوط التتديات
. ا٤بستدامة التنمية مفاىيم إرساء ُب تساىم ككذا. كالبيئة اجملتمع ا٘باه االجتماعية مسؤكليتها من ا٤بزيد بذؿ

: الدراسة أىداؼ

 االجتماعية، ا٤بسؤكلية إطار ُب البيئية باالنشغاالت األعماؿ منظمات اىتماـ زيادة مدل بياف ُب ٛبثلت الدراسة أىداؼ أما   

. كاألعماؿ اجملتمع البيئة، ٦باالت ُب األعماؿ منظمات دكر لتعزيز البلزمة االقَباحات ككضع

. للمنظمات االجتماعية المسؤكلية ماىية. 1  

. مبادئها إرساء ُب العا٤بية ا٤بنظمات كإسهاـ هبا، ا٤برتبطة ا٤بفاىيم للمنظمات، االجتماعية ا٤بسؤكلية تعريف سنعرض   

 .للمنظمات االجتماعية المسؤكلية تعريف. 1.1

: أٮبها كمن اإلدارم، الفكر ُب تعارؼ عدة ٥با قدمت   

 مفهومها، إرساء ُب ،1953 سنة" األعماؿ لرجاؿ االجتماعية ا٤بسؤكلية"  كتاب صاحب Howard R. BOWEN إٔباث ساٮبت   

 األعماؿ رجاؿ التزاـ" أهنا على يعرفها لذا عدة نواحي من ا٤بواطنْب حياة ُب تؤدر الواسعة األعماؿ كنشاطات قرارات أف يعتقد الذم

. 1" ٦بتمعاهتم كقيم أىداؼ مع التوافق شأهنا من للعمل طرؽ إتباع أك قرارات كاٚباذ سياسات كضع ُب كمؤسساهتم

 أف إٔب مشّبا األبعاد من ٦بموعة كفق االجتماعية كاالستجابة ا٤بسؤكلية بْب ميز ،ROBBINS  (1999) للباحث آخر تعريف   

 االستجابة أما ا٤بدل، بعيدة التزامات بشكل األىداؼ من النهايات على تركز حيث أخبلقية اعتبارات على ترتكز االجتماعية ا٤بسؤكلية

 .2"القريب ا٤بدل ك ا٤بتوسط ا٤بدل على اجتماعية كأحداث تغّبات من ٯبرم ما على ٨بتلفة بوسائل العملي الرد عن عبارة االجتماعية

 إذ. اجملتمع كأىداؼ قيم مع األعماؿ رجاؿ كقرارات سياسات توافق مدل عن االجتماعية المسؤكلية تعرب السابقة للتعاريف كفقا   

 لتتسْب كإسَباتيجية االجتماعية ا٤بسؤكلية كاعتبار اجملتمع، على قراراهتا نتائج مواجو ا٤بنظمة ٘بنب الٍب األعماؿ أخبلقيات على ركزكا

.   ا٤بؤسسة صورة

 فقط ترتكز ال للمؤسسة االجتماعية ا٤بسؤكلية فكرة" 1963 سنة" اجملتمع ك األعماؿ"  كتابو ُب  Joseph W. Mc GUIREكيعرفها   

 بعدىا االلتزامات، ىذه ٰبدد ٓب أنو إال ،"اجملتمع ا٘باه أخرل التزامات إٔب أيضا تتعدل بل فقط كالقانونية االقتصادية االلتزامات على

                                                           
1
- CARROLL A. B., «  Corporate social responsibility (evolution of a definitional construct)», Business & 

Society, Vol. 38 n° 3, September 1999, PP269-270.  
دراسة ميدانية مبنية على آراء مجموعة من )للشركات المنتجة لمستحضرات التجميل كاقع تبني المسؤكلية االجتماعية في التسويق «كفاء التميمي،   -ِ

 .ّّٓ، صََُِ، العدد الثالث، ٔ، ٦بلة إدارة األعماؿ، ا١بامعة األردنية، األردف، اجمللد » مديرم لشركات إنتاج لمستحضرات التجميل
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 األمر حقيقة ُب كىذا إسعادىم التعليم، ا١بماعية، الرفاىية السياسات، حيث من بعما٥با باالىتماـ ملزمة ا٤بنظمة" بقولو شرحنا قدـ

.  1"ككل للمجتمع

 ٦باالت إطار ُب األعماؿ مؤسسات ٤ببادرات اجملتمع لتوقعات ٩بثلة"  االجتماعية ا٤بسؤكلية أف إٔب STRIER  (1979)أشار     

 من األدٗب ا٢بد يتجاكز أف على اجملتمع ا٘باه األعماؿ مؤسسات تتتملها الٍب االجتماعية للمسؤكلية ٨بتلفة أبعاد ٙبت تقع عديدة

 على ا٢بصوؿ ك األساسية بوظائفها للقياـ هبا اإلضرار إٔب االلتزامات ىذه تؤدم ال ٕبيث القانوف ٕبكم ا٤بفركضة االجتماعية االلتزامات

 ."استثماراهتا من مناسبة عوائد

 االلتزاـ ٲبثل األكؿ اجتماعيا، ملتزمة ا٤بؤسسة فيها تكوف ٦باالت كفق االجتماعية ا٤بسؤكلية مفهـو السابقْب التعريفْب حدد   

.    اجملتمع تنمية ُب كا٤بساٮبة السابقْب البعدين بتجاكز فتدد الثالث كأما القانو٘ب، االلتزاـ ٲبثل كالثا٘ب االقتصادم

 شرائح باتساع يتسع االلتزاـ ىذا كأف فيو تعمل الذم اجملتمع ا٘باه األعماؿ مؤسسة التزاـ"  بأهنا Drucker F. Peter كعرفها  

.  2"توجهاهتم تباين ك اجملتمع ىذا ُب ا٤بصاّب أصتاب

 1972 عاـ كُب ،"للمجتمع اققة كا٤بنفعة االجتماعي أدائها خبلؿ من تتتدد مؤسسة كل مسؤكلية أف"  SHELDON أكضح   

 ا٤بنظمات كافة التزاـ بضركرة ،"اإلعماؿ ٤بنظمات كالبيئية االجتماعية ا٤بسؤكلية" شعار ٙبت كاليفورنيا ٔبامعة ا٤بنعقد ا٤بؤٛبر أكصى

    .3كحيد كهدؼ الربح تعظيم فلسفة عن كالتخلي االجتماعية التنمية ُب كا٤بساٮبة كالبيئية االجتماعية ا١بوانب برعاية

 ُب الطوعية كا٤بساٮبة كاالقتصادية القانونية االلتزامات ضماف أهنا على للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية السابقة التعاريف قدمت   
. كالبيئية االجتماعية االنشغاالت

 ينتظرىا الٍب كالتطوعية األخبلقية القانونية، االقتصادية، التوقعات ٛبثل نظماتللم االجتماعية ٤بسؤكليةا أف A.Carroll يذكر   

 .4زمنية فَبة ُب ا٤بنظمات من اجملتمع

 الفدراليات مع االٯبايب التعامل الدكلة، ٙبددىا ما عادة كالتشريعات بالقوانْب االلتزاـ ُب كتتلخص :القانونية المسؤكليات

. 5 القانونية ا٤بتطلبات مع تتوافق الٍب كا٣بدمات السلع توفّب اجملتمع، أعراؼ احَباـ الية، كالتشريعات

 ا٤بستهلكْب، هبا يؤمن الٍب كا٤بعتقدات األخبلقية للجوانب األعماؿ مؤسسات إدراؾ على كتشتمل :األخالقية المسؤكليات

 فعلى كقبو٥با، اجملتمع ُب ا٤بنظمة ٠بعة لزيادة ضركريا أمرنا يعترب احَبامها لكن ملزمة بقوانْب تؤطر ٓب ا٤بسؤكليات كىذه اجملتمع، العماؿ،

. نزيو ك عادؿ ىو ما بعمل ملتزمة تكوف أف ا٤بنظمة

                                                           
1
-  CARROLL A. B, « Corporate social responsibility (evolution of a definitional construct)», Op.cit, PP271-

272 .  

. ِٖٗ، ص2008، دار اليازكرم، عماف، قراءات في الفكر اإلدارم المعاصر ٧بسن منصور، نعمة عباس ا٣بفاجي، طاىر -ِ 
ا٤بلتقي الدكٕب الثالث ، »كالعوائد المحققة من جراء تبنيها التأصيل النظرم لماىية المسؤكلية االجتماعية لمنظمات األعماؿ « ٛبيزار أٞبد، ضياُب نواؿ، -3

 .3، صَُِِ/َِ/ُٓ-ُْحوؿ منظمات األعماؿ كا٤بسؤكلية االجتماعية، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية، كعلـو التسيّب، جامعة بشار، 
4
- SCHWARTZ M., CARROLL A., « Corporate social responsibility: A three-domain approach»,  

Business Ethics Quarterly,  Philosophy Documentations Center, Vol.13, N°4, Oct 2003, P503. 
5
- CARROLL Archie B., « The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management 

of organizational stakeholders», Business Horizon, Jelly-August, 1991,PP.40-42 
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 ال البعد كىذا خاصة،  لفئات أك  اجملتمع لعمـو مباشر بشكل ا٢بياة نوعية تطوير على يشتمل: (اإلنسانية) الخيرية المسؤكليات
. 1السوقية ا٢بصة أك األرباح بزيادة مباشر ارتباطو يكوف

 السلع إنتاج ُب التزامها يكمن الثبلدة، ا٤بسؤكليات لباقي األساس تشكل كالٍب االلتزامات أىم ٛبثل : االقتصادية المسؤكليات

 ُب ا٤بساٮبة الربح، ُب ا٤بتمثل الكبلسيكي الدافع ٙبقيق أجل من خاصة، بصفة كا٤بستهلك اجملتمع كمتطلبات ٢باجات كفقا كا٣بدمات
 ىذا. 2التشغيلية الكفاءة من عإب مستول على اافظة تنافسية، مكانة اكتساب على العمل باألداء، االىتماـ االقتصادم، النمو زيادة

: األٌب الشكل يوضتو كما

 : للمنظمات االجتماعية المسؤكلية ىـر: 1-1 رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: CARROLL Archie B., « The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral 

management of organizational stakeholders», Op.cit, P.42 

   

 ملزمة ىي الٍب األعماؿ، ٤بنظمات بالنسبة أكلويات نظاـ ُبCarroll  كضعها الٍب االجتماعية للمسؤكلية األربعة األبعاد خبلؿ من 

 إٔب ا٤بنظمة تتعدم ٍب قانو٘ب، إطار ُب نشاطها ٗبواصلة ٥با يسمح الذم كاالستمرار، البقاء أجل من اقتصادية كعوائد أرباح بتتقيق

 كمبادرة رائدة تعترب اجتماعيا دكرا تتبُب الٍب ا٤بنظمة فإف كىنا اجملتمع، أماـ صورهتا بتغيّب ٥با يسمتاف اللذاف كاإلنسا٘ب األخبلقي البعداف

                                                           
، كاه ٚائً ٌٍْٕو، اٌطجؼخ (يُظىر يُهجً يتكبيم )اإلدارة اإلستراتٍجٍت ٕٛه اٌغبٌجٟ، ٚائً ِؾّل ٕؾجٟ ئكه٠ٌ، ْٛب٘و ِؾَٓ َ  

.     525 -524، ٓ ٓ 2007األٌٚٝ، 
2
-DOBROA R., BURCA A.,  « Determinant factors of the organizations involvement in social responsibility 

programs », Review of International Comparative Management, Vol.11, Issue 5, Dec 2010, PP962-963.   

 البعد اإلنساني
التصرؼ كمواطن صاّب يساىم ُب تعزيز موارد اجملتمع كٙبسْب نوعية ا٢بياة 

 
 
األخالقي البعد 

العمل األخبلقي ملـز لعمل ما ىو صواب بشكل صتيح كعادؿ 
 

البعد القانوني 
احَباـ القانوف 

شرط ٤بعرفة ما ىو خطأ أك صواب ُب اجملتمع 
 
 

البعد االقتصادم 
 (نشاط ا٤بنظمة )العمل كفق قواعد العمل  

ٙبقيق األرباح 
ٲبثل األساس للوفاء با٤بتطلبات األخرل 
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 مردكد ٙبقق بكوهنا األعماؿ ٤بنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية أٮبية تتجسد كىنا .ككفاءة كفاعلية ٪باحا أكثر تكوف كبالتإب اجملتمع داخل

. 1ا٤بصاّب أصتاب فئات كباقي اجملتمع كخاصة ا١بهات ١بميع إٯبايب

 االقتصادية األنشطة من ٦بموعة:" بأهنا الدراسة ألغراض إجرائيا للمنظمات االجتماعية المسؤكلية نعرؼ أف كٲبكن   

 ا٤بَبتبة كاآلدار اجملتمع ُب دكرىا االعتبار بعْب آخذة ا٤بصاّب أصتاب ٘باه األعماؿ منظمات هبا تقـو كالطوعية، اإللزامية كاالجتماعية

". أنشطتها من

.  للمنظمات االجتماعية المسؤكلية مفهـو إرساء في الدكلية المنظمات مساىمة. 2.1

: ُب كا٤بتمثلة الدكلية ا٤بنظمات أىم سنعرض   

. االجتماعية للمسؤكلية العالمي الميثاؽ. 1.2.1

 كا٤بشاركة ا٤بختلفة، للقرارات اٚباذىا عند با٤ببادئ االلتزاـ على ا٤بنظمات تشجيع إٔب ا٤بيثاؽ خبلؿ من ا٤بتتدة األمم هتدؼ   

 ا٤بؤسسات التزاـ عن عبارة للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية بأف ا٤بيثاؽ يؤكد كذلك ا٤بؤسسية، كا٤بواطنة ا٤بستدامة التنمية ُب الطوعية

 تعظيم أجل من عملها ٦باؿ أك حجمها عن النظر بغض اجملتمع كتنمية البيئة على ا٢بفاظ العاملْب، ٕبقوؽ كا٤بتعلقة ا٤بختلفة بالقوانْب

:  3ىي عناصر أربعة ضمن العا٤بي للميثاؽ العشر ا٤ببادئ كضعت. 2للمجتمع ا٤بضافة قيمتها

: ٮبا مبدأين تتضمن: اإلنساف حقوؽ. 1

 .عا٤بيا ا٤بعلنة اإلنساف حقوؽ ٞباية كاحَباـ تأييد ا٤بؤسسات على -

 .اإلنساف ٢بقوؽ انتهاؾ فيها أعماؿ ُب التورط عدـ من التأكد-

  :اآلتية ا٤ببادئ تتضمن: العمل معايير. 2

 .ا١بماعية ا٤بفاكضة ُب با٢بق الفعلي كاالعَباؼ ا٤بشاركة حرية احَباـ ا٤بؤسسات على-

 .العمل على كاإلجبار اإللزاـ أشكاؿ كافة على القضاء -

 .األطفاؿ لتشغيل الفعلي اإللغاء -

 .كا٤بهن الوظائف ُب التمييز على القضاء -

                                  :اآلتية ا٤ببادئ تتضمن: البيئة. 3

 .البيئة للتتديات االحَبازم النهج إتباع ا٤بؤسسات على-

 .البيئة للمسؤكلية أكرب تركيج أجل من ا٤ببادرات تبِب-

                                                           
 
 . ِٔٓ-ِٓٓص صطاىر ٧بسن مصور الغإب، كائل ٧بمد صتيب إدريس، مرجع سبق ذكره،  - 
2
 .ٔ، صََُِ، أفريل َٗجسر التنمية، الكويت، العدد ،  » المسؤكلية االجتماعية للشركات «حسْب األسرج،   - 

3
-  GOND Jean P., LGALENS Jaques, « Manager la responsabilité social de l’entreprise», Pearson & Dareios, 

France, Janvier 2012, P72 . 



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

109 

 

 .كنشرىا بالبيئة الضارة غّب التكنولوجيا تطوير تشجيع -

. االبتزاز ك الرشوة فيها ٗبا الفساد أشكاؿ كل ضد ا٤بؤسسات عمل ُب يتمثل: الفساد مكافحة .4

:  االجتماعية للمسؤكلية ISO 26000 كمواصفة للتقييس العالمية المنظمة. 2.2.1

 أهنا كما هبا، ا٤برتبطة كالقضايا االجتماعية ا٤بسؤكلية ٤ببادئ إرشادية عا٤بية مواصفة" أهنا على االجتماعية ا٤بسؤكلية مواصفة تعرؼ   

 السياسات، اآلليات، االسَباتيجيات، إطار ضمن االجتماعية ا٤بسؤكلية مفهـو إدخاؿ من ا٤بؤسسات ٛبكن الٍب للوسائل تتطرؽ

 تعترب ال أهنا كما صفقات، ألم عقود أم إلبراـ أك التشريع ا٤بطابقة، الَبخيص، ألغراض هبا يعمل ال اختيارية مواصفة كىي". كالعمليات

 دفاعا قضائية إجراءات ألم قانونيا مستندا تكوف ال فإهنا لذا للمنظمات، القانو٘ب الوضع من تغّب أف أك للتجارة ا١بمركية غّب العوائق من

. غّبىا أك عا٤بي أك ٧بلي مستول أم على اهتاما أك

:  االجتماعية للمسؤكلية : 2010ISO 26000 مواصفة -

 أهنا كما هبا، ا٤برتبطة كالقضايا االجتماعية ا٤بسؤكلية ٤ببادئ إرشادية عا٤بية مواصفة" أهنا على االجتماعية ا٤بسؤكلية مواصفة تعرؼ   

 السياسات، اآلليات، االسَباتيجيات، إطار ضمن االجتماعية ا٤بسؤكلية مفهـو إدخاؿ من ا٤بؤسسات ٛبكن الٍب للوسائل تتطرؽ

 تعترب ال أهنا كما صفقات، ألم عقود أم إلبراـ أك التشريع ا٤بطابقة، الَبخيص، ألغراض هبا يعمل ال اختيارية مواصفة كىي". كالعمليات

 دفاعا قضائية إجراءات ألم قانونيا مستندا تكوف ال فإهنا لذا للشركات، القانو٘ب الوضع من تغّب أف أك للتجارة ا١بمركية غّب العوائق من

. 1غّبىا أك عا٤بي أك ٧بلي مستول أم على اهتاما أك

 :2ىي االجتماعية ا٤بسؤكلية لسلوؾ مبادئ سبعة ISO 26000 مواصفة تتضمن

 احَباـ للسلوؾ، الدكلية القواعد احَباـ القانوف، احَباـ ا٤بصاّب، أصتاب اىتمامات احَباـ األخبلقي، السلوؾ الشفافية، ا٤بسؤكلية،

. اإلنساف حقوؽ

 كشركط عبلقات اإلنساف، حقوؽ ا٢بوكمة، خبلؿ من ا٤بؤسسات مساعي ٙبدد االجتماعية للمسؤكلية أساسية مواضيع سبع   

 األساسية ا٤بواضيع ىذه من كل الية، كالتنمية اجملتمعي االلتزاـ ا٤بستهلك، قضايا الفساد، مكافتة منها العمل ٩بارسات البيئة، العمل،

 كدليل النطاؽ: ىي االجتماعية للمسؤكلية اإلرشادية ا٣بطوط تعرؼ بنود سبعة منها للتطبيق، كمجاالت فرعية عناصر على احتوت

 االجتماعية ا٤بسؤكلية بْب العبلقة فهم كالتعريفات، ا٤بصطلتات موقعها، أك حجمها عن النظر بصرؼ األنواع بشٌب ا٤بؤسسات لكل

 ا٤بسؤكلية كدمج األساسية ا٤بواضيع ، االجتماعية ٤بسؤكليةؿ الرئيسيتاف ا٤بمارستاف ، االجتماعية ا٤بسؤكلية مبادئ ا٤بستدامة، كالتنمية

. ا٤بؤسسة كامل ُب االجتماعية

 :B ك A إرشاديْب ملتقْب على ٙبتوم كما   

                                                           
، ا٤بلتقى الدكٕب الثالث حوؿ  » تأثير معايير المسؤكلية االجتماعية على نشاط الشركات متعددة الجنسيات  «عبد السبلـ ٨بلوُب، سفياف بن عبد العزيز،  -1

 .ُْ، صَُِِ /َِ /ُٓ-ُْمنظمات األعماؿ كا٤بسؤكلية االجتماعية، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كالتسيّب، جامعة بشار، 
2
- CADET Isabelle, «  La norme ISO 26000 relatives à la responsabilité sociale: une nouvelle source 

d’usage internationaux », Revue internationale de droit économique, De Boeck supérieur, 4 /2010, p403. 
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 ا٤بواضيع من أكثر أك كاحدا جانبا تعاِب الٍب االجتماعية با٤بسؤكلية ا٤بتصلة كاألدكات التطوعية ا٤ببادرات بقائمة ا٣باص:  A الملحق

. ا٤بؤسسة كامل ُب االجتماعية ا٤بسؤكلية دمج أك األساسية

.  با٤بوضوع ا٤بتصلة للمراجع خاص ببياف كٱبتتم ا٤بستعملة، ا٤بصطلتات اختصارات يقدـ:  B الملحق

 : أخرل دكلية منظمات. 3.2.1

 ،منظمة(2001) األكربية كاللجنة أخرل دكلية منظمات قبل من كاسعنا اىتمامنا للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية مفهـو أخذ كما   

 لنشاط أساسي كمفهـو للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية تعترب الٍب OIT للعمل العا٤بية ا٤بنظمة ،OCDE االقتصادية كالتنمية التعاكف

 لبلرتباط بو، تعمل الذم كاجملتمع ا٤بؤسسة بْب ا٤بواءمة عن البتث يفرض ا٤بفهـو أف تذكر OCDE (2001) قرار ففي ا٤بؤسسة، كشرعية

. 1للمجتمع إضرارا ٙبتمل الٍب ا٤بتدىورة للمؤسسات بالنسبة كالعكس ا٢باؿ متدىور اجملتمع كاف إذا تزدىر ال فا٤بؤسسة بينهما، ا٤بتبادؿ

 مكافتة اإلفصاح، اإلنساف، حقوؽ تتناكؿ ا١بنسيات، متعددة للشركات ا٤بلزمة غّب اإلرشادات من ٦بموعة ا٤بنظمة قدمت كذلك

. 2ا٤بستهلك كٞباية البيئة العمل، عبلقات الضرائب، الفساد،

 ا٤بتعلقة الثبلدة ا٤ببادئ إصدار من مكنها للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية ُب البتث للعمل العا٤بية ا٤بنظمة بدأت 1972 سنة منذ   

. 3العمل شركط التكوين، التشغيل،: ٦باالت دبلث حددت ،(1977 جنيف) االجتماعية كالسياسات ا١بنسيات ا٤بتعددة با٤بؤسسات

: تبنيها من كالمواقف للمنظمات االجتماعية المسؤكلية مجاالت. 2

:  للمنظمات االجتماعية المسؤكلية مجاالت. 1.2

 كفق تتكيف كنشاطات ٦باالت كفق تتتدد كالٍب عامة، بصفة للمؤسسة االجتماعية ا٤بسؤكلية عناصر ٙبديد ُب األٕباث تعددت  

. ا٤بتعددين ا٤بصاّب أصتاب كتأدّب نشاط، ا٤بؤسسة، عمل كطبيعة اعتبارات

 أربعة كفق كحددىا  للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية  عناصر بْب الذم الباحثْب، أبرز من  A.Carroll يعترب سابقا أشرنا كما   

 االجتماعية ا٤بسؤكلية يعترب الذم Mc Guire (1963) الباحثْب من الكثّب كافقو كما. (إنسانية) خّبيةك أخبلقية، قانونية، اقتصادية، أبعاد

. تتعداىا بل كالقانونية االقتصادية االلتزامات فقط ليست للمنظمات

 سنقدـ لذا بو، تنشط الذم كاجملتمع ا٤بؤسسة نشاط لطبيعة راجع ىذا االجتماعية، ا٤بسؤكلية ٦باالت تقدٙب ُب الدراسات اختلفت  

. مهمة كمؤسسات باحثْب لدراسات كفقا اجملاالت أىم

 درجة كٚبتلف عاـ، بشكل اجملتمع كرفاىية الطبيعية البيئة أك ا٤بصاّب أصتاب ٘باه اجتماعيا دكرا ٛبارس أف األعماؿ ٤بنظمات ٲبكن

: 1ىي اجملاالت ىذه عناصر أما. أخرل إٔب منظمة من التبِب

                                                           
1
-  PERSAIS Eric, « La RSE en pratique ou comment rendre opérationnelle une règle implicite? », XVème 

Conférence international de management stratégique, Annecy/.Genève 13-16 juin 2006, P9. 
2
، ٝبعية العلـو "التنمية االقتصادية كاالجتماعية ُب سورية"حوؿ  ُْ، ندكة الثبلداء االقتصادية  » المسؤكلية االجتماعية لقطاع األعماؿ« رسبلف خضور،   - 

 .َٔ، صَُُِ/َِ/ِٖ-ُ/ِٓالسورية، دمشق، االقتصادية 
3
- DAVID Patricia, DUPUI J., LEBAS C., Le management responsable vers un nouveau comportement des 

entreprises? , ECONOMICA, Paris, 2005, P.10 
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 ىم ا٤بصاّب كأصتاب اجتماعيا، دكرا األعماؿ منظمات فيها ٛبارس الٍب ا٤بهمة الٍب اجملاالت من كاحدا يعد: المصالح أصحاب -

 :ُب كيتمثلوف ا٤بنظمة، بسلوكيات مباشرة تتأدر الٍب ا٤بنظمات أك اجملموعات آك األفراد

. الضغط ٝباعات ا٤بختلفة، كدكائرىا ا٢بكومة ا٤بنافسوف، كالدائنوف، كا٤بستثمركف ا٤بالكوف اجملهزكف، الزبائن، العاملوف،

 الكثّب كىناؾ ،ISO 14000 البيئية القياسية ا٤بواصفة صدكر بعد خصوصا ا٤بدراء اىتماـ ٧بل البيئة أصبتت لقد: الطبيعية البيئة -

 .ا٣بطّب ٗبخلفاهتا ا٤بستشفيات ككذلك كالنفطية، الكيماكية الصناعية كالشركات بيئي بتلوث تتسبب الٍب األعماؿ من

 ُب ا٤بساٮبة خبلؿ من عاـ بشكل االجتماعي الرفاه ترقية على األعماؿ منظمات بعمل كذلك: عاـ بشكل المجتمع رفاىية -
 .أخرل أمور من هبا يرتبط كما اإلنساف كحقوؽ مبادئ خرؽ كعدـ كفنية دقافية أنشطة كدعم اإلحساف كأعماؿ ا٣بّبية األنشطة

 2:يأٌب كما للمؤسسة االجتماعية ا٤بسؤكلية ٦باالت تقسيم ُب السائد اال٘باه بدكم عباس ٧بمد يقدـ

 امتثاال البيئي التدىور منع أك ٚبفيض على تعمل الٍب األنشطة ُب يتمثل: البيئية كالمساىمات الطبيعية الموارد مجاؿ -

. الفنية الطرؽ كإتباع ا٢بيوم، ايط لتلوث اجملنبة القانونية للمتطلبات

 35 من انتقلت اجملاؿ ٥بذا االستجابة نسبة كجد أمريكية شركة 500 على أجراىا الٍب Bennis دراسة حسب اجملاالت أىم من كيعترب

 .1972 ك 1971 خبلؿ % 43 إٔب %

 األقليات توظيف األكبئة، من ا٢بد لربامج ا٤بؤسسات بتدعيم اجملتمع أفراد لكافة ا٤بنافع تتتقق ٗبوجبو :العامة المساىمات مجاؿ -

. كغّبىا كا٤بعاقْب،

 .اجملاؿ ُب كمديرين فنيْب ٥با %63 مقابل ُب اجملاؿ ٥بذا تستجيب منها % 68 أمريكية شركة 232 على بدراسة  Shetty and Vernonقاـ

 التدريب، األفراد، ١بميع متكافئة عمل فرص بتوفّب البشرم الرأ٠باؿ ٤بتطلبات الىتمامو داخلي ٦باؿ يعترب :البشرية الموارد مجاؿ-

 إلسهامو البشرم بالرأ٠باؿ االىتماـ كزيادة التقِب فالتطور قانونا، مضمونة كاغلبها ا٤بعيشة مستول مع ا٤بتوافق كا٢بوافز األجور نظاـ إتباع

. اإلبداع على كتشجيعو ا٢بديثة اإلنتاج طرؽ مع كتكييفو بتدريبو ا٤بؤسسة ٪باح ُب الكبّب

 .ا٤بناسبة كا٣بدمات السلع بتوفّب ٞبايتهمك إلرضائهم العمبلء مع بالعبلقات يهتم: كالخدمة المنتج مساىمات مجاؿ -

 نشره الذم كالبتث االجتماعية ا٤بسؤكلية ٦باالت حوؿ السابقة الدراسات بتقدٙب 3الحمدم حسين محسن فؤاد الباحث قاـ   

Wolfgang (2000) كالعاملْب، ا٤بؤسسة بأنشطة ا٤بتأدرين األفراد ٘باه اجملتمع، ٘باه مسؤكلية إٔب ٦باالهتا قسم الذم كاليفورنيا جامعة ُب 

 العاملْب، ا٤بستهلكْب،: يأٌب كما االجتماعية ا٤بسؤكلية ٦باالت PLAZZI and STARCHER(2001)  حدد كما. الطبيعية البيئة ٘باه

                                                                                                                                                                                     
 
. ِٗ-ُٗ، ص صََِٕئل للنشر، األردف، ،دار كااإلدارة كاألعماؿصاّب مهدم ٧بسن العامرم، طاىر ٧بسن منصور الغاليب،  - 
. ٖٗ-ُٖ، ص صَََِ، دار ا١بامعة ا١بديدة للنشر، مصر، المحاسبة عن التأثيرات البيئية كالمسؤكلية االجتماعية للمشركع٧بمد عباس بدكم،   -ِ
دراسة تحليلية لعينة من المديرين )رضا المستهلك األبعاد التسويقية للمسؤكلية االجتماعية للمنظمات كانعكاساتها على فؤاد ٧بسن حسْب ا٢بمدم،   -ّ

، أطركحة دكتوراه فلسفة غّب منشورة، كلية اإلدارة كاالقتصاد، ا١بامعة (كالمستهلكين في عينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية
 .ٖٔ -ْٕ، ص صََِّا٤بستنصرية، بغداد، 
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 اٯبايب ارتباط ٥با االجتماعية ا٤بسؤكلية أف Marriott Willard دراسة تثبت .ا٤بستثمرين الية، اجملتمعات البيئة، كاجملهزين، العمل شركاء

 .٤بؤسساهتم أٮبيتها يعلموف ا٤بستثمرين كاغلب ا٤بإب باألداء

 اجملهزين، مع العبلقات العاملْب، مع العبلقات اجملتمع، تطوير: ىي ٦باالت HEYEN  (2002) كفق SRCO شركة اعتمدت كذلك   

. ا٤بادية ا٤بسؤكلية التقارير، إعداد الرقابة، ااسيب، التدقيق التسويقية، ا٤بمارسات الطبيعية، كا٤بوارد البيئة ٞباية

 أخبلقيات ا٤بستهلك، ٞباية اجملتمع، ٘باه ا٤بسؤكلية: اآلتية اجملاالت اعتمد (2003ا٢بمدم، حسْب ٧بمد فؤاد) دراستو ُب أما   

. الطبيعية كا٤بوارد البيئة ٞباية األعماؿ،

: للمنظمات االجتماعية المسؤكلية تبني من الموقف. 2.2

 ملتوف ٲبثلو األكؿ اال٘باه األعماؿ، منظمات قبل من للمؤسسات االجتماعية ا٤بسؤكلية تبِب ٖبصوص متعارضْب ا٘باىْب يوجد   

 قليلة ا٘باىات ىناؾ: "بقولو (1962)" كالرأ٠بالية ا٢برية" كتابو ُب للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية من موقفو يذكر الذم فريدماف

 ا٤باؿ من ٩بكن قدر أكرب ٝبع غّب اجتماعية ٤بسؤكلية ا٤بؤسسات موظفي قبوؿ مثل ا٢بر ٦بتمعنا قواعد با٣بطر هتدد أف تستطيع

 ٤بساٮبيهم، قصول مالية فوائد ٙبقيق غّب اجتماعية مسؤكلية األعماؿ لرجاؿ كاف كإذا أساسي، بشكل مدمرة عقيدة ىذه ٤بساٮبيهم،

 الذم العبء مقدار يقرركا أف يستطيعوف ىل االجتماعية؟ ا٤بصلتة يقرركا أف ذاتيا ٨بتاركف أفراد يستطيع ىل معرفتها؟ يستطيعوف فكيف

 .1"االجتماعية ا٤بصلتة تلك خدمة أجل من مساٮبيهم على أك أنفسهم على لوضعو تربيرا ألنفسهم ٯبدكف

 االقتصادم اال٘باه ىذا كٲبثل كاسعا، اجتماعيا دكرا تتبُب أف ٯبب األعماؿ منظمات أف يرل األخرل النظر كجهة با٤بقابل   

: 2حججهم بْب كمن ،سامويلسوف باكؿ األمريكي

. اجملتمع من جزء ا٤بؤسسة اعتبار -

 .البعيد ا٤بدل على تزداد أف لؤلرباح ٲبكن اجتماعي دكر بتبِب-

 .كالعاملْب اجملتمع حساب على لؤلرباح ىابتتقيق للمؤسسات ا٤بوجو النقد ٘بنب-

 .ٙبقيقها إٔب تسعى الٍب كالشهرة التنافسية ا٤بيزة يعزز اجتماعيا، دكرا بتبِب للمنظمة عامة صورة تكوين -

 .السلبية آدارىا ٙبمل ُب ٗبساٮبتها للمجتمع أرقى حياة كنوعية أفضل بيئة -

 .األعماؿ ُب ا٢بكومي التدخل من التقليل -

 .مبيعاهتا كزيادة ا٤بنظمة موقع بتعزيز للمالكْب ا٤بنافع زيادة -

 .اجتماعيا اإلسهاـ من ا٤بنظمات ٛبكن الكبّبة كالتكنولوجية ا٤بالية اإلمكانات -

 :األعماؿ لمنظمات البيئية االنشغاالت. 3

                                                           
 
 .ُِٓ، صُٕٖٗ، ترٝبة يوسف علياف، مركز الكتب األرد٘ب، األردف، لية كالحريةالرأسما ميلتوف فريدماف،  - 
 .ِٕٓ-ِٔٓمرجع سبق ذكره، ص ص طاىر ٧بسن منصور الغاليب، كائل ٧بمد صبتي إدريس،  -ِ
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 زيادة العماؿ، عدد زيادة ا٤بنظمات، حجم كضخامة فيها، تعمل الٍب البيئة ُب األعماؿ منظمات تأدّب ُب زادت عدة متغّبات   

 كتماية ا٤بختلفة الضغط ٝباعات طرؼ من انتقادىا إٔب أدل الذم األمر نفوذىا، من زادت التكنولوجيا تعقد ا٤بوارد، على الطلب

 ككذا الكثّب، منها ينتظر إذ كاجملتمع بينها الضمِب االجتماعي للعقد التقليدم ا٤بفهـو ك٘باكز العماؿ، حقوؽ كا٤بستهلك، البيئة

 ا٤بنظمات ىذه بْب من دكلية، كاتفاقات مبادئ شكل ُب نشره على كعملت االجتماعية للمسؤكلية مفهـو قدمت الٍب الدكلية ا٤بنظمات

 .  للعمل العا٤بية كا٤بنظمة االقتصادية، كالتنمية التعاكف منظمة األكركبية، اللجنة للتقييس، العا٤بية ا٤بنظمة ا٤بتتدة، األمم ىيئة

 صناعية شركة بتقدٙب كىذا ،(أبعادىا) جوانبها بكل ا٤بستدامة التنمية مفهـو إدراج ُب للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية كتساىم  

 ُب التفوؽ لتتقيق بالسعي كالبيئة، اجملتمع االقتصاد،: ىي ٦باالت دبلث ُب مسؤكليات على بشمولو ا٤بستدامة، التنمية ٥بدؼ صينية
 كاالستثمار البيئة، ٞباية منتجات تطوير ُب السعي يعِب الذم االجتماعية، العدالة البيئية، النوعية االقتصادم، باالزدىار اجملاالت ىذه

 1.اجملتمع على إٯبابا لينعكس فيها

 األعماؿ مواقف ُب الفردية للمعايّب تطبيق أهنا على تعرؼ كالٍب األعماؿ بأخبلقيات للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية كتقَبف   

 تطوير خبل٥با من يتم الٍب للعمليات ا٤بنهجي كالتتليل الدراسة إال ىي ما األعماؿ أخبلقيات أف إٔب Van Vilock كيشّب ا٤بختلفة،

 كأكضح. كللمنظمة كللمجموعات للفرد كجيد صتيح ىو ما االعتبار ُب آخذا أخبلقيا خيارا القرار ىذا يصبح ٕبيث اإلدارم القرار

Wiley 2.قراراهتا على ٧بددات كتضع ما منظمة سلوؾ ٛبثل الٍب األخبلقية كالقيم ا٤ببادئ من ٦بموعة ىي األعماؿ أخبلقيات أف 

 ٙبصل أف ٲبكن الٍب الفوائد كأىم اجملتمع، شرائح ٤بختلف بالغة أٮبية ذك يعترب األعماؿ ٤بنظمات األخبلقي بالسلوؾ فااللتزاـ   

: 3منها األعماؿ منظمات عليها

 بأخبلقيات ا٤بنظمة التزاـ يتضمن (ISO، 9000، 14000، 26000 مثل) خاصة عمل امتيازات ك عا٤بية شهادات على ا٢بصوؿ -

. كغّبىم االستخداـ، االستهبلؾ، التوزيع، اإلنتاج، إطار ُب األعماؿ

. ا٤بنظمة ٙبققو الذم ا٤بإب كا٤بردكد األخبلقي االلتزاـ بْب اإلٯبايب الَبابط -

 أماـ مواجهة ُب يضعها األخبلقي االجتماعي االقتصادم التوجو عن بعيدا االقتصادم كالنموذج الرشد مبدأ على ا٤بنظمة تركيز -

 .أخبلقي البل تصرفها نتيجة تكاليفها زيادة إٔب يؤدم كما ا٤بصاّب، أصتاب

 .ا٤بنظمة على إٯبايب مردكد كمالو كاإلقليمية، الية البنية صعيد على ا٤بنظمة ٠بعة تعزيز -

 .سلبية تأدّبات إٔب ا٤بنظمة يقود الذاتية ا٤بصلتة ٫بو ميل ىو العمل ُب األخبلقيات ٘باىل أف ترل ا٢بديثة التوجهات -

                                                           
ىػ،  ُِْٕ، ُُا٤بعرفة، السعودية، العدد ، سلسلة ٫بو ٦بتمع  » بين الواقع كالمأموؿ... التنمية المستدامة في الوطن العربي  «مركز اإلنتاج اإلعبلمي،  -ُ
 .ِْص

، دار كائل للنشر، الطبعة األكٔب، (األعماؿ كالمجتمع)المسؤكلية االجتماعية كأخالقيات األعماؿ طاىر ٧بسن منصور الغاليب، صاّب مهدم ٧بسن العامرم،   -ِ
 .ُّٓ، صََِٓاألردف، 

 . ُّٖ -ُّٔنفس ا٤برجع، ص ص  -ّ
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 االجتماعية البيئة داخل كمتغّبات عوامل تتوفر أف ٯبب إذ ،االجتماعية المسؤكلية تبِب إٔب تسعى ا٤بنظمات جعل ما ىذا  

 ا٤بستهلك تطلعات طبيعة ككذا كموردين، مؤىلة بشرية موارد من ٤بدخبلهتا مقبولة مصادر الشفافية، للمنافسة، قوانْب كتوفر كالتنافسية،

 :1ىي كطوعيا قانونيا االجتماعية المسؤكلية تبِب ٘بعل الٍب العوامل أىم أما. كرغباتو

:  للمنظمة بالنسبة البيئة كتنافسية إستراتيجية. 1

. كاإلنصاؼ باالنفتاح تتسم للمنافسة الية القوانْب -

 .(التعبّب حرية اإلنساف، حقوؽ احَباـ) كالسياسية االجتماعية القانونية، النصوص -

 .التنافس ٙبكم الٍب كافزات القواعد -

. الفكرية ا٤بلكية حقوؽ ٞباية شركط -

 .(ا٤بتنافسة الصناعات ُب الفساد) الشفافية -

 .(العمل ُب التمييز ضد قوانْب كجود) للتمييز ا٤بناىضة األنظمة -

:  المدخالت طبيعة. 2

. للمؤسسة متاحة خاصة مدخبلت عالية، نوعية توفر -

 .االجتماعية ا٤بسؤكلية شركط ضمن للعمل قابلْب ٧بليْب موردين توفر -

 .اإلنتاج ٗبجاالت مرتبطة مؤسسات إٔب دخوؿ -

 .الصناعات من تكثف ٧بلية شبكات أك ٝباعات كجود -

 : كداعمة صلة ذات صناعات. 3

. ٧بليا تدعيم صناعات دخوؿ -

 .البشرية ا٤بوارد توفر -

 .كا١بامعات البتث ٤بعاىد الدخوؿ إتاحة -

 .الية القاعدية ا٤بنش ت فعالية -

 .لئلدارة الية الفعالية -

 .كتكنولوجية علمية قاعدة توفر -

 .٧بليا ا٤بتوفرة الطبيعية للموارد االستدامة خاصية -

                                                           
1
-PORTER Michael E., KRAMER Mark R., « Strategy and Society : The link between competitive 

advantage and corporate social responsibility », Harvard Business Review, HBR.org, December 2006, P87. 
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 .ا٤بتاح الرأ٠باؿ -

:  المحلي الطلب طبيعة. 4

. كا٣بدمات للسلع كالبيئية االجتماعية بالقضايا ا٤بتعلقة للطلبات كالوفاء التطلع درجة -

. (حاجاتو) الي ا٤بستهلك كتطلعات طبيعة -

 .الية التنظيمية ا٤بعايّب -

 .كاجملتمع األعماؿ ٦باؿ توجهات ُب تأدر نادرة ٧بلية حاجات -

 اٯبايب بشكل االجتماعي األداء ٙبديد ُب ادر لو يكوف الذم ا٤بإب كاألداء االجتماعية ا٤بسؤكلية بْب العبلقة بدارسة إٔباث اىتمت   

 على العملي الطابع إضفاء شاهنا من ميكانزمات استخداـ إٔب يراجع ا٤بإب، على االجتماعي األداء يؤدر أف ٲبكن كما سليب، أك

 تقدٙب مع تدخلها ٦باؿ كٙبديد بوصفها اآلليات ٥بذه ا٤بختلفة األكجو نقدـ لذا تنافسية، ميزة بناء اجل من االجتماعية ا٤بسؤكلية

 . 1باعتمادىا فوائد اكتسبت ٤بؤسسات ٩بارسات

 الفعاؿ كالتوظيف كا٣بارجية، الداخلية البيئة بْب ا٤بوائمة من لتتمكن ا٣بارجية العوامل تشخص أف ا٤بنظمة على ٯبب  إذ

 التوازف ٙبقق ٘بعلها ك لية، عملها مسارات داخل االجتماعية ا٤بسؤكلية ا٤بنظمة تدمج كلكي االجتماعية، ا٤بسؤكلية ا٘باه إلسَباتيجياهتا

:     ىي اآلليات كاىم. معها ا٤بتعاملة األطراؼ كمصاّب أىدافها بْب

. للتسويق ككسيلة للسمعة كضامن للمؤسسة االجتماعية ا٤بسؤكلية ،بالنشاط كالترخيص الشرعية. 1

 أف كما ا٤بنظمة، ٠بعة غالبا عليها تتوقف كالٍب العمومية، السلطات طرؼ من االستغبلؿ ترخيص على ا٢بصوؿ: اآللية كصف -

 .ا٤بنافسْب ٘باه تنافسية ميزة تكسبها ا٤بنظمة ٠بعة

 االجتماعية، بل فقط اقتصادية نظر كجهة من ليس شرعية، كتكسب كاالستمرار التطور ا٤بنظمات أرادت إذا الراىن كقتنا ُب   

 ا٤بنظمة على كجب إذ .الكتساهبا الوسائل أحد األخبلقي السلوؾ كيعترب للمنظمة، اإلسَباتيجية الرؤية ُب متزايد بشكل فيرض فالتماسها

 مقاربات دبلث توجد ،Argandona (2004) كيذكر .أخبلقي بعد تتضمن شرعية قرارات كاٚباذ االجتماعية، ا٤بسؤكلية رؤية كفق السّب

 (اإلدارة منطلق) ا٤بؤسسة ٱبص فيما. (اإلدارة منطلق) ا٤بؤسسة ،(السوؽ منطلق) السوؽ السلطات، طريق عن: الشرعية الكتساب

. اإلسَباتيجي موقعها بتطوير يسمح ما أنشطتها، ُب األخبلقي السلوؾ ٘بسد إجراءات أك أدكات بوضع ٥با يسمح الطوعي فاإلجراء

 اختيار تكاليف كتتجنب طويلة لفَبة مورديها مع العبلقة استمرارية كيضمن بالتمييز، أك بالتكلفة متعلقة سواء تنافسية ميزة ٥با كٰبقق

 أداء ٥با يضمن ٩با عمبلئها، كالء تكسب ككذا ا٤بعامبلت، تكاليف تقليص ُب ا٤بؤسسة يساعد باألخبلقيات فاالىتماـ .جدد موردين

 غّب با٤بمارسات ا٤برتبطة ا٤بخاطر تقليل التشريعية، التطورات من االحتياط : -بػ للمؤسسة األخبلقي السلوؾ كيسمح. أكيد مإب

 شرعيتها من يزيد للمؤسسة األخبلقي السلوؾ إذف .اجملتمع مع ا٣بصومة كتقليل الصناعة داخل ك٠بعتها مكانتها ُب زيادة األخبلقية،

 2.إٯبابية صورة اكتساب على كيساعدىا

                                                           
1
-GOND Jean P., LGALENS Jaques, Op.cit., P137. 

2
- SEGUIN Francine et DURIF Fabien, « Une stratégie étique (chemin faisant) », Gestion, HEC Montréal, 

Vol.32, Montréal, 1/2007, PP83-85. 
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 ترخيص على ا٢بصوؿ ُب اجتماعيا مسؤكلة كمؤسسة ٠بعتها من الفرنسية LAFARGE مؤسسة استفادت: ممارسة أمثلة -

 مؤسسة كقامت. ا٤با٫بة ا٥بيئات نفس من بالرفض قوبلت منافسة مؤسسات أف حْب ُب حساسة، مناطق ُب الطبيعية ا٤بوارد استغبلؿ

Body Shop منتجات صناعة ٦باؿ ُب منافسيها على بالتفوؽ ٥با ٠بح طبيعية مواد كاستعماؿ ا٢بيوانات، احَباـ البيئة، كتماية ٖبيارات 

 .1ا٢بادة ا٤بنافسة ذات الزينة

 .ا٤بنافسْب قول لتبديد كأسلوب للمؤسسة االجتماعية ا٤بسؤكلية: المنافس تكاليف زيادة. 2

 ا٤بنافسْب تكاليف ُب يزيد التنافسي، القطاع مستول على الصارمة للضوابط تركج الٍب اجتماعيا ا٤بلتزمة ا٤بنظمات: اآللية كصف -

 .اتملْب ا٤بنافسْب كتعيق ٦باراهتا، ُب الراغبْب ا٢باليْب

 ايط لوقاية متقدمة جد معايّب تنفيذ ُب Dow Chemical شركة ساٮبت األمريكية الكيميائية الصناعات بقطاع: ممارسة أمثلة -

 .التلوث من

 .العمل سوؽ ُب للجودة كإشارة االجتماعية ا٤بسؤكلية تعترب: إنتاجية األكثر العاملة اليد جذب تعزيز. 3

 األكثر كخصوصا اتملْب، للعماؿ ا٤بؤسسة جاذبية كتعزيز بتتسْب للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية تسمح: اآللية كصف -

. إنتاجية

 للطلبة ا٤بستهدفة اتصا٥با أنظمة ُب للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية برامج ACCENTURE مؤسسة قدمت :ممارسة أمثلة -

 .الشهادات كحاملي

. ا٤بستهلك سلوؾ على تؤدر تسويقية كوسيلة للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية: المبيعات زيادة. 4

 جوىرية قيمة ذك منتج على مبِب كمدرؾ متميز تسويقي ٛبوقع بناء ُب تساىم للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية: اآللية كصف -

 .ا٤بستهلك لدل مدركة

 .االجتماعية ا٤بسؤكلية على مبنية تسويقية إسَباتيجيات كضعوا ، The Body Shop, Patagoniaمؤسسات :ممارسة أمثلة -

 .التنظيمية للنجاعة كنموذج للمؤسسات االجتماعية ا٤بسؤكلية: التكاليف في كالتحكم المخاطر تقليل. 5

 كٚبفيض ا٤بوارد إىدار بتقليل كالبيئة الطاقة ٦باؿ ُب االقتصاد بتتقيق للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية تسمح: اآللية كصف -

 .كالبيئية االجتماعية األخطار

 بعد لوكاالهتا الضوئية البلفتات تشغيل إيقافها بعد الدكالرات مبليْب من الكثّب ُب توفّبا HSBC مؤسسة حققت :ممارسة أمثلة -

 .ليبل العاشرة الساعة

 .البشرية للموارد االسَباتيجي للتسيّب كوسيلة للمؤسسات االجتماعية ا٤بسؤكلية: التنظيمي السلوؾ على التأثير. 6

 مرتبط إضافيا دكرا ٛبنح كما الوظيفي، كالرضا العبلقات العمل، ا٘باىات ُب تؤدر للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية: اآللية كصف -

 .البشرية ا٤بوارد بأداء

                                                           
1
 -Ibid., P85. 
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 االجتماعية ا٤بسؤكلية أف أدبتت (The Corporate Citizenship Company) إ٪بليزم استشارم لػمكتب دراسة ُب :ممارسة أمثلة -

 .منظمتهم ٘باه ا٤بستخدمْب كاستقامة كالء تعزيز كلذا با٤بؤسسة التنظيم إعادة معدؿ بتقليص تسمح للمنظمات

 .داخلي إسَباتيجي كمورد  للمؤسسات االجتماعية ا٤بسؤكلية: كالكفاءات التعليم. 7

 مهارات تنمية ُب كمساٮبة كالبيئية االجتماعية، اإلدارة ٦باؿ ُب التعليم تنشط للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية: اآللية كصف -

 .حديثة

 .ا٤بؤسسة داخل بعد فيما انتشرت معارؼ، ٖبلق ٠بح ا٤بصاّب أصتاب إلدارة نظاـ Danone كضعت :ممارسة أمثلة -

 :خاتمة

 كبرزت شرائتو، ٗبختلف فيو تعمل الذم اجملتمع ٘باه األخبلقي كالتزامها االجتماعي دكرىا تكتسب األعماؿ منظمات بدأت   

 أدبتت أف بعد كاحد آف ُب كاجملتمع األعماؿ رجاؿ اىتماـ تثّب الٍب ا٤بواضيع أىم أحد أصبتت الٍب للمنظمات االجتماعية ا٤بسئولية

 ىذا تبِب دكف ا٤بصاّب أصتاب كالء ضماف للمنظمة ٲبكن ال بل اآلخر مع يتعارض أف دكف أىدافو ٙبقيق للطرفْب ٲبكن أنو الدراسات

. ا٤بفهـو

 يقدمها حيث االجتماعية، األنظمة كاختبلؼ هبا مرت الٍب ا٤براحل إٔب كيرجع ٧بتواىا، ُب االجتماعية ا٤بسؤكلية مفاىيم كتباينت   

Bowen ك 1953 سنةDavis كأما األعماؿ، رجاؿ مسؤكلية أهنا على 1966 سنة Robbins لؤلعماؿ األخبلقي االعتبار على ركز فقد .

 الٍب كالتطوعية األخبلقية القانونية، االقتصادية، التوقعات ٛبثل فهي A.Carroll الباحث قدمو مشوال أكثر يعد الذم التفسّب كأما   

 العا٤بية ا٤بنظمة ا٤بتتدة، كاألمم االجتماعية ا٤بسؤكلية مبادئ عو٤بة ُب الدكلية ا٤بنظمات ساٮبت كقد ا٤بنظمات، من اجملتمع ينتظرىا

. االقتصادية كالتنمية التعاكف منظمة للعمل، العا٤بية ا٤بنظمة للتقييس،

 مكاسب ٥با حقق ما لعمل،ؿ ك لية كجعلو عملها، مسارات داخل منظمات عدة االجتماعية ا٤بسؤكلية مفهـو تبنت كقد   

 تنفيذ ُب الكيميائية الصناعات قطاع ُب الناشطة األمريكية Dow Chemical شركة ساٮبت اجتماعيا، مسؤكلة كمنظمات ٠بعةكاؿ

 األكثر كخصوصا اتملْب، للعماؿ ا٤بؤسسة جاذبية كتعزيز بتتسْب ٥با يسمح كأيضا التلوث، من ايط لوقاية متقدمة جد معايّب

 جعل ا٤بنظمات كبعض ا٤بستهلك، لدل مدركة جوىرية قيمة ذك منتج على مبِب كمدرؾ متميز تسويقي ٛبوقع بناء على كيعمل. إنتاجية

.  ا٤بصاّب أصتاب إلدارة نظاـ ككضع البشرية، للموارد االسَباتيجي للتسيّب كوسيلة للمنظمات االجتماعية ا٤بسؤكلية  مفهـو

 قوانْب كتوفر كالتنافسية، االجتماعية البيئة داخل متغّبات توفر إٔب راجع الذكر السابقة ا٤بنظمات طرؼ من للمفهـو التبِب ىذا   

 ا٤بتعلقة للطلبات كالوفاء التطلع درجة ،(التعبّب حرية اإلنساف، حقوؽ احَباـ) كالسياسية االجتماعية القانونية، النصوص للمنافسة،

 كٰبملها ا٤بنظمات باقي سلوكات على يؤدر ما. للمدخبلت شرعية مصادر الشفافية،كا٣بدمات، للسلع كالبيئية االجتماعية بالقضايا

.   اجتماعيا كا٤بسؤكلة الرائدة ا٤بنظمات خطى على  كالعمل األطراؼ، ٗبصاّب االىتماـ على

 الغّب األعماؿ كاتساع الفساد كالبيئية،بانتشار االجتماعية العوامل على سياساهتا تتوفر ال الٍب الدكؿ ُب حاصل ىو ما عكس كىذا   

 أصتاب ٘باه سلوكاهتا تعديل على ا١بنسيات كا٤بتعددة الية األعماؿ منظمات ٘برب الٍب الية، اجملتمعات ألعراؼ كا٤بنافية قانونية

.  ا٤بصاّب
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:   المراجع قائمة

:  العربية باللغة -

 جراء من المحققة كالعوائد األعماؿ لمنظمات االجتماعية المسؤكلية لماىية النظرم التأصيل " نواؿ، ضياُب أٞبد، ٛبيزار -1

 التسيّب، كعلـو كالتجارية، االقتصادية العلـو كلية االجتماعية، كا٤بسؤكلية األعماؿ منظمات حوؿ الثالث الدكٕب ا٤بلتقي ،"تبنيها

. 15/02/2012-14 بشار، جامعة

 .2010 أفريل ،90 العدد الكويت، التنمية، جسر ، "للشركات االجتماعية المسؤكلية "األسرج، حسْب -2

 .2007 األردف، للنشر، كائل ،دار"كاألعماؿ اإلدارة"الغاليب، منصور ٧بسن طاىر العامرم، ٧بسن مهدم صاّب - 3

 للنشر، كائل دار ،" (متكامل منهجي منظور) اإلستراتيجية اإلدارة" إدريس، صتيب ٧بمد كائل الغاليب، منصور ٧بسن طاىر 4-

.    2007 األكٔب، الطبعة

 األعماؿ) األعماؿ كأخالقيات االجتماعية المسؤكلية" العامرم، ٧بسن مهدم صاّب الغاليب، منصور ٧بسن طاىر -5

 .2005 األردف، األكٔب، الطبعة للنشر، كائل دار ،" (كالمجتمع

 . 2008 عماف،األردف، اليازكرم، دار ،"المعاصر اإلدارم الفكر في قراءات" ا٣بفاجي، عباس نعمة منصور، ٧بسن طاىر -6

 كاالجتماعية االقتصادية التنمية" حوؿ 14 االقتصادية الثبلداء ندكة ،" األعماؿ لقطاع االجتماعية المسؤكلية" خضور، رسبلف -7

 .28/02/2011-25/1 دمشق، السورية، االقتصادية العلـو ٝبعية ،"سورية ُب

 ، "الجنسيات متعددة الشركات نشاط على االجتماعية المسؤكلية معايير تأثير" العزيز، عبد بن سفياف ٨بلوُب، السبلـ عبد -8
 /15-14 بشار، جامعة كالتسيّب، كالتجارية االقتصادية العلـو كلية االجتماعية، كا٤بسؤكلية األعماؿ منظمات حوؿ الثالث الدكٕب ا٤بلتقى

02/ 2012 .

"  المستهلك رضا على كانعكاساتها للمنظمات االجتماعية للمسؤكلية التسويقية األبعاد" ا٢بمدم، حسْب ٧بسن فؤاد -9

 دكتوراه أطركحة ،(اليمنية ا١بمهورية ُب الغذائية للمنتجات ا٤بصنعة ا٤بنظمات من عينة ُب كا٤بستهلكْب ا٤بديرين من لعينة ٙبليلية دراسة)
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ليبيا نموذجاي  : الجهود الدكلية ألجل حماية البيئة كاألمن اإلنساني
كلية  االقتصاد كالعلـو السياسية ،  جامعة الزيتونة  -قسم العلـو السياسية /  عبد السالـ محمد خلف اهلل البعباع. د 

  

  

 .أىمية الدراسة كمنهجيتهامقدمة عامة في 

أضتي موضوع البيئة موضوعا شائعا عا٤بيا تتناكلو ككاالت اإلنباء الية كالعا٤بية كيتناكؿ ُب الندكات كا٤بؤٛبرات الدكلية ، كأخذ 
عات الوطنية ينتي ا٘باه اىتماـ الدكؿ كا٤بؤسسات كا٤بنظمات الدكلية كالعا٤بية إٔب درجة أنو أصدرت تلك الدكؿ العديد من التشرم

كلية كالقوانْب الٍب تشّب إٔب ٞباية البيئة من التلوث كصيانة ا٤بوارد الطبيعية السيما غّب ا٤بتجددة ، كإبراـ ا٤بعاىدات كاالتفاقيات الد
. ُب ىذا الشأف 

 

:- أىمية الدراسة

لٍب تطرأ على ايط البيئي العا٤بي كالٍب تكمن أٮبية  ىذه الدراسة ُب ٧باكلة منا للتعرؼ كالوقوؼ على طبيعة البيئة كالتأدّبات ا
تساىم ُب هتديد أمن كاستقرار ا١بماعات البشرية سواء أكانت ىذه التتديات ناٝبة عن التطور العلمي كالتكنولوجي ا٥بائل الذم 

ف ُب ٝبيع ؿ إلية اإلنساحققتو البشرية، أـ تلك ا٢بركب كالنزاعات ا٤بسلتة كشدة دمارىا خاصة التطور التقِب  الذم كص
. اجملاالت

من ا٤بهم أف نضع عدداي من الفركض للتتقق منها من خبلؿ طرح عدد من التساؤالت يراد اإلجابة عنها ُب  :-الفرضيات 
. ىذه الدراسة للتوصل إٔب النتائج ا٤برجوة

ما ىي أىم تلك ا٤بخاطر الٍب هتدد البيئة كانعكاسها على حقوؽ اإلنساف البيئية ؟    -ُ
ستطيع اجملتمع الدكٕب تقوية مؤسساتو كمنظماتو الدكلية كتسخّب االتفاقيات كا٤بواديق الدكلية ٤بواجهة إٔب أم مدل م -ِ

. اإلخطار البيئية خاصة تلك الٍب تظهر على فَبات متباعدة من بدء عملية انتشار ا٤بلودات ؟
                                                                                                                                                                                                اإلنساف البيئة                                                                                                                ما مدل قدرة الدكؿ كا٤بنظمات الدكلية على اإليفاء بالتزاماهتا حياؿ موضوع حقوؽ -ّ

 

  :-منهجية الدراسة 

  :-يتم االستعانة بعدد من ا٤بناىج العلمية ُب ىذه الدراسة 

. التتليل التارٱبي لتتديد  االىتمامات الدكلية ٕبقوؽ اإلنساف البيئية -ُ
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بالبيئة من خبلؿ استعراض كٙبليل أحكاـ كنصوص بعض ا٤بنهج القانو٘ب الستعراض بداية االىتمامات الدكلية  -ِ
االتفاقيات الدكلية ذات الصلة ا٤بباشرة بالبيئة فضبل عن تناكؿ العديد من ا٤بؤٛبرات الدكلية الٍب ساٮبت بشكل جاد كمباشر ُب أبراز 

ذ عدد من اإلجراءات االحَبازية ٤بنع أٮبية البيئة كضركرة ٞبايتها ،كما ينتج عنها من مقررات كمبادئي ساٮبت ُب دفع الدكؿ الٚبا
. التلوث كمكافتتو

.  يتم االستعانة با٤بنهج الوصفي لتتديد  كتوصيف ا٢بالة الطبيعية للبيئة اإلنسانية -ّ

 :-تقسيمات البحث 

ٙبديدان  المبحث األكؿيتم تقسيم ىذه الدراسة إٔب دبلث مباحث رئيسة كل مبتث مقسم إٔب عدد من ا٤بطالب، يتناكؿ  
فإنو يتعرض بالدراسة للتأدّبات السلبية على البيئة اإلنسانية  إما المبحث الثانيىـو البيئة كعناصرىا كالتتديات الٍب تواجهها ، ٤بف

 كاألخّب ، االىتمامات الدكلية با٢بقوؽ البيئية اإلنسانية كيتناكؿ المبحث الثالثكانعكاسها على ا٢بقوؽ البشرية البيئية  ، 

.  مفهـو البيئة كالتحديات التي تواجهها  :-المبحث األكؿ 

البد لنا من ٙبديد أىم كأبرز التتديات الٍب ساٮبت ُب كجود التغّبات البيئية على ا٤بستول العا٤بي الٍب  شكلت انعكس 
كشامبل  سلبياي على حقوؽ اإلنساف البيئية كاألمن اإلنسا٘ب بشكل عاـ  ، غّب أنو كقبل ذلك كلو البد لنا نتناكؿ مفهوما عاما

 ـ، ٤ُِٕٗبصطلح البيئة الذم ظهر مفهومة من خبلؿ  ما نص عليو ا٤بؤٛبر األكؿ للبيئة اإلنسانية ُب استكهوٓب سنة 

مفهـو البيئة كأنواعها كعناصرىا                                                     :-المطلب األكؿ

:- مفهـو البيئة/ أكال 

 اللغة العربية ايط ا٢بيوم كا٤بكاف الذم يوجد فيو الكائن سواء أكاف حيان أـ ٝبادنا كبكل ما توجد يقصد هبا ُب: البيئة لغةن 
 .(ُ)بو أك من حولو من ظركؼ كقت ٙبديد ىذه البيئة

، ك يتم األخذ بو عند ٙبديده كمفهـو ، فهي تعرؼ بأهنا فرع من فركع علم اإلحياء ا٤بهمة:  مصطلح البيئة كدالالتو  العلمية 
ك  (البيولوجيا البيئية)علم دراسة العبلقة ا٤بتبادلة بْب الكائنات ا٢بية كالظركؼ ايطة هبا كالٍب تعيش فيها  فيزيائيا كحيويا كتسمى 

تشمل العبلقات ا٤بتبادلة بْب اإلنساف كباقي الكائنات ا٢بية األخرل كعبلقتهما مع العوامل غّب ا٢بية الٍب قد تؤدر عليو كيتفاعل 
. ىامع

أنو جرل استخداـ مصطلح البيئة كبدأ ا٢بديث عنو ألكؿ مرة ُب مؤٛبر األمم ا٤بتتدة عن البيئة : ك يرل الدكتور فرج  ا٥بريش  
، كأف مصطلح البيئة من ا٤بصطلتات النادرة الٍب ٥با اىتمامات كاسعة "الوسط البيئي"ـ بدال من مصطلح ُِٕٗباستوكهلم  سنة 

. (ِ) ص علما بعينوُب أغلب العلـو دكف أف تخ

  نصت العديد من الدساتّب كالقوانْب البيئية ُب ٨بتلف دكؿ العآب  -البيئة لدل التشريعات الوطنية كالدكلية 
" البيئة"كتعددت ا٤بفاىيم البيئية نتيجة لتعدد كجهات النظر حوؿ ىذا ا٤بوضوع، فقد جرل ُب العادة استخداـ مصطلح 

                                                           
(

 
 م 200تؼة الأوىل غحدهللا حشاثة ، رؤية ازلين الؤساليم يف احلفاظ ػىل امحيئة، ازلار امؼرتية نونرش وامعحاػة، املاىرة،  امط  ( 

(
2

 .52م ص1999فرج اميريش، جرامئ ثوويث امحيئة،دراسة ملارهة، منضورات جامؼة كار يووس،  تنغازي، ادلاىريية انويخية ، امعحؼة الأوىل ، س نة   -(
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، فهناؾ على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر البيئة الدكلية ُب الدراسات (ُ)للداللة على موضع اددات ا٤بكانية أك حالة لشئ ما 
السياسية، كيقصد ىنا ايط السياسي للدكؿ كتفاعبلهتا ك٧بددات السياسة الدكلية، كالبيئة االجتماعية أم اجملاؿ ا٤بكا٘ب 

ُب اجملتمع، كالبيئة االقتصادية أيضا يقصد هبا الظركؼ ا٢بالية الٍب ٙباكي حالو اقتصادية كا٤بعيشي الذم ينشأى بو الفرد 
معينة جملتمع ما أك لدكلة معينو، كالبيئة ا١بغرافية تعرب عن ا٤بوقع ا١بغراُب على ا٣بارطة الكونية كالعوامل ا٤بناخية السائدة 

د دراستها فهي تتميز عن غّبىا من البيئات الٍب ًب استعراضها ، كلقد كا٤بؤدرة فيو، كالبيئة اإًليكولوجية الٍب ٫بن ىنا بصد
                                                                                               (ِ)ظهر مفهـو البيئة نتيجة لبلىتماـ ا٤بتزايد هبا من قبل العلماء كا٤بختصْب ُب ىذا ا٢بقل الدراسي ا١بديد 

ـ بشأف ٞباية كٙبسْب ََِّلسنة  (ُٓ)قد تناكؿ التشريع اللييب للبيئة كفقا للقانوف رقم :  القانوف الليبي للبيئة -(ُ)
بأهنا ايط الذم يعيش فيو اإلنساف كٝبيع الكائنات ا٢بية كيشمل ا٥بواء كا٤باء كالَببة  "(ُ)البيئة، كعرفها ُب مادتو األكٔب الفقرة 

 (ّ)ُب أماكن السكن أك العمل كمزاكلة النشاط أك غّبىا من األماكن األخرل كالغذاء سواء 

ـ ُْٖٗلسنة  (ٕ)ك٘بدر اإلشارة ىنا إٔب انو  ٓب يكن ىذا القانوف ىو األكؿ من نوعو ُب الدكلة الليبية إ٭با صدر القانوف رقم  
ـ كالذم ًب ََِّلسنة  (ُٓ)ديد ٠بي بالقانوف رقم بشاف ٞباية البيئة ، غّب انو طرا عليو تعديل على مواده كصيغ ُب قانوف ج

. ٗبوجبو إلغاء القانوف السابق لو

ـ بشأف ٞباية البيئة كا٤بعدؿ ُب بعض ُْٗٗلسنة  (ْ)عرؼ القانوف ا٤بصرم للبيئة رقم :  القانوف المصرم للبيئة -(ِ)
ايط ا٢بيوم " ٙبت بند األحكاـ العامة، بأهنا تعِب كالوارد (ُ)ـ، ُب ا٤بادة األكٔب منو، فقرََِٗلسنة  (ٗ)أحكامو بالقانوف رقم

. (ْ) "الذم يشمل الكائنات ا٢بية كما ٙبتويو من مواد ، كما ٰبيط هبا من ىواء كماء كتربة كما يقيمو اإلنساف من منش ت

ـ، ُب شأف ٞباية البيئة ُٗٗٗلسنة  (ِْ)عرؼ القانوف  رقم :  القانوف االتحادم بدكلة اإلمارات العربية المتحدة -(ّ)
ايط ا٢بيوم الذم يشمل الكائنات ا٢بية كما ٰبتويو من مواد كما ٰبيط بو من ىواء "كتنميتها، عرؼ البيئة ُب ا٤بادة األكٔب بأهنا 
ـ ََُِلسنة (ّٕ)الوزراء، ٙبت رقم  ، كقد جرل عليو تعديل بقرار صدر من ٦بلس"كماء كتربة كما يقيمو اإلنساف من منش ت

.  ك مشل ىذا التعديل ا٤بواضيع اآلتية

. نظاـ تقييم األدر البيئي -ُ

.  نظاـ ٞباية البيئة البترية -ِ

. تداكؿ ا٤بواد ا٣بطرة كالنفايات -ّ

                                                           
(

 
. 7ص  3م، ص 98 الؤوسان وامحيئة، امنارش مكتحة لأجنوو املرصية ،املاىرة، امعحؼة امثاهية -محمد غحد امرمحن امرش هويب -(

(
2

 20م ، ص 200غعام احلناوي ، كضااي امحيئة وامتمنية يف مرص ، دار امرشوق ، املاىرة  ، امعحؼة لأوىل،  ػام – (

 . (9)سورة احلرش الآية امكرمية  

(
3

حاكم ػامة، املادة الأوىل، فلرة: امفعل الأول))  20م ص2003ر املوافق.و 37 مس نة  (4)راجع يف ذكل مدوهة امترشيؼات انويخية ، امؼدد   – ( من املاهون، رمق "  "اؤ

 . ، ادلاىريية امؼرتية انويخية((م ثضبأن حامية امحيئة2003مس نة" 5 "

 24م، دار امؼريب، ص2009واملرارات وأأحاكم ػدم ازلس تورية وامنلغ امعادرة يف امفرتة من يناير حىت هناية مارس  جمةل امؼريب املاهوهية، أأحدث املواهني -(6)
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الكويت  ـ، بشأف ٞباية البيئة ُب دكلةَُٖٗلعاـ  (ِٔ)عرؼ القانوف البيئي الكويٍب رقم  :قانوف البيئة  الكويتي   -(ْ)
ايط ا٢بيوم الذم يشمل الكائنات ا٢بية من إنساف كحيواف كنبات ككل ما ٰبيط بو من ىواء كماء كتربة، كما ٰبتويو "البيئة بأهنا 

 (ُ)".من مواد صلبة أك سائلة أك غازية، أك إشعاعات كٝبيع ا٤بنش ت الثابتة كا٤بتتركة الٍب أقامها اإلنساف

.  :-أنواع البيئة :-ثانيا 

. ـ فهي تنقسم إٔب بيئة طبيعية كبيئة صناعية ُِٕٗما من الطبيعية كعناصرىا ٙبديدىا ٗبؤٛبر بيئة اإلنساف  باستوكهلم سنة أ

  ك إف العناصر ا٤بكونة للبيئة تظهر ُب عدد من "ا٣بالق عز كجل" من حيث ا٤بنشأ ىي من صنع  -البيئية الطبيعية ،
الطبيعة بصفة خاصة كا٢بياة العلمية بصفة عامة، عبلكة على التتوالت ا١بيوفيزيائية كالتطورات ا٤بفاىيم شائعة االستخداـ ُب علـو 

اإليكولوجية الٍب تطرأ على العناصر الطبيعية أك ا٤بشيدة ك تسمى بالنظاـ البيئي كٝبيع األنظمة البيئية غّب مغلقة، كال ٲبكن 
  :-أٮبها . (ِ)اعل معها الف العآب الطبيعي يتكوف من شبكة من األنظمةاالستفادة منها لوحدىا ما ٓب يكن ىناؾ نظاـ بيئي يتف

النظاـ البيولوجي ا٤بتمثل ُب اإلنساف كا٢بيواف كالنباتات كمن أىم صفات ىذه الكائنات ىو التنفس كا٢بركة      -أ          
       .                                        كالغذاء كالنمو كالتكادر كاإلحساس

النظاـ ا٤بادم فإنو يتمثل ُب ا٥بواء كا٤باء كاألرض ، ك مناخ األرض الذم يعد العامل ا٤بؤدر كالقول ُب توزيع كٙبديد تواجد   -ب
تلك العناصر من خبلؿ حصيلة توازف دقيق بْب عدد من التفاعبلت كالعمليات الكيميائية كالظواىر ذات الطبيعة الفيزيائية كإف 

 .ٙبدد إال من خبلؿ  التطور العلمي ا٢بديث الذم أحددو اإلنساف تلك األنظمة ٓب
 كتشتمل على العديد من العناصر منها مايلي -:   

يأٌب ُب ا٤برتبة األكٔب من حيث األٮبية لئلنساف إذ يعد من أىم العناصر الطبيعية ٢بياتو كالكائنات ا٢بية     :-الهػػواء -أ      
      (ّ)ٙبٓب بدكنواألخرل الٍب ال ٲبكن ٥با أف 

يعد من ضمن العناصر الرئيسة كالضركرية لوجود أىم كائن حي ، إذ يدخل ُب تركيب ٝبيع العناصر تقريبا   :-المػاء - ب
ىاًء كيلَّ شىٍيءو حي" كىو العنصر األكؿ لتكوين كل خلية حية، فبل ٲبكن ا٢بياة بدكنو ، كقد جاء ُب قولو تعأب 

 (ْ) ".كىجىعىٍلنىا ًمنى ا٤ب

تعد األرض عنصران من العناصر الطبيعية للبيئة، فهي كياف مادم من حيث عناصر البيئة كتتمتع با٤بعآب  :-األرض  –ج 
ا١بغرافية ا٤بتنوعة فسطتها يشتمل على اليابسة كا٤باء كا٥بواء كٝبيع الكائنات ا٢بية ، كما أهنا تعد بوتقة ٙبتول كل ا٤بوارد 

.   (ٓ)اع الَببة كا٤بعادف كا٤بياه كالنباتات كا٢بيواناتالطبيعية، كتتضمن العديد من أنو

                                                           
(

 
 (ت -د).م يف صبأن حامية امحيئة وامس ياسة امؼامة ذلاية امحيئة ، جموس حامية امحيئة يف دوةل امكويت ، دون اترخي 980 مس نة  62مرسوم ابملاهون رمق  -(

)8
آاثر رضيحة حامية امحيئة امؼاملية ػىل املوازانت امؼامة يف امحسلان امنامية املعدرة نونفط مع دراسة ثعحيلية ف – (  ػىل املوازهة امؼامة يف ميخيا، رساةل رج غحد امسالم ميالد، أ

 .0 م ص998 ماجس تري، مؼيد ازلراسات امححوث امحيئية، جامؼو ػني مشس 

(
3
) -  http://www makatoxi cology.tripod .com pollutions.htm 20-3-2010 

ىل خبار املاء ومن ػدة % 009من غاز امنيرتوجني، وحوايل % 78أأوكسجني و%  2اميواء اجلوي يتكون من ػدد من امنسة ميكن حتديده اكمتايل ) غاز الأرجون ابلؤضافة اؤ

 . (غازات أأخرى كثاين أأكس يد امكرتون وامنيون واميويوم وغريىام

 .ظر ص حكة املؼوومات ازلومية ، ملاةل محزة محمد امؼحايس ، ثووث امحيئة ، املرجع امساتقونومزيد ان
(

4
 .،. 30سورة الأهخياء، الآية امكرمية رمق  -(

(
5

رىاب امتووث وامنظام امؼاملي، املؤسسة اجلامؼية نسلراسات امحيئية، املاىرة ، امعحؼة الأوىل، ،ػامر محمد ظراف  -( . 5 ص 2002اؤ
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  ىي ما شيده اإلنساف كغالبان ما تسمى بالبيئة البشرية أك ا٢بضارية الٍب ساىم العنصر البشرم ُب :  البيئة  الصناعية
كالقرل كشقو للطرؽ  استتدادها من خبلؿ استغبللو للموارد الطبيعية كٙبويلها إٔب منش ت صناعية كخدمية،  كإنشائو للمدف

  .كبنائو للمصانع كمػده للجسور كتنفيذ ا٤بوانئ كا٤بطارات

كىي من حيث األصل نتاج حضارة اإلنساف كفكره كجهده كٝبيع نشاطاتو االقتصادية كاالجتماعية أدر استغبللو للعديد 
كا٤بشيدة إذ ىي نتيجة لتفاعل عناصر البيئة من ا٤بوارد ا٤بوجودة ضمن عناصر البيئة ، كالٍب سخرىا إل٪باز بيئتو الصناعية 

الطبيعية ك٧بيطها ا٢بيوم الذم يشكل اإلنساف ا١بزء األىم فيو ٗبا ٲبتلكو من قدرات ذىنية كفكرية كحركية لتسخّب تلك ا٤بوارد 
. يالو ا٤بتبلحقةا٤بوجودة ُب الطبيعة ألجل ٙبقيق أىدافو كا٢بصوؿ على متطلبات حياتو اليومية عرب فَبة زمنية من تاريخ أج

 

 . التحديات كالمخاطر على حقوؽ اإلنساف البيئية  :-المطلب الثاني 

إف التقدـ العلمي كالتقِب الذم شهدتو ا١بماعة الدكلية كاف لو دكره ُب تطورىا ا٢بديث كا٤بعاصر، كُب شٌب اجملاالت        
الستغبلؿ ا٤بفرط  للموارد الطبيعية سواء أكانت متجددة أـ غّب الصناعية كالزراعية كاإلنشائية ا٤بعمارية كالطيب، ذلك من خبلؿ ا

. متجددة ، األمر الذم ساىم أيضا ُب  زيادة ا٤بخاطر كاألضرار الٍب هتدد البيئة اإلنسانية ُب صميم كجودىا كأمنها كسبلمتها

لٍب كانت سببا ُب دمار العديد من كيكفي أف نشّب ُب ىذا الصدد إٔب الصناعات الكيميائية كالنفايات كاإلشعاعات النوكية ا
مظاىر ا٢بياة الطبيعية ىي ببل شك مبعث قلق حياؿ االنتهاكات الصارخة ٢بقوؽ اإلنساف البيئية السيما بعد ما حدث من 
تسرب إشعاعي ُب تشرنوبيل بأككرانيا إذ باف كجودىا ضمن ٝبهوريات االٙباد السوفييٍب ُب السابق، كحاددة ا٤بصنع الكيميائي 

تابع للواليات ا٤بتتدة األمريكية ، ُب ا٥بند الذم تسرب منو كميات كبّبة سببت ُب كفاة العديد من العماؿ ا٥بنود كتلوث الَببة اؿ
، فضبل عن ما ٰبدث اآلف من ارتفاع ملتوظ ُب .  كا٤بياه القريبة من ا٤بصنع كاف ذلك ُب العقد الثامن من القرف العشرين ا٤بنصـر
انتشار التلوث البيئي ُب الَببة كا٥بواء كا٤باء ، كتساقط األمطار ا٢بمضية السيما ُب ا٤بناطق القريبة من درجات حرارة األرض ك

األماكن الصناعية عبلكة على ملوحة الَببة، كما يتتدث عنو العلماء من تأكل لطبقة األكزكف ، كانقراض العديد من السبلالت 
ؾ نظرا للتغّبات السلبية الٍب طرأت على بيئتها الطبيعية ، ناىيك عن أخطار ا١بفاؼ النادرة من ا٢بيوانات الربية كالبترية ، كذؿ

كالتصتر الٍب أدت بدكرىا إٔب تدمّب مساحات ىائلة من النباتات كالغابات الٍب كانت تغطي مساحات شاسعة من ىذه األراضي 
آمن للتياة الطبيعية لكثّب من ا٢بيوانات كالطيور،  كتعمل على امتصاص دا٘ب أكسيد الكربوف كتنقية ا٥بواء ا١بوم، كتعد مبلذا

فضبل عن العديد من التتديات كا٤بعوقات الٍب تواجو البيئة اإلنسانية  كتشكل هتديدا صارخان ٢بقوقو ٲبكن ٙبديدىا ُب عدد من 
         :-العوامل أٮبها

البيئة كمواردىا من حيث استهبلؾ الكثّب الزيادة ا٤بطردة ُب عدد السكاف إذ يشكل العامل السكا٘ب عامبل ضغط على  -ُ
. من ا٤بوارد كإنتاج العديد من ا٤بخلفات كا٤بلودات البيئية السيما ُب ا٤بدف الصناعية كمناطق ا١بذب للسكاف
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أف التلوث البيئي كظاىرة تشكل هتديدا للبيئة كما هبا من كائنات حية بدءن باإلنساف كا٢بيوانات كالنباتات عبلكة على أدره  -ِ
ية اختبلؿ التوازف الطبيعي للبيئة، كما يعُب كل التأدّبات الضارة للطبيعة ُب اليابسة كا٤باء كا٥بواء، عبلكة على أنواع ا٢بياة ا٢بيواف ُب

.  (ُ).كالنباتية ا٤بهمة جدا ُب إنتاج الغذاء لئلنساف
كالتطورات الصناعية الٍب شهدىا العآب السيما فهو كظاىرة ٓب تكن ُب ا٤باضي هبذه ا٣بطورة  من قبل بل أهنا كاكبت التتوالت 

ُب حقبة ا٣بمسينيات كالستينيات من القرف العشرين  ا٤بنصـر ، كزيادة الدراسات كاألٕباث العلمية كاالكتشافات ا١بديدة الٍب 
كٞباية النباتات كا٤بزركعات  أنتجت العديد من ا٤بواد السيما تلك ا٤بواد الكيميائية الٍب تستعمل ُب زيادة خصوبة الَببة كا األ٠بدة

من اآلفات كا٤ببيدات ا٢بشرية، ناىيك عن العديد من ا٤بنتجات الكيميائية األخرل الٍب تستخدـ ُب الصناعات األخرل ككسائل 
  .التنظيف

ت اصطبلحان كما أف األنشطة اإلنسانية ا٤بختلفة كا٤بتنوعة الٍب ٓب تكن معهودة من قبل كانت كراء كجود ىذه الظاىرة الٍب عرؼ
ٗبفهـو التلوث البيئي، غّب أنو ال يعُب ذلك قطعا عدـ كجود تلك الظاىرة قبل حقبة التطور الصناعي غّب أهنا كانت بشكل أقل 
٩با عليو اآلف، ألف الطبيعة ذاهتا رٗبا تكوف ٥با مساٮباهتا كأسباهبا ُب كجود ظاىرة التلوث من خبلؿ التغّبات الٍب تطرأ عليها من 

خرل نتيجة لظركؼ مناخية أك ظواىر طبيعية ال عبلقة لئلنساف هبا  كالزالزؿ كالرباكْب كالسيوؿ كاألعاصّب ا٤بدمرة، كما ينتج فَبة أل
.    (ِ)عنها من دمار كمعاناة جسيمة  كثّبان ما تدفع الدكؿ للتعاكف لتخفيف حده األضرار الناٝبة عن مثل ىذه الكوارث البيئية

، ٗبا ينتج عنها من تدىور  بيئية األكثر اتساعا كانتشارا كأخطرىا على اإلطبلؽ كالسيما عند تفاقمهافالتلوث يعد ا٤بشكلة اؿ
بيئي كحدكث خلل ُب توافق العناصر الطبيعية ا٤بكونة ٥با كالٍب تفقد أداء دكرىا الطبيعي ُب مسألة التخلص الذاٌب من ا٤بلودات 

كإفسادىا كىذا قد يصل إٔب درجة التتدم ل الصفات الطبيعية أك البيولوجية بشكل طبيعي كتنظيف عناصرىا من أم تغّب يطرأ عل
،  (ّ).ا٣بطّب الذم تواجهو البيئة اإلنسانية كتؤدم إٔب كجود إضرار كآدار سلبية على ا٢بياة الطبيعية

تج من عملية أف االرتفاع ا٤بلتوظ ُب درجات ا٢برارة الذم ساٮبت فيو عملية ما بات يعرؼ باالحتباس ا٢برارم النا -ّ
زيادة نسبة الغازات ُب ا١بو السيما غاز دا٘ب أكسيد الكربوف كأكؿ أكسيد الكربوف الناتج من عملية احَباؽ ا٤بواد ُب ا٤بصانع 

كتصاعد األٖبرة، كغاز الكلوركفيل الذم ساعد ُب خلخلة طبقة األكزكف الٍب ٙبمي األرض من أشعة الشمس ا٢بارقة ، األمر الذم 
 ْ. ا٥بواء ا١بول بات من الصعوبة ٗبكاف امتصاصو السيما بعد االستغبلؿ ا٤بفرط ُب  األشجار كقطع الغاباتشكل تراكما ُب

تعد عملية استنزاؼ ا٤بوارد الطبيعية غّب ا٤بتجددة عامل ضغط كٙبدن معوقان كهتديد ٢بقوؽ األجياؿ القادمة من الثركات  -ْ
ادت ا٢باجة إٔب ا٤بوارد الطبيعية األمر الذم قد يؤدم إٔب ىدر ا٤بوارد الطبيعة السيما غّب ا٤بتجددة ، الف  كلما تطورت البشرية ز

كىذا يعد من جانبان عامبل سلبيا السيما على البيئة على الرغم من انو قد يشكل عامل مهم كاٯبايب  من ناحية دانية بالنسبة للنمو 
تكدس رؤؤس األمواؿ كاالنتقاؿ من الصناعات البدائية إٔب االقتصادم من خبلؿ زيادة التصنيع كا٢بصوؿ على السلع كا٣بدمات ك

الصناعات اإلسَباتيجية ا٤بتطورة ، األمر الذم يقابلو نقص حاد ُب تلك ا٤بوارد السيما غّب ا٤بتجددة منها الٍب تنعكس أدارىا  
 .لتطاؿ حق األجياؿ القادمة من ىذه ا٤بوارد  كيشكل خلل ُب التوازف البيئي

                                                           
(

 
ظدارات امييئة امؼامة نوحيئة ، املعحؼة اخلرضاء ظراتوس ميخيا ، امعحؼة الأوىل -(     ، ص   200، س نة مفتاح غحد امسالم  امضوهيدي ، امعة امعناغي وامليين، اؤ

(
2

 39 م ص997 معحؼة الأوىل ، س نة خازل أأملامسي ، وجيو امحؼيىن، أأمن وحامية امحيئة ، حارضا ومس تلدال ، دار امثلافة امؼرتية نونرش ، امضاركة ، ا -( 

(
3
) http:/ www.feedo. net/environ ment/pollution/Definition of pollution.htm .(25   ماىية امتووث- april-2009 

4
 .27َ 999ٓ ِٖطفٟ اٌؾبئٟ، ٍو اٌؾ١بح ػٍٝ األهٗ، ئٕلاهاد عبِؼخ ػ١ٓ ٌّّ، اٌطجؼخ األٌٚٝ  -( 
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ضي الزراعية ا٣بصبة كزيدة التصتر كا١بفاؼ ُب األرضي نظران  لقلة اإلمطار كنذرهتا ساىم إٔب حدا كبّب أف ا٫بصار األرا -ٓ
ُب تغّب خواص الَببة فضبل عن زحف الرماؿ على رقعة كاسعة من ا٤بناطق الزراعية، ىي مثار قلق للباحثْب كالدارسْب كا٤براقبْب 

. من تأدّبات على البيئة بشكل عاـ كالبيئة اإلنسانية على كجو ا٣بصوص  كا٤بهتمْب با أمور البيئة اإلنسانية، ٤با ٥با

 .التأثيرات السلبية على الحقوؽ  البيئة اإلنسانية :-المبحث الثاني

أف األنشطة االقتصادية كالتقنية ا٤بقَبنة بالتطور كالتتضر البشرم السيما ُب ا٢بياة ا٤بدنية كما أسلفنا ُب السابق، كالذم ساىم 
فيو االستقرار السياسي كاالقتصادم ١بل اجملتمعات البشرية بشكل كبّب ككاضح كملموس، كاف ٥با أدرىا على زيادة اإلنتاج كالطلب 

قو من ٨بلفات صناعية، صلبة كسائلة كغازية ٥با تأدّبات بالغة على البيئة اإلنسانية بشكل عاـ ، فضبل عن  على السلع كما راؼ
نشوب ا٢بركب كالنزاعات ا٤بسلتة كآدارىا ا٤بدمرة ، الٍب كثّبان ما تستخدـ فيها اعٍب كأكثر األسلتة فتكا بالبيئة اإلنسانية 

كثّب منها تفجّب القنابل الذرية على ارض مدينٍب ىّبكشيما كناجازاكي بالياباف سنة  كاإلنساف على حداي سواء ، كلنا من األمثلة
ـ،كالتجارب الذرية كالنوكية ُب الفضاء كُب أعماؽ ايطات كُب الصتارم كالصتراء الكربل الواقعة جنوب ا١بمهورية ُْٓٗ

 ا٣بليج العريب من حركب ساٮبت بشكل مباشر ُب تلوث ا١بزائرية إذ باف االحتبلؿ الفرنسي ٥با، كما شهدتو ا٤بنطقة العربية ُب
ة البيئة الربية كالبترية كا١بوية ، بسبب تدفق مبليْب اللَبات من آبار النفط كغرؽ الناقبلت البَبكلية أدناء ا٢برب العراقية اإليرا٘ب

ؿ الطيور البترية ، كانتشار التلوث ُب ـ ُب مياه ا٣بليج كالقضاء على العديد من ا٢بيوانات البترية كموائُٖٖٗـ إٔب  َُٖٗمنذ
ا٥بواء ا١بوم جراء ضرب الناقبلت كا٤بنصات البَبكلية كحرؽ آبار النفط ُب حرب ا٣بليج الثانية ما أطلق عليها حرب ٙبرير الكويت 

ب ٙبرير العراؽ  ـ، ككذلك الناجم عن استخداـ األسلتة ا٤بؤدرة على البيئة كا ليورانيـو ا٤بنضب فيما ٠بي ٕبرُُٗٗيناير سنة 
ـ ، أضف إٔب ذلك حرب البلقاف كالصوماؿ كأفغانستاف عبلكة على تلك األسلتة الٍب استعملت من حلف  ََِّمارس سنة 

 . ـَُُِالناتو ضد النظاـ السياسي ُب ليبيا كتدمّب قواتو سنة 

  .ئية  اآلثار الناجمة عن التغيرات البيئية كآثرىا على حقوؽ أإنساف البي :-المطلب األكؿ

يتناكؿ ىذا ا٤بطلب  أىم التأدّبات على البيئة الٍب تؤدم لئلضرار بصتة اإلنساف كأمنو الغذائي كحقو ُب العيش بأمن كسبلـ 
ككجود إضرار بالبنية التتتية الٍب ٛبثل البيئة ا٤بشيدة ، فهذه ا٤بخاطر كغّبىا كانت من ابرز العوامل الٍب هتدد  .داخل بيئتو ا٢بيوية 

الطبيعية كا٤بشيدة على حدن سواء كالٍب باتت تشكل خطرا على حياة اإلنساف اآلمنة كحقوقو البيئية نتيجة لعدد من األسباب البيئة 
  :-اذكر منها ما يلي

كاف ال٫بصار األراضي الزراعية ا٣بصبة كزيادة التصتر سبباي رئيساي ُب النقص ا٢باد ُب الغذاء اإلنسا٘ب لدم بعض  -ُ
الفقّبة منها إذ تعا٘ب العديد من شعوب العآب من نقص حاد ُب الغذاء كيتعرض أمنها الغذائي للتهديد  شعوب العآب السيما

جراء التطورات الٍب طرأت على البيئة من تصتر كجفاؼ كمن ندرة ُب سقوط اإلمطار أك تعرض بعض ا٤بناطق الزراعية 
. بب ُب  تدمّب الَببة الزراعية كفقداف خصوبتها كٛباسكهاإلمطار كفيضانات مريبة تفقد ُب كثّب من ا٢باالت ااصيل كتس

كانت الدراسات العلمية ا٢بديثة قد ساٮبت ُب ٙبديد العديد من الغازات ا٤بنبعثة كا٤بتصاعدة ُب الغبلؼ ا١بوم  -ِ
ا٣بدمات فضبل كالنا٘بة من الصناعات ا٤بتعددة كا٤بختلفة جراء التطورات الصناعات  السيما التتويلية منها إلنتاج السلع ك

عن استخداـ كسائل النقل كا٤بواصبلت بشكل غّب مسبوؽ ُب ا٤باضي ، قد ساٮبت ُب زيادة نسبة تلوث ا٥بواء ا١بوم كارتفاع 
"  االحتباس ا٢برارم " درجات ا٢برارة ُب ا١بو 
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، كبشكل   لعدد السكاف العا٤بي إف ٙبسْب ا٣بدمات اإلنسانية من رعاية صتية كغذائية ساىم ُب زيادة مطردة  -ّ
متزايد كمستمر خاصة لدل شعوب العآب الثالث، فضبل عن التطور االقتصادم كالتتوؿ من االقتصاد الزراعي إٔب االقتصاد 

الصناعي الذم ٛبيز با٤بشركعات الضخمة كاإلسَباتيجية ٩با ساىم  ُب ىجرة سكاف الريف كالقرل كاستبدا٥بم ألنشطتهم 
صانع نظرا لسهولة بعض ىذه األعماؿ كلساعات ٧بددة كمنظمة، األمر الذم شجع ىجرة الزراعية كٙبولوا إٔب عماؿ ُب آب

السكاف من األرياؼ إٔب ا٤بدف السيما لدل الدكؿ النامية ٩با زاد الطلب على ا٤بوارد، دكف آم ترشيد لبلستهبلؾ كأدر ذلك 
٥با ُب بناء ا٤بساكن كا٤بؤسسات ا٣بدمية لتلبية على نقص ا٤بوارد ، كما ساىم ُب زحف ا٤بدف على األراضي الزراعية الستغبل

 .حاجيات اجملتمع
كما  تبلىا من أنشطة اقتصادية ىائلة كانت ٥با أسهمت الثورة الصناعية ٗبا ٞبلتو من تقدـ صناعي ك تطور تقِب  -ْ

سبب ُب إحداث ضغوط تداعياهتا بأحداث خلل ُب النظاـ البيئي بشكل نسيب ك هتديد ا٤بوارد الطبيعية غّب ا٤بتجددة  ، كالت
ىائلة على البيئة بشكل عاـ، السيما ُب النصف الثا٘ب من القرف العشرين كاستنزاؼ ا٤بوارد الطبيعية بشكل افقد البيئة توازهنا 

 .الطبيعي
 .أكجو الضعف التي تهدد حقوؽ اإلنساف البيئية :-المطلب الثاني

ة كالٍب تقف حائل دكف معا١بة سريعة ٢بماية التدىور البيئي، السيما تتباين أكجو الضعف ُب مسألة ٞباية حقوؽ اإلنساف البيئي
٤بواجهة اآلدار ا٤بنظور كغّب ا٤بنظورة الٍب  ال ٲبكن مبلحظتها  ألنو قد ٰبدث على فَبات زمنيو متبلحقة كطويلة كٲبكن ٙبديد ىذه 

   :-األكجو ُب اآلٌب 

الفتقارىا إٔب الوسائل العلمية كالتكنولوجية ا٤بتقدمة  ضعف القدرة لدل بعض الدكؿ للسيطرة على ا٤بلودات نظرا -ُ
 . الكتشاؼ التلوث كمعا١بتو قبل استفتالو

ىناؾ العديد من ا٤بلودات البيئية  تتطلب قدرة اقتصادية عاليو تتمثل ُب رؤكس األمواؿ ٤بكافتة التلوث  من جهة ككضع  -ِ
. سواء أكاف قبل أـ إدناء أـ بعد أ٪باز أم مشركع من جهة أخرم  دراسات علمية هتتم بتقييم األدر البيئي ألم مشركع اقتصادم

ٰبتاج اآلمر إٔب قدرة اقتصادية كقانونية للدكؿ لفرض سيطرهتا على تلك ا٤بشاريع لتضمينها التكاليف البيئية إٔب جانب  -ّ
الصناعية السيما ا٤بتخصصة ُب التكاليف االقتصادية ، كيقصد ىنا بالتكاليف البيئية ، تلك التكاليف الٍب تدفعها ا٤بؤسسات 

إنتاج صناعات تساىم بطريقة أك ب خرم ُب تلوث البيئة ،حيث يتطلب من  تلك ا٤بؤسسات ضركرة استقطاع جزء كبّب من 
. إرباحها ٤بعا١بة اآلدار البيئية الناٝبة جراء أنتاج العديد من ا٤بنتجات الصناعية كما يصاحبها من تلوث 

ق عامل ضغط أماـ القدرات لدل الدكؿ ، إم ٗبعُب انو ىناؾ العديد من ا٤بلودات ال تشكل طبيعة ا٤بلوث كخصائص -ْ
تظهر نتائجها كأخطارىا ُب فَبه قريبة من حدكث التلوث ،أ٭با يأخذ كقت لتظهر تلك اآلدار على البيئة كبالتإب يضتي من 

الناٝبة من التلوث النوكم كالذرم الذم يستمر  الصعوبة  ٗبكاف  معا١بتو بسهولة كيسر ، السيما  تلك ا٤بلودات اإلشعاعية 
 .لفَبات طويلة ُب الَببة

ضعف العديد من التشريعات البيئية الية النافذة لدل بعض الدكؿ ُب توقيع العقوبات على ا٤بتسبب ُب الضرر البيئي  -ٓ
موائمة التشريعات البيئية الدكلية  سواء أكاف على مستول اإلفراد أـ على مستول ا٤بؤسسات العامة كا٢بكومية، ناىيك عن ضعف

للتشريعات الية كتضمينها ٥با ، األمر الذم يفقد القدرة لدم ا٤بؤسسات البيئية من السيطرة على أسباب التلوث كالقضاء 
 .عليها
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 ..االىتمامات الدكلية كموقف الدكلة الليبية منها حياؿ موضوع البيئة اإلنسانية :-المبحث الثالث

اجملموعة الدكلية منهكة من حرب طويلة ُب ا٤بنتصف األكؿ من القرف العشرين سبب ُب ركود اقتصادم كزيادة ُب كاف ٣بركج 
البطالة كالتضخم كنقص ُب رؤكس األمواؿ ، أمرا قد أسهم بصور متفاكتة ُب اقتصاديات الدكؿ سواء أكانت الصناعية منها أك 

د للتصنيع ا٤بتطور كتسارع الثورة العلمية التكنولوجية بشكل لو آدره الواضح ُب الدكؿ النامية، كمع ظهور مرحلة جديدة كانت تقو
، كعزز ذلك ظهور القطبية الثنائية كتزامن ذلك مع استقبلؿ العديد من الدكؿ كالتوجو ٫بو التنمية كالسيطرة على (ُ)التجارة العا٤بية

ـ عرؼ ُْٕٗأكتوبر َّشهد العآب تطورا جديدا بعقد مؤٛبر ُب مواردىا ٩با زاد من حركة التجارة العا٤بية كتدفق السلع، كما 
كالٍب دخلت  (ا١بات)ٗبيثاؽ ىافانا كالذم ًب فيو اعتماد اتفاقية عامة للتعريفات ا١بمركية كالتجارة الدكلية أم ما يعرؼ باتفاقية 

 حق ٝبيع الدكؿ األطراؼ ُب ىذا ا٤بيثاؽ أف تنطبق بصفة تلقائية كبدكف شركط ُب"ـ  كالٍب تدعوا إٔب ُْٖٗحيز النفاذ ُب يناير 
، كىذه ا٢برية ا٤بطلقة ُب إدارة التجارة أهنا (ِ)"ا٤بزايا كاإلعفاءات الضريبية الٍب قد ٛبنتها أم منها للسلع ا٤بنتجة أك ا٤بصدرة 

منذ عقد السبعينيات الشك ساٮبت ُب كجود نتائج سيئة على البيئة، كقد حددت طبيعة العبلقة بْب التجارة الدكلية كالبيئة 
عبلقة صراعيو  تبتث عن كجود كسائل تنسيقية لتتسْب العبلقة بْب التجارة الدكلية من جهة كرسم السياسات البيئة من جهة 

  :-كذلك للوصوؿ إٔب ىدفْب ٮبا  (ّ)أخرل

. ٞباية البيئة اإلنسانية كحق اإلنساف ُب بيئة نظيفة  -ُ

. ستول ا٤بعيشي للشعوب من خبلؿ التجارة الدكليةتعزيز النمو االقتصادم للرفع من آب  -ِ

لذا أضتى كألكؿ مرة على درجة عالية من األٮبية كا٣بطورة أىيضا، األمر الذم دفع بالدكؿ كا٤بنظمات الدكلية إٔب ٧باكلة اٚباذ 
ساليب علمية كمتاكلة كافة اإلجراءات كالتدابّب البلزمة ٢بمايتها كا٢بد أك التخفيف من آدار تلك اإلخطار ، ككضع نظم كأى 

. لتنظيم عبلقة اإلنساف ببيئتو ايطة كاالستفادة القصول منها مع عدـ اإلضرار هبا أدناء إجراء عمليات التنمية

 .المؤتمرات الدكلية العالمية المتعلقة بالبيئة اإلنسانية كموقف الدكلة الليبية منها   :-المطلب األكؿ 

ية كمشاكلها على ا٤بستوم الدكٕب فإنو قد ظهر إدراؾ عميق بأف اإلجراءات الٍب من ا٤بمكن أف تزايد االىتماـ بالبيئية العآب
تتخذ كخطوات للعبلج، ٯبب أف تتم على ا٤بستويْب الوطِب كالعا٤بي لكل دكلة، عبلكة على مستوم ا٤بنظمات الدكلية، باعتبار أف 

ؿ الظواىر البيئية فقط، كإ٭با ٘باكزهتا إٔب األبعاد االجتماعية كاإلنسانية ا٤بشكلة البيئية ٓب تعد تقتصر على العلـو الطبيعية كٙبلي
كا٢بقوقية البيئية اإلنسانية  كحٌب االقتصادية البتتة ، حيث أف عناصر التكاليف للخسائر ُب ا٤بوارد الطبيعية الناٝبة عن النشاط 

دة حجم تلك ا٣بسائر الناٝبة عن ا٤بخاطر البيئية بعد الصناعي أصبح ٧بل قياس كتساؤؿ السيما بعدما أكضتت الدراسات العدم
تنامي االىتماـ الدكٕب كالعا٤بي بالبيئة  الذم ٛبثل ُب عقد العديد من ا٤بؤٛبرات الدكلية كإبراـ ٝبلة من ا٤بعاىدات الدكلية ألجل 

.  :-ٞباية البيئة كمن ىذه ا٤بؤٛبرات العا٤بية ما يلي 

 

 
                                                           

(
 

كوميية واملتخععة، دار اههنضة امؼرتية ،املاىرة ،امعحؼة الأوىل ، حازم محمد غتمل ،املنظام – (  228م، ص2000ت ازلومية الؤ

(
2

آاثرىا ػىل امحيئة وامتمنية، دار اههنضة امؼرتية، املاىرة، امعحؼة الأوىل، س نة -( .  3 م ص999 ظفوت غحد امسالم غوض، حترير امتجارة امؼاملية وأ

(
3

 .0 م املاىرة  ، ص 996 اية ازلومية نوحيئة يف أأوكات امزناػات املسوحة، اجملةل املرصية نولاهون ازلويل ن اجملسل امثاين وارلسون ن مس نةأأمحد غحد امو هيس ص تا ، احلم -(
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ـ  ُِٕٗأستوكهولم (البيئة  اإلنسانية )كؿ للبيئةمؤتمر األمم المتحدة األ -أكال 

كاف ىذا ا٤بؤٛبر يعد ا٣بطوة األكٔب الٍب خطاىا اجملتمع الدكٕب ُب رحلتو ٘باه البيئة كٞبايتها ٙبت إشراؼ كرعاية األمم ا٤بتتدة  
ُب تشريعات الدكؿ كالسيما تلك الٍب لوضع حلوؿ ٤بشكلة البيئة أك على أقل تقدير إظهار قضاياىا للرأم العاـ العا٤بي لتجد مكاهنا 

ك كاف اإلعبلف العا٤بي للبيئة متمثبل ُب انعقاد أكؿ مؤٛبر ٱبصص لبتث قضايا البيئة باستوكهلم عاـ  .(ُ)شاركت ُب أكؿ مؤٛبر للبيئة
من أٮبها ما  (ِ)ـ على مستول عا٤بي، كشكل اللبنة األكٔب ُب صرح القانوف الدكٕب البيئي كالذم صدرت عنو توصيات عدةُِٕٗ
  :-يأٌب

. ٧باكلة معا١بة القصور البيئي الناجم عن التخلف كالكوارث الطبيعية الٍب هتدد شعوب ىذه الدكؿ (ُ

. استغبلؿ ا٤بوارد الطبيعية بشكل رشيد ٲبنع انقراضها كإشراؾ البشرية للمساٮبة كاالستفادة من ىذا االستغبلؿ (ِ

من أجل ا١بيل ا٢باضر كاألجياؿ ا٤بقبلة كا٢بفاظ على ا٤بوارد مسئولية اإلنساف عن ٞباية البيئة كالنهوض هبا  (ّ
. الطبيعية ٗبا ُب ذلك ا٥بواء كا٤باء كالَببة كا٢بيوانات كالنباتات

اإلبقاء على قدرة األرض على إنتاج ا٤بوارد الطبيعية كا٤بتجددة كٙبميل اإلنساف مسؤكلية خاصة ُب صورة  (ْ
 .الَباث ا٤بتمثل ُب األحياء الربية

على كقف إلقاء ا٤بواد السامة كإطبلؽ ا٢برارة بكثافة تتجاكز قدرة البيئة على احتوائها، كمنع تلوث  العمل (ٓ
 .البتار لضماف عدـ إ٢باؽ أضرار خطّبة بالنظم االيكولوجية

 لتلوث شاركت الدكلة الليبية ُب ىذا ا٤بؤٛبر العا٤بي حوؿ البيئة كقضية األرض الٍب باتت مهدده من الصناعات التتويلية كا
إ٭با ىي ارض  )كقد كانت التوجهات الليبية تؤمن بأٮبية صدؽ النوايا ٘باه شعار البيئي كخطر نضوب ا٤بوارد الطبيعية غّب ا٤بتجددة،

كمنطلق ٢بماية البيئة الطبيعية للتفاظ على ا٢بياة البشرية كغاية ُب حد ذاهتا، كطالبت ا٤بؤٛبر بعدـ التغافل عما ٯبرم  (كاحدة 
ألرض من ىدـ للتياة الطبيعية جراء ما تستخدمو بعض الدكؿ من دمار للبيئة السيما الٍب كانت ٙبت سيطرة على ىذه ا

االستعمار األكركيب، كطالبت الدكلة الليبية بضركرة قياـ تلك الدكؿ ا٤بصنعة كا٤بتقدمة علميا ٗبساعدة الدكؿ الٍب استعمرهتا 
ؽ طريقها ُب النمو كالتطور الصناعي كالعلمي ، كي تعمل تلك الدكؿ على تنمية كاستنزفت خّباهتا ٢بقبو طويلة من الزمن على ش

مواردىا الطبيعية كبناء قدراهتا العلمية ٤بواكبة التتوالت الدكلية ٗبا فيها االىتماـ بالبيئية ، كما أكدت على ضركرة سيادة الدكؿ 
كب النامية ُب ا٤بطالبة بالتعويض العادؿ عما استنزؼ من خّباهتا أف ىذا ا٤ببدأ يؤكد ا٢بق ا٤بشركع للشع.  ّعلى مواردىا الطبيعية

 :-كعما أ٢بقتو هبا القول االستعمارية من دمار كٚبريب كإف تعويض الدكؿ النامية يتخذ إشكاال عده أٮبها األٌب
ا يساعدىا على إف تعمل الدكؿ ا٤بتقدمة على تقدٙب الدعم كا٣بربات العلمية كالتقنية كالفنية إٔب الدكؿ النامية مب -ُ

 .ٙبقيق أفضل السبل ٢بياهتا
إعادة النظر ُب كل استغبلؿ للموارد الطبيعية ال يقـو على أساس فعلي من سيادة الدكؿ على مواردىا الطبيعية  -ِ

 كالعمل على ا٣ببلص من عقود االمتياز الٍب فرضتها الدكؿ ا٤بتقدمة على الدكؿ النامية 

                                                           
(

 
 37 ، ص  997 كاىرة ، امعحؼة الأوىل، س نة خازل محمد أأملامسي، وجيو مجيل امحؼيين، أأمن وحامية امحيئة حارضا ومس تلدال، دار امثلافة امؼرتية نونرش وامرتمجة وامتوزيع ، ال -(

(
2

 33م ص999 ماجد راغة احلوو، كاهون حامية امحيئة يف ضوء امرشيؼة، دار املعحوػات اجلامؼية الؤسكندرية ن امعحؼة الأوىل،  – (
3
 .228َ 2000ٓٔخ ١ٌج١ب ٚاٍزىٌُٙٛ ، ِغٍخ اٌج١ئخ ، رٖله ػٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍج١ئخ ، اٌغّب١٘و٠خ ، ػلك فبٓ ٍجزّجو ٌٌ - 
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 . ُالقو من أف البيئة تراث أنسا٘ب خالد ٯبب اافظة عليوضركرة قياـ مبدأ ٞباية البيئة كانط -ّ
كتأكيدان ٥بذه ا١بهود ا٤ببذكلة كدعمها ُب إطار التعاكف الفِب ٢بماية البيئة ، فإنو ًب التوقيع على العديد من مذكرات 

من خبلؿ ا٤بؤسسة الر٠بية  التفاىم كالتعاكف الثنائية  مع عدد من الدكؿ كا٤بنظمات كا٤بؤسسات الدكلية كاإلقليمية ، كذلك
الٍب أككلت إليها ٞباية البيئة ُب الدكلة الليبية أك من خبلؿ االتصاؿ ا٣بارجي كالتعاكف الدكٕب ، كنظرا ٢باجة الدكلة الليبية 
لتلك ا٤بساعدات باعتبارىا دكلة حديثة العهد باالستقبلؿ تعا٘ب من نقص ُب ا٣بربات العلمية كاإلمكانات الفنية الٍب من 

شأهنا العمل على مراقبة التلوث البيئي مقارنة بالدكؿ ا٤بتقدمة ، األمر الذم خلق نوع من الصعوبات ُب توفّب أفضل السبل 
كأيسرىا للتعامل مع البيئة ، كذلك ١بعل الدكؿ النامية األخذ ُب سياساهتا االقتصادية التنموية مسألة ربط العبلقات التوافقية 

 . ِف جهة كاالعتبارات البيئية من جهة دانية لتتقيق التنمية ا٤بستدامةبْب التنمية االقتصادية ـ
 

. ـ1992سنة " ريودم جانيرك"مؤتمر األمم المتحدة الثاني للبيئة كالتنمية  :-ثانيان 

يونيو  ُْإٔب  ّكانت مدينة ريودم  جانّبك ُب الربازيل ٧بط األنظار لعقد مؤٛبر قمة األرض ُب الفَبة الٍب امتدت من 
ككاف ا٤بؤٛبر الثا٘ب للبيئة ٓب ينعقد من أجل دراسة كسائل القضاء على التلوث البيئي فقط، كإ٭با كاف ىدفو األساسي ، ـ ُِٗٗ

شعاره،  حيث شاركت العديد من ا٤بنظمات ا٢بكومية كغّب ا٢بكومية ُب التتضّب لو،  ٤با لو من  ىو ربط البيئة بالتنمية كىذا كاف
أٮبية، كاستغرقت مدة التتضّب أكثر من سنتْب ١بمع ا١بهود الدكلية للتصدم للمشاكل ذات الطابع غّب السياسي، كجاء انعقاده 

النوكية " تشرنوبيل "على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر ما عرؼ ٕباددة  عقب حدكث عدد من الكوارث البيئة الٍب شهدىا العآب ، منها
، كما كاف ىناؾ ُب الطرؼ اآلخر من العآب الواليات . ـ ُب أككرانيا كالٍب كانت أكثر الكوارث البيئية ا٤بعلن عنهأُٖٗسنو 

ة الٍب ساٮبت ُب انتشار ا٤بلودات ا٤بتتدة األمريكية ككندا تنشط تلك االىتمامات مع التتفظ على بعض النشاطات االقتصادم
كالٍب يتطلب تعديلها بيئياي تكاليف اقتصادية عالية السيما تلك األنشطة ا٤بنتجة للغازات كالٍب تسبب ُب ارتفاع درجات حرارة 

ـ  ككذلك الدكؿ االسكندينافية، كا٤بملكة ََِٗـ كمؤٛبر كوبنهاجن ُٕٗٗاألرض ككاف ذلك التتفظ كاضح ُب مؤٛبر كيوتو
٤بتتدة، كفرنسا للبتث كانت قد سعت لوضع ا٢بلوؿ ُب كيفية اافظة على البيئة نظرا للتطور السريع ُب التصنيع كزيادة نسبة ا

 .ا٤بلودات

ـ، كتداعياهتا، كما ُُٗٗـ كا٢برب الثانية سنةُٖٖٗ-ـَُٖٗأما الشرؽ األدٗب فكاف يعا٘ب آدار حرب ا٣بليج األكٔب من 
ياه ا٣بليج ٩با أدل إٔب كجود آدار سلبية على البيئة، أما إفريقيا فكانت فريسة التصتر كا١بفاؼ كالفقر ترتب عليها من تلوث ُب ـ

كموجات ا١براد ا٤بتكررة السيما علي كسط كمشاؿ القارة ، األمر الذم دفع بالقضايا البيئية لتكوف من أكلويات اجملتمع الدكٕب 
 .(ّ)يق كسائل اإلعبلـ ا٤بختلفة ٥بذه الكوارث البيئية كنتائجها كاىتماماتو، من خبلؿ ما يتابعو العآب عن طر

 

 

                                                           
 
  2ِغٍخ اٌج١ئخ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ - 
2
فوط ثٓ الِٗ، رؾل٠بد اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، كهاٍبد ِغٍخ ف١ٍٖخ ثؾض١خ ِؾىّخ ، رٖله ػٓ اٌّووي اٌؼبٌّٟ ٌلهاٍبد ٚأثؾبس اٌىزبة األفٚو،  - 

 . 2َ،2003ٓإٌَخ اٌواثؼخ ، اٌؼلك اٌقبٌِ ،ٛواثٌٍ ، ١ٌج١ب، ٌَٕخ
(

3
. 89 م ص999 ، احلديدي، امراديو وامتوفزيون وامتوغية ابملضااي امحيئية، الؤػالم امؼريب واملضااي امحيئية، مجموػة ابحثني،  مؼيد ازلراسات امؼرتيةمىن سؼيد  (
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  أىداؼ المؤتمر .

كانت مسألة التوفيق كإٯباد ا٢بلوؿ البلزمة بْب الدكؿ الغنية كالفقّبة ىي الشغل الشاغل للدكؿ األطراؼ على طاكلة القمة، 
البيئة الٍب تعد أمل شعوب العآب، كقد توصلت ىذه القمة  كاألكثر إ٢باحنا لديها ككاف البد من إٯباد قواسم مشَبكة حوؿ مسائل

:- أٮبها ما يلي (ُ)إٔب ٙبقيق عدد من األىداؼ

بذؿ كل ا١بهود للقضاء على ظاىرة االحتباس ا٢برارم كٞباية الغبلؼ ا١بوم كطبقة األكزكف من خبلؿ ٚبفيف انبعاث   -ُ
. الغازات الدافئة الٍب تعمل على تلوث ا٥بواء ا١بول

. كقف التدىور البيئي ٗبكافتة إزالة الغابات –ِ

 . مكافتة التصتر كا١بفاؼ الناتج عن ا٪براؼ الَببة كتغّب ا٤بناخ -ّ

.  حفظ التنوع البيولوجي الستمرارية التوازف البيئي -ٔ

الصلبة كالسائلة، كٞباية ٞباية ايطات ككل أنواع البتار سواء أكانت ا٤بغلقة أـ شبو ا٤بغلقة كا٤بناطق الساحلية من النفايات  -ٓ
 .مواردىا، كترشيد استغبل٥با، كتنميتها

ضركرة اعتماد سلوؾ اإلدارة السليمة كا٤بأمونة  بيئيا ألجل تصريف النفايات الصلبة كا٤بسائل ا٤بتصلة هبا، باإلضافة إٔب ٙبقيق  -ٔ
لبيئية للجماعات البشرية على كجو إدارة سليمة بيئيا لتصريف النفايات ا٤بشعة كذلك لتتقيق قدر كاؼ من ا٢بماية ا

. األرض

 .ٞباية ا٤بياه العذبة كإمداداهتا من التلوث -ٕ

. النهوض بالزراعة كالتنمية الريفية كضماف استمرارىا كهنج أسلوب متكامل لتخطيط ا٤بوارد الطبيعية كإدارهتا كاافظة عليها -ٖ

من كجود بعض ا٣ببلفات بْب الدكؿ الصناعية ا٤بنتجة ُب الشماؿ ك توصل مؤٛبر قمة األرض إٔب عدد من النتائج على الرغم 
كدكؿ االستهبلؾ ُب ا١بنوب كخاصة الواليات ا٤بتتدة األمريكية عندما طلب ا٢باضركف من الدكؿ الصناعية تعديل بعض 

لو الدكؿ الصناعية   الصناعات الٍب تؤدر سلبا على البيئة بشكل يتوافق مع ا٢بفاظ على البيئة، غّب أف ىذا األمر ٓب تذعن

بطريقة سريعة متعللة بأنو مكلف ُب حالة كجود مراجعة بيئية لصناعاهتا أك عند قيامها بدراسات لتقييم األدر البيئي على 
العديد من ا٤بشاريع الصناعية القائمة كالٍب تؤدل إٔب تلويث البيئة، كإف أبرز ما ٛبخض عن أعماؿ ىذه القمة ىي أجندة عمل 

حد كالعشرين كىي الوديقة األساسية للمؤٛبر، كتعد خطة عمل للمستقبل لتتقيق التنمية ا٤بستدامة مع متطلبات البيئة القرف الوا
القابلة لبلستمرار ُب كل ميداف من ميادين النشاط االقتصادم كتضمنت األجندة أربعة فصوؿ، اىتم األكؿ منها باألبعاد 

فإنو اىتم ٕبماية البيئة كإدارة ا٤بصادر من أجل التنمية كتماية الغبلؼ ا١بوم، كا٢بفاظ  االقتصادية كاالجتماعية، أما الفصل الثا٘ب
على الغابات، كالفصل الثالث دعي لضركرة دعم دكر اجملموعات التنفيذية الرئيسية، أما الفصل الرابع فتدد معآب كيفية تنفيذ 

 .(ِ)تلك السياسات البيئية كمصادر التمويل كنقل التكنولوجيا 

                                                           
(

 
. 00 م ص 999 ػامر محمود ظراف، أأخعار امحيئة وامنظام ازلويل، املؤسسة اجلامؼية نسلراسات وامنرش وامتوزيع ، تريوت امعحؼة الأوىل ،  -(

(
2

  7 م ص  992 يوميو  09 صؼية غحد امفتاح، مقة الأرض،  جمةل امس ياسة ازلومية، امؼدد  (
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  :-ك توصل ا٢باضركف إٔب إبراـ عدد من االتفاقيات كاف أبرزىا ما يلي

اتفاقية التنوع ا٢بيوم الٍب تتعلق بإنقاذ كوكب األرض من الدمار البيئي ك ٞباية أنواع ا٢بيوانات كالنباتات   -:االتفاقية األكلى
ا٢بياة أفضل لئلنساف عند اتزاهنا كقد كقع على ىذه  ذات السبلالت النادرة من االنقراض، كلتأكيد أىم الثوابت األساسية ٔبعل

. دكلة شاركت ُب ا٤بؤٛبر" َُٓ"االتفاقية أكثر من

كقعتها معظم الدكؿ كىي تتعلق ٗبكافتة ارتفاع درجات ا٢برارة ُب أ٫باء العآب عن طريق ا٢بد من انبعاث الغازات   :-االتفاقية الثانية     
. (ُ)، كذلك ناتج من زيادة نسبة دا٘ب أكسيد الكربوف ُب ا١بوا٤بسببة لظاىرة االحتباس ا٢برارم

  كشاركت الدكلة الليبية ُب ىذا ا٤بؤٛبر على الرغم من ظركؼ ا٢بصار الدكٕب الذم كاف مفركضان عليها من اجملتمع
إقرار سياسات عامو  الدكٕب السيما الدكؿ الغربية آنذاؾ،كما عملت على تنفيذ العديد من توصيات ىذا ا٤بؤٛبر ٗبا فيها ضركرة

من ا٥بيئة العامة للبيئة ُب الدكلة الليبية ، كذلك من خبلؿ ا٤بشاريع كالربامج التنفيذية منها على سيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر مشركع 
االشَباطات البيئية،ا٤بتعلقة با نبعادات ا٥بواء ا١بوم الذم ٰبتوم على عدة مكونات مشلت ٙبديد ملودات ا٥بواء ا١بول ، فضبل 

. ِف كضع ا٢بدكد القصول ا٤بسموح هبا بيئياى ٤بؤشرات تلوث ا٥بواء كقياس معايّب بيئة العملع

 (جوىاسبيرج )مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة  :-ثالثان 

ـ  ٗبدينة جوىانسربج ، جنوب إفريقيا ،  ذلك لوضع  خطة عمل ََِِعقد ىذا ا٤بؤٛبر ُب السادس من شهر أغسطس لسنة 
أجندة القرف الواحد كالعشرين للتفاظ على البيئة كا٤بوارد الطبيعية ، كٙبسْب ا٢بالة ا٤بعيشية للبشرية الٍب تتزايد بشكل مطرد  لتنفيذ

مقابل ا٤باء كالغذاء كا٤بطالب ا٣بدمية ألجل إصتاح البيئة، عبلكة على الطلب ا٤بستمر كا٤بتزايد على استخدامات الطاقة كالصناعات 
 .ّا٤بؤٛبر إٔب دعم الشراكة ككضع اإلجراءات لبناء تنمية مستدامة كما أشّب ُب ىذا

ككانت ليبيا ضمن دكؿ االٙباد اإلفريقي ا٤بشاركة هبذا ا٤بؤٛبر ، كالٍب اتفقت ُب الدكرة السابعة كالعشرين جمللس الوزراء األفارقة 
جوىانسربج ،حيث طرح التقرير ـ ، إف تتتدث كصوت كاحد ُب قمة ََِِمارس  -ٓ-ُٗب أديس أبابا ُب الفَبة من 

الوزارم اإلفريقي حوؿ التنمية ا٤بستدامة ، كالٍب عربت عن صعوبة التتوؿ ٫بو التنمية ا٤بستدامة ُب إفريقيا منذ مؤٛبر األمم 
ازف بْب كقد اقر ىذا ا٤بؤٛبر أجندة القرف الواحد كالعشرين الٍب ًب إقرارىا كخطة عمل ٙبقق التو. ْـُِٗٗا٤بتتدة للبيئة ُب عاـ 

ـ من خبلؿ تفعيل دكر عدد من ا٤بؤسسات بشكل ُُِٗٗب مؤٛبر ريودم جانّبك، سنة  (التنمية ا٤بستدامة )البيئة كالتنمية 
يسمح ٥با با٤بشاركة ُب التنمية ، كتشمل ا٤برأة كاألطفاؿ كالسكاف األصليْب للدكلة، كا٤بنظمات غّب ا٢بكومية كالسلطات الية 

تكنولوجية ، كالعماؿ كنقاباهتم كقطاعي اإلعماؿ كالتجارة كالصناعة كا٤بزارعْب، تلك الفئات تشكل كما كاألكساط العلمية كاؿ
. ٓىائبل كمشاركة مؤدرة ُب عملية التنمية ا٤بستدامة كٙبقيق ٪باحها

 

                                                           
(

 
 70ص992 أأكتوجر،  07 وحيد غحد اجمليد ، امحيئة والؤوسان يف ػامل جديد، جمهل امس ياس ية ازلومية ، املاىرة امؼدد   -(
2
ٚاٌزْو٠ؼبد اٌّزؼٍمخ ثبٌج١ئخ، ِغٍخ اٌج١ئخ، ئٕلاه ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍج١ئخ، إٌَخ األٌٚٝ، اٌؼلك اٌضبٟٔ، ٠ٍٛف ػوث١ٟ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍج١ئخ ٚاٌمٛا١ٔٓ  - 

 .0 َ، 2000ٌَٕٓخ 
3
              .                       َ 2002ٓ، ِب٠ٛ 24 َ ْ ِغٍخ ِٕزلٜ اٌج١ئخ ، رٖله٘ب اٌْجىخ اٌؼوث١خ ٌٍج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ ، اٌؼلك 2002اٌطو٠ك ئٌٝ عٛ٘بَٔجوط،  - 

- 
4

.   ِٕزلٜ اٌج١ئخ ، ِغٍخ رٖله٘ب اٌْجىخ اٌؼوث١خ ٌٍج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ ، ِوعغ ٍجك مووٖ،ٓ 
5
 -htt; www.wilkicools4u.com/repots 20-2-2010 ( َٛفوط اٌّجوٚن ، ٚأٌٔ أثٛة ، ِغٍخ ١ٌج١ب ا١ٌ 

http://www.wilkicools4u.com/repots%2020-2-2010
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 :مؤتمر كوبنهاجن للتغير المناخي  :-رابعان 

ـ ، هبدؼ التوصل إٔب اتفاؽ يعزز التنفيذ الكامل كالفعاؿ ََِٗمرب عقد مؤٛبر كوبنهاجن برعاية األمم ا٤بتتدة بالد٭برؾ ُب ديس
كاعد كا٤بستداـ التفاقية األمم ا٤بتتدة اإلطارية ا٤بعنية بتغّب ا٤بناخ ، كقد ناقش ا٤بشاركوف إمكانية التوصل ال تفاؽ بغية ٙبقيق مستقبل 

 . األرض كا٢بفاظ على ا٢بقوؽ البيئية للجماعة البشرية ٯبنب البشرية خطر الكوارث ا٤بتوقعة جراء تغّب النظاـ ا٤بناخي لكوكب
الدكلية،  إال انو ٓب يتوصل فيو ا٢باضركف إٔب نتائج ملموسة تفي ٕبماية البيئة كفق ىذه االتفاقية، كٓب يتم فيو التوصل إٔب اتفاؽ بْب اجملموعة

صل إليو ىذا ا٤بؤٛبر ىو اتفاقية غّب ملزمة قانونيا ٠بيت ٗبعاىدة بشأف تقليص مستول االنبعاث الكربونية ُب األجواء الكونية، بل أكثر ما تو
الذم كضعتو اتفاقية األمم ا٤بتتدة حوؿ ظاىرة التغّب ا٤بناخي كبركتوكوؿ كيوتو " مسئوليات مشَبكة لكن ٨بتلفة "كوبنهاجن، تضمنت مبدأ 

ة للدكؿ النامية، كتضمنت االتفاقية توافقا كبّبا بشاف ٣بفض األنبعاداث بشكل إجبارم بالنسبة للدكؿ الصناعية كبشكل تطوعي بالنسب
 .(ُ)القضايا الرئيسية ألىداؼ خفض االنبعاث العا٤بية طويلة األجل عبلكة على توافر التمويل كالدعم التكنولوجي كالشفافية

نشطة كالفعاليات فيما ككانت العربية الليبية ضمن الدكؿ الٍب شاركت ُب ىذا ا٤بؤٛبر كساٮبت مساٮبة فعلية ُب عدد من األ
  :-يتعلق ٗبواضيع البيئة ا٤بطركحة كالٍب منها ما يلي

. ا٤بشاركة ُب اجتماع كزراء البيئة األفارقة - أ
. كالصْب ٕٕا٤بشاركة ُب االجتماعات التنسيقية اليومية للمجموعة اإلفريقية ك٦بموعة اؿ  - ب

. متابعة كقائع ا١بلسات العامة طبقا لبنود جدكؿ األعماؿ   -ج

. ا٤بشاركة ُب االجتماعات اليومية جملموعٍب دكؿ األكبك كاألكبك    -د

:- كمن أىم ا٤بواضيع ا٤بطركحة ُب بنود جدكؿ األعماؿ الٍب حاكلت ا١بماىّبية ا٤بشاركة فيها كاالستفادة منها ما يلي

ريع التنموية النظيفة اقَباح تقنية ٣بفض انبعاث غاز دا٘ب أكسيد الكربوف من ا١بو كاستخداـ األنشطة كا٤بشا -ُ
. كالصديقة للبيئة

تطويرا كنقل التكنولوجي كقد توصل بشأنو البتث عن كسيلة إلشراؾ القطاع ا٣باص ُب ىذه العملية على  -ِ
.  درجة عالية كالبتث عن أفضل السبل ُب تعزيز ك تطوير كنقل التكنولوجيا كا٤بمارسات السلمية بيئيا

سألة ال تزاؿ حا٠بة فيما ٱبص تنفيذ االتفاقية، ذلك أف بناء القدرة ادكدة بناء القدرات ُب البلداف النامية ـ -ّ
كغّب الكافية على الصعيد ا٤بؤسسي كالعلمي كالتكنولوجي كالبشرم ، فضبل عن نقص ا٤بوارد ا٤بالية كعدـ كفايتها فهو أمر 

. األقل ٭بوايزيد من صعوبة إحراز التقدـ ُب ٦باؿ تنفيذ بناء القدرات بالبلداف النامية ك

ير أما من ناحية اآلدار اإلٯبابية ٥بذا ا٤بؤٛبر بالنسبة للدكلة الليبية فإنو شكل فرصة سا٫بة للتعاكف الدكٕب ا٥بادؼ ٤بعا١بة سلبيات تغ
جيا ا٤بناخ، كفرصة للمؤسسات ا٤بالية كاالقتصادية كا٤بنظمات األىلية كالشركات إلبراـ اتفاقات تعاقدية لئلسراع ُب نقل التكنولو

كالدكلة الليبية  من خبلؿ حضورىا لعدد من ا٤بؤٛبرات ا٤بتعلقة بالبيئة، كقعت على  كتكييف البِب التتتية كاستخداـ الطاقة النظيفة، 
العديد من االتفاقيات كا٤بواديق الدكلية كتبادلت مذكرات التفاىم، مع بعض الدكؿ كا٤بنظمات الدكلية ُب موضوعات البيئة ُب اإلطار 

                                                           
(
1
)- http//www. Arabic. People.com.cn/31663/6847369. Html 20-3-2010. 

. مؤمتر الأمم املتحدة نوتغري املنايخ ، يعدر اثفاكية كوجهناجن  
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٘ب، لدعم األنشطة الٍب ٛبارسها الدكلة خارج إقليمها كما يساىم ُب تأسيس تشريع داخلي ُب إقليم الدكلة ذاهتا  هبدؼ ٙبديد القانو
. ُاألنشطة الداخلية للدكلة كتعديلها ٗبا يتماشى مع ا٤بتطلبات البيئية

 .الليبية منهااالتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة اإلنسانية كموقف الدكلة  :-المطلب الثاني 

اتفاؽ دكٕب يعقد بْب " ـ ا٤بعاىدة ُب ا٤بادة الثانية منها أهنا ُٗٔٗعرفت اتفاقية فينا لقانوف ا٤بعاىدات الدكلية عاـ 
 ."دكلتْب أك أكثر كتابة، كٱبضع للقانوف الدكٕب العاـ سواء ًب ُب كديقة أك أكثر أك إم التسمية الٍب تطلق عليها

تستخدمها اإلطراؼ الدكلية لتتديد كتقنيْب األعماؿ كاألنشطة الٍب اعتادت ا٤بنظومة كتعترب االتفاقيات كسيلة 
الدكلية على ٩بارستها ُب إطار التعاكف الدكٕب ، كإضافة إٔب ما تقرره االتفاقيات الدكلية من إعماؿ جديدة تضاؼ 

.  ِلقانونية كتنميتهاكرصيد للتعاكف الدكٕب كالفِب كٙبقيق أفضل السبل على اإلطبلؽ لتطوير الوفرة ا
  ليبيا كاالتفاقيات الدكلية المتعلقة بالبيئة .

ٛبثل السياسة البيئية جزء ال يتجزءا من السياسية العامة للدكلة الليبية ، ك٤با كانت السياسية ُب معناىا العاـ                        
الشائع تنطوم على كجود ٩بارسة للتأدّب بغية حل ا٤بشكبلت كالقضايا كاألكلويات العامة كٙبقيق ا٤بصاّب جملتمع ما ، فإنو البد من كضع 

ىج عمل ىادؼ يوجو للتعامل مع تلك ا٤بشكبلت ، السيما ا٢بقوؽ البيئية للمواطن العريب اللييب ، أف مشاركة الدكلة الليبية ُب عدد من
رصد  من ا٤بؤٛبرات الدكلية ا٤بتعلقة بالبيئة ، كاف لو أدره على السياسة البيئية ُب الداخل لتتدد معآب السياسة البيئية الليبية من خبلؿ

. ىات البيئية الليبية ُب اافل الدكليةالتوج

كنظراي لتشابك ا٤بصاّب كارتباطها بْب الدكؿ كأٮبيتها للصّبكرة القومية كالوطنية للدكلة ،فإف الدكلة يتتتم عليها 
االتصاؿ بغّبىا من الدكؿ لتتقيق تلك ا٤بصاّب ، ككانت ا٤بعاىدات كاالتفاقات الٍب كقعت كصادقت عليها الدكلة 

ة من أجل البيئة كٞبايتها قد حددت معآب كاطر جديدة للتعامل مع البيئة كلتتقيق التواصل كالتعاكف الدكٕب مع اللييب
عدد من دكؿ العآب ، ذلك لدعمها ُب إمكانية رسم ساستها البيئية داخل إقليمها كسبل استثمار مواردىا الطبيعية 

قوؽ البيئية للمواطن اللييب، إال إف كاقع ا٢باؿ يقضي باف بشكل ٰبافظ على استمرارىا كٞباية الصتة العامة كاّب
ا٤بعاىدات ألٚبرج عن طور القاعدة القدٲبة الٍب تسيطر على جوىر ا٤بعاىدات كأصبتت مسلمة لدل بعض الفقهاء ، 

ؤدم إٔب قلة كىذه القاعدة تتمثل ُب األدر النسيب لتطبيق ا٤بعاىدة بل أف قوهتا ا٤بلزمة تقتصر على إطرافها فقط، كىذا م
تأدّب مثل تلك االتفاقيات على السياسية  البيئية كالتشريعات القانونية الداخلية لدل ال دكلة ، كقد النسجم ٛبامان مع 

التشريعات الداخلية غّب أف القاعدة القانونية الدكلية ا٤بعَبؼ هبا ىي قاعدة ٠بو القانوف الدكٕب على الفانوف 
دكلة الليبية ُب أف بعض االتفاقيات الدكلية ٓب تنل النجاح ا٤بطلوب نظران لتأخر ا٤بصادقة كا٢باؿ ينطبق على اؿ.ّالداخلي

على بعض من نصوص تلك ا٤بعاىدات ا٤بتعلقة ٕبماية البيئة، أك قد يكوف ىناؾ تباطؤ ُب تنفيذ التزاماهتا السيما أدناء  
ت كالتسعينيات من القرف ا٤بنصـر غّب إف ذلك ال يعِب فَبة ا٢بصار الدكٕب ٤بفركض على الدكلة الليبية ُب عقد الثمانينا

انعداـ تطبيق بنود االتفاقيات الدكلية ا٤بتعلقة بالبيئة ، بل ىناؾ عدد من االتفاقات الٍب ًب االنضماـ إليها كا٤بصادقة 

                                                           
 
اٌل١ٌٚخ ْ رمو٠و ٚفل ١ٌج١ب ، اٌّْبهن فٟ اٌلٚهح اٌقبَِخ ػْو ٌّإرّو اإلٛواف الرفبل١خ األُِ اٌّزؾلح اإلٛبه٠خ ، وٛثٕٙبعٓ ،ئكاهح إٌّظّبد  - 

 .20َ ، غ١و ِْٕٛه، 2009ٓاٌٍغٕخ اٌْؼج١خ اٌؼبِخ ٌالرٖبي اٌقبهعٟ ٚاٌزؼبْٚ اٌلٌٟٚ ، ك٠َّجو 
2
 .85أؽّل أثٛ أٌٛفب، ا١ٌٍٜٛ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ، كاه إٌٙٚخ، اٌمب٘وح ٓ - 
3
. 298م ص2004أأظروحة دكتوراه ن مؼيد امححوث وازلراسات امؼرتية، املاىرة س نة " رهةدراسة ملا" اتوغراره محمد ، هفاذ املؼاىدات ازلومية وأأثرىا ػىل امترشيع يف ميخيا  - 
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ة الليبية على تنفذىا عليها ، كنتناكؿ ُب ىذه الدراسة  عددان من تلك االتفاقيات الدكلية بشاف  البيئة الٍب تعمل الدكؿ
:- كاستثمارىا لرسم معآب سياسة ىادفة كمن تلك االتفاقات مايلي

. اتفاقية األراضي الرطبة ذات األىمية الدكلية -:-أكالن 

إف لؤلراضي الرطبة أٮبية دكلية بالغة بوصفها موئبل للطيور ا٤بائية كبيئة مبلئمة للتنوع ا٢بيوم ٩با دفع اجملتمع الدكٕب إٔب  
ـ، هبدؼ ٞبايتها ُُٕٗٛباد اتفاقية ُب مدينة رامسار ٔبمهورية إيراف اإلسبلمية خاصة باألراضي الرطبة ُب ديسمرب من العاـ اع

. كضبط النظم ا٤بائية الٍب هتيئ أسباب ا٢بياة جملموعات متميزة من النبات كا٢بيواف كخاصة الطيور ا٤بهاجرة

ـ ُّٗٗـ، غّب أف الدكلة الليبية ٓب توقع على ىذه االتفاقية إال ُب العاـ ُٕٓٗكقد دخلت ىذه االتفاقية حيز النفاد ُب سنة
ـ  كبعد ا٤بصادقة عليها كاف ٥با نتائج ملموسة على السياسة البيئية الليبية عند  َََِ/ٔ/ُّكتأخرت ُب ا٤بصادقة عليها إٔب 

األراضي ا٤بشمولة با٢بماية الدكلية بناء على ما كرد كضع عدد من ا٤بناطق امية ُب منطقة ا١ببل األخضر ُب ليبيا ُب سجل ىذه 
. ُب نصوص ىذه االتفاقية

  (cites )(سايتس)اتفاقية االتجار الدكلي في أنواع الحيوانات كالنباتات البرية المهددة باالنقراض   :-ثانيان  

ىذه االتفاقية عدد من الدكؿ كصل ككقع على  (ُ)ـُٕٗٗ/ٕ/ُالعربية الليبية حيز النفاذ ُب ّاعتمدت ُب كاشنطن بتاريخ  
ـ من قبل ا٥بيئة ََُِدكلة ككانت العربية  الليبية بْب تلك الدكؿ، غّب أهنا ٓب تصادؽ عليها إال مؤخرا ُب العاـ " ُٕٔ" إٔب 

. (ِ)العامة للبيئة

ما النادرة منها بشكل يهدد كيدعو نص ىذه االتفاقية إٔب ضماف عدـ اال٘بار الدكٕب بأنواع ا٢بيوانات كالنباتات الربية كالسي
 بقائها كتشمل االتفاقية ا٢بماية بدرجات متفاكتة إٔب أنواع ا٢بيوانات كالنباتات الربية الٍب تعد جزء مهما من النظم الطبيعية لؤلرض 

  :-كتلـز ىذه االتفاقية الدكلية الدكؿ األطراؼ فيها باٙباد عدد من التدابّب فيما يأٌب ذكرىا  

. على ٘بارة كحيازة عينات النباتات الربية كا٢بيوانات ا٤بهددة باالنقراض فرض عقوبات -ُ

 .مصادرة أم عينات تضبط كإعادهتا إٔب دكؿ ا٤بصدر -ِ

تلتـز الدكؿ األطراؼ أف تكفل بقدر ا٤بستطاع مركر العينات كفق إجراءات الزمة بالعينات ُب أقصر كقت  -ّ
دخوؿ ينبغي أف تقدـ إليها العينات لئلفراج عنها، كٙبديد سلطة إدارية كلتتقيق ذلك ٯبب ٙبديد موانئ خركج كموانئ 

  .٨بتصة ٗبنح األذكنات كالشهادات باسم ذلك الطرؼ

كقد عملت ا٥بيئة العامة للبيئة ُب ليبيا على تنظيم كرش عمل نظمتها إدارة ا٤بوارد الطبيعية، كالتنوع اإلحيائي با٥بيئة بالتعاكف مع 
ختصاص كالصندكؽ الدكٕب للرفق با٢بيواف كذلك لتأكيد التزاـ ا١بهات الوطنية ذات العبلقة باٚباذ العديد من جهات اال

                                                           
(
1
)- htt;//www.ar. wikl pedia.org/ 3-3-2010) 

  (م 973 اثفاكية الاجتار ازلويل يف أأهواع احليواانت امربية املياجرة، واص نعن  )

(
2

 .وما تؼدىا 66م، غري منضور، ص2007جنة امضؼحية امؼامة مالثعال اخلاريج وامتؼاون ازلويل، ظراتوس ميخيا، يناير جمسل ظادر غن الؤدارة امؼامة نومنظامت ازلومية،  ابنل  -(
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ات اإلجراءات كالَبتيبات الكفيلة بتطبيق ىذه االتفاقية األمر الذم دعا ا٥بيئة العامة للبيئة إٔب تنظيم دكرة تدريبية لبناء كوادر كقدر
. (ُ)ا من التزامات فنية كقانونيةكطنية تعمل على تنفيذ االتفاقية ٗبا فيو

 .اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث :-ثالثان 

ـ ك٠بيت باتفاقية ٞباية الوسط البترم من التلوث ُب البتر ُٕٔٗكقد جرل اعتمادىا من قبل الدكؿ ا٤بتوسطية  ُب عاـ 
ـ لكن العربية الليبية ٓب ُٓٗٗـ، كعدلت االتفاقية سنة ُٕٗٗكانضمت ليبيا ٥بذه االتفاقية با٤بصادقة عليها ُب سنة  (ِ)ا٤بتوسط،

  :-تصادؽ على التعديبلت الٍب أجريت عليها حٌب تارٱبو، ك هتدؼ ىذه االتفاقية إٔب ٙبقيق ما يأٌب

.  ٤بصادرمساعدة الدكؿ ا٤بتوسطية ٤بكافتة التلوث البترم من ٝبيع ا -ُ

ٙبقيق أفضل إدارة مستدامة للموارد البترية الطبيعية كٞباية البيئة البترية كا٤بساحات الرطبة الشاطئية من  -ِ
. التلوث، كقد أ٢بقت االتفاقية بعدد من الربكتوكوالت

:- اءات اآلتيةكتضمن النطاؽ ا٤بوضوعي ٥بذه االتفاقية خطة عمل ٢بماية حوض البتر ا٤بتوسط من التلوث من خبلؿ اإلجر

كضع اتفاقيات توقع عليها حكومات منطقة البتر ا٤بتوسط تصاغ فيو ٦بموعة من اإلجراءات ا٤بلزمة الٍب ٙبقق ٞباية  -أ
  .البتر األبيض ا٤بتوسط

كضع أنظمة متقدمة ٤براقبة التلوث كتشجيع الدراسات كاألٕباث الٍب تعمل على ٞباية تلك البيئة من التلوث  -ب
.  كتساىم ُب ا٢بفاظ على موارد البيئة البترية

العمل على إٯباد توافق بْب أكلويات البيئة كالتنمية البشرية كصتة اجملتمع كذلك من خبلؿ كضع برامج إلدماج  -ج
 .االجتماعي بالواقع االقتصادم للمجتمعات ا٤بتوسطية الواقع 

. اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية :-رابعان 

ـ ككصل عددىا إٔب ُٕٗٗاجتمعت الدكؿ األطراؼ ُب مدينة بوف األ٤بانية ُب الثالث كالعشرين من شهر الصيف يونيو سنة 
، ككانت العربية الليبية من (ّ)اقية الدكلية  للتفاظ على ا٢بيوانات الربية ا٤بهاجرة من االعتداءاتدكلة للتوقيع على ىذه االتف" ٗٗ"

بْب الدكؿ الٍب شاركت ُب ىذا االجتماع إضافة إٔب ٜباف عشرة دكلة أفريقية من بْب الدكؿ ا٤بشاركة، إال أف االتفاقية ٓب تدخل حيز 
ـ، كبدأ العمل على ٙبديد اآللية لتنفيذ َََِف طرؼ ا٥بيئة العامة للبيئة ُب سنة النفاذ ُب ليبيا إال بعد ا٤بصادقة عليها ـ
.  االلتزامات الٍب نص عليها ُب االتفاقية

 

. ـُٖٓٗاتفاقية فيينا لحماية طبقة األكزكف عاـ  : -خامسان  

                                                           
(
1
) htt// www. environment. Org . LY. 2009- .  ِ  

(
2

. 73 ، صأأتو اخلري أأمحد غعية، الامزتام ازلويل حبامية امحيئة امححرية واحملافظة ػوهيا من امتووث، مرجع س حق ذكره -(

(
3
)- htt ; // www. green line.com. kw / env&  low /020 asp 
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ٗبوجبو ٞباية طبقة  ـ لوضع إطار عمل دكٕب يتمُٖٓٗ/ ّ/ِِاعتمدت ىذه االتفاقية ُب فيينا ٔبمهورية النمسا ُب 
ـ، كتلـز ىذه ُٖٖٗ/ٗ/ِِكمنح فرص للدكؿ األطراؼ باٙباد سبل عاجلة لتنفيذ ىذا االتفاؽ الذم بدءا سريانو ُب   (ُ)األكزكف،

ة االتفاقية األطراؼ باٚباذ التدابّب كالوسائل ا٤ببلئمة ٢بماية الصتة البشرية كالبيئية من األضرار الٍب قد تنجم عن األنشطة البشرم
. ا٤بؤدرة الٍب ٰبتمل أف تؤدر على طبقة األكزكف

كقد رتبت ىذه االتفاقية العديد من االلتزامات على الدكؿ األطراؼ كقبلت هبا الدكلة الليبية بعد انضمامها إليها بتاريخ 
ا٤بستنفدة لطبقة األزكف ـ كإٔب تعديبلهتا كأب الربكتوكوالت التابعة ٥با كربكتوكوؿ مونَبياؿ ا٣باص بتتديد ا٤بواد  َُٗٗ/َُ/ٗ

من االتفاقية الٍب  (ُِ)ـ ، كمن تلك االلتزامات الٍب قبلت هبا ليبيا ، ما جاء ُب ا٤بادة َُٗٗكتعديبلتو ُب شهر يوليو من العاـ 
كؿ تقضى بضركرة كضع قوائم كطنية ٢بصر االنبعاث البشرية الٍب تعد مصدرا من مصادر الغازات الدفيئة كالٍب ال ٰبكمها بركتوؾ
مونَبياؿ كتلـز األطراؼ بضركرة التعاكف من أجل تطوير كتطبيق كنقل التكنولوجيات كالعمليات الٍب تكبح أك ٚبفض أك ٛبنع 
راقبة االنبعادات البشرية كتعزز اإلدارة للتنمية ا٤بستدامة، مع اٚباذ التدابّب التشريعية كاإلدارية الصارمة كتنسيق السياسات ا٤بناسبة ٓب

منع األنشطة الٍب تقع ُب نطاؽ اختصاصها  كإدارهتا، كتدعوا ألٮبية التعاكف مع ا٥بيئات الدكلية ا٤بختصة من اجل أك خفض أك 
ـ ا٤بنفذ ٥بذه االتفاقية كالذم أجريت عليو تعديبلت ُٕٖٗتنفيذ ىذه االتفاقية كالربكتوكوالت ا٤بلتقة هبا، كربكتوكوؿ مونَبياؿ عاـ 

. ـ ََِْ/ٗ/ِْـ ك كوبنهاجن ُب ََُِ/ٕ/ُُِب كل من لندف بتاريخ 

كٕبكم ا٤بعايّب الٍب تستند إليها االتفاقية ُب قياس االنبعادات البشرية فإهنا صنفت  ليبيا كدكلة نامية يقل فيها استهبلؾ الفرد 
قد حددت نسبة ك (كبرميد ا٤بيثيل  -كا٥بالونات  -غاز الكلورفلوكربونات)من ا٤بواد ا٤بستنفدة لطبقة األكزكف الٍب من أٮبها  

 (ِ).جراـ ُب السنة ََّاالستهبلؾ للفرد من مادة الكلورفلور كاربونات ب 

  :-كبناء علية اٚبذت ليبيا عددا من اإلجراءات كحددت السياسات لتنفيذ بنود ىذه االتفاقية كمنها ما يلي 

ٗبوضوع الربكتوكوؿ ككضع الدكلة تعميم مذكرات توضيتية للقطاعات ذات العبلقة تتضمن ا٣بلفيات كافة ا٤بتعلقة  -أ
. الليبية حياؿ ىذه االلتزامات ا٤بطلوب اإليفاء هبا

إخضاع ٝبيع ا٤بواد ا٤بستنفدة لطبقة األكزكف للتسجيل بغية حصر الكميات ا٤بستوردة منها كٙبديد ا٤بصدر  - ت
  (ّ).الربكتوكوؿكذلك تفاديا للتعامل مع الدكؿ غّب األعضاء ُب الربكتوكوؿ كفق ما ىو منصوص عليو ُب 

. االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ العالمي  :-سادسان 

ـ، كًب فتح ًُِٗٗب اعتماد مشركع صياغة ىذه االتفاقية ُب مقر األمم ا٤بتتدة بنيويورؾ ُب التاسع من شهر مايو من العاـ  
ض الٍب عقدت ُب مدينة ريودم جانّبك ـ على ىامش قمة األرُِٗٗباب التوقيع عليها أماـ ٝبيع الدكؿ ُب  يونيو من العاـ 

. بالربازيل 

                                                           

(
1
)-htt ; // www. beeaty.tv/ new / index . php?option=com_cont ent& task= view&id= 

4529&ltemid=67  

(
2
)- http : // www.environ ment.org .ly/../ozon .htm. 

(
3
 .985َ هاعغ فٟ مٌه ثٕٛك ارفبل١خ ف١ٕب ٌؾّب٠خ ٛجمخ األٚىْٚ اٌٖبكهح ػبَ  (

http://www.environ/


 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

139 

 

كآداره الضارة الٍب  كقد استهلت اللجاف ا٤بختصة باألمم ا٤بتتدة ىذه االتفاقية باعَباؼ ظاىر كصريح حوؿ التغّب ُب ا٤بناخ 
 ا٤بناخ العا٤بي ٛبثل خطرا مشَبكا للبشرية جراء االنبعادات الكبّبة للغازات الدفيئة كمساٮبتها الواضتة ُب اإلضرار ب

ئة كأشارت االتفاقية ُب التعريفات االستهبللية ٥با الٍب قدمتها بأف اآلدار الضارة لتغّب ا٤بناخ تشّب إٔب التغّبات الٍب تطرأ على اليب
قتصادية عبلكة الطبيعية أك ا٢بيوية كالٍب ٥با آدار كبّبة على تكوين أك مركنة كإنتاجية النظم اإليكولوجية كعلى النظم االجتماعية كاال

. على صتة اإلنساف كرفاىيتو

ـ من قبل ُٗٗٗ/ٗ/ُِكانضمت العربية الليبية التفاقية التغّب ا٤بناخي ُب تارٱبو غّب أف ا٤بصادقة عليها تأخرت حٌب يـو 
البيئية كإقرار السياسات ، كالٍب تعمل على تنفيذ التشريعات (ُ)(ا٥بيئة العامة للبيئية )اإلدارة التنفيذية للسياسات البيئية ُب ليبيا 
:- الٍب منها مايأتى (ِ)العامة من خبلؿ ا٤بشاريع كالربامج التنفيذية

مشركع االشَباطات البيئية ا٤بتعلقة بانبعاث ا٥بواء ا١بوم كالذم احتول على عدة مكونات لتتديد ملودات  - أ
. يس كمعايّب ملودات ا٥بواء ا٤بؤدرة ُب ا٤بناخا٥بواء ا١بوم كإيضاح ا٢بدكد القصول ا٤بسموح هبا ٤بؤشرات تلوث ا٥بواء كمقام

إعداد الربنامج الوطِب اللييب إلصتاح البيئة كاإلشراؼ عليو الذم تضمن ٙبديد األىداؼ العامة للسياسة  - ب
:- البيئية الليبية فيما يتعلق ٗبسألة التغّب ا٤بناخي العا٤بي الذم يدعو إٔب ضركرة ما يأٌب

. ٤بسؤكلية ُب ا٢بفاظ على بيئة نظيفة كصتية بشكل عاـ كدائم العمل على نشر الوعي البيئي كا -ُ
. افظة على ا٤بوارد الناضبة بشكل يطيل عمرىا االفَباضي -ِ
. اافظة على الغابات الطبيعية ككقف التصتر  -ّ
. كضع السياسات كاإلجراءات البلزمة للتقليل من العوادـ الناٝبة عن كسائل ا٤بواصبلت كاستهبلؾ الطاقة   -ْ
. يض مستول التلوث الناتج عن تنفيذ مشركعات التنمية ٚبف -ٓ

. بناء القدرات البشرية إلدارة كٚبطيط كمواجهة الكوارث البيئية  - ٔ

. ا٢بفاظ على استدامة البيئة الصتية النظيفة كمنع االختبلؿ البيئي  - ٕ

بتنفيذ االلتزامات الواردة ُب اتفاقية التغّب ا٤بناخي كبعد ا٤بصادقة عليها من قبل ا٥بيئة العامة للبيئة شكلت ١بنة كطنية تقـو 
  :-، من خبلؿ العمل على ما يلي(ّ)داخل ا١بماىّبية

. نشر التقنيات كتطبيقها الٍب تقلل كٛبنع االنبعادات من غازات التدفئة -أ 

. اٚباذ اإلجراءات العملية للتوجو لئلنتاج النظيف ٗبا يضمن ا٢بد من انبعاث الغازات الدفيئة  -ب 

.  لعمل على تطوير أساليب النظم البيئية الربية كالبترية كالساحلية كإنعاش ا٤بناطق ا٤بتضررة با١بفاؼ كالتصترا -ج 

                                                           

(
 
َ 998 ٌَٕخ  6 2ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍج١ئخ، ٟ٘ ِإٍَخ ؽى١ِٛخ رُ ئْٔبؤ٘ب ثٕبء ػٍٝ اٌمواه اٌٍغٕخ اٌْؼج١خ اٌؼبِخ هلُ  -(

 .ألعً ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب

(
2
) - htt ; // www.environ ment.org .ly/../ozon .htm   ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك:  

(
3
.  6ِغٍل اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍّٕظّبد اٌل١ٌٚخ، ِوعغ ٍجك مووٖ ٓ  -(

http://www.environ/
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معا١بة االنبعادات البشرية كافة كالٍب ىي مصدر للغازات الدفيئة ، كاقَباح الربامج كالوسائل الٍب تفرض على ا١بهات  -د 
تؤدر على البيئة ٤با قد يطرأ عن التغّبات ا٤بناخية العا٤بية ك بالتإب يضر بالصتة  ا٤بختصة ضركرة التقليل من اآلدار الضارة الٍب

 .العامة

  .حصر االنبعادات من ٝبيع مصادر غازات دفيئة كإعداد قوائم هبا ٤بعرفتها كإٯباد السبل للتعامل معها -ىػ 

 .اتفاقية التنوع البيولوجي  :-سابعان 

ـ ككقعت عليها ما يقدر بػ ُُِٗٗب مؤٛبر قمة األرض بريودل جانّبك ُب يونيو من العاـ عاـ ًب اعتماد اتفاقية التنوع ا٢بيوم 
دكلة، من بينها ا العربية الليبية،  كهتدؼ تلك االتفاقية إٔب ٞباية األراضي كمواردىا ا٢بيوية، كتلـز الدكؿ األطراؼ  للعمل " ُٔٓ"

  :-ت كا٣بطط الٍب ٙبقق أىدافها الٍب من أٮبها ما يأٌبعلى ا٤بستول الوطِب بتنفيذ السياسات كاالسَباتيجيا

  .العمل على ٞباية التنوع ا٢بيوم كصيانتو ٔبميع خصائصو -أ

  .استعماؿ ا٤بوارد ا١بينية كالورادية بشكل عادؿ كمنصف ٩با ٰبقق ا٤بنافع للجميع -ب

كقد صادقت ليبيا عليها كشكلت ١بنة كطنية أطلق عليها ١بنة التنوع ا٢بيوم تقـو برصد التنوع ا٢بيوم كا٤بوارد الطبيعية  
.  كاافظة عليها ُب ا١بماىّبية

، (ُ)عن طريق ا٥بيئة العامة للبيئة ـََِٓ/ ٔ/ ُْكانضمت ليبيا لربكتوكوؿ مونَبياؿ الثقاُب التفاقية التنوع البيولوجي ُب   
ـ  ألجل ا٤بساٮبة ُب ضماف مستول مبلئم من ا٢بماية ُب ٦باؿ أماف نقل كمناكلة كاستخداـ ََُِ/ُ/ِٗالذم عقد ُب 

الكائنات ا٢بية اورة الناشئة عن التكنولوجيا اإلحيائية ا٢بديثة الٍب ٲبكن أف تَبتب عليها آدار ضارة على حفظ كاستعماؿ التنوع 
 .ـ ََِّ/ٗ/ُُشأ من ٨باطر على صتة اإلنساف، كالذم دخل حيز النفاذ ُب البيولوجي مع مراعاة ما تن

بركتوكوؿ كيوتو  :-ثامنان 

ـ ُب مدينة كيوتو ُب الياباف كالذم يدعو الدكؿ األعضاء ُب إطار برنامج األمم ٤بتتدة للبيئة إٔب ًُٕٗٗب اعتماده سنة 
تباس ا٢برارم ، كدعوة الدكؿ األطراؼ إٔب  ٙبسْب كفاءة استعماؿ خفض انبعاداهتا من الغازات الٍب تؤدل إٔب كجود ظاىرة االح

. الطاقة كمواصلة األٕباث لتعزيز أشكاؿ الطاقة ا١بديد كا٤بتجدد النظيفة كالصديقة للبيئة

الشأف  أما على ا٤بستول الى ُب الدكلة الليبية كتنفيذا ٥بذه االلتزامات كاستجابة ٥بذه االتفاقيات فقد بذلت جهودا ُب ىذا 
٣بفض االنبعادات الضارة للغبلؼ ا١بوم كخفض انبعاث الغازات الدفيئة باستعماؿ آلية التنمية النظيفة كذلك بإنشاء مزرعة رياح 

ٗبنطقة الساحل الشمإب الشرقي لليبيا الستخداـ مصادر الطاقة النظيفة كالطبيعية ا٤بتجددة لتوليد الطاقة " درنة " ُب مدينة 
. تبار أف ىذه ا٤بنطقة تتميز ٖبلوىا من الغابات كا٤بصدات ا١ببلية الٍب ٲبكن أف تعيق حركة الرياح كسرعتهاالكهربائية، باع

كما كرد ُب تقرير التنمية البشرية ُب إطار برنامج األمم اددة للتنمية أف متوسط انبعاث غاز دا٘ب كأكسيد الكربوف ُب ليبيا 
كليبيا من بْب الدكؿ الٍب تعهدت بالوقوؼ (ِ)أفريقيا حسب استهبلؾ الفرد من الوقود كدكلة جنوب أفريقيا ىو األعلى ُب قارة 

                                                           

(
1
)- htt ; // www.environ ment.org .ly/../ozon .htm      ِٖوعغ ٍجك موو:   

(
2

ظدارات امييئة امؼامة نوحيئة ادلاىريية الأأتو جكر   -( . 3 م ص 200ميخية، صير املاء، يوهيةاجليالىن الأزىري ، امعاكة وامتمنية وامحيئة جمةل امحيئة امس نة الأوىل ، امؼدد اخلامس اؤ

http://www.environ/
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جنبا إٔب جنب مع اجملتمع الدكٕب ٤بكافتة ظاىرة التغّب ا٤بناخي السيما الدكؿ الصناعية الٍب كافقت على كضع سياسات خفض 
طرحت خيارات عدة أماـ الدكؿ الصناعية لتتقيق ـ ، كقد َُٗٗعن مستول انبعاداهتا ا٤بسجلة عاـ  َِ.ٓانبعاداهتا بنسبة 

:- التزاماهتا منها ما يأٌب

.  خفض جزء من انبعاداهتا ٧بليا: ا٣بيار األكؿ 

شراء ا١بزء اآلخر من خبلؿ آلية سوؽ الكربوف كآلية التنمية النظيفة ٗبا ُب ذلك مشاريع الطاقة ا٤بتجددة أك زيادة : ا٣بيار الثا٘ب
  .عة الغاباتا٤بساحات ا٣بضراء كرؽ

إف بركتوكوؿ كيوتو يشّب مباشرة إٔب معا١بة ظاىرة تغّب ا٤بناخ العا٤بي الٍب تعد من أعقد ا٤بشكبلت البيئية العا٤بية الٍب تواجو 
اجملتمعات اإلنسانية، كالٍب تدعوا إٔب تكاتف جهود الدكؿ ٢بل ىذه ا٤بشكلة كي تعم ا٤بنفعة على البشرية قاطبة، عند خفض تركيز 

ادات الغازات الدفيئة ُب ا١بو كتأتى تعقد مشكلة التغّب ا٤بناخي نتيجة لَباكم الغازات الدفيئة على مدار سنوات عدة ُب انبع
. الغبلؼ ا١بوم

. اتفاقية باماكو لمنع االتجار كانتقاؿ كإدارة النفايات السامة داخل إفريقيا :-تاسعان 

لة الليبية ُب ذات التاريخ إال أهنا ٓب تصادؽ عليها إال ُب ـ ككقعت عليها  الدكُُٗٗ/ُ/َّاعتمدت ُب باماكو ُب 
، كهتدؼ ىذه االتفاقية إٔب حظر استّباد النفايات ا٣بطرة ُب إفريقيا كمراقبة كإدارة ٙبركها عرب ا٢بدكد كالٍب تلـز (ُ)ـُّٗٗ/ٕ/ِِ

 :-األطراؼ ا٤بتعاقدة ٗبا يلي

. من أطراؼ غّب متعاقدة عدـ استّباد النفايات ا٣بطرة ألم سبب إٔب إفريقيا-أ

 .حظر دفن النفايات ا٣بطرة كالسامة ُب البتار كا٤بياه الداخلية  -ب

. حظر تصدير النفايات ا٣بطرة إٔب أم دكلة ال ٛبلك تسهيبلت للتخلص منها بطريقة سلمية بيئيا -ج

يراد كالعبور كحظر تصدير ضماف إدارة النفايات ا٣بطرة الٍب يتم تصديرىا بطريقة بيئية سلمية إٔب دكؿ االست -ىػ
 .النفايات ا٣بطرة إٔب الدكؿ الٍب فرضت حظرا على استّباد ىذه النفايات 

اٚباذ التدابّب ا٤بناسبة لضماف عدـ السماح بنقل النفايات ا٣بطرة عرب ا٢بدكد كحظر تصدير النفايات ا٣بطرة إذ  -ك
عدـ فرض الدكلة ا٤بستوردة حظرا على استّباد مثل ىذه  ٓب توافق دكلة االستّباد كتابة على االستّباد ا٤بعُب ُب حالة

  (ِ).النفايات

فأف النفايات ا٤بشعة تدخل ُب نطاؽ  ُٖٗٗمن اتفاقية لومي الرابعة كا٤بوقعة عاـ  ّٗكعمبل با٤بادة  ِ/ِككفقا للمادة 
النفايات ا٣بطرة كالتخلص منها عرب  ـ بشاف منع تلوث البتر ا٤بتوسط بواسطة نقلُٔٗٗاالتفاقية ، ككذلك بركتوكوؿ أزمّب لعاـ 

 (ّ).ا٢بدكد

                                                           
(
1
) –htt ; // www. environment.org.ly/protocols/ cimestry.htm . 

فريليا اثفاكية ابماكو ملنع هلل امنفاايت)  .(داخل اؤ

(
2

 69جمسل ظادر غن الؤدارة امؼامة نومنظامت ازلومية مرجع س حق ذكره ص -(

(
3

 2 ص 2005الأوىل،  املاىرة، سو خازل امس يد املتويل محمد، هفل امنفاايت اخلعرة ػرب احلدود وامتخوط مهنا يف ضوء أأحاكم املاهون ازلويل، دار اههنضة امؼرتية، امعحؼة   -(
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اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  -عاشران 

ـ  ٢بماية البلداف الٍب تعاٗب من ا١بفاؼ الشديد كمن التصتر كالسيما ُب إفريقيا ُْٗٗ/ٔ/ُٕكقعت ُب باريس بتاريخ 
ـ، غّب أهنا ٓب ُْٗٗ/َُ/ُٓالليبية إٔب االتفاقية ُب  ، ك انضمت  العربية (ُ)ـُٔٗٗديسمرب ِٓكدخلت حيز النفاذ ُب 
ـ، كالٍب هتدؼ إٔب ٚبفيف كطأة التصتر كا١بفاؼ السيما ُب القارة اإلفريقية ذلك من خبلؿ ُٔٗٗ/ٕ/ِِتصادؽ عليها إال ُب 

سهاـ ُب ٙبقيق التنمية القياـ بإجراءات فعالة على ٨بتلف ا٤بستويات مدعومة بتعاكف دكٕب كترتيبات منهجية كمتكاملة تتفق كاإل
 (ِ).ا٤بستدامة با٤بناطق ا٤بتأدرة هبذه الظاىرة

اتفاقية إستوكهولم بشأف الملوثات العضوية الثابتة   :-أحدل عشر  

ـ كٛبت ا٤بصادقة عليها بالعربية الليبية ََِْ/ٓ/ُٕـ كدخلت حيز النفاذ ُب ََُِ/ٓ/ِِا الدكؿ األطراؼ بتاريخ :ا٣باٛبة
كالٍب هتدؼ إٔب ٞباية الصتة البشرية كالبيئة من ا٤بلودات العضوية الثابتة ا٤بنتجة عن قصد كتقليل إنتاجها ـ ، ََِٔ/ٓ/ُِٗب 

كاستخدامها، كتقليل االنبعادات الكلية النا٘بة عن مصادر االستخدامات البشرية، كالتخلص منها هنائيا إف أمكن إضافة إٔب 
اقية الدكؿ األطراؼ باٚباذ كافة التدابّب لتقليل أك منع إنتاج كاستخداـ كل من ضماف اإلدارة السلمية بيئيا، كما تلـز االتف

 .(ّ)الكيماكيات ا٤ببينة ُب االتفاقية كحظر اال٘بار هبا

:- الخػػػػػػػػػػػاتمػػة 

مقسمة لعدد ق  حقوؽ اإلنساف البيئية كا١بهود الدكلية ا٤ببذكلة ٢بمايتها ، من خبلؿ استعراضنا لعدد دبلث مباحث  :النتائج
من ا٤بطالب ًب االستعانة فيها ٔبملة من ا٤بناىج العلمية البتثية، كقد تناكلت ىذه الدراسة ك تضمنت ٙبديداي مهما ٤بفهـو البيئة 
من خبلؿ التشريعات البيئية العربية النافذة ، ٍب شرعت ىذه الدراسة أيضاي ُب ٙبديد أىم التتديات الٍب تواجهها البيئية اإلنسانية 

لٍب كانت من بينها التلوث البيئي ، فضبل عن الزيادة ا٤بطردة ُب عدد السكاف الٍب شكلت عامل ضغط على البيئة كمواردىا ا
الطبيعية كاستنزافها بشكل يهدد حق األجياؿ القادمة من ىذه الثركات ، عبلكة على ا٫بصار األراضي الزراعية ا٣بصبة ،نظري 

ماعات البشرية الٍب عملت كفرة العمل كٙبسن مستول ا٤بعيشة بشكل أسهل ُب ا٤بدف منو ُب الستغبل٥با ُب البناء كاستقرار اِب
القرل  كاألرياؼ مع ٙبديد ساعات العمل كسهولة ُب اغلب األحياف عن العمل الذم يعتمد ُب كثّبا من األحياف على ا١بهد 

 ٰبتاجوف إليها كل ذلك كغّبه أدم إٔب جذب اجملتمعات العضلي ، ٖببلؼ ا٤بدف كتوفر سبل ا٤بعيشة كالراحة كاغلب ا٣بدمات الٍب
إٔب ا٤بدف ، كُب سبب من ناحية أخرم ُب اقتضاض ا٤بدف الرئيسية بالسكاف األمر الذم كاف لو أدره ُب نسبة زيادة التلوث ُب 

على البيئة اإلنسانية نظراي للتغّبات ا٥بواء ا١بوم كُب الَببة كُب ا٤بياه،كما أف ظاىرة ا١بفاؼ كالتصتر ٙبديدا كاف ٥با تأدّبا كبّبا 
ا٤بناخية الٍب طرأت على البيئة كقلو سقوط اإلمطار كنذرهتا ُب بعض ا٤بناطق من العآب،كل ىذه التتديات كاف ٥با أدرىا ُب النقص 

. ا٢باد ُب الغذاء اإلنسا٘ب لدل بعض شعوب العآب السيما لدل الدكؿ الفقّبة منو

  :-النتائج 

                                                           
(
1
)- htt ; //www.idrc.ca /ar/ev-71677-201-do topic.html. 

(
2
)- htt ; // www . almanar alink .com /new/ in dex php. 

(
3
) htt;// www.beqqh:com /hom/env- article / internqtionql- conventions/ stock holm  

.htmi 

http://www.beqqh:com


 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

143 

 

راسة إٔب كجود عدد من ا٤بخاطر الٍب هتدد ا٢بقوؽ البيئية للبشرية كالٍب ٥با أدارىا غّب امودة على البيئة توصلت ىذه الد
اإلنسانية ، دفعت باجملتمعات اإلنسانية إٔب مواجهتها إال أنو ىناؾ ٪باحات كإخفاقات ُب مواجهة ىذه التتديات، 

 هتا السيما الٍب تظهر بسرعة كال تأخذ فَبة طويلة ىناؾ ٪باحات ُب ٙبديد ا٤بلودات كًب العمل على مكافح
.  لظهورىا
  ىناؾ عدد من اإلخفاقات ُب اكتشاؼ اآلدار ا٤بَبتبة على التلوث السيما تلك الٍب تظهر بعد فَبة زمنية

طويلة كال ٲبكن التنبؤ هبا إال بعد ظهورىا كتؤدم إٔب كجود أضرار جسيمة كالتلوث كٛبلح الَببة كفقداف خصوبتها 
. كغّبىا من اإلضرار اإلخرل 

كىذه النتائج تعد إجابة لتساؤالت طرحت ُب بداية ىذه الدراسة من خبلؿ كجود عدد من الفرضيات كالٍب من 
 . أٮبها

ٙبديد ا٤بخاطر  كالتأدّبات على البيئة اإلنسانية ، ككانت ىذه الدراسة قد أبرزت عدد من التتديات كالتأدّبات على  -
كما أكضتت ىذه الدراسة عند اإلجابة عن  ما إذا كاف  ىناؾ ضعف ُب القدرة على التصدم إٔب مثل  البيئة اإلنسانية ،

ىذه التأدّبات ا٣بطّبة ككجدنا باف ىذه القدرة ىي قدرة متفاكتة بْب الدكؿ كما تتوقف على نوعية ا٤بلوث كسرعة اكتشافو من 
 .عد فَبه طويلة من حدكدوعدمو كيرجع ىذا إٔب خواص ىذا ا٤بلوث بظهوره مباشرة أك ب

  التوصيات. 

أف ا٢بقوؽ البيئية شأهنا شأف ا٢بقوؽ السياسية كاالجتماعية ، بل أكثرىا دادّبان على حياة اإلنساف لدل ضركرة تكاتف  
 .ا١بهود الدكلية اإلقليمية كالعا٤بية كا٤بنظمات الدكلية ألجل ٞباية البيئة ،للتقليل من اإلخفاقات ٘باه العمل البيئي

  عقد العديد من ا٤بؤٛبرات كالندكات العلمية ا٤بتعلقة بالبيئة كمسالة ا٢بفاظ عليها للتفاظ على حق اإلنساف ُب بيئة
 .نظيفة 
  تضمْب القانوف البيئي الدكٕب مواد كبنود صارمة ألٛبس السيادة الوطنية للدكؿ ، إال أهنا تفرض قيود كمشركطة على

كلية ٛبس شعوهبا كا٤بشاركات العا٤بية ُب األلعاب الرياضية ك االك٤ببيات كالتصفيات العا٤بية الدكؿ مقابل دخو٥با ُب أم نشاطات د
لؤلندية الرياضية ، كٛبنح ٥با ميزه ٤بنح التأشّبات ٤بواطنيها للدخوؿ إٔب بلداف العآب مقابل التزامها بالبعد البيئي كحقوؽ األساف 

 .البيئية
 علميا كا٤بنتجة للمواد االستهبلكية أف تعمل على ضركرة ضماف جودة ا٤بنتج، كتزكد  يتعْب على الدكؿ الصناعية كا٤بتقدمة

الدكؿ ا٤بستوردة بطرؽ كأساليب التخلص السليم من ا٤بخلفات بعد انتهاء استهبلؾ ا٤بنتج بشكل ال يهدد خطر على ا٢بياة 
 .اإلنسانية كحقوقو البيئية بشكل عاـ

  اجملاالت البيئية القياـ بورش عمل كدكرات تدريبية ُب اجملاؿ البيئي ، لعدد من أبناء ضركرة قياـ الدكؿ ا٤بتقدمة علميا ُب
 .الدكؿ الٍب تعا٘ب من زيادة نسبة التلوث كتعا٘ب من نقص القدرات كا٣بربات للتخلص اآلمن منو ٗبفردىا

كاهلل كلي التوفيق 
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المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  

 

 أكال القرآف الكريم 

 .(ٗ)سورة ا٢بشر اآلية الكرٲبة   -ُ
. ،. َّسورة األنبياء، اآلية الكرٲبة رقم  -ِ

 .ثانيان الكتب 

أبو بكر ا١بيبلٗب األزىرم ، الطاقة كالتنمية كالبيئة ٦بلة البيئة السنة األكٔب ، العدد ا٣بامس إصدارات ا٥بيئة  -ُ
 ـ ََُِالعامة للبيئة ا١بماىّبية الليبية، شهر ا٤باء، يونية

معهد  ،أطركحة دكتوراه" دراسة مقارنة" ق ٧بمد ، نفاذ ا٤بعاىدات الدكلية كأدرىا على التشريع ُب ليبيا أبو غرار -ِ
ـ ََِْالبتوث كالدراسات العربية، القاىرة سنة 

 ،أٞبد عبد الونيس شتا ، ا٢بماية الدكلية للبيئة ُب أكقات النزاعات ا٤بسلتة، اجمللة ا٤بصرية للقانوف الدكٕب  -ّ
 .ـ القاىرةُٔٗٗ٘ب كا٣بمسوف ف لسنةاجمللد الثا

حاـز ٧بمد عتلم ،ا٤بنظمات الدكلية اإلقليمية كا٤بتخصصة، دار النهضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األكٔب ،    -ْ
 ـَََِ

خالد السيد ا٤بتوٕب ٧بمد ، نفل النفايات ا٣بطرة عرب ا٢بدكد كالتخلص منها ُب  ضوء أحكاـ القانوف الدكٕب ،  -ٓ
 .ـََِٓبية ،الطبعة األكٔب ،  القاىرة، سنة دار النهضة العر

خالد ٧بمد القا٠بٓب ، كجيو ٝبيل البعيِب، أمن كٞباية البيئة حاضرا كمستقببل، دار الثقافة العربية للنشر  -ٔ
 .  ُٕٗٗكالَبٝبة كالتوزيع ، القاىرة ، الطبعة األكٔب، سنة 

، الدار العربية للنشر كالطباعة، القاىرة،  الطبعة عبد ا شتاتة ، رؤية الدين اإلسبلمي ُب ا٢بفاظ على البيئة -ٕ
 .ـ ََُِاألكٔب 

عامر ٧بمود طراؼ، أخطار البيئة كالنظاـ الدكٕب، ا٤بؤسسة ا١بامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ، بّبكت الطبعة  -ٖ
 . ـُٗٗٗاألكٔب ، 

 .ـ ََُِطبعة ألكٔب،  عاـعصاـ ا٢بناكم ، قضايا البيئة كالتنمية ُب مصر ، دار الشركؽ ، القاىرة  ، اؿ -ٗ

إرىاب التلوث كالنظاـ العا٤بي، ا٤بؤسسة ا١بامعية للدراسات البيئية، القاىرة ، الطبعة ،عامر ٧بمد طراؼ   -َُ
 . ـ ََِِاألكٔب، 
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فرج عبد السبلـ ميبلد، آدار ضريبة ٞباية البيئة العا٤بية على ا٤بوازنات العامة ُب البلداف النامية  -ُُ
تطبيقية على ا٤بوازنة العامة ُب ليبيا، رسالة ماجستّب، معهد الدراسات البتوث البيئية، ة .ـُٖٗٗط .ـُٖٗٗا٤بصد
 . ـ ُٖٗٗ. ـُٖٗٗجامعو 

فرج بن المو، ٙبديات التنمية ا٤بستدامة، دراسات ٦بلة فصلية ٕبثية ٧بكمة ، تصدر عن ا٤بركز العا٤بي   -ُِ
 ـََِّمس ،طرابلس ، ليبيا، لسنةلدراسات كإٔباث الكتاب األخضر، السنة الرابعة ، العدد ا٣با

فرج ا٥بريش، جرائم تلويث البيئة،دراسة مقارنة، منشورات جامعة قار يونس،  بنغازم، ا١بماىّبية الليبية،   -ُّ
 .ـ 1999الطبعة األكٔب ، سنة 

كندرية،  الطبعة .ـُٗٗٗماجد راغب ا٢بلو، قانوف ٞباية البيئة ُب ضوء الشريعة، دار ا٤بطبوعات ا١بامع -ُْ
 .ـُٗٗٗاألكٕب، 

 .ـُُٖٗاإلنساف كالبيئة، الناشر مكتبة أل٪بلو ا٤بصرية ،القاىرة، الطبعة الثانية -٧بمد عبد الرٞبن الشر نويب  -ُٓ

 .ـ ُٗٗٗمصطفي ا٢بائي، سر ا٢بياة على األرض، إصدارات جامعة عْب مشس، الطبعة األكٔب   -ُٔ

مفتاح عبد السبلـ  الشويهدم ، الطب الصناعي كا٤بهِب، إصدارات ا٥بيئة العامة للبيئة ، ا٤بطبعة ا٣بضراء   -ُٕ
 . ـََُِطرابلس ليبيا ، الطبعة األكٔب، سنة 

مُب سعيد ا٢بديدم، الراديو كالتلفزيوف كالتوعية بالقضايا البيئية، اإلعبلـ العريب كالقضايا البيئية، ٦بموعة  -ُٖ
 . ـُٗٗٗد الدراسات العربية، باحثْب،  معو

صفوت عبد السبلـ عوض، ٙبرير التجارة العا٤بية كآدارىا على البيئة كالتنمية، دار النهضة العربية، القاىرة،  -ُٗ
 .ـُٗٗٗالطبعة األكٔب، سنة

 .ـ  ُِٗٗيوليو  َُٗشعيب عبد الفتاح، قمة األرض،  ٦بلة السياسة الدكلية، العدد  -َِ

أكتوبر،  َُٕكاإلنساف ُب عآب جديد، ٦بلو السياسية الدكلية ، القاىرة العدد  كحيد عبد اجمليد ، البيئة  -ُِ
ُِٗٗ. 

يوسف عرييب ، ا٥بيئة العامة للبيئة كالقوانْب كالتشريعات ا٤بتعلقة بالبيئة، ٦بلة البيئة ، إصدار ا٥بيئة العامة   -ِِ
 .ـَََِللبيئة، السنة األكٔب ، العدد الثا٘ب، لسنة 

 الدكريات المجالت ك :-ثالثان 

الفصل االلبيئة،اـ عامة، )) َُِـ صََِّر ا٤بوافق.كُُّٕلسنة  (ْ)مدكنة التشريعات الليبية، العدد  -ُ
 . ، ا١بماىّبية العربية الليبية((ـ بشأف ٞباية البيئةََِّلسنة" ُٓ"من القانوف، رقم " ُ"ا٤بادة األكٔب، فقرة

كاـ عدـ الدستورية كالنقض الصادرة ُب الفَبة من يناير ٦بلة العريب القانونية، أحدث القوانْب كالقرارات كأح -ِ
 .ـ، دار العريب،ََِٗحٌب هناية مارس 
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ـ ُب شأف ٞباية البيئة كالسياسة العامة ٢بماية البيئة ، ٦بلس ٞباية البيئة َُٖٗلسنة  ِٔمرسـو بالقانوف رقم  -ّ
 (ت -د).ُب دكلة الكويت ، دكف تاريخ 

دكرة ا٣بامسة عشر ٤بؤٛبر اإلطراؼ التفاقية األمم ا٤بتتدة اإلطارية ، كوبنهاجن تقرير كفد ليبيا ، ا٤بشارؾ ُب اؿ -ْ
 .ـ ، غّب منشورََِٗ،إدارة ا٤بنظمات الدكلية ، اللجنة الشعبية العامة لبلتصاؿ ا٣بارجي كالتعاكف الدكٕب ، ديسمرب 

 

 .شبكة المعلومات الدكلية :-رابعان 
 

1- http:/ www.feedo. net/environ ment/pollution/Definition of pollution.htm    

2- htt; www.wilkicools4u.com/repots 20-2-2010  

3 - http//www. Arabic. People.com.cn/31663/6847369. Html 20-3-2010. 

 4 -  htt;//www.ar. wikl pedia.org/ 3-3-2010) 

5- htt// www. environment. Org . LY. ََِٗ- . 

6 - htt ; // www. green line.com. kw / env&  low /020 asp 

7 -htt ; // www. beeaty.tv/ new / index . php?option=com_cont ent& task= 
view&id=4529&ltemid=67  

8- http : // www.environ ment.org .ly/../ozon .htm. 

9- htt ; // www.environ ment.org .ly/../ozon .htm   : 

10- htt ; // www.environ ment.org .ly/../ozon .htm       

11- –htt ; // www. environment.org.ly/protocols/ cimestry.htm . 

 12-  htt ; //www.idrc.ca /ar/ev-71677-201-do topic.html. 

13- htt ; // www . almanar alink .com /new/ in dex php. 

14- htt;// www.beqqh:com /hom/env- article / internqtionql- conventions/ stock   holm htmi 

15-  http://www makatoxi cology.tripod .com pollutions.htm 20-3-2010 

 

 

 

 

http://www.wilkicools4u.com/repots%2020-2-2010
http://www.environ/
http://www.environ/
http://www.environ/
http://www.beqqh:com
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دراسة : دكر ا١بماعات الية ُب مراقبة البناء  داخل ا٤بساحات كا٤بواقع امية
 كفقا للٌتشريع ا١بزائرم

 الجزائر، ِرموؿ خالد، جامعة البليدة . د

 

:  ا٤بلخص 

إٌف الٌنمو الدٲبوغراُب الكبّب كإنتشار ذىنية الٌتعمّب العشوائي كإستعماؿ ا٤بساحات كمللك دكف مالك، نتج عنو إستنزاؼ كبّب 
ا٤بناطق  للٌَباث الطبيعي كا٤بساحات كا٤بواقع امية، الٍب تعد اليـو شرياف حياة اإلنساف، كنظرا لؤلٮبية اإلقتصادية كاإلجتماعية ٥بذه

كهبدؼ ٞبايتها، عملت ا١بزائر كغّبىا من التشريعات العا٤بية على ٙبديدىا كإنشائها كهتيئتها، ٗبا يستجيب ٙبقيق أىداؼ مشَبكة 
، بْب كل ىذه اجملاالت امية ما ٰبقق الٌتنمية ا٤بستدامة، غّب أنو كنظرا كوف اإلنساف  اليـو توسع إستغبللو سيما ُب اجملاؿ العمرا٘ب

صبح يشكل البناء داخل ىذه ا٤بناطق أحد األخطار الكربل الٍب أصبتت ٙبدؽ بالبيئة، كىذا ما دفع با٤بشرع   الٌتدخل لتتقيق أ
الٌتوازف ُب البناء، كبْب ضركرة اافظة على ا٤بساحات كا٤بواقع امية، كذلك من خبلؿ كضع عدة ميكانزمات للمراقبة ُب يد 

كالبلدية من خبلؿ ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالٌتعمّب، ك٨بطط شغل األراضي الٍب نص عليهما قانوف  ا١بماعات الية كالوالية
كا٤براسيم الٌتطبيقية لو، ككضع ا٤بخططات  ََِْا٤بتعلق بالٌتهيئة كالٌتعميّب ا٤بعدؿ كا٤بتمم سنة  َُٗٗ/ُِ/ُّا٤بؤرخ ُب  ِٗ/َٗ

ة ا٢بظائر الثٌقافية، ٨بطط إستصبلح القطاعات افوظة، ٨بطط إستصبلح ا٤بواقع ا٣باصة با٤بساحات كا٤بواقع امية، كمخطط هتيئ
األدرية كا٤بناطق امية الٌتابعة ٥با، كما ألـز ا٤بشرع ا١بزائرم على ا١بماعات الية فرض شركط صارمة ككضع أحكاـ خاصة على 

ماىي : كعليو اإلشكالية اددة ٥بذه ااضرة ىي كتإب األشخاص الرٌاغبْب ُب ا٢بصوؿ على رخصة البناء داخل ىذه ا٤بناطق، 
          ا٤بيكانزمات الٍب كضعتها ا١بماعات الية ٤براقبة عملية البناء داخل ا٤بساحات كا٤بواقع امية؟ كما ىو نطاؽ مراقبتها؟          

:  لئلجابة على اإلشكالية كضعنا ا٣بطة الٌتالية ٥بذه ا٤بداخلة 

تدخل ا١بماعات الية عن طريق أدكات التهيئة كالتعمّب ا١بماعية لتنظيم البناء داخل ا٤بساحات كا٤بواقع امية : األكؿ اور 

 تدخل ا١بماعات الية عن طريق ٨بطط التهيئة كالتعمّب ٤بنح رخصة البناء داخل ا٤بساحات كا٤بواقع امية: ا٤بطلب األكؿ 

عات الية عن طريق ٨بطط شغل األراضي ٤بنح رخصة البناء ُب ا٤بستات كا٤بواقع امية تدخل ا١بما: ا٤بطلب الثا٘ب 

تدخل ا١بماعات الية عن طريق ا٤بخططات ا٣باصة با٤بساحات كا٤بواقع امية لتنظيم البناء داخل ا٤بساحات : اور الثا٘ب 
كا٤بواقع امية 

اقبة البناء داخل ا٤بساحات كا٤بواقع امية الثقافية دكر ا٤بخططات ا٣باصة ُب مر: ا٤بطلب األكؿ 

دكر ا٤بخططات ا٣باصة با٤بساحات كا٤بواقع امية الطبيعية ُب مراقبة البناء : ا٤بطلب الثا٘ب 

شركط كإجراءات منح رخصة البناء داخل ا٤بساحات كا٤بواقع امية من قبل ا١بماعات الية : اور الثالث 

نطاؽ تطبيق رخصة البناء ُب ا٤بساحات كا٤بواقع امية  :ا٤بطلب األكؿ 
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إجراءات ا٢بصوؿ على رخصة البناء ُب ا٤بساحات كا٤بواقع امية : ا٤بطلب الثا٘ب 

   Abstract: 
Title of the presentation : the role of local communities in monitoring the construction 

within the protected areas and site. A study in accordance with the legislation of the 
AlgerianAbstract: 

The demographic growth is large and spread mental reconstruction and indiscriminate use of 
space property wwithout the owner resulted in the depletion of large heritage and natural areas 
and protected sites that are today root of human life , and because of the importance of the 
economic and social these areas in order to protect ; it worked inAlgeria like any other 
legislation global identified and created and configured, including responds achieve 
commongoals between all of these protected areas so as to achieve sustainable development , but 
he was given the fact that today’s human expansion exploited especially in the field of urban 
become a construction within these areas a major risks that became beset the environment , and 
this legislatordecided to intervene to achieve a balance in construction and with the need to 
maintain at spaces and protected sites , and through the development of several mechanisms 
control in the hands of local communities as Commune and Wilaya , through the master plan 
for the creation of reconstruction and planned occupation of land by the text of them law 90/29 
of 31/12/1990 on initializes amended and supplemented in 2004 and decrees and to develop 
plans for the spaces and protected sites , as a blueprint to create Corrals cultural scheme 
reclamation sectors saved and planned reclamation of archaeological sites and protected area 
affiliate , also committed the Algerian legislature on local communities to impose strict 
conditions and special provisions for persons wishing to obtain a building permit within these 
areas , and problematic specific to this lecture are explained below : What mechanisms 
developed by local groups to monitor the construction process within the space protected sites ? 
monitored and what is the scope ? To answer the problem and we expose the for this 
intervention as : 

The first axis : the intervention of local communities through reconstruction and 
configuration tools to organize the construction of collective spaces within the protected sites 

1 / intervention by the initialization scheme and reconstruction 

2 / intervention by land occupation 

The second axis : the intervention of local communities through schemes and private spaces 
protected sites  

1 / reclamation scheme through archaeological sites 
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2 / through the scheme reform sectors Saved 

3 / scheme by creating cultural Corrals 

Axis III : Conditions and procedures for granting license intervention spaces and sites 
protected by local groups 

1 / upload a file request 

2 / deadlines 

3 / replies demand 

 

لتنظيم البناء داخل المساحات  تدخل الجماعات المحلية عن طريق أدكات التهيئة كالتعمير الجماعية: المحور األكؿ
كالمواقع المحمية 

بالوسط الطبيعي، إذ ظهر كعي بيئي لدل العديد من ا٢بكومات لقد اىتمت جل التشريعات العا٤بية ٗبا فيها ا٤بشرع ا١بزائرم 
كحٌب ا١بمعيات الناشطة ُب ىذا اجملاؿ، كىذا نظرا إلدراكها أف البيئة أصبتت تشكل أحد الفضاءات الضركرية ٢بياة اإلنساف، 

نية كمياه عذبة، ككل ىذه العناصر كتعد ا١بزائر أحد أكرب الدكؿ الٍب تتميز بثركات طبيعية ىائلة تتميز بغطاء نباٌب كدركة حيوا
أصبتت تشكل اليـو دكرا كبّبا ُب ٙبقيق التوازف البيئي، ك٥بذا السبب تدخل ا٤بشرع ا١بزائرم عن طريق أدكات التهيئة كالتعمّب 

٤بعينة، كما تضبط ا١بماعية لتنظيم البناء داخل ا٤بساحات كا٤بواقع امية، كىذه األخّبة ٙبدد التوجهات األساسية لتهيئة األراضي ا
توقعات التعمّب كقواعده، كٙبدد الشركط الٍب تسمح بَبشيد استعماؿ ا٤بساحات كٞبايتها، اافظة على النشاطات الفبلحية، 

 .(1)ٞباية ا٤بواقع كا٤بناظر

ساحات كا٤بواقع فمن خبلؿ ىذه األدكات ٰباكؿ ا٤بشرع ا١بزائرم إٯباد حل ٤بعادلة صعبة تتمثل إحدادياهتا ُب ٞباية آب      
. امية من التعمّب البلعقبل٘ب من جهة، كعملية البناء عليها من جهة أخرل

ا٤بتعلق بالتهيئة كالتعمّب ٪بد أف ا٤بشرع ا١بزائرم جاء بنوعْب من  َُٗٗ/ُِ/ُّا٤بؤرخ ُب  ِٗ-َٗك بالرجوع إٔب القانوف    
. كالتعمّب أما الثا٘ب فهو ٨بطط شغل األراضيأدكات التعمّب، يتمثل األكؿ ُب ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة 

كعليو سوؼ نتطرؽ ُب ا٤بطلب األكؿ إٔب تدخل ا١بماعات الية عن طريق ٨بطط التهيئة كالتعمّب ٤بنح رخصة البناء داخل     
ا٤بستات كا٤بواقع ا٤بستات كا٤بواقع امية، ٍب إٔب تدخل ا١بماعات الية عن طريق ٨بطط شغل األراضي ٤بنح رخصة البناء ُب 

. امية ُب مطلب داف

 

 

                                                           
(1)

ُّد ، اٌّزؼٍك ثبٌز١ٙئخ ٚاٌزؼ١ّو، اٌّؼلّد 29-90ِٓ اٌمبْٔٛ    اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه    .َي ٚاٌّز
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لمنح رخصة البناء داخل المساحات  تدخل الجماعات المحلية عن طريق مخطط التهيئة كالتعمير: المطلب األكؿ
كالمواقع المحمية 

الذكر ُب السالف  ِٗ-َٗنيظم ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب ٗبوجب القسم الثا٘ب من الفصل الثالث من القانوف  
ٰبدد إجراءات إعداد ا٤بخطط للتهيئة كالتعمّب  ُٕٕ-ُٗمادة، لينظم بعد ذلك با٤برسـو التنظيمي رقم  الذم  ُٓشكل 

،ك بياف (أكال)، لذلك  سنتاكؿ التطرؽ من خبلؿ ما يلي إٔب تعريف ىذا ا٤بخطط (1)كا٤بصادقة عليو ك٧بتول الودائق ا٤بتعلقة بو
. (دانيا)ليو إجراءات إعداده كا٤بصادقة ع

: تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمير . أكال

عرؼ ا٤بشرع ا١بزائرم ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب بأنو أداة للتخطيط كالتسيّب اجملإب كا٢بضرم ٙبدد فيو التوجهات    
ماؿ األراضي أك الوعاءات العقارية آخذا بعْب األساسية للتهيئة العمرانية كيضبط التوقعات ا٤بستقبلية للتعمّب ُب إطار ترشيد استع

االعتبار تصاميم التهيئة ك٨بططات التنمية، كيضبط الصيغ ا٤برجعية ٤بخطط شغل األراضي، فمن خبلؿ ىذا التعريف يتضح لنا أف 
ية للتهيئة ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب ىو عبارة عن أداة للتخطيط ا٢بضرم على ضوء مبادئ كأىداؼ السياسة الوطن

كالتعمّب ُب إقليم بلدية كاحدة أك عدة بلديات متجاكرة كذلك على األمد القريب، ا٤بتوسط أك البعيد، أم خبلؿ عشرة سنوات أك 
عشرين سنة، األمر الذم يعد كضمانة قانونية للمتافظة على ا٤بساحات كا٢بظائر الوطنية، كبالتإب أم رخصة مهما كاف نوعها 

. ت يكوف ٧بل مراقبة صارمة من قبل ا٤بصاّب التقنية التابعة للبلديةداخل ىذه ا٤بساحا

: إجراءات إعداد ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب كا٤بصادقة عليو . دانيا

، فإف إعداده ٲبر (2)باعتبار أف ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب أداة ٚبطيط كتسيّب العمراف على مستول عدة بلديات   
 .(ب)كبعد االنتهاء من ذلك يتم ا٤بصادقة عليو (أ)اءات حددىا القانوفبعدة إجر

حدد ا٤بشرع ا١بزائرم إجراءات إعداد ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب : إجراءات إعداد ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب 
خطط ٗبوجب مداكلة من اجمللس الشعيب ، إذ يقرر إعداد آبََِٔا٤بعدؿ كا٤بتمم ُب  ُٕٕ-ُٗا٤برسـو التنفيذم رقم  ٗبوجب

أك اجملالس الشعيب البلدية ا٤بعنية، كالبد من تبليغ ىذه ا٤بداكلة إٔب الوإب ا٤بختص إقليميا كتنشر ٤بدة شهر ُب مقر  (1)البلدم ا٤بعِب
كعاء العقارم الذم ستنجز عليو، اجمللس الشعيب البلدم ا٤بعِب أك اجملالس الشعبية ا٤بعنية مع ضركرة مراقبة نوع البناية كموقعها كاؿ

فإذا كانت البناية فوؽ مساحة أك موقع ٧بمي فإف ا٤بوافقة ال تكوف إال بعد استشارة بعض ا٥بيئات الٍب ٥با عبلقة بتسيّب ىذا 
 :القطاع كوزارة البيئة ككذا السياحة، علما أف ا٤بداكلة تشمل ما يأٌب 

يئة أك ٨بطط التنمية بالنسبة إٔب الَباب ا٤بقصود، التوجيهات الٍب ٙبددىا الصورة اإلٝبالية للتو

كيفيات مشاركة اإلدارات العمومية كا٥بيئات العمومية كا١بمعيات ُب إعداد ا٤بخطط، 

                                                           
(1)

٠ؾلك ئعواءاد ئػلاك اٌّقطٜ اٌزٛع١ٟٙ ٌٍز١ٙئخ ٚاٌزؼ١ّو   99 /28/05اٌّإهؿ فٟ  77 - 9اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ : هاعغ فٟ مٌه  

، 0/09/2005 اٌّإهؿ فٟ  7 3-05ٚعت اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ ، اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ث26ُٚاٌّٖبكلخ ػ١ٍٗ ِٚؾزٜٛ اٌٛصبئك اٌّزؼٍمخ ثٗ، ط ه اٌؼلك 

 .62ط ه اٌؼلك 
(2)

.  98، 2003ٓػّو، ؽّلٞ ثبّب، ؽّب٠خ اٌٍّى١خ اٌؼمبه٠خ اٌقبٕخ، كاه ِ٘ٛٗ، اٌغيائو، : هاعغ فٟ مٌه  
(1)

 .66اٌّوعغ اٌَبثك اٌنوو ٓ  "انُظبو انقبَىًَ نرخظت انبُبء فً انًسبحبث وانًىاقع انًحًٍت"ثووبٟٔ ١ٍٍّبٟٔ : هاعغ فٟ مٌه  
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. ِٗ-َٗمن القانوف  ُّالقائمة اتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية ُب إطار تنفيذ ا٤بادة 

من القانوف  12خطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب، كما ىو مقرر ٗبوجب ا٤بادة كمن الضركرم بعد ذلك ٙبديد ٧بيط تدخل آب  
، كاستنادا إٔب ملف يتكوف من مذكرة تقدٙب ك٨بطط يرسم حدكد الَباب الذم يشملو ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب، ِٗ-َٗ

رار كزارم مشَبؾ بْب الوزير ا٤بكلف بالتعمّب كالوزير ٗبوجب قرار من الوإب إذا كاف الَباب ا٤بعِب تابعا لوالية كاحدة، أك ٗبوجب ؽ
. (2)ا٤بكلف با١بماعات الية إذا كاف الَباب ا٤بعِب تابعا لواليات ٨بتلفة

كُب إطار عملية التشاكر يقـو رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية ا٤بعنية بإطبلع كتابيا رؤساء غرؼ    
ظمات ا٤بهنية كرؤساء ا١بمعيات الية النشطة ُب ٦باؿ البيئة، با٤بقرر القاضي بإعداد ا٤بخطط، كعلى ىذه التجارة، رؤساء ا٤بن

، كبعد (1)يوما من تاريخ استبلمهم  للرسالة ُٓاإلفصاح عن رغبتهم ُب ا٤بشاركة ُب إعداد ا٤بخطط، كذلك ُب مهلة   ا٤بصاّب
أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية ا٤بعنية بإصدار قرار يبْب قائمة اإلدارات كا٥بيئات انتهاء ىذه ا٤بهلة يقـو اجمللس الشعيب البلدم 

كا٤بصاّب العمومية أك ا١بمعيات الٍب طلبت استشارهتا بشأف مشركع ا٤بخطط التوجيهي، على أف ينتشر ىذا القرار مدة شهر ُب 
لئلدارات كا٥بيئات كا٤بصاّب العمومية كللجمعيات كا٤بصاّب التابعة  مقر اجمللس الشعيب البلدم أك اجملالس الشعبية البلدية، كما يبلغ

. للدكلة ا٤بعنية

كُب نفس اإلطار حدد ا٤بشرع ا١بهات الٍب تستشار كجوبا ُب كل اإلدارات العمومية كالصاّب التابعة للدكلة الكلفة على     
الحة، التنظيم االقتصادم، الرم، النقل، األشغاؿ العمومية، الربيد مستول الوالية بالتعمّب، ا٤ببا٘ب كا٤بواقع األدرية كالطبيعية، الف

 كا٤بواصبلت، البيئة، التهيئة العمرانية، السياحة ككذا ا٥بيئات كا٤بصاّب العمومية على ا٤بستول الي ا٤بكلفة بتوزيع الطاقة، النقل
. (2)كتوزيع ا٤باء

بية ا٤بعنية على مشركع ا٤بخطط التوجيهي ٗبداكلة يتوجب على رئيس كبعد مصادقة اجمللس الشعيب البلدم أك اجمللس الشع   
اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس اجملالس الشعبية ا٤بعنية تبليغ مشركع ا٤بخطط لئلدارات كا٥بيئات كا٤بصاّب العمومية 

يوما، كيعترب رأيها موافقا ما ٓب ترد خبلؿ  َٔكا١بمعيات كا٤بصاّب ا٤بعنية التابعة للدكلة، إلبداء آرائها كمبلحظاهتا خبلؿ مهلة 
. ا٤بهلة اددة

كبعد انتهاء مهلة الستْب يوما، يطرح مشركع ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب لبلستقصاء العمومي من طرؼ رئيس اجمللس 
: قرار هبذا الصدد يتضمن  يوما، كيصدر ىذا األخّب ْٓالشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية ا٤بعنية ٤بدة 

ٙبديد للمكاف أك األماكن الٍب ٲبكن استشارة مشركع ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب فيو أك فيها، 

تعيْب ا٤بفوض اقق أك ا٤بفوضْب اققْب، 

ٙبديد تاريخ انطبلؽ مدة التتقيق كتاريخ انتهائها، 

. ٙبديد كيفيات إجراء التتقيق العمومي

                                                           
(2)

 .السابق الذكر 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  3-2المادة : راجع في ذلك   
(1)

 .من نفس المرسوم 5-4المادة : راجع في ذلك  
(2)

 .اٌَبٌف اٌنوو 77 - 9ِٓ ٔفٌ اٌََّٛ اٌزٕف١نٞ  09اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

152 

 

ينتشر طواؿ مدة االستقصاء العمومي ىذا القرار ٗبقر اجمللس الشعيب البلدم ا٤بعِب أك اجملالس الشعبية البلدية كما ٯبب أف 
. ا٤بعنية، كتبلغ نسخة منو إٔب الوإب ا٤بختص إقليميا

، يقفل سجل ُٕٕ-ُٗمن ا٤برسـو  ُّ، طبقا للمادة (1)بعد انقضاء مدة االستقصاء ادد ٖبمسة كأربعْب يوما
يوما ا٤بوالية يقـو ىذا األخّب بإعداد ٧بضر قفل  ُٓستقصاء كالذم يكوف موقعا عليو من قبل ا٤بفوض اقق، كخبلؿ اال

. االستقصاء، كإرسالو إٔب اجمللس البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية ا٤بعنية، مصتوبا با٤بلف الكامل لبلستقصاء مع استنتاجاتو

: لتهيئة كالتعمّب ا٤بصادقة على ا٤بخطط التوجيهي ؿ. ب

بعد انتهاء االستقصاء العمومي، الذم ىو عبارة عن ٙبقيق حوؿ ٧باسن ما جاء ُب ا٤بشركع ا٤بخطط كمساكئو، قد يطرأ    
تعديل على ىذا األخّب، كذلك مرتبط ٗبا جاء ُب خبلصات التتقيق، يتم ا٤بصادقة عليو ٗبداكلة من طرؼ اجمللس الشعيب البلدم 

ية البلدية ا٤بعنية، ليتم إرسالو مصتوبا بسجل االستقصاء ك٧بضر قفل االستقصاء كالنتائج الٍب يستخلصها أك اجملالس الشعب
يوما لتاريخ استبلـ ا٤بلف، كبتلقي  ُٓا٤بفوض، إٔب الوإب ا٤بختص إقليميا كالذم يتلقى رأم اجمللس الشعيب الوالئي ا٤بختص خبلؿ 

 (2):على ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب بأحد األشكاؿ التالية رأم اجمللس الشعيب الوالئي تتم ا٤بصادقة 

. ساكن َََ.ََِبقرار من الوإب بالنسبة للبلديات أك ٦بموعة من البلديات الٍب يقل عدد سكاهنا عن 

الوالة ا٤بعنيْب بالنسبة بقرار مشَبؾ بْب الوزير ا٤بكلف بالتعمّب كالوزير ا٤بكلف با١بماعات الية بعد استشارة الوإب ا٤بعِب أك 
. ساكن َََ.ََٓساكن كيقل عن  َََ.ََِللبلديات أك ٦بموعة من البلديات الٍب يفوؽ عدد سكاهنا 

ٗبرسـو تنفيذم يصدر بعد استشارة الوإب أك الوالة ا٤بعنيْب كبناء على تقرير من الوزير ا٤بكلف بالتعمّب بالنسبة للبلديات أك 
. ساكن فأكثر َََ.ََٓكف عدد سكاهنا ٦بموعة من البلديات الٍب يك

كما ٯبب أف ٰبتوم ملف ا٤بصادقة على ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب على مداكلة اجمللس الشعيب البلدم ا٤بعِب أك    
االستقصاء اجملالس الشعبية البلدية ا٤بعنية، ككذا رأم اجمللس الشعيب الوالئي أك اجملالس الشعبية الوالئية، باإلضافة إٔب سجل 

. كالنتائج الٍب يستخلصها ا٤بفوض اقق أك ا٤بفوضوف اققوف، كالودائق ا٤بكتوبة كالبيانية للمخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب

بعد ا٤بصادقة على ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب يوضع ٙبت إشراؼ ا١بمهور كيبلغ لكل من الوزير ا٤بكلف بالتعمّب،    
ؼ با١بماعات الية، ٨بتلف األقساـ الوزارية ا٤بعنية، رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية ا٤بعنيْب، الوزير ا٤بكل

غرؼ رئيس اجمللس الشعيب الوالئي أك رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية ا٤بعنيْب، ا٤بصاّب التابعة للدكلة ا٤بعنية بالتعمّب ُب الوالية، اؿ
. غرؼ الفبلحيةالتجارية، كاؿ

 

 

                                                           
(1)

 .السالف الذكر 29-90القانون من  26المادة : راجع في ذلك  
(2)

 السالف الذكر 29-90من القانون  27المادة : راجع في ذلك  
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لمنح رخصة البناء في المسحات  تدخل الجماعات المحلية عن طريق مخطط شغل األراضي: المطلب الثاني
كالمواقع المحمية 

      

نظم ا٤بشرع ٨بطط شغل األراضي ُب القسم الثالث من الفصل الثالث من قانوف التهيئة كالتعمّب ُب ٜبانية مواد، لينظمو بعد  
الذم ٰبدد إجراءات إعداد ٨بططات شغل األراضي كا٤بصادقة عليها ك٧بتول الودائق  ُٖٕ-ُٗالتنظيمي رقم ذلك با٤برسـو 
، كبياف إجراءات إعداده كا٤بصادقة عليو (أكال)لذلك سنتاكؿ من خبلؿ ما يلي التطرؽ إٔب تعريف ىذا ا٤بخطط (2)ا٤بتعلقة هبا،

. (دانيا)

ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب ٰبدد التوجهات الكربل للسياسة العمرانية،  إذا كاف: تعريف ٨بطط شغل األراضي . أكال
فإف ٨بطط شغل األراضي يعَب أداة تفصيلية ٰبدد ٗبوجبو على مستول كل بلدية أك جزء منها حقوؽ استخداـ األراضي كالبناء 

 (1).عليها، ُب إطار توجهات ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب

ط شغل األراضي إٔب ٙبديد الشكل ا٢بضرم كتنظيم حقوؽ البناء كاستعماؿ األراضي بشكل مفصل، كيعْب كما يهدؼ ٨بط
الكمية القصول كالدنيا من البناء ا٤بسموح بو كأ٭باط البنيات كاستعماالهتا، كما يضبط القواعد ا٤بتعلقة با٤بظهر ا٣بارجي للبنايات 

٤بواقع ا٤بخصصة للمنش ت العمومية كذات ا٤بصلتة العامة ككذلك ٚبطيطات كٰبدد ا٤بساحة العمومية كا٤بساحات ا٣بضراء كا
. ك٩بيزات طرؽ ا٤بركر، باإلضافة إٔب ٙبديد االرتفاقات كاألحياء كالشوارع كالنصب التذكارية كا٤بواقع كا٤بناطق الواجب ٞبايتها

البناء، كُب ذلك ٯبب أف يتوافق  فمن خبلؿ ما سبق يتضح لنا أف ٨بطط شغل األراضي يشكل الصيغة ا٤برجعية لرخصة
كالقواعد الٍب تضمنها ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب باعتبارٮبا كسيلتاف مكملتاف لبعضهما البعض ُب ٦باؿ التهيئة العمرانية كال 

 (2).ٲبكن ألحدٮبا االستغناء عن اآلخر

شغل األراضي عند إعداده ٗبجموعة من اإلجراءات، ٲبر ٨بطط : إجراءات إعداد ٨بطط شغل األراضي كا٤بصادقة عليو . دانيا
: قبل ا٤بصادقة عليو 

حدد ا٤بشرع ا١بزائرم إجراءات إعداد ٨بطط شغل األراضي ٗبوجب ا٤برسـو التنفيذم : إجراءات إعداد ٨بطط شغل األراضي 
أك اجملالس الشعبية البلدية ا٤بعنية،  ا٤بعدؿ كا٤بتمم، إذ يقرر إعداد ا٤بخطط ٗبوجب مداكلة من اجمللس الشعيب البلدم ُٖٕ-ُٗرقم 

كالبد من تبليغ ىذه ا٤بداكلة إٔب الوإب ا٤بختص إقليميا كتنشر ٤بدة شهر ُب مقر اجمللس الشعيب البلدم أك اجملالس الشعبية ا٤بعنية، 
: على أف يشمل ا٤بداكلة ما يأٌب 

 حدده ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب ا٤بتعلق بو،تذكّب با٢بدكد ا٤برجعية ٤بخطط شغل األراضي الواجب إعداد كفقا ٤با 
 .بياف لكيفيات مشاركة اإلدارات العمومية كا٥بيئات كا٤بصاّب العمومية كا١بمعيات ُب إعداد ٨بطط شغل األراضي

                                                           
(2)

٠ؾلك ئعواءاد ئػلاك اٌّقطٜ اٌزٛع١ٟٙ ٌٍز١ٙئخ ٚاٌزؼ١ّو   99 /28/05اٌّإهؿ فٟ  78 - 9اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ : هاعغ فٟ مٌه  

، 0/09/2005 اٌّإهؿ فٟ  8 3-05، اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ثّٛعت اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 26ك ٚاٌّٖبكلخ ػ١ٍٗ ِٚؾزٜٛ اٌٛصبئك اٌّزؼٍمخ ثٗ، ط ه اٌؼل

 . 2ط ه اٌؼلك  2 05/04/20اٌّإهؿ فٟ  66 -2 ، ٚاٌّزُّ ثّٛعت اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ 62ط ه اٌؼلك 

 
(1)

 .72، اٌّوعغ اٌَبثك اٌنوو ، ٓ  "ٌت انُظبو انقبَىًَ نرخظت انبُبء فً انًسبحبث و انًىاقع انًحى"ثووبٟٔ ١ٍٍّبْ : هاعغ فٟ مٌه    
(2)

 .20 اٌّوعغ اٌَبثك اٌنوو ، ٓ "  رخظت انبُبء كأداة نحًبٌت انبٍئٍت فً انتشرٌع انجزائري"ِٕٖٛه ِغبعٟ  : هاعغ فٟ مٌه   
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-َٗالقانوف من  ُِبعد ذلك يتم ٙبديد ٧بيط تدخل ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب، كما ىو مقرر ٗبوجب ا٤بادة      
، كاستنادا إٔب ملف يتكوف من مذكرة تقدٙب، كا٤بخطط الذم يعد على مقياس ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب كيعْب حدكد ِٗ

الَباب ا٤بطلوب الذم يشملو ٨بطط شغل األراضي كا٤بداكلة ا٤بتعلقة بو حسب ا٢بالة، ٗبوجب قرار من الوإب إذا كاف الَباب ا٤بعِب 
ة كاحدة، أك ٗبوجب قرار كزارم مشَبؾ بْب الوزير ا٤بكلف بالتعمّب كالوزير ا٤بكلف با١بماعات الية إذا كاف الَباب تابعا لوالم

ا٤بعِب تابعا لواليات ٨بتلفة، كُب إطار عملية التشاكر يقـو رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية ا٤بعنية بإطبلع 
ة كرؤساء غرؼ الفبلحة، كرؤساء ا٤بنظمات ا٤بهنية، كرؤساء ا١بمعيات الية النشطة ُب ٦باؿ البيئة، كتابيا رؤساء غرؼ التجار

يوما  ُٓبا٤بقرر القاضي بإعداد ا٤بخطط، كعلى ىذه ا٤بصاّب اإلفصاح عن رغبتهم ُب ا٤بشاركة ُب إعداد ا٤بخطط، كذلك ُب مهلة 
لة يقـو رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية ا٤بعنية من تاريخ استبلمهم للرسالة، كبعد انتهاء ىذه ا٤بو

بإصدار قرار يبْب قائمة اإلدارات كا٥بيئات كا٤بصاّب العمومية أك ا١بمعيات الٍب طلبت استشارهتا بشأف مشركع ٨بطط شغل 
الس الشعبية البلدية ا٤بعنية، كما يبلغ لئلدارات األراضي، على أف ينشر ىذا القرار مدة شهر ُب اجمللس الشعيب البلدم أك ا٤بج

. كا٥بيئات كا٤بصاّب العمومية للجمعيات كا٤بصاّب التابعة للدكلة ا٤بعنية

كُب نفس اإلطار حدد ا٤بشرع ا١بهات الٍب تستشار كجوبا ُب كل من اإلدارات العمومية كا٤بصاّب التابعة للدكلة ا٤بكلفة      
ير، ا٤ببا٘ب كا٤بواقع األدرية كالطبيعية، الفبلحة، التنظيم االقتصادم، الرم، النقل، األشغاؿ العمومية، الربيد على مستول الوالية بالتعم

الصناعة كترقية االستثمارات، ككذا ا٥بيئات كا٤بصاّب العمومية على ا٤بستول  (1)كا٤بواصبلت، البيئة، التهيئة العمرانية، السياحة،
، النقل، كتوزيع ا٤باء، كالضبط العقارم، كبعد مصادقة اجمللس الشعيب البلدم أك اجملالس الشعبية ا٤بعنية الي ا٤بكلفة بتوزيع الطاقة

على مشركع ٨بطط شغل األراضي ٗبداكلة يتوجب على رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية ا٤بعنية تبليغ مشركع 
يوما، كيعترب رأيها موافقا ما  َٔالتابعة للدكلة، إلبداء آرائها كمبلحظات خبلؿ مهلة  ا٤بخطط لئلدارات كا٥بيئات كا٤بصاّب ا٤بعنية

كبعد انتهاء مهلة الستْب يوما يطرح مشركع ٨بطط شغل األراضي لبلستقصاء العمومي من  (2)ٓب ٙبب خبلؿ ا٤بهلة اددة،
، كيصدر ىذا األخّب قرار هبذا الصدد يوما َٔعنية ٤بدة طرؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية آب

 (3):يتضمن 

ٙبديد للمكاف أك األماكن الٍب ٲبكن استشارة مشركع ٨بطط األراضي، 

تعيْب ا٤بفوض اقق أك ا٤بفوضْب اققْب، 

ٙبديد تاريخ انطبلؽ مدة التتقيق كتاريخ انتهائها، 

. ٙبديد كيفيات إجراء التتقيق العمومي

كما ٯبب أف ينتشر طواؿ مدة االستقصاء العمومي ىذا القرار ٗبقر اجمللس الشعيب البلدم ا٤بعِب أك اجملالس الشعبية     
كعند انقضاء مدة االستقصاء العمومي ادد بستْب يوما، طبقا  (4)البلدية ا٤بعنية، كتبلغ نسخة منو إٔب الوإب ا٤بختص إقليميا،

يوما  ُٓيقفل سجل االستقصاء كالذم يكوف موقعا عليو من قبل ا٤بفوض اقق، كخبلؿ  ،ُٖٕ-ُٗمن ا٤برسـو  ُّللمادة 

                                                           
(1)

 اٌّنوٛه أػالٖ 78 - 9اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ٌٍّوٍَٛ  8 3-05ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  02اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(2)

 .اٌَبٌف اٌنوو 78 - 9ِٓ اٌّوٍَٛ  09اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(3)

 اٌَبٌف اٌنوو 78 - 9ِٓ اٌّوٍَٛ  0 اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(4)

 اٌَبٌف اٌنوو 78 - 9ِٓ اٌّوٍَٛ  0 اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
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ا٤بوالية يقـو ىذا األخّب بإعداد ٧بضر االستقصاء، كإرسالو إٔب اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية ا٤بعنية، مصتوبا 
. با٤بلف الكامل لبلستقصاء مع استنتاجاتو

ق إليو ُب ىذا الصدد إٔب أنو عند إعداد ٨بطط شغل األراضي ُب إقليم يضم موقعا أدريا أك منطقة ٧بمية تابعة كما ٯبب التنوم   
. ٥بذا ا٤بوقع، ٯبب أف ٙبَـب التعليمات الٍب ٲبليها ٨بطط ٞباية كاستصبلح ا٤بواقع األدرية كا٤بنطقة امية التابعة ٥با

ء االستقصاء العمومي، قد يطرأ تعديل على ىذا األخّب، كذلك مرتبط ٗبا جاء بعد انتها: ا٤بصادقة على ٨بطط شغل األراضي 
ُب خبلصات التتقيق، يتم إرساؿ ا٤بخطط مصتوبا بسجل االستقصاء ك ٧بض قفل االستقصاء كالنتائج الٍب يستخلصها 

اريخ استبلـ ا٤بلف، كبانقضاء ىذه يوما ابتداء من ت َّرأيو كمبلحظاتو خبلؿ مهلة  ا٤بفوض، إٔب الوإب ا٤بختص إقليميا إلبداء
ا٤بدة يعد رأم الوإب موافقة، كبعد أخذ رأم الوإب ُب ا٢بسباف يتم ا٤بصادقة على ا٤بخطط ٗبوجب مداكلة اجمللس الشعيب البلدم، 

لتعمّب على ليوضع بعدىا ٙبت تصرؼ ا١بمهور كيبلغ لكل كإب أك الوالة ا٤بختصْب إقليميا، ا٤بصاّب التابعة للدكلة ا٤بكلفة با
. مستول الوالية، الغرؼ التجارية، كالغرؼ الفبلحية

يتضح ٩با سبق أف تدخل ا١بماعات الية عن طريق ٨بطط شغل األراضي ٤بنح رخصة البناء يتجلى ُب ضبط االلتزامات     
البناء كا٤بوقع كا٣بدمة كإقامة ا٣باصة بإستعماؿ ا٤بساحات كا٤بواقع امية، سيما ُب ٦باؿ استخداـ الفضاءات كتسيّبىا من حيث 

ا٤بتعلق  َْ-ٖٗالبنايات كا٥بندسة كطريقة التسييج كهتيئة ٧بيط الَباث الطبيعي كالثقاُب كالتارٱبي كٞبايتو كتنميتو ٗبوجب القانوف 
كاـ البناء داخل ىذه ا٤بتعلق باجملاالت امية ُب إطار التنمية ا٤بستدامة، اللذاف نظما بعض أح َِ-ُُبالَباث الثقاُب، كالقانوف 

 ُ.ا٤بناطق

٩با سبق يتجلى أف أدكات التعمّب ا١بماعية من خبلؿ مضموهنا كاإلجراءات الٍب ٚبضع ٥با، ٲبكن أف تلعب دكرا كبّبا ُب ٞباية 
غّب أف دكر  ا٤بساحات كا٤بواقع امية من أخطار التوسع العمرا٘ب البلعقبل٘ب، من خبلؿ تقنية تقسيم األقاليم ا٤بعنية إٔب قطاعات،

ا١بماعات الية ال يتوقف عند ىذا ا٢بد خبلؿ مراقبتها لعملية البناء داخل ا٤بساحات كا٤بواقع امية فيمتد تدخلها كذلك عن 
. طريق ا٤بخططات ا٣باصة با٤بساحات كا٤بواقع امية، كىذا ما سنتطرؽ إليو ُب اور الثا٘ب

 

لتنظيم البناء  عن طريق المخططات الخاصة بالمساحات كالمواقع المحميةتدخل الجماعات المحلية : المحور الثاني
داخل المساحات كالمواقع المحمية 

نظرا ٣بصوصية ا٤بساحات كا٤بواقع امية، كعلى اعتبار أف معظمها يقع ُب مناطق آيلة بالسكاف كغالبا ما تقع ُب ا٤بدف    
ٗبخططات خاصة، لذلك سنتاكؿ التطرؽ إٔب ا٤بخططات ا٣باصة با٤بساحات  أك على ضفافها، نظم ا٤بشرع ىذا النوع من ا٤بناطق

. كا٤بواقع امية الثقافية ُب مطلب أكؿ، كا٤بخططات ا٣باصة با٤بساحات كا٤بواقع امية الطبيعية ُب مطلب داف

 

 

                                                           
 
 .29-90ِٓ اٌمبْٔٛ  47اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
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قافية دكر المخططات الخاصة في مراقبة البناء داخل المساحات كالمواقع المحمية الث: المطلب األكؿ

ا٤بتعلق  َْ-ٖٗاستتدث ا٤بشرع ا١بزائرم ا٤بخططات ا٣باصة با٤بساحات كا٤بواقع امية الثقافية ٗبوجب القانوف       
، بغية ا٢بفاظ عليها كٞبايتها من نشاطات اإلنساف كخاصة منها البناء،  كٗبا أف ا٤بمتلكات الثقافة العقارية (2)بالَباث الثقاُب

قد جعل ا٤بشرع لكل صنف منها ٨بطط خاص، حيث خصص للمواقع األدرية كا٤بنطقة امية التابعة ٥با تتمثل ُب دبلث أصناؼ ؼ
، أما ا٢بظائر الثقافية (دانيا)، كخصص للقطاعات افوظة ا٤بخطط الدائم للتماية كاالستصبلح(أكال)٨بطط ا٢بماية كاالستصبلح

. (دالثا)افيةفخصص ٥با ما يسمى با٤بخطط العاـ لتهيئة ا٢بظائر الثق

إستتدث ىذا ا٤بخطط ٗبوجب الفصل الثا٘ب من : ٨بطط ٞباية كاستصبلح ا٤بواقع األدرية كا٤بنطقة امية التابعة ٥با . أكال
منو، كالٍب أحالت إجراءات إعداده كدراستو  َّا٤بتعلق بالَباث الثقاُب، كٙبديدا ُب ا٤بادة  َْ-ٖٗالباب األكؿ من القانوف 

كمضمونو على التنظيم، كبالفعل كبعد مركر ٟبس سنوات من صدكر ىذا القانوف نظم ا٤بشرع ٗبوجب ا٤برسـو كا٤بوافقة عليو 
كيفيات إعداد ٨بطط ٞباية كاستصبلح ا٤بواقع األدرية كا٤بنطقة امية التابعة ٥با كاستصبلحها، لذلك  ِّّ-َّالتنفيذم رقم 

راءات إعداده كا٤بصادقة عليو، ٧بتواه، كالتدابّب االنتقالية ا٤بطبقة على سنتاكؿ التطرؽ إٔب ىذا ا٤بخطط من خبلؿ تعريفو، إج
 (1).ا٤بنطقة امية للموقع التابعة للموقع األدرم قبل نشر ا٤بخطط ا٣باص بو

مية التابعة ٨بطط ٞباية كاستصبلح ا٤بواقع األدرية كا٤بنطقة ا٤بح: تعريف ٨بطط ٞباية كاستصبلح ا٤بواقع األدرية كا٤بنطقة التابعة ٥با 
٥با ىو آلية لتتدد القواعد العامة للتنظيم كالبناء كا٥بندسة ا٤بعمارية كالتعمّب عند ا٢باجة، ككذلك تبعات استخداـ األرض كاالنتفاع 

د هبا السيما ا٤بتعلقة منها بتتديد ا٤بتعلقة منها بتتديد األنشطة  الٍب ٲبكن ٩بارستها ضمن حدكد ا٤بوقع ا٤بصنف امية، كٙبدم
.  االرتفاعات ا٤بطبقة عليو ُب إطار احَباـ ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب ا٣باص با٤بنطقة

يقرر إعداد ٨بطط ٞباية :  إجراءات إعداد ٨بطط ٞباية كاستصبلح ا٤بواقع كا٤بنطقة امية األدرية التابعة ٥با كا٤بصادقة عليو 
بعة ٥با ٗبوجب مداكلة اجمللس الشعبية الوالئي للوالية ا٤بعنية، كبناء على طلب الوإب كاستصبلح ا٤بواقع األدرية كا٤بنطقة امية التا

بعد إخطاره من الوزير ا٤بكلف بالثقافة، كٗبجرد موافقة اجمللس الشعيب الوالئي على ا٤بداكلة يقـو الوإب بإرساؿ نسخة من ىذه 
لشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية ا٤بعنية، ليقوموا بدكرىم بنشر األخّبة إٔب الوزير ا٤بكلف بالثقافة، كإعبلـ رئيس اجمللس ا

مداكؿ اجمللس الشعيب الوالئي ٗبقر البلدية ا٤بعنية ٤بدة شهر، كبالتشاكر مع رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء ا١بالس الشعبية 
ية عملية إعداد ا٤بخطط إٔب مكتب دراسات أك مهندس البلدية ا٤بعنية كٙبت كصاية الوإب، يسند مدير الثقافة على مستول الوال

ا٤بتضمن ٩بارسة األعماؿ الفنية ا٤بتعلقة با٤بمتلكات الثقافية  ِِّ-َّمعمارم مؤىل قانونا طبقا للمرسـو التنفيذم رقم 
 (1).العقارية

كُب إطار عملية التشاكر يقـو مدير الثقافة بإطبلع رؤساء غرؼ التجارة كا٢برؼ، الصناعة التقليدية كالفبلحة، رؤساء      
ا٤بنظمات ا٤بهنية ككذا ا١بمعيات الٍب ينص قانوهنا األساسي على ٞباية ا٤بمتلكات الثقافية كترقيتها، كعلى ىذه ا٤بصاّب اإلفصاح 

يوما من تاريخ استبلمهم للرسالة، كبعد  ُٓاستشارية ُب إعداد مشركع ا٤بخطط، كذلك ُب مهلة عن رغبتها ُب ا٤بشاركة بصفة 

                                                           
(2)

. 44اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌزواس اٌضمبفٟ ط، ه اٌؼلك  998 /5/06 اٌّإهؿ فٟ  04-98اٌمبْٔٛ هلُ : هاعغ فٟ مٌه   
(1)

. 79اٌّوعغ اٌَبثك اٌنوو ، ٓ " انُظبو انقبَىًَ نرخظت انبُبء فً انًسبحبث و انًىاقع انًحًٍت "ثووبٟٔ ١ٍٍّب ْ : هاعغ فٟ مٌه   
(1)

اٌّزّٚٓ ِّبهٍخ األػّبي اٌف١ٕخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّّزٍىبد اٌضمبف١خ  0/2003 /05اٌّإهؿ فٟ  322-03اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ : هاعغ فٟ مٌه   

. 60اٌؼمبه٠خ اٌّؾ١ّخ ، ط  ه اٌؼلك 
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انتهاء ىذه ا٤بهلة يقـو الوإب كبناء على تقرير من مدير الثقافة بإصدار قرار يبْب قائمة األشخاص ا٤بعنويْب الذين طلبوا استشارهتم 
ىا، على أف ينشر ىذا القرار ُب مقر البلدية أك البلديات ا٤بعنية، كما يبلغ كاستصبلحبشأف إعداد ٨بطط ٞباية ا٤بواقع األدرية 

 (2).لؤلشخاص ا٤بعنويْب كيصدر ُب يوميتْب كطنيتْب على األقل

كُب نفس اإلطار حدد ا٤بشرع ا١بهات الٍب تستشار كجوبا ُب كل من اإلدارات العمومية كا٤بصاّب غّب ا٤بمركزة التابعة     
كل الوالية، بالتعمّب كا٥بندسة ا٤بعمارية كالسكن، السياحة، الصناعة التقليدية، التهيئة العمرانية كالبيئة، األمبلؾ ا٤بكلفة على مست

العمومية، الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، النقل، األشغاؿ العمومية، التجارة، الفبلحة، كالرم، ككذا ا٥بيئات كا٤بصاّب العمومية ا٤بكلفة 
كُب ٨بتلف مراحل عملية إعداد ٨بطط ٞباية ا٤بواقع األدرية  (3)، النقل، ٞباية ا٤بمتلكات الثقافية كتثمينها،بتوزيع ا٤بياه كالتطهّب

كاستصبلحها ينظم مدير الثقافة بالتعاكف مع رئيس اجمللس الشعيب أك رؤساء ا١بالس الشعبية ا٤بعنية جلسات للتشاكر، مع ٨بتلف 
 (1).لعمومية كا١بمعياتا٥بيئات كاإلدارات العمومية كا٤بصاّب ا

كٗبوجب مداكلة من اجمللس الشعيب الوالئي يتم ا٤بصادقة على مشركع ا٤بخطط، ليقـو بعدىا الوإب بتبليغ مشركع ا٤بخطط   
 يوما، كيعترب رأيها موافقا ما ٓب َّلئلدارات ك ا٥بيئات ك ا٤بصاّب العمومية ا٤بذكورة سابقا، إلبداء آرائها كمبلحظاهتا خبلؿ مهلة 

كبعد انتهاء مهلة الثبلدْب يوما يطرح مشركع ٨بطط ٞباية كاستصبلح ا٤بواقع األدرية لبلستقصاء  (2)٘بب خبلؿ ا٤بهلة اددة، 
: يوما، كيصدر ىذا األخّب قرار هبذا الصدد يتضمن َٔالعمومي ٗبوجب قرار من الوإب ٤بدة 

درية، مكاف اإلطبلع على مشركع ٨بطط ٞباية ك استصبلح ا٤بواقع األ

تعيْب اافظ اقق أك اافظْب اققْب، 

. ٙبديد تاريخ انطبلؽ مدة االستقصاء العمومي ك تاريخ انتهائو

  (3).كما ٯبب أف ينشر طواؿ مدة االستقصاء العمومي ىذا القرار ٗبقر الوالية ك البلدية أك البلديات ا٤بعنية

، يقفل اافظ اقق ِّّ-َّمن ا٤برسـو  ُّيوما، طبقا للمادة  عند انقضاء مدة االستقصاء العمومي ادد بستْب 
يوما ا٤بوالية يقـو ىذا األخّب بإعداد ٧بضر قفل االستقصاء، كيرسلو إٔب الوإب ا٤بعِب  ُٓسجل االستقصاء كيوقعو، كخبلؿ 

يوما من تاريخ استبلمو  ُٓخبلؿ مصتوبا با٤بلف الكامل لبلستقصاء مع استنتاجاتو كعلى ىذا األخّب إبداء رأيو كمبلحظاتو 
 .ا٤بلف، كإال عد رأيو ا٤بوافقة

ٱبضع بعدىا مشركع ا٤بخطط مصتوبا بسجل االستقصاء ك ٧بضر قفل االستقصاء كاستنتاجات اافظ اقق ك كذا  
ليقـو ىذا األخّب بنشر  (1)دقافة، رأم الوإب ٤بوافقة اجمللس الشعيب الوالئي ا٤بعِب، لّبسل الوإب ا٤بلف بكاملو إٔب الوزير ا٤بكلف باؿ

 (2): ٨بطط ٞباية ا٤بواقع األدرية كاستصبلحها ُب ا١بريدة الر٠بية ٗبوجب قرار على أف يتضمن ىذا األخّب ما يلي

                                                           
(2)

 .اٌَبٌف اٌنوو 323-03ِٓ اٌّوٍَٛ  07اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(3)

 .ِٓ ٔفٌ اٌّوٍَٛ 08اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(1)

 .ِٓ ٔفٌ اٌّوٍَٛ 09اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(2)

 .ِٓ ٔفٌ اٌّوٍَٛ 0 اٌّبكح : فٟ مٌههاعغ   
(3)

 ِٓ ٔفٌ اٌّوٍَٛ   اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(1)

 .اٌَبٌف اٌنوو 323-03ِٓ اٌّوٍَٛ  4 اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(2)

 .ِٓ ٔفٌ اٌّوٍَٛ 5 اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
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تاريخ كضع ٨بطط ٞباية ا٤بواقع األدرية ك استصبلحها ٙبت تصرؼ ا١بمهور، 

ٞباية ا٤بواقع األدرية ك استصبلحها، ا٤بكاف أك األماكن الٍب ٲبكن فيها اإلطبلع على ٨بطط 

قائمة الودائق ا٤بكتوبة ك البيانية ا٤بكونة للملف، 

. تاريخ بدء التنفيذ الذم ٯبع تدابّب ٨بطط ٞباية ا٤بواقع األدرية كاستصبلحها قابلة للتطبيق

الية ا٤بعنية بتنفيذ ٨بطط ٞباية كبالتشاكر مع رئيس أك رؤساء اجملالس الشعبية ا٤بعنية تقـو مديرية الثقافة على مستول الو 
كيكوف تعديل كمراجعة ىذا ا٤بخطط بنفس األشكاؿ الٍب ًب هبا، كال يكوف ذلك إال ُب  (3)كاستصبلح ا٤بواقع األدرية كتسيّبه، 

إٔب الوإب الذم  شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدل تنفيذ كليس ٥با إم أدر على نظامو، ٕبيث يقدـ مدير الثقافة طلب الضبط
يتخذ قرار هبذا ا٣بصوص، كيتم نشر قرار الضبط ُب مقر الوالية كالبلدية أك البلديات ا٤بعنية مع تبليغو إٔب الوزير ا٤بكلف   دكرهب

. بالثقافة

باعتبار أف القطاعات افوظة تكوف ُب شكل ٦بموعات : ا٤بخطط الدائم ٢بماية كاستصبلح القطاعات افوظة . دانيا
ا تكوف عامرة بالسكاف األمر الذم يشكل عليها خطرا جراء نشاط اإلنساف كخاصة البناء، فقد استتدث حضرية أك ريفية فإنو

ا٤بشرع بشأهنا ىي األخرل أداة لتنظيم النشاط العمرا٘ب ٙبل ٧بل ٨بطط شغل األراضي ا٣باص بتلك ا٤بنطقة، كذلك ٗبوجب الفصل 
منو الٍب نصت على أف تزكد القطاعات افوظة ٗبخطط دائم  ّْا٤بادة ا٤بتعلق بالَباث كٙبديدا ُب  َْ-ٖٗالثالث من القانوف 

منو أحالت على التنظيم ٙبديد كيفيات إعداده كدراستو ك٧بتواه كتنفيذ كتدابّب الصيانة  ْٓللتماية كاالستصبلح، غّب أف ا٤بادة 
ا٤بتضمن  ِّْ-َّا٤برسـو التنفيذم رقم ا٤بطبقة قبل نشره ككذا شركط تعديلو كمراجعتو كضبطو دكريا، ليصدر تطبيقا لذلك 

كيفيات إعداد ا٤بخطط الدائم ٢بفظ كاستصبلح القطاعات افوظة، لذلك سنتناكؿ ىذا ا٤بخطط من خبلؿ تعريفو، إجراءات 
نشر ا٤بخطط  إعداده كا٤بصادقة عليو، ٧بتواه، كالتدابّب اإلنتقالية ا٤بطبقة على ا٤بنطقة امية للموقع التابعة للموقع األدرم قبل

. ا٣باص بو ُب ا١بريدة الر٠بية

ىو أداة ٚبص اجملموعات العقارية ا٢بضرية أك الريفية ا٤بنشأة ُب : تعريف ا٤بخطط الدائم ٢بماية كاستصبلح القطاعات افوظة 
شركط ا٤بعمارية شكل قطاعات ٧بفوظة ، ٙبدد القواعد العامة كارتفاقات استخداـ األرض الٍب ال تكوف ٧بل ىدـ أك تعديل، كاؿ

الٍب على أساسها اافظة على العقارات كاإلطار ا٢بضرم، كما ينص على إجراءات للتماية خاصة با٤بمتلكات الثقافية العقارية 
 (1).ا٤بسجلة ُب قائمة ا١برد اإلضاُب أك ُب انتظار التصنيف أك ا٤بصنفة كا٤بوجودة داخل القطاع افوظ

ٲبر إعداد ا٤بخطط الدائم ٢بفظ : ئم ٢بفظ كاستصبلح القطاعات افوظة كا٤بصادقة عليو إجراءات إعداد ا٤بخطط الدا. ب
افوظة بنفس إجراءات ٨بطط ٞباية كاستصبلح ا٤بواقع األدرية، لذلك ال داعي إلعادة ذكرىا تفاديا  كاستصبلح القطاعات

ٱبتلف عن ا٤بخطط السابق ُب شكل إصداره كتنفيذه،  إال أف ا٤بخطط الدائم ٢بفظ كاستصبلح القطاعات افوظة (2)للتكرار، 
يكوف ٗبوجب مرسـو تنفيذم بناء على تقرير مشَبؾ بْب الوزراء ا٤بكلفْب  َْ-ٖٗمن القانوف  ْْحيث أنو طبقا للمادة 

 يفوؽ عدد سكاهنا ٟبسْب بالثقافة، الداخلية كا١بماعات الية، البيئة، التعمّب كا٥بندسة ا٤بعمارية، بالنسبة للقطاعات افوظة الٍب

                                                           
(3)

 .ِٓ ٔفٌ اٌّوٍَٛ 6 اٌّبكح :  هاعغ فٟ مٌه  
(1)

 324-03اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  ِٓ 02اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(2)

. ِٓ ٔفٌ اٌّوٍَٛ 3 ئٌٝ  03اٌّٛاك ِٓ : هاعغ فٟ مٌه  
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، ِّْ-َّا٤بعدؿ كا٤بتمم للمرسـو التنفيذم رقم  َُ-ُُمن ا٤برسـو التنفيذم رقم  َِألف نسمة، أما تنفيذه طبقا للمادة 
بالتشاكر مع رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك  (1)يكوف من طرؼ مؤسسة عمومية تتمثل ُب الوكالة الوطنية للقطاعات افوظة،

. الس الشعبية البلدية ا٤بعنيْبرؤساء ا٤بج

يعترب ا٤بخطط العاـ للتهيئة ا٢بظائر الثقافية أداة للتماية يدرج ُب ٨بططات التهيئة : ا٤بخطط العاـ لتهيئة ا٢بظائر الثقافية . دالثا
ين ا٤بتعلقْب كالتعمّب كٰبل ٧بل ٨بطط شغل األراضي بالنسبة للمنطقة ا٤بعنية، كقد أعيد تنظيم ىذا ا٤بخطط ٗبوجب ا٤برسـو

 (2):بالتاسيلي كحظّبة األىقار، كىو من صبلحيات دكاكين ا٢بظائر الثقافية، كٰبدد ىذا ا٤بخطط ما يلي 

٨بتلف ا٤بناطق امية، 

تعيْب األماكن الٍب تفتح للزيارة، 

تثبيت مراكز ا٢براسة ك الرقابة ك اإلسعاؼ، 

للزيارة ككضع معا٤بها،  هتيئة الدركب ك السبل الٍب تؤدم إٔب األماكن ا٤بفتوحة

كضع اإلشارات العامة كالنوعية ُب ا٢بظّبة، 

ٙبديد كسائل التبليغ كاالتصاؿ كإ٪بازىا، 

. تعيْب ا٤بساحات الٍب تقاـ عليها مواقع إيواء الزائرين

ة على غّب أنو أٮبية ىذا ا٤بخطط إال أف إ٪بازه يعرؼ تأخرا كبّبا، ٕبيث كاف يفَبض مثل ىكذا ٨بططات أف تكوف ٦بسد
. أرض الواقع

 

دكر المخططات الخاصة بالمساحات كالمواقع المحمية الطبيعية في مراقبة البناء : المطلب الثاني

إف فرض نظاـ اجملاالت امية ال يعِب ترؾ الطبيعة ُب حالتها ا٤بتوحشة كعدـ التمتع هبا كاعتبارىا خالية من كل تدخل إنسا٘ب، 
كمن أجل ذلك أكجد  (1)كا٤بواقع امية تقع ُب مناطق غّب معزكلة خاصة منها ا٢بظائر الوطنية،إذ كثّبا ما تكوف ا٤بساحات 

. (دانيا)، كالثا٘ب حديث كيعرؼ با٤بخطط التوجيهي(أكال)ا٤بشرع ٨بططْب، األكؿ تقليدم يسمى ٗبخطط التسيّب

كا٤بناطق الرطبة، أما ٨بطط التسيّب ُب ا٢بظائر عرؼ ٨بطط التسيّب بداية األمر ُب ا٢بظائر الوطنية، : ٨بطط التسيّب. أكال
: الوطنية فيمر بأربعة مراحل أساسية 

كصف كٙبديد دركات ا٤بنطقة، 

 ٙبديد األىداؼ الواضتة ك القابلة للتتقيق،

 اقَباح برنامج عمل سنوم،
                                                           

(1)
 .اٌّزّٚٓ ئْٔبء اٌٛوبٌخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍمطبػبد اٌّؾفٛظخ، اٌَبٌف اٌنوو 02-  ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ  04اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  

(2)
. ٍبٌف١ٓ اٌنوو، اي89-87ٚ اٌّوٍَٛ   23-87اٌّوٍَٛ هلُ : هاعغ فٟ مٌه  

(1)
. 89اٌّوعغ اٌَبثك اٌنوو ، ٓ "  انُظبو نقبَىٌ نرخظت انبُبء فً انًسبحبث و انًىاقع انًحًٍت: "ثووبٟٔ ١ٍٍّبْ : هاعغ فٟ مٌه   
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 .٤برجوةيسمح من السنة األكٔب من تطبيق برنامج العمل فتص النتائج ا٤بتتصل عليها بالنسبة ألىداؼ ا

غّب أف ىذه ا٤بخططات ُب ا١بزائر كلؤلسف تعرؼ تأخرا بالنظر إٔب تاريخ إنشاء ا٢بظائر الوطنية، على عكس ا٤بناطق  
تقرير ٤بخطط تسيّب، حيث ادناف منها حيز التطبيق،  ِٖموقع مصنف عرفت  ْٕمن بْب  ََُِالرطبة كالٍب إٔب غاية سنة 

، كُب نفس السياؽ ًب ََِٟٗبسة مسجلة، كسبعة عشر منها ُب طريق التسجيل سنة دبلدة منتهية، كاحد ُب طريق اإل٪باز، 
ا٤بتعلق باجملاالت  َِ-ُُكبصدكر القانوف القياـ بدراستْب ٤بخططات التسيّب ا٤بنطقة الساحلية للقالة كا٤بنطقة الرطبة للرغاية،  

على ٝبيع األصناؼ السبعة ٥بذه اجملاالت، كُب ذلك نصت  امية ُب إطار التنمية ا٤بستدامة، ًب تعميم إنشاء ٨بططات التسيّب
منو على ينشأ ٨بطط تسيّب ٰبدد توجيهات ٞباية اجملاؿ امي كتثمينو كتنميتو ا٤بستدامة، كما ٰبدد الوسائل البلزمة  ّٔا٤بادة 

كسائل ا٢بماية كالتسيّب الواجب لتنفيذه، إٔب جانب ذلك يوضح خصائص الَباث كتقييمو، األىداؼ اإلسَباتيجية كالعملية، ككذا 
تنفيذىا كبرنامج التدخل على ا٤بدل القصّب كا٤بتوسط، باإلضافة إٔب برنامج البتث كتدابّب ٞباية اجملاؿ امي، غّب أنو أحاؿ على 

. التنظيم كيفيات إعداد ٨بطط تسيّب اجملاؿ امي كا٤بصادقة عليو كمراجعتو عن طريق التنظيم

بعنواف تسيّب اجملاالت امية، كٙبديدا ا٤بادة  َِ-ُُاستتدث ٗبوجب الباب الثالث من القانوف : كجيهي ا٤بخطط الت. دانيا
منو، أما ٖبصوص ٙبديد كيفيات إعداد ا٤بخطط التوجيهي كا٤بوافقة عليو كمراجعتو فقد أحا٥با على التنظيم، غّب أنو قد يثور  ّٓ

الة ما كانت ا٤بنطقة امية ا٤براد اإل٪باز عليها البناء ال ٙبتوم على ىذه ا٤بخططات التساؤؿ عن البديل لتنظيم عملية البناء ُب ح
التنظيمية سواء منها ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّب أك ٨بطط شغل األراضي أك ا٤بخططات ا٣باصة با٤بساحات كا٤بواقع امية، 

ادد للقواعد  ُٕٓ-ُٗالتهيئة كالتعمّب كا٤برسـو التنفيذم رقم  ا٤بتعلق ب ِٗ-َٗمن القانوف  َّكُب ىذا الشأف نصت ا٤بادة 
على أنو ُب حالة غياب أدكات التهيئة كالتعمّب ٚبضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة كالتعمّب (1)للقواعد العامة للتهيئة كالتعمّب،

توسعا عمرانيا يسمح بإبراز قيمة ا٤بناطق الٍب تتوفر  كالٍب هتدؼ إٔب ٙبديد الشركط الواجب توافرىا ُب مشاريع البناء قصد ٙبقيق
على منجزات طبيعية أك الثقافية أك التارٱبية، ككذلك ٞباية األراضي الفبلحية كالغابات، إٔب غّبىا من ا٤بناطق ذات ا٤بميزات 

ق، كطريقة التسييج، كهتيئة ىذه ا٤بناطق البارزة، سيما فيما ٱبص البناء كاألعماؿ ا٤بتعلقة بو كموقعو ككذا ا٥بندسة ا٤بعتمدة ُب تشييد
ع على ٫بو يسمح ٕبمايتها كتنميتها، كااللتزاـ بأحكاـ القوانْب ا٤بتعلق ٗبظهر البنايات ككذا القوانْب ا٤بتعلقة با١بوار كقيود االرتفا

  (2).كقيود االرتفاؽ

من قبل الجماعات المحلية  حميةشركط كإجراءات منح رخصة البناء داخل المساحات كالمواقع الم: المحور الثالث

إف من أىم الوظائف الٍب ٲبكن أف تقـو هبا الدكلة بشكل عاـ كا١بماعات الية بشكل خاص، ىي تنظيم عملية البناء 
كتسيّب ا٤بدف كفقا لقواعد ٧بددة، كأف ال تَبكها ألىواء األفراد، كا٥بدؼ من ذلك ىو ضماف صبلحية ا٤ببا٘ب من الناحية الفنية 

 (1).متها من الناحية ا٥بندسية كأدائها للخدمات ا٤بطلوبة منهاكسبل

كتعترب رخصة البناء األداة األكثر تداكال، لذا كاف من الضركرم على ا٤بشرع تنظيمها تنظيما ٧بكما، سيما ٙبديد ٦باؿ 
. (مطلب دالث)ىا ، كآجاؿ الرد علي(مطلب داف)، كاإلجراءات الواجب إتباعها من أجل ا٢بصوؿ عليها(مطلب أكؿ)طلبها

                                                           
(1)

اء،  ط ه اٌؼلك ، اٌّزّٚٓ رؾل٠ل اٌمٛاػل اٌؼبِخ ٌٍز١ٙئخ ٚاٌزؼ١ّو ٚاٌجٓ 99 /28/05اٌّإهؿ فٟ  75 - 9اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ : هاعغ فٟ مٌه  

26. 
(2)

، ِنووح ١ًٌٕ كهعخ اٌّبعَز١و فوع اٌمبْٔٛ "انُظبو انقبَىًَ نهترخٍض بأعًبل انبُبء فً انتشرٌع انجزائري"ِٕٖٛه، ِغبعٟ، : هاعغ فٟ مٌه  

 .44ٚ  43، ٓ  2000/200اٌؼمبهٞ ٚاٌيهاػٟ، و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ اٌج١ٍلح، إٌَخ اٌغبِؼ١خ 
(1)

 .5 ، ٓ 996 ، كاه اٌطجغ اٌؼوث١خ، ِٖو، "شرح قبَىٌ تىجٍه و تُظٍى أعًبل انبُبء"ف رٛف١ك ٌّّ اٌل٠ٓ، أّو/ك: هاعغ فٟ مٌه  
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نطاؽ تطبيق رخصة البناء في المساحات كالمواقع المحمية : المطلب األكؿ

رخصة البناء من القرارات اإلدارية الٍب يَبتب عليها العديد من اآلدار، خاصة كأهنا من نشاط األشخاص، كمن أجل تطبيق 
عرفة ٦باؿ طلب ىذا الرخصة، كمن ىذا ا٤بنطق ىذه الرخصة تطبيقا سليما يستوجب على ا٤بشرع أف ٰبدد نطاؽ تطبيقها ٓب

. (دانيا)، ٍب النطاؽ ا٤بوضوعي (أكال)سنتاكؿ التعرض إٔب النطاؽ ا٤بكا٘ب لرخصة البناء 

نظرا الرتباط البناء ٗبصاّب عامة كخاصة ك الٍب تندرج كلها : النطاؽ ا٤بكا٘ب لرخصة البناء ُب ا٤بساحات كا٤بواقع امية . أكال
٪بد كأف ا٤بشرع قد أخذ على ما يبدك موقفا  ِٗ-َٗالعاـ العمرا٘ب كا٤بعرب عنو بقرار رخصة، فإنو بالرجوع إٔب القانوف ٙبت النظاـ 

حا٠با من النطاؽ ا٤بكا٘ب لرخصة البناء، ٕبيث عمم سرياف شرط ا٢بصوؿ على ىذه الرخصة على ٝبيع الَباب الوطِب، إذ قلص 
من القانوف ا٤بذكور أعبله، إذ ربط ىذا االستثناء   ّٓعلى استثناء كاحد ٗبوجب ا٤بادة  من االستثناءات الواردة على ذلك كأبقى

بضابط سرية الدفاع الوطِب، ٕبث ال ٚبضع لرخصة البناء البنايات الٍب ٙبتمي بسرية الدفاع الوطِب، غّب أنو ٯبب على صاحب 
تنظيمية ُب ٦باؿ التعمّب، كمن ٍب فإنو ال يشَبط رخصة بناء ا٤بشركع أف يسهر على توافق ىذه البيانات مع أحكاـ التشريعية كاؿ

 (2)ُٕٔ-ُٗإال أنو بالرجوع إٔب أحكاـ ا٤برسـو التنفيذم رقم  (1)للبناء ُب األمبلؾ الثقافية العقارية التابعة لوزارة الدفاع الوطِب،
الدرجة األكٔب كالتابعة لبعض الدكائر الوزارية أك قد استثُب كذلك بعض ا٥بياكل القاعدية ا٣باصة الٍب تكتسي طابعا اسَباتيجيا من 

ا٥بيئات أك ا٤بؤسسات من رخصة البناء، غّب أف ا٤ببلحظة الٍب تثور ُب ىذا الصدد ىو أنو إذا ٓب يعد ا٤بشرع النظر ٖبصوص ىذا 
. االستثناء سنلمس الكثّب من البنايات ٚبرج من ٦باؿ رخصة البناء ٩با قد يتسبب ُب فوضى عمرانية

يقصد بالنطاؽ ا٤بوضوعي األشغاؿ الٍب تشكل مظهرا : النطاؽ ا٤بوضوعي لرخصة البناء ُب ا٤بساحات ك ا٤بواقع امية . نيادا
يتوجب تنفيذه استصدار ترخيصا إداريا بالبناء، كلقد حدد ا٤بشرع ا١بزائرم النطاؽ ا٤بوضوعي لرخصة ُب ٦بموعة من األعماؿ 

ا٤بتعلق بالتهيئة كالتعمّب كالٍب تنص على أنو تشَبط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات  ِٗ-َٗف القانوف  ِٓٗبوجب ا٤بادة 
ا١بديدة مهما كاف استعما٥با كلتمديد البنايات ا٤بوجودة كلتغيّب البناء الذم ٲبس ا٢بيطاف الضخمة منو أك الواجهات ا٤بفضية على 

. الساحة العمومية، كإل٪باز جدار صلب للتدعيم أك التسييج

، كاألعماؿ ا٣باصة با٤ببا٘ب (أ)لذلك سنقسم دراسة اجملاؿ ا٤بوضوعي لرخصة البناء إٔب حالتْب، إنشاء كتشييد ا٤ببا٘ب  
. (ب)القائمة

يقصد باإلنشاء كالتشييد اإلحداث كاإلٯباد، ٗبعُب البدء ُب إقامة ا٤ببُب ألكؿ مرة بداية بوضع :  إنشاء كتشييد بناء . أ
ء فيعرؼ بأنو ٦بموعة من ا٤بواد مهما كاف نوعها خشبا، جّبا، جبسا، حديدا أك كلها معا شيدهتا يد اإلنساف األساسات، أما البنا

: كتتصل باألرض اتصاؿ قرار، كلنكوف أماـ بناء ٯبب أف تتوافر دبلدة عناصر ٦بتمعة 

أك كلها معا، أف تكوف ا٤بواد ا٤بستعملة للبناء متماسكة مهما كاف نوعها طوب، حجارة أك إ٠بنت مسلح 

أهنا من صنع اإلنساف كليس من صنع الطبيعة أك ا٤بناخ، 
                                                           

(1)
فٛظخ ٌمل ٔٔ اٌّْوع ػٍٝ ػلَ فٚٛع اٌّٛالغ األصو٠خ ٚ ِٕبٛك ؽّب٠زٙب، ٚاٌّّزٍىبد اٌضمبف١خ اٌؼمبه٠خ اٌّؾ١ّخ اٌّزٛاعلح كافً اٌمطبػبد اٌّؼ  

١ِخ اٌزبثؼخ اٌّزؼٍك ثى١ف١بد ئػلاك ِقطٜ ؽّب٠خ اٌّٛالغ األصو٠خ ٚ إٌّبٛك اٌّؼ 323-03ٚ اٌزبثؼخ ٌٛىاهح اٌلفبع إٌٟٛٛ ألؽىبَ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ 

. اٌّزؼٍك ثى١ف١بد ئػلاك اٌّقطٜ اٌلائُ ٌؾفع ٚاٍزٖالػ اٌمطبػبد اٌّؾفٛظخ، اٌَبٌف اٌنوو 324-03ٌٙب، ٚاٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ 
(2)

، اٌّؾلك ٌى١ف١بد رؾ١ٚو ّٙبكح اٌزؼ١ّو ٚهفٖخ  99 /28/05اٌّإهؿ فٟ  76 - 9اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ : هاعغ فٟ مٌه  

اٌّإهؿ فٟ  307-09، اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ثّٛعت اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 26ئخ ّٚٙبكح اٌّطبثمخ ٚهفٖخ اٌٙلَ، ٚر١ٍَُ مٌه، ط ه اٌؼلك اٌزغي

 .55، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌؼلك 22/09/2009
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كقد يكوف االتصاؿ بطريقة  (1)أف يكوف دابتا كمتصبل باألرض اتصاال دائما كال ٲبكن فصلو أك نقلو دكف إ٢باؽ ا٣بسارة، 
طابق أرضي،  مباشرة كإقامة األساسات ُب األرض، كما قد يكوف بطريقة غّب مباشرة كبناء طابق علوم فوؽ

إال أنو كُب ظل تطور أساليب البناء أصبتت فكرة التلف عند نقل البناء غّب كاقعية، إذ أصبتت توجد بنايات ال تستدعي 
االلتصاؽ الدائم باألرض باسطة أساسات، حيث يتم نقلها دكف ىدـ أك تلف، كُب ظل مواكبة التطور أقر ا٤بشرع الفرنسي إلزامية 

من قانوف التعمّب الفرنسي على أنو ٯبب  ُِْ-ُالبناء حٌب كلو كاف بدكف أساسات، إذ تنص ا٤بادة  ا٢بصوؿ على ترخيص على
. على أم شخص يريد أف يباشر أك يقيم أم بناء، سواء أكاف لغرض السكن أك ال، كحٌب كإف ٓب يتضمن أساسا

للتيطاف الضخمة أك الواجهات ا٤بفضية على إف األعماؿ الٍب تشكل ٛبديد أك تغيّب : أعماؿ خاصة با٤ببا٘ب القائمة . ب
. الساحة العمومية،  أك إ٪باز جدار صلب لتدعيم أك تسييج البنايات القائمة ٯبب أف ٱبضع للَبخيص البناء

ٓب يفصل ا٤بشرع ا١بزائرم ٖبصوص ٛبديد البنايات القائمة، إذ ينصرؼ التمديد إٔب التمديد األفقي : ٛبديد البنايات القائمة 
ع البناء كزيادتو عرضا ككذا التمديد العمودم بتعلية البناء كالزيادة ُب ارتفاعو طوال كزيادة عدد طوابق ا٤ببُب إٔب أكثر من لتوسي

 (2).العدد الوارد ُب الَبخيص القدٙب

س با٢بيطاف كذلك بتعديل ا٤بعآب بشكل مغاير ك٨بالف ٤با كاف عليو ذلك ألف ا٤بسا: تغيّب البناء الذم ٲبس ا٢بيطاف الضخمة 
. الضخمة للبناء ىو مساس هبيكلها الشيء الذم يفقدىا توازهنا كتدعيمها لكل بناء

كىي الواجهات ا٣بارجية ا٤بطلة على الطريق العاـ ٤با ُب ذلك من أدر تناسق : تغيّب الواجهات ا٤بطلة على الساحة العمومية 
. كسائها با٢بجر أك بالرخاـكفتح باب أك نافذة، أك إ (1)كٝباؿ البناء كا٤بظهر ا١بمإب،

يقصد بالتدعيم تقوية البناء كإزالة ما بو من خلل كعيوب، أما التسييج فهو إقامة : إقامة جدار صلب للتدعيم أك التسييج 
. جدار صلب ٰبيط بالفناء ا٣بارجي

تصة ٯبعلها أعماؿ كبناءات كعليو إف مباشرة أم عمل من ىذه األعماؿ قبل ا٢بصوؿ على رخصة البناء من ا١بهة اإلدارية ا٤بخ
غّب شرعية ٨بالفة ألحكاـ القانوف، لذلك فإف أشغاؿ التهيئة كإعادة التهيئة، الَبميم، التصليح، ا٢بفظ كاإلضافة، ا٤براد القياـ هبا 

العقارات الٍب تستند  على العقارات ا٤بوجودة ُب ا٤بنطقة امية أك على العقارات ا٤بشمولة ُب ا٤بواقع األدرية كالقطاعات افوظة، أك
 (3).كإ٭با ٚبضع إٔب ترخيص الوزير ا٤بكلف بالثقافة (2)إٔب معلم تارٱبي، فإهنا ال ٚبضع إٔب استصدار رخصة البناء،

                                                           
(1)

للَ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ كهعخ اٌلوزٛهاٖ ، ثؾش َ"انًسؤونٍت انجُبئٍت نهقبئًٍٍ بأعًبل انبُبء"ػجل إٌبٕو ػجل اٌؼي٠ي ػٍٝ آٌَ، : هاعغ فٟ مٌه   

 .9 ، ٓ   20فٟ اٌؾمٛق، و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ إٌّٖٛهح، ِٖو، 
(2)

، 994 ، كاه اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌمب٘وح، "انًشكالث انعًهٍت فً جرًٌت انبُبء دوٌ ترخٍض"ؽبِل ػجل اٌؾ١ٍُ اٌْو٠ف، : هاعغ فٟ مٌه  

ٓ33. 
(1)

ِٓ اٌمبْٔٛ  02اٌّبكح : وبي ٚٔٛػ١خ ٚاعٙبد اٌجٕب٠خ ثّب ف١ٙب رٍه اٌّزؼٍمخ ثبٌَّبؽبد اٌقبهع١خ، هاعغ فٟ مٌه٠مٖل ثبٌّظٙو اٌغّبٌٟ أَغبَ األُ  

 .اٌَبٌف اٌنوو 5 -08
(2)

د فٟ ٘نا اٌقٖٛٓ ارقن اٌّْوع اٌزَٟٛٔ ِٛلفب ِقبٌفب، ئم عؼً وً األّغبي اٌّزؼٍمخ ثبٌجٕب٠بد اٌىبئٕخ كافً اٌّٛالغ اٌضمبف١خ ٚ اٌّغّٛػب  

 ربه٠ق١خ ٚاٌزم١ٍل٠خ ٍٛاء وبٔذ ِٖٕفخ أٚ غ١و ِٖٕفخ ثؼٕٛاْ ِٕطمخ ِٖبٔخ، فبٙؼخ ٌوفٖخ اٌجٕبء ئٌٝ عبٔت روف١ٔ اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌضمبفخ،اي

: ٌٚٛ وبٔذ ٘نٖ األّغبي ث١َطخ ٔنوو ِٕٙب ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي

. كافً اٌجٕب٠بد األّغبي اٌّزؼٍمخ ثاكفبي رغ١١واد ػٍٝ ثٕب٠خ ِمبِخ وز١ٍٛغ فزؾبد كاف١ٍخ، رج١ٍٜ -

األّغبي اٌوا١ِخ ئٌٝ ئكفبي ئٕالؽبد ػٍٝ ثٕب٠خ ِمبِخ واػبكح ثٕبء اٌَمٛف أٚ ئػبكح ثٕبء األه١ٙبد ٚ رٍج١ٌ اٌغلهاْ، أٚ ك٘ٓ  -

٠واد أٚ ، اٌّزؼٍك ثٚجٜ لبئّخ األّغبي اٌوا١ِخ ئٌٝ ئكفبي رغ995ٟ /0/08 لواه ٚى٠و اٌزغ١ٙي ٚاإلٍىبْ اٌّإهؿ فٟ : هاعغ فٟ مٌه... اٌٛاعٙبد

 .ئٕالؽبد ػبك٠خ ٚ ٙوٚه٠خ ػٍٝ ثٕب٠خ لبئّخ ٚاٌزٟ رقٚغ ٌٍزوف١ٔ فٟ اٌجٕبء
(3)

. ، اٌَبٌف اٌنوو323-03ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  9 اٌّٛاك : -هاعغ فٟ مٌه  
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ا٤بطلب الثا٘ب 

إجراءات ا٢بصوؿ على رخصة البناء ُب ا٤بساحات كا٤بواقع امية 

لك ُب تنظيم الرخص ا٤بسبقة على استعماؿ كاستغبلؿ األراضي، لئلدارة حق ُب مراقبة استغبلؿ كاستعماؿ األراضي كيتمثل ذ
. ككذا إنشاء أجهزة ٨بتصة ُب متابعة التزاـ ا٤ببلؾ كا٤بستفيدين بالقواعد ا٤بنصوص عليها

كرخصة البناء ُب ا٤بساحات كا٤بواقع امية باعتبارىا قرار إدارم كغّبىا من القرارات، من أجل ا٢بصوؿ عليها ٯبب إتباع 
ا٤بتعلق بالتهيئة ك التعمّب،  ِٗ-َٗعة من اإلجراءات منها ما ىو ٗبوجب نصوص خاصة كمنها ما ىو ٗبوجب القانوف    ٦بمو

، كالٍب تقـو بدكرىا بدراسة كفتص ىذا (أكال)فما على صاحب ا٤بشركع إال تقدٙب طلب إٔب ا١بهة ا٤بعنية ٗبنح رخصة البناء 
. (دالثا)ركط القانونية تقرر منح أك عدـ منح ىذه الرخصة ، كبناء على مدل توافر الش(دانيا)الطلب 

حدد ا٤بشرع ا١بزائرم من ٥بم ا٢بق ُب طلب رخصة البناء، ككذا شكل إيداع : تقدٙب طلب ا٢بصوؿ على رخصة البناء . أكال
راد إ٪بازىا ككل الَباخيص الطلب كإجراءاتو كما ٯبب يتضمن من كدائق تثبت صفتو كا٤بخططات ا٤بعمارية الٍب تبْب نوع البناية آب

اإلدارية الضركرية ُب حالة كجوهبا قانونا، لذلك سنتطرؽ من خبلؿ ما يلي إٔب األشخاص الذين ٥بم ا٢بق ُب طلب ا٢بصوؿ على 
. (ب)، ا٤بلف ا٤برفق بالطلب(أ)رخصة البناء

٤بوضع العبلقة الٍب تربط طالب يقصد بالصفة ُب ىذا ا: األشخاص الذين ٥بم ا٢بق ُب طلب ا٢بصوؿ على رخصة البناء . أ
منو على  َٓحددت ىذه العبلقة ٗبلكية األرض، إذ نصت ا٤بادة  ِٗ-َٗالرخصة بالعقار ٧بل أشغاؿ البناء، لذا ٪بد أف القانوف 

 (1).أف حق البناء مرتبط ٗبلكية األرض كٲبارس مع االحَباـ الصاـر لؤلحكاـ القانونية كالتنظيمية ا٤بتعلقة باستعماؿ األرض

فمن خبلؿ ىذه ا٤بادة يتبْب لنا أنو يقتصر ا٢بق ُب طلب ا٢بصوؿ على رخصة البناء على ا٤بالك، إال أنو كبالرجوع إٔب 
 ُٕٔ-ُٗالنصوص التنظيمية ٪بد ا٤بشرع كسع من دائرة أصتاب ا٢بق ُب ا٢بصوؿ على رخصة البناء كذلك ٗبوجب ا٤برسـو 

كرخصة التجزئة كشهادة البناء كشهادة ا٤بطابقة كرخصة ا٥بدـ على أنو ينبغي أف  ا٤بتعلق بكيفيات ٙبضّب كتسليم شهادة التعمّب
يتقدـ بطلب رخصة البناء كالتوقيع عليو من ا٤بالك أك موكلو أك ا٤بستأجر لديو ا٤برخص لو قانونا أك ا٥بيئة أك ا٤بصلتة ا٤بخصصة ٥با 

. قطعة األرض أك البناية

البناء ا٤بزمع إ٪بازىا ُب حالة ما إذا كانت ٨بالفة للقانوف خطرا على اآلخرين أك خطرا قد تشكل أعماؿ : ا٤بلف ا٤برفق بالطلب 
على الوسط الذم ستقاـ فيو، خاصة إذا كانت داخل ا٤بساحات كا٤بواقع امية أك ٔبانبها، ٩با يستدعي إرفاؽ ا٤بلف ٗبجموعة من 

لعامة كا٣باصة، كتتمثل ىذه الودائق ُب كدائق إدارية الٍب تثبت الودائق للتصوؿ على رخصة بناء على أسس ا٢بفاظ على ا٤بصلتة ا
كٗبا أف الودائق اإلدارية قد تطرقنا إليها سابقا فبل داعي إلعادة ذكرىا، لذا سنتطرؽ إٔب الودائق التقنية (2)صفة طالب الرخصة،

كأخرل تثبت مدل تطابق مشركع البناء مع كالٍب سنقسمها إٔب كدائق تقنية تثبت مدل تطابق مشركع البناء مع قواعد العمراف، 
. ٞباية البيئة

                                                                                                                                                                                     
. ، اٌَبٌف اٌنوو323-03ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  9 اٌّبكح         - 

 .، اٌَبٌف اٌنوو324-03ٞ هلُ ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١ن 8 اٌّبكح         - 
(1)

. 95-94اٌّوعغ اٌَبثك اٌنوو ، ٓ  "انُظبو انقبَىًَ نرخظت انبُبء فً انًسبحبث و انًىاقع انًحًٍت"ثووبٟٔ ١ٍٍّبْ : هاعغ فٟ مٌه   
(2)

ص١مخ أفوٜ ٠غت ػٍٝ ٛبٌت اٌّزّٚٓ لٛاػل ِطبثمخ اٌجٕب٠بد ٚئّٔبَ ئٔغبى٘ب ٚ 5 -08رغله اإلّبهح ئٌٝ أْ اٌّْوع أٙبف ثّٛعت اٌمبْٔٛ   

اٌوفٖخ ئهفبلٙب ثٍّف اٌطٍت ٠ٍَّٙب هئ١ٌ اٌّغٌٍ اٌْؼجٟ اٌجٍلٞ رَّٝ ثْٙبكح اٌوثٜ ثبٌْجىبد ٚاٌز١ٙئخ ٚٚصبئك رم١ٕخ، 
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حدد ا٤بشرع ىذا الصنف من الودائق ٗبوجب ا٤برسـو :  (1)كدائق تقنية تثبت مدل تطابق مشركع البناء مع قواعد العمراف
: ا٤بعدؿ كا٤بتمم، ك يتمثل فيما يلي  ُٕٔ-ُٗالتنفيذم رقم 

يشتمل على الوجهة كشبكات ا٣بدمة مع بياف طبيعنها كتسميتها  ُ/َََٓأك  ُ/َََِيعد على : تصميم للموقع  -
. كنقاط االستدالؿ الٍب ٲبكن من ٙبديد قطعة األرض

: كيشتمل على البيانات التالية  ُ/ََٓأك  ُ/ََِا٤بعد على سلم : ٨بطط كتلة البناءات كٙبديدىا -

حدكد القطعة األرضية كمساحتها كتوجهها كرسم األسيجة عند االقتضاء، 

منتنيات ا٤بستول أك مساحة التسطيح كا٤بقاطع التخطيطية للقطعة األرضية،  

نوع طوابق البنايات اجملاكرة أك ارتفاعها أك أعدادىا، 

ارتفاع البنايات ا٤بوجودة أك ا٤برب٦بة أك عدد طوابقها، كٚبصيص ا٤بساحات ا٤ببنية أك غّب ا٤ببنية، 

ة على األرض، ا٤بساحة اإلٝبالية لؤلرضية كا٤بساحة ا٤ببِب

بياف شبكات قابلية االستغبلؿ الٍب ٚبدـ القطعة األرضية مع مواصفات التقنية الرئيسية كنقاط كصل كرسم شبكة الطرؽ 
كالقنوات ا٤برب٦بة على ا٤بساحة األرضية، 

الودائق ا٤بكتوبة أك البيانية الٍب تدؿ على البناء ٕبصص إذا اقتضى األمر، 

        (2).شهادة النفع ك التهيئة

للتوزيعات الداخلية ٤بختلف مستويات البناية كا٤بشتملة على شبكة جر ا٤بياه الصا٢بة  ُ/َٓمعدة على سلم : تصاميم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                             للشرب، كصرؼ ا٤بياه القذرة، كالكهرباء كالتدفئة، ككاجهات األسيجة كا٤بقاطع الَبشيدية

: ك تتضمن البيانات التالية : مستندات ترفق بالرسـو البيانية الَبشيدية

كسائل العمل كطاقة استقباؿ كل ٧بل، 

كنوع ا٤بواد ا٤بستعملة، طريقة بناء ا٥بياكل ك األسقف 

شرح ٨بتصر ألجهزة التموين بالكهرباء كالغاز كالتدفئة كجر ا٤بياه الصا٢بة للشرب كالتطهّب كالتهوية، 

شرح ٨بتصر ألدكات إنتاج ا٤بواد األكلية ك ا٤بنتجات ا٤بصنعة، كٙبويلها ك ٚبزينها، 

. الوسائل ا٣باصة الدفاع ك٧باربة ا٢برائق

                                                           
(1)

 .اٌَبٌف اٌنوو 76 - 9ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  35اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(2)

، ٚ ٟ٘ 05ِىوه  23ِىوه ئٌٝ  23اٌّنوٛه أػالٖ، ٚٔظّٙب ثبٌّٛاك ِٓ  307-09هلُ  أٙبف اٌّْوع ٘نٖ اٌٛص١مخ ثّٛعت اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ  

لُ ّٙبكح ٌّطبثمخ األّغبي اٌّوفٔ ثٙب ثّٛعت هفٖخ اٌزغيئخ، ِٚب ٠ؼبة ػٍٝ اٌّْوع ٘ٛ ػلَ ئٙبفخ ٘نٖ اٌْٙبكح فٟ ػٕٛاْ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ ه

 .اٌّؼلي ٚ اٌّزُّ 76 - 9
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ُب إطار احَباـ القواعد ا٤بتعلقة ٕبماية البيئة اشَبط ا٤بشرع : تطابق مشركع البناء مع قواعد ٞباية البيئة كدائق تقنية تثبت مدل 
إرفاؽ طلب ا٢بصوؿ على رخصة البناء ٗبجموعة من الودائق الٍب تثبت مدل مراعاة ا٤بشركع لقواعد ٞباية البيئة، ك تتمثل ىذه 

: الودائق فيما يلي

بعد ٙبقق رئيس اجمللس الشعيب البلدم من ا٤بلف يقـو إذا تصرؼ : ا٢بصوؿ على رخصة البناء دراسة كفتص طلب . دانيا
باعتباره ٩بثبل للبلدية بإرساؿ نسخة من ا٤بلف إٔب مصاّب الوالية ا٤بكلفة بالتعمّب ُب أجل ٜبانية أياـ من تاريخ إيداع الطلب، كُب 

أما إذا تصرؼ  (1)ية بتتضّب ا٤بلف باسم رئيس اجمللس الشعيب البلدم،ىذه ا٢بالة تكلف ا٤بصلتة ا٤بختصة بالتعمّب ُب البلد
فإنو يقـو بإرساؿ أربعة نسخ من ا٤بلف  (2)باعتبار ٩بثبل للدكلة أك عندما يكوف تسليم رخصة البناء من اختصاص الوإب أك الوزير

ُب أجل إبداء رأيها حوؿ ا٤بطابقة، كٯبب أف يتبع ا٤بلف ا٤برسل إٔب مصاّب التعمّب على مستول الوالية برأم رئيس اجمللس الشعيب 
ل الوالية بتتضّب البلدم حوؿ مشركع البناء ُب أجل شهر من تاريخ إيداع ا٤بلف، كُب ىذه ا٢بالة تتؤب مصاّب التعمّب على مستو

ا٤بلف، ك٥با أجل شهراف من تاريخ استبلـ ا٤بلف إلعادة دبلث نسخ من ا٤بلف مصتوبة برأيها، كيشمل التتقيق ُب ملف طلب 
: ا٢بصوؿ على رخصة البناء، من حيث مدل مطابقة البناية ا٤بزمع ا٪بازىا داخل ا٤بساحات كا٤بواقع امية كفقا ٤با يلي

ت ا٣باصة با٤بساحات كا٤بواقع امية يتم التأكد من تطابق ا٤بشركع مع ىذه ا٤بخططات، من حيث ُب حالة كجود ا٤بخططا
 (3)احَباـ خصوصيات ا٤بنطقة،

ُب حالة غياب ا٤بخططات ا٣باصة با٤بساحات كا٤بواقع امية يتم التأكد من ٛباشي ا٤بشركع مع ٨بطط شغل األراضي من 
حيث موقع البناية كمظهرىا كحجمها، 

  (4). حالة غياب ٨بطط شغل األراضي يتم التأكد من انسجاـ مشركع البناء مع ا٤بخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمّبُب

كُب إطار عملية التشاكر ألـز ا٤بشرع السلطة ا٤بختصة ُب إطار ٙبضّب ملف طلب ا٢بصوؿ على رخصة البناء كاف البناء ا٤براد 
 (1).مية كجوب استشارة ا٤بصاّب ا٤بختصة هبذه ا٤بناطق كطلب الَبخيص منهاالقياـ بو يقع داخل ا٤بساحات كا٤بواقع ا٤بح

ا٤بتعلق بالَباث الثقاُب نصت على أنو ال  َْ-ٖٗمن القانوف  ِّفبالنسبة للمساحات كا٤بواقع امية الثقافية فإف ا٤بادة 
ٗبوافقة مسبقة من قبل مصاّب الوزارة ا٤بكلفة  يسلم الَبخيص بالبناء على معلم تارٱبي مصنف أك كاقع ُب منطقتو امية، إال

من نفس القانوف فقد اشَبطت عند القياـ بالبناء على ٧بمية أدرية مقَبح تصنيفها أك مصنفة، ا٢بصوؿ على  ّْبالثقافة، أما ا٤بادة 
بالثقافة تسليم الَبخيص بأشغاؿ  ا٤بوافقة ا٤بسبقة من الوزير ا٤بكلف بالثقافة قبل مباشرة أم مشركع بناء، ك٤بصاّب الوزارة ا٤بكلفة

البناء ُب أجل شهرين كتد أقصى ابتداء من تاريخ ا٤بلف الذم ترسلو السلطات ا٤بكلفة ٗبنح رخصة البناء، كُب حالة انقضاء ىذا 
 (2).األجل يعد عدـ الرد موافقة

                                                           
(1)

 .اٌَبٌف اٌنوو 76 - 9اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  ِٓ 40اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(2)

ِٓ ٔفٌ اٌّوٍَٛ ػٕلِب ٠ىْٛ ر١ٍَُ هفٖخ اٌجٕبء ِٓ ئفزٖبٓ اٌٛاٌٟ أٚ اٌٛاٌٟ أٚ اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌزؼ١ّو، روًٍ  42ٛجمب ٌٕٔ اٌّبكح   

ِوفمخ ثغ١ّغ ا٢هاء اٌَّزمبح ئٌٝ اٌٍَطخ ٍِٖؾخ اٌلٌٚخ اٌّىٍفخ ثبٌزؼ١ّو ػٍٝ َِزٜٛ اٌٛال٠خ ػمت رؾ١ٚو اٌٍّف أهثغ َٔـ ِٓ ٍِف اٌطٍت 

 .اٌّقزٖخ لٖل ئٕلاه هفٖخ اٌجٕبء
(3)

ِٓ  43ٚ  40اٌّقطٜ اٌؼبَ ٌز١ٙئخ اٌؾظ١وح اٌضمبف١خ، ٚاٌّقطٜ اٌلائُ ٌٍؾّب٠خ ٚاالٍزٖالػ ٠ؾالْ ِؾً ِقطٜ ًّ األهاٟٙ ٛجمب ٌٕٔ اٌّبكح   

 اٌّزؼٍك ثبٌزواس اٌضمبفٟ 04-98اٌمبْٔٛ 
(4)

 .اٌٍَف اٌنوو 76 - 9ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ  38اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(1)

 .ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ 96اٌّبكح : هاعغ فٟ مٌه  
(2)

 .اٌَبٌف اٌنوو 04-98ِٓ اٌمبْٔٛ   3ٚ  23اٌّٛاك : هاعغ فٟ مٌه  
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ٓب ٰبدد ا٤بصاّب الواجب  َِ-ُُأما بالنسبة للمساحات كا٤بواقع امية الطبيعية فإف ا٤بشرع ٗبوجب القانوف اإلطار 
استشارهتا، غّب أنو دراستنا لئلطار ا٤بؤسساٌب القائم على ا٤بساحات كا٤بواقع امية الطبيعية فإنو يتبْب لنا أف ا٤بصاّب الواجب 

. استشارهتا ُب ىذا الصدد ىي مديرية البيئة على مستول الوالية، ُب انتظار صدكر التنظيم ا٣باص بذلك

ا إذا كانت البنايات ا٤بزمع إ٪بازىا ذات استعماؿ صناعي أك ٘بارم، كبصفة عامة ١بميع البناءات الٍب سوؼ كُب حالة ـ
تستعمل إلستقباؿ ا١بمهور، أك بنايات سكنية ىامة من شأهنا أف تطرح تبعات خاصة السيما فيما يتعلق ٧باربة ا٢برائق فإنو 

خصة البناء أف تستشّب مصاّب ا٢بماية ا٤بدنية، كعلى ىذه األخّب أف يتوجب على ا٤بصلتة ا٤بختص ا٤بكلفة بتتضّب طلب  ر
. تبدم رأيها ُب أجل شهر من تاريخ استبلمها طلب إبداء لرأم، كإال رأيها با٤بوافقة

 

: خاتمة

من خبلؿ ىذه الدراسة يبلحظ أف ىذا ا٤بوضوع ٯبمع ما بْب متناقضْب إدنْب، أك٥بما يتمثل ُب ضركرة ٞباية ا٤بساحات  
كا٤بواقع امية بإعتبار أف ىذه األخّبة ٛبثل  تراث مشَبؾ لئلنسانية، أك ما يعرؼ بعناصر ا١بيل الثالث ٢بماية حقوؽ اإلنساف 
ٙبت عنواف حق اإلنساف ُب العيش ُب بيئة نظيفة، باعتبار أف ا٤بساحات كا٤بواقع امية أصبتت تشكل اليـو دركة اقتصادية 

دفع ا٤بشرع ا١بزائرم لئلىتماـ هبذا اجملاؿ من خبلؿ ا٤بصادقة على أكرب قدر ٩بكن من االتفاقيات  كمطلب اجتماعي إنسا٘ب ٗبا
الدكلة الٍب ٙبمي البيئة بصفة عامة، كاميات كا٤بواقع بصفة خاصة، مع إٯباد ا٤بيكانيزمات ا٤بؤسساتية لتجسيد ىذه ا٢بماية على 

. أرض الواقع

ٝبعاء اليـو نظرا لؤلخطار الكبّبة الٍب أصبتت تتعرض لو ا٤بساحات كا٤بواقع امية،  كتعترب ىذه ا٢بماية رىاف البشرية 
كأخطار التلوث كزحف اإل٠بنت عليها من خبلؿ تفاقم ظاىرة العمراف العشوائي فوؽ ىذه ا٤بناطق دكف رخصة أك بدكف احَباـ 

. ردية كما الحظناه من خبلؿ دراستنا ىذهإجراءات البناء كما حددتو ٨بططات التعمّب ا١بماعية، كرخص البناء الف

حيث حاكلنا تبياف خصوصية رخصة البناء ُب ا٤بساحات كا٤بواقع امية من خبلؿ دكر التخطيط التنظيمي كا٤بخطط  
 التوجيهي للتهيئة كالتعمّب ك٨بطط شغل األراضي كاإلجراءات ا٣باصة اددة فيهم للبناء ُب ا٤بساحات كا٤بواقع امية كحجم

اإلرتفاقات كا٢بدكد الواجب احَبامها للبناء ُب ا٤بساحات كا٤بواقع امية، مع تبياف دكر ا٤بخططات التنظيمية ا٣باصة با٤بساحات 
كا٤بواقع امية، كمخططات ٞباية كإستصبلح القطاعات  افوظة، ٨بططات هتيئة ا٢بظائر الثقافية ك٨بططات التسيّب كالتوجيو 

أينا حرب على كرؽ ٓب تعرؼ بعد تفعيلها على أرض الواقع إال ُب بعض ا٤بناطق الوسطى الساحلية، كمنطقة الٍب ال تزاؿ حسب ر
تيبازة الٍب عرفت مؤخرا تفعيل ٨بطط ٞباية كإستصبلح ا٤بوقع األدرم لتيبازة كمنطقتو امية، علما أف ىناؾ العديد من ا٤بناطق 

. ت كبصفة مستعجلة نظرا ٣بصوصيتها كطبيعتهااألدرية ُب ا١بزائر تستتق تطبيق ىذه ا٤بخططا

كُب األخّب ٯبب التنويو أف دكر ا١بماعات الية ُب مراقبة البناء داخل ا٤بساحات كا٤بواقع امية يبقى دكرا ٧بتشما نظرا  
الية ُب ٦باؿ  لنقص الثقافة القانونية لدل األشخاص القائمْب عليها، كغياب الدكرات التكوينية للمسؤكلْب على ا١بماعات

. العقار بصفة عامة كا٤بساحات كا٤بواقع امية بصفة خاصة ٤با تتميز بو من خصوصية ُب ا٤بعاملة
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 دراسة حالة العراؽ: ظاىرة التلوث البيئي كاثره على حقوؽ االنساف
جامعة الموصل /باف غانم الصائغ  كلية العلـو السياسية . د. ـ.أ

 

المقدمة  

تعد قضايا البيئة السليمة من أىم حقوؽ اإلنساف التضامنية ألتصا٥با با٢بق ُب ا٢بياة كالسبلـ كالتنمية حيث يتعذر فصل  
كتزايد االىتماـ بالبيئة ٤با ٱبلفو التقدـ العلمي كالتكنولوجي من ، السياسات البيئية كالتنموية الٍب بدكرىا ٙبقق األمن كاالستقرار 

٩با ادر سلبا على اإلنساف باعتباره جزء اليتجزء من ،بعد أف أصبح التلوث البيئي ظاىرة عابرة للقارات ،يئة آدار كخيمة على الب
كُب ضوء ما تتعرض لو البيئة الطبيعية الٍب تضم ا٤بكونات األساسية للوجود ، النظاـ البيئي كاجملاؿ ا٢بيوم بل ىو عنصر أساسي 

أك ما قد تلتق البيئة كالعمرانية أك ا٢بضرية ،ُب نضوب مواردىا كتدمّب لبعض عناصرىا كمن أخطار تتسيب ، من تربة كماء كىواء 
لذا .أك ما تلتقو البيئة الصناعية من أضرار بالغة بالبيئة الطبيعية ،أك الريفية الٍب يقيمها اإلنساف لتسيّب شؤكف حياتو من أضرار 

أضتى من ا٢بقوؽ التضامنية ا١بوىرية من أجل ٞباية الوجود االنسا٘ب أك خيارا بل ،يعد االىتماـ بالبيئة كصوف مواردىا ترفا 
. كإساءة استخدامو من قبل اإلنساف ،بأكملو ٗبواجهة أسباب التلوث الناتج عن التقدـ العلمي كالتقِب 

اـ خاؿ من كطع، كعلى الرغم ٩با يبذلو اجملتمع الدكٕب من مساع للتد من تلوث البيئة كضماف ىواء نقي كمياه نظيفة    
بإقرار العديد من االتفاقيات ك اإلعبلنات الٍب ٙبث الدكؿ على اٚباذ تدابّب كقائية ،التلوث كالفساد كا٤بواد الٍب تسبب السرطانات 

اال اف . ذات طبيعة عبلجية كإدارية للتد من ا٤بخاطر الٍب تتعرض ٥با البيئة ك٘برٙب السلوكيات الٍب تنطوم على قدر من ا٣بطورة
ث ا٢باصل ُب الكرة األرضية، الذم أصبح يشكل خطران على بقاء ا٢بياة عليها، كقد حدده خرباء البيئة ُب العآب بأنو لن التلو

يتجاكز مئة عاـ إذا استمرت الشؤكف البيئية بالسّب على ما ىي عليو، إذ إنو قبل حلوؿ القرف التاسع عشر ٓب تكن كلمة البيئة 
. ألف الوضع الصتي البيئي كاف مبلئمان تذكر على لساف أم من العلماء، 

اف ا٥بدؼ من ىذا البتث ىو ٧باكلة لعرض ادر التلوث البيئي ُب العراؽ بسبب االسلتة الٍب استخدمت ُب ا٢بركب، ٩با ادر 
ارات سلبا على حياة االنساف العراقي ، كمدل معاناة الشعب العراقي بسبب االستخداـ غّب ا٤بشركع لبلسلتة ، كعدـ تطبيق القر

. الدكلية ُب النزاعات ، فضبلن عن االٮباؿ ُب حل ا٤بشاكل البيئية 

لذا سوؼ يتم تناكؿ ا٤بوضوع عّب دبلث مباحث فضبلن عن ا٤بقدمة كا٣باٛبة، جاء ا٤ببتث االكؿ ليتطرؽ أب مفاىيم البيئة 
٢بماية البيئة ، كُب ا٤ببتث الثالث عاِب البتث  كالتلوث كانواع التلوث ، اما ا٤ببتث الثا٘ب فقد تطرؽ أب ا١بهود الدكلية كالوطنية

، كاالحتبلؿ االمريكي كدكره ُب التلوث البيئي،  ََِّ-َُٗٗاسباب التدىور البيئي ُب العراؽ ، كالتلوث ُب العراؽ للفَبة من 
. كالتلوث البيئي كادره على حقوؽ االنساف 
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االطار المفاىيمي : المبحث االكؿ 

كلقد برزت  بيئة خطرا يهدد ا١بنس البشرل بالزكاؿ بل يهدد حياة كل الكائنات ا٢بية كالنباتات أصبتت مشكلة تلوث اؿ   
ىذه ا٤بشكلة نتيجة للتقدـ التكنولوجي كالصناعي كا٢بضارم لئلنساف كيشمل تلوث البيئة كبل من الَببة كا٤باء كا٥بواء، كىو ما 

ظهر الفساد ُب الرب كالبتر ٗبا كسبت أيدم الناس ليذيقهم بعض الذم  ))حيم أشار إلية القراف الكرٙب ُب قولو بسم ا الرٞبن الر
لذا سنتاكؿ ُب ىذا ا٤ببتث التعرؼ على مفهومي البيئة كالتلوث، كعن اسباب كانواع التلوث ، عرب ( .  (عملوا لعلهم يرجعوف 

. دبلدة مطالب

مفهـو البيئة : المطلب االكؿ 

ا٤بفهـو اللغوم للبيئة ، كقد اتفقت معظم ىذه ا٤بعاجم على اف البيئة قد تعرب عن ا٤بكاف  تتشابو ا٤بعاجم اللغوية ُب ٙبديد
   .(ُ)الذم يعيش فيو الكائن ا٢بي ، كقد تعرب عن ا٢بالة الٍب عليها ذلك الكائن 

، ا٤بنزؿ لو ٗبعُب أعػده كجهزه كبوأ، أم أنزلو فيو : بػىوىأى فبلنا منزال : يقاؿ ،  (بػىوىأى  )كلغة فهي كلمة مشتقة من الفعل ا٤باضي 
" كاألصل ُب الباءة ، بوأ كباء إٔب الشيء يبوء بوءان أم رجع " . ا٤بنزؿ أك ا٢باؿ : " كالبيئة تعِب ، كتػىبىوأى با٤بكاف أم نزلو كأقػاـ بػو 

. كبيئة سياسية، كبيئة اجتماعية ، كيقاؿ بيئة طبيعية ، ا٤بنزؿ أك ا٢باؿ : كالبيئة .(ِ)ا٤بنزؿ 

ا٤بفهـو االصطبلحي للبيئة فهو ذلك ا٢بيز الذم ٲبارس فيو البشر ٨بتلف أنشطة حياهتم، كتشمل ضمن ىذا اإلطار كافة  اما
فالبيئة تشمل كل ما ٰبيط باإلنساف من ماء كىواء كأرض فهو .الكائنات ا٢بية من حيواف ،كنبات ،كالٍب يتعايش معها اإلنساف 

من أربعة أنظمة متكاملة كمتفاعلة ،ىي الغبلؼ األرضي كالغبلؼ ا٤بائي كالغبلؼ الغازم أك كتتكوف البيئة .يؤدر فيها كيتأدر هبا
العناصر  -أ:ا٥بوائي كاجملاؿ ا٢بيوم للكرة األرضية ،أما العناصر الٍب تتكوف منها البيئة فتندرج ضمن ٦بموعتْب أساسيتْب ٮبا 

كالَباب كالثركات الطبيعة ك٨بتلف ا٤بخلوقات ا٢بية من نبات  كاء كا٤باء  كىي تتكوف من ىبات ا الطبيعية كالو: الطبيعية ا٤بادية 
العناصر ا٤بصنوعة الٍب ابتكرىا اإلنساف كسخرىا  -ب. كحيواف كبشر، كىي تتفاعل ُب ما بنيها ضمن دكرة متكامبل كمنظمة

. (ّ)٣بدمتو من خبلؿ تغّبه للعناصر الطبيعية ا٤بادية 

للداللة على الظركؼ ايطة كا٤بؤدرة ُب ٭بو كتنمية  Environmentة اال٪بليزية فتستخدـ كلمة اما مفهـو البيئة ُب اللغ   
 Environmentكيتوافق ىذا ا٤بصطلح مع الكلمة الفرنسية . حياة الكائنات ا٢بية، كما تستخدـ للتعبّب عن الظركؼ الطبيعية

 الٍب تعِب ٦بموعة الظركؼ ا٣بارجية كالطبيعية للوسط أك ا٤بكاف سواء ا٥بواء أك ا٤باء أك أالرض الذم تعيش فيو سائر الكائناف ا٢بية
كتستعمل مفردة  (Environment)تَبادؼ الكلمة الفرنسية مع الكلمة اإل٪بليزية : كُب اللغة الفرنسية .

                                                           
 
 .  د ، ٓ -ه ، كِؼّو هر١ت ِؾّل ػجل اٌؾبفع ، اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٌٍج١ئخ ٚظب٘وح اٌزٍٛس ، كاه اٌىذ اٌمب١ٔٛٔخ ، ِٔ ( 
2
 .282اثٓ ِٕظٛه ، ٌَبْ اٌؼوة ، كاه اٌّؼبهف ، اٌمب٘وح ، ٓ  ( 
3
اٌؾّب٠خ " عبِؼخ إًٌّٛ /ٚلبئغ اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌضبٟٔ ٌى١ٍخ اٌؾمٛق فٍف هِٚبْ ِؾّل اٌغجٛهٞ ، كٚه إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ، ( 

 .86 ٓ ،  ،ط2009،  (اٌٛالغ ٚاالفبق)اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ 
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(Lenvironnment)  ايط أك الشرائط الٍب تؤدر على كجود الكائنات ا٢بية، أك ٦بموعة الظركؼ للداللة على الظركؼ أك
. باإلنساف ُب ا٤بكاف أك الوسط الذم يتواجد فيو، سواءه أكانت ىواءن أك ماءن أك كائنات حية أخرلا٣بارجية كالطبيعية ايطة 

، فتشمل ا٥بواء ككل ما ٰبيط بو من موجودات البيئة تعِب كل ما ىو خارج عن كياف اإلنساف)بالنتيجة ٲبكن اف نقوؿ بأف 
باختصار ىي اإلطار الذم . الذم يتنفسو كا٤باء الذم يشربو كاألرض الٍب يسكن عليها كيزرعها كما ٰبيط بو من كائنات أك ٝباد

 .(ُ)(ٲبارس فيو حياتو كأنشطتو ا٤بختلفة

مفهـو التلوث  : المطلب الثاني 

 كىكذا نبلحظ أف معُب كلمة.التلوث يعِب التلطيخ، يقاؿ لوث ديابو بالطْب أم لطخهاإف « تلوث»ُب اللغة جاءت كلمة    
يدكر حوؿ تغّب ا٢بالة الطبيعية لؤلشياء، ٖبلطها ٗبا ليس من ماىيتها، أم بعناصر غريبة أك أجنبية « يلوث»اسم من فعل«تلوث»

 .(ِ)يفتها كمهمتها ا٤بعدلة ٥باعنها، فيكدرىا، أم يغّب من طبيعتها، كيضرىا، ٗبا يعوقها عن أداء كظ

، تعريف دابت كمتفق عليو للتلوث، كإ٭با ىناؾ عدة اقَباحات لتعريفها :اما ا٤بعُب االصطبلحي للتلوث    ال يوجد على العمـو
 أم تغّب فيزيائي أك بيولوجي ٩بيز يؤدم إٔب تأدّب ضار على ا٥بواء»فالتلوث حسب تعريف البعض لو ىو. تدكر حوؿ نفس ا٤بعُب

أك ا٤باء أك األرض، أك يضر بصتة اإلنساف كالكائنات ا٢بية األخرل، ككذلك يؤدم إٔب اإلضرار بالعملية اإلنتاجية، كنتيجة للتأدّب 
 .(ّ) على حالة ا٤بوارد ا٤بتجددة

 إٔب يؤدم ٩با االيكولوجي النظاـ ٘باه )كاالستهبلؾ اإلنتاج نفايات( متغّبات ٙبريك عن عبارة التلوث أف نبلحظ تقدـ ك٩با   
 باعتبارىا التلوث عملية إٔب النظر ٲبكن كبالتإب البيئي التوازف ُب خلل نسميو ما كإحداث عناصره بْب التوافقية با٢بركة االختبلؿ

 ا٤بكونات بْب ٘برل الٍب التوافقية با٢بركة اإلخبلؿ درجة إٔب االيكولوجي النسق داخل كالبناء ا٥بدـ عمليات نفايات ُب زيادة
 ).ْ)النسق ٥بذا ا٤بختلفة

. فهو مصطلح يعُب بكافة الطرؽ الٍب هبا يتسبب النشاط البشرم ُب إ٢باؽ الضرر بالبيئة الطبيعية: اما التلوث البيئي   
كلكن بعض انواع التلوث غّب .كنشاىد تلوث البيئة من خبلؿ مكاف مكشوؼ للنفايات أك دخاف اسود ينبعث من احد ا٤بعامل 

كأ٭با يعكرصفوة كمتعة ا٢بياة ،كبعضها ال يتسبب ُب تلوث ا٥بواء كاليابسة كا٤باء . مثل األشعاعات ، رائتة أكطعم  منظور كمن غّب
 .كالتلوث الضجيجي كالضوئي  ،عند الناس كالكائنات ا٢بية 

                                                           
 
١ٍخ فٟ ٕ٘له٠ٓ اّوف ػيد ٔؼّبْ ، اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ االَٔبٟٔ ٚاٌزٍٛس اٌج١ئٟ فٟ اٌؼواق ، هٍبٌخ ِبعَز١و ِملِخ اٌٝ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌَب ( 

 www.ao-academy.org. 9 -7 ، ٓ ٓ   20اٌلّٔبهن ،
2
ِؼًّ إٍّذ ٍوعٕبه )ئٟ ٚاصبه٘ب االعزّبػ١خ  ػٍٝ اٌٛؽلاد االلزٖبك٠خ ػجل اٌٛ٘بة ػجل هللا لبٍُ اٌزٛهٔغٟ ، اٌزىب١ٌف اٌّب١ٌخ ٌٍزٍٛس اٌٚٛٙب ( 

 .2008، هٍبٌخ ِبعَز١و  ِملِخ اٌٝ ِغٌٍ و١ٍخ االكاهح ٚالزٖبك  االوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ ثبٌلأّبهن،  (اٌؼواق ّٔٛمعب  –
3
 ar.wikipedia.org اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح ،     ( 
4
 . 4س اٌج١ئٟ ، ٓ ِؾّل ؽ١َٓ ػجل اٌمٛٞ ، اٌزٍٛ ( 
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ىواء ) فمثبل بأمكاف،كأشكاؿ ا٢بياةاألخرل على كوكبنا ،كيعترب التلوث البيئي من أىم كأخطر ا٤بشاكل الٍب تواجو البشرية 
كقد . فيها (األنساف كا٢بيواف كالنبات كالكائنات األخرل )ُب بيئة معينة أف هتدد حياة الكائنات ا٢بية، (ُ)ملودة  (أكماء أك تربة

قة أدل التقدـ الصناعي السريع خبلؿ الثبلدْب سنة ا٤باضية كما رافقو من أٖبرة كغازات كنفايات سامة كالسعي ا٢بثيث كراء الطا
كأستخداـ ا٤ببيدات الكيميائية الزراعية كتعريةالغابات كالرعي ا١بائر أب جانب الزحف السكا٘ب كىجرة سكاف القرل أب ا٤بدف أدل 

. (ِ )(ا٥بواء كا٤باء كالَببة  )من ، أب تلوث البيئة 

انواع التلوث  : المطلب الثالث 

كا٢برائق كاالنفجارات أك عن طريق اجملارم أك الفضبلت األخرل أك تدخل ا٤بادة ا٤بلودة إٔب البيئة بسبب بعض ا٢بوادث    
كرغم تعدد عناصر النمو االقتصادم إال أف . كنواتج لبعض العمليات الصناعية أك من خبلؿ بعض الفعاليات االخرل لبلنساف 

بازدياد عد السكاف كلكن ليس من عنصر السكاف يعترب ا١بذر ا٤بسبب ٤بشاكل التلوث فا٢بقيقة اف كمية الفضبلت ا٤بنتجة تزداد 
. (ّ)الضركرم اف يتبع ذلك تلوث بنفس النسبة فيما اذا مورست سيطرة إضافية لتتليل التلوث

                                                           
 
٠ؾلس  ػٕلِب رزٛاعل عي٠ئبد أٚ ع١َّبد فٟ اٌٙٛاء ٚثى١ّبد وج١وح ػ٠ٛٚخ أٚ غ١و ػ٠ٛٚخ ثؾ١ش ال رَزط١غ اٌلفٛي ئٌٝ إٌظبَ :  رٍٛس اٌٙٛاء ( 

ٚاٌزٍٛس اٌٙٛائٟ ٠ؼزجو اوضو أّىبي اٌزٍٛس اٌج١ئٟ أزْبها ٔظوا ٌٌَٙٛخ أزمبٌٗ ٚأزْبهٖ ِٓ ِٕطمخ ئٌٝ . اٌج١ئٟ ٚرْىً ٙوها ػٍٝ اٌؼٕبٕو اٌج١ئ١خ

٠خ ٚثفزوح ى١ِٕخ ٚع١يح َٔج١ب ٠ٚإصو ٘نا إٌٛع ِٓ اٌزٍٛس ػٍٝ اإلَٔبْ ٚاٌؾ١ٛاْ ٚإٌجبد رأص١وا ِجبّوا ٠ٚقٍف آصبها ث١ئ١خ ٕٚؾ١خ ٚالزٖبكأفوٜ 

لًٍ ِٓ ٚٞ ٚاٙؾخ ِزّضٍخ فٟ اٌزأص١و ػٍٝ ٕؾخ اإلَٔبْ ٚأقفبٗ وفبءرٗ اإلٔزبع١خ وّب أْ اٌزأص١و ٠ٕزمً ئٌٝ اٌؾ١ٛأبد ١ٖ٠ٚجٙب ثبألِواٗ اٌّقزٍفخ

ػبٟٔ ِٓ ى٠بكح ل١ّزٙب االلزٖبك٠خ، أِب رأص١و٘ب ػٍٝ إٌجبربد فٟٙ ٚاٙؾخ ٚع١ٍخ ِزّضٍخ ثبٌلهعخ األٌٚٝ فٟ أقفبٗ اإلٔزبع١خ اٌيهاػ١خ ٌٍّٕبٛك اٌزٟ د

ؽ١ش اْ ى٠بكح روو١ي ثؼ٘ روو١ي اٌٍّٛصبد اٌٙٛائ١خ ثبإلٙبفخ ئٌٝ مٌه ٕ٘بن رأص١واد غ١و ِجبّوح ِزّضٍخ فٟ اٌزأص١و ػٍٝ إٌظبَ إٌّبفٟ اٌؼبٌّٟ 

ْ ٌٙب اٌغبىاد ِضً صبٟٔ أو١َل اٌىوثْٛ ٠إكٞ ئٌٝ أؾجبً ؽواهٞ ٠ي٠ل ِٓ ؽواهح اٌىوح األه١ٙخ ِٚب ٠زجغ مٌه ِٓ رغ١واد ٛج١ؼ١خ ِٕٚبف١خ لل رىٛ

 .ػٛالت فط١وح ػٍٝ اٌىْٛ

ِٚٓ . ١ٍِْٛ ١ِال ِىؼجب ِٓ ا١ٌّبٖ 296ا اٌغالف ؽٛاٌٟ ِٓ َِبؽخ اٌىوح األه١ٙخ ٠ٚجٍغ ؽغُ ٘ن% 70اٌغالف اٌّبئٟ ٠ّضً أوضو ِٓ :  رٍٛس اٌّبء

ٌنٞ ٕ٘ب رجلٚ أ١ّ٘خ ا١ٌّبٖ ؽ١ش أٔٙب ِٖله ِٓ ِٖبكه اٌؾ١بح ػٍٝ ٍطؼ األهٗ ف١ٕجغٟ ١ٕبٔزٗ ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٗ ِٓ أعً رٛاىْ إٌظبَ اإل٠ىٌٛٛعٟ ا

ظٛه اٌؼٍّٟ فإٔب ٔمٖل ئؽلاس فًٍ ٚرٍف فٟ ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ ٚػٕلِب ٔزؾلس ػٓ اٌزٍٛس اٌّبئٟ ِٓ آٌّ. ٠ؼزجو فٟ ؽل مارٗ ٍو اٍزّواه٠خ اٌؾ١بح 

 ٚٔظبِٙب اإل٠ىٌٛٛعٟ ثؾ١ش رٖجؼ ا١ٌّبٖ غ١و ٕبٌؾخ الٍزقلاِبرٙب األٍب١ٍخ ٚغ١و لبكهح ػٍٝ اؽزٛاء اٌغ١َّبد ٚاٌىبئٕبد اٌلل١مخ ٚاٌفٚالد

ًٕ ئٌٝ اٌؾل اإل٠ىٌٛٛعٟ اٌؾوط ٚاٌنٞ رجلأ ِؼٗ ا٢صبه اٌٚبهح ٚثبٌزبٌٟ ٠جلأ ارياْ ٘نا إٌظبَ ثبالفزالي ؽزٝ ٞ. اٌّقزٍفخ فٟ ٔظبِٙب اإل٠ىٌٛٛعٟ

ٌٚمل إجؼ اٌزٍٛس اٌجؾوٞ ظب٘وح أٚ ِْىٍخ وض١وح اٌؾلٚس فٟ اٌؼبٌُ ٔز١غخ ٌٍْٕبٛ اٌجْوٞ اٌّزيا٠ل ٚؽبعخ اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ . ثبٌظٙٛه ػٍٝ اٌج١ئخ

٠ٜ اٌّبئٟ وّب أْ ِؼظُ اٌٖٕبػبد اٌمبئّخ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٙو رطً ػٍٝ ٍٛاؽً ثؾبه ٌٍّٛاك اٌقبَ األٍب١ٍخ ٚاٌزٟ رزُ ػبكح ٔمٍٙب ػجو اٌّؼ اٌّزيا٠لح 

٠ٚؼزجو إٌفٜ اٌٍّٛس األٍبٍٟ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ ٔز١غخ ٌؼ١ٍّبد اٌزٕم١ت ٚاٍزقواط إٌفٜ ٚاٌغبى اٌطج١ؼٟ فٟ إٌّبٛك اٌجؾو٠خ أٚ . أٚ ِؾ١طبد

ك رإكٞ ئٌٝ رٍٛس اٌغالف اٌّبئٟ ثبإلٙبفخ ئٌٝ ِب ٠َّٝ ث١ّبٖ اٌزٛاىْ ٚاٌزٟ رمَٛ ٔبلالد إٌفٜ اٌّؾبم٠خ ٌٙب، وّب أْ ؽٛاكس ٔبلالد إٌفٜ اٌؼّاللخ ق

صخ فٟ اٌؾجو ثٚـ ١ِبٖ اٌجؾو فٟ ٕٙبه٠غٙب ٌىٟ رمَٛ ٘نٖ ا١ٌّبٖ ثؼ١ٍّخ رٛاىْ إٌبلٍخ ؽزٝ رأرٟ ئٌٝ ِٖله ّؾٓ إٌفٜ فزمَٛ ثزفو٠غ ٘نٖ ا١ٌّبٖ اٌٍّٛ

ٚووث١ٔٛخ أٚ و١ّ١بئ١خ أٚ ؽزٝ ِْؼخ ٠ٚىْٛ ٌٙنا إٌٛع ِٓ اٌزٍٛس آصبه ث١ئ١خ ٙبهح ٚلبرٍخ ٌّىٛٔبد إٌظبَ ِّب ٠إكٞ ئٌٝ رٍٛصٙب ثّٛاك ١٘له

ٌؼ٠ٛٚخ اإل٠ىٌٛٛعٟ ؽ١ش أٔٙب لل رمٟٚ ػٍٝ اٌىبئٕبد إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ ٚرإصو ثْىً ٚاٙؼ ػٍٝ اٌٍٍََخ اٌغنائ١خ وّب أْ ٘نٖ اٌٍّٛصبد فٖٕٛب ا

وج١و ِٓ األوَغ١ٓ اٌنائت فٟ اٌّبء وّب اْ اٌجمغ اٌي٠ز١خ اٌطبف١خ ػٍٝ ٍطؼ اٌّبء رؼ١ك كفٛي األوَغ١ٓ ٚأّؼخ ِٕٙب رؼًّ ػٍٝ اٍزٙالن عيء 

 .اٌٌّْ ٚاٌزٟ رؼزجو ٙوٚه٠خ ٌؼ١ٍّبد اٌزّض١ً اٌٚٛئٟ
األساسٌة من حلقات النظام وهو التلوث الذي ٌصٌب الغالف الصخري والقشرة العلوٌة للكرة األرضٌة والذي ٌعتبر الحلقة األولى و:  تلوث التربة

ط شدٌد اإلٌكولوجً وتعتبر أساس الحٌاة وسر دٌمومتها وال شك ان الزٌادة السكانٌة الهائلة التً حدثت فً السنوات القلٌلة الماضٌة أدت إلى ضغ
النسان على صٌانتها وحماٌتها من على العناصر البٌئٌة فً هذا الجزء من النظام اإلٌكولوجً واستنزفت عناصر بٌئٌة كثٌرة نتٌجة لعدم مقدرة ا

التدهور فسوء استخدام األراضً الزراعٌة ٌؤدي إلى انخفاض إنتاجٌتها وتحوٌلها من عنصر منتج إلى عنصر غٌر منتج قدرته البٌولوجٌة قد 
خدام األسمدة النٌتروجٌنٌة ونجد أن سوء استغالل اإلنسان للتكنولوجٌا قد أدى إلى ظهور التلوث األرضً حٌث ان زٌادة است. تصل إلى الصفر

هور لتعوٌض التربة عن فقدان خصوبتها والمبٌدات الحشرٌة لحماٌة المنتجات الزراعٌة من اآلفات أدت إلى تلوث التربة بالمواد الكٌماوٌة وتد
كانت كٌمٌائٌة أو مشعة وتقوم بعض  مقدرتها البٌولوجٌة كما ان زٌادة النشاط الصناعً والتعدٌنً أدى إلى زٌادة الملوثات والنفاٌات الصلبة سواء

لحٌوان الحكومات بإلقاء هذه النفاٌات على األرض أو دفنها فً باطن األرض وفً كلتا الحالتٌن ٌكون التأثٌر السلبً واضح وتؤثر على اإلنسان وا
 www.greenline.com ،اشكاله . درجاته. مصادره . التلوث البٌئً مفهومة  .والنبات على المدى الطوٌل

2
 .ػجل اٌٛ٘بة ػجل هللا لبٍُ اٌزٛهٔغٟ ، ِٖله ٍك مووٖ  ( 
3
 .84 -83 ِؼّو هر١ت ِؾّل ػجل اٌؾبفع ، ِٖله ٍجك مووٖ ، ٓ ٓ  ( 



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

171 

 

:- إف أىم مصادر التلوث ىي    

الصناعة ٥با تأدّب كبّب على تكوف التلوث فا٤بصانع ا٢بديثة تسبب تلودان اقل من ا٤بصانع القدٲبة ذات نفس اإلنتاج  .ُ
فالثورة الصناعية الٍب اجتاحت العآب ساٮبت ُب ٚبريب البيئة كٚبريب معا٤بها ، فضبلن عن الطاقة . إٔب الطن الواحد  بالنسبة

النوكية ٩با نتج عن ذلك حرؽ مواد كاربونية تفوؽ قدرة النظاـ البيئي على استيعاهبا كبزيادة التجمعات السكانية كزيادة 
م األهنار كالبتار فانتشر التلوث فيها ، كما اف األٖبرة ا٤بتصاعدة من الصناعات ا٤بصانع بدءان برمي الفضبلت ُب ٦بار

. (ُ)الكيماكية السامة على مساحات خضراء كبّبة  ساٮبت ُب أتبلؼ مناطق الغابات كا٢بشائش القريبة منها 

لبتار كذلك أدّبت عدة تركز االىتماـ العا٤بي بتأدّبات التلوث على مصادر الطبيعة على ا٤بناخ كانتشار ملودات ا .ِ
 . مبلحظات عن العبلقة بْب التلوث العا٤بي كالنمو االقتصادم كلكن لكوف ا٤بشكلة معقدة فسأت ىذه العبلقة ٓب ٙبدد بدقة

مصدران أخر للمشكلة بالنسبة للتلوث فتعريف التلوث ىنا قد ٘بنب عدة  derelict landتعترب األراضي ا٤بَبككة  .ّ
يقصد هبا األرض الٍب تضررت بسبب تنمية صناعية لدرجة أصبتت غّب صا٢بة )أنواع ىذه األراضي ، فاألرض ا٤بستنزفة 

ين عن فضبلت تسبب تلفان لبلستخداـ إال بعد استصبلحها كىي تشمل ا٤بناجم ا٤بهجورة أك ا٢بفر ا٤بفتوحة باعتبارىا نا٘بت
٤بنظر األرض كالبيئة ، اف االرض كا٤بواد ٲبكن اعادة استثمارٮبا عندما يسيطر على التلوث كلكن تبقى مشكلة ، كلفة ، 

 .االستصبلح كمسألة اقتصادية تستتق الدراسة كاٚباذ القرار هبا

 (ِ):-اما بالنسبة للملودات ٲبكن تقسيمها كاالٌب

:- اا٤بلودات ٕبسب مصدره

  (*)ا٤بلودات الطبيعية   .ُ

  (**)ا٤بلودات التكنولوجية كالصناعية  .ِ

   .(***)ملودات اإلنساف  كا٢بيواف  .ّ

 

 

                                                           
 
   20، 2، اٌؼلك 9 اصبهٖ ، ِغٍخ ثبثً ٌٍؼٍَٛ االَٔب١ٔخ ، اٌّغٍل . ِٖبكهٖ. أٛاػٗ. اى٘به عبثو ، رٍٛس اٌٙٛاء ٚاٌّبء  ( 
2
 اٌّٖله ٔفَٗ ( 

،  التي تنتج من مكونات البيئة ذاتيا دون تدخل اإلنسان  وتشمل الغازات الناتجة من البراكين كثاني أوكسيد الكبريت ، االمالح في المياه وىي(*)
. دقائق الغبار في اليواء أو قد تكون ظواىر طبيعية كالحرارة واالشعاع

تقنيات وما ابتكره من اكتشافات كذلك الناتجة عن الصناعات المختمفة والتفجيرات وىي التي تتكون نتيجة لما استحدثو اإلنسان  في البيئة من (**)
 .النووية ووسائل المواصالت

وتشمل ما يطرحو اإلنسان  من فضالت نتيجة نشاطاتو اليومية كالمموثات الناتجة عن المدن والمجمعات السكنية التي تشمل مياه المجاري (***)
بدرجة رئيسية وكذلك تشمل الفضالت الحيوانية ، والجدير بالذكر ان ىذه المموثات بطبيعتيا تزداد بازدياد عدد السكان  بما تحويو من المواد العضوية

 .بارتفاع مقدار ومعدل حاجاتيم المعيشية
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   :-تقسم الملوثات بحسب طبيعتها 

كىو اشد خطران على البيئة كاإلحياء  )كىي ظواىر فيزيأكية مادية كتشمل االشعاع  :-ا٤بلودات ذات الطبيعة الفيزيائية .ُ
كالضوضاء كاالىتزازات كاألمواج الكهركمغناطيسية ، كىذه ا٤بلودات تتداخل مع ا٣بصائص الفيزيأكية لعناصر البيئة كا٢برارة  (

. أك ا٤بادة ا٢بية

كىي ٦بموعة كاسعة من ا٤بلودات األكثر انتشاران ُب البيئة ، كتشمل عددان كبّبان من   :-ا٤بلودات الطبيعة الكيماكية  .ِ
مشتقاتو كالزيوت كالشتـو كالسمـو الطبيعية كالرصاص كالزئبق كالغازات ا٤بتصاعدة من الرباكْب كعددا ا٤بواد الطبيعية كالنفط ك

كبّبا من ا٤بواد ا٤بصنعة كا٤ببيدات كالكيماكيات الزراعية كالفضبلت الصناعية من األٞباض كاألمبلح كالقواعد كا٢برائق كعوادـ 
ا٘بة من مصانع اال٠بنت كالكيماكيات السائلة عندما تلقى ُب الَببة أك السيارات كا٤بصانع ككذلك ا١بسيمات الدقيقة الن

 .ا٤باء

كىي كائنات حية ٦بهرية ُب الغالب كتعمل على تغّب بعض الصفات أك ا٣بصائص البيئية عند   :-ا٤بلػػػػػودات اإلحيائية 
سس العلمية لعلم البيئة فإهنا تعد من كجودىا فيها أك ذات إضرار بصتة اإلنساف  أك اإلحياء األخرل ، كىي على كفق األ

ا٤بكونات اإلحيائية الطبيعية ، كمنها ما ىو طفيلي يعيش ُب أمعاء اإلنساف  أك ا٢بيوانات كقد يسبب حالة مرضية كما ىو 
سات ا٢باؿ بالنسبة للطفيليات ا٤بعوية أك ليس لو تأدّب صتي ضار كما ُب حالة العديد من البكَبيا ا٤بعوية ، كقد أدت ٩بار

اإلنساف  ا٣باطئة ٘باه البيئة مثل طرح الفضبلت البشرية ُب األهنار أك رمي ا٢بيوانات ا٤بيتة ُب ا٤بصادر ا٤بائية إٔب خلق مشاكل 
بيئية كصتية عديدة كبالتإب ٙبمل ىذه األحياء إٔب ملودات بيئية كلذلك فاف تعبّب ا٤بلودات اإلحيائية يقتصر على ا٤بسببات 

 .(ُ)كَبيا كالطفيليات كالفطريات كالفّبكسات كغّبىاا٤برضية فقط كالب

. الجهود الدكلية كالوطنية لحماية البيئة : المبحث الثاني 

 الٍب كا٤بواديق كاالعبلنات كاالتفاقيات الدكٕب القانوف على األكٔب الدرجة ُب ترتكز قوانْب ىي ٗبعظمها البيئية القوانْب إف   
لذا سنتناكؿ ىذا . فضبلن عن ا١بهود الوطنية  متخصصة اقليمية ىيئات خبلؿ من أك دكلية ىيئات خبلؿ من الدكؿ تضعها

   .ا١بهود الوطنية ٢بماية البيئة : االكؿ ا١بهود الدكلية ٢بماية البيئة ، كا٤بطلب الثا٘ب : ا٤ببتث كفق مطلبْب 

 الجهود الدكلية: المطلب االكؿ 

البيئة من التلوث بشكل عاـ منذ منتصف القرف العشرين، كما ظهر كعي عا٤بي  بدات ا١بهود الدكلية تبذؿ ُب ميداف ٞباية   
هبذا الدكر مبكرا كٛبت الدعوة من االمم ا٤بتتدة لبلخذ ٗبنهج متوازف كمتكامل ازاء القضايا كا٤بشكبلت البيئية، كما ارسى ىذا 

البيئية مدخبل رئيسا  عل الدكٕب ُب ىذا ا٤بيداف حٌب اصبح مفهـو الشراكة الدكلية ُب معا١بة القضاياالوعي اٮبية ا٤بشاركة كالتفا

                                                           
واالثار االجتماعٌة لتلوث  البٌئة العوامل : مثنى عبد الرزاق العمر ، نظرة تحلٌلٌة لالثار البٌئٌة للعدوان الثالثٌنً على العراق  بحث فً كتاب ( 1

 .20-19، ص ص  2001، بٌت الحكمة ، بغداد ،  1، ط
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، فا٤بساعي كا١بهود الدكلية جاءت ُب (ُ)لتفعيل ا١بهود ا٤ببذكلة ٤بواجهة التتديات البيئية ا٥بائلة على ا٤بستويْب الدكٕب كالي 
.  ٢بماية البيئة كالثا٘ب عقد ا٤بؤٛبرات  ا٘باىْب االكؿ عقد االتفاقيات كا٤بعاىدات

عقد االتفاقيات كالمعاىدات لحماية البيئة : االتجاه االكؿ 

لعبت ا٤بنظمة الدكلية دكرا كبّبا ُب ٞباية البيئة من خبلؿ صيغتها للقانوف الدكٕب للبيئة ، فضبلن عن مساعيها لعقد     
:  (ِ)االتفاقيات كا٤بعاىدات كاٮبها 

. كاقرار العديد من االتفاقات الدكلية ٢بماية البيئة البترية صياغة  -ُ

 .(ُٗٔٗاتفاقية برككسل )االتفاقية ا٣باصة با٤بسؤكلية ا٤بدنية قي ميداف النقل البترم للمواد النوكية  -ِ

بعث من منها على ضركرة ٞباية االرض من التلوث ا٤بن (ٗ)، اذ اكدت ا٤بادة  ُٕٔٗاتفاقية الفضاء ا٣بارجي لعاـ  -ّ
. الفضاء ا٣بارجي ، فضبلن عن ٞباية الفضاء ا٣بارجي من التلوث

. ا٤بتعلقة با٤بسؤكلية ا٤بدنية عن االضرار الناٝبة عن التلوث بالنفط ،نتيجة تسربو من السفن  ُٗٔٗاتفاقية برككسل لعاـ  -ْ

: (ّ) عدة اتفاقات تتعلق هبذا ا٤بوضوع كىياذ يعد من اخطر انواع التلوث كىناؾ :االتفاقات الدكلية ٤بنع التلوث الذرم  :-ٓ

 . ٢بظر التجارب النوكية ُب ا١بو كُب الفضاء ا٣بارجي كُب ا٤بياه ُّٔٗأ  ػ معاىدة 

٢بظر انتشار االسلتة النوكية، كالٍب تتضمن احكاـ خاصة حوؿ ضركرة االىتماـ با٤بعضبلت  ُٗٔٗب ػ معاىدة 
.  الناٝبة عن استعماؿ الطاقة الذرية

، كقد اصدر قرارا بضركرة االىتماـ َُٗٗج ػ ا٤بؤٛبر العاـ للوكالة الدكلية للطاقة الذرية، الذم انعقد ُب فينا عاـ 
 . ٗبوضوع التشريعات ا٣باصة ٗبعاير السبلمة النوكية

كاتفاقية مونَبياؿ لعاـ ،  ُٖٓٗكاٮبها اتفاقية فينا ٢بماية طبقة االكزكف لعاـ : ٢بماية طبقة األكزكف  االتفاقيات الدكلية -ٔ
ُٖٕٗ. 

ا٣باصة بالنفايات ا٣بطرة ، كالزاـ الدكؿ بتقليل من انتاجها أب ا٢بد االدٗب كتسهيل التخلص  ُٖٗٗاتفاقية بازؿ لعاـ  -ٕ
 .منها ُب دكلة االنتاج كعدـ تصديرىا أب الدكؿ االخرل ، كاستتداث اجهزة للرقابة على حركة النفايات ا٣بطرة 

، ا٥بدؼ منها معا١بة الظواىر ا٤بناخية ا٤بفاجئة النا٘بة من دؼء االرض اك بفعل  ُِٗٗريو حوؿ تغّب ا٤بناخ لعاـ اتفاقية  -ٖ
. انبعاث الغازات 

                                                           
 
 .47-46، ِٖله ٍجك مووٖ ، ٓ ٓ اّوف ػيد ٔؼّبْٕ٘له٠ٓ  ( 
2
 .86 فٍف  هِٚبْ ِؾّل اٌغجٛهٞ ، ِٖله ٍجك مووٖ ، ٓ  ( 
3
 .46-45ٕ٘له٠ٓ اّوف ػيد ٔؼّبْ، ِٖله ٍجك مووٖ ٓ ٓ  ( 
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اف ماذكرناه من اتفاقيات ىو اشارة بسيطة لبلتفاقيات الدكلية ُب ٦باؿ ٞباية البيئة ، لعدـ قدرتنا اال٤باـ هبا من خبلؿ ىذه 
. (ُ)الصفتات 

. المؤتمرات الدكلية : جاه الثانياالت

ٙبت اشراؼ االمم ا٤بتتدة كالذم ٛبخض عن  ُِٕٗعقد اكؿ مؤٛبر دكٕب للبيئة ٗبدينة ستوكهوٓب بالسويد ُب حزيراف عاـ .   
 توصية ، كتضمن ا٤ببدأ االكؿ عن الشرارة االكٔب الٍب انبثقت منها فكرة حق االنساف ُب البيئة حيث نص َُٗمبدأ ك ِٗاعبلف 
لئلنساف حق اساسي ُب ا٢برية كا٤بساكاة كالظركؼ ا٤ببلئمة للتياة ُب بيئة من نوعية تسمح ٕبياة كرٲبة كبرفاىية كىو " على اف 

حزيراف من كل عاـ اليـو  ٓكجعل يـو ... يتتمل كامل ا٤بسئولية على ٞباية كٙبسيت البيئة من اجل االجياؿ ا٢باضرة كا٤بستقبلة 
. (ِ)ريخ افتتاح مؤٛبر استوكهوٓبالعا٤بي للبيئة كىو تا

، كالذم دعا بدكره دكؿ العآب أب ُُٖٗٗب كانوف االكؿ  ِِٖ/ْْكما صدر قرار ا١بمعية العامة لبلمم ا٤بتتدة رقم         
ا كا٤بشكبلت عقد مؤٛبر االمم ا٤بتتدة ا٤بعُب بالبيئة كالتنمية، كالذم ٛبتورت قراراتو ٫بو االخذ ٗبنهج متوازف كمتكامل ازاء القضام

ُب  (ريودم جانّبك)مؤٛبر قمة األرض األكٔب ٍب عقد . البيئية بْب دكؿ العآب، ككذلك اٮبية التعاكف الدكٕب فيما ٱبتص ٕبماية البيئة
ككانت غايتو كضع اسَباتيجية عا٤بية تلتـز ٗبوجبها الدكؿ . من رؤساء الدكؿ كا٢بكومات أك ٩بثليهم َُٓ، ٕبضور ُِٗٗالربازيل 

ٝبيعها ٕبل مشكلة تلوث البيئة، كاختبلؿ التوازف البيئي ك٨باطره ا٢باضرة كا٤بستقبلية على البشرية، كٙبديد االلتزامات كالتعهدات 
كتركزت ا٤بشكلة حوؿ ٙبديد أسباب التلوث كاستمرار . الواجبة ُب ضوء ا٤بقَبحات كالتوصيات الٍب تقدمت هبا ىيئة األمم ا٤بتتدة

لغبلؼ ا١بوم، كتبْب أف ا٤بسؤكؿ األكؿ عن التلوث ىو الدكؿ الصناعية الكربل، فالواليات ا٤بتتدة الٍب يبلغ عدد تدفق الغازات ُب ا
٘، كذلك فإف ىذه الدكؿ ُّ٘ من التلوث، كالدكؿ األكربية الصناعية بنسبة ِٓ٘ من سكاف األرض، تسهم ُب نسبة ْسكاهنا 

٘ من سكاف العآب على َٖ٘ من موارد األرض، ُب حْب ٰبصل َٖىلكوف ٘ من سكاف العآب، يستَِالٍب يبلغ عدد سكاهنا 
برز التناقض بْب مواقف البلداف النامية كالدكؿ الصناعية، حوؿ اإلسهاـ ُب اإلقبلؿ من التلوث كمواجهة . ٘ من موارد األرضَِ

كقد خرج . ،ُٕٗٗاالرض الثانية ُب نيويورؾ عاـ  ،كمؤٛبر قمة.(ّ)٨باطره، ك٪بح ا٤بؤٛبر ُب ا٣بركج ببعض القرارات الٍب التزمتها الدكؿ
 (ْ)ا٤بؤٛبر بوديقة تتضمن توصيات أٮبها 

.  باأللف من نا٘بها القومي ٕآ ػ دعوة كفود الدكؿ ا٤بتقدمة صناعيان، إٔب تنفيذ التزامها تقدٙب مساعدة تصل إٔب 

.  رض ال ٰبصلوف عليهاب ػ التتذير من نقص ا٤بياه العذبة خاصة ألف ما يزيد على ٟبس سكاف األ 

.  ا٤برصص، الذم يلوث ا١بو ُب معظم أ٫باء العآب النامي (الغازكلْب)ج ػ الدعوة إٔب التخلص بأقصى سرعة من البنزين 

                                                           
 
 .88 -87 ك اٌغجٛهٞ ، ِٖله ٍجك مووٖ ، ٓ ٓ فٍف  هِٚبْ ِؾُ ( 
2
 .69ِؼّو هر١ت ِؾّل ػجل اٌؾبفع ، ِٖله ٍجك مووٖ ، ٓ  ( 
3
 .52، ِٖله ٍجك مووٖ ، ٓ اّوف ػيد ٔؼّبْٕ٘له٠ٓ  ( 
4
 http://www. arab-ency. com/indexالموسوعة العربٌة للبٌئة   ( 

 

  



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

175 

 

.  د ػ التزامات غامضة ٗبكافتة الفقر كزيادة مساعدات الدكؿ النامية

كمن الواضح أف ىذا ا٤بؤٛبر سجل تراجعان عن القمة األكٔب، ُب ضوء تراجع الواليات ا٤بتتدة عن التزاماهتا ٘باه الدكؿ     
الكفيلة بتخفيف نسبة التلوث،  اإلجراءاتالنامية، كخبلفها مع الدكؿ األكربية الصناعية حوؿ التزاـ مواعيد ٧بددة، إل٪باز 

. كاٚباذ قرارات مبهمة كغّب ملزمة

كتكللت بعد عامْب من ا٤بفاكضات بإبراـ معاىدة دكلية بشأف تغّب ا٤بناخ لتتل  ََِٗكانت قمة كوبنهاكن لتغّب ا٤بناخ عاـ 
الواليات كتعد . كالٍب خرجت من عباءة األمم ا٤بتتدة دا٘ب أككسيد الكربوفحوؿ انبعادات غاز  ُٕٗٗلعاـ  اتفاقية كيوتو٧بل 

ٗبثابة أىم العبْب ُب التعامل مع ظاىرة تغّب ا٤بناخ، كمن ٍب فإف الكثّب من التوقعات ترتبط ٗبدل  كالصْب ا٤بتتدة األمريكية
: استعدادٮبا االلتزاـ با٤بستول الذم تعتربه الدكؿ األخرل مطمئنا باىم القرارات القمة 

الدكؿ كالتقنية، كبناء القدرات لدل  التغّب ا٤بناخي، للتكيف مع  التطبيق السريع كالفعاؿ فوران كدكف أم تأخّب: أكالن 
.  النامية

أك ا٢بد منها، باإلضافة إٔب توفّب ٛبويل مبدئي للدكؿ النامية،  االنبعادات الكربونيةالتزامات طموحة للقضاء على : دانيان 
 . ككذلك التعهد بتوفّب التمويل البلـز على ا٤بدل الطويل

.  توفّب رؤية مشَبكة طويلة ا٤بدل ٣بفض االنبعادات الكربونية ُب ا٤بستقبل للجميع: دالثان 

تفاؽ السياسي الذم ًب التوصل إليو ُب كوبنهاغن كٓب تقره كرس فيو نقاطان عدة من اال ، ََُِكجاء مؤٛبر ا٤بكسيك لعاـ 
كيؤكد النص ٦بددان ضركرة اإلبقاء على ارتفاع . األعضاء ُب معاىدة األمم ا٤بتتدة، كرتبها ُب شكل دقيق كعملي ُْٗالدكؿ الػ 

 . (ُ)على األمد الطويل درجات حرارة األرض عند درجتْب مئويتْب، داعيان األطراؼ أب التترؾ بسرعة لتتقيق ىذا ا٥بدؼ

 Law  ofا االىتماـ على ا٤بستول الدكٕب كا٤بؤٛبرات ا٤بنعقدة ُب األمم ا٤بتتدة، إٔب إحداث قانوف بيئي جديد أدل ىذ     
the Environment كظهر ُب اتفاقيات دكلية كقوانْب ٧بلية على مستول الدكؿ، من أجل  الدكٕب العاـ، ، عيد أحد فركع

. ()معا١بة متكاملة للتد من تلوث البيئة كٞبايتها، كا٢بيلولة من االعتداء عليها

٢بماية البيئة  (العراقية )ا١بهود الوطنية : ا٤بطلب الثا٘ب 

اف انتشار ظاىرة التلوث البيئي كاستفتا٥با كمشكلة كطنية كقومية كدكلية دفع با٢بكومات ُب ٨بتلف ا٫باء العآب أب سن   
لكل فرد حق العيش ُب ظركؼ بيئية : أكالن )منو  (ّّ)كجاء ُب الدستور العراقي ُب ا٤بادة  .القوانْب الٍب تساعد ُب ٞباية البيئة 

. (ّ)(كلة ٞباية البيئة كالتنوع األحيائي كا٢بفاظ عليهاتكفل الد: دانيان . سليمة

، اليوفر ٞباية للبيئة بشكل فعاؿ كمباشر ُٗٔٗلعاـ  ُُُكالبد من االشارة أب اف قانوف العقوبات ا٢بإب ذم الرقم   
اشر ، من ادار السمـو من القانوف نفسو ٲبكن عد ماكرد فيو ٲبثل ٞباية للبيئة بشكل مب ِْٖبشكل عاـ ، اما ماكرد ُب ا٤بادة 

                                                           

   http://daralhayat. com/portalarticlendahدار الحٌاة   (1

2
 .52، ِٖله ٍجك مووٖ ، ٓ اّوف ػيد ٔؼّبْٕ٘له٠ٓ  ( 
3
 .2005ِٓ اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ ٌؼبَ  33اٌّبكح  ( 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=906&vid=33
http://muhtawa.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
http://muhtawa.org/index.php/1997
http://muhtawa.org/index.php/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://muhtawa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://muhtawa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://muhtawa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://muhtawa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://muhtawa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://muhtawa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
http://muhtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://muhtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://muhtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://muhtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://muhtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 -ا٤بخالفات –كما اف الكتاب الرابع . كا٤بواد الكمياكية كٙبديدا مايؤدم أب تسمميم اال٠باؾ ُب االهنار كالَبع كا٤بستنقعات 
كرد فيهما دالثان ، يتضح اف ما/ْٕٗدانيان ، كا٤بادة /ْٔٗكٙبديدان ماكرد ُب الباب الثالث ا٤بخالفات ا٤بتعلقة بالصتة العامة ا٤بادتْب 

. من عقوبات يشكل عقوبات خفيفة التتناسب كخطورة االفعاؿ الواردة فيها كمدل تأدّبىا ُب البيئة

ليعاِب موضوعات البيئة كيهدؼ أب ٙبسينها كٞبايتها من التلوث ،  ُٕٗٗلعاـ  ّكجاء قانوف ٞباية كٙبسْب البيئة ا٤برقم   
ة اك ا٤بنزلية أب االهنار اك ا٤بسطتات ا٤بائية اك ا٤بياه ا١بوفية كٲبنع صيد اال٠باؾ كما ٕبد من تصريف ا٤بخلفات الصناعية اكالزراعي

.  لكن العقوبات الواردة ُب القانوف خفيفة التتناسب كخطورة االفعاؿ. كالطيور با٤بواد السامة كا٤بتفجرات 

فقد عرب كبتواضع كبعبارات ٧بدكدة كغّب مباشرة عن ضركرة ٞباية البيئة  ُٖٗٗلعاـ  ٖٗاما قانوف الصتة العامة ا٤برقم   
بشكل عاـ كٙبسينها كتطويرىا كا٢بفاظ على مقوماهتا كالعمل على منع التلوث ، ككبقية القوانْب فاف العقوبات جاءت خفيفة 

. (ُ)ئة التتناسب مع اٮبية ا٢بفاظ على اليب

التلوث البيئي في العراؽ  : المبحث الثالث 

 يعد التلوث البيئي احد اىم ا٤بشاكل االساسية ُب العراؽ ، لذا كاف ىناؾ اىتماـ بالغ فيو آلداره السلبية على ا٢بياة    
ار الٍب ٙبددها ا٤بلودات فا٤بلودات تصل أب جسم اإلنساف ُب ا٥بواء   ك ا٤باء ك الطعاـ ك األصوات ، فضبلن عن اآلث. البشرية

أما إستنزاؼ موارد البيئة ا٤بتجددة كغّب ا٤بتجددة، فهي قضية هتدد حياة األجياؿ . ٗبمتلكات اإلنساف كموارد البيئة ا٤بختلفة
.. كما اف ا٤بشاكل البيئية ا٢بالية ُب العراؽ ىي نتيجة حتمية لثبلث حركب استخداـ فيها اسلتة ٧بضورة دكليا.  القادمة

التلوث : اسباب التدىور البيئي ُب العراؽ ، كا٤بطلب الثا٘ب : نتناكؿ التلوث البيئي ُب العراؽ كفق دبلث مطالب االكؿ س   
ادر التلوث البيئي ُب : كالرابع .االحتبلؿ االمريكي كادره على البيئة ُب العراؽ :، اما الثالث فهو  ََِّ -َُٗٗالبيئي ُب العراؽ 

 العراؽ على حقوؽ االنساف 

اسباب التدىور الببيئ في العراؽ  : المطلب االكؿ

راكحت ىناؾ العديد من االسباب الٍب لعبت دكران اساسيا كمهما ُب تدىور البيئة العراقية على ٨بتلف ا٤بستويات ، كلقد ت   
تادّبات ىذه االسباب من التادّب ا٤بباشر على مقومات البيئة ا٢بية كغّب ا٢بية كوهنا ُب ٛباس مباشر معها كتادّبات غّب مباشرة على 

: (ِ)البيئة كبسبب مؤدرات كعوامل داخلية كخارجية كٲبكن اٯباز اسباب التدىور البيئي باالسباب التالية 

                                                           
 
ٚلبئغ اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌضبٟٔ ٌى١ٍخ ١ٌٚل ثله ٔغُ اٌواّلٞ ، اٌَّإ١ٌخ اٌمب١ٔٛٔخ إٌبعّخ ػٓ االٍزقلاَ اٌّفوٛ ٌٍّج١لاد ٚاالٍّلح اٌى١ّب٠ٚخ ،  ( 

 .95-93، ٓ ٓ   ،ط2009،  (اٌٛالغ ٚاالفبق)اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ " عبِؼخ إًٌّٛ /ٌؾمٛق ا
2
 . 5 -0 ٓ ٓ   7 20-2 20االٍززوار١غ١خ ا١ٌٕٛٛخ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ  فٟ اٌؼواق ٚفطخ اٌؼًّ اٌزٕف١ن٠خ  ٌٍفزوح  ( 

                                                                                                 www.moen.gov.iq/Pdf/enviro 
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ع الدراسات ، اف معدؿ ٭بو السكا٘ب ُب العراؽ ُب تزايد مستمر منذ تشّب ٝبي. ازدياد اعداد السكاف  -ُ
ٟبسنيات القرف العشرين كأب حد االف ، كقد تسبب ذلك النمو السكا٘ب أب الضغط على ٝبيع مفاصل البيئة كازدياد 

:  معدؿ تدىورىا ،كاخبلؿ ُب معادلة السكاف كا٤بوارد عن طريق 

 .ئية كاالسكاف كالطاقة كا٤باءتزايد ا٢باجة أب ا٤بواد الغذا: أ

. تزايد الضغط على البيئة نتيجة زيادة ا٤بخلفات كالفضبلت الصلبة كالسائلة : ب 

اتباع السكاف ٤بمارسات هتدد استمرار ا٢بياة ُب النظم البيئية مثل قطع االشجار كاالحراش كتدىور الَببة كالصيد : ج 
. ا١بائر للتيوانات الربية كالطيور

ادت اسباب عديدة أب نزكح اعداد كبّبة من سكاف الريف أب ا٤بدف خبلؿ العقدين  .(٢بضرية ا)التمدف   -ِ
االخّبيْب ، ٩با ادل أب ازدياد حجم استخداـ التقنيات الٍب تتوفر ُب ا٤بناطق ا٢بضرية، فضبلن عن البتث عن فرص 

ذا النزكح كسيلة ضغط على عمل كسكن ُب ظركؼ مبلئمة ، كتوفّب خدمات صتية على مستول افضل ، كشكل ق
البيئة ا٢بضرية لعدـ قدرهتا على استيعاب ، ٩با ٰبتوية من استنزاؼ للموارد بانواعها كازدياد معدالت تدىور البيئة كما 

 .يتبعو من عواقب كاضرار قد ال ٲبكن تفاديها مستقببلن 

فضبلن .مساحة العراؽ  من% ِْتشكل االراضي الصتراكية ُب العراؽ حوإب .التصتر كتدىور االراضي   -ّ
عن اف نسبة كبّبة من االراضي تعا٘ب من التصتر كا٪براؼ الَببة كالكثباف الرملية ، كالتملح ، كتدىور الغطاء 

٩با ادر سلبا كبشكل مباشر على البيئة العراقية ، كالٍب ادرت بدكرىا على حياة الفرد ، كعلى .كما أب ذلك ..النباٌب
الظركؼ الطبيعية : كاىم مظاىر التصتر ىي . ع العواصف الَبابية كالرملية الٍب تصيب ا٤بدفالطبيعة ، فادت أب ارتفا

. درجة مئوية كارتفاع نسبة التبخر ، كقلة ىطوؿ االمطار  ٔٓكتتمثل بارتفاع درجات ا٢برارة ُب الصيف حيث تصل أب 
م غّب ا٤بنظم ،كعدـ كجود تقنيات للرم كالبزؿ، فضبلن عن االنشطة البشرية ا٤بتمثلة بالقطع العشوائي للنباتات ، كالرع

 .فضبلن عن االفتقار أب كسائل للتفاظ على مناطق خضراء

 : لوحظ اف ىناؾ ضعف بالوعي البيئي لدل السكاف كيعود ذلك أب .ضعف الوعي البيئي   -ْ

 .حدادة مفهـو الوعي البيئي ُب العراقوا٫بساره نتيجة لبلكلويات االقتصادية كاالمنية: أ

. عدـ دمج الوعي البيئي ُب االطار الَببوم الذم يهدؼ أب رفع ا٤بستول البيئي ُب ٝبيع ا٤بستويات : ب

اتباع االفراد سلوكيات تودر ُب البيئة كالصتة  : ج

تعترب صماـ اماف لبلنذار عن كجود تدىور بيئي ، اف تقادـ اجهزة الرصد البيئي .ضعف انظمة الرصد البيئي   -ٓ
 .عة كٙبليل مستمر ٥با يؤدم أب مشاكل بيئيةكعدـ كجود متاب

 .ا٢بركب كالوضع السياسي   -ٔ

 ََِّ   -َُٗٗالتلوث البيئي ُب العراؽ للفَبة : ا٤بطلب الثا٘ب
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كعلى الرغم من .، القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على العراؽ َُٗٗآب  ُٔب  ُٔٔأصدر ٦بلس األمن القرار رقم   
كمشلت حظران ٘باريان كامبلن باستثناء ا٤بواد الطبية كالغذائية كا٤بواد استمرت تلك العقوبات،  ُُٗٗعاـ انتهاء حرب ا٣بليج الثانية ُب 

. الٍب ٥با صفة إنسانية

من ٧بطات اتصاالت، ككهرباء، كمصانع، كمعامل، كمنش ت نفطية، : فقد عاٗب العراقيوف من تدمّب البنية التتتية لببلدىم
، كحٌب ا٤ببلجئ الٍب احتمى فيها ا٤بواطنوف ٓب تكن ٛبوينية، كأسواؽ مركزية، ك٧بطات ضخ ا٤بياه، كا٤بنازؿك٨بازف للتبوب، كمواد 

 . (ُ)يومان  ِْمبلذان آمنان ٥بم أماـ القصف الصاركخي الربم كا١بوم كالبترم الذم استمر 

فقد استخدمت الواليات ا٤بتتدة االمريكية كحلفاؤىا قذائف خارقة للدركع مصنوعة من اليورانيـو ا٤بنضب حيث    
طن من ىذه الذخائر، كعبلكة على التقارير االمريكية كالربيطانية  َِّاستخدمت الكؿ مرة ُب ىذه ا٢برب ، فقد استخدمت 

، كما استخدـ الكؿ مرة ُب ىذه ا٢برب القاذفة االسَباتيجية ، ُُٗٗألف قذيفة يورانيـو منضب خبلؿ حرب  َْٗاطلقت 
كقد ذكرت صتيفة . كىي طائرة مقاتلة مصممة اساسا ٢بمل االسلتة النوكية الٍب ٥با القدرة على اخَباؽ الدفاعات ا٢بصينة 

رىاب الذم ارتكب ُب العراؽ ادناء ىذه التاٲبز الربيطانية بعد اعبلف كقف اطبلؽ النار ُب تلك ا٢برب ، ُب مقالة تصف اجملازر كاال
ا٢برب نوكية بكل معُب الكلمة ، كجرل تزكيد جنود البترية كاالسطوؿ االمريكي باسلتة نوكية تكتيكية ، كاستخدمت متفجرات 

رطل قادرة على احداث انفجاراتذات دمار نوكم حارقلكل شيء ُب  ََُٓكىي قنبلة زنتها  (BLU-82)الضغط ا٢برارم 
فضبلن عن استخداـ اسلتة دكلية ٧بظورة ُب ىذه ا٢برب ، ٩با نتج عنو دلوث بيئي خطّب ، السيما . بلغ مئات اليارداتمساحة ت

كاف االمريكاف كالربيطانيوف ٓب يستثنو منطقة ُب العراؽ من القصف ا١بوم كبذلك اصيبت البيئة العراقية باشعاعات فاقت كل 
. (ِ)التقديرات

.  ج ٨بيفة ُب ٝبيع ٦باالت ا٢بياة العامة الصتية كالبيئية كاالجتماعية كالَببوية كالعلمية كاالقتصاديةكأدل ا٢بصار إٔب نتائ   
سنويان، كإف كاف قد خف قليبلن ُب السنوات البلحقة الٍب % َََِْمعدؿ  ُْٗٗفقد بلغ حجم التضخم ُب هناية عاـ 

. (ّ)شهدت تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء

،  فكاف التيار الكهربائي يتذبذب ُب .  ادرت ىذه العقوبات على العراقيْب تادّبا كديقان ُب كل ٢بظة من حياهتم اليومية   
الساعات الٍب يتوفر فيها،  كأصبتت مياه الشرب سببان رئيسان ُب اإلصابة باإلمراض،  كبسبب اهنيار ٦بارم الصرؼ انتشرت برؾ 

.  أعإب األهنار تسبب ُب القضاء على الثركة السمكية ُب هنرم دجلة كالفرات ك شط العرب فضبلن عن تلوث.  ا٤بياه االسنو
                                                           

 
امين شحاتو ، موقع الجزيرة نت ، تاثير الحصار عمى الصحة العامة  ( 

  http://aljazeera. net/Portal/Templates/Postings/PocketPcDetailedPage.  
 
2
اٌؾّب٠خ " عبِؼخ إًٌّٛ /ٚلبئغ اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌضبٟٔ ٌى١ٍخ اٌؾمٛق اٌؼواق ّٔٛمعبًا ،.. ٚاصك ِؾّل ثوان ، االٍٍؾخ ٚاٌنفبئو اٌٍّٛصخ ٌٍج١ئخ  ( 

 .472- 47، ٓ ٓ  2،ط2009،  (اٌٛالغ ٚاالفبق)اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ 

3
 .امين شحاتو ، مصدر سبق ذكره  ( 
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كتضاعفت كما  .كعجزت ا٢بكومة عن رش ا٤ببيدات ا٢بشرية، كمن ٍب تكادرت أعداد ا٢بشرات بأنواعها حاملة معها األمراض
كذلك ارتفعت . ُٔٗٗ-ُُٗٗفَبة بْب عاـ خبلؿ اؿ% ِّإٔب % ُِنسبة سوء التغذية بْب األطفاؿ دكف سن ا٣بامسة من 

النفط مقابل "كعمل برنامج األمم ا٤بتتدة . لنفس الفئة العمرية% ُُإٔب % ّنسبة سوء التغذية ا٢بادة ُب الوسط كا١بنوب من 
ج ٗبا يكفل كٓب يأت الربناـ. ا٤بوقف من جذكرهعلى ا٢بد من تزايد أعداد الوفيات كحاالت سوء التغذية، لكنو ٓب يعاِب " الغذاء

فاألطفاؿ الذين ٓب يقض عليهم ا٤بوت ظلوا ٧بركمْب من ا٢بقوؽ األساسية . ٞباية أطفاؿ العراؽ من سوء التغذية كاألمراض
 .(ُ)ا٤بنصوص عليها ُب مؤٛبر حقوؽ الطفل

مرار انقطاع ىذه كبسبب انقطاع التيار الكهربائي ا٤بستمر ، شاع استخداـ ا٤بولدات الكهربائية لتعويض ا٤بواطنْب عن است  
ا٣بدمة بسبب حرب ا٣بليج الثانية كا٢بصار االقتصادم ، فقد انتشرت ىذه ا٤بولدات باعداد ىائلة ُب ا٤بدف العراقية ، فضبلن عن 
انتشار ا٤بولدات الشخصية ُب الدكر، كىذا يعِب انبعاث كم ىائل من الغازات الضارة ا٤بتمثلة بغاز دا٘ب اككسيد الكاربوف كاكاسيد 

. (ِ)بريت كالنَبكجْب كىي غازات سامة كملودة للبيئة ، نتيجة الوقود ا٤بستخدـ فيها ، فضبلن عن عملها ُب اف كاحد الك

فقد بلغت نسبة الرعاية الصتية ُب .  ٙبوؿ العراؽ ُب سنوات ا٢بصار من بلد غِب كمرفو نسبيان إٔب بلد يعا٘ب شظف العيش
كاعتمد نظاـ الرعاية الصتية .  ُُٗٗكفقان ٤بنظمة الصتة العا٤بية قبيل عاـ  لسكاف البدك% ٖٕلسكاف ا٢بضر ك% ٕٗالعراؽ 

كيشّب .  على شبكة كبّبة ٩بتدة من ا٤برافق الصتية ا٤برتبطة بشبكة اتصاالت كأسطوؿ كبّب من مركبات ا٣بدمة كسيارات اإلسعاؼ
فاىية متطور ُب العراؽ ٤بساعدة األيتاـ كاألطفاؿ إٔب كجود نظاـ ر (اليونيسيف)تقرير لصندكؽ األمم ا٤بتتدة لرعاية الطفولة 

  .(ّ)ا٤بعوقْب كدعم األسر الفقّبة

، ٪بد أف معدالت كفيات ا٤بواليد فيها ُُٗٗ-َُٗٗأما ُب ظل ا٢بصار كُب تباين كاضح للموقف السائد قبيل أحداث    
كقد أعلنت اللجنة الدكلية .  كذلك فإف سوء التغذية ا٤بزمن يؤدر ُب كل طفل دكف سن ا٣بامسة.  من أعلى ا٤بعدالت ُب العآب

كسيظل الوضع اإلنسا٘ب ُب العراؽ كئيبان ُب .  العراؽ ُب ذلك الوقت ُب حالة ييردى ٥باللصليب األٞبر أف نظاـ الرعاية الصتية ُب 
اما ا٤بستشفيات    . (ْ)غياب إنعاش حقيقي لبلقتصاد العراقي كالذم ال ٲبكن ٙبقيقو من خبلؿ جهود إنسانية عبلجية فقط 

فضت القدرة الوظيفية لنظاـ الرعاية الصتية أكثر كما انخ.  دكف إصبلح كصيانة ُُٗٗكا٤براكز الصتية ، فقد بقيت منذ عاـ 
كعادت األمراض ا٤بعدية الٍب تنتقل عرب . بسبب نقص ٨بزكف ا٤بياه كالطاقة كقلة كسائل النقل كاهنيار نظاـ االتصاالت البلسلكية

لوضع الصتي افوؼ كأصبتت جزءا من ا ُّٗٗا٤باء كا٤ببلريا، كالٍب كانت ٙبت السيطرة، إٔب الظهور من جديد كوباء عاـ 
.   (ٓ)با٤بخاطر

 
                                                           

 
 .ا١ِٓ ّؾبكح ، ِٖله ٍجك مووٖ  ( 
2
عبِؼخ /ٚلبئغ اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌضبٟٔ ٌى١ٍخ اٌؾمٛق ٠خ أل١ٌخ رْغ١ً اٌٌّٛلاد اٌىٙوثبئ١خ اٌقبٕخ ، ٔغُ ؽبىَ ١ٍٍُ ، ٍؾو ؽ١بي غبُٔ ، االصبه اٌمبْٔٛ ( 

 .264، ٓ   ،ط2009،  (اٌٛالغ ٚاالفبق)اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ " إًٌّٛ 

 /http://www. unicef. org/arabicصندوق االمم المتحدة لرعاية الطفولة      ( 3
 http://www. beta. undp. org/undp/en/home. htmlبرنامج االمم المتحدة لمتنمية        ( 4
5
 .ا١ِٓ ّؾبكح ، ِٖله ٍجك مووٖ ( 

http://www.unicef.org/arabic/
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 االحتالؿ االمريكي كاثره على البيئة في العراؽ : المطلب الثالث 

تتاربة بدأت ُب  
ي
سلَّم بو أف أغلب األضرار الٍب تتعرض ٥با البيئةي كعناصرىا، تعود إٔب ا٢بركًب، حيث إف الدكؿ ا٤ب

ي
من ا٤ب

كلقد أدبت االحتبلؿي . استخداـً أسلتةو أشد فتكنا كتدمّبنا لئلنساف كالبيئة على خلفية التقدُّـ التكنولوجي كالتقِب ُب ٦باؿ التسلُّح
 دكر ا٢برب ُب هتديد البيئة كموطنو لئلنساف،يعتمد عليو اعتمادنا كلينا، -بشكلو ال جداؿ فيو  –ََِّؽ َب عاـ األمريكي للعرا

كقد استخدمت أبشع أنواع األسلتة الفتَّاكة، ٩با كاف لو تادّب كبّب ُب . كمساٮبتها ُب اإلسراع ُب عملية اهنيار األنظمة اإليكولوجية
.  تدمّب البيئة العراقية

كلكن استخداـ الواليات ا٤بتتدة االمريكية لبلسلتة اظورة دكليا كموضوع التلوث اإلشعاعي ا٤بتأٌب من استخداـ تلك  
األسلتة اظورة، كالٍب تعد أشد فتكا كدمارا من األسلتة الٍب استخدمت ُب ا٢برب العا٤بية الثانية، كٓب ٙبظ مشكلة آدار 

االىتماـ  ( كما اعَبفت أمريكا بذلك ُب الفلوجة)يـو ا٤بنضب ككذلك األسلتة الكيماكية استخداـ األسلتة ا٤بعاملة باليوراف
الكاُب من قبل ا٤بؤسسات الدكلية كا٤بنظمات غّب ا٢بكومية كحٍب ا٢بكومات،  ككانت ٦برد جهود متنادرة، سواء من قبل الباحثْب 

:  (ُ)أك ا٤بؤسسات كمراكز البتث كذلك لؤلسباب اآلتية

.  جود إحصاءات دقيقة حوؿ ا٤بساحات ا٤بلودة كٙبديدىاػ عدـ ك ُ

.  ػ رفض الواليات ا٤بتتدة االمريكية تقدٙب كشوؼ عن ا٤بناطق كا٤بواقع الٍب استخدمت فيها ىذه األسلتة ِ

. ػ ال توجد متابعة حقيقية من قبل ا٤بؤسسات العراقية ٥بذا ا٤بوضوع  ّ

.  ية جهة بالكشف عن مستويات التلوث اإلشعاعي ُب العراؽػ عدـ ٠باح الواليات ا٤بتتدة األمريكية أل ْ

لقد ًب اطبلؽ كضرب مئات االطناف من اليورانيـو ا٤بنضب على ا٤بناطق السكانيو عالية الكثافة ُب العراؽ مثل البصرة     
اطق الٍب اجراىا باحثوف عراقيوف كبغداد كالناصرية كالديوانية كالسماكاة كمدف اخرل كلقد ادبتت الربامج االستكشافيو كقياسات ا٤بن

ُب  ََِٕيوليو ِّكغّب عراقيوف باف ىناؾ تلوث باليورانيـو ا٤بنضب  ُب اغلب االقاليم العراقية كلقد اعَبفت كزيرة البيئة ُب 
 بالسرطاف كاضافت باف نسبة العراقيْب ا٤بصابْب (موقع ُب العراؽ ملوث باليورانيـو ا٤بنضب  َّٓيوجد على االقل  )القاىره بانو 

لقد تعرض العراؽ على يد .  باتت كثّبة كبشكل متزايد كناشدت اللجنة الدكلية من اجل مساعدة العراؽ للتعامل مع ىذه ا٤بشكلو
االدارتْب االمريكية كالربيطانية ٤بدة عقدين من الزماف إب ا٤بوت البطيئ عن طريق االستخداـ ا٤بتعمد لبلسلتة االشعاعية كا٢بصار 

م، اف االستخداـ الدائم كا٤بتعمد لبلسلتة االشعاعية ىو جرٲبة ضد االنسانية نتيجو الدارىا الضارة الٍب ال ٛبيز بْب االقتصاد
ا٤بدنيْب ُب ا٤بناطق ا٤بتضررة كالٍب تستمر لعشرات السنْب بعد التدخل العسكرم، اف كجود التلوث باليورانيـو ا٤بنضب ُب ا٤بناطق 

كىذا التعرض ٲبكن اعتباره ىجـو نظامي ُب نزاع .  ٛبر للتعرض ٤بستويات منخفضة من االشعاعالبيئية ايطة ىو مصدر مس
مسلح على ا٤بدنيْب العراقيْب كفقا للماده السابعو من النظاـ االساسي للمتكمة ا١بنائيبة الدكلية الدائمة مفهـو ا١برائم ضد 

ف اعتداء شائع اك منظم موجو ضد ال من السكاف ا٤بدنيْب مع ادراؾ االنسانية، باهنا ارتكاب اعماؿ عددهتا ذات ا٤بادة، كجزء ـ
   (ِ)  ٥بذا االعتداء

                                                           
 
 . 8 -80اّوف ػيد ٔؼّبْ ، ِٖله ٍجك مووٖ، ٓ ٓ ٕ٘له٠ٓ  ( 
2
 .82اّوف ػيد ٔؼّبْ ، ِٖله ٍجك مووٖ، ٓ ٕ٘له٠ٓ   ( 
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كتعد الواليات ا٤بتتدة االمريكية ا٤بسؤكلة عن التدمّب البيئي الذم أدل أب التغيّب البلحق ُب البيئة العراقية اذا ماعلمنا باف     
كاتفاقية لوغانو  ُّٗٗكثّب من االتفاقيات الدكلية ا٣باصة بالبيئة كمنها اتفاقية ٦بلس اكربا بشاف االنشطة ا٣بطرة على البيئة لعاـ 

اذا الضرر البيئي يكتسب  ُٖٗٗلضرر البيئي كاتفاقية جنيف ا٣باصة بالتلوث ا١بوم بعيد ا٤بدل كالعابر للتدكد لعاـ بشاف ا
صفتو القانونية الٍب يكوف ٧ببل للتعويض سواءا كاف لبلشخاص القانوف الدكٕب اك االشخاص االعتباريْب كمنهم من ضتايا التلوث 

من الربكتوكوؿ  ٓٓتكوف ٧ببل للملكية ا٣باصة فهي تعد ٩بلوكة للجميع ، ك٩با يؤكد ذلك ا٤بادة  باف البيئة ٕبد ذاهتا غّب قابلة الف
كحظر استخداـ ....تراعى ادناء القتاؿ ٞباية البيئة الطبيعية من االضرار البالغة  )ُْٗٗ/اب/ُِاالكؿ من اتفاقية جنيف ُب 

من اتفاقية الىام لعاـ  ِّ، ا٤بادة  (جظر ىجمات الردع ضد البيئةاساليب اك كسائل القتاؿ الٍب يقصد هبا االضرار بالبيئة ك
ٰبضر استخداـ االسلتة كالقذائف كا٤بواد الٍب من شاهنا احداث اصابات كاالـ المربر ٥با ، فضبلن عن ماكرد ُب اتفاقية  َُٕٗ

استخداـ العيارات االنشطارية ، كاطبلؽ الٍب الزمت اتل كفرضت عليو كاجب تطبيق قوانْب البلد اتل كمنع  ُٖٗٗالىام عاـ 
الٍب  ُّٖٔالصادرة عاـ  (ََُاالكامر العامة رقم)القذائف السامة كىنا البد من االشارة أب اف الرئيس االمريكي لنكولن اصدر 

. (ُ)اضفت الطابع االنسا٘ب على ا٢برب كعدـ ا٢باؽ الضرر كتدمّب البيئة 

 

في العراؽ على حقوؽ االنساف  اثر التلوث البيئي : المطلب الرابع 

اكضتت الدراسات كالبتوث العلمية أف ازدياد معدالت التلوث كارتفاع نسبة النفايات ا٣بطرة ُب عناصر البيئة الطبيعية    
بة كاالستخداـ العشوائي ٤ببيدات االفات الزراعية ، كزيادة معدالت الضوضاء ، يعد هتديدان خطران للصتة البشرية تتمثل ُب االصا

بالتسمم نتيجة لتلوث ا٥بواء اك ا٤باء اك بعض ا٤بواد الغذائية ، كاالصابة كذلك ٗبرض السرطاف اك امراض القلب كالشرايْب 
. كااللتهابات الرئوية كازدياد معدالت الفشل الكلوم كاالمراض الكبد 

على العناصر الورادية ٩با يؤدم أب ظهور ادارىا  كما ٛبتد ادار التلوث أب االجياؿ القادمة ، اذ يؤدم مصدر التلوث أب التادّب 
فضبلن عن التلوث االشعاعي بسبب استخداـ االسلتة اظورة دكليا مثل اليورانيـو . (ِ)ُب بعض االحياف بعد اجياؿ متعاقبة 

من الناس ، كىبلؾ اعداد كما أب ذلك ٩با تسبب ُب ازىاؽ اركاح اعدد كبّبة ... ا٤بنضب ، كالفسفور االبيض كالقنابل العنقودية 
  .كبّبة من ا٢بيوانات كافساد ااصيل الزراعية ، كانتشار االمراض ا٣بطّبة الٍب تؤدم أب ا٥ببلؾ  

 حجم كاردية إٔب بوضوح تشّب رصينة ٕبثية كطبية علمية مراكز كمن العراؽ خارج من عديدة كدراسات تقارير نشرت كقد    
 عديدة اكركبية دكؿ من دراسات عن ناىيك االمريكية العسكرية ا٤بؤسسة داخل من حٌب كآداره االحتبلؿ بعد العراؽ ُب التلوث
 صدر ُب تقرير كما يشّب .الفلوجة مدينة مثل ا٤بواجهات العسكرية مواقع من كميدا٘ب إحصائي ىو ما كمنها ٨بتربم ىو ما منها

 ام (٠بوه تقييمي ٤بعامل ككفقا االمريكية ا٤بتتدة الواليات ُب كييل كولومبيا جامعٍب من باحثْب ٦بموعة عن 2012 كانوف الثا٘ب
 البيئة كضع ُب األدٗب ا٤بوقع ٰبتل العراؽ أف كاالجواء كاال٠باؾ كالغابات كالَببة ا٤باء منها معايّب عشرة تقييم إٔب يستند ) آم يب 

                                                           
 
 www.ahewar.org/debatهىاق ؽّل اٌؼٛاكٞ ، اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ٚاصبهٖ اٌقط١وح ػٍٝ االَٔبْ ،  ( 
2
 .97 ِؼّو هر١ت ِؾّل ػجل اٌؾبفع ، ِٖله ٍجك مووٖ ، ٓ  ( 
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 ( ىسو أ٪بل ) التقييم مشركع رئيس لتصرٰبات كفقا جذرم بشكل بيئية بنية بناء اعادة يستوجب ٩با العآب ُب دكلة 132 بْب من
 كالنيكل الرصاص تراكيز كزيادة اشعاعيا تلودو دبوت بسبب مسرطنا كاعتباره كرببلء ُب ا٢بسينية هنرفضبلن عن قضية تلوث .
. (ُ)قُب

بقعة نفطية ُب العآب، مبليْب برميل نفط ُب مياه ا٣بليج ٨بلِّفة أكرب  (ٖػ  ْ)ففي حرب ا٣بليج الثانية سكب ما بْب   
طنان من اليورانيـو ا٤بنضب خبلؿ حرب ا٣بليج الثانية، كُب  (َّٓ)بئران للنفط، كاستخدمت قوات التتالف  (ِّٕ)كأحرقت 

، كاف لؤلعماؿ العسكرية دكر بالغ األدر على التلوث البيئي ا٣بطّب ُب العراؽ على ا٢بقوؽ االنساف ََِّا٢برب على العراؽ عاـ 
ألف قنبلة نوكية  َِٓيعادؿ  ََِّحجم اإلشعاع الذم أطلق على العراؽ عاـ 'كيشّب بوب نيكولز إٕب أف  .انواعهامن ٝبيع 

. (ِ)ٕبجم قنبلة ناجازاكي 

كما اف اسّباد السيارات ا٤بستعملة كقطع غيارىا ، كاف كانت تعد عملية ٘بارية اال اهنا الٚبلو من ااذير بسبب ا٤بخاطر   
، ككانت تتم بدكف اجازة استّباد كبدكف ََِّ تلوث البيئة ، لعدـ كجود ضوابط ُب استّبادىا ، السيما بعد عاـ الٍب تسببها ُب

لعاـ  ُٕكبقرار من ٦بلس الوزراء ا٤برقم  ََِْلعاـ  ْٓام عائق ، كذلك عمبل بقانوف سلطة االئتبلؼ ا٤بؤقت ا٤برقم 
 للموديلْب االخّبينلكل سنة ، لكن مع ذلك فاف البعض يستغل القرار ،اما االف التسجل السيارات ُب دائر ا٤بركر االََِٓ

كبستورد سيارات حديثة لكنها مستهلكة كتؤدم أب التلوث كلو بنسب قليلة من اجل ٙبقيق ارباح اضافية على حساب البيئة 
ة بشكل عشوائي ُب االحياء السكنية اما االمواج الكهرك مغناطيسية ا٤بنبعثة من ابراج االتصاالت ا٤بنتشر. (ّ)كالصتة العامة 

 تلودا يسبب الذم بالربج مباشر ٛباس اك مقربة على ىم الذين السكاف هتدد ٝبيعكعلى سطوح ا٤بنازؿ ، فهي خطّبة 
. (ْ)...ا٣بطّبة ، منها امراض السرطاف كالقلب  االمراض من بالعديد لئلصابة يؤدم كهركمغناطيسيا

كألف البيئة ظاىرة جغرافية متصلة، فإف آدار ىذه ا٢بركب على البيئة ال تعَبؼ با٢بدكد الدكلية، لذا تأدرت شواطئ ا٣بليج    
ك٘بعل قسوة .  العريب، كتلودت بدرجة كبّبة نتيجة سكب النفط فيو، حيث كصل إٔب حدكد دكؿ أخرل، مثل إيراف، كالسعودية

طقة ا٣بليج العريب آدار التلوث أكثر خطورة كفتكان مقارنة بغّبىا من ا٤بناطق، كما تشّب التقارير الظركؼ ا٤بناخية كالطبيعية ُب من
مليارات من السنْب، كأنو من السهل  (ٓ. ْ)العديدة ُب ىذا اجملاؿ إٔب أف التأدّب اإلشعاعي لليورانيـو ا٤بنضب يستمر إٔب ٫بو 

اح كالغبار كترسبات األتربة، كتشّب التقارير الطبية إٔب عبلقة اليورانيـو ا٤بنضب انتقاؿ جزيئاتو ا٤بشعة إٔب مناطق أكسع بفعل الرم

                                                           
 
 .اٌّٛد اٌلف١ٓ ، ٕؾ١فخ اٌؼواق االٌىزو١ٔٚخ ... ػّو اٌىج١َٟ ، اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ٚاالّؼبػٟ فٟ اٌؼواق  ( 

2
    2006تشرين األول  166العدد .  حالة العراق مجمة السياسة الدولية . .  التموث اإلشعاعي الناتج عن الحروب  عبد عمي كاظم المعمورى ( 

www.digital. ahram. org. eg      
3
كهاٍخ )عّبي ِؾّل ٛب٘و ، اٍز١واك ا١ٌَبهاد ٚلطغ اٌغ١به اٌَّزؼٍّخ ٚاٌَّإ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ػٍٝ اصبه٘ب اٌج١ئ١خ ًِٕٙ ػجل اٌغٕٟ ِٖطفٝ ، ِؾّل  ( 

، ٓ ٓ  2،ط2009،  (اٌٛالغ ٚاالفبق)اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ " عبِؼخ إًٌّٛ /ٚلبئغ اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌضبٟٔ ٌى١ٍخ اٌؾمٛق  ، (لب١ٔٛٔخ ١ِلا١ٔخ

39 -395. 
4
 www.humanrights.gov.iq/uploads . 8ك ػجبً ، االٙواه اٌٖؾ١خ إٌبرغخ ػٓ اثواط االرٖبالد ، ٓ اؽّل ىاٖ ( 

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5150
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بارتفاع نسبة اإلصابات بأمراض عدة ُب العراؽ، كالكويت، كالسعودية كالسرطاف، كتليف الكبد، كالكليتْب، كالتشوىات الوالدية 
. (ُ)كاإلجهاض كغّبىا ذلك من اإلصابات الٍب تنتقل إٔب أجياؿ متعاقبة

: ككانت النتائج  

ارتفاع نسبة اإلصابات باألمراض السرطانية كبشكل الفت للنظر كٖباصة سرطانات الثدم، كسرطانات القولوف،  ػ ُ
مثل )كسرطانات الرحم، كسرطانات الرئتْب، كحٍب الدماغ بينما ٚبتص بعض اافظات بأنواع ٧بددة من أمراض السرطاف 

دكف أم جهد منظم من الوزارة ُب  (اْب .  . . انات ا٤بثانة٧بافظة بابل ُب سرطانات الثدم، ك٧بافظة الناصرية ُب سرط
.   (ِ)دراسة ىذه ا٢باالت

 (ََّ)ففي قضاء كاحد يتكوف من حوإب .  (األطفاؿ ا٤بنغوليْب)ازدياد الوالدات ا٤بشوىة كبأرقاـ ٨بيفة مثل  ػ  ِ
.    حالة (َْ)ألف شخص، سجل أكثر من 

ألف عراقي مصابْب بالسرطاف عاـ  َُْك َُِية عن كجود ما بْب ػ أفصتت مصادر ُب كزارة الصتة العراؽ ّ
مصاب سنويا، كيستقبل معهد الطب كاإلشعاع الذرم ُب بغداد يوميا، كىو ا٤بعهد  (ََٕٓ)، يضاؼ إليهم ََِْ

بابل  مصابا يوميا من ٝبيع اافظات العراقية ، كما توجد مراكز للعبلج الكيماكم ُب ٧بافظٍب (َُٓ)الوحيد ُب حدكد 
كتنفرد ٧بافظة البصرة عن باقي ٧بافظات كمدف العراؽ بأهنا األكثر تأدرا باإلشعاعات، إذ تشّب تقديرات  . كالبصرة

أم % ُِالباحثْب األجانب إٕب أف اإلصابة بالسرطاف الناجم عن اليورانيـو ا٤بنضب بْب إٝبإب السكاف ُب البصرة ٕبدكد 
ألف طفل، بينما تقدر مصادر أخرل أف انتشار سرطاف  ُِ، أم %ٓدكد ألف مواطن، كلؤلطفاؿ بح َّما يساكم 

%.  ََٔبنسبة ُُٗٗالدـ ُب العراؽ قد تزايد منذ عاـ 

إٕب أف متوسط اإلعمار ُب العراؽ سيكوف 'أبرز الباحثْب ُب برنامج األمم ا٤بتتدة ٤بكافتة التلوث  (جوف دانكر)كقد أشار د 
 .(ّ)حية الدٲبوجرافيةاألكثر تأدرا بفعل التلوث من النا

كاف العراؽ كحٌب هناية السبعينات من القرف العشرين ، ٲبتلك كاحدة من أنظف البيئات ُب العآب أال اف الَببة تعرضت أب     
الٍب تلوث كٚبريب بسبب ا٢بركب ، ٩با حو٥با أب ٨بترب أستخداـ ك٘بريب األسلتة الدمار الشامل كتراكم النفايات السامة ا٤بختلفة 
ىددت األمن البيئي بالدمار ليهدد استمرار ا٢بياة بأشكا٥با ا٤بختلفة كلذا يستوجب علينا كبسرعة أجراء الدراسات كالقياسات 

.  ا٤بيدانية ٤بلودات الَببة ا٤بختلفة كفتص عناصر نقل ا٤بلودات كا٤بياه ك ا٥بواء

 

 

                                                           
 
 .86اّوف ػيد ٔؼّبْ ، ِٖله ٍجك مووٖ، ٓ ٕ٘له٠ٓ  ( 

 .، مصدر سبق ذكره عبد عمي كاظم المعمورى (2
3
 .88اّوف ػيد ٔؼّبْ ، ِٖله ٍجك مووٖ، ٓ ٕ٘له٠ٓ  ( 

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5150
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الخاتمة  

 ٌب تشغل باؿ العاملْب ُب اجملاالت الطبية كالعلمية كالبيئة كحقوؽ االنسافتعد مسألة ٞباية البيئة من القضايا االساسية اؿ   
كا٤بؤسسات الفاعلة ُب اجملاؿ البيئي ُب . كما أب ذلك ، الف تلوث البيئة من االمور ا٣بطرة الٍب هتدد ا٤بخلوقات بشكل عاـ ... 

العراقي ، كا١بهات غّب ا٤برتبطة بوزارة ضمن ٦بلس ٞباية كٙبسْب العراؽ ىي كزارة البيئة ، ك١بنة الصتة كالبيئة ُب ٦بلس النواب 
. البيئة ، ك٦بالس ٙبسْب كٞباية البيئة ُب اافظات ، كمنظمات اجملتمع ا٤بد٘ب

لذا البد اف تسعى الكوادر كافة ا٤بعنية ُب العراؽ من اجل اعداد برنامج عمل ٤بواجهة ىذا التتدم ا٣بطّب  لذا البد لنا من   
:  توصيات من اجل ا٢بد من التلوث البيئي ُب العراؽ كمواجهتة  كىيتقدٙب

رابعا /  ُّهنيب با٤بشرع العراقي اصدار قانوف جديد كموحد ٢بماية البيئة للماء كا٥بواء كالَببة ، اك على االقل تعديل ا٤بادة  .ُ
. من قانوف ٞباية كٙبسْب البيئة اسوة بالتشريعات ا٤بقارنة 

النقاؿ يضركرة االلتزاـ با٤بعايّب الدكلية لشدة ترددات االمواج الكهركمغناطيسية الٍب تصدرىا االمواج  الزاـ شركات ا٥باتف .ِ
 .كاطات التابعة ٥با

بناء قاعدة معلومات حوؿ مصادر االشعاع ُب العراؽ ، كادخاؿ ا٤بعلومات أب االنظمة كالربامج ، كاالستعانة بالوزارات  .ّ
مع مراعاة ٞباية العاملْب ُب ٦باؿ االشعاع كمراقبة توفّب . اجملاالت الٍب ٥با عبلقة بتلك الوزارة االخرل لتقدٙب التسهيبلت ُب
 .كافة ا٤بستلزمات الوقائية ٥بم 

 .تدريب كوادر فنية كرفع كفاءة العاملْب ُب ٦باؿ ٞباية البيئة من اجل ٙبقيق نتائج مرضية .ْ
العمل على زيادة الوعي البيئي ، لكافة شرائح اجملتمع ، كتوضيح اٮبية جعل البيئة نظفية كسليمة من خبلؿ كسائل االعبلـ   .ٓ

 .، كاقامة ا٤بؤٛبرات كالندكات لبث الوعي البيئي  ا٤بقركء كا٤برئي كا٤بسموع
طط ا٤بعدة ٢بماية كتنظيف البيئة، ٩با ينتج عنو ضركرة التعاكف مع منظمات اجملتمع ا٤بد٘ب كا٤بتطوعْب ُب تنفيذ الربامج كاْب .ٔ

مساٮبة لكافة الفئات العمرية لرء ا٣بطر الناجم عن التلوث ، من خبلؿ قاعدة اعبلمية معدة ٥بذا الغرض، كاطبلع الطلبة ُب 
الشعاعي كافة ا٤براحل الدراسية على اخطار التلوث كاالشعاع كاطبلعهم على ٘بارب الدكؿ ُب مكافتة التلوث البيئ كا

 .(ُ)كا٢بد منها كالسيطرة عليها كمنعها من االنتشار كا٢بد من ادارىا الصتية 
سلع ٦بانية ، كاعتبار االمن الوطِب جزءا  (غابات كماءككائنات حية  )التوقف عن اعتبار البيئة كمواردىا الطبيعية من  .ٕ

 .اساسي من االمن البيئي 
تلوث ، ضمن التنمية ا٤بستدامة ، كىو ما يتطلب رفع الوعي البيئي كرفع مشاركة ربط برامج التنمية ببيئة نظيفة خالية من اؿ .ٖ

 . افراد اجملتمع ُب ظل اجواء احَباـ حقوؽ االنساف
 .(ِ)التعاكف كالتنسيق االقليمي كالدكٕب ٢بل ا٤بشاكل الية كاالقليمية ا٤بشَبكة ، لتتقيق ا٤بصلتة ا٤بشَبكة  .ٗ

 

                                                           
 
 . 30-20االٍززوار١غ١خ ا١ٌٕٛٛخ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ  فٟ اٌؼواق ،ِٖله ٍجك مووٖ  ٓ ٓ  ( 
2
 .243، ٓ 2000، كاه اٌىٕٛى االكث١خ ، ث١وٚد   ػٍٟ ؽُٕٛ ، اٌؼواق ِْىالد اٌؾبٙو ٚف١بهاد اٌَّزمجً ، ٛ ( 
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إشكاالتها سياسية،  يحضو الحاضر للمستقبلالبيئة المائية العذبة إرث 
جغرافية، أـ تشريعية ؟ 

 (لبناف) باحثة في شؤكف البيئة المائية العذبة/  ميمة سميح الزينأ. أ: إعداد

 

: ملخص

اإلنسانية ك ا٢بق ُب ا٤باء يعِب ا٢بق ُب ا٢بياة ك قد شكل ا٤باء عرب كافة العصور ك بالنسبة لكافة ا٢بضارات ىو ا٢بياة ا٤باء  
من أخطر التتديات خبلؿ القرف ا٢بأب خاصة َب ظل  تعترب تنمية ا٤بوارد ا٤بائية للوطن العريب .دركة حياتية ذات أٮبية قصول
جغرافية كاخرل  تنبع أزمة ا٤بياه َب الوطن العرىب من عوامل. كتزايد الطلب عليها من ناحية أخرل، تناقص ا٤بوارد ا٤بائية من ناحية

كتعد الزيادة السكانية  للمياه عن نقص ُب ا٤بوارد ا٤بائية،بالنسبة قتصادية كدقافية إذ تنجم معاناة الوطن العرىب ا٢بقيقية سياسية كا
مياىو ا٤بتنوعة تزيد من حدة  كما أف سوء إدارة اإلنساف العرىب ٤بصادر .كذلك من أىم العوامل الٌب تساعد على تفاقم أزمة ا٤بياه

  .أزمتة ا٤بائية

Résumé: 
L’eau est devenue un sujet de préoccupation à l’échelle planétaire, cette ressource 

indispensable et irremplaçable est particulièrement mal repartie. Rare dans une région, l’eau va 
devenir un problème majeur dans les pays du monde arabe dès 2015, notamment à cause de la 
croissance rapide de la population, du changement climatique et autre .…affrontera une pénurie 
d’eau, ressource rare et précieuse majeure, les habitants du monde arabe devront survivre avec 
moins de 500 mètres cubes d’eau par an chacun, ce qui représente moins d’un dixième de la 
moyenne mondiale de plus de 6000 mètres cubes d’eau par tête, d’après le rapport publié par le 
Forum Arabe pour l’Environnement et le Développement.  

Ces pays sont situés dans une zone aride ou hyperaride, dépendent des pluies saisonnières, 
ont très peu de cours d’eau (certains étant d’ailleurs pollués par les écoulements des autres pays) 
et sont souvent dépendants de réservoirs d’eau souterraine fragiles (et parfois non renouvelables). 
Par conséquent, leurs économies sont beaucoup plus sensibles à la manière dont l’eau est 
extraite, transportée et consommée que ne le sont les économies d’autres régions."Étant donné 
que l’eau est rare et qu’elle est utilisée à diverses fins concurrentes, la région a besoin d’une 
stratégie qui va au-delà des simples solutions techniques pour revoir le régime des droits, le 
cadre réglementaire.    

 

 

http://www.afedonline.org/en/
http://www.afedonline.org/en/
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 كتقسيمتمهيد 

حٌب  أك العالم العربييستعمل معظم العرب مصطلح الوطن العريب بينما تستعمل أطراؼ غربية أك متأدرة بالغرب مصطلح 
الشرؽ مصطلح . تسمية ا٤بنطقة الٍب تسقط صفة العركبة عن كزارة ا٣بارجية األمريكيةمثل  الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا

البترية كلكنو أصبح معركفان على نطاؽ كاسع عندما استخدمتو ، ُُب مكتب ا٥بند الربيطا٘ب َُٖٓرٗبا يكوف قد نشأ ُب  األكسط
 . كا٥بند السعوديةلئلشارة إٔب ا٤بنطقة الواقعة بْب   َُُِِٗب عاـ  ألفريد داير ماىافمن قبل  األمريكية

شرقان،  كا٣بليج العريب بٕبر العرغربان إٔب  ايط األطلسيالعآب العريب أك الوطن العريب مصطلح جغراُب سياسي ٲبتد من 
جغرافيان يضم الوطن العريب أراض احتلت . ْدكلة ُب أسيا َُك ّدكؿ ُب أفريقياُِجامعة الدكؿ العربيةدكلة تنضوم ُب  ِِيشمل

إٔب  فرنساالٍب سلمتها  كاألقاليم السورية الشمالية كلواء اسكندركف، ا١بوالفأك أصبتت ضمن بلداف ٦باكرة مثل فلسطْب كىضبة 
كأبو  كطنب الصغرل طنب الكربل اإلماراتيةٙبت االستعمار اإلسبا٘ب، كا١بزر  كصخرة ا٢بسيمة كمليلية كسبتة كجزر الكنارم تركيا

عا٤بية تعُب بشؤكف ا٤بياه ُب دكؿ على الصعيد العا٤بي تؤكد الدراسات الٍب صدرت حديثان عن منظمات . اتلة من إيراف موسى
كتوضح أف اهناران .  أف أزمة مياه عا٤بية ُب االفق بسبب التغّبات ا٤بناخية الٍب يشهدىا العآب ،كاإلحتباس ا٢برارم كا١بفاؼ ٓالعآب

. رئيسة ستجف خبلؿ ا٣بمسْب سنة القادمة، كتصاعد أعداد البشر أب تسعة مليارات يزيد األزمة تفاقمان 

على التصتر ٩با ٱبلف انعكاسات سلبية  ق العآب العريب العديد من التتديات الطبيعية من أبرزىا مشكلة ا٤باء كظاىرةيواج 
شكل أمطار أك رذاذ أكدلج ٧بتويان  علىا٤باء العذب ينزؿ ؼاألمطار،  ىطوؿالعربية حيث إف مصدر ا٤بياه العذبة الرئيسي ىو الدكؿ 

ا تعد منطقة الشرؽ األكسط من أكثر مناطق العآب لذ. كاألراضي الٍب مرت هبا الغيـو املة با٤بطر الغبلؼ ا١بوممواد مذابو من 
. با٤بائة من ٨بزكف العآب من ا٤بياه كاحدمن سكاف العآب، ال يتوافر فيها سول  َ/َ ٓتضم  افتقاران للمياه، فعلى الرغم من أهنا

، لذلك يرل (فلسطْبمصر،سوريا، العراؽ، )يقع خارج ا٢بدكد القطرية ٤بعظم دكلو  (َ/َ َٔ )كمعظم مصادر ىذه ا٤بياه  
فعلى سبيل ا٤بثاؿ، . ا٣برباء أف ا٤بياه قد تتتوؿ إٔب سبب للتركب القادمة بسبب النقص ا٤بتزايد ُب ىذه الثركة الطبيعية ا٢بيوية

ىناؾ نزاع حوؿ هنر ا٢باصبا٘ب بْب إسرائيل كلبناف، كٜبة خبلؼ بْب دكؿ حوض النيل حوؿ حصة كل منها، باإلضافة إٔب ا٣ببلؼ 
العراقي بسبب السدكد الٍب تبنيها تركيا على ٦بريي هنرم دجلة كالفرات داخل حدكدىا، كتأدّب ذلك على  -السورم  -م الَبؾ

كلتسليط الضوء على أٮبية البيئة ا٤بائية العذبة ُب الوطن العريب كإشكاالهتا ١بهة ٞباية ىذه  .الدكؿ من مياه النهرين حصة ىذه
: با٢بياة ضمن منظومة بيئية سليمة ٩با جعل إشكالية البتث على الوجو التإب قالفرد كٞباية حق البيئة ا٢بياتية كسبلمة اإلنساف

 إشكالية البحث

حظيت مشكلة الصراع الدكٕب كعبلقتة بالصراع على ا٤بياه باىتماـ كبّب ُب األكنة األخّبة ُب األكساط األكادٲبية كالبتثية 
كلدل دكائر صانعي القرار على ا٤بستول الدكٕب كفرضت مشكلة ا٤بياه نفسها كواحدة من ا٤بوضوعات الرئيسية الٍب ٙبمل أمبلن ُب 

                                                           
1
   Beaumont (1988), p. 16 

2
 Koppes, C.R. (1976 ) . Captain Mahan, General Gordon  and the origin of the term Middle East  .Middle 

EastStudies 12: 95–98     
 
ّ
 .جزر القمر-الصوماؿ-جيبوٌب-موريتانيا-ا٤بغرب-تونس-ا١بزائر-السوداف-ليبا-مصر: ُب قارة افريقيا 
ْ
  .السعودية-اليمن-عماف-البترين-االمارات-قطر-الكويت-العراؽ-سوريا-لبناف-االردف-فلسطْب: داخل قارة اسياالعربية دكؿ اؿ 
ٓ
 ...ك ا١بمعية االمريكية للموارد ا٤بائيةك  الشراكة العا٤بية للمياه ك ا١بمعية االمّبكية ا٤بياه: مثاؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1850
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B7%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
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بصراعات دكلية كما التخوؼ من دكر القول ا٣بارجية ُب إطار العبلقات بْب الدكؿ ما بْب صراعات أك التعاكف ا٤بستقبلي أك تنذر 
كما ىي مظاىر مشكل ا٤باء ما ىو أدر التدخبلت ا٣بارجية على الصراع ا٤بائي ؟" عبلقات تعاكنية لذلك كاف التساؤؿ الرئيسي ىو 
 تشخيص كتفسّب مشكلة ا٤باء؟ ٤بواجهتها؟ لذلك؟ كما اجملهودات ا٤ببذكلةكظاىرة التصتر ُب العآب العريب؟ كالعوامل ا٤بفسرة 

ىل بات األمن القومي .٦بملها، توزيعها كٞبايتها :، التعرؼ على ا٤بوارد ا٤بائية العربيةككيف ٲبكن حلها أك تفاديها  ! مصادرىا؟
 !      العريب مهددان كقاببلن لبلخَباؽ بسبب ا٤بياه؟

مخطط البحث 

األىتماـ الدكلي بالبيئة  -دالثان  ماىية البيئة العذبة -دانيان  .تعريف الوطن العربي -أكالن : البتث على الوجو األٌب جاء ٨بطط
 الخاتمة كالتوصيات   -كاقع البيئة العذبة في الوطن العربي رابعا.العذبة على الصعيد اإلنساني 

 

 أكالن تعريف الوطن العربي

٘بمع شعوبو اللغة الواحدة، كالتاريخ ا٤بشَبؾ، كدين  بتاريخ كلغة كثقافة كدين مشترؾ،الوطن أك العالم العربي يتميز 
دائما ٰبلم بتشكيل إٙباد قوم من خبللو يصنع قراره . التوحيد، كا٤بصلتة ا٤بشَبكة، كاإلقليم الواسع، كالعادات كالتقاليد ا٤بتشاهبة

 .مع شعوبو ٘بعلو يطمح ُب تشكيل ىذه الوحدةفالركابط العريقة تج. كٰبل مشاكلو دكف االستنجاد بالغرب

 التضاريسكالموقع كالمساحة *

 غربان ما عدا دكلة جزر°ُٕشرقا ك° َٔمشاال كبْب خطي طوؿ ° ٓ.ّٕك ° ِبْب دائرٌب عرض الوطن العريب  فلكيا، يقع
من اليابسة، يبلغ  % َُ، ِأم بنسبة  ²كلم ْٗٔ.ُِٗ.ُْكيغطي مساحة تقدر بػ .ُُِالقمر الٍب تقع عند دائرة عرض
القدٙب آسيا افريقيا  كيقع كسط قارات العآب. كلم َََْكلم كمن الشماؿ إٔب ا١بنوب بػ  َََٔ امتداده من الشرؽ إٔب الغرب بػ

كعلى ٧بيطْب ٮبا ايط   (ٕبر العرب)كالبتر العرىب كاكركبا كيطل على البتر االٞبر كالبتر األبيض ا٤بتوسط كا٣بليج العرىب
 ِ. شرقا لنطى غربا كايط ا٥بندلاالط

ٛبثل التضاريس حدكدان طبيعية بينو كبْب الدكؿ اجملاكرة اك بْب دكلو الشقيقو، إف للتضاريس تأدّبن كبّبا ُب توزيع السكاف كُب 
ة الكربل تشكل ا٥بضاب أكثر التضاريس إنتشارا، تتمثل ُب الصتراء اإلفريقي. ا٤بناخ كُب درجات ا٢برارة كا٢برؼ اإلقتصادية

من ا٤بساحة الكلية، أما السبلسل ا١ببلية فهي ٛبتد ُب نطاؽ ضيق % ٔكصتراء شبو ا١بزيرة العربية، بينما السهوؿ ال ٛبثل سول 
 ّمثل سلسلٍب األطلس التلي كالصتراكم ك مثل جباؿ ا٥بقار با١بزائر

 مناخ الوطن العربي* 

                                                           
ُ
 .ٔص ََِٕ-بّبكت  –أطلس العآب   

2 2Arab_world.jpg صور www.news.gov.kw-500x419 

3
 .87ص بيرت لبنان.وخطوطو العامة التضاريسقسم  -بنية وتضاريس الوطن العربى (محمد سالم )الدكتور مقمد  
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مدار السرطاف ٲبر َب )ريب  نتيجة لتعامد الشمس على مدار السرطاف ترتفع درجة ا٢برارة َب معظم أ٫باء الوطن العصيفان، 
مَب تقل درجة ا٢برارة َُٓتكوف ا٢برارة معتدلة فوؽ ا٤برتفعات، فكلما ارتفعنا  . (الوطن العرىب ٩با يؤدم أب إرتفاع درجة ا٢برارة

كتتعرض مرتفعات اليمن كجنوب السوداف ككسط . يتعرض مشاؿ الوطن العريب ٥ببوب الرياح التجارية ا١بافة. درجة كاحدة مئوية
شتاءن، تنخفض درجة . ُكجنوب موريتانيا كالصوماؿ ٥ببوب الرياح ا٤بو٠بية ا١بنوبية الغربية ا٤بطّبة صيفا كآالتية من ايط االطلنطى

ا٢برارة على األجزاء الشمالية من الوطن العريب نتيجة لتعامد الشمس على مدار ا١بدم البعيد عن الوطن العرىب كتتعرض معظم 
 .                       أجزاء الوطن العريب ٥ببوب الرياح التجارية ا١بافة

تأدّب ا٤بناخ على الكم ا٤بائي *

ـ بفعل تغٌّب ا٤بناخ، ال سيما ُب ا٤بناطق األشد جفافان فبل غرار أف صىوف موارد ا٤بياه إ٭با يتطٌلب التعامل مع إف ندرة ا٤بياه تتفاؽ
اراضي الوطن  ا٤بسائل ا٤بتعلقة بطبيعة ا٤بناخ ُب الوطن العريب أدت بشكل رئيسي لزيادة التصتر ُب    اف . التأدّب البشرم على البيئة

اف اتفاقية االمم ا٤بتتدة ٤بكافتة التصتر ُب باريس الٍب كقعتها الدكؿ كما .ستمر عدة فصوؿالعريب بسبب ا١بفاؼ الذم م
كحدكث نقص ُب السبلالت ا٢بيوانية  هتدؼ إب ٘بنب عواقب التصتر طويلة االجل مثل ا٥بجرة ا١بماعية  ُْٗٗالعربية عاـ  

 .للسكاف ُب كقت االزمات مساعدات عاجلة كالنباتية كالتغّبات ا٤بناخية كا٢باجة أب ارساؿ 

ماىية البيئة المائية العذبة  -ثانيان 

 .ِالذائبة األمبلحمن  جزء ُب ا٤بليوف ََٓٲبكن تعريف البيئة العذبة با٤بياه الٍب ٙبتوم على أقل من 

 (‰) ُب جزء من األلف ملوحة ا٤بياه على أساس األمبلح الذائبة

 ماّب جدان  ماء ا٤باّب ماء قليلة ا٤بلوحة مياه مياه عذبو

< 0.5 0.5 – 30 30 – 50 > 50 

. ْجزء ُب ا٤بليوف َََّأك حٌب  ّجزء ُب ا٤بليوف َََُكتشّب مصادر أخرل بأف أعلى حد للملوحة ُب ا٤بياه العذبة كىو 
كتعد ا٤بياه العذبة موردان متغّبان كمتجددان لكنو ُب الوقت ذاتو طبيعي ك٧بدكد، حيث تتجدد ا٤بياه العذبة من خبلؿ دكرة ا٤باء عندما 

كل أمطار، لكن تتبخر ا٤بياه من البتار كالبتّبات كاألهنار كالسدكد ٍب تتكثف لتتكوف الستب كتعود ا٤بياه إٔب مصدرىا على ش
د إذا كانت كمية ا٤بياه ا٤بستهلكة ُب األنشطة البشرية أكثر من ا٤بياه ا٤بدخره فستقل كمية ا٤بياه العذبة ُب البتّبات كاألهنار كالسدك

. كا٤بياه ا١بوفية ٩با تسبب أضرارا جسيمة للبيئة ايطة

 

                                                           
ُ
 .باب ا٤بناخ -قسم العآب العريب -مرجع سابق-أطلس العآب  

2
 Groundwater Glossary .4 -05-2006اٍٛغ ػ١ٍٗ ثزبه٠ـ . 2006-03-27   

3
 "freshwater " . Glossary of Meteorology .American Meteorological Society .June 2000 - 2009-  -27.  

4
"freshwater " . Fishkeeping glossary .Practical Fishkeeping 20  -   
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http://www.practicalfishkeeping.co.uk/pfk/pages/glossary.php?entry_name=Freshwater
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Practical_Fishkeeping&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Practical_Fishkeeping&action=edit&redlink=1
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 أنماط توزيعها* 

توجد معظم ىذه الكتل ا١بليدية ُب . نعِب با١بليديات ا٤بياه ا٤بتجمدة ُب األقطاب كعلى قمم ا١بباؿ العالية: ا١بليديات -
.               من ٝبيع ا٤بياه ا٤بتجمدة% ٖٓالقارة ا٤بتجمدة ا١بنوبية حيث تشكل حوإب 

ٙبتوم ا٤بياه ا١بوفية على دا٘ب أكرب . أك الشقوؽ بينهامياه ٨بزكنة ُب باطن األرض ُب مسامات الصخور ىي  :ا٤بياه ا١بوفية
جزء من ىذه . ُ(aquifère)تدعى ٦بموع الطبقات ا٢باملة للمياه ا١بوفية األكوافّب. كمية من ا٤بياه العذبة بعد الكتل ا١بليدية

ُب األكويفّب ا٢بر ٘برم ا٤بياه . األكويفّبا٤بياه يدعى ا٤بياه األحفورية كىي ا٤بياه الٍب ال نستطيع استغبل٥با كال يتم ٘بديدىا داخل 
لذلك . أما ُب األكويفّب اصور تكوف ا٤بياه مضغوطة. على سطح الصخور الصماء، من األماكن العالية إٔب األماكن ا٤بنخفضة

. ا بعدة طرؽكٲبكن أف تَبؾ ا٤بياه ا١بوفية مكانو. ِ٘برم ا٤بياه ُب ٝبيع اال٘باىات كذلك حسب الضغط كحٌب با٘باه إٔب أعلى
كٲبكن انتقاؿ ا٤بياه ا١بوفية إٔب البتر حيث تلتقي ٗباء . عندما تصل ا٤بياه إٔب السطح ا٣بارجي يتكوف الينبوع كٚبرج ا٤بياه بواسطتو

اء ا٤بياه إف نقطة التق .ٗبا أف ا٤بياه ا١بوفية العذبة أخف من مياه البتر ا٤با٢بة، تطفو ا٤بياه العذبة على سطح ا٤بياه ا٤با٢بة.  البتر
كلما كاف سطح ا٤بياه . موقع ىذا اإلسفْب يتتدد حسب مستول سطح ا٤بياه ا١بوفية. العذبة با٤بياه ا٤با٢بة تدعى اإلسفْب ا٤بائي

من ا١بدير ذكره أنو ال يوجد فصل . ا١بوفية أعلى يكوف كزهنا أكرب، فيدفع اإلسفْب ا٤باء إٔب أسفل با٘باه البتر كالعكس صتيح
تعترب ا٤بياه ا١بوفية ذات جودة عالية . ا٤بياه، كلكن ىنالك طبقة ٨بتلطة بينها ٬بسر بواسطتها جزءا من ا٤بياه العذبة تاـ بْب نوعي 

ا، حيث تعمل الَببة كالطبقة الصخرية النفاذة كفبلتر تقـو بتنقية ا٤بياه ا٤بتغلغلة اف ا٬بفاض جودة ا٤بياه ا١بوفية بدكف تدخل . جدن
طبيعي ىي زيادة ا٤بلوحة كالٍب ٲبكن أف تأٌب من كصوؿ مياه البتر نتيجة الضخ الزائد أك ذكباف األمبلح  اإلنساف كالٍب تتم بشكل

. ا٤بوجودة ُب الصخور

كىي ا٤بياه ا٤بوجودة فوؽ سطح األرض، كتشمل مياه األهنار، ا١بداكؿ، الربؾ البتّبات كا٤بستنقعات مصدر : ا٤بياه العلوية -
تتجمع ىذه ا٤بياه عندما تكوف الطبقة العلوية من الَببة مشبعة با٤بياه . ر كالثلوج كأحيانان من ا٤بياه ا١بوفيةىذه ا٤بياه ىو مياه األمطا

 .كغّب قادرة المتصاص كمية أخرل 

 مصادر المياه في الوطن العرب*
 ىناؾ مصادر تقليدية كمصادر غّب تقليدية

المصادر التقليدية  -ُ-

كمن الدكؿ الٍب تعتمد عليها ُب بناء اقتصاده الزراعي . األمطار ىي أكٔب مصادر ا٤بياه ُب العآب العريب مياه األمطار  -
كيقدر الوارد السنوم من . ا٤بغرب كا١بزائر كتونس كسوريا كلبناف كالعراؽ كالصوماؿ كالسوداف كاألردف: كالصناعي بصورة أساسية

ملم كقد  ََْ-َِٓكتَباكح ا٤بعدالت السنوية ٥بطوؿ األمطار ما بْب  .مليار مَب مكعب ََِّ-ََُِاألمطار ما بْب 

                                                           
1
 Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau et constituée de roches 

perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation(Larousse) 
2
 .26-24اٌّوعغ اٌَبثك   
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كتتوزع األمطار ُب الوطن . ُتتجاكز ألف ملم ُب بعض ا٤بناطق، كجباؿ لبناف كالساحل السورم كمرتفعات اليمن كجنوب السوداف
: العريب على الوجو التإب

. السوداف كالقرف األفريقي كاليمن كموريتانيامن مياه األمطار تتساقط ُب فصل الصيف، معظمها ُب حوض % َٔ

من مياه األمطار هتطل ُب فصل الشتاء ُب ببلد ا٤بغرب العريب كالشماؿ األفريقي كبقية الدكؿ العربية ا٤بطلة على ساحل % َْ
.  ِالبتر األبيض ا٤بتوسط

مياه األنهار -

مليار مَب مكعب، أم  ُِٓمليار مَب مكعب، منها ٫بو  َّٓيقدر معدؿ موارد ا٤بياه ا٤بتجددة سنويا ُب العآب العريب بنتو 
مليار مَب  ِٖمليار مَب مكعب، ك ٔٓمنها تأٌب عن طريق األهنار من خارج ا٤بنطقة، حيث يأٌب عن طريق هنر النيل % ّٓ

: كفيما يلي أىم أهنار العآب العريب. ّمليار مَب مكعب من هنر دجلة كفركعو ّٖمكعب من هنر الفرات، ك

: ىر النيلف

ىو أطوؿ أهنار العآب، ينبع من ٕبّبة فيكتوريا، كتشَبؾ فيو عشر دكؿ، كإذا كاف السوداف يشكل ٦برل النيل فإف مصر ٛبثل 
كتعترب مصر أكثر الدكؿ إحتياجا إٔب هنر النيل ٤بوقعها الصتراكم كندرة . ٦براه كمصبو بينما الدكؿ األخرل تكوف منبعو كحوضو

  . األمطار فيها

: دجلة كالفرات

ينبع هنر دجلة من حوض األناضوؿ ُب تركيا، كينبع هنرالفرات من جباؿ طوركس ُب تركيا كيعرباف تركيا كسوريا كالعراؽ، كعندما  
كاقيم عليهما عذة سدكد ... يلتقي الفرات بنهر دجلة ُب القرنة مشإب البصرة يشكبلف معا شط العرب

 :نهر األردف

ٱبَبؽ سهل ا٢بولة ليصب ُب ٕبّبة طربية ٍب ٯبتاز الغور  .ف، كاللداف كبانياس ُب سوريةهنر صغّب ينبع من ا٢باصبا٘ب ُب لبنا
كٰبتاج ٤بياه ىذا النهر كثّب من الدكؿ ا٤بشاركة فيو كاألردف . كتنضم إليو ركافد الّبموؾ كالزرقاء كجالود كيصب ُب البتر ا٤بيت

. كسوريا كفلسطْب كلبناف كإسرائيل

المياه الجوفية -

مليارا، كيتاح لبلستعماؿ  ِْمليار مَب مكعب، يتجدد منها سنويا  ٨ّْٕٕبزكف ا٤بياه ا١بوفية ُب العآب العريب بنتو يقدر 
كمصادر ا٤بياه ا١بوفية ىي مياه األمطار، كىي ا٤بصدر . كىناؾ موارد مياه جوفية كبّبة غّب متجددة. ْمليار مَب مكعب ّٓ

ا٤باء الذم يصعد إٔب أعلى بعد مراحل تبلور الصهّب ا٤بختلفة، كا٤باء ا٤بقركف كىو ا٤باء الذم الرئيسي لتلك ا٤بياه، كماء الصهّب كىو 

                                                           
1
  Arabia weather.com 

ِ
 .ُْص-الكويت –عآب ا٤بعرفة  -أزمة ا٤بياه ُب ا٤بنطقة العربية--خالد حجازم –سامر ٨بيمر  د 
 .ِٔص-ََِٔ/بّبكت/تشرين الثا٘ب-مصادرا٤بياه ُب الوطن العريب -(سعد الدين)مدلل ّ
ْ
 .ْٖ-ْٔص-ا٤بدلل مرجع سابق 
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كتتوزع ا٤بياه ا١بوفية على دبلدة أحواض كبّبة . ُيصاحب عملية تكوين الرسوبيات ُب ا٤براحل ا٤ببكرة كٰببس بْب أجزائها كمسامها
: ىي

 َُٓمليوف كلم مربع منها  ٖ.ُ مشاؿ تشاد كتصل مساحتو إٔب ٫بو حوض النوبة بْب مصر كليبيا كالسوداف كٲبتد إٔب-ُ
كيقدر حجم ٨بزكف ىذا ا٢بوض بنتو عشرين ضعفا من اإلمدادات السنوية ا٤بتجددة ُب العآب . ألف كلم مربع ٙبت ارتوازية

، أما ُب ليبيا فيوجد النهر ِ مصركيرتفع منسوب مياىو ُب أطرافو الشرقية لتشكل الواحات الداخلة كا٣بارجة كالفرافرة ُب. العريب
 َُٖكيقدر لو أف يركم ٫بو . مكعب يوميا من مياه ىذا ا٢بوض إٔب الساحل اللييبالكبّب كىو هنر اصطناعي ينقل مليو٘ب مَب 

. ألف ىكتار من األراضي الزراعية، كما يأمل القائموف على ا٤بشركع

زائر كٲبتد إٔب تونس ٗبساحة أربعمائة ألف كلم مربع كىو حوض حوض العرؽ الشرقي الواقع جنوب جباؿ األطلس ُب اِب-ِ
. كيقدر ٨بزكنو بنتو أربعة أضعاؼ اإلمدادات ا٤بتجددة من ا٤بياه ُب ا٤بنطقة العربية. ارتوازم

آالؼ كلم مربع، كتستفيد منو السعودية   َُٔحوض الديسي كيقع بْب األردف كالسعودية كتبلغ مساحتو ٫بو -ّ

مياه األكدية الموسمية كالبحيرات الطبيعية -

تنتشر ُب الوطن العريب شبكات من األكدية ا٤بو٠بية ا٤بتباينة ُب كثافتها تبعا لطبوغرافية كنوع الَببة كالبيئة السائدة، ككمية ىطوؿ 
كال توجد دراسات مودقة تقيس كميات ا٤بياه الٍب توفرىا ىذه . السنوم، كيتجاكز عدد ىذه األكدية مئات اآلالؼاألمطار 
 ،إال أف مظاىر السيوؿ الٍب شهدهتا تلك األكدية تشّب أف ٥با إمكانيات مائية ال يستهاف هبا، ّاألكدية

المصادر غير التقليدية  -ِ-

 ْإلنزاؿ ا٤بطر الصناعي٘بميع مياه األمطار كتلقيح الستب  -ا٤بعا١بةإعادة  -ٙبلية مياه البتر -

. األىتماـ الدكلي بالبيئة العذبة على الصعيد اإلنساني

فالذم يلوث كيفسد . ا٢بق من ا٤بعركؼ بداىةن اف ٩بارسة ام حق من حقوؽ اإلنساف تقتضي منع عدكاف اآلخرين على ىذا
ال أحد يناقش   .راض كاألكبئة فهو بذلك يعتدم على حق الناس ٝبيعان ُب ا٢بياة الصتيةالبيئة، يساعد على إنتشار عوامل األـ

ة أٮبية ا٤بياه ُب ا٢بياة، غّب أف البشرية كانت كرٗبا ال تزاؿ ُب بدايات تكوين ا٤بعرفة ا٢بقيقية للدكر الذم تقـو بو ا٤بياه ُب دٲبـو

                                                           
ُ
 .ْٗص-ُْٗٗ-ُت -ُٖٖالعدد -ا٤بستقبل العريب.. العرب كالتتدم التقِب -انطواف زحبلف  
ذاعت . كم ِٕٔ القاىرةتبعد عن  الواحات البتريةكم جنوب  َُٕ، كتقع على بعد قصر الفرافرةعاصمتها   الغربية مصرىي كاحة صغّبة بصتراء  الفرافرةكاحة ِ

  . كجباؿ الكريستاؿ ٗبنطقة الفرافرة   كجوىا ا٤بشمس الدافئ  كنوعية صخورىا كأشكا٥با   ب موقعها كتارٱبهاشهرهتا ُب العآب ككضعت ٙبت األضواء سياحيا كعلميا بسب
١بزء األقدـ للقرية على سفح تل تعترب كاحة الفرافرة قرية كاحدة، كىى األكثر عزلة من كاحات الوادم ا١بديد، كتشتهر كاحة الفرافرة بتقاليدىا كعاداهتا القوية، يقع ا

ا٤بفيد، كما ٰبيط بالواحة عدد من العيوف الطبيعية ككثّب من أشجار  كٕبّبة الكربيت ا٢بارة ٔبانب بساتْب ٬بيل ٧باطة بالنخيل، كتوجد على مسافة قريبة منها ينابيع
مئوية على مدار  ِْافرة كتبلغ درجة حرارة مائها كتوجد على بعد ستة كيلومَبات إٔب الغرب من مدينة الفر" بئر ستة"كما يوجد بالواحة بئر تسمى . النخيل كالزيتوف

 . العاـ
 .ٓب ٘بد الباحثة ام دراسة رقمية ٙبدد كمية ىذا ا٤بخزكف ا٤بائي ّ
ْ
حسب ما كرد  ).سنت من الدكالر االمريكي َٔ٘بربة ٪بتت ُب ببلد ا٣بليج العريب كما سوريا، تكلفة ا٤بَب ا٤بكعب حوإب كاحد سنت بينما التتلية تبلغ حوإب   

 .(ََُِالذم عقد ُب امارة ابو ضيب " للما"ُب اكراؽ ا٤بؤٛبر الدكٕب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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غذاء كتوليد الطاقة كالَبفيو كٞباية الطبيعة كتوازهنا كما بناء ا٥بوية السياسية ا٢بياة كتطورىا كذلك على ٨بتلف األصعدة من إنتاج اؿ
كاإلقتصادية كاإلجتماعية للمجتمعات، كُب ىذا الصدد ينظر للنمو السكا٘ب كالتنمية اإلقتصادية سبب رئيسي لتعاظم الطلب على 

لكاملة للمياه، لذلك أصبح اليـو موضوع توافر ا٤بياه العذبة ا٤باء العذب، كىذا الذم ٌسرع من كتّبة البتث حوؿ القيمة ا٢بقيقية ا
على رأس أكلويات دٲبومة األنشطة اإلنسانية الٍب ترتبط بشكل أك ب خر ٗبدل توافر ىذا العنصر األساسي لدٲبومة الوجود ا٢بياٌب 

. من حيث النوع كالكم كالكلفة

كٕب السيما اف العديد من الدكؿ كخاصة الدكؿ العربية ال ٛبلك من ىنا إكتسب موضوع ا٤بياه أٮبية خاصة على ا٤بستول الد 
٧بدكدة الكمية كالسكاف ُب البيئة األكٔب خاصة كأف ا٤باء دركة  فأصبتت أزمة ا٤بياه قضية . السيطرة الكاملة على منابع مياىها

ىو ا٤بورد الذم يتتكم ُب تنمية ٨بتلف  تزايد غّب ٧بدكد ٩با يؤدم إٔب تضاعف ا٢باجة للمياه كحينئذ سيكوف ا٤باء كليس البَبكؿ
كما أف قضية توفّب ا٤بياه العذبة من ا٤بسائل األكثر أٮبية كٙبتل جزءان . مناطق العآب عامة كا٤بناطق ا١بافة كشبو ا١بافة خاصة

.  أساسيان ُب أم خطو تنموية دكلية

كانب اإلقتصادية كاألمنية كالسياسية كا٢بقوقية كلرٗبا اف قضية ا٤بياه ليست باألمر ا٥بْب فهي حظيت بإىتماـ ا٤بتخصصْب ُب اِب
فمن ا٤بؤكد إف األٮبية القاطعة للمياه تفرض على . ٛبثل الصراع القادـ الذم تنساؽ إلية كثّبمن الدكؿ من أجل إستمرار ا٢بياة

ق ال بقاء للبيئة كلها ُب ظل عدـ كما أف. اإلنساف مسؤكلية ا٢بفاظ عليها، ألهنا جزء من ا٢بفاظ على حياتو كحياة ٝبيع الكائنات
من ىذا ا٤بنطلق سعت ا٤بنظمات الدكلية كقي مقدمتها منظمة األمم ا٤بتتدة إٔب عقد ا٤بؤٛبرات  .توفر ا٤باء الصاّب لئلستخداـ

بار ا٤باء حق كا٤بعاىدات كاإلتفاقات كاإلعبلنات الدكلية للتفاظ على ىذا ا٤بورد ا٢بياٌب ا٤بتجدد كادكد من ا٥بدر كالتلوث بإعت
ا٤باء عنصر من ك ا٢بق ُب ا٢بياة مرتبط بالوصوؿ إٔب ا٤باء، كحيث ا٢بق ُب ا٢بياة ىو أىم حق من حقوؽ اإلنسافأساسي لئلنساف ك

لذلك فأٮبية اافظة على ا٤بياه العذبة كمأ . ععتبار ا٤باء ملكان مشَبكان يقتسمو كل أفراد اجملتمإعناصر الطبيعة الضركرم،كما ٯبب 
. الدكلية ُب اجملتمع ا٤بد٘ب كنوعأ، كعدـ تلويثها كالعبث هبا يدخل من ضمن ارمات اإلجتماعية كاإلنسانية كالدينية كاألعراؼ

". الذىب     األسود"، على غرار النفط "الذىب األزرؽ"إف ندرة ا٤بياه العذبة ُب العآب دفعت بالكثّبين إٔب تسمية ا٤بياه 
، كىا ىم ٘بار ا٤بياه (األكبك)انسوا منظمة النفط العا٤بية : "مقاالن بعنواف الفت" ف ساينس مونيتوركريستيا"حيث نشرت ٦بلة 
"                         الذىب األسود"ُب القرف ا٢بادم كالعشرين ما كاف عليو  (ا٤بياه)" الذىب األزرؽ"العذبة، سيصبح 

.  سيصبح ا٤باء أىم من النفط بعد حوإب عقد من الزمن" ُُب القرف ا٤باضي (النفط)

تكفل الدكلة ا٣بدمات الثقافية كاإلجتماعية كالصتية كتعمل : "ُُٕٗمن الدستور ا٤بصرم الصادر سنة / ُٔ/جاء ُب ا٤بادة 
توضح ىذه ا٤بادة التزاـ الدكلة بتوفّب ا٣بدمات اإلجتماعية  ِ"بوجو خاص على توفّبىا للقرية ُب يسر كانتظاـ رفعان ٤بستواىا

كلئلشارة الوضع العاـ ٱبص ا٤بدف بالعناية كاالىتماـ كيرجئ القرل )لصتية كالٍب ال تتوفر إال بتوفر ا٤بياه، كٚبص باإللتزاـ القرية كا
الذم أعلن أف ا٤باء النظيف ىو حق إنسا٘ب من حقوؽ البشر ٯبب أف  ََُِلسنة  ّغّب اف قرار األمم ا٤بتتدة. (إٔب حْب ميسرة

يعلن أف "ية، ىو قرار يظهر ٔببلء أٮبية ا٤باء النظيف كالصاّب لئلستعماؿ اآلدمي لئلنسانية كافة حيث أنو تكفلو  ا١بهات ا٤بعن
                                                           

أنابيب : "ىذا ا٤بقاؿ بكاملو، كُب عنوانو الفرعي Courrier  international, 742, 20 janvier 2005نشرت صتيفة كورييو إنَبناسيوناؿ  - ُ
". كل شيء صاّب لنقل ا٤بياه العذبة... عمبلقة، حاكيات ىائلة، أكياس بالغة الضخامة

 .ِالفقرة/ ُٔا٤بادة /ُُٕٗالدستور ا٤بصرم لعاـ  ِ
 /.ََُِٛبوز -يوليو/بلدا بينها أمّبكا كبريطانيا ُْدكلة كعارضو  ُِِالقرار غّب ا٤بلـز صوتت عليو  ّ
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إف عمليات تقييم ا٤بياه ذات أٮبية حا٠بة ". ا٢بصوؿ على مياه الشفة كعلى منش ت صتية ىو حق إنسا٘ب أساسي ُب حق ا٢بياة
اإلصتاح كاف موضوع ا٤بشاكرات الوزارية الٍب ًب إجراؤىا أدناء الدكرة اإلستثنائية فا١بانب البيئي للمياه ك. بالنسبة ١بميع البلداف
ا٤بنتدل البيئي الوزارم العا٤بي، كىي اجملموعة ا٤بواضيعية ا٤بتفق عليها لربنامج العمل متعدد السنوات ا٣باص /الثامنة جمللس اإلدارة

كتظل كمية كنوعية ا٤بياه العذبة أىم القضايا ا١بادة "   ...  ََِٓ  –ََِْ بلجنة األمم ا٤بتتدة ا٤بعنية بالتنمية ا٤بستدامة للفَبة
ا٤بنتدل البيئي /فأدناء الدكرة الثانية كالعشرين جمللس إدارة برنامج األمم ا٤بتتدة للبيئة"  ُكا٢با٠بة األٮبية ُب القرف ا٢بادم كالعشرين

درجة عالية من اإلىتماـ للنتائج ا٤بتصلة با٤بياه الٍب ٛبخضت عنها قمة ًب إيبلء  ََِّفرباير /الوزارم العا٤بي، ا٤بعقود ُب شباط
فا٤بوارد ا٤بائية آخذة بالنفاد، كالتلوث السريع  (WEHAB)جوىانسربج ككذلك مبادرة ا٤بياه كالطاقة كالصتة  كالتنوع البيولوجي 

كاف ٦باؿ الَبكيز ُب التقرير السنوم  للخطرشر كاإلجراءات اإلدارية الزمة بشكل ميًلح لضماف اإلستدامة، فتعرض ا٤بياه كالب
كقد جادؿ كثّبكف ُب ا٤بنتديات الدكلية بأف اإلقرار بكوف ا٤باء من حقوؽ اإلنساف قد يكوف ا٣بطوة  ََِِّلتوقعات البيئة العا٤بية 

نصر أساسي ُب ا٢بق ُب ع"األىم ُب مواجهة التتدم ا٤بتمثل ُب تزكيد الناس هبذا العنصر األساسي من عناصر ا٢بياةحيث أنو 
.  ّ"مستول مبلئم من ا٤بعيشة، بل كُب ا٢بق ُب ا٢بياة

الفَبة من  A/RES/58/217خبلؿ الدكرة الثامنة كا٣بمسْب للجمعية العامة، أعلنت ا١بمعية ُب قرارىا الوارد ُب الوديقة 
 ِِعلى أف يبدأ إعتباران من اليـو العا٤بي للمياه ُب " ا٤باء من أجل ا٢بياة"بوصفها العقد الدكٕب للعمل،  َُِٓإٔب  ََِٓ
اف  ىذا العقد دا٘ب عقد دكٕب معِب بالقضايا ا٤بتصلة با٤بياه تنظمو األمم ا٤بتتدة، حيث يلي العقد كقد ؾ. ََِٓمارس /آذار

ا٥بدؼ الرئيسي لعقد ا٤باء من أجل ا٢بياة ىو تعزيز ا١بهود الرامية . َُٗٗ  –َُٖٗالدكٕب لتوفّب مياه الشرب كا٤برافق الصتية 
ُب  ََِِكذلك إستكماالن ٤با ايقرعاـ  َُِٓياه كالقضايا ا٤بتصلة با٤بياه ٕبلوؿ عاـ إٔب الوفاء باإللتزامات الدكلية ا٤بعلنة بشأف آب

مؤٛبر القمة العا٤بي ٔبوىانسبّبغ حيث إعتيمد ىدفْب األكؿ كضع خطط متكاملة إلدارة ا٤بوارد ا٤بائية كٙبقيق الكفاءة ُب إستخداـ 
. َُِٓكفر ٥بم ا٤برافق الصتية األساسية إٔب النصف ٕبلوؿ عاـ كالثا٘ب خفض نسبة السكاف الذين ال تت ََِٓامياه ٕبلوؿ عاـ 

ك كاف  ق،ا٤بيا قطاع إصبلح عا٤بيان إذ إستطاعت  الرائدة البلداف من تصبح أف ُب أكغندا كعلى سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر ٪بتت
ف أف تقـو بوقف اإلستغبلؿ غّب على كل البلدا٪بد أف ". ْالبعض للكل، كليس الكل للبعض" ا٤ببدأ الذم ينٌظم ىذه العملية ىو

كالَبكيز  َُِٓا٤بستداـ للموارد ا٤بائية ككضع خطط متكاملة إلدارة ا٤بوارد ا٤بائية كٙبقيق الكفاءة ُب إستخداـ ا٤بياه ٕبلوؿ عاـ 
ـ اشرؼ على كالعآب اليو/كسيتطلب بلوغ أىداؼ ىذا العقد الدكٕب. بوجو خاص على كفالة إشراؾ ا٤برأة ُب ىذه ا١بهود اإل٭بائية

ا٤بتتدة للتقوؽ اإلقتصادية  كمع اإلعبلف الذم أطلقتو ١بنة األمم .ىذا. إلتزامان كتعاكنان كإستثماران على ٫بو مطرد/ هنايتة
ا٤بياه ٯبب أف يكفل للجميع إمكاف ا٢بصوؿ على ا٤بياه بشكل كاؼو  حق اإلنساف ُب"كاإلجتماعية كالثقافية كالذم نص على أف  

ُب حد ذاتو  يصبح. "سعرمناسب مع القدرة على الوصوؿ إليها كذلك ألغراض اإلستخداـ الشخصي كا٤بنزٕبكآمن كمقبوؿ كب

                                                           

 
 .ٗص.ََِّفرباير /ا٤بنتدل البيئي الوزارم العا٤بي، ا٤بعقود ُب شباط/تقرير  الدكرة الثانية كالعشرين جمللس إدارة برنامج األمم ا٤بتتدة للبيئة -ُ
ِ - (UNEP/GCSS.VIII/2/INF/2)  ِٗالوزارم العا٤بي جيجو، ٝبهورية كوريا،المنتدل البيئي / االستثنائية الثامنة لمجلس اإلدارةالدكرة–  ُّ 

 /.ٗص/من جدكؿ األعماؿ ْالبند  ََِْ مارس/آذار
السيد سّبجيو فيّبا دم ميلو، مفوض األمم ا٤بتتدة السامي ٢بقوؽ اإلنساف، ُب . ََِْنوفرب /تشرين الثا٘ب  -من منشورات إدارة شؤكف أإلعبلـ باالمم ا٤بتتدة -ّ

 خطابو أماـ ١بنة األمم ا٤بتتدة للتقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 
 .َُْص / ََِٔ للعاـ البشرية التنمية تقرير/َُ-ِا٤برجع 4

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/58/217&Lang=A
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ُب ذلك  كردت ُب اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف كُب غّبه من الودائق ا٤بلزمة قانونيان، ٗبا كسيلة إلستنهاض حقوؽ أكثر مشوالن 
األمن ا٤بائي من الندرة ا٤بادية للمياه كالٍب تعرؼ ـ اليـو ٓب يعد يينظر إٔب إنعدا. ُ"ا٢بق ُب ا٢بياة كالتعليم كالصتة كا٤بسكن البلئق

ىو إنتهاؾن ِفإنعداـ األمن ا٤بائي .بعجز ا٤بوارد ا٤بائية عن تلبية الطلب فتسب، بل كنتاج لسياسات سوء إدارة ا٤بوارد ا٤بائية أيضان 
إذ من ا٤بفَبض أف تكفل ا٤بواطنة العادلة لكل شخص ا٢بق ُب قدر متكاَبء كا٤بواطنة  اإلجتماعية ةقوم لبعض أىم مبادئ العداؿ

من  من ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية كاإلجتماعية ٗبا ُب ذلك ٩بارستها بفاعلية، بينما ييعد إنعداـ األمن ا٤بائي هتديدان ٥با ألنو يقلل
  .شرط أساسي لتتقيق العدالة اإلجتماعية كتكافؤ الفرص الذم ق

ا٤بياه أصبح يتمثل بالقدرة على ا٢بصوؿ على ا٤بياه من أجل اإلستهبلؾ البشرم ككمصدر إنتاجي من جهة، كُب ا٢بد  إف أمن
الصرخات ا٤بدكية، كالٍب حذرت من  فقد أدت. ّأخرل كا٢بماية من ا٤بخاطر ا٤برتبطة هبا من جهة من اإلمكانات التدمّبية للمياه

الدكلية كا١بمعيات ا٢بقوقية  توسيع دائرة اإلىتماـ بأمن ا٤بياه حيث يعترب العديد من ا٤بنظماتالعآب، إٔب  ُب" نضوب ا٤بياه"حتمية 
ا٢بصوؿ عليها ضمن ا١بيل ا٢بإب ٯبب أف ال يعرض للخطر قدرة  كالبيئية أف ا٢بق ُب ا٢بصوؿ على ا٤بياه كتكافؤ الفرص ُب

ينسجم ىذا الطرح مع إحدل ا٣ببلصات الٍب خرجت هبا قمة األرض ك. تلبية حاجاهتا من ىذا ا٤بورد ا٢بيومعلى األجياؿ ا٤بقبلة 
أف كوكب األرض ليس ملكية خاصة لألجياؿ الحاضرة، بل "حْب اعتربت  ُِٗٗاألكٔب الٍب عقدت ُب ريو دم جانّبك عاـ 

. ْ"القادمة ىي تشغلها على سبيل اإلستعارة من األجياؿ

 .كاقع البيئة العذبة في الوطن العربي

+ سطتية  )ا٤بياه التقليدية  من  m³ مليارِْٗمنها  m³ مليار ََّالعآب العريب دركة مائية قدرت بأكثر من ٰبتضن 
. ٓالصرؼ الصتي كالزراعي كمياه التتلية من ا٤بياه غّب تقليدية  مياه m³ مبليّب ٗك  (جوفية 

العريب بشكل  تتوزع ا٤بوارد ا٤بائية ُب العآب  حيث جدا من ٦بموع ا٤بياه ا٤بتجددة ُب العآب إال أنو ال ٲبتلك سول حصة ىزيلة
 :غّب متكافئ

.  مصر، السوداف، الصوماؿ: العربية من ا٤بوارد ا٤بائية% ّٕاإلقليم األكسط ٰبتكر  -

. ا٤بائية العربية العراؽ، سوريا، لبناف، فلسطْب، األردف من ا٤بوارد% ّٓإقليم ا٥ببلؿ ا٣بصيب ٰبتضن   -

. من ا٤بوارد ا٤بائية العربية% ُِيتوفر على  العريبإقليم ا٤بغرب  -

                                                           
 .كلمة لؤلمْب العاـ السابق لؤلمم ا٤بتتدة السيد كوُب أنافمقطع مأخوذ من  ،ْ، ص ََِٔتقرير التنمية البشرية للعاـ  - ُ
مياه نظيفة كمأمونة بالقدر الكاُب كبالسعر ا٤بناسب حٌب يتٌمكَّن من  أنو ا٢باؿ الذم يكوف فيو عند كل شخص فرصة أك قدرة على ا٢بصوؿ على األمن ا٤بائي  -ِ

 .... الٍب تٌوفر ا٤بياه اإلنتاج مع ا٢بفاظ على النظم اإليكولوجيةينعم فيها بالصتة كالكرامة كالقدرة على ة أف يعيش حيا
إشارة /اجملتمعات أك فشلها ُب تطويع مصادر ا٤بياه مع ا٢بد من طاقاهتا التدمّبية  ُب الواقع كاف تقٌدـ البشرية منذ أقدـ العصور كحٌب اليـو يتتٌدد على ضوء ٪باح  ّ
 /الباحثة من
كمنظمة  UNDP بالتعاكف مع برنامج األمم ا٤بتتدة اإل٭بائي  –ٗص –األرض الثانية ُب جوىانسربغ   حوؿ التنمية ا٤بستدامة ٙبضّبنا لقمةالتقرير األىلي اللبنا٘ب   ْ

 .ََِِاليونيسف آب 
ٓ
 . ِٓ-ِْص-ُٖٗٗ-بّبكت -شهادات النهار—ترٝبةفادم ٞبود -مقارنة شاملة ٤بياه الشرؽ األكسط/الوسط كاألطراؼ  -أسيت ؾ بيسواس كآخركف 
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ا٤بتتدة، قطر،  السعودية، اليمن، سلطنة عماف، اإلمارات العربية% ٓ.ٓا٤برتبة األخّبة ب  إقليم ا١بزيرة العربية يأٌب ُب  -
. ُالبترين، الكويت

كتشكل مشكلة نقص ا٤بياه اٮبية كربل . ٙبدؽ ٗبستقبل بقاء االمة العربية كأجيا٥با جفاؼ شديدة كاردة يواجو العآب العريب
كفر العبلجات كخطورة حقيقية تتصدر قائمة التتديات الكربل كتتجاكز طبيعتها كأبعادىا القدرات التنموية ا٤بتاحة، ما ٓب تت

السريعة كالصتيتة القائمة على قواعد كايسس التخطيط السليم لتتقيق متطلبات اإلستدامة كاألمن أ٤بائي لكل دكلة من دكؿ 
ُب ا٤بئة من األراضي قاحلة، كا٤بطر  َٕإف البلداف العربية تقع ُب ا٤بنطقة األكثر جفافان ُب العآب، حيث أكثر من  .العربية ا٤بنطقة
، كتغّب ا٤بناخ سيزيد الوضع ِمن إٝبإب األمطار ُب العآب% ِبالنسبة للعآب كحوإب  َ/َُكزع على ٫بو غّب متوازفقليل ـك
ُب ا٤بئة ُب ا٤بتساقطات مع  ِٓ، إذ من ا٤بتوقع أف تواجو البلداف العربية مع هناية القرف ا٢بادم كالعشرين إ٬بفاضان يصل أب ّتعقيدان 
ككنتيجة ٥بذا ستقع الزراعات ا٤بركية ُب دائرة ا٣بطر، مع معدؿ ا٬بفاض ُب االنتاجية يصل . عدالت التبخرُب ا٤بئة ُب ـ ِٓارتفاع 
. ٩ٓبا يهدد األمن الغذائي العريب ُْب ا٤بئة َِأب 

دكؿ ا٤بوارد ا٤بائية من خارج حدكدىا، كما بلغ عدد اؿ على% ٓٔإف معظم الدكؿ العربية تعا٘ب من ندرة ا٤بياه كتعتمد بنسبة 
العذبة عن  أربع دكؿ عربية تقل فيها حصة الفرد من ا٤بياهتتوزع على الشكل التإب  ٔدكلة  ُٗالعربية الٍب تقع ٙبت خط الفقرا٤بائي

ليبيا، السعودية، )مَب مكعب  ََِالرقم عن  أربع دكؿ يقل فيها. (الكويت، اإلمارات، قطر، فلسطْب)مَب مكعب سنويان  ََُ
مصر . (اليمن، جيبوٌب، عيماف، ا١بزائر، تونس)مَب مكعب  ََٓا٤بياه للفرد عن  س دكؿ تقل فيها حصةخم. (األردف، البترين

كالسوداف فقط ٮبا فوؽ خط  العراؽ. كلبناف كسورية تقع على حدكد ندرة ا٤بياه ا٢بادة، أم أقل من ألف مَب مكعب سنويان 
ىو ا٤بعدؿ الذل حددتو األمم ا٤بتتدة لقياس مستول الفقر ا٤بائي ك ٕاإلجهاد ا٤بائي، أم أكثر من ألف مَب مكعب للفرد سنويان 

كقد دؽ الوزير االرد٘ب ناقوس ا٣بطر حياؿ مستقبل . نتيجة الزدياد عدد السكاف كالتلوثذلك ُب ا٤بقاـ الرئيسي للدكؿ كيعود 
امعة العربية، معتربا اف ىذه الدكؿ تواجو الوضع ا٤بائي للدكؿ العربية ُب ختاـ الدكرة الثالثة للمجلس الوزارم العريب للمياه باِب

ٙبديات كبّبة ُب ٦باؿ ا٤بياه، كىو ما يدفع با٘باه كضع اسَباتيجية عربية لؤلمن ا٤بائي، للتفاظ على ا٢بقوؽ العربية للمياه سواء 
 للمياه ُب ختاـ دكرتو كقرر اجمللس الوزارم العريب. كانت سطتية اك جوفية، كاستخداـ التقنيات ا٢بديثة ُب ٦باؿ ٙبلية ا٤بياه

أب األخّبة عقد دكرة استثنائية القرار اسَباتيجية األمن ا٤بائي العريب ُب صورهتا النهائية كبدكره، دعا االمْب العاـ للجامعة العربية 

                                                           
ُ
 am/ http://mar0.allahmontada.com/t80-topic ٕٓ:ُ َُِِ، َٖأكتوبر  اإلدنْب- مشكلة ا٤باء ك التصتر ُب العآب العريبا٤بصدر   
ِ
 .ا٣بطر القادـ -شح ا٤بياه ُب الوطن العريب-ََِٖ-ملفات خاصة-ا٤بعرفة -ا٤بصدرا١بزيرة  

ّ
 Arab_world.jpg صور www.news.gov.kw-500x419  

ْ
ُب ا٤بائة من ا٤بوارد ا٤بائية العربية ا٤بتجددة  َٕقاؿ كزير ا٤بوارد ا٤بائية األرد٘ب ٧بمد النجار، ُب ختاـ الدكرة الثالثة للمجلس الوزارم العريب للمياه با١بامعة العربية، إف  

 العربية معظمها دكؿ مصب كليس دكؿ منبعتأٌب إٔب الدكؿ العربية من خارج حدكدىا، الفتا أب اف الدكؿ 
ٓ
 .َُُِ-ََِٗراجع منشورات األمم ا٤بتتدة التنمية ُب الشرؽ االكسط كمشإب افريقيا   

ٔ
ا٤بائي، بينها  دكلة عربية تقع ٙبت خط الفقر ُٗ، أف ََُِرئيس دكرة للمجلس الوزارم العريب للمياه الذم كاف يَبأس أكد كزير ا٤بوارد ا٤بائية األرد٘ب ٧بمد النجار 

 .اربع دكؿ ٙبت خط العجز ا٤بائي
ٕ
جتمعة  َُِِ-ٗ-ِٗرسالة ماجستّب،/ لبناف/للمزيد راجع، اميمة ٠بيح الزين،ا٤باء كأدره على حق ا٢بياة كضمانة ا٢بق بالصتة لسكاف طرابلس -ا٤برجع السابق   

 .لبناف–طرابلس  –ا١بناف 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=9605
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=9605
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رد العربية من البيئة ا٤بائية زيادة االستثمارات العربية ا٤بشَبكة ُب ٦باؿ ا٤بياه السيما ُب مشركعات ٙبلية ا٤بياه كاالستغبلؿ األمثل للموا
. العذبة

لماذا الخطر يقترب * 

تضاعف استهبلؾ العآب العريب من ا٤بياه ٟبسة مرات خبلؿ ا٣بمسْب عاما ا٤باضية، كينتصر االستهبلؾ ا٢بإب ُب ٦باالت 
 ّْمليار مَب مكعب، منها  َِّكيقدر االستهبلؾ السنوم ٕبوإب . الزراعة كالصناعة كالشرب أك ا٢باجة اإلنسانية بشكل عاـ

فإف الوطن العريب مقبل على كاردة مائية لذا .ُمليار مَب مكعب ُب الزراعة ُٕٖمليار مَب مكعب تيستهلك ُب الشرب كالصناعة ك
 ِتتسبب ُب كاردة غذائية ايضا ما ٓب تتخذ الدكؿ العربية خطوات سريعة كفعالة ٤بعا١بة أزمة الشح

 : لك لألسباب التاليةاألمن المائي العربي مهدد كذ

جغرافيان  - أ

إف التقارير الدكلية تشّب إٔب أنو على صعيد عا٤بنا العريب، معظم "مغاكرم شتاتة دياب ا٣ببّب ا٤بائي ٔبامعة ا٤بنوفية . يقوؿ د
الدكؿ منها على مصادر ا٤بياه العربية تنبع من مصادر غّب عربية، ٩با ٯبعل األمن القومي العريب قاببلن لبلخَباؽ من قبل كثّب من 

كثّبان ما يتم إستخداـ ا٤بياه كسبلح هتديد ضد العرب كالضغط عليهم، كىو ما "كيضيف ". سبيل ا٤بثاؿ تركيا، أديوبيا، إسرائيل
كيبقى األمر "مغاكرم . كيضيف د. ّ"بالضغط الَبكي على سوريا، ككما حدث أيضان بْب مصر كأديوبيا ُٖٗٗحدث فعبلن عاـ 
تقَبح تعاكنان مائيان ُب " إسرائيل"مستول الصراع العريب اإلسرائيلي حيث أماـ ىذا الوضع ا٤بائي الصعب، فإف أكثر تعقيدان على 

ا٤بنطقة من فرضية أف العقدين القادمْب من القرف ا٢بادم كالعشرين سيكوناف على األرجح عقدم صراع كتشاحن على موارد ا٤بياه 
".  ُب الشرؽ األكسط

جديدة إلدارة ىذا الصراع قبل  ياه بالطرؽ التقليدية ٓب يعد ٯبدم نفعان، كأنو ال مفر من أدكات كأساليب أف حل أزمة آب"كيرل 
مصادر ا٤بياه العربية ا٤بتمثلة ُب األهنار الكبّبة ُب دكؿ  كجود منابع أك مركر أىمأف  .  ْ"أف يتتوؿ إٔب أزمة حادة يصعب حلها

ق الَبكية غّب عربية، كما ىو ا٢باؿ ُب هنر النيل ٗبنابعو اإلديوبية كاألكغندية، كُب هنر دجلة ٗبنابعو الَبكية كاإليرانية، كُب الفرات ٗبنابع
، كىو ما ٯبعل خطط التنمية اإلقتصادية مقيدة بتصرفات كأخّبا كما ىو ا٢باؿ ُب هنر األردف ٗبنابعو ا٣باضعة لسيطرة إسرائيل

الدكؿ الٍب تنبع منها ا٤بياه، كما ٲبكن أف يؤدم ذلك إٔب جعل ا٤بياه كسيلة ضغط تستخدـ ضد الدكؿ العربية ُب ظل ا٣ببلفات 
ية بْب دكؿ عربية ٛبر هبا احتماؿ نشوء نزاعات إقليممن ىنا كاف  .السياسية بْب تلك الدكؿ أك عند تعارض ا٤بصاّب فيما بينها

نفس األهنار، حيث ٲبر هنر النيل ٗبصر كالسوداف كيشَبؾ األردف كسوريا كلبناف ُب هنر األردف، كما تشارؾ سوريا العراؽ ُب هنر 
. الفرات

                                                           

كفق  -عن ٧برر الشؤكف االقتصادية– ُِٔٗصدر العدد االكؿ  –َُِّ/مارس/ٔ/االربعاء-الطليعة-َُِٓكغذائية ٕبلوؿ العآب العريب على حافة كاردة مائية  -ُ
 .التقرير اإلقليمي العريب الثا٘ب حوؿ التقدـ ُب تنفيذ مبادرة التنمية ا٤بستدامة للمنطقة العربية الصادر عن جامعة الدكؿ العربية

2
 .اٌّوعغ ٔفَٗ  
-www.middle-east-online.comُٗ موقع ،(ككالة الصتافة العربية)ا٤بياه تشعل حركب الشرؽ األكسط بدؿ النفط،  -شتاتة ديابمغاكرم . د -ّ
 .النهضة كتبعاتو سد.َُِِ-ٗ
ْ
 السابق ا٤برجع - 

http://www.middle-east-online.com19-9-2012.سد/
http://www.middle-east-online.com19-9-2012.سد/
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ٯبي، أك كىكذا تبدك ا٤بياه رىانان إسَباتيجيان يدخل ُب صميم األمن القومي ألم بلد سواء على الصعيد السياسي، االسَبات 
كيرل ا٣برباء أف ا٤باء سيكوف على األرجح مصدران لبلضطرابات السياسية كاإلجتماعية، كقد يصل إٔب . اإلقتصادم كاإلجتماعي

غّب أف إحتياطيات ا٤بياه ا١بوفية تشكل موردان ٧بدكدان يتم استغبللو . ا٢بركب ُب الشرؽ األكسط خبلؿ السنوات العشرين ا٤بقبلة
، لكن بعد استنزاؼ تلك ا٤بياه، ال بد من حفر آبار عميقة، علمان بأف ا٤بياه عندىا ُق على ٘بديد نفسوعلى ٫بو يفوؽ قدرت
.  ستصبح أقل عذكبة

 ديمغرافبان  -ب

الزيادة السكانية ا٤بطردة يقابلها تناقص ُب نصيب الفرد من ا٤بياه بسبب ٧بدكدية مواردىا، حيث يشّب إحصاء تقديرم لتعداد 
العجز ا٤بستمر ُب الطاقات يؤدم أب . َُِٗٗإٔب زيادة تقدر بثبلدة أمثاؿ ما كاف عليو عاـ  ََِّ العريب عاـ السكاف ُب العآب

ارتفاع أسعار ا٤بواد الغذائية على مستول العآب كُب ظل "اإلنتاجية كاللجوء ا٤بستمر للعآب ا٣بارجي لسد النقص الغذائي الي، 
كب ُب إنتاج الوقود فإف األمور سوؼ تزداد تعقيدا ُب العآب العريب كيصبح التوسع الزراعي ىو ك١بوء بعض الدكؿ إٔب استغبلؿ ا٢بب

كما اف ضعف القدرة ا٤بالية لدل بعض الدكؿ العربية للبتث عن حلوؿ  .ّ"ا٤بخرج الوحيد كىذا لن يتم إال ٕبل مشكلة ا٤بياه
كقد راج ُب السنوات . رة كتأدّب ذلك على اقتصاد الببلد كتنميتها كأمنهابديلة ُب مواجهة نقص ا٤بياه مقابل الزيادة السكانية ا٤بستم

: األخّبة ا٢بديث عن أزمة ا٤بياه كاحتماؿ أف تكوف أحد أسباب ا٢بركب ُب ا٤بنطقة العربية، ككاف من أىم ىذه األسباب

 تناقص ا٤بخزكف ا٤بائي العريب كتد٘ب معدؿ ا٤بياه ا٤بتاحة إٔب ما دكف ا٤بعدؿ العا٤بي .

 االستيبلء كاالستغبلؿ غّب الشرعي ٤بوارد ا٤بياه العربية .

 تزايد الطلب على ا٤باء نظرا لتزايد االحتياجات اإلنسانية كالتنموية .

  كجود منابع ا٤بياه الرئيسية خارج ا٤بنطقة العربية، حيث إف ٜبا٘ب دكؿ ٦باكرة للدكؿ العربية تتتكم بأكثر من
الٍب أصبتت مهددة بسبب إنشاء مشركعات مائية تشكل تعديا على ا٢بقوؽ العربية ُب من منابع ا٤بياه الداخلية % ٖٓ

. ْا٤بياه ا٤بشَبكة

  عدـ كجود أك تقادـ االتفاقيات الدكلية الٍب تنظم العبلقة بْب دكؿ ا٤بنابع غّب العربية اجملاكرة كدكؿ ا٤بصب
. ٓالعربية

. ُب العآب العريب خطرا يهدده ُب ا٤بستقبل غّب البعيدىذه األسباب أكجدت بيئة كأجواء جعلت من ندرة ا٤بياه 

 

 أبعاد االزمة مائيان -ج

                                                           
ُ
 .العظيم الصناعي النهر-٘بربة ليبيا 

2
 2011سبتمبر  26. "السودان: وكالة االستخبارات المركزية األمريكية، كتاب حقائق العالم"  

3
 .18ص  -2008 -مطابع االندلس -بيروت -مشاريع االستيطان الصييوني (ابراىيم)عبدالكريم 
4
 .إٌٙٚخ ِْٚىٍخ ؽٖخ ِٖو ِٓ ١ِبٖ ا١ًٌٍٕل  
5
 .ارفبل١بد صٕبئ١خ اٚ صالص١خ فٟ ِؼظّٙب  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
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 .  ُمستقبلنا األمر الذم يهدد. شح مياه العآب العريب كتناقصها كسرقتها. عن ا٣بطر القادـ األرقاـ تعلن

ُب ا٤برحلة  ٤بائي العريب سوؼ يشكلأف األمن ا ، من ىنا ٪بدال خبلؼ ُب أف ا٤باء ىو شرياف ا٢بياة، كأساس الغذاء كاالقتصاد
القادمة أحد أىم أسباب التوتر كعدـ اإلستقرار ُب ا٤بنطقة، خاصة ُب ظل الندرة النسبية للموارد ا٤بائية ا٤بتاحة كاإل٬بفاض العاـ ُب 

األهنار العربية،  كميات األمطار كنضوب ا٤بخزكف ا٤بائي ا١بوُب، ككذلك على خلفية مواقف عدد من دكؿ ا١بوار ا٤بتتكمة ٗبنابع
إف . كٙبديدان إسرائيل كُب ىذا السياؽ تتجسد مبلمح صورة كاردية هتدد ا٢بياة اإلقتصادية كاإلجتماعية كاإلستقرار ُب كطننا العريب
ة ضغط أبعاد أزمة ا٤بياه ىذه سببها كما تؤكد كل الدالئل، ىو السعي الدائم من قبل اسرائيل الستخداـ ا٤بياه سبلحان سياسيان، ككرؽ

فليس ألسباب فنية، كليس مصادفة، أف يقـو مهندسوف كفنيوف إسرائيليوف · ٢ِبل مشكبلهتا مع الدكؿ العربية قسرا كإجباران 
كغِب عن البياف ما ٯبرم ُب الفرات، كتوإب إنشاء السدكد الَبكية · باإلشراؼ على مشاريع الرم كالسدكد ُب النيل األزرؽ ُب أديوبيا

. الفرات إٔب سورية كالعراؽإلضعاؼ رفد مياه 

: أبعاد األزمة عربيان  -د

مى ٙبتل اإلسَباتيجية ا٤بائية حيزان كبّبان ُب تفكّب زعماء اسرائيل منذ بداية القرف العشرين حٌب يومنا ىذا فا٤بياه العربية تقع ُب مر
فمليارات األمتار ا٤بكعبة من ا٤بياه العربية · األطماع االسرائيلية، ككانت ُب أحياف كثّبة سببان لشن اعتداءات على أقطار عربية عدة

ُب دائرة األطماع، كاسرائيل لن ٙبصل عليها إال ُب حالتْب، األكٔب أف تفرض حلوالن استسبلمية ٘بعل ا٤بياه العربية ُب  تقع
فاسرائيل تسرؽ ا٤بياه · مساكمات اللعبة السياسية، كالثانية أف تقـو اسرائيل بشن اعتداءات جديدة، كما  ا٢باؿ ُب جنوب لبناف

ا٤بياه قبل االرض، كلو " عن األطماع اإلسرائيلية ُب مياه ا١بوالف اذ قاؿ   ُّٗٗيز ُب تصرٰبو عاـ العربية، فقد اكضح مشعوف بّب
" .  اتفقنا على االرض كٓب نتفق على ا٤بياه، فسنكتشف اف ليس لدينا اتفاؽ حقيقي

ا كاقعا ُب كل مفاكضات كبلـ بّبيز ىو جوىر القضية لبسط السيطرة الكاملة على مصادر ا٤بياه ىناؾ، كبالتإب فرضها امر
ففي الشرؽ األكسط الصراع على ا٤بياه رٗبا يكوف ٠بة ا٤بستقبل ذلك أف ٙبقيق األمن ا٤بائي يعترب من أىم األكلويات ُب . مستقبلية

.  ٤بنطقةا٤برحلة ا٤بقبلة لذلك فإف الصراع على ا٤بياه قد يكوف من االمور الٍب تضاؼ إٔب العوامل ا٤بوجودة ا٤بسببة لعدـ استقرار ا

من الدراسات الٍب أجريت حوؿ أزمة ا٤بياه ُب الشرؽ األكسط التقرير الذم نشره معهد الدراسات االسَباتيجية ُب لندف عاـ 
أف الشرؽ األكسط سيشهد ُب غضوف السنوات العشر القادمة حربان للسيطرة على مصادر ا٤بياه نظران " ـ كالذم جاء فيوُٖٗٗ

لذلك فإف مثل " ا٤بنطقة كزيادة برامج النمو االقتصادم مع ا٫بسار كتضاؤؿ ُب كميات ا٤بياه ا٤بتاحةلزيادة عدد السكاف ُب تلك 
ذلك الصراع قد يؤدم إٔب ٙبطيم الركابط ا٥بشة بْب دكؿ ا٤بنطقة، كما أشار مساعد كزير ا٣بارجية األمريكية ىاركلد سوندرز ُب 

إف ىناؾ مصدرا آخر للخطر غّب النفط ٯبب أف تقاؿ فيو كلمة " اؿتقرير أعده عن الشرؽ األكسط خبلؿ فَبة عملو، حيث ؽ
إف قضايا ا٤بياه سوؼ ٙبظى على ٫بو متزايد باىتماـ القيادات السياسية ُب ا٤بنطقة خبلؿ السنوات " ، كأضاؼ"كىو ندرة ا٤بياه

عد نضوب النفط سوؼ يشهد إف الشرؽ األكسط ب"كما ٙبدث الكاتب األمريكي جوؿ كوٕب ُب كتابو حرب ا٤بياه، . ا٤بقبلة
كذلك الكاتب األمريكي ". حركبان بسبب الصراع على ا٤بياه ذلك أف خطط التنمية ُب ا٤بنطقة سوؼ تعتمد على ا٤بياه فقط

                                                           
 
. حساف حبلؽ -فكر   -ْ/ََِْ  -ْٓٓالعدد  العريب -فقر ا٤بياه جرس إنذار للمستقبل العريب     

http://www.alarabimag.com/ArticlePRN.asp%3FID%3D9260 
ِ
. لبناف/ا٤بكتب الوطِب للدفاع عن االرض كمقاكمة االستطاف-مالك حسن ا٤بعيليق/ ا٤بقدـ الركن -ا٤بياة  العربية كالدكلة العربية صراع تارٱبي   

http://www.nbprs.ps/page.php%3Fdo%3Dshow%26action%3Dme16 
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ـ، حيث اعترب أف ا٤بياه العربية ُْٖٗكالٍب عقدت ُب عماف عاـ " إسرائيل كا٤بياه العربية"توماس ستوفر ُب الندكة الدكلية حوؿ 
فقد احتلت إسرائيل منابع هنر األردف كالّبموؾ، كبانياس، " غنائم حرب"ـ ُٕٔٗتولت عليها إسرائيل بعد حرب عاـ الٍب اس

إف أطماع إسرائيل ُب ا٤بياه العربية ىي جزء من مفهـو إسرائيلي متكامل لسياسة ا٤بوارد الٍب تشتمل أيضان على : كأضاؼ قائبلن 
كجاء أيضان ُب تقرير منظمة . كؿ على األيدم العاملة الرخيصة كا٤بوارد االقتصادية األخرلالنفط كا٤بعادف كالسباؽ التجارم كا٢بص

ـ ٩با سوؼ ينعكس على َََِـ أف العآب العريب سوؼ ٘بتاحو أزمة مياه حادة بعد حلوؿ عاـ ُِٗٗاليونسكو لعاـ 
.  ُأخطر مأزؽ تارٱبي تواجهو األمة العربيةاالمدادات الغذائية كينعكس سلبان على اإلنتاج الصناعي كىذا يعتربه ا٣برباء 

قامت تركيا بتنفيذ مشركع ا١باب على ٦بارم هنرم دجلة كالفرات، كيشتمل ا٤بشركع على  كال بدا اف نسلط الضوء على ما 
موجب  كقد تسببت ىذه السدكد ٕبرماف العراؽ من حصتو ا٤بائية ا٤بقررة. سبعة سدكد على هنر الفرات كستة سدكد على هنر دجلة

االتفاقيات الدكلية، األمر الذم أدل إٔب تصتر مساحات شاسعة من أراضيو الزراعية، كارتفاع نسب ا٤بلوحة فيها، ٩با يستلـز 
كقامت إيراف بتتويل ٦بارم بعض األهنار مثل أهنار الكاركف كديأب كالوند إٔب داخل . إعادة استصبلحها إذا ما أريد زراعتها دانيا

.  كجهتها ا٤بعتادة ٫بو العراؽ ٩با حـر مدنا كقرل كثّبة من مواردىا ا٤بائية دكف كجو حق أراضيها بدال من

أف مياه هنر النيل ينبع  كقد  قامت إسرائيل ٗبساعدة أديوبيا ُب بناء دبلدة سدكد على هنر النيل األزرؽ للتتكم ٗبياه هنر النيل،
سبة الباقية من ا٥بضبة اإلستوائية عرب النيل األبيض كالٌب تطل عليها دكؿ منها من ا٥بضبة األديوبية عرب النيل األزرؽ كالن%  ٖٓ

ا٢بوض من خبلؿ ٕبّبة فيكتوريا كالربت، ك يتواصل النيل األزرؽ مع النيل األبيض َب مساره كحٌب جنوب السوداف كمركرنا با٣برطـو 
مليارمَب مكعب يتبخر منها حوأب عشرة  ْٖىو  كمنو إٔب مصر كمن ٍب فإف حصيلة ما يصب من كل ىذه ا٤بصادر َب هنر النيل

مليار مَب مكعب كمصر ىي الدكلة الوحيدة الٌب ال تتمتع  ْ.ُٖأما السوداف فيخصها   ٓ.ٓٓمليارات فيتبقى ٤بصر منها  
ات كافية ٗبواسم أمطار، لذا فإف كمية األمطار الٌب هتطل على دكؿ ا٤بنبع كدكؿ ا٤بصب جنوب السوداف كالسوداف عدا مصر بكمي

مليارات إضافية ٔبانب  ٕإٔب حد كبّب لرم معظم زراعتهم، كبعد الزيادة ا٤بضطردة للسكاف َب مصر ىناؾ احتياج ما يقارب  
َب  (مليار مَب مكعب َْ)لتصبح  (مليار مَب مكعب ُٓ)كالٌب ستتقلص حتمان ٗبا ال يقل عن  (مليار ٓ.ٓٓ)حصتها البالغة 

كٗبا يدؿ كبشدة على انفجار كشيك َب الشح ا٤بائى ٤بصر  (مليار مَب مكعب ٓ,ِٔ)حصتها إٔب  الوقت الذل ٙبتاج مصر لزيادة
خبلؿ الثبلث سنوات القادمة كٗبا يدع ا٤بسؤكلوف أماـ مسئولياهتم لتدارؾ أخطار العطش كا١بوع الٌب تطاردنا ٗبركر الوقت كال عربة 

ستظل هبا ا٤بسؤكلوف َب مصر إ٭با اتفاقات إما دنائية أك دبلدية إباف بأية مواديق دكلية حيث تبْب أف ٝبيع اإلتفاقات الٌب م
كالٌب ٙبللت منها دكؿ حوض النيل ٗبوجب اتفاقية  ُِٗٗاالستعمار الربيطاٗب لكل من أكغندا ككينيا كىو ما يعرؼ باتفاؽ 

لة جنوب السوداف كا٤بعركفة باتفاؽ عنتييب كا٤بوقعة من معظم دكؿ حوض النيل كأما دكلٌب ا٤بصب مصر كالسوداف قبل انفصاؿ دك
من أية التزامات حٌب َب ا٢بصة ا٤بقررة ٤بصر  (دكؿ ا٤بنبع)ٚبلصت دكؿ حوض النيل  لذا فإف الوضع خطّب للغاية كبعد أف  ُٗٓٗ

مَب مليار  ُٓكأصبتت ىذه ا٢بصة َب مهب الريح كما سبق االشارة خاصة كأف توقعات ا٣برباء ىو تقليص ىذه ا٢بصة ٗبا قيمتو 
. مكعب بدالن من زيادتو، أليس ىذا أكثر خطورة ٩با ٯبرل ُب ارض الواقع اليـو

 

 
                                                           

ُ
 .الشرؽ األكسط-ـُِٗٗتقرير منظمة اليونسكو لعاـ   
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الخاتمة 

قبل فَبة زمنية رٗبا قريبة ُب حساب األرقاـ ٭بّب بعيدة ُب مفهـو أزمات الشعوب فقد افردت صتيفة الراية القطرية موضوعا 
العآب : كبّبة بِب على دراسات كتوقعات عميقة ُب كاقعها ٞبلت عنوافخطّبا يهم العآب العريب ككاف عنواف ا٤بوضوع ٨بيف لدرجة 

كارتفاع منسوب ََِٓمليوف نسمة ٕبلوؿ  ََُٔب انتظار كوارث بيئية مدمرة فعدد سكاف العآب العريب سّبتفع إٔب .. العريب
عب من ا٤بياه سنويان نصيب الفرد العريب مَب مك ََٓألف كيلومَب مربع من أراضي الدكؿ العربية  ِْالبتر مَبان كاحدان يؤدر على 

من تعداد سكاف العآب % ُٓب سقوط األمطار هناية ىذا القرف سكانو % ِٓالدكؿ العربية تشهد ا٬بفاضان نسبتو  َُِٕٓبلوؿ 
.. دية كاليمنكٙبدث سيوؿ عاتية دماران ُب ا٤بملكة العربية السعو.. فقط من ا٤بياه النقية، تضرب عواصف ترابية العراؽ% ُلكن بو 

الطقس االكثر حرارة كجفافا يزيد من مشكلة ندرة ا٤بياه ُب الشرؽ .. كارتفاع منسوب البتر يسبب ت كل الساحل ُب مصر
. األكسط كىي أصبلن كاحدة من أكثر مناطق العآب تعطشان للمياه

ناخي 
ي
أف العلماء ٰبذركف من الربط بْب أحداث  كرغم. يعا٘ب العآب العريب بالفعل من تداعيات تتوافق مع توقعات التغّب ا٤ب

أف ا٢بل األمثل ٤بشكلة . معينة كارتفاع حرارة األرض فإهنم ٰبثوف ا٢بكومات العربية على اٚباذ خطوات كقائية من كوارث مدمرة
ة رشيدة، إ٭با ُب اعتماد أنظمة إدارة ٧بليكا٤بياه ُب منطقة الشرؽ األكسط ال يكمن فقط ُب االستفادة من خربات البلداف األخرل 

تعاكهنا على بناء إدارة كهذه على ا٤بستول اإلقليمي فهذا التعاكف ال يساعد فقط على ٙبسْب جودة ا٤بياه كا٢بفاظ على البيئة، كإ٭با 
.  على تعزيز ا٤بصاّب االقتصادية ا٤بشَبكة كحل ا٣ببلفات السياسية

قاسم الثركات ا٤بائية ا٤بشَبكة، لذا يتطلب التصدم ٥بذا الوضع القائم ك٩با يتطلبو بناء ادارة كهذه اتفاؽ الدكؿ ا٤بذكورة على ت
تأسيس آلية مشَبكة إلدارة ىذه ا٤بوارد كٞبايتها كتأىيل الكوارد البشرية الٍب سيسند إليها تنفيذ ىذه اآللية ككضع التشريعات 

كاتباع  أساليب  لتطبيقية لتنمية مصادر ا٤بياه العربية، كالقوانْب الكفيلة ٕبماية ىذه ا٤بوارد كدعم البتوث كالدراسات األكادٲبية كا
كمنظومات رم حديثة مثل منظومات الرم بالتنقيط، كالرم بالرش، كاستنباط سبلالت كأصناؼ جديدة من ااصيل الٍب ال 

.  زراعةتستهلك مياه كثّبة، كتتتمل درجات عالية من ا٤بلوحة، من أجل الَبشيد من أستخداـ ا٤بياه ا٤بستخدمة لل

كماٚبزين ا٤بياه الفائضة عن ا٢باجة بإنشاء السدكد كا٣بزانات لبلستفادة من الفائض كالتوسع ٗبعا١بة مياه الصرؼ الصتي 
كتشجيع استخدامها، كلتقليل ظواىر تلوث ا٤بياه البد من سن قوانْب تلـز أصتاب ا٤بعامل باستخداـ الطرؽ السليمة للتخلص من 

الطرؽ ا٢بديثة ُب اعادة التصنيع للتقليل من النفايات ا٤بنزلية كالتخلص ما يبقى منها بالشكل الذم نفاياهتم ككذلك استخداـ 
.  اليؤدر على البيئة اك بالشكل االقل تادّبا عليها

 ككذلك االستثمار ُب مشاريع تقنية ٙبلية مياه البتار كايطات كالسعي إٔب خفض تكاليفها، كما عقد االتفاقات الدكلية بْب
 دكؿ األهنار ا٤بتشاطئة ٗبا يضمن التقسيم العادؿ ٥بذه ا٤بياه كفق قواعد القانوف الدكٕب، كما توعية الفرد العريب بأٮبية ا٤باء كثركة
كمصدر أساسي للتياة ككيفية االقتصاد ُب استهبلكو كا٤بساٮبة ُب عدـ تلودو من خبلؿ ا٤بؤسسات كأساليب التوعية ا٤بختلفة 

 .٤بتكاملة للموارد ا٤بائيةالٍب هتدؼ أب تتنظيم االستهبلؾ ١بهة عدـ ا٥بدر  كاعتماد اإلدارة ا
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المصادر كالمراجع 

. بّبكت-(االكسط الشرؽ ُب ا٤بائية كا٤بوارد ا٤بياه مشكلة) العبلؼ خليل ابراىيم الدكتور-

-بّبكت -النهار شهادات—ٞبود فادم ترٝبة -األكسط الشرؽ ٤بياه شاملة مقارنة/ كاألطراؼ الوسط -كآخرك بيسواس ؾ أسيت -
1998 .   

 .لبناف بّبت.العامة كخطوطو التضاريس قسم -العرىب الوطن كتضاريس بنية ( سآب ٧بمد)مقلد الدكتور  -

 . 2010  -العريب الوطن ُب ا٤بيػػاه أزمة جريو حسن داخل. د.أ -

 ببل العربية ا٤بنطقة ُب ا٤بياه أزمة -حجازم خالد  –٨بيمر سامر د -

                                       . -2006/بّبكت/الثا٘ب تشرين-العريب الوطن ُب مصادرا٤بياه -(الدين سعد)مدلل-

 .                             1994 -1ت -188 العدد-العريب ا٤بستقبل.. التقِب كالتتدم العرب  -(نطواف) زحبلف ا -

  2006 للعاـ البشرية التنمية تقرير -

                                                           2الفقرة/ 16 ا٤بادة/1971 لعاـ ا٤بصرم الدستور    -

 .1992 بّبكت كالتوديق، كالبتوث اإلسَباتيجية الدراسات مركز( (العريب ا٤بائي األمن )) ا العبد حسن -

 ا٤بؤٛبرات ك ا٤بواقع

                                                                                                                                                                     2011 سبتمرب 26. "السوداف: العآب حقائق كتاب األمريكية، ا٤بركزية االستخبارات ككالة" -

 http://www.aljazeera.net/2008 القادـ ا٣بطر.. العريب الوطن ُب ا٤بياه شح-

 http://www.yaqadha.com/watercrisis.htm -٨بتار زينب-العريب الوطن ُب ا٤بياه أزمة-

 كمقاكمة االرض عن للدفاع -الوطِب ا٤بكتب-ا٤بعيليق حسن مالك/ الركن ا٤بقدـ  -تارٱبي صراع العربية كالدكلة العربية  ا٤بياة-

 http://www.nbprs.ps/page.php%3Fdo%3Dshow%26action%3 Dme16 لبناف/االستطاف

-www.middle-east موقع ،(العربية الصتافة ككالة) النفط، بدؿ األكسط الشرؽ حركب تشعل ا٤بياه -دياب شتاتة مغاكرم. د-
online.com19-2012 

 الثامن الدكٕب ا٤بؤٛبر  -                    .حبلؽ حساف  –فكر  -2004/4  -545 العدد العريب -العريب للمستقبل إنذار جرس ا٤بياه فقر -

 (23/2/2000) العا٤بية العرب ٦بلة  –القاىرة ، العريب ا٤بائي األمن حوؿ

. http://www.alarabimag.com/ArticlePRN.asp%3FID%3D926 2006-03-27 .ا٤بناخ باب  –العريب العآب قسم-العآب أطلس-

 14.-05-2006 بتاريخ عليو اطلع

 فرباير/شباط ُب ا٤بعقود العا٤بي، الوزارم البيئي ا٤بنتدل/للبيئة ا٤بتتدة األمم برنامج إدارة جمللس كالعشرين الثانية الدكرة  تقرير -

 ٝبهورية جيجو، العا٤بي الوزارم البيئي ا٤بنتدل/ اإلدارة جمللس الثامنة االستثنائية الدكرة (UNEP/GCSS.VIII/2/INF/2) -9ص.2003

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
http://www.aljazeera.net/2008
http://www.yaqadha.com/watercrisis.htm
http://www.middle-east-online.com19-2012/
http://www.middle-east-online.com19-2012/
http://www.middle-east-online.com19-2012/
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 نوفرب/ الثا٘ب تشرين -ا٤بتتدة باالمم أإلعبلـ شؤكف إدارة منشورات ف/.9ص/األعماؿ جدكؿ من 4 البند 2004 مارس/آذار 31  –29كوريا،

. 2006 للعاـ البشرية التنمية تقرير/10-2ا٤برجع. 2004

 القادـ ا٣بطر -العريب الوطن ُب ا٤بياه شح-2008-خاصة ملفات-ا٤بعرفة -ا١بزيرة-

-Georges Mutin (Auteur) L'eau dans le monde arabe- Paru en 08/2011 

-MAJZOUB T., (1994) : Les fleuves du Moyen-Orient : situation et perspectives  juridicopolitiques Paris Harmattant 

-Georges Mutin- le monde arabe face au défit de l’eau: Enjeux et conflits-Lyon,France,Service générale de 
publications,Lyon 2,2007. 
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التعاكف الجنائي الدكلي في مكافحة الجرائم البيئية 
ياسر عواد شعباف طالب دكتوراه في . ك أ جامعة تكريت/ براء منذر كماؿ عبد اللطيف معاكف عميد كلية القانوف . د.ـ.أ 

كلية القانوف جامعة تكريت 

 

المقدمة 

أىمية البحث كمسوغات اختياره -أكالن 

يربط الكثّب من العلماء  مستقبل البشرية كا١بنس البشرم  ٗبا يعَبم البيئة من  ا٤بتطلبات ذات اآلدار السلبية  أك االٯبابية  ، 
ت ا٤بعمقة ُب ىذا اجملاؿ  فإف ا٤برء يشعر  ٗبدل ا٣بطر ادؽ  باالنسانية نتيجة  رغبة االنساف ا١با٧بة ُب كمن تتبع الدراسا

السيطرة  على الكثّب من السنن الكونية  الٍب ٙبكم الكوف  كتوجد التوازف بْب ٨بلوقاتو ، فالبشرية باتت اليـو تواجو ٧بنو صعبة 
عن ا١برائم البيئية ، خصوصان كإف االنساف  ٓب يأؿ جهدان ُب البتث عن كسائل جديدة   نتيجة التساع دائرة ا٤بخاطر الناٝبة

. للراحة كالَبؼ كحب السيطرة  مستخدمان  اآلالت كا٤بصانع بدؿ االيدم العاملة 

االتفاقيات لن كىكذا كانت ىناؾ العيدد من االتفاقيات الدكلية الٍب  ٘بـر الكثّب من االفعاؿ ا٤باسة بالبيئة ، غّب أف تلك 
. يكوف ٥با اٮبية مآب تقَبف بوسائل تعاكف دكٕب جنائي ُب تتبع مرتكيب تلك ا١برائم ك٧باسبة مرتكبيها 

كإزاء ذلك كاف ال بد من تكاتف الدكؿ من أجل مكافتة ىذا النوع ا٤بستتدث من ا١برائم،الٍب ٓب تعد تتمركز ُب دكلة  
. بر ا٢بدكد لتلتق الضرر بعدة دكؿ ك٦بتمعاتمعينة،كال توجو جملتمع بعينو بل أصبتت تع

 تقسيم البحث  -ثانيان 

كعلى ىدم ما تقدـ سوؼ نتناكؿ بالدراسة أكجو التعاكف القضائي الدكٕب ُب ٦باؿ مكافتة ا١برائم ا٤بتعلقة ببالبيئة ُب القانوف 
. اجملرمْب العراقي مبتثْب ٬بصص االكؿ لبلنابة القضائية ك٬بصص الثا٘ب للتعاكف ُب ٦باؿ تسليم

 

اإلنابة القضائية : المبحث األكؿ

يقصد باإلنابة القضائية،الطلب ا٤بوجو من سلطة قضائية إٔب سلطة قضائية دانية هبدؼ اٚباذ إجراء ما من إجراءات التتقيق 
إٔب سلطة كطنية،أك إٔب سلطة : القضائي،كُب اجملاؿ الدكٕب فاف اإلنابة القضائية تتفرع إٔب فئتْب حينما تكوف موجهة إٔب ا٣بارج

بإنابة السلطة القضائية العراقية ١بهة ا٤بعتمدين الدبلوماسيْب العراقيْب ُب ا٣بارج،كالنوع الثا٘ب فهو يتعلق  أجنبية،فالنوع األكؿ يتعلق
،كىو ما نركز على شرحو من خبلؿ  (ُ)بإنابة كطنية لسلطة قضائية أجنبية أك بالعكس،كىو الشكل السائد ُب ٦باؿ التعاكف الدكٕب 

. كمات ا١بزائية ُب مطلبْب النصوص الواردة ُب قانوف أصوؿ اا

إنابة إحدل الدكؿ األجنبية للسلطة القضائية في العراؽ : المطلب األكؿ
                                                           

. 05 -04  ٓ-964  -كِْك –كاه اٌؼوٚثخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو  –2اٌمٚبء اٌغيائٟ إٌٟٛٛ ٚعوائُ ِب ٚهاء اٌؾلٚك ط-اٌقبٟٔػجل اإلٌٗ .ك ( )
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تبدأ إجراءات اإلنابة بطلب تتقدـ بو إحدل الدكؿ األجنبية إذا رغبت ُب اٚباذ اجراء من إجراءات التتقيق ُب جرٲبة ما 
ات االستماع إٔب الشهود،أك تبليغ متهم أك شاىد با٢بضور،أك تفتيش كمن أمثلة ىذه اإلجراء.بواسطة السلطة القضائية ُب العراؽ

كٗبا أف العبلقة بْب دكلتْب،فعلى تلك الدكلة أف . (ُ)منػزؿ أك مكاف،أك ضبط أشياء أك كدائق معينة، كتلقي تقارير ا٣برباء كمناقشتهم
ؽ،أما إذا كانت اإلنابة القضائية بْب دكؿ ا١بامعة العربية ترسل طلبها باإلنابة بالطرؽ الدبلوماسية إٔب ٦بلس القضاء األعلى ُب العرا

يل الطلب مع ا٤برفقات إٔب ٦بلس القضاء . (ِ)فيتم إرساؿ طلبات اإلنابة مباشرةن عن طريق كزارة العدؿ كاالخّبة بدكرىا ٙبي
. األعلى،دكف ا٢باجة إٔب اتباع الطريق الدبلوماسي ُب ذلك 

إ٠بو كلقبو كمهنتو ك٧بل أقامتو -فيو ٝبيع البيانات ا٤بتعلقة بالشخص ا٤بطلوب تبليغو أما مشتمبلت الطلب،فيجب أف يذكر 
مع بياف كاؼو عن ظركؼ ا١برٲبة كأدلتها كالنصوص القانونية ا٤بنطبقة عليها،مع ٙبديد دقيق لؤلجراء ا٤بطلوب  –كمهنتو إف أمكن  

.  (ّ)اٚباذه من السلطة القضائية ُب العراؽ

لقضاء األعلى  للطلب كمرفقاتو،قد ٯبد أف الطلب مستوؼو للشركط القانونية،ك أف تنفيذ األجراء ا٤بطلوب كبعد تدقيق ٦بلس ا
ال ٱبالف النظاـ العاـ ُب العراؽ،ففي ىذه ا٢بالة  يقرر إحالة الطلب على قاضي التتقيق ا٤بختص مكانيان إل٪باز األجراء 

،لذا يتعْب إحاطة ا١بهة الطالبة علمان ٗبكاف كزماف (ْ)نابة عند القياـ باألجراء ا٤بطلوب،كمن ا١بائز حضور ٩بثل عن الدكلة طالبة اإل
تنفيذ اإلنابة لكي يتاح للطرؼ ذم الشأف أف ٰبضر إذا شاء أك ييوًكل من ينوب عنو 
(ٓ) .

،فقد أجاز القانوف جمللس القضاء األعلى أف يطلب من  كٗبا أف اٚباذ بعض اإلجراءات قد يتطلب صرؼ مبالغ أك دفع رسـو
. (ٔ)٩بثل الدكلة طالبة اإلنابة إيداع مبلغ مناسب ٢بساب مصاريف الشهود كأتعاب ا٣برباء كالرسـو ا٤بقررة على األكراؽ كغّب ذلك 

فإذا ًب القياـ .كبعد االنتهاء من ا٤برحلة األكلية ىذه،تبدأ مرحلة اٚباذ األجراء إف كاف اٚباذه ُب حدكد ا٤بمكن قانونان كعمليان 
راء ا٤بطلوب،على قاضي التتقيق أف يقدـ األكراؽ ا٤بتعلقة بو إٔب كزارة العدؿ،كاألخّبة تتؤب بدكرىا إرسا٥با إٔب الدكلة باألج

أما إذا كانت اإلنابة تتعلق ٗبوضوع أك إجراء ال ٯبيزه القانوف العراقػػي،أك إذا تعذر التنفيذ .،كبالطرؽ الدبلوماسػية أيضا(ٕ)األجنبية 
كقد حددت .(ٖ)ُب كلتا ا٢بالتْب البد من إشعار الدكلة الطالبة بالطرؽ الدبلوماسية بتعذر تنفيذ األجراء كسببو ألم سبب كاف،ؼ

: إتفاقية الرياض العربية للتعاكف القضائي ا٢باالت الٍب ٯبوز فيها عدـ اإلستجابة لطلب اإلنابة القضائية ٗبا يأٌب 

.  يئة القضائية لدل الطرؼ ا٤بتعاقد ا٤بطلوب اليو التنفيذإذا كاف ىذا التنفيذ ال يدخل َب اختصاص الو-أ

.  إذا كاف من شأف التنفيذ ا٤بساس بسيادة الطرؼ ا٤بتعاقد ا٤بطلوب اليو ذلك، أك بالنظاـ العاـ فيو -ب

.  إذا كاف الطلب متعلقا ٔبرٲبة يعتربىا الطرؼ ا٤بتعاقد ا٤بطلوب اليو التنفيذ جرٲبة ذات صبغة سياسية-ج

                                                           
ِٓ اٌَّطوح اٌغٕبئ١خ   760-758ئعواءاد لطوٞ ٚ 433-427:ٚرالؽع اٌّٛاك .ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئٟ ِٓ( 4 )اٌّبكح ( )

 .اٌّغوثٟ

رُوًٍ ٍٛجبد اإلٔبثخ اٌمٚبئ١خ فٟ اٌمٚب٠ب اٌغيائ١خ اٌّطٍٛة )): ػٍٝ أٔٗ . ِٓ ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئٟ (ة/5 )رٕٔ اٌّبكح  (2)

 (.(رج١ٍغٙب ٌلٜ أٞ ِٓ األٛواف اٌّزؼبللح ِجبّوحًا ػٓ ٛو٠ك ٚىاهح اٌؼلي ٌلٜ وً ِٕٙب 

 .اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئٟ ِٓ ارفبل١خ (8)ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ،ٚاٌّبكح ( 353)اٌّبكح (3)

 .ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ(أ / 354)حاٌّبك (4)

 .ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئِٟٓ  (8 )اٌّبكح  (5)

 .20ٕفؾخ  (2)ِغ ِالؽظخ اٌٙبِِ هلُ .ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ(ة /354)اٌّبكح  (6)

 .ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ(ط /354)اٌّبكح  (7)

 .ِٓ ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئٟ (0 )ٚ (7)ر١ٓ اٌّبك (8)
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ة رفض تنفيذ طلب االنابة القضائية أك تعذر تنفيذه، تقـو ا١بهة ا٤بطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار ا١بهة الطالبة كَب حاؿ
. (ُ)بذلك فوران، مع إعادة االكراؽ كبياف االسباب الٌب دعت أب رفض أك تعذر تنفيذ الطلب

 

لقنصل العراقي في الخارج إنابة العراؽ للسلطة القضائية في دكلة أجنبية  أك ا: المطلب الثاني

إنابة السلطة القضائية العراقية تتفرع إٔب فئتْب حينما تكوف موجهة إٔب ا٣بارج،فهي قد تكوف موجهة إٔب سلطة كطنية،أك إٔب 
:- سلطة أجنبية ككما يلي

إنابة القنصل العراقي في الخارج -أكالن 

موجودان ُب ا٣بارج،بل أف ا٤بطلوب تدكين أقوالو قد يكوف  كثّبان ما ٰبصل أف يكوف الشاىد ا٤بطلوب االستماع إٔب شهادتو
متهمان،فالقانوف أجاز لقاضي التتقيق أك اكمة الطلب من القنصل العراقي تدكين إفادة أك شهادة أم شخص عراقي ُب 

ضائية ُب تلك الدكلة للقياـ أما غّب العراقيْب فهذا شأف آخر ليس من صبلحية القنصل العراقي،كا٭با يتعْب إنابة السلطة الق.ا٣بارج
. باإلجراء ا٤بطلوب 

أما كيفية تقدٙب الطلب إٔب القنصل العراقي من قاضي التتقيق أك اكمة فيتم بواسطة ٦بلس القضاء األعلى،على أف يتضمن 
أك الشهادة ا٤بدكنة من قبل  كتعد اإلفادة أك الشهادة ا٤بدكنة من قبل القنصل العراقي ٕبكم اإلفادة.الطلب األمور ا٤براد السؤاؿ عنها

. (ِ)٧بقق 

إنابة السلطة القضائية األجنبية -ثانيان 

ُب السياؽ ذاتو الذم أشرنا إليو عند الكبلـ عن إنابة إحدل الدكؿ األجنبية للسلطة القضائية ُب العراؽ،يتعْب اتباع الطريق 
ُب اٚباذ اجراء ما من إجراءات التتقيق،كاتباع ىذا الطريق  الدبلوماسي عند إنابة السلطة القضائية العراقية لسلطة قضائية أجنبية

يستوجب أف يكوف عن طريق ٦بلس القضاء األعلى،فهو ا١بهة ا٤بختصة باالتصاؿ بوزارة ا٣بارجية العراقية كمن ٍب على األخّبة 
كلفة باإلنابة ُب إحدل الدكؿ العربية االتصاؿ كبالطرؽ الدبلوماسية بالسلطة القضائية األجنبية  أما إذا كانت السلطة القضائية آب

ا٤بوقعة على اتفاقية الرياض  فيكوف اإلتصاؿ مباشر،حيث ترسل طلبات االنابة القضائية َب القضايا ا١بزائية ا٤بطلوب تنفيذىا لدل 
يانات كاضتة كما يتعْب أف يشتمل الطلب على ذكر ب.(ّ)أل من االطراؼ ا٤بتعاقدة مباشرة عن طريق كزارة العدؿ لدل كل منها

كمفصلة ٚبص الشخص ا٤بطلوب اٚباذ األجراء معو كتبليغو أك تدكين أفادتو أك االستماع لشهادتو،كبيانات كاضتة عن اإلجراء 
. ٚبص نوع األسئلة ا٤براد توجيهها كموضوع ا١برٲبة كأدلتها كالنصوص القانونية ا٤بنطبقة عليها

باإلنابة،فلو نفس األدر القانو٘ب الذم يكوف لو لو ًب بواسطة السلطة القضائية أما األدر القانو٘ب لئلجراء ا٤بتخذ ُب ا٣بارج 
. (ْ)العراقية 

 
                                                           

 .ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئِٟٓ  (7 )اٌّبكح  ( )

ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ ( 356)اٌّبكح (2)

 .اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئٟارفبل١خ اٌو٠بٗ ِٓ  (ة/5 )اٌّبكح  (3)
 .ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئِٟٓ  (20)ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ،ٚاٌّبكح ( 355 )اٌّبكح (4)
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تسليم المجرمين : المبحث الثاني

تناكؿ القانوف أحكاـ تسليم اجملرمْب،فػىبػىوَّبى شركطو كا٢باالت ا٤بستثناة من جواز التسليم،ككذلك إجراءات طلب التسليم 
األعلى ككزير العدؿ فيما يتعلق ٕباالت التسليم بْب الدكؿ العربية ا٤بوقعة على اتفاقية الرياض العربية كصبلحية رئيس ٦بلس القضاء 

. كسنتناكؿ ا٤بواضيع ا٤بتقدمة بالشرح ُب مطالب دبلث.للتعاكف القضائي

شركط التسليم كحاالت منعو : المطلب األكؿ

شركط ،كرغم ذلك،فإف نطاؽ ىذا التسليم ليس مطلقان ، إذ ٜبة يقتضي تسليم اجملرمْب إٔب دكلة أخرل  توافر ٦بموعة من اؿ
،فقد نص القانوف على شركط ٧بددة ٯبب توفرىا ُب طلب التسليم،كما نص على ((ُُ))حاالت  يكوف فيها ىذا التسليم مرفوضان 

. ة مستقلة،كسنفرد لشرح كيبلن من ا٤بوضوعْب فقر((ِِ))حاالت معينة منع فيها التسليم كإف توفرت الشركط ا٤بطلوبة

: شركط التسليم -أكالن 

: يشَبط ُب طلب التسليم ما يأٌب 

إذا كاف ا٤بطلوب تسليمو متهمان بارتكاب جرٲبة،فينبغي أف تكوف ا١برٲبة ا٤برتكبو قد كقعت داخل إقليم الدكلة طالبة -ُ
كما يتوجب أف تكوف .ية ُب العراؽفا١برائم ا٤برتكبة ُب العراؽ من اختصاص السلطة القضائ –عدا العراؽ  –التسليم أك خارجها 

تعاقب عليها بالسجن أك ا٢ببس مدة ال تقل عن سنتْب أك أم  (العراؽ)قوانْب الدكلتْب طالبة التسليم كا٤بطلوب منها التسليم 
،إذ من غّب ا٤بمكن االعَباؼ ٕبكم أجنيب يتضمن عقوبة ال (ّ) (التجرٙب ا٤بضاعف)عقوبة اشد، كيطلق على ىذا الشرط مبدأ 

كجود ٥با ُب التشريع الوطِب، أك ا٤بوافقة على تسليم متهم عن فعل ىو من كجهة نظر الدكلة ا٤بطلوب منها التسليم ليس جنائيان 
(ْ)  .

قوبة أشد ٗبا فيها عقوبات السجن كيعِب ىذا الشرط جواز التسليم ُب ا١برائم ا٤بعاقب عليها با٢ببس سنتْب فأكثر أك أم ع
أما ا١برائم ا٤بعاقب عليها با٢ببس أقل من سنتْب أك بالغرامة فبل ٯبوز فيها .مدل ا٢بياة كا٤بؤبد كا٤بؤقت ككذلك اإلعداـ

. التسليم،فخطورهتا بسيطة كال تستأىل مثل ىذا األجراء

لتسليم،فيجب أف تكوف مدة ا٢بكم الصادرة ٕبقو ىي إذا كاف ا٤بطلوب تسليمو ٧بكومان عليو من ٧باكم الدكلة طالبة ا-ِ
 -إضافة إٔب مدة ا٢بكم –،كنرل أف ىذا الشرط مكمل ٤با قبلو،فيجب (ٓ)ا٢ببس مدة ال تقل عن ستة أشهر أك أم عقوبة أشد 

س،كٰبصل ذلك إذا ما أف تكوف ا١برٲبة معاقبان عليها ُب قوانْب الدكلتْب،ك أف تكوف العقوبة ا٤بقررة قانونان ال تقل عن سنتْب حب

                                                           
 . 38 ٓ-2004-اٌمب٘وح-كاه إٌٙٚخ اٌؼو٠جخ-ٍٚبئً اٌزؼبْٚ اٌلٌٟٚ فٟ رٕف١ن األؽىبَ اٌغٕبئ١خ االعٕج١خ-ػبكي ٠ؾ١ٝ.ك( )

ؽبالد اٌز١ٍَُ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ  ّوٚٛ اٌز١ٍَُ ٚؽبالد ِٕؼٗ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌمٛاػل ٚاإلعواءاد اٌقبٕخ ثبٌز١ٍَُ ، فاْ ِب ٠ٕطجك ػٍٝف١ّب ٠زؼٍك ة(2)

ِٚغ مٌه ِٓ اٌّّىٓ اٌوعٛع ئٌٝ اٌمٛا١ٔٓ ا١ٌٕٛٛخ ف١ّب ال ٔٔ  ػ١ٍٗ .٘ٛ اٌمٛاػل إٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب فٟ ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئٟ 

ِٓ لبْٔٛ اٌَّطوح اٌغٕبئ١خ اٌّغوثٟ  763- 76ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌمطوٞ ٚ 443-425)): ٚثٙنا اٌٖلك  رالؽع اٌّٛاك .ن االرفبل١خ فٟ رً

 (. (ِٓ اٌّغٍخ اٌغٕبئ١خ اٌز١َٔٛخ 33558-305ٚاٌفٖٛي 

كٚي اٌغبِؼخ اٌؼوث١خ ٚفٟ اٌّبكح اٌضبٌضخ لل اّزوٛذ  ٠ٚالؽع أْ ارفبل١خ ر١ٍَُ اٌّغو١ِٓ ث١ٓ.أ ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ/357اٌّبكح  (3)

ٚ٘ٛ ِب ٠أفن ثٗ اٌّْوع اٌَٛهٞ،أِب (ٛبٌجخ اٌز١ٍَُ ٚاٌّطٍٛة ِٕٙب اٌز١ٍَُ)أْ ٠ىْٛ َِزٜٛ اٌؼمٛثخ ٍٕخ ٚاؽلح أٚ اّل فٟ لٛا١ٔٓ اٌلٌٚز١ٓ 

اٌمٚبء اٌغيائٟ  –ػجل اإلٌٗ اٌقبٟٔ .ك  .لٛا١ٔٓ اٌلٌٚز١ٓاٌّْوع اٌفؤَٟ فمل اّزوٛ أْ رىْٛ اٌغوائُ اٌّورىجخ ِٓ ٔٛع اٌغٕب٠بد أٚ اٌغٕؼ فٟ 

. 296-295ٓ-964 -كِْك-اٌّطجؼخ اٌغل٠لح- ط–ٚعوائُ ِب ٚهاء اٌؾلٚك 

 . 5ٓ  –982 -ِطجؼخ ِإٍَخ اٌضمبفخ اٌؼّب١ٌخ –ثغلاك  -(كهاٍخ ِمبهٔخ)آصبه األؽىبَ اٌغٕب٠خ األعٕج١خ –ِٕنه وّبي ػجل اٌٍط١ف .ك (4)
 .ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خأ /357اٌّبكح (5)
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كبصدد .استدلت اكمة ا٤بصدرة للتكم بالظركؼ كاألعذار ا٤بخففة حيث يكوف ٥با أف تنػزؿ بالعقوبة إٔب ما دكف حدىا األدٗب
ىذا الشرط ٪بد أف القانوف ٓب يشَبط ُب ا٢بكم الصادر من ٧بكمة أجنبية قد اكتسب درجة البتات،كالعلة ُب ذلك أف ا٤بتهم رىن 

أعبله،فمن باب أكٔب جواز تسليم اكـو عليو ك إف  (ُ)من ا١بائز تسليمو إذا ما توفر الشرط ا٤بنصوص عليو ُب الفقرة التتقيق 
. ٓب يكتسب ا٢بكم درجة البتات

،فقد (ُ)إذا تعددت ا١برائم ا٤بطلوب عنها التسليم،يكفي أف تتتقق الشركط ا٤بتقدمة ُب إحداىا للقوؿ بصتة الطلب -ّ
معاقب عليها قانونان با٢ببس أقل من سنتْب أك بالغرامة مثبلن،فهذا ال يهم طا٤با أف إحدل  -ُب حالة التعدد–رائم تكوف إحدل اِب

. ا١برائم ا٤برتكبة كا٤بطلوب عنها التسليم قد توافرت فيها الشركط ا٤بطلوبة

حاالت المنع من التسليم  -ثانيان 

: فيها،كىينص القانوف على حاالت ٧بددة ال ٯبوز التسليم 

.  (ِ)ا١برائم السياسية كالعسكرية كتعد ا١برٲبة سياسية أك عسكرية  كفقان للقوانْب العراقية -ُ

امتداد اختصاص القضاء الوطِب للجرائم ا٤برتكبة ُب ا٣بارج،كما لو كانت ا١برٲبة من ا١بائز ٧باكمة ا٤بتهم عنها أماـ ٧باكم -ِ
. (ّ)العراؽ رغم ارتكاهبا خارجو 

ف الشخص ا٤بطلوب تسليمو رىن التتقيق أك ااكمة أماـ ٧باكم العراؽ كعن ا١برٲبة ذاهتا،أك إذا كانت الدعول إذا كا-ّ
ا١بزائية ا٤بقامة ضده قد حيًسمىت ُب العراؽ باإلدانة أك الرباءة،أك قد صدر قرار باإلفراج عنو من ٧بكمة عراقية أك من قاضي ٙبقيق 

. عراقي

كانت الدعول ا١بزائية قد انقضت كفقان الحكاـ القانوف العراقي أك قانوف الدكلة طالبة التسليم  كذلك ال ٯبوز التسليم إذا
. (ْ)ألم سبب من أسباب االنقضاء كالعفو كالتقادـ 

 (ٓ)ٛبتع ا٤بطلوب تسليمو ٔبنسية الدكلة ا٤بطلوب منها التسليم،كما لو كاف ا٤بطلوب تسليمو من العراؽ عراقي ا١بنسية -ْ
. (ٔ) (ٰبظر تسليم العراقي إٔب ا١بهات كالسلطات األجنبية): كألٮبية ىذا الشرط فقد نص الدستور العراقي ا١بديد على أنو .

كمع ذلك قد يكوف ا٤بطلوب تسليمو مطلوبان عن قضية أخرل غّب ا١برٲبة ا٤بطلوب تسليمو عنها،فإذا كاف كذلك ككاف رىن 
أما ُب .ىذه ا٢بالة يؤجل النظر ُب طلب التسليم حٌب يصدر قرار باإلفراج عنو أك حكمان برباءتوالتتقيق أك ااكمة ُب العراؽ،ففي 

                                                           
. ة ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ/357اٌّبكح ( )

ونٌه ا١ٌَب١ٍخ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ثْأْ رؾل٠ل اٌغوائُ  (22،   2)الؽع اٌّبكر١ٓ دِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ،ٚ(  /358)حاٌّبك (2)

،ِٚغ مٌه فمل ِٓ اٌز١ٍَُ ٚاٌؼَىو٠خ  ػٍٝ اٍزضٕبء اٌغوائُ ا١ٌَب١ٍخ  اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئٟارفبل١خ اٌو٠بٗ ِٓ (أ ، ة ، ط / 4)ٖٔذ اٌّبكح 

 األٛوافػٍٝ ٍِٛن ٚهؤٍبء  ٞاٌزؼل- )): اٍزضٕذ ٘نٖ االرفبل١خ اٌغوائُ ا٢ر١خ ِٓ ػلاك اٌغوائُ ا١ٌَب١ٍخ ٌٚٛ اهرىجذ ثٙلف ١ٍبٍٟ ٟٚ٘ 

. فوٚػُٙ أٚ إٌُٔٛٙاٌّزؼبللح أٚ ىٚعبرُٙ أٚ 

 30اٌغيائ١خ اٌؼَىوٞ هلُ  اد٠ٚالؽع أ٠ٚب لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوُ(.(اٌّزؼبللح األٛوافػٍٝ أ١ٌٚبء اٌؼٙل أٚ ٔٛاة اٌوؤٍبء ٌلٜ  اٌزؼلٞ-2

. ثْأْ رؾل٠ل اٌغوائُ اٌؼَىو٠خ 2007ٌَٕخ

اإلل١ٍّٟ ٚاٌؼ١ٕٟ ٚاٌْقٖٟ :رٖبٓ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ثْأْ االؿ 3 -6ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ،ٚرالؽع اٌّٛاك ( 358/2)حاٌّبك (3)

 .ٚاٌْبًِ
. ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئِٟٓ  (ٖ ، ى/ 4)ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ،ٚونٌه اٌؾبي فٟ ٔٔ اٌّبكح( 358/3)حاٌّبك (4)

٠غٛى ٌىً  )):ٖٚٔٙب اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئٟ ارفبل١خ اٌو٠بِٗٓ  (40)ٚرالؽع اٌّبكح .ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ (358/4)حاٌّبك (5)

افزٖبٕٗ، ثزٛع١ٗ االرٙبَ ٙل ِٓ ٠ورىت ُِٕٙ ٌلٜ  ئ١ٌٙب٠ّزل  اٌزٟاٌؾلٚك  ف٠ّٟزٕغ ػٓ ر١ٍَُ ِٛا١ٕٛٗ ٠ٚزؼٙل  أْاٌّزؼبللح  األٛوافٛوف ِٓ 

(. (لبْٔٛ وً ِٓ اٌلٌٚز١ٓٞ عوائُ ِؼبلجب ػ١ٍٙب ف األفوٜاٌّزؼبللح  األٛوافِٓ  أٞ

. 2005أٚال ِٓ كٍزٛه عّٙٛه٠خ اٌؼواق ٌَٕخ / 2اكح اٌُ (6)
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.  (ُ)حالة ا٢بكم عليو باإلدانة،فيؤجل النظر ُب التسليم حٌب تنفذ العقوبة الصادرة ٕبقو من القضاء العراقي 

 

سير اإلجراءات في إحالة طلب التسليم كالنظر فيو : المطلب الثاني

إجراءات إحالة طلب التسليم إلى محكمة الجنايات -أكالن 
تقدـ طلبات التسليم كبالطرؽ الدبلوماسية  إٔب كزارة العدؿ،كمن الطبيعي أف تقدـ الطلبات بصورة ٙبريرية،على أف تتضمن 

: نوعْب من البيانات

اؽ ا٤بثبتة ١بنسيتو إذا كاف من بيانات ٚبص الشخص ا٤بطلوب تسليمو،كتشمل إ٠بو الكامل كلقبو كأكصافو كصورتو كاألكر-ُ
. رعايا الدكلة الطالبة

صورة ر٠بية من أمر القبض مصدقة من ا١بهة القضائية :بيانات ٚبص ا١برٲبة ا٤برتكبة ا٤بطلوب عنها التسليم كتشمل -ِ
أما إذا .ألكراؽ التتقيقيةا٤بختصة،مبينان فيو الوصف القانو٘ب للجرٲبة كا٤بادة العقابية ا٤بنطبقة عليها مع صورة ر٠بية مصدقة من ا

.  (ِ)كانت الدعول ٧بسومة بإدانة ا٤بطلوب تسليمو فَبفق نسخة ر٠بية مصدقة من قرار ا٢بكم سواء كاف ا٢بكم كجاىيان أـ غيابيان 

كمع ذلك فقد أجاز القانوف ُب حالة االستعجاؿ توجيو الطلب بطريق الربؽ أك ا٥باتف أك الربيد أك بأم من كسائل االتصاؿ 
فاف  لرئيس ٦بلس القضاء األعلى   –لتتقيق التعاكف ا٤بنشود بْب الدكؿ ُب مكافتة ا١برٲبة  –ديثة ببل مرفقات،كُب ىذه ا٢بالة اّب

كعلى السلطات العراقية ُب ىذه .أف يطلب إٔب السلطات العراقية مراقبة الشخص ا٤بطلوب تسليمو ٢بْب كصوؿ الودائق ا٤بطلوبة
لكفيلة ٗبراقبة الشخص ا٤بطلوب كمن أىم ىذه االحتياطات عرض األمر على قاضي التتقيق الذم يقع ا٢بالة اٚباذ االحتياطات ا

الشخص ا٤بطلوب ُب منطقة اختصاصو ليصدر قراران بتوقيفو أك إطبلؽ سراحو إٔب أف يفصل ُب الطلب،مع كجوب توقيف ذلك 
ٯبوز إطبلؽ السراح فيها بكفالة،كٙباط ا١بهة الطالبة دكف  الشخص إذا كانت ا١برٲبة ا٤بطلوب تسليمو عنها من ا١بنايات الٍب ال

. (ّ)تأخّب ٗبا أٚبذ من إجراءات بشأف طلبها 

كٗبا أف اكمة ا٤بختصة ُب النظر بطلبات التسليم ىي ٧بكمة ا١بنايات الٍب يعينها كزير العدؿ، فتقـو الوزارة بإحالة الطلب إٔب 
.  (ْ)لطلب للشركط القانونية ٧بكمة ا١بنايات بعد التتقق من استيفاء ا

إجراءات محكمة الجنايات عند النظر في طلب التسليم   -ثانيان 

عند كركد طلب التسليم مع مرفقاتو من رئيس ٦بلس القضاء األعلى أك من كزارة العدؿ  إذا كاف الطلب مقدمان من إحدل 
ص ا٤بطلوب تسليمو با٢بضور أمامها ُب ا١بلسة الٍب ٙبددىا الدكؿ العربية إٔب ٧بكمة ا١بنايات ٙبدد يومان للنظر فيو،كتكلف الشخ

،ٍب (إف كجد أم منهما)لتستمع إٔب أقوالو،كبعد أف تتلو عليو ا٤برفقات،تستمع إٔب أقواؿ ٩بثل الدكلة الطالبة أك من ينوب عنو 
                                                           

ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ،ِٚغ مٌه أعبىد اٌّبكح اٌقبَِخ ِٓ ارفبل١خ ر١ٍَُ اٌّغو١ِٓ ث١ٓ كٚي اٌغبِؼخ  359اٌّبكح ( )

ًَس ػبكرٗ ٌٍلٚيئ١ٌٙب اٌز١ٍَُ ر١ٍَّٗ ِإلزبًا ٌّؾبوّزٗ،ثْوٛ ئٌٍلٌٚخ اٌّطٍٛة  ))  (اٌٍّغبح) اٌؼوث١خ د ثز١ٍَّٗ ثؼل أزٙبء ػَس ََس ح اٌزٟ 

(. (اٌّؾبوّخ ٚلجً رٕف١ن اٌؼمٛثخ ػ١ٍٗ

 .ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئِٟٓ (42)،ٚونٌه اٌّبكحِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ ( 360)اٌّبكح (2)

ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ ِٓ  (43)كح ٚونٌه اٌؾبي فٟ اٌّب،ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ( 09 ٚ  364 )اٌّبكر١ٓ (3)

 .20ٓ (2)ٚ ٠الؽع اٌٙبِِ  هلُ .اٌمٚبئٟ

 .ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ(أ /   36 )اٌّبكح (4)
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. تستمع إٔب شهود دفاع الشخص ا٤بطلوب كاألدلة الٍب يقدمها لنفي ا١برٲبة عنو 

الدفاع،فقد أجاز القانوف للمطلوب تسليمو أف يوكل ٧باميان ٱبتاره،مع مبلحظة أف ا١برٲبة إف كانت من ا١بنايات كلضماف حق 
. أك ا١بنح ٗبقتضى القوانْب العراقية فعلى اكمة أف تندب ٧باميان للدفاع عنو

: كبعد أف تستمع اكمة إٔب دفاع الشخص ا٤بطلوب،تفصل ُب الطلب كما يأٌب

كانت الدعول ا٤بطلوب تسليمو عنها رىن التتقيق،فللمتكمة أف تقضي بقبوؿ الطلب أك رده بناءن على مدل كفاية إذا -ُ
. األدلة ا٤بطركحة أمامها 

بل عليها أف .إذا كانت الدعول ا٤بطلوب تسليمو عنها ٧بسومة باإلدانة،فبل تستمع اكمة إٔب أدلة ا٤بتهم ُب نفي ا١برٲبة-ِ
أك رده بناءن على توافر الشركط الٍب يتطلبها القانوف،كأف تكوف ا١برٲبة ا٤بطلوب تسليمو عنها غّب معاقب  تقضي بقبوؿ الطلب

عليها ُب القوانْب العراقية،أك أف العقوبة ا٤بقررة ٥با دكف ا٢بد األدٗب ١بواز  التسليم،ففي مثل ىذه ا٢بالة عليها أف تقضي برد 
. الطلب

كٗبا أف .(ُ)الصادر من ٧بكمة ا١بنايات ىو قرار بات ال ٯبوز الطعن فيو ٛبييزان –الطلب أك ردهبقبوؿ –كجدير بالذكر أف القرار
للمتكمة أف تقرر توقيف الشخص ا٤بطلوب للتسليم حٌب تنتهي من إجراءاهتا،باستثناء ا١برائم الٍب ٯبب التوقيف فيها ،فإف على 

ًبر بو ٦بلس  القضاء األعلى أك  كزارة العدؿ ٕبسب ا٢باؿ،كال اكمة أف تقرر إخبلء سبيل الشخص إذا قضت برد الطلب كتيخٍ 
سل األكراؽ مع القرار إٔب .ٯبوز إعادة الطلب بتسليم ذات الشخص عن ا١برٲبة ذاهتا أما إذا صدر القرار بقبوؿ طلب التسليم فػىَبي

. (ِ)بية منظمة إٔب اتفاقية الرياض العربية٦بلس القضاء األعلى أك إٔب  كزارة العدؿ مباشرةن إذا كانت الدكلة الطالبة دكلة عر

كقرار اكمة بقبوؿ الطلب التسليم ٯبب أف يتضمن حسم موضوع ا٤بضبوطات،إذ على اكمة أف تفصل ُب تسليم ما 
 يضبط ُب حيازة الشخص ا٤بطلوب من األشياء ا٤بتتصلة من ا١برٲبة أك الٍب استعملت ُب ارتكاهبا أك الٍب ٲبكن اٚباذىا دليبلن 

عليو،على أف قرارىا بتسليم ا٤بضبوطات ينبغي أف ييراعى فيو مبدأ عدـ اإلخبلؿ ٕبقوؽ الغّب حسن النية
(ّ) .

قواعد عامة في تسليم المجرمين : المطلب الثالث

صالحيات رئيس مجلس القضاء االعلى  -أكالن 

القانوف لرئيس ٦بلس القضاء االعلى، كاىم ىذه يتضح من مبلحظة القواعد العامة ُب تسليم اجملرمْب الدكر الكبّب الذم أعطاه 
: الصبلحيات ما يأٌب

. الموافقة على التسليم أك رفضو -ُ

ٗبا أف ا٤بسألة تتعلق بقضايا دبلوماسية فقد أجاز القانوف لرئيس ٦بلس القضاء األعلى ،على أف يقَبف ذلك ٗبوافقة كزير 
،كلو ا٢بق  أيضان ُب أف يشَبط ُب قرار  (ْ)عدـ ا٤بوافقة على التسليما٣بارجية،أف يوافق على تسليم الشخص ا٤بطلوب،كما لو 

                                                           
. ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ  36اٌّبكح ( )

. ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ 362اٌّبكح (2)

 .ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئِٟٓ   (47)ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ،ٚونٌه اٌؾبي فٟ اٌّبكح  366اٌّبكح  (3)
فيذا لعقوبة ٧بكـو هبا عن جرٲبة ال ٯبوز توجيو اهتاـ إٔب الشخص الذم سلم أك ٧باكمتو حضوريا أك حبسو تن)) :كنصها اتفاقية الرياض العربية للتعاكف القضائيمن  (ِٓ)ا٤بادة تبلحظ (ْ)

 :-تيةسابقة على تاريخ التسليم غّب تلك الٍب سلم من أجلها كا١برائم ا٤برتبطة هبا أك ا١برائم الٍب ارتكبها بعد التسليم إال ُب ا٢باالت اآل
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أما إذا .(ُ)التسليم عدـ ٧باكمة الشخص إال عن ا١برٲبة الٍب سيلَّم من أجلها،كيكوف قراره با٤بوافقة على التسليم من عدمو هنائيان 
ل أية مسألة ))ف أجلها،حنثت الدكلة بوعدىا كأجرت ٧باكمة الشخص عن جرائم أخرل غّب الٍب سيٌلم ـ ل كما ٙبي فأف ا٤بسألة ٙبي

.  (ِ)((دبلوماسية

إيقاؼ النظر في طلب التسليم -ِ

بعد إحالة ٦بلس القضاء األعلى  لطلب التسليم إٔب ٧بكمة ا١بنايات الٍب عينتها،قد تستجد ظركؼ أك أسباب تدعو إٔب 
لقضاء األعلى أف يطلب من اكمة إيقاؼ النظر ُب رفض الطلب مباشرة من اجمللس،ففي مثل ىذه ا٢بالة لرئيس ٦بلس ا

الطلب،كعلى اكمة أف تستجيب كتقرر كقف اإلجراءات،فأف كاف ا٤بطلوب تسليمو موقوفان ٱبلى سبيلو،كتعاد األكراؽ إٔب ٦بلس 
.    (ّ)القضاء األعلى 

تعدد طلبات التسليم -ثانيان 

كاحدة كبشأف تسليم شخص بذاتو،فقد حدد ا٤بشرع أكلويات ينبغي إذا تعددت طلبات التسليم من دكؿ ٨بتلفة عن جرٲبة 
: مراعاهتا ُب تقدٙب بعض الطلبات على غّبىا ككما يأٌب

الربم أك البترم أك )تقدٙب طلب الدكلة الٍب أضرَّت ا١برٲبة بأمنها اك ٗبصا٢بها،ٍب الدكلة الٍب كقعت ا١برٲبة ُب إقليمها -ُ
. ص ا٤بطلوب تسليمو من رعاياىا،ٍب الدكلة الٍب يكوف الشخ(ا١بوم

ُب حالة اٙباد الظركؼ ُب ٝبيع الطلبات،كما لو كانت ا١برٲبة قد أضرت بأمن كمصاّب اكثر من دكلة،ففي ىذه ا٢بالة -ِ
. تراعى األسبقية ُب تقدٙب الطلب،فتتقدـ الدكلة األسبق ُب طلب التسليم

متعددة،ففي ىذه ا٢بالة يكوف الَبجيح بينها حسب ظركؼ  كقد تتعدد طلبات التسليم لشخص ميعىْبَّ كلكن عن جرائم-ّ
.  (ْ)ا١برٲبة كخطورهتا 

تأخر الدكلة الطالبة في االستالـ -ثالثان 

بعد إببلغ الدكلة طالبة التسليم بقرار ا٤بوافقة على طلبها،ينبغي أف تبادر إٔب استبلـ الشخص ا٤بطلوب،فا٤ببادرة السريعة على 
استبلمها لو دليل على جديتها ُب الطلب،كما أف ضماف عدـ التعسف ٕبرية الشخص ا٤بطلوب حيث يكوف ُب الغالب موقوفان 

إذا ٓب تتسلم الدكلة  )): لذا نص القانوف على إنو.إبقاءه ُب التوقيف مدة غّب ٧بددةلضماف عملية التسليم يستوجب عدـ 
الشخص الذم صدر القرار بتسليمو خبلؿ شهرين من تأريخ إخبارىا بأنو مهيأ للتسليم إليها،فيخلى سبيلو فوران،كال ٯبوز تسليمو 

                                                                                                                                                                                     
 َّيو كٓب يغادره خبلؿ إذا كاف الشخص ا٤بسلم قد أتيتت لو حرية ككسيلة ا٣بركج من إقليم الطرؼ ا٤بتعاقد ا٤بسلم إؿ-أ      

 .يوما بعد اإلفراج عنو هنائيا أك خرج منو كعاد إليو باختياره
من ىذه االتفاقية كٗبتضر قضائي يتضمن أقواؿ  ِْإذا كافق على ذلك الطرؼ ا٤بتعاقد الذم سلمو كذلك بشرط تقدٙب طلب جديد مرفق با٤بستندات ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة -ب     

 ((ختصة لدل الطرؼ ا٤بتعاقد ا٤بطلوب إليو التسليمالشخص ا٤بسلم بشأف امتداد التسليم كيشار فيو إٔب انو أتيتت لو فرصة تقدٙب مذكرة بدفاعو إٔب ا١بهات آب
. ك ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ/ 362اٌّبكح  ( )

. اٌّنووح اإل٠ٚبؽ١خ ٌمبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ (2)

 . 2ٓ (2)ٚ ٠الؽع اٌٙبِِ هلُ .ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ 363اٌّبكح  (3)

. إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خط ِٓ لبْٔٛ /365اٌّبكح  (4)
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. (ُ)((بعد ذلك عن ا١برٲبة ذاهتا

دكلة أجنبية  طلب العراؽ تسليم شخص من-رابعان 

كما تيفاتح السلطات العراقية بالطرؽ الدبلوماسية لتسليم شخص ما ،كذلك على العراؽ اتباع الطرؽ الدبلوماسية فيما إذا 
ككيفية ذلك تبدأ .طلبت السلطات العراقية متهمان أك ٦برمان ُب ا٣بارج اكمتو عن جرٲبة كقعت فيو،أك لتنفيذ حكم صادر ٕبقو

لس القضاء األعلى مرفقان بو الودائق ا٤بشار إليها آنفا الٚباذ ا٣بطوات البلزمة لطلب تسليمو عرب كزارة بعرض الطلب على مج
أما بْب العراؽ كالدكؿ العربية ا٤بوقعة على اتفاقية الرياض العربية للتعاكف القضائي فيقدـ طلب .(ِ)ا٣بارجية كبالطرؽ الدبلوماسية 

.  (ّ)الدكؿ بصورة مباشرة دكف ا٢باجة إٔب اتباع الطريق الدبلوماسيالتسليم إٔب كزارة العدؿ ُب تلك 

 

الخاتمة  

طابعو ا١بنائي  الدكٕب  ، فهو ٯبمع بْب التشريع ا١بنائي الداخلي للدكلة  ،   األكؿ: يتسم موضوع البتث  ُب أٮبيتو بأمرين 
كالثا٘ب ىو معا١بتو ٤بوضوع يتسم با٢بدادة  فا١برائم .ية كمقرراهتا كبْب ا٤بواديق الدكلية  ا٤بتمثلة باالتفاقيات كتوصيات ا٤بؤٛبرات الدكؿ

كمن خبلؿ دراستنا ٥بذا ا٤بوضوع ا٢بيوم، فقد توصلنا من خبللو  إٔب آراء  .البيئية العابرة للقارات  تعد من ا١برائم ا٢بديثة نسبيان ي 
: كمقَبحات لعل من أٮبها ما يأٌب 

خذ بعْب االعتبار  الواقع العملي ُب انتشار  جرائم  البيئية  ، كالعمل على سىن  قانوف دعوة  ا٤بشرع العراقي إٔب األ: أكالن 
خاص يتضمن اإلجراـ كالعقاب  كقواعد اإلجراءات كاإلدبات  

حيث أف غالبية االتفاقيات ا٣باصة بالتعاكف القانو٘ب  كالقضائي ا٤بعقوده بْب العراؽ كغّبه من الدكؿ ، ىي اتفاقيات : ثانيان 
ٲبة  حيث ٓب تكن  شبكة االنَبنت قد ظهرت أك كانت موجودة لكنها ٧بدكدة، فإف الدعوة لتعديل ىذه االتفاقية  أصبح قد

. ضركرة ملتة خاصة مع التطور ُب تكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاالت

إلجراـ، كحيث أف حقوؽ اإلنساف كُب ٦باؿ تسليم اجملرمْب بوصفو الوسيلة األكٔب  ُب ٦باؿ التعاكف الدكٕب  ُب مكافتة ا: ثالثان 
كالعمل  على ٞبايتها ال يقل أٮبية  عن ٦باؿ التعاكف الدكٕب ُب مكافتة اإلجراـ، فقد كجدنا إف ا٘باه ا٤بشرع العراقي  ُب جعل 

: قرار  ٧بكمة ا١بنايات باتان بشأف ا٤بوافقة على التسليم أك رفضو ال ٱبلو من نقد كونو يتعارض مع أمرين أساسيْب 

. تعارضو مع الضمانات الدكلية ٢بقوؽ اإلنساف، كالٍب تؤكد على حق ا٤بتهم ُب الطعن-أ

كلذلك فإف اكتساب .تعارضو مع حقيقة  كوف اإلنساف مهما بلغ فإنو قد ٱبطأ فا٣بطأ خلة بشرية ٗبا فيهم القضاة-ب
لذلك دعونا إٔب تعديل ا٤بادة .ف ا٥بامْبالقرار الصادر من ٧بكمة ا١بنايات درجة البتات فور صدكره يتعارض  مع ىذين األمرم

                                                           
فإذا ٓب يتم تسلم الشخص ُب ا٤بكاف كالتاريخ اددين ٯبوز )): من اتفاقية الرياض العربية للتعاكف القضائي فتنص على أنو (ٔ)أما ا٤بادة.من قانوف أصوؿ ااكمات ا١بزائية ّٕٔا٤بادة  (ُ)

يوما على التاريخ ادد للتسليم دكف ٛبامو ، كال ٘بوز ا٤بطالبة بتسليمو مرة أخرل  َّحاؿ فانو يتم اإلفراج عنو بانقضاء  يوما على ىذا التاريخ ، كعلى أية ُٓاإلفراج عنو بعد مركر 
 (.(عن الفعل أك األفعاؿ الٍب طلب من أجلها التسليم

. ِٓ اٌمبْٔٛ 360كح ِٓ لبْٔٛ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ،ٚرالؽع اٌٛصبق اٌّطٍٛثخ اٌّْبه أ١ٌٙب فٟ اٌّب 368اٌّبكح  (2)

اٌمٚبئ١خ ٚغ١و اٌمٚبئ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌمٚب٠ب  ٚاألٚهاقٚروًٍ اٌٛصبئك ..)): ِٓ ارفبل١خ اٌو٠بٗ اٌؼوث١خ ٌٍزؼبْٚ اٌمٚبئٟ ػٍٝ أٔٗ  (6)رٕٔ اٌّبكح (3)

 (.(...ػٓ ٛو٠ك ٚىاهح اٌؼلي ٌلٜ وً ٛوف ِزؼبلل اٌغيائ١خ ِجبّوح
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. من قانوف أصوؿ ااكمات ا١بزائية ُّٔ

الدعوة إٔب كجوب تأىيل القائمْب على أجهزة العدالة كالشرطة،فتيث أنو ما من دكلة ٲبكنها النجاح ُب مواجهة ىذه : رابعان 
الدكؿ ، لذا كاف للدعوة إٔب ضركرة كجود تعاكف دكٕب  ُب األ٭باط ا٤بستتددة  من ا١برائم ٗبفردىا دكف تعاكف كتنسيق مع غّبىا من 

: كتبدك أٮبية التدريب ُب أمرين.٦باؿ تدريب رجاؿ العدالة ا١بنائية صدل لدل غالبية الدكؿ 

. كونو الوسيلة الفعلية الناجتة كا٤بؤدرة الٍب تكفل االستفادة من ٘بارب اآلخرين-أ

علمية  موضع التطبيق الفعلي  من أجل التعرؼ على األخطاء  كالسلبيات كونو الوسيلة ا٤ببلئمة  لوضع ا٤بعارؼ اؿ-ب
. الٍب ٲبكن أف يكشف عنها  التطبيق العملي للقوانْب كاألنظمة ككضع ا٢بلوؿ  الكفيلة لبتثها

: كهبذا الصدد سجلنا ا٤بقَبحات اآلتية

باإلضافة إٔب األكادٲبيْب من أساتذة ضركرة إيفاد عدد من القضاة  كأعضاء االدعاء العاـ كاققْب العدليْب -ُ
ا١بامعات عمومان كأساتذة القانوف إٔب ا٣بارج ٢بضور  دكرات تأىيلية خاصة ٗبكافتة البيئي  على كجو ا٣بصوص  ، ليتؤب  

. ا٤بتخرجْب من ىذه الدكرات بعد رجوعهم فتح دكرات ٩بادلة لتدريب زمبلءىم ُب العراؽ

ف ا٤بنهج التدريسي لكليات القانوف كمعاىد اإلدارة القانونية ك للمعهد القضائي ضركرة استتداث مادة دراسية  ضم-ِ
. ٚبتص بتدريس جرائم البيئية  كسبل مواجهتها

كحيث أف التعاكف بْب الدكؿ ُب مواجهة جرائم البيئية ال ٲبكن أف يتتقق أف ٓب تستتدث  ُب كل دكلة  أجهزة : خامسان 
: ىرة ،مهمتها الكشف عن ىذه ا١برائم كتعقب مرتكبيها بالسرعة كضبطهم، لذا دعونا إٔب متخصصة  يناط هبا مواجهة ىذه الظا

ضركرة إنشاء قنوات اتصاؿ سريع بْب السلطات ا٤بختصة ُب الدكؿ ، بغية تيسّب ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات ا٤بتعلقة ٔبرائم -أ
. فيهم كالقبض عليهم ، كا٤بعلومات ا٤بتعلقة باألدلةالبيئية  كتباد٥با، من ذلك ا٤بعلومات ا٤بتعلقة بتتديد أماكن ا٤بشتبو 

ضركرة استتداث أجهزة متخصصة يناط هبا مواجهة ىذا النوع من ا١برائم، مهمتها الكشف عنها كتعقيب مرتكبها -ب
. كالقبض عليهم،على أف يكوف ا٤بنتسبْب ٥بذه األجهزة من ا٤بختصْب ُب العمل باجملاؿ  البيئي 

استتداث مثل ىذه األجهزة،ككضع اإلمكانات ٙبت تصرؼ سلطة التتقيق ُب أعماؿ التفتيش كالتترم  مع التأكيد على أف 
عل ينبغي أف ال يتجاكز حدكد ا٢بماية الواجبة ٢بقوؽ اإلنساف كحرمة حياتو ا٣باصة،كعلى أف تقـو ىذه السلطة  على أسس 

. قانونية كاضتة كدقيقة تنسجم مع ا٤بعايّب الدكلية ٢بقوؽ اإلنساف

كُب ا٣بتاـ فإف البتث التعاكف القضائي الدكٕب ُب ا١برائم  البيئية كسرب أغواره  ٰبتاج إٔب مؤلفات ال إٔب ٕبوث موجزة ، كمع 
ذلك فقد حاكلنا جهد اإلمكاف تسليط الضوء على ىذا ا٤بوضوع ا٤بهم كا٢بيوم ُب ضل التقدـ االلكَبك٘ب ،كنتمُب أف نكوف قد 

ضوع كإعطاءه حقو، كنسألو تعأب أف يكوف البتث  كما توصلنا من خبللو من نتائج كمقَبحات لبنو ُب كفقنا ُب بياف أٮبية ا٤بو
. بناء صرح العدالة كاالستقرار  كاألمن على الصعيدين الداخلي كالدكٕب، كمن ا التوفيق
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: المراجع

الكتب كاألبحاث كالمقاالت القانونية -أكالن 

. ََِٗقانوف أصوؿ ااكمات ا١بزائية،دار ا٢بامد،عماف، شرح:براء منذر كماؿ عبداللطيف  . 
مؤٛبر األمم ا٤بتتدة ا٢بادم عشر ٤بنع ا١برٲبة كالعدالة ا١بنائية، ا٤بنعقد ُب بانكوؾ : تدابّب مكافتة ا١برائم ا٤بتصلة با٢بواسيب  .2

. . A/CONF.203/14 كديقة رقم –ـ ََِٓ/ْ/ِٓ-ُُٖب الفَبة 
. ُٖٗٗا١بوانب اإلجرائية للجرائم ا٤بتعلقة باإلنَبنت، دار النهضة العربية، القاىرة، : ٝبيل عبد الباقي الصغّب  .3
 :ٕبث منشور ُب اإلنَبنت على ا٤بوقع.ا١بهود الدكلية ُب مواجهة جرائم االنَبنت-حسْب بن سعيد بن سيف الغافرم .4

ww.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=337&d=1200580014 ( آخر
 (ََِٗ/ِ/َِة للموقع ُب زيار

 .ََِْكسائل التعاكف الدكٕب ُب تنفيذ األحكاـ ا١بنائية األجنبية،دار النهضة العربية،القاىرة،:عادؿ ٰبٓب .5
. ُْٔٗ،ا٤بطبعة ا١بديدة،دمشق،ُالقضاء ا١بزائي  كجرائم ما كراء ا٢بدكد،ج:عبد اإللو ا٣با٘ب  .6
. ُْٔٗ،دار العركبة للطباعة كالنشر ، دمشق، ِكراء ا٢بدكد ج القضاء ا١بزائي الوطِب كجرائم ما:عبد اإللو ا٣با٘ب .7
 . ََِِالدليل ا١بنائي كالتزكير ُب جرائم الكمبيوتر كاإلنَبنت ، دار الكتب القانونية ، القاىرة : عبد الفتاح بيومي حجازم  .8
 .ََِٔعربية ،القاىرة،اإلجراءات ا١بنائية عرب االنَبنت ُب القانوف األمريكي،دار النهضة اؿ:عمر ٧بمد بن يونس .9

دراسة كصفية تأصيلية للظاىرة اإلجرامية )التتديات األمينة ا٤بصاحبة لوسائل االتصاؿ ا١بديدة  -فايز بن عبدا الشهرم .0 
ٕبث منشور ُب الشبكة الدكلية اإلنَبنت على -(على شبكة اإلنَبنت

 ََِٗ/ِ/َِآخر زيارة للموقع ُب ) www.arablawinfo.com/Researches_AR/134.doc:ا٤بوقع
) .
 . ََِٓتدريب رجاؿ العدالة كأدره ُب ٙبقيق العدالة ، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، الرياض : ٧بمد السيد عرفة  .  
.  ُِٖٗ، بغداد، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية،(دراسة مقارنة)آدار األحكاـ ا١بناية األجنبية: اؿ عبد اللطيفمنذر كم .2 
السياسة ا١بنائية  ُب مواجهة جرائم اإلنَبنت،ٕبث مقدـ إٔب مؤٛبر التنمية البشرية ُب عآبو متغّب :موسى مسعود ارحومة  .3 

 .ََِٕ/ٕ/ُِ-َُللفَبة من  (األردف)،جامعة الطفيلة 
القوانْب الوطنية  كاالتفاقيات كالتوصيات كالقرارات الدكلية -دانيان 
. (ا٤بعدؿ) ُُٕٗلسنة  ُّقانوف أصوؿ ااكمات ا١بزائية العراقي رقم  . 
. ُّٖٗاتفاقية الرياض العربية للتعاكف القضائي لسنة  .2
اإلجراءات ا١بنائية ا٤بتعلقة بتكنولوجيا ـ بشأف مشاكل ُٗٗٗ/ٗ/ ُُالصادرة ُب  13(R95) توصية اجمللس األكريب رقم .3

 .ا٤بعلومات
.  ََُِاالتفاقية األكربية بشأف اإلجراـ أ٤بعلوماٌب لسنة 

http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/134.doc


 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

214 

 

 

 

  

  

 



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

215 

 

 

قواعد حماية البيئة أثناء النزاع المسلح 
 (الجزائر) المدية   -جامعة الدكتور يحى فارس كلية الحقوؽ /أسامة غربي .د

  

  

تعا٘ب البشرية من كيبلت كأضرار ا٢بركب كالنزاعات ا٤بسلتة، كٓب تتوقف ىذه ا٤بعاناة عند اإلضرار بالبشر ك٩بتلكاهتم        
كلقد حاكؿ اجملتمع الدكٕب أف ٰبد من االعتداءات الٍب تطاؿ البيئة أدناء . كأموا٥بم، بل امتد ذلك إٔب البيئة كتوازهنا كسبلمتها

ذا األمر الذم ٓب يبدأ إال مع بداية السبعينات من القرف ا٤باضي، كما حاكؿ أيضا تنبيو الشعوب كا٢بكومات النزاعات ا٤بسلتة، ق
ة إٔب أف األنشطة اإلنسانية اذا ٓب يتم ضبطها كتصويبها فإهنا هتدد البيئة الطبيعية كٚبلق ٨باطر جسيمة ٛبس الرفاىية اإلنسانية كا٢بيا

. بل تشجيع كتعزيز قياـ ا٢بكومات كا٤بنظمات الدكلية ٗبا ينبغي ٢بماية البيئة كٙبسينهاالبشرية ذاهتا، إضافة إٔب ٕبث س

كيبلحظ أف ما تسببت بو النزاعات ا٤بسلتة من أضرار جسيمة للبيئة حرؾ ا١بهود ٫بو فرض التزامات قانونية على       
الدكؿ ٕبماية البيئة كقت النزاع ا٤بسلح، غّب أف مدل ىذه االلتزامات كاف ٧بدكدا كغّب مباشر ُب بادئ األمر، لكنو تطور منذ إبراـ 

. ُِٕٗالبيئة ألغراض عسكرية ا٤بعتمدة عاـ اتفاقية حظر استخداـ تقنيات 

كُب ىذا االطار سنقـو بدراسة كتقييم عدد من الودائق الدكلية الٍب فرضت التزامات على الدكؿ األطراؼ من اجل ٞباية       
ابتداء من إعبلف ساف البيئة أدناء النزاعات ا٤بسلتة، ىذه الودائق الٍب ٪بد البعض منها تكلم عن موضوع البيئة بطريقة غّب مباشرة 

إضافة إٔب بركتوكوؿ جنيف . َُٕٗ، كاتفاقية الىام ا٣باصة باحَباـ قوانْب كأعراؼ ا٢برب الربية لعاـ ُٖٖٔبَبسبورج لعاـ 
، كاتفاقية حظر استتداث كإنتاج األسلتة البكَبيولوجية لعاـ ُِٓٗا٤بتضمن حظر استعماؿ الغازات ا٣بانقة كالسامة لعاـ 

. َُٖٗباتفاقية حظر استعماؿ أسلتة تقليدية معينة مفرطة أك عشوائية الضرر لعاـ كانتهاء . ُِٕٗ

كىناؾ كدائق أخرل تصرح مباشرة بااللتزاـ ٕبماية البيئة أدناء النزاعات ا٤بسلتة، كمن بينها اتفاقية حظر استخداـ تقنيات       
كالربكتوكوؿ اإلضاُب األكؿ ا٤بلتق باتفاقيات جنيف لعاـ  ،ُِٕٗالبيئة ألغراض عسكرية أك ألغراض عدائية أخرل ا٤بعتمدة عاـ 

ُٕٕٗ .

كسنتختم دراستنا ىذه بتقييم شامل ٢بماية البيئة ضمن قواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، إضافة إٔب البتث ُب إمكانية       
ء ُب اطار مسؤكلية الدكؿ ا٤بخالفة ضمن ٙبريك ا٤بسؤكلية القانونية عن االنتهاكات الضارة بالبيئة ُب فَبات النزاع ا٤بسلح، سوا

 .  قواعد القانوف الدكٕب العاـ، أك ا٤بسؤكلية ا١بنائية الفردية ضمن قواعد القانوف الدكٕب ا١بنائي

 :حماية البيئة من خالؿ االتفاقيات المنظمة لوسائل القتاؿ .ُ

 ُٖٖٔنوفمرب  ِٗب كالصادر بتاريخ بشاف حظر استعماؿ قذائف معينة زمن ا٢بر saint Petersburgإعبلف  إف       
فقد جاء ُب اإلعبلف أف الغرض الشرعي الوحيد . يعترب أكؿ كديقة أشارت كلو بطريقة غّب مباشرة ٢بماية البيئة أدناء النزاع ا٤بسلح

شأهنا أف الذم تستهدفو الدكؿ أدناء ا٢برب ىو إضعاؼ قوات العدك العسكرية، كيتم ٘باكز ىذا الغرض إذا استعملت أسلتة من 
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تفاقم دكف أم داع آالـ الرجاؿ ا٤بعزكلْب عن القتاؿ أك تؤدم حتما إٔب قتلهم، كيكوف استعماؿ مثل ىذه األسلتة بالتإب ٨بالفا 
غراـ كتكوف قابلة لبلنفجار أك ٧بملة ٗبواد صاعقة أك قابلة  ََْكمن ىذه األسلتة أم قذيفة يقل كزهنا عن . لقوانْب اإلنسانية

ٲبكن القوؿ أف ىذا اإلعبلف ٰبث على منع ا٤بساس بالبيئة باعتبار أف ىذا ا٤بساس ىو ٘باكز لؤلىداؼ ا٤بشركعة ك . لبللتهاب
لكن ا٤ببلحظ على ىذا اإلعبلف انو ملـز فقط لؤلطراؼ ا٤بتعاقدة أك الٍب تقبلو ُب حالة نشوب ا٢برب بْب ادنْب من . للترب

. ا٤بتعاقدة أك الٍب ال تقبلوأطرافها أك أكثر، كال ينطبق على األطراؼ غّب 

ُب نص  َُٕٗأكتوبر  ُٖكقد جاء ُب البلئتة ا٣باصة باحَباـ قوانْب كأعراؼ ا٢برب الربية الصادرة ُب الىام ُب         
استعماؿ استخداـ  ِّكما حظرت ا٤بادة ". ليس للمتتاربْب حق مطلق ُب اختيار كسائل إ٢باؽ الضرر بالعدك" انو  ِِا٤بادة 

. األسلتة السامة، إضافة إٔب حظر استخداـ األسلتة كالقذائف كا٤بواد الٍب من شأهنا إحداث إصابات كآالـ ال مربر ٥با السم أك
كيبلحظ أف ىذه . أك تدمّب ٩بتلكات العدك أك حجزىا، إال إذا كانت ضركرات ا٢برب تقتضي حتمان ىذا التدمّب أك ا٢بجز

. يئة، لكن ا٤ببادئ الٍب أتت هبا ٲبكن أف ٘بنب البيئة ٨باطر النزاعات ا٤بسلتةاالتفاقية ٓب تتكلم مباشرة على ٞباية الب

كما جاء ُب ديباجة الربكتوكوؿ بشأف حظر استعماؿ الغازات ا٣بانقة كالسامة أك ما شاهبها كالوسائل ا١بردومية ُب        
أف استعماؿ الغازات ا٣بانقة أك السامة ككل ما  ، أف األطراؼ ا٤بتعاقدة يعتربكفُِٓٗجواف  ُٕا٢برب ا٤بوقع ُب جنيف بتاريخ 

كال ٱبتلف ادناف عن الضرر الذم . شاهبها من مواد سائلة أك معدات ُب ا٢برب أمر يدينو عن حق الرأم العاـ ُب العآب ا٤بتمدف
. ٲبكن أف يصيب البيئة عن استعماؿ ىذا النوع من األسلتة زمن ا٢برب خاصة منها ا١بردومية

 (البيولوجية)صدرت اتفاقية حظر استتداث كإنتاج كٚبزين األسلتة البكَبيولوجية  ُِٕٗافريل  َُريخ كبتا        
من ىذه االتفاقية بضركرة تعهد كل دكلة من الدكؿ األطراؼ  ِكالتكسينية كتدمّب تلك األسلتة، كقد أتى االلتزاـ الوارد ُب ا٤بادة 

عدات ككسائل اإليصاؿ ا٤بتعلقة ٗبوضوع االتفاقية، كيراعى ُب تطبيق أحكاـ ىذه بتدمّب ٝبيع العوامل كالتكسينات كاألسلتة كآب
. ا٤بادة اٚباذ ٝبيع التدابّب الوقائية الضركرية ٢بماية السكاف كالبيئة

بعد ذلك أتت اتفاقية حظر أك تقييد استعماؿ أسلتة تقليدية معينة ٲبكن اعتبارىا مفرطة الضرر أك عشوائية األدر        
كالٍب ذكر ُب ديباجتها بأنو من اظور استخداـ أساليب أك كسائل حربية يقصد هبا . َُٖٗأكتوبر  َُادرة ُب جنيف ُب الص

ككما ىو معركؼ فقد ا٢بق هبذه . أك يتوقع منها أف تلتق بالبيئة الطبيعية أضراران كاسعة النطاؽ كطويلة األجل كشديدة األدر
كع األسلتة التقليدية، كمن بْب ىذه الربكتوكوالت الربكتوكوؿ الثالث بشأف حظر أك تقييد بركتوكوالت تعُب ٗبوض ٓاالتفاقية 

بطريقة مباشرة على حظر جعل الغابات كغّبىا من  ْ/ِاستعماؿ األسلتة ارقة، كالصادر ُب نفس التاريخ حيث نصت ا٤بادة 
ق العناصر الطبيعية لسَب أك إخفاء أك ٛبويو ٧باربْب أك أىداؼ أنواع الكساء النباٌب ىدفا ٥بجـو بأسلتة ٧برقة إال حْب تستخدـ ىذ

كُب اطار أخر صدر الربكتوكوؿ ا٣بامس ا٤بلتق باتفاقية حظر أك تقييد . عسكرية أخرل، أك حْب تكوف ىي ذاهتا أىدافان عسكرية
، كالذم يتمتور حوؿ ََِّ نوفمرب ِٖاستعماؿ أسلتة تقليدية معينة ٲبكن اعتبارىا مفرطة الضرر أك عشوائية األدر ُب 

ا٤بشاكل اإلنسانية ا٣بطّبة الٍب تنشأ عقب النػزاع ا٤بسلح عن كجود ا٤بتفجرات من ٨بلفات ا٢برب، كمن بْب أدار ىذه ا٤بتفجرات 
. ىناؾ أدار ضد البيئة الطبيعية، كبالتإب طلب من الدكؿ ٙبديد أماكن ىذه ا٤بتفجرات كنزعها للتقليل من ٨باطرىا كآدارىا

كيضاؼ إٔب ذلك اتفاقية حظر استتداث كصنع كٚبزين كاستخداـ األسلتة الكيميائية كتدمّب ىذه األسلتة اررة ُب       
باهنا أم مادة كيميائية ٲبكن من  ِ، كالٍب عرفت ا٤بادة الكيميائية السامة اظورة ُب ا٤بادة ُّٗٗجانفي  ُّباريس بتاريخ 
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كما نصت ا٤بادة . ات ا٢بيوية أف ٙبدث كفاة أك عجزان مؤقتان أك أضرار دائمة لئلنساف أك ا٢بيوافخبلؿ مفعو٥با الكيميائي ُب العملي
توٕب كل دكلة طرؼ أكلوية لتأمْب سبلمة الناس كٞباية البيئة أدناء قيامها بنقل األسلتة الكيميائية كأدناء أخذ "على انو  َُ/ ْ

بالتزاـ غلق مرافق إنتاج األسلتة الكيمائية كتدمّبىا كقد نصت ا٤بادة  ٤ٓبادة كقد أتت ا". عينات منها كأدناء ٚبزينها كتدمّبىا
توٕب كل دكلة طرؼ أكلوية قصول لتأمْب سبلمة الناس كٞباية البيئة أدناء قيامها بتدمّب مرافق إنتاج األسلتة " على انو  ُُ/ٓ

لوية قصول لتأمْب سبلمة الناس كٞباية البيئة أدناء تنفيذ كُب ا٣بتاـ نصت ا٤بادة السابعة على أف األطراؼ توٕب أك". الكيميائية
. التزاماهتا الواردة ٗبوجب ىذه االتفاقية

 حماية البيئة من خالؿ اتفاقيات خاصة .ِ

اتفاقية حظر استخداـ تقنيات التغيّب ُب البيئة ألغراض عسكرية أك ألية أغراض  ُٕٔٗديسمرب  َُصدرت بتاريخ        
الصادر من طرؼ ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتتدة، كقد اعَبفت ا١بمعية العامة ُب ديباجة  ِٕ/ُّعدائية أخرل ٗبوجب القرار 

ألغراض عسكرية أك ألية أغراض عدائية أخرل قد يكوف لو آدار بالغة الضرر على  االتفاقية باف استخداـ مثل ىذه التقنيات
كقد جاء ُب ا٤بادتاف األكٔب كالثانية من ىذه االتفاقية حظر استخداـ تقنيات التغيّب ُب البيئة ألغراض عسكرية أك . رفاىية اإلنساف

لة األجل أك شديدة بوصفو كسيلة للتدمّب أك إ٢باؽ األذل أك ألم أغراض عدائية أخرل ٩با تكوف لو آدار كاسعة االنتشار أك طوم
عن طريق التتكم  –إٔب أم أسلوب إلدخاؿ التغيّب " تقنيات التغيّب ُب البيئة " كيشّب مصطلح .  الضرر بأية دكلة طرؼ أخرل
ا كحيواناهتا، كجزء اليابسة منها، على ديناميات األرض أك تركيبها أك بنيتها، ٗبا ُب ذلك نباتاتو –عن قصد بالعمليات الطبيعية 

 .كغبلفها ا٤بائي كغبلفها ا١بوم، أك على الفضاء ا٣بارجي

انو ألية دكلة طرؼ ُب ىذه االتفاقية لديها ما يدعوىا إٔب االعتقاد بأف دكلة طرفان أخرل تتصرؼ  ِ/ٓكأضافت ا٤بادة       
أف تتقدـ بشكول إٔب ٦بلس األمن لؤلمم ا٤بتتدة، ىذا األمر الذم على ٫بو تنتهك فيو االلتزامات الناشئة عن أحكاـ االتفاقية 
كما أنشأت ىذه االتفاقية ١بنة ا٣برباء االستشارية لضماف التعاكف . نعترب إضافة جيدة لضماف التزاـ الدكؿ بنصوص ىذه االتفاقية

. الدكٕب لتنفيذ ىذه االتفاقية 

،  كقد ُْٗٗاألكؿ كالثا٘ب كا٤بلتقاف باتفاقيات جنيف األربع لعاـ  صدر الربكتوكولْب اإلضافياف ُٕٕٗكخبلؿ عاـ       
: نص ىذاف الربكتوكوالف على عدد من االلتزامات ا٤بتعلقة ٕبماية البيئة أدناء النزاعات ا٤بسلتة كمن بينها

اـ كسائل أك أساليب ٰبظر استخد"بقولو  ّمن الربكتوكوؿ األكؿ كالذم جاء ُب الفقرة  ّٓاإللزاـ الوارد ُب ا٤بادة       
كىذا اعتمادا على ا٤ببدأ ". للقتاؿ، يقصد هبا أك قد يتوقع منها أف تلتق بالبيئة الطبيعية أضراران بالغة كاسعة االنتشار كطويلة األمد 

ليس حقان ا٤بستقر ُب قواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كا٤بتمثل ُب أف حق أطراؼ أم نزاع مسلح ُب اختيار أساليب ككسائل القتاؿ 
. ال تقيده قيود

: من الربكتوكوؿ األكؿ كالذم جاء ٕبظر ا٥بجمات العشوائية كىي الٍب من شأهنا أف تصيب ُٓااللتزاـ الوارد ُب ا٤بادة       
األىداؼ العسكرية كاألشخاص ا٤بدنيْب أك األعياف ا٤بدنية دكف ٛبييز، كبطبيعة ا٢باؿ ٲبكن إدماج البيئة الطبيعية ضمن ىذه 

. ىداؼاأل
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من الربكتوكوؿ الثا٘ب كا٤بتعلق ٕبظر ا٥بجمات على األىداؼ  ُْمن الربكتوكوؿ األكؿ كا٤بادة  ْٓااللتزاـ الوارد ُب ا٤بادة      
كااصيل، أك منش ت مياه الشرب، إذا نفذت ىذه  الٍب ال غُب عنها لبقاء السكاف ا٤بدنيْب، كا٤بواد الغذائية، أك ا٤بناطق الزراعية

لكن . كما كجب أف ال تكوف ىذه األعياف كا٤بواد ٧ببلن ٥بجمات الردع. بغرض حرماف السكاف ا٤بدنيْب من ىذه األشياء ا٥بجمات
ا٤ببلحظ على ىذا النص انو كضع استثناء على القاعدة العامة كا٤بتمثل ُب إمكانية ضرب ىذه ا٤بواد كاألعياف اذا املت الضركرة 

.  العسكرية ذلك

من الربكتوكوؿ األكؿ كالذم ٰبظر استعماؿ أساليب أك كسائل ا٢برب الٍب  ٓٓلك االلتزاـ الوارد ُب ا٤بادة إضافة إٔب ذ      
يقصد هبا، أك ٲبكن أف ينتظر منها، أف تسبب أضرارا بالغة على نطاؽ كاسع ٤بدة طويلة للبيئة الطبيعية، فتلتق بذلك أضرارا 

. ا٥بجمات على البيئة الطبيعية من قبيل االنتقاـ ِ/ٓٓكما حظرت ا٤بادة . بصتة السكاف أك بقائهم

من الربكتوكوؿ الثا٘ب كا٤بتعلقة ٕبظر ا٥بجمات على  ُٓمن الربكتوكوؿ األكؿ كا٤بادة  ٔٓكمنو أيضا االلتزاـ الوارد ُب ا٤بادة       
ت النوكية لتوليد الطاقة مناطق األشغاؿ أك ا٤بنش ت الٍب ٙبتوم على قول خطّبة، كخصوصا السدكد كحواجز ا٤بياه كاطا

الكهربائية، حٌب لو كانت أىدافا عسكرية، إذا كاف من اتمل أف يؤدم مثل ىذا ا٥بجـو إٔب إطبلؽ قول خطرة تَبتب عليو 
. خسائر شديدة بْب السكاف ا٤بدنيْب

من  ٕٖك  ٖٔك  ّٖك ٕٔك  ُٔك  ّٔك  ُكىناؾ بعض االلتزامات األخرل غّب ا٤بباشرة الٍب أضافتها ا٤بواد        
الربكتوكوؿ األكؿ، ىذه االلتزامات الٍب تأٌب صياغتها ُب اطار عاـ، غّب ٲبكن تطبيقها كإسقاطها على البيئة بطريقة غّب مباشرة 

: كمن بينها

   احَباـ الدكؿ لبللتزامات الواردة ٗبوجب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، ٗبا ُب ذلك القواعد الٍب تنص على ٞباية
 (ُ/ُـ). أكقات النزاع ا٤بسلحالبيئة ُب 

  ضركرة قياـ الدكؿ بنشر قواعد ٞباية البيئة كتعميمها على أكسع نطاؽ ٩بكن، كادراجها ُب برا٦بها ا٤بتعلقة
 (ّٖـ).بالتدريب العسكرم كا٤بد٘ب

 لبللتزاـ بتتديد ما  ضركرة خضوع الدكؿ لدل تطويرىا أك اعتمادىا لسبلح جديد أك كسيلة جديدة للترب
كاف استعماؿ ذلك السبلح ٧بظورا كفقا قواعد القانوف الدكٕب كمن ذلك تلك ا٤بطبقة على ٞباية البيئة أدناء النزاع إذا 

 (ّٔـ)ا٤بسلح 

  يشجع اطراؼ النزاع ا٤بسلح تسهيل كٞباية عمل ا٤بنظمات اايدة الٍب تيسهم ُب منع أك إصبلح األضرار
 (ٕٔ/ُٔـ)ادقة بالبيئة 

 اكات لقواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ا٤بتعلقة ٕبماية البيئة، تتخذ التدابّب لوقف أم ُب حالة حدكث انتو
كيطلب من الضباط العسكريْب أف ٲبنعوا حاالت انتهاؾ ىذه القواعد كأف يقوموا، عند االقتضاء، . انتهاؾ من ىذا النوع

 .(ٕٖ/ٖٔـ). ك ىذه االنتهاكات إٔب العدالةكُب ا٢باالت ا٣بطّبة، يقدـ مرتكب. بقمعها كإببلغ السلطات ا٤بختصة هبا

 ٗالصادر ُب  ّٕ/ُْٕب نطاؽ أخر جاء أيضا ُب الدكرة السابعة كاألربعْب للجمعية العامة لؤلمم ا٤بتتدة القرار         
ؿ االتفاقيات ، كقد أكدت ا١بمعية العامة ُب ديباجة قرارىا على ؾ"ٞباية البيئة ُب أكقات النزاع ا٤بسلح"كا٤بعنوف  ُّٗٗفيفرم 
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كما جاء ُب قرارىا أيضا تعبّبىا عن قلقها ٖبصوص األضرار الٍب . الٍب سبق ذكرىا كالٍب تتضمن نصوصا ذات عبلقة ٕبماية البيئة
.  ٢بقت بالبيئة أدناء النزاعات ا٤بسلتة السابقة

االمتثاؿ لقواعد القانوف الدكٕب ا٤بتعلقة  كقد حثت ا١بمعية العامة ُب مًب القرار الدكؿ إٔب اٚباذ ٝبيع التدابّب لكفالة       
كاٚباذ الدكؿ كافة . ٕبماية البيئة أدناء النزاع ا٤بسلح، كما ناشدت الدكؿ أيضا التصديق على االتفاقيات ا٤بتعلقة ٕبماية البيئة

. ا٣بطوات لتضمْب أدلتها كبرا٦بها العسكرية نصوصا متعلقة ٕبماية البيئة أدناء النزاع ا٤بسلح

كما جاء أيضا ُب إعبلف ريو بشاف البيئة كالتنمية الذم اعتمده مؤٛبر األمم ا٤بتتدة ا٤بعِب بالبيئة كالتنمية ا٤بنعقد ُب ريو       
ا٢برب ىي ٕبكم طبيعتها، تدمر التنمية " كال سيما ا٤ببدأ الرابع كالعشرين الذم جاء فيو أف  ُِٗٗجواف  ُْدم جانّبك ُب 

". الدكؿ احَباـ القواعد الدكلية ا٤بتعلقة ٕبماية البيئة ُب أكقات النزاع ا٤بسلح كا٤بشاركة ُب تنميتها كلذلك يتعْب على. ا٤بستدامة

كبالرغم من عدـ اإلشارة . كختاما اردنا أف نشّب إٔب قواعد ا٤بسؤكلية الدكلية ا٤بتعلقة ٕبماية البيئة أدناء النزاع ا٤بسلح      
اإلضاُب األكؿ كباقي اتفاقيات القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، كمع ذلك فإننا نستطيع التأكيد على الصرٰبة ٥بذه القواعد ُب الربكتوكوؿ 

يسلًَّح عن األضراًر الٍب تلتق بالبيئًة، ذلك أفَّ ا٤بسؤكليةى عن األضراًر البيئيًة قائمةه ُب حًق 
الدكؿ حٌب مبدأ مسؤكلية أطراؼ النزاًع ا٤ب

، تيعترب ميلزمةن ٕبمايًة البيئًة  َُٕٗك ُٖٗٗفالدكؿي منذ اتفاقيات الىام لعامي . ُٕٕٗقبل صدكر الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ 
. كمسؤكلةن بالتإب عن األضراًر الٍب تلتق هبا لتبلـز قواعد ا٤بسؤكلية مع قواعًد ا٢بماية

فاقيات أك ىذا الربكتوكوؿ يسأؿ طرؼ النزاع الذم ينتهك أحكاـ االت" من الربكتوكوؿ األكؿ بقو٥با  ٕٗكما قررت ا٤بادة       
عن دفع تعويض إف اقتضى ا٢باؿ ذلك كيكوف مسؤكال عن كافة األعماؿ الٍب يقَبفها األشخاص الذين يشكلوف جزءا من قواتو 

من نفس الربكتوكوؿ أف ا٥بجـو العشوائي الذم يصيب األعياف ا٤بدنية كا٤بدنيْب يعترب انتهاكا  ُٗكقد اعتربت ا٤بادة ". ا٤بسلتة 
كبالتإب جرائم حرب تولد ا٤بسؤكلية ا١بنائية الدكلية الفردية أماـ اكمة ا١بنائية الدكلية . ما لقواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘بجسي

تعمد " ، على أنو ييعترب فعبلن ميشكِّبلن ١برٲبًة حرب ْ/ب/ِمن النظاـ األساسي للمتكمة كالٍب جاء ُب فقرهتا  ٖكفقا للمادة 
أفَّ ىذا ا٥بجـو سييسفر عن خسائر تبعية ُب األركاًح أك عن إصاباتو بْب ا٤بدنيْب أك عن إ٢باًؽ أضرارو مدنية أك ىجـو مع العلم ب

مل ا٤بكاسب العسكرية  إحداث ضررو كاسع النطاؽ كطويل األجل كشديد للبيئة الطبيعية، كيكوف إفراطو كاضتنا بالقياًس إٔب ٦بي
باشرة 

ي
توقعة ا٤بلموسة كا٤ب

ي
". ا٤ب

سلَّح       
ي
ا٤بوضوعةي من ًقبل اللجنًة الدكليًة للصليًب  -كلقد أشارت ا٤ببادئ التوجيهيةي ا٣باصةي ٕبمايًة البيئة ُب أكقاًت النزاًع ا٤ب

يتَّتدة رقم 
قعة أدناء إٔب مبدأ ا٤بسؤكلية عن األضراًر البيئيًة الوا  -ُْٗٗلعاـ  َٓ/ْٗاألٞبر بناءن على قراًر ا١بمعيًة العامًة لؤلمًم ا٤ب

سلَّتة ُب البند 
ي
تعلِّقة ٕبمايًة البيئة، تتخذ : " بقو٥با َِالنزاعات ا٤ب

ي
ُب حالة حدكث انتهاؾ لقواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ا٤ب

التدابّب لوقف أم انتهاؾو من ىذا النوع كمنع حدكث مزيدو من االنتهاكات، كييطلب من الضباط العسكريْب أٍف ٲبنعوا حاالت 
يختصة هبا، كُب ا٢باالت ا٣بطّبة، ييقدَّـ مرتكبو ىذه انتهاؾ 

ىذه القواعد، كأٍف يقوموا عند االقتضاء، بإببلغ السيلطات ا٤ب
. االنتهاكات إٔب العدالةً 
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الحق في بيئة نظيفة، المتطلبات، قول الدفع كآليات التحريك مع إشارة إلى حالة 
الجزائر 

 (الجزائر) ُ/سطيف التسييركلية العلـو اقتصادية كالتجارية كعلـو /  مخالفي صبرينة. أ كقرفي شافية .أ

 

  

 

 الملخص

ٯبب أف نبذؿ قصار جهودنا لتترير البشرية ٝبعاء، قبل أم شيء آخر : " حسب ما أدلت بو ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتتدة 
٫بو ال رجعة فيو، كٓب تعد موارده تكفي إلشباع ٫برر أبناءنا كأحفادنا من خطر العيش على كوكب أفسدتو األنظمة البشرية على 

؛  فإننا نعيش على كقع مشكلة بيئية تواجو حاضر البشرية كهتدد مستقبلها، كالناٝبة عن عجز اإلنساف ُب ٙبقيق "احتياجاهتم
. ٣بلل كالعطبالتوازف بْب األعماؿ البلزمة إلشباع حاجاتو ا٤بتسارعة التٌطور كبْب اافظة على بيئة سليمة خالية من ا

لعل ما تعانيو البيئة من تعطل ألنظمتها ا٤برىقة، جعل قضية ٞباية البيئة مشكلة حضارية ُب اال٘باه كا٤بمارسة كالفكر، ٩با  
أظهر تعدد كتنوع ُب اإلجراءات ا٤بتخذة ٢بمايتها نظرا لتتسس ٝبيع أ٫باء ا٤بعمورة با٣بطر اآل٘ب كا٤بستقبلي الذم ٰبدؽ هبا، كىذا 

ر عن بوادر اىتماـ بقضية البيئة توجت بعدد من ا٤بؤٛبرات اإلقليمية كالدكلية كا٤بعاىدات، الٍب ٛبخضت عنها اتفاقيات ما أسف
كخطط عمل ٤بواجهة ىذه القضية، كهبذا أرست أسس متينة تشٌد توجو الدكؿ إٔب ضركرة ٚبصيص اآلليات البلزمة كحشد قول 

.  دفع عازمة على ضماف ا٢بق ُب بيئة سليمة

من ىذا ا٤بنطلق جاءت ىذه الورقة لرصد ا٢بق ُب بيئة نظيفة من أطركحة التولد إٔب التتٌوؿ، تٌدرجا إٔب متطلبات ىذا ا٢بق  
. كآلياتو كقول التتريك ُب إشارة إٔب دكر الدكلة ا١بزائرية ُب ٦باؿ إرساء ا٢بق ُب بيئة نظيفة

بيئة، ا٤بتطلبات، اآلليات، قول الدفع، ا٢بق ُب بيئة نظيفة، الدكلة البيئة، ا٤بشكلة البيئية، ٞباية اؿ :الكلمات المفتاحية
 .ا١بزائرية

Abstract 

  According to what the general league of the United Nation (UN) said: “ We have to make 
our effort to free entire humanity before anything else,  we free our children from the danger of 
living in a planet spoiled by human systems in unprecedented way, and its resources are no more 
enough to satisfy their needs”; so we are facing an environmental problem which faces the 
present of humanity and threatens our future, and which are resulted from the weakness of 
human being to achieve the necessary works  which satisfy its needs that are rapidly developing 
on one hand and to preserve a safe environment without damage or cleft. 
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the exosling system that the environment is suffering from, made the issue of protecting the 
environment a civilizational problem in its attitude and practice and thought, which showed 
avariety of measures taken to protect the environment in regard to the vulnerability of the 
whole word of the present and future danger  which threatens it, and all this contributed to an 
interest of  an environment with many meeting and conferences which led to many agreements 
and plans to rehabilitate this issue , therefore it established a strong basis which attract the 
attitudes of the states of the necessacity of putting the appropriate mechanisms and devoting of a 
strong will to preserve a safe environment . 

from this base this document came to beholde the right in a clean environment from the 
thesis of reproduction to the transformation to revendications to this right and its mechanisms 
and the power of moving an indication of the role of the algerian state of establishing the in a 
clean environment.    

Key words: environment, environmental problem, protecting the environment, 
requirements, mechanisms, power of moving, right in clean environment, algerian state. 

 

مقدمة  

 الثركات من االستفادة من اإلنساف مكنت متكاملة متتابعة دكرات ُب ا٢بياة ٘بدد ُب الكربل اإل٥بية ا٤بعجزة لقد ٘بسدت
 البشرية على حياة أدرت متقدمة حضارات تطوير كمن كغّبىا، كمعادف كغابات مياه من األرض ُب ٗبا كالتمتع ا٥بائلة الطبيعية
 كجوده منذ اإلنساف عمل كقد .العآب ىذا سكاف من للمبليْب كالرفاه التنمية لتتقيق اإلنسا٘ب با١بهد االرتقاء فرصة ٥با كأتاحت

 .ا٢بالية اإلنسانية ا٢بضارة لبناء الطبيعية مواردىا استغبلؿ على األرض على

 فأفسدت العشرين، القرف ُب اتهذرك بلغت حٌب القركف على مر مذىلة بصورة ازدادت قد ا٤بوارد ٥بذه استغبللو كتّبة أف إال
 ُب البيئية االعتبارات تضع ٓب الٍب اإل٭بائية األنشطة كجعلت للتياة، الطبيعي بالتوازف كأخلت التلقائي التجدد على اتهقدر
 الٍب األرضية، الكرة على ا٢بياة مقومات على اافظة أٮبية حوؿ القلق كتثّب الطبيعية، بالبيئة الضرر إ٢باؽ ُب تساىم انهحسبا
  .ا٢بساسية ٗبنتهى فيها الطبيعية ا٤بوازين تتميز

 تعبث فيها البشرية اليد بدأت أف بعد عليها، طرأت الٍب البيئية التغّبات مقاكمة ُب مدىشة مركنة األرضية الكرة أظهرت كقد
ما  ،السليمة غّب كا٤بمارسات ا٤بواد استعماؿ ُب اسراؼ  من الدكؿ مستول على يومي بشكل ٛبارس الٍب النشاطات خبلؿ من

جعلنا نعيش على كقع مشكلة بيئية تواجو حاضر البشرية كهتدد مستقبلها، كالناٝبة عن عجز اإلنساف ُب ٙبقيق التوازف بْب 
قضية كىو ما جعل . األعماؿ البلزمة إلشباع حاجاتو ا٤بتسارعة التٌطور كبْب اافظة على بيئة سليمة خالية من ا٣بلل كالعطب

ٞباية البيئة مشكلة حضارية ُب اال٘باه كا٤بمارسة كالفكر، ٩با  أظهر تعدد كتنوع ُب اإلجراءات ا٤بتخذة ٢بمايتها نظرا لتتسس 
ٝبيع أ٫باء ا٤بعمورة با٣بطر اآل٘ب كا٤بستقبلي الذم ٰبدؽ هبا، كىذا ما أسفر عن بوادر اىتماـ بقضية البيئة توجت بعدد من 
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كالدكلية كا٤بعاىدات، الٍب ٛبخضت عنها اتفاقيات كخطط عمل ٤بواجهة ىذه القضية، كهبذا أرست أسس متينة ا٤بؤٛبرات اإلقليمية 
 . تشٌد توجو الدكؿ إٔب ضركرة ٚبصيص اآلليات البلزمة كحشد قول دفع عازمة على ضماف ا٢بق ُب بيئة سليمة

حة التولد إٔب التتٌوؿ، تٌدرجا إٔب متطلبات ىذا ا٢بق من ىذا ا٤بنطلق جاءت ىذه الورقة لرصد ا٢بق ُب بيئة نظيفة من أطرك 
. كآلياتو كقول التتريك ُب إشارة إٔب دكر الدكلة ا١بزائرية ُب ٦باؿ إرساء ا٢بق ُب بيئة نظيفة

I-  الخريطة المتغيرة للحق في بيئة نظيفة

ا٢برارم الٍب تنسب إٔب انبعادات  خبلؿ العقد ا٤باضي تزايدت ا٤بخاكؼ من قضية التلوث البيئي ك بالدرجة األكٔب االحتباس
غاز دا٘ب أكسيد الكربوف  كالذم أدل إٔب توسع دقب األكزكف ما ٯبعل حياة البشرية ٝبعاء مهددة بدمار كوكب األرض، لذلك 
ا٘بو جهد صناع القرار كالعلماء كالشركات  ٫بو البتث عن بدائل كحلوؿ  تضمن حق البشرية ُب بيئة نظيفة كتغّب بذلك خريطة 

. العآب ٫بو حياة أفضل

البيئة كأطركحة التولد التاريخي . ُ

 التطورية التتوالت ١بملة حتمية نتيجة سول ٲبثل ٥با ال الراىن الوضع أف القوؿ ٲبكننا ،يئة الب تاريخ عمق ُب النظر خبلؿ من
 كالٍب سوؼ،  أساسية مراحل أربعالبشرم ب تطور اجملتمع ا٤بؤرخوف ربط التأريخ ناحية عبلقة اإلنساف بالبيئة، فمن اتوشهد الٍب
. حدل على ٙبوؿ كل احتواه ما ألىم ا١بامع التفصيل من بقليل دراستها إٔب يلي فيما نعمد

: العصر الحجرم.ُ.ُ

كاف ذلك أكؿ العصور البشرية ا٤بعركؼ بالعصر ا٢بجرم أين ا٢بصوؿ على مقومات حياة اإلنساف ُب ىذا العصر تتم من 
صيد، كمن األشجار كاألعشاب كجلود ا٢بيواف صنع اإلنساف ملبسو كُب الكهوؼ أقاـ مسكنو كمن األحجار خبلؿ ا١بمع كاؿ

شكل أدكات الصيد كباكتشاؼ النار ككانت  ىذه ا٤برحلة تعرؼ مرحلة ٝبع القوت، إذ ٓب يكن ىناؾ استغبلؿ استنزاُب كمفرط 
. ؿ حاالهتا الصتية خبلؿ ىذه ا٢بقبة من ا٢بياة البشرية٤بوارد الطبيعة ، ما ٲبكننا من القوؿ أف البيئة شهدت أفض

الثورة الزراعية  عصر.ُ.ِ

بعد فَبة االنتقاؿ ىذه حدث أكؿ انقبلب اقتصادم ُب تاريخ اإلنساف كأكؿ دورة لئلنساف على الطبيعة ، عندما انتقل اإلنساف 
عبلقاتو بالبيئة ٙبوالت ارتبطت معظمها مع ا٤بوارد البيئية كعلى ىذا النتو شهدت ، إٔب حياة الزراعة اتسعت عبلقتو بالبيئة 

كتنوعت أدكاتو ُب  تعامبلتو مع الطبيعة   ا٤بختلفة مثل ا٤بياه كالنباتات، كتبدلت تبعا لذلك حياة اإلنساف االجتماعية كتطورت
 مع خاص بوجو تبلءمت ظركؼ اجملتمعات تلك لدل تشكلت كبذلك الزراعة فانتقل من طور ٝبع القوت إٔب طور إنتاج القوت،

 منذ السنْب آالؼ مدل على دامت الٍب ا٢بديث ا٢بجرم العصر بثورة ا٤بؤرخوف ٠باىا الٍب ا٢بقبة كىي الزراعي، اجملتمع كصف
كبذلك ٘بلت مبلمح التغيّب األكٔب ُب البيئة الطبيعية  الٍب أحددها اإلنساف ، كلكن التغّبات األىم  ُ.ا٤بيبلد قبل آالؼ 10 العاـ

 .الصناعية بدأت إرىاصاهتا منذ الثورة 

                                                           
 ا٤بؤٛبر العا٤بي الثامن لبلقتصاد كالتمويل االسبلمي النمو ا٤بستداـ كالتنمية االقتصادية الشاملة من ا٤بنظور االسبلمي، دراسة نظرية ٙبليلية -اج ُب اقتصاد ا٤بعرفةمراد علة، جاىزية الدكؿ العربية لبلندـ 1

 .ّص، َُُِر يسمبد َِلى إ ُٖ الدكحة، قطر من
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 :عصر الثورة الصناعية. ُ.ّ

ية، خصوصا أدل التقدـ ا٥بائل ُب الصناعة الذم صتب الثورة الصناعية إٔب إحداث ضغط كبّب على كثّب من ا٤بوارد الطبيع
تلك ا٤بوارد غّب ا٤بتجددة مثل الفتم كزيت البَبكؿ كبعض ا٣بامات ا٤بعدنية كا٤بياه ا١بوفية ، ك الٍب احتاج تكوينها إٔب انقضاء 

قامت الصناعة ُب ا٤برحلة األكٔب على الفتم ا٢بجرم كارؾ حيث  عصور جيولوجية طويلة كال ٲبكن تعويضها ُب حياة اإلنساف،
قت الثورة الصناعية األكٔب بالثورة الثانية الٍب اعتمدت على الصلب كالكهرباء كالبَبكؿ، كفيها بدأ نشوء تأدّب ا٤بواد البخارم كتعم

الكيميائية على النظم البيئية ، كذلك بسبب ما كانت تنفثو ا٤بصانع كا٤بنش ت الصناعية من أدخنة ٧بملة بالسمـو إٔب ا٥بواء كما 
ائية السامة ُب البتّبات كاألهنار، ككاف ذلك بداية مشكلة التلوث ُب ا٥بواء كا٤باء كعلى األرض كقد بات ألقتو من ٨بلفاهتا  الكيمي

. حجم الضرر كاضتا

معرفية عصر الثورة اؿ. ُ.ْ

 من الكثّب تغيّب ُب تسببت قد حربا كصفها فبمجرد ٝبعاء، البشرية مسّبة ُب انعراج نقطة الثانية العا٤بية ا٢برب شكلت لقد
 أك التكنولوجية أك العلمية الثورة فيو ٛبثل كالذم الرابعة، التتوؿ نقطة ا٤بختصْب من الكثّب العآب ، إذ يعتربىا كمظاىر كقائع
كالٍب بدأ  فيها اإلنساف يكتشف قوانْب الطبيعة كيسخرىا ٣بدمتو كرفاىيتو  .ا٤بعرفية

 الطبيعة ُب سواء)على الطبيعة أك ما يعرؼ بالبلمتناىيات السرعة كقوة السيطرة  سبقو، عما التتوؿ ىذا ميز ما أىم كمن
، (الصناعية األقمار كنشر الفضاء، غزك  كالشفرات أك من خبلؿ كا١بينات كا٣بلية ا٢بية الطبيعة ُب أك كاإللكَبكف كالذرة ا١بامدة
كمن سلبيات ىذه الثورة . . ُكاالتصاؿ ا٤بعلومات شبكات طريق عن االجتماعيؽ للنس ا٤بعقدة التفاعبلت على السيطرة ككذلك

فعن ؿ، إال أف من اٯبابيتها ىي التنبؤ ٗبا سيؤكؿ إليو الكوف جراء ىذا االستغبل ، ىي االستغبلؿ ا٤بكثف لعناصر كموارد الطبيعة
درجة طريق العلم بدأ اإلنساف يكتشف الكوارث البيئية الٍب حلت على كوكب األرض، فبفضل العلم ا٢بديث عرؼ الناس أف 

حرارة الكرة األرضية آخذة باالرتفاع عن معد٥با الطبيعي، كساٮبت األقمار االصطناعية ُب الكشف عن ا٤بشكبلت البيئية من 
.  خبلؿ الصور كا٤بعلومات الٍب كانت توفرىا عن األحواؿ البيئية السيئة كىكذا كاف العلم منذران بكثّب من كوارث البيئة كمشكبلهتا

٤بي إضافة إٔب الدراسات كاألٕباث الٍب حققت تقدما ُب اجملاالت البيولوجية كالصتية دكر ُب إطبلؽ كل ىذا التقدـ الع
العلماء صيتاهتم الداعية إٔب ٞباية البيئة كنشر الوعي البيئي كأب استنهاض ٮبم اجملتمع الدكٕب ك االلتفات إٔب بيئتهم ككرهتم 

ع ٲبهد ٢بدكث ٙبوؿ عميق آخر ينتقل بو إٔب بداية مرحلة جديدة  تلتمس كىكذا أصبح العآب  ُب كضاألرضية الٍب تضمهم، 
 .  بقدر من الوعي كاإلدراؾ بأٮبية  اافظة على البيئة لضماف استمرارية ا٢بياة

الحق في بيئة نظيفة أطركحة التحوؿ . ِ

ُب من السماء كإ٭با تنشئ ُب سياؽ عملية تطور تارٱبي، لذلك كمن أجل فهم قضية تطور حق اإلنساف   ا٢بقوؽ ال تسقط
. بيئة نظيفة كالذم نعتربه بأنو مازاؿ حقان جديدان سوؼ نلقي الضوء بشكل موجز على النشأة التارٱبية ٥بذا ا٢بق األساسي النوعي

                                                           
 .ّ.، مرجع سبق ذكره، ص-دراسة نظرية ٙبليلية -ا٤بعرفةمراد علة، جاىزية الدكؿ العربية لبلندماج ُب اقتصاد   ُ
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، "القوانْب "قبل ا٤بيبلد ُب كتابو  َّٓلعناصر البيئة كذلك ُب حدكد عاـ    يعد أفبلطوف أكؿ من نادل با٢بماية القانونية 
فذكر أف ا٤باء ٲبكن تلويثو بسهولة كلذا فإنو يتطلب ٞباية القانوف كبالتإب فالذم ٰبدث تدىور ُب البيئة عليو أف يتتمل نفقات 

.  إعادة تأىيلها

افيا كا١بيولوجيا الكسندر فوف كجورج بينكرز مع بداية الثورة الصناعية ُب كتلى أفبلطوف مؤيداه ُب الفكر عرب التاريخ عا٤با ا١بغر
أكائل القرف التاسع عشر اللذاف عربا عن قلقهما من استنزاؼ كتدىور ا٤بوارد الطبيعية مرسيْب بذلك االنطبلقة األكٔب للبتث 

كبدأت األحاديث عن عبلقة  ُ.لصوف الطبيعة (أ٤بانياأمريكا كا٪بلَبا فرنسا كدكؿ اسكندنافيا كىولندا ك)العلمي كتكوين ا١بمعيات 
ككذلك اإلعبلف  ُُْٓٗب ميثاؽ األمم ا٤بتتدة لعاـ   كىو ما حدث فعبلاإلنساف بالبيئة ُب اافل األكادٲبية الدكلية ادكدة، 

كن النظر إٔب ىذه اإلشارة على أهنا اللذاف اعَبفا  با٢بق ُب التواجد كا٢بياة الصتية، كهبذا ٙب ُْٖٗالعا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف لعاـ 
البداية األكلية رغم أهنا شديدة الغموض كغّب مقصودة لتطور حق اإلنساف بالبيئة النظيفة عن طريق درء العواقب السلبية النا٘بة 

 .عن ٚبريب النظاـ البيئي

حية خطّبة كدمار بيئي ، ٩با شكل كل ىذه التطورات  ُب قضايا البيئة كمشاكلها ُب اغلب الدكؿ الصناعية كاف ٥با آدار ص
احتجاجات على تقاعس ا٢بكومات ُب مواجهة مشاكل التلوث البيئي، ما دفع إٔب صدكر كتاب الربيع الصامت للعا٤بة راشيل 

أهنت بالدكؿ إٔب تبِب  ِالذم كاف لو ادر بالغ ُب تنامي ا٢بق ُب بيئة نظيفة، ُُِٔٗب عاـ  (Rachel Carson)كارسوف
اه ىذا القضية كاعتربت ا٪بلَبا أكٔب الدكؿ اىتماما من خبلؿ إصدار القضاء الربيطا٘ب قانوف التلوث، كبلغت ا٢بركة موقف ر٠بي تج

إٔب ا٤بطالبة بعقد مؤٛبر خاص لؤلمم ا٤بتتدة بذلك   البيئية ذركهتا ُب أمريكا كالياباف كامتدت إٔب أكركبا، كاضطرت ا٢بكومات 
بدأت ا٤بواديق كاإلعبلنات العا٤بية بإظهار االرتباط ما بْب  ُٖٔٗك ُب عاـ .  ايا التلوث البيئي٤بناقشة موضوع بيئة اإلنساف كقض

ُب ذلك العاـ نفسو أقرت األمم ا٤بتتدة ُب اجتماعها التوصية الٍب تعَبؼ فيها بوجود العبلقة ما بْب . ٞباية البيئة كحقوؽ اإلنساف
يونيو  ٔ-ٓكبالفعل أدل ذلك إٔب عقد مؤٛبر األمم ا٤بتتدة للبيئة ُب الفَبة من  ّ.البيئة كا٢بقوؽ اإلنسانية األساسية األخرل

ـ ُب العاصمة السويدية ستوكهوٓب حيث ًب اإلقرار بأف البيئة ىي شرط جوىرم من أجل تأمْب حياة ىنية ك٩بارسة ا٢بقوؽ ُِٕٗ
٘ب مباشرة ا٢بق بالبيئة النظيفة، إال أهنا توضح بأنو من رغم أف ىذه التوصية ال تع  .ا٤بهمة األخرل ٗبا فيها حق اإلنساف ُب ا٢بياة

ك هبذا كاف لتوصية ستوكهوٓب صداىا الواسع . أجل التمتع با٢بقوؽ اإلنسانية األخرل ٜبة ضركرة لتوفر ا٢بد األدٗب من البيئة السليمة
 .دليل على جدية التعاكف الدكٕب ٢بماية البيئةحيث ًب اإلشارة إليها كاالستشهاد هبا الحقان ُب االجتماعات العامة لؤلمم ا٤بتتدة ؾ

: لظهور ا٢بق ُب بيئة نظيفة منها قول الدفعكزيادة على ما ًب ذكره، ىناؾ ٦بموعة من 

بظهورىا أصبح النمو ىاجسا لكل اجملتمعات ُب الشماؿ كا١بنوب، بل ٙبوؿ إٔب  عقيدة اجتماعية قبل  أف : العولمة -
يكوف عملية اقتصادية ، حيث ٯباىد الناس لرفع مستويات معيشتهم كدركاهتم كُب خضم كل ذلك ٚبتفي القدرة على تقييم 

استنزاؼ ا٤بوارد الطبيعية كالبيولوجية، ىذه اآلدار أدت إٔب ظهور التكلفة االجتماعية كالبيئية ٥بذا النمو مع تضاعف مستويات 

                                                           
. ،صََُِ،ُأزمة دكلية متفاقمة، ٦بد ا٤بؤسسة ا١بامعية للدراسات كالنشر كالتوزيغ،بّبكت، لبناف، ط:عامر ٧بمود طرٌاؼ، قضايا البيئة كالتنمية ُ

2 Bhattacharyya , Some Sekjour Development of a CCR .Strategy – framework , Doctoral thesis , 
Queen’shniversity Belfast , 2008,p.2. 

، على الرابط  َٔ:ُُ  -ٔ/  ّ/  ََِٔ  -ُُْٖ: العدد-ا٢بوار ا٤بتمدف،كٞباية البيئة كنشاط حركات ا٣بضر ، التلوث ، الطبيعة،علي دريوسي  ّ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=58876 َُِّنوفمّبُٓ، تاريخ االطبلع. 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%E1%ED+%CF%D1%ED%E6%D3%ED
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%E1%ED+%CF%D1%ED%E6%D3%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=160
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1481
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1481
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1481
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تيارات مناىضة للعو٤بة  ُب بعدىا البيئي كمظاىرات سياتل األمريكية ا٤بناكئة لقوانْب التجارة العا٤بية الٍب ستكوف ٥با األكلوية 
 .على القوانْب كاألنظمة الوطنية  الٍب هتتم ٕبماية البيئة

أدت إٔب تغّب ُب طريقة كدرجة السرعة ُب استغبلؿ ا٤بوارد الطبيعية ، ما أحدث اختبلؿ ُب التوازف : يةالثورة التكنولوج -
 .البيئي الناتج أساسا عن االستغبلؿ ا٤بكثف لثركات الطبيعية

ما يشعر الكوف اليـو بالثقل ىو ما يعانيو من أشكاؿ التلوث الٍب مست ا٥بواء كا٤باء كالَببة ككل  :التلوث البيئي -
ا٤بكونات البيئية، كما نتج عنو من تأدّبات ٝبة كمساسو بسبلمة طبقة األكزكف كبالنتيجة حدكث التغّبات ا٤بناخية النا٘بة 

شرة كعّب ا٤بباشرة الٍب سببها التلوث للبشرية من انتشار لؤلمراض أساسا عن االحتباس ا٢برارم، دكف أف ننسى اآلدار ا٤ببا
، كل ىذا ا٤بشهد أيقض الكثّبين ُب ٧باكلة الستدراؾ ما تبقى من أجزاء صتيتة ُب بيئتنا ك٧باكلة ُكاألكبئة ا٤بودية ٕبياهتم

 .إنقاذ ما ٲبكن إنقاذه ٩با اتلف منها 
 ستوكهوٓب ُب للبيئة دكٕب مؤٛبر أكؿ فيو عقد الذم التاريخ منذ البيئة قضية تفجرت :المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية -

 مؤٛبر عقد 1974 كُب .البيئية ا٤بشكبلت كجود إٔب تنبو للعآب التتذيرالذم على إدره توالت صيتات ،1972 عاـ
 ُب اليونسكو منظمة دكر ٍب اإلنتاجية، الطاقات بْب التوازنات مشكلة عدـ إدراؾ ناقش ا٤بتتدة الذم لؤلمم الدكٕب األغذية
البيئة، كما ًب  ُب ا٤بتخصص برنا٦بها خبلؿ من ا٤بتتدة األمم السنة ىيئة نفس ُب تلتها  ُٕٓٗالبيئي سنة كالوعي التخطيط

التعايش مع ايط " ٙبت عنواف ُِٗٗ-ُِٖٗالتعاكف مع ا٥بيئتْب السابقتْب ُب اجملاؿ البيئي حيث خصصت الفَبة 
من  ا٤بؤسسات لتكوف كاعية أكثر ٖبطورة اآلدار ا٤بَبتبة عن نشاطاهتا كالٍب تؤدر بالدرجة األكٔب على  فيو طلب ِ".ا٢بيوم

البيئة كعليو البد من أف تدمج ضمن سياساهتا كإسَباتيجيتها ىذا االعتبار من خبلؿ إنشاء كحدة أك دائرة تنظيمية هتتم أكثر 
 ٙبوؿ نقطة عدٌ  الذم (ُِٗٗ)مؤٛبر ريودٯبينّبك الدكٕب بالربازيل تأكيد عليو ُب بتتبع اآلدار البيئية كمعا١بتها، كىذا ما ًب اؿ

مهمة  ُب االىتماـ لبناء نظاـ دكٕب خاص باإلدارة البيئية على مستول العآب كقامت على إدرىا ا٤بنظمة العا٤بية للتقييس 
مساٮبات دكلية كأخرل إقليمية تصب كلها ُب كتلت بعد ذلك  ُٔٗٗبإصدار سلسة من ا٤بقاييس العا٤بية ا٣باصة بالبيئة 

 ّ:معا١بة البيئة من التلوث كمن ذلك
مؤٛبر  دكلة كٌقع على اتفاؽ ا٢بد من انبعادات الغازات ا٤بلودة،ُِٗحضرتو   (ُٕٗٗ)مؤٛبر كيوتو الدكٕب ُب الياباف 

، مؤٛبر كزراء ا٣بارجية العرب  (ََِٗ)،  مؤٛبر كوبنهاغن الدكٕب ُب ىولندا(ََِِ)جوىانزبورغ الدكٕب ُب جنوب إفريقيا 
حضرتو الدكؿ الصناعية الكربل، مؤٛبر بكْب ُب الصْب  (ََِٓ)، مؤٛبر اسكتلندا ُب بريطانيا (ََِّ)ُب بّبكت 

 (ََِٓ)حضرتو معظم دكؿ قارة آسيا ٤بعا١بة انتشار الوباء كالتلوث، مؤٛبر دكٕب ُب عاصمة جزر موريشيوس  (ََِٔ)
صدر عنها  (ََِٕ)دة بعد حصوؿ تسونامي ُب اندكنيسيا ، ىيئات حكومية اجتمعت ُب برككسل ٣بفض الغازات ا٤بلو

تقرير  كقعتو ا٥بيئات ا٢بكومية األكركبية ٰبذر من كوارث التلوث الفظيعة كموت مئات ا٤ببليْب كدمار الكوكب داعيا دكؿ 
٤بعاجلة االحتباس  ََُِ/َُ/َُنة كانتوف ُب مؤٛبر الصْب ُب مدم. العآب على جناح السرعة عمل شيء ٢بماية البيئة

                                                           
 .ٕٗ،ْٔ، ّٓ، ص ََِٓ، األردف، ُ، دار صفاء للنشر كالتوزيع، ط(ٞبايتها، تلودها، ٨باطرىا)عماد ٧بمد ذياب ا٢بفيظ، البيئة   ُ
-، ٦بلة الباحث(َُُِ-ََُِ)االسَباتيجي العشرم اإلطار ظل ُب اقتصادم منظور من ا١بزائر ُب براىيمي، البيئة شراؼ ِ

. ٓٗ.،صَُِّ/ُِعدد
. ُّْ-ُّّ.عامر ٧بمود طرٌاؼ، قضايا البيئة كالتنمية، مرجع سبق ذكره،ص ّ
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اإلنتاج األنظف،  )كُب ىذا كقعت معاىدات  حديثة عاملة على ترسيخ  مفاىيم  جديدة . . ا٢برارم كالتغّبات ا٤بناخية
. ٦بموع األعماؿ الدكلية كاإلقليمية الٍب عا١بت قضايا البيئةك   (ا٤بنتج األخضر  الطاقات ا٤بتجددة

المفهـو كالمضموف  ...ة نظيفة الحق في بيئ. ّ

 من الراىنة الفَبة نواتج من ليسالبيئة  بأف لئلقرار تدعونا أكلية نظرة بصدد نكوف فسوؼ هبا سلمنا ما إذا تارٱبية حقيقة ٜبة
 بامتداد امتدت قدٲبة لظاىرة جديد لفظ ٦برد كونو يتعدل ال كلكنو البشرم بالكوف الذم يعيش فيو، اجملتمع تطور عبلقة مسّبة
 . البيئة يسمى ٧بيط أك كسط ُب كإ٭با فراغ ُب نعيش ال كلو ُب ىذا الكوف، فنتن البشرية تواجدتاريخ 

: مفهـو البيئة. ّ.ُ

كا٤بدرسة  -البيت بيئة  -البيئة لفظ شائع يرتبط معناىا بطبيعة العبلقة بينها كبْب مستخدمها فرحم األـ بيئة اإلنساف األكٔب  
 كالكوف كلو بيئة؛ -كالكرة األرضية بيئة  -بيئة كالبلد  -بيئة 

 فكلمة ذابهك ا٤بكاف أك البيت أم نزؿ كأقاـ مادة الفعل ٗبعُب منزال نزلو"  تبوأ" ك  "بوأ "من مشتقة العربية اللغة ُب البيئة كلمة
 ُ.بوأ لو منزال كبوأه منزال ىيأه .الطبيعية كحاالتو ا٤بكاف تعِب البيئة

كاالسم البيئة كالباءة ٗبعُب ا٤بنزؿ، . أم اٚبذا (ِٕٖسورة يونس اآلية  )" أف تبوءا لقومكما ٗبصر بيوتا" كُب القرآف الكرٙب 
، أم الذين سكنوا ا٤بدينة من األنصار كاستقرت قلوهبم (ٗسورة ا٢بشر اآلية )" كالذين تبوءكا الدار كاإلٲباف" كأيضا قولو تعأب 
. ك ا٤بكافاكيتضح ٩با سبق أف ا٤بعُب اللغوم للبيئة يصب كلو ُب ا٤بنزؿ . كرسولوعلى اإلٲباف با 

 أحياء من باإلنساف ٙبيط الٍب ا١بوانب ٨بتلف يشمل الذم الوسط "كمن التعريفات الٍب كردت للبيئة با٤بعُب الواسع ىو أهنا 
 كا٥بواء، مكونات من فيها ما بكل ا٤بختلفة اطاتوكنش حياتو بواسطتو كٲبارس اإلنساف فيو يعيش الذم بذلكئلطار كىي .كٝباد
 ...إذف فالبيئة ىي الوسط الذم يشمل كل ما ٰبيط باإلنساف من ماء كىواء كمياه كارضِ". عليهم كما فيهم كما األرض ا٤باء،

ٝبيع الكائنات ا٢بية كىي ٦بموعة العوامل الطبيعية ايطة الٍب تؤدر على "كيعرفها ريكاردكس الرب ُب كتابو بيئة اإلنساف أهنا 
 ّ".كحدة ايكولوجية مَبابطة 

٦بموع العوامل الطبيعية كالبيولوجية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية الٍب تتجاكز ُب توازف كتؤدر "بينما يعرفها أخر على أهنا 
البيئة تتجمع فيها الكثّب من تأسيسا على ىذين التعريفْب  ْ".بشكل مباشر أك غّب مباشر على اإلنساف كالكائنات األخرل

العناصر ٕبيث تدؿ على أكثر من ٦برد عناصر طبيعية بل ىي رصيد من ا٤بوارد ا٤بادية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية ا٤بتاحة 
ق تغيّب ُب كالٍب تعمل على إحداث التوازف البيئي من خبلؿ تفاعلها تأدّبا كتأدرا، ٗبعُب أنو إذا حدث تغّب ُب أحد منهما فستتبع

بعض النظم األخرل، كما أف ٧بتويات ٦بموع ا٤بوارد ىذه ال تتصف با١بمود كلكنها مؤدرة ُب اإلنساف كمتأدرة بو باعتباره احد 
  .مكونات البيئة

                                                           
 .ّ.،صََُِر العربية، سعيد سآب جويلي، حق اإلنساف ُب البيئة، دار النهضة العربية، ٝبهورية مص ُ
2
 17 ص ، 2005 عماف، ،1 الطبعة ٨باطرىا،:تلودها:ٞبايتها البيئة :عمار ا٢بفيظ 

 .ِٕ.عامر ٧بمود طراؼ، قضايا البيئة كالتنمية ، مرجع سبق ذكره،ص ّ
 .ْ.سعيد سآب جويلي،حق اإلنساف ُب البيئة، مرجع سبق ذكره،ص ْ
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 فيها يعيش الٍب ا٤بعقدة كا١بمالية كاالقتصادية كالثقافية كاالجتماعية الطبيعية النظم من ٦بموعة إٝباال تعِب فهي خبلصة 
كعليو  ىناؾ صبلت شٌب ك معقدة بْب   ـ،تهنشاطا فيها كيؤدكف زادىم، منها يستمدكف كالٍب األخرل، كالكائنات اإلنساف

ؿ ٨بتلف ىذه النظم فالبيئة الطبيعية تتكوف من ا٤باء كا٥بواء كالَببة كا٤بعادف كمصادر الطاقة كالنباتات كا٢بيوانات ، كىذه ٝبيعها ٛبث
أما البيئة االجتماعية  -غذاء ك كساء ك دكاء ك مأكل –ا لئلنساف كي ٰبصل فيها على مقومات حياتو ا٤بوارد الٍب أتاحها 

. كمن النظم االجتماعية ك ا٤بؤسسات الٍب أقامها -البيئة ا٤بشيدة–فتكوف البنية األساسية ا٤بادية الٍب شيدىا اإلنساف 

 كٝبالية الطبيعية ا٤بناطق كاألدرية، التارٱبية كا٤بناطق كا٣بلقي، ا١بمإب ١بانبا ُب ىو ما بكل كا٣بلقية ا١بمالية البيئة ًبتهبينما  
كالبيئة ليست ٦برد موارد يستمد منها اإلنساف مأكلو كمشربو بل تشمل عبلقة  .القائمة للمبا٘ب ا٤بعمارية الصفات التضاريس،

 النقدية،  كا٤بالية االقتصادية السياسات البيئة االقتصادية ٦بموعة  ٛبثل، كاإلنساف باإلنساف ُب نظاـ اجتماعي عقائدم دينوم
 العمل بيئة تشكل الٍب السياسات من كغّبىا .... كاإلنتاج االستثمار كسياسات الضريبية كالعمالة، السياسات التوظيف سياسات
  ُ.االقتصادم

مفهـو الحق في بيئة نظيفة  .ّ.ِ

اختلف مفهـو ا٢بق ُب البيئة من حيث الضيق كاالتساع ٕبسب الرؤية السياسية ك الدينية  كحٌب االقتصادية ، ككفقان للمفاىيم 
لصا٢بو كلصاّب من سيخلفو ، كبالتإب فهو اإلسبلمية فإف البيئة ىي ملك لٌلو تعأب ، كأف اإلنساف مستخلف ُب إدارهتا كتنميتها 

إنٌا كل "يقوؿ ٌعز كجل ُب كتابو الكرٙب سبلمية ُب ذلك ، فعليو اإلحساف كعدـ اإلسراؼ كعدـ اإلفساد ، ملتـز ٕبدكد الشريعة اإل
 .(ْٗسورة القمراآلية). صدؽ ا العظيم" .شيء خلقناه بقدر

 بالشكل ا٢بياة إعالة على قادرة غّب كأصبتت توازهنا، اضطرب البيئة عناصر من عنصر أم ُب تغيّب أك نقص حدث فإذا
 اإلنساف فيو يتسبب الذم الفساد صور إحدل فهو البيئي، التوازف اضطراب إٔب تؤدل الٍب العوامل أخطر من التلوث كيعد ا٤بعتاد،
كبالنسبة للمفاىيم الرأ٠بالية فإهنا تدكر حوؿ فكرة ٙبقيق تقدـ اإلنساف كرفاىيتو ، كانطبلقا من . البيئية النظم بتوازف إخبللو نتيجة

. ا٢بق ُب استغبلؿ موارد البيئة لتتقيق أكرب قدر من ا٤بتعة لذاتو كتنمية شخصيتو ذلك لو

بينما ٘بلى مفهـو ا٢بق ُب بيئة نظيفة اقتصاديا من خبلؿ التنمية ا٤بستدامة  ُب ا٤ببدأ الثالث الذم اقره مؤٛبر البيئة كالتنمية  
 ألجياؿ كالبيئية التنموية ا٢باجات متساك ٫بو على تتتقق ٕبيث التنمية ُب ا٢بق إ٪باز ضركرة أهنا"على ُِٗٗبّبيو دٯبانّبك 

    ِ" .ا٢باضر كا٤بستقبل

للتق ُب البيئة بْب ا٤بعيار الشخصي أك الغائي الذم غايتو تأمْب الوسط ا٤ببلئم ٢بياة اإلنساف كعمومان تدكر معظم التعريفات  
بْب ا٤بعيار ا٤بوضوعي الذم يضع ُب اعتباره البيئة ا٤بتوازنة كوهنا ُب العيش بكرامة كُب ظركؼ تسمح بتنمية متناسقة لشخصيتو ، ك

قيمة ُب ذاهتا ، كما يقتضيو ذلك من صيانة مواردىا كٙبسْب نظمها كدفع التلوث عنها كالتدىور كاالستنزاؼ ا١بائر ٤بواردىا، 
للتق ُب البيئة خبلفا ٢بقوؽ اإلنساف األخرل، الصتيح ىو األخذ  با٤بعيارين معان استنادان على الطبيعة ا٣باصة أك الذاتية كلعل 

كبذلك فإف ا٢بق ُب البيئة لو جانباف األكؿ عضوم ، كٱبص البيئة ذاهتا ألهنا كعاء ىذا ا٢بق ، ٗبعُب أف البيئة كموادىا ٥با قيمة 
                                                           

 .َِ.ص ، 2003 عماف، ،1 ط ٛبع،لمجكا البيئة الشوابكة، فاّب علي مزاىرة، سليماف أٲبن ُ
 ، عمادةُ، العدد ّٔ اجمللد اإلدارية، العلـو دراسات ٦بلة اإلسبلمية، العربية الثقافة منظور من ا٤بستدامة التنمية غنيم، ٧بمد كعثماف زنط أبو ماجدة  ِ

. 23 ، صََِٗ األردف، عماف، األردنية، ا١بامعة العلمي، البتث



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

229 

 

كا١بانب الثا٘ب . ىذا ا٢بق  ذاتية، فهي الوسط البلـز لبقاء كاستمرار ا٢بياة على كوكب األرض ، كبغّب ىذا الوعاء ال ٲبكن كجود
كظيفي ، كىو يتعلق بالوظيفة أك الغاية اإلنسانية لكل االىتمامات ٕبماية البيئة ، كمضمونو باختصار أف لكل إنساف ا٢بق ُب 

ُب بيئة سليمة نظيفة، ال ٙبمل أخطاران صتية ، كهتيأ مواردىا كتصاف على ٫بو يسمح لو ٕبياة كرٲبة كتنمية متوازنة العيش 
كتوفّب كسط شخصيتو، ٗبعُب أف كل ما يصدر من قوانْب بيئية ككل ما يتخذ من تدابّب من أجل صيانتها إ٭با ىو ٢بماية اإلنساف ؿ

.  مبلئم ٢بياتو كتقدمو 

إال أف للجانب العضوم أٮبية أكرب ، ألف كل اىتماـ بالبيئة لذاهتا كوهنا قيمة مستقلة سواء من حيث ٞبايتها من التلوث أك  
.  نة مواردىا كتنميتها يؤكد تلقائيا حق اإلنساف ُب االنتفاع هبا كٙبقيق ا٢بياة الكرٲبة كالتنمية ا٤بتكاملة لو صيا

لكن للتق ُب البيئة خصائص ينبغي النظر إليها ، أك٥با ا٣باصية الزمنية فللزمن دكر مهم ُب ٙبديد مضمونو، فهذا ا٢بق ال 
ا٤بقبلة أيضا ، كذلك ينبهنا إٔب الواجب ٫بو البيئة ٕبفظها كٞبايتها لؤلجياؿ ا٤بقبلة، ٱبص األجياؿ ا٢باضرة كحدىا بل األجياؿ 

كدانيها أنو حق تضامِب ، أم ٰبتاج إٔب تضافر ٝبيع ا١بهود كعلى ا٤بستويْب الدكٕب كالوطِب ٢بمايتو كاحَبامو ، فبل تستطيع دكلة 
ان من كحدة البيئة اإلنسانية، كبأف البيئة أك الطبيعة ىي كل ال يتجزأ، كأف احَباـ حق اإلنساف ُب البيئة، كذلك انطبلؽٗبفردىا كفالة 

ملودات البيئة ال تعَبؼ با٢بدكد السياسية بْب الدكؿ، ٍب أف ٥با مصلتة مشَبكة ُب ٞباية البيئة ، كمن ناحية أخرل فإف ا٢بق ُب 
عوب، كتقها ػ أم الشعوب ػ ُب تقرير ا٤بصّب كحقها ُب أم ىو حق الشالبيئة النظيفة ٓب يعد حقا فرديا ، بل صار حقا ٝباعيا، 

 . السبلـ

II- دراسة تطبيقية لدكر الدكلة الجزائرية في إرساء الحق في بيئة نظيفة 

٩با ال شك فيو أف األدكار ذات األضواء الساطعة ُب ٦باؿ إرساء ا٢بق ُب بيئة نظيفة ترجع بالدرجة األكٔب إٔب ما تقـو بو الدكلة 
توافق اإلطار التشريعي كالتنظيمي مع أىداؼ ٞباية البيئة بكل من جهود، ك٥بذا تسعى الدكؿ ا١بزائرية جاىدة إٔب إحداث 

٤بؤسساتية الكافية ٤بتابعة تطبيق القوانْب إٔب جانب إعطاء البعد التخطيطي االسَباتيجي الذم يعلي مكوناهتا، كتوفّب ا٥بياكل ا
مكانة ا٢بق ُب بيئة نظيفة من باب االىتماـ البالغ، ككذا توفّب  األدكات ا٤بدعمة للتتسيس كالَببية البيئية من جهة كاألدكات 

 .الردعية من جهة دانية

كنية في الجزائر البيئة التشريعية كالقاف .ُ

سنوات قليلة بعد االستقبلؿ ظهر اىتماـ ا١بزائر ٕبماية البيئة ، كذلك عندما أخذت ا٢بماية القانونية ٙبتل مكانتها تدرٯبيا ُب 
منظور السلطات ا١بزائرية، فشرعت ُب إصدار النصوص القانونية على شكل أحكاـ منتشرة ُب ٨بتلف القوانْب اإلدارية كا١بنائية 

كهيئة  ُْٕٗكنلمس تزايد اىتماـ السلطات ا١بزائرية با٢بق ُب بيئة نظيفة ُب قرار إنشاء اجمللس الوطِب للبيئة سنة .   يةكا٤بدف
، متضمنا ا٤ببادئ ُّٖٗاستشارية تقدـ اقَباحاهتا ُب ٦باؿ ٞباية البيئة، ىذه األخّبة الٍب صدر أكؿ قانوف مستقل بشأهنا عاـ 

. العامة ٤بختلف جوانب ٞبايتها

رغم إصدار كم كبّب من القوانْب كالنصوص التنظيمية فقد بقي التدىور باديا على البيئة ُب ا١بزائر ، ما دفع با٤بشرع ا١بزائرم 
ا٤بتضمن  َُ–َّإٔب التأدر أكثر بالقضايا البيئية الدكلية كإشكاالهتا ا٤بطركحة كا٤بقاربات ا٢بديثة ٤بعا١بتها، فأصدر القانوف رقم 

ُب إطار التنمية ا٤بستدامة ،تبعو صدكر ٝبلة من القوانْب ا٤بتعلقة ٕبماية البيئة، ٗبا يتناسب كمتطلبات التنمية ا٤بستدامة ٞباية البيئة 
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كمبادئها، كفيما يأٌب نوجز أىم القوانْب الواردة إضافة إٔب التعريج على أىم ما لقي ا٤بوافقة كالتصديق من معاىدات كاتفاقيات 
. دكلية من طرؼ ا١بزائر

الحماية البيئة في الدستور الجزائرم : أكال 

إف الدكلة ا١بزائرية أكدت إرادهتا كعزمها على ٞباية البيئة كإرساء ا٢بق ُب بيئة نظيفة كصتية من خبلؿ تصرٰباهتا ُب القانوف 
من دستور  ُُٓدة كا٤با ُٕٔٗمن دستور  ُُٓ،  حيث ٪بدىا نصت على ا٢بماية البيئية ُب ا٤بادة " الدستور" األ٠بى للدكلة 

كاف مضموهنا متجليا ُب اجملاالت حيث كالٍب ٓب ٚبتلف نصيا ُب الدساتّب الثبلدة،  ُُٔٗٗب دستور  ُِِكا٤بادة  ُٖٗٗ
 :ُالتالية

  القواعد العامة ا٤بتعلقة  بالبيئة، إطار ا٤بعيشة كالتهيئة العمرانية؛- 

 ٞباية الثركة ا٢بيوانية كالنباتية؛ -

 الثقاُب كالتارٱبي كاافظة عليو،ٞباية الَباث -  

 النظاـ العاـ للغابات كاألراضي الرعوية،-  

 .النظاـ العاـ للمياه-  

 النصوص القانونية لحماية البيئة الجزائرية .ِ

 أصدر القانوف ا١بزائرم عدة تشريعات بيئية نظم من خبل٥با الوسائل القانونية الٍب ٙبمي البيئة، حيث كردت ُب فَبات زمنية  
: متوالية نقسمها إٔب جزأين

النصوص األكلى حوؿ حماية البيئة في الجزائر : أكال

:  تضمنت التشريعات األكٔب فيما ٱبص ا٢بماية البيئية القوانْب التالية

الرامي إٔب تنفيذ سياسة كطنية ٢بماية البيئة من  ُّٖٗفيفرم  َٓالصادر ُب : ِ َّ -ّٖقانوف حماية البيئة رقم  -
خبلؿ ٞباية ا٤بوارد الطبيعية كاتقاء كل شكل من أشكاؿ التلوث كا٤بضار كمكافتتو ككذا ٙبسْب إطار ا٤بعيشة كنوعيتها؛   

تنظم بعض ا١بوانب ا١بزئية للتماية البيئية بعد صدكر ىذا القانوف الشامل ُب ا١بوانب البيئية الٍب نظمها جاءت بعده قوانْب 
فيفرم  ُٔا٤بؤرخ ُب  َٓ -ٖٓا٤بتضمن النظاـ العاـ للغابات كقانوف  ُْٖٗيونيو  ِّالصادر ُب :  ُِ -ْٖكقانوف  قانوف 

؛ ّا٤بتعلق ٕبماية الصتة كترقيتها ُٖٓٗ

                                                           
 أبريل 14 ُب ا٤بؤرخة 25 رقم ا١بريدة ،  ََِِأبريل  10 ُب ا٤بمضي َّ-َِ،معدؿ بالقانوف 1996 ديسمرب 8 ُب ا٤بؤرخة 76 رقم ا١بريدة  ُ

.  ُِِ، ا٤بادة 2002
. َّٖ، ص ُّٖٗ،  ٔا٤بتعلق ٕبماية البيئة، ا١بريدة الر٠بية ، العدد  َّ-ّٖا١بمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية، القانوف رقم   ِ
. ُٖٗ، ص َُِِ، ُعلي عدناف الفيل، ا٤بنهجية التشريعية ُب ٞباية البيئة، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، األردف، ط  ّ
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كما نعلم أف نص تشريعي كاحد غّب كاُب لئلحاطة بكل ما ٙبويو البيئة من أجزاء، لذلك فإف ا٤بشرع ٰباكؿ ُب كل مرة 
ا٤بتعلق بتهيئة اإلقليم  َّ -ٕٖالقانوف رقم  صدر ُٕٖٗجانفي  ِٕٚبصيص نص قانو٘ب منظم ألحد ا١بوانب البيئية، ٥بذا ُب 

طنية ا٣باصة بالتهيئة اإلقليمية من خبلؿ ا٤بخطط الوطِب للتهيئة اإلقليمية ، حيث جاء ىذا القانوف ليضع السياسة الوُ
(SNAT)  كا٤بخطط ا١بهوم للتهيئة اإلقليمية(SPAT) كتضمن ىذا القانوف اإلطار ا٤برجعي ٢بماية البيئة من خبلؿ ،

نادرة منها إضافة إٔب حفظ ا٤بواقع الطبيعية االستعماؿ ا٤بثإب للتيز ا٤بكا٘ب الطبيعي كاالستغبلؿ الرشيد للموارد الطبيعية خاصة اؿ
كالتارٱبية كالَبادية كالسياحية؛ 

كا٤بتعلقْب بالتوجو العقارم كالتهيئة  َّ-ٕٖقانونْب جزئيْب مكمبلف للقانوف  َُٗٗاستكماال للقانوف السابق جاء ُب عاـ 
: كالتعمّب على التوإب  حيث

كالذم يهدؼ إٔب تأسيسي النظاـ : ِمل للتوجيو العقارمالحا َُٗٗنوفمبر  ُٖالصادر في  ِٓ-َٗقانوف  -
القانو٘ب للممتلكات العقارية،ككذا طرؽ تدخل الدكلة ، حيث ينص على ٞباية األراضي كا٤بواقع الطبيعية كالثقافيةػ كا٢بماية الٍب 

. ىايعْب ٙبقيقها ُب ا٤بقاـ األكؿ متعلقة باألراضي الزراعية الٍب ًب تصنيفها كإعداد جرد ٖبصوص

حيث كضع ىذا القانوف ا٤بخطط :  ّالمتعلق بالتهيئة كالتعمير َُٗٗديسمبر  ُالمؤرخ في  ِٗ-َٗقانوف  -
الرئيسي للتهيئة كالتعمّب، الذم حدد من خبللو الشركط السا٧بة بَبشيد استغبلؿ الفضاء ا٤بكا٘ب، حفظ ا٢بيز ا٤بكا٘ب للنشاطات 

طبيعية كأجزاء أخرل ٙبسبا كاحتياطا للمتيط ا٤بخصص للنشاط االقتصادم كالفائدة الزراعية، ٞباية ايط ا٢بساس كا٤بواقع اؿ
. العامة كالبناء

تلح أكثر  ََُِبعد ىذه القوانْب الٍب تعُب أكثر ٔبانب التهيئة العقارية كالتعمّب جاءت نصوص تشريعية جديدة بداية من 
على ضركرة ٞباية البيئة ُب إطار التنمية ا٤بستدامة 

النصوص التشريعية الجديدة   :ثانيا

جاءت ىذه النصوص التشريعية ىادفة إٔب التنظيم القانو٘ب للقضايا ا٤بباشرة ا٤بتعلقة ٕبماية البيئة كذلك إطار التنمية ا٤بستدامة، 
كقانوف حماية  ََُِْديسمرب   ُِالصادر ُب  َِ -َُقم قانوف التهيئة كالتنمية المستدامة لإلقليم ر  ككاف كل من

: أكؿ القوانْب الصادرة ليتم بعدىا صدكر ٓ ََِِفيفرم  َٓا٤بؤرخ ُب  َِ-َِرقم كتنمية السواحل 

                                                           
 .ُٕٖٗجانفي  ِٖالصادرة ُب  َٓا٤بتعلق بتهيئة اإلقليم ، ا١بريدة الر٠بية العدد  َّ-١ٖٕبمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية، القانوف رقم ا  ُ
 .َُٗٗنوفمّب  ُٖالصادرة ُب  ْٗا٤بتعلق بالتوجيو العقارم، ا١بريدة الر٠بية العدد  ِٓ-١َٗبمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية، القانوف رقم ا ِ
. َُٗٗديسمرب  ِصادرة ُب اؿ  ِٓا٣باص بالتهيئة كالتعمّب، ا١بريدة الر٠بية العدد  ِٗ-َٗا١بمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية، القانوف   ّ
 ُِالصادرة ُب  ٕٔا٣باص بالتهيئة كالتنمية ا٤بستدامة لئلقليم، ا١بريدة الر٠بية العدد   َِ-َُا١بمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية، القانوف   ْ

 .ََُِديسمرب 
 .ََِِفيفرم  َٔالصادرة ُب  َٖسواحل، ا١بريدة الر٠بية العدد ا٣باص ٞباية كتنمية اؿ َِ-َِا١بمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية، القانوف  ٓ
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 جويلية  ُُٗب عليو ا٤بصادقة ٛبت  ُ:َُ -َّرقم المستدامة  التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق القانوف -
 نصت كقد ،ُِٗٗ سنة ريودٯبانّبك قمة ُب الواردة ا٤بستدامة ٭بيةالت ٤ببادئ العريضة ا٣بطوط خبللو من أد٦بت حيث ،2003
 :يلي ما إٔب ا٣بصوص على ا٤بستدامة التنمية إطار ُب البيئة ٞباية دؼته انو"منو  َِرقم  ا٤بادة

 .البيئة تسيّب كقواعد األساسية ا٤ببادئ ٙبديد -
 .سليم معيشي إطار ضماف على كالعمل ا٤بعيشة شركط بتتسْب مستدامة كطنية تنمية ترقية -
 .اتهمكونا على ا٢بفاظ بضماف كذلك بالبيئة ا٤بلتقة كاألضرار التلوث أشكاؿ كل من الوقاية -
 .ا٤بتضررة األكساط إصبلح -
 ."البيئة ٞباية تدابّب ُب ا٤بتدخلْب ك٨بتلف ا١بمهور كمشاركة كٙبسيس اإلعبلـ تدعيم -

 كالذم ِ:ََُِديسمرب  ُِالمؤرخ في ُٗ-َُالنفايات رقم   من كالتخلص الرقابة بالتسيير، المتعلق القانوف -
 كالبيئة، العمومية الصتة على خاص بشكل منها كالصناعية عاـ بشكل للنفايات السلبية للتد من اآلدار ملتة كضركرة جاء
 ٖبفض كذلك مراحلو، ٝبيع خبلؿ من للنفايات كالسليم العقبل٘ب التسيّب ٤ببادئ ٘بسيدا منها كالتخلص للرقابة اإلطار العاـ ٧بددا
 .ا٤بصدر من النفايات خطورة درجة

 عقلنو موضوعو ّ:ََُِديسمبر  ُِالصادر في  َِ-َُرقم :المستدامة  كتنميتو اإلقليم بتهيئة المتعلق القانوف -
 كالتنمية ا٤بوارد ٞباية بْب الربط ىذا القانوف كيتضمن الطبيعية ا٤بوارد ٞباية ككذا األقاليم مستول على األنشطة كتوزيع اإلعمار

 .ا٤بستدامة التنمية عليو ترتكز الذم البشرم كالتطور االقتصادية

 ٕا٤بؤرخ ُب  َِ-َٔالذم جاء ٗبوجب ا٤برسـو التنفيذم رقم : ْالجو كحماية الهواء بجودة المتعلق القانوف -
 :ىي رئيسية عناصر دبلث حوؿ القانوف ىذا يتمتور  ،ََِٔجانفي

 اإلعبلـ؛ اإلشراؼ، الوقاية، -
 التخطيط؛ أدكات إعداد -
 .كا٤بالية ا١ببائية العقابية، الرقابية، التقنية، اإلجراءات ترتيب -

                                                           
 ا١بريدة ،ََِّجويلية  ُٗا٤بتعلق ٕبماية البيئة ُب إطار التنمية ا٤بستدامة الصادر ُب  َُ-َّا١بمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية، القانوف رقم ُ

 ، ََِّجويلية  َِ ُب ،الصادرة 43 العدد الر٠بية
الصادرة ُب  ، 77 العدد الر٠بية ا١بريدة ا٤بتعلق بالتسيّب كالرقابة كالتخلص من النفايات، ُٗ-َُا١بمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية، قانوف رقم  ِ

ََُِ.ُِ.ُٓ. 
الصادرة ُب  ، 77 العدد الر٠بية ١بريدةاا٤بتعلق بتهيئة اإلقليم كتنميتو ا٤بستدامة،  َِ-َُا١بمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية، قانوف رقم   ّ

ََُِ.ُِ.ُٓ  
جانفي  َٕ، الصادرة ُب ُا٣باص ٔبودة ا٥بواء كٞباية ا١بو، ا١بريدة الر٠بية العدد  َِ-َٔا١بمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية، قانوف رقم   ْ

ََِٔ. 
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 ساكن، ألف ََٓمن أكثر على ٙبوم الٍب الكربل التجمعات مستول على العمومية السلطات قياـ إجبارية على كما ينص
 التنقل ، ٨بطط(PRQA) ١بودة ا٥بواء ا١بهوم ا٤بخطط ُب ا٤بتمثلة التخطيط أدكات على اعتمادا ا٥بواء جودة على بالرقابة

 .(PPA)ا١بو  ٞباية ك٨بطط (PDU)ا٢بضرم 

القانوف ا٣باص ٕبماية ا٤بناطق ا١ببلية ُب إطار  :توأب بعد  ذلك عدة قوانْب تتعلق ٕبماية احد أىدافو ا٤بنصوص عليها ؾ
-َْ؛ قانوف ترقية الطاقات ا٤بتجددة ُب إطار التنمية ا٤بستدامة رقم ََِْجواف  ِّالصادر ُب  َّ-َْالتنمية ا٤بستدامة رقم 

؛القانوف ا٤بتعلق  ََِٓأكت  َْا٤بؤرخ ُب  ُِ-َٓ؛ القانوف ا٣باص ٕبماية الثركة ا٤بائية رقم ََِْأكت  ُْالصادر ُب  َٗ
 ؛ ََِٕمام  ُّالصادر ُب  َٔ-َٕبتسيّب كٞباية كتطوير ا٤بساحات ا٣بضراء رقم 

 ا٤بستهلك، ٞباية الصيد، قانوف قانوف كا٤بدنية، ا١بزائية اإلجراءات قانوف ا١بمارؾ، قانوف مثل األخرل القوانْب جانب ٔبإ ىذا
. ... العقوبات كالوالية كقانوف البلدية قوانْب كترقيتها، الصتة ٞباية قانوف

يات كالمعاىدات الدكلية التي صادقت عليها الجزائر اؽاالتف: ثالثا

أسهمت ا٤بؤٛبرات الدكلية كا٤بعاىدات كاالتفاقيات الدكلية من خبلؿ ا٤ببادئ كالتوصيات الصادرة عنها، ُب ٞباية البيئة لقد 
ٗبختلف قطاعاهتا، كهبذا شكلت اللبنة األكٔب ُب صرح القانوف الدكٕب البيئي، إذا اعتربت ا٤برشد القاعدم ألغلب التشريعات 

صادقت على ٦بموعة من االتفاقيات ا٤بعاىدات الدكلية كالٍب اعتمدهتا داخليا ٗبوجب  ر الٍبالداخلية للدكؿ كمن بينها ا١بزائ
 :األكامر ، كمن بْب  ما ناؿ موافقتها نذكر

 بتاريخ برككسل ا٤بصادقة عليها ُب ٛبت الٍب بالنفط التلوث عن النا٘بة األضرار عن ا٤بدنية با٤بسؤكلية ا٣باصة الدكلية ا٤بعاىدة -
 ؛ُِٕٗ جواف ُٕا٤بؤرخ ُب  ُٕ-ِٕ باألمر ا١بزائر اتهكاعتمد ، 1969 نوفمرب 09

 ، 1976فيفرم ُٔبتاريخ  برشلونة ُب عليها االتفاؽ ًب الٍب التلوث، ضد ا٤بتوسط األبيض البتر ٕبماية ا٤بعاىدة ا٣باصة -
 ؛ُِٖٗ ديسمرب 11 بتاريخ الصادر َْْ -ِٖرقم  بواسطة ا٤برسـو ا١بزائر اتهكاعتمد

 بتاريخ أدينا ُب عليها ا٤بصادقة ٛبت الٍب الرب، من اآلٌب التلوث ضد ا٤بتوسط األبيض البتر ٕبماية ا٣باصة الدكلية االتفاقية -
 ؛ُِٖٗ ديسمرب 11 بتاريخ الصادر ُْْ -ِٖ رقم ا٤برسـو ٗبقتضى اتهكاعتمد ا١بزائر عليها ككافقت ، َُٖٗمام17

 ،ُٕٕٗ عاـ القاىرة ُب عليها التوقيع ًب الٍب التصتر ٧باربة ٦باؿ ُب إفريقيا، مشاؿ دكؿ بتعاكف ا٤بتعلقة الدكلية االتفاقية -
 ؛ُِٖٗديسمرب  ُُارر ُب  ْٕٖ - 82 رقم ا٤برسـو بواسطة اتهكاعتمد ا١بزائر عليها كالٍب صادقت

؛  (M ARPO L) 1988ماربوؿ اتفاقية تدعى النفط ناقبلت تلوث من للوقاية دكلية اتفاقية -

 ؛ِٗ  –354 رئاسي رقم  ٗبرسـو ا١بزائر إليها انضمت األكزكف، طبقة ٢بماية الدكلية االتفاقية _

 ؛ 1992جواف 3 الطقس بتغّب يتعلق فيما ريودٯبانّبك اتفاقية -

 ؛1992 جواف  13 البيولوجي التنوع حوؿ ريودٯبانّبك اتفاقية - .
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 ُب صادقت كالعإب،حيث كالعا٤بي اإلقليمي ا٤بستول على بالبيئة اتهاىتماما إبراز إٔب ا١بزائر سعت فقد ىذا إٔب إضافة
 ٚبص ٨بتلفة مواضيع عدة االتفاقية ىذه كتناكلت البيئة، بشأف إبرامها ٍب كبركتوكوؿ، اتفاقية 20 من أكثر على الفارطة السنوات
. الطبيعية البيولوجية ا٤بوارد كٞباية كايطات البتار كٞباية منها البيئي، ا١بانب

اآلليات الهيكلية كالتنظيمية للحماية البيئية في الجزائر . ِ

تعترب ا٥بياكل كالتنظيمات اإلدارية الركائز الٍب تشكل اآلليات اركة ٢بماية البيئة باعتبارىا الدرع الساىر على تنفيذ النصوص  
ا١بهاز القانو٘ب كالتنظيمي من خبلؿ كضع ٦بلس للبيئة  التشريعية، ك٥بذا عمدت ا١بزائر ُب ىذا اإلطار إٔب إحداث التناسق بْب

، لتشرع بعد مضي عاـ على إحداث مديريات عامة ُب ٨بتلف الواليات هبدؼ ٙبسْب قدرات  ُٕٗٗكالتنمية ا٤بستدامة عاـ 
ء كزارة التهيئة العمرانية ٤با ًب إنشا َََِا٤براقبة كرصد حالة البيئة بشكل أفضل، لكن ٓب ٙبظى البيئة هبيئة ر٠بية مستقلة إال عاـ 

. كالبيئة

كفيما يلي نقدـ أىم ا٥بياكل الساىرة على ا٢بماية البيئية ُب ا١بزائر  

 كزارة التهيئة العمرانية كالبيئة .ُ.ِ

، كالٍب  دعمت الحقا ٗبؤسسات ذات طابع ُكهيئة ر٠بية مستقلة اهتمت بإرساء ا٢بق ُب بيئة نظيفة َََِأنشأت عاـ 
: كرقايب مهمتها تنفيذ السياسة العامة للبيئة ، نذكر منهاٙبسيسي كتربوم 

، هبدؼ ٝبع ا٤بعلومات حوؿ البيئة كمعا١بتها كنشرىا ََِِأسس ُب افريل : المرصد الوطني للبيئة كالتنمية المستدامة -
. ِل األفراد، من أجل تزكيد اجملتمع با٤بعلومات حوؿ حالة البيئة قصد التتسيس كغرس كتنمية الثقافة البيئية لد

هبدؼ مكافتة التلوث الصناعي كترقية التكنولوجيا النظيفة  ََِِأحدث ُب أكت : المركز الوطني للتكنولوجيا النظيفة -
للتقليل من ٨باطر النفايات، االستغبلؿ العقبل٘ب للمواد األكلية الطاقوية كا٤بوارد الطبيعية باإلضافة إٔب تقدٙب ا٤بساعدة للمشاريع 

. ّفيما ٱبص تكنولوجيا اإلنتاج النظيف  االستثمارية

، مهمتو األساسية ىي التكوين ُب ٦باؿ البيئة كالَببية البيئية، فقد ًب  ََِِأنشأ ُب أكت : المعهد الوطني لمهن البيئة -
اعية ٝبعيات البيئة كمدراء الوحدات الصن: إطار من  ٨بتلف ا٥بيئات مثل َْٖتكوينا استهدؼ  َّإجراء حوإب  ََِّخبلؿ 

. ْكمديريات البيئة، كما ًب إصدار دليل خاص با٤بدربْب ُب ٦باؿ الَببية البيئية

ا٤برصد الوطِب لَبقية  مركز تنمية ا٤بوارد البيولوجية، الوكالة الوطنية للنفايات، :زيادة على ما ًب ذكره، ىناؾ ىيئات أخرل مثل
السلطة الوطنية ا٤بعينة ُب إطار آليات التنمية  الوكالة الوطنية لعلـو األرض، الوكالة الوطنية ٢بفظ الطبيعة،  الطاقات ا٤بتجددة،

 .النظيفة

                                                           
. ُٔ، ص ََِٕة  دكتوراه، كلية ا٢بقوؽ، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمساف، ا١بزائر، كناس ٰبٓب، اآلليات القانونية  ٢بماية البيئة ُب ا١بزائر، رساؿ  ُ
 106 ص ، ََُِ، ط َََِا١بزائر، ُب البيئة كمستقبل حالة حوؿ تقرير :كالبيئة اإلقليم يئةته كزارة   ِ
 َُٕ ص ، ا١بزائر،مرجع سابق ُب البيئة كمستقبل حالة حوؿ تقرير :كالبيئة اإلقليم يئةته كزارة    ّ

ْ Ministère de l’aménagement du territoire et l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de 
l’environnement, 2005, p176. 
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 المفتشية الجهوية للبيئة. ِ.ِ

ا٤بؤرخ  ّْٗ  -َّنص ا٤برسـو التنفيذم رقم   ا٤بفتشية ا١بهوية للبيئة، حيث   إضافة إٔب الوزارة كا٥بيئات التابعة ٥با توجد  
كتكلف ا٤بفتشية ا١بهوية . مفتشيات جهوية (ٓ)ف ا٤بفتشية العامة للبيئة تشتمل على ٟبس ، على أُ ََِّديسمرب  ُُٕب 

كما تقـو بالزيارات التفتيشية لكل .للبيئة ُب الواليات التابعة الختصاصها اإلقليمي بتنفيذ أعماؿ التفتيش كا٤براقبة ا٤بخولة ٥با
كمية ك ٘برم ٙبقيقات يكوف غرضها ٙبديد األسباب كتقوٙب األضرار منشأة ٰبتمل أف تشكل خطرا على البيئة أك على الصتة العم

. كٙبديد ا٤بسؤكليات

الجماعات المحلية . ِ.ّ

إضافة إٔب ا٥بياكل ا٤بذكورة سابقا فإف ا١بزائر اسندت مهاـ ٞباية البيئة إٔب ا١بماعات الية أيضا كا٤بتمثلة ُب الوالية كالبلدية 
ٚبطيط )أك البيئة الصناعية كا٤بشيدة  (ا٥بواء، ا٤باء، الَببة، التنوع البيولوجي)، سواء تعلق األمر ٕبماية البيئة الطبيعية  ِكا١بمعيات

كتنظيم التجمعات السكنية، ا٢بفاظ على الصتة العمومية، تسيّب النفايات، ٞباية ا٤بواقع األدرية، ا٢بد من تلوث ا٤بنش ت 
 .(رث الكربلا٤بصنفة، الوقاية من الكوا

السياسيات كالممارسات لحماية البيئة االستراتيجيات ، .ّ

اإلستراتيجية البيئية في الجزائر . ّ.ُ

. انتهجت ا١بزائر خبلؿ العشرية األخّبة سياسات ارتكزت على مبدأ التنمية ا٤بستدامة كخيار اسَباتيجي للتفاظ على البيئة
كسب رىاف البيئة السليمة ُب إطار مقاربة تبلءـ بْب مقتضيات التنمية ك٥بذا فا١بزار تقود خطة متعددة األبعاد من اجل 

االقتصادية كاالجتماعية كمتطلبات التنمية ا٤بستدامة كاافظة على ا٤بوارد الطبيعية، حيث بلغت حصة االستثمارات ُب القطاعات 
شبكات ا٤بياه، ٞباية ا٤بناطق السهبية موزعة على  (ََِْ-ََُِ)مليار دينار جزائرم خبلؿ الفَبة  ٗ,ِٖالبيئية حوإب 

.   ّكاألحواض، معا١بة النفايات، مكافتة التلوث،هتيئة اإلقليم، التنوع البيولوجي كحفظ ا٤بواقع األدرية

قانونا ترمي  ُِكقد حظي ملف البيئة ُب السياسة ا١بزائرية بأٮبية بالغة بدءا بتأطّب العمل البيئي من خبلؿ إصدار ما يقارب 
قوانْب إٔب ٞباية البيئة، مشلت ٨بتلف ا٤بيادين على غرار اافظة على ا٤بوارد الطبيعية كٞباية ا٤بناطق ا١ببلية كا٤بواقع األدرية، ىذه اؿ

إحكاـ التصرؼ ُب ٨بتلف أصناؼ النفايات، التتكم ُب أشكاؿ التلوث كاالستفادة من الطاقات ا٤بتجددة فضبل عن تسيّب 
. ضراء لبلتقاء بالعطاء النباٌب كٞباية ا١بو كاالعتناء ٔبودة ا٥بواءكٞباية كتطوير ا٤بساحات اْب

كقد اعتمدت ا١بزائر ُب ٚبطيطها لئلسَباتيجية البيئية للعشرية األخّبة  التتليل ا٤بعد ُب إطار ا٤بخطط الوطِب لؤلفعاؿ البيئية 
، كما ْس باألمانة الواجب صيانتها لؤلجياؿ القادمةكالتنمية ا٤بستدامة  الذم كشفت عن أزمة ايكولوجية مهددة للنظاـ البيئي كًب

                                                           
 .ََُِديسمرب  ُٕالصادرة ُب ٕٗ، ا١بريدة الر٠بية رقم   ّْٗ  -َّا٤برسـو التنفيذم رقم ا١بمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية، ا٤برسـو   ُ
 .ِّكناس ٰبٓب، ا٤برجع السابق، ص    ِ

3 Rapport national de l’algerie, 19 eme session de la commission du développment durable des nations 
unies (CDD-19), mai 211, p 8. 

.  ٔ، صََِٖ، مام ُْٗ، العدد (RAED)منتدل البيئة، ٦بلة صادرة عن الشبكة العربية للبيئة كالتنمية   ْ
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كذلك فيما ٱبص تطوير كتأىيل البيئة  ََُِتقيم ا١بزائر عبلقات تعاكنية مع أ٤بانيا الرائد األكؿ ُب اجملاؿ ا٢بماية البيئية بداية من 
إذ بادرت ا١بزائر ُب إطار .  ا٤بوارد ا٤بائيةكاافظة على البنية االيكولوجية ا١بزائرية، كشراكة مع الدكؿ األكركبية لتتسْب تسيّب

مليوف دكالر  ََٖالتخطيط لئلسَباتيجية البيئية باٚباذ  اإلجراءات  ا٣باصة ٕبماية البيئة ففي ٦باؿ التصتر  رصدت لو مبلغ 
،  ُيق التشجّبمبليْب ىكتار مهددة كذلك بفضل ٞببلت معا١بة األراضي القاحلة عن طر ٕسنويا كحققت ُب ا٤بقابل ما يقارب 

أما ُب ٦باؿ التلوث ا١بوم فقد عمدت ا١بزائر إٔب تقليص أخطاره من خبلؿ ٛبويل عدة مشايع للتزكيد ٗبتطات مراقبة  نوعية 
ا٥بواء ُب عدة نقاط على مستول القطر ا١بزائرم كاختيار أنواع الوقود ا٣بالية من ا٤بلودات، كما كضعت برنامج للتهيئة الشاطئية 

مليوف دينار جزائرم، أما فيما يتعلق  ٤َُٕبتعلق بتجديد كتوسيع منش ت التموين با٤باء كالذم شرعت ُب تنفيذه ٗببلغ كالربنامج ا
عقد خاص بالبيئة  َٔبالتقليل من أضرار النفايات ا٢بضرية كالصناعية فرضت غرامات مالية كشجعت على معا١بتها ٤با أبرمت 

. ِالبيئة كا٤بؤسسات العاملة ُب ٦بإب الغذاء كالصناعةبْب كزارة  ََِٓكاألداء االقتصادم عاـ 

الثقافة البيئية كآلية لتطوير الوعي البيئي  . ُ.ّ

تعترب الثقافة البيئية كسيلة لتطوير الوعي البيئي بغية بلورة سلوؾ بيئي اٯبايب ، إذ أصبتت تشكل أحد أىم الركافد لئلنساف 
ُب حياة البشرية، كوهنا احد اآلليات الٍب ٘بنبنا مزيدا من التدىور ُب بيئتنا، كلعلها ترسخ  ا٤بعاصر نظرا لؤلٮبية الكبّبة الٍب ٙبتلها

كتنمو لدل األفراد كُب أكساط اجملتمع من خبلؿ النصوص القانونية الٍب تشرؾ كتعلم ا٤بواطن ٕبالة البيئة كتعطيو ا٢بق ُب البيئة 
ُب التشريع ا١بزائرم تنص  َُ-َّطار ٪بد ا٤بادة الثالثة من القانوف رقم الصتية كتوجب عليو ُب ا٤بقابل ٞبايتها، كُب ىذا اإل

لكل شخص ا٢بق ُب أف يكوف على علم ٕبالة البيئة كا٤بشاركة ُب اإلجراءات ا٤بسبقة عند اٚباذ القرارات الٍب قد تضر " على أف
" بالبيئة

تقـو  ا١بزائر بتفعيل الثقافة البيئية من خبلؿ إدماج البعد البيئي ُب ٝبيع األنشطة االجتماعية كالَببوية كالتعليمية كالثقافية 
كاإلعبلمية كذلك باالستعانة با٥بيئات اإلدارية الٍب تأٌب ا١بماعات الية على رأسها ك االشَباؾ مع اجملتمع ا٤بد٘ب باإلضافة إٔب  

الٍب ٥با دكر ُب إكساب الفرد الثقافة  (األسرة، ا٤بدرسة، ا٤بساجد كا١بمعيات كاألفواج الكشفية)تنشئة االجتماعية مؤسسات اؿ
. ا البيئية من خبلؿ غرس ا٤ببادئ األساسية  القائمة على الَببية البيئية ا٤بوجة لسلوؾ الفرد ا٤بستقبلي ٪بو ٞباية بيئتو كاافظة عليو

كإدراج  البيئي كاإلعبلـ ا١بمعوية ا٢بركة دكر تفعيل جانبا١بزائر التعليم البيئي ضمن النظاـ ا٤بدرسي إٔب كُب ىذا الصدد بر٦بت 
كىذا هبدؼ الوصوؿ إٔب مواطنة ايكولوجية ٛبارس سلوكا جديدا كنظرة مغايرة إٔب البيئة  تقـو ، ّبرامج إذاعية كتلفزيونية حوؿ البيئة 
 .عناصرىا ا٤بكونة ٥با، كاالستغبلؿ العقبل٘ب كا٤بستداـ ٤بواردىا  على احَباـ الطبيعة كاافظة على

اآلليات الجبائية لحماية البيئة . ّ.ِ

باعتبار أف ا٢بق ُب بيئة نظيفة ىو ا٢بق ا٤بطلق لكل األفراد فقد ًب كضع كسيلة التعويض عن الضرر لضماف ىذا ا٢بق،  
م كإجراءات عقابية لردع ا٤بمتنع عن الدفع، ك١بأت ا١بزائر على غرار كثّب كا٤بتمثلة ُب فرض ضرائب على ا٤بتسبب ُب الضرر البيئ

                                                           
. ََِٖسهاـ بلقرمي، ٙبربة ا١بزائر ُب ٞباية البيئة، ٦بلة العلـو  اإلنسانية، العدد الرابع، ا١بزائر،   ُ
. سهاـ بلقرمي، مرجع سابق  ِ

3 Office National des Travaux Educatif, Revue algérienne des sciences Juridiques, économiques et 
politiques, volume n 02/2003. 
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من الدكؿ إٔب تبِب ىذه الوسيلة من خبلؿ فرض الضرائب على التلوث هبدؼ التقليل منو كتطبيق ما يعرؼ با١بباية ا٣بضراء كذلك 
: ُ، كالٍب تشمل األنشطة التاليةََِِمنذ 

 ُب كتتمثل الصلبة، بالنفايات الخاصة الرسـو: 

دج سنويا للعائلة؛  َََُدج ك َْٔبْب  الرسم قيمة كيَباكح .ا٤بنزلية النفايات رفع رسم منها ا٢بضارية النفايات جباية -

 ا٤بالية قانوف حسب الرسم مبلغ كيقدر :الطبية بالنشاطات ا٤بتعلقة النفايات ٚبزين عدـ على ٙبفيزم رسم -

 طن؛/دج 24000 ب 2002 لسنة

 بػػػػػػ ََِِلسنة  ا٤بالية قانوف حسب الرسم مبلغ كيقدر :ا٣باصة الصناعية النفايات ٚبزين عدـ على التتفيزم الرسم -
 من بالتخلص الكفيلة التجهيزات ال٪باز الرسم إقرار تاريخ من ابتداء سنوات3 بػػػػػػػ  تقدر مهلة ا٤بستغل كٲبنح طن/دج 10.500
 .النفايات

 األكياس كعاؤه ٝبيع كيشمل 2004 لسنة ا٤بالية قانوف ٗبوجب الرسم ىذا إدخاؿ ًب الببلستيكية، األكياس على الرسم -
 للبيئة الوطِب الصندكؽ إٔب الرسم ناتج يوجو كلغُ /دج 10.5 بػػػػػػ الرسم مبلغ كيقدر ا٤بستوردة، أك ٧بليا ا٤بنتجة سواء الببلستيكية
 .التلوث كمكافتة

 البيئة  على كالخطرة الملوثة بالنشاطات المتعلق الرسم(TAPD) 

 العمومية، الصتة على سلبية آدار ٥با تكوف كمساكئ أخطار االستغبلٕب نشاطها عن ينجم الٍب ا٤بؤسسات الرسم ٥بذا ٱبضع
 .السياحية ا٤بناطق كا٤بعآب ككذلك اآلدار على اافظة كالبيئة، الطبيعة ٞباية كالفبلحة، كاألمن النظافة

 نوعاف كىي 2002 لسنة ا٤بالية قانوف ٗبوجب إدخا٥با ًب :الجوية اإلنبعاثات على الخاصة الرسـو: 

 .الصناعية بالنشاطات كيتعلق ا١بوم التلوث على التكميلي الرسم -

اصل  الرسم مبلغ كيوزع ،"٩بتاز أك عادم الرصاص، على ٧بتول" البنزين من لَب لكل دج1 بػػػػػػ  يقدر :الوقود على الرسم -
. السريعة كالطرقات للطرقات الوطِب كالصندكؽ التلوث كمكافتة البيئة صندكؽ بْب بالتساكم

 على التكميلي الرسم إنشاء ًب 2003 لسنة ا٤بالية قانوف ٗبوجب :الصناعية السائلة اإلنبعاثات على الخاص الرسم 
 الرسم ىذا مبلغ من با٤بائة 30 نسبة كٚبصص ا١بوم التلوث على التكميلي الرسم حساب طريقة بنفس ٰبسب إذ ا٤بستعملة ا٤بياه
 .البلديات لصاّب
 ٢بساب ٘بىب) 1996 لسنة ا٤بالية قانوف ا٤بياه الٍب جاء هبا جودة على اافظة منها إتاكة :أخرل كإتاكات رسوـ 

 مشاركة لضماف األتاكل ىذه كتوجو) كتوزيعها ا٤بياه إنتاج مؤسسات لدل كٙبصل ا٤بائية للموارد ا٤بتكامل للتسيّب الوطِب الصندكؽ
  .عليها كا٢بفاظ ا٤بياه جودة ٞباية برامج ُب ا٤بؤسسات ا٤بعنية

 

                                                           
 .ََِْ/ ََِّ/ ََِِانظر قوانْب ا٤بالية الدكلة ا١بزائرية    ُ
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الخاتمة 

لقد اجتبانا ربنا بالساحة ا٣بلقية ذات الطبيعة ا٣ببلقة الٍب نعرفها باسم البيئة، ىذا األخّبة الٍب أعطى فيها ا٣بالق كل شيء 
على الكرة األرضية من خّبات بقدر كاُب، إال أف االستغبلؿ ا٤بتباين كا٤بتزايد عرب العصور ا٤بتوالية ُب ٙبتاجو  األجياؿ ا٤بتعاقبة 

تاريخ البيئة قد أكضح فجوات عدة على سطتها ٘بلى أساسا ُب ا٢بالة الٍب آلت إليها صتة البيئة تدرٯبيا خاصة ُب القرف 
. األخّب

ا التهديد ا٢بتمي لكياف البشرية كٌلها، ما جعل التوجو كاالىتماـ منصبا عليها ىذه ا٢بالة أظهرت مشكلة بيئية من تداعياتو
خاصة خبلؿ ا٣بمسة عقود األخّبة ، كالٍب جاءت نتيجة لقول دفع عديدة ٛبثلت أساسا فيما أحددو التلوث من أضرار إضافة إٔب 

ما أحددو ىوس االحتباس ا٢برارم الذم أصبتت آداره ما قدمو التطور التكنولوجي كا٤بعرُب من صورة للوضع ا٥بش للكرة األرضية ك
بادية من خبلؿ التغّبات ا٤بناخية الٍب نعيشها، إضافة إٔب ٦بمل ما قامت بو الدكؿ من معاىدات كاتفاقيات خبلؿ السنوات 

انْب كتشريعات ا٤باضية، الٍب أسفرت عن عدة قرارات كخطط عمل، كل ىذا  دفع إٔب نشوء ا٢بق ُب بيئة نظيفة ترجم ُب شكل قو
. داخلية ُب اغلب دكؿ العآب

ك٫بن ُب ىذه الورقة ك١بنا إٔب تلك القوانْب كالتشريعات الٍب أرستها الدكلة ا١بزائرية على غرار عديد بلداف ا٤بعمورة، كذلك منذ 
ُب ظل ما ًب اتسامو بقوانْب  تنويهاهتا األكٔب بعد االستقبلؿ ُب دساتّبىا إٔب غاية الَبسيم كإفصاح العلِب العاـ الذم بدا كاضتا

البيئة ُب إطار التنمية ا٤بستدامة كالذم عمت فيو الدكلة إٔب رسم سياسات كطنية إلرساء ا٢بق البيئي ، كما كقد عمدت إٔب 
ضماف التنفيذ الفعاؿ قدر اإلمكاف للجانب التشريعي من خبلؿ آليات التتريك الٍب تراكحت بْب ا٥بياكل التنظيمية كنشر الوعي 

كلعل ىذا أسفر عن نتائج اٯبابية ذات كضع المع فيما .كالثقافة البيئية إضافة إٔب فرض سياسيات ضريبية إلجبار نشوء ا٢بق البيئي
. يتعلق با٢بق ُب بيئة نظيفة

: التوصيػػػػػػػػػػػػات

: من خبلؿ ما ًب التطرؽ إليو نقدـ بعض التوصيات الٍب نتمُب أف تكوف ٧بط اىتماـ كل من يعُب هبا

تنظيم مزيد من ا٤بلتقيات العلمية حوؿ موضوع البيئة كأٮبية إرساء ا٢بق ُب نظافتها كسبلمتها كوهنا مصدر لعيشنا  -
 كدكامنا مع األجياؿ البلحقة؛

إصدار مزيد من ا٤براجع كاجملبلت ذات الصلة بالتتصيل العلمي النظرم من جهة كالدراسة الوصفية الواقعية للوضع  -
 دانية كاإلدراء التتليلي للمشكل البيئي من جهة أخرل؛البيئي من جهة 

 البتث ا١بدم عن حلوؿ تعاِب ا٤بشاكل الٍب تعا٘ب منها البيئة من جذكرىا كعدـ االكتفاء با٢بلوؿ الَبقيعية؛ -
 كضوعة؛على الدكلة ا١بزائرية إعطاء أكلوية اكرب ١بانب الرقابة ا٤بيدانية لضماف التطبيق الفعلي كالصتيح للتشريعات آب -
 إنشاء ٨بابر ٕبث حوؿ موضوع البيئة كمشكبلهتا با١بامعات ا١بزائرية خصوصا كباقي ا١بامعات عموما ؛ -
الضخ ا٤بإب لضماف ا٢بق ُب بيئة نظيفة  كاعتباره ٦باؿ استثمارم المع يرجع بفوائد قياسها ا٢بياة الصتية على كوكب  -

 سليم كنظيف لنا كلؤلجياؿ القادمة؛
يئية طويلة ا٤بدل بناءا على دراسة استشرافية للوضع البيئي ا١بزائرم على مدار النصف قرف القادـ كضع إسَباتيجية ب -

. على األقل
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 جويلية 19 ُب الصادر ا٤بستدامة التنمية اطار ُب البيئة ٕبماية ا٤بتعلق 10-03 رقم القانوف الشعبية، الدٲبقراطية ا١بزائرية ا١بمهورية -

 , 2003 جويلية 20 ُب ،الصادرة 43 رقم الر٠بية ا١بريدة ،2003

 77 رقم الر٠بية ا١بريدة النفايات، من كالتخلص كالرقابة بالتسيّب ا٤بتعلق 19-01 رقم قانوف الشعبية، الدٲبقراطية ا١بزائرية ا١بمهورية -

 .2001.12.15 ُب الصادرة ،

 ، 77 رقم الر٠بية ١بريدةا ا٤بستدامة، كتنميتو اإلقليم بتهيئة ا٤بتعلق 20-01 رقم قانوف الشعبية، الدٲبقراطية ا١بزائرية ا١بمهورية   -
  2001.12.15 ُب الصادرة

 07 ُب الصادرة ،1 رقم الر٠بية ا١بريدة ا١بو، كٞباية ا٥بواء ٔبودة ا٣باص 02-06 رقم قانوف الشعبية، الدٲبقراطية ا١بزائرية ا١بمهورية -

 .2006 جانفي

 ديسمرب 17ُب الصادرة 79  رقم الر٠بية ا١بريدة ، 493  -03 رقم التنفيذم ا٤برسـو ا٤برسـو الشعبية، الدٲبقراطية ا١بزائرية ا١بمهورية  
2001 .

 .2004/ 2003/ 2002  ا١بزائرية الدكلة ا٤بالية قوانْب -
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 الدكليةالجوم في األحكاـ  حماية الغالؼ
  طلحي فاطمة الزىراء.أ  كيونسي صبرينة    .د

الجزائر   (سوؽ اىراس )جامعة محمد الشرؼ مساعدية   -كعلـو التسييركلية العلـو االقتصادية  

   

 

: الملخص

إف التأدّب ا٤بتزايد ألخطار التلوث البيئي على الغبلؼ ا١بوم يقدـ لنا اليـو مشهدا ُب غاية ا٤بأساكية بسبب األضرار الٍب تلتق 
كلعل تلك النتيجة السلبية للتلوث على الغبلؼ ا١بوم، كالعتبارات تتعلق بضركرة . بالبيئات على اختبلفها الربية كالبترية كا١بوية

. اية البيئة، كاف من أىم نتائجها أف بدأت النظم القانونية العا٤بية ُب كضع موضوعات البيئة كٞبايتها ضمن أكلويات اىتمامهاحم

هتدؼ ىذه ا٤بداخلة إٔب تبياف أىم القواعد كاألحكاـ ا٤بعنية ٕبماية الغبلؼ ا١بوم ُب القانوف الدكٕب، للوقوؼ على مدل ما 
د من ٞباية للبيئة الطبيعية ُب كافة صورىا كمظاىرىا ، كاألىم من ذلك كلو ىو معرفة كٙبديد ما إذا توفره ىذه األحكاـ كالقواع

. كانت أحكاـ القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب تكفل ُب كمها كمضموهنا فعبل ا٢بماية الضركرية للغبلؼ ا١بوم كالطبيعة

الدكلية لحماية الغالؼ الجوم البيئة، الغالؼ الجوم، التلوث،  االلتزامات : الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
The growing influence dangers of environmental pollution on the atmosphere a very tragic 
scene due to damage of different environments ( land, sea and air) . Perhaps the negative result 
of pollution on the atmosphere , and for certain  considerations relating to  environment 
protection needs, among its  most important results,   global  legal systems started to  put 
environmental issues and its  protection within their priorities and interests. 

 
The aim of this study is to demonstrate the most important rules and reforms on the protection 
of the atmosphere in international law , to determine the extent to which these reforms  and 
rules of the protection of the natural environment in all its forms  . the most important of all is 
to know and determine whether the reforms  of international humanitarian law  in  its quantity 
and content actually necessary  for the protection of the atmosphere and nature. 

Keywords: the environment, the atmosphere, pollution, international obligations for 
atmosphere protection 
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: المقدمة

ٲبثل االختبلؿ البيئي ذلك التغيّب الذم يطرأ على النظاـ البيئي نتيجة اختبلؿ التوازف بْب العوامل كالقوة ا٤بتفاعلة، كقد تكوف 
ٗبا قد يفضي ُب مستول أعلى منو ٥بذا االختبلؿ آدار مدمرة تكوف ٥با آدار بالغة ا٣بطورة ُب ٝبيع أجزاء ا٢بياة كمكونات النظاـ، 

. إٔب التأدّب ُب سّب كتطوير ا٢بياة البشرية كالطبيعية

لقد بدأ اإلدراؾ الدكٕب كالوطِب يتنامى لدل ا٢بكومات، كيشهد ٙبوال جذريا ناحية االىتماـ بالتغيّبات البيئية الية كاإلقليمية 
٤بوضوعات ا٤بهمة لكوهنا كبّبة الضرر بالنظاـ البيئي ك٥با تأدّبات سلبية العا٤بية، كقد أصبتت ظاىرة التلوث كالغبلؼ ا١بوم من ا

فلكوف التلوث ٲبثل ذلك التغيّب الضار الذم يطرأ على الصفتات الطبيعية أك البيولوجية . ُب صتة اإلنساف كالنظاـ البيئي برمتو
موارده النباتية كا٢بيوانية كجل أنشطتو ا٤بختلفة، كُب أك الكيميائية ُب النظاـ البيئي، كيؤدر بصورة سلبية ُب اإلنساف كصتتو، ك

مستهل ا٢بديث عن التلوث بأنواعو ا٤بختلفة، فإف قضية تلوث الغبلؼ ا١بوم تربز بارتباطها ا٤بباشر بتغّب ا٤بناخ العا٤بي، كقضية 
يـو بأف البيئة أصبتت ذات ٨باطر متزايدة، تثّبىا ا٤بعطيات الراىنة العا٤بية، ككإحدل القضايا البيئية العامة الٍب توضح يوما بعد اؿ

حيث يتلوث الغبلؼ ا١بوم بتأدّب تصاعد غازات كيميائية من مصادر طبيعية كصناعية، ٩با ينذر بعواقب كخيمة على ا٤بستقبل 
. البيئي لكوكب األرض كبالتإب على مستقبل األجياؿ القادمة

االشَباؾ العا٤بي تفرض على ٝبيع الدكؿ اإلسهاـ ٕبمايتو من التلوث إف الغبلؼ ا١بوم ىو أحد ا٤بشَبكات العا٤بية، كصفة 
الذم يصيبو نتيجة نشاطاهتا الصناعية ا٤بؤدرة سلبا على فاعليتو كوف للغبلؼ ا١بوم كظائف مهمة جدا، منها امتصاص الغازات 

ذا الغبلؼ الحَبقت األرض من شدة ا٤بسببة للتغّبات ا٤بناخية، كيعمل كذلك على توازف درجات ا٢برارة ُب األرض إذ لوال ق
كيعمل كذلك ٗبثابة درع يقي األرض من األشعة فوؽ البنفسجية القادمة من الشمس كٲبنع . ا٢برارة ُب النهار كلتجمدت ليبل

لٍب نفاذىا كلها، كلكن يسمح ٗبركر النسب كالَباكيز ا٤بطلوبة فعبل كٲبتص الزائد منها، كىذه الوظيفة تقـو هبا طبقة األكزكف ا
. تشكل الطبقة الثانية من طبقات الغبلؼ ا١بوم

كما أسلفنا فإف ظاىرة تلوث الغبلؼ ا١بوم تشكل مصدر قلق حقيقي على النظاـ الدكٕب، كيرل الكثّب من ا١بهات الر٠بية 
تفاقم تلك كالعلمية أنو إذا ٓب تتخذ إجراءات حا٠بة للتد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة، فإف ذلك سيؤدم حتما إٔب 

من ىنا تنطلق الدراسة بعد تسليط الضوء على كل من ماىية كآلية عمل النظاـ البيئي، من بياف ماىية القواعد كاألحكاـ . الظاىرة
ا٤بعنية ٢بماية الغبلؼ ا١بوم ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب للوقوؼ على مدل ما توفره ىذه األحكاـ كتلك القواعد من ٞباية 

ما هتدؼ الدراسة إٔب معرفة كٙبديد ما إذا كانت أحكاـ القانوف الدكٕب، تكفل ُب كمها كمضموهنا ا٢بماية الغبلؼ ا١بوم، ؾ
الضركرية للغبلؼ ا١بوم أـ ال؟ 

ىل تكفل أحكاـ القانوف الدكلي اإلنساني في كضعها الراىن الحماية الواجبة : تنطلق الدراسة من تساؤؿ رئيسي مفاده
ثمة نقص كقصور في أحكاـ القانوف الدكلي بشأف حماية البيئة الطبيعية مما يتعين معو العمل  للغالؼ الجوم، أـ ال يزاؿ
. على سد ىذا الفراغ القانوني
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ماىية البيئة : الفرع االكؿ

 : البيئة .ُ

كشامل ىي كل ما ىو خارج عن كياف اإلنساف، ككل ما ٰبيط بو من موجودات، كا٤بعلـو أنو ال يوجد تعريف ٧بدكد (1) البيئة 
. ٤بفهـو البيئة كمن بْب ٧باكالت تعريف البيئة، ما توصل إليو علماء العلـو الطبيعية، من أف للبيئة مفهومْب يكمل أحدىم اآلخر

: كٮبا

كىي كل ما ٱبتص ال ٕبياة اإلنساف نفسو من تكادر ككرادة فتسب، بل يشمل أيضا عبلقة اإلنساف  ) الحيوية البيئة
كتشتمل على موارد ا٤بياه كالفضبلت  ) كالبيئة الطبيعية، (انية كالنباتية الٍب تعيش معا ُب صعيد كاحدبا٤بخلوقات ا٢بية ا٢بيو

. (كالتخلص منها كا٢بشرات كتربة األرض كا٤بساكن كا١بو

لٍب ٦بموع العوامل الطبيعية كالعوامل ا" فذىب ا٘باه إٔب القوؿ بأف البيئة ىي . كقد ظهرت ٧باكالت أخرل ُب تعريف البيئة
، "أكجدهتا أنشطة اإلنساف، كالٍب تؤدر ُب ترابط كديق على التوازف البيئي، كٙبدد الظركؼ الٍب يعيش فيها اإلنساف كيتطور اجملتمع

٦بموع العوامل الطبيعية كالكيميائية كا٢بيوية كالعوامل االجتماعية الٍب ٥با تأدّب مباشر أك غّب مباشر، حاؿ أك مؤجل، " أك بأهنا 
ىي ايط أك اإلطار الذم يعيش فيو اإلنساف أك ا٢بيواف أك الكائنات ا٢بية " أك بأهنا . ئنات ا٢بية كاألنشطة اإلنسانيةعلى الكا

". كما ٲبارس فيها اإلنساف نشاطو الصناعي كالزراعي كاالقتصادم كاالجتماعي كيتأدر لظركفها أحوالو الصتية كالنفسية 

قوؿ بأف البيئة ىي ٦بوع العوامل الطبيعية كالبيولوجية كالعوامل االجتماعية كالثقافية كبناءا على ذلك يبدك أدٗب للقبوؿ اؿ
كىذا التعريف يؤكد بأف . كاالقتصادية، الٍب تتتاكر ُب توازف كتؤدر على اإلنساف كالكائنات األخرل بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة

: البيئة اصطبلح ذك مضموف مركب

كناهتا الٍب أكدعها ا فيها، كتشمل ا٤باء كا٥بواء كالَببة كأشعة الشمس، كما يعيش على تلك ا٤بوارد فهناؾ البيئة الطبيعية ٗبك
كمن جانب آخر ىناؾ البيئة االصطناعية، كىي تشمل كل ما أكجده تدخل اإلنساف كتعاملو . كالعناصر من إنساف كحيواف كنبات

عآب ا٢بضارية، كالعبلقات اإلنسانية كاالجتماعية الٍب تدير ىذه ا٤بنش ت كالقانوف مع ا٤بكونات الطبيعية للبيئة، كا٤بدف كا٤بصانع كآب
. كالتنظيمات اإلدارة كاالقتصادية

كلعل أىم ما ٲبيز البيئة الطبيعية ىو ذلك التوازف الدقيق القائم بْب عناصرىا ا٤بختلفة، فلواف ظركفا ما أدت إٔب إحداث تغيّب 
كيرل . ات، فإنو بعد فَبة قليلة قد تؤدم بعض الظركؼ الطبيعي األخرل إٔب تبلُب آدار ىذا التغيّبمن نوع ما ُب إحدل ىذه البيئ

العلماء أف ىذا التوازف البيئي حقيقي كقائم فعبل بْب العناصر ا٤بكونة للبيئة، كىم يعربكف عنو باسم النظاـ البيئي، كىو نظاـ 
ٛبد كل منهما على اآلخر ُب جزء من حياتو كاحتياجاتو، كيقـو كل منهم متكامل يعيش فيو كل ا٤بساٮبْب ُب توازف تاـ، كيع

. ٗبهمتو ُب ىذا النظاـ خّب قياـ

" كقد تقتضي تكملة تعريف البيئة ، إلقاء الضوء على النظاـ الذم ٰبكم العبلقات بْب مكونات كعناصر البيئة، أك ما يسمى 
 ."بالنظاـ البيئي أك االيكولوجي
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 :االيكولوجي النظاـ البيئي أك .ِ

إٔب أف كل قطاع أك مساحة من الطبيعة كما ٙبتويو من كائنات حية نباتية أك حيوانية كموارد أك  (2)يشّب اصطبلح النظاـ البيئي
كيقـو النظاـ البيئي هبذا . عناصر غّب حية، تشكل كسطا تعيش فيو ُب تفاعل مستمر مع بعضها البعض، كعلى ٫بو متوازف

، على التفرؽ : ة بْب نوعْب من ا٤بوارد البيئيةا٤بفهـو

، كىي عديدة، أٮبها اإلنساف، النباتات، كا٢بيوانات كتعيش ىذه ا٤بوارد على اختبلؼ أشكا٥با، ُب نظاـ الموارد الحية: أكال
كار ا٤بوارد مركب متكامل، تتجلى فيو قدرة ا٣بالق، ككل مورد يتأدر با٤بوارد األخرل، كيثر فيو كيؤدم دكرا خاصا بو، كيتكامل مع أد

. األخرل كيأٌب اإلنساف على قمة ىذه ا٤بوارد كالثركات فينسق بينها، كيسخرىا ٣بدمتو

كباعتبار العناصر أك ا٤بوارد ا٢بية كأنواعها، نقوؿ أف كل نظاـ بيئي يقـو على سلسلة أك شبكة غذائية كاحدة، كيظل النظاـ 
دابتة بْب مكوناهتا، فإذا اختلت تلك النسب اهنار النظاـ البيئي، كىناؾ كالتوازف، ُب تلك الشبكة، قائما طا٤با توفرت النسب اؿ

كىناؾ أيضا عوامل داخلية للنظاـ البيئي ٙبدث . عوامل خارجية تؤدم إٔب ىذا االختبلؿ، كتدخل اإلنساف، التلوث، كاألكبئة
. خلبل بو كانقراض بعض أنواع موارده كعناصره

ككل مورد أك عنصر منها يشكل ٧بيطا خاصا بو، فمن . ا٤باء كا٥بواء كأشعة الشمس كالَببةا٤بوارد غّب ا٢بية، كأٮبها : ثانيا
ٕبار، ٧بيطات، ضباب، أٖبرة، كمن ناحية : ناحية، ىناؾ ايط ا٤بائي كيشكل كل ما على األرض من مسطتات مائية أيا كانت

كمن ناحية أخرل ىناؾ ايط اليابس أك . ٖبرة كذرات ا٤بعادفدانية، ىناؾ ايط ا٥بوائي أك ا١بوم كيشمل الغازات كا١بسيمات كاأل
. األرضي، كتشمل األتربة كا١بباؿ كا٥بضاب

فا٤باء مثبل، يدكر دكرة كاملة ُب . كترتبط تلك األكساط أك ايطات يبعضها، كٗبكونات العآب ا٢بي، كتتكامل فيما بينها
مد النباتات كىي كسيلة انتقاؿ للعناصر الكيميائية من مكاف إٔب آخر على البتار كا٥بواء كاألرضن كعلى أساس ىذه الدكرة تعت

. األرض، كىي الٍب ٙبدد مدل نشاط اإلنساف ُب كل بقعة من األرض، كٙبدد نوعية ا٤بناخ السائد ُب ٨بتلف البقاع األخرل

كتعمل القواعد الشرعية . ة، كالبيئة الربيةكيشكل كل ٧بيط من تلك ايطات بيئة متكاملة، فهناؾ البيئة ا٤بائية، كالبيئة ا١بوم
كالقانونية على ضبط السلوؾ اإلنسا٘ب ُب تعاملو مع موارد تلك البيئات بل تعاقب عليو، كترتب ا٤بسؤكلية على تعدم ذلك 

. السلوؾ على التوازف الفطرم القائم بْب عناصر كل بيئة، ال سيما باالستنزاؼ ا١بائر أك بإحداث التلوث الضار

. ا ما يدعونا إٔب ٙبديد ا٤بفهـو الفِب للتلوث كأحد أكجو التعدم على البيئةكىذ

المفهـو الفني للتلوث : الفرع الثاني

تعريف التلوث كعناصره   -ُ

كىي تعريفات ال تبتعد كثّبا عن . اختلفت اال٘باىات ُب تعريف التلوث الذم يقع ٙبت طائلة أحكاـ القانوف ٞباية البيئة
: ردىا علماء العلـو الطبيعية، كٲبكننا أف ٭بيز نوعْب من التعريفات القانونية للتلوثالتعريفات الٍب يو

، حوؿ تلويث الوسط ُٓٔٗ٪بد التعريف الذم ُب تقرير اجمللس االقتصادم كاالجتماعي لؤلمم ا٤بتتدة عاـ : من ناحية
دث بفعل التأدّب ا٤بباشر كغّب ا٤بباشر، لؤلنشطة يعِب التغيّب الذم يح" كالتدابّب الواجب اٚباذىا ٤بكافتتو، كىو أف التلوث 
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اإلنسانية، ُب تكوين أك حالة الوسط على ٫بو ٱبل ببعض االستعماالت أك األنشطة الٍب كاف من ا٤بستطاع القياـ هبا ُب ا٢بالة 
 (3)الطبيعية لذلك الوسط 

ىو إدخاؿ اإلنساف، مباشرة " التلوث ، OCDEكذلك ٪بد التعريف الذم جاءت بو منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية 
أك بطريق غّب مباشر ٤بواد أك لطاقة ُب البيئة، كالذم يستتبع بنتائج ضارة، على ٫بو يعرض للخطر الصتة اإلنسانية كيضر با٤بوارد 

". ا٢بيوية كبالنظم البيئية، كيناؿ من قيم التمتع بالبيئة، أك يعوؽ االستخدامات األخرل ا٤بشركعة للوسط 

أم ىو إدخاؿ أم عادة غّب " ىو كجود مادة، أك طاقة، ُب غّب مكاهنا كزماهنا كميتها ا٤بناسبة "كؿ البعض أف التلوث كيق
كتؤدم ىذه ا٤بادة عند كصو٥با لَبكيز حرج إٔب نتائج ضارة على كل ما  (ىواء، ماء، كتربة )مألوفة إٔب كسط من األكساط البيئية 

  .ير متعمد أك عفوم أك تلقائي ُب شكل البيئة ناتج عن ٨بلفات اإلنساف، كىو تغي(4)ىو ُب الوسط البيئي 

من أف التلوث  ُِٖٗنذكر ٖبصوص تلوث مياه البتار، ما جاء بقرارات مؤٛبر لستوكهوٓب لعاـ . كمن ناحية التعريفات النوعية
لبترية، يكوف ٥با تأدّب ضار، كاألضرار الٍب إدخاؿ اإلنساف بطريق مباشر أك غّب مباشر ٤بواد أك الطاقة ُب البيئة ا" البترم ىو 

تلتق با٤بوارد ا٢بية، أك تعرض صتة اإلنساف للخطر، أك تعوؽ األنشطة البترية، ٗبا فيها الصيد ، كإفساد خواص مياه البتر من 
. (5)ناحية استخدامو، كاإلقبلؿ من منافعو 

ا٤بباشر أك بطريق غّب مباشر ٤بواد أك لطاقة ُب ا١بو أك  إدخاؿ اإلنساف" كٖبصوص تلوث ا٥بواء، يعرؼ التلوث ا١بوم بأنو 
يكوف لو مفعوؿ مؤذ، كعلى ٫بو يعرض للخطر صتة اإلنساف، كيلتق الضرر با٤بوارد ا٢بيوية كالنظم البيئية، كالتلف " ا٥بواء 

 (6)باألمواؿ ا٤بادية، كيناؿ من أك يضر بقيم التمتع بالبيئة كاالستخدامات األخرل ا٤بشركعة ٥با 

 (7): عناصر ّكعلى أم حاؿ، فأنو ٲبكننا القوؿ بأف التعريف القانو٘ب كالفِب للتلوث، بوجو عاـ ينبغي أف يشتمل على 

كىذا التغّب تبدأ معا٤بو ٕبدكث اختبلؿ . حدكث تغيّب ُب البيئة أك الوسط الطبيعي، ا٤بائي، ا٥بواء، األرض -ُ
 بالتوازف القطرم أك 

كمكونات البيئة، باختفاء بعضها، أك قلة عددىا أك نسبتها، با٤بقارنة بالبعض اآلخر، كٕبالتها  أك الطبيعي القائم بْب عناصر
. األكٔب، أك بالتأدّب على نوعية أك خواص تلك العناصر

كيقاؿ عادة أف تلك اليد ىي عمل اإلنساف، من ذلك تفريغ . أف يكوف ذلك التغيّب بفعل يد خارجية -ِ
 لبيئة النفايات كا٤بخلفات الضارة با

. كعوادـ السيارات كأدخنة ا٤بصانع، كا٤بخصبات الكيميائية كا٤ببيدات الزراعية، كإجراء التفجّبات النوكية

ك٤با كاف القانوف ال ٱباطب إال اإلنساف كال يضبط إال سلوكو، فإنو ال يهتم بأعماؿ كأنشطة التلوث الناشئة عن فعل القضاء 
كزالزؿ كفيضانات، فهي إف أضرت بالبيئة، إال أف القانوف ال يرتب أدرا عليها إال ُب حدكد كالقدر كالكوارث الطبيعية، من براكْب 

. إلزاـ الدكلة بتعويض ا٤بضركرين كمواجهة اآلدار الناشئة عنها

فالواقع أف تغيّب البيئة أيا كاف مصدره، قد ال يستدعي االنتباه . حدكث ضرر، أك احتمالو، بالبيئة كمواردىا -ّ
 ق نتائج عكسية إذا ٓب تكن ؿ
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على النظم االيكولوجية، تتمثل ُب القضاء على بعض، أك كل، العناصر كا٤بوارد البيئية البلزمة ٢بياة اإلنساف كالكائنات 
. األخرل

كالعربة بنتيجة التغيّب الناشئ عن عمل اإلنساف، فيلـز أف يكوف تغيّبا ضارا بالبيئة، كينعكس ىذا الضرر على اإلنساف 
. كالكائنات األخرلك٩بتلكاتو، 

كاجتماع تلك العناصر الثبلدة يربز تدخل القانوف لضبط تعامل اإلنساف مع البيئة كمواردىا، كفرض ا٤بسؤكلية القانونية عن 
. أعماؿ التعدم على البيئة

أنواع التلوث   -ِ

در التلوث أك مسبباتو، فمن ناحية مص. ليس التلوث علة نوع كاحد، سواء من ناحية مصدره، أك من ناحية نطاقو ا١بغراُب
 (ٖ):ٲبكن التمييز بْب

ىو الذم ٰبدث دكف تدخل من جانب اإلنساف فمصادره طبيعية مثل الرباكْب كالزالزؿ : التلوث الطبيعي -ُ
كغّبىا، كقد أسلفنا الذكر أف تلك ا٤بصادر يصعب أك يستتيل رقابتها أك السيطرة عليها، كال تعُب هبا غالبا، قواعد 

 .قانوف البيئة

كىو الذم ٰبددو تدخل اإلنساف، كٯبد مصدره فيما تنفثو السيارات من عوادـ، : التلوث االصطناعي  -ِ
 إْب...كا٤بصانع من أدخنة، كفيما يفرغ ُب البيئة من مواد إشعاعية، كالنفايات كا٤بخلفات الصناعية كا٤بنزلية كالزراعية 

ملودة كضارة بالبيئة إذا توفرت عوامل عديدة منها، ا٤بنطقة ا٤بنبعثة  كيبلحظ أف ا٤بواد كا٤بركبات الٍب تدخل ُب ىذا النوع، تصبح
يقة أك الٍب تصرؼ فيها الكمية اإلٝبالية ٥با، كالفَبة الزمنية الٍب توضع أك تبث فيها ُب البيئة، كدرجة تركيز تلك ا٤بواد كا٤بركبات، طر

كاد ا٤بذكورة، ا٣بصائص البكتّبية ٥با، القابلة للتتلل كلبلنبعاث ُب الوضع أك التفريغ، ا٣بصائص الفيزيائية كالكيميائية كا٢بيوية للم
الوسط الذم توضع خبللو، التفاعبلت الكيميائية ٥با، درجة ٠بية كخطورة تلك ا٤بركبات بالنسبة للكائنات ا٢بية كاإلنساف 

 .خصوصا

: ع من التلوثأنوا ّأما من ناحية النطاؽ ا١بغراُب لفعالية مصادر التلوث ٲبكن أف ٭بيز بْب 

كىذا النوع بكوف مصدره التلوث ُب إحدل الدكؿ الذم ينتج عنو أضرارا تعرب حدكد : التلوث العابر للحدكد . أ
ا٤بصدر إٔب إقليم دكلة أخرل، كينتج عنها أضرارا هبذا اإلقليم، كالتلوث العابر للتدكد قد ينتقل من إقليم دكلة إٔب  دكلة 

نوع من التلوث نظرا لطبيعتو ٰبتاج إٔب تعاكف دكٕب ٤بنع أك تقليل األضرار النا٘بة عنو، كُب أخرل عرب ا٥بواء كا٤بياه، كىذا اؿ
 .معظم األحواؿ يتتمل اإلقليم ا٤بصدر للتلوث تكاليف مكافتة أضرار التلوث ُب األقاليم اجملاكرة

اء حدكد الوالية كىي ا٤بناطق الواقعة فيما كر: التلوث الذم يضر بالمناطق المعركفة باسم الماؿ العاـ . ب
اإلقليمية للدكلة، كالٍب تعترب ملكيتها شائعة بْب كافة الدكؿ، كمثاؿ ىذه ا٤بناطق أعإب البتار، كالفضاء ا٣بارجي، 

 .كالقطب ا١بنويب لكرة األرضية
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يلقى ىذا النوع عناية كاىتماـ دكليْب هبدؼ ٞباية : التلوث الضار بالتراث الثقافي كالطبيعي العالمي  . ت
شياء الطبيعية، كالٍب قاـ     اإلنساف بصنعها كٛبثل قيمة عا٤بية كربل من كجهة النظر الفنية العلمية، كال شك بعض األ

أف كثّبا من الدكؿ كٙبديدا ُب ىذه النقطة قد تعاكنت بشكل إٯبايب ُب السماح للمجتمع الدكٕب بالتدخل كالعمل 
ؿ ا٤بنظمات الدكلية كاليونسكو إلنقاذ الَباث الثقاُب داخل أراضيها، سواء من خبلؿ اتفاقيات الدكؿ أك من خبل

 .كالطبيعي العا٤بي من التلف، كٗبا ال ٲبس سيادهتا أك التدخل ُب شؤكهنا الداخلية

كىو تلوث يكوف مصدره كآداره ضارة داخل نفس اإلقليم، كُب نفس الوقت : التلوث المحلي أك الداخلي  . ث
تدخل ُب أم نوع من األنواع الثبلدة السابقة، كقد يرجع االىتماـ هبذا النوع من  ٦بد أف طبيعة االىتماـ هبذا التلوث ال

: التلوث إٔب سببْب أساسيْب

إذ تتطلب مواجهة ىذا الكوف اشَباؾ عدد من الدكؿ أك ا٤بنظمات الدكلية من خبلؿ خربائها الدكليْب ُب  -ُ
كافة مصادر التلوث الٍب تؤدر بالضركرة على بيئتها، كمن ٦باؿ ىذا النوع من التلوث، فالدكؿ الفقّبة ال ٲبكنها مواجهة 

. ىنا ٲبكن آف تطلب مساعدة اجملتمع الدكٕب فنيا كماليا
إذا كصل التلوث الداخلي إٔب درجة تؤدر على حركة التجارة الدكلية، كلن يقتصر األمر على كضع قيود على  -ِ

بارات علمية كفنية لقياس مدل تلودها، ٩با يضيف البضائع القادمة من ىذه الدكؿ، بل إهنا تستمر على عدة اخت
تكاليف على أسعار ىذه السلع، قد تؤد إٔب إخراجها من ٦باؿ ا٤بنافسة على البضائع ا٤بشاهبة الٍب تنتجها دكؿ أخرل 

. ال تتعرض لنفس التلوث كأضراره

د فيها ىو زيادة شدة التلوث كمان ككيفان إف مشكلة التلوث البيئي ليست مشكلة جديدة أك طارئة بالنسبة لؤلرض، كإ٭با ا١بدم
ُب عصرنا ا٢باضر ٩با أدر بدكره على الغبلؼ ا١بوم ايط بالكرة األرضية ٩با ينذر بعواقب كخيمة على ا٤بستقبل البيئي لكوكب 

 . األرض كبالتإب على مستقبل األجياؿ ا٤بقبلة

: تلوث الغالؼ الجوم: الفرع الثالث
: كدركهمفهـو الغالؼ الجوم  -ُ

حوؿ األرض عامبلن أساسيا ك مهمان جدان ُب نشأة ا٢بياة على األرض، فالغبلؼ ا١بوم ٗبكوناتو الغازية (ٗ)يعترب الغبلؼ ا١بوم 
يوفر ا٤بواد األساسية البلزمة للتياة كاألكسجْب كغاز دا٘ب أكسيد الكربوف ك غاز النيَبكجْب الذم يعترب حجر األساس ُب كل 

كما أف ىناؾ غازات كمركبات كيميائية أخرل مهمة تدخل بطريقة مباشرة أك غّب ، ة على سطح األرض صور ا٢بياة ا٤بوجود
 . مباشرة ُب معظم أنشطة اإلنساف على سطح األرض

تتسبب حركة الغبلؼ ا١بوم سواء على مستول الكرة األرضية أك على ا٤بستول اإلقليمي ادكد ُب حدكث الكثّب من 
ك كذلك حفظ كوكب األرض من التغيّبات ، ؿ ٘بانس مكونات ا٥بواء كتكوف الستب كا٤بطر كىبوب الرياحالظواىر الطبيعية مث

 .الكبّبة ك ا٤بفاجئة ُب درجات ا٢برارة
باإلضافة إٔب ما سبق فأف الغبلؼ ا١بوم األرضي يعمل على ٞبايتنا من األشعة الشمسية الضارة كاألشعة فوؽ البنفسجية 

ككذلك األشعة الكونية القادمة من الشمس ك الفضاء ا٣بارجي ، رة كا٤بنطلقة من الشمس بصفة مستمرةكاألشعة السينية الصاد
كالٍب لوال إرادة ا تعأب ٍب كجود الغبلؼ ا١بوم ألهنت ىذه األشعة ٝبيع أنواع ا٢بياة البشرية ا٤بمكنة على سطح األرض، كاألىم 
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رض يعمل على ٞبايتها من الشهب الكونية الكبّبة الٍب ٙبَبؽ ُب أعلى من ذلك كلو أف الغبلؼ ا١بوم يشكل سقفان فوؽ األ
. الغبلؼ ا١بوم لتصل إٔب األرض على ىيئة نيازؾ صغّبة نسبيان 

الغازات األساسية أك النشطة كىي الغازات الٍب : يتكوف الغبلؼ ا١بوم من خليط من الغازات تنقسم إٔب قسمْب أساسيْب
من ٦بموع الغازات ا٤بوجودة % ٖٕغاز النيَبكجْب كنسبتو : ٢بيوية على األرض كىذه الغازات ىيتدخل مباشرةن ُب التفاعبلت ا

 . كغاز دا٘ب أكسيد الكربوف ك٦بموعة أخرل من الغازات بنسب ضئيلة% ُِكغاز األكسجْب كنسبتو 
يوية كمن ىذه الغازات غاز ا٤بيثاف أما القسم الثا٘ب فهي الغازات النادرة أك ا٣باملة كالٍب نادران ما تدخل ُب التفاعبلت اّب

 . كاالرجوف كا٥بليـو كا٥بيدركجْب كاألكزكف
باإلضافة إٔب الغازات السابقة فاف الغبلؼ ا١بوم يتكوف من بعض ا٤بركبات الكيميائية ا٤بهمة مثل ٖبار ا٤باء الذم ٚبتلف 

كما يوجد ُب الغبلؼ ا١بوم نسبة من الغبار العالق ، قنسبتو باختبلؼ ا٤بكاف كالزماف كا٢برارة كالعوامل ا١بوية ا٤بسببة ُب تغّب
ا٤بكوف ُب الغالب من ا٤بعادف كا٤بركبات العضوية ا٤بوجودة على سطح األرض أك تلك الٍب ُب النيازؾ كالٍب ىي عبارة عن جزئيات 

كرة األرضية ك ا٤بساٮبة ُب من الغبار كالٍب تعمل على تشتت أشعة الشمس كاالحتفاظ بدرجة حرارة اؿ (ميكركسكوبية)صغّبة جدان 
 .تكثيف ٖبار ا٤باء لتكوين حبات ا٤بطر

 
: أسباب التلوث الغالؼ الجوم -ِ

إف أىم ا٤بشاكل الٍب يعانيها الغبلؼ ا١بوم كالٍب ٛبثل هتديدا للبيئة كا٢بياة على األرض تتمثل بصورة رئيسية ُب استنفاد طبقة 
الٍب تعد ا٤بسبب الرئيس الستنفاد طبقة األكزكف إضافة إٔب أف  ( CFCs ) األكزكف من خبلؿ إطبلؽ مركبات الكلوركفلورككاربوف

مشكلة تغّب ا٤بناخ كاالحتباس ا٢برارم ا٢باصل اليـو ٲبثل ا٤بشكلة الثانية الٍب تواجو الغبلؼ ا١بوم من خبلؿ زيادة تراكيز الغازات 
ربوف كا٤بيثاف ، كتعرؼ الغازات الدفيئة بأهنا ُب الغبلؼ ا١بوم مثل غاز دا٘ب اككسيد لك ( Greenhouse Gas ) الدفيئة

تلك ا٤بكونات الغازية ا٤بوجودة ُب الغبلؼ ا١بوم سواء كانت طبيعية ا٤بنشأ أك بشرية ، الٍب ٛبتص كتبعث باإلشعاع ُب أطواؿ "
ق ا٣باصية ىي موجية معينة ُب نطاؽ طيف األشعة ٙبت ا٢بمراء الٍب تنبعث من سطح األرض كالغبلؼ ا١بوم كالستب ، كأف ىذ

. الٍب تسبب ظاىرة االحتباس ا٢برارم
كأىم أسباب تلوث الغبلؼ ا١بوم ىي تلك ا٤بلودات الٍب تنبعث من ا٤بصادر الصناعية بسبب احَباؽ الوقود من فتم أك نفط 

ذه االنبعادات أك غاز ، كنتيجة لزيادة تراكيز ىذه الغازات ُب الغبلؼ ا١بوم فأهنا تسبب اإلضرار بو ، حيث كاف من نتيجة ق
 (َُ):كتتمثل ىذه ا٤بلودات ُب اآلٌب. ا٣بطّبة ىطوؿ األمطار ا٢بمضية كاستنفاد طبقة األكزكف كتغّب ا٤بناخ 

 NOx أكسيد النتركز: أكال

تنبعث ىذه االكاسيد نتيجة الحَباؽ الفتم كالغاز الطبيعي كما ٱبرج من عوادـ السيارات ، فتتتد ىذه األكاسيد مع غازات 
 . كزكف كتؤدم إٔب استنفاد األكزكفطبقة األ

إف طبقة األكزكف ٛبنع مركر األشعة فوؽ البنفسجية ا٤بنطلقة من الشمس من ا٤بركر عربىا إال بالَباكيز ا٤بطلوبة ، كاستنفاد طبقة 
.  األكزكف سوؼ يسمح ٥بذه األشعة بالنفاذ ٗبعدؿ اكرب من ا٤بعدؿ ا٤بطلوب
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 SO2ثانيي أكسيد الكبريت : ثانيا

كوهنا ٙبتوم على نسبة من مركبات الكربيت كا٤بستخدـ ُب  (النفط كالفتم  )كينبعث بصورة رئيسية من احَباؽ الوقود 
٧بطات توليد الطاقة الكهربائية كا٤براجل الصناعية كا٤بداُبء ا٤بنزلية ، أك عن طريق الرباكْب الطبيعية ، كيعترب ىذا الغاز ا٤بسبب 

 . الرئيس لؤلمطار ا٢بامضية

 CO2 ثاني أكسيد الكربوف: ثالثا

، كينبعث نتيجة احَباؽ ا٤بواد العضوية كالفتم كالنفط %  َّ,َيوجد ىذا الغاز ُب تركيبة الغبلؼ ا١بوم الطبيعية بنسبة 
 . كالغاز الطبيعي ، كتؤدم زيادة تركيزه ُب الغبلؼ ا١بوم إٔب كجود ظاىرة االحتباس ا٢برارم فضبل عن تسببو با٤بطر ا٢بامضي

 CFCsمركبات الكلوكفلورككاربوف : رابعا

كمركبات  ( C ) كعنصر الكاربوف ( F ) كعنصر الفلور (CL ) لعناصر الكيميائية ا٤بكونة ٥بذه ا٤بركبات ىي عنصر الكلور
ج ىذه الكلوركفلورككاربوف ىي مركبات عضوية صناعية تستخدـ ُب أجهزة التربيد كتعرؼ باالسم التجارم ٥با بغاز الفريوف،  كتنت

ا٤بركبات ايضا عن احَباؽ الوقود ا٤بستخدـ ُب ٧بركات الصواريخ ا٤بستخدمة لدفع مكوؾ الفضاء ، كتعد ىذه ا٤بركبات من أكثر 
مسببات استنفاد طبقة األكزكف ، كوف ذرات الكلػػػور تتفاعل مع جزيئة ألكزكف فتتطمها كتنتج أكسيد الكلور الٍب تتتلل بسرعة 

مرة أخرل لتتطم جزيئة أخرل من األكزكف ، كمن ا٤بمكن لذرة كاحدة من الكلور أف ٙبطم مئة ألف جزيئة  كتعود ذرة الكلور حرة
 . من جزيئات األكزكف ، كما أنو بإمكاف مركبات الكلوركفلورككاربوف أف تبقى ُب الغبلؼ ا١بوم ٤بدة تزيد على ا٤بائة عاـ

  
ق الٍب يقـو هبا، ٘بعل االىتماـ الدكٕب بو أمرا الزما كونو يعترب الدرع الواقي إف األٮبية البالغة للغبلؼ ا١بوم كا٤بتمثلة بوظائف

لؤلرض كأحد أسباب استمرار ا٢بياة علها، حيث أف أم تغيّب يطرأ ُب مكونات ىذا الغبلؼ ستكوف لو عواقب كخيمة سواء على 
. البيئة بصورة عامة أك على اقتصاديات الدكؿ بصورة خاصة

لينا ىنا أف نكشف عن طبيعة ىذا الغبلؼ ا١بوم من الناحية القانونية الدكلية، كما ىي األسباب الٍب تؤدم كىذا ما ما ٰبتم ع
. إٔب تلودو بالصورة الٍب تضر مكوناتو األساسية ٩با ينعكس بالضركرة على ا٢بياة ُب ىذه األرض

: الطبيعة القانونية للغالؼ الجوم -ّ

إٔب عنصر الرب كالبتر إٔب عنصر دالث ىو عنصر ا١بو، الذم يعلو ىذين اإلقليمْب  ٛبثل سيادة الدكلة على إقليمها باإلضافة
ـ، كذلك على إدر َِا٣باضعْب لسيادة الدكلة، ك٩با ٘بدر اإلشارة إليو أف االىتماـ الدكٕب بعنصر ا١بو ٓب يبدأ إال ُب مطلع القرف 

. ٘ب للجو لتتديد ما يكوف للدكلة عليو من سلطاف٧باكالت الطّباف األكٔب، حيث اىتم الفقهاء بدراسة الوضع القانو
األكٔب ٚبضع لسيادة الدكلة الوطنية كتسمى اجملاؿ ا١بوم، كالثا٘ب تقع خارج الوالية الوطنية : ينقسم إقليم الدكلة إٔب منطقتْب

اآلف، فبل يعرؼ من الناحية  ألية دكلة كتسمى الفضاء ا٣بارجي، إف ا٢بدكد الفاصلة بْب ىاتْب الطبقتْب ال تزاؿ غّب ٧بددة لغاية
. القانونية على األقل أين ينتهي اجملاؿ ا١بوم كأين يبدأ الفضاء ا٣بارجي

 (ُُ): كقد ذىبت آراء الفقهاء إٔب عدة ا٘باىات ُب ٙبديد طبيعة حق الدكلة على طبقات ا١بو الٍب تعلو إقليمها لعل من أٮبها
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: االتجاه األكؿ
الدكلة ٛبتد إٔب الفضاء الذم يعلو إقليمها، كيربركف ذلك بأنو ال ٲبكن االنتفاع باألرض أك ا٢بياة يرل ىذا اال٘باه بأف سيادة 

بغّب ا١بو، كيضيف أصتاب ىذا اال٘باه بأنو ال حاجة لوضع حدكد تفصل ما بْب اجملاؿ ا١بوم كالفضاء ا٣بارجي، كىناؾ من 
ا٢بياة بدكنو غّب ٩بكنة، كمن ٍب فإف نظامو القانو٘ب ٯبب أف  يؤكد بأف الغبلؼ ا١بوم ىو جزء ال ينفصل عن سطح األرض كوف

يتتدد ٗبا يتناسب كالنظاـ القانو٘ب لسطح األرض، الذم يغطيو كفقا لقاعدة التابع يتبع ا٤بتبوع، كفقا ٥بذا اال٘باه يكوف للدكلة 
. السلطة الكاملة ُب السماح لغّبىا من الدكؿ با٤بركر ُب أجوائها من عدمو

 
: الثانياالتجاه 

أما أصتاب ىذا اال٘باه فّبكف أنو ليس للدكلة أية سيادة على ا٥بواء الذم يعلو إقليمها، كا٥بواء شأنو شأف البتر العاـ الذم 
ال ٱبضع لسيادة الدكؿ، كيربر ىؤالء رأيهم بأف الدكؿ ال قبل ٥با بالسيطرة على ا٥بواء، كبالتإب ال ٲبكنها ٩بارسة أم نوع من 

. السيادة عليو
كأنتقد الفقو األ٪بلوسكسو٘ب ىذا اال٘باه كونو يهدد السبلمة اإلقليمية للدكؿ الٍب تأخذ بو، كأف األخذ بو سيؤدم إٔب دخوؿ 

جزء من الغبلؼ ا١بوم ضمن سيادة الدكلة، كٙبديدا طبقٍب الغبلؼ ا١بوم ا٤بهمتْب السَباتوسفّب كالَببوسفّب كجزء من طبقة 
ف الفضاء ا٣بارجي كبالتإب ٱبرج من سيادة الدكلة، كىناؾ بعض ا٤بعايّب الٍب يتتدد من خبل٥با ا٤بيزكسفّب كما عداىا يكوف ضم

: ا٢بد الذم يعترب فيو الغبلؼ ا١بوم جزء من ا٤بشَبكات العا٤بية، كىذه ا٤بعايّب ىي
ميل كما يعلوه  ْٕرتفاع حدد أصتاب ىذا ا٤بعيار اجملاؿ ا١بوم الذم ٲبكن للدكلة أف تدعي سيادهتا عليو با: المعيار األكؿ

كفقا ٥بذا ا٤بعيار تدخل طبقة الَبكبوسفّب . يكوف خارج سلطات الدكلة، كىذا ىو االرتفاع الذم تستطيع الطائرات الوصوؿ إليو
ضمن سيادة الدكلة اإلقليمية الوطنية كبالتإب خركجهما من نطاؽ  (كمَٓترتفع بػ  )كطبقة السَباتوسفّب  (كم ُُترتفع بػ )

. كات العا٤بيةا٤بشَب

يعتمد أصتاب ىذا ا٤بعيار أف اجملاؿ ا١بوم ىو ذاتو الغبلؼ ا١بوم، كٲبكن للدكلة كفقا ٥بذا ا٤بعيار أف تدعي : المعيار الثاني
ميل فوؽ إقليمها، كلكن األخذ هبذا ا٤بعيار ٯبعل الغبلؼ ا١بوم داخبل ضمن السيادة  ََََُبالسيادة على ا٥بواء إٔب حد 

لة كخارج عن نطاؽ ا٤بشَبكات العا٤بية باستثناء القدر الذم يعلو البتر العاـ كالقارة القطبية ا١بنوبية كوهنما من اإلقليمية للدك
. ا٤بشَبكات العامة

ميل فوؽ سطح  ٕٓذىب أصتاب ىذا ا٤بعيار إٔب أف سيادة الدكلة على إقليمها ا١بوم ٛبتد إٔب مسافة : المعيار الثالث
ميل كٚبضع لسيادة الدكلة ا٤بطلقة، كترتفع الثانية حٌب  َٓاع إٔب منطقتْب، ترتفع ا٤بنطقة األكٔب لغاية البتر، كقسموا ىذا االرتف

كفقا ٥بذا ا٤بعيار . ميل فوؽ سطح البتر كتكوف خاضعة لسيادة مقيدة كذلك بضركرة السماح لؤلجهزة الفضائية با٤بركر عربىا ٕٓ
. من حدكد السيادة اإلقليمية للدكلةطبقة الَببوسفّب كجزء من طبقة السَباتوسفّب ض

 
كُب الواقع ال ٲبكن األخذ بأم من ا٤بعايّب أعبله كوف ذلك سيجعل من الغبلؼ ا١بوم بأكملو أك جزء منو يقع ضمن السيادة 

. اإلقليمية للدكلة كىذا ال ٲبكن قبولو
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كم طبيعتو ال ٲبكن اعتباره جزء من إقليم أم فالغبلؼ ا١بوم ىو عبارة عن ٦بموعة من الغازات، أك ىو ا٥بواء نفسو، كا٥بواء بح
دكلة، كوف ا٥بواء ال يعرؼ معُب ا٢بدكد السياسية كال يتتدد ٕبدكد، فا٥بواء يتنقل من إقليم دكلة إٔب أخرل دكف أف تستطيع أم 

ء يعترب من ا٤بوارد الطبيعية كعليو فقد أٝبع غالبية الفقهاء على أف ا٥بوا. دكلة السيطرة على ىذا االنتقاؿ أك توقفو أك أف ٙبد منو
الدكلية الٍب ال ٯبوز إخضاعها للسيادة الوطنية، كوف ا٤بسائل ا٤بتعلقة بالغبلؼ ا١بوم تثّب مشاكل دكلية ذات طبيعة عا٤بية ال ٲبكن 

الدكٕب  ا٤بساس هبا، كلو أصبح الغبلؼ ا١بوم ضمن سلطة الدكلة كخاضعا لسيادهتا اإلقليمية، فإف ذلك يؤدم إٔب عجز القانوف
. عن التدخل لتنظيم ىذا ا٤بوضوع ا٤بهم بسبب ٛبسك الدكؿ بسيادهتا اإلقليمية كعدـ السماح لغّبىا بالتدخل ُب شؤكهنا

، كما طرح مفهـو اإلرث َُٖٗكقد ًب اعتماد ىذا ا٤بفهـو عند صياغة مبادئ التعاكف الدكٕب ُب ٦باؿ التأدّب بالطقس عاـ 
. ركع ا٤ببادئ ا٤بتعلقة بالطقس ُب األمم ا٤بتتدة للبيئةا٤بشَبؾ لئلنسانية عند إعداد مش

إف الغرض من تطبيق مفهـو الَباث ا٤بشَبؾ لئلنسانية ىو ٧باكلة لتطوير التنظيم الدكٕب ُب ا٤بشَبكات العا٤بية، كىناؾ من نادل 
. هبذا ا٤بفهـو ليشمل بو الغبلؼ ا١بوم أيضا بوصفو من ا٤بشَبكات العا٤بية

فإف ىذا ا٤بفهـو ٓب يلق قبوال كاسعا ُب نطاؽ الغبلؼ ا١بوم، يسوغ أصتاب ىذا الرأم ذلك بأف  غّب أنو برغم ذلك
النشاطات ذات التأدّب ُب الغبلؼ ا١بوم تكوف خاضعة لسيادة كل دكلة كتنفذ ُب إقليمها الذم ٱبضع لسيادهتا كحدىا، ُب حْب 

ا٤بوارد الطبيعية كدركاهتا ا٤بوجودة ُب ا٤بناطق الواقعة خارج نطاؽ حدكد  أف تطبيق مفهـو الَباث ا٤بشَبؾ لئلنسانية قد برز ليطبق على
. السيادة أك الوالية الوطنية لكل دكلة

كمهما يكن من أمر، فليس ىناؾ أم اتفاؽ ُب نطاؽ القانوف الدكٕب حوؿ اعتبار الغبلؼ ا١بوم ىو مشَبؾ عا٤بي، بل ال 
ث ًب قرار ا٢بكم الصادر من ٧بكمة التتكيم ُب قضية مصهر ترايل بشكل يوجد اعَباؼ كاضح من القانوف الدكٕب بذلك، حي

ال ٲبكن ألية دكلة أف تستخدـ أك أف تسمح باستخداـ إقليمها بالطريقة الٍب تسبب أضرارا بدكؿ  ): كاسع كالذم جاء فيو مايلي
. ُِٕٗعاـ من إعبلف ستوكهوٓب ؿ (ُِ)، كقد كرد نص مشابو ٤بضموف ىذه القاعدة ُب ا٤ببدأ (أخرل

حوؿ البينة كالتنمية كذلك ُب ا٤ببدأ الثا٘ب،  ُِٗٗكما أعيد صياغة ىذا ا٤ببدأ مرة أخرل ُب إعبلف ريو دم جانّبك عاـ 
فالقاعدة هبذا الشكل بدأت تشكل جزءا من القانوف الدكٕب العرُب، فضبل عن ذلك فقد أدبتت االتفاقيات الدكلية ا٤بتعلقة 

العابر للتدكد البعيد ا٤بدل كالربكتوكوالت ا٤بلتقة هبا على أف بيئة الغبلؼ ا١بوم ليست خاصة بالدكؿ بالسيطرة على تلوث ا٥بواء 
.  األطراؼ ُب االتفاقية بل ىي مشَبؾ عا٤بي

سواء : كتعديبلتو، أكدت على ُٕٖٗكا٤بتعلقة ٕبماية طبقة األكزكف كبرتوكوؿ مونَبياؿ لعاـ  ُٖٓٗكما أف اتفاقية فينا لعاـ 
سيادة الدكلة على ٦با٥با ا١بوم أك ٓب ٛبتد ُب طبقة األكزكف كبعبارة أخرل، سواء كانت طبقة األكزكف ىي مشَبؾ عا٤بي أك امتدت 

جزء منو، فإف ىذا ليس لو عبلقة بعا٤بية الغبلؼ ا١بوم حقيقة، حيث أف االتفاقية كالربكتوكوؿ ا٤بلتق هبا قد تعاملت مع طبقة 
ىناؾ ٧باكلة لفصل ا١بزء ا٣بارجي من طبقة األكزكف الذم ال يقع ٙبي سيادة الدكلة كبْب ا١بزء األكزكف كوحدة كاحدة، أم ليس 
. الذم يقع ضمن حدكد سيادهتا

ُب ديباجتها على أف تغّب ا٤بناخ ىو اىتماـ مشَبؾ لئلنسانة، كأقرت ُب الفقرة  ُِٗٗكما نصت اتفاقية تغّب ا٤بناخ لعاـ 
ناخ تدعو إٔب التعاكف الواسع كاتمل من طرؼ ٝبع الدكؿ كمشاركتها الفعالة ُب ٙبديد ا٣بامسة من الديباجة أف طبيعة آب

. االستجابة الدكلية
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ك٩با تقدـ ٲبكن القوؿ بأف الغبلؼ ا١بوم ىو جزء من ا٤بشَبكات العا٤بية الٍب هتتم باجملتمع الدكٕب ككل، كالذم ٯبب النظر 
م، كونو ٰبمي ا١بميع ككجوده يضمن ٥بم استمرار ا٢بياة كالعيش على ىذه األرض، إليو شأنو شأف أعإب البتار كالفضاء ا٣بارج

كنظرا ٤با لو من دكر كبّب كفعاؿ كما ٲبارسو من كظائف مهمة، فإف االىتماـ بو من مسؤكلية ا١بميع كمن ٍب ٯبب النظر إليو 
. كمشَبؾ عا٤بي

 :المبادئ الدكلية لحماية الغالؼ الجوم من التلوث -ْ

ىناؾ مبادئ عامة ٙبكم العبلقات بْب الدكؿ فيما يتعلق ٕبماية البيئة بوجو عاـ كالغبلؼ ا١بوم بوجو خاص، كقد استقرت 
 (ُِ): ىذه ا٤ببادئ ُب إطار القانوف الدكؿ ُب ٦بموعة من ا٤ببادئ نقسمها كالتإب

 استقرت ُب نطاؽ القانوف ف أىم ا٤ببادئ العامة الٍبإ: المبادئ العامة لحماية الغالؼ الجوم من التلوث .ْ.ُ
 الدكٕب كا٤بتعلقة ٕبماية كتطوير 

: كسنتناكؿ كل منهما على حدل البيئة كالغبلؼ ا١بوم ٮبا مبدأ عدـ تلويث البيئة كمبدأ حسن ا١بوار
 :مبدأ عد تلويث البيئة . أ

مل بو من قبل الدكؿ عرؼ ىذا ا٤ببدأ كاستقر عن طريق العرؼ الذم أضفى عليو الصفة اإللزامية من خبلؿ استمرار الع
 . كالتزامهم بو، كىذا يؤكد بأنو ليس مبدأ حديث النشأة بل نتاج زمن طويل يكفي لتكوف لو صفة العرؼ ا٤بلـز

كصار ىذا ا٤ببدأ اليـو من ا٤ببادئ األساسية ُب القانوف الدكٕب البيئي ، كىو تطبيق كانعكاس ٤ببدأ آخر استقر ُب القانوف الدكٕب 
مالك دكف اإلضرار باآلخرين، الذم أفرزه قرار ٧بكمة التتكيم ُب قضية مصهر ترايل بْب الواليات ا٤بتتدة  كىو مبدأ استعماؿ

قد تضمن ىذا ا٤ببدأ كقننو،  ُِٕٗ،  كما أف ا٤ببدأ ا٢بادم كالعشرين من إعبلف ستوكهوٓب للبيئة البشرية لعاـ ُْٗٗككندا عاـ 
ُب ا٤ببدأ الثا٘ب منو ، ككذلك ُب حكم ٧بكمة العدؿ الدكلية ُب  ُِٗٗلتنمية لعاـ كأعيد النص عليو ُب إعبلف ريو حوؿ البيئة كا

 .ُٔٗٗرأيها االستشارم بشأف شرعية التجارب النوكية عاـ 

  :مبدأ حسن الجوار . ب

جوار،  كما  جاء ُب ديباجة ميثاؽ منظمة األمم ا٤بتتدة ، بأف تتعهد شعوب األمم ا٤بتتدة بأف تعيش معا ُب سبلـ كحسن 
 .من ا٤بيثاؽ أكدت ىذا ا٤ببدأ ، كىو يعد من ا٤ببادئ ا٤بستقرة ُب القانوف الدكٕب ْٕأف ا٤بادة 

كٖبصوص تطبيق قواعد مبدأ حسن ا١بوار ُب نطاؽ ٞباية الغبلؼ ا١بوم من التلوث ، فأنو ٯبب على الدكؿ االلتزاـ بعدـ 
كأىم االلتزامات الٍب يتضمنها  الرغم من مشركعية تلك األعماؿ،القياـ بأم عمل من شأنو اإلضرار بأقاليم الدكؿ األخرل على 

 :مبدأ حسن ا١بوار ىي

 على الدكؿ االمتناع عن القياـ بأم عمل على إقليمها ينتج عنو ضررا ٗبصاّب دكؿ أخرل ، كىو التزاـ سليب . 

  ٲبكن أف ٛبتد آدارىا إٔب أقاليم على الدكلة اٚباذ االحتياطات البلزمة ٤بنع ا٣باضعْب ٥با من القياـ بأية أعماؿ
 . الدكؿ اجملاكرة ، كىو التزاـ اٯبايب



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

253 

 

كحيث أف تلوث ا٥بواء الذم يكوف مصدره دكلة ما، ال يقتصر أدره على تلك الدكلة بل ٲبتد إٔب الدكؿ اجملاكرة ذات ا٢بدكد 
بضركرة تطبيق االلتزامات الٍب يفرضها مبدأ ا٤بشَبكة معها أك قد يصل إٔب مسافات بعيدة جدا عن ا٤بصدر ، فمن ىنا ٲبكن القوؿ 

 .حسن ا١بوار ُب ٦باؿ ٞباية الغبلؼ ا١بوم ، كوف ا٥بواء ٕبكم طبيعتو ال يعرؼ معُب للتدكد الدكلية

إف اإلمطار ا٢بمضية كىي إحدل ا٤بشاكل الٍب يواجهها الغبلؼ ا١بوم ، قد سببت أضرارا بالغة ا٣بطورة :  مثاؿ على ذلك
أمريكا الشمالية ، إذ أف ا٤بعا١بات الٍب قامت هبا الدكؿ الصناعية ُب جنوب أكربا أدت إٔب انتقاؿ األٖبرة إٔب مشا٥با ُب مشاؿ أكربا ك

 . مسببة ىطوؿ األمطار ا٢بمضية ُب الدكؿ االسكندينافية بشكل خاص كالٍب ال تربطها بالدكؿ ا٤بصدر أم اتصاؿ مادم
مصادر زيادة تراكيز الغازات الدفيئة مثل دا٘ب اككسيد الكربوف الذم ىو احد  كذلك فأف نشاطات الدكؿ الصناعية تعترب أىم

ا٤بسببات الرئيسة لتغّب ا٤بناخ العا٤بي كالذم لو أخطار بيئية عالية على البيئة بصورة عامة كال فرؽ بْب من ساىم هبذه االنبعادات 
 . مر ىو ذاتو فيما يتعلق باستنفاد طبقة األكزكفا٣بطّبة كبْب من ال يساىم ، فا١بميع يشملو خطر التلوث ، كىذا األ

كخبلصة القوؿ ، إف مفهـو ا١بوار ُب نطاؽ ٞباية الغبلؼ ا١بوم ىو ليس جوارا ماديا فقط ، كاف االلتزامات الٍب يقررىا مبدأ 
ا٥بواء بطبيعتو ال يعرؼ حسن ا١بوار ٯبب أف تطبق على ٝبيع الدكؿ كال أٮبية ُب ىذا ا٤بقاـ إٔب االتصاؿ ا٤بادم للتدكد ، كوف 

معُب لسيادة الدكلة كال للتدكد الدكلية ، كٲبكن القوؿ بأف ٝبيع الدكؿ ٲبكن أف توصف بأهنا متجاكرة ما دامت كتلة ا٥بواء تعرب 
 . من دكلة إٔب أخرل دكف رقيب يستطيع منعها من ا٤بركر

: ثبع  المبادئ الدكلية الحديثة في حماية الغالؼ الجوم من التلو. ْ.ِ

إف أٮبية الغبلؼ ا١بوم ، بوصفو أحد ا٤بشَبكات العا٤بية الٍب يقتضي التعاكف ا١باد من قبل اجملتمع الدكٕب ٢بمايتو ، كذلك 
لضماف استمرار ا٢بياة على األرض ، كل ذلك ٰبتم على الدكؿ أف تساىم ُب ٞباية الغبلؼ ا١بوم من ا٤بشاكل الٍب يتعرض ٥با ، 

. التزاـ الدكؿ ببعض ا٤ببادئ الدكلية ا٢بديثة الٍب من شأهنا ا٢بد أك كقف تلوث الغبلؼ ا١بومكأحد سبل ىذا التعاكف ىو 

: كىناؾ بعض من ا٤ببادئ ا٢بديثة الٍب تسهم ُب ٞباية الغبلؼ ا١بوم من التلوث، كسوؼ نأٌب على ذكرىا كالتإب

 : مبدأ المنع . أ

اإلضرار هبا بدال من معا١بة التلوث الذم ٰبصل فيما لو حددت  إف مبدأ ا٤بنع يعِب أف أفضل الطرؽ ُب ٞباية البيئة ىو منع
 .تلك األضرار، كاف منع الضرر يكوف اقل تكلفة من إصبلحو إذا ما حدث

ُب ا٤ببدأ السادس منو فنص  ُِٕٗقد تطور ىذا ا٤ببدأ على ا٤بستول الدكٕب حيث تضمنو إعبلف ستوكهوٓب للبيئة البشرية لعاـ 
السامة أك أية مواد أخرل كإطبلؽ ا٢برارة ، ُب مثل الكميات أك الَباكيز الٍب تتجاكز قابلية البيئة لدفع الضرر  إف تفريغ ا٤بواد` على 

. عنها ، ٯبب أف توقف لضماف أف األضرار ا٣بطرة الٍب ال ٲبكن ردىا ال تفرض على البيئة

لقانوف الدكٕب البيئي، على اعتبار أف ىناؾ لقد ًب كصف ىذا ا٤ببدأ من قبل بعض العلماء بأنو من القواعد الذىبية ُب ا
 .استتالة ُب غالب األحياف من معا١بة األضرار البيئية كلو أمكن معا١بتها فسوؼ تكوف مكلفة جدا
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 : مبدأ الحذر . ب

كىذا . نعِب بو ، التأىب ألم هتديد ٧بتمل أك افَباضي ، أم عندما ال تتوفر الدالئل القوية الٍب تؤيد حصوؿ ضرر حقيقي ما
ا٤ببدأ يعتمد على ا٤بنع ا٤بعتمد على االحتمالية كا٢باالت الطارئة ، كلذا فهو يوصف بأنو شكبل متطورا ٤ببدأ ا٤بنع كقريب جدا منو، 
كذلك بسبب أف كبل ا٤ببدأين تضمنا العمل ا٤بضاد لتجنب الضرر البيئي قبل حدكدو ، فهو إذف تطبيق ٤ببدأ ا٤بنع كذلك عندما 

 .العلمية غّب مؤكدة كغّب مكتملةتكوف ا٤بعلومات 
من أجل ٞباية البيئة ، فأف مبدأ ا٢بذر ٯبب أف يطبق : منو على  ُٓكلقد تضمن إعبلف ريو ىذا ا٤ببدأ حيث نص ُب ا٤ببدأ 

بشكل كاسع من قبل الدكؿ كفقا ٤بقدرهتا ، كحينما تكوف التهديدات خطرة أك أف األضرار ال ٲبكن ردىا ، فأف نقص ا٤بعلومات 
 .علمية ا٤بؤكدة ٯبب أال تستخدـ كسبب إلرجاء كلفة اإلجراءات الفعالة ٤بنع اال٫بدار البيئياؿ

كقد أخذت غالبية االتفاقيات الدكلية ا٤بتعلقة ٕبماية الغبلؼ ا١بوم هبذا ا٤ببدأ ، منها اتفاقية األمم ا٤بتتدة اإلطارية بشاف تغّب 
ا٤بلتق باتفاقية جنيف بشاف تلوث ا٥بواء العابر للتدكد البعيد ا٤بدل  ُٗٗٗـ ، ككذلك بركتوكوؿ غوتنبّبغ لعا ُِٗٗا٤بناخ لعاـ 

 .ُٕٗٗلعاـ 

: مبدأ االستدامة. ج

ٲبكن تعريف التنمية ا٤بستدامة بأهنا  التنمية الٍب تليب حاجات ا٢باضر دكف ا٤بساكمة على قدرة األجياؿ ا٤بقبلة ُب تلبية 
ُب ٙبقيق النمو االقتصادم كاالجتماعي تلجأ إٔب شٌب الوسائل الٍب تساعدىا على حاجاهتم، إف اجملتمعات ، كمن خبلؿ رغبتها 

ٙبقيق تلك األىداؼ ، من ىذه الوسائل ىي التسابق ُب ٦باؿ الصناعة كاالخَباعات ا٢بديثة ، كلكوف أغلبية ىذه الصناعات ال 
إذ أف انبعاث الغازات ا٤بلودة . ياؿ القادمة ٣بطر كبّب تتم إال من خبلؿ مزاكلة النشاطات الضارة بالبيئة ، ٩با يعرض مستقبل األج

إٔب ا١بو ىو هتديد خطّب لؤلنظمة الطبيعية الٍب تدٙب ا٢بياة على سطح األرض ، ك٥بذا فأف مبدأ التنمية ا٤بستدامة يهدؼ إٔب عدـ 
ىي الٍب تدٙب ا٢بياة على سطح األرض  هتديد ىذه األنظمة الطبيعية با٣بطر الناتج عن التلوث البيئي ، كوف ىذه األنظمة الطبيعية

 . كمنها الغبلؼ ا١بوم

كالغرض من ىذا ا٤ببدأ ىو استيعاب آدار األنشطة اإلنسانية كتلبية االحتياجات الضركرية لبِب البشر كتوفّب الفرص ٥بم 
 . لتتسْب حياهتم ، كتغيّب أ٭باط ا٢بياة ١بعلها ُب إطار ما تسمح بو الوسائل البيئية

ُب ا٤ببدأ ا٢بادم عشر منو على إف سياسات كل دكلة ٯبب أف تعزز  ُِٕٗف ستوكهوٓب للبيئة البشرية لعاـ لقد نص إعبل
كمن ا١بدير بالذكر إف ما . التنمية ُب الدكؿ النامية ، كٯبب أف ال يكوف ٥با تأدّبات سلبية على حاضر أك مستقبل التنمية فيها

 . لتنسيق بْب التنمية كالبيئةيقارب من دلث مبادئ إعبلف ستوكهوٓب تتعلق با

 ٓ،  ْ)بشأف البيئة كالتنمية على مبدأ التنمية ا٤بستدامة ُب ٟبس مبادئ منو ىي ا٤ببادئ  ُِٗٗكما أكد إعبلف ريو لعاـ 
كترتبط التنمية ا٤بستدامة ارتباطا كديقا بالغبلؼ ا١بوم كذلك ٤با لتغّبات الغبلؼ ا١بوم من أدر على النشاط . (ِٕ، ُِ،  َِ،

البشرم ، فإذا ٙبقق التوازف بْب حق الدكلة ُب التنمية كبْب كاجبها ُب ٞباية البيئة بشكل عاـ فأف ذلك سيؤدم إٔب التقليل من 
. األضرار الٍب تصيب الغبلؼ ا١بوم
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: مبدأ الملوث يدفع. د

اصة ٗبنع التلويث كالسيطرة يقصد هبذا ا٤ببدأ ، إف على من يتسبب بتلويث البيئة ، أف يتتمل كافة تكاليف اإلجراءات اْب
عليو أك التخفيف من آداره ، كتكوف السلطة العامة ُب الدكلة ا٤بتسببة بالضرر ىي من يتتمل تلك التكاليف كالنفقات ، كلضماف 

. أف تصبح البيئة ٕبالة مقبولة

الة لتوزيع نفقات منع التلوث إف منظمة التنمية كالتعاكف االقتصادم ىي الٍب كضعت ىذا ا٤ببدأ كمبدأ اقتصادم ككطريقة فع
 . كإجراءات السيطرة ا٤بقدمة من قبل السلطات العامة ُب الدكؿ األعضاء ُب ا٤بنظمة

كيعد تطبيق ىذا ا٤ببدأ على الصعيد العا٤بي أمرا منطقيا كضركريا ، خصوصا ُب حالة التلوث العابر للتدكد ، ٕبيث يتتمل من 
. إصبلح آداره الضارة ، سواء كاف ا٤بتسبب فردان أـ شركةن أـ منظمة أـ الدكلة نفسهايتسبب بالضرر مسؤكلية ذلك الضرر كعليو 

السلطات الوطنية ٯبب أف تسعى إٔب ` منو كالذم جاء فيو  ُٔكقد نص إعبلف ريو على مبدأ ا٤بلوث يدفع كذلك ُب ا٤ببدأ 
خذ با٢بسباف منهج إف ا٤بلوث ٯبب ، من حيث ا٤ببدأ، تشجيع التكاليف البيئية الداخلية كاستخداـ االتفاقات االقتصادية الٍب تأ

. أف يتتمل تكاليف التلوث مع األخذ بنظر االعتبار ا٤بصاّب العامة كبدكف اإلضرار بالتجارة كاالستثمارات الدكلية

: دكر القوانين الدكلية لحماية الغالؼ الجوم من بع  أكجو التلوث: لفرع الرابعا 

 : التلوث الهواء العابر للحدكد -ُ

ىو ا٢بالة الٍب يكوف فيها ا٥بواء ٧بتويا على مواد بَبكيزات تعترب ضارة بصتة اإلنساف أك ٗبكونات بيئتو،  (ُّ)تلوث ا٥بواء
اكْب كمن مثل الغازات كاألتربة النا٘بة من دورات الرب )األكؿ يتمثل ُب ا٤بصادر الطبيعية : كتنقسم مصادر تلوث ا٥بواء إٔب قسمْب

، كىذه ا٤بصادر عادة ما تكوف ٧بدكدة ُب مناطق معينة ٙبكمها العوامل ا١بغرافية ا١بيولوجية، كيعد التلوث من ىذه (حرائق الغابات
. ا٤بصادر متقطعا أك مو٠بيا

صناعة أما ا٤بصدر الثا٘ب من مصادر تلوث ا٥بواء فهو نتيجة ألنشطة اإلنساف على سطح األرض، فاستخداـ الوقود ُب اؿ
ككسائل النقل كتوليد الكهرباء كغّبىا من األنشطة يؤدم إٔب انبعاث غازات ٨بتلفة كجسيمات دقيقة إٔب ا٥بواء، كىذا النوع من 
التلوث مستمر باستمرار أنشطة اإلنساف كمنتشر بانتشارىا على سطح األرض ُب التجمعات السكانية، كىو التلوث الذم يثّب 

. كوناتو ككمياتو أصبتت متنوعة ككبّبة بدرجة أحددت خلبل ملتوظا ُب الَبكيز الطبيعي للهواءاالىتماـ كالقلق حيث إف ـ

كمن أىم ا٤بشاكل ا٤بَبتبة عن ىذا النوع من التلوث ىي مشكلة األمطار ا٢بمضية الٍب تعا٘ب منها دكؿ مشاؿ أكربا كأمريكا 
طر األمطار الحمضية على الغالؼ الجوم؟ كىل ىناؾ ماىي مخا: الشمالية، كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو بالضركرة ىنا ىو

 جهود دكلية في معالجتها؟ كما ىي أبرز ىذه الجهود؟

 :األمطار الحمضية . أ

ىو بعض العوامل الطبيعية، الٍب ال دخل لئلنساف  (ُْ)لقد ساد االعتقاد لفَبة طويلة أف السبب ُب ظهور األمطار ا٢بمضية 
 تتصاعد من الرباكْب أك بعض الغازات الٍب قد تنتج من حرائق الغابات، أك من ٙبلل بقايا فيها مثل بعض الغازات ا٢بمضية، الٍب

بعض الكائنات ا٢بية بواسطة البكتّبيا، كأف مثل ىذه العوامل الطبيعية موجود منذ القدـ، كما أهنا ليست دائمة ا٢بدكث، كلكن 
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. ياـ، كال بد أهنا ترتبط بشيء جدد حدث ُب ىذا القرف فقطظاىرة األمطار ا٢بمضية أصبتت ظاىرة دائمة كمقلقة ُب ىذه األ
سفانت أكدين " ـ على يد العآب السويدم َِكٓب يفطن أحد إٔب خطورة ىذه األمطار على البيئة إال ُب النصف الثا٘ب من القرف 

Svente Oden " قط على السويد كانت إٔب أف األمطار الٍب تتسا ُٕٔٗ، فقد كاف ىذا العآب أكؿ من لفت األنظار عاـ
. ٞبوضتها تتزايد ٗبركر الزمن

كقد أصبح كاضتا اآلف ٗبا ال يدع ٦باال للشك، أف األمطار ا٢بمضية تنتج أساسا من الغازات ا٢بمضية الٍب تنتج من حرؽ 
. الوقود ُب ٧بطات القول كا٤براكز الصناعية الضخمة، الٍب تنتشر حاليا ُب كثّب من دكؿ العآب

الغازات النا٘بة من حرؽ الوقود ُب ىذه ا٤براكز، تبْب أف غاز دا٘ب أكسيد الكربيت كبعض أكاسيد النَبكجْب ىي كبتتليل 
ا٤بسؤكلة عن تكوين ىذه األمطار ا٢بمضية، كىي عندما تتتد مع ٖبار ا٤باء ا٤بوجود با٥بواء تعطي أٞباضا قوية ىي ٞبض 

األٞباض الٍب تتكوف هبذا األسلوب حدا ىائبل ال ٲبكن االستهانة بو خاصة  كتبلغ كمية. الكربيتيك كٞبض النَبيك على الَبتيب
ا٢بمض الناتج من غاز دا٘ب أكسيد الكربيت، فمن ا٤بعركؼ أف أغلب أنواع الوقود ا٤بستعملة ُب ٧بطات القول كا٤براكز الصناعية، 

. كزف الوقودمن % ِمثل الفتم كالبَبكؿ ٙبتوم عادة على قدر من الكربيت قد يصل إٔب ٫بو 

كتتعلق األٞباض ا٤بتكونة من ىذه الغازات ُب ا٥بواء على ىيئة رذاذ، كتظهر على ىيئة ضباب خفيف ُب ا٥بواء الساكن، ك٘بعل 
كعندما تصبح الظركؼ مناسبة لسقوط األمطار، فغن ىذا الرذاذ يذكب . للهواء طعما الذعا يسبب ضيق التنفس كبعض السعاؿ

على سطح األرض على ىيئة مطر ٞبضي، كعندما يكوف ا١بو شديد الربكدة، يتساقط رذاذ ا٢بمض  ُب ماء ا٤بطر، كيسقط معو
. بتساقط ا١بليد كيبقى ٨بتلطا ببلوراتو الٍب تكسو سطح األرض

كتسبب ىذه األمطار ا٢بمضية كثّبا من األضرار لكل عناصر البيئة الٍب تسقط عليها، فعندما تسقط ىذه األمطار ا٢بمضية 
ضي جّبية، فإهنا تؤدم إٔب إذابة عنصر الكالسيـو من ىذه األراضي كٙبملو معها إٔب مياه األهنار كالبتّبات، كينتج عن على أرا

ذلك حدكث ٫بر ُب الَببة كزيادة تركيز الكالسيـو كبعض العناصر األخرل ُب مياه ىذه األهنار كالبتّبات، كما أهنا ٙبمل معها 
ات مثل البوتاسيـو كا٤بغنزيـو كالكالسيـو كغّبىا إٔب ا٤بياه ا١بوفية، ك٘بعلها بذلك بعيدة عن متناكؿ بعض الفلزات ا٥بامة لنمو النبات

كذلك تؤدم األمطار ا٢بمضية إٔب الكثّب من األضرار باجملارم ا٤بائة ا٤بكشوفة . جذكر النباتات فتقل جودة ااصيل كيقل إنتاجها
يرات ٩با يضر ٕبياة ٝبيع الكائنات ا٢بية الٍب تعيش فيها، فضبل عن خسارة خاصة البتّبات، فتزداد ٞبوضة مثل ىذه البح

من األمطار ا٢بمضية، الٍب تسقط على أراضي %  َٗالغابات، كقد بينت عدة إحصائيات أجريت ُب ىذا اجملاؿ أف ٫بو 
٪بد أف الدكؿ اإلسكندنافية ىي القوة الدافعة النركيج، ٙبملها إليها الرياح القادمة أساسا من بريطانيا كأ٤بانيا كفرنسا، ك٥بذا السبب 

كذلك، تتهم . كراء كضع برنامج تعاك٘ب بْب دكؿ أكربا للتد من خطورة ىذه األمطار ا٢بمضية الٍب تعرب ا٢بدكد القائمة بن الدكؿ
ىا، كنقدر كمية األٞباض كندا الواليات ا٤بتتدة األمريكية بأهنا تصدر إليها جزء كبّب من األمطار ا٢بمضية الٍب تسقط على أراضي

أ، ٙبملها إليها الرياح اآلتية . ـ. منها من كادم أكىايو بػ ك% َٓمليوف طن، يأٌب ٫بو  ُِالٍب ٙبملها ىذه األمطار ُب العاـ ٫بو 
. أ. ـ. من خليج ا٤بكسيك، بعد أف ٛبر على مناطق كسط كغرب ك
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 (ُٓ):الجود الدكلية لمعالجة األمطار الحمضية . ب

رار الٍب تعرضت ٥با بعض الدكؿ كما سبق كأشرنا ك٘بنبا ٤با قد ٰبدث من جراءىا ُب ا٤بستقبل، ا٘بهت الدكؿ إٔب نتيجة لؤلض
التعاكف مع بعضها للتد من تلك ا٤بخاطر من خبلؿ بذؿ جهود مشَبكة خاصة من قبل دكؿ مشاؿ أكربا كأمريكا الشمالية، فضبل 

. ا٤بخاطرعن الدكؿ اآلسيوية الٍب ٓب تكن ٗبنأل عن ىذه 

كًب عقدىا . بشأف تلوث ا٥بواء العابر للتدكد البعيد ا٤بدل ُٕٗٗبشكل رئيسي ُب اتفاقية جنيف الجهود األكربية ٛبثلت 
من قبل أكثر الدكؿ تضررا من األمطار ا٢بمضية، كىي دكؿ مشاؿ أكربا كذلك من أجل ٞباية بيئة تلك الدكؿ من خبلؿ ا٢بد من 

كتعد ىذه االتفاقية . تفاقية بعدد من الربكتوكوالت لتعزيز تنفيذىا كٙبقيق ا٥بدؼ من كراء عقدىاتلك األمطار، كأ٢بقت ىذه اال
من أىم ا٣بطوات الٍب ًب اٚباذىا ُب ٦باؿ ٙبسْب البيئة كنوعية ا٥بواء ُب أكربا، كىدفها األساسي ىو ٞباية البيئة من التلوث 

: ٤بقررة ٗبوجب ىذه االتفاقية ىيكٙبديده كخفضو تدرٯبيا أك منعو، كأىم االلتزامات ا

  من االتفاقية االلتزاـ العاـ للدكؿ األطراؼ الذم يكمن ُب ٞباية البشر كالبيئة من التلوث،  (ِ)حددت ا٤بادة
 كأف تسعى ىذه الدكؿ 

. ٙبديد التلوث كلما كاف ذلك ٩بكنا كإٔب خفضو كمنعو كمن ضمنها تلوث ا٥بواء العابر للتدكد البعيد ا٤بدل: إٔب

  األطراؼ، ضمن إطار عمل االتفاقية إٔب كجوب تبادؿ ا٤بعلومات كا٤بشاكرات كالبتث  (ّدعت ا٤بادة
 كا٤براقبة كتطوير خططهم ك

سياساهتم دكف أم تأخّب بالشكل الذم ٱبدـ كسائل مكافتة تفريغ ا٤بلودات ُب ا٥بواء، آخذين ُب اعتبارىم ا١بهود ا٤ببذكلة 
. على ا٤بستول الوطِب كالدكٕب

 من االتفاقية، فقد أكجبت على األطراؼ تبادؿ ا٤بعلومات كمراجعة سياساهتم كأنشطتهم  (ْ)ا ا٤بادة أـ
 العلمية كاإلجراءات الفنية، الٍب

. هتدؼ إٔب مكافتة تفريغ ا٤بلودات ُب ا٥بواء كلما كاف ذلك ٩بكنا 

  أكجدت االتفاقية على األطراؼ إجراء ا٤بشاكرات ُب مراحل مبكرة بْب الطرؼ الذم ىو (ٓ)كٗبوجب ا٤بادة ،
 حقيقة متأدرا أك أنو 

. يتعرض إٔب ٨باطر حقيقية من خبلؿ تلوث ا٥بواء العابر للتدكد البعيد ا٤بدل، كالطرؼ الذم يكوف مصدر التلوث

: ، بشأف تلوث ا٥بواء العابر للتدكد البعيد ا٤بدل فهيُٕٗٗجنيف لعاـ أما أىم الربكتوكوالت ا٤بلتقة باتفاقية 

 .ُْٖٗبركتوكوؿ جنيف لعاـ  -

 ُٖٓٗبركتوكوؿ ىلنسكي لعاـ  -

 .ُٖٖٗبركتوكوؿ صوفيا لعاـ  -

 .ُُٗٗبركتوكوؿ جنيف لعاـ  -
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 .ُْٗٗبركتوكوؿ أكسلو لعاـ  -

 .ُٖٗٗبركتوكوالت أرىاس لعاـ  -

 . ُٗٗٗلعاـ  غوتنربغبركتوكوالت  -

، كتعهدت فيها َُٖٗأ عاـ . ـ. فقد كقعت بعض االتفاقيات الثنائية بْب كل من كندا كك: بالنسبة للجهود األمريكيةأما 
كقد . كل منهما بالتعاكف للتد من كمية الغازات ا٢بمضية ا٤بتقاعدة من خبلؿ منش هتما الصناعية كا٤بسببة لؤلمطار ا٢بمضية

ُب الثمانينات من القراف ا٤باضي، حيث أعلنت اإلدارة األمريكية أهنا مستعدة حينها مرت ا٤بفاكضات بْب البلدين ٗبرحلة حرجة 
قانونا لنظافة ا٥بواء، تضمن ىذا القانوف أىم  ُٗٗٗأ أصدرت ُب عاـ . ـ. لبلتفاؽ على دراسة ا٤بشكلة فقط، غّب أف ك

ككاف ىذا القانوف ٩بهدا لعقد االتفاقية الثنائية اإلجراءات الواجب اٚباذىا لتخفيض دا٘ب أكسيد الكربيت كأكاسيد النيَبكجْب، 
. ُُٗٗبشأف نوعية ا٥بواء بْب البلدين عاـ 

أ ككندا عاـ . ـ. أ كالٍب جاءت هبا االتفاقية الثانية يشأف نوعية ا٥بواء بْب ك. ـ. أما االلتزامات العامة الٍب فرضت على ك
: ، فهيُْٗٗ

ٕبلوؿ عاـ  َُٖٗمليوف طن أقل من مستول عاـ  َُقدار خفض انبعادات دا٘ب أكسيد الكربيت السنوية مب -
ََِ. 

مليوف طن من دا٘ب أكسيد الكربيت ُب السنة  ٖ.ٓٗالوصوؿ إٔب غطاء كطِب دابت من االنبعادات ٗبقدار  -
 .ََُِطات الطاقة الكهربائية ٕبلوؿ عاـ 

ككالة ٞباية البيئة إف انبعادات دا٘ب اإلعبلف عن معايّب إضافية إذا ما بينت إدارة اإلعبلف عن معايّب إضافية  -
 . مليوف طن ٔ،ٓاككسيد الكربيت السنوية من ا٤بصادر الصناعية من ا٤بمكن أف تتجاكز 

 . من ا٤بصادر الثابتة كا٤بتتركة Nox ا٤بوافقة على معايّب فنية معتمدة ٣بفض انبعادات اكاسيد النَبكجْب -

 : ٗبوجب ىذه االتفاقية كاآلٌببينما كانت االلتزامات ا٤بفركضة على كندا 

كاافظة  ُْٗٗمليوف طن ٕبلوؿ عاـ  ّ،ِخفض انبعادات الكربيت ُب سبع من ا٤بقاطعات الشرقية إٔب  -
 . ُٗٗٗعلى ىذا الغطاء حٌب عاـ 

 . َََِمليوف طن سنويا ٕبلوؿ عاـ  ِ،ّالوصوؿ إٔب غطاء كطِب دابت ٗبقدار  -

ألف طن سنويا ٕبلوؿ عاـ  ََُا٤بصادر الثابتة ٗبقدار من  Nox خفض انبعادات اكاسيد النَبكجْب -
َََِ . 

 . من ا٤بصادر ا٤بتتركة Nox ا٤بوافقة على معايّب فنية معتمدة ك٧بددة ٣بفض انبعادات اكاسيد النَبكجْب -
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اجتاحت غابات إندكنيسيا كبرك٘ب حرائق ٪بم عنها سدٙب كثيف لوث الغبلؼ  ُٖٗٗك ُُٕٗٗب عامي : الجهود اآلسيوية
١بوم، كتسبب ُب مشاكل خطّبة ليس فقط ُب دكؿ ا٤بصدر بل ُب دكؿ جنوب شرؽ آسيا األخرل كذلك، ٩با دعا بالدكؿ ا

ا٤بعنية إٔب االستجابة ٥بذه الكاردة حيث غطى السدٙب عدة دكؿ، فقامت ا٥بيئة اإلقليمية لتطهّب السدٙب بدعوة أعضاء رابطة دكؿ 
مذكرة تفاىم مع برنامج األمم  ََِِلغابات كمنعها، ككقعت ىذه الدكؿ ُب عاـ جنوب شرؽ آسيا إٔب السيطرة على حرائق ا

ا٤بتتدة للبيئة بشأف التعاكف ُب إدارة البيئة، حيث ٛبخض عن ىذه ا٤بذكرة عقد اتفاقية تلوث السدٙب العابر للتدكد ُب كواال٤ببور 
.  ََِِعاـ 

ابسة أك من حرائق الغابات الذم ينجم عنو آدار ضارة على الطبيعة، الدخاف الناتج من إب)كعرفت ىذه االتفاقية السدٙب بأنو 
. للخطر كيضر ٗبصادر ا٢بياة كالنظاـ البيئي كا٤بمتلكات ا٤بادية..... كيعرض

: كأىم االلتزامات الٍب جاءت هبا ىذه االتفاقية، كالٍب فرضتها على أطرافها

على مصادر ا٢بريق كاٚباذ كافة اإلجراءات التتذيرية تطوير كتنفيذ اإلجراءات الدكلية ذات العبلقة بالسيطرة  -ُ
 كا٤بنع كما كاف ذلك

. ضركريا 

التعاكف الفِب فيما بْب األطراؼ، كا٤بتمثل بالتدريب كالنوعية ُب ىذا اجملاؿ، كالعمل على نشر جوانب التثقيف  -ِ
 كالتعليم ُب نطاؽ 

. ٨باطر السدٙب ا٤بلوث كآداره على اإلنساف كالبيئة

.  راءات الكفيلة ٗبنع ا٢برائق كمراقبة خطر إشاعتها إٔب مساحات أخرلاٚباذ اإلج -ّ

 :استنفاذ طبقة األكزكف -ِ
يأٌب من الضرر البيئي الذم أصاب الغبلؼ ا١بوم، الذم ال يستطع أحد أف  (ُٔ)إف عا٤بية مشكلة استنفاذ طبقة األكزكف 

يدعي ملكيتو أك حيازتو، كما ال يستطيع احد التنكر ألٮبية ىذا الغبلؼ ا١بوم، كوف الضرر الذم يصيبو ال سيتثِب أحد على 
. كجو األرض، فهو من ا٤بشَبكات العا٤بية الٍب يشَبؾ فيها ا١بميع دكف استثناء

يتكوف . كم فوؽ سطح األرض َْك َُف األكزكف عادة ُب طبقة السَباتوسفّب الٍب تقع على ارتفاع يَباكح ما بْب يتكو
األكزكف عندما يتعرض أكسجْب ا٥بواء ا١بوم لتأدّب األشعة فوؽ البنفسجية الصادرة عن الشمس، فينتل بعض جزئياتو بتأدّب ىذه 

كتتم ُب ىذه العملية . لذرات مرة أخرل مع جزيئات األكسجْب مكونة األكزكفاألشعة إٔب ذرات نشيطة، ٍب تتتد بعض ىذه ا
امتصاص قدر كبّب من األشعة فوؽ البنفسجية الصادرة عن الشمس، فبل يصل منها إٔب سطح األرض إال قدر معتدؿ ال يؤدر ُب 

ا١بو، درعا كاقيا ٰبمي الكائنات ا٢بية الٍب حياة الكائنات ا٢بية، كبذلك ٛبثل طبقة األكزكف الٍب تتكوف ُب الطبقات العليا من 
. تعيش على سطح األرض غوائل ىذه األشعة ا٤بدمرة

إف األنشطة ا٤بختلفة الٍب تقـو هبا الدكؿ أدت إٔب استنفاذ طبقة األكزكف من خبلؿ إطبلؽ ا٤بلودات ُب الغبلؼ ا١بوم، كوف 
كا٤بتوازنة للغازات ا٤بوجودة ُب الغبلؼ ا١بوم كخاصة خاصة األكزكف،  ىذه ا٤بلودات تؤدم إٔب التأدّب على النسب الطبيعية اددة

، الٍب تعمل على امتصاص غاز األكزكف ككذلك ا٤بركبات الدخانية، (CFCs)من خبلؿ إطبلؽ مركبات الكلوركفلوركربوف 
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د كمواد حفظ األطعمة كا٤بواد ٖباخات إزالة الرائتة من ا١بسم، ٖباخات مبيدات ا٢بشرات، الغازات ا٤بستخدمة ُب أجهزة التربم
 .العازلة كا٤بواد ا٤بذيبة كا٤بنظفات ا٤بنزلية

لقد أدبتت العلماء من خبلؿ استكشافاهتم بأف الغازات ا٤بؤدرة على استنفاذ طبقة األكزكف باإلضافة إٔب مركبات 
كا٤بصدر الرئيسي ٥بذه الغازات ىي الكلوركفلورككربوف ىي، ا٥بالونات كا٤بيثاف كأكاسيد النيَبكجْب كدا٘ب أكسيد الكربوف، 

 .النشاطات البشرية، كتعترب ىذه االنبعادات مصدر خطر كبّب يهدد طبقة األكزكف كيعمل على استنفاذىا

: كيؤدم نقص تركيز األكزكف ُب طبقات ا١بو العليا إٔب الكثّب من األضرار على اإلنساف كالبيئة معا منها

 يادة نسبة التفاعبلت الكيميائية للمواد ا٤بكونة من الَببة كال سيما زيادة درجة حرارة األرض يساعد على ز
 األمبلح، كيساعد ذلك على 

سرعة عمليات التعرية كالت كل، كبالتإب إٔب فقداف األرضية ا٣بصبة للغطاء النباٌب كإٔب تراجعها كانقراض العديد منها كهتيئة 
. ا١بافة منها األجواء لزحف التصتر على مثل تلك ا٤بناطق، ال سيما

  تلوث مصادر ا٤بياه السطتية كا١بوفية كتغّبىا كما كنوعا بفعل تغّب مكونات كظركؼ تسرب مصادر ا٤بياه
 ا١بوفية، ا٤بتمثلة 

باألمطار كالثلوج كإٔب زيادة نسبة التبخر على حساب ا٬بفاض نسبة تسرب ا٤بياه إٔب ٙبت سطح األرض مع زيادة نسبة 
. األمبلح فيها

 اء النباٌب كالغابات سوؼ يزيد من تأدّب التلوث السيما الرصاص، حيث تتمكن شجرة كاحدة من تراجع الغط
 امتصاص الرصاص

كغ من أكسيد الكربوف،  ُٓ -ُِكغ من البنزين اَبؽ، كأف كيلومَبا مربعا من األشجار ٲبتص يوميا  َُِا٤بنبعث من  
. الٍب تنتشر فيها النباتات كا٤بسطتات ا٣بضراءمرة ُب ا٤بناطق  ََِكما تقل أعداد البكتّبيا ٕبوإب 

 زيادة ٨باطر استخداـ ا٤بواد الغذائية ُب ا٤بناطق الٍب تقع ٙبت تأدّب الشعوب السوداء لطبقة األكزكف مثل :
 أمريكا الشمالية، كندا، 

. السويد، الدا٭بارؾ، النركيج، ركسيا كأسَباليا

 الغبلؼ ا١بوم كخطورة ذلك على البيئة كاإلنساف معا، أدل ذلك إٔب اشتغاؿ كبعد أف أكد العلماء  استنفاذ طبقة األكزكف ُب
كعليو، قامت بعض الدكؿ ٖبفض إنتاجها من مركبات الكلورك فلورك كربوف الٍب تعد . ا٤بهتمْب بشؤكف البيئة هبذا األمر كثّبا

اذ، غّب أف ىذا اإلجراء ٓب يكن كافيا للتد من ا٤بتسبب الرئيسي الستنفاذ طبقة األكزكف ككذلك كإجراء كقائي للتد من االستنف
. تعاظم ىذه ا٤بشكلة، لذلك كانت ا٢باجة لتعاكف الدكؿ ا١بماعي

: اإلجراءات الدكلية لمعالجة استنفاذ طبقة األكزكف

ُب فينا  عندما ًب كضع ميثاؽ األمم ا٤بتتدة حوؿ ٞباية طبقة األكزكف (ُٕ)ًب اٚباذ اإلجراءات الدكلية ٢بماية طبقة األكزكف
، كقعت ىذه االتفاقية من أجل ٞباية طبقة األكزكف من االستنفاذ بفعل الكيميائيات ا٤بصنعة بواسطة اإلنساف، كما ُٖٓٗ
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ىدفت ىذه االتفاقية إٔب زيادة األٕباث كالتعاكف كتطوير السياسات ا٣باصة بضبط النشاطات الٍب ٲبكن أف تكوف ٥با آدار 
. يدىا كمنعهامعاكسة على طبقة األكزكف كٙبد

، فيشكل االتفاقية الفعلية لتخفيض استخداـ ألػ ُٖٗٗحيز التنفيذ ُب بداية عاـ  الذم دخلمونترياؿ أما بركتوكوؿ 
CFCs كيقتضي ذلك ا٤بيثاؽ بتجميد استخداـ ألػ ،CFCs  ٩با ىو % َٖكٚبفيضو إٔب  ُٖٕٗٗبلوؿ عاـ  ُٖٔٗعند معدؿ

، كباإلضافة إٔب ذلك فقد ًب ٘بميد ُٖٗٗ -ُُٖٖٗب الفَبة % َٓكٚبفيضو إٔب  ُْٕٗٗبلوؿ عاـ  ُٖٔٗعليو ُب عاـ 
% َُُ، كًب ٘بميد مستول إنتاجها عند نسبة ُٖٔٗعند معدالت  (َِِْ، َُُّ، ُُُِ )استهبلؾ ا٥بالونات الثبلدة 

. ُِٕٗٗبلوؿ  ُٖٔٗف مستول عاـ ـ

كا٥بالونات،  CFCsمن إٝبإب ألػػ % َٖتقريبا فإف ٝبيع الدكؿ الصناعية منظمة لربكتوكوؿ مونتّبياؿ، كىذه الدكؿ تستهلك 
كقد دعا الربكتوكوؿ الدكؿ األطراؼ إٔب مبلئمة قوانينها الوطنية مع ىذا . كقد أعلنت الدكؿ عن خططها لئللغاء الكامل

. ككوؿ، كما طالب الشركات الكيميائية الكبّبة إلٯباد بدائل آمنة للمركبات الكلورية الفلورية الكربونية كتطوير ىذه البدائلالربكت

 

: تقييم الجهود الدكلية المبذكلة في إطار معالجة استنفاذ طبقة األكزكف

ـ ٢بماية قطاع من قطاعات بيئة الغبلؼ ا١بوم، بالرغم من أف اتفاقية فينا ٢بماية طبقة األكزكف تعد أكؿ اتفاقية دكلية ترب
حيث جاءت ىذه االتفاقية ٗببدأ عاـ كىو ضركرة ٞباية طبقة األكزكف، كٛبيزت ىذه االتفاقية ٖبصائص عديدة جعلت منها بالفعل 

افتقارىا لوسائل يها ، إال أف ما يؤخذ عل.اتفاقية منفردة ُب ميداف ٞباية البيئة كحظيت ٗبوافقة أغلبية أعضاء ا١بماعة الدكلية
. اإللزاـ التي تضمن التزاـ الدكؿ األطراؼ بأحكامها

تعد القواعد القانونية الدكلية االتفاقية ىي األساس الرئيسي ُب ميداف ٞباية طبقة األكزكف كالبيئة بصفة عامة، أما األسس 
ٞباية طبقة األكزكف ال تزاؿ قليلة بسبب حدادة  األخرل فهي ال تزاؿ تعا٘ب من بعض الصعوبات، فالقواعد العرفية مثبل ُب ميداف

القانوف الدكٕب للبيئة، ألف ا٤بشاكل البيئية ال تزاؿ مشاكل متجددة، ُب حْب أف العرؼ ٰبتاج إٔب كقت قد يطوؿ حٌب تتبلور 
ديب فهي ال تزاؿ تفتقر إٔب اإللزاـ قواعده، كما كإف ا٤ببادئ الٍب تأٌب هبا إعبلنات ا٤ببادئ العا٤بية للبيئة، كإف كانت تتمتع باإللزاـ األ

. القانو٘ب

 :تغير المناخ -ّ

من أىم ا٤بعضبلت الٍب يواجهها العآب، فهي من أىم " االحتباس الحرارم "  تعد مشكلة تغّب ا٤بناخ أك ما يعرؼ بظاىرة
: كأخطر مشاكل الغبلؼ ا١بوم كالٍب القت اىتماما دكليا كاسعا، كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا

ىي ظاىرة االحتباس ا٢برارم؟ كما ىي ا١بهود الدكلية الٍب بذلت من أجل التصدم ٥با؟ ما 
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 (ُٖ):ظاىرة االحتباس الحرارم كمخاطرىا على الغالؼ الجوم . أ

. ىي عبارة عن ارتفاع تدرٯبي ُب درجة حرارة الطبقة السفلى الغربية من سطح األرض من الغبلؼ ا١بوم ايط باألرض
كىي ٖبار ا٤باء  (Green House Gases)االرتفاع زيادة انبعاث الغازات الدفيئة أك غازات البيت الزجاجي كيسبب ىذا 

. (CFCs)كاألكزكف كالكلورك فلورك كاربونات  (CH4)كا٤بيثاف  (N20)كأكسيد النيَبكز  (CO2 )كدا٘ب أكسيد الكربوف 

األرض من الشمس إٔب ارتفاع درجة ا٢برارة كتعمل على تبخّب ا٤بياه تؤدم الطاقة ا٢برارية الٍب تصل إٔب : دكر الغازات الدفينة
كحركة ا٥بواء أفقيا كعموديا، كُب الوقت نفسو تفقد األرض طاقتها ا٢برارية نتيجة اإلشعاع األرضي الذم ينبعث على شكل أشعة 

تقريبا ٤با تفقده باإلشعاع األرضي ، ٕبيث يكوف معدؿ ما تكسب األرض من طاقة مشسية مساكيا "ٙبت ا٢بمراء" طويلة ا٤بوجة 
، كلوال الغازات َُٓكيؤدم ىذا االتزاف ا٢برارم إٔب دبوت معدؿ درجة حرارة سطح األرض عند مقدار معْب كىو . إٔب الفضاء

تقريبا، ٗبعُب أف ىذه الغازات تلعب دكرا  ُٖإٔب  ُٓالدفيئة الٍب تعمل على دبوت معدؿ درجة سطح األرض ال٬بفضت لغاية 
. يسيا ُب تدفئة سطح األرض للمستول الذم ٯبعل ا٢بياة ٩بكنة على سطح األرضرئ

أف ازدياد نسبة الغازات الدفيئة : ٩با تقدـ كنتيجة النشاطات اإلنسانية ا٤بتزايدة كٖباصة الصناعية منها، أصبتنا نبلحظ اآلف
فوجود . سطح األرض دابتة كعند مقدار معْبلدرجة أصبح مقدارىا يفوؽ ما ٰبتاجو الغبلؼ ا١بوم للتفاظ على درجة حرارة 

كميات إضافية من ىذه الغازات كتراكم كجودىا ُب الغبلؼ ا١بو، يؤدم إٔب االحتفاظ بكمية أكرب من الطاقة ا٢برارية ُب الغبلؼ 
. ا١بوم، كبالتإب تبدأ درجة حرارة األرض باالرتفاع

منظمة األرصاد العا٤بية كتقرير اللجنة الدكلية ا٤بعنية بالتغّبات  فيما يأٌب أرقاـ إحصائية ٕبدكث الظاىرة حسب آخر بيانات
: ا٤بناخية التابعة لؤلمم ا٤بتتدة

في الغالؼ الجوم األرضي : أكال

جزءا با٤بليوف من غاز دا٘ب أكسيد الكربوف، الذم يعد الغاز األساسي ا٤بسبب  َّٰٖبتوم ا١بو حاليا على  -ُ
 لظاىرة االحتباس 

كأف مقدار تركيز دا٘ب أكسيد . جزءا با٤بليوف، االم كانت موجودة ُب ا١بو قبل الثورة الصناعية ِٖٓبة ألػ ا٢برارم مقارنة بنس
. بقليل عما كاف عليو تركيزه قبل الثورة الصناعية% َّالكربوف ُب الغبلؼ ا١بوم أصبح أعلى ٕبوإب أكثر من 

 .الثورة الصناعيةازدياد تركيز ا٤بيثاف تقريبا بالضعف عما كاف عليو قبل  -ِ

 .سنويا مقارنة بالنسب السابقة% ْىناؾ زيادة ملتوظة ُب غاز الكلورك فلور كربوف ٗبقدار  -ّ

 .من مقدار تركيزه قبل الثورة الصناعية% ُٖأصبح أكسيد النيَبكز أعلى ٕبوإب  -ْ

على سطح األرض كالمحيطات : ثانيا

 .تركيزه قبل الثورة الصناعيةمن مقدار % ُٖارتفاع مستول ا٤بياه ُب البتار ٕبوإب  -ُ
 .درجة سليلوزية خبلؿ القرف ا٤باضي ٖ.َ -ْ.َارتفاع درجة ا٢برارة ما بْب  -ِ
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:  بع  التقارير كالتحذيرات الدكلية

ىناؾ ٚبوؼ بريطا٘ب من انصهار ا١بليد ُب جرين الند، الذم يؤدم إٔب ارتفاع مستول البتار حوإب أمتار خبلؿ  -
. السنوات األلف ا٤بقبلة

سنة القادمة، يشكوف عوامل  ََِف تزايد النشاط الصناعي كاالقتصادم كالزيادة السكانية بنسبة ستة أضعاؼ ُب ألػ إ -
 .مهمة ُب تفاقم 

إف كل ارتفاع ُب ا٢برارة بنسبة درجة كاحدة سيلسيوزية يزيد ا٣بطر بنسبة كبّبة تؤدر بشكل كبّب " االحتباس ا٢برارم،  -
الضعيفة، كإف كل ارتفاع يزيد عن درجتْب سيلسيوس يضاعف ا٣بطر بشكل جوىرم، قد كسريع ُب األنظمة البيئية 

يؤدم إٔب اهنيار أنظمة بيئية كاملة كإٔب ٦باعات كنقص ُب ا٤بياه كإٔب مشاكل اجتماعية كاقتصادية كبّبة ال سيما ُب 
. الدكؿ النامية

اس ا٢برارم، حيث أف ارتفاع ا٢برارة سيقضي على دبلدة ٙبذر ككالة البيئة األكربية من التغّب السريع الناتج من االحتب -
، كذلك يتسبب بفيضانات مدمرة ُب أكربا كعدت ىذا ٙبذيرا ََِٓأرباع الثلوج ا٤بَباكمة على قمم جباؿ األلب ٕبلوؿ 

. ٯبب التنبيو إليو

ارنة باألعواـ السابقة، كاف من األعواـ الساخنة جدا مق ََِٓأظهرت األرصاد ا١بوية كالدراسات الفيزيائية أف عاـ  -
س فوؽ  َ َٔ.َارتفعت درجة ا٢برارة ُب النصف الشمإب ٗبقدار  ََِٓكأشارت القياسات ا١بوية إٔب أنو ُب عاـ 

. درجة على مستول العآب ْٖ.َكٕبوإب  َُٗٗ -ُُٔٗا٤بتوسط، الذم كاف سائدا ما بْب 

ستستمر ُب االزدياد كحينئذ فإف درجة ا٢برارة سطح األرض أصبح من ا٤بؤكد أف كمية دا٘ب أكسيد الكربوف الٍب تدخل  -
: ستستمر باالزدياد، كمعُب ذلك أف التأدّب ُب ا٤بناخ سيغدك كاضتا كمن الظاىر ا٤بتوقع حدكدها

انصهار أجزاء كبّبة من ا١بليد مؤدية إٔب ارتفاع مستول سطح البتر كذلك بسبب حدكث فيضانات كهتديدا  - أ
. الساحلية للجزر ا٤بنخفضة  كا٤بدف

 .زيادة عدد كقوة األعاصّب كالعواصف الرعدية كا١بوية - ب

إْب ...انتشار األمراض ا٤بعدية ُب العآب مثل ا٤ببلريا كا٢بمى كالصفراء كالسرطاف  -ج

. تدمّب بعض من األنواع ا٢بياتية كا٢بد من التنوع ا٢بيوم  -د

. حدكث موجات جفافية ككوارث زراعية كفقداف بعض ااصيل  -ق

. تغّبات كأحداث طقسية متفرقة كخاصة عند أكج النشاطات الشمسية  -ك

 (ُٗ): الجهود الدكلية في معالجة تغير المناخ   . ب

كما أسلفنا فإف ظاىرة االحتباس ا٢برارم تشكل مصدر قلق حقيقي على النطاؽ الدكٕب، كيرل الكثّب من ا١بهات الر٠بية 
كالعلمية أنو إذا ٓب تتخذ إجراءات حا٠بة للتد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة، فإذ ذلك سيؤدم حتما إٔب تفاقم تلك 
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التغّبات ٯبرم ٗبعدؿ أسرع ٩با كانت تشّب إليو البيانات كا٤بعطيات ا٤بناخية ا٤بعركفة، إذ كيبدك أف ىذا اال٘باه ٫بو ىذه . الظاىرة
تشّب تقديرات علمية حديثة إٔب أف درجات ا٢برارة ُب أرجاء ٨بتلفة من الكرة األرضية سَبتفع ٗبقدار ضعف ما كانت تتوقعو 

. الدراسات ا٤بناخية

دا٘ب أكسيد الكربوف ا٤بتزايد قد يقود إٔب االنددار الكمي للغابات كاالرتفاع كتبْب تلك التقديرات أف مستول انبعاث غاز 
الكبّب ٤بستول مياه البتار، كمن شأف ذلك أف يزيد من كطأة التغّبات البيئية كٰبدث ا٬بفاضا ُب مستول اإلنتاج الزراعي ُب 

. العآب، كما يَبتب على ذلك من مشاكل اقتصادية كتنموية كغذائية

األمور سائرة على ما ىي عليو دكف تعاكف دكٕب كجهود جادة من قبل الدكؿ، فإف ا٤بتوقع أف يصل انبعاث غاز دا٘ب  كإذا ظلت
كتتضح أٮبية ىذا الرقم إذا ما قورف ٗبقدار االنبعاث ُب . أكسيد الكربوف إٔب حوإب أربعْب مليار طن سنويا ُب هناية القرف ا٢بإب

مليار طن سنويا، كحٌب لو ٛبسك البعض  ّّات طن سنويا، أم أف االنبعاث سيزيد ٗبقدار الوقت ا٢باضر البالغ سبعة مليار
بالتقدير األقل تشاؤما الصادر أكائل التسعينات، كالذم يشّب إٔب أف مقدار االنبعاث ُب هناية القرف ال تتجاكز تسعة كعشرين 

ات نتيجة إطبلؽ كميات كبّبة من الغاز ا٤بخزكف ُب مليار طن، فإف من شأف ىذه الكمية أف تؤدم إٔب انددار كاسع للغاب
. أشجارىا ٩با يزيد ظاىرة االحتباس سوءا

بعد أف أدبتت األٕباث العلمية العديد من ا٢بقائق كمدل ظاىرة مشكلة تغّب ا٤بناخ كاآلدار الناٝبة عنها، ا٘بو اجملتمع الدكٕب إٔب 
شغل الشاغل للتكومات، كخاصة ُب أكاسط الثمانينات من القرف معا١بة ىذه الظاىرة، علما بأف ىذه ا٤بشكلة أصبتت اؿ

أنشأ برنامج األمم ا٤بتتدة كبالتعاكف مع منظمة األرصاد ا١بوية، ا٥بيئة ا٢بكومية ا٤بعنية بتغّب ا٤بناخ،  ُٖٖٗا٤باضي، كُب عاـ 
لعا٤بي ٤بصلتة األجياؿ ا٢بالية كا٤بقبلة، كالٍب ككذلك أصدرت ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتتدة قرارا ُب العاـ نفسو بشأف ٞباية ا٤بناخ ا

. أقرت فيو أف ا٤بناخ العا٤بي ىو اىتماـ مشَبؾ لئلنسانية

أ٢بقت ىذه االتفاقية  ُُٕٗفقد عقدت اتفاقية األمم ا٤بتتدة اإلطارية بشأف تغّب ا٤بناخ، كُب عاـ  ُِٗٗأما ُب عاـ 
. مات ٧بددة من أجل ا٢بد من ىذه ا٤بشكلةبشأف تغّب ا٤بناخ، الذم تضمن التزا ببركتوكوؿ كيوتو

  ُِٗٗاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ لعاـ :

بعد األخطار الٍب أدركها العآب الناٝبة عن تغّب ا٤بناخ، كاف البد من مواجهة ىذه ا٤بشكلة بتعاكف دكٕب جاد، كعلى ىذا 
بإنشاء ا٥بيئة ا٢بكومية ا٤بعنية بتغّب  ُٖٖٗمع منظمة األرصاد ا١بوية ُب عاـ  األساس قاـ برنامج األمم ا٤بتتدة للبيئة بالتعاكف

ا٤بناخ، ككاف ا٥بدؼ من كراء إنشائها ىو ا٢بصوؿ على ا٢بقائق العلمية ا٤بدعمة بالبيانات ذات الصلة بتغّب ا٤بناخ كتقوٙب اآلدار 
تقريرىا األكؿ حوؿ ٨باطر تغّب  َُٗٗت ىذه ا٥بيئة ُب عاـ البيئية كاالقتصادية كي يتم كضع ا٣بطط الواقعية ٤بواجهتها، كأصدر

ا٤بناخ كطالب بعقد اتفاقية عا٤بية لغرض مواجهة تلك الظاىرة، ككانت ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتتدة أكؿ من استجاب ٥بذه الدعوة 
عقدت ىذه اللجنة أكؿ اجتماعاهتا  ُُٗٗكتبنت الدعوة إٔب إجراء ا٤بفاكضات الر٠بية بشأف عقد اتفاقية تغّب ا٤بناخ، كُب شباط 

لدراسة ا٤بشكلة، كخلصت إٔب أف ىناؾ العديد من الصعوبات الٍب تواجو ىذه االتفاقية، كلكن بعد العديد من ا٤بفاكضات ًب 
أطلق عليو التوقيع من قبل ا٢بكومات على اتفاقية األمم ا٤بتتدة اإلطارية بشأف تغّب ا٤بناخ، كذلك ُب مؤٛبر البيئة كالتنمية الذم 

. ُْٗٗ/ ّ/ ُِ، كدخلت االتفاقية حيز التنفيذ ُب ُُِٗقمة األرض كعقد ُب ريو عاـ 
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  ُٕٗٗاتفاقية كيوتو لعاـ: 

بشأف تغّب ا٤بناخ عدد من ا٤ببادئ كالتعهدات غّب ا٤بلزمة ألطرافها،  ُِٗٗتضمنت اتفاقية األمم ا٤بتتدة اإلطارية لعاـ 
دقة، فقد أ٢بقت ىذه االتفاقية برتوكوؿ تضمن تلك االلتزامات ىو بركتوكوؿ كيوتو الذم كلغرض إٯباد التزامات أكثر ٙبديدا ك

. ، كذلك لتتقيق األىداؼ الٍب جاءت هبا االتفاقية كا٤بتمثلة با٢بد من ظاىرة االحتباس ا٢برارمُٕٗٗعقد ُب كيوتو عاـ 

أعلى من  ََُِحتباس ا٢برارم لتكوف ٕبلوؿ عقد مؤٛبر كيوتو، حيث طالبت دكؿ االٙباد األكريب بتخفيض انبعادات اال
أ بالعودة ٤بستول عاـ . ـ. ، ُب حْب طالبت ك%ٓكطالبت الياباف أف تكوف النسبة % ُٓكٕبوإب  َُٗٗنسبتها ُب عاـ 

 ، كىذا يتطلب ٚبفيض استهبلؾ الوقود األحفورم ُب عمليات إنتاج الطاقة، كانتهى ا٤بؤٛبر إٔب طرح بركتوكوؿ تتعهد فيوَُٗٗ
أقل من نسبتها الٍب كانت عليها % ٖ، بنتو ََُِدكؿ اإلٙباد األكريب بتخفيض انبعادات غازات االحتباس ا٢برارم ٕبلوؿ عاـ 

، كقد رفض %ٔ، كتعهدت الياباف بأف تكوف النسبة %ٕأ بأف تكوف نسبة التخفيض . ـ. ، ُب حْب تعهدت كَُٗٗعاـ 
. أ. ـ. سنويا من اقتصاد ك$ مليوف َّٓألف ىذا التخفيض سوؼ يكلف % ٕ الكونغرس األمريكي ا٤بوافقة على ٚبفيض بنسبة

، عقد مؤٛبر بيونس إيرس كاستمرت ا٤بناقشات حوؿ كيوتو كانتهت إٔب ٙبديد نسبة ٚبفيض انبعاث غازات االحتباس ُٖٗٗعاـ 
درة على الَباجع عن معارضتها أ أية مبا. ـ. ، ٓب تظهر كَُٗٗأقل من مستواىا عاـ % ِ.ٓبنسبة  ََُِا٢برارم ٕبلوؿ عاـ 

لربتوكوؿ كيوتو كقالت أهنا اختارت مسارا ٨بتلفا عن كيوتو ٢بماية البيئة كتعهدت بالعمل ضد ظاىرة االحتباس ا٢برارم ُب العآب 
. بإبطاء االنبعادات الغازية، كاالستثمار ُب علـو كتكنولوجيا ا٤بناخ

ناخ كٙبديد ضوابطها، كطرؽ ٙبديد حصة التخفيض ُب انبعاث غازات االحتباس كتوالت ا٤بؤٛبرات الٍب ناقشت اتفاقية تغّب آب
، الذم كضع اللمسات األخّبة لربكتوكوؿ كيوتو، كنص على أف تلتـز ََِْ" بيونس إيرس " ا٢برارم كقد كاف آخرىا ٗبؤٛبر 

عن مستواىا الذم كاف % ِ.ٓة دكلة بتخفيض انبعاث غازات االحتباس ا٢برارم بنسب ّْالدكؿ الصناعية الكربل، كعددىا 
. موعدا للتصديق على الربكتوكوؿ بشكل هنائي ُب مدينة كيوتو اليابانية ََِٓفرباير  ُٔ، كقد ًب ٙبديد يـو َُٗٗعليو عاـ 

عقد مؤٛبر كيوتو كىنا ًب التصديق على بركتوكوؿ كيوتو بشكل هنائي، ٕبيث تلتـز الدكؿ الصناعية الكربل : ََِٓفرباير 
، صادقت على ََُِ/ ََِٖ، على أف يتم ا٣بفض بدءا من %ِ.ٓغازات ا٤بسببة لبلحتباس ا٢برارم بنسبة ٖبفض اؿ
، ك٘بدر اإلشارة إٔب أف َُِِيعد ىذا الربكتوكوؿ مرحلة أكٔب تنتهي عاـ . دكلة صناعية كربل ّْدكلة من بينها  ُٕٓالربكتوكوؿ 

أ ٓب تصادؽ عليو . ـ. ك

دكٕب ٤بواجهة التغّبات ا٤بناخية ببإب باندكنيسيا، كضعت الدكؿ ا٤بشاركة ُب ىذا ا٤بؤٛبر خارطة عقد ا٤بؤٛبر اؿ: ََِٕديسمرب 
خصوصا بعد الدراسات األخّبة، الٍب تبْب أف تسيب  َُِِطريق ٤بفاكضات هتدؼ إٔب ٙبديد بركتوكوؿ كيوتو إٔب ما بعد 

CO2  ا٤باضييتزايد بشكل متسارع كأهنا أكرب بكثّب ٩با كانت عليو العاـ .

عقد مؤٛبر كوبنهاقن للتوصل إٔب اتفاقيات دكلية متبادلة للتد من تأدّبات الظواىر ا٤بناخية، ُب مقدمتها : ََِٗديسمرب 
االحتباس ا٢برارم، كتضمن جدكؿ أعماؿ مؤٛبر كوبنهاقن االلتزامات الكفيلة با٢بد من ارتفاع ا٢برارة بدرجتْب مئويتْب على األقل، 

عادات الدفيئة، ىذا فضبل عن إبراـ اتفاقيات ٤بساعدة الدكؿ الفقّبة على امتبلؾ آليات للتد من تأدّب تغّب كالتقليص من االنب
، لكن فشل ىذا ا٤بؤٛبر ُب ٙبقيق األىداؼ الٍب كضع ََُِا٤بناخ، ككاف آخر مؤٛبر حوؿ التغّبات ا٤بناخية بكانكوف با٤بكسيك 

. من أجلها
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: تقييم اتفاقية كيوتو

كؿ كيوتو تضمن آليات قضائية من أجل مواجهة موضوع إيقاؼ أك ١بم انبعاث الغازات، إال أف تقدٲبو ألدكات مع أف برتوؾ
من ا٤بادة الثالثة من برتوكوؿ كيوتو  ُِ، ُُ، َُكما تشّب الفقرات  )اقتصادية مثل تبادؿ اإلنبعادات كعدد آخر من الوسائل 

ا٢بصص التبادلية، كحقوؽ االنبعاث، كنشوء سوؽ جديدة بالكامل  قد تسببت ُب ظهور مقايضات عا٤بية من أجل (ََِٓ
فنظرا للعواقب االقتصادية لنظاـ التغّب ا٤بناخي تتفاكض البلداف كفقا ٤بصلتتها الذاتية، ٕبيث أف كبل منها ٲبيل إٔب . للتلوث

. افَباض ا٤بؤشرات األكثر فائدة ٤بصا٢بها الذاتية

ا٤برتبطة بالتنظيم حا٠بة نظرا ألف ا٣بفض الكو٘ب للغازات الدفيئة ٲبس جوانب حساسة مثل كتعترب اآلدار االقتصادية للمناخ 
. الصناعة كالطاقة كا٤بواصبلت ُب كل من الدكؿ ا٤بتقدمة كالنامية

 كمع أف خفض مستويات التلوث كا٢بفاظ على الركاسب الكربونية الطبيعية مرتبطاف معا باإلطار األكسع للتنمية ا٤بستدامة، إال
أف الَبكيز على مستويات االنبعاث كاف أكثر حضورا نظرا ٥بيمنة مصاّب البلداف الصناعية، كبرغم أف الركابط بْب التنمية ا٤بستدامة 

كالتغّب ا٤بناخي قد تستقطب اىتماما متزايدا، إال أف ىناؾ قيودا كعقبات متأصلة فيما يتعلق بتطوير اقَباب عملي يدمج بْب 
كبالرغم أف كل ااكالت الٍب ٛبت ُب ىذا اجملاؿ قد ادعت أهنا متطابقة مع ا٥بدؼ . خي كتعزيز التنمية ا٤بستدامةإيقاؼ التغّب ا٤بنا

األساسي للميثاؽ، إال أنو أصبح كاضتا أنو حٌب السؤاؿ األكثر أساسية كا٤بتعلق بكيفية التوفيق بْب التنمية االقتصادية كٞباية 
. حد كبّبالغبلؼ ا١بوم بقي دكف إجابة إٔب 

: كٲبكن القوؿ بأف ىناؾ عائقاف ُب طريق إٯباد نظاـ فعاؿ للتتكم ُب التغّب ا٤بناخي يتمثل ُب

ُب أف إٯباد مثل ذلك النظاـ يتطلب حدكث تغيّب ما ُب ا٤بفهـو التقليدم لسيادة الدكلة، إال أنو كاف كاضتا  -ُ
 ُب ا٤بفاكضات خبلؿ 

ٲبنا، كىذا يعِب أنو ال يلـز أف تعلن أية دكلة صراحة التزامات ٧بددة، بل أف الدكلة ا٤بؤٛبرات أف مبدأ سيادة الدكلة ال يزاؿ مو
. حرة ُب رفض أك قبوؿ التزامات ا٤بعاىدة

فيتمثل ُب ا٣ببلؼ العميق ُب اآلراء بْب الدكؿ ا٤بشاركة فيما يتعلق با٤بعايّب ا٤بطلوبة كالطريقة الٍب من خبل٥با ًب  -ِ
 . توزيع ا٤بسؤكلية

فمن خبلؿ . ؽ اإلطار ىذه االختبلفات من خبلؿ استهداؼ كل من ا٢بماية البيئية كتشجيع التنمية االقتصاديةكيعكس اتفا
من بركتوكوؿ كيوتو هبذا االختبلؼ قدما،  (ِ)السعي لتتقيق ا٥بدؼ ا١بوىرم لبلتفاؽ اإلطارم، تدفع الفقرة الثالثة من ا٤بادة 

اث الغازات الدفيئة، إال أنو يؤكد من جهة أخرل على ا٢باجة إٔب تقليص اآلدار فمع أف الربتوكوؿ يهدؼ إٔب ا٢بد الكمي النبع
كما كرد ُب برتوكوؿ كيوتو )السلبية لتلك السياسة على التجارة الدكلية فضبل عن اآلدار االقتصادية كاالجتماعية األخرل 

ََِٓ) .

توكوؿ، فقد منتت الدكؿ ا٤بعنية قدرا كاسعا من ا٢برية فما كتبعا ٥بذه الطبيعة الواسعة كغّب اددة التفاقية اإلطار كىدؼ الرب
يتعلق بكل من التفسّب كالتطبيق، فمع أف االمتثاؿ التفاؽ اإلطار يتطلب من ا٢بكومات الوطنية أف ٘برم بعض التعديل على 

ستدامة يفتح الباب كاسعا سياساهتا الوطنية كخاصة ُب ٦بإب الطاقة كا٤بواصبلت، إال أف الغموض ايط ٗبفهـو التنمية آب
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الحتماالت ا٤بزاعم االقتصادية حوؿ التكلفة، كالفعالية، كالتفاؤؿ الٍب توظف بشكل مهيمن لرفض أك تأجيل تطبيق سياسات ا٢بد 
من االنبعاث، كىذه ىي الذريعة الٍب دفعت الكونغرس األمريكي لرفض ا٤بصادقة على برتوكوؿ كيوتو، ٩با جعل الربنامج البيئي 

.  عا٤بي ُب مهب الريحاؿ

كحٌب ُب ا٢باالت الٍب ًب فيها التطبيق ضمن النظم القضائية الوطنية فإف القوانْب تبقى ضعيفة، مع منتها األجهزة اإلدارية 
الوطنية ا٤بختلفة، مثل الوزارات كككاالت السيطرة على التلوث كككاالت مقايضة التلوث قدرا كاسعا من حرية االختيار فيما يتعلق 

. التغيّب أك التطبيقب

 

: النتائج كالتوصيات الخاتمة

نتيجة لؤلخطار الٍب أحاطت بالبيئة الدكلية كخاصة الغبلؼ ا١بوم، فقد أدرؾ اجملتمع الدكٕب مدل ا٣بطورة الكامنة فيما 
تفعيل دكر ا٤بنظمات تتعرض لو البيئة من أشكاؿ االنتهاؾ كالتلوث، كمن ٍب كاف التترؾ على مستول التنظيم الدكٕب من خبلؿ 

. الدكلية أك مبلحقة األضرار الٍب ٙبدث بالبيئة على ٫بو منظم، ُب سبيل الوصوؿ إٔب بيئة دكلية خالية من التلوث

طا٤با الزالت االعتبارات االقتصادية مهيمنة على  أنو إف االعتبارات الٍب أدّبت ُب ىذه ا٤بداخلة قد أكدت ٗبا ال يدعو للشك
الدكلية كالوطنية على حد السواء، ستبقى مسألة ٞباية البيئة ٙبتل موقعا ىامشيا، فبينما تستمر معدالت صاُب أجندة االستدامة 

الدخل القومي للبلداف الصناعية ُب النمو كتستمر الشركات ا٤بتعددة ا١بنسيات ُب التوسع، تتفاقم الضغوط على األنساؽ البيئية 
يئة كقانوف كإجراءات غّب كافية ألف االتفاقيات الدكلية ٓب يعد ٥با ُب كاقع ا٢باؿ إال دكر الطبيعة كا٤بوارد، فا٢بماية الدكلية للب

٘بسيدم، كالقواعد القانونية الدكلية ليست ملزمة ألهنا تتعارض مع مصاّب الدكؿ الكربل القوية ا٤بسبب األكرب للتلوث بفعل 
إلطار ا٤بعيشي، فبل ٲبكن ا٢بديث عن ردع ُب ظل رفض ىذه صناعاهتا الضخمة، كما تبعثو من ملودات على مستول ا٥بواء كا

. الدكؿ رىن مصا٢بها اإلسَباتيجية التفاقيات كهذه ٙبد من حركتها االقتصادية

يتضح من كل ما قلناه أف كجود تعاكف دكٕب فعلي ُب ٦باؿ ٞباية البيئة كخصوصا الغبلؼ ا١بوم يبدك بعيد ا٤بناؿ حٌب اآلف، 
لة األكزكف ال يكاد يوجد ىذا التعاكف، فعلى سبيل ا٤بثاؿ ٓب يتتقق أم تقدـ بشأف مواجهة مشكلة ارتفاع فباستثناء مواجهة مشك

. حرارة األرض، فقليلة ىي دكؿ الشماؿ الٍب التزمت كمن جانب كاحد بإنقاص كمية دا٘ب أكسيد الكربوف الٍب تطلقها ُب ا١بو
للطاقة باألساس، فما زاؿ من الصعب تصور أف تقبل ىذه الشركات خفض كىنا يظهر التأدّب السليب ٤بصاّب الشركات ا٤بنتجة 

إنتاجها، كبالتإب ٙبمل خسائر يصعب تعويضها، لقد أمكن إحراز قدر من التقدـ ُب معا١بة مشكلة األكزكف، ألف الشركات 
إب لن تكوف مضطرة إٔب ٙبمل خسائر ا٤بنتجة للمواد الكيميائية الضارة بالغبلؼ ا١بوم تستطيع تطوير مواد أخرل أقل ضررا، كبالت

ال ٦باؿ لتجنبها لكن ىذه ا٤بركنة غّب متوفرة ُب حالة الشركات ا٤بنتجة للطاقة، ٩با ٯبعل مصا٢بها ُب تعارض شديد كحاد مع أم 
ميز ُب أ صاحبة الوزف ا٤بت. ـ. تعاكف دكٕب ٤بواجهة مشكلة ارتفاع حرارة األرض، معُب ذلك أف الدكؿ الكربل كُب مقدمتها ك

ا٤برحلة الراىنة لتطور النظاـ الدكٕب، ال تبدك مستعدة ُب ا٤بدل ا٤بنظور ألخذ زماـ ا٤ببادرة با٘باه تطوير التعاكف الدكٕب على ٫بو 
جوىرم ٤بواجهة ا٤بشكبلت البيئية، فوجود مصاّب متعارضة جذريا ٰبوؿ دكف إمكانية التوصل إٔب اتفاقية شاملة كملزمة لكل دكؿ 

نطوم على إجراءات للتتقق من االلتزاـ هبا، كال يكوف ىذا ٩بكنا إال ُب اجملاالت الٍب يقل بشأهنا تعارض ا٤بصاّب، مثلما العآب، كت
دكلة فقط لكنو يتعامل مع ظاىرة ٧بدكدة  ِٕٖبصوص مشكلة األكزكف كالذم كقعتو  ُٕٖٗحدث ُب بركتوكوؿ مونَبياؿ عاـ 
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الٍب تنتج أك تستورد أك تصدر ا٤بواد الكيميائية الضارة باألزكف كلذلك فمن ا٤بمكن  النطاؽ، ألف عددا ٧بدكدا من الشركات ىي
مراقبة أنشطتها، رغم أف األمر ال ٱبلو من صعوبات أيضا لكونو ال ٦باؿ ٤بقارنتو مثبل با٤بشكلة ا٤بؤدية لبلحتباس ا٢برارم، كالٍب 

ير ا٤بصاّب الكربل على ا١بهود الدكلية ٢بماية البيئة، كبالتإب توفر كحٌب بافَباض إمكانية ا٢بد من تأث. تنتجها كل الدكؿ تقريبا
ظركؼ مواتية للتوصل إٔب اتفاقيات دكلية ملزمة، ستبقى قضية سيادة الدكلة مطركحة، فلن ترحب بعض الدكؿ بفرض رقابة عليها 

ىذه السيادة كال يعَبؼ با٢بدكد السياسية حٌب من ا٤بنظمات الدكلية، كتتذرع ٕبقوؽ السيادة، رغم أف التلوث البيئي ال ٰبَـب 
للدكؿ كمع ذلك، فالصورة ليست قاٛبة ٛباما، فتزايد القلق العا٤بي من األخطار البيئية بادرة تدعو إٔب قدر من التفاؤؿ، كما أف 

. ة للتطورمواقف كتوجهات الدكؿ الكربل القادرة على إحداث نقلة نوعية ُب التعاكف الدكٕب ٤بواجهة ىذه األخطار قابل

: كمن خبلؿ ىذا البتث ٲبكننا استنتاج بعض التوصيات الٍب تعد نقاطا جوىرية ُب إطار ىذا البتث

  تعزيز التعاكف فيما بْب ا٢بكومات خاصة ُب ٦باؿ التصديق على االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية هبدؼ ٞباية
 .كمية الدكلية ذات الصلةالبيئة، فضبل عن التعاكف مع منظمة األمم ا٤بتتدة كا٥بيئات ا٢بك

  تعزيز االتساؽ بْب القانوف البيئي على الصعيدين الي كالدكٕب، لكفالة أف يدعم كيكمل الواحد منهما
 .اآلخر، كأف تكوف ا٢بماية البيئية جزءا ال يتجزأ من التنمية ا٤بستدامة

 ـ كالغبلؼ ا١بوم بشكل خاص ضركرة أف تلتـز الدكؿ بالصرامة كا١بدية ُب مبلحقة ملودي البيئة بشكل عا
 .كتنفيذ القانوف عليهم

  إف ٞباية الغبلؼ ا١بوم تقتضي تبِب مبدأ التنمية ا٤بستدامة، كإب يراد منها تلبية حاجات ا٢باضر دكف
 .ا٤بساكمة على حاجيات األجياؿ القادمة

  ،كذلك بإنشاء ىيئة ينبغي نشر الوعي البيئي بأسلوب علمي ٰبقق ٞباية البيئة من كل شاىدناه من أخطار
 .دكلية تضم كبار العلماء، ُب ٦باؿ الدراسات البيئية كما يتصل هبا كإدراجها ضمن ا٤بناىج الدراسية

  تبادؿ البيانات كا٤بعلومات البيئية بصورة منتظمة كذلك عن طريق إتباع آلية أفضل لتبادؿ ا٤بعلومات بْب الدكؿ
أف ا٤بشاكل البيئية، كذلك لنشر ا٤بعلومة ُب الوقت ا٤بناسب كاالنتفاع هبا كا٤بنظمات الدكلية ا٢بكومية كغّب ا٢بكومية بش

 .كاستخدامها ٤بواجهة أم خطر يهدد سبلمة الغبلؼ ا١بوم

  إتباع العقوبات القانونية الصارمة على ا٤بسببْب ُب تلويث البيئة كتعريض غبلفها ا١بوم للخطر، مثل ا٢بركب
لنا من كلمة  حوؿ ىذه النقطة بالذات، ىي الدعوة إٔب التعاكف الدكٕب من أجل إْب، كإذا كاف ...كالنزاعات ا٤بسلتة،

عن األضرار البيئية، كتبِب سياسة بيئية كقائية  (*)تطوير قواعد القانوف الدكٕب للبيئة، كبصفة خاصة قواعد ا٤بسؤكلية الدكلية
 .تستهدؼ منع إ٢باؽ الضرر بالبيئة كا٢بد منو قدر اإلمكاف، للمتافظة على البيئة اإلنسانية كإنقاذ العآب من الفناء

 االستعاضة عن مركبات الكلوركفلورككاربوف كا٤بواد األخرل الٍب تستنفذ طبقة األكزكف ٗبا يتماشى مع بركتوكوؿ 
مونَبياؿ، مع التسليم بضركرة تقييم مدل مبلئمة البدائل ا٤بذكورة بطريقة شاملة، كليس فقط على أساس إسهامها ُب حل 

 .مشكلة كاحدة تتعلق بالبيئة أك الغبلؼ ا١بوم

 اختيار أنواع من الوقود ا٣بالية من ا٤بخلفات ا٤بلودة، كالتتوؿ إٔب مصادر جديدة للطاقة قليلة التلوث. 
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 ـ بزراعة األشجار كزيادة ا٤بسطتات كاألحزمة ا٣بضراء حوؿ ا٤بدف كا٤بناطق الصناعيةاالىتما. 

  كما يستوجب موضوع ٞباية البيئة كالغبلؼ ا١بوم إجراء دراسات مستقلة على فعالية القانوف البيئي الدكٕب
 :كامتثالو، كٙبديد األسباب الٍب تكمن كراء عدـ االمتثاؿ كذلك من خبلؿ

ات الدكلية ٤بعا١بة الفجوات كمواضع الضعف ُب القانوف البيئي الدكٕب ا٢بإب كاالستجابة تشجيع اإلجراء - أ
 .للتتديات البيئية ا١بديدة

مواصلة دعم كتشجيع ا١بهود الٍب يبذ٥با األكادٲبيوف كالباحثوف كغّبىم لتتديد اجملاالت الٍب ٲبكن فيها   - ب
 .إحداث ا٤بزيد من التطوير للقانوف البيئي الدكٕب

 

: التهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش
.. ٖ -ٓ، ص"ٕبث مقارف بالتشريعات الوضعية : ٞباية البيئة ُب التشريع اإلسبلمي" أٞبد عبد الكرٙب، (ُ)

. ُِ -ٗ، الكويت، ص ُِٓ، سلسلة عآب ا٤بعرفة، العدد "التلوث مشكلة العصر" أٞبد مدحت إسبلـ، : ك انظر أيضا
. ّٖ -ّٕرجع سبق ذكره، ص أٞبد عبد الكرٙب، ـ(ِ)
(ّ) UN, Document, Eco, Soc, Council, NOE/4072/june/10/1965.   
  .ُِ -ُُ، صُْٗٗ، ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، القاىرة، " التلوث ا٥بوائي كالبيئة" طلعت إبراىيم األعرج،  (ْ)
. كما بعدىا ُص  ّ ملتق ُ، ْٖكدائق األمم ا٤بتتدة، مؤٛبر استكهوٓب، الوديقة أ،  (ٓ)
. حوؿ تلوث ا٥بواء بعيد ا٤بدل عرب ا٢بدكد ُٕٗٗأنظر الفقرة األكٔب من اتفاقية جنيف لعاـ  (ٔ)
. ُُ -َُأٞبد عبد الكرٙب، مرجع سبق ذكره، ص  (ٕ)
، ُٕٗٗمعة اإلسكندرية، ، مركز اإلسكندرية للكتاب، جا"دراسة ٙبليلية ألنواع كمظاىر التلوث : البيئة كالتلوث" ٧بمد إبراىيم حسن،  (ٖ)

. ِٕص 
  legal.un.org/ilc/reports/2011/arabic/annex.pdf:           أنظر مرفقات األمم ا٤بتتدة على الرابط التإب (ٗ)
. ٓٓ -ُٗأٞبد مدحت إسبلـ، مرجع سبق ذكره، ص  (َُ)

. ، صُٔٔٗ، (القاىرة )،  دار النهضة العربية "القانوف ا١بوم كقانوف الفضاء الدكٕب " إبراىيم فهمي إبراىيم شتاتة،  (ُُ)    
، رسالة ماجستّب ُب القانوف الدكٕب،                              "دكر القانوف الدكٕب ُب ٞباية الغبلؼ ا١بوم من التلوث : " عباس سعيد األسدم: كأيضا     

. جامعة كليمنتس الربطانية
فرع القانوف )حالة الضرر البيئي، رسالة دكتوراه ُب القانوف العاـ : ا٤بسؤكلية الدكلية بدكف ضرر" معلم يوسف، : أنظر (ُِ)     

. ّٗ -ِٕ، ص (قسنطينة )، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة منتورم (الدكٕب
 . عباس سعيد األسدم، مرجع سبق ذكره: كأيضا
. ّٓ -ُٗالـ، مرجع سبق ذكره، ص أٞبد مدحت إس (ُّ)    
. ُٖ -ٗٔا٤برجع السابق، ص  (ُْ)
، متوفرة على الرابط (ُُٗٗ/ ُُ) ّٔٗ، ٦بلة العريب، العدد "األمطار ا٢بمضية حرب اإلنساف ضد الطبيعة " أٞبد مدحت إسبلـ،  (ُٓ)

 http://www.alarabimag.com/Summary.asp?Sub=18&ID=279:  التإب
. ِٖ -ِٖ، ص (ا٤بركز الوطِب للسياسات الزراعية ) NAPC، "مواد تدريبية حوؿ االقتصاد البيئي كالتنمية ا٤بستدامة " دكناتو ركمانو،  (ُٔ)

  www.ao-academy.org/docs/eqtisad27072010.pdf:                    متوفر على الرابط التإب

http://www.alarabimag.com/Summary.asp?Sub=18&ID=279
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: انظر (ُٕ)
، جامعة (كلية القانوف)، رسالة دكتوراه مقدمة إٔب قسم القانوف "ا٢بماية القانونية الدكلية لطبقة األكزكف : " أٞبد شاكر سلماف ا٢بسناكم -

. ََِّبابل، 
  legal.un.org/avl/pdf/ha/vcpol/vcpol_ph_a.pdf:        إتفاقية فينا ٢بماية طبقة االكزكف متوفرة على الرابط التإب -
. ّٓ -ٕ، ا٥بيئة العامة السورية لنشر الكتاب، ص "ا٤بشاكل كا٢بلوؿ : تغّب ا٤بناخ كمستقبل الطاقة" سعد الدين خرفاف،  (ُٖ)
: أنظر (ُٗ)
:  تإب، متوفرة على الرابط اؿ(ُِٗٗاألمم ا٤بتتدة  )اتفاقية األمم ا٤بتتدة بشأف تغّب ا٤بناخ  -

http://www.un.org/arabic/commonfiles/Framework_Conv_Climate_Change.pdf    
 : بركتوكوؿ  كيوتو ا٤بلتق باتفاقية األمم ا٤بتتدة بشأف تغّب ا٤بناخ، متوفرة على الرابط التإب -

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kparabic.pdf 
: ، متوفرة على الرابط التإب"ا١بهود الدكلية للتد من ظاىرة اإلحتباس ا٢برارم" مهرم شفسقة،    -
. ُْٓ، العدد رقم ََُِ، ٦بلة السياسة الدكلية، يوليو "غّب ا٤بناخ بركتوكوؿ كيوتو كأزمة ت" نّبمْب السعد٘ب،     -
، ٦بلة جامعة تكريت "ا٤بسؤكلية الدكلية عن مضار التلوث البيئي العابر للتدكد " ناظر أٞبد منديل، : حوؿ ىذه النقطة ٲبكن الرجوع إٔب (*)

. ُالسنة /  ّللعلـو القانونية كالسياسية، العدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/arabic/commonfiles/Framework_Conv_Climate_Change.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kparabic.pdf
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دكر قوانين االستثمار في حماية االمن المائي للعراؽ 
 (العراؽ)جامعة تكريت / براء منذر  . د.ـ.ايناس بهاء نعماف تحت اشراؼ أ. أ

 

المقدمة 

أىمية البحث كمسوغات اختياره -أكالن 

كىذا يكفي ُب الداللة على ا٤باء ىو عصب ا٢بياة على ا٤بعمورة ألف اإلنساف ال يستطيع أف يعيش ببل ماء إال أياما معدكدات 
كإذا كاف . انو من أكرب الضركرات إلقامة ا٢بياة بعد ا٥بواء لذا فأف أٮبيتو قد تفوؽ أٮبية أم نطاؽ من نطاقات البيئة اإلنسانية 

جعلنا من ا٤باء ك" فا٤باء كا٤بنش ت ا٤بائية ىو سبب بقاء حياتو بأكملها قاؿ تعػأب ، التعليم ضركريان ُب مدة مهمة من حياة اإلنساف 
. فمنو نشرب كنسقي الزرع كنأكل منو ٢بمان طريان كنستخرج منو حلية نتزين هبا كنستخدمو ُب منازلنا كمصانعنا" كل شيء حي 

يكتسب موضوع ا٤بياه أٮبية كبّبة ُب الوطن العريب بصورة عامة كُب العراؽ بصورة خاصة كأصبتت أزمة ا٤بياه مرشتة إلشعاؿ 
الشرؽ األكسط كفقان لتتليل دكائر سياسية عا٤بية، خاصة اف اغلب األقطار العربية ال ٛبلك السيطرة الكاملة ا٢بركب ُب منطقة 
من منابع % َٔفأديوبيا كتركيا كغينيا كإيراف كالسنغاؿ ككينيا كأكغندا كرٗبا زائّب أيضا ىي بلداف تتتكم ٕبوإب ، على منابع مياىها

بسبب نقص ا٤بياه كزيادة الطلب ، ا سيؤدر بصورة مباشرة على الدكؿ العربية كباألخص ُب العراؽمم، ا٤بوارد ا٤بائية للوطن العريب
كالذم يعود إٔب زيادة عدد السكاف كتراجع مناسيب موارد ا٤بياه عن معدالهتا السابقة كاإلسراؼ بل كاإلىدار ُب ا٤بياه إضافة إٔب 

إٔب تطوير ا٤بوارد ا٤بائية كتقنينها عرب االستخداـ األمثل ٥بذه ا٤بوارد كلقد حظيت عامل التلوث للبيئة ا٤بائية لذا فا٢باجة باتت ماسة 
إٔباث تطوير ا٤بوارد ا٤بائية باىتماـ ا٤بختصْب كالباحثْب باعتبارىا ا٢بل األمثل لزيادة ىذه ا٤بوارد إضافة إٔب تبلُب الصراعات 

. كا٢بركب اتملة الٍب قد ٙبدث بسبب نقص ا٤بياه

من الضركرم البتث عن السبل الكفيلو عن كضع حلوؿ عملية للتفاظ على االمن ا٤بائي  الوطِب ، كمنها لذلك فإف 
الوسائل كا٢بلوؿ ذات الطبيعة القانونية ، كٗبا أف ا٤باؿ اصبح عصب ا٢بياة ، كاف قوانْب االستثمار اصبح ٥با دكره كبّب ُب حل 

حاكؿ ُب ٕبثنا ىذا  بياف الدكر الذم ٲبكن أف تلعبو قوانْب االستثمار ُب حل الكثّب من ا٤بشاكل  الٍب تعا٘ب منها الدكؿ ، فسن
. ازمة ا٤بياه ، كا٢بفاظ على األمن ا٤بائي للعراؽ 

تقسيم البحث  -ثانيان 

: كعلى النتو اآلٌب . كعلى ىدم ما تقدـ سنقسم دراستنا على دبلث مطالب ، تليها خاٛبة تتضمن أىم النتائج كالتوصيات

ٕبث األكؿ  لبياف  مفهـو االستثمار كاشكالو ، أما ا٤بطلب الثا٘ب فسنتصصو  لدراسة أزمة ا٤بياه ُب العراؽ سنخصص آب
. كاالسباب الكامنة كراءىا ، أما ا٤بطلب الثالث  كاالخّب فسنبتث فيو االستثمار ُب اجملاؿ ا٤بائي كدكره ُب حل ازمة ا٤بياه 
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ق مفهـو االستثمار كاشكاؿ:  المطلب االكؿ

: سنتاكؿ ُب ىذا ا٤بطلب تسليط الضوء على تعريف االستمثار كاشكالو ُب فرعْب مستقلْب كعلى النتو اآلٌب 

 

تعريف االستثمار : الفرع االكؿ

االستثمار في اللغة -أكالن 

أحسن القياـ االستثمار ُب اللغة يعِب طلب للتصوؿ على الثمرة، كٜبرة الشيء ما تولد عنو أك نفعو كٜبر الرجل مالو أم  
 .عليو ك٭باه

ال ٱبرج عن معناىا اللغوم ىذا كقد  علم االقتصادككلمة استثمار من ا٤بصطلتات االقتصادية العا٤بية، كمعناىا ُب  
:  اختلفت تعريفات رجاؿ اإلقتصاد  كرجاؿ القانوف ٤بصطلح اإلستثمار على النتو التإب

٤بصانع ا٤ببا٘ب ا٤بزارع، الطرؽ كغّبىا من ا٤بشركعات الٍب تزيد أك تكثر من زيادة أك إضافة جديدة ُب دركة اجملتمع، كإقامة ا -
 .الرصيد االقتصادم للمجتمع

 عملية إ٭باء الذمة ا٤بالية لبلد ما -
العمليات الٍب هتدؼ إٔب خلق رأس ا٤باؿ، كإٯباد مشركعات اقتصادية دائمة تعمل على توفّب احتياجات ٨بتلفة كٙبقيق  -

 .أرباح مالية
 االستثمار اصطالحان -ثانيان 

كل إضافة إٔب األصوؿ ا٤بفضية إٔب توسيع الطاقات اإلنتاجية ُب اجملتمع  )يذىب البع  إلى  تعريف االستثمار بأنو  
ُب حث . كل إضافة جديدة إٔب األصوؿ اإلنتاجية ُب اجملتمع بقصد زيادة الناتج : عرفو آخرُب حْب . (كاافظة عليها ك٘بديدىا

استخداـ ا٤بدخرات ُب تكوين االستثمارات أك الطاقات اإلنتاجية البلزمة لعمليات : عرفو آخر )لث إٔب تعريفو بأنو ذىب رأمه دا
 . (إنتاج السلع كا٣بدمات كاافظة على الطاقات اإلنتاجية القائمة أك ٘بديدىا 

: على النتو التإب Fouchardعرفو الفقيو الفرنسي  

ا٤بنقولة الٍب هتدؼ إٔب إنشاء أك التوسع ُب مشركع قائم األمواؿ ا٤بنقولة كغّب  
Toutes  biens  corporels  ayant servi à la création ou l éxtention  d'une entreprise.  

 

 

أشكاؿ االستثمار : الفرع الثاني

: تنوع االستثمارات عموما ٕبسب الزاكية الٍب ينظر منها إٔب ىذه األخّبة 

. استثمارات خارجية -استثمارات ٧بلية: االستثمارات ٕبسب موقعها ا١بغراُب إٔب  تنقسم  -ُ
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تنقسم االستثمارات ٕبسب مدة االستثمارإٔب  -ِ

 قصّبة األجل ال تقل سنة -
 سنة  ِٓطويلة األجل الٍب تزيد عن   -
 سنة ِٓمتوسطة األجل من سنة إٔب  -

: تنقسم االستثمارات من الناحية االقتصادية إلى -ّ

 استثمار منتج أك غّب منتج تبعا لئلضافة الٍب يضيفها إٔب دركة اجملتمع  -

: تنقسم االستثمارات من حيث القائم عليهاإلى-ْ

 استثمار خاص يقـو بو فرد خاص طبيعي كاف أك معنوم -
 استثمار عمومي تقـو بو الدكلة أك أحد أجهزهتا العامة أك جهاز ذم كياف دكٕب -

: مجاالت االستثمار أك تنوع الفرص االستثمارية إلىتنقسم االستثمارات بحسب -ٓ

 ٘بارية كسياحية -
 صناعية زراعية، النقل، التعدين كا٣بدمات األخرل -

غّب أىم تقسيم درج عليو الفقو ىو تقسيم اإلستثمار إٔب استثمار مباشر كغّب مباشر بالنظر للفائدة الٍب ٰبققها للبلد -ٔ
. ا٤بستثمر على ا٤بشركع االستثمارم كتوجيهو ٗبعرفتو كاالشَباؾ ُب إدارتو بطريقة فعالةا٤بعِب، كبالنظر كذلك ٤بدل سيطرة 

 

 

أزمة المياه في العراؽ كاالسباب الكامنة كراءىا : المطلب الثاني

سنتاكؿ ُب ىذا ا٤بطلب تسليط الضوء على ازمة ا٤بياه ُب العراؽ ، كاالسباب الكامنة كراء ظهور ىذه االزمة كتفاقمها ُب 
. السنوات االخّبة، كذلك ُب ا٤بطلبْب اآلتيْب

أزمة المياه في العراؽ : الفرع االكؿ

يكتسب موضوع ا٤بياه أٮبية كبّبة ُب الوطن العريب بصورة عامة كُب العراؽ بصورة خاصة كأصبتت أزمة ا٤بياه مرشتة إلشعاؿ 
ا٢بركب ُب منطقة الشرؽ األكسط كفقان لتتليل دكائر سياسية عا٤بية، خاصة اف اغلب األقطار العربية ال ٛبلك السيطرة الكاملة 

من منابع % َٔتركيا كغينيا كإيراف كالسنغاؿ ككينيا كأكغندا كرٗبا زائّب أيضا ىي بلداف تتتكم ٕبوإب فأديوبيا ك، على منابع مياىها
بسبب نقص ا٤بياه كزيادة الطلب ، ٩با سيؤدر بصورة مباشرة على الدكؿ العربية كباألخص ُب العراؽ، ا٤بوارد ا٤بائية للوطن العريب

اسيب موارد ا٤بياه عن معدالهتا السابقة كاإلسراؼ بل كاإلىدار ُب ا٤بياه إضافة إٔب كالذم يعود إٔب زيادة عدد السكاف كتراجع من
يت عامل التلوث للبيئة ا٤بائية لذا فا٢باجة باتت ماسة إٔب تطوير ا٤بوارد ا٤بائية كتقنينها عرب االستخداـ األمثل ٥بذه ا٤بوارد كلقد حظ

احثْب باعتبارىا ا٢بل األمثل لزيادة ىذه ا٤بوارد إضافة إٔب تبلُب الصراعات إٔباث تطوير ا٤بوارد ا٤بائية باىتماـ ا٤بختصْب كالب
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كذلك بالنظر دكدية ا٤بتاح منها كمياه الشرب كطبقان للمؤشر الذم يفضي أب .كا٢بركب اتملة الٍب قد ٙبدث بسبب نقص ا٤بياه
مَب مكعب يعترب بلدان يعا٘ب من ندرة مائية،  َََِ -َََُاف أم بلد يقل فيو متوسط نصيب الفرد فيو من ا٤بياه سنويان عن 

. بلدان عربيان تقع ضمن فئة البلداف ذات الندرة ا٤بائية ُّكبناءن على ذلك فاف 

اسباب أزمة المياه في العراؽ : الفرع الثاني

أف يكوف ىناؾ إف امن العراؽ يتعرض ٣بطر جدم حاضرا كمستقببل بسبب أزمة ا٤بياه كسياسات دكؿ ا١بوار بشأهنا فيجب 
اىتماـ جدم با٤بشكلة من قبل السياسيْب كا٤بختصْب سواء باٚباذ القرارات الصائبة أك بأعداد البتوث كالدراسات ا٤بوضوعية 

. لتشخيصها كعبلجها

 أف النشاط السياسي الداخلي للدكؿ ا٤بتشاطئة مع العراؽ يدخل ضمن إطار أسباب ىذه األزمة كأف منابع األهنار العراقية من
خارج ا٢بدكد للبلد كىذا ا٤بوضوع ٕبد ذاتو يضع العراؽ بوضع حرج ما ٓب تكن ىناؾ معاىدات كاتفاقيات مع تلك الدكؿ تنظم 

. سبل التصرؼ كإدارة ا٤بياه بْب دكؿ ا١بوار كالعراؽ

األساسية على  أف شتة ا٤بياه ُب العراؽ ٥با أسباب عديدة كيعد ا٤بوقع ا١بغراُب السبب الرئيسي ٥با حيث يعود بالدرجة
االعتماد على مياه هنرم دجلة كالفرات كما يقابل ذلك من قلة كجود ا٤بناطق الرطبة األمر الذم يزيد من عملية تبخر كميات كبّبة 

. من ا٤بياه كزيادة ا٤بفقود منها

، حيث يقع ا٢بوض كالسبب األخر ما تلعبو الدكؿ ا٤بتشاطئة للعراؽ من دكر للتأدّب ا٤بباشر على هنر الفرات بشكل خاص 
للنهر تأٌب من ا٢بدكد السورية ، فهذه % ٖمن ا٤بياه ، كأما نسبة % َٗا٤بغذم للنهر داخل ا٢بدكد الَبكية كالٍب تشكل نسبة 

الدكؿ عملت على بناء السدكد العديدة كالٍب تقـو من خبل٥با ٕبجب كصوؿ ا٤بياه أب األراضي العراقية ألخذ ما ٙبتاجو من ا٤بياه 
تيجة تكوف النسبة الٍب تصل أب هنر الفرات نسبة قليلة إذا ما قورنت با٢باجة للمياه كالزيادة ُب الطلب نتيجة لؤلعداد ، كبالن

. السكانية العالية كالتغّبات ا٤بناخية ُب العراؽ

ة ،حيث كانت ففي اجملاؿ الزراعي أدر شتة ا٤بياه بشكل كبّب على مساحات كاسعة من األراضي الزراعية ٙبت ظل ىذه األـز
تزرع سابقان مساحات كبّبة منها كًب تقليصها بسب قلة ا٤بياه ا٤بتدفقة من هنرم دجلة كالفرات ٩با يؤدم أب االعتماد على ااصيل 

. كىذه األزمة كاسعة االنتشار، الزراعية ا٤بستوردة من ا٣بارج

دّب من ا٤بشاريع الكهركمائية ُب العراؽ ، فضبلن عن كما أف  أف شتة ا٤بياه ادل أب ا٬بفاض انتاج الطاقة الكهربائية للك
يلة تأدّبات ا١بفاؼ السلبية على البيئة ُب العراؽ،زمة ا٤بياه ُب العراؽ ٥با تأدّبىا السليب على الوضع ا٤بناخي لكوف ا٤بوارد ا٤بائية قل

. كغّب متاحة ٩با يؤدر سلبا على الوضع البيئي  

كعلى ىدم ما تقدـ   

 سباب  شتة ا٤بياه ُب العراؽ أب ٲبكن اف تقسم ا: 

 ُ.اسباب خارجية :
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 ََِىكتار كباحتياج مائي  ََََِتبلغ ا٤بساحات ا٤بركية ُب حوض هنر دجلة ُب تركيا : السدكد الَبكية .أ 
تتضمن العملية .ىكتار َََٖٔٓفهي  (GAP)مليوف مَب مكعب اما ا٤بساحات ا٤بخطط اركاؤىا ضمن مشركع اؿ

مليار مَب مكعب ك كذلك ِ.ٔائي كبّب ك ٝبيعها تقع ضمن حوض هنر دجلةك بسع تصل أب سد كخزاف ـ ُْانشاء 
كتتلخص االدار البيئية ك االجتماعية ٥بذا ا٤بشركع على . ميكاكاط من الكهرباء  َََٖسيعمل ا٤بشركع على توليد 

: العراؽ كاالٌب

 ُ.مليار مَب  ِِقل حصة العراؽ من ا٬بفاض ىائل ُب كميات مياه دجلة الواردة أب العراؽ  ك حيث ست
. مليار مَب مكعب ُب السنة ٗمكعب ُب السنة أب 

 ِ.سيؤدم ىذا النقص أب اخراج مساحات زراعية كبّبة من االستخداـ. 

   السدكد االيرانية–دانيان 

 بشكل كبّب  يضاؼ أب ما أكردناه انفان مشكلة ا٬بفاض مناسيب ا٤بياه ا٤بتدفقة ُب دجلة با٘باه األراضي العراقية
عرباالهنار ا٤بشَبكة مع ايراف بسبب قياـ االخّبة بانشاء عدد من منشأت التخزين كالتتويل لغرض استغبلؿ مياه االهنار 
ا٤بشَبكة ُب الزراعة كتوليد الطاقة الكهربائية كال زالت مستمرة ُب تنفيذ كٚبطيط كاجراء دراسات لغرض انشاء مشاريع 

سّبكاف )الزاب الصغّب لتوليد الكهرباء، كبناء سدكد على الركافد الرئيسية لنهر ديأب  اخرل، فقد ًب بناء سدين على
، كما عملت إيراف على ٘بفيف مياه هنر الوند الذم ينبع من قمم جباؿ داالىو ُب ٧بافظة كرماشاف (كزمكاف

كيلومَبا  َٓالعراقية ٤بسافة تقرب من بكوردستاف االيرانية، بالقرب من ا٢بدكد ما بْب العراؽ كإيراف كٲبتد داخل األراضي 
كهنر قرة تو الذم يسّب ٗبتاذاة ا٢بدكد بْب البلدين . ليصب ُب هنر ديأب عرب اقامة عدد من ا٤بشاريع االركائية االيرانية

نية كم  كيعترب احد الركافد الٍب تغذم هنر ديأب ُب جزءه االكسط، كهنر كنكّب الذم ينبع من ا١بباؿ اإليرا ٤ّٖبسافة 
. عند حدكد قضاء مندٕب

بإقامة مشاريع خزف كٙبويل ا٤بياه ٥بذا النهر كاستغبل٥با لبلغراض الزراعية كا٤بشاريع التنموية ٩با ادر  1982 إيراف منذ عاـ
 فيو الواردة أب شط العرب عرب ىذا النهر خصوصان ُب الفَبة االخّبة حيث انقطعت ا٤بياه بشكل كبّب على كمية كنوعية ا٤بياه

بشكل تاـ كليس ىناؾ ام كاردات منو لتغذية شط العرب ُب الوقت ا٢باضر اما هنر الكرخة فيعد من االهنر الرئيسية ا٤بغذية ٥بور 
 . ا٢بويزة الذم يعترب من االىوار الطبيعية

فيو كالقنوات  أدل استغبلؿ شط العرب ُب هتريب الوقود إٔب تلودو،بينما تسببت ا٢بركب ُب غرؽ مبليْب األطناف من ا٢بديد
 ُٓتلوث شط العرب كت كل بت كل ا٢بديد بسبب التوقف ألكثر من .غارؽ ََُا٤ببلحية ١بميع ا٤بوانئ العراقية،كيتجاكز العدد 

٧بنة شط .سنة ادر العقوبات االقتصادية كتراكم كميات ىائلة من الطمى بسبب توقف عمليات ا٢بفر كالتطهّب ك٘بفيف االىوار
بلغت نسبة ا٤بلوحة ُب شط العرب مستويات عالية جدان ُب الوقت ا٢بإب ٕبيث .ؽ كالطمى كهتريب الوقودالعرب ىي بْب الغوار

. جزء با٤بليوف (ََََّ)٘باكزت بعض القراءات 

 

 



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

276 

 

االستثمار في المجاؿ المائي كدكره في حل ازمة المياه : المطلب الثالث

لذا يستوجب التوجو أب بعض ا٢بلوؿ الٍب ٲبكن من خبل٥با تفادم كلو ،كٗبا أنو  ال توجد حلوؿ سترية ألزمة ا٤بياه ُب العراؽ 
جزء من ىذه االزمة كلعل من اىم ىذه ا٢بلوؿ ىو البتث عن مصاّب اقتصادية مشَبكة مع ا١بانب الَبكي ٢بماية االمن ا٤بائي 

ا٤بشاريع االستثمارية قصّبة االجل قد ال للعراؽ ، ىذا ا٣بيار كاف مطركحان منذ سنوات عدة ، كلكن ا٤بصاّب االقتصادية اآلنية ك
٘بدم نفعان ، لذلك من الضركرم البتث عن عبلقة اقتصادية اسَباتيجيو استثمارية مشَبكة ُب ٦باؿ ا٤بياه بْب العراؽ كتركيا كُب 

 ٗٓالؿ الشواطىء رقم ففي العراؽ لدين  قانوف  قانوف استغ.االراضي العراقي من خبلؿ استغبلؿ ا٤بنظومة القانونية الٍب تتيح ذلك
كالذم اجاز انشاء  سدكد من قبل القطاع ا٣باص  ، كلدينا قوانْب عامة لبلستثمار فهناؾ قانوف االستثمار . ا٤بعدؿ  ُٕٖٗلسنة 

 .ََِٔلسنة  ّرقم  (ا٣باص باقليم كوردستاف)

. ُب ٝبيع اجملاالت  ا٤بعدؿ ، كالٍب تنظم مسألة االستثمار ََِٔلسنة  ُّكقانوف االستثمار االٙبادم  رقم 

علمان إنو قد ًب ٗبوجب قوانْب االستثمار عقد مشاريع استثمارية كبّبة ُب ٦باالت شٌب بْب العراؽ كتركيا انصب معظمها على 
. االستثمار ُب قطاع االسكاف كانشاء ٦بمعات سكنية 

. د كما يرافقها من منش ت كلكننا ٓب نشهد استغبلؿ ىذه التشريعات النشاء مشاريع مائية كاركائية ، كالسدك

فاالستثمار ففي قطاعات اإلسكاف كما شابو سوؼ لن يدفع ا١بانب الَبكي أب التفكّب مليان قبل إقدامو على تقليل حصص 
العراؽ ا٤بائية ، كلكن اذا ما كاف االستثمار ُب مشاريع مائية عمبلقة على ارض العراؽ فسيكوف من مصلتة تركيا استمرار تدفق 

. إٔب العراؽ ا٤بياه 

فضبلن عن اف تركيا ُب الكثّب من االكقات  كمنها االزمات ا٣باصة بالزالزؿ اضطرت أب تزكيد العراؽ بكميات اكثر من ا٢بصة 
ا٤بقررة كلكن تلك الزيادة ٓب يتم استغبل٥با من قبل العراؽ كا٭با ادت أب مشاكل بيئية كزراعية نتيجة لضعف دكدية طاقة السدكد 

. ة  كلقدـ انشائهاالعراقي

كٗبوجب القوانْب اعبله ٲبكن تشجيع الشركات االستثمارية الَبكية على االستثمار ُب ٦باؿ بناء السدكد كما يرافقها من  بناء 
. منش ت اركائية كزراعية  ك٧بطات لتوليد الكهرباء ، كمشاريع للثركة السمكية ، فضبلن عن إقامة مشاريع سياحية عليها 

انب الَبكي على االستثمار ُب ىذا اجملاؿ  سيدخل العراؽ كتركيا ُب إطار شراكو إسَباتيجية اقتصادية مهمة  إف تشجيع اِب
ٙبمي للعراؽ امنو ا٤بائي ، كتوفر لو مشاريع اركائية كزراعية ، كمشاريع سياحية مهمة ، فضبلن عن تعزيز قدراتو ُب توليد الطاقة 

. فيها  الكهربائية  الٍب يعا٘ب ُب عجز ملتوظ 

كما اف إنشاء مثل ىذه ا٤بشاريع سيساىم ُب تشغيل عدد كبّب من األيدم العاملة كيساىم تبعان لذلك ُب تقليص أزمة 
. البطالة

كُب ا٣بتاـ فإف ا٤بشرع العراقي سبق لو أف اصدر قانونان خاصان لبلستثمار ُب ٦باؿ تصفية النفط فيو العديد من االمتيازات 
، عليو فإننا ندعو ا٤بشرع إٔب سن تشريع خاص لبلستثمار  ََِٔلسنة  ُٔقرر ُب قانوف االستثمار رقم كالتسهيبلت  عما ىو ـ

ُب ٦باؿ إنشاء السدكد كا٣بزانات ا٤بائية كا٤بشاريع ا٤برتبطة هبا ، يكوف للمستثمر فيها امتيازات تفوؽ ما ىو موجود ُب قانوف 



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

277 

 

نبية لبلستثمار ُب ىذا القطاع ُب الذات ، فضبلن عن إمكانية منح الشركات االستثمار االٙبادم كعلى ٫بوو يشجع الشركات األج
. الَبكية ميزة الدكلة االكثر رعاية ُب ىذا اجملاؿ ٤با لو منو أٮبية  سياسية كاقتصادية سبق كأف بينها 

الخاتمة 

: ُب ختاـ ٕبثنا ىذا فقد توصلنا إٔب ٝبة من النتائج كالتوصيات لعل من أٮبها ما يأٌب

النتائج  -كالن أ

فرادل )إف الطبيعة ليست شتيتة با٤بوارد بصورة عامة كا٤بوارد ا٤بائية بصورة خاصة كلكن السلوؾ اإلنسا٘ب لبِب البشر -ُ
. يعد السبب الرئيس كراء تفاقم األزمات بصورة عامة كأزمة ا٤بياه بصورة خاصة  (كٝباعات 

٤بوارد ، ككاف حٌب دبلدينيات القرف ا٤باضي من البلداف الٍب تعا٘ب من كفرة إف العراؽ فيو هنراف عظيماف ، كفيو الكثّب من ا -ِ
. مائية ككثرة الفيضانات ، ٩با أدل با٢بكومات ا٤بتعاقبة إٔب إنشاء العديد من السدكد كا٣بزانات

 تقليل ا٢بصة ُب العقدين األخّبين من القرف ا٤باضي بدأت مشاكل العراؽ مع ا٤بياه نتيجة سلوؾ بعض دكؿ ا١بوار ، ُب-ّ
. ا٤بائية للعراؽ ، كإنشاء العديد من ا٣بزانات كالسدكد على األهنار كالركافد الٍب ٘برم فيو 

التوصيات -ثانيان 

استغبلؿ قانوف االستثمار ُب إقامة مشاريع مائية عمبلقة على ارض العراؽ كخصوصان مع ا١بانب الَبكي ،كعندئذو فسيكوف -ُ
. ا٤بياه إٔب العراؽ  من مصلتة تركيا استمرار تدفق

فضبلن عن اف تركيا ُب الكثّب من األكقات  كمنها األزمات ا٣باصة بالزالزؿ اضطرت إٔب تزكيد العراؽ بكميات أكثر من ا٢بصة 
 ا٤بقررة كلكن تلك الزيادة ٓب يتم استغبل٥با من قبل العراؽ كإ٭با أدت أب مشاكل بيئية كزراعية نتيجة لضعف دكدية طاقة السدكد

. العراقية  كلقدـ إنشائها

كٗبوجب القوانْب اعبله ٲبكن تشجيع الشركات االستثمارية الَبكية على االستثمار ُب ٦باؿ بناء السدكد كما يرافقها من  -ِ
. بناء منش ت أركائية كزراعية  ك٧بطات لتوليد الكهرباء ، كمشاريع للثركة السمكية ، فضبلن عن إقامة مشاريع سياحية عليها 

ف تشجيع ا١بانب الَبكي على االستثمار ُب ىذا اجملاؿ  سيدخل العراؽ كتركيا ُب إطار شراكو إسَباتيجية اقتصادية مهمة  كإ
ٙبمي للعراؽ أمنو ا٤بائي ، كتوفر لو مشاريع أركائية كزراعية ، كمشاريع سياحية مهمة ، فضبلن عن تعزيز قدراتو ُب توليد الطاقة 

. عجز ملتوظ  فيها  الكهربائية  الٍب يعا٘ب ُب

كما اف انشاء مثل ىذه ا٤بشاريع سيساىم ُب تشغيل عدد كبّب من االيدم العاملة كيساىم تبعان لذلك ُب تقليص أزمة 
. البطالة

كُب ا٣بتاـ فإف ا٤بشرع العراقي سبق لو اف اصدر قانونان خاصان لبلستثمار ُب ٦باؿ تصفية النفط فيو العديد من االمتيازات  -ْ
، عليو فإننا ندعو ا٤بشرع إٔب سن تشريع خاص لبلستثمار  ََِٔلسنة  ُٔيبلت  عما ىو مقرر ُب قانوف االستثمار رقم كالتسو

ُب ٦باؿ إنشاء السدكد كا٣بزانات ا٤بائية كا٤بشاريع ا٤برتبطة هبا ، يكوف للمستثمر فيها امتيازات تفوؽ ماه ك موجود ُب قانوف 
.  ع الشركات األجنبية لبلستثمار ُب ىذا القطاع ُب الذات االستثمار االٙبادم كعلى ٫بوو يشج
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المصادر 

القرآف الكريم 

المؤلفات -أكالن 

 .َََِفريد النجار، االستثمار الدكٕب كالتنسيق الضرييب، مؤسسة شباب ا١بامعة، اإلسكندرية، -ُ

 .ََُِا١بامعة،  اإلسكندرية،  عبد السبلـ أبو قتف، نظريات التدكيل كجدكل االستثمارات األجنبية، مؤسسة شباب -ِ

، ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، ا١بزائر (دراسة ٙبليلية تقييمية)عبد اجمليد قدم، مدخل إٔب السياسات االقتصادية الكلية  -ّ
ََِْ .

 .ُّٗٗعبد السبلـ أبو قتف، اقتصاديات اإلدارة كاالستثمار، الدار ا١بامعية، اإلسكندرية،  -

. ِٓ، مقدمة ُب إدارة األعماؿ الدكلية، مؤسسة شباب ا١بامعة، اإلسكندرية، ص عبد السبلـ أبو قتف -ٓ

 .ُٕٗٗعبد ا٤بطلب عبد ا٢بميد، السياسات االقتصادية، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة  -ٔ

 .ََُِعبد السبلـ أبو قتف، اقتصاديات األعماؿ كاالستثمار الدكٕب، اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، الطبعة األكٔب،  -ٕ

 َََِ، مركز دراسات الوحدة العربية، بّبكت ، (الدركس ا٤بستفادة )٧بمود عبد الفضيل، العرب ك التجربة اآلسيوية  -ٖ

 

التشريعات -ثانيان 

 ا٤بعدؿ  ُٕٖٗلسنة  ٗٓقانوف استغبلؿ الشواطىء رقم -ُ

 .ََِٔلسنة  ّرقم  (ا٣باص باقليم كوردستاف)قانوف االستثمار -ِ

 ا٤بعدؿ  ََِٔلسنة  ُّار االٙبادم  رقم قانوف االستثم-ّ
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دكر المجتمعات المدنية في حماية البيئة 
 الجزائر -كلية الحقوؽ كالعلـو السياسية -جامعة سعد دحلب البليدة/ عمراني نادية . د

  

 

مقدمة 

عليها من ٨بتلف أنواع التلوث كاحدة من أىم القضايا ا٤بلتة ُب عا٤بنا ا٤بعاصر، لقد أصبتت قضية البيئة كٞبايتها كاافظة 
ألف ا٤بخاطر البيئية يعِب األمن البشرم . كبعداى ى رئيسياى ى من أبعاد التتديات حوؿ أدر ا٤بخاطر البيئية على األجياؿ القادمة

كأمن  –الشخصي  –الصتي  –الغذائي  –يئي الب –االجتماعي  –االقتصادم  –األمن العسكرم )كاألمن البشرم يعِب 
ككل ىذه األبعاد يتوقف على اآلخر فمثبلى ى هتديد األمن العسكرم أك السياسي يعِب هتديد األمن البيئي، فمعظم  (اجملتمع

الطرؽ ا٢بركب الٍب حددت ٢بد اآلف ٲبكن القوؿ بأهنا حركب بيئية ىدفها االستيبلء على ا٣بامات كا٤بوارد الطبيعية أك على 
. اإلسَباتيجية

كمن جانب آخر فإف البيئة ىي اإلطار الذم ٲبارس اإلنساف نشاطو كنتيجة لنمو كتنوع النشاط البشرم أك اإلنسا٘ب كالتقدـ 
. التكنولوجي ا٤بتنامي، فقد تعرضت البيئة ٗبختلف عناصرىا للتدىور الشديد كا٤بستمر

. رية كالتتديات الرئيسية للتنمية االقتصادية كالبشرية خبلؿ ىذا القرفإزاء ذلك أصبتت القضايا البيئية من القضايا او
كبذلك فإف ا٢بديث عن ا٤بخاطر الناٝبة من التلوث سببو النشاطات البشرية كا٢بديث عن معا١بة التلوث يعِب ٚبفيف معدالت 

أ٫باء العآب بالتنبيو إٔب ا٤بخاطر ادقة باألجياؿ  كبذلك ازداد االىتماـ ُب ٝبيع. التلوث إٔب ا٤بستويات القياسية كا٤بقبولة عا٤بياى ى 
. القادمة

من ىنا ٜبة إقرار اليـو من قبل ٝبيع ا٤بعنيْب تقريباى ى با٢باجة ا٤باسة إٔب تكادف ا١بهود الدكلية اإلقليمية كالوطنية أفرادا 
بيئة كال هتدؼ إٔب ٙبقيق الربح ىي كمؤسسات من اجل ٞباية البيئة، إذ أدل ذلك إٔب بركز ىيئات تنادم بضركرة ٞباية اؿ

ىذه األخّبة  الٍب شهدت اىتماما عا٤بيان ك٧بليان بدكرىا ُب ٨بتلف قضايا حقوؽ اإلنساف كمنها قضايا ٞباية . اجملتمعات ا٤بدنية 
دان تعمل لصاّب البيئة، كنشر الوعي البيئي، كنشر دقافة العمل التطوعي، خاصة ك أهنا منظمات تطوعية تعمل مع آخرين، ككثّبان ج

آخرين، كتنصب أعما٥با كأنشطتها على قضايا كأناس خارج نطاؽ موظفيها كعضويتها، كىي تغطي ٦باالن كاسعان للغاية يبدأ من 
كالقضايا الٍب تعا١بها ىذه ا٤بنظمات عديدة . ا٤بنظمات الية الفضفاضة التكوين، مركران إٔب االٙبادات الوطنية، كالشبكات الدكلية

عة، بدءان من الرعاية االجتماعية كالصتية كشؤكف البيئة كالتنمية، ككصوالن إٔب حقوؽ اإلنساف؛ لذا تتسم ىذه ا١بمعيات كمتنو
. بالتطوعية، كعدـ الرٕبية، كغّب ا٢بكومية، كالتجرد

ُب ٞباية البيئة من التلوث كنشر الوعي البيئي من أىم ا١بهود الٍب تبذ٥با   -اجملتمع ا٤بد٘ب-كلعل سعي ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية
ـ ، قامت ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية بدكر ال غُب عنو ُب ٙبديد ُِٕٗىذه ا٤بنظمات ُب ىذا الشأف، فمنذ مؤٛبر استوكهوٓب عاـ 

ئية، كاٚباذ اإلجراءات ٤بعا١بتها، كما قامت برصد االىتماـ العاـ كالسياسي بالقضايا البيئية كاإل٭بائية، ا٤بخاطر كتقييم اآلدار اليب
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شيلي، كولومبيا، ا٥بند، ماليزيا، تركيا، كالواليات )فعلى سبيل ا٤بثاؿ، يقـو عدد من ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية ُب ٨بتلف أرجاء العآب 
٢بالة البيئية، كأصدرت منظمات غّب حكومية دكلية عديدة ػ ٗبا فيها ا٤بعهد العا٤بي للمراقبة، ، بنشر تقارير كطنية عن ا(ا٤بتتدة

قة كا٤بعهد العا٤بي للموارد، كاالٙباد الدكٕب ٢بفظ الطبيعة كا٤بوارد الطبيعية ػ تقارير ىامة عن البيئة العا٤بية، كبعض ا١بوانب ا٤بتعل
الَببية البيئية، كٙبويل ا٤بشكلة البيئية من علمية إٔب مشكلة سياسية؛ لذا فقد حثت ١بنة تعليم ا١بماىّب، ك: بالبيئة كالتنمية، مثل

ا٢بكومات علي االعَباؼ ٕبقوؽ ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية، كتوسيع نطاؽ ا٢بقوؽ " مستقبلنا ا٤بشَبؾ " ُب تقريرىا " بركنتبلند "
حقها أف تستشار، كأف  على ا٤بعلومات بشأف البيئة كا٤بوارد الطبيعية، حقها ُب ا٤بعرفة كإمكانية ا٢بصوؿ  :ا٤بتعلقة هبا، كمن أٮبها

حقها ُب اللجوء إٔب كسائل اإلنصاؼ  تشَبؾ ُب عملية صنع القرار بشأف األنشطة الٍب من اتمل أف تَبؾ أداران كبّبة علي بيئتها،
 .كالقانوف، كا٢بصوؿ على تعويضات عندما تتعرض بيئتها إٔب تأدّبات خطّبة

لذا فقد ساٮبت ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية مساٮبات عديدة، كقدمت اقَباحات متنوعة إٔب ا٤بؤٛبر الدكٕب لؤلمم ا٤بتتدة ا٤بعِب ك
ـ، كفيتتت األعماؿ التتضّبية ا٤بتعلقة با٤بؤٛبر أماـ ا٤بنظمات ُِٗٗعاـ " قمة األرض " بالبيئة كالتنمية، الذم عقد ٙبت مسمى 

بوقة، كقررت إعطاء أية منظمة غّب حكومية لديها عبلقة ُب ٦باؿ البيئة كالتنمية الفرصة للتتدث أماـ غّب ا٢بكومية بدرجة غّب مس
 .اللجنة التتضّبية للمؤٛبر، كأف تقدـ اقَباحات مكتوبة، كتشارؾ ُب مناقشات اللجاف العامة

دنية ا٤بساٮبة ُب ٞباية البيئة كنشر إٔب أم مدل أمكن للمجتمعات آب: كمن ٜبة فاف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ُب ىذا الصدد
 الوعي البيئي ؟

سنتاكؿ اإلجابة عن اإلشكالية ُب مداخلتنا ىذه الٍب قسمناىا إٔب مطلبْب ا٤بطلب األكؿ يعاِب ٙبديد ا٤بقصود باجملتمع ا٤بد٘ب 
ا٤بد٘ب ُب ٦باؿ ٞباية البيئة ؾ على أك بتعبّب أخر ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية كا٤بطلب الثا٘ب نتطرؽ فيو لدراسة تطبيقية لدكر اجملتمع 

. حدل على النتو اآلٌب

تحديد المقصود بالمجتمع المدني : لمطلب األكؿا

ا٤بنظمات غّب :كمن أشهر ا٤بسميات السائدة عا٤بيا بداية ٘بدر اإلشارة إٔب أف اجملتمع ا٤بد٘ب اعطيت لو عدة مسميات 
ك ا٤بنظمات الٍب الهتدؼ إٔب الربح ،كعلى ىذا ا١بمعيات الطوعية أكا١بمعيات األىلية كا٤بنظمات ا٣باصة كا٥بيئات، ا٢بكومية ،

. األساس سوؼ نعتمد على مصطلح ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية

كومات لقد ازداد عدد  ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية ُب ٦باؿ البيئة بشكل كبّب ُب الوقت ا٢باضر ، حيث أصبتت تراقب اّب 
ُب تعاملها مع البيئة ٗبمارسة كافة كسائل الضغط ، كىذا ما ترتب عنو كجود رأم عاـ عا٤بي تقيم لو الدكؿ كزنا فيما يصدر 

عنها من تصرفات ك٩بارسات ٛبس ٕبماية البيئة، كقد استتوذ موضوع البيئة كالتنمية ا٤بستدٲبة على اىتماـ كبّب من قبل 
ف ذلك سنعاِب ُب ىذا ا٤بطلب تعريف ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية ككذا أساسها القانو٘ب أم معرفة ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية، كلبيا

 . شرعيتها

تعريف المنظمات الدكلية غير الحكومية  : الفرع األكؿ

 تعددت التعاريف ا٤بطركحة للمنظمات الدكلية غّب ا٢بكومية من تعار يف فقهية كأخرل قانونية، كمن بْب التعاريف الفقهية،
تنشأ ٗبوجب  كيانات قانونية جديدة مستقلة عن ا٢بكومات، «:نذكر التعريف الذم قدمو  الدكتور عمر سعد ا بأهنا
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اتفاقات بْب األشخاص الطبيعيْب أكا٤بعنويْب ا٣باصْب، ٛبارس نشاطات ذات طابع دكٕب ىاـ لتوفّب االحتياجات الٍب ال تفي هبا 
 1.»جملتمع الدكٕبالسوؽ أكالقطاع العاـ أكالدكلة، أكا

فهي تعرؼ ا٤بنظمات  التعريف الذم طرحتو األمم ا٤بتتدة، كمن بْب التعاريف القانونية للمنظمات الدكلية غّبا٢بكومية،
٦بموعات طوعية ال تستهدؼ الربح، ينظمها مواطنوف على أساس ٧بلي أك قطرم أك دكٕب كيتمتور «الدكلية غّبا٢بكومية بأهنا 

معينة كيقودىا أشخاص ذكك اىتمامات مشَبكة، كىي تؤدم طائفة متنوعة من ا٣بدمات كالوظائف اإلنسانية عملها حوؿ مهاـ 
كتطلع ا٢بكومات على مشاغل ا٤بواطنْب، كترصد السياسات كتشجع ا٤بشاركة السياسية على ا٤بستول اجملتمعي، كىي توفر 

 2. » عن مساعدهتا ُب رصد كتنفيذ االتفاقات الدكليةالتتليبلت كا٣بربات كتعمل ٗبثابة آليات لئلنذار ا٤ببكر، فضبل

نظمات خاصة تقـو بأنشطة لدفع ا٤بعاناة، كالدفاع عن مصاّب الفقراء كٞباية البيئة كٙبقيق ـ«:كيعرفها البنك الدكٕب بأهنا   
 3.»تنمية اجملتمع

كل منظمة دكلية ٓب يتم  «:على أهناِٖٖكيعرفها اجمللس االقتصادم كاالجتماعي التابع لؤلمم ا٤بتتدة ٗبوجب القرار 
تعد ا٤بنظمات غّب حكومية،  «:لنفس ا٥بيئة بالتعريف التإب ُِٗ، كدعمو القرار»إنشاؤىا ٗبوجب اتفاؽ بْب ا٢بكومات

ا٤بنظمات الٍب تقبل أعضاء تعينهم السلطات ا٢بكومية بشرط أال يعرقل األعضاء ا٤بنتمْب ٥بذه الفئة حرية التعبّب ٥بذه 
  4 .»تا٤بنظما

كنستخلص من التعاريف ا٤بقدمة خصائص ا٤بنظمات الدكلية غّب ا٢بكومية كالٍب ٛبيزىا عن ا٤بنظمات الدكلية       
ال تنشأ باتفاؽ بْب ا٢بكومات، كال تعمل ٙبت سيطرهتا، كال تسّب كفق برا٦بها،  كال :ا٢بكومية، ىذه ا٣بصائص تتمثل ُب أهنا

معينة، بل ُب خدمة اإلنسانية ٝبعاء، كال تنشأ ُب ظل القانوف الدكٕب، بل ُب ظل ينتصر عملها ُب خدمة شعب أك فئات 
. قانوف خاص كطِب، كما أف ىدفها ليس ماديا فهي ال تسعى إٔب ٙبقيق الربح، كأهنا تنشأ بصفة تطوعية 

الدكلية، اإلقليمية كالعا٤بية أما عن األسس القانونية ٥بذه ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية، فإهنا تتجلى ُب العديد من الودائق 
  5.كأحكاـ ميثاؽ األمم ا٤بتتدة كاإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف كالصكوؾ األخرل ا٤بكونة للقانوف الدكٕب ٢بقوؽ اإلنساف

. كسنتطرؽ لؤلسس القانونية للمنظمات غّب ا٢بكومية بشيء من التفصيل ُب الفرع التإب 

األسس القانونية للمنظمات غير الحكومية  : الفرع الثاني  

 يعد إحَباـ البيئة لذلك لغرض كحدىا تكفي ال التشريعات ك فالقوانْب البيئة ٞباية ُب بالغة أٮبية لو البيئي الوعي إف     
كلقد  الدٲبقراطية تدعيم من صور صورة للجمعيات ا٢بر كاإلنتماء ، Le droit de participationا٤بشاركة  ُب ا٢بق

 اإلنساف ٢بقوؽ العا٤بي اإلعبلف من 20 نص ا٤بادة أكدت على ا٢بق ُب تشكيل ٝبعيات عدة كدائق دكلية من أٮبها ما تضمنو
كما تضمنو ميثاؽ األمم ا٤بتتدة "السلمية ا١بمعيات ك االجتماعات ُب االشَباؾ حرية ُب ا٢بق لكل شخص انو " 1948 لعاـ
للمجلس االقتصادم كاالجتماعي أف ٯبرم الَبتيبات ا٤بناسبة للتشاكر مع «:الٍب تنص على أف ُُٕب ا٤بادة  ُْٓٗعاـ 

العا٤بي ٢بقوؽ  الفقرة األكٔب من اإلعبلف َِ، ككذا ا٤بادة »ا٥بيئات غّب ا٢بكومية الٍب تعُب با٤بسائل الداخلة ُب اختصاصو
لكل شخص حق التمتع ٕبرية  «:إذ تنص ُٗا٤بادة  اإلنساف الٍب تضمن حق كل شخص ُب تكوين ٝبعيات سلمية، كأيضا

 6 . »الرأم كالتعبّب، كيشمل ىذا ا٢بق حريتو ُب اعتناؽ اآلراء
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من ا٤بيثاؽ األكركيب ُُكما أرست الودائق اإلقليمية نصوصا ٩بادلة حوؿ شرعية ا٤بنظمات الدكلية غّب ا٢بكومية، منها ا٤بادة 
لكل إنساف ا٢بق ُب حرية االجتماعات السلمية، كحرية تكوين ا١بمعيات  «:بقو٥با٢بقوؽ اإلنساف الٍب منتت حرية التجمع 

من ا٤بيثاؽ اإلفريقي ٢بقوؽ اإلنساف َُ، كا٤بادة »مع آخرين، ٗبا ُب ذلك حق االشَباؾ ُب االٙبادات التجارية ٢بماية مصا٢بو
. ة أف يلتـز باألحكاـ الٍب حددىا القانوفٰبق لكل إنساف أف يكوف كٕبرية ٝبعيات مع آخرين شريط «:كالشعوب الٍب تنص

ال ٯبوز إرغاـ أم شخص على االنضماـ إٔب أم ٝبعية على أال يتعارض ذلك مع االلتزاـ ٗببدأ التضامن ا٤بنصوص عليو -
.  »ُب ىذا ا٤بيثاؽ

عيات مع لكل شخص حق التجمع كتكوين جم«:من االتفاقية األمريكية ٢بقوؽ اإلنساف، حيث تنصُٔككذا ا٤بادة     
 7.»آخرين ٕبرية لغايات إيديولوجية أك دينية أك سياسية أكاقتصادية أك عمالية أك اجتماعية أك دقافية أكرياضية أكسواىا 

ُب التشريعات  –إٔب جانب الصكوؾ كالودائق الدكلية  –كما ٘بلى االعَباؼ أيضا بشرعية ا٤بنظمات الدكلية غّب ا٢بكومية 
 البيئة لسنة قانوف صدر ذلك كقبل اجملتمع داخل ا١بمعيات دكر تكريس 1989 دستور ا١بزائر لعاـ الداخلية للدكؿ، نذكر منها

حريات التعبّب، «:الٍب تنصُُْب ا٤بادة ُٔٗٗ البيئة ككذا دستور ٞباية ُب للمساٮبة ا١بمعيات إنشاء أجاز الذم ك ، 1983
  8.نصوصا ٩بادلة  ّّ،ِْ،ٔٓا٤بواد ، كتضمنت »كإنشاء ا١بمعيات، كاالجتماع، مضمونة للمواطن

حرية التجوؿ كحرية  –يضمن الدستور ١بميع ا٤بواطنْب  « َُٗب ا٤بادة ُٔٗٗككذلك دستور ا٤بملكة ا٤بغربية لعاـ 
حرية تأسيس ا١بمعيات كحرية  .-حرية الرأم كحرية التعبّب ٔبميع أشكالو كحرية االجتماع –. االستقرار ٔبميع أرجاء ا٤بملكة

 9.»كال ٲبكن أف يوضع حد ٤بمارسة ىذه ا٢بريات إال ٗبقتضى القانوف.ط ُب أية منظمة نقابية كسياسية حسب اختيارىماال٬برا

فهذه القواعد ىي األساس القانو٘ب لنشاط ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية ُب ا٢بفاظ على حقها كوهنا ٝبعية، ك بعدىا الدكٕب 
. ا٤بعِب ٢بماية حقوؽ اإلنساف

راسة تطبيقية لدكر المجتمع المدني في مجاؿ حماية البيئة  دالمطلب الثاني  

تلعب اجملتمعات ا٤بدنية دكرا ىاما ُب ٞباية البيئة من التلوث كالنهوض بالتنمية ا٤بستدٲبة، فقد  شاركت ُب ٙبضّب        
كمؤٛبر األمم ا٤بتتدة للبيئة كالتنمية عاـ ُِٕٗكتطوير أىم ا٤بؤٛبرات ال سيما أدناء ٙبضّب كانعقاد مؤٛبر ستوكهوٓب عاـ 

ؤٛبرات ا٤بوازية غّب الر٠بية ا٤بنعقدة على ىامش مؤٛبر ريو الذم أعطى شرعية للمنظمات اضافة إٔب مشاركتها ُب آبُِٗٗ
. االيكولوجية غّب ا٢بكومية ا٤بتواجدة من قبل كدعا إٔب إنشاء منظمات غّب حكومية جديدة

ُب سهولة كذلك  كما ٙبظى ىذه ا١بمعيات بأٮبية خاصة نظرا النتشارىا ا١بغراُب الذم يساعدىا على القياـ بعملها     
ٖببلؼ األجهزة الر٠بية للدكلة ىذا باإلضافة إٔب أف بساطة التنظيم الداخلي للجمعيات األىلية ٯبعلها أكثر مركنة كأسرع 

.  استجابة الٚباذ القرار ا٤بناسب إذا ما قورنت باجرات عمل ا٤بنظمات الر٠بية ا٢بكومي

ناكؿ فيو ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية ُب العراؽ ،كالفرع الثا٘ب نتناكؿ فيو الفرع األكؿ نت:كسنقسم ىذا ا٤بطلب إٔب دبلدة فركع 
 .ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية ُب مصر ،كالفرع الثالث نتناكؿ فيو  ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية ُب األردف
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دكر المنظمات غير الحكومية في العراؽ : الفرع األكؿ

ا ٯبب أال يقتصر على الدكلة كمؤسساهتا،كإ٭با ٯبب أف ٲبتد ليشمل إف ا٢بفاظ على البيئة من التلوث كإبراز ٝبالو      
ما داـ ا٥بدؼ ا٤بنشود من ٞباية البيئة ىو خدمة (ٗبنظمات اجملتمع ا٤بد٘ب)مشاركة ٝباىّبية حقيقية ككاسعة كىو ما يطلق عليو 

ا،كٙبقق لو جوانب اٯبابية عندما تكوف تلك اإلنساف، باعتباره ا٤بستفيد األكؿ من البيئة،كالٍب تنعكس على حياتو كثّب من مؤدراتو
. َُالبيئة نظيفة كسليمة من التلوث 

إف ا٢بفاظ على البيئة، كالتصدم لؤلضرار الٍب أصابتها أك تصيبها يتطلب تضافر ا١بهود،كتعاكهنا على ا٤بستول الوطِب  
تنبيو إٔب أف ٞباية البيئة ىي حق من حقوؽ كتشجيع مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب ا٤بعنية ٕبماية البيئة، كاؿ(الشعيب  كالر٠بي)

.   ُُاإلنساف،كيَبتب عليو ٘باه ٞبايتها كاجبات كمسؤكليات

كتأٌب مشاركة اجملتمع ا٤بد٘ب من خبلؿ زيادة درجة الوعي البيئي ،لدل الطلبة كا٤بثقفْب ،كتطوير معرفتهم  ا٤بتعلقة       
لقة هبا، كزيادة التزاـ الفرد باافظة على ا٤بوارد الطبيعية كتنمية ا٢بس البيئي عند ٗبكونات البيئة ،كالواقع البيئي ،كبا٤بشاكل ا٤بتع

  ُِ.ا٤بواطن

كلقد الحظنا اىتماـ الشباب بالواقع البيئي العراقي ا٤بَبدم ُب الوقت ا٢بإب ،كالذم ٰبتاج إٔب تكاليف ٝبيع ا١بهات       
ٝبعية –كرة الوضع ُب العراؽ ،فقد انشأ من خبلؿ موقع التواصل االجتماعي ا٢بكومية كغّب ا٢بكومية ،كزيادة كعي األفراد ٖبط

شباب أـ الربيعْب ُب مدينة ا٤بوصل، كضعت على عاتقها تنظيف مدينة ا٤بوصل من النفايات ا٤بَباكمة ك ا٣بطرة ،كالٍب تعا٘ب 
. عيات ٢بفاظ على البيئة العراقية من التلوثمنها ا٤بدينة ،كاالنطبلؽ ٫بو مدف العراؽ ٢بث الشباب على ا٤بشاركة، كتأسيس ا١بم

كٓب نبلحظ سول ىذه ا١بمعية لذلك ندعو ا٤بشرع العراقي إٔب تشريع قانوف يسمح بتأسيس ا١بمعيات كا٤بنظمات       
األىلية، ككضع إطار تشريعي ٥با ،٤با ٥بذه ا١بمعيات من أٮبية كقبو٥با لدل اجملتمع ،ككذلك من خبلؿ منتها الشخصية 

. عتبارية كعطائها ا٢بق ُب رفع الدعاكم أماـ ااكم ا٤بختصة كخاصة ُب ٦باؿ ٞباية البيئة من التلوثاال

كنرل أف إمكانية إنشاء ا٤بنظمات كا١بمعيات غّب ا٢بكومية ُب العراؽ كبّبة جدا بالنظر ٤با يتمتع بو العراؽ من       
. إمكانات مادية كبشرية، كإعطائها دكرا كبّبا للقياـ ٗبهمة ا٢بفاظ على البيئة من التلوث 

  دكر  المنظمات غير الحكومية في مصر   :  الفرع الثاني

د ُب ٝبهورية مصر العربية العديد من  ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية الٍب هتتم باافظة على البيئة من التلوث  ،كال بد يوج     
،كىو منظمة دكلية ،مقرىا ٝبهورية مصر العربية ،ال (سيدارم)من اإلشارة أكال إٔب مركز البيئة كالتنمية لئلقليم العريب كأكربا 

كومة ا٤بصرية كالصندكؽ العريب لئل٭باء االقتصادم كاالجتماعي ،كبرنامج األمم ا٤بتتدة تستهدؼ الربح ،كٛبوؿ من قبل اّب
اإل٭بائي ،كتسعى إٔب دعم اإلدارة البيئية كالتنمية ا٤بستدامة ،عن طريق بناء معلومات بيئية ،كتنمية ا٤بوارد البشرية من خبلؿ 

. البيئة كااسبة البيئية الدعوة إٔب برامج تدريبية ك٦بموعات عمل كمناقشة اقتصاديات

: من خبلؿ ما تقدـ نتناكؿ دكر بعض ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية ٖبصوص البيئة ُب مصر على النتو التإب
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: المكتب العربي للشباب كالبيئة : أكال

لقي كىي ٝبعية مشهرة طبقا للقانوف ا٤بصرم ،كقد قاـ ا٤بكتب العريب على الصعيد الوطِب بتنفيذ خط بيئي ساخن لت 
بتمويل من مؤسسة فريد ريش ايربت، كالسفارة ا٥بولندية ،كٗبشاركة من  ُٖٖٗشكاكم ا٤بواطنْب ،كىو يعمل بنجاح منذ عاـ 

ة كزارة األشغاؿ العامة كا٤بوارد ا٤بائية ٩بثلة ُب مصلتة الرم ،كىيئة نظافة ك٘بميل القاىرة، كشرطة البيئة ك ا٤بسطتات ا٤بائية، ككزار
ديريات صتة البيئة ٗبتافظات القاىرة الكربل، كمدير مركز الرصد البيئي، كإذاعة القاىرة الكربل، كجهاز الصتة ٩بثلة ُب ـ

 ُّ (بصفة مراقب)شؤكف البيئة 

: الشبكة العربية للبيئة ك التنمية :ثانيا 

كىي منظمة غّب حكومية تسعى إٔب تنمية كتطوير كتنسيق ٦باالت عمل أعضائها، كتوديق الركابط بينهم ، كاإلسهاـ       
 (ْٖ)منظمة غّب حكومية من البلداف العربية ا٤بختلفة باإلضافة إٔب (ْٗ)ُب ٙبقيق التكامل البيئي ك التنموم ،كتضم حاليا 

. منظمة غّب حكومية مصرية 

.  تب العريب للشباب كالبيئة كمقره القاىرة ُب ٝبهورية مصر العربية مقرا لؤلمانة العامة للشبكة كيعد ا٤بك 

: االتحاد النوعي للجمعيات العاملة في ميداف حماية البيئة :ثالثا 

اصة كىو اٙباد نشأ بإضافة ميداف ٞباية البيئة إٔب ميادين عمل ا١بمعيات، كيتكوف من ا١بمعيات كا٤بؤسسات اْب     
إٔب ٞباية البيئة ك ا٢بفاظ  -ا٤بشهرة كالعاملة ُب ميداف ٞباية البيئة، كيهدؼ ىذا االٙباد كالذم اٚبذ لو مقرا ٗبدينة القاىرة

.  ُْعليها

: اختصاصات االتحاد 

ٚبطيط برامج ا٢بفاظ على البيئة الٍب تنفذىا ا١بمعيات كا٤بؤسسات ا٣باصة كذلك ُب إطار خطة العمل االجتماعي -ُ
. العامة الٍب يضعها االٙباد العاـ، كُب حدكد سياسة الدكلة

. إجراء البتوث كالدراسات ا٣باصة ٗبيداف عمل االٙباد، كنشرىا بْب ا١بمعيات كا٤بؤسسات ا٣باصة باالٙباد-ِ

. كضع برامج اإلعداد الفِب كاإلدارم ألعضاء ا١بمعيات كأعضاء ٦بالس إدارهتا، لبلرتفاع ٗبستول األداء-ّ

. كمواالهتا بالدراسة كا٤بتابعة كتقييم نتائجها(ا٢بفاظ على البيئة)ع الربامج النموذجية لتتقيق ا٣بدمةكض-ْ

: أىداؼ االتحاد

ٙبريك اكرب عدد ٩بكن من ا١بمعيات العاملة ُب ميداف ٞباية البيئة كا٢بفاظ عليها، كالعمل على إشهار ٝبعيات جديدة -ُ
. يةُب ا٤بناطق الٍب يوجد هبا ٝبعيات بيئ

. تكوين رأم عاـ كرفع الوعي البيئي ٘باه القضايا القومية-ِ

. رفع قدرات ا١بمعيات البيئية-ّ
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. تنفيذ مشركعات ميدانية باافظات سواء فردية أك ٗبشاركة ٦بموعة من ا١بمعيات-ْ

دكر المنظمات غير الحكومية في األردف  : الفرع الثالث

ة عدد من ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية، كالٍب هتدؼ إٔب ٞباية البيئة من التلوث، إٔب يوجد ُب ا٤بملكة األردنية ا٥بامشي      
: جانب ا٤بؤسسات ا٢بكومية كمن ىذه ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية

: جمعية أصدقاء البيئة األردنية :أكال

:    كىي منظمة غّب حكومية تسعى إٔب ٙبقيق األىداؼ التالية

العمل ا١بماعي عن طريق إتباع أساليب تربوية تعمل على خلق ركح اإلبداع كالنمو خلق جيل كاع بيئيا، كتعزيز ركح -ُ
. الفكرم لديو

. تشجيع القطاع ا٣باص للمساٮبة ُب رفع مستول الوعي البيئي، كتفعيل دكره ُب دعم ا٤بشاريع ا٤بقدمة من الطلبة-ِ

. ف اجل اافظة على ا٤بصادر الطبيعية ُب ا٤بملكةالتعاكف مع ا١بمعيات البيئية األخرل، للتأدّب على أصتاب القرار ـ -ّ

. حث الطلبة على ا٢بوار ا٥بادؼ البناء لدعم قضايا البيئة على ا٤بستول الي كاالقليمى ك الدكٕب -ْ

. تطبيق عملي كاقعي لبعض ا٤بشركعات ذات ا١بدكل البيئية كاالقتصادية -ٓ

. للبيئة إنشاء كنشر الشبكة األردنية للصناعات الصديقة -ٔ

: نشاطات الجمعية 

سعت ا١بمعية منذ تأسيسها إٔب ترسيخ الوعي البيئي بْب الطلبة عن طريق تطبيق مشركع ا٤بسابقة البيئية السنوية ُب ا٤بدارس 
 األردنية ، ا٥بدؼ منها ىو تفعيل دكر الطلبة ُب خدمة بيئتهم، كتتمثل ُب الدراسات كاألٕباث البيئية، كالٍب تعد بأسلوب علمي

كعلى ارض الواقع ، كيقَبح الطلبة فيها حلوال مستدٲبة للمشكبلت البيئية، كالٍب تؤدر بشكل رئيسي ُب حياهتم كصتة 
. ٦بتمعاهتم على أال ٚبل بالتوازف االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم

لبيئة من خبلؿ عْب ا)كما تقـو ا١بمعية بتنظيم مسابقة رسم سنوية يشَبؾ فيها األطفاؿ دكف سن ا٣بامسة عشر بعنواف
هتدؼ ىذه ا٤بسابقة إٔب تفعيل دكر الطفل معربا عن البيئة الٍب يعيش فيها عن طريق الرسم، كتتم طباعة اللوحات (األطفاؿ

. الفائزة كتقوٙب سنوم أك طوابع بريدية أك بطاقات معايدة على كرؽ أعيد تصنيعو ُب األردف

ت األخرل ُب األردف لتتقيق أىداؼ مشَبكة ، تتمثل ُب االئتبلؼ غّب الر٠بي كتشارؾ ٝبعية أصدقاء البيئة األردنية ا١بمعيا
، كتشكل من عدد من ا١بمعيات ا٤بعنية بالبيئة كاآلدار  ، كالَباث، كا٥بدؼ من تشكيل ىذا ُٔٗٗكالذم اعلن عنو عاـ 

ظة على ا٤بصادر الطبيعية كدٲبومتها االئتبلؼ ىو تشكيل قوة ضغط على صانعي القرار ، كذؾ ٢بماية البيئة كالعمل على ااؼ
.    لؤلجياؿ القادمة

: الجمعية األردنية للتنمية المستدامة :ثانيا 

، كرسالتها تركيج كتطبيق مبادئ كسياسات فراس بن رعد برئاسة األمّبُٕٗٗكىي ٝبعية بيئية تطوعية ، تأسست عاـ  
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ة،للتفاظ على ا٤بوركث اإلنسا٘ب، كالطبيعي لتلبية احتياجات ا٢باضر ،كأساليب التنمية ا٤بستدامة ُب اجملتمعات كالبيئات الي
. كا٤بستقبل

: أىداؼ الجمعية 

التعاكف مع كافة ا١بهات الوطنية كاإلقليمية ك الدكلية،٢بماية ا٤بصادر الطبيعية كاالقتصادية كإدارهتا كاستغبل٥با  -ُ  
. بشكل مستداـ 

إٯباد آليات مع تركٯبها كتطبيقها، لتساىم ُب ٙبقيق تنمية مستدامة ، تستند على التكامل كالشمولية، لتتقيق  -ِ 
. ا٢باضر ك ا٤بستقبل بشكل متوازف

توعية شرائح اجملتمع حوؿ أٮبية ا٤بصادر الطبيعية ك الَبادية كاالقتصادية، كضركرة ا٢بفاظ عليها ضمن برامج تنموية  -ّ
. مستدامة

إجراء الدراسات كاألٕباث حوؿ البيئة ك التنمية،كإٯباد قاعدة معلومات تساعد كافة القطاعات ُب ٙبديد امثل -ْ
 ُٓ.السبل لتتقيق التنمية ا٤بستدامة

 

: الخاتمة

د بْب كُب األخّب ٬بلص إٔب القوؿ أف مساٮبة اجملتمعات ا٤بدنية ُب ٞباية البيئة كنشر الوعي البيئي ٰبتاج إٔب تنسيق ا١بهو 
ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية ا٤بهتمة بالبيئة كالتنمية كا١بهود ا٢بكومية، كذلك من خبلؿ عقد حلقات للتوعية البيئية من خبلؿ انتقاؿ 
ىذه ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية إٔب ا٤بدارس كا١بامعات، كقيامهم بتنظيم دكرات معرفية للطبلب تعرفهم فيها على مواطن ا١بماؿ 

ـ مفهـو البيئة بشكل مبسط يتيح ٥بم قدران من االىتماـ بالبيئة كا٢بفاظ عليها، ىذا إٔب جانب ضغط ُب بيئتهم، كتبْب لو
منظمات اجملتمع ا٤بد٘ب كا١بمعيات األىلية العاملة ُب ٦باؿ البيئة على ا٢بكومات إلدخاؿ ا٤بناىج البيئية كالَببية البيئية ضمن 

ؾ ا٤بواطن ُب ا٤بشركعات البيئية؛ هبدؼ إكسابو ا٣بربة كالوعي البلزمْب ٥بذه خطة التعليم ُب العآب العريب، فضبلن عن إشرا
. ا٤بشكلة

كمن منطلق أنو ال ٰبل ا٤بشكلة إال أصتاهبا، ٍب عقد ا٤بؤٛبرات كالندكات الٍب ترسخ الوعي البيئي لدل ا١بماىّب، مع حشد  
ذم تقـو بو ا١بمعيات األىلية، كىذا يستلـز قدرة عالية على كسائل اإلعبلـ ا٤بختلفة من صتافة كإذاعة كتليفزيوف كراء العمل اؿ

انتقاء النشرات اإلعبلمية الٍب تعدىا ا١بمعيات األىلية لتوزيعها على كسائل اإلعبلـ ا٤بختلفة، كغّبىا من األدكار ا٥بامة الٍب تقـو 
لتوضيح ىذا ا٤بعُب لوحظ أف ىناؾ العديد من ك. هبا ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية ُب ٦باؿ ٞباية البيئة كالدفاع عن ا٢بقوؽ البيئية

أجريـو " ا٤بؤسسات كالشركات العا٤بية كالوطنية تتقدـ ٗبشركعات كثّبة يكوف ٥با ُب بعض األحياف مردكد بيئي سيئ، مثل شركة 
ُب مصر بتنظيم  ُب مدينة دمياط ٗبصر، األمر الذم أدل إٔب قياـ اجملتمع ا٤بد٘ب كا١بمعيات األىلية" للكيماكيات  كاأل٠بدة 

.  مظاىرات كعقد ندكات لنقل ىذا ا٤بشركع من مدينة دمياط آلداره السلبية على البيئة
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كُب أحياف أخرل تتسبب كثّب من الشركات الصناعية ُب إحداث مشاكل بيئية ال حصر ٥با، مثل القضاء على ا٤بساحات 
اميات الطبيعية، كغّبىا من ا٤بشكبلت العديدة الناٝبة عن ا٣بضراء، كالزحف العشوائي للمدف، كالصيد ا١بائر، كتدمّب 

سلوكيات خاطئة؛ لذا تسعي ىذه ا٤بنظمات للضغط على مثل ىذه ا٤بشاريع، كحشد الرأم العاـ، كالتنبيو ٣بطورة ىذه 
ا٤بستدامة الٍب ىي ا٤بقصد ا٤بمارسات، كالتأكيد على أف إىدار ا٤بوارد الطبيعية بصورة عامة ال ٱبدـ سعي اجملتمع لتتقيق التنمية 

كتستعْب ىذه ا٤بنظمات ُب ىذا الشأف بوسائل اإلعبلـ، كٝباعات الضغط، كاألحزاب السياسية، كدكر العبادة، . ُب ا٤بستقبل
 .كمؤسسات التنشئة االجتماعية ُب اجملتمع؛ لتكوين رأم عاـ ضاغط ُب صاّب اجملتمع أكالن كأخّبان 

نظمات غّب ا٢بكومية ىو ا٤بشاركة اإلٯبابية ُب إجراء البتوث البيئية الٍب ٛبكن ُب النهاية من كما أف جانبان ىامان ُب دكر آب
صنع القرار الصتيح بيئيان، كالذم يدفع بدكره عمليات التنمية إٔب األماـ دكف اإلضرار با٤بوارد الطبيعية الٍب ىي حق أصيل 

س فقط بْب ا٤بنظمات األىلية بعضها مع بعض، كإ٭با مع ا٤بنظمات للمجتمع كاألجياؿ القادمة، كما أف التضامن كالتعاكف ٕب
ا٢بكومية كا٤بؤسسات الدكلية، حيث يتيح قدرة أكرب على تدفق ا٤بعلومات الٍب ىي أفضل سبلح ٤بواجهة كافة ا٤بشكبلت 

كىذا يوضح . ا٤بنظماتالبيئية، كما أف ىذا التبلـؤ ينعكس بدكره على ا١بماىّب العريضة، كيساىم ُب تكوين رأم عاـ ٥بذه 
أٮبية إنشاء مزيد من ىذه ا٤بنظمات لدفع ا٢بركة الشعبية ُب ا٘باه ا٢بفاظ على البيئة، كنشر الوعي البيئي، كالقضاء على العديد 

. من ا٤بعوقات الٍب تيكبل حركة العمل التطوعي الشعيب ُب العآب العريب

: اقتراحهاكاىم التوصيات التي يمكن 

 السماح بإشهار منظمات ٦بتمع مد٘ب تعُب بالبيئة كعدـ تقييدىا بالقوانْب ا٤بثبطة للعمل التطوعي  -
 .إشراؾ القطاع ا٣باص ُب تنمية كتعزيز ا٤بواطنة البيئية بالتعاكف مع منظمات اجملتمع ا٤بد٘ب البيئية  -
 .عمل مسابقات بيئية ُب ٝبيع كسائل اإلعبلـ ا٤بسموعة كا٤بقركءة كا٤برئية  -
فتح اجملاؿ أماـ ا٤بشاركة الشعبية الفعالة كذلك من خبلؿ مقاكمة التعديات على البيئة كعمل تظاىرات سلمية ٙبمل  -

 .راية ا٢بفاظ على البيئة 
 .عمل أسبوع بيئي مدرسي يشارؾ فيو الطلبة مع ا١بهات ا٤بهتمة بالبيئة  -
 .ب كاالستفادة من ٘بارهبم ُب تعزيز ا٤بواطنة البيئية رسم أسس التعاكف ُب العطاء كالتواصل كتبادؿ ا٣بربات بْب الشعو -
حٌث األجهزة الر٠بية كمنظمات اجملتمع ا٤بد٘ب على توفّب بدائل كحلوؿ بيئية نظيفة كسليمة لكل عمل من شأنو  -

. اإلضرار بالبيئة، مع تأمْب ا٢بوافز البلزمة
٤بعرفة بوسائل الوقاية كا٢بماية كالوسائل الٍب ٲبكن تفعيل دكر اإلعبلـ الوطِب كالعريب ُب نشر الوعي البيئي لتأمْب ا -

 .اللجوء إليها لئلببلغ ك٤ببلحقة مرتكيب جـر التلٌوث البيئي، مع التأكيد على كجود إعبلـ بيئي متخٌصص

 

التهميش 

ىومو للطباعة كالنشر، ، دار "ا٤بنظمات الدكلية غّب ا٢بكومية ُب القانوف الدكٕب، بْب النظرية كالتطور" عمر سعد ا ، . د ُ
. ُٖص  دكف طبعة، ،ََِٗا١بزائر 
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 www.un.org./Arabic/dpi/ngo/brochure.htm. :http//:انظر موقع االنَبنت -ِ

 ُٕص عمر سعد ا، ا٤برجع السابق،.د  -ّ

 http://www.hrea.org: على ا٤بوقع َّموسوعة حقوؽ اإلنساف ، ص: انظر  -ْ

، كُب قرارات ا١بمعية العامة كاجمللس االقتصادم كاالجتماعي ُْٗٗتفاقيات جنيف لعاـ ٪بد بعض مصادره مثبل ُب ا -ٓ
 .التابعْب لؤلمم ا٤بتتدة ، كقرارات ا٤بؤٛبرات الدكلية 

 .ْموسوعة حقوؽ اإلنساف، مرجع سابق، ص  -ٔ

 .ٓنفس ا٤برجع، ص-ٕ

 .ُٔٗٗديسمرب  ٖا٤بؤرخة ُبٕٔنشر با١بريدة الر٠بية رقم  -ٖ

. ُٔٗٗغرب لعاـ دستور آب -ٗ

 َُٗ، صََُِعلي حسْب حنتوش، البيئة العراقية ا٤بشكبلت كاألفاؽ ، دار االعرجي للنشر كالطباعة.د-َُ

. ُّْص ٧َُِْبمود جاسم ٪بم الراشدم ضمانات تنفيذ اتفاقيات ٞباية البيئة، دار الفكر ا١بامعيط-ُُ

 ُُُعلي حسْب حنتوش، مرجع سابق، ص.-ُِ

 ِْ، ص٧ََُِبمود، ا٢بماية القانونية للبيئة ا٤بصرية، دكف دار نشر،٧بمود حساـ .د-ُّ

. َْنفس ا٤برجع، ص-ُْ

 .٧ُْٖبمود جاسم ٪بم الراشدم، مرجع سابق، ص -ُٓ
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    البيئة حماية تشريعات فى التجريم سياسة على الدكلية االلتزامات أثر

 (مصر) القاىرة جامعة الحقوؽ كلية الجنائى القانوف دكتوراه/  المنشاكل أحمد محمد  دكتور

  

 

 المقدمة

 كىذه ، األخرل ا١برائم من غّبىا عن ٛبيزىا خاصة بطبيعة  تتمتع ا١برائم من جديدة أ٭باطا ا٤بعاصرة ا٢بياة ٦باالت شٌب َب التطور أفرز

.   البيئة تلويث جرائم ا١برائم ىذه بْب كمن ، ا١بنائى ا٤بشرع أماـ عقبات ٛبثل حقيقتها َب ا٣باصة السمات

 كرصد ، ا٢بديثة اإلجرامية الظواىرة ىذه مع للتعامل  التجرٙب من جديدة أشكاال يستتدث أف ا١بنائى ا٤بشرع على لزاما كاف ىنا كمن

. ٥با للتصدم كاألساليب الوسائل من ٦بموعة

 ، ا٢بديثة اإلجرامية الظواىر أبرز من كاحدة باعتبارىا البيئة تلويث ٔبرائم يتعلق فيما ا٤بسألة ىذه معا١بة أرتأينا فقد األٮبية ٥بذه كنظرا
 ىذه معا١بة َب حديثا شكبل ا١بنائية السياسة اٚباذ َب األدر لو كاف ٩با ، عليها ا٢بماية إسباغ َب السبق قدـ الدكٔب للمشرع كاف كالٌب

.  ا١برائم من الطائفة

 العاـ اإلطار كرسم الوصفى بالتتديد تكتفى الٌب ا٤برنة الصيغ ذات ا٤بفتوحة النصوص استخداـ ا١بنائى للمشرع أتاحت السياسة كىذه

 ، ككاضتة تفصيلية بطريقة شركطو كبياف كعناصره اإلجرامى الفعل مضموف لتتديد الدكلية االتفاقيات نصوص إٔب كاالحالة للتجرٙب
 . ا١برائم ىذه مثل ٤ببلحقة ا٤بركنة بعض الشرعية مبدأ أكسبت ا٢بديثة ا١بنائية السياسة كىذه

 . الدراسة صعوبات=     

:  أٮبها من كاف الصعوبات من ٦بموعة الدراسة ىذه صادفت

 :- إشكاليتْب    عليها ترتب كالذل بالبيئة ا٣باصة كا٤بفردات ا٤بصطلتات كضوح عدـ مشكلة -

.  النصوص ىذه ٤بثل تطبيقو عند القاضى تقابل الٌب الصعوبات ببعض تتعلق  –األكلى 

 كىذا ، بالقانوف ا١بهل إلدعاء أكسع ٦باال يتيح الذل األمر هبا ا٤بخاطبْب أماـ النصوص ىذه مثل كضوح بعدـ تتعلق  –الثانية     

.  كشركطها ا١برٲبة لعناصر التاـ كالوضوح الدقيق التتديد يقتضى الذل الشرعية مبدأ مع يصطدـ يكاد األسلوب

.  البحث منهج=      

 . الفقهية كا٢بلوؿ ا١بنائية التشريعات دراسة على يعتمد ،  مقارنا ٙبليليان  منهجان  الدراسة ىذه َب كاتبعنا 

.  البحث تقسيم=    

 ٦باؿ َب الدكلية ا٤بنظمات عن الصادرة كالتوجيهات التوصيات كمساٮبة الدكلية كاالتفاقيات ا٤بعاىدات دكر:  األكؿ المطلب  -

 . التجرٙب
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.  البيئة ٞباية تشريعات َب التجرٙب لسياسة ا٤بميزة السمات أىم:  الثانى المطلب -

 

 األكؿ المطلب

 كالتوجيهات التوصيات كمساىمة الدكلية كاالتفاقيات المعاىدات دكر

  التجريم مجاؿ فى الدكلية المنظمات عن الصادرة 

 ا٤بؤٛبرات كقرارات توصيات من ا٤بنبثقة القواعد ككذا ، الدكلية كاالتفاقيات ا٤بعاىدات من ا٤بنبثقة الدكلية القواعد ٛبثل:  كتقسيم تمهيد

 َب كىلة ألكؿ البيئة ٞباية قانوف ظهور ٘بسد حيث ،1 البيئة   ٞباية َب الوطُب للقانوف مباشر كغّب ىاما مصدرا ، الدكلية كا٤بنظمات
 ىامة توجيهات الدكلية ا٤بنظمات توصيات ٛبثل كما ، التلوث من البيئة ٢بماية الدكؿ بْب اتفاقيات شكل َب ظهرت الٌب الدكلية القواعد

 ىو الدكٔب القانوف بأف القوؿ ٲبكن لذلك ، البيئة كعناصر مكونات بكل ا٤بادل كا٣بطر الضرر طبيعة تستشعر حيث ، اجملاؿ ىذا َب أيضا

 كذلك الدكٔب كالقانوف الداخلى القانوف بْب كديقا االرتباط فيها يبػدك الٌب اجملاالت من البيئة ألف  نظرا ، بالبيئة ا٣باصة العناية كرس الذل

 2.الدكلية الطبيعية مشكبلهتا من كثّب على يضفى الذل األمر كطبيعيا جغرافيا. تكوينها العتبارات

 ا٤بنظمات عن الصادرة التوصيات مساٮبة نتناكؿ ٍب.  التجرٙب ٦باؿ َب الدكلية كاالتفاقيات ا٤بعاىدات دكر سنتناكؿ ذلك على كبناءن 

.  التأب النتو على فرعْب َب الدكلية

     التجريم مجاؿ فى الدكلية كاالتفاقيات المعاىدات مساىمة:  األكؿ الفرع -

 ، القانوف ٥بذا أساسيان  مصدران  الدكلية ا٤بعاىدات تعترب لذلك ، الدكٕب التضامن عن ٗبعزؿ البيئي التلوث معا١بة ٲبكن ال أنو ا٢بقيقة َب
.  البيئة ٞباية شأهنا من الٌب كا٤ببادئ القواعد من بالكثّب كمده الوطُب ا٤بشرع توجيو َب الفضل ٥با كيرجع

 االتفاقيات كتلك ، البيئة ٢بماية كأحكاما قواعد تضمن قد منها ىائبل فيضا ٯبد الدكلية االتفاقيات َب الناظر فإف ذلك كعلى 

 اعتباره ٲبكن ما حوؿ الدكٔب اجملتمع من مقبوالن  عاما إطارا ٛبثػل الٌب بالقواعد الػوطُب القانوف ٲبد كفعاالن  مثمران   ن  رافدا ٛبثل كا٤بعاىدات

 كما ، تػدخلو عليها يػؤسػس أف ٲبكن الٌب كالقانونية العلمية با٤بعايّب ٛبده كما 3 بالتلوث   ا٤بتعلقة األفعاؿ من مشركع غّب أك مشركعا

 هبا ليهتدل االعتداء ىذا على ا٤بَبتبة الضارة كالنتائػج عليها الواقعة االعتداء صور ٙبػدد بالبيئة ا٣باصة االتفاقيات من كثّبان  أف أيضان  ٪بػد

 سياسة اتباع إٔب الداخلى با٤بشرع حدا الذل األمر 4 الداخلية  التشريعات ٗبقتضى اجملـر السلوؾ أل٭باط ٙبديده عند الوطُب ا٤بشرع

 ا١برائم َب الشرعى الركن بتأدر القوؿ معو ٲبكن كالذل ، ا١برٲبة كعناصػر أركػاف من العديد كبياف لتتديد الدكلية ا٤بعاىدات إٔب اإلحالة

.   ا١برائم ىذه مبلحقة ٲبكن حٌب ا١بنائية الشرعية مبدأ على ا٤بركنة من قدر كإسباغ التجرٙب ٦باؿ َب ا٢بديثة السياسة هبذه البيئية

 تربطها الٌب الدكؿ من فقط جانبان  بأحكامها االىتماـ يعُب حيث ٧بدد إقليمى نطاؽ ذات بعضها أف يبلحظ االتفاقيات ىذه َب كالناظػر

 االتفاقيات أكائل من تعد كىى البلطيػق لبتر البترية البيئة ٞباية بشأف 1974 لعاـ ىلسنكى اتفاقية ذلك من. كاحدة جغرافية عوامل
                                                           

 96، ٓ  2009ػبكي ِب٘و األٌفٝ ، اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍج١ئخ ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ، اٌمب٘وح ، / ك  
 40ٓ ،.رفبل١خا١ٌٕٛٛخ ٚاالكهاٍخ رأ١ٍ١ٕخ فٝ األٔظّخ . لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٍالِخ ،  أؽّل ػجل اٌىو٠ُ/ ك 2
 ٓ، اٌمب٘وح ، 995 ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّٖو٠خ ،  -كهاٍخ ِمبهٔخ -اٌج١ئخ فٝ اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٝ ِؾت اٌل٠ٓ ، ِؾّل ِإٌٔ/ ك 3

84   
  79  ٓ 998 ، عوائُ ر٠ٍٛش اٌج١ئخ ، هٍبٌخ كوزٛهاٖ ، و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ اٌمب٘وح ،  اٌٙو٠ِ ٕبٌؼ فوط/ ك 4
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 البتر ٢بماية برشلونة كاتفاقية 1 (البيولوجية ا٤بصادر -البتر قاع -ا٤باء ) البترية البيئة ٞباية جوانب لكافة معا١بتها َب إكتماال الدكلية

.                      1982 التلوث من عدف كخليج األٞبر البتر بيئة ٢بماية جػدة اتفاقية كأيضا 1976 لعاـ التلػوث من ا٤بتوسط

 كاالتفاقية 1969 ػ 1962 كتعديبلهتا 1954 لعاـ بالنفط البتار تلوث ٤بنع لندف اتفاقية.  ذلك من عا٤بى نطاؽ ذات اآلخر كالبعض    

 التلوث ٤بنع الدكلية كاالتفاقية.  1969 برككسل.  بالنفط التلوث عن الناٝبة الكوارث حاالت َب البتار أعأب َب بالتدخل ا٤بتعلقة الدكلية

 َب الدكلية االتفاقيات من مستمدة تشػريعية ألمثلة كسنعرض 1982  عاـ منتجو.  البتار قانوف كاتفاقية 1973 لندف.  السفن تسببو الذل
.   البيئة ٞباية ٦باؿ

.  الفرنسى القانوف فى  -أكال

  1954 لندف إتفاقية من مستمدة تشريعية أمثلة ( أ )

 مكمبل جزءان  اعتربىا حيث 1954 لندف معاىدة أحكاـ إٔب البتػرية البيئة ٕبماية يتعلق فيما أحاؿ قد الفرنسى ا٤بشرع أف نبلحظ

 رقم القانوف ٗبقتضى التنفيذ حيز الفرنسى ا٤بشرع أدخلها كقد. كا٤بصطلتات األحكاـ تفسّب َب إليها الرجوع ٯبب ٕبيث ألحكامو

 ا٤بزيج أك للزيت اإللقاء أفعاؿ ا٤بذكور القانوف جػـر كقػد. البَبكلية با٤بواد البتر مياه تلويث بشأف 1964/  12/ 26 َب الصادر 31/11/1964

. ( 1954 لندف ) االتفاقية ىذه من أحكامو بعض استقى كقد  البتر َب الزيٌب

 الٌب العمليات تسجيػل عدـ أك 1954 لنػدف اتفاقية من التاسعة با٤بادة ا٤ببْب النتو على للزيت سجبل إمساؾ السفن رباف إلزاـ ذلك من  

 التلوث ٤بنع الدكلية االتفاقية خلفتها ٍب 1969 عاـ َب ٍب 1962 َب للتعديل 1954 لندف اتفاقية تعرضت كقد ىذا 2.تسجيلها االتفاقية ألزمت

 .الفرنسى القانوف َب االتفاقية ىذه من مستقاة تشريعية ألمثلة كسنعرض.  1973 لندف السفن من التلوث

.     الفرنسى القانوف فى 1972 أكسلو اتفاقية من مستقاة نصوص ( ب )

 معاىدة من 1/ 8  ا٤بادة إٔب ٰبيل اإلغراؽ طريق عن البترل التلويث بشأف 76/  599 قانػوف من 1/  2 ا٤بادة َب الفرنسى القانوف أف نبلحظ

 ذلك كمن 4  مهددة سفينة أك إنساف سبلمة تكوف عندما آخر سبب ألل أك القاىرة القوة حالة َب ا١بنائية ا٤بسئولية تستبعد الٌب أكسلو

 يتم عندما قائمة ا١برٲبة اعتبار عدـ على ) نصت حيث البترل التلويث بشأف 1977 مايو/  11  قانوف من ا٣بامسة ا٤بادة نص أيضا

 أركاح إلنقاذ أك البيئة ٞباية أك أشخاص سبلمة يهدد خطّب ضرر لتتاشى أك أجهزة أك منش ت سبلمة بغرض ا٤بلودة ا٤بادة تصريف

 (.البتر َب بشرية

 

 

 

                                                           
 488 ص ، 1983 العربية النهضة دار. 1982 لعاـ البتار لقانوف ا٤بتتدة األمم اتفاقية أحكاـ ألىم دراسة. للبتار ا١بديد الدكٔب القانوف ، عامر الدين صبلح/ د 1

2 J . H . Robert . et M . Remond . Gouillod  – DROIT  PENAL  DE   L,ENVIRONNEMENT -3 edition – 1996    -.  P.  195    
 ٚرُ.  اٌجؾو لبع فٝ اٌّقٍفبد ٚكفٓ اإلغواق ػٓ إٌبعُ اٌجؾوٜ اٌزٍٛس ٌّمبِٚخ 15/2/1972 فٝ أٍٍٚٛ ثّل٠ٕخ االرفبل١خ ٘نٖ ػملد 3

        1983/  3 / 2 فٝ رؼل٠ٍٙب
                             437ٓ  ، اٌَبثك اٌّوعغ اٌٙو٠ِ فوط/ ك أ٠ٚب ٚهاعغ 114 ٓ ، اٌَبثك اٌّوعغ اٌج١ئخ ؽّب٠خ لبْٔٛ ، ٍالِٗ اٌىو٠ُ ػجل أؽّل/ ك 4
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.  الفرنسى القانوف فى 1973 لندف اتفاقية من مستقاة تشريعية نصوص ( ج ) 

 كٛبيزت 1 صوره  بكافة السفن ٙبددو الذل التلوث من البترية البيئة ٢بماية أبرمت الٌب االتفاقيات كأمشػل أىم من االتفاقية ىػذه كتعد

 583 رقم القانوف الفػرنسى ا٤بشرع أصدر االتفاقية ىذه ألحكاـ كتنفيػذان  البترية بالبيئة الضارة ا٤بواد تعريف َب توسعت بأهنا االتفاقية ىػذه

 َب الفرنسى ا٤بشرع اىتدل كقد 1990 سنة مايو 31 َب كالصادر 90/  444 رقم بالقانوف كا٤بعدؿ الزيتية با٤بواد البتر تلوث بشأف  83/ 
 فقرهتا َب 90/  444 رقم القانوف من الرابعة ا٤بادة نصت حيث 2 1978 َب كتعديلها 1973 لندف معاىدة بأحكاـ القانونْب ىذين نصوص

 من الثالثة ا٤بادة َب اددة كتلك ضارة أك سامة مواد ا٤بختصة ا١بهات موافقة بدكف ينقل الػذل السفنينة رباف أفعاؿ ٘برٙب على الثانيػة

 دبلدة من كا٢ببس فرنك مليوف إٔب فػرنك ألف مائة بْب ما تَباكح الٌب الغرامة بعقوبة ٗبعاقبتو كقضت ا٤بذكورة ا٤بعاىدة من الثاٗب ا٤بلتق

 سائلة ٤بواد الناقلة الفرنسية السفينة رباف معاقبة على الثالثة فقرهتا َب الذكر سالف القانػوف من الرابعة ا٤بادة نصت كما سنتنْب إٔب أشهر

 ألف 300 إٔب ألف 30 من الغرامة بعقوبة للمعاىدة الثاٗب ا٤بلتق من ا٣بامسة ا٤بادة من 11 ؛ 6 ؛ 4 ؛ 3 الفقػرات ٗبخالفة أدين إذا ضػارة

 يطرح الذل السفنينة رباف معاقبة الذكرعلى سالف القانوف من ا٣بامسة ا٤بادة نصت كما ، سنة إٔب يوما عشر ٟبسة من كا٢ببس فرنك

 لندف معاىدة من الثالث ا٤بلتق مػن السابقة ا٤بادة لنص با٤بخالفػة ذلك شابو ما أك صهاريج أك حاكيات َب معبأة ضارة موادا البتر َب
1973  .

.  المصرل القانوف فى:  ثانيا  

 1954 لندف اتفاقية من مستقاة نصوص -1

 التشريع من جػزءان  ا٤بعاىدة ىذه أصبتت كبذلك 1963/  421 رقػم ا١بمهوريػة رئيػس قػرار ٗبقتضى 1954 لندف  معاىدة إٔب مصر انضمت

 ىذا كاستمد ، الدكلية ا٤بعاىدة لتنفيذ البلزمة اإلجراءات تضمن كالذل 1968 لسنة 72 رقم القانوف ا٤بصرل ا٤بشرع أصدر ٍب ا٤بصرل

 معاىػػدة من أحكامػو من الكثّب استػقى قد بدكره كالذل 1964 لسنة ديسمرب/ 26 بتاريخ الصادر الفرنسى القانوف من أحكامو القانوف

 كاجب قانونا صارت قد كبالتأب نصوصو صلب َب أحكامها دمج فقد 1994 لسنة 4 رقم القانوف أما. ذكرنا كأف سبػق كما 1954 لندف

.  3 التطبيق

 1968 لسنة 72 رقم القانوف إصدار فػى هبا ا٤بصرل ا٤بشػػرع تأدر مدل أل إٔب لنا يتسُب حٌب 1954 لنػدف اتفاقية أحكاـ ألىم كسنعرض  

 عليها تسرل سفينة أية من الزيٌب ا٤بزيج أك الزيت إلقاء حظر )على االتفاقية نصت فقد. البيئة ٞبايػة بشأف 1994 لسنة 4 رقم كالقانوف

 إلقاء ذلك من. عليها ا٤بنصػوص الشركط حالة كل َب توافرت إذا إال ا٤بعاىدة ىذه عليها تسرل زيوت ناقلة أية من أك الدكلية ا٤بعاىػػدة

 . (البتار َب األركاح إنقاذ بغرض أك للسفينة عطب حدكث لتجنب أك سبلمتها تأمْب بقصد سفينة من الزيٌب ا٤بزيػج أك الزيت

 َب ا٢بق متعاقدة دكلة كلكل. ا٤بعاىدة ٗبلتق ادد للشكل كفقا للػزيت سجبلن  بإمساؾ ا٤بتعاقدة الدكؿ سفػن ا٤بعاىدة ألزمت كما
.  ا٤بعاىدة تشَبطو ٤با ا٤بخالفة السفن على عقوبة كتوقيع عليو اإلطبلع

                                                           
 . ُِْص ُُٗٗ جامعة القاىرة ، .رسالة دكتوراه . ا٤بسئولية الدكلية عن ا٤بساس بسبلمة البيئة البترية ،  صبلح ىاشم /  د ُ
 83ٓ ، اٌّوعغ اٌَبثك، فوط اٌٙو٠ِ / ك 2
 لزٖبك٠خ اٌؼلكِغٍخ اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ ٚاال. اٌَبؽ١ٍخ اٌّٖو٠خ إٌّبٛكاٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌج١ئخ . أؽّل ػجل اٌىو٠ُ ٍالِٗ/ ك 3

  29ٓ ، و١ٍخ اٌؾمٛق عبِؼخ إٌّٖٛهح ػٓرٖله  994  - 6 
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 نصت األحكاـ ىذه كعلى السفػن من الزيت نفايػات الستقباؿ بأجهزة الرئيسية موانيها بتجهيز ا٤بتعاقدة الدكؿ ا٤بعاىدة ألزمت كما 

 مائة عن تقل ال الٌب كالغرامة ا٢ببس عقػوبة القانوف نفس من 91 ا٤بادة كأكجبت 1994 لسنة 4 رقم القانوف من/   58/  56/ 54 ا٤بواد

 نفس من 93 ا٤بادة كنصت 54 ا٤بادة نص خالف من لكل العقوبتْب ىاتْب إحدل أك جنيو ألف ٟبسمائة عن تزيد كال جنيو ألف كٟبسْب

/    58/ 56 ا٤بادتْب نص خالف من لكل جنيو ألف مائٌب عن تزيػد كال جنيو ألف أربعْب عن تقل ال الٌب الغرامة عقوبة على القانوف

. المصرل القانوف فى السفن من التلوث لمنع 1973 لندف اتفاقية من مستقاة نصوص  -2

 1  1973 لندف السفن من التلوث ٤بنع الدكلية االتفاقية بنصوص بعيػد حد إٔب كمستهديان  متادران  1994 لسنة 4 رقم ا٤بصرل القانوف صدر

 البترل التلوث ٤بنع الدكلية االتفاقية ىى القانوف ىذا نصوص َب باالتفاقية ا٤بقصود أف على األكٔب مادتو من الثالثة الفقرة َب نص كقػد

 القانوف أف كنبلحظ. البترية البيئة ٞباية ٦باؿ َب العربية مصر ٝبهورية اليها تنضم الٌب الدكلية االتفاقيات ككػذا 78/  73 لعاـ السفن من

 الذل بالتعريف الثانية فقػرهتػا َب الثانية ا٤بادة َب ا٤بائية للبيئة ا٤بلودة للمواد تعػريفو َب كاضػح بشكل متأدران  جاء قػد الذكر سالف ا٤بصرل

 َب تصريفها على يَبتب مواد أية  ) ىى ا٤بائية للبيئة ا٤بلودة ا٤بواد أف على منو 14 فقرة األكٔب ا٤بادة نصت حيث 1973 لنػدف اتفاقية أكردتو
 أك باإلنساف يضر ٫بو على مباشرة غّب أك مباشرة بطريقة ذلك فػى االسهػاـ أك خصائصهػا َب تغّب إرادية أكغّب إرادية بطريقة ا٤بائية السفػن

 ىذه ٙبت كيندرج للبتر ا٤بشركعة األخرل االستخدامات مع تتداخل أك السياحية با٤بناطق تضر أك البترية با٤بياه أك الطبيعية با٤بوارد

. ا٤بواد

.  الزيٌب ا٤بزيج أك الزيت  -1

.  العربية مصر ٝبهورية هبا ترتبط الٌب الدكلية االتفاقيات َب عليها ا٤بنصوص كا٣بطرة الضارة ا٤بخلفات -2

.  القانوف ٥بذا التنفيذية البلئتة ٙبدده ٤با كفقا ( غازية  –سائلة  –صلبة ) أخرل مواد أية -3 

.  الصنػاعية ا٤بنش ت من ا٤بتخلفة ا٤بعا١بة غّب كالسوائل النفايات -4 

.  السامة ا٢بربية العبوات -5

 تقػل ال بغػرامة يعاقب أف على 90 مادتو َب 1994 لسنة 4 رقم القانوف نص ذلك كعلى كمبلحقها االتفاقيات َب عليو منصوص ىو ما -6

.                          اآلتية األفعاؿ أحد ارتكب من كل جنيو ألف ٟبسمائة عن تزيد كال جنيو ألف كٟبسْب مائػة عػن

.                       ا٣بالصة االقتصادية ا٤بنطقة أك اإلقليمى البتر فػى الضارة ا٤بػواد أك الزيٌب ا٤بزيج أك الزيت إلقاء أك تصريف -أ

.  ملػػودة كمػواد نفايات من صرفو يتم ما ٗبعا١بة االلتزاـ عدـ -ب

.   ملودة أخرل مواد أية إلقاء -د

 جنيو ألف أربعْب عن تقل ال بغرامة تعاقب كالٌب 93 ا٤بادة نص ٪بد 1973 لسنة لندف باتفاقية 1994 لسنة 4 رقم القانوف تأدر صور كمن -ىػ

:     اآلتية األفعاؿ أحد ارتكب من كل جنيو ألف مائٌب عن تزيد كال

.  ا٤بختصة اإلدارية ا١بهة من ترخيص على ا٢بصوؿ دكف كالتفػػريغ الشتن بأعماؿ الناقلة أك السفن قياـ -1

                                                           
 ،اٌّوعغ اٌَبثك . إٌّبٛك اٌَبؽ١ٍخ ٌج١ئخاٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ  –، ٖأؽّل ػجل اٌىو٠ُ ٍالَ/ هاعغ ك 973 ٌٕلْ  رفبل١خا ؽٛي 1

ٓ32  ،33     
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. عليها ا٤بنصوص كالسجبلت بالشهادات الناقلة أك السفن احتفاظ عدـ -2

                       القمامة إلقاء أك ا٤بلودة الصتى الصرؼ مياه تصريف -3 

 من 250 ا٤بادة ألحكاـ با٤بخالفة ٕبر َب الزيٌب ا٤بزيج أك الزيت إلقاء أك بتصريف العربية مصر ٝبهورية َب ا٤بسجلة السفن إحدل قياـ -4 

                                                      1973 سنة لندف اتفاقية إٔب 1994   لسنة 4 رقػم القانوف َب اإلحالة كثرة عن فضبل ،ىذا القانوف ىذا

:  الكويتى القانوف فى -ثالثا

. الكويٌب القانوف َب 1954 لندف اتفاقية من مستمدة أمثلة -

 القانوف من 2/1 ا٤بادة نصت حيث الدكلية كا٤بعاىدات باالتفاقيات البيئة ٞباية قانوف لنصوص صياغتو عند الكويٌب ا٤بشرع أيضػان  تأدر

 غّب بيانات يدكف أك فيو إدباهتا الواجب البيانات يغفل أك للػزيت سجبل ٲبسك ال الذل السفينة رباف معاقبة ) على 1995 لسنة 21 رقم

 . 1 دينار آالؼ ستة ٘باكز كال دينار كٟبسمائة ألف عن تقل ال بغرامة صتتها بعدـ علمو مع صتيتة

 الدكلية المنظمات عن الصادرة التوجيهات ك التوصيات مساىمة:  الثانى الفرع -

  البيئة تلويث جرائم فى التجريم مجاؿ فى 

 باالىتماـ عنيت قد كاالقليمية الدكلية ا٤بنظمات أف ٪بد ، البيئة ٞباية أجل من إبرامها ٖب الٌب الدكلية كاالتفاقيات ا٤بعاىدات جانب إٔب

 ا٤بشاكل لدراسة ا٤بتخصصة اللجاف كتشكيل ، ا٤بؤٛبرات تلك تنفيذ كمتابعة ، كالقانونية العلمية ا٤بؤٛبرات إعداد َب كساٮبت ، بالبيئة

.  بشأهنا يلـز ما الٚباذ الدكؿ كتوجيو بالبيئة ا٤بتعلقة

 أمرا يعػد البيئة ٞباية قواعد إعماؿ ٦باؿ َب حقيقى عوف تقدٙب تستطيع الٌب الفنية اإلمكانات ذات الدكلية ا٤بنظمات كجود إف حيث 

 3 ا٤بكتسبة كا٤بعارؼ ا٤بعلومات تبادؿ من ا٤بػزيػد ٚبو٥با الٌب كا٤بالية الفنية القػدرات من بالعػديػد تتمتػػع دائمة مؤسسات باعتبارىا 2  ىاما

 غّب بطريقػة تساىم إذ ، البيئة ٞباية لقانوف ا٤بباشرة غّب الركافد من الدكلية ا٤بنظمات عن الصادرة كالتوجيهات القرارات تعد ذلك كعلى

 إلزاما ٚباطبهم ٤بن كملزمة ك٦بردة عامػة كانت بأف العامة القانونية القاعدة خصائص على احتوت إذا سيػا ال ، التجرٙب ٦باؿ فػى مباشػرة

 ٖبصوص معْب لتصور بإرسائو شرعية حقيقة يتضمن القرار كاف إذا كذلك تصّب كىى عمل عن باالمتناع أك بعمل تكليفا يتضمن

 تبصرة الدكلية ا١بهود ٛبثل حيث ا٤بصدر دكلية البيئة ٘بػرٲبات باعتبار القػوؿ إٔب 4بالبعض حدا الذل األمر. ٧بدد قانوٗب مركز أك عبلقة

 خاصة كبّبة قيمة عليها يضفى ٧بتواىا انسجاـ مع كالتوصيات القرارات ىذه تواتر ألف ، البيئة على التعدل كأخطار بأضػرار أٝبػع للعآب

 ا٤بسئولية تقرير على الػدكلية القػواعػد استقػرار عػن فضػبل 5التلوث من مواردىا كصيانة البيئة ٞباية ٦باؿ َب عرفية كقواعد مبادئ إرساء َب

 يعد ، البيئة ٢بماية منفردة جنائية سياسة كضع أف كما 6  كا٤بعنوية الطبيعية لؤلشخاص بالنسبة الدكٔب القانوف أحكاـ انتهاؾ عن الدكلية

                                                           
  0 ٓ،  اٌّوعغ اٌَبثك،  لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ  ، ه٠ُأؽّل ػجل اٌه/ ك  
 40ٓ،  اٌَبثكاٌّوعغ  . ٌج١ئخ إٌّبٛك اٌَبؽ١ٍخ اٌمب١ٔٛٔخاٌؾّب٠خ ،  ك اٌىو٠ُةأؽّل ع/ ك 2
كاه إٌٙٚخ . ٍٍٍَخ كهاٍبد لبْٔٛ اٌج١ئخ .ػجل اٌٙبكٜ ، كٚه إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ فٝ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ػجل اٌؼي٠ي ِق١ّو / ك 3

  5 ٓ 986  .اٌؼوث١خ 
 86ٓ،  اٌّوعغ اٌَبثك ،  ِؾّل ِإٌٔ/ ك 4
  –52اٌؼلك. اٌّٖو٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌلٌٚٝ اٌّغٍخ. اٌٍَّؾخفٝ أٚلبد إٌياػبد  ٌٍج١ئخاٌؾّب٠خ اٌل١ٌٚخ  ..أؽّل ػجل ا١ٌٌٔٛ / ك 5

 996   ،ٓ 4       
 86ٓ،  اٌّوعغ اٌَبثك، ِؾّل ِإٌٔ / ك 6
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 َب الفاعل كمع ا٤بتميزة امية ا٤بصاّب طبيعة مع تتناسب أخػرل بدائل استخداـ ٙبتم التجرٙب من النوعية ىذه ألف التتقق صعب أمرا
.  دكليا أك معنويا شخصا يكوف قػد الػذل ا١برٲبة

 أدبتت كالٌب ، الدكلية كا٤بعاىدات االتفاقيات إٔب اإلحالة إٔب ذكرنا كأف سبق كما الدكؿ من الكثّب َب الداخلى ا٤بشرع ٞبل ما ىو كىذا

 القانػونية ا٤ببادئ كىذه. ٧بددة تنفيذية كبرامج كاضتة فلسفة ضوء َب العامة كالسياسة الفنية الرؤية حيث من التلوث ٤بواجهة مبلئمتها

 ما إذا للدكلة الداخلى القانوف من جزءان  كتضتى البيئة ٞباية قانوف لقواعد مصدران  تعد الدكلية االتفاقيات تلك عليها تشتمػل الٌب العامة

 1 الداخلى  القانوف قواعد سائر شأف ذلك َب شأهنا التطبيق كاجبة كتكوف االتفاقية على صادقت

 كىذا ، 1972 عاـ يونيو 16 إٔب 5 من الفَبة َب انعقد كالذل بالسويد استكهوٓب ٗبدينة البيئة حوؿ ا٤بتتدة األمم مؤٛبر ا٤بؤٛبرات ىذه كمن

 ، اإلنسانية بالبيئة ٙبيط الٌب كاألضرار األخطار ٤بناقشة 1968 عاـ 3298 رقم بقرارىا ا٤بتتدة لؤلمم العامة ا١بمعية إليو دعت ا٤بؤٛبر
 دكلة 113 ا٤بؤٛبر ىذا َب شارؾ كقد ، بالبيئة لبلىتماـ ا٢بقيقة االنطبلقة ٲبثل ا٤بؤٛبر كىذا ، ٤بواجهتها كا٢بلوؿ األساليب كضع ك٧باكلة

 2 حكومية كالغّب ا٢بكومية ا٤بنظمات عن ٩بثلْب حضره كما ، ا٤بتتدة باألمم ا٤برتبطة ا٤بتخصصة الدكلية الوكاالت عن فضبل

 من غّبىا مع ٛبثل ا٤ببادئ كتلك التوصيات كىذه ، عنو الصادر اإلعبلف تضمنها توصية 109 ك مبدأ 26 عن ا٤بؤٛبر ىذا كأسفر  

.   البيئة ٞباية لتشريعات األكٔب لبناهتا الدكؿ منها استقت الٌب العامة الشريعة ا٤بعنية الدكلية االتفاقيات كنصوص التوصيات

 ريودل مدينة َب انعقد كالذل كالتنمية البيئة حوؿ الثاٗب ا٤بتتدة األمم مؤٛبر بينها كمن ، الشأف ىذا َب ا٥بامة ا٤بؤٛبرات عقد توالت كقد

.  األرض قمة مؤٛبر عليو كأطلق ، 1992 عاـ بالربازيل جانّبك

 تشريعات إصدار على الدكؿ ٞبل قد ، كتوصيات كمبادئ قواعد من الدكلية كاالتفاقيات ا٤بؤٛبرات تلك عن ٛبخض ما أف فيو الشك ك٩با

  4  . البيئة ٢بماية الدكلية كا٤ببادئ القواعد مقتضيات مع تتوافق مرنة جنائية سياسة ظل َب ،  3كالنصوص بالقواعد مسَبشدة بيئية

 

البيئة حماية تشريعات فى  التجريم لسياسة المميزة السمات أىم: الثانى المطلب  

 ىذه مظاىر أىم كتبدك ، البيئة ٞباية لقانوف ا٣باصة الطبيعة عليو أملتها التجرٙب ٦باؿ َب حديثة سياسة ا١بنائى ا٤بشرع اتبع ىذا كعلى

 أسلوب ا٤بشرع كاستخداـ ، ا٤برنة الصيغ ذات ا٤بفتوحة النصوص كاتباع ، الدكلية االتفاقيات إٔب اإلحالة كثرة َب ا٢بديثة السياسة

.   الدقيقة الفنية للنصوص ا٤بشرع كاستخداـ ، بياض على النصوص

 .  فركع أربعة َب ، التفصيل من بشئ ا٤بظاىر لتلك كسنعرض

 الدكلية المعاىدات إلى اإلحالة كثرة: األكؿ الفرع

 بعقد إال ٞبايتها إٔب سبيػل ال البيئة أف إٔب ذلك كيرجع.  دكلية معاىدات إٔب اإلحالة كثرة ، البيئة ٞباية لتشريعات ا٤بميزة السمات من

 على آداره َب قػاصران  يكوف ال البيئة تلويث كأف خاصػة 1 لسبلمتها كا٤بهددة عليها الواقعة ا١برائم مكافتة سبل لتنظيم الدكلية االتفاقيات

                                                           
  4، ٓ  اٌّوعغ اٌَبثك ، اٌىو٠ُأؽّل ػجل / ك  

2 York , Timagenis Greoiois :International control of Marine pollution , Oceana , New York, 1980 , P . 22  
 03 ػبكي ِب٘و األٌفٝ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ .  ك 3
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 ٰبيل أف ا٤بنطقى من كاف لػذلك 2 ا٥بواء أكتلوث البترل بالتلوث يتعلق فيما ٖباصة أخػرل دكؿ بالتلوث ليصيب ٲبتد بل معينة دكلػة

 َب يتمثل الدكؿ بْب مشتػرؾ البيئة من نطاؽ كجود جانب إٔب ا١برائم ىذه كشركط عناصػر لتتػديػد الػدكليػة االتفاقيات ىػذه إٔب القانوف
 كاالتفاقيات الػداخلى القانػوف بْب ا٢بػدكد أبعد إٔب كديقا اإلرتباط فيها يبدك الٌب اجملاالت من فالبيئة ، كا٥بواء كايطات البتار أعأب

 القانوف لتوجيهات انعكاسا الية البيئة قوانْب تكوف أف اقتضى بالفعل كىذا.  3، كطبيعيا جغرافيا تكوينها العتبارات كذلك الدكلية

 فيهػا ينعػدـ يكػاد الٌب التقليدية ا١برائم عن ٚبتلف التجرٙب أسلوب حيث من ٩بيزة خاصية ذات البيئة تلويث جػرائم كجعل ، الدكٔب البيئى

.   دكلية معاىدات إٔب القانوف فيها أحاؿ تشريعية ألمثلة كسنعرض. دكلية معاىدة إٔب ٙبيل الٌب النصوص

. المصرل القانوف فى -أكال

 البيئة ٕبماية ا٣باص الثالث الباب نصوص من الكثّب َب أحاؿ ا٤بشرع  أف نػبلحظ 1994 لسنة 4 رقم ا٤بصرل القانوف نصوص استقراء من

 ا٤بزيج أك الزيت إلقاء أك تصريف العربية مصر ٔبمهورية ا٤بسجلة السفن على حظرت كالٌب 50 ا٤بػادة ذلك مػن دكليػة معاىدات إٔب ا٤بائية

 من ( 52) ا٤بادة نص أيضا ذلك كمن. العربية مصر ٝبهورية إليها إنضمت الٌب الػدكلية كا٤بعاىدات االتفاقية َب كرد ٤با كفقا البتر َب الزيٌب

 استغبلؿ أك استخراج أك باستكشاؼ ٥با ا٤بصرح كاألجنبية الوطنية كا٥بيئات الشركات علي ٰبظر"  أنو على نصت حيث القانوف نفس

 ا٢بفر عمليات عن نا٘بة ملودة مادة أية كتصريف الزيت نقل كسائل ذلك ُب ٗبا األخرم البترية الطبيعية ا٤بوارد ك البترية البَبكؿ حقوؿ

 عليها كٯبب ، العربية مصر ١بمهورية ا٣بالصة االقتصادية ا٤بنطقة أك اإلقليمي البتر ُب اإلنتاج أك اآلبار اختبار أك االستكشاؼ أك

 النظم ألحدث طبقا ملودة كمواد نفايات من تصريفو يتم ما كمعا١بة ، ا٤بائية بالبيئة اإلضرار عليها يَبتب ال الٍب اآلمنة الوسائل استخداـ

 مصر التػزامات ا٤بوضوعية أحكامو َب القانوف راعى كلقد ىذا 4. الدكلية االتفاقيات ُب عليها ا٤بنصوص الشركط مع يتفق كٗبا ا٤بتاحة الفنية

 إحتماالت على يقضى األمر كىذا. إليها كأنضمت مصػر عليهػا كقعت التػى الػدكلية االتفاقيات مع متفقة أحكامو جاءت حيث الدكلية

 5  دكليا ا٤بقررة كالتدابّب كا٤بعايّب القػواعػد من القػانػوف راعاه فيمػا جليا ذلك كيظهر الػدكليػة كاالتفاقيات الداخلى التشريع بْب تعارض نشؤ

. الفرنسى القانوف فى  -ثانيا

 إٔب عمػد بل البيئة تلويث جػرائػم كشركط عناصر لتتديد اإلدارية القػرارات إٔب باإلحالة البيئية قوانينة َب الفرنسى ا٤بشرع يكتف ٓب

 لسنة ديسمرب 26 كقانوف 1954 سنة لندف معاىدة إٔب أحاؿ الذل 1964 لسنة يوليو/  11 قانوف ذلك من الدكلية االتفاقيات إٔب اإلحالة

. للزيت سجبلن  إمساؾ بضركرة يتعلق فيما كذلك 1954 سنة لندف معاىدة إٔب أيضا أحاؿ كالذل 1964

                                                                                                                                                                                     
/ ، ك.  888، ٓ  2003 –اٌمب٘وح . كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ . -اٌمبْٔٛ اٌلٌٚٝ اٌؼبَ .ٕالػ اٌل٠ٓ ػبِو ، ِملِخ ٌلهاٍخ/ ك  

كاه . كهاٍخ لب١ٔٛٔخ. ِْٚىٍخ اٌزٍٛس فٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٝ . ػجبً ٘بُّ اٌَبػلٜ ، ؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ ِٓ اٌزٍٛس

 277، ٓ  2002 -األٍىٕله٠خ. اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ
 ِْٗ، صُّٗٗ. مع عرض ٤بشركع قانوف البيئة ا٤بوحد دراسة َب القانوف ا٤بصرل ا٤بقارف. نبيلة عبد ا٢بليم  ، ٫بو قانوف موحد ٢بماية البيئة/ د ِ

 997  –كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ . ٚرطج١مبرٙب فٝ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ. اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍج١ئخ،   ثى١وٍٍٜٛ رٛف١ك / ك  3

 0 اٌمب٘وح ، ٓ 

 
ثْأْ  994  ٌَٕخ 4اٌمبْٔٛ اٌّٖوٜ هلُ  ِٓ  79،  77ك١ٌٚخ ٖٔٛٓ اٌّٛاك  ِؼب٘لادأ٠ٚب فٝ اإلؽبٌخ ئٌٝ  أٔظو 4

 اٌج١ئخ
 385ٓ ، اٌَبثكاٌّوعغ ،  ٔج١ٍخ ػجل اٌؾ١ٍُ/ ك 5
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مرنة صيغ ذات مفتوحة نصوص أنها: الثانى الفرع  

 ٙبتمل التػى الغػامضة كا٤بصطلتات ا٤بػرنة العبارات عن بعيدة ككاضتة دقيقة ا١بنائية النصوص تكوف أف ا١بنائية الشرعية مبدأ يقضى 

 شيئا ا٤ببدأ على أسبغ قد ا١بنائى ا٤بشرع أف نبلحظ  ذلك كمع 1 ا٤بشرع لقصػد كضوح عدـ أك لبس ألل تبلفيا التفسّب من ٨بتلفة أكجو

 ذات ا١بنائية النصوص ا٤بشػرع فاستخػداـ ،  ا٤ببدأ ٥بذا الصاـر التطبيق مقتضيات عن كخرج البيئية ا١برائم كخصوصية يتبلئم ٗبا ا٤بركنة من

 البيئة ٕبماية ا٤بتعلقة العلمية الضركرة دعت حيث ، البيئة تلويث ٔبرائم ا٣باصة التجػػريػم لنصوص صياغتو عنػد كالفضفاضة العامة الصيغ

.  بالبيئة ا٤بساس شأهنا من الٍب ا٤بختلفة األفعاؿ ٤بواجهة مرنة جنائية سياسة تبِب إٔب ا١بنائى ا٤بشرع

 للسلطػات كتتيػػح بالبيئة ا٤بساس شأهنا من الٌب ا٤بمارسات كافة ٗببلحقة يسمح ا٤بركنػة من قدر توفّب إٔب يهدؼ األسلوب كىذا

 إٔب الرجوع يقتضى مضموهنا ٙبديد ألف نظرا  2ا٤بتجددة  أك ا١بديدة أبعادىا َب البيئية اإلجرامية األفعاؿ مكافتة َب أكبػر قدران  التنفيػذية

 قانػوف نصػوص هبا تصاغ الٌب الدقة بنفس البيئػى ا١بنائى القانوف نصوص صياغة ٲبكن ال إنو حيث ، البيئى اجملاؿ َب كالفنيْب ا٣بربة أىل

 ا٤بستتددػة االحتماالت تواجو ٕبيث عامة تعريفات أك مصطلتات استعمػاؿ كيتطلب با٤بركنػة األكؿ يتميز حيث التقليدل العقوبات

 كىػػذا 3ذلك عليو تأىب ذاهتا الفعل طبيعة أف إذ متناىية دقة بكل كمبل٧بو الفعل معآب ٙبديد ا٤بشرع على يتعذر أنو كما البيئية للسياسة

 تفسّبىا، َب كاسعة سلطة للقاضى يكوف أف يقتضى ٗبا التتديد كعدـ ا٤بركنة من تكوف الوجو ىذا على البيئية ا١برٲبة عناصر أف يعُب

 كتضمن ا١برائم هبذه ا٣باصة الطبيعة مع تتناسب عالية مركنة ذات جنائية سياسات تنهج ا١بنائية التشريعات أغلب فإف ذلك كعلى

  4مرتكبيها مبلحقة

 العلم ألف جامعا، مانعا ٙبديدا ا٤بلودة ا٤بواد ٙبديد عدـ ككذلك ، معينة بطريقة للبيئة ا٤بلودة الوسائل أك األفعاؿ حصر عدـ يعُب كىذا

 ألمثلة كسنعرض.  التلوث جرٲبػة إلرتكاب آداة أك كسيلة تكوف ألف بدكرىا  تصلح للبيئة ملودة جديدة مواد عن يـو كل يكشف

.  بالبيئػة ا٤بساس أفعػاؿ ٘برٲبات َب األسلوب ىػذا تبنت تشريعيػة

.   المصرل القانوف فى -أكال

 ىػػذا من 49 ا٤بادة نصت حيث البيئة بشأف 1994 لسن 4 رقم القانوف َب ا٤برنػة الصيغ ذات ا٤بفتوحة النصوص ا٤بصرل ا٤بشرع استخدـ

 ا٣بالصة االقتصادية ا٤بنطقة أك اإلقليمى البتر َب الزيٌب ا٤بزيػج أك الزيت إلقاء أك تصريف جنسيتها كانت أيا السفن ٝبيع ) على القانػوف

 كانت أيا عبارة من ىذا كيفهم ، استثناء بدكف السفن كافة على ينطبق ٕبيث العمومية من فالنص ىذا كعلػى ( مصرالعربية ١بمهورية

 أك إلقاء الضارة السائلة ا٤بواد ناقبلت ٰبظرعلى أنو ) على نصت حيث القػانوف نفس من 60 ا٤بادة نص أيضا ذلك كمن. جنسيتهػا

 الصتة أك ا٤بائية بالبيئة ضرر عنها ينتج مباشرة غّب أك مباشرة إراديػػة غيػر أك إراديػة بطػريقػة ٨بلفات أك نفايات أك ضارة مواد أية تصريف

. ( للبتر ا٤بشركعة األخرل االستخدامات أك العامة

                                                           
لزٖبك٠خ ا١ٌٙئخ ٍزؼّبي اٌٍَطخ االا عوائُ. ،ِٖطفٝ ١ِٕو/ ٚأ٠ٚب ك 6  ، ٓ  اٌّوعغ اٌَبثك،  فوط اٌٙو٠ِ/ ك  

 55 ، ٓ  992   اٌؼبِخ ٌٍىزبة اٌّٖو٠خ
  8 ، ٓ اٌّوعغ اٌَبثك  ،  ِإٌٔ ِؾّل/ ك 2
ػبِخ ٌٍّطبثمخ اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ  ٔظو٠خٌٛٙغ .ِطبثمخ فٝ ِغبي اٌزغو٠ُ ِؾبٌٚخ فم١ٙخػجل اٌفزبػ ِٖطفٝ ا١ٌٖفٝ ، اي/ ك 3

 .2 ، ٓ   كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ  99 
  57، ٓ  اٌّوعغ اٌَبثك،  فوط اٌٙو٠ِ/ ك 4
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 نص حيث البترية بالبيئة اإلضرار شأهنا من مواد أية ٙبتها يندرج أف ا٤بمكن من مرنة عبارة أضاؼ ا٤بشرع أف النص ىذا من لنا فيتضح

  ( ضارة مواد أية تصريف ) على

.  الجزائرل القانوف فى ػ ثانيا

 العامة ا٤بلكية عقارات َب مادة أية صب أك قذؼ أك تصريف ٲبنع"  أنو على با٤بياه ا٤بتعلق 1205 رقم ا١بزائرل القانوف من 51 ا٤بادة نصت

"  للمياه

 غازية كانت إذا ما ،  ا٤بياه تلوث جرٲبة تصريفها يشكل الٌب ا٤بواد طبيعة ا٤بشرع ٰبدد ٓب أنو إذ كاسعا جاء أنو النص ىذا على كا٤ببلحظ 

.  فيزيائية أك ، كميائية أك ، صلبة أك سائلة أك ،

.  البلجيكى القانوف فى  –ثالثا

 ا٤بشػرع جػـر حيث كاسعة مفتوحة عبارات ا٤بشرع استخداـ نبلحظ 1950 مارس 11 َب الصادر البلجيكى القانوف نصوص استقراء من

 أف فنبلحظ. للمبلحة الصا٢بة ا٤بواد ككافة البترية ا٤بياه َب مواد أل أك ا٤بَبككات كانت أيا أشياء ترؾ أك إيداع أك إلقاء فعل أل ٗبوجبو

 1 . ا٤بلودة ا٤بواد ٝبيع ليشمل يتسع ككذلك البتريػة بالبيئة ا٤بساس أفعاؿ ٝبيع ليشمل يتسع النص

 2 الفرنسى القانوف فى  –رابعا

 كانت أيا ا٤بواد إغراؽ أك صرؼ ٰبظر ) أنو على التلوث من ا٤بياه بوقاية ا٤بتعلق 1964 لسنة 1245 رقم القانوف من الثانية ا٤بادة نصت

 َب كا٤بفتوحة الواسعة النصوص أسلػوب الفرنسى ا٤بشرع استخدـ كأيضا. ( كالنوكية الصناعية النفايات خصوصا البتر مياه َب طبيعتها
 عن الفائض كل ) بأهنا عرفها حيث النفايات بشػأف 1975 لسنػة 633 رقم القػانوف َب البيئى بالتلوث ا٣باصة التجريػم نصوص صياغة

 أك أصتاهبا عنها يتخلى الٌب األشياء كل عمومية أكثر كبصفة كالفضبلت كاألشياء ا٤بواد ككل ا٤بنزٔب كاالستخداـ اإلنتاج عمليات

 كاسعة عبارة كىى (...  األشياء كل عموميػة أكثر كبصفة ) عبارة أضاؼ ا٤بشرع أف النص ىذا على فا٤ببلحظ  (عنها التخلى نية لديهم

 نص الفرنسى القػانوف َب أيضا ذلك كمن ، عنو التخلى َب النيػة لػديو أك صاحبو عنو يتخلى أف ا٤بمكن من شئ كل تشمل ٕبيث كمرنة

 أل أك  ا٤بتهػم من للخطأ ٧بددة صورة أل أب اإلشػارة كأغفلت التلوث حاالت كصف َب أمعنت كالٌب الزراعى القانوف من 434 ا٤بادة

.   الفاعل لدل اإلجرامية النية عن كالبتث النقاش أدار الذل األمر. كمرتكبها الواقعة بْب نفسى موقف

  بياض على النصوص أسلوب ا٤بشرع استخداـ: الثالث الفرع

 ، البيئى التلوث كمسائل كالتطور التغّب من كبّب قدر على أمور احتػواء هبا يبتغى عامة صيغ ذات جنائية قوانْب سن أب ا٤بشرع يلجأ قد
 فيكتفى. 3 امية ا٤بصاّب هتدد الٌب ا٤بتطورة للػوسائػل التترز ضركرات تبػرزىا الواجػب التتديد دكف بالعمومية تتسػم كاسعة نصوص كىى

 الفعل مضموف لتتديد أخرل نصوص إٔب عناصرىا أحػد أك ا١برٲبة أركاف ٙبديػد تاركا العقوبة كٙبديد  للتجرٙب  العاـ اإلطار برسػم

 ، دكلية معاىدات إٔب اإلحالة أك داخلية قوانْب إٔب اإلحالة كانت سواء ، باإلحالة يعرؼ ما كىذا ، شركطو كبياف كعناصره اإلجرامى
 كيفسح قاصران  البيئية للجرائم القانوٗب التتديد ٯبعل ٩با الضارة األفعػػاؿ كافة القانػػونية بالنصوص يواجو أف ا٤بشرع على يتعذر حيث

                                                           
    اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ ،  ٌٍج١ئخ  اٌغٕبئ١خاٌؾّب٠خ ،ٍٍٜٛ رٛف١ك ثى١و / ك    
 اٌزٍٛسا١ٌّبٖ ِٓ .اٌّزؼٍك ثٛلب٠خ 964 ٌَٕخ  245 اٌفؤَٝ هلُ  ْٖٔٛٔٛٓ اٌمب أٔظو 2
ٛجؼخ عل٠لح ِٕمؾخ .اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ اٌغٕبئٝ  إٌظو٠خ ،ه١ٌَِ ثٕٙبَ / ، ك80 ، ٓ اٌّوعغ اٌَبثك  ،ِؾّل ِإٌٔ / ك 3

 32 ، ٓ  ِْٕأح اٌّؼبهف اإلٍىٕله٠خ 995 
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 كاف كلذلك ، ا٢باضر كقتنا َب االقتصادية للعػبلقات ا٤بتبلحق التطور ظل َب با٢بماية ا١بديرة ا٤بصاّب من عديد كهتديد للمساس اجملاؿ

 ا٣بطورة الحتواء البلزمة ا٤بركنة من شيئان  القانونيػة القواعػد تكسب التجرٙب عملية َب متطورة كأ٭باط كسائل يستتدث أف ا٤بشرع على البد

 جرٲبة ٯبعل ما كىذا ا١بنائى النص هبا جاء الٌب تلك من ضػرران  أشػد أخػرل بصػػور يأتى قػػد العملى الػواقع ألف 1 التلويث أفعاؿ عن الناٝبة

 بل ا١بنائية الشػرعية مبدأ على خركجا ذلك َب أف جانبنا من نعتقد كال للنصوص، الواسع التفسّب حيث الدكلية ا١برٲبة إٔب أقرب التلوث

 الواجبة ا٢بمػاية مػن اجملتمع كٰبـر 2 كتطوره اجملتمع تقػدـ سبيػل َب عقبة يقف كالعقوبات ا١برائم شرعية مبدأ أف قاؿ من على ردان  ذلك َب

. الضارة األفعاؿ إزاء

 تفسّبىا يسمح عبارات يستعمل أف التجرٙب نصوص كضع عند فللمشرع  كالتخلف با١بمود القانوف يوصف أف يعُب ال الشرعية فمبدأ 

 عنػدما ذلك ا٤بصػرل ا٤بشرع فعل كقػد 3  الضػارة األفعاؿ إزاء اجملتمػع ٞباية إٔب ا٢باجة كبْب الشرعية مبدأ على اافظة بْب التوازف بتتقيق

 بذات كردت دستورية قاعدة كىى 4 قانوف على بناء إال عقوبة كال جرٲبة ال أنو على 1971 لسنة ا٤بصرل الدستور من 66 ا٤بادة َب نػص

 1923 لدستور التتضّبيػة األعماؿ من يبْب كحيث منو، السادسة ا٤بادة َب عليها نص الذل 1923 دستور منذ ا٤بتعاقبة الػدساتّب َب العبارة

 اللجنة فعدلتها ( بقانوف إال عقػوبة كال جرٲبة ال ) بأنو تقضى كانت بوضعو ا٤بكلفة اللجنة أعدتو الذل ا٤بشركع فػى ا٤بػادة ىػذه صياغة أف

 مبدأ كضع يصح ال ألنو بتقريرىا جاء ما على كذلك ( قانوف على بناء إال عقوبة كال جرٲبة ال ) إٔب للمشركع تنقيتها عند اإلستشارية

 بسػن ا٤بكلفػة السلطػة إٔب تفػويضا نفسو القانوف يتضمػن أف على التشريع فػى جرل العمل ألف بقانوف إال عقوبة كال جرٲبة ال أنو يقػرر

 مػن 66 ا٤بادة أف ذلك كمؤدل قػانوف على بناء إال عقوبة كال جػرٲبػة ال يقاؿ أف فاألصوب العقاب كتقرير ا١برائم ٙبديد َب التنفيػذ لوائػح

 العتبارات كذلك كالعقاب التجرٙب جوانب بعض هبا ٙبدد الئتية قػرارات باصدار التنفيذية السلطػة إلػى القػاكف يعهد أف ٘بيز الػدستػور

 كنصوص قػوانْب إٔب ٰبيػل أف للمشرع تسمػح ٕبيث ا٤بركنة من ىى كالٌب القانوف يعينها الٌب كبالشركط ا٢بدكد كَب التشػريػع سلطػة تقػدرىا

 5. تفصيػبلن  أكثر بطريقة كأركانػو كشػركطو التجرٙب مضموف كٙبديد رسم َب أقدر أهنا يرل أخرل

 ا٤بلودات كٙبديػد كشف يتطلبو ٤با منها تقديران  الدستورية النصػوص ٗبقتضى ٥بػا ا٤بتػاحة الرخصػة ىذه أعملت قد البيئية القوانْب كانت ك٤با

.  اجملتمع لصاّب ٙبقيقا كعناصرىا مسمياهتا َب ا٤بتبلحقة التغّبات مػواجهػة معهػا ٲبكػن القرار اٚباذ َب كمركنػة فنيػة خبػرة من

 أك التفػويضيػة اللػوائػح إٔب اصدارىا سلطة َب تستند ال الشأف ىذا َب ا٤بختصة ا١بهات تصدرىا الٌب اإلدارية القرارات فإف ذلك كعلى 

 الشػريعػة سبقت كقد. ذاهتا الػدستػورية النصػوص إٔب تستنػد كإ٭با االستثنائيػة، كالظركؼ الضػػركرة حاالت َب الدسػاتّب َب الوارادة التنفيذية

 كقولو 6( رسػوال نبعث حٌب معذبْب كنا كما ) تعأب قػولػو َب كذلك كالعقوبات ا١برائم شرعية مبدأ تقػريػر إٔب الوضعية القوانْب اإلسػبلمية

 ( القرل مهلك ربك كاف كما ) تعأب

 

                                                           
اٌّطبثمخ فٝ ِغبي . ِٖطفٝ ا١ٌٖفٝ / ك ،48 ، ٓ لزٖبك٠خ ئٍزؼّبي اٌٍَطخ اال ئٍبءحعوائُ . ١ِٕو ِٖطفٝ / ك  

 9، ٓ  كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ  99 فم١ٙخ ٌٛٙغ ٔظو٠خ ػبِخ ٌٍّطبثمخ اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ  ِؾبٌٚخ. اٌزغو٠ُ
 54ٓ ،998 . اٌمَُ اٌؼبَ. اٌؾ١َٕٝ ، ّوػ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  اٌفبهٚقػّو / اٌغو٠ت ، ك ػ١ل ِؾّل/ ك 2
 ٗٓ، ص  ُٗٗٗدار النهضة العربية  . دراسة مقارنة. جرائم التعريض للخطر العاـ ،.أٞبد شوقى أبو خطوة /د ّ

 26ٕبكه فٝ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌّٛاٛٓ اي ئػالِْٓ اٌلٍزٛه اإل٠طبٌٝ ٚونٌه اٌّبكح اٌضب١ٔخ ِٓ ٚص١مخ  25أ٠ٚب اٌّبكح  أٔظو 4

 ػٕل ل١بَ اٌضٛهح اٌفو١َٔخ 879 أغَطٌ 
 75 ِؾّل ِإٌٔ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ / ك  5
 ٍٛهح اإلٍواء 5 2 آ٠خ 6



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

300 

 

  الدقيقة الفنية للنصوص المشرع استخداـ: الرابع الفرع

 بياف َب ٙبتاج ا٤بصطلتات كىذه البيئة ٞباية تشريعات َب الدقيقة كا٤بصطلتات الفنية ا٤بصطلتات من العديد ا١بنائى ا٤بشرع استخدـ

 الصادرة التنفيذية كالقرارات اللوائح أف األمر صعوبة من يزيد ك٩با ، الشأف ىذا َب ا٤بتخصصْب أب الرجوع طبيعتها ككشف مضموهنا

 على للوقوؼ ا٤بتخصصْب إٔب كالرجوع البتث من مزيد إٔب أيضا ٙبتاج فنية كمصطلتات مفردات صورة َب جاءت القوانْب ٥بذه تطبيقا

 . مضموهنا

 األخرل اللغات َب ٪بدىا بل فتسب العربية اللغة على قاصرة ليست بالبيئة ا٣باصة كا٤بفردات ا٤بصطلتات كضوح عدـ كمشكلة

 على كيَبتب 1  البيئة ٗبصطلتات خاص قاموس اصدار إٔب االقتصادية كالتنمية التعاكف ٗبنظمة حدا الذل األمر. كاإل٪بليزية كالفرنسية

. أمرين البيئية النصوص كضوح عدـ

 تلك معاٗب عن البتث مثل النصوص ىذه ٤بثل تطبيقو عند ا١بنائى القاضى تقابل الٌب الصعوبات ببعض يتعلق:  األمراألكؿ

. تفسّبىا ك٧باكلة ا٤بصطلتات

 كىذا بالقانوف، ا١بهل إلدعاء أكسع ٦باال يفتح الذل األمر. هبا ا٤بخاطبْب أماـ النصوص ىذه مثل كضوح بعدـ يتعلق:  كاألمرالثانى

 ا١برٲبة بعناصر التاـ كالوضوح الدقيق التتديد يقتضى الذل ا١بنائية الشػرعية مبػدأ مع يصطدـ يكػاد ا٤بشرع اتبعو الذل األسلػوب

 ا٤بختلفة اإلعبلـ كسائل طريق عن األفراد لدل البيئى الوعى زيادة على العمل ا٤بشكلة ىذه كطأة من ٱبفف أنو إال كشركطها،

 ك٪بدد. ككضوحا بساطة أكثر بأخػرل الفنية كا٤بفردات ا٤بصطلتات بعض استبداؿ طريق عن كالعلمية ا٤بعنية كا٤بؤسسات كا١بمعيات

 مع القضايا من النوع ىػذا لنظر كتأىيلهم تدريبهم يتػم القضاة من عددنا تضم البيئة قضايا بنظر ٚبتص ٧بكمة بإنشاء للمشرع الدعوة

 ا٤بشرع فيها استخدـ التنفيذية اللوائح أك التشريعية النصوص َب سواء ألمثلة كسنعرض الشأف، ىذا َب ا٤بختصْب با٣ببػراء االستعانة

. كالدقيقة العالية الفنية كا٤بفردات ا٤بصطلتات

 ( التشريعية النصوص فى ) البلجيكى القانوف فى -أكال

 التلوث من البتر مياه ٕبماية كا٣باص 1967/ 7/ 4 َب الصادر القانوف َب كالغامضة الفنية ا٤بصطلتات بعض البلجيكى ا٤بشرع استخدـ

 11/  29 َب الصادر بالقانوف البلجيكى ا٤بشرع نظم كقد بالكربونات ا٥بيدركجْب مزج طريق عن البتر ماء كربنة منع على فيو نص حيث

.  با٥بيدرككاربورايت البتر مياه خلط نظاـ السابق للقانػوف ا٤بعػدؿ 1967/

 ا٣بربة بأىل باإلستعانة إال معناىا على الوقوؼ السهل من ليس كفنية كميائية مصطلتات استخدـ البلجيكى ا٤بشرع أف فنبلحظ

. الشأف ىذا َب كا٤بتخصصْب

 ( التنفيذية اللوائح فى ) المصرل القانوف فى -ثانيا

 األمر يقف كٓب.  غامضة كميائية ٗبصطلتات فيها كجاء البيئة بشأف 1994  لسنة 4 رقم للقانوف التنفيذيػة البلئتة ا٤بصرل ا٤بشرع أصدر

 التنفيذية البلئتة من ( 10) رقم با٤بلتق جاء ما ذلك أمثلة كمن معناىا على الوقوؼ يصعب  أجنبية ٗبصطلتات جاء بل ا٢بد ىذا عند

 ) بأهنا  البترية البيئة َب تصريفهػا الصناعية ا٤بنش ت على ٰبظر كالٌب للتتلل القابلة غّب ا٤بلودة للمواد بيانان  بو جاء حيث الػذكر سالفة

                                                           
  437ٓ، اٌّوعغ اٌَبثك ،  فوط اٌٙو٠ِ / ك  
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 بعد يتتلل منها بعضا إف حيث البترية البيئة َب صرفها يتم الٌب الكميات على أساسا معتمدة طويلة ٤بدة البيئة َب تتواجد الٌب ا٤بواد تلك

:-  إٔب 1ا٤بلتق كقسمها ( البيئة َب كالَبكيز ا٤بواد ىذه تركيب على معتمدة سنوات عدة إٔب شهور من تصل طويلة فَبات

. أمثلتها كمن عضوية غّب مواد ( 1)

. كمركباتو الزئبق  -

. كمركباتو الرصاص  -

. كمركباتػو الكاديـو  -

. كمركباتو    الزنك ػ السلينيـو ػ النيكل ػ الفانديـو ػ الكوبالت  -

 2.أمثلتها كمن العضوية ا٤بواد ( 2 )

Organophosphorus.  

Dimethoate.  

Malathion. 

 الٌب البسيطة ا٣بانقة للغازات بالنسبة.  البيئة بشأف 1994 لسنة 4 رقم ا٤بصرل للقانوف التنفيذية البلئتة من 8 رقم با٤بلتق أيضا جاء كما

% 18 عن يقل أف ٯبوز ال كالذل ا١بو َب األكسجْب تركيز ك ا٤بؤدر العامل يكوف تذكر فسيولوجية آدار ٥با ليست

 العتبية الحدكد المادة

 مالحظات قصيرة لمدة التعرض حدكد الجزئى المتوسط 

  ـ3/  مجم المليوف فى جزء ـ3/  مجم المليوف فى جزء 

  270 150 180 100 استيالدىايد

  37 15 25 10 الخليك حام 

 جلد+    20 5 الخليك اندريد

  2375 1000 1780 750 اسيتوف

 جلد+  105 6 70 40 اسيتونيتريل

                                                           
كاه اٌؼوثٝ . ، اٌطجؼخ األٌٚٝ  اٌقبٕخ ثٗ ٚاٌّالؽكٚالئؾزٗ اٌزٕف١ن٠خ  994 ٌَٕخ  4لبْٔٛ اٌج١ئخ اٌّٖوٜ هلُ  أٔظو  

  52 ٓ   ٌٍْٕو،
 53 ،   52 أٔظو لبْٔٛ اٌج١ئخ اٌّٖوٜ ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ن٠خ ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ  2
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 بركمايد رباعى

 حام  األستلين

 سالسيك استيل

 ( اسبرين )

1 15 

5 

1.5 20  

  0.8 0.3 0.25 0.1 اكركلين

 جلد+  0.6  0.3  أمايد اكربل

    30 10 اكريليك حام 

 جلد+     2 اكربلونيتريل

 جلد+  0.75  0.25  الدرين

 جلد+  10 4 5 2 األليلى الكحوؿ

  6 2 3 1 االليل كلوريد

   20  10 المعدنى األلومينـو

 مساحيق كاألكاسيد

 البيرك

5     

 األمالح اللحاـ أدخنة

 القابلة

5     

     2 للذكباف

     2 األلكيالت

 يشكل ٩با ، كا٤بركبة الغامضة ا٤بصطلتات كاستخداـ الفُب بالطابع تتسم البيئية القوانْب مدل أل إٔب تربز ا١بداكؿ ىذه أف كا٤ببلحظ

.  القانوف تطبيق َب القاضى أماـ صعوبة
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=  التجريم مجاؿ فى األسلوب لهذا الجنائى المشرع ألسلوب تقديرنا= 

 تفسّبىا يسمح عبارات يستعمل أف التجرٙب نصوص كضع عند فللمشرع ، كالتخلف با١بمود القانوف يوصف أف الشرعية مبدأ يعُب ال 

 أدت الٌب ا٤بربرات من ىناؾ أف كنعتقد ، الضػارة األفعاؿ إزاء اجملتمػع ٞباية إٔب ا٢باجة كبْب الشرعية مبدأ على اافظة بْب التوازف بتتقيق

:  يلى فيما أٮبها إٝباؿ ٲبكن كالٌب ، ا١برائم من الطائفة تلك َب الشرعية ٤ببدأ الصاـر ا١بمود عن التخلى إٔب ا١بنائى با٤بشرع

. متميز عا٤بى طابع ذات اجتماعية قيمة على ا٢بفاظ ضركرة أملتو التجرٙب َب األسلوب ىذا أف  -1

 االعتداء ٱبتلف إذ ، بالبيئة ا٤باسة األفعاؿ تنوع َب ا٣بصوصية ىذه كتظهر ، التقليدل اإلجراـ عن ٛبيزه ٖبصوصية البيئى اإلجراـ يتميز -2

.  التلوث مصادر باختبلؼ ككذا ا٤بلوث نوع كباختبلؼ ،  اإلنساف فيها ينشط الٌب اجملاالت باختبلؼ عليها

 لؤلكساط كالبيولوجية كالكميائية الفيزيائية ا٣بواص دراسة حتما يسبقها أف البد ا١برائم ىذه مثل َب التجرٙب عملية أف ذلك إٔب أضف

 السلطة تفويض إٔب ا١بنائى با٤بشرع أدل الذل األمر كىو ، بإفرازىا ا٤بسموح الكميات ككذا ، السامة أك ا٣بطرة ا٤بواد كٙبديد ا٢بماية ٧بل

 التطور خاصية عن فضبل ىذا ، بالغرض يفى ما الفنية كاألجهزة العلمية ا٣بربات من ٛبلك ألهنا نظرا ، التجرٙب تفاصيل ٙبديد َب اإلدارية

 من تفرزه قد كما ، استخداماهتا ٦باالت كتوسع الصناعة كسائل لتطور نظرا ، التقليدية با١برائم مقارنة بالبيئة ا٤باسة األفعاؿ هبا تتميز الٌب

 مسايرة إلمكانية التنفيذية السلطة إٔب االختصاص من كبّبا جانبا ا٤بشرع منح أيضا لنا يفسر الذل األمر ، البيئى بالوسط ضارة مواد

 .  كقرارات لوائح من تصدره قد ما خبلؿ من ا١برمى التطور ىذا

 

  الخاتمػة

 هبذه ا٣باصة للطبيعة نظرا ، البيئة تلويث جرائم َب كالعقاب التجرٙب ٦باؿ َب الدكلية االتفاقيات مساٮبة مدل الدراسة ىذه أكضتت

.  ا١برائم

 الدكٔب القانوف بْب الوديق لبلرتباط نظرا ، التلوث جرائم من الكثّب مكافتة َب الدكلية لبلتفاقيات التدخبلت ىذه مثل تنامت قد حيث

:  أٮبها من ،  التجرٙب ٦باؿ َب اإلشكاليات من العديد معو ظهر الذل األمر.  الشأف ىذا َب الوطُب كالقانوف

:-  إشكاليتْب عليها ترتب كالذل بالبيئة ا٣باصة كا٤بفردات ا٤بصطلتات كضوح عدـ مشكلة -

.  النصوص ىذه ٤بثل تطبيقو عند القاضى تقابل الٌب الصعوبات ببعض تتعلق  –األكلى

 األسلوب كىذا ، بالقانوف ا١بهل إلدعاء أكسع ٦باال يتيح الذل األمر هبا ا٤بخاطبْب أماـ النصوص ىذه مثل كضوح بعدـ تتعلق  –الثانية

 الدعوة ذلك من ٱبفف كلكن ، كشركطها ا١برٲبة لعناصر التاـ كالوضوح الدقيق التتديد يقتضى الذل الشرعية مبدأ مع يصطدـ يكاد

 َب هبا ا٤بعموؿ الدكلية كاالتفاقيات البيئة بالقوانْب إ٤باـ على مؤىلْب قضاة تضم ا١برائم من النوع ىذا تنظر متخصصة ٧باكم إنشاء إٔب
  ااكم ىذه تشكيل َب كا٤بتخصصْب با٣برباء االستعانة مع ، الشأف ىذا

 بعيدة ككاضتة دقيقة ا١بنائية النصوص تكوف أف يقتضى الذل ، ا١بنائية الشرعية مبدأ فلك َب يدكر أف ٯبب التجرٙب ىذا أف إٔب كانتهينا

 ا٤بوضوع ٧بكمة بْب ٰباؿ ال حٌب فيها غموض كال التباس ال يقينية بصورة ٧بددة ا٤بؤٜبة األفعاؿ تكوف كأف ، الغامضة ا٤بصطلتات عن

.  عقوبتها كتقرر أركاهنا جرٲبة لكل تعْب منضبطة قاعدة إعماؿ كبْب
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 ك٠بتها امية ا٤بصاّب كطبيعة يتناسب ٗبا التجرٙب من أخرل أشكاال يستتدث أف ا١برائم ىذه َب ا١بنائى ا٤بشرع على لزاما كاف ىنا كمن

.  ا٤بتغّبة

 العاـ اإلطار كرسم الوصفى بالتتديد تكتفى الٌب ا٤برنة الصيغ ذات ا٤بفتوحة النصوص استخداـ ا١بنائى للمشرع أتاحت السياسة كىذه

 ، ككاضتة تفصيلية بطريقة شركطو كبياف كعناصره اإلجرامى الفعل مضموف لتتديد الدكلية االتفاقيات نصوص إٔب كاإلحالة للتجرٙب
.  ا١برائم ىذه مثل ٤ببلحقة ا٤بركنة بعض الشرعية مبدأ أكسبت ا٢بديثة ا١بنائية السياسة كىذه

  :- ألٮبها نعرض كالتوصيات النتائج من ٦بموعة إٔب الدراسة ىذه َب انتهينا كقد

 

.  النتائج:  أكال= 

 من يكوف ٤بواد مستمر تطور من العلم عنو يكشف ٤با نظرا االستقرار بعدـ البيئة تلويث جرائم َب ا١بنائى النص يتصف -

.  للبيئة تلويث إحداث شأهنا

 ككشف مضموهنا بياف َب ٙبتاج دقيقة كمصطلتات فنية صياغة َب البيئة ٞباية ٦باؿ َب الدكلية االتفاقيات من الكثّب جاءت

.  الشأف ىذا َب ا٤بتخصصْب إٔب طبيعتها

 اجملتمع من كمقبوال عاما إطارا ٛبثل الٌب بالقواعد الوطُب القانوف ٲبد كفعاال مثمرا رافدا الدكلية االتفاقيات نصوص ٛبثل -

 العلمية با٤بعايّب الوطُب ا٤بشرع ٛبد كما.  بالتلوث ا٤بتعلقة األفعاؿ من مشركع غّب أك مشركعا اعتباره ٲبكن ما حوؿ الدكٔب

 بأضرار أٝبع للعآب تبصرة ٛبثل الدكلية ا١بهود أف عن فضبل ، بالتجرٙب القانوٗب تدخلو عليها يؤسس أف ٲبكن الٌب كالفنية

 . البيئة على التعدل كأخطار

 جغرافيا تكوينها العتبارات الوطُب كالقانوف الداخلى القانوف بْب كديقا االرتباط فيها يبدك الٌب اجملاالت من البيئة تعد -

.  الدكلية الطبيعة مشكبلهتا من الكثّب على يضفى الذل األمر ، كطبيعيا

.  التوصيات  –ثانيا= 

 من شيئا القانونية القواعد تكسب التجرٙب عملية َب متطورة كأ٭باط كسائل يستتدث أف الوطُب ا١بنائى با٤بشرع هنيب -

.  التلويث أفعاؿ عن الناٝبة ا٣بطورة الحتواء البلزمة ا٤بركنة

 مبدأ على اافظة بْب التوازف بتتقيق تفسّبىا يسمح عبارات يستعمل أف التجرٙب نصوص كضع عند با٤بشرع هنيب -

 . بالبيئة الضارة األفعاؿ إزاء اجملتمع ٞباية إٔب ا٢باجة كبْب الشرعية

 التضخم إزالة على للعمل ، البيئة ٢بماية ا١بنائى القانوف تدخل عن كبديل اإلدارية الغرامات استخداـ للمشرع ا٤بمكن من -

 .  ا١بنائية النصوص َب ا٤بلتوظ

 ا٣بربة ذكل من مؤىلْب قضاة عضويتها َب تضم أف على ، البيئية ا١برائم بنظر خاصة ٧بكمة بإنشاء ا٤بشرع نوصى -

 من الكثّب كغموض البيئية القوانْب لتعقيد نظرا البيئى اجملاؿ َب ا٣برباء بعض جانب إٔب ، الشأف ىذا َب الدكلية باالتفاقيات

.  مصطلتاهتا
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 :ملخص

النقل البترم ك بصورة خاصة نقل اركقات ىو مسبب رئيسي ألنواع ٨بتلفة من التلوث الٍب هتدد النظاـ البيئي البترم  إف 
نتيجة عن ارتفاع ٨باطر كقوع حوادث  الٍب تسبب ُب تسرب ا٤بواد النفطية ك العديد من ا٤بلودات ُب البتر ٩با يؤدم أب اإلخبلؿ 

ٕبث سوؼ نتطرؽ إٔب ا٢بديث عن التلوث البترم ا٤بتعلق بنقل ا٤بواد النفطية على خط البتر األبيض ُب ىذا  اؿ بالتوازف البيئي ؛
. ا٤بتوسط

كضع دراسة حديثة حوؿ ىذا ا٤بوضوع ، مع العلم أف غالبية الدراسات كاإلحصائيات  كاألسباب كراء اختيار ىذا ا٤بوضوع ىي
. ك تقتصر فقط على التقارير الٍب نشرهتا ٨بتلف ا٤بنظمات  شتيتة كليست با١بديدةكانت  الٍب ًب إعدادىا سابقا

كبالنظر إٔب أف التلوث النفطي ىو كاحد من أخطر ا٤بلودات الٍب هتدد النظاـ اإليكولوجي ، سنتاكؿ إجراء دراسة ٛبس ىذا 
٤بكافتة ىذا النوع من  (شريعاتالت)ا٤بوضوع من خبلؿ عرض األسباب كالتأدّبات على البيئة البترية ك ا١بهود اإلقليمية كالدكلية 

 . ، كالتشريعاتالتلوث البترم ، كالنقل البترم للنفط،  البتر األبيض ا٤بتوسط: الكلمات الرئيسية  التلوث

 

Résumé : 

Le transport maritime et particulièrement le transport des hydrocarbures est un générateur de 

divers types de pollutions qui menacent l’écosystème marin en raison de risque élevé d’un 

accident ou un incident provocant du déversement, en mer, des produits huileux et polluants 

qu’ils font perturber l’équilibre environnemental ; 

Ce travail concerne la pollution marine liée au trafic des hydrocarbures et leur 

comportement dans la Méditerranée ; 

Les motifs qui sont derrière la sélection de ce sujet sont les suivants : 

Etablir une étude récente sur ce sujet, sachant que la majorité des études et des 

statistiques qui ont été préalablement préparées sur le sujet sont rares et ne sont pas  

récentes et restent limitées à des rapports publiés par divers organisations, pour 

cela, nous avons essayé de préparer une étude récente sur le sujet ; 
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Considérant que la pollution par les hydrocarbures est l’une des pollutions les plus 

dangereuses qui menacent l’environnement marin et son écosystème, nous allons 

essayer de mener une études qui touche ce sujet en montrant les causes et leurs 

impacts sur l’environnement marin et les efforts internationaux, régionaux pour 

lutter contre ce type de pollution. 

Mots clés: Pollution marine ; transport maritime des hydrocarbures ; Mer Méditerranée, 

législation. 

 

 

1 Introduction  

Le développement du trafic par voie maritime des hydrocarbures au cours du siècle passé 
justifie la nécessité de connaître leur deveniren cas de déversement accidentel en mer ou 
encore face aux pollutions de faible ampleur qui risquent de s’y propager dans la zone 
portuaire ; 

Le transport du pétrole est devenu un besoin nécessaire. Aujourd’hui, plus de 60 % du 
transport mondial de brut est assuré par la mer [1]. 

Mais le transport maritime des hydrocarbures ne peut pas se concevoir sans 
l’intervention de risques de pollution pétrolière ; 

Environ 20% des pollutions de la mer ont pour origine les activités maritimes, au premier 
rang desquelles la navigation avec les rejets d’hydrocarbures [2]; 

Bien que la Méditerranée ne représente qu’à peine 0,7% des surfaces océanes dans le 
monde, la densité du trafic maritime y est très importante. Ainsi, 30% du volume du 
commerce maritime a pour origine ou but un port de la Méditerranée ou la traverse. 

 

2 Pollution marine de la méditerranée  

2.1    Zone d’étude  

La mer Méditerranée est un modèle réduit des océans, on y trouve tous les écosystèmes 

côtiers et océanique mais leurs dimensions sont plus restreintes et faciles à étudier, elle est 

une mer fragile et semi fermée dont le littoral est soumis à une forte pression démographique 

[3], elle s’étend sur 3 millions de km carré et étirement de 30 km de Gibraltar au littoral 
syrien, avec une largeur maximale de 800 km. 

La méditerranée apparaît comme un grand lac, entouré de trois continents, Europe, Asie 
et Afrique, elle  accueille chaque jour quelque 600 navires,soit un tiers du trafic pétrolier 
mondial. Ces navires déversent illégalement environ 600 000 tonnes d'agents de lest pollués 
par des produits pétroliers et il a été estimé que pour un million de tonnes du pétrole 
transporté, une tonne déversée dans la mer.[4] 

Les pays de la Méditerranée forment un groupe de 21 pays : l’Espagne, la France, Monaco, 

l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie, la Grèce, la Turquie, la 

Syrie, le Liban, Israël, la Palestine, Chypre, l’Égypte, la Libye, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc 

et Malte.[5] 
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2.2 La pollution par les hydrocarbures 

Les hydrocarbures répandus en mer menacent individuellement les organismes, les 
ressources situées à proximité immédiate, ainsi que l'ensemble de l'écosystème. Ils 
menacent par ailleurs le littoral et les estuaires. Dans certains cas particuliers, tels que des 
hauts fonds à forte charge sédimentaire, les hydrocarbures peuvent couler au fonds de la 
mer, et constituer ainsi une source permanente de pollution. Ils peuvent ainsi tuer les 
organismes benthiques, aussi bien à court qu'à long terme.[6] 

La pollution par les hydrocarbures se présente sous deux aspects : 

 

 Pollution accidentelle ;  

 Pollution opérationnelle  

 

2.2.1 La pollution d'origine accidentelle en mer méditerranée  

Elle est évidente, choquante et laide. Elle est due aux accidents de navigation ou de forage, 

la nappe formée au large s'échouant le plus souvent au rivage avant d'avoir vieillie [7]; 

Les catastrophes maritimes survenues au niveau mondial depuis 1967ont été citées 
comme suit [1][8][9]: 

 Torrey Canyon 18 mars 1967 (Angleterre) 

 Urquiola, 1976 (La Corogne, Espagne) 
 Amoco Cadiz, 16 mars 1978 (France) 

 Andros Patria, 1978 (Espagne) 

 Atlantic Empress, 19 juillet 1979 (large de Tobago) 
 Tanio, 7 mars 1980 (Bretagne)  

 Exxon Valdez, 24 mars 1989 (Valdez, Alaska)  

 Khark 5, 1989, Large du Maroc 

 Haven 11, avril 1991 (Gênes, Italie( 
 AegeanSea, 3 décembre 1992 (La Corogne, Espagne) 

 Braer, 5 janvier 1993 (Shetlands, Écosse) 

 SeaEmpress, 15 février 1996 (Pays de Galles) 

 Katja 7 août 1997 

 Erika, 12 décembre 1999 (Bretagne sud, France). 

 Prestige, 13 novembre 2002 (Galicie, Espagne). 
 

2.2.2 Pollution des pétroliers (pollution opérationnelle)  

Elle résulte de l'exploitation normale des navires, principalement le lavage des cuves et la 
vidange des eaux de ballast ‘’le déballastage’’ (Après avoir terminé les opérations de 
déchargement du pétrole, le navire doit remplir ses cuves d’eau pour assurer la stabilité 
lorsqu’il fait retour. Lorsqu’il effectue l’opération de charger le pétrole, il doit vider les eaux 
qui sont dans sa cuve et cette opération se nomme le déballastage. 

Les pétroliers doivent jeter les eaux de ballast dans les installations de réception 
portuaires dotées pour collecter ce type de déchets. Mais en réalité les navires jettent les 
eaux de ballast dans la mer) 
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Discussion : pollution accidentelle et pollution opérationnelle, qu’elle est la plus grave? 

Selon l’opinion publique ; les accidents sont la cause principale de  la pollution par les 
hydrocarbures, mais en réalité ils ne présentent que 10% contre 90%de déversements 
volontaires1*10+.A l’inverse des pollutions accidentelles, les pollutions opérationnelles sont 
délibérées et proviennent de l’exploitation normale du navire. Même si les hydrocarbures 
peuvent être rejetés en mer dans les limites prescrites par la réglementation, ils doivent 
normalement être vidés dans des installations portuaires adaptées. 

 

2.3Législations  

Le droit de l’environnement provient de deux sources juridiques. Il résulte soit du droit 

international conventionnel, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre 

sur l’environnement. 

Les grandes institutions internationales telles que l’Organisation Maritime International 

(OMI), travaillentdepuis des années afin de lutter contre ce type de pollution en mer.  

Au niveau international plusieurs conventions sont adoptées pour protéger l’intégralité 
du milieu marin (dont la mer Méditerranée) des rejets d’hydrocarbures. 

 

2.3.1 Les conventions internationales visant à protéger le milieu marin  
 

 La convention de Londres de 1954est considérée comme la première convention 

multi parties pour protéger le milieu marin de la pollution pétrolière. Signée par 20 pays, sa 

validité a commencé en 1958 et elle a été amendée en (1962 – 1969 – 1971). 

Elle détermine les matériaux du déchargement, l'huile lourde du diesel, le pétrole et les 
navires dans l’article1. Elle décide que ses règles sont effectuées sur toutes les navires 
enregistrés dans la zone des États membres et les navires arborant les nationalités et les 
pavillons de ces gouvernements, á l'exception des pétroliers qui ont de la cargaison de moins 
de150 tonnes, des autres navires qui ont d’une cargaison moins de 500 tonnes, les 
vaisseaux, et les navires militaires. La convention a appelé les états membres à appliquer les 
règles sur tous les navires de service, en tenant compte la taille, le genre et l'huile qu'ils 
utilisent. 

L’article 4, interdit absolument aussi le rejet de l'huile et de mélanges huileux des 
pétroliers dans des zones spéciales à 100 miles de distance de la plus proche ligne terrestre 
qui est comprise dans les eaux territoriales. Ces régions englobent la mer Baltique, la mer 
duNord, le nord du Canada, la Méditerranée, la mer Noire, la mer d'Oman, le golfe du 
Bengale et le Golfe arabique. 

                                                           
1
Source CEDRE, Le Monde du 4 octobre 2008, mais selon les sources, les pollutions accidentelles varient entre 2,5% (Bulletin d’études de la 

marine n°43 décembre 2008) et 5% (REYNAUD Christian, Transport etenvironnement en Méditerranée, édition les Fascicules du plan bleu, 

1989). La source la plus récente est ici privilégiée 
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 Convention MARPOL ;La Convention internationale pour la prévention de la 

pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le 

protocole du 17 février 1978 [12], elle a l’objectif de  Prévenir la pollution de 

l’environnement marin par des navires du fait du fonctionnement de ceux-ci ou d'un accident, 

elle a indiqué directement sa protection en considérant la mer Méditerranée comme une zone 

spéciale et en imposant des règles strictes sur le transport maritime. Tous les pays du dialogue 

méditerranéen (sauf la Jordanie) sont partis à la Convention MARPOL. 

Cette  convention est réalisée à cause de l'insuffisance de la convention de Londres en 
1954, et fait de la croissance des accidents et des naufrages des navires et pétroliers qui 
portent des matières pétrolières ou des autres matières non pétrolières dans la mer. 

 

 La convention de SOLAS 1974 ; cette convention fixe les normes de construction, 

d’équipement et de fonctionnement des navires. 

Le lavage au pétrole brut présente des dangers au niveau de l’exploitation en raison de 
l’accumulation de gaz explosifs dans les citernes à cargaison à mesure que les hydrocarbures 
sont déchargés. C’est la raison pour laquelle il est stipulé dans le protocole relatif à la 
convention SOLAS de 1974, adopté en 1978 et entré en vigueur en mai 1981, qu’un dispositif 
à gaz inerte doit toujours être utilisé lorsque la méthode du lavage au pétrole brut est 
appliquée. 

 

 la convention de MotegoBay (la convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

en 1982), a indiqué de manière indirecte la protection de la mer Méditerranée en adoptant 

l’idée de protéger les mers-fermées et semi-fermées dont la mer Méditerranée, elle a pour 

objectif d’établir « un ordre juridique pour les mers et océans qui facilite les communications 

internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et océans, l’utilisation 

équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et 

l'étude, la protection et la préservation du milieu marin »,  

Enfin, en raison de l’insuffisance des normes internationales, les pays Méditerranéens ont 
adopté le système de Barcelone qui est une coopération régionale entre les pays riverains 
pour protéger la mer Méditerranée. 

 

 La Convention de Barcelone, 1975 (Elle marque la reconnaissance de l'identité de 

la région méditerranéenne et le souci de sauvegarder l’environnement marin). 

 

 Plan bleu 

Inquiets de voir se dégrader la mer qui constitue leur lien naturel, les pays riverains de la 

Méditerranée, réunis à Barcelone (en 1976) sous l'égide du Programme des N.U. pour 

l'environnement, signèrent une Convention pour la protection de cette mer commune et 

décidèrent en même temps de lancer et de financer un Plan d'Action destiné à renforcer la 

mise en œuvre de cette convention. 
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Le Plan Bleu offre d'abord un ensemble de données et d'études systémiques et 

prospectives, assorties le cas échéant de propositions d'actions, qui est destiné à fournir aux 

pays riverains de la Méditerranée des informations utiles pour la mise en œuvre d'un 

développement socio-économique durable n'entraînant pas de dégradations de 

l'environnement. 

 

 Le plan d’action pour la Méditerranée (P.A.M) : l’institution d’une 

véritable coopération intra-méditerranéenne  

 

Le Plan d’action pour la Méditerranée est le premier regroupement régional sur les 

questions environnementales. 

 

 Le Protocole d’Izmir. 1996 Relatif à la prévention de la pollution de la mer 

Méditerranéenne par les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur 

élimination. 

 

2.3.2 La convention de Londres du 30 novembre 1990 sur la préparation, la 

lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures(convention OPRC) 

Cette convention a été adoptée à Londres en 1990, et entrée en vigueur le 13 mars 1995. 
Elle prescrit l’élaboration de plans nationaux pour réagir rapidement contre ce type de 
pollution. 

 

 Le Protocole de la Valette 2002 Portant sur la coopération en matière de prévention 

de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la 

mer Méditerranée. 

Un objectif est également fixé par la S.M.D.D. : éliminer d’ici 2025 les pollutions 

opérationnelles par les navires. 

 

3.3.3  Droit national et efforts de l’état algérien [11] 

 

 Loi n° 98-05 du AouelRabieAouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 modifiant et 

complétantl'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime. 

 

 Décret exécutif n° 94-279 du 17/09/1994 portant organisation de la luttecontre les 

pollutions marines et institution des plans d'urgence «TELBAHR
1
». 

 

Discussion : pourquoi les systèmes régionale et les accords au temps où il existe la 

norme internationale?   

 

La difficulté de résoudre certains problèmes au plan universel, les particularismes 

régionaux, une meilleure connaissance de la situation au plan régional, des intérêts communs, 
                                                           

1
TELBAHR est dispositif qui  repose sur la mise en œuvre de plans d’urgence au niveau local, dans les quatorze wilayas côtières, au niveau 

régional, par rapport aux trois façades maritimes, ainsi qu’à l’échelle nationale 
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parfois des liens culturels, historiques, économiques très étroits, tout cela peut pousser des 

États à s'unir dans le cadre d'une organisation régionales. 

La norme mondiale est généralement moins exigeante du fait de sa vocation à s'appliquer à 

un grand nombre d’États ayant des degrés de développement économique très différents et 

diversement intéressés qui la conduit à s'établir sur une base minimale commune. Les textes 

conventionnels à portée régionale sont susceptibles d'être plus rigoureux car conclus entre un 

nombre limité de parties qui présentent une plus grande cohésion et qui sont directement 

concernées.    

Toutes ces règlementations devaient être utilement complétées par des actions pratiques, ce 

qui a donné naissance à divers accords de coopération régionaux. 

Le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, le 

Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Tunisienne ont 

signé un accord portant plan d’urgence sous régional pour la préparation à la lutte et la lutte 

contre la pollution accidentelle dans la zone de la Méditerranée du Sud-ouest au 20 juin 2005. 

 

3.  Principes d’intervention en mer  [8] 

 
Lutter contre une marée noire nécessite de mettre en œuvre des moyens conséquents selon 

des choix stratégiques qui prennent en compte la nature du produit déversé, le lieu de 

l’accident, les conditions météorologiques, les caractéristiques environnementales. 

 

 Agir à la source: C’est un principe essentiel qui peut se décliner par différentes 

actions, Alléger le navire en effectuant des opérations de transfert de la cargaison depuis le 

navire accidenté vers un navire allégeur est une première option qui nécessite des moyens de 

pompage lourds. Achever le déversement de l’épave est une option qui est mise en œuvre 

pour éviter un déversement continu sur une longue durée,Le remorquage de l’épave, ou partie 

de l’épave, vers un port par un remorqueur est une opération qui peut être une réussite (ex. 

Tanio) ou un échec (ex. Erika), Le dernier principe à respecter est celui de purger la source 

qui a généralement sombré. 

 

 Confiner et récupérer les hydrocarbures en mer : Cette double opération de 

confinement des hydrocarbures à l’aide de barrages et de récupération par des récupérateurs 

nécessite d’associer des moyens logistiques pour le stockage des hydrocarbures. 

 

 Traiter la pollution : le traitement se fait par les produits dispersants. (Il est souvent 

demandé pourquoi on ne cherche pas à brûler les hydrocarbures en mer. Encore faut-il que les 

produits pétroliers bruts ou raffinés contiennent suffisamment de fractions volatiles (faible 

point éclair) et si le cas est envisageable, faut-il encore confiner les hydrocarbures avec des 

barrages thermofuges avant de provoquer leur inflammation. Les conditions de réussite sont 

telles qu’il vaut mieux considérer le brûlage volontaire comme ne faisant pas partie 

aujourd’hui de la pratique de lutte anti-pollution).  

 

 Lutter à terre : La lutte à terre consiste à envisager de nombreuses opérations :  la 

protection des zones sensibles, le ramassage du pétrole échoué à la côte, le nettoyage des 

plages, le lavage des rochers et structures bétonnées. 

Discussion: qu’est ce qu’on doit faire en cas oùles opérations de nettoyagevont 
occasionner des dégâts supplémentaires à la pollution elle-même ? 
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« Ne rien faire »; Cette option est à prendre en compte, parce que les hydrocarbures ne 
sont pas persistants, parce il vaut mieux laisser le gros de la pollution arriver à la côte avant 
d’envisager des opérations de ramassage. Ce sont des options qui ne sont pas toujours 
faciles à prendre devant les demandes des élus locaux et nécessitent des efforts 
d’explications. 

 

3 Conclusion 

Le droit maritime international comporte des insuffisances au titre des normespréventives 

et de lutte opérationnelle contre les marées noires. L’ampleur desinsuffisances est illustrée par 

les difficultés d’application des instruments juridiquesinternationaux.[12] 

L’inégalité économique et technologique est l'une des raisons importantes quiont entravé 

l'adoption des procédures normalisées et elle est à l'origine de l'incapacité du l’Algérie et des 

autre pays en développement(PED) à adopter des mesures efficaces pour s'acquitter des 

obligations stipulées dans lesconventions internationales et régionales. 

Et en raison de l’incapacité scientifique et technologique, les PED ne peuvent pleinement 
participer aux négociations internationales sur l’environnement, Ils demandent toujours 
l’assistance scientifique des pays développés *1+. 

Enfin, les évolutions techniques dans la construction des navires participeront 
nécessairement à la diminution de ce fléau de pollutions maritimes par hydrocarbures. Les 
grandes compagnies maritimes, disposant de solides bases financières, ont les moyens 
d’entretenir leur flotte et mettent déjà en service des navires pourvus de systèmes de 
récupération des matières polluantes. 
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  نظيفة بيئة في فاسفإلا حق

 (الجزائر)باتنة  –، جامعة الحاج لخضر عاقلي فضيلة/د
 

Résumé  

    La question de la protection de l’environnement a connu une très grande importance  , soit par le biais du perspectif 
législatif mondial ou national, car elle a inévitablement une valeur nationale et humanitaire en vu de de réserver les 
ressources naturelles, car il est du devoir de la génération actuelle envers les générations futures, ainsi que d'un devoir 
envers la vie humaine. L’intérêt de l’environnement n’est pas donc limité pour les écologistes et les spécialistes et les 
décideurs économiques et politiques mais une question d’intérêt général. 

     Le développement durable  répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins, le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 
démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité. 

    Tout  les pays développés où sous-développés ainsi que  l’ Algérie tentent à réhabiliter l'environnement et à résoudre 
les problèmes environnementaux en faveur du développement durable.   À cet égard, Tout  les pays ont émis plusieurs 
législations et réglementations et ainsi son partenariat à plusieurs conventions internationales et protocoles liée au 
développement durable et à la stratégie environnementale pour garantir un environnement propre qui représente le plus 
important des droits de l’homme. 

         Par conséquent, nous essayons à travers ce papier discuter des points suivants: 

 Premièrement: le cadre théorique du sujet ( droit, environnement). 

Deuxièmement :  l'homme a droit à un environnement sain  et propre du  point de vue de droit international.   

Troisièmement : l'homme a droit à un environnement sain et propre dans les législations  nationales.   

Quatrièmement: l'homme a droit à un environnement sain dans et propre dans la  législation islamique .  

Conclusion : ( résultats et propositions)  

 

: ِملِخ

 التشريعية النظرة خبلؿ من سواء اإلىتماـ أكرب البيئة ٞباية موضوع إيبلء مضى كقت أم من كأكثر حاليا، الضركرم من أضتى لقد     

 كتكريسها هبا االلتزاـ على ا١بميع ٰبرص كإنسانية كطنية قيمة البيئة على اافظة تصبح أف من مناص ال ألنو الوطنية، أك العا٤بية

. ا٢بياة ٘باه بشرم كاجب ككذلك القادمة، األجياؿ ٘باه ا٢بإب ا١بيل كاجب بساطة بكل ألنو الطبيعية ا٤بوارد ٥بدر للتصدم
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 كالسياسية، االقتصادية القرارات كصانعي االختصاص كذكم اإليكولوجيْب على بو االىتماـ مقتصر أمرا البيئة موضوع يكن ٓب كعليو     

 اإلىتماـ يتسع أف ُب غرابة كال كالوظيفية االجتماعية مواقعهم عن النظر بغض ا١بميع اىتماـ مسألة ليصبح األطر تلك كل تعدل أنو بل

. ا٢بياة نواحي ٨بتلف على مباشر غّب أك مباشر أدر من ٥با ٤با الشكل هبذا بالبيئة

 الوعي زيادة ىو األمر ُب ا١بديد كلكن الزمن، عرب تتزايد كانت أٮبيتها أف بل األخّبة السنوات ُب الطارئ با٢بد ليس البيئة أٮبية إف     

. كا١بهوية العا٤بية كا٤بنتديات القمم أجلها من عقدت الٍب ا٤بستدامة بالتنمية ٠بي ٗبا ارتباطها كٗبدل ٕبقيقتها

 إدراكا كأدرؾ البيئية القضايا أنواع ٗبختلف كا٤بتأدر ا٤بؤدر أصبح أنو يقينا أيقن أف إٔب التاريخ عرب بيئتو مع اإلنساف تعامل تباين كقد     

. فيها أحددها الٍب األضرار مقدار كاضتا

 فقد كتكنولوجيا، تقنيات باستخداـ ا٢بياة ُب حاجياتو إشباع ُب البيئة ُب لو ا٤بتاحة كا٤بصادر ا٤بوارد على يعتمد اإلنساف ألف كنظرا     

 خطرا تشكل أصبتت أف إٔب طويلة سنوات عرب كا٤بمتد الواضح األدر ذات البيئية كا٤بعضبلت ا٤بشكبلت من العديد بركز إٔب ذلك أدل

 غّبت قد العشرين القرف مدل لعل اإلنسانية شهدهتا الٍب العديدة التطورات أف على . كونيا كاجبا ٥با التصدم كأصبح حياتو على أكيدا

 .ا٢بياة أسلوب ُب كأدرت الواقع

 حقوؽ من جديدة طائفة بلورت قد اإلسبلمية، الشريعة ُب ككذلك كالداخلي، الدكٕب القانونْب ُب ا٤بوجودة كا٤ببادئ األحكاـ أف إذ     

 صتية بيئة ُب اإلتساف حق كأٮبها اإلنساف ٢بقوؽ ماألفريق ا٤بيثاؽ هبا  ندل كقد ،. اإلنساف حقوؽ من الثالث با١بيل تعرؼ اإلنساف

. مناسبة

: التالية النقاط مناقشة ا٤بتواضعة البتثية كرقتنا خبلؿ من ٫باكؿ كعليو        

. كالبيئة الحق لفكرة المفاىمي اإلطار: أكال                  

. الدكلي ك الداخلي القانوف منظور من نظيفة بيئة في اإلنساف حق: ثانيا                 

. اإلسالمية الشريعة في نظيفة بيئة في اإلنساف حق :ثالثا                 

. (كاإلقنراحات النتائج) الخانمة :رابعا                

: كالبيئة اإلنساف كؽحق لفكرة المفاىمي اإلطار: أكال       

 أك ا٤بشركعة، كا٤بكنة السلطة ٗبعُب حق ٝبع تكوف كقد القانوف، ٰبميها الٍب ا٤بصلتة يعِب ، التشريعي ا٤بفهـو ُب ا٢بق :الحق مفهـو - 

 الرد حق للمشَبم كإف ، مثلو أك قيمتو أك مالو عْب اسَبداد حق منو للمغصوب إف: غّبه،مثبل على ألحد ٯبب الذم ا٤بطلب ٗبعُب

. ذلك ك٫بو كصيو أك لوليو حق ىو الصغّب على التصرؼ كإف بالعيب،

. تكليفان  أك سلطة الشرع بو يقرر اختصاص ىو ا٢بق: العاـ ٗبعناه ا٢بق تعريف كٲبكن

 ىامة جد ٗبميزات تتمتع بدكرىا كىذه اإلنساف حقوؽ اىم من تعترب كعليو تعأب ا تفضل من ىي ك لئلنساف ستتقةآب ا٢بقوؽ ىذه ك

 .الشرعية أك الوضعية الناحية من
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:  اإلنساف حقوؽ خصائص - أ

 :الوضعية الناحية من -

.   فرد كل ُب متأصلة اإلنساف كحقوؽ بشر ألهنم الناس ملك ببساطة فهي تورث، كال تيكتسب كال تيشَبل ال اإلنساف حقوؽ *

 الوطِب األصل أك آخر، رأم أم أك السياسي الرأم أك الدين أك ا١بنس أك العنصر عن النظر بغض البشر ١بميع كاحدة اإلنساف حقوؽ *

.   كا٢بقوؽ الكرامة ُب كمتساكين أحراران  ٝبيعان  كيلدنا فقد جتماعياال أك

 أك1 بلده قوانْب هبا تعَبؼ ٓب لو حٌب اإلنساف حقوؽ من آخر شخصان  ٰبـر أف أحد حق من فليس انتزاعها؛ ٲبكن ال اإلنساف حقوؽ*

.   للتصرؼ قابلة كغّب دابتة اإلنساف فتقوؽ القوانْب تلك تنتهكها عندما

.   ئةللتجز قابلة غّب اإلنساف فتقوؽ الئقة معيشة كٗبستويات كاألمن با٢برية يتمتعوا أف ٥بم ٰبق فإنو بكرامة الناس ٝبيع يشيع كي *

:  الشرعية الناحية من -

: اإلسبلمية العقيدة من تنبثق اإلسبلـ ُب اإلنساف حقوؽ*     

 ا2 إال إلو ال أف شهادة على القائم التوحيد كمبدأ التوحيد، عقيدة من كخاصة العقيدة، من أصبلن  تنبع اإلسبلـ ُب اإلنساف حقوؽ إف

 الٍب ا٢بقوؽ على باافظة كيأمرىم أحراران، يكونوا أف كيريدىم أحراران، الناس خلق تعأب ا ألف كا٢بريات، ا٢بقوؽ كل منطلق ىو

  عليها االعتداء كمنع عنها، كالدفاع هبا، االلتزاـ على ا٢برصك شرعها

. (1)الصرٰبة بالنصوص لئلنساف اإل٥بي التكرٙب من تنبع اإلسبلـ ُب اإلنساف فتقوؽ

: إ٥بية منح اإلسبلـ ُب اإلنساف حقوؽ* 

. (2)لئلنساف ا قررىا حقوؽ فهي ٣بلقو، ا منتها إ٥بية منح اإلسبلـ ُب اإلنساف حقوؽ إف

: ا٢بقوؽ أنواع لكل شاملة اإلسبلـ ُب اإلنساف حقوؽ* 

 دكف اإلسبلمي للنظاـ ا٣باضعْب األفراد لكل عامة ا٢بقوؽ ىذه أف كما.الثقافية أك االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية ا٢بقوؽ سواء

. (3)اللغة أك ا١بنس أك اللوف بسبب ا٢بقوؽ تلك ُب بينهم ٛبييز

: التعطيل أك التبديل أك اإللغاء تقبل كال دابتة اإلسبلـ ُب اإلنساف حقوؽ* 

. اإلسبلمية الشريعة من جزء ألهنا

                                                           

 .185،ص2003مخاطرالعوامة عمى التنمية المستدامة،األىمية لمنشر والتوزيع،:باتر محمد عمي ورم/ د- (1)

. 101،ص1996من أجل بيئة افضل،مؤسسة الشباب الجامعية،اإلسكندرية،:كمال الشرقاوي غزالي/ د-(2)

. 96،ص1998النفسية والتوافق،المكتب الجمعي لمكتب،اإلسكندرية،الصحية : رمضان محمد القذافي/ د -(3)
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: اإلسبلمية الشريعة مقاصد مع التعارض بعدـ مقيدة بل مطلقة ليست اإلسبلـ ُب اإلنساف حقوؽ* 

. (1)أفرادىا من فردان  اإلنساف يعترب الٍب ا١بماعة ٗبصاّب اإلضرار بعدـ كبالتإب

: اإلنساف حقوؽ أنواع - ة

:   أساسية فئات دبلث إٔب ا٢بقوؽ تصنيف ٲبكن

 كاألمن كا٢برية ا٢بياة ُب ا٢بق:  كتشمل با٢بريات مرتبطة كىي (" ا٢بقوؽ من األكؿ ا١بيل" أيضان  كتسمى ) كالسياسية ا٤بدنية ا٢بقوؽ *

 ُب االشَباؾ كحرية كالدين كالضمّب كالتفكّب تعبّبكاؿ الرأم كحرية السياسية كا٤بشاركة العبودية من كالتترر للتعذيب التعرض كعدـ
.   كالتجمع ا١بمعيات

 كا٤بستول كالتعليم العمل:  كتشمل باألمن مرتبطة كىي (" ا٢بقوؽ من الثا٘ب ا١بيل" أيضان  كتسمى ) كاالجتماعية االقتصادية ا٢بقوؽ *

.   الصتية كالرعاية كا٤بأكل كا٤بأكل للمعيشة البلئق

 التدمّب من كمصونة نظيفة بيئة ُب العيش حق كتشمل (" ا٢بقوؽ من الثالث ا١بيل" أيضان  كتسمى ) كالتنموية كالثقافية ةالبيئي ا٢بقوؽ *

 . كاالقتصادية كالسياسية الثقافية التنمية ُب كا٢بق

 :البيئة مفهـو -2

 أدل فقد. القركف عرب كقضاياىا للبيئة كتصوراهتم رؤاىم كتطورت العصور، مر على البشر اىتماـ موضع دكما البيئة ظلت فقد     

 اإلنسانية، العلـو بتعدد متعددة ٤بفاىيم اكتسابو إٔب ا٤بعرفة ٦باالت كل كُب ا٤بستويات، كافة على ا٤بصطلح ٥بذا ا٤بكثف االستخداـ

 كالبيئية كا١بغرافية عيةاالجتما البيئة عن ا٢بديث دارجا أصبح العلـو كل ُب لتداخلو كنظرا. كغاياهتا مضامينها باختبلؼ ك٨بتلفة

. إْب...ا٢بضارية كالبيئة االقتصادية

 النشاطات من بالعديد مرتبط أنو حيث مستخدمو، كبْب بينو العبلقة بنمط مدلولو يرتبط االستخداـ، شائع ا٤بفهـو ىذا بات لقد    

 نشاط بتنوع كتتنوع اإلنسا٘ب، الوجود ٨بتلف إٔب الفيزيائية الطبيعة تتجاكز فهي للبيئة؛ شامل تعريف ٙبديد الصعب فمن لذا. ا٢بيوية

 .(2) بأسرىا اإلنسانية ا٢بضارة أٜبر الذم كىو كالطبيعة، اإلنساف بْب جدال جوىره ُب يعد كالذم اإلنساف،

:  االصطالحي ك اللغوم التعريف - أ

 .اللغوم التعريف* 

:  تعأب قولو بعد الكرٲبة اآلية من يستشف ما ىذا ك كاللزـك كالقرار المرجع كىو" بوأ" الفعل من مشتقة كلمة ، بيئة كلمة إف            

 ال ك ا آالء فاذكركا بيوتا ا١بباؿ من تنتتوف ك قصورا سهو٥با من تتخذكف األرض ُب بٌوأكم ك عاد بعد من خلفاء جعلكم إذ اذكركا ك" 
".  مفسدين األرض ُب تعثوا

                                                           
 
 .96،ص1998الصحية النفسية والتوافق،المكتب الجمعي لمكتب،اإلسكندرية،: رمضان محمد القذافي/ د 

 .101،ص1996من أجل بيئة افضل،مؤسسة الشباب الجامعية،اإلسكندرية،:كمال الشرقاوي غزالي/ د 2
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 {كاالٲباف الدار تبوأكا كالذين} الكرٲبة القرآنية االية كُب. (ا٤بتبوأ ىهنا) اليها ىاجر عندما ا٤بدينة عن الشريف النبوم ا٢بديث ففي     

 االنساف فبيئة. فيو كما ايط يعِب فهو. االجواء ىذه عن ٱبرج ال ا٢بديث البيئة كمصطلح. كا٤بلتـز كااللف ا٤بسكن ىنا كالتبؤ (9:ا٢بشر)

 تبٌوأت : لغة يقاؿ ك.حياتو اسلوب كُب االنساف ذلك تكوين ُب كتؤدر كعناصر عوامل من ا٤بكاف ذلك ُب كما فيو يوجد الذم ا٤بكاف ىي

 . اإلحاطة ك االكتناؼ ك  الوسط بالبيئة لغويا يعُب قد ك ،  ٕب إقامة ٧بل اٚبذتو ك ىيأتو ٗبعُب منزال

: االصطالحي التعريف*    

 فهناؾ هبا،لذا كديقػة صلة ٥با مفاىيػم عدة لوجود نظرا للبيئة مانع جامع تعريف كضع كاف ٗبا الصعوبة فمن اإلصطبلحي التعريف أما    

 على تؤدر الٍب ا٢بية غّب ك ا٢بية العوامل ٝبيع البيئة يعترب من ىناؾ ك ،ا٢بية بالكائنات يرتبػط شيء كل يعكػس البيئة مفهـو أف يرل من

 يعيش الذم ايط ىي البيئة أف إٔب يتجو آخر تعريفا ٪بد فيما . حياتو فَبات من فَبة أم ُب ك مباشر غّب أك مباشر بطريق ا٢بي الكائن

 التعريف ىذا إٔب كبالنظر. حاجاتو إلشباع اإلنساف أقامها منش ت ك حية كائنات ، تربة ، فضاء  ىواء ، ماء من يشملو ٗبا اإلنساف فيو

 أقامها الٍب ا٤بنش ت ٝبلة ُب كيتمثل ، ا٢بية كغّب ا٢بية العناصر جانب إٔب جديدا عنصرا أضاؼ قد السابقة تعاريفاؿ خبلؼ كعلى ٪بده

. (1).  البيئية ا٤بوارد مكونات من ىاـ كجزء اإلنساف

 للمكاف الطبيعية كالظركؼ العناصر ٦بموع يعِب البيئة للفظ ترٝبو ىو الذم environnement فالفظ الفرنسية ا٤بعاجم ُب أما

. ككائنات كىواء كماء أرض من

 ُب تأدّب ٥با الٍب ا٣بارجية ا٤بؤدرات أك الظركؼ يعِب كىو":environment" متداخبلف مصطلتاف للبيئة اال٪بليزية ا٤بعاجم كُب
 .األرض علم ىو: Ecology كمصطلح (اإلنساف فيها ٗبا ) الكائنات حياة

 فيو، كيستقر اإلنساف فيو يعيش الذم ا٤بكاف على تطلق أف كٲبكن ا٤بكاف ُب كا٢بلوؿ النزكؿ ىي البيئة أف استخبلص ٲبكن سبق ٩با    

. (2)اإلنساف فيها ٗبا ةا٢بي الكائنات ُب تؤدر الٍب كا٤بؤدرات كالظركؼ العناصر ٦بموع فتعِب األجنبية اللغات ُب أما. العربية للغة بالنسبة ىذا

 حيواف أك إنساف مػن كائن بأم ايطة فالبيئػة كالداخلية، ا٣بارجية كا٤بؤدرات الظركؼ ٦بموعة عػن عبارة العػاـ با٤بعُب البيئة كعليو،فإف    

 مَبابطة كىػي. كاالجتماعية كالنباتية كا١بوية كالبترية كالصتراكية كالكيماكيػة الطبيعية اآلدار كتشمػل السلبية الظركؼ تشمل نبات أك

 بعض فػي تغيّب فسيتبعو منها أحد ُب تغٌّب  حدث إذا أنو ٗبعُب كتأدٌران، تأدّبان  اآلخر بعض فػي بعضها متفاعلة كىي اآلخر، البعضب بعضها

 كحدة ىػي إذف فالبيئة  الكوف، ُب كتعأب سبتانو ا جعلها الٍب كالعبلقات القوانْب ٕبسب تفاعبلت سلسلة شكل على األيخرل النظم

 فالبيئة إليو، اإلشارة سبقت ككما ذلك، كغّب كاقتصاد كاجتماع سياسػة من اإلنساف اكتشفها الٍب العلـو مػن الكثّب فيها عتتجمٌ  متكاملػة

.  ذلك كغّب الطبيعية كالبيئة السياسية كالبيئة االقتصادية كالبيئة الثقافية كالبيئة االجتماعية كالبيئة الورادية البيئة تشمل ػ األعم با٤بعُب ػ

. للبيئة كالعلمي القانوني نعريفاؿ-ب

 ا٢بماية كاجب لؤلمة مشَبكان  ترادان  البيئة اعتبار إٔب الدكؿ ٨بتلف ُب با٤بشرع دفع ما كىو البيئة على ا٢بفاظ ٫بو اجملتمع سعى  

 كجعلتو الدكلية كاإلعبلنات االتفاقيات كُب كتشريعاهتا دساتّبىا ُب ا٤بقارنة التشريعات أكدتو ما كىو ،بو اإلضرار كعدـ عليو كاافظة

                                                           
 
 .ومابعدىا 10،ص 2002،منشورات جامعة المختار،الدار البيضاء،1التموث البيئي،ط:الشعالنيعصمت موجد /د - 
 .وما بعدىا68،ص2000،اإلسكندرية،2تموث اليواء وكيف نواجيو، ط: يسرى دعيس/ د 2
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 الناحية من ا٢بقائق تفهم ٧باكلة يقتضي القانونية الناحية من البيئة تعريف إف ٕبيث. الدكلة كاجبات من ككاجبان  اإلنساف حقوؽ من حقان 

 .القانونية األفكار ُب إلدراجها ٛبهيدا اكاستيعابو األكؿ ا٤بقاـ ُب العلمية

 الصادر الفرنسي التشريع فمنها ٨بتلفة، مسالك البيئة معُب ٙبديد ُب سلكت أهنا سنجد البيئية التشريعات بعض تتبعنا ما كإذا

 ُب عناصرىا، لبعض أمثلة بطرح مكتفيان  الكلمة، ٥بذه ٧بدد تعريف كضع من خاليان  جاء الذم الطبيعة ٕبماية ا٤بتعلق 10/07/1976 بتاريخ
 كا٤بشاىد ا٤بناظر الطبيعي، كالوسط ا٤بوارد ضاء،ؼاؿ) كىي ا٢بماية كأجب لؤلمة مشَبكان  ترادان  العناصر ىذه أعترب قد منو 110/1 ا٤بادة

. (ا٤بشَبؾ األمة تراث من جزءان  تشكل كلها البيولوجي، كالتوازف التنوع ،كالنبات ا٢بيوانات أنواع ا٥بواء، نقاء الطبيعية،

 ٰبتويو كما ا٢بية الكائنات يشمل الذم ا٢بيوم ايط) بأهنا 1/1 ا٤بادة 1994 لسنة 4 رقم البيئة قانوف ُب ا٤بصرم ا٤بشرع عرفها حْب ُب 

.  (منشأة من اإلنساف يقيمو كما كتربة كما ىواء من بو ٰبيط كما موارد من

 ٛبكن الٍب كاالجتماعية االقتصادية العوامل ككذا البشرية، كا٤بنش ت الطبيعية العناصر ٦بموعة: " بأهنا البيئة عرؼ ا٤بغريب القانوف أما 

  .(1)"تطورىا على كتساعد اإلنسانية كاألنشطة ا٢بية الكائنات تواجد من

 ا٤بشرع أف ٪بد ، (4)ا٤بستدامة التنمية إطار ُب البيئة ٕبماية ا٤بتعلق 03/10 رقم القانوف إٔب بالرجوع ك ا١بزائرم للقانوف بالنسبة أما 

.  البيئة مكونات منو 3 ا٤بادة تضمنت فيما البيئة ٞباية أىداؼ على تنص منو 2 ا٤بادة ٪بد حيث ، للبيئة دقيقا تعريفا يعط ٓب ا١بزائرم

 ذلك البيئة اعتبار ٲبكن الذكر، السالف 03/10 رقم القانوف إٔب بالرجوع ك أنو إال خاص بتعريف البيئة يفرد ٓب ا١بزائرم ا٤بشرع كاف كلئن

 كبلٌ  تضم فالبيئة بذلك ك ، ٨بتلفة منش ت ك حية غّب ك حية كائنات ، تربة ، ىواء  ماء من يشملو  ٗبا اإلنساف فيو يعيش الذم ايط

 . االصطناعية ك الطبيعية البيئة من

: اآلتيْب العنصرين من كل ةبالبيئ يقصد فأنو ٍب كمن

.  كنباتات كحيوانات بشر من ٨بتلفة حية ك٨بلوقات طبيعية دركات من تشملو كما كالَببة كا٤باء ا٥بواء كقوامها: ا٤بادية الطبيعية العناصر -1

 ككسائل كا٤ببا٘ب كا٤بصانع كا٤بنش ت، ا٤برافق أنشاء تتضمن تغيّبات من الطبيعية البيئة ُب اإلنساف أدخلو ما كتشمل: ا٤بصنوعة العناصر -2

.  احتياجاتو لتأمْب البلزمة ا٤بواصبلت

 أك سياسي قانو٘ب، نظاـ فيو ينشأ الذم الوسط إٔب عادة يشّب كأنو قانو٘ب، مضموف أم من ٱبلو البيئة لفظ أف إٔب البعض ذىب

 . ا٤بختلفة القوم من ٦بموعة بفعل كيستمر اقتصادم،

 ا٤بادية ا٤بوارد رصيد"  أهناب 1972 ستوكهوٓب ُب انعقد الذم البشرية للبيئة ا٤بتتدة األمم مؤٛبر ُب البيئة مفهـو تعريف جاء كقد

 حيث كاسعا، فهما ستوكهوٓب مؤٛبر أعطاىا كقد".  كتطلعاتو اإلنساف حاجات إلشباع ما مكاف كُب ما، كقت ُب ا٤بتاحة كاالجتماعية

                                                           
  .http ;///www.greeline.com    -جوىانسبورج -مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة 1
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 تتوافر الٍب االجتماعية كؼكالظر العوامل أيضا تتضمن كإ٭با ،(كالَببة كا٥بواء كا٤باء) فقط ا٤بادية ا٤بوارد أك العوامل تتضمن ال أهنا إٔب أشار

.  (1)اإلنساف حاجات إلشباع ما مكاف كُب ما كقت ُب

 ايطة الطبيعة عناصر أهنا علي البيئة تعريف إٔب ٫با ما التشريعات من ىناؾ أف جليان  يتضح السابقة، التعريفات إٔب كبالنظر  

 أف يشّب التعريف كىذا الواسع، بالتعريف يعرؼ ما كىو كالعما٘ب، الكويٍب كالقانوف ا٤بصرم كالقانوف ا٢بية الكائنات كٝبيع باإلنساف

 كما كالَببة، كا٥بواء ا٤باء كتشمل فيها، كتعإب سبتانو ا أكدعها الٍب ٗبكوناهتا الطبيعية، البيئة فهناؾ مركب، مفهـو ذك اصطبلح البيئة

 اإلنساف تدخل أكجػده ما كل كتشمل االصطناعية، يئػةالب كىناؾ كنبات، كحيواف إنساف من كا٤بكونات العناصر تلك علي يعيش

 كالتنظيمات كالقانوف ا٤بنش ت، ىذه تدير الٍب كاالجتماعية اإلنسانية كالعبلقات كا٤بصانع كا٤بدف للبيئة، الطبيعية ا٤بكونات مع كتعاملو

.  كاالقتصادية اإلدارية

 تستبْب ىنا كمن الضيق، بالتعريف يعرؼ ما كىو اللييب، كالقانوف اإلنسػػافب ايطة الطبيعية العناصر بأهنا القوؿ إٔب ٫با ما كمنها 

 . .(2)القانونية األنظمة باختبلؼ كٚبتلف التعريفات تتباين حيث البيئة تعريف ُب األكٕب الصعوبة

 النظاـ كائنات كأحد -متميزة مكانة يأخذ فاإلنساف خاصة، عبلقة ىي بالبيئة اإلنساف عبلقة أف القوؿ ٲبكن سبق ٩با   

. استنزافو كعدـ البيئي النظاـ على اافظة تتوقف تصرفو حسن كعلى كالنفسي، الفكرم تطوره إٔب ذلك كيرجع -البيئي

 

: الدكلي ك الداخلي القانوف منظور من نظيفة بيئة في اإلنساف حق: ثانيا  

. كمناسبة صحية بيئة في للحق القانوني األساس *

.   الدكلية كا٤بواديق القوانْب أقرهتا الٍب ا٢بقوؽ من العديد ُب ، ا٢بق ىذا أساس ٪بد أف نستطيع      

 مناسبة صتية بيئة ُب ا٢بياة حق ا٢بق، ىذا إقرار أٮبية بوضوح أظهرت قد كتلويثها، البيئة ٦باؿ ُب الواقع ُب جرت الٍب للتطورات نظرا

 كىو" للبيئة الدكٕب القانوف" مصطلح عليو أطلق اآلف التكوين ُب بدأ الدكٕب انوفالق فركع من جديدا فرعا إف حٌب قوم، بشكل

 تنظر كىي.  كا٤بياه كا٥بواء األرض الثبلدة بعناصرىا البيئة تلوث لتجنب كاألفراد للدكؿ ا٤بلزمة كا٤ببادئ القواعد من ٦بموعة تبِب يستهدؼ

 تلويث كبأسباب السامة، للغازات الصناعية االستخدامات من إليو تصل لٍبا الغازات بسبب األكزكف دقب اتساع إٔب االعتبار بعْب

. التلوث كسائل من ذلك كغّب ا٤بياه، ُب عضوية مواد ككضع بالزيت، البتار

 حيةص بيئة ُب عاش إذا إال ا٢بق هبذا التمتع لئلنساف ٲبكن كال كجسده، بدنو سبلمة كُب ا٢بياة ُب الفرد حق كفالة على إٝباع فهناؾ   

 ٩بارسة من اإلنساف ٲبٌكن ال عاـ، بشكل الطعاـ أك ا٤باء أك ا٥بواء سبلمة من تناؿ الٍب كعناصره ا٤بختلفة بصوره البيئة تلوث إف إذ سليمة،

 .ا١بسد سبلمة كُب ا٢بياة ُب با٢بق للتمتع ضركرية مسألة البيئة سبلمة ٯبعل كذلك األكمل، الوجو على بدنو سبلمة كُب ا٢بياة ُب حقو

 تقرر كالسياسية ا٤بدنية كللتقوؽ كاالجتماعية االقتصادية للتقوؽ الدكليْب كالعهدين اإلنساف ٢بقوؽ العا٤بي اإلعبلف أف ٪بد ككذلك

                                                           
 
 .ومابعدىا73،ص2003المسؤولية الدوليةفي أصرار التموث،دار النيضة العربية،مصر، :رضا فرج/د - 

 .99،ص2004السياسة البيئية ومياميااألساسيةندار الكتاب الحديث ،اإلسكندالية،:عمي دريوسي/ د 2
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 ا٤بناسب الغذاء ذلك ُب ٗبا كلعائلتو لنفسو مناسب معيشي مستول ُب الفرد حق: منها الصتية، بالبيئة ا٤بتصلة ا٢بقوؽ من ٦بموعة

. (1)مستمرة بصفة ا٤بعيشية أحوالو ٙبسْب ُب حقو ككذلك ،كا٤بسكن كا٤بلبس

 نوعها ُب ا٤بختلفة التشريعات من ٦بموعة ُب يتوزع كإ٭با كاحد، مقنن تشريع ُب تكوف اف ٲبكن ال البيئة ٞباية ُب الوطِب ا٤بشرع فلسفة أف  

 البيئة الحَباـ تؤسس الٍب العامة القواعد يرسم كالذم ك٘بالقاف ا٥بـر قمة ُب يقف الذم الدستور فهناؾ القانو٘ب، التدرج سلم ُب كمكاهنا

 ىدؼ ُب تتفق أخرل قوانْب أك البيئة، ٢بماية داخلية قوانْب شكل ُب غالبان  الصادرة العادية التشريعات كىناؾ التلوث، من كاحَبامها

 التلوث، من البيئة ٞباية عناصر من مهمان  عنصران  صبحأ الذم ا١بنائي القانوف إٔب باإلضافة العامة، النظافة الصتة كقوانْب البيئة ٞباية

 التلوث ٨باطر من للوقاية العاـ النظاـ على للتفاظ أنظمة أك لوائح من تصدره فيما اإلدارة تستخدمو الذم الفرعي التشريع أخّبان  كىناؾ

. ا٤بختلفة اإلدارم الضبط كسائل باستخداـ حصولو قبل

 ا٢بقوؽ من باعتباره ا٢بق هبذا االعَباؼ ٦باؿ كاتسع االحَباـ كاجب الداخلي القانوف ُب حقان  كٞبايتها بالبيئة االىتماـ أصبح كقد

 أف بل اإلنساف لعيش مثالية بيئة ٙبقيق إٔب الوصوؿ يعِب ال نظيفة بيئة ُب با٢بق االىتماـ كإف ، اإلنساف حقوؽ من الثالث ا١بيل ٛبثل الٍب

 بالشكل كتطويره خطّب، تدىور أم من ايط ىذا كٞباية اإلنساف فيو يعيش الذم للمتيط الطبيعي التكوين على اافظة ىي الغاية

 نصت ما ذلك كمن البيئة ُب ا٢بق ٞباية على النص على العآب دكؿ من العديد ُب الدساتّب درجت كقد اإلنساف، خدمة إٔب يؤدم الذم

 للتقدـ مبلئمة ببيئة التمتع ُب ا٢بق لو إنساف كل أصبح ٕبيث (2)مثبل ا١بزائر ُب ىاعلي الطارئة كاإلصبلحات العبلقة ذات القوانْب عليو

 الرشيد االستخداـ ُب كمهامها البيئة على ا٢بفاظ ُب العامة السلطات دكر بينت حْب ُب. عليها اافظة كاجب عليو أيضان  مثلما اإلنسا٘ب

 يستند كما.ا٤بسببة االضرار إصبلح ُب األساسي دكرىا كتعزيز البيئة تأىيل عادةكإ ا٢بياة نوعية كٙبسْب ٞباية بغرض الطبيعية للموارد

 ٕبماية تتعلق حاالت نصوصها بعض ُب عا١بت الٍب العربية الدكؿ أغيب ُب العقوبات قوانْب إٔب نظيفة بيئة ُب اإلنساف ا٢بق أساس

 القانوف يلعب ٕبيث .العقوبتْب ىاتْب بأحدل أك معا كالغرامة ا٢ببس ُب تتمثل جزاءات رتبت أهنا ذلك كمن. البيئة عناصر من عنصر

 من ببعض أك بالبيئة الضرر تلتق الٍب السلبية أك اإلٯبابية األفعاؿ من بعض ٘برٙب خبلؿ من البيئة ٞباية ٦باؿ ُب ىامان  دكران  ا١بنائي

 ك٘برٙب العامة النظافة ٦باؿ ُب كخاصةن  جوانبها بعض ةٞبام طريق عن البيئة ٤بصلتة تدخلت الٍب القوانْب أكائل من يعد البل عناصرىا،

  .بالبيئة تضر الٍب األفعاؿ بعض

 بالصتة ا٤بتعلقة ا٤بخالفات ك انتاجو كمستول االنساف صتة على ضار تادّب كذك البيئي التلوث اشكاؿ من شكل الضوضاء مثل

 ٦بارم من ٦برل اك مبزؿ اك ترعة اك النهر ُب دلقي من أك هبا ا٤برخص تابل غّب ُب ا٤بساكن اك القرل اك ا٤بدف ُب ا١بثث دفن مثل العامة

 اك يلقي أكمن. حرقا اك لطمرىا الوقائية االجراءات يتخذ اف دكف مكشوفة تركها اك بالصتة، ضارة اك قذرة مواد اك حيواف جثة ا٤بياه،

 من ككذلك. بالصتة يضر ٩با ذلك غّب اك قذرة مياىا اك ككناسات أكساخا أك قاذكرات عاـ منتزه اك ساحة اك طريق اك شارع ُب يضع

 أٮبل من أك مضايقتهم اك الناس إيذاء شاهنا من ذلك كغّب القذرة ا٤بياه أك األدخنة اك األٖبرة اك الغازات تسرب ُب اٮباال اك عمدا تسبب

  .(3)النار تستعمل الٍب ا٤بعامل أك األفراف اك ا٤بداخن اإلصبلح اك تنظيف ُب

                                                           
 
 .402،ص2004القوانين البيئية عقبات وصعوبات، دار النيضة المصرية،:عصام أحمد الشافعي/ د- 

2
 .ومابعدىا 178،ص2004حق اإلنسان في بيئة نظيفة،دار النيضة العربية،مصر،:عايد راضي خنفر/د - 

 .ومابعدىا 178،ص2004حق اإلنسان في بيئة نظيفة،دار النيضة العربية،مصر،:عايد راضي خنفر/د - 3
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 على ا٤بدنية ا٤بسؤكلية يقيم الذم القانوف ىو" باعتباره ، ا٤بد٘ب القانوف ُب صتية بيئة ُب للتق القانو٘ب لؤلساس بالنسبة أما

.  إزاءىا تعويضان  كيرتب كالبيئة، باألفراد تضر الٍب تلك مادية أك عقدية أك قانونية كتصرفات أعماؿ إزاء كا٤بعنوية الطبيعية األشخاص

 كمع عنو، النا٘بة األضرار كتعويض البيئة تلوث ٖبصوص التطبيق ُب رحبان  ٦باالن  (التقصّبية) ا٤بدنية ا٤بسؤكلية قواعد موضوع كيلقى

. البيئية ا٤بنازعات ُب تطبيقها تسهيل معها ٲبكن ٩با ا٣بطأ، فكرة أب بالنسبة كبّبة بصورة تطورت قد التقصّبية ا٤بسؤكلية فكرة فإف ذلك

 خبلؿ من بل ا٤بد٘ب، القانوف نطاؽ ُب ا٤بسؤكلية ألحكاـ ا٤بنظمة النصوص عن صراحةن  ٱبرج أف دكف ذلك ُب البارز الدكر للقضاء ككاف

 من ا٤بد٘ب القانوف ُب العامة األحكاـ أب باإلضافة مصادره القانوف ىذا كينهل النصوص ظاىر أب إستنادان  ا٤بعادلة ا٢بلوؿ عن البتث

 ا٤بد٘ب القانوف هتم كالٍب ذاتو، الشأف ُب ا٤بربمة الدكلية كا٤بعاىدات اإلتفاقيات من ككذلك البيئة، ٕبماية ا٤بتعلقة كالقوانْب التشريعات

.  (1)البيئة تلوث من النا٘بة األضرار تعويض عن ا٤بدنية ا٤بسؤكلية ٖبصوص ىامة قانونية قواعد على كٙبتوم ا٣باص كالقانوف

 البيئة ألف الدكلية، العبلقات صعيد على ٔبهود تقَبف ٓب ما ا٤برجوة غاياهتا ٙبقيق إٔب تؤدم أف ٲبكن ال الداخلية التشريعات أف غّب

.  كالدكٕب الداخلي القانونْب، بْب ا٢بدكد أبعد إٔب كديقان  فيها االرتباط يبدك الٍب اجملاالت من

 ا٢بماية ٗبتاكلة األمور تستقيم ال أنو 1979 عاـ من سبتمرب ُب ا٤بنعقد الطبيعي للوسط ائيةا١بن ا٢بماية بشأف  ىامبورج مؤٛبر قرر كقد

. بالبيئة اإلضرار صور كل ٤بواجهة الدكٕب ا٤بستول إٔب ذلك يتعدل أف بد ال كلكن القومي، ا٤بستوم علي للبيئة ا١بنائية

 با٤بخالفة البيئة، على مشركع غّب إعتداءن  تشكل الٍب اإلجرامية الظاىرة بدراسة يهتم الذم القانوف ىو البيئي، ا١بنائي فالقانوف كعليو

. البيئية الناحية من ا٤بشركعة غّب لؤلعماؿ ا٤بقررة العقوبات ببياف يهتم كما اإلعتداء، ذلك ٙبظر الٍب النظامية للقواعد

 ٱبتص أك يعُب الذم القانوف بو يقصد كالذم الدكٕب البيئي القانوف ُب جليا يظهرا نظيفة بيئة ُب للتق القانو٘ب األساس اف كما

 مثل ، الطبيعية بالبيئة فقط يعُب ال البيئي القانوف فإف ، ا٤بعاصر أك ا٢بديث للمفهـو ككفقان . كٞبايتها عليها اافظة هبدؼ بالبيئة

 األكضاع من كغّبىا كاالجتماعية، الصتية األكضاع مثل البشرية البيئة كذلك يشمل كإ٭با ا٤بياه، أك ا٥بواء أك لؤلرض بيعيةالط ا٣بصائص

 الطبيعي ا٣بارجي ايط على تأدّبه كمدل اإلنساف على يركز البيئي القانوف فإف كهبذا. األرض على بقائو ُب كتؤدر اإلنساف ٱبلقها الٍب

 دكٕب مؤٛبر عقد إٔب ا٤بتتدة لؤلمم العامة ا١بمعية دعت عندما ذلك كٛبثل. البيئية ا٤بشكبلت إٔب التنبيو ُب السبق ىو ،كيعتربكالصناعي

 تلودها مصادر كمكافتة عليها، للتفاظ القانونية القواعد ككضع البيئة، تلك مستول ىبوط إيقاؼ أجل من اإلنسانية البيئة حوؿ

 بالسويد، استوكهوٓب مدينة ُب 1972 عاـ يونيو 16 ػ 5 من الفَبة ُب بالفعل ا٤بؤٛبر انعقد كقد. الطبيعية كمواردىا مكوناهتا على كالتعدم

 . (2)البيئي الدكٕب القانوف بناء ُب األكٔب اللبنة شكلت األٮبية من بالغة درجة على كالتوصيات ا٤ببادئ من ٦بموعة تبِب إٔب كانتهى

 لعوامل ترجع القدٙب ُب البيئة من ا٣بوؼ ىذا مصادر معظم كانت كإذ. كحديثان  قدٲبان  اإلنساف ـالز شعور البيئة من ا٣بوؼ فاف كعليو

 سوؼ ىنا صناعية، بشرية لعوامل ترجع ا٢بديث العصر ُب البيئة من ا٣بوؼ مصادر معظم كأصبتت تغّبت، قد الصورة فاف الطبيعة،

 . كصتية نظيفة بيئة ُب نسافاإل حق ضماف كبالتإب البيئة ية٢بما  الدكلية كاالتفاقات القانونية اال٪بازات أب نتطرؽ

 

                                                           
 
 .ابعدىاوم 178،ص2004حق اإلنسان في بيئة نظيفة،دار النيضة العربية،مصر،:عايد راضي خنفر/د - 

2
 .145،ص 2005النوعية البيئية في دول مجمس التعاون الخميجي ندار الكتاب الحديث،األردن،:وداد العمي/د - 
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  كالتنمية للبيئة العالمية اللجنة اعتمدتها التي البيئة قانوف مبادئ  ػ أ

 عا٤بي اعبلف باعداد كاكصت 1987 عاـ تقريرىا اصدرت كالٍب ،1983 عاـ ا٤بتتدة االمم شكلتها الٍب كالتنمية للبيئة العا٤بية اللجنة اف

 .(1) كمنها 22 كىي البيئة ٢بماية القانونية ا٤ببادئ من ٦بموعة اللجنة كاعتمدت البيئة، ٢بماية

.  كرخائهم بصتتهم تليق بيئة ُب ا٢بق البشر ١بميع* 

.  كا٤بستقبل ا٢باضر اجياؿ ٣بّب كتستخدمها الطبيعية كا٤بوارد البيئة على باافظة الدكؿ تلتـز ػ*

.  البيئة ا٘باه الدكٕب كااللتزاـ تتناَب الٍب النشاطات عن الدكؿ تكف* 

 ُب االمثل ا٤بستدٙب ا٤بردكد ٗببدأ كتلتـز البيولوجي، التنوع كتصوف ا٢بياٌب، ايط لعمل لضركريةا البيئية كالعمليات االنظمة على الدكؿ ٙبافظ* 
.  البيئية كاألنظمة ا٢بية الطبيعية ا٤بوارد استخداـ

. عنها ا٤بناسبة اتالبياف كتنشر ا٤بوارد، كاستخداـ البيئة نوعية ُب ٙبدث الٍب التغّبات كترصد البيئة، ٢بماية كافية معايّب الدكؿ ٙبدد ػ*

  التلوث من البحرية البيئة لحماية الدكلية االتفاقات ػ ب

 سيئة نتائج أب تؤدم االنساف يد كعلى البتار أب مواد ٰبمل الذم مباشر كغّب ا٤بباشر التسرب طريق عن يتم البترم التلوث اف

 البترم التلوث اف. البشر صتة على كتؤدر البتر مياه كثتل أب تؤدم كما كالنباتات ا٢بيوانات من ا٢بية البتر موارد على تنعكس

 العديد كاقرار صياغة كًب بالنفط، البتار تلوث اخطار أب مبكر كقت كُب العآب تنبو كقد كاسع، نطاؽ كعلى انتشارا االكثر ىو بالنفط

:  كاٮبها البترية البيئة ٢بماية الدكلية االتفاقات من

.  1969 عاـ ُب كا٤بعدلة 1954 عاـ لندف ُب ا٤بوقعة بالنفط البتار تلوث ٤بنع الدكلية االتفاقية* 

.  1969 عاـ برككسل ُب كا٤بوقعة بالنفط البتار التلوث عن الناٝبة لؤلضرار ا٤بدنية با٤بسؤكلية ا٣باصة الدكلية االتفاقية* 

.  األخرل كا٤بواد ا٤بخلفات رمي جراء من ٕبراؿ تلوث ٗبنع كا٣باصة 1972 لعاـ الدكلية االتفاقية* 

.  عليو كا٢بفاظ البترية البيئة ٞباية موضوع يعاِب خاص قسم كفيو 1982 لعاـ ا٤بتتدة األمم اتفاقية ٗبوجب ا٤بعتمد البتار قانوف* 

.  1977 عاـ برشلونة ُب ا٤بوقعة ا٤بتوسط األبيض البتر ٞباية اتفاقية* 

:  كىي ا٤بتوسط باتفاؽ متصلة بركتوكوالت أربع صدرت كما

.  كالطائرات السفن من النفايات تصرؼ عن الناشئ التلوث فأبش 1976 بركتوكوؿ   -

. الضارة ا٤بواد من كغّبه بالنفط التلوث مكافتة ُب التعاكف بشاف 1976 بركتوكوؿ   -

                                                           
 
 .ومابعدىا 200،ص2004حق اإلنسان في بيئة نظيفة،دار النيضة العربية،مصر،:عايد راضي خنفر/د - 
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.  برية ادرمص من التلوث من ا٤بتوسط ٞباية بشاف 1980 بركتوكوؿ -

 .(1) ا٤بتوسط ُب خاصة ٕبماية ا٤بتمتعة ا٤بناطق بشاف 1982 بركتوكوؿ   -

   السامة بالنفايات الخاصة االتفاقات ػ ج

 النفايات ىذه اضرار حصر اجل كمن كاالنساف، بالبيئة حقيقيا ضررا تلتق ا٤بختلفة، كالكيماكية الصناعية السامة النفايات اف

 اف من الرغم كعلى. السامة النفايات حوؿ االتفاقية مشركع ٤بناقشة ، السويسرية باؿ مدينة ُب 1989 عاـ اذار ُب دكٕب مؤٛبر فعقد بالبيئة،

.  (2)1989 عاـ ُب باالتفاقية أقرت فقط دكلة (34) أف إال ا٤بؤٛبر حضرت قد دكؿ (110)

 ذلك، إٔب إضافة

. الذرم التلوث لمنع الدكلية االتفاقات ػ د

. األكزكف طبقة لحماية الدكلية االتفاقيات ػ ك

 ٩بثل اجتمع فقد للبيئة ا٤بتتدة االمم برنامج اقَباح على بناء مونَبياؿ، اتفاقية ىي االكزكف طبقة ٕبماية ا٤بتعلقة االتفاقات ابرز اف

.  ٨بتلفة نشاطات عن النا٘بة الغازات انبعادات ٚبفيض هبدؼ دكلية اتفاقية كاعتمدكا 1987 عاـ مونَبياؿ مدينة ُب بلد (27)

. الدكلية كالمؤتمرات الدكلية القرارات خالؿ من ئةالبي حماية ػػ ق

 Law  of the جديد بيئي قانوف إحداث إٔب ا٤بتتدة األمم ُب ا٤بنعقدة كا٤بؤٛبرات الدكٕب ا٤بستول على االىتماـ ىذا أدل     

Environment متكاملة معا١بة أجل من الدكؿ مستول على ٧بلية كقوانْب دكلية اتفاقيات ُب كظهر العاـ، الدكٕب القانوف فركع أحد يعد 

. عليها االعتداء من كا٢بيلولة كٞبايتها البيئة تلوث من للتد

 كنشوء البيئة ٞباية ٫بو منظمان  توجهان  القرف ىذا من خّبةاأل العقود ُب العا٤بي ا٤بستول على البيئة ٞباية نشاطات شهدت لقد   

 عدة عنها نتج ا٤بكسيك، ُب كاخرىا مؤٛبرات ستة الغاية ٥بذه كانعقدت الدكٕب، الصعيد على البيئية ا٤بشكبلت ٤بعا١بة مؤسسات

:  أٮبها كمن ا٤بتتدة األمم برعاية دكلية اتفاقيات

. البيئة ٞباية ُب كادره1972 حزيراف ستوكهوٓب مؤٛبر -

. 1992 (جانّبك ريودم) األكٔب األرض قمة مؤٛبر  ػ

. 1997 (نيويورؾ) الثانية األرض قمة مؤٛبر -

 2009. سنة ا٤بناخ لتغّب كوبنهاكن قمة -

                                                           
 
 .330،ص2005والتوزيعنالعالم ليس لمبيع،اليمية لمنشر :باتر محمد عمي وردم / د - 

2
 .مرجع السابقال - 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
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 . (1)2010 ا٤بكسيك مؤٛبر  -ػ

 العمل منظمة كالزراعة، لؤلغذية اليونسكو كمنظمات البيئة بقضايا خاصة آليات بتوفّب ا٤بتخصصة الدكلية ا٤بنظمات بعض قامت كما

 ُب صعوبات من يعا٘ب مازاؿ كالنوعي، الكمي ا٤بستول على البيئي الدكٕب للقانوف ا٤بزدكج النمو كرغم أنو القوؿ، ٲبكن كأخّبا ،الدكلية
. للدكؿ ملزمة غّب توصيات شكل يأخذ الغالب ُب فهو.  التطبيق

. البيئية التشريعات كفاية مدل*

 كاسعة تأدّبات إحداث إٔب أدت الٍب ا٤بختلفة ا٢بياتية ا١بوانب ُب السريع التطور يبلئم الذم بالشكل هبا ا٤بعموؿ التشريعات مركنة عدـ ػ

 .( 2)مبلئمة قانونية معا١بات إٯباد يقتضي ٩با البيئية، األنشطة على كمتنوعة

 . التطبيق الواجب النص إعتماد ُب الوضوح عدـ من ذلك عن ينشأ كما بالبيئة، ا٤بتعلقة النصوص ازدكاجية ػ

 كالرقابة اإلشراؼ ٦باؿ ُب سواء االختصاصات، ُب كتنازع تداخل من ذلك عن ينشأ كما البيئة، بشؤكف ا٤بختصة ا٤بؤسسات عمل ازدكاجية ػ

 . التنفيذ أك

 . بالبيئة ا٤بتعلقة ا٤بخالفات ٢بجم ةا٤بوازم الردع بقوة تتمتع ال أهنا حيث التشريعية، النصوص تضمنتها الٍب العقوبات مبلئمة عدـ ػ

 . بالبيئة ا٤بتصلة ا٥بامة ا٤بستجدات من لكثّب النصوص تناكؿ عدـ ػ

 حكومية بنشاطات ترتبط بل فقط البيئي البعد على تعمل ال أهنا حيث البيئة، شؤكف عن ا٤بسؤكلة ا٤بؤسسات عمل ُب االستقبللية غياب ػ

 . اعملو ككقت جهدىا من الكثّب تأخذ أخرل

 تطبيق ٤بتابعة البلزمة األىلية أك ا٣باصة اك العامة سواء ا٤بؤسسات، عمل على الرقابة صبلحية إٔب البيئة شؤكف عن ا٤بسؤكلة األجهزة افتقار ػ

 .( 3)بالبيئة ا٤بتعلقة التشريعية النصوص كتنفيذ

. اإلسالمية الشريعة في نظيفة بيئة في اإلنساف حق: ثالثا 

.  البيئة من اإلسالـ موقف - أ

 سبلمة تكفل الٍب كا٤ببادئ القواعد من العديد ككضعت مناسبة، صتية بيئة ُب اإلنساف ٰبيا أف على اإلسبلمية الشريعة حرصت      

. عدكاف كل من كٞبايتها البيئة

 سائر على ككرمو السليمة، ا٢بياة على فائقة بقدرات كزكده تقوٙب، أحسن ُب اإلنساف  –كتعأب سبتانو  –ا خلق ناحية فمن*

 كعلى العمل على قادرا معاَب، سليما يعيش حٌب ا أعطاه ما على ٰبافظ أف الرشيد اإلنساف من يقتضي ذلك أف شك كال.ا٤بخلوقات

 فيها، ٙبدث أضرار أية من نفسو كبوقاية فيها، يعيش الٍب البيئة على با٢بفاظ إال ذلك لو يتتقق كلن لو، ا أعطاه ٗبا كمتمتعا اإلنتاج،

                                                           
 
 .218،ص2004حماية البيئة ضرورة ،دار الكتاب،مراكش،:دريس ولد قابمية/د- 

2
 492القوانين البيئية عقابات وصعوبات،المرحع السابق،ص : عصام أحمد الشافعي/ د- 
3
 .222،ص2004حماية البيئة ضرورة ،دار الكتاب،مراكش،:دريس ولد قابمية/د- 
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لىٍقنىا لىقىدٍ ﴿:   -كتعأب سبتانو  –ا٢بق يقوؿ.  ذلك األمر اقتضى كلما بالعبلج با٤بسارعة ككذا نسىافى  خى  ،[4:  التْب] ﴾تػىٍقًوٙبو  أىٍحسىنً  ُب  اإٍلً
ـى  بىًِب  كىرٍَّمنىا كىلىقىدٍ  ﴿ ًثّبو  عىلىى كىفىضٍَّلنىاىيمٍ  اتً الطَّيِّبى  مِّنى  كىرىزىقٍػنىاىيم كىاٍلبىٍترً  اٍلبػىرِّ  ُب  كىٞبىىٍلنىاىيمٍ  آدى لىٍقنىا ٩بَِّّنٍ  كى  . [70:  اإلسراء]  ﴾تػىٍفًضيبلن  خى

  قاؿ كسليم، رائع ىندسي بشكل الكوف خلق كإٔب البيئي، التوازف إٔب الكرٙب القرآف أشار أخرل ناحية كمن *

ٍلقً  ُب  تػىرىل مَّا ًطبىاقان  ٠بىىاكىاتو  سىٍبعى  خىلىقى  الًَّذم﴿:  تعأب  ًإلىٍيكى  يىنقىًلبٍ  كىرَّتػىٍْبً  اٍلبىصىرى  اٍرًجعً  ٍبيَّ  فيطيورو، ًمن تػىرىل ىىلٍ  اٍلبىصىرى  فىاٍرًجعً  تػىفىاكيتو  ًمن الرٍَّٞبىنً  خى

 . [4 ،3:  ا٤بلك]  ﴾حىًسّبه  كىىيوى  خىاًسأن  اٍلبىصىري 

 الصتية اآلمنة ا٢بياة مقومات بكل كزكدىا لو ا سخرىا فقد لئلنساف، كا٢بياة كالسكن كا٤بوطن كالفراش ا٤بهد ىي البيئة كألف     

 ٢بمايتها أرشده ما كإٔب اإلنساف، ٢بياة معايش من األرض بو ا زكد ما كإٔب الدقيق التوازف ىذا إٔب تشّب أية من أكثر كنرل السليمة،

*  تػىتػَّقيوفى  لىعىلَّكيمٍ  قػىٍبًلكيمٍ  ًمن كىالًَّذينى  خىلىقىكيمٍ  الًَّذم رىبَّكيمي  اٍعبيديكاٍ  النَّاسي  أىيػُّهىا يىا ﴿:  اآليات ىذه من بعضا كسنورد.  توازهنا على كاإلبقاء

ادان  لًٌلوً  ٘بىٍعىليواٍ  فىبلى  لَّكيمٍ  رًٍزقان  الثَّمىرىاتً  ًمنى  ًبوً  فىأىٍخرىجى  مىاءن  السَّمىاءً  ًمنى  كىأىنزىؿى  بًنىاء كىالسَّمىاء ًفرىاشان  األىٍرضى  لىكيمي  جىعىلى  الًَّذم   ﴾تػىٍعلىميوفى  كىأىنتيمٍ  أىندى
 . [22 ،21:  البقرة]

ٍدنىاىىا كىاألىٍرضى  ﴿:  سبتانو كقولو نىا مىدى نىا رىكىاًسيى  ًفيهىا كىأىٍلقىيػٍ  لىوي  لٍَّستيمٍ  كىمىن مىعىاًيشى  ًفيهىا لىكيمٍ  كىجىعىٍلنىا*  مٍَّوزيكفو  شىٍيءو  كيلِّ  ًمن ًفيهىا كىأىنبىتػٍ

.  [20 ،19:  ا٢بجر]  ﴾ًبرىازًًقْبى 

 كيليوا ، شىٌبَّ  نػَّبىاتو  مِّن أىٍزكىاجان  ًبوً  فىأىٍخرىٍجنىا مىاءن  السَّمىاءً  ًمنى  كىأىنزىؿى  سيبيبلن  ًفيهىا لىكيمٍ  كىسىلىكى  مىٍهدان  اأٍلىٍرضى  لىكيمي  جىعىلى  الًَّذم ﴿:  سبتانو كقولو

يىاتو  ذىًلكى  ُب  ًإفَّ  أىنٍػعىامىكيمٍ  كىاٍرعىٍوا يٍكٕب  آلى  . [54 ،53:  طو]  ﴾النػُّهىى ألِّ

 كلصاّب نفسها، ىي ٰبميها كما اإلنساف، ٢بياة ٛباما صا٢بة ٯبعلها دقيق توازف من األرض عليو خلقت ما تؤكد اآليات ىذه ككل

 بيعيالط مناخها كٙبمي توازهنا ٥با ٙبفظ دوابت أكتادا ا١بباؿ فيها ا أرسى فقد اتزاهنا، فقداف من فيها، تعيش الٍب كالكائنات اإلنساف

 أكسيد دا٘ب كٛبتص للتنفس، البلـز األككسجْب تضخ كحدائق كغابات نبات من فيها كتعأب سبتانو ا أنشأ ٗبا للتياة صا٢با ليستمر

.  للتياة ا٤بدمر الكربوف

 ظىهىرى ﴿ الرـك رةسو ُب كتعأب تبارؾ ا٢بق يقوؿ.  الناس أيدم كسبت ٗبا األرض سيعم الفساد أف إٔب كذلك الكرٙب القرآف نبهنا كقد *

 سورة ُب اآلية ىذه ذكر كلعل [41:  الرـك] ﴾يػىٍرًجعيوفى  لىعىلَّهيمٍ  عىًمليوا الًَّذم بػىٍعضى  لًييًذيقىهيم النَّاسً  أىٍيًدم كىسىبىتٍ  ٗبىا كىاٍلبىٍترً  اٍلبػىرِّ  ُب  اٍلفىسىادي 

 قاؿ حيث الفساد إحداث عن ٲبتنعوا أف البشر من الكرٙب القرآف طلب لذا الفساد؛ ىذا سيتدث الذم ىو الغرب أف ُب داللتو لو الرـك

:  كتعأب سبتانو

 . [56:  األعراؼ] ﴾اٍلميٍتًسًنْبى  مِّنى  قىرًيبه  الٌلوً  رىٍٞبىتى  ًإفَّ  عان كىطىمى  خىٍوفان  كىاٍدعيوهي  ًإٍصبلىًحهىا بػىٍعدى  األىٍرضً  ُب  تػيٍفًسديكاٍ  كىالى  ﴿ 

  .البيئة لشئوف اإلسالمي الفقو تنظيم - ب

 أف ك٪بد.  كالنهي اإلٯباب ُب األقل على ا٤بكلفْب، بأحكاـ ا٤بتعلق تعأب ا خطاب باعتبارىا ملزمة، الشرعية األحكاـ أف ا٤بقرر من     

.  اإلٝباؿ كجو على ملزمة أحكامها ك٘بعل بالعبادات بالغا اىتماما هتتم اإلسبلمية الشريعة

 ا٤بذاىب فكافة اإلسبلمية، ا٤بذاىب كل ُب كاسعة كتابات ٥با أفردت الٍب العبادات أىم من كتعترب الصبلة، ىي العبادات ىذه كأكؿ      

 العبادة ىذه ُب ككم: " اإلسبلـ عليها بِب الٍب األكٔب الدعامة ىي كالشركط األركاف مستكملة مواقيتها ُب ا٣بمس الصلوات أداء ٘بعل
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 كسيلة كىو النظافة، على لو تعويد كاألقذار األ٪باس عن ٙبرزه كُب كمكانو، كدوبو بدنو بطهارة العبد التزاـ ففي للناس منافع من ككسائلها

  .(1) حواسو سبلمة إٔب

، ُب مرات ٟبس يغتسل العبادة ىذه ٗبقتضى فا٤بسلم  كما شيء، درنو من ذلك بعد يتبقى فهل األقذار، كمن الذنوب من يغتسل اليـو

.  كسلم عليو ا صلى رسولنا يقوؿ

: الطهارة كتاب*

 كالفقو الفكر ُب للبيئة البالغة األٮبية على تدلنا للمياه اإلسبلـ معا١بة فإف كاألرض، كا٥بواء ا٤بياه ىي البيئة عناصر كانت كإذا    

 ٰبتكرىا أف أحد حق من يكوف أف دكف للجميع استخدامها يكوف أف تقتضي الشراكة كتلك فيها شركاء فالناس.  السواء على اإلسبلمي

. ا١بماعة أك الفرد قبل من للمياه إساءة أية الشراكة ىذه ٛبنع ككذلك.  للكافة ا٤بقررة منفعتها ٲبس أك

 كتاب خبلؿ من ا٤بياه، عن كثّبا يتتددوف الفقهاء ٪بد الكاملة، لنظافتو قاكٙبقي اإلنساف صتة على كحرصا ذلك إٔب كباإلضافة      

. (2) اإلسبلمي الفقو كتب كافة مقدمة ُب ٪بده الذم الطهارة

.  كا٤بكاف كالثوب بالبدف تتعلق كىي ا٣ببث من كطهارة بالبدف، ٚبتص كىي ا٢بدث من طهارة:  قسماف الفقهاء عند كالطهارة

 كىي أصلية:  قسماف ا٣ببث من كالطهارة" . األصغر ا٢بدث" من كبالوضوء ،"األكرب ا٢بدث" من بالغسل تكوف ا٢بدث من كالطهارة     

.  كغّبه ماء من ا٣ببث ٢بكم ا٤بزيبلت ا٤بطهرات باستعماؿ ٙبصل الٍب كىي كعارضة خلقتها، بأصل الطاىرة باألعياف القائمة

 كتلك فيو، يعيش الذم ا٤بكاف كُب دوبو كُب بدنو ُب نظيفا يكوف أف عليو توجب لئلنساف الصتية للبيئة شاملة معا١بة ٪بد كىكذا     

.  اإلسبلمي الفقو كتب كل ُب قلت كما ككاضتة ملزمة الفقيهة القواعد

 ا٤بياه يغّب ٗبا تتصل تفصيبلت ٪بد بل الفقو، كتب كل ُب عليها كا٢بفاظ بصيانتها تتصل تفصيلية أحكاـ كىناؾ ا٤بياه، ىي التطهر كأداة

.  كبدنو صتتو ُب اإلنساف إليذاء سببا ا٤بياه تكوف ال لكي كذلك كتطهره اإلنساف لنظافة صا٢بة غّب كٯبعلها

 ا٤بياه ُب أك ا٤بياه مصادر ُب ذلك منع مثل شاهبو، ما أك الرباز أك بالبوؿ تلويثو كمنع ا٤باء على با٢بفاظ تتصل كاسعة تفصيبلت كىناؾ   

 أحكاما ٪بد كىكذا.  فتنجسو بولو رشاش عليو ترد لئبل ريح مهب مقابلة ُب ككذا .كاستظبل٥بم الناس مركر أماكن ُب ككذا الراكدة،

 ٨بلفات كصرؼ ا٤بياه، إٔب تسيء مستجدة أخرل أمورا عليها نقيس أف ٲبكن ناحية، من التلوث من البيئة كقاية ُب كمفصلة كاضتة

.  (3)فيها ا٤بصانع

. الشريعة في اإلنساف غذاء*

 ىذه دخوؿ كرغم.  ٰبل ال كما كاللباس كالشراب الطعاـ من ٰبل كما كالذبائح، األضتية أبواب الفقهاء عند الطهارة بكتاب يلتق

 ا٢بق يقوؿ.  اإلباحة األشياء ُب األصل كجعل كالبيئة، اإلنساف إٔب يسيء ما إال ٰبـر ٓب اإلسبلـ أف إال العبادات باب ُب األحكاـ
                                                           

 
كة المكرمة مصطفى الزباخ، المرجعية القيمية لمحماية من األخطار البيئية، بحث مقدم لممؤتمر اإلسالمي العالمى لمحوار، رابطة العالم اإلسالمي، م. راجع د  - 

 445ص  1ج  2008

2
 م1928اىرة الق –راجع مقدمة الطبعة األولى لكتاب الفقو عمى المذاىب األربعة كتبيا الشيخ عبد الوىاب خالف  - 
3
وما بعدىا ، وراجع محمد عبد القادر الفقي ، حماية البيئة من  64م ص 2003طبع دار القاىرة عام  –بركات محمد مراد  عن اإلسالم والبيئة . راجع مؤلف د- 

. م 1995القاىرة  21التموث ص 
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مى  أىكٍ  مٍَّسفيوحان  دىمان  أىكٍ  مىٍيتىةن  يىكيوفى  أىف ًإالَّ  يىٍطعىميوي  طىاًعمو  عىلىى ٧بيىرَّمان  ًإٕبىَّ  أيٍكًحيى  مىا ُب  أىًجدي  الَّ  قيل﴿ : عأبكت سبتانو  أىكٍ  رًٍجسه  فىًإنَّوي  ًخنزًيرو  ٢بٍى

 [145:  األنعاـ] ﴾رًَّحيمه  غىفيوره  رىبَّكى  فىًإفَّ  عىادو  كىالى  بىاغو  غىيػٍرى  اٍضطيرَّ  فىمىنً  ًبوً  الٌلوً  ًلغىٍّبً  أيًىلَّ  ًفٍسقان 

.  باإلنساف يضر شيء أم دائما ٲبنع اإلسبلـ ألف جداؿ؛ ببل حراـ ىو األطعمة من اإلنساف صتة إٔب بطبيعتو يسيء ما فكل لذلك

 ا٤بسلمْب علماء كقاس.  كبداؿ خاصة اإلنساف صتة على ضرره دبت فقد الكرٙب، القرآف من ب يات ا٣بمر حـر قد اإلسبلـ كاف كإذا

 كتقلب مضار، من كا٤بشركبات األغذية من يستنبط ما فيو تثار الذم ا٢باضر الوقت ُب قيمتها ٥با اجتهادات كىي ا٤بخدرات، عليها

.  كمشتقاهتا الكوال كشراب ا١بنب، أنواع بعض ُب الدىوف كتركيز

. الهواء تلوث*

 فيو إذ اإلنساف، ٢بياة ضركرية كتعأب سبتانو ا جعلها الٍب األساسية العوامل من كىو.  ا٥بواء مكوف ىو للبيئة، ا٤بهم الثا٘ب ا٤بكوف     

 على كيؤدر بالغا، ضرران  يضره فإنو نقيا، اإلنساف يستنشقو الذم ا٥بواء يكن ٓب كإذا الدموية، دكرتو كيدير يستنشقو الذم األكسوجْب

.  حياتو دكرة

 التلوث ذلك ىو ا٥بواء، تلوث أنواع أخطر أف شك كال.  كالَببة ا٤باء تلويث جانب إٔب ا٥بواء، تلويث إٔب الصناعي التقدـ أدل لكنك

 معينة لغازات السيئة االستخدامات عن نتج الذم األكزكف، دقب اتساع عن الناتج التلوث ككذلك الذرية، اإلشعاعات عن الناتج

.  اإلنساف يستخدمها

 ٛباما التلوث ىذا ٛبنع اإلسبلمية الشريعة أف إال اآلف، حٌب ا٥بواء تلوث أنواع ٝبيع منع ُب حا٠بة غّب الدكٕب القانوف أحكاـ كانت كإذا

:  لسببْب

 . [56:  األعراؼ ](ًإٍصبلىًحهىا بػىٍعدى  األىٍرضً  ُب  تػيٍفًسديكاٍ  كىالى ):  يقوؿ حيث عنو، كتعأب سبتانو ا هنى كقد األرض، ُب إفساد أنو  -1

 .(1)التلوث ىذا عن اقق الضرر -2

 دخاف من ينتج الذم التلوث منع عن ا٤بالكي الفقو ُب كتابات كتوجد ا٥بواء، تلوث ٤بنع الوسائل ىذه اإلسبلمي الفقو استخدـ كقد      

.  (19) ٗبنعها كيقـو الناس تؤذم الٍب األدخنة مصادر يراقب اتسب كاف كما بو، كتأذكا الناس من قريبا كاف إذا األفراف

. التربة تلوث*

 اإلنساف هبا يقـو الٍب للبيئة اإلساءة صور كمن.  كبّب بشكل بتلويثها اإلنساف قاـ كقد للبيئة، األساسية العناصر أحد الَببة تعد       

 مزركعة نباتات ٧بلو كٙبل بالتدريج كيتبلشى ينقرض الطبيعي ا٣بضرم الكساء فإف ىنا كمن ا٢بشائش كحرؽ الغابات أشجار قطع اآلف،

 األمراض كينقل للَببة، يسيء ىذا ككل ا٢بمضية، األمطار كنزكؿ األرض، ُب كالكيماكية ا٢بشرية ا٤ببيدات كضع جانب إٔب ذلك. 

" . ضرار كال ضرر ال" لقاعدة كفقا ٩بنوعا ضررا يعد اإلنساف كإٔب الَببة إٔب يسيء ما ككل.  لئلنساف

 الشريعة ُب ٛباما كاضتا ا٢بق ىذا ٪بد كالداخلي، الدكٕب القانونْب أحكاـ ُب الصتية البيئة ُب لئلنساف ؽح كجود إٔب انتهينا ككما     

: اآلتية لؤلسباب اإلسبلمية،

                                                           
 
 ، 28م ، راجع كتاب الندوة ص 2000 -ىـ 1420اإلسالم التي عقدت في روما عام عبد اهلل بن صالح العبيد في افتتاح ندوة حقوق اإلنسان في . مقال د - 
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 تلك كجدت كحيث ،ا٤بصلتة على تقـو ألهنا قوانْب أية إليو تقود أف ٲبكن ذماؿ اإلصبلح تعارض ال اإلسبلمية الشريعة أف -1

.  ا شرع فثم ا٤بصلتة،

 كالسبلـ العدؿ ٙبقيق إٔب ا٥بادفة الدكلية كاالتفاقات لئلعبلنات ا٤بعارض الصف ُب دكما أهنم على إليهم ينظر أف يقبلوف ال كا٤بسلموف"

 ٨بتلف إٔب كاالستماع كالدراسة، البتث من با٤بزيد اإلنسا٘ب العطاء إدراء إٔب يهدفوف أهنم على إليهم ينظر أف يركف بل العآب، ُب

 ألخيو اإلنساف كاستعباد كالفقر الظلم عن كاالبتعاد كاإلنساف، البيئة صتة كنشر البشر، بِب بْب اإلنسا٘ب العطاء كتتويج النظر، جهاتك

 قوت عنده بدنو ُب معافا سربو، ُب آمنا بات من: " كسلم عليو ا صلى رسولنا يقوؿ دنياه، ُب الفرد احتياجات ىي كتلك اإلنساف،

.  (20) "برىا فأخذىا الدنيا لو حيزت افكأٖب يومو،

 ا٢بكم إٯباد من الفقهاء ٛبكن كىي األصوؿ، علم كأدلة مصادر باستخداـ االجتهاد على فائقة قدرة اإلسبلمي الفقو لدل أف -2

 الذرائع كسد كاالستصتاب ا٤بصلتة كٙبكيم القياس استخداـ ٍب كاإلٝباع، كالسنة القرآف إٔب باللجوء ا٤بستجدة ا٢باالت لكل الشرعي

 ٛبنع قاعدة كىي كسلم، عليو ا صلى لرسولنا حديث إٔب تستند كىي" ضرار كال ضرر ال" كقاعدة الكلية الفقو قواعد استخداـ ككذا. 

.  رأينا كما بالبيئة اإلضرار صور كل

 كالسنة القرآف نصوص تساندىا الضركرة كىذه صتية، بيئة ُب اإلنساف يعيش أف ضركرة كىي مؤكدة، مصلتة إٔب يستند ا٢بق ىذا أف -3

 ٦بازاة عليو أف كما الطرؽ، بكافة تنفيذىا اإلماـ كيكفل ملزمة الشريعة أحكاـ أف على تقـو للمصلتة الشرعية كا٢بماية أسلفنا، كما

 التسرب يؤدم أف كنٙب ذلك كمثاؿ شركطو، توافرت حد بارتكاب األمر تعلق إف ا٢بدكد بتطبيق إما ا٤بصلتة، على يعتدم من كل

  . األخرل ا٢باالت ُب التعزير الشرع يطبق كذلك.  ا٢بد إقامة فيجب الوفاة، إٔب ا٤بؤدم السم فهو عمدا، ا٤بياه تلويث إٔب اإلشعاعي

 أف ُب فيها يعيش الذم إلنسافؿ   حق إٔب تَبجم كىي ذكرنا، كما التلوث من البيئة ٙبمي كأحكاـ بقواعد مليئة اإلسبلمية لشريعةا-4

.  صتية ببيئة يستمتع

 كتعْب اإلنساف، بِب كٞباية كأمنو سبلمتو لتتقيق الكوف ىذا ُب يعيش من كل بْب كالتضامن التعاكف ضركرة تقر اإلسبلمية الشريعة أف -5

نىا ذىًلكى  أىٍجلً  ًمنٍ ﴿:  القرآ٘ب النص يقررىا الٍب اإلسبلمية الرؤية تىبػٍ  األىٍرضً  ُب  فىسىادو  أىكٍ  نػىٍفسو  ًبغىٍّبً  نػىٍفسان  قػىتىلى  مىن أىنَّوي  ًإٍسرىائًيلى  بىًِب  عىلىى كى

يعان  النَّاسى  قػىتىلى  فىكىأى٭بَّىا يعان  النَّاسى  أىٍحيىا فىكىأى٭بَّىا أىٍحيىاىىا كىمىنٍ  ٝبًى  ضماف على كالتعاكف التضامن ُب البعد ىذا أٮبية توضيح ُب [32:  ا٤بائدة] ﴾ٝبًى

 سبلمة يعرض بذلك ألنو هبا للعبث أحد يَبؾ أف ٲبكن ال البتر ُب بسفينة الكوف كسلم، عليو ا صلى الرسوؿ، كٛبثيل .البشر كل حياة

. للخطر ركاهبا كل

 

. ( االقتراحات بع ):لخاتمةا

 من شأف الكونية ةالبيئ على اافظة إف ك الدكلة شؤكف من شأنا اجملتمعات من ٦بتمع أم ُب الية البيئة على اافظة  تكوف قد     

 ك مؤسساتو ك ىي تو ك بأفراده الدكٕب اجملتمع  كاىل على شك بدكف يقع ا٤بسؤكلية من كبّبا جانبا لكن ك الدكلية  ا٤بنظمات شؤكف
 داخل البيئية األكضاع تدىور ُب مباشر سبب ك للبيئة األذم مصادر أكرب من مصدرا يعتربكف أنفسهم األفراد إف ك خاصة تنظيماتو

 ، البيئة إٔب النظرة  تغيّب ك التفكّب ك السلوؾ أسباب لتغيّب ا٤بكثفة ا١بهود بذؿ من بد ال كاف ىنا من ك فيو يعيشوف الذم اجملتمع ؽنطا
 ك كالبلمباالة البيئية العادات ضد تدكر حقيقية معركة ُب الدخوؿ يتطلب أنو ، السهل باألمر كلو ىذا ليس ك معها التعامل طريقة تعديل
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 شكل تتخذ عليها للقضاء فعالة ك حا٠بة سياسية قرارات إصدار إٔب ٙبتاج قد ك.  ىليها التغلب ك قهرىا يصعب أمور كلها كىي يهاإؿ ما

.   البيئة على باافظة خاصة تشريعات

.  منو التهوين أك إغفالو ٲبكن ال أخبلقي ك إجتماعي جانب إذف ٥با فا٤بسألة   

 من ذلك يتطلبو ما رغم البيئي الوعي نشر ك التعليم ىو ا٥بدؼ ذلك لتتقيق استمرارا ك فعالية األكثر ك اآلقول السبلح كاف رٗبا ك     

. ٦بهود ك كقت

 مدل ٙبديد خبللو من نستطيع معيار يشكل ألنو حقوؽ من كتق كىذا نظيفة بيئة إٔب الوقت نفس ُب ٧بتاج اإلنساف أف باعتبار ك   

 اإلضرار بدكف ا٢بالية األجياؿ حاجات تلبية إٔب فالدعوة أخرل جهة من ك جهة من ىذا اإلنساف ك التنمية سياسات بْب ما لتقاربا

.  التنمية ٧بدكدية على ا٢بفاظ مع العدالة فكرة تدعيم ك بتتفيز القادمة األجياؿ بإحتياجات

.  البيئة سبلمة على للمتافظة التشريعية االطر تطوير حوؿ اقَباحات

:  بالتإب االىتماـ ينبغي الوطِب ا٤بستول على كإنفاذىا البيئية التشريعات لتطوير

.  البيئة سبلمة على للمتافظة التشريعية االطر تطوير ٧باكر

:  المحلي المستول على:  أكال

: بالتإب االىتماـ ينبغي الي ا٤بستول على كإنفاذىا البيئية التشريعات لتطوير

 .الية البيئية كالسبلمة با٢بماية مباشرة كغّب مباشرة بطريقة سواء ا٤بتعلقة كالقرارات كاللوائح التشريعات ةكاؼ حصر . 

 :بينها كمن البيئية با١بوانب ا٤بتعلقة كاإلقليمية الدكلية لبلتفاقيات االنضماـ من الدكلة موقف مراجعة .2

 ا٣بضراء الرقعة كزيادة التصتر ٤بكافتة الدكلية االتفاقية  .

 البيولوجي للتنوع الدكلية االتفاقية . 

 ا٤بناخي للتغّب اإلطارية االتفاقية . 

 14000) االيزك مواصفات (iso( بالبيئة ا٤بختصة ).  

 ُب خاصة ، االتفاقيات تلك من مكاسبها تعظيم ُب منها االستفادة ٦بتمعة اك منفردة للدكلة ٲبكن آليات الدكلية االتفاقيات تتيح حيث
:  التالية االتا٤بج

 البيئية للمشاكل للتصدم الية العمل كخطة السياسة صياغة .

 للتنفيذ كاليات أجهزة إنشاء . 

 ( كالتقوٙب كا٤براقبة للدعم ) صناديق أنشاء. 

 البيئية كالَببية ةالتوعي برامج ٖباصة البيئي التلوث عن الناٝبة السلبية اآلدار من للتخفيف البلزمة الية كا٤بشركعات الربامج تنفيذ . 

  الدعم ذلك كيشمل ، دكلة ُب البيئة بقضايا الصلة ذات ا٤بؤسسية األطر تدعيم .3
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:    مايلي 

: ب ا٤بتعلقة اجملاالت ُب كالتدريب البتث دعم

 ا٣بطرة النفايات إدارة ككيفية البيئة تلوث مستويات دراسة) البيئية اآلدار تقوٙب . 

 البيئية اآلدار فيفلتخ ا٤بوجهة ا٤بختلفة ا٤بعا١بات . 

 ( كا٤بستوردة ا٤بصدرة) كاألطعمة األغذية جودة كضبط البيئة كالصتة للسبلمة الفنية ا١بوانب.  

.  البيئي كاإلرشاد البيئية الَببية أنشطة دعم -

 . ا٤بعلومات كٝبع البيئي كالرصد ا٤براقبة مراكز دعم -

 : مثل البيئية اإلصدارات كتوزيع كإنتاج النشر دعم -

 الدكلة ُب البيئة حالة عن دكرية إصدارات إعداد .

 بالدكلة البيئة للتماية الوطنية لئلسَباتيجية كديقة إصدار . 

 الدكلة ُب بالبيئة ا٤بعنية الرئيسية ا١بهة تتبع باافظات فرعية بيئية دكائر إحداث دعم . 

 إصدار.الوطن مستول على البيئية التشريعات مراجعة .4

  القياسية اإلعتبارا٤بواصفات بعْب األخذ كالتعليمات،مع األنظمة        

. الدكلية البيئية كالتشريعات للقوانْب كفقا البيئة ٞباية بعناصر        

.  عناصرىا على كاافظة البيئية األنشطة لدعم صندكؽ إنشاء-5      

:  الدكلي المستول على:  ثانيا

 اإلقليمي ا٤بستويْب على التنسيق لضماف كذلك ، هبا ا٤بعموؿ العا٤بية ا٤بقياس على باالستناد ، البيئية يسكا٤بقام ا٤بواصفات توحيد . 

. كالدكٕب

 .( الكبّب العريب ا٤بغرب منطقة األقل على) ا٤بنطقة دكؿ تضم مرجعية بيئي كتقوٙب رصد مراكز أحداث .2

 .الكبّب العريب ا٤بغرب دكؿ بْب كا٤بعلومات البيانات تبادؿ لتسهيل راعيةالز للتنمية ا٤بغاربية البيئة معلومات شبكة كٙبديث تطوير .3

 . اإلقليم دكؿ بْب ا٤بشَبكة القضايا كمعا١بة ،لبتث اإلقليمي ا٤بستول على كالبتوث ا٤بستية الدراسات إجراء .4

 . كالوطنية الدكليةك اإلقليمية كا٤بؤسسات ا٤بنظمات بْب كا٣بربة النظر كجهات لتبادؿ التنسيقية اللقاءات عقد-5
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 (الشرعية للنصوص استقرائية دراسة) البيئة حماية آليات

 ا١بزائر -باتنة ٣بضر ا٢باج جامعة –التسيّب كعلـو االقتصادية العلـو كلية/  يحياكم نعيمة. د

 

 

: الملخص

 أحوا٥بم ُب كتؤدر اجملتمع أفراد بسلوكيات البيئة تتأدر اكم فيها، كيؤدر االقتصادية باألنشطة يتأدر الذم العاـ اإلطار البيئة تعد

 دبلدة عناصر بْب كاالنسجاـ التوافق ٰبقق أف لو بد ال ا٤بستدامة للتنمية ناجح برنامج أم فإف كلذلك. ا٤بختلفة كأنشطتهم الصتية

 اجملتمع، أفراد متطلبات كتلبية االقتصادم لنموا ٙبقيق أم معا، العناصر لتلك ا١بودة ٗبستويات لبلرتقاء (كالبيئة اجملتمع، االقتصاد،(

.  نظيفة ببيئة التمتع كعلى الطبيعية ا٤بوارد من القادمة األجياؿ حقوؽ على نفسو الوقت ُب اافظة مع البيئية، السبلمة كضماف

 ٓب الٍب البيئة مايةّب الشرعي تأصيلاؿ ضركرة إٔب مسلمْب كاقتصاديْب فقهاء من ا٤بعنيْب نظر كللفت لئلشارة ٧باكلة ُب البتث ىذا يأٌب
 هبا ا٤بتعلقة الشرعية األحكاـ كل كاستنباط كٕبث، إدراء إٔب ٙبتاج كىي اإلسبلمي ا٤بنظور من كالدراسة التأصيل من الوافر حظها تأخذ

 يكوف أف ٯبب إذ ، ضوعا٤بو ٥بذا التعرض ُب كضعية نظرية أم من أسبق كاف اإلسبلـ أف على كالتأكيد الشرعية النصوص ُب كالواردة

 .ا٤بستدامة التنمية لربامج كتبنيو للبيئة ٞبايتو جراء من لو ا٢بقيقي الدافع ىو للمسلم الديِب الوازع

 

Résumé: 
L'environnement est le cadre général qui est affecté par les activités économiques et influe sur elles , l'environnement est 
également affectée par les comportements des  membres de la communauté et affectent leur leurs diverses activités et de 
santé. Par conséquent, tout programme réussi de développement durable doit assurer la compatibilité et l'harmonie entre 
les trois éléments (l'économie , la société et l'environnement ) afin d'améliorer les niveaux de qualité de ces éléments, 
toute croissance économique et de répondre aux besoins des membres de la communauté , et pour assurer la sécurité de 
l'environnement , alors que dans le même temps les droits de les générations futures des ressources naturelles et un 
environnement propre.. 

Cette recherche est une tentative pour indiquer et attirer l'attention des chercheurs et des économistes concernés 
musulmans doivent enracinement légitimes de la protection de l'environnement, qui ne tiennent pas la chance 
exceptionnelle de l'enracinement et de l'étude du point de vue islamique, il a besoin d'enrichir et de la recherche , et le 
développement de toutes les dispositions légales y afférentes contenus dans le textes religieux et a souligné que l'islam 
était plus tôt que n'importe quelle position dans la théorie de l'exposition à ces sujets , ils doivent être la foi religieuse pour 
un musulman est son véritable motif de la protection de l'environnement et l'adoption de programmes de développement 
durable 
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 المقدمة

 مشاىدة آدار من يئةللب ٤با نظرا العآب، ُب العاـ الرأم تثّب لٍبا ا٤بواضيع أكثر من مشاكل من تواجهو كما البيئة موضوع يعد

.  إٯبابيا حياتوك صتتو على مردكدىا كاف كلما حيةص ك سليمة اإلنساف بيئة كانت كلما إذ اإلنساف، على

 ٨بلفات من فيو يلقونو ٗبا ا٤باء كتلوث ،ا٥بواء تلوث ُب تسببوا حيث يهاعل باالعتداء كقاموا ،البيئة مع التعامل الناس من كثّب أساء كلقد

 . 2(1)السامة ا٢بشرية بيداتكآب ،الكيماكية األ٠بدة استخداـ ُب سعالتو بسبب الزراعية الَببة كتلوث ،ا٤بصانع كنفايات البشرم، النشاط

 النباتات أنواع من الكثّب كموت ،كاألمراض األكبئة، انتشار ذلك فـ كاإلنساف للبيئة بالنسبة للغاية سيئة نتائج ذلك على كترتب      

.  الزراعية األرض من كبّبة مساحات كتصتر كالطيور

 الذم القرف من الثا٘ب ؼالنص ُب كا٤بسؤكلْب العلماء باىتمامات حظيت الٍب ا٤بشكبلت من البيئة هتدد الٍب ا٤بخاطر أصبتت لذا

 كا٤بؤٛبرات الندكات كتوإب ،البيئة ٢بماية الدكؿ من كثّب ُب  متخصصة كمؤسسات ىيئات إنشاء االىتمامات ىذه مظاىر كمن ،مضى

.   1الغرض ٥بذا كالدكلية كاإلقليمية الية

 ، يـو بعد يوما خطورهتا كتتزايد تتفاقم التلوث مشكلة أخذت فقد كمتخصصوف كخرباء علماء يبذ٥با الٍب ىوداِب من الرغم كعلى
.  خطورة البيئية ا٤بشكبلت أكثر من كأصبتت

. طبيعيةاؿ للبيئة البلزمة ا٢بماية توفّب عن الوضعية القوانْب قصور عن فضبل أبعادىا، كتداخل ا٤بشكلة، تعقد إٔب ذلك ُب السبب كيرجع

 فنصوص القضية، ٥بذه األ٪بع ا٢بل كأكجد ا٤بشكلة، ىذه استوعب فقد ا٢بياة جوانب ١بميع كشامل عاـ دين اإلسبلـ أف كٗبا

 الناس أركاح ٞباية إٔب هتدؼ كالٍب ، ذلك على شاىد خّب اجملاؿ ىذا ُب كاجتهاداهتم ا٤بسلمْب الفقهاء كاستنباطات كالسنة، الكتاب

 النفس حفظ منها كالٍب ا٣بمس الناس لضركريات  الشريعة حفظ من انطبلقان  عنهم، الضرر كدفع ٩بتلكاهتم، كسائر كأموا٥بم كعقو٥بم

. كالعقل كا٤باؿ

 ا٤بنظور من ا٤بخاطر ىذه ٙبقق دكف ٙبوؿ الٍب كالتدابّب البيئة، هتدد الٍب للمشاكل ليتطرؽ البتث ىذا جاء األسباب فلهذه

:  اآلٌب التساؤؿ البتث  يطرح ،االسبلمية الشريعة

 عليها؟ ا٢بفاظ ُب اليها استند الٍب اآلليات كماىي للبيئة؟ اإلسبلـ منظور ما

: البحث منهج

 كا٤بفهـو ا٤بفهـو ذلك بْب قارفكم ا٢بديث، العلم ُب البيئة مفهـو يبْب اذ. ا٤بقارف االستنباطي االستقرائي العلمي ا٤بنهج على البتث يقـو

.  ا٤بوضوع بعناصر ا٤برتبطة الشريفة النبوية كاألحاديث الكرٙب القرآف آيات استقراء خبلؿ من استنباطو ًب الذم اإلسبلمي

: البحث تقسيم

: التإب النتو على كخاٛبة ٧باكر ةٟبسك مقدمة إٔب البتث قسم

 .لبيئةؿ االسبلمي كا٤بنظور الوضعي فهـوآب: األكؿ اور

                                                           
 
.  6اإلٍالَ ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس ، ٕـ: ٠ٕظو  (
2
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. عنو النا٘بة كا٤بخاطر كا٤بشاكل البيئة تلوث أسباب: الثا٘ب اور

. البيئة ٢بماية العا٤بية كالتدابّب ا٢بلوؿ :الثالث اور

 كالسنة القرآف ُب البيئة ٞباية دالئل :الرابع اور

الشريفة النبوية كالسنة الكرٙب القرآف خبلؿ من  اإلسبلمية الشريعة حسب البيئة على  اافظة آليات: امساْب اور  

. كالتوصيات النتائج أىم ا٣باٛبة تضمنت كقد

: اإلسالمي كالمنظور الوضعي المفهـو بين البيئة:  أكال

 جاءتك "باء" ا٤باضي الفعل منو أخذ الذم "بوأ"  ا١بذر إٔب العربية اللغة ُب البيئة لكلمة اللغوم األصل يعود : اللغة في البيئة .1

 ُب القـو منزؿ:  كا٤بباءة ، فيو لو كمكن لو ىيأ:  منزال لو كبوأ ، نزلتو أم:  منزال تبوأت:  يقاؿ.  معاف عدة على اللغة ُب (بٌوأ) مادة
يوافكاّب اإلنساف منزؿ ىي البيئة أف ا٤بعا٘ب ىذه من كيتضح. 1كا٢باؿ ا٤بنزؿ:  كالبيئة ، موضع  كل

2
 ُب البيئة معُب كرد كما .

 الصتاح كُب. ا٤بكاف ُب كاإلنزاؿ التهيئة ٗبعُب الشعر ُب جاء كقد ا٤بنزؿ، ٗبعُب 4ايط القاموس كُب ،3الببلغة أساس

 ٢باؿ،كا ا٤بنزؿ ىي فالبيئة: 6الوسيط ا٤بعجم ُب أما .القـو ينزلو منزؿ كل ُب كيقاؿ موضع، كل ُب القـو منزؿ ا٤بباءة ،5للجوىرم

 .فيو كانزلو لو ىيأه: منزال بوأه: 7ا٤بنجد كُب ...سياسية كبيئة اجتماعية، كبيئة طبيعية، بيئة كيقاؿ

 يتخذه الذم ا٤بكاف على ٦بازان  الكلمة أطلقت ٍب ،(ا٤بكاف ُب كا٢بلوؿ النػزكؿ) على العربية اللغة معاجم ُب (البيئة) كلمة تدؿك

  .(8)كعيشو منػزلو فيو فيتخذ اإلنساف إليو يرجع الذم كا٤بوضع كا٤بوطن ا٤بنػزؿ،: على أم ،(كحلولو لنػزكلو مستقران ) اإلنساف

 من للمكاف الطبيعية كالظركؼ العناصر ٦بموع يعِب البيئة للفظ ترٝبو ىو الذم environnement فالفظ الفرنسية ا٤بعاجم ُب أما

. 9ككائنات كىواء كماء أرض

 حياة ُب تأدّب ٥با الٍب ا٣بارجية ا٤بؤدرات أك الظركؼ يعِب كىو":environment" متداخبلف مصطلتاف للبيئة اال٪بليزية ا٤بعاجم كُب

. 10األرض علم ىو: Ecology كمصطلح (اإلنساف فيها ٗبا ) الكائنات

                                                           
 . ٕٓ/ُ، كا٤بعجم الوسيط  ّٕ/ُتاج اللغة كصتاح العربية ، للجوىرم  :ينظر  ُ
، كالبيئة ُب اإلسبلـ ُٗٗٗ/َُِْالرياض، أكادٲبية نايف العربية للعلـو األمنية  (ُٖ)اإلسبلـ كالبيئة مد مرسي ٧بمد مرسي ص: انظر  ِ

. ت .للدكتور الشتات إبراىيم ٧بمد منصور القاىرة، دار النهضة العربية، د
. ّّ: ، ص"بوأ" أساس الببلغة ، للز٨بشرم، مادة   - ّ
 .ٖ/ُ، "باء" القاموس ايط، للفّبكزآبادم، مادة   - ْ
 ، "بوأ" الصتاح للجوىرم، مادة   - ٓ
". باء" ، مادة ٕٓ/ُا٤بعجم الوسيط  - ٔ
". بوأ" ا٤بنجد ُب اللغة كاإلعبلـ مادة  - ٕ
. ّٕ: ّٔاألكؿ، صفتة ابن منظور، ا١بزء  ،لساف العرب (ٖ)
مقالة ماىية البيئة للذكتورأسامة عبد العزيز      :انظرا٤بوقع على الشبكة العنكبوتية  - ٗ

                                                                            .knol.google.com/k/judge-dr-osama albdelaziz      
 انظر نفس ا٤بوقع على الشبكة العنكبوتية - َُ
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 كيستقر اإلنساف فيو يعيش الذم ا٤بكاف لعل تطلق أف كٲبكن ا٤بكاف ُب كا٢بلوؿ النزكؿ ىي البيئة أف استخبلص ٲبكن سبق ٩با

 ٗبا ا٢بية الكائنات ُب تؤدر الٍب كا٤بؤدرات كالظركؼ العناصر ٦بموع فتعِب األجنبية اللغات ُب أما. العربية للغة بالنسبة ىذا فيو،

 .اإلنساف فيها

 ظواىر من يضم ٗبا ؛  اإلنساف فيو عيشم الذم ا٤بكا٘ب اجملاؿ أك الوسط" ىي االصطبلحي ٗبعناىا البيئة : االصطالح في البيئة . 

 البيئة إف »: التإب التعريف 1978 يبليس 1972 استكهلم ُب البشرية البيئة مؤٛبر أكجز ك.  (1"  فيها كيؤدر ، هبا يتأدر كبشرية طبيعية

 زادىم، منها يستمدكف كالٍب األخرل كالكائنات اإلنساف فيها يعيش الٍب كالثقافية كاالجتماعية الطبيعية النظم من ٦بموعة ىي

« نشاطهم فيها كيؤدكف
(2)

  . 

 ىذا .اإلنساف حاجات إشباع تؤمن الٍب كاالصطناعية الطبيعية كا٤بنتجات ا٤بوارد: يشمل كاضح ىو كما التعريف ىذا إف

 البيت رقعة تتعدل ال جدا  صغّبة منطقة ليشمل دائرتو تضيق كقد ، جدا كبّبة منطقة ليشمل  يتسع قد اجملاؿ أك الوسط

 أف إما كاإلنساف ، ا خلقها طبيعية مظاىر من يضم ٗبا اإلنساف، فيو يعيش الذم الوسط أم.  (3)اإلنساف فيو يسكن الذم

.   الضرر بغّبه أك بو يلتق فيما يستخدمها أف كإما ، بالنفع غّبه كعلى عليو يعود افيم كاألدكات األشياء ىذه يستخدـ

 ككائنات كتربة كفضاء كىواء ماء من يشمل ٗبا اإلنساف فيو يعيش الذم ا٤بادم ايط" بأهنا للبيئة فيشّب: اإلجرائي التعريف أما

"حاجاتو إلشباع أقامها كمنش ت حية،
(4)

  .

 مفهـو من البيئة جانب إٔب كالنفسية كا٢بضارية الثقافية ا٤بؤدرات من ٦بموعة على الواسع مفهومها ُب يئةالب إطبلؽ ٲبكن كما

للطبيعة مرادفة ليست ا٤بعُب هبذا البيئة أف بيد ا٤بادم، النطاؽ
(5)

.  

 لئلقليم كاإلحيائية كالكيميائية الفيزيائية األحواؿ بأهنا البيئة تعرؼ العلمية، الناحية من: للبيئة العلمي المفهوـ .2

 .6حي كائن فيو يعيش الذم

 عرفتها كقد. (7)"فيها كيؤدر هبا يتأدر كبشرية طبيعية ظواىر من يضم ٗبا اإلنساف فيو يعيش الذم ا٤بكا٘ب اجملاؿ أك الوسط: "ىيك

 ا٢بي بالكائن ايطة ا٤بادية كالعوامل الظركؼ ٦بموعة: "بأهنا Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia موسوعة

.   (8)"كمكوناتو

 أهنارىا، شوارعها، مساكنها، بأكملها، ا٤بدينة الصتة،فتشمل على تؤدر أشياء من باإلنساف ٰبيط ما كل:"بأهنا أيضا تعرؼ

 ا١بوية العوامل إٔب باإلضافة مبلبس من يلبسو كما كشراب طعاـ من اإلنساف يتناكلو ما كل تشمل كما شواطئها، آبارىا،

.  1"ذلك كغّب كالكيميائية

                                                           
. ُِ، كاإلنساف كالبيئة صػ ُُالبيئة كاإلنساف صػ (ُ
. (ُٗ)اإلسبلـ كالبيئة ص: انظر  (ِ)
. ا٤بصدراف السابقاف  (ّ
. (ُٗ)ا٤بصدر السابق ص  (ْ)
. (ٗ)البيئة ُب اإلسبلـ ص  (ٓ)
 انظرنفس ا٤بوقع على الشبكة العنكبوتية            - ٔ
. َُ: ٧ٖبمد عبد القادر الفقي، مكتبة ابن سينا، القاىرة، صفتة ، (رؤية إسالمية) مشاكلها كقضاياىا كحمايتها من التلوث: البيئة (ٕ)

(3) Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia Edited by Douglas M. Considine, Van Nostrand Reinhold Company, New York, U.S.A, Page 
961. 
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 كل كىي ا٢بيوية البيئة أك٥بما: " اآلخر بعضهما يكمل مفهومْب للبيئة أف البعض قالو ما أيضا العلم ىذا ُب البيئة تعريفات كمن 

. معو تعيش الٍب كالنباتية ا٢بيوانية ا٢بية، با٤بخلوقات كبعبلقتو سافاإلف ٕبياة ٱبتص ما

 كا١بو كا٤بساكن األرض كتربة كا٢بشرات منها، كالتخلص كالفضبلت ا٤بياه موارد كتشمل الطبيعية البيئة فهي دانيهما أما  

.  2"للوسط الطبيعة ا٣بصائص من ذلك كغّب كالطقس، تلودو أك كنقاكتو

: الطبيعي أك االيكولوجي البعد على اقتصرت"  التقليدم مفهومها ُب البيئة إف

 ا٢بية غّب ا٤بكونات ٦بموع  من تتألف الٍب العادية البيئة .

 اإلنساف فيها ٗبا ا٢بية الكائنات ٦بموع من تتألف الٍب البيولوجية البيئة .

 البيئتْب ىاتْب بْب القائم كالتوازف ا٤بتبادلة العبلقات. 

 اقتصادية، اجتماعية، تكنولوجية، أبعاد: األخرل األبعاد جانب إٔب االيكولوجي البعد تشمل فهي الواسع ٗبفهومها البيئة اأـ

 .اْب...دقافية تارٱبية،

 نقصد فنتن البيئة نقوؿ فعندما. الكل ىذا توازف ُب حيويا دكرا كيلعب األخرل األبعاد مع يتفاعل األبعاد ىذه من بعد ككل

. 3"ا٢بيوية بنشاطاتو قيامو خبلؿ من معو كتتفاعل باإلنساف ٙبيط الٍب عناصراؿ ٝبيع

 بْب ا٤بختلفة التفاعبلت من نسيج عن عبارة:  "الباحثْب بعض حسب فالبيئة ذكره، سبق ٤با مشابو آخر تعريف إدراج ٲبكن

 الشمس، ا٥بواء، ) ا٢بية غّب الطبيعية اصرالعن كبْب كبينها (...نبات حيواف، إنساف، ) البعض بعضها ا٢بية العضوية الكائنات

.  4"البيئي بالنظاـ عنو يعترب كمتكامل متوازف دقيق، نظاـ كفق التفاعل ىذا كيتم (...الَببة

 كجود على كا٤بؤدرة باإلنساف ايطة األشياء إٝبإب بأهنا البيئة ٤بفهـو علمي تعريف استخبلص ٲبكن سبق ما على بناءا

. أنفسهم كالكائنات كا٤بناخ كا٤بعادف كالَببة كا٤باء ا٥بواء متضمنة األرض سطح على ا٢بية الكائنات

 ىذا ُب اإلنساف بقاء كٙبدد تؤدر كالٍب التعقيد لدرجة البعض بعضها مع ا٤بتشابكة األنظمة من ٦بموعة بأهنا كصفها ٲبكن كما

. البيئية مةبا٤بنظو عنو يعرب كمتكامل متوازف دقيق نظاـ كفق تتعامل كالٍب العآب،

 الكرٙب القرآف من سور عدة ُب اشتقاقاتو لذكر نظرا إسبلمي مصطلح ىو البيئة مصطلح إف :اإلسالمي المنظور من البيئة. 3

. كالعبادة للصبلة بيوتا ٥بم اٚبذ أم 5"بيوتا ٗبصر لقوكما تبوأ أف كأخيو موسى إٔب كأكحينا: " تعأب يقوؿ

 1"قصورا سهو٥با من تتخذكف األرض ُب كبوأكم :" تعأب يقوؿ كما

                                                                                                                                                                                     
مقالة ماىية البيئة للذكتورأسامة عبد العزيزماىية البيئة :   انظر ا٤بوقع على الشبكة العنكبوتية  - ُ

.knol.google.com/k/judje-dr-osama abdel aziz. 
. انظر، نفس ا٤بوقع - ِ
. ِّ-ِِ: ، صْٔالبتث العلمي، ٦بلة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، العدد  - ّ
. جريدة ا٤بنعطف - ْ
 .ٕٖسورة يونس اآلية  - ٓ
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 من تتضمنو كما األرض بأهنا مفهـو أخذ إذا أنو إال ا٤بشرفة النبوية كالسنة الكرٙب القرآف ُب لفظا ذكرىا يرد ٓب البيئة فكلمة

 حية كمكونات ، إْب...كتربة كمعادف كصخور كسهوؿ كىضاب جباؿ من األرض سطح مظاىر ُب متمثلة حية غّب مكونات

 ُب القرآف ُب كردت قد ا٤بفهـو هبذا البيئة أف ٘بد.  ا٤باء ُب أك اليابسة على أكانت سواء كا٢بيواف كالنبات اإلنساف ُب متمثلة
. ٨بتلفة سورة ُب آية 199

 بو ٰبيط كما اإلنساف فيها ٗبا ٨بلوقات من فيها كما كا١بباؿ كالسماء األرض يعِب فهو بشموليتو اإلسبلـ ُب البيئة مفهـو يتميز

:  التالية التعريفات خبلؿ من سيظهر ما كىذا.  كغرائز كعواطف دكافع من

 إذا إليو كيبوء اإلنساف فيو يعيش الذم ايط ىي البيئة: "اإلسبلـ شريعة ُب البيئة رعاية كتابو ُب القرضاكم الدكتور يقوؿ

 2"النهاية ُب مرجعو فهو عنو بعيدا كاغَبب سافر

. كا٢بية ا١بامدة البيئة ؿتشم البيئة كىذه

 اإلنساف صنعا الٍب كالصناعية خلقها الٍب الطبيعة تشمل فا١بامدة  

 كالنبات كا٢بيواف اإلنساف فتشمل ا٢بية أما .

 ،حية كغّب حية تعأب ا ٨بلوقات يكتنف الذم الطبيعي ايط: " بأهنا اإلسبلـ ُب البيئة فيعرؼ الريسو٘ب قطب الدكتور أما
 ضابطا ميزانا تنتصب الٍب اإل٥بية كالنواميس الكونية السنن إطار ُب كتكامل تفاعل عبلئق من ا٤بخلوقات ىذه ينتظم كما

 3."كالتعمّب التسخّب ُب ا٤بستخلف لتصرفات

 كتابو ُب تعأب قاؿ. فتور أك تفاكت من صنعو ُب ترل فبل ككظيفة كنوعا كما البيئة ىذه صنع كتعأب سبتانو ا أتقن كقد

 4"شيء كل أتقن الذم ا صنع: "العزيز

 .5"٩بيزة ٠بات بثبلث اإلسبلمي ا٤بنظور ُب الطبيعية البيئة كتصطبغ

 قاؿ. تذليبل لو ذللت فاألرض. حوائجو كقضاء اإلنساف مصاّب تلبية ُب ٗبواردىا للبيئة تسخر الٍب :الوظيفية السمة -

 لو لستم كمن معايش فيها لكم ،كجعلنا موزكف شيء كل من فيها كأنبتنا ركاسي فيها كألقينا مددناىا كاألرض: " تعأب

 .6"برازقْب

 بعد األرض بو لتتٓب ا٤باء ىيئ ٍب األقوات، فيها لتستنبت معطاء خصبة األرض تربة جعلت أف التسخّب ىذه لواـز من ككاف

 طهورا السماء من ،كأنزلنا رٞبتو يدم بْب بشرا الرياح أرسل الذم كىو :"تعأب لقولو مصداقا.  كاألنعاـ الناس كيسقي موهتا

. 1" كثّبا كأناسي أنعاما خلقنا ٩با كنسقيو ميتا بلدة بو ،لنتيي

                                                                                                                                                                                     
 .ْٕسورة األعراؼ اآلية   ُ
 ُِ:رعاية البيئة ُب شريعة اإلسبلـ للدكتور يوسف القرضاكم ص  - ِ
 ِٗ-ِٖ:اافظة على البيئة من منظور إسبلمي للدكتور قطب الريسو٘ب ص  - ّ
 ٖٖاآلية : سورة النمل - ْ
 َّ: نفس ا٤بصدر السابق ص - ٓ
 .َِ-ُٗ:سورة ا٢بجرات اآليات  ٔ
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 الصنع بدائع فيو تتجلى ٧بكم كتوازف البعض، بعضها مع تفاعل ُب البيئة عناصر ٘بعل الٍب : التفاعلية السمة -

 فا.  كمرعيا ٧بفوظا البيئي التكامل يظل كهبذا.  كونو ُب تعأب ا سنن كفق فيو كًيؤدر بنظّبه يتأدر عنصر فكل ،اإل٥بي

 .البيئي التوازف على للتفاظ كذلك ٗبقدار شيء كل خلق كتعأب سبتانو

 الطبيعية ا٤بوارد أكجد كتعأب سبتانو ،فا اإلنساف عن كالَبكيح الَبفيو غرض تستوُب الٍب" :الجمالية السمة -

 كتابو ُب سبتانو قاؿ حيث يراعى شرعي مطلب فهذا.  2"البشرية النفس على البهجة لتدخل كاألشكاؿ األلواف ٨بتلفة

 كغرابيب ألواهنا ٨بتلف كٞبر بيض جدد ا١بباؿ كمن ألواهنا ٨بتلفا ٜبرات بو فأخرجنا ماء السماء من أنزؿ ا أف تر أٓب:" العزيز

 3" كذلك ألوانو ٨بتلف كاألنعاـ كالدكاب الناس ،كمن سود

. الوضعية ا٤بفاىيم عن ٱبتلف ال للبيئة اإلسبلمي ا٤بفهـو أف ذكره، سبق ٩با نستخلص

 عنو الناتجة كالمخاطر كالمشاكل البيئة تلوث أسباب:  ثانيا

: (4) البيئة تلوث ُب عميق كتأدّب كبّب، دخل ٥با أساسية عناصر دبلدة ىناؾ 

 عصرىا ُب البشرية عانتو نتاجو أبرز من كاف كالذم ، ا٤بعمورة أرجاء من الكثّب عم الذم ا٥بائل العلمي التطور -

 . كا١بوية كالربية البترية بيئتها ُب تلوث من ا٢باضر

 يةتنم ُب الكيميائية األ٠بدة كاستخداـ ا٤بواد لبعض ا٣باطئ االستعماؿ نتيجة للبيئية الطبيعي بالتوازف اإلخبلؿ -

 . ذلك بعد يتناك٥با كمن الزراعية ااصيل تلوث على ذلك كأدر صيانتها ُب ا٢بشرية ا٤ببيدات أك ، الزراعية ااصيل

 كتشريد قتل ُب تتمثل بيئية أضرار من تلتقو كما ا٢بركب ىذه تسببو ما ٱبفى كال ، ا٤بسلتة كالنزاعات ا٢بركب -

.  منهم ا٤ببليْب بل الناس من الؼاآل

 الناتج األكزكف دقب تنسى كال كالتصتر ا٤بياه شحك ا٢برارم االحتباس بالبيئة، لوثالت ىذا عن نتجت الٍب ا٤بشاكل ىمأ كمن 

. أضرار من لو كما التلوث عن

 أكسيد دا٘ب كغاز الدفيئة الغازات انبعاث لزيادة نتيجة األرض حرارة درجة ُب التدرٯبي االرتفاع" كىو :الحرارم االحتباس . 

 الغبلؼ ٠باح نتيجة ا٢برارم االحتباس كٰبدث ،5"كالكلوركفلوركربوف كاألكزكف كا٤بيثاف النيَبكجْب كأكسيد ا٤باء كٖبار الكربوف

 ىيئة على األرض سطح إٔب أخرل مرة األشعة تلك ترتد ٍب كمن األرض ٔبإ بالنفاذ  الشمس أشعة من كبّبة لنسبة ا١بوم

 بالغرؽ، السواحل بعض يهدد ما ا٤بياه منسوب كارتفاع ا١بليد ذكباف إٔب يؤدم كىذا ا٢برارة، درجة رفع على يعمل ٩با حرارة

                                                                                                                                                                                     
 ْٗ-ْٖ:سورة الفرقاف اآليتاف  - ُ
 َِ: اافظة على البيئة من منظور إسبلمي للدكتور قطب الريسو٘ب ص - ِ
 .ِٖكِٕ:سورة فاطر اآليتاف  ّ
 .                                                                            ( ِٕ/ـ، ََِِمارس  –ىػ٦ُِّْبلة ا٢برس الوطِب ، ٧بـر ): زيد الزيد ، ٕبث منشور ُب / اإلسبلـ كٞباية البيئة ، لؤلستاذ الدكتور : ينظر  ( ْ

ابات ا٤بطّبة تدمر كمن حقائق ا٤بؤ٤بة ُب ىذا اجملاؿ أف ما ال يقل عن عشرة أنواع من النباتات كا٢بيوانات تنقرض يوميان ، كأف ٟبسة عشرة ىكتاران من الغ
، عن ا٤برجع السابق . ىػ.ا.ات العآب ضتايا تلوث البيئةمن كُب% ٕٓسنويان ، كأف 

.  اإلحتباس ا٢برارم ، منشور صادر من إدارة البيئة ببلدية ديب  - ٓ
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 نتيجة القاحلة األراضي كزيادة يةاّب الكائنات بعض كانقراض األمراض كانتشار ا٤بناخية الكوارث فرص تزايد ذلك إٔب أضف

 .1ا٢برارة ارتفاع

 على قيد بفرض ا٢برارم االحتباس خطر ٤بواجهة جاء الذم كيوتو بركتوكوؿ عن أعلن فقد الظاىرة ىذه من كللتد

. للبيئة صديقة تعترب أخرل بدائل إٯباد على كالعمل ا٢برارم االحتباس زيادة على تساعد الٍب الصناعات

 سطح على العذبة ا٤بياه نسبة ىي فقط% 3 إف" إذ ا٣بطر ناقوس تدؽ الٍب  ا٤بواضيع أىم من األخّب ىذا ديع :المياه شح .2

 فقط% 1 من أقل على إال ٰبتوم ال إذ العذبة، ا٤بياه مصادر ُب الفقّبة ا٤بناطق من أنو على يصنف العريب كالوطن فقط، األرض

 الطبيعية: للمياه مصادر العربية كللدكؿ.  2"العآب ُب األمطار إٝبإب من% 2 كحوإب للمياه السطتي ا١برياف كل من

 البتر مياه أف إٔب ا٤بصادر بعض تشّب إذ ،(الستب كتلقيح السدكد، ا٤بياه،  كتتلية) كالصناعية (ا١بوفية كا٤بياه كاألمطار)

 ذلك كتأدّب ا٤بياه ٙبلية ُب  تستخدـ الٍب الطاقة ىو آخر جانب لو كىذا ا٣بليج ُب ا٤بستخدمة ا٤بياه من% 75 من أكثر ٛبثل

 مقابل ُب السكاف أعداد ُب التنامي مع مطرد بشكل ا٤بياه استهبلؾ تضاعف ىو ا٤بياه شح مشكلة يثّب كالذم. البيئة على

 بأٮبية اجملتمع لدل الوعي عدـ كأيضا. ٥3با أخرل مصادر عن البتث ك الثركة ىذه على ا٢بفاظ ُب ا١بدم التفكّب عدـ

 .ا٤بياه استهبلؾ ُب دالَبشي

 كوكب على األراضي مساحة من% 40 يهدد التصتر أف دكٕب تقرير حذر إذ العآب هتدد أخرل مشكلة ٲبثل: التصحر .3

 أف ا٤بتتدة لؤلمم التابع ( ايفاد ) الزراعية للتنمية الدكٕب الصندكؽ تقرير ُب جاء قد ك.  4ىكتار مليار 5.2 ٫بو أم األرض

 بالقدر ليس ) التصتر أف إٔب التقرير كيشّب.   سنويا دكالر مليار 42 ٫بو تبلغ عاـ كل التصتر قهايلح الٍب الدخل خسائر

 الضتايا عدد يصل أف التقرير توقع كقد. 5(الغابات إزالة ك ا١بائر الرعي مثل البشرية العوامل ضبط ٲبكن إذ الدكاـ على اتم

 .ا٤بقبلة العشر السنوات ُب العآب حوؿ شخص مليارم إٔب للتصتر اتملْب

: أٮبها من عوامل عدة كللتصتر

. التصتر مد كجو ُب تقف الٍب الشجرية ا٤بصدات إزالة على يساعد كالذم ا١بائر الرعي. 1    

. بالتوسع للرمل اجملاؿ يفتح ٩با ا٣بضراء الرقعة تقل بذلك إذ األشجار قطع.  2    

  كا٤بلودات، للبيئة الصديقة غّب اإلنسانية كاألنشطة العمرا٘ب الزحف.  3    

. الَببة كا٪براؼ األمطار كا٫بباس ا٤بناخية التأدّبات.  4    

                                                           
.  بتصرؼ السابقا٤برجع  - ُ
. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7D5958DC-BA15-4C13-B945-5961F3E27750.htm:  موقع من - 2

 .بتصرؼ السابق ا٤برجع - 3

 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=688576:  موقع من - 4

  http://www.radioalgerie.dz/?p=14105:  موقع من - 5

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7D5958DC-BA15-4C13-B945-5961F3E27750.htm
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=688576
http://www.radioalgerie.dz/?p=14105
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 ك تدىوره ككقف النباٌب الغطاء كتنمية التصتر، من للتد عا٤بية خطة تبِب: منها  اتباعها ينبغي مهمة خطوات ىناؾ التصتر من كللتد
 الطبيعية ا٤بصادر كإدارة بيئية أسس على مبنية عمرانية سياسة إتباع باإلضافة الَببة، ا٪براؼ أدر تقليل ككذلك مدركس، غّب بشكل إزالتو

. 1سليمة علمية أسس على مبنية بطريقة

 األكزكف طبقة أف كمعلـو الكسب، ُب كجشعو البشرية للموارد اإلنساف استخداـ لسوء نتيجة مشكلة ىذه كجاءت: األكزكف ثقب. 4

 كحدكث ا٢برارة ارتفاع على حتمية نتيجة ٥با الطبقة هبذه دقب كجود فإف كبالتإب الضارة، البنفسجية كؽؼ اإلشعاعات من األرض ٙبمي

. األكزكف دقب هبا يوجد الٍب البلداف ُب تنتشر جلدية سرطانات من  األشعة ىذه تسببو ٤با باإلضافة ىذا ا٢برارم االحتباس

 أف موضتة قبل من يبلغو ٓب حجما بلغ القطبية ا٤بنطقة فوؽ ا١بوية األكزكف طبقة بدق إف:  ناسا األمريكية الفضاء ككالة تقوؿ )     

 أصيب قد ك_ ا٤بتتدة الواليات مساحة أضعاؼ دبلدة أم_  مربع كيلومَب ألف دبلٜبائة ك مليونا كعشرين ٜبانية إٔب كصلت مساحتو

 عدة ٥با عقدت فقد خطّبة ظبلؿ من ا٤بشكلة ٥بذه ٤با ك. 2(قبالث ُب كا٤بطردة الكبّبة الزيادة ٥بذه بالصدمة دراستو على العاكفوف

 أف الربكتوكوؿ ىذا على يعلق ك ا٣بطرة ا٤بواد انبعاث على قيودا يفرض الذم ك 1987 عاـ مونَبياؿ بركتوكوؿ منها بركتوكوالت ك مؤٛبرات

. 3الربكتوكوؿ ببنود عليو ا٤بوقعة الدكؿ اـالتز حاؿ ُب ذلك ك 2050 العاـ ٕبلوؿ عهدىا لسابق األكزكف طبقة إعادة على يساعد

:  البيئة لحماية العالمية كالتدابير الحلوؿ:  ثالثا

 ال ك ,٧باكر عدة خبلؿ من البيئة على ا٢بفاظ ك منها ا٢بد إٔب سعوا بل البيئية ا٤بشاكل ىذه حياؿ األيدم مكتوُب البيئة ٞباة يقف ٓب     
 ىذا بالبيئة، تضر الٍب ا٤بعتادة السلوكيات مقابل ُب للبيئة الصديقة البدائل بأٮبية اجملتمعات لدل الوعي نشر سبيل ُب سعيهم يزاؿ

. إزالتها على العمل ك البيئة ا٤بشاكل أسباب عن البتث إٔب باإلضافة

 ك كالتنمية بالبيئة ا٤بعِب ا٤بتتدة األمم مؤٛبر ُب للضوء خرجت بيئية ةمعاىد ىي ك ) كيوتو اتفاقية ىي الدؤكبة ا١بهود ىذه ٜبار فأحد     
 ُب الدفيئة الغازات تركيز تثبيت ٙبقيق إٔب ىدفت كقد 1992 عاـ الربازيل ُب جانّبك دم ريو ُب عقد الذم األرض قمة باسم يعرؼ
. 4(ناخيآب النظاـ ُب البشرم التدخل من خطّب تدخل دكف ٰبوؿ مستول عند ا١بوم الغبلؼ

 ك, االتفاقية على طرفا 183 صادؽ كقد الدفيئة، الغازات ىذه انبعاث من للتد قانونية التزامات على ا٤بعاىدة ىذه نصت قد ك     
 ُب التنفيذ حيز االتفاقية دخلت ك 11/12/1997 ُب االتفاقية منها انطلقت الٍب  اليابانية كيوتو مدينة من االسم ىذا اكتسبت

. ـ16/2/2005

:  االتفاقية بنود من ك     

. الدفيئة الغازات انبعاث نسبة ٚبفيض.  1"     

.  الدفيئة الغازات امتصاص أجل من كالغابات الدفيئة الغازات مستودعات على ا٢بفاظ. 2     

                                                           
. بتصرؼ 16ص البيئة ك األرض علـو ُب السهلا٤برجع  - ُ
 يسّب بتصرؼ http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_916000/916681.stm:  موقع من - 2
.  بتصرؼ السابق ا٤برجع - 3
:  موقع من - 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_916000/916681.stm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
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.  للبيئة صديقة تقنيات إنتاج على العمل. 3     

 النامية الدكؿ ُب ٗبشركعات بالقياـ ا٤بتقدمة الدكؿ تلتـز ٕبيث النظيفة التنمية آلية ُب ٭بوا األقل ك النامية الدكؿ مع ا٤بشَبؾ التعاكف. 4     

.  1"االتفاقية ىذه بنود أىم من البند ىذا يعترب ك ا٤بستدامة التنمية ٗبتطلبات الوفاء ُب مساعدهتا بغرض

 جراء األمريكية اإلدارة تثقل قد تكاليف من تسببو ٤با االتفاقية ىذه بوش جورج السابق الرئيس عهد ُب األمريكية اإلدارة عارضت قد ك

. 2الدفيئة الغازات نسب ٚبفيض

 يضر الذم التلوث تقليل إٔب يؤدم ٩با الكهرباء استهبلؾ من الَبشيد بضركرة اجملتمع توعية ك بالبيئة لبلعتناء قامت الٍب ا٤ببادرات كمن

 ٤بدة الضركرية غّب الكهربائية األجهزة ك األضواء إطفاء أساس على تقـو كالٍب,  29/3/2008 بتاريخ أقيمت الٍب األرض ساعة مبادرة بالبيئة

. فقط كاحدة ساعة

 بدعم ذلكك ا٤بدينة أ٫باء ٨بتلف ُب األضواء آالؼ إطفاء ديب حكومة قررت كقد األرض لساعة تنضم عربية مدينة أكؿ ديب تعترب ك

. 3ا٤بطلوب التغيّب إحداث ُب ا١بماعي العمل كتأدّب قوة سيعكس لذما األمر فيها ا٤بوجودة الشركات كربل مشاركةك

 ىذه إطبلؽ ُب السبق قصب سيد٘ب ٤بدينة كاف قد ك ىذا, 4العآب أ٫باء ٨بتلف ُب دكلة 25 من أكثر جانب إٔب ديب مشاركة جاءت قدك

. 5ا٤ببادرة

 ا٣بضراء الرقعة زيادة ىو ٥با األمثل ا٢بل فإف األكزكف، دقب إٔب باإلضافة البيئة هتدد الٍب ا٤بشاكل أبرز من التصتر مشكلة كانت ك٤با     

 األشجار بو تقـو ٤با باإلضافة ىذا ٨بيف، بشكل يتنامى أخذ الذم مدىا كسيوقف طغياهنا، ك الرماؿ امتداد كجو ُب سيقف الذم األمر

 ىو كما ك األكسجْب، إنتاج ك الكربوف أكسيد دا٘ب بأخذ تقـو إذ الضوئي، البناء عملية طريق عن البيئي التوازف إعادة ُب مهم ردك من

. األكزكف دقب من تزيد الٍب الغازات من الكربوف أكسيد دا٘ب غاز فإف معلـو

: ىي ركائز عدة طريق عن ذلك ك ا٢برارم ساالحتبا تقلل خبل٥با من الٍب الطرؽ إٔب الباحثوف أشار فقد أخّبا ك     

 غاز من كغم 400 انبعاث من بذلك ٫بد ٫بتاجو ال عندما كهربائي مصباح بإطفاء نقـو فعندما ٫بتاجها، ال الٍب األجهزة ٝبيع إطفاء. 1

. الطاقة من% 40 بتوفّب نقـو نوقفها بل انتظار حالة ُب الكهربائية لؤلجهزة تركنا عدـ حالة ُب ك سنويا، الكربوف أكسيد دا٘ب

 أكسيد دا٘ب غاز من كغم 400 انبعاث من بذلك ٭بنع (فلورسنت) مثل للطاقة مقتصدة مصابيح نستعمل فعندما:  الطاقة ُب اإلقتصاد.  2

 مكيف من بدال صغّبة غرفة لتربيد مركحة استخداـ حاؿ ُب ك ٩بتلئة، تكوف عندما إال  الغسالة استخداـ عدـ أمثلتو من ك الكربوف

. ساعة لكل الكربوف أكسيد دا٘ب من كغم 650 انبعاث أكقفنا قد نكوف ىواء

 كضع ُب السيارة تركنا عدـ أٮبية إٔب باإلضافة ىذا كا٤بشي،  ا٥بوائية كالدراجة العاـ النقل كسائل كاستخداـ: للبيئة صديقة نقل كسائل.  3

. الكربوف أكسيد لثا٘ب انتاجها من ك للوقود استهبلكها من يزيد بذلك إذ التشغيل،

                                                           
. ا٤برجع السابق بتصرؼ - ُ
. ا٤برجع السابق بتصرؼ - ِ
 http://syrianwindow.informe.com/forum/forum-f55/topic-t69.html: من موقع  - ّ
 http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=103460&pg=40: من موقع  - ْ
 http://www.syria-news.com/var/articlem.php?id=3166: من موقع  - ٓ

http://syrianwindow.informe.com/forum/forum-f55/topic-t69.html
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=103460&pg=40
http://www.syria-news.com/var/articlem.php?id=3166
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 يوفر الببلستيك من كلغم 1 تدكير ك الكربوف أكسيد دا٘ب من  كلغ  9 انبعاث نوفر األ٤بنيـو من كلغم 1 تدكير فعند: النفايات تدكير.  4

. الكربوف أكسيد دا٘ب من كلغم 1.5

. الشمسية الطاقة ك ا٤بياه ك الرياح طاقة ذلك كمن حاليا ا٤بستخدمة الطاقة عن كبديل ذلك ك:  ا٤بتجددة اقةالط.  5

 كضع ٘بنب ك, الكربوف أكسيد دا٘ب من كغم 300 انبعاث ٯبنب كاحدة درجة التربيد حرارة درجة رفع أمثلة من ك: ا٢برارم ا٥بدر تقليل.  6

. 1أكثر طاقة تستهلك بذلك إهنا ذإ, السخاف أك الفرف ٔبوار الثبلجة

  كالسنة القرآف ُب البيئة ٞباية دالئل: رابعا

: الكريم القرآف في الحماية دالئل. 1

 ا٤ببدأ ىذا ٥با، يتعرض أف ٲبكن الٍب ا٤بخاطر نفسو ٯبنب أف اإلنساف على ٯبب ٗبقتضاه عامنا مبدأ كضع قد الكرٙب القرآف إف 

ةً  ًإلىى بًأىٍيًديكيمٍ  تػيٍلقيواٍ  كىالى    :تعأب قولو ُب يتجلى   اٍلميٍحًسًنينى  ييًحبُّب  الٌلوى  ًإفَّ  كىأىٍحًسنػيوىاٍ  التػٍَّهليكى
(2)

 ا٤باء من كجعلنا" كجل عز يقوؿ ك

 أنفسنا نقي أف أردنا ما فإذا فيو، ٫بن ما على ٛبامنا ينطبق كىذا.ا٢بياة نبع ىو إذ ا٤باء ألٮبية كاضتة إشارة اآلية ىذه ففي 3"حي شيء كل

 أك أمرنا كاف سواء كإرشاداتو اإلسبلمي الدين تعاليم اتباع عليو ٯبب حياتو أساس أك الذم ا٤بياه لوث ىو إف اإلنساف تفَبس الٍب ا٤بخاطر

 إ٭با الطبيعة كليد أك الصدفة دكٕب ليس التلوث إٔب يؤدل ما أف إذا اإلنساف فعل إٔب يرجع أمر سبلمتها كعدـ البيئة سبلمة كأف خاصة هنينا

 -للهلكة كاالستسبلـ ىبلكنا فيو ٤با بأيدينا اإللقاء عن هنى ا إف» : اآلية ٥بذه تفسّبه ُب الطربم يقوؿ كلذلك اإلنساف فعل نتاج ىو

عذابو فيو بدخولنا توجػبيس ٩با منػا ا يكرىػو شػيء فػي الدخػوؿ منػا ألحػد جائػز فغّب فرائضو، من لزمنا ما بَبؾ -العذاب كىي
(4)(5) 

 .

 تعأب، ا أراد كما دكرىا لتؤدم عليها كاافظة ٢بمايتها نسعى أف علينا يتعْب إياىا، كمنتنا هبا علينا ا أنعم الٍب بيئتنا إف 

 مىا بػىٍعدً  ًمن الٌلوً  نًٍعمىةى  بىدِّذؿٍ مي  كىمىن : تعأب قاؿ. الشديد بالعقاب... يبد٥با أك فيها يفسد أك إليها يسيء من كل شأنو جل حذر كقد
  ًإٍصالىًحهىا بػىٍعدى  األىٍرضً  ًفي تػيٍفسػػػػػًديكاٍ  كىالى   (6)  اٍلًعقىابً  شػىًديدي  الٌلوى  فىًإفَّ  جىاءٍتوي 

(7) ،   كىسىبىتٍ  ًبمىا كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرِّذ  ًفي اٍلفىسىادي  ظىهىرى 

  يػىٍرًجعيوفى  لىعىلَّهيمٍ  عىًمليوا الًَّذم بػىٍع ى  لًييًذيقىهيم النَّاسً  أىٍيًدم
(8)  .

 يرث كحٌب ا قدر كما ا٢بياة لتستمر كبيئتو البشر السلوكيات كضوابط قواعد تضمن البشر إٔب الربانية الرساالت خاًب فاإلسبلـ 

   و  ًحين ًإلىى كىمىتىاعه  ميٍستػىقىرٌّر  األىٍرضً  ًفي كىلىكيمٍ  : تعأب قاؿ عليها ما األرض ا
(9)  .

                                                           
. االحتباسا٢برارم ، من منشورات إدارة البيئة ببلدية ديب بتصرؼ يسّب - ُ
. (ُٓٗ)سورة البقرة، آية   (ِ)
. َّاآلية : سورة األنبياء - ّ
. ا٤بكتبة التوفيقية كمكتبة الدعوة اإلسبلمية (ِٗٗ/ُ)دار الغد العريب، تفسّب القرآف العظيم البن كثّب  (ِْٗ/ِ)تفسّب الطربم   (ْ)
. (ََُ-ٗٗ)البيئة ُب اإلسبلـ ص  (ٓ)
 (ُُِ)سورة البقرة، آية   (ٔ)
. (ٔٓ)سورة األعراؼ، آية   (ٕ)
، آية   (ٖ) . (ُْ)سورة الرـك
. (ّٔ)ية سورة البقرة، آ (ٗ)
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 ا٤بوارد ىذه على كصى فاإلنساف ضوابط، دكف ىواه على فيها يتصرؼ حٌب كمواردىا للبيئة مالكنا كليس مستخلف فاإلنساف 

. ٣بالقو ملك فاإلنساف مالكنا كليس نفسو على مستخلف ىو مثلما ٥با مالك ال البيئية

 فأم ٚبريب، أك تدمّب أم من عليو كا٢بفاظ صيانتو فعليو فيو يعيش الذم ٧بيطو كاستثمار إدارة على مستخلفنا اإلنساف ككوف 

. اإلسبلـ عنو هنى قد ا٤بخلوقات من غّبىمؿ أك للبشر سواء الضرر أشكاؿ من شكل

 للبشرية دائمنا كمّباث ملك ىي إ٭با يريد، كيفما هبا يتصرؼ األجياؿ من ١بيل خالصنا ملكنا تعترب ال الطبيعية ٗبواردىا فالبيئة 

ـى  ميٍستػىقىرٌّر  األىٍرضً  ًفي كىلىكيمٍ  : تعأب قاؿ. ا٢بق ىذا ملك لنفسو يدعى أف جيل أم يستطيع ال   و  ًحين ًإلىى تىاعه كى
 (1)(2)

. 

: الشريفة النبوية السنة في الحماية دالئل. 2

. كثّبة أحاديث الصدد ىذا ُب كردت كقد كعناصرىا بالبيئة ا٤بطهرة النبوية السنة اىتمت 

 ا صلى فقاؿ النباٌب الغطاء على ا٢بفاظ ضركرة إٔب كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أكصى كقد :التصحر من االرض حماية 

 كقاؿ ،3(فليغرسها فسيلة أحدكم يد كفي القيامة قامت إذا) ذلك ُب الوقت كاستغبلؿ الزراعة على أمتو حادا كسلم عليو

 كذلك بأس ما لغّب قطعها كحرمة الشجرة ىذه أٮبية إٔب كتنبيها هتديدا 4(النار في رأسو اهلل صوب سدرة قطع من) أيضا

. الدكر ٥بذا ىدر قطعها ُب كألف البيئي التوازف على ٙبافظ شجرة لكوهنا

 منو السبع أكل كما صدقة لو منو سرؽ كما صدقة، لو منو أكل ما كاف إال غرسنا يغرس مسلم من ما » : (ص)  ا رسوؿ قاؿ 

)« صدقة لو كاف إال أحد يرزؤه كال صدقة لو فهو الطير أكلت كما صدقة لو فهو
 عصفورنا يقتل إنساف من ما »: (ص) ا رسوؿ كقاؿ (5

 فيرمي رأسها يقطع كال فيأكلها يذبحها أف حقها» :  قاؿ ؟ حقها كما ا رسػػػوؿ يا قيل«  القيامة يـو عنها اهلل سألو إال حقها بغير فوقها فما

)« بو
6) .

 يقتلني كلم عبثنا، قتلني فالننا إف رب يا: يقوؿ القيامة يـو اهلل إلى عج عبثنا عصفورنا قتل من »: كالسبلـ الصبلة كقالعليو 

)« لمنفعة
7) .

 كٲبيط صدقة الصبلة إٕب ٲبشيها خطوة بكل' :ا٢بديث ففي .عنها األذل كتنتية البيئة، علي اافظة علي اإلسبلـ كٰبث

 ماىو كل من ذلك كغّب كالنجاسة الطريق ُب كا٢بجر الشوؾ مثل كيؤذم يضر ما كل علي تشتمل األذل ككلمة 'صدقة الطريق عن األذل

 اافظة ىذه كسائل دٗبأل كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ ٛبثيل ُب جاء كما اإلٲباف، شعب من الطريق عن األذل كإماطة .كمستقذر مؤذ

                                                           
. (ّٔ)سورة البقرة، آية  (ُ)
. (َٔ-ٗٓ)اإلسبلـ كالبيئة ص (ِ)
. ركاه اإلماـ أٞبد ك غّبه - ّ
 (ُِْٓرقم  َّٓ:  ْ)أخرجو أبو داكد  - ْ
. باب فضل الغرس كالزرع (ِْٕ/َُ)صتيح مسلم بشرح النوكم  (ٓ)
. (ْٕٕٓ)رقم  (ُِٔ/ْ)ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ  (ٔ)
. (ُْٖٗ)رقم  (ّٖٗ/ْ)مسند اإلماـ أٞبد  (ٕ)
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 شعب من شعبة كا٢بياء الطريق عن األذل إماطة أدناىا ،ك ا إال إلو ال: قوؿ فأفضلها شعبة كستوف بضع أك كسبعوف بضع اإلٲباف" قولو ُب

.  1"اإلٲباف

 يتضح كهبذا. هبا إال اإلٲباف يكتمل ال الٍب شعبو من إهنا بل باإلٲباف كبّب ارتباط ٥با الناس طريق عن األذل كتنتية النظافة أف ندرؾ كىنا

 .ٕبق اإلٲباف من النظافة أف لنا،

 الطريق عليها ا٢بفاظ ٯبب الٍب األمور أىم كمن: الطريق حق"لعنتو عليو كجبت طريقهم ُب ا٤بسلمْب أذم من':كالسبلـ الصبلة عليو كقاؿ

 سعيد أيب عن عنو األذل ٲبنعوا أف عليهم بل أذم فيو الناس يلقي كأال نظافتو كعلي عليو ا٢بفاظ فيجب فيو، الناس ٲبر الذم العاـ

 نتتدث ٦بالسنا من بد مالنا ا يارسوؿ: قالوا بالطرقات، كا١بلوس إياكم: "قاؿ كسلم عليو ا صلي النيب عن عنو ا رضي ا٣بدرم

 األذل، ككف البصر، غض: قاؿ حقو؟ كما: قالوا حقو، الطريق كافأعط ، اجمللس إال أبيتم إذا: كسلم عليو ا صلي ا رسوؿ قاؿ فيها،

 أحد إيذاء ٰبل فبل الطريق ُب ٲبركف الذين الناس يؤذم ما كل منع األذل، بكف كا٤براد" ا٤بنكر عن كالنهي با٤بعركؼ كاألمر السبلـ، كرد

 بعض قشور أك ا٤بهمبلت أك الفضبلت بعض برمي اإليذاء كال باليد، اإليذاء كال حقو، ُب الكبلـ طريق عن باللساف الطريق ُب ا٤بارين من

 .بالطريق ٲبركف من بعض بسببها يتأذم الٍب الفاكهة

 المياه على الحفاظ :

« كالنار كالكأل الماء: ثالثة في شركاء الناس »: (ص) ا رسوؿ قاؿ
(2)

 التلوث من ا٤بياه ٢بماية األساس أيضنا النبوية السنة كضعت لقد 

. الكوف ىذا ُب ا استخلفو الذم اإلنساف على حفاظنا

 من ا٤باء إذ ،3(جار هنر على كنت كلو تسرؼ ال) الوضوء حاؿ ا٤باء استخداـ ُب يسرؼ معاذ بن سعد رأل ٤با كسلم عليو ا صلى قاؿ ك

 ال»: عنو اهلل رضي أبوىريرة عنو ركاه فيما كسلم عليو ا صلى كيقوؿ. بو القياـ من لنا مناص ال كاجب عليو ا٢بفاظ ك البيئة، مكونات أىم
«جنب كىو الدائم الماء في أحدكم يغتسل ال» مسلم لفظ كُب« الجنابة من فيو يغتسل كال الدائم الماء في أحدكم يبولن

(4)
 .

 الموارد في البراز: الثالث المالعن اتقوا »:  (ص) ا رسوؿ قاؿ:   قاؿ جبل بن معاذ عن حدث ما٢بمّب سػػػػعيد أبا أف ركل أيضنا

« كالظل الطريق كقارعة
(5)

  .

 قاؿ«  فيو يغتسل ثم مستحمو في أحدكم يبولن ال» : (ص)  ا رسوؿ قاؿ: قاؿ مغفل بن عبدا بن ا٢بسن بن عبدا بن أشعث كعن

«  منو الوسواس عامة فإنو فيو يتوضأ ثم» : أٞبد
(6)

 .

                                                           
 (.ُّٔ/ُ)كتاب اإلٲباف باب عدد شعب اإلٲباف كأفضلها كأدناىا كفضيلة ا٢بياء ككونو من اإلٲباف  ّٓركاه مسلم ُب صتيتو رقم ا٢بديث  - ُ
. (ِِْٕ)رقم  (ِٖٔ/ِ)سنن ابن ماجو   (ِ)
. ركاه اإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند - ّ
. (ُٖ/ُ)ىػ، كسنن أيب داكد ُُِْدار الكتب العلمية، بّبكت  (ُٖ/ُ)صتيح البخارم   (ْ)
، السنن الكربل (َُْ/ُ)، بّبكت، دار الكتاب العريب، نيل األكطار (َِْ/ُ)٦بمع الزكائد . ا٢بديث ركاه أٞبد كفيو أيب ٥بيعة كرجل ٓب يسم  (ٓ)

. ىػَُُْ، (ِِ، ُِ/ُ)للخطايب ، معآب السنن (ٕ/ُ)، بّبكت، دار الفكر، سنن أيب داكد (ٕٗ/ُ)للبيهقي 
، سنن النسائي (ُٖٓ/ُ)، التلخيص (ُٖٓ/ُ)ا٤بستدرؾ للتاكم . حديث صتيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاه، كلو شاىد على شرطهما  (ٔ)

. ، بّبكت، دار الفكر(ٖٗ/ُ)، سنن أيب داكد السنن الكربل (ىػَُْٕ، القاىرة، دار ا٢بديث، (ّْ/ُ)



 الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية : الثانيأعماؿ المؤتمر الدكلي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

348 

 

 باعتباره ا٤باء على اافظة كيفية ُب ألمتو كقائي كبرنامج كسلم عليو ا صلى الرسوؿ من كديقة ٗبثابة كغّبىا األحاديث فهذه 

 أماكن باعتبارىا الظل أماكن ُب كال ا١بارم ا٤باء كال الراكد ا٤باء ُب يباؿ أف ناىية (ص)أنواره فجاءت البيئة، ُب ا٤بهمة العناصر من عنصرنا

 يركف كالذين. األمراض كموضع األكبئة ٧بط فتصبح تتطهر فبل تدخلها ال الشمس ألف كرٗبا السّب، كعناء السفر كعثاء من للراحة ا٤بارة إليها يركن

 عند الوقوؼ يقتضي عصرىم كاف طهارهتا كعدـ ا٤باء لنجاسة مسببنا يكوف ذلك أف باعتبار ا٤باء ُب التربز أك التبوؿ عن هنى قد (ص) الرسوؿ أف

 كىمىا :   ا كصدؽ ذلك بعد أمور من يسػػػتجد كما ا٢بديث العلم يكتشػفها الٍب األسػػػػػباب إٔب ذلك يتخطى فإنو زماننا ُب أما.  التفسػػػّب ىذا

  ييوحىى كىٍحيه  ًإالَّ  ىيوى  ًإفٍ   اٍلهىوىل عىنً  يىنًطقي 
(1)

 ُب التربز أك التبوؿ ٣بطورة ما يوقن ا٢بياة أساس أنو على ا٤باء إٔب نظرتو ٔبانب فالرسوؿ ،
 أك ملعوف، بأنو عنو ا٤بنهي يوصف ٍب باالتقاء، للناس هني أمر صورة ُب النهي بداية كاف كلذلك اإلنساف صتة كعلى البيئة على ا٤باء

 الفعل ىذا عن بالبعد أمر صورة ُب للتديث السياؽ ىذا يكوف أف ٲبكن كال الكلم، جوامع أكٌب الرسوؿ أف كمعلـو اللعن، ُب سبب

 كالٍب -فيو الشأف ىو كما -مستقببلن  لؤلمور (ص) ا لرسوؿ الثاقبة النظرة ذلك من ا٤بقصود كاف إذا إال اللعن سبب بأنو الفعل ككصف

. كسبلمتهم الناس صتة كعلى نقية سليمة البيئة على اافظة إٔب هتدؼ

 يؤدم ا٤باء ُب كالتربز التبوؿ أف فوجدكا الظل، كٙبت ا٤بياه ُب كالتربز التبوؿ خطورة األياـ ىذه ُب ا٤بتخصصوف اكتشف كلذلك 

اإلنساف موت إٔب النهاية ُب تؤدم الٍب الكبدية الدكدة بطفيل اإلصابة إٔب
(2)

 .

 كاألتربة كا٤بيكركبات للذباب مكشوفنا يَبؾ كال مفتوحنا اءآب كعاء يَبؾ أال فأمر الشراب، نظافة بضركرة (ص) الرسوؿ أمر كما 

« اهلل اسم كاذكركا آنيتكم غطوا  -اهلل اسم كاذكركا قربكم أككئوا» :  قاؿ حيث
(3)

 فإنو السقا كأككئوا اإلناء غطوا»  (ص) كقولو ،

(4)الوباء ذلك من فيو نزؿ إال ككاء عليو ليس سقاء أك غطاء عليو ليس بإناء يمر ال كباء فيها ينزؿ ليلة السنة في
. 

ا ىناؾ أف علمينا دبت كلقد    -التيفود  -الكولّبا) مثل الشرب مياه طريق عن تنتقل كالطفيليات ا٤بيكركبات من عديدن

كا٤بيكركبات الطفيليات من كغّبىا (األطفاؿ شلل  -الوبائي الكبد التهاب  -البلهاريسيا  -اإلنكلستوما
(5)

 إٮباؿ نتيجة إال ذلك كما. 

 موارد ٝبيع إف  النيب إرشادات اتباع بعدـ لؤلكبئة معرضنا تركو أك ا٤بلودات بإلقاء سواء كإفساده كتلويثو الناس ٢بياة األساس ا٤بصدر

 ٤بصلتتو فيها التصرؼ يراعى أف ٯبب لذلك. هبا االنتفاع حق أعطاه كبالتإب فيها مستخلفنا كجعلو لئلنساف ا خلقها قد ا٤بياه

نػىهيمٍ  ًقٍسمىةه  اٍلمىاء أىفَّ  : تعأب يقوؿ. شركاء ألهنم الناس ٢بةكمص  بػىيػٍ
(6)

 .

 عن ٦باىد ركاه الذم حديثو ُب رائع تشبيو ُب كذلك كاإلفساد العبث من البيئة ٢بماية عظيمنا تصورنا الكرٙب الرسوؿ كضع كقد ىذا

 فأصاب سفينة على استهموا قـو كمثل فيها كالواقع اهلل حدكد في القائم مثل» :   قاؿ (ص) ا رسوؿ أف عنو اهلل رضي بشّب بن النعماف

                                                           
. سورة النجم (ْ-ّ)، اآليتْب (َِْ/ُ)ا٢بديث ركاه الطربا٘ب ُب األكسط كفيو فرات بن السائب كىو مَبكؾ ا٢بديث، راجع ٦بمع الزكائد   (ُ)
 ،(َّٓ)ىػ كمكافتة األمراض السارية ُب اإلنساف صُّٔٗابتساـ عبدا٢بليم، مقاؿ نشر ٗبجلة منرب اإلسبلـ سنة / راجع الطب الوقائي د  (ِ)

. (َُّحٌب  َُُ)صادر عن ٝبعية الصتة األمريكية، كانظر أيضنا البيئة ُب اإلسبلـ ص
ركاه أٞبد كالطربا٘ب كرجاؿ أٞبد رجاؿ « كأككئوا األسقية كخمركا الشراب كغلقوا األبواب بالليل... إذا أنمتم فاطلقوا السراج»كقد جاء بلفظ   (ّ)

. (ُٖ-َٖ/ُ) ، إركاء الغليل(ُُُ/ٖ)الصتيح، ٦بمع الزكائد 
خلقنا يبعثهم تحت الليل كيف شاء فأككئوا السقاء كأغلقوا األبواب كغطوا اإلناء فإنو ال يفتح بابنا كال يكشف  --إف هلل » جاء بلفظ   (ْ)

. جع السابق، إركاء الغليل ا٤بر(ُُُ/ٖ)٦بمع الزكائد . ركاه أبويعلى كفيو عبدا بن سعيد ا٤بقربم كىو ضعيف«  غطاءنا كال يحل ككاءن 
. (ٕٖ)ا٤بنهج اإلسبلمي لعبلج تلوث البيئة ص  (ٓ)
. (ِٖ)سورة القمر، اآلية   (ٔ)
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 خرقنا نصيبنا في خرقنا أنا لو: فقالوا فوقهم، من على مركا الماء من استقوا إذا أسفلها في الذم ككاف أسفلها، كبعضهم أعالىا بعضهم

« جميعنا كنجوا نجوا أيديهم على ذكاأخ كإف جميعنا، ىلكوا أرادكا كما تركوىم فإف... فوقنا من نؤذ كلم
(1)   .

 الٍب األخطار من البيئة ٞباية مسئولية حدد  (ص) الرسوؿ أف لوجدنا الشائق بأسلوبو الشريف ا٢بديث ىذا ُب النظر أمعنا كإذا

 من ٝباعة تقَبفو ما ألف بعينها؛ ٝباعة كال بذاتو فردن  ٚبص ال بأسره اجملتمع عاتق على بتبعتها كألقى -الكلم جوامع من أكتيتو ٗبا -هتددىا

 كإصبلحهم، ا٤بفسدين أيدم على تأخذ أف لؤلمة  (ص) دعوتو ٍب كمن بأسره اجملتمع على بالضركرة الوخيمة بنتائجو سيعود أعضائها

  حافظ كقد األخريات، ُب بالضركرة يؤدر إحداىا ُب يؤدر ما متماسكة كاحدة كتلة بأنو رهبأس اجملتمع ٰبس العامة الشاملة النظرة هبذه

األركاف متناسقة ا١بوانب متكاملة منهجية ُب كمقوماهتا كمظاىرىا البيئة على اإلسبلـ
(2)

 .

3الشريفة النبوية كالسنة الكرٙب القرآف خبلؿ من اإلسبلمية الشريعة حسب البيئة لعل  اافظة آليات :خامسا  

 نابعة الدعوة فهذه.  مكوناهتا ٔبميع البيئة على اافظة إٔب دعوتو ُب البيئية كالتنبؤات االقتصادية النظريات اإلسبلـ سبق لقد

 .4االستهبلؾ أ٭باط كترشيد االقتصاد توجيو ُب كاألخبلؽ القيم دكر تراعي إٲبانو منظومة من

 ُب اإلسبلمية بالتوجيهات الصادؽ االلتزاـ تعِب فهي ذلك، تتجاكز ىي بل فقط، الدينية ئربالشعا العبادة يربط ال"  اإلسبلـ
 5" إْب.... عبادة ا٢بسنة ا٤بعاملة عبادة، با٢بيواف الرفق عبادة، ا٤بوارد صيانة مضمار، كل

 صفة يكتسي إ٥بيا أمر اكعناصره مكوناهتا بشٌب للبيئة اإلحساف يصبح العبادة ٤بفهـو الشموٕب التصور ىذا من كانطبلقا

 ُب الفساد تبغ كال إليك ا أحسن كما كأحسن:" العزيز كتابو ُب كجل عز يقوؿ. تعأب ا بأنعم اإلنساف كفر كالطاعة،كإال الوجوب
. 6"ا٤بفسدين ٰبب ال ا إف اإلرض

:   7التالية اآلليات إٔب عليها كاافظة البيئة ٞباية ُب اإلسبلمي ا٤بنهج يستند ك

.  كالتخضّب التشجّب -

 . كالتثمّب العمارة -

 .كالتطهّب النظافة -

 .ا٤بوارد على اافظة -

 .اإلنساف على ا٢بفاظ -

                                                           
. (ِٖٔٔ)البخارم ُب الصتيح، كتاب الشهادات، باب القرعة ُب ا٤بشكبلت برقم  --أخرجو من ركاية النعماف بن بشّب   (ُ)
. (َُٕ-َُٔ)البيئة ُب اإلسبلـ ص: انظر  (ِ)
3
ا١ٌْـ ٠ٍٛف اٌموٙبٚٞ، اٌج١ئخ فٟ االٍالَ، ٚهلخ ثؾض١خ أٌم١ذ فٟ اٌّإرّو اٌقبٌِ ػْو ألوبك١ِخ آي اٌج١ذ : اػزّلٔب فٟ اػلاك ٘نا اٌغيء ػٍٝ 

 .اٌٍّى١خ، ػّبْ األهكْ
.. ٗٔاافظة على البيئة من منظور إسبلمي للدكتور قطب الريسو٘ب ص  - ْ
 ُْ: مي للدكتور قطب الريسو٘ب صاافظة على البيئة من منظور إسبل - ٓ
 .ٕٕسورة القصص اآلية  - ٔ
 ٕٓ:رعاية البيئة ُب شريعة اإلسبلـ للقرضاكم ص - ٕ
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 . البيئة إٔب اإلحساف -

 .اإلتبلؼ من البيئة على اافظة -

 .الطبيعي التوازف حفظ -

: حدة على ركيزة كل إٔب التطرؽ سيتم

 االىتماـ الصدد،أف ىذا ُب ذكره ٯبدر ك٩با ، البيئة على اافظة ُب ا٤بعتمدة اآلليات أىم من فهي :كالتخضير التشجير . 

 كاف فقد قرنا، عشر أربعة منذ اإلسبلمي الدين إليو دعا ،بل الزمن ٧بددات من كال ، العصر كليد يكن ٓب النباتات باستزراع

. 1كالتشجّب الزرع إٔب كيدعوىم أصتابو يرغب  كسلم عليو ا صلى الرسوؿ

 كا٣بضرة كالتشجّب كالغرس الزرع أسباب من ٥بم سخر ٗبا خلقو على ا امتناف معرض ُب الكرٙب القرآف ُب جليا ىذا كيظهر

 كمن متواكبا حبا منو ٚبرج خضرا منو فأخرجنا شيء كل نبات بو  فأخرجنا ماء السماء من أنزؿ الذم كىو:"سبتانو فيقوؿ

 ذلك ُب إف كينعو أٜبر إذا ٜبره إٔب انظركا متشابو كغّب مشتبها كالرماف كالزيتوف أعناب من كجنات دانية قنواف طلعها من النخل

 ، تسيموف فيو  شجر كمنو شراب منو لكم ماء السماء من أنزؿ الذم ىو:"  تعأب يقوؿ أخرل سورة كُب.  2"يومنوف لقـو آليات
 . 3"يتفكركف لقـو آلية ذلك ُب إف الثمرات كل كمن كاألعناب كالنخيل كالزيتوف الزرع بو لكم ينبت

 رسوؿ أف عنو ا رضي أنس عن:  األمر نفس تؤكد نبوية أحاديث توجد كالغرس، الزراعة على ٙبث آيات القرآف ُب توجد ككما

 فا٤براد.  4"  فليغرسها يغرسها حُب تقـو أال استطاع فإف فسيلة، أحدكم يد كُب الساعة قامت إف:"  قاؿ كسلم عليو ا صلى ا

.  اإلنساف حياة ُب رمق آخر إٔب الغرس على ا٢بث ىو ا٢بديث ىذا من

 كال ينصب ال الفياض، كالنبع للتياة، معطاء عامل بفطرتو فهو ا٤بسلم لئلنساف كا٣بربة ا٤بنتجة الطبيعة على أيضا يدؿ كما

 العمل لذات يؤدل ىنا فالعمل.  غرسو رٍب من يأكل لن أنو رغم حياتو ُب ٢بظة آخر إٔب كيعطي يعطي ليظل إنو حٌب ينقطع،

.  5نفس آخر إٔب األرض ُب  ا٣ببلفة ٕبق كالقياـ العبادة من ضرب ألنو

:  مثل ، كغّبىا ا٢برارة كٚبفيف كالظل الثمار من قدٲبا الناس عرفو ما غّب أخرل فوائد لو التشجّب أف: ا٢بديث العلم بْب كلقد

.  األقل على منها التخفيف أك البيئة على للتصنيع الضارة اآلدار كمقاكمة الضوضاء كامتصاص ، البيئي التوازف حفظ ُب ا٤بساعدة

 ينميها صدقة العمل ىذا فاعتربت عظيما أجرا ذلك دواب كجعلت األرض، كفبلحة كالتشجّب الغرس ُب النبوية السنة رغبت لقد

 منو فيأكل زرعا يزرع أك غرسا يغرس مسلم من ما:" كسلم عليو ا صلى لقولو مصداقا القيامة يـو إٔب لصاحبها كجل عز ا

                                                           
 set.com/ arabic/aenv/eip.htmel   www.islam:                      انظر ا٤بوقع اإللكَبك٘ب على الشبكة العنكبوتية - ُ
 .. مقالة البيئة من منظور إسبلمي،تقدٙب ا الدكتور سآب مرزكؽ 
. ٗٗ:سورة األنعاـ اآلية  - ِ
 ُُ-َُسورة النتل اآليتاف  - ّ
 (ِِْ/  ُ )   ْٕٗ:      رقم ا٢بديث:ركاه البخارم ُب األدب ا٤بفرد باب اصطناع ا٤باؿ  - ْ
 .ّٔ-ُٔ-ٗٓ-ٖٓ:رعاية البيئة ُب شريعة اإلسبلـ للقرضاكم ص  ٓ
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 ىذا على النبوية السنة لذلك ات،كالقنو األهنار حفر الزراعة مستلزمات كمن. 1"صدقة بو  لو كاف ،إال هبيمة أك إنساف أك طّب

 ا صلى ا رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنو ا رضي ىريرة أيب فعن." موتو بعد ا٤بؤمن دواهبا يلتق الٍب األعماؿ من األهنار فشق.  العمل

 أك ، ردوك كمصتفا ، تركو صا٢با ككلدا ، كنشره  علمو علما موتو، بعد كحسناتو عملو من ا٤بؤمن يلتق ٩با أف:  كسلم عليو

  2."موتو بعد من تلتقو كحياتو صتتو ُب مالو من أخرجها صدقة أك أجراه هنرا أك بناه السبيل بن ال بيتا أك بناه، مسجدا

 عليو كقاـ اإلسبلمي التوجيو عليو حث ما: اإلسبلـ نظر ُب البيئة على للمتافظة األساسية ا٤بقومات كمن :كالتثمير العمارة .2

. كدركاهتا مواردىا كٛبييز مواهتا، إحياء ك األرض مارةع من اإلسبلمي التشريع

 الٍب  –اإلسبلمي ا٤بنظور ُب بالبيئة اإلنساف عبلقة  –السابقة ا٤بباحث ُب اإلنساف أجلها من خلق الٍب األىداؼ توضيح ًب كقد

 كمعُب.  3"فيها عمركمكاست األرض من أنشأكم كىو:"تعأب قاؿ. التعمّب ضمنها كيندرج األرض ُب ا٣ببلفة ٪بد بينها من

.  4  تعمركىا أف منكم طلب أم استعمركم

 ُب اإلفساد عن هنى فاإلسبلـ.  فيها اإلفساد كحظر كإصبلحها األرض عمارة على السماء كرساالت األنبياء شرائع اتفقت لقد
 اإلفساد يشمل اإلفساد كىذا. 5" كطمعا خوفا كادعوه إصبلحها بعد األرض ُب تفسدكا كال: "سبتانو لقولو مصداقا األرض

 مصلتة كال حاجة غّب ُب ا٤بوارد كاستنزاؼ الطاقات كتبديد ، الطاىرات كتلويث األحياء، كإماتة العامر بتخريب ، ا٤بادم

 شريعتو على كالتمرد ، بنعمتو كالكفر أمره ك٨بالفة ، تعأب ا كمعصية ا٤بعنوم اإلفساد أيضا يشمل كما.  ا٤بنافع كتعطيل

.  6 الرذائل كتركيج الفضائل ك٧باربة حرماتو على ءكاالعتدا

: " النبوم ا٢بديث من مقتبس إسبلمي تعبّب ىو ا٤بوات كإحياء. ا٤بوات إحياء:األرض عمارة من اإلسبلـ شريعة بو جاءت كما

 كسلم عليو ا صلى الرسوؿ ٠باىا ، بناء ال ك فيها زراعة ال الٍب ، البور األرض ىي ا٤بيتة كاألرض.  7" لو فهي ميتة أرضا أحيا من

 8كٲبوت اإلنساف ٰبٓب كما كٙبٓب، ٛبوت كاألراضي األماكن أف  لئلشارة ميتة

 األرض كحياة.  عمراف كال بناء فيها يقـو كال شجر، فيها يغرس كال نبات فيها ينبت ال بوارا، بَبكها يكوف إ٭با األرض كموت

 األرض ٥بم كآية: " افوظ كتابو ُب سبتانو قاؿ. كا٤بعيشة السكن أسباب كإقامة الشجر كغرس الزرع، كإنبات فيها، ا٤باء بإجراء

 9".يأكلوف فمنو حبا منها كأخرجنا أحييناىا ا٤بيتة

                                                           
 (ٕٔ/ ِ) َِِّ:ركاه البخارم كتاب ا٢برث كالزراعة باب فضل الزرع كالغرس إذا أكل  رقم ا٢بديث .  ُ
 .(ِِٕ/ُ) ِِْسنن بن ماجة مد بن يزيد القزكيِب باب دواب معلم الناس ا٣بّب رقم ا٢بديث  - ِ
 .ُِسورة ىود اآلية  - ّ
 ٖٔ-ْٔ:ص رعاية البيئة ُب شريعة اإلسبلـ للقرضاكم - ْ
 .ٔٓ:سورة األعراؼ اآلية  - ٓ
 -70ٗٔ:نفس ا٤بصدر السابق،ص - ٔ
 (َٖ/ِ )من أحيا أرضا مواتا  : ركاه البخارم ُب  صتيتو كتاب ا٢برث كا٤بزارعة باب  - ٕ
. ُٕ:رعاية البيئة ُب شريعة اإلسبلـ للدكتور القرضاكم ص  - ٖ
 .ّّاآلية :سورة يس  - ٗ
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 فاعليها ككعد فيها، كرغب اإلسبلـ، عليها حث األعماؿ أفضل من يعد كاستصبلحها األراضي زراعة أف القوؿ ٲبكن سبق ك٩با

 التملك حب أف ريب كال. اإلحياء على تشجيعا أحياىا، ٤بن األرض ملكية قرر كسلم عليو ا ٔبص فالرسوؿ. الثواب بأفضل

 ا رسوؿ قاؿ.ا٥بمة ٙبريك إٔب ذلك دفعو ٲبلكو، األرض من كيعمره ٰبييو ما كل أف كجد فإذا اإلنساف، ُب قوم قطرم دافع

.  1" أحق فهو ألحد ليست أرضا أعمر من:" كسلم عليو ا صلى

 تعرضها ك تفككها منع ك الَببة على اافظة ُب دكره عن فضبل كا٢بيوا٘ب الزراعي اإلنتاج زيادة ُب األرض إحياء فضل ٱبفى كال

 2.للتصتر

 ، األدياف من دين أم ُب لو نظّب ال ىذا ،فموقفو الطهارة على كحث خاصا اىتماما بالنظافة اإلسبلـ اىتم : كالتطهير النظافة .3
.  العقيدة أحكاـ ٙبت اندرجت كالطهارة النظافة تكوف كهبذا.  فرائضو من فريضة  بل عبادة فيو فالنظافة

 ُب العبادات مباحث أكؿ فمن.  طاىرة نظيفة بيئة ُب يعيش أف اإلنساف كاجب من حيث البيئة إٔب النظافة ىذه امتدت كقد
.   الطهارة كاجباهتا أىم ،كمن الصبلة اإلسبلـ

.  كالقاذكرات األخباث من كا٤بكاف اللباس كنظافة البدف طهارة تستلـز فالصبلة

 إٔب يؤدم ،كإفساده كالنبات كا٢بيواف اإلنساف ٢بياة عملي كسبيل كرٲبة نعمة فا٤باء:  ا٤باء مصادر نظافة اإلطار ىذا ُب كيدخل

.  3البيئة عناصر ٝبيع هتدد كبّبة ٨باطر

.  4" حي شيء كل ا٤باء من كجعلنا": العزيز كتابو ُب تعأب قاؿ

.  5" ا٤بتطهرين كٰبب التوابْب ٰبب ا إف:"سبتانو قولو ُب جليا ىذا كيظهر ، كالطهارة بالنظافة  اىتماما تعأب ا أكٔب لقد

 األمكنة بنظافة كالسبلـ الصبلة عليو اىتم كقد نصفو أم. 6" اإلٲباف شرط الطهور:"  كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ قاؿ كما 

: فقالوا ، عنها كسلم عليو ا صلى النيب ،فسأؿ ،فماتت ا٤بسجد تقم كانت سوداء امرأة أف عنو ا رضي ىريرة أيب فعن."  أيضا

  نتيجة ا٤بكانة ىذه ا٤برأة ىذه استتقت لقد. 7"عليها فصلى قربىا ،فأتى قربىا على دلو٘ب آذنتمو٘ب، كنتم أفبل: ماتت،فقاؿ

 حٌب ، بنفسو كالقذر األذل إزالة على حرص ،لذلك للصتابة ا٤بثل يضرب كسلم عليو ا صلى فالنيب.  ا٤بسجد بتنظيف قيامها

 جهة األخص كعلى دينهم، ككجو حضارهتم، كمظهر ا٤بسلمْب ملتقى ألهنا خاصة با٤بساجد عامة بالنظافة العناية يعلمهم

 8.القبلة

                                                           
 (ُٖ/ِ)  ِّّٓ: كتاب ا٢برث كا٤بزارعة ،باب من أحيا أرضا مواتا رقم ا٢بديث: ركاه البخارم ُب صتيتو - ُ
 َٖ-ِٕ:رعاية البيئة ُب شريعة اإلسبلـ للدكتور القرضاكم،ص  -ِ
 .ْٔ:ص .رؤية الدين اإلسبلمي ُب ا٢بفاظ على البيئة للدكتور شتاتة  - ّ
 َّ: سورة األنبياء اآلية  - ْ
 .ِِِ: البقرة اآلية - ٓ
 (َِّ/ُ)    ِِّركاه مسلم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء رقم ا٢بديث .  ٔ
 (ُُٕ/ُ). ْٖٓ:ركاه البخارم ُب صتيتو كتاب الصبلة باب كنس ا٤بسجد كالتقاط ا٣برؽ كالقذركالعيداف رقم ا٢بديث  - ٕ
 .َٖ:رعاية البيئة ُب شريعة اإلسبلـ للدكتور القرضاكم  ص - ٖ
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 ُب ا٤بهمة الدعائم من دعامة فهو البيئة، علماء يبتثو ،كما االقتصاديوف يبتثو مهم موضوع ىو: الموارد على المحافظة .4
.  1كبركتها ك٭بائها كصبلحها البيئة على ا٢بفاظ

 ُب سبتانو ٢بقا كيقوؿ.  ذلك غّب أك التلوث أك اإلسراؼ أك كا٣براب التلف من عليها با٢بفاظ تكوف ا٤بوارد على فاافظة
 ،الذين ا٤بسرفْب أمر تطيعوا كال:" سبتانو أيضا كيقوؿ. 2"  مفسدين األرض ُب تعثوا كال ا رزؽ من كاشربوا كلوا: " العزيز كتابو

. 3" يصلتوف كال األرض ُب يفسدكف

 ،الغطاء ا٤بائي ،الغبلؼ ا٤بختلفة قبعناصر الغازم ا١بوم الغبلؼ: دركة إٔب تتتوؿ أف ٲبكن الٍب الطبيعة ُب ا ىبات ىي فا٤بوارد

 ، كا٢بشائش الغابات صورة ُب النباتية كا٤بوارد (،الَببة ا٤بناخ) الزراعية ا٤بوارد ىي آخر كٗبعُب. ا٤بختلفة صوره ُب الطبيعي النباٌب
........  ا٤بختلفة كمعادهنا األرض صخور ُب التعدينية ،ا٤بوارد البترية ا٤بوارد

 إف ك٨بطط،إذ منظم بشكل إليها ا٢باجة حسب ا٤بوارد ىذه كاستهبلؾ استخداـ ُب الَبشيد ينهج أف فاإلنسا على كجب لذلك

.  باالستهبلؾ تنفذ متجددة غّب كموارد دركات ىناؾ

 ىذه من اآلخرين حرماف إٔب يؤدم إنو األنانية؛إذ من نوعا ٲبثل عشوائي بشكل كاستهبلكها ا٤بوارد استنزاؼ ُب اإلسراؼ إف

.  كجل عز ا لنعم إىدار فاإلسراؼ ذلك، على كإضافة . ا٤بواد

: كصيانتها ا٤بوارد ٞباية على ٙبث الٍب النصوص من بالعديد النبوية السنة كٙبفل

 يغتسل ٍب ٯبرم ال الذم الدائم ا٤باء ُب أحدكم يبولن ال:" كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنو ا رضي ىريرة أيب عن

.   4" فيو

 ا٤بوارد ُب الرباز: الثبلث ا٤ببلعن اتقوا: يقوؿ كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ ٠بعت لقد:  قاؿ عنو ا رضي جبل بن معاذ كعن

. 5" كالظل الطريق ،كقارعة

  ا٤بيكركبات لتكادر خصبة البيئة ٯبعل كالرباز فالتبوؿ.  كتلويثها ا٤بوارد إفساد ُب يتسبب كغّبىا السلوكيات ىذه ٩بارسة إف

 مياه تدىورنوعية إٔب ًيؤدم كا٤ببيدات، الكيماكية األ٠بدة استخداـ ُب كاإلسراؼ. األكبئة انتشارىا على تساعد الٍب كالفّبكسات

. كالنبات كا٢بيواف اإلنساف غذاء تلويث التإبكب كالبتّبات األهنار

 فأكٔب.... ا٤بائية كالزراعية،ك ا٢بيوانية كدركاهتا البيئة موارد على ٰبافظ أف اإلنساف من مطلوبا كاف إذا:اإلنساف على الحفاظ .5

. األرض ُب ا خليفة باعتباره عليو أم البشرية الثركة على اافظة كلو، ذلك من

 ا سخرىا ،كقد منها كا٤بستفيد ا٤بوارد على اافظة من الغاية فهو. قيمة كأغبلىا الثركات كأٜبن ا٤بوارد أنفس من ىو فاإلنساف

.  1عليها اافظة ُب لذلك الوسيلة كذلك كىو لو، كلو

                                                           
 .ْٖ-ّٖ: نفس ا٤بصدر السابق ص-- ُ
 .َٔ: سورة البقرة اآلية ِ
 ُِٓ-ُُٓ: سورة الشعراء اآليتاف - ّ
 (ٓٔ/ُ)    ِّٗ:البوؿ ُب  ا٤باء الدائم رقم ا٢بديث :ركاه  البخارم ُب صتيتو ،كتاب الوضوء باب  - ْ
 (ِٖ/ُ)   ِٔؿ فيها رقم ا٢بديث ا٤بواضيع الٍب هنى النيب صلى ا عليو كسلم عن البو:كتاب الطهارة  باب . ركاه أبو داكد ُب سننو   - ٓ
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 مارسةمب للبدف القوة كإكساب األمراض من الوقاية طريق عن كذلك نفسو على ٰبافظ أف على ا٤بؤمن ٰبث اإلسبلـ إف

.... الرياضة

 ُب ألمٍب بارؾ اللهم:" كالسبلـ الصبلة عليو قاؿ حيث كا٢بركة كالنشاط العمل ُب كسلم عليو ا صلى الرسوؿ رغب كما
  2"بكورىا

 يفطر فبل يصـو أف ،كالثا٘ب يناـ فبل الليل يقـو أف أحدىم أراد أصتابو من رىط  على  كسلم عليو ا صلى النيب أنكر لقد

 كأفطر أصـو ،لكِب لو كأتقاكم  ألخشاكم إ٘ب كا أما:" السبلـ الصبلة عليو ٥بم كقاؿ. يتزكج فبل النساء يعزؿ أف لثكالثا

.  3"  مِب فليس سنٍب عن رغب فمن النساء، كأتزكج كأرقد كأصلي

 أف ٰبب ا إف:" يؤذيو  اأداؤه كاف إذا الفرائض أداء ُب رخص من أحكامو شرعتو ما كصتتو باإلنساف اإلسبلـ عناية كمن

. 4"معصيتو تؤتى أف يكره ،كما رخصو تؤتى

 ا١بسم على اافظة: اظورات ىذه فمن اظورات هبا تباح الٍب الضركريات أحكاـ من كالسنة القرآف شرعو ما أيضا ذلك كمن

. كسبلمتو

 ا صلى النيب أف الصتيح ا٢بديث ُب كما بإحساف حولو ما كل مع التعامل على الفرد يريب اإلسبلـ : البيئة إلى اإلحساف .6

.  6 فرضو أم كتبو أنو كمعُب .5"شيء كل على اإلحساف كتب ا إف:"  قاؿ كسلم عليو

 كىو ، يراؾ فإنو تراه تكن ٓب ،فإف تراه كما ا تعبد أف: اإلحساف الشهّب جربيل حديث كُب كاإلتقاف اإلحكاـ ىو فاإلحساف

. 7 العبادة ُب اإلحساف معُب يفسر

 8" كا٤بساكْب كاليتامى القرىب كبذم إحسانا كبالوالدين:" تعأب قاؿ. كاإلكراـ كا٢بناف اإلشفاؽ ىو:  الثا٘ب كمعناه

 أف ٯبب كما.  كإضاعة كغفلة بإٮباؿ ال كإتقاف بإحكاـ يعاملها أف اإلنساف على ،فيجب البيئة مع التعامل ُب مطلوباف ا٤بعنياف

. 9"كلو األمر ُب الرفق ٰبب رفيق ا إف: " ا٢بديث ُب كما كحناف كإشفاؽ برفق تعامل

:  اإلطار ىذا ُب كيدخل كا١بماد كالنبات كا٢بيواف اإلنساف ،فيشمل البيئة عناصر كل مع الرفق ىذا كيتجلى

                                                                                                                                                                                     

 .َُٓ-َُٖ-َُٗ:ص.رعاية البيئة ُب  شريعة اإلسبلـ للقرضاكم  ُ - 
 (ّٓ/ّ)   َِٔٔركاه أبو داكد ُب سننو كتاب ا١بهاد ،باب االبتكار ُب السفر رقم ا٢بديث   - ِ
 .(ِّٔ/ّ)    َّٔٓ:ركاه البخارم ُب صتيتو ،كتاب النكاح ،باب الَبغيب ُب النكاح رقم ا٢بديث  - ّ
 (َُٖ/ِ).   ركاه أٞبد بن حنبل ُب مسنده - ْ
 (ُْٖٓ/ّ).   ُٓٓٗ:باب األمر بإحساف الذبح كالقتل كٙبديد الشفرة رقم ا٢بديث.ركاه مسلم كتاب الصيد كالذبائح - ٓ
 .َُِ:رعاية البيئة ُب شريعة اإلسبلـ للدكتور القرضاكم  ص - ٔ
 نفس ا٤بصدركنفس الصفتة - ٕ
 .ّٔاآلية .سورة النساء  - ٖ
 (ُّٓ/ْ ).ِِٕٗرقم ا٢بديث ...ركاه البخارم ُب صتيتو كتاب استتابة ا٤برتدين باب إذا اعرض الذمي - ٗ
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 الطريق عن أذل فأماط ا٤بز٘ب، معقل مع كنت: قاؿ قرة بن معاكية حددِب:  قاؿ األخضر بن ا٤بستنّب عن: باإلنساف اإلحساف 

 بنا يا أحسنت:  فقاؿ فصنعتو شيئا تصنع  رأيتك قاؿ ؟ أخي ابن يا صنعت ما على ٞبلك ما: ،فقاؿ فبادرتو شيئا فرأيت ،

 دخل حسنة لو تقبلت ،كمن حسنة لو كتبت ا٤بسلمْب طريق عن أذل أماط من:  يقوؿ كسلم عليو ا صلى النيب ٠بعت!  أخي

 .1" ا١بنة

.  اإلٲباف شعب من شعبة جعلها ا رسوؿ أف كما. كاألجر الثواب يكسب الطرقات عن األذل إماطة أف ا٢بديث ىذا كيدؿ

 إليها اإلحساف ُب ،كأف حقا أك قيمة ا٢بيوانات ٥بذه يعترب كاف ما عصر ُب اإلسبلـ بو جاء ما أركع من: با٢بيواف اإلحساف 

 عمر ابن رأكا فلما.  يَباموهنا  –دجاجة أك –طّبا نصبوا قد قريش من بفتياف مر أنو عنهما،  ا رضي عمر ابن عن.  أجر

 غرضا الركح فيو شيئا اٚبذ من لعن كسلم عليو ا صلى ا سوؿر ،إف ىذا فعل من ا لعن ؟ ىذا فعل من: عمر ابن فقاؿ:تفرقوا
"2. 

 ٤بن شديد بوعيد منذرة كإٮبالو كإضاعتو عليو القسوة من كترىب با٢بيواف الرٞبة على ٙبرض النبوية األحاديث جاءت لقد

 ىرة،سجنتها ُب امراة عذبت:" قاؿ كسلم عليو ا صلى الرسوؿ أف عنو ا رضي ىريرة أيب ،عن السلوكات ىذه من شيئا اقَبؼ

 تنبأ كما.3" األرض حشاش من تأكل تركتها كالىي حبستها ،إذ سقتها كال أطعمتها، ىي ال النار فيها ،فدخلت ماتت حٌب

. ا٤بخلوقات ىذه إٔب أحسن ٤بن ا عند ا٤بتوبة ٔبزيل

 فيها فنزؿ بئرا ،فوجد العطش عليو اشتد بطريق رجل بينما: قاؿ كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أف عنو ا رضي يرةىر أبو ركل

 مِب بلغ الذم مثل العطش من الكلب ىذا بلغ لقد: الرجل ،فقاؿ العطش من الثرل يلهث،يأكل كلب فإذا.  خرج ٍب ،فشرب

 ذات كل ُب: ؟فقاؿ ألجرا البهائم ُب لنا ،كإف ا يارسوؿ: ،قالوا لو فغفر لو ا ،فشكر الكلب ،فسقى ماء خفو فمؤل البئر فنزؿ

. 4" أجرا رطبة كبد

 ٧برما عمبل ذلك كيعترب عناصرىا كيتلف البيئة يفسد عمل كل بشدة اإلسبلـ يقاـك :اإلتالؼ من البيئة على المحافظة .7

. 5 اإلٲباف أضعف كذلك بالقلب أك باللساف أك باليد كتغيّبه ، عنو النهي ٯبب كمنكرا عليو، ا يعاقب

: شرعا ٧بـر كلها ٨بتلفة بدكافع اإلتبلؼ من أنواع كىناؾ 

 قلبها لقسوة النار فاستتقت. جوعا ماتت حٌب ا٥برة حبست الٍب ا٤برأة حديث ُب جاء ما مثاؿ كخّب:  القسوة بدافع اإلتبلؼ -

.  الرٞبة من كخلوه

 عنصر إبادة إٔب أدل إذا سيما ال ٧بـر كىو شرعية غّب سلوكيات إٔب بصاحبو الغضب يؤدم ما غالبا: الغضب بدافع اإلتبلؼ -

 .كالصرب با٢بلم كاالتصاؼ الغضب بعدـ كسلم عليو ا صلى النيب أكصانا فقد .(النبات ا٢بيواف،أك من كنوع ) البيئة عناصر من

                                                           
 (َّٔ/ُ). ّٗٓركاه البخارم ُب األدب ا٤بفرد باب البغي رقم ا٢بديث  - ُ
 (ُْٖ/ّ)  ُٓٓٓ:٫بر كالدبح رقم ا٢بديث ركاه البخارم ُب صتيتو كتاب الذبائح كالصيد كالتسمية على الصيد،باب اؿ - ِ
 (ُُْ/ِ)   ِّْٔ:ركاه البخارم ُب  صتيتو،كتاب أحاديث األنبياء ا٢بديث رقم - ّ
 ِّْ.ص ِْٔٔركاه البخارم ُب صتيتو كتاب ا٤بظآب باب اآلبار على الطرقات إذا ٓب يتأذل هبا رقم ا٢بديث  - ْ
 ُْْ-ُّْ: ص رعاية البيئة ُب شريعة اإلسبلـ للقرضاكم - ٓ
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 اإلتبلؼ ىذا كراء من معتربة ا٤بنفعة لو ٰبقق ىدؼ لو يكوف أال: كمعناه شرعا اذكر إلتبلؼا من ىو:  العبث بدافع اإلتبلؼ -

 .ملعوف بأنو ا٤بخلوقات بأركاح يعبث الذم ُب الربية خّب  أقره ما بو نستشهد ما ،كأفضل ا٤بعتمد

 حاجة كال ذلك إٔب تلجئ ضركرة ببل البيئة لعناصر  إتبلؼ كىو:العبثي اإلتبلؼ من قريب كىو: حاجة كال ضركرة ببل اإلتبلؼ -

 .1األرض ُب كاإلفساد كالظلم ا١بهل ىو إ٭با إليو، تدفع معتربة

 .2" النار ُب رأسو ا صوب سدرة قطع من:"  كسلم عليو الو صلى ا رسوؿ قاؿ -

. عناصرىا بكل البيئة على اافظة تأكيد على يدؿ ا٢بديث كىذا.  بثماره الناس كينتفع ا٢بر يقاـك شجر كالسدر

 إٮباؿ ٯبب ال إذف.  ٝبة أخطار إٔب ًيؤدم البيئة حق ُب كاإلٮباؿ التقصّب ألف أيضا ٧بـر النوع كىذا: اإلٮباؿ بسبب اإلتبلؼ-

 الصدأ يأكلها حٌب اآلالت إٮباؿ ، العفن يتلفها حٌب ،كاألطعمة اآلفات تأكلو حٌب الزرع إىبلؾ أك ، ٲبوت حٌب ا٢بيواف

.  البيئة ىذه حق ُب السيئة السلوكات من كغّبىا الطاقة تستهلك حٌب ارانو األنوار ،إضاءة

 ،الٍب ا٢برب حالة ُب حٌب البيئة لعناصر كالفساد لئلتبلؼ جوازىا عدـ اإلسبلمية الشريعة ىذه ركائع من: ا٢برب ُب اإلتبلؼ -

. ا٤بعتاد عن الناس فيها ٱبرج

: ا٢با٠بة الواضتة صيةالو ىذه ا٢برب ُب لقواده بكر أبا كصايا ُب جاء

 بعشر أكصيك إ٘ب:  فقاؿ سفياف أيب بن يزيد يشيع ،فخرج الشاـ إٔب جيوشا بعث بكر أبا أف حددت:  سعيد بن ٰبي قاؿ فقد" 

 قنتغر كال ، ٤بأكلة إال بعّبا كال شاة تعقرف كال عامرا ٚبربن ،كال مثمرا شجرا تقطعن كال ، ىرما كبّبا ،كال امرأة ،كال صبيا تقتل ال

. 3"٘بنب كال تغلل كال ، ٙبرقنو ،كال ٬ببل

. 4" تقديرا فقدره شيء كل كخلق:" تعأب لقولو مصداقا كقدر ٕبساب الكوف ىذا تعأب ا خلق لقد : الطبيعي التوازف حفظ .8

 ،كأقيموا ا٤بيزاف ُب تطغوا ا٤بيزاف،أال ككضع رفعها يسجداف،كالسماء كالشجر ،كالنجم ٕبسباف كالقمر الشمس :" سبتانو قاؿ

 5". ا٤بيزاف ٚبسركا كال بالقسط الوزف

 ا٢بيوم التنوع على اافظة اإلطار ىذا ُب كيدخل كعناصرىا، البيئة مع معاملتو ُب كاالعتداؿ العدؿ اإلنساف من فا٤بطلوب

 كا٤بواد بالغذاء اإلنساف لتزكيد الرئيسي ا٤بصدر تعد الفطرية ا٢بياة أف كما. األرض على للتياة األساسية القاعدة كفرم الذم

. النفس عن الَبكيح أك الصيد ُب ىواياتو ٤بمارسة اجملاؿ لو ،كتتيح مبلبسو لصناعة البلزمة ا٣باـ

 األنواع كثرة أف كما. كالَببة ا٤بياه موارد كٞباية ا٤بناخ استقرار ُب ساسياأ دكرا ا٢بية األنواع من لكثّب أف ذلك من أىم ىو ما كلعل

 ا٤بوجودة األنواع ٙبسْب على كتساعد جديدة ٧باصيل اختيار إٔب ترشد الٍب الورادية السمات عن للمعلومات ٨بزكنا توفر ا٢بية

. حاليا

                                                           
 ُْٔ:رعاية البيئة ُب شريعة اإلسبلـ للقرضاكم ص -ُ
 (َْْ/ٓ)   ِّٗٓركاه أبو داكد ُب سننو كتاب األدب ،باب قطع السدرة ،رقم ا٢بديث  - ِ
 َٔ: كتاب ا١بهاد باب النهي عن قتل النساء كالولداف ُب الغزك، رقم ا٢بديث:ركاه اإلماـ مالك ُب ا٤بوطأ  - ّ
 .ِسورة الفرقاف اآلية  - ْ
 .ٗ-ٖ-ٕ-ٔ-ٓ:سورة الرٞباف اآليات - ٓ
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: خاتمة

 بعبلج رىنب البيئة مشكبلت عبلج أف يتضح كالسنة الكتاب ُب كرد ٤با كاالستنباطية االستقرائية الدراسة ىذه خبلؿ من 

. يصلتها أف كعليو كإسرافو كظلمو ٔبشعو أفسدىا الذم فهو نفسو، اإلنساف

 أصل فهي نفوسهم كيعاِب الصتابة داخل يغّب كاف كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أف دنج النبوية األحاديث استقراء فمن 

 .2"بأنفسهم ما يغيركا حتى بقـو ما يغير ال اهلل إف" : سبتانو يقوؿ ،1االجتماعية القاعدة ىذه ريق الكرٙب كالقرآف. الداء

 إٔب ذلك تعدت بل ٥با، للمسيئْب كالعقاب للبيئة للمتسنْب الثواب أساليب ٙبديد على تقتصر ٓب االسبلمية الشريعة أف كما 

 ا٤بربمة كا٤بعاىدات باالتفاقيات يتعلق فيما أما. ربو أدائو ُب كيراقب ا٤بسلم بو يلتـز أف ٯبب ٞبيدا سلوكا البيئة مع التعامل أخبلقيات جعل

 بالبيئة ا٤بخلة ككاتالسل ٥بذه الزاجرة العقوبات كسن التنفيذ إطار إٔب فيو ابوسة النظرم اإلطار ىذا من ٚبرج أف ٯبب الشأف ىذا ُب

. كمكوناهتا

 فالدين.  الكرٙب الرسوؿ كتعاليم اإل٥بي مصدرىا من نابع البيئة على للمتافظة ا٤بعتمدة اآلليات احَباـ إلزاـ أف استخبلص ٲبكن سبق ٩با

 ٤بنع مذىب كىذا ، لؤلكامر عيالواؽ التنفيد إٯبابية إٔب التوصية ٦برد تتعدل فريضة ا٤بنكر عن كالنهي با٤بعركؼ األمر من جعل اإلسبلمي

 إيقاؼ ًب إذا ا٤بنكر عن كالنهي البيئة، حقوؽ لصيانة التوجيو ًب إذا ا٤بعركؼ فيكوف. (األرض ُب البيئي النظاـ اختبلؿ)-األرض ُب الفساد

 ٠بو ُب السبيل ىو ا٢بياة ٦باالت ُب السلوؾ ُب ،كالوسطية التصرفات ُب العدؿ إٔب يدعو كسط دين اإلسبلـؼ .البيئة عناصر على العدكاف

. األمم بْب ا٤بسلمْب

 البحث نتائج أىم: 

 . اآلخرين عن سقطت بعضهم هبا قاـ إذا الٍب الكفاية فركض من كالكوف البيئة لعمارة كاإلنفاؽ العمل إف . 

 .اإلسبلـ ُب اإلنساف هبا كلف الٍب العبادة من نوع أهنا على األرض عمارة إٔب ننظر أف ٯبب .2

 كتوفّب االقتصادية، مصا٢بو كٞباية لئلنساف، اآلمنة ا٢بياة توفّب ىو اإلسبلـ ُب عليها كاافظة البيئة لرعاية العاـ ا٤بقصد إف .3

 .٣بدمتو مسخرة ىي الٍب األخرل كا٤بخلوقات األحياء سائر كٞباية كغّبىا، ا٤بعيشية حاجاتو

 التوصيات أىم: 

 كدركاهتا، البيئة على اافظة قضايا حل ُب تفيد الٍب كاألفكار ا٤ببادئ الستخبلص صرمع منظور من النبوية السنة قراءة إعادة . 

 أنو ككيف ا٤بوضوع، ىذا ُب اإلسبلـ لنيب العظيم بالدكر ا٤بسلمْب غّب لتعريف األخرل اللغات إٔب ا٤ببادئ ىذه ترٝبة كضركرة

 ال نفسو الوقت كُب البيئية بربا٦بهم اآلف يتشدقوف ذيناؿ الزعماء أكلئك من النقيض على ٥باف ٧بسنا بالبيئة رحيما كاف
 . حركهبم ُب الشامل الدمار أسلتة باستخداـ البيئة تدمّب عن يتورعوف

 العآب دكؿ ُب تنفيذىا ٯبرم الٍب كمشركعاهتا ا٤بستدامة التنمية برامج ُب البيئة ٕبماية ا٤بتعلقة األخبلقية القيم تراعى أف ٯبب .2

 .اإلسبلمي

 كفق ٤بشكبلهتا ا٢بلوؿ ككضع عليها، كاافظة البيئة مع التعامل ُب اإلسبلـ منهج ا٤بختلفة ا٤براحل ُب التعليم ناىجـ تضمْب .3

  .اإلسبلمية الشريعة

                                                           
 
 .258-257: هػب٠خ اٌج١ئخ فٟ ّو٠ؼخ اإلٍالَ، ٌٍموٙبٚٞ، ٓ - 
2
 .  : ٍٛهح اٌوػل ا٠٢خ  - 
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 .ا٢بياة ُب سليب ىو ما كل عن كاالبتعاد اإلٯبابية بالسلوكيات التزاـ .4

 .كمكوناهتا للبيئة معاملتو ُب ا٢بدكد ٘باكز من كل حق ُب االسبلمية الشريعة أحكاـ تطبيق .5

 .كرعايتها البيئة على اافظة ُب تسهم بيئية مشاريع تشجيع .6
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تذر أم شيئا آتت عليو إال جعلتو كالرميم كأخطر ىذه يعيش العآب اليـو أزمات متتالية تعصف باألخضر كاليابس كال 
. األزمات كأشدىا كقعا على اإلنساف التلوث البيئي

الحق في بيئة سليمة في ": ًب تنظيم مؤٛبرا دكليا حوؿعلى أٮبية ٞباية البيئة من منطلق حرص مركز جيل البتث العلمي 
 29إٔب       27ببّبكت أياـ  "عار البيئة أمانة لألجياؿ القادمةالتشريعات الداخلية كالدكلية كالشريعة اإلسالمية تحت ش

.   2014كانوف أكؿ /ديسمرب

أٝبع الباحثوف ُب هناية ا٤بؤٛبر على ٦بموعة من التوصيات تضمنها البياف ا٣بتامي الصادر عن اللجنة العلمية للمؤٛبر ا٤بشكلة  
 :من

رئيسة ا٤بؤٛبر  -سركر طاليب ا٤بل . د

رئيسا للجنة التوصيات   -السعدم د طارؽ . أ

رئيسا للجنة العلمية للمؤٛبر  -عبد ا٢بليم بن مشرم . د

. ا١بزائر -د صاّب زيا٘ب . أ

. العراؽ -ذكرل الطائي . د

. ليبيا -عبد السبلـ خلف ا البعباع . د

ا١بزائر  -عاقلي فضيلة . د

ا٤بملكة العربية السعودية  -مسفر بن علي القتطا٘ب . د

. ا١بزائر -حي قندكز ما. د

العراؽ  -باف الصائغ . د

. ليبيا -عبد اجمليد خليفة الكوت . د

. ا١بزائر -نعيمة ٰبياكم  . د

. العراؽ -أحبلـ صاّب كىب . د

. ليبيا -عبد الرحيم ٧بمد علي . د

 العراؽ -عمر عبد ا الكركش . أ

سوريا  -عبد ا ٧بمد ىنانو . أ
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: كفيما يلي توصيات المؤتمر

البيئة إرث إنسا٘ب مشَبؾ، إذ البد من تضافر ا١بهود بْب ٨بتلف ا٤بنظمات ا٢بكومية كغّب ا٢بكومية، كبْب األفراد ك٨بتلف  -ُ
 .فئات اجملتمع ا٤بد٘ب، ُب إطار نظرة تشاركية من أعلى ا٤بستويات إٔب أدناىا

ئة، من خبلؿ توسيع ٦باؿ االتفاقيات الدكلية، ضركرة إعادة النظر ُب اآلليات الدكلية ا٤بعتمدة ُب اافظة على اليب -ِ
كاستتداث آليات جديدة على مستول األمم ا٤بتتدة أك على ا٤بستول القضائي، بالشكل الذم يضمن ٞباية أفضل كأمشل 

. للبيئة
ساٮبْب بالنسبة للجانب االقتصادم كخطط التنمية الٍب عادة ما تتعثر ٗبشكلة التلوث البيئي، البد أف يعمل ٝبيع آب -ّ

. االقتصاديْب على ٙبقيق ما يسمى بالتنمية ا٤بستدامة، حيث ال ٯبوز التذرع بالتنمية االقتصادية عند ا٤بساس بالبيئة
البد من تأىيل ا٤بواطنْب من أجل خلق نوع من الوعي البيئي، من خبلؿ الربامج الدراسية، كٞببلت التوعية، الٍب ٯبب أف  -ْ

. ، ليسهل ٙبقيق الرسالة البيئيةيرقى فيها كذلك دكر اإلعبلـ
تنمية ا٢بس البيئي  من خبلؿ الَبكيز على الوازع الديِب، حيث تزخر نصوص الشريعة اإلسبلمية ٗبختلف قيم السلوؾ  -ٓ

. اإلنسا٘ب الرفيع، ٗبا فيها ٦بموع قيم اافظة على البيئة
ٲبية، إذ البد من توجيو االىتماـ بالطفل من أجل إكسابو الَبكيز على البعد الَببوم ُب ٨بتلف ا٥بيئات الَببوية كالتعل -ٔ

. دقافة بيئية سليمة كصتية
ضركرة ٝبع التشريعات البيئية كتبسيطها كتبويبها كفقا ٤بنهج علمي، يتوافق ك٨بتلف التطورات ا٢باصلة ُب ٨بتلف اجملاالت  -ٕ

. خصوصا الصناعية منها
إدماج النصوص العقابية ا٤باسة با١برائم البيئية ُب قوانْب العقوبات، كما أف ىناؾ اقَباح كضع مدكنة جنائية للبيئة، أك  -ٖ

. مطالبة بتدكيل ا١برائم البيئية كجعلها ُب مصاؼ ا١برائم الٍب ٚبضع الختصاص القضاء الدكٕب ا١بنائي
 .ُب ا٤بسائل البيئيةضركرة إخضاع ا٤بنازعات البيئية إٔب قضاء متخصص، يتشكل من قضاة ٥بم خربة كتكوين موسع  -ٗ
. التأكيد على عدـ استخداـ األقاليم العربية كغّبىا لدفن النفايات كغّبىا من ا٤بواد ا٤بلودة للبيئة -َُ
ٚبصيص صندكؽ للغرامات على ا٤بخالفات ا٤باسة بالبيئة، حيث تستغل ىده األمواؿ ُب إصبلح األضرار البيئية، من  -ُُ

. البيئي من خبلؿ هتيئة ا٤بساحات ا٣بضراء، كتطوير تقنيات إتبلؼ النفايات كغّبىاخبلؿ االستثمار ُب تدعيم القطاع 
. إنشاء مراصد بيئية ٤براقبة التلوث، كإعداد كوادر مستقلة تعمل هبذا اجملاؿ -ُِ
. حظر البناء ُب ا٤بساحات الزراعية كا٤بواقع امية كإبعاد ا٤بصانع عن ا٤بناطق ا٢بضرية كالفبلحية -ُّ
. عيل دكر ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية، كمنظمات اجملتمع ا٤بد٘ب ُب ٦باؿ ٞباية البيئة، كتثمْب جهود ىذه ا٤بنظماتتف -ُْ
ا٢برص على إدراج ٞباية البيئة ُب ا٤بقررات الَببوية، كٚبصيص مقاييس على مستول ا١بامعات كمراكز البتث، كتوجيو  -ُٓ

. ة ُب ٨بتلف التخصصاتالطلبة ُب الدراسات العليا للبتث ُب ٦باؿ البيئ
. ضركرة مواصلة عقد ا٤بؤٛبرات كالندكات كاألنشطة لنشر الوعي القانو٘ب كاالجتماعي من أجل ترقية الوعي البيئي -ُٔ
.  الدعوة لنشر أكراؽ العمل ا٤بقدمة خبلؿ ا٤بؤٛبر كتوزيعها -ُٕ
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