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مجلة جٌل حقوق اإلنسان منبر 

للتعبٌر األكادٌمً عن وضع حقوق 

 .اإلنسان فً العالم

وهً مجلة علمٌة محكمة 

ومتخصصة، تصدر عن مركز 

. جٌل البحث العلمً

مجلة جٌل حقوق اإلنسان من 

الواقع الذي أثبتت فٌه وحً 

الشعوب إمكانٌة االنتفاضة ضد 

وعدم  الظلم تقٌٌد الحرٌات

.  المساواة

تضع هذه المجلة صفحاتها تحت 

تصرف كل باحث ٌرٌد أن ٌساهم 

فً ترسٌخ مبادئ حقوق اإلنسان 

شرٌعة اإلسالمٌة بما ال ٌتنافً مع ال

السمحاء، لكً تتمتع األجٌال 

الصاعدة بحٌاة أفضل تسودها 

 .العدالة والمساواة

سرور طالبً المل . د:  المشرفة العامة

عبد الحلٌم بن مشري . د :رئٌس مجلس اإلدارة

حسٌنة شرون . د:  رئٌسة التحرٌر

  فوزي بن درٌدي. د: رئٌس الهٌئة العلمٌة

 أسامة بن ٌطو. أ: العامالمدٌر 

: الهٌئة العلمٌة االستشارٌة

 (الجزائر -ٌسكرة الحقوق كلٌة عمٌد)  عزري الزٌن. د. أ

 (جامعات عدة فً زائر وأستاذ الجزائر/  بلٌدة الحقوق لكلٌة سابق عمٌد) صدٌق أو فوزي. د. أ

( العراق/  بغداد بجامعة السٌاسٌة العلوم وأستاذ باحث)  الكروي صالح محمود .د..أ

 (العراق/ دهوك جامعة العام القانون فً أستاذ) لٌلو مازن. د. أ

( واالستشارات السٌاسٌة للدراسات القاهرة مركز مدٌر نائب) ٌحً إحسان. د

 (الجزائر/  الوادي الجامعً بالمركز الحقوق بكلٌة العلمً المجلس رئٌس) شبل الدٌن بدر. د

 (لبنان -طرابلس الجنان بجامعة محاضر أستاذ) سكري بشار د

 (الجزائر  -ورقلة جامعة السٌاسٌة والعلوم الحقوق كلٌة عمٌد) قوي بوحنٌة. د

 (الجزائر  -الطارف جامعة االجتماع علم قسم فً  أستاذة) راضٌه بوزٌان د

 (لٌبٌا/ الزٌتونة بجامعة السٌاسٌة والعلوم االقتصاد بكلٌة التدرٌس هٌئة عضو) محمد السالم عبد. د

 (السعودٌة/ اإلسالمٌة سعود بن محمد االمام جامعة للقضاء العالً المعهد) أبوصد أحمد عماد. د

 (الجزائر/ عنابة مختار، باجً بجامعة العلمٌة باللجنة وعضو أستاذة) أوهاٌبٌة فتٌحة. د

( القاهرة/ بالنقض ومحام  -منتدب جنائى قانون أستاذ) العربً ماهر. د

(  لٌبٌا-بنغازي جامعة االقتصاد بكلٌة أستاذ/ البحوث لمركز التنفٌذي المدٌر) الحراثً مفتاح مٌالد. د

 ،”الشباب ألبحاث الوطنً المركز“ فً الرأي واستطالعات البحوث وحدة رئٌس)  الغول أحمد عادل كاظم. د
( الرٌاض -سعود الملك جامعة

( الجزائر/بجاٌة السٌاسٌة، والعلوم الحقوق كلٌة  الخاص القانون قسم رئٌس) مختاري الكرٌم عبد. د

 (الجزائر تلمسان بجامعة اإلسالمٌة العلوم شعبة رئٌس) بلختٌر بومدٌن. د

 (الجزائر/  هراسأ سوق – الحقوق كلٌة/ وباحث جامعً أستاذ)  شرٌك مصطفى .د

 ( الجزائر/  عنابة – الحقوق كلٌة/ وباحث جامعً أستاذ)  ساسان رشٌد .د

 

( الجزائر)غزالن هاشمً . أ: التدقٌق اللغوي

( الجزائر)  ولٌد عباس. أ: أمٌن السر
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التً ، تقبل المجلة األبحاث والمقاالت األصٌلة والعلمٌة كما تنشر ملخصات عن بحوث الماجستٌر والدكتوراه

تعالج موضوع حقوق اإلنسان فً الوطن العربً أو المداخالت العلمٌة المرسلة تعقٌباً على بحث علمً نشر 

 :وفق الشروط التالٌةفً أحد أعدادها، 

  وٌتحمل الباحث كامل المسؤلٌة فً حال اكتشاف بأن مساهمته ،أن تكون جدٌدة ولم تنشر من قبل

 .منشورة أو معروضة للنشر على مجلة أخرى أو مؤتمر

  أن تكون قد التزمت بمنهجٌة البحث العلمً وخطواته المعمول بها عالمٌاً، وبسالمة اللغة ودقة

. التوثٌق

  بخطأن تكون مكتوبة Traditional Arabic بالنسبة للمداخالت باللغة العربٌة بالنسبة  14 حجم

للمداخالت باللغة األجنبٌة  12بحجم   Times new Roman بالنسبة للهوامش، وبخط 11للمتن، و

 .بالنسبة للهوامش 10بالنسبة للمتن وبحجم 

  أن تكتب الحواشً بشكل نظامً حسب شروط برنامجMicrosoft Word  أسفل كل صفحة حٌث

. 1ٌرمز لها بأرقام بالشكل

 ًٌرفق الباحث بمساهمته سٌرته الذاتٌة  ومرتبته العلمٌة وبرٌده اإللكترون . 

 تخضع األبحاث والمقاالت للتقوٌم العلمً قبل نشرها. 

 ٌرفق الباحث الذي ٌرٌد نشر ملخص بحثه للماجستٌر أو الدكتوراه إفادة بالمناقشة. 

 المجلة بحقها فً نشر أو عدم نشر األبحاث والمقاالت المرسلة إلٌها دون تقدٌم تبرٌرات  تحتفظ

 .لذلك

 ترسل المساهمات بصٌغة الكترونٌة حصراً على عنوان المجلة.  

  

 

 

 شروط النشر
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 (الجزائر حالة) ناعيةصاؿ المؤسسة في البيئية المسؤكلية
 الطارؼ جامعة االجتماع، علم قسم محاضر، أستاذ /سفياف ساسي. د

 
 ملخص

 الدكلية كاؼبنظمات كالدكؿ االقتصادية النظم تواجو اليت التحديات أكرب أحد الصناعية اؼبؤسسة يف البيئية اؼبسؤكلية أصبحت لقد
 يف مباشر بشكل يساىم باؼبقابل فإنو التنمية، معدالت زيادة يف يساىم ما بقدر االقتصادم النشاط حجم ارتفاع أف حبيث كاإلقليمية،

 هتدؼ البيئي، التوازف على اؼبؤثرة القطاعات أىم أحد العاؼبي النفط قطاع كيعترب البيئي، النظاـ كعناصر مكونات كاختبلؿ البيئي التلوث
 اباعتباره البيئية اؼبسؤكلية فهـوـ ترسيخ كاذل اجملتمع، اذباه ئيةاليب للمسؤكلية اعبزائرية الصناعية اؼبؤسسة تبٍت كاقع عن الكشف إذل الدراسة
 كطنيا اؼبؤسسة صورة دعمك تقوية إذلك التلوث، انتشار مظاىر من كالبيئة اجملتمع ضباية إذل هتدؼ اقتصادية كضركرة حديثا، إداريا أسلوبا

 على اإلدارة كمشاريع خطط كدعم كالرقابة، التشريع البيئي، الوعي البيئية، السياسة من لكل أثر ىنالك أف الدراسة كشفت كقد ،كخارجيا
. البيئية ؼبسؤكلياهتا اؼبؤسسة تبٍت

 كإعادة البيئة ضباية ؾباؿ يف اؼبؤسسات كدعم البيئي بالوعي االىتماـ زيادة منها التوصيات من ؾبموعة إذل الدراسة خلصت كما
.  اؼبستدامة كالتنمية الوطنية اؼبوارد ضباية لتحقيق اؼبدل طويلة اػبطط عمل يف اغبكومية الرقابة كضركرة الصناعية، اؼبخلفات تدكير

 . البيئية اإلسًتاتيجية ،البيئية اؼبشكبلت ،البيئة اإلدارة ،البيئية اؼبسؤكلية ،الصناعة اؼبؤسسة: المفتاحية الكلمات
 

ABSTRACT 
I've become environmental responsibility in Industrial Corporation one of the biggest 

challenges facing the economic systems, states and international and regional organizations, so that 

the high volume of economic activity as much as contributing to increasing rates of development, it 

in turn contributes directly to environmental pollution and the disruption of components and 

elements of the ecosystem, and is the oil sector Universal one of the main sectors affecting the 

ecological balance, the study aims to reveal the reality of the adoption of Industrial Corporation 

Algerian environmental responsibility towards society, and to consolidate the concept of 

environmental responsibility as a way administratively recently, and economic necessity to protect 

society and the environment from aspects of the spread of contamination, and strengthens and 

supports the image of the company nationally and externally, the study has revealed that there is an 

impact for each of the environmental policy, environmental awareness, legislation and supervision, 

and support for management plans and projects to adopt the institution to its environmental 

responsibilities. 

The study also concluded a series of recommendations, including increased attention to 

environmental awareness and support institutions in the field of environmental protection and 

recycling of industrial waste, and the need for government oversight in the work of the long-term 

plans to achieve national resource protection and sustainable development. 

Keywords: Enterprise industry, environmental responsibility, environmental management, 

environmental problems, environmental strategy. 
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: قدمةـ

 اؼبصدر، من التلوث من بالوقاية مرتبط مدخل إذل بتحوؽبا مرىوف اعبزائرية الصناعية اؼبؤسسات كاستمرار بقاء أف البعض يعترب
 منها ذبعل كأنظف، أكفأ تكنولوجيات استخداـ إذل اؼبؤسسة اىتماـ كربوؿ حاليا، للمؤسسة البيئية الوضعية دراسة على تعمل حيث

 النفايات تدفق من اغبد إذل تؤدم معينة معايَت تستخدـ كما كاؼبلوثات، الغازات من حد أدىن كتنتج كاؼبوارد الطاقة من قدر أقل تستهلك
 سلع توفَت: "أهنا على تعرؼ كاليت البيئية، الكفاءة إذل بالتحوؿ تدعى التكنولوجية التطورات أك التحوالت ىذه للتدكير، قابلة كذبعلها

". األرض طاقة مع يتناسب الذم اؼبستول إذل هبا للوصوؿ اغبياة جودة كربقق اإلنسانية االحتياجات تشبع تنافسية أسعار ذات كخدمات
(i) 

  :اإلشكالية
 اؼبختلفة، البيئية كاؼبوارد البيئة حبماية اؼبتعلقة اعبوانب إغفاؿ القصَت أـ البعيد اؼبدل على سواء اؼبؤسسة مصلحة يف اليـو يعد دل

 احمليط يف صورهتا على اغبفاظ ككذا االقتصادم أدائها كربسُت اؼبؤسسة استمرارية لضماف ضركريا أمرا البيئية اإلدارة نظم تبٍت أصبح إذ
. البيئة من ىي إنتاجها عناصر معظم أف ذلك األعماؿ ؼبنظمة االقتصادية اؼبصلحة يف ىو لبيئةا على اغبفاظ أف كما فيو، تتواجد الذم

 كلعل البيئية، اإلدارة نظم ككفاءة فعالية لتحسُت فعالة انظم تبٍت اؼبؤسسات على لزاما أصبح الضركرة ىذه تنامي ظل يف
. الغرض ىذا خبلؽبا من يتحقق أف يبكن اليت الفعالة األداة ىي البيئية اؼبسؤكلية

 اعبزئي باالقتصاد مباشرة عبلقة لو البيئية اؼبسؤكلية أف حُت يف الكلي باالقتصاد يرتبط اؼبستدامة التنمية مفهـو أف من فبالرغم 
 كاقع ىو ما: التالية األساسية اإلشكالية عن اإلجابة ؿباكلُت حبثنا، ؿبور سيكوف الذم كىذا اؼبفهومُت بُت تكاملية عبلقة ىناؾ أف إال

: كىي األنبية غاية يف فرعية تساؤالت اإلشكالية ىذه كستفتح ؟الجزائر في الصناعية المؤسسة في البيئية المسؤكلية
 ؟ االقتصادية المؤسسة في البيئية بالمسؤكلية المقصود ما 
 ؟ الصناعية المؤسسة داخل البيئية كالتشريعات بالقوانين التقيد مدل ما 
 البيئة؟ اإلدارة نظم دعم في ادكر لها ليكوف المؤسسة في البيئية المسؤكلية تفعيل يتم كيف  

:  ةاآليت احملاكر تتضمن البحثية الورقة فإف التساؤالت ىذه على كلئلجابة
 البيئية اؼبسؤكلية: األكؿ احملور
. اؼبمارس االقتصادم النشاط كطبيعة البيئية اؼبشكبلت: الثاين احملور
. الصناعية للمؤسسة البيئية اإلسًتاتيجية: الثالث احملور

: البحث أىداؼ
: يلي ما يف الدراسة أىداؼ تًتكز
 هبا اؼبرتبطة اؼبفاىيم كاختبلط خبصوصها اؼبراجع لقلة نظرا البيئية باؼبسؤكلية اؼبتعلقة األساسية اؼبفاىيم تأصيل . 
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 االدارم كاعبهاز كاؼبوظفُت العماؿ ذباه كإمبا فقط اؼبسؤكلُت ذباه ليس البيئي لدكرىا الصناعية اؼبؤسسة فبارسة أنبية تبياف. 
  اؼبرجوة البيئية األىداؼ ربقق هبعلها بشكل الصناعية اؼبؤسسة يف البيئية اؼبسؤكلية دمج كيفية سنوضح اؼبوارل البحث خبلؿ من 

 .اؼبستدامة التنمية ربقيق يف تساىم ك منها،
 الدكلية البيئية باالىتمامات اؼبؤسسة مستول على الفرعية االىتمامات دمج . 

 :البحث فرضيات
 بُت التوفيق طارإ يف ذلكك البيئي كدكرىا الصناعية اؼبؤسسة نشاطات بُت هبمع أنبية ذا النشأة حديث امفهـو البيئية اؼبسؤكلية تعترب
(. استغبلؽبا ك مواردىا) البيئة على يؤثر أف نوشأ من ما كل بذبن ك اؼبستدامة التنمية ربقيق على العمل ك البيئة على اغبفاظ
: ىامفاد فرضيات عدة على البحث يقـو
. الضرائب بدفع كالتزامها ألعضائها البيئية التوعية خبلؿ من البيئة ضباية سياسات يف تؤثر أف تستطيع الصناعية اؼبؤسسة إف. 1
. البيئة تواجو اليت اؼبخاطر من التقليل إذل يؤدم البيئية اؼبسؤكلية دبوضوع كاؼبوظفُت سؤكلُتادل اىتماـ إف. 2
. البيئة ذباه سؤكلياهتادل ربملها يف اؼبؤسسة مسانبة مدل إبراز إذل يؤدم البيئي االصبلح يف الصناعية اؼبؤسسة ضرائب استخداـ. 3

: المستخدمة البحث منهجية
 كربأ جبمع الباحث قاـ حيث ،اؼبوضوع هبذا اؼبتعلقة الدراسات يف األنسب ألنو الوصفي التحليلي اؼبنهج على أساسي بشكل اعتمدنا
. اؼبدركسة العلمية الظاىرة عن بنتائج للخركج دقيقا ربليبل ربليلها ك الدراسة موضوع حوؿ معلومات

: السابقة الدراسات
 الغربية الدراسات معظم ركزت كقد ، كاالقتصادية الصناعية ؼبؤسساتؿ البيئية اؼبسؤكلية موضوع بدارسة االىتماـ بدأ قليلة سنوات منذ

: الدراسات تلك أىم كمن الصناعية بالنشاطات البيئية اؼبتغَتات عبلقة على اؼبوضوع ىذا يف كالعربية
 البيئي األداء تكاليف عن احملاسيب اإلفصاح إذل إضافة البيئية االلتزامات تقييم مشاكل الدراسة ىذه تناكلت: Scovill دراسة. 1

. الشركات لبعض
 األطراؼ كافة كعن اجملتمع على الوحدة أنشطة أثَتت عن اؼبًتتبة اؼبعلومات توفَت على الدراسة ىذه تعتمد:   Linowes دراسة. 2
/  البيئة ؾباؿ/  العاملُت ؾباؿ)  التأثَت ذات الكلفة ؾباالت بإحدل يرتبط قسم كل أقساـ ثبلثة من النموذج ىذا كيتكوف ربتاجها اليت

(.  اؼبنتج ؾباؿ
 اؼبعلومات تفتقده ما كىو اقًتحو الذم النموذج إلعداد كأساس اجملتمع نظر كجهة الدراسة ىذه تعتمد :  Estes ايتاس دراسة. 3
 كفق الوحدة لنشاط السلبية التأثَتات عن الناذبة التكاليف اف. االقتصادية النظر كجهة من إعدادىا حيث من التقليدية احملاسبة توفرىا اليت

 .للمجتمع الوحدة تسببها اليت كالضرر التضحية عن تعرب( Estes) نظر كجهة
:  النظرية المقاربات

 ىذه بُت تنشأ اليت الثقة عبلقة خبلؿ من كذلك اؼبؤسسة، كمبو استمرارية لضماف اضركرم اشرط اؼبفعوؿ السارية التنظيمات احًتاـ يعد
 اػبارجية اآلثار حدكث كمنع التوعية ذلإ باألساس هتدؼ الصناعية للمؤسسة البيئية اؼبسؤكلية العمومية، كالسلطات األخَتة
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(Externalités )اؼبؤسسية التدابَت ؾبموع من تشكلت كىي الطبيعية، بالثركة تضر كاليت لئلنتاج (Mesures 
institutionnelles )الطبيعي الوسط لتوازف هتديدا تشكل اليت اؼبنتجات أك الطرائق األنشطة، بعض من ربد أك سبنع اليت .

: كأنبها ، اؼبؤسسة يف البيئية اؼبسؤكلية موضوع تناكلت اليت النظرية اؼبقاربات من صبلة كىنالك
 (Arthur Cecil Pigou) بيقو مقاربة -1

 على ماتاغبكو تفرضها اليت كاإلعانات كاإلتاكات الرسـو من االقتصادم شكلها يف تربز للمؤسسة البيئية اؼبسؤكلية أف بيقو يرل
 اعتماد على لتشجيعها الصناعية للمؤسسة تقدـ أمواؿ كىي) كاإلعانات( اإلتاكات) اعبباية شبو( الرسـو) اعبباية فإ حيث اؼبؤسسات،

 Principe) الدافع  –اؼبلوث مبدأ إذل تستند األدكات ىذه فلسفة ،((Les pratiques propres" )النظيفة اؼبمارسات"
pollueur- payeur " )العمومية السلطات كتقـو فيها تسبب اليت األضرار إزالة تكاليف اؼبلوث دفع بضركرة يقضي كالذم 

. االقتصاديُت األعواف كتكاليف أسعار تعديل خبلؿ من باستعماؽبا كتتدخل األدكات ىذه مستول بتحديد
، أما النفايات، كمعاعبة صبع ؾباؿ يف اإلتاكات فرض يتم أنو بيقو يرل كما  تفرض أف كيبكن التلوث، حملاربة تستعمل فهي الرسـو

 إف كما ملوثة، إنتاج أساليب استعماؿ من اؼبتأتية اؼبنتجات على تفرض أك ،(ربفيزا األكثر اإلجراء كىو) اؼبخلفات على مباشرة
 ػ ؽبا األصلية الوجهة عن ربويلها كإمكانية منحها يف التعسف إمكانية إذل بالنظر كحذر حبيطة يتم الدكلة قبل من اإلعانات استعماؿ

( Ronald Harry Coase) كواز مقاربة  -2
 طبيعية، موارد خصخصة أم (Biens environnementaux) البيئية السلعة على ملكية حقوؽ إنشاء ذلإ فيها ندكيست

 Droits à" )التلويث رخص" لدينا ذلك أمثلة كمن استغبلؽبا، كينظم كقيمة، سعر لو التداكؿ ىذا السلع، ىذه لتداكؿ أسواؽ كإنشاء
polluer )سلعة إذل للمؤسسة" اػبارجية اآلثار" ربويل إذل األسواؽ ىذه مثل إنشاء يؤدم للتداكؿ، القابلة للصيد الفردية كاغبصص 

. االقتصاديُت األعواف ـبتلف بُت تداكلو يبكن كالذم" التلويث يف اغبق" كىي جديدة
 على اإلبقاء العمومية للسلطات تتيح حُت يف اؼبختلفُت، الفاعلُت بُت التلوث مقاكمة جهود توزيع إذل التلويث حقوؽ هتدؼ

 ىذه على العمومية السلطة كتعمل للتداكؿ، القابلة الفردية االنبعاثات حقوؽ من ثابت عدد إذل يتجزأ ،إذ اؼبلوثة لبلنبعاثات إصبارل أقصى
 لكل يسمح ىذه يف إنتاجها، حسب اؼبعنية اؼبؤسسات على توزيعها طريق عن أك باؼبزاد بيعها أك ثابت بسعر بيعها طريق عن اغبقوؽ
 مؤسسة تلويث درجة ارتفاع تعويض يبكن معينة، منطقة كيف عندئذ، التلويث، يف حقوقها بعد تستنفذ دل منها نظافة أكثر أخرل مؤسسة

 حد) شامل صباعي معيار بتحديد تقـو العمومية السلطة أف أم (ii)التلويث، رخص تداكؿ طريق عن أخرل مؤسسة تلويث درجة بالبفاض
 حقوؽ تداكؿ فيو يتم الذم السوؽ خبلؿ من يتم اؼبعنية األطراؼ ـبتلف على األعباء توزيع لكن ربقيقو، هبب( اؼبلوثات النبعاث أقصى

 رخص" لنيل اؼبقدمة القيمة فإف اإلطار ىذا كيف العمومية، السلطة اختصاص من ىي التلويث غبقوؽ األكرل التوزيع كقواعد التلويث،
 أفضلية سبنح كلكنها ، فحسب اؼبلوثة اؼبؤسسة معاقبة خبلؿ من فقط ليس الصناعية للمؤسسة البيئي السلوؾ تعديل إذل هتدؼ" التلويث

 اؼبؤسسات لصاحل اؼبنافسة قواعد تغيَت يتم لذلك كنتيجة كالتسويقية، اإلنتاجية سياساهتا يف البيئية االعتبارات تدمج اليت اؼبؤسسات لتلك
. اؼبلوثة اؼبؤسسات أماـ تفضيلية ميزة على تتحصل كاليت البيئة ربًـت اليت
 
 



  2013 يونيه/حزيران 2 العدد   –اإلنسان قوقح جيل مجلة   -العلمـي البحـث جـيل  مركـز  
 

 
 

13 

 :الطوعية المقاربات -3
 البيئة، ضباية ؾباؿ يف اؼبؤسسات قبل من مبادرات عن عبارة كىي البيئية، السياسة أدكات من الثالث اعبيل ىي الطوعية اؼبقاربات

 االقتصادية، للقطاعات( Auto-organisation" )الذايت التنظيم" تشجع كما الفعاؿ، البيئي أدائها بإظهار للمؤسسة تسمح فهي
 التمييز يبكننا أخرل، جهة من العمومية كالسلطات جهة من االقتصادية القطاعات بُت كالتفاىم التفاكض يثمن األدكات من النوع ىذا
 iii:  الطوعية للمقاربات أساسية أنواع أربعة بُت
( Les systèmes volontaires publics) العمومية الطوعية األنظمة -
.  كالصناعة العمومية السلطات بُت عليها اؼبتفاكض البيئية االتفاقيات -
(Les accords environnementaux négociés )
. (Les accords privés) التلوث كضحايا اؼبلوثة الشركات بُت اػباصة االتفاقيات  -
. (Les engagements unilatéraux) للمؤسسات اعبانب أحادية االلتزامات  -

:  خصائص بعدة الطوعية اؼبقاربات تتميز
 للدكلة البيئية السياسة إعداد يف االقتصادية للقطاعات اؼبمثلة كاؽبيئات اؼبؤسسات مشاركة عملية تسهل. 
 ؿبددة بيئية أىداؼ لتحقيق اؼبؤسسات يف اؼبسؤكلُت حافزية من تزيد. 
 اؼبؤسسات سلع اقتناء على يقبلوف اؼبستهلكُت من متزايد عدد ىناؾ ، اؼبثاؿ سبيل فعلى ألىدافها، السريع بالتحقيق للمؤسسة تسمح 

" أخضر طلب" خبلؿ من مكافأهتا يتم للبيئة الصديقة فاؼبؤسسات كعليو البيئة، ضباية ؾباؿ يف طوعي جهد على تربىن اليت
(Demande Verte )كسريع مستمر مبو ىو .

 
 البيئية المسؤكلية:  األكؿ المحور

 طويلة كخططها أعماؽبا اسًتاتيجيات يف البيئية باالعتبارات الىتماـا إذل اغباضر الوقت يف الصناعية اؼبؤسسات من الكثَت تتجو
 اؼبواصفات تطبيق لضماف بدء نقطة ككذلك بالبيئة، اؼبهتمُت من نظرائها مع كتنافسها السوؽ يف لبقائها أساسا يعد التوجو كىذا اؼبدل،
 مستول ذات بيئية مسؤكلية على كمسَتيها موظفيها يتوفر أف هبب لذلك الصناعية، اؼبؤسسات قبل من اؼبمارسة النشاطات يف البيئية
. اؼبؤسسة يف البيئية السياسة مع يتبلءـ دبا البيئي األداء كتطوير التخطيط يف ذلك يساعد حيث كفعاؿ متميز
 : بها المرتبطة كالمفاىيم البيئية المسؤكلية ػ1

 حد على كاجملتمع للفرد، كاالجتماعي البيئي اؼبضموف ذات األنشطة لتعدد نظرا البيئية اؼبسؤكلية مفهـو ربديد يف صعوبة كجدت
 اجملاالت على للتعرؼ البيئي السلوؾ من النوع ىذا لدراسة ؿباكالت ىنالك أف إال األنشطة، ؽبذه اؼبتغَتة الطبيعة إذل ذلك كيرجع سواء،

. السلوؾ هبذا تتأثر اليت
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 اؼبسؤكلية كحدكد ؾباالت ربديد شأف يف بذلت اليت اؼبسانبات استقصاء على اعتمادا اجملاالت ىذه على التعرؼ يبكن
 إدراؾ من ىذا يعكسو ؼبا علميا، لو االستجابة حيث من ؾباؿ كل أنبية على للتعرؼ فعبل قائم ىو دبا اجملاالت تلك كمقارنة االجتماعية،

 (iv):يلي ما إذل( ESTEO) ايستيو حسب للمؤسسة البيئية اؼبسؤكلية  ؾباالت تقسم البيئي، األداء على لتأثَته
 العامة اؼبسانبات ؾباؿ. 
 البشرية اؼبوارد ؾباؿ. 
 البيئية كاؼبسانبات الطبيعية اؼبوارد ؾباؿ. 
 اػبدمة أك اؼبنتج مسانبات ؾباؿ. 
 التخطيطية كاألنشطة التنظيمي اؽبيكل يتضمن كالذم الكلية، اإلدارية اؼبنظومة من اعبزء ذلك ىو:  البيئية اإلدارة منظومة -1

. البيئية السياسة كصيانة كفحص إلقباز كالتنفيذ للتطوير كاؼبوارد، كالعمليات كاألساليب كاػبربات كاؼبسؤكليات
 كانت إذا عما للحكم، اؼبوضوعي، كللتقييم اغبيثيات، على للحصوؿ كموثقة، مرتبة ربقق، عملية:  البيئية اإلدارة منظومة مراجعة -2

. العملية ىذه نتائجب اإلدارة إببلغك البيئية، اإلدارة ؼبنظومة اؼبنشأة كضعتها اليت اؼبراجعة، ظبات مع تتطابق ة،ؤسسادل يف البيئية اإلدارة
 كاف إذا قياسها يتم كاليت لبلوغها، ذاهتا اؼبنشأة هتيئ كاليت البيئية، السياسة عن تسفر اليت الشاملة البيئية الغاية:  البيئي الغرض -3
. عمليا ذلك
 السياسة على تقـو كاليت البيئية للجوانب اؼبنشأة بتحكم كاؼبتعلقة البيئية اإلدارة منظومة من للقياس القابلة النتائج: البيئي األداء -4

. كاألىداؼ كاألغراض البيئية
 أغراضها كلوضع للتحرؾ إطارا يعطي كالذم الشامل، البيئي بأدائها اؼبتعلقة كمبادئها مقاصدىا عن اؼبنشأة إفصاح:  البيئية السياسة -5

. البيئية كأىدافها
 إذ ألغراض،ا تلك لبلوغ كتنفيذىا إقرارىا إذل ربتاج كاليت البيئية األغراض ىاتنشئ كاليت التفصيلية، األداء باتمتطل:  البيئي الهدؼ -6

. ذلك أمكن كلما للقياس قابلة كتكوف منها، جزاءأ يف أك اؼبؤسسة، يف للتطبيق قابلة تكوف
 تكوف كاليت ،ةخاص أك ةعاـ مدؾبة، غَت أـ مدؾبة سواء ارباد، أك جزء اؼبعهد، اؼبشركع، اؼبصنع، الشركة، :الصناعية المؤسسة -7

 أهنا على حدا على منها كل سبييز يبكن ارية،إد كحدة من كثرأ هبا تكوف اليت اؼبنشآت أك ياناتكللك الذاتية، كإدارهتا اختصاصاهتا لديها
. بذاهتا قائمة منشأة
 تتضمن قد كاليت التلوث، يف تتحكم أك تقلل أك من ربد أك سبنع منتجات أك مواد ،خربات ،عمليات استخداـ: التلوث من الحد -8

 التلوث من اغبد يف الكامنة اؼبزايا إف .البديلة كاؼبواد للموارد، األمثل كاالستغبلؿ التحكم، كأجهزة العمليات، كتعديل كالتعامل، التدكير،
 .التكاليف من كاإلقبلؿ الكفاية، كربسُت اؼبعاكسة البيئية التأثَتات زبفيض تتضمن
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: الصناعية كالمؤسسة البيئية المسؤكلية ػ2
: يلي ما يف الصناعية، اؼبؤسسة يف بيئية مسؤكلية توفر ضركرة إصباؿ يبكن

 كاعبماعية الشخصية اؼبشاركة تعزيز. 
 التلوث ؼبكافحة الطوعية اؼببادرات لتشجيع اغبوافز كتقدًن العماؿ لدل البيئي الوعي زيادة. 
 احمليطة البيئة لتحسُت مصممة كخدمات سلع عرض خبلؿ من سوقية فرص عن البحث. 
 باألشياء القياـ مقابل أقل بشكل الستعماؽبا كالتكنولوجية اؽبيكلية بالتحسينات القيم طريق عن االقتصادية النتائج ربسُت يف البحث 

 .أفضل بشكل
 اؼبؤسسات لكل شرعيا تنظيميا مالكا األرض من ذبعل جديدة تنظيمية قواعد تضع. 

 الصناعية المؤسسة في البيئية المسؤكلية عناصر. 3
 اؼبوارد إدارة البيئية، التعهدات: ىي رئيسية مرتكزات ثبلث من مكونة البيئية للمسؤكلية رؤيتها( ENGO) منظمة تطرح

: مايلي خبلؿ من العناصر ىذه تفصيل كيبكن v.اؼبصاحل أصحاب ؼبتطلبات الفعلية اؼبراعاة كالطاقة،
 مايلي حققت إذا بيئية مسؤكلية ذات اؼبؤسسة كتكوف :البيئية التعهدات :
 البيئية ضباية دعم هبدؼ شاملة مؤسسية رؤية تبٍت. 
 أكلوية ذات كإسًتاتيجية عليها كاحملافظة البيئة ضباية ازباذ. 
 الوقائية التدابَت مبادئ تبٍت. 
 البيئي بالنظاـ ؿبدكدة تكوف االقتصادية العمليات أف أساس على العمل. 
 قراراهتا ازباذ عند اػباصية ىذه كمراعاة اجتماعية أك/ك بيئية قيمة ؽبا كخدماهتا منتجاهتا ماكانت إذا معرفة. 
 البيئية القيم بتدعيم تسمح اليت اؼبؤسسية الثقافة كتشجيع اغبكومية، اإلجراءات مع كمتناسقة متكاملة قراراهتا جعل على العمل. 
 التالية النقاط ذكر يبكن اإلطار ىذا كيف: كالطاقة الموارد إدارة :
  بكفاءة الطبيعية اؼبوارد استغبلؿ.  
 بكفاءة اؼبتجددة اؼبوارد كاستعماؿ إنتاج. 
 الصحيحة اإلنتاج أنظمة كتطبيق اعتماد. 
 اإلصبالية البيئية كالفوائد التكاليف كدمج ، النمو استمرارية ربقيق أجل من لؤلداء تقييم إعداد. 
 يلي ما حققت إذا بيئيا مسؤكلة اؼبؤسسة تكوف النقطة، ىذه أساس كعلى:  المصالح ألصحاب الفعلية المراعاة :
 احمللية كاؼبنظمات للسلطات اجملاين كاإلعبلـ اإلفصاح أكلوية دببادئ االلتزاـ. 
 كاؼبستقبلية اغباضرة اؼباضية، البيئية مسؤكلياهتا على اؼبصاحل أصحاب من كغَتىا اؼبنظمات ؿباسبة بوؿؽ. 
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 اغبقيقية البيئية تأثَتاهتا عن اإلفصاح بشفافية االلتزاـ.  
 اغبقيقية البيئية تأثَتاهتا حوؿ اؼبصاحل ألصحاب الدكرية التقارير تقدًن .

: الصناعية اؼبؤسسة يف البيئية اؼبسؤكليات عن مبوذج يلي كفيما
 الصناعية المؤسسة في البيئية المسؤكليات توزيع يبين( 01) رقم جدكؿ

عينة من المسؤكليات البيئية طبيعة الشخص أك األشخاص المسؤكلوف 
كضع السياسة البيئية اؼبسؤكؿ التنفيذم 

كضع األغراض كاألىداؼ كالربامج البيئية  اؼبديركف اؼبعنيوف
( خارجي)التأكد من اؼبطابقة اؼبتواصلة كبَت مديرم التشغيل 

داخلي ( ب.أ.ـ)تأمُت مطابقة اؿ مديرك الوحدات كاؼبصاحل 
ضماف التحسُت اؼبتواصل كنواهبم  فاؼبديرك

ربديد توقعات العمبلء موظفو البيع كالتسويق 
ربديد توقعات اؼبوردين البائعوف، اؼبشًتكف 

إجراءات احملاسبات كضع كصيانة اؼبالية كاغبسابات  مديرك
االلتزاـ باألساليب احملددة كل العاملُت 

. اؼبالك ىو اؼبسؤكؿ يكوف أف يبكن اغبجم كاؼبتوسطة الصغَتة الصناعية اؼبؤسسات حالة يفك
 ـرغ ىذا عصرنا يف ضركريا الصناعية اؼبؤسسة يف البيئية اؼبسؤكلية تبٍت يعترب:  الصناعية المؤسسة في البيئية المسؤكلية تبني دكافع -3

 العاؼبية التجارة ؼبنظمة االنضماـ شركط يف األساسية اؼبتطلبات كمن عاؼبيا مطلوبا البيئي اؼبنتج صار حيث قانونيا، كجوبو عدـ
(OMC)، اإلجبار طابع فيها األصل لكن طوعيا الظاىر يف اؼبسؤكلية ىذه مجتد الصناعية اؼبؤسسة أف قبد ؽبذا .
: يلي ما األسباب ىذه أىم من:  الصناعية المؤسسة في البيئية لمسؤكليةؿ االختيارم التبني أسباب 3-1
 اإلشعاعية كاإلصدارات االنبعاثات عن الناذبة اؼبخاطر يلتقل كبالتارل النفايات كمية تقليل. 
 الطبيعية للموارد األفضل كاالستخداـ البيئية األنظمة ضباية. 
 زكفكاأل طبقة كضباية اغبرارم االحتباس مشكلة معاعبة يف بسيط جبزء كلو اإلسهاـ. 
 كفركعها اؼبؤسسة فيها تتمركز اليت اؼبنطقة يف البيئية باؼبشاكل الوعي زيادة 
 كالبيئة التفاعل على قدراهتم كربسُت البيئية اؼبتطلبات على للتعرؼ العاملُت كدفع البيئية النواحي يف اؼبؤسسة أداء ربسُت. 
 كسبكُت كالبيئة اؼبستهلك ضباية ؾباؿ يف الفاعلة كقواه ؾبتمعها ـأما للمؤسسة العامة الصورة ربسُت كبيئيا، الشركات صورة ربسُت 

 .كدعمهم كدىم كسب من بالتارل اؼبؤسسات
 اؼبؤسسة لعمليات البيئية للجوانب األفضل كاإلدارة اؼبشاهبة األخرل كالربامج التدكير بإعادة التكلفة تقليل 
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 احملتمل البيئي التأثَت ذات العمل كطرؽ األفراد، سلوؾ على اعبيدة السيطرة .

: الصناعية المؤسسة في البيئية لمسؤكليةؿ اإلجبارم التبني أسباب 3-2
 اىتماـ صار لذلك اؼبصلحة، ذات اػبارجية اعبهات من للعديد مطلبا أصبح بل الوحيد السبب يعد ال الطوعي التبٍت إف

: يلي فيما موضح ىو كما الضغط، صباعات ؼبطالب استجابة البيئية باالعتبارات اؼبؤسسات
. البيئية لبلعتبارات كرعاية التزاما أكثر اؼبؤسسة عبعل البيئية التشريعات يف اؼبتمثلة :الحكومية المتطلبات

 ربديد يف األساسية االعتبارات حدلكإ االستهبلكية، دكافعهم على ؤثرةادل الرئيسة العوامل حدلإ البيئة أصبحت لقد: المستهلكين
. غَتىا دكف السلع من معُت لنمط ىمكتفضيل بيتهمكجاذ رغباهتم

 اؼبؤسسات سُتتح أجل من كاؼبستثمرين اؼبسانبُت من كل جانب من متزايدة ضغوطا اؼبؤسسات تواجو :كالمستثمرين المساىمين
. البيئي ىاأداء

 دبختلف اجملتمع من ككذلك اؼبتبلحقة كالتشريعات القوانُت من الضغوط كزيادة البيئة بشؤكف اػباص القلق إف :التعاقدية المتطلبات
. العادل مستول على الصفقات كعقد األعماؿ أسلوب من غَتت قد فئاتو،

 
 الصناعي النشاط كطبيعة البيئية المشكالت :الثاني المحور

 اليت الطبيعية بالبيئة يتأثر أنو يعٍت ما كىو مصنع، أك صناعية مؤسسة إطار داخل هبرم أك يتم عامة بصفة الصناعي النشاط إف
 كاف كإف الصناعي النشاط ىذا اػبدمات ؾباؿ يف أـ صناعيا أـ زراعيا النشاط ىذا كاف سواء يبارسو الذم للمجتمع العاـ اإلطار سبثل
 القاتلعا من نوع من قىبلق دبا فيها بدكره ليؤثر يعود فإنو كالتارىبية كاالجتماعية االقتصادية اؼبعطيات دبجموعة البيئة ؼبفهـو ،اكفق يتأثر

 كلتوضيح كالبيئة الصناعي النشاط بُت الوثيق االرتباط الدكرل اجملتمع أدرؾ لقد بو، يتأثر ك اآلخر يف منهما كل يؤثر حبيث بينهما، التبادلية
. األمثلة بعض إيراد علينا االرتباط ىذا مظاىر

 اؼبعػادف، كتصنيع الكيماكية كالصناعات الطاقة استهبلؾ يتم حيث الصناعة، مظاىر ـبتلف إف: اقةالط الستهبلؾ بالنسبة
 (vi)اإلنساف كسبلمة صحة على تؤثر( Hazardous Waste) خطَتة صلبة نفايات النوكية بالطاقة الكهربائية الطاقة توليد كؿبطات
 الطاقة استهبلؾ ػبفض عاؼبية جهود بذؿ من بد ال أنو الدراسات معظم أكدت حيث اعبوم، الغبلؼ تلوث الكربوف كميات فزيادة

 كما األرض، حرارة درجة ارتفاع إذل يؤدم كىذا ،2020 عاـ يف سنويا طن بليوف 12  –10 إذل ستصل العادل يف الكربوف انبعاثات ألف"
: ىي مشكبلت ثبلث إذل كخطورهتما أنبيتها حيث من البيئية اؼبشكبلت حصر كنستطيع (vii)بيئية، مشاكل من ذلك عن يًتتب

. أنواعو دبختلف التلوث -
. البيئة موارد استنزاؼ -
 الضجيج مشكلة -
 بصورة تتغَت أمػور ىي" البيئػة كبُت بينو العبلقة فإف الصناعي النشاط إطار يف اؼبشكلة ىذه دراسة حاكلنا إذا :التلوث مشكلة 

 كالزيادة التوسع إذل يؤدم اغباؿ بطبيعة كاف كإذا ،البيئي الضرر من اغبد ذباه اؽبيكلي التغَت ك التكنولوجي اراالبتك فإف ةمث كمن مستمرة،
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 إهباد يف يتسبب أف يبكن الصناعي فالنشاط (viii) الضرر، ؽبذا التصدم على قادرا ذبعلو ذاتو الوقت يف أنو إال الصناعي،  النشاط يف
. اؼبشكبلت ؽبذه التصدم على يساعد أف يبكن أنو كما بيئية، مشكبلت
 على غبفاظا إذل اإلنساف سعي إذل  النامي العالػم دكؿ يف لتحديدكبا" العادل يف السكاف عدد تزايد أدل لقد :البيئة موارد استنزاؼ 

 معظم تنبهت كقد اؼبتجددة، غَت البيئية اؼبوارد استنزاؼ كخباصة كطاقات، مواد من البيئة يف ما كاستنزاؼ استنفاذ إذل اذبو فقد حياتو
 كاستنزاؼ السكاين االنفجار مشكلة خطورة، إذل البيئية العلمية كاحملافل كاألىليػة اغبكومية كاحمللية الدكلية كاؽبيئات البشرية اجملتمعات

 (ix).منظمة غَت عشوائية بطريقة البيئية الثركات
 سببها أف أثبت جدا خطَتة صحية أعراض من يعانوف الصناعية الدكؿ يف شخص مليوف 65 من أكثر إف" :الضجيج مشكلة 

 اؼبناطق كيف الكربل، الصناعية الدكؿ يف اؼبشكلة ىذه انتشار كيكثر التحمل، على اإلنساف طاقة يفوؽ الذم الضجيج ىو الرئيسي
 تتسبب الصوت من األسرع الطائرات أف كما كاعبوم الربم النقل عن كالناتج الصناعي، بالضجيج تأثرا األكثر ىم كاليابانيوف الصناعية

     (x).اسنومن  األرض سكاف من اآلالؼ دبوت
 فهي الصناعي، النشاط بطبيعة ارتباط أيبا مرتبطة موجزة بصورة عنها ربدثنا اليت البيئية اؼبشكبلت ىذه أف إذل تقدـ فبا كنلخص

. ؽبا التصدم على يساعد أف يبكن البيئية اؼبشكبلت إهباد يف يتسبب أنو كما ،إذ بو كتتأثر تؤثر
 الصناعي للتطور مناخا األخَتة اآلكنة يف ىيأت قد للبيئة، اؼبنظفة التكنولوجيا إف" نقوؿ العنصر ىذا عن حديثنا خبلصة كيف

 (xi).قبل من فبكنا كاف فبا للبيئة ضررا أقل
 للبيئة اؼبلوثة للتكنولوجيا اؼبكثف كاالستخداـ اؼبتزايد الصناعي النمو أف" فيو الشك فبا:الصناعي كالنظاـ البيئية المشكالت 1-2

. سواء حد على اؼبتخلفة كالدكؿ اؼبتقدمة الدكؿ منها عانت عاؼبية، بيئية مشكبلت يف تسبب قد الطبيعية اؼبوارد كاستنزاؼ
 معُت اقتصادم نظاـ يف تظهر أك تتبدل اليت الصناعي النشاط إدارة إنتاج أسلوب بُت العبلقة كمعرفة ربديد إذل التوصل سنحاكؿ لذلك

. نشأهتا عن نوبعي اقتصادم نظاـ مسؤكلية كمدل البيئية اؼبشكبلت نشأة كبُت
 لو معُت تنظيمي إطار كفق الصناعي نشاطها اؼبختلفة اجملتمعات سبارس: الصناعي النظاـ كطبيعة البيئية المشكالت 1-3

 خبلؿ من يتم أف البد الصناعي النشاط أف أساس على االقتصادية بالنظم البيئة ترتبطك اقتصاديا، نظاما منو ذبعل ؿبددة خصوصيات
. اقتصاديا نظاما منو هبعل ؿبددة خصائص لو تنظيمي، إطار

 نتناكؿ أف هبب فإننا مباشرة، غيػر أـ مباشرة بصورة سواء البيئية اؼبشكبلت بعض يف تسبب قد الصناعي النشاط كاف كإذا
 اقتصادم نظػاـ أم منها يتكوف اليت األساسية، العناصر إطار يف كذلك اؼبختلفة، االقتصادية كالنظم البيئة بُت العبلقة

(ECONOMIC SYSTEM) يف تتم اليت التكنولوجية الظركؼ أك اإلنتاجي كالفن الصناعي، النشاط من اؽبدؼ يف تتمثل كاليت 
 يف السائدة كاؼبؤسسات األفراد بُت العبلقات شكل وبدد الذم كالقانوين كالسياسي االجتماعي التنظيم كنوع اإلنتاجية، العملية إطارىا
( xii).اجملتمع
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 االقتصادم باؽبيكل يسمى الشكل كىذا معو، تًتابط معينا شكبل االقتصادم النظاـ تكوف اليت العناصر ىذه كتتخذ
(ECONOMIC STRUCTION )اإلنتاجية العملية ىدؼ  –اإلنتاج كسائل ملكية يف تتمثل ؿبددات بعدة وبدد كالذم–  

( xiii).الثبلثة القومي االقتصاد قطاعات من قطاع لكل النسيب كالوزف االقتصادم، النظاـ كأداء سَت كطريقة

 الصناعية فالدكؿ كاؼبتخلفة، اؼبتقدمة الدكؿ بُت البيئة مشكبلت زبتلف: "العاؼبية البيئة اؼبشكبلت عن اؼبتقدمة الدكؿ مسؤكلية
 يف كبَتا دكرا لعبت اليت اؼبتطورة التقنيات"على تتوفر أهنا كما  (xiv)،"العاؼبيتُت كالتجارة الصناعة من األعظم النصيب صاحبة ىي اؼبتقدمة
 اإلنسانية اغبضارة يهدد كالدمار اغبرب أسلحة ابتكار يف اؼبتقدمة الدكؿ فاستمرارية قبل من تعهده دل دمارا كتدمَتىا الطبيعية البيئة زبريب
 من%( 75) كتستهلك اإلنتاج إصبارل من%( 70) حوارل فتنتج العاؼبية اؼبوارد معظم تستهلك" الدكؿ ىذه أكثرؼ (xv) بفنائها، الراىنة
 ذلك على ككمثاؿ (xvi)العادل، يف الكربوف أككسيد ثاين غاز من%(  85) انبعاث عن اؼبسؤكلة كتعد العادل، يف اؼبستخدمة الطاقة إصبارل

 من%( 30) حوارل يستهلكوف كلكنهم العادل، سكاف ؾبموع من%( 06) حوارل سكاهنا يشكل حيث" األمريكية اؼبتحدة الواليات
 دراسة أثبتت كلقد (xvii)سنويان، النفايات من ىائلة كميات كينتجوف اػباـ اؼبواد من%( 40) حوارل ك عاؼبيا اؼبستهلكة الطاقة كمية
 الفحم إنتاج من%( 90) حوارل تستهلك حيث البيئة، سبلمة هتدد اليت كالغازات اؼبواد انبعاث عن اؼبسؤكلة ىي الدكؿ ذهق أف حديثة
 االنبعاثات عن الصادر العاؼبي التلوث عن القدر كبنفس كلة،مسؤ تكوف أهنا شك كال العاؼبية، البًتكؿ منتجات من%( 80)ك العاؼبي

 الغاز من%( 91) استهبلؾ عن مسؤكليتها عن فضبل األكزكف، طبقة كتآكل األرض حرارة ارتفاع مشكبلت تسبب اليت الكربونية
 من األسد نصيب" تستهلك اؼبتحدة األمم كحسب الصناعية الدكؿ فهذه (xviii)العادل، يف فقط دكلة 20 يف يستهلك كالذم الطبيعي،
( 40) يستهلكها اليت الكمية تساكم الطبيعية اؼبصادر من كمية كاحد سويسرم مواطن يستهلك اؼبثاؿ سبيل كعلى الطبيعية اؼبصادر
 فقد لذا" ؽبا حباجة ليست كاليت التصنيع عملية عن الناذبة اؼبواد صبيع من بالتخلص اؼبصانع تقـو ما كغالبا الصوماؿ، من مواطنا أربعوف
 (xix).أكركبا أكباء صبيع يف رتانتش اليت النفايات أسواؽ تدعى قاأسوا الصناعية الدكؿ أنشأت

 البيئي االنتهاؾ لعملية كاإلنتاجية الصحية اآلثار يبين( 02) رقم جدكؿ
 اإلنتاجية على األثر الصحة على األثر البيئية المشاكل

 اؼبياه كندرة اؼبياه تلوث
 من مليارات عدة عن فضبل اؼبلوثة اؼبياه بسبب يبوتوف مليوف 2 من أكثر
 زيادة ةمث كمن ذلك، عن الناصبة األمراض من بالعديد يصابوف البشر

 اؼبياه ندرة بسبب للفقراء بالنسبة خاصة الصحية اؼبخاطر

 توافر كعلى السمكية الثركة على السليب األثر
 الكافية اؼبياه توفَت كعلى للشرب البلزمة اؼبياه

. الصناعي كالنشاط الزراعي للنشاط

 اؽبواء تلػػوث
 استنشاقو ك اؽبواء تلوث بسبب سنويا يبوتوف ألف 700 إذل 300 من

 مليوف( مليوف 700 إذل 400 من) أف كما األطفاؿ، من نصفهم
. اؽبواء يف اؼبتصاعد الدخاف بسبب يصابوف كالنساء األطفاؿ من معظمهم

 على كتأثَتىا اغبمضية اؼبطار على السليب تأثَته
 اؼبختلفة كاػبدمية كالزراعية الصناعية األنشطة
. كالغابات

 كاػبطرة الصلبة اؼبخلفات
 يف تتسبب كقد اجملارم كانسداد القمامة عن الناصبة األمراض من مزيػد

. اؼبعدية كاألمراض الوفيات
 كاليت كاعبوفية، األرضية اؼبياه موارد تلوث

. اإلنتاجية األنشطة يف تستخدـ
. األرض ملوحة كزيادة اغبقوؿ إنتاجية البفػاض. باعبفاؼ التأثَت كسرعة الفقراء اؼبزارعُت أسر لدل الغذاء نقص الًتبة تدىور

 الفيضانات عن الناصبة الوفاة كحاالت األمراض من مزيد الغابات قطع
 مستويات كارتفاع األخشاب، مصادر يف قلة

. الكربوف
 القدرة يف كالبفاض اؼبختلفة اؼبوارد يف نقص اعبديدة لؤلدكيػة احملتمل الفقػد البيولوجي التنوع البفاض
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. البيئة مع التكيف على

 اعبوم الغبلؼ يف التغَتات
 اؼبناخية التغَتات عن الناصبة كاؼبخاطر الوراثية األمراض يف احملتملة الزيادة

 حالة ألف 300) األكزكف طبقة البفاض عن الناصبة فاألمراض الطبيعية،
. كتاركت حالة مليوف 1.7ك سنويا اعبلد سرطاف دبرض( إصابة

 إقليمية تغَتات البحار، مستويات يف تغَتات
 األغذية سلسلة يف انقطاع الزراعية اإلنتاجية يف

. البحرية

 الرأظباؿ ىبص فيما كالسيما الببلد، يف اإليكولوجي التدىور أف بوضوح السابقة اؼبراحل بينت كقد انتقاؿ، مرحلة اعبزائػر دخلت
 اليت االجتماعية، ك االقتصاديػة اؼبكاسب من كبيػرا جزءا يبطل أف يػوشك باػبطر ينذر مستول بلػغ قػد منو جػزء يتجدد ال الذم الطبيعي
. أمرك أدىى ىذا ك اؼبقبلة لؤلجياؿ يةالرفاه فرص من تبقى ما إمكانات من ديح كأف األخَتة، الثبلثة العقود خبلؿ سجلت

 اؽبائلة الطبيعية الثركات من الرغم فعلى الببلد يف االجتماعيةك االقتصادية التنمية دبسار لصلةا كثيقة اإليكولوجية اؼبشاكل إف -
 اعبزائر تعيشها اليت القاسية اإليكولوجية لؤلزمة الرئيسية األسباب أف اليـو يتضح البشرم الطبيعي الرأظباؿ إمباء يف الكربل كاالستثمارات

. اؼباضية الربامج ك السياسيات بعجز الصلة كثيقة كأهنا األصل يف مؤسساتية أسباب ىي
 كػاف إذ للببلد، اؼبؤسسػاتية قتصاديػةاال الحاتباإلص حتما تتصل أف هبب اؼبشاكل ؽبذه اعتمادىا الواجب اغبلوؿ فػإف كعليو

 كازباذ اؼبارل، الدعم كإلغاء الدينار، كمساعرة الدكلية، اؼببادالت كربرير كاألسعار اعبباية إصبلح ىو اؽبامة اإلصبلحات ىػذه من اؽبػدؼ
. األجنيب االستثمار جلب إذل ترمي تدابَت

 الصناعية للمؤسسة البيئية اإلستراتيجية: الثاني المحور
 : البيئية المسؤكلية تبني في الجزائر إستراتجية ػ1

 التنمية بُت التوفيق اإلسًتاتيجية ىذه من اؽبدؼ كسيكوف البيئة، ضباية إذل ترمي عمل إسًتاتيجية كضع على اعبزائر عملت 
 اليت كاؼبخاطر كاألضرار اؼبلوثات من كالتقليص التخفيف كضركرة الطبيعية، للموارد كاؼبستدًن الرشيد كاالستعماؿ كاالجتماعية االقتصادية

 اؼبفرط االستخداـ على يشجع الذم اؼبارل الدعم بقايا كل عن كالتخلي البيئية اؼبشاكل ؼبعاعبة اغبافزة التدابَت كازباذ العامة، الصحة هتدد
. البيئة ضباية كسبويل الطاقة ؼبوارد

 من بالرغم البيئة على احملافظة إذل سياستها خبلؿ من تسعى اليت الدكؿ أىم كمن كالبيئة باحمليط اؼبهتمة الدكؿ من اعبزائر تعد
 كمسؤكؿ، مبلئم بشكل معها التعامل يتم دل إذا اؼبلوثة السلع أكثر من السلعة ىذه تعترب حيث احملركقات، على اقتصادىا يف اعتمادىا

 أكرك كمشاركات اتفاقيات ؽبا اليت الدكؿ من أيضا كتعد ،البيئة غبماية اؼبتحدة األمم ىيئة برنامج يف الفاعلة الدكؿ من اعبزائر كتعد
. البيئة ضباية يف عاؼبية ك عربية متوسطية،

:  اؼبثاؿ سبيل على نذكر مشاركاهتا ىبص فيما أما
. العريب اؼبغرب منطقة رئاسة منصب اعبزائر كشغلت العرب البيئة كزراء ؾبلس يف اؼبشاركة: العريب اؼبستول على -
 التسيَت حوؿ كاف كالذم ،1998 سنة باؼبزمبيق مابوتو كمؤسبر اؼبنعقدة اإلفريقية االجتماعات يف شاركت: اإلفريقي اؼبستول على -
. الساحلية للمناطق اؼبستدًن ك اؼبدمج
 :إذل تقسيمها يبكن: الدكرل اؼبستول على -
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: الدكلية الهيئات مع العالقة (1
 العادل، يف البيئي النشاط يرتس ىيئة عن عبارة كىي ،اؼبتحدة األمم ىيئة من كاؼبنبثق للبيئة، اؼبتحدة األمم برنامج -
 غبضورىا يرجع كىذا فعاؿ بشكل دكرىا كتلعب ادائم اعضو اعبزائر تعترب حيث اؼبستدامة، التنمية أجل من اؼبتحدة األمم مؤسبر -

. كالفعاؿ اؼبنتظم
: الدكلية االتفاقيات مع العالقة (2
 ،1997 ديسمرب يف بالياباف" كيوتو" مؤسبر يف اؼبشاركة -
. البيولوجي التنوع حوؿ الدكلية لبلتفاقية األطراؼ مؤسبر يف اؼبشاركة -
  :الثنائي التعاكف (3

: اؼبوارل اعبدكؿ يف ملخصة

(. ةجنبياأل  -ةجزائرماؿ) البيئية االتفاقات مجاؿ في الثنائي التعاكف(: 03) رقم جػدكؿ
 

المبلغ ىيئة التمويل المشركع عنواف 
دكالر 10.500.000البنك العاؼبي مراقبة التلوث الصناعي -
مارؾ  10.000.000اعبمهورية األؼبانية  GTZتنمية قدرات التدخل يف ميداف البيئة  -
تدعيم إلمكانيات الوطنية يف اؼبيداف البيئي مع  -

إدخاؿ الًتبية البيئية يف التعليم 
دكالر  1.862.000اؼبتحدة للتنمية برنامج األمم 

تسيَت التلوث للنفايات البًتكلية يف البحر  -
( ـبابر مينائية 04ذبهيز )األبيض اؼبتوسط 

دكالر  FEM 439.000 الصندكؽ األكركيب لبلستثمار

دكالر  METAP 600.000البنك األكركيب لبلستثمارالربنامج الوطٍت للنشاطات البيئية  -
دكالر  360.769الصندكؽ الدكرل للبيئة الوطنية للتغَتات اؼبناخية  اإلسًتاتيجية -
دكالر  230.500الصندكؽ الدكرل للبيئة اإلسًتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي  -
دكالر  12.500.00الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتطبيق معاىدة مونرياؿ الربنامج الوطٍت للمحافظة على طبقة األكزكف  -

. 26. ص ،1999-2 رقم البيئة، الجزائر ،" الدكلي النشاط" البيئة كزارة: المصدر
 كاليت اؼبستدامة التنمية لتحقيق كالسياسات اإلجراءات من دبجموعة اعبزائر قامت فلقد الداخل يف أما اػبارجي االطار يف ىذا

: بينها من
 كبذلك اؼبستعمر خلفو ما بناء إعادة على اعبزائر اىتماـ ،انصب مباشرة االستقبلؿ غداة :الجزائر في البيئة حماية قانوف تطوير (1
 ضباية فكرة تؤيد تشريعات عدة صدكر بدليل كىذا ،بالبيئة تعٌت اعبزائر أخذت الزمن دبركر لكن البيئي، اعبانب بعيد حد إذل أنبلت فقد

 عبنة إنشاء مت للمدف،كما الساحلية باغبماية يتعلق ما كمنها السواحل حبماية يتعلق مػػا منها تنظيمية مراسيم شكل يف ذلك ككاف البيئة
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 صراحة يبُت دل أنو إال ،1967 سنة الصادر البلدية قانوف كىو كصبلحياهتا اإلقليمية اعبماعات بتنظيم يتعلق تشريع أكؿ صدر كقد اؼبياه
 الوالية قانوف أما العاـ النظاـ ضباية إذل يسعى باعتباره البلدم الشعيب اجمللس رئيس صبلحيات بتبياف فقط كاكتفى للبيئة القانونية اغبماية
 العمومية، السلطات التزاـ على نصو خبلؿ من كىذا البيئة ضباية عن شيئا تضمن أنو بشأنو القوؿ يبكن فإنو ،1969 سنة الصادر

 تشريعية بوادر تظهر ،بدأت التصنيع مرحلة اعبزائر دخوؿ كغداة السبعينات مطلع كيف كالوبائية، اؼبعدية األمراض كافحةـ يف بالتدخل
 كيف البيئة، ضباية ؾباؿ يف اقًتاحاهتا تقدـ استشارية كهيئة للبيئة الوطٍت اجمللس بإنشاء مربرا قبده ما كىذا البيئة حبماية الدكلة اىتماـ ذبسد
 سبيل يف قانونية هنضة القانوف ىذا ،كيعد البيئة ضباية جوانب ؼبختلف العامة اؼببادئ تضمن الذم البيئة ضباية قانوف صدر 1983 سنة

 قوانُت عدة صدكر إذل أدل فبا بالبيئة، لبلىتماـ كاسعا اجملاؿ القانوف ىذا فتح كقد االستنزاؼ، أشكاؿ صبيع من كالطبيعة البيئة ضباية
 ربت البيئة كضباية الصحة ضباية بُت العبلقة على اؼبشرع خبللو من عرب الذم كترقيتها، الصحة حبماية اؼبتعلق القانوف أنبها كتنظيمات

 سياسة انتهاج إذل الدكلة اذباه يعٍت ما كىذا العمرانية، بالتهيئة اؼبتعلق القانوف 1987 سنة صدر كما" كالبيئة احمليط ضباية تدابَت" عنواف
 يف البيئة ضباية مسألة يورد دل اؼبشرع أف قبد ذكره، سبق ما جانب كإذل كالطبيعية، البيئية كاؼبوارد االقتصادية لؤلنشطة كاألمثل احملكم التوزيع
 معتربا ةللبيئ القانونية اغبماية كرس مباحي 1989 دستور يف بالدراسة كخصها اىتمامو تعدل بل فحسب الفرعية كالقوانُت العادم القانوف

 الدكلة إلزاـ خبلؿ من كذلك اؼبعدية األمراض من ككقايتو اؼبواطن بصحة االعتناء ضركرة أضاؼ كما ضبايتها ذبب عامة مصلحة إياىا
 اجمللس اختصاص على الوالية قانوف من 58 اؼبادة نصت حيث كالوالية، البلدية قانوف صدر التسعينات بداية كيفاجملاؿ، هبذا بالتكفل
 .كترقيتها البيئة كضباية الوالئي، اإلقليم هتيئة ككذا كالثقافية، االجتماعية االقتصادية، التنمية أعماؿ يف الوالئي الشعيب

 دبراقبة مرتبطة ىياكل إلنشاء اؼبشجعة اإلجراءات كازباذ الصحية الوقاية أعماؿ على بالسهر كذلك ملـز أنو 78 اؼبادة كأضافت
 .الفبلحية األراضي حبماية اؼببادرة ضركرة على جهتها من 66 اؼبادة أكدت كما الصحة، كحفظ

 منها البيئة ضباية حوؿ ؾبملها تنصب أحكاـ عدة تضمن أنو قبد منو 107 اؼبادة نص إذل ،فبالرجوع البلدية قانوف ىبص كفيما
 التهيئة قانوف ،صدر البيئة ضباية كقواعد العمراف قواعد بُت اؼبوازنة إلحداث اؼبشرع من كقصدا األكبئة، ؼبكافحة البلزمة التدابَت ازباذ ضركرة

 الطبيعية، كاألكساط البيئة على كاحملافظة الصناعة الفبلحة السكن، كظيفة بُت األراضي تسيَت يف التوازف إحداث إذل يهدؼ الذم كالتعمَت
 أجل من ؿبكمة سياسة كضع بغرض كىذا ،96/13 رقم األمر يف بالتنظيم اؼبشرع خصها اؼبائية باؼبوارد خاصة ضباية إفراد يف منو كرغبة
 .األفراد كاحتياجات الصناعي القطاع الرم، متطلبات تلبية

 03/10 رقم القانوف صدكر خبلؿ من يطرحها اليت كاإلشكاالت البيئة دبوضوع اعبزائرم اؼبشرع تأثر بوضوح لنا كيتجلى
 ىذا زبص دكلية ؿبافل عدة يف اعبزائرية الدكلة مشاركة شبرة جاء أنو بشأنو القوؿ يبكن كالذم اؼبستدامة التنمية إطار يف البيئة ضباية اؼبتضمن
 اإلطار نفس يف تصب اليت االتفاقيات من العديد على اعبزائر مصادقة ككذا االكبياز عدـ لدكؿ اعبزائر كقمة ستوكهودل ندكة منها اؼبوضوع

 بصفة كاعبزائرية عامة بصفة الدكلية البيئية السياسة يف الكربل التحوؿ نقطة تعترب اليت بالربازيل اؼبنعقدة جانَتك ريودم اتفاقية كأنبها
 ضباية ذبسد اليت كاألىداؼ اؼببادئ من ؾبموعة على تضمنو الذكر، السالف القانوف هبا جاء اليت البيئية النهضة على دليل كخَت خاصة،
 بنودا يتضمن قانوف يصدر مالية سنة كل كيف أنو قبد سبق ما إذل إضافة كمبادئها اؼبستدامة التنمية كمتطلبات يتناسب دبا للبيئة، أفضل
 كيف متعددة، بيئية مشاكل من تفرزه دبا العصرنة متطلبات مواكبة على اؼبشرع حرص على يدؿ فإمبا شيء على دؿ إف كىذا بالبيئة، تتعلق
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 فـ أـ اػبصوص ىذا يف اؼبنعقدة اؼبؤسبرات دبناسبة الدكرل اؼبستول على سواء ؽبا اؼبقًتحة اغبلوؿ ؼبختلف كثب عن متابعتو على اؼبقابل
 .بالبيئة اػباصة الوطنية الدراسية الندكات خبلؿ
: كاآليت البيئة ضباية ؾباؿ يف صدرت اليت القوانُت نلخص أف يبكن ىذا خبلؿ من
 كاف كالذم ،05/02/1983 يف كاؼبؤرخ 83/03 رقم القانوف ىو اعبزائر يف البيئة ضباية ىبص فيما صدر قانوف أكؿ أف حيث  -
 تبله، مث عامة، بصفة البيئة حبماية يتعلق
. احمليط هتيئة تأثَت بدراسة اؼبتعلق 21/04/1987 يف اؼبؤرخ 91-87 رقم التنفيذم اؼبرسـو -
. البيئية التأثَتات بدراسة كاؼبتعلق 27/02/1990 يف اؼبؤرخ 90/78 رقم التنفيذم اؼبرسـو -
. اؼبنصفة باؼبنشات اؼبتعلق 03/11/1998 يف اؼبؤرخ 98/339 رقم التنفيذم اؼبرسـو جاء مث -
. الصلبة بالنفايات اؼبتعلق ـ12/12/2001 يف اؼبؤرخ 01/19 رقم القانوف تبله ك -
. اؼبستدامة كالتنمية اإلقليم بتهيئة اؼبتعلق 12/12/2001 يف اؼبؤرخ 01/20 رقم القانوف معو كصدر -
. اؼبناجم بقانوف كاؼبتعلق 03/07/2001 يف اؼبؤرخ 10-01 رقم القانوف مث -
  إذل كضعو يف استند الذم اؼبستدامة، التنمية ظل يف البيئة حبماية اؼبتعلق 19/07/2003 يف اؼبؤرخ 10-03 رقم القانوف كأخَتا -

. البيئة على األثر دراسة فحواه يف تضمن كالذم كغَتىا الذكر السابقة القوانُت
 جانفي 27 يف اؼبؤرخ 60-96 رقم التنفيذم اؼبرسـو من الثالثػة اؼبادة ألحكاـ طبقان  البيئة مديرية أنشأت :البيئة مديريات إنشاء (2
  -03  رقم تنفيذم دبرسـو أعػبله التنفيذم اؼبرسـو عدؿ ،إذ الوطن كاليات دبختلف للبيئة مفتشيات إحداث كاؼبتضمن ،1996 سنة

 الرئيسي اعبهاز جعلها حيث للواليات، البيئة مديريات إذل البيئة مفتشيات كوبوؿ يعترب الذم 2003 سنة ديسمرب17 يف مؤرخ 494
 حوؿ الضركرية اؼبعلومات من قدر أكرب صبع إذل اؼبديرية تسعى البيئة، حبماية اؼبتعلقة كالتنظيمات القوانُت مراقبة ؾباؿ يف للدكلة التابع

 كترتيبها مراقبتها هبب اليت اؼبواقع ربديد مع البلزمة التدخبلت ؾباالت كربديد معاعبتها كيفية دراسة هبدؼ الواليػة يف البيئيػة الوضعية
. األكلوية حسب

 لحدكإ البيئية باعبباية يبسى ما ظهرت اعبزائر اعتمدتو الذم األخضر اعببائي اإلصبلح ؼبسار تبعا: األخضر الجبائي اإلصالح (3
 اؼبعتربة اؼبنشآت كل على دينار آالؼ 3 بػ يقدر أساسي رسم من يتكوف الرسم فمبلغ  التلوث مكافحة يف االقتصادية األدكات أىم

 اليت اؼبًتتبة اؼبنشآت لكل دينار ألف 30ك ،1988 جويلية 26 يف اؼبؤرخ 19-88 رقم اؼبرسـو عليو نص كما التصريح نطاؽ يف الداخلة
 إحداىا زبضع اليت طاتالنشا ضمن اؼبًتتبة للمنشآت بالنسبة دينار ألف 120 الرسم قيمة كتبلغ التصريح نشاطات من كاحدة زبضع
 ما حسب الوارل تصريح إذل األقل على نشاطاهتا إحدل زبضع اليت للمنشآت بالنسبة دينار ألف 90ك البيئة، كزير تصريح إذل األقل على
 إحدل زبضع اليت للمنشآت بالنسبة دينار ألف 20ك ،1998 نوفمرب 03 بتاريخ الصادر 339-98 رقم التنفيذم اؼبرسـو يف كارد ىو

 .لتصريحا إذل األقل على نشاطاهتا إحدل زبضع اليت للهيئات بالنسبة دينار 9.000ك البلدم الشعيب اجمللس لتصريح األقل على نشاطاهتا
: الصناعية المسؤكلية تبني ظل في الصناعية المؤسسة في المحققة التنافسية المزايا ػ4
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 بالعمل التنافسية قدرهتا تعزيز ذلإ اؼبؤسسات تسعى لذلك اؼبؤسسة، حكقبا استمرارية مدل ربديد يف عامبل التنافسية القدرة تعد
 التطبيق إذ متنوعة، ؾباالت تشمل أف يبكن تنافسية اسًتاتيجيات بإتباع اؼبؤسسات على كالتفوؽ التميز ؽبا تتيح تنافسية ميزات هتيئة على

: أبرزىا من ؾباالت عدة يف التنافسية قدرهتا ربسُت يف اهبابيا دكرا يؤدم أف يبكن اؼبؤسسة يف البيئية لئلدارة الناجح
 ككانت أعلى اؼبؤسسة إنتاجية كانت فكلما باإلنتاجية، كبَت حد إذل األسعار يف التنافسية ترتبط: التكاليف كزبفيض اإلنتاجية رفع 

 من تزيد أف من سبكنها تنافسية أسعار أم الربح، من أقل ىامش بقبوؿ منافسيها من أقل إما أسعار ربديد من ستتمكن أقل تكاليفها
. أعلى ربح ىامش بذلك كربقق اؼبنافسُت لدل البيع سعر بنفس تبيع أف زبتار أف أك السوقية، حصتها مث كمن مبيعاهتا حجم
 ربقيق على العمبلء تساعد لكوهنا أكرب سوقية حصة بالبيئة مضرة غَت منتجات تنتج اليت اؼبؤسسات سبتلك: تسويقية مزايا ربقيق 

 اليت البيئية اؼبسؤكلية كمبادئ نظيفة تكنولوجيا تباعبإ تنتج اليت أك االستخداـ بعد ىاتصنيع إعادة يبكن اليت اؼبنتجات أف إذ البيئية أىدافهم
 األمر اؼبؤسسة، ؼبنتجات البيئية اعبوانب حوؿ اؼبعلومات نشر يف كاإلعبلف البيئية اؼبلصقات دكر يأيت كىنا التنافسية، اؼبؤسسة قوة من تزيد

 ككنتيجة ؽبا، جديدة تسويقية منافذ فتح يف كاؼبسانبة اؼبنتجات على اإلقباؿ زيادة إذل ةمث كمن اعبمهور لدل ظبعتها ربسُت اذل يؤدم الذم
.  البيئية االعتبارات اغبسباف يف تأخذ ال اليت اؼبؤسسات مع مقارنة كرحبيتها اؼبؤسسة مبيعات حجم يزداد لذلك
 هتديدات سبثل كبذلك باؼبلوثات، ترتبط ما غالبا اعبباية من كموقفهم اؼبؤسسة على القائمُت بُت اػببلفات إف: اإلدارم األداء ربسُت 

 ربللها تعرفها، أف اؼبؤسسة على هبب اليت االجتماعية الضغوط مصدر ىي البيئية الرىانات فإف كىكذا، اؼبؤسسات، كبقاء لشرعية
. كتتوقعها
 عوامل أربعة خبلؿ من البيئية الكفاءة ربقق: البيئية الكفاءة ربقيق :
 العميل خدمة على الًتكيز. 
 اعبودة على الًتكيز. 
 البيئية الطاقة غبدكد أكثر اعتبارات منح. 
 اغبياة دكرة منظور ذبديد 
 كاؼبتعاملُت للمؤسسات، التنافسية القدرة لتحسُت إسًتاتيجية كضع أجل من: التنافسية القدرة كربسُت االقتصادية اػبسائر خفض 

 اؼبكلفػة الوزارات مع كثيقة تنسيق عبلقات إقامة الضركرم من يكوف اؼبيزانيات، من اؼبالية النفقات فعالية كرفع كاالقتصاديُت، االجتماعيُت
 البيئية، اإلسًتاتيجية تنشدىا اليت النوعية أىداؼ كزيادة الفقر، معدالت يف زبفض أف شأهنا من تدابَت تتخذ حبيث كاؼبالية، باالقتصاد

 الصناعية كاؼبدخبلت للسقي اؼبائية كاؼبوارد الطاقة ؼبوارد اؼبفرط االستخداـ على يشجع الذم اؼبارل الدعم بقايا كل عن بالتخلي كذلك
 كتوضيح اػبدمات، نوعية كربسُت التكليف بتحصيل للنهوض اؼبشجعة للهياكل التدرهبي اإلصبلح ككذا الصناعية، كاؼبنتجات الكيماكية

 من الوقاية ك األراضي شغل اإلقليم بتهيئة اؼبتعلق للتشريع الصادؽ بالتطبيق كىذا اؼبوارد باستغبلؿ اؼبرتبطة كاغبقوؽ العقارية اغبقوؽ
. التلوث

: كالطويل المتوسط األمدين في المنتظرة النتائج
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. اؼبائية اؼبوارد استعماؿ ترشيد -
 .الطاقة موارد استعماؿ ترشيد -
 .الصناعة يف األكلية اؼبوارد استعماؿ ترشيد -
 .التلوث الشديدة العمومية اؼبؤسسات إغبلؽ أك ربوير -
. األكلية اؼبواد اسًتجاعك النفايات رسكلة قدرات رفػع -

: الصناعية لمؤسسةا في البيئي التخطيط. 5
 تتمثل بالتخطيط اؼبتعلقة البيئية اإلدارة منظومة عناصر تتضمن البيئية سياستها لتجسيد خطة الصناعية اؼبؤسسة تصوغ أف يتعُت

: يلي مايف
 لؤلداء، الداخلية كالسمات البيئية، كالسياسة القانونية، كاؼبتطلبات اؼبصاحبة، البيئية التأثَتات كتقييم البيئية، اعبوانب ربديد

. اإلدارية كالربامج البيئية كاػبطط البيئية، كاألىداؼ كاألغراض
 اعبوانب معرفة على كأىدافها كأغراضها اؼبنشأة سياسة تعتمد أف يتعُت:  المصاحبة التأثيرات كتقييم البيئية الجوانب تحديد -1

 لتلك اؼبصاحبة البارزة البيئية التأثَتات خذأ يضمن أف يبكن كىذا. خدماهتا أك منتجاهتا أك ألنشطتها اؼبصاحبة البارزة البيئية كالتأثَتات
. البيئية األغراض كضع عند اغبسباف يف اعبوانب

: البيئية التأثَتات كتقييم البيئية، اعبوانب تعريف عند االعتبار يف تؤخذ اليت القضايا بعض يلي كفيما
 ؟ الصناعية اؼبؤسسة كخدمات كمنتجات ألنشطة البيئية اعبوانب ىي ما -
 ؟ بارزة معاكسة بيئية تأثَتات أية اؼبؤسسة خدمات أك منتجات أك أنشطة زبلق ىل -
 ؟ اعبديدة للمشركعات البيئية التأثَتات لتقييم اأسلوب اؼبؤسسة سبلك ىل -
 ؟( حساسة بيئية مساحات اؼبثاؿ، سبيل على) خاصة بيئية اعتبارات إذل اؼبؤسسة موقع وبتاج ىل -
 ؟ كطٍت أـ إقليمي، أـ ؿبلي،: ىو البارزة البيئية التأثَتات مدل ىل -

 أك أنشطة عناصر إحدل إذل البيئي اعبانب كيرجع. كاألثر السبب بُت ما ذاهتا ىي كالتأثَتات البيئية اعبوانب بُت العبلقة إف
 إعادة أك استهبلؾ أك انبعاث أك تصريف يتضمن أف يبكن اؼبثاؿ سبيل كعلى. للبيئة اؼبضر اؼبفيد التأثَت ذات اؼبنشأة، خدمات أك منتجات
. ضوضاء أك مادة استخداـ

 اؼبوارد استنزاؼ أك اؼبياه تلوث:  للتأثَتات أمثلة كتتضمن. البيئي للجانب نتيجة ةالبيئ على يطرأ الذم التغَت إذل التأثَت كيرجع
. خطوات أربعة يف البيئية التأثَتات كتقييم البيئية اعبوانب تعريف عملية كتتم الطبيعية،

 الفحص، يستحق الذم بالقدر كبَتة اؼبختارة، العملية أك النشاط حجم يكوف أف ينبغي: عملية أك نشاط اختيار :األكلى الخطوة  –
. الفهم يكفي الذم بالقدر كصغَتة
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 للنشاط اؼبصاحبة البيئية اعبوانب من فبكن قدر كربأ تعريف يتم:  اػبدمة أك اؼبنتج أك للنشاط البيئية اعبوانب تعريف :الثانية الخطوة  –
. اؼبختارة العملية أك

 اؼبصاحبة كالسلبية، اإلهبابية كالكامنة الفعلية البيئية التأثَتات من فبكن قدر كربأ تعريف يتم: البيئية التأثَتات تعريف :الثالثة الخطوة  –
 .تعريفو هبرم جانب لكل
 أف الكمي للقياس كيبكن منشأة، لكل اؼبعرفة البيئية التأثَتات من كل دالالت زبتلف قد: التأثَت دالالت تقييم :الرابعة الخطوة –

: يلي ما الثبلث للخطوات أمثلة تتضمن أف فكيبك اغبكم، يف يعاكف

 البيئي التأثير دالالت تقييم على مثاؿ يوضح(: 04) رقم جػدكؿ
التأثير الجانب البيئي النشاط 

تلوث األرض كاؼباء احتماؿ انسكاب عرضي تداكؿ مواد خطرة 
التأثَت اعبانب البيئي اؼبنتج 
اغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية اغبجم تعديل التصميم لتقليل منتج 

التأثَت اعبانب البيئي اػبدمات 
اغبد من تلوث اؽبواء تسرب عادـ صيانة مركبة 

 

 كاليت ؽبا، زبضع اليت األخرل كالقوانُت التشريعات كل على للتعرؼ اأساليب اؼبنشأة  تضع أف يتعُت:  األخرل كالقوانين التشريعات -2
. خدماهتا أك منتجاهتا أك ألنشطتها البيئية عبوانببا مباشرة صلة على تكوف

: األخرل كالقوانُت للتشريعات بالنسبة االعتبار يف أخذىا ينبغي اليت األحكاـ بعض يلي كفيما
 ؟ ؽبا زبضع كاليت األخرل، كالقوانُت التشريعات على، كتتعرؼ من، اؼبنشأة تقًتب كيف –
 ؟ األخرل كالقوانُت التشريعات اؼبنشأة تتابع كيف –
 األخرل؟ كالقوانُت التشريعات على تطرأ اليت التعديبلت اؼبنشأة تتابع كيف –

 ؽبا زبضع اليت التنظيمية القوانُت كتستوعب تعرؼ أف بالقانوف، التزامها استمرار على ربافظ لكي الصناعية اؼبؤسسة على كيتعُت
: عديدة أشكاؿ على القوانُت تلك كتكوف خدماهتا، أك منتجاهتا أك أنشطتها

/  اؼبؤسسة بصناعة اؼبتعلقة تلك/  اؼبنشأة خدمات أك دبنتجات تتعلق اليت تلك/  التشغيل تراخيص اؼبثاؿ سبيل كعلى ، بالنشاط تتعلق –
. كاألذكف كالتصاريح الًتاخيص/  العامة البيئية القوانُت

 الداخلي، بنظامها الصناعية اؼبؤسسة تلحقها اليت كالتعديبلت البيئية باللوائح للتعرؼ عديدة دبصادر االستعانة كباإلمكاف
: ذلك كيشمل

. اؼبهنية اػبدمات/  التجارية اؼبعلومات قواعد/  الصناعية كاؼبنظمات االربادات/  اغبكومية اؼبستويات كل –
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. خدماهتا أك منتجاهتا أك بأنشطتها اؼبتعلقة كاللوائح القوانُت بكل قائمة كربفظ، تعد أف اؼبنشأة تستطيع التشريعية، القوانُت تتبع كلتسهيل
 لؤلداء الكلية الغايات ىي األغراض كىذه. للمنشأة البيئية السياسة لتحقيق األغراض كضع ينبغي: البيئية كاألىداؼ األغراض -3

 كاعبوانب البيئي الفحص نتائج  -أيضا  -حسباهنا يف تأخذ أف فعليها أغراضها اؼبنشأة تضع كعندما البيئية، السياسة يف احملددة البيئي
 كيتعُت ، معينة زمنية فًتة إطار يف األغراض تلك ربقق اليت البيئية األىداؼ كضع يبكن كعندئذ اؼبصاحبة، البيئية كالتأثَتات اؼبعرفة البيئية

 كيبكن البيئي، األداء لقياس مؤشرات اؼبنشأة تضع كاألىداؼ، األغراض ربديد يتم كعندما ، للقياس كقابلة ؿبددة األىداؼ ىذه تكوف أف
 كمنظومات البيئية اإلدارة منظومة من كل عن اؼبعلومات توفر كما البيئي، األداء منظومة لتقييم أساسا اؼبؤشرات ىذه تستخدـ أف

 ،ؿبددة أنشطة أك اؼبوقع خصوصية يف ضيق مدل على أك بأكملها، اؼبنشأة على عاـ بوجو كاألىداؼ األغراض تطبيق كيبكن ،التشغيل
 نظر كجهات أخذ مع دكريا، كاألىداؼ األغراض سبحيص إعادة كيتعُت. كاألىداؼ األغراض ربديد اؼبعنية اإلدارية اؼبستويات كأكذل

. االعتبار يف اؼبعنيُت األطراؼ
: كاألىداؼ األغراض كضع عند االعتبار يف أخذىا هبب اليت القضايا بعض يلي كفيما

           منتجاهتا اؼبنشأة، ألنشطة اؼبصاحبة البارزة البيئية كالتأثَتات البيئية السياسة من كل البيئية كاألىداؼ األغراض تعكس كيف -
 خدماهتا؟ أك

 كاألىداؼ؟ األغراض ربقيق عن اؼبسؤكلُت اؼبوظفُت قبل من التطوير مدخبلت كانت كيف -
 ؟ االعتبار يف اؼبعنية األطراؼ نظر كجهات أخذ مت كيف -
 ؟ كاألىداؼ األغراض لقياس كضعت اليت اؼبعينة اؼبؤشرات ىي ما -
 ؟ البيئي األداء يف اؼبرغوبة التحسينات لعكس كاألىداؼ لؤلغراض الدكرم الفحص إجراء يتم كيف -
 اؼبستهدفة الغايات ربدد كما الصناعية، اؼبؤسسة ربرؾ اأسس كتقيم بالتوجو عاما إحساسا البيئية السياسة تبلور:  البيئية السياسة -4

. البلحق األداء على معايَتىا دبوجب وبكم سوؼ كاليت اؼبنشأة، من اؼبطلوبة البيئية كاألىداؼ للمسؤكليات العاـ كاؼبستول
 تلك كمثل ،إرشادية مبادئ كضع شعبية، كذبمعات صناعية، كاربادات حكومية، الدكلية، اؼبنظمات من متزايدة اأعداد تولت كقد

 ؾبموعة على االستقرار على اؼبختلفة اؼبنشآت عاكنت كما البيئة، قبل لتعهداهتا الكلي اجملاؿ ربديد على اؼبنشآت عاكنت اإلرشادات،
 حسبما ذاتيتها عن تعرب حبيث سياستها، تطوير على اؼبؤسسة تعاكف أف يبكن اإلرشادية اؼببادئ ىذه مثل أف كما القيم، من مشًتكة
. اؼبؤسسة سطرتو

 كتوفَت السياسة تنفيذ ة،اؼبنشأ إدارة مسؤكلية كتكوف. للمنشأة العليا اإلدارة يف لبيئية،ا السياسة رسم مسؤكلية تكمن العادة كيف
: يلي ما اعتبارىا يف البيئية اسةالسي تأخذ أف كينبغي ،السياسة كتعديل لصياغة اؼبدخبلت

 من اغبد/  اؼبتواصل التحسُت/  اؼبعنية األطراؼ مع كاالتصاالت اؼبتطلبات/  كعقائدىا كقيمها كرؤيتها، الصناعية، اؼبؤسسة رسالة -
( / كالسبلمة اؼبهنية الصحة اعبودة، اؼبثاؿ سبيل على) الصناعية باؼبؤسسة أخرل سياسات مع التنسيق/  اإلرشادية اؼببادئ/  التلوث

. الصناعية اؼبؤسسة ؽبا زبضع اليت األخرل كالسمات البيئية كالقوانُت باللوائح االلتزاـ/  اػباصة اإلقليمية أك احمللية الظركؼ
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: الصناعية اؼبؤسسة يف البيئية السياسة كضع عند االعتبار يف تؤخذ اليت القضايا بُت من
 ؟ كخدماهتا كمنتجاهتا، بأنشطتها، تتعلق بيئية سياسة اؼبؤسسة لدل ىل -
 ؟ اإلرشادية كمبادئها اؼبؤسسة قيم السياسة تعكس ىل -
 ؟ السياسة كينفذ ليشرؼ السلطة كمنح مسؤكؿ تسمية مت كىل البيئية، السياسة الوصية الوزارة أقرت ىل -
 ؟ البيئية كاألىداؼ األغراض كضع إذل السياسة ترشد ىل -
 ؟ اإلدارية كاػبربات اؼببلئمة التكنولوجيا رصد كبو اؼبؤسسة السياسة تقود ىل -
 كمواجهة مراقبة التلوث، من للحد اؼبساندة اؼبتواصل، للتحسُت اؼبساندة :اؼبثاؿ سبيل على ،البيئية السياسة اؼبتوسدة التعهدات ىي ما -
. اؼبهتمة األطراؼ توقعات كاعتبار القانونية، اؼبتطلبات يف التزايد

 البيئة، على تأثَتات تسبب أف يبكن اػبدمات أك اؼبنتجات أك األنشطة كل أف اعتبارىا يف البيئية السياسة تأخذ أف كيتعُت
: يلي دبا تتعهد أف يبكن السياسة فإف البيئية للوائح اػبضوع عن فضبلك ،الصناعية اؼبؤسسة طبيعة على السياسة يف الواردة اؼبواد كتعتمد
/  كالتخطيط البيئية لئلدارة متكاملة أساليب استخداـ عن اؼبتولدة اؼبستجدة التطورات من معاكسة بيئية تأثَتات أم من اغبد -

 يف التأثَتات من دتح بطريقة اؼبنتجات تصميم/  الصبلحية دكرة مفهـو إقرار/  اؼبلحقة كاؼبؤشرات البيئي األداء لتقييم أساليب استحداث
 كالتعهد ،(كالطاقة كالوقود اؼبواد) اؼبوارد كاستهبلؾ اؼبخلفات من كاإلقبلؿ التلوث، من اغبد/  كالتخلص كاالستخداـ اإلنتاج مراحل

 األطراؼ مع كاالتصاؿ الربط/  البيئية اػبربة يف اؼبشاركة/  كالتدريب التعليم/  ؾبديا ذلك كاف إذا اإلعداـ عن عوضا كالتدكير باالسًتجاع
. البيئية اإلدارة منظومة استخداـ على كاؼبقاكلُت اؼبوردين حث/  اؼبتواصلة التنمية اذباه يف العمل/  اؼبعنيُت

  النتائج
 تتبع حيث من البحث تساؤؿ عن الدراسة أجابت كقد ، الصناعية اؼبؤسسة يف البيئية اؼبسؤكلية كاقع على للتعرؼ الدراسة ىذه جاءت

: منها نذكر نتائج عدة إذل الدراسة خبلؿ من الباحث توصل كما البيئية، دارةاإل يف الصناعية اؼبؤسسات اتيجيةسًتا
 إذل النتيجة ىذه الباحث كيعزك ، اعبزائر يف الصناعية اؼبؤسسة يف البيئية للمسؤكلية متوسط مستول كجود عن الدراسة نتائج كشفت .1

 مهاـ يتوذل الذم اؼبسَت قبل من كتوجو تدار كاليت اػبارجية للمتغَتات االستجابة يف مركنة من اؼبؤسسة هبا تتميز اليت التنظيمية اػبصوصية
 .بنفسو البيئية اؼبسؤكلية

 االقتصادية اؼبؤسسة إقليم ؿبيط يف البيئة حالة إذل أيتكف باؼبؤسسة احمليط البيئي بالوضع اؼبتعلقة األسئلة نعاجل عندما .2
 كأكثر مرات بعشر سوءان  ازدادت اإلقليم يف البيئة حالة إفؼ ،مضت سنوات بعشر كمقارنتو عامة بصفة اعبزائر يف أك

 أك اؼبعيشية اغبالة عن عبارة ىي البيئة حالة أف ىل يفهموهنا ككيف جبيد البيئة حالة الدراسة ؾبموعة صفت فكيف
 نسبة ازدادت بعدما جدا ةكجيد ةجيد حبالة بأهنا ؽبا ـصفوك على قدرهتم أستوعب الك لئلقليم السياسية باغبالة يصفوهنا
 اؽبيئات تقارير حسب مضت سنوات بعشرة مقارنة بضعفُت اؼبؤسسة ؿبيط يف( اعبوم الربم، اؼبائي،) البيئي التلوث
 .الوطنية
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 كزارة ابو قامت اليت اتحصائياإل حسب الصناعية باؼبؤسسات احمليط اإلقليم يف اءاػبضر اؼبناطق نسبة فاضنخا  .3
 من ،%(20) نسبتو ما (العاؼبي اؼبقياس حسب) توفر توجبم حُت يف%( 1.8) انسبتو كزاتجت ال حيث البيئة،

 .للمدينة الكلية اؼبساحة
 صار حيث قانونيا، كجوبو عدـ ـرغ ىذا عصرنا يف ضركريا اعبزائر يف الصناعية اؼبؤسسة يف البيئية اؼبسؤكلية تبٍت يعترب .4

 أف قبد ؽبذا ،(OMC) العاؼبية التجارة ؼبنظمة االنضماـ شركط يف األساسية اؼبتطلبات كمن عاؼبيا مطلوبا البيئي اؼبنتج
. اإلجبار طابع فيها األصل لكن طوعيا الظاىر يف اؼبسؤكلية ىذه مجتد االقتصادية اؼبؤسسة

 من اؼبالية النفقات فعالية رفع من البد ،الصناعية للمؤسسات التنافسية القدرة لتحسُت إسًتاتيجية كضع أجل من .5
 كاؼبالية، باالقتصاد اؼبكلفػة الوزارات مع كثيقة تنسيق عبلقات إقامة الضركرم من يكوف اؼبيزانيات،

 .الصناعية اؼبؤسسة داخل البيئية كالتشريعات بالقوانُت تقيد دل اعبزائر يف الصناعية اؼبؤسسة أف إذل الدراسة توصلت  .6
 .البيئة اإلدارة نظم دعم يف دكر ؽبا ليكوف اؼبؤسسة يف البيئية اؼبسؤكلية تفعيل اعبزائر على يتوجب .7

: التوصيات
 اؽبوائية، اؼبائية، األنظمة يف كتتمثل اؼبتجددة، غَت ك اؼبتجددة الطبيعية الثركة لعناصر الشامل كاػبزاف اؼبوارد مستودع ىي البيئة إف

 يف العاؼبية البيئية التحديات أمست كقد الكوكب، ىذا يف للحياة الداعمة اإليكولوجية كاألنظمة اغبية الكائنات الغابات، اؼبراعي، الًتبة،
 فقداف النفايات، إدارة الًتبة، تدىور البحار، اؼبياه، تلوث اؽبواء، جبودة تتعلق كأصبحت عليو، كانت فبا بكثَت حدة أكثر األخَتة السنوات

 :أنبها التوصيات، بعض اقًتاح كباكؿ الدراسة ىذه خبلؿ منك اغبرارم، كاالحتباس األكزكف طبقة استنفاد البيولوجي، التنوع
 .مستمرة بصورة كالندكات كاؼبؤسبرات اؼبختلفة، اإلعبلـ كسائل طريق عن البيئية باؼبشكبلت التوعية ؿباكلة ازدياد (1

 الوقت يف اؼبشرع يكن دل اليـو البيئة ضد ترتكب اليت اؼبخالفات من فكثَت اغبارل، الزمن لتناسب البيئية التشريعات تطوير ضركرة (2
 اليت اؽبائلة األضرار زيادة إذل بدكره أدل الذم كالتكنولوجي الصناعي التقدـ تسارع زيادة مع كذلك البالغ ضررىا تصور على اقادر السابق
 .اؼبخالفات ىذه نتيجة للبيئة ربدث

 ربقيق يف كفاعليتها توافقهػا ضمػاف يتسٌت حىت كتطويرىا اؼبستمر كالتقييم البيئية للربامج كالتدقيق للرصد آليات إنشاء على اغبرص (3
 .أىدافها

 .اؼبخالفة كدرجة تتناسب البيئة ضباية قواعد ـبالفي الصناعية اؼبؤسسات على غرامات فرض (4

 الستبداؿ الزمنية كاألطر للموارد، كفاءة األكثر كاالستخداـ للموارد، األفضل األسعار كمراعاة ككفاءة باعتداؿ اؼبوارد استهبلؾ (5
 .للموارد احملتملة البديلة كاالستخدامات بديلة، دبوارد اؼبتجددة غَت اؼبوارد

 .اؼبستدامة التنمية لتحقيق مستقببل السياحية اؼبشركعات هبا تقـو اليت اؼبشاريع دكلج دراسات ضمن البيئي التأثَت سةدرا ضركرة (6

 . البيئي للتقرير موحد مبوذج كاستحداث الدكلية كاؼبعايَت التجارب ضوء على اعبزائر، يف متكامل بيئي تقييم اعتماد ضركرة (7
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 .الرياح كطاقة اؼبائية كالطاقة الشمسية كالطاقة اؼبتجددة النظيفة الطاقة على االعتماد ؾباؿ يف التوسع (8

. كصيانتها البيئة احًتاـ تكرس اليت التدابَت بازباذ الصناعية اؼبؤسسات اضطبلع (9
: المراجع

. 81ص ،2001 مصر، لئلدارة، الفنية اػبربات مركز اغبياة، جودة أجل من البيئية، اإلدارة صبلح أضبد عبل ترصبة جيمس،ػ بيًت فوسلَتف كلود -1
(: 15/05/2013 االطالع تاريخ) الخط على للضبط، هيئات أي:  المستدامة والتنمية العولمة اليونسكو، منظمة  -2

unesco.org/most/sd_arab/Fiche3a.htm 
-3 OCDE, Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement : Efficacité et 

combinaison avec d’autres instruments d’intervention, OCDE, Paris, 2003, pp20-21.  

 ، 2005  القاىرة اإلدارية، للتنمية العربية اؼبنظمة منشورات اؼبالية، التقارير يف البيئية اؼبعلومات على اإلفصاح يف احملاسيب اإلبداع ىبلرل، مصطفى حسُت  -4
. 55 ص

5- Alison JAMISON, Marlo RAYNOLDS, Peggy HOLROYD, Erik VELDMAN, Krista 

TREMBLETT, P08. 

 .191 ص كالتوزيع، للنشر الشركؽ دار ،2002 الثاين اإلصدار الثالثة العربية الطبعة البيئية، العلػـو إذل اؼبدخػل الفرحاف، وبي غرايبية، سامح -6
.   39ص ،2002 الفنية، اإلشعاع كمطبعة مكتبة ،1منها،ط اغبماية ككسائل البيئة، لتلوث كاؼباليػة االقتصاديػة اآلثػار الشيخ، صاحل ؿبمد -7
 .  41 ص السابق، اؼبرجع نفس -8
 .47 ص ،2003 عاـ التوزيع ك للنشر اغبامد دار البيئة، ك اإلنساف سعػود، راتب -9

 .107 ص كالتوزيع، للنشر العلمية اليازكرم دار كحلوؿ مشكبلت البيئة حسُت، الشيخ عادؿ -10
.  41 ص الفنية، اإلشعاع كمطبعة مكتبة منها، اغبماية كسائل ك البيئة لتلوث كاؼبالية االقتصادية اآلثار الشيخ، صاحل ؿبمد -11
 ص  -ص ،1985 القاىرة األمَتية، اؼبطابع لشؤكف العامة اؽبيئة الرأظبارل االقتصاد أداء أسلوب يف كإدارتو االقتصاد علم مبادئ النجار، علي اؽبادم عبد -21

36 ، 37. 
 .27ص ،1976 اإلسكندرية، ،2ط اغبديث، اؼبصرم اؼبكتب االشًتاكي، التخطيط اقتصاديات دكيدار، ؿبمد -31
 .44ص الفنية اإلشعاع كمطبعة مكتبة منها اغبماية كسائل ك البيئة لتلوث اؼبالية ك االقتصادية اآلثار ، الشيخ صاحل ؿبمد -41
. 05 ص التوزيع، ك للنشر العلمية اليازكرم دار كحلوؿ، مشكبلت البيئة حسُت، الشيخ عادؿ -51
. 45 ص السابق، اؼبرجع نفس -61
. 241ص ،2002 كالتوزيع، للنشر الشركؽ دار الثاين، اإلصدار ،3ط البيئية، العلـو إذل اؼبدخل الفرحاف، وبي غرايبية، سامح -71
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. 242 ص، السابق، اؼبرجع نفس -91

 
 
 
 
 
 
 
 



  2013 يونيه/حزيران 2 العدد   –اإلنسان قوقح جيل مجلة   -العلمـي البحـث جـيل  مركـز  
 

 
 

31 

في تحقيق التنمية المستدامةدكر المجتمع المدني   
مختار عنابةجامعة باجي  -باحثة قسم العلـو االقتصادية أستاذة/ستاذة بوشنقير ايمافاأل  

جامعة باجي مختار عنابة -قسم علـو التسيير"أ "ستاذ مساعد أ/رقامي محمدستاذ اال  
 

 
 

:  مقدمة
 العلماء من الكثَت تفكَت شغلت اليت يف ضباية البيئة ك ربقيق التنمية اؼبستدامةدكر اجملتمع اؼبدين يتمحور موضوع ىذه الدراسة حوؿ       

. من االىتماـ ك البحث بشكل كاؼ ن  حقو ينل دل ، إذ ىذا اؼبوضوع كالكتاب
كمع تطور حياة اإلنساف ظهرت اغباجة إذل اكتشاؼ أنبية اؼبوارد الطبيعية اليت كىبت لو ليستخدمها يف إشباع حاجاتو  
نساف كلما ازداد فكلما تقدـ اإل كما إف عبلقة اإلنساف مع البيئة تطورت بشكل كبَت ك سريع نتيجة التعامل اؼبباشر معها ، الضركرية،

فمن استعماؿ اإلنساف للموارد الطبيعية يف شكلها اػباـ األكرل إذل مرحلة ربويل اؼبوارد إذل شكل قابل لبلستعماؿ ك  ظهور اؼبشاكل،
دكف  ،خاصة يف اجملاؿ الصناعي، ازداد ضغطو على البيئة بزيادة األىداؼ اليت يسعى إذل ربقيقها من تنمية اقتصادية ك إنتاج ك استهبلؾ

ك كنتيجة لذلك تفاقمت اؼبشاكل البيئية لتشغل كل اؼبواضيع الوطنية ك الدكلية، ك لعل أكثر البلداف . ف يأخذ العامل البيئي يف اغبسبافأ
تضررا من اؼبشكبلت البيئية ىي الدكؿ النامية اليت ليست ؽبا القدرات ك اإلمكانيات الكافية ال على صعيد الوقاية ك ال على صعيد 

 .الج ؼبعاعبة االنعكاسات السلبية على التنمية االقتصادية ك االجتماعية ك البيئيةالع
: أىمية الدراسة

تكمن أنبية ىذه الدراسة  يف تناكؿ مسألة البيئة كؿباكلة إهباد حل للمشاكل اليت ظهرت، السيما كأهنا شهدت اىتماما ملحوظا 
، كقد أصبحت "التنمية اؼبستدامة"مؤخرا يف األدب التنموم اؼبعاصر ،كخاصة مفهـو بعد ظهور العديد من اؼبفاىيم اغبديثة اليت شاعت 

ك للمجتمع اؼبدين دكر ؿبورم يف عملية . االستدامة مدرسة فكرية عاؼبية تنتشر يف معظم دكؿ العادل الصناعي كالنامي على حد سواء
ية تعاظمت يف العقود األخَتة نتيجة للمتغَتات االقتصادية ك التنمية بصفة عامة ك التنمية البيئية بصفة خاصة، بل إف تلك األىم
اليت تستطيع أف تساىم يف التنمية اؼبستدامة إسهاما حقيقيا إذا  االجتماعية ك السياسية، ك تتجسد أنبية اجملتمع اؼبدين يف منظماتو

. العملية التنمويةقبحت يف بناء الوعي التنموم كاستقراره كتوظيفو من خبلؿ مشاركة حقيقة كفاعلة يف 
:  الهدؼ من الدراسة

نتيجة للتغَتات اغباصلة يف عاؼبنا اؼبعاصر سواء من منظور التكتبلت االقتصادية أـ من ناحية التحالفات السياسية، أـ من ناحية ظهور     
إذ كاف . العوؼبة ك ما تبعها من انفتاح، برز دكر اجملتمع اؼبدين كشريك أساسي للحكومة، ك كمساىم يف ربقيق التنمية ك يف ربمل اؼبسؤكلية

. ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين دكر يف إهباد التوازف بُت النظاـ البيئي ك كذلك النظاـ االقتصادم للحفاظ على اؼبوارد الطبيعية
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: إشكالية الدراسة
تأكد للعديد من اغبكومات أهنا ال تستطيع أف ربل كل مشاكلها ك أزماهتا لوحدىا، ك أنو بات من الضركرة أف يسهم اجملتمع 

يف حل ىذه اؼبشاكل ك كذا يف ربقيق التنمية االقتصادية ك من شبة اؼبستدامة للحاؽ بركب الدكؿ ...اؼبدين دبؤسساتو من نقابات ك صبعيات
.  ف اؼبشكل البيئي أصبح من اؼبشاكل الكبَتة اليت تؤثر على حياة األفراد يف اغباضر كاؼبستقبلاؼبتقدمة، باعتبار أ

فاجملتمع اؼبدين ىو الذراع األيبن للحكومات ليس فقط يف عملية التنمية كلكن أيضان يف السعي إذل تعبئة موارد كطاقات معطلة سواء 
 ىذه العملية كعدـ ترؾ أحد خارجها عرضة للعوز كاغبرماف، كذلك دبا يسهم بو من اقتصادية أـ بشرية، كإشراؾ ـبتلف فئات اجملتمع يف

كؿبو  دكر فاعل باجملتمع يف ـبتلف ميادين ربقيق العدالة االجتماعية كمكافحة الفقر، كالعمل اػبَتم كالثقايف كالبيئي كاالجتماعي كالتعليمي
 . األمية

ؼبدين ك كذا دبؤسساتو لضماف ربقيق تنمية اقتصادية مستدامة من جهة ك اغبفاظ كما هتدؼ العلمية  إذل االىتماـ باجملتمع ا
. على التوازف البيئي من جهة أخرل باعتباره الشريك األساسي للحكومة ك الذم يلعب دكرا كبَتا يف ربقيق التنمية بشكل عاـ

 
 :المناىج العلمية

 :ة منها كالتارلمت االستعانة بعدد من مناىج البحث العلمي كذلك لبلستفاد
اؼبنهج الوصفي التحليلي لتغطية جوانب اؼبوضوع فيما يتعلق بتوضيح مفهـو اجملتمع اؼبدين؛  -1
 اؼبنهج التارىبي كذلك لتتبع اؼبراحل التارىبية لبلىتماـ دبسألة البيئة كأنبية اجملتمع اؼبدين كمؤسساتو يف ضبايتها؛ -2
. يات كاؼبعاىدات الدكلية اليت تناكلت مسالة البيئةاؼبنهج القانوين يهتم بدراسة العديد من االتفاؽ -3

 
 :تقسيمات البحث

تتناكؿ الدراسة ىذا اؼبوضوع من خبلؿ ثبلثة مباحث كل منها مقسم إذل مطلبُت اثنُت فقط  
 

ماىية المجتمع المدني كدكره في تحقيق التنمية البيئية االقتصادية ك االجتماعية : المبحث األكؿ
ماىية اجملتمع اؼبدين كمؤسساتو، كدكره يف ربقيق التنمية البيئية كاغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية ألجل استدامتها لؤلجياؿ يتناكؿ ىذا اؼببحث 

 .اؼبستقبلية من جهة ك يف ربقيق التنمية االقتصادية ك االجتماعية من جهة أخرل
 

 مفهـو المجتمع المدني: المطلب األكؿ
 نشأ فقد اؼبستول الوضعي على أما أشكالو، جبميع اػبَتم العمل إذل الدعوة يف سباقةكانت  السماكية الشك بأف األدياف

 بُت يبيز يكن دل أنو أم ،"للقوانُت زبضع سياسية ؾبموعة"باعتباره  أرسطو إليو أشار حيث اليوناين الفكر يف مرة أكؿ اؼبدين اجملتمع مفهـو
 اعبمعيات بالتبلور كنسق حركة كبدأت كاجملتمع الدكلة بُت التمييز بدأ حيث عشر الثامن القرف يف ىذا اؼبفهـو تطور .اؼبدين كاجملتمع الدكلة
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 ضركرة الغريب السياسي يف الفكر تأكد ذاتو القرف هناية كيف .السياسي االستبداد ـباطر عن اغبق يف اغبرية ضد يف الدفاع األحقية يبلك
 عشر التاسع القرف كيف .القليل إال للحكومة يًتؾ ال كأف بنفسو الذاتية يدير أموره أف هبب الذم اؼبدين اجملتمع لصاحل الدكلة ىيمنة تقليص
 طرح العشرين كيف القرف. الطبقي الصراع ساحة ىو اؼبدين اجملتمع أف ماركس قاؿ كارؿ حيث اؼبدين اجملتمع يف مفهـو الثاين التحوؿ حدث
 االقتصادم للتنافس ساحة ليس اؼبدين اجملتمع أف ىي فكرتو اؼبركزية جديد مفهـو إطار يف اؼبدين اجملتمع مسألة جرامشي اإليطارل اؼبفكر

 بعمل اؼبعاصرة اىتمت اجملتمعات كقد .األيديولوجية كاؽبيمنة السياسية السيطرة بُت التمييز من األيديولوجي، منطلقنا للتنافس ساحة بل
 العملية كتطورت ، 1967عاـ يف التطوعي اؼبتحدة األمم برنامج ربت عنواف الدكرل اؼبستول على طرحو مت حيث اؼبدين، اجملتمع منظمات
 .كالتقدـ للتنمية قوينا كمؤشرنا معيارنا حىت  أصبحت التطوعية

 كالعمالية، اؼبهنية األىلية، كالنقابات اعبمعيات مثل الثانوية اؼبؤسسات تسمى اليت اؽبيئات من اؼبدين اجملتمع كتتكوف منظمات   
 اإلنساف، حقوؽ كصبعيات التطوعية، كاؽبيئات اؼبدنية، اػبَتية، كاعبمعيات اؼبؤسسات كالصناعية، التجارية كالغرؼ األعماؿ، شركاتك

 نطاؽ اجملتمع أف ك اؼبقصود. التطوعية اؼبؤسسات من شاهبها كما اؼبستهلك، ضباية كصبعيات كالنوادم الرياضية، اؼبرأة، حقوؽ كصبعيات
 كبَت حد إذل مستقل ؾبتمع شبة فهو كمن العمل التطوعي، على نشاطها يقـو اليت اغبكومية غَت كاؼبنظمات اؼبؤسسات يف ينحصر اؼبدين

 مثل اؼبدين اجملتمع منظمات بواقع تتعلق كاليت األدبيات يف تًتدد اليت اؼبصطلحات كثَتة ىي عاـ ك بشكل. اؼبباشر الدكلة إشراؼ عن
 العمل كمؤسسات كاؼبؤسسات التطوعية، الرحبية، غَت اؼبؤسسات اػبَتم، العمل كمؤسسات اغبكومية، غَت كاؼبنظمات اؼبنظمات األىلية،

 كيف االجتماعي، االقتصاد يسموهنا فرنسا ففي اؼبتقدمة، حىت بُت الدكؿ اتفاؽ ؿبل ليست اغبكومية غَت اؼبنظمات فإف كلذلك. التطوعي
 كتسميها العامة، اؼبصلحة مؤسسات الياباف كيف كاالربادات، اعبمعيات األؼباف كيسميها العامة، اعبمعيات اػبَتية عليها يطلق بريطانيا

 .التطوعية التنمية منظمات عليها يطلق إفريقية معظم دكؿ كيف اػباصة، التطوعية اؼبنظمات األمريكية اؼبتحدة الواليات
 اػبصائص من البعض يف ؾبموعة بعضها مع تتقاسم أهنا إال كأشكاؽبا، تسمياهتا يف اؼبدين اجملتمع منظمات اختبلؼ كرغم

 .دعمها أك إليها باالنضماـ اغبرية األفراد يبلك كتطوعية ، حبيث كمستقلة، رحبية، كغَت خاصة، منظمات كوهنا مثل األساسية
 بصفتها الرظبية غَت كاؽبيئات األفراد ىو اؼبدين اجملتمع"اؼبدين  اجملتمع ؼبنظمات أك اؼبدين للمجتمع اآليت لوضع التعريف الباحثوف عبأ كقد

 .1"كغَتىا كاػبَتية كالثقافية كالصحية كالعائلية كاالقتصادية اجملاالت الًتبوية معظم يف فاعلة عناصر
 

. العربية ك كظائفو البالد في المدني المجتمع كضعية: المطلب الثاني
يف الوظائف اليت تقـو هبا كفق الفرعُت  ك اجملتمع اؼبدين يف الدكؿ العربيةسنتوسع يف ىذا اؼبطلب يف الصعوبات اليت تواجو منظمات 

 :التاليُت
 

المجتمع المدني في الدكؿ العربية  منظماتالصعوبات التي تواجو : الفرع األكؿ
 :العريب العادل يف اؼبدين اجملتمع دكر مقاربة يف صعوبات توجد 

                                                           

1
 ص ،2008الثاين،  العدد ،24اجمللد  كالقانونية، االقتصادية للعلـو دمشق جامعة أضبد إبراىيم مبلكم، أنبية منظمات اجملتمع اؼبدين يف التنمية، ؾبلة - 

258. 
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 اؼبدين اجملتمع بٍت كدكر حجم مع باؼبقارنة ؿبدكدة فاألحباث اغبقل، حبالة تتعلق األكلى 
 :أنبها العقبات، من بعدد هبابو اؼبدين اجملتمع عن أجريت اليت الدراسات عن شامل ربليل تقدًن إف    
 ـ  .اؼبطركحة للقضايا اؼبوثق التحليلي البحث كافية من مادة توفر عد
 ـ  االجتماعي التحوؿ بعمليات كربطها اجملتمع داخل دكرىم بتعريف ىبتص ما يف كاؼ بتحضَت ين اؼبد اجملتمع فبثلو قياـ عد

 .التحوؿ ىذا مع الدكر ىذا تفاعل ككيفية
 اؼبهتمُت من ضيقة دائرة متناكؿ يف ىي اؼباضية العقود خبلؿ الغرب يف ظهرت كاليت  هبذا اغبقل، اؼبتعلقة البحثية األدبيات إف 

 .اؼبلحة االىتمامات ضمن تدخل ال كىي
مصطلح اؼبنظمات األىلية أك  أك اؼبدين اجملتمع مصطلح ذلك يف دبا) اغبقل ىذا يف اؼبستخدمة باؼبفاىيم تتعلق  الثانية الصعوبة

،إذ دل تشكل بعد مدار حبث كاؼ يف أكساط اؼبنظمات األىلية نفسها أك يف اؼبراكز األكاديبية بشكل  يبكنها من إعادة ( غَت اغبكومية
 .ؽبا ك مناسبة لدكرىاإنتاج تعريفات مقبولة 

اػباصة باألطر السياسية ك  بالسمات أـ اؼبدين اجملتمع بٌت طبيعة يف سواء التجانس بعدـ اغبقل ىذا بتميز تتعلق الثالثة الصعوبة
 كغَت للواقع مشوه فهم إنتاج عامة يؤدم إذل استنتاجات الستخبلص متسرعة ؿباكلة أم هبعل فبا البٌت، ىذه فيها تعمل االجتماعية اليت

 .للباحث مساعد
 يف مهما دكرا تلعب دافعة كقوة ك مهما يكن فإننا على يقُت بتنامي اإلحساس داخل اجملتمع اؼبدين أك خارجو بأنبية ىذا الدكر

 2:فيما يلي أىم الرىانات ك إلعادة صياغة ؾبتمع مدين لو عبلقة بالتنمية اؼبستدامة يبكننا أف قبمل.1االجتماعي التحوؿ
  بلورة فلسفة جديدة للعمل اؼبدين العريب قوامها تأسيس نظرتنا إذل تأىيل اإلنساف ك ربديث اجملتمع ك استغبلؿ الطبيعة على

 مفاىيم ك تصورات جديدة؛
  اعتماد رؤية مدنية ىادفة تؤطرىا خطة دقيقة اؼبنطلقات ك الغايات،ك توجهها أىداؼ تنموية كاضحة ،كربكمها معرفة عميقة

 نساف العريب ك مشاكلو اؼبتنوعة؛بواقع اإل
  العمل بالفلسفة اؼبدنية اؼببنية على دعم الدكلة ك إرادهتا السياسية يف تشجيع العمل اعبماعي اؼبنظم ك تعزيز مبادراتو ك أنشطتو ك

  .مشاريعو عرب إبراـ اتفاقيات ك شراكات تصب كلها يف اذباه خدمة التنمية اؼبستدامة
 

  :المجتمع المدنيكظائف : الفرع الثاني
: يف العديد من األمباط نتناكؿ سردىا فيما يليكظائف اجملتمعع اؼبدين تتمثل 

 

                                                           
1
عودة اعبيوسي، الوقف البيئي ك دكره يف التنمية اؼبستدامة، مقالة منشورة  - 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/inviroment_wakf.pdf 16:30: ،الساعة18/03/2012: ، تاريخ االطبلع. 

دكر اجملتمع اؼبدين يف القمة االقتصادية، التنموية ك : كامل مها، تفعيل دكر اجملتمع اؼبدين لتعزيز مشاركتو يف عملية التنمية، اؼبؤسبر الدكرل األكؿ حوؿ - 2
 .05، ص 2008مارس  12، شراكة من أجل التنمية، القاىرة، االجتماعية

http://cmsdata.iucn.org/downloads/inviroment_wakf.pdf
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 : تجميع المصالح -
من خبلؿ بلورة مواقف صباعية من القضايا ك التحديات اليت تواجو أعضاءىا كقضايا ثقب األكزكف ك تلوث احمليطات ك تغَتات    

أساسي من خبلؿ النقابات العمالية  ك اؼبهنية ك الغرؼ التجارية ك الصناعية ك صباعات رجاؿ اؼبناخ، كسبارس ىذه الوظيفة بشكل 
 .1األعماؿ

: حل معظم النزاعات -
حل معظم النزاعات الداخلية بُت األعضاء بوسائل كدية دكف اللجوء إذل الدكلة كأجهزهتا البَتكقراطية، كتقوية أسس التضامن      

. اعبماعي ك إدارة الصراع بوسائل سلمية
ف خبلؿ ىذه دبعٌت اؼبقدرة على توفَت الفرص ؼبمارسة أنشطة بيئية تؤدم إذل زيادة الدخل ـ :زيادة الثركة ك تحسين األكضاع -

اؼبؤسسات نفسها مثل مشركعات اعبمعيات التعاكنية اإلنتاجية ك النشاط الذم تقـو بو اعبمعيات التعاكنية االستهبلكية ك اؼبشركعات 
 .الصغَتة ك مشركعات التدريب اؼبهٍت الذم تقـو بو النقابات اؼبهنية ك العمالية

: إفراز القيادات الجديدة -
األجياؿ اؼبتتالية،تبدأ باؼبؤسسات ك تعترب ـبزنا ،حيث تكتشف القدرات من خبلؿ النشاط  إعداد قيادات جديدة من  

 .اعبماعي كاليت تتوذل مسؤكليات قيادية يف اجملتمعات احمللية ك القومية فيما بعد
: إشاعة ثقافة العمل التطوعي -
 .ة ك الشفافية ك التسامح ك قيم االحًتاـاحًتاـ قيم العمل التطوعي، العمل اعبماعي، االلتزاـ باحملاسبة العاـ   
: تحقيق النظاـ ك االنضباط في المجتمع -
. أداة لفرض الرقابة على سلطة اغبكومة ك ضبط سلوؾ األفراد ك اعبماعات اذباه بعضهم البعض  
: تحقيق الديمقراطية -
تعد إدارة للمبادرة الفردية اؼبعربة عن اإلرادة اغبرة ك اؼبشاركة توفَت قناة للمشاركة االختيارية يف اجملاؿ العاـ، ك يف اجملاؿ السياسي،    

 .االهبابية
: التنشئة االجتماعية ك السياسية -
 .اإلسهاـ يف عملية بناء اجملتمع أك إعادة بنائو من جديد من خبلؿ غرس القيم ك اؼببادئ يف نفوس األفراد  
 :الوفاء بالحاجات ك حماية الحقوؽ -
. اغباجات حقوؽ اإلنساف، حرية التعبَت ك التجميع ك التنظيم ك تأسيس اعبمعيات ك على رأس تلك  
: الوساطة ك التوفيق -
 .توفَت قنوات لبلتصاؿ ك نقل أىداؼ ك رغبات اغبكومة ك اؼبواطنُت بطريقة سليمة   
: التعبير ك المشاركة الفردية ك الجماعية -

                                                           
-http://www.psy.                       :اؼبوقع اؼبدين العريب ك رىانات التنمية اؼبستدامة،د الغارل احرشاك، اجملتمع   - 1

cognitive.net/up/uploads/files/psy-cognitive.net-c47eea37c2.p ،17:00 :الساعة ،20/03/2012 :االطبلع تاريخ. 
 

http://www.psy-cognitive.net/up/uploads/files/psy-cognitive.net-c47eea37c2.pdf
http://www.psy-cognitive.net/up/uploads/files/psy-cognitive.net-c47eea37c2.pdf
http://www.psy-cognitive.net/up/uploads/files/psy-cognitive.net-c47eea37c2.pdf
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قنوات مفتوحة لعرض اآلراء ك كجهات النظر حبرية حىت لو كانت تعارض اغبكومة كسياساهتا للتعبَت عن اؼبطالب بأسلوب منظم ك   
 .بطريقة سليمة دكف حاجة الستخداـ العنف

: ملء الفراغ في حالة غياب الدكلة أك انسحابها -
دكلة من عديد من األدكار ك الوظائف اليت كانت تؤديها يف اؼباضي ك ربرؾ اجملتمع اؼبدين بشغل الفراغ الذم وبدث بانسحاب اؿ    

إال تعرض اجملتمع لبلهنيار خاصة عند الفئات اليت كانت تستفيد من الدكر السابق للدكلة ك تعتمد عليها إلشباع احتياجاهتا ك ىناؾ 
 .حدكث غزك ك احتبلؿ أجنيب أك حرب أىلية:حاالت أخرل مثل

: ساعدة المحتاجينتوفير الخدمات ك ـ -
 .ك ذلك بتقدًن خدمات خَتية ك اجتماعية ىدفها مساعدة الفئات الضعيفة اليت توجد على ىامش اجملتمع   
: تحقيق التكامل االجتماعي -
 تربز أنبية ىذه الوظيفة عند ضعف أك ضيق منافذ التعبَت عن الرأم أماـ الناس حبيث يفقدكف القدرة على التأثَت يف القرارات   

. السياسية اليت سبس حياهتم بشكل مباشر
 

 فلسفة ك سياسات التنمية المستدامة: المبحث الثاني
يبذؿ اجملتمع اؼبدين دبؤسساتو العديد من اعبهود ألجل ضباية البيئة كاحملافظة على استمرارية مواردىا ألجل ربقيق التنمية   

.   اؼبستدامة اليت تكفل لؤلجياؿ القادمة حقها من ىذه الثركات، كربقق ؽبا أمنها الغذائي كسعادهتا
 

التنمية المستدامة مفهـو البيئة ك: المطلب األكؿ
سنتوقف يف ىذا اؼبطلب عند مفهـو البيئة لننتقل لتعريف التنمية اؼبستدامة 

:  مفهـو البيئة: الفرع األكؿ
ك اذكركا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد كبوأكم في األرض :"كىذا ما يؤخذ من قولو تعاذل" بوأ "كلمة بيئة تشتق من    

كبالتارل يبكن أف يطلق . 1" تتخذكف من سهولها قصورا كتنحتوف من الجباؿ بيوتا فاذكركا آالء اهلل كال تعثوا في األرض مفسدين
اؼبنزؿ ك الوطن، أم اؼبوضع الذم يرجع إليو اإلنساف فيتخذ فيو منزلو  : 2 ىذا اؼبصطلح ؾبازا على اؼبكاف الذم يتخذه اإلنساف مستقرا لو

 .كمعيشتو

                                                           
1
 (.74) سورة األعراؼ اآلية رقم  - 

 .154.153، ص ص 2007اعبامعية، اإلسكندرية،  خالد ؿبمد قاسم، إدارة البيئة ك التنمية اؼبستدامة يف ظل العوؼبة اؼبعاصرة، الطبعة األكذل، الدار -2
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ك تعرؼ البيئة بأهنا الوسط الذم يعيش فيو اإلنساف كالكائنات اغبية األخرل كيبارس فيها نشاطاتو اؼبختلفة اإلنتاجية 
اغبيوية كاالجتماعية اليت ؽبا تأثَت مباشر أك غَت مباشر، حارل ؾبموعة العوامل الطبيعية كالكيميائية ك"كما تعرؼ أيضا بأهنا . كاالجتماعية

 .1"كمؤجل على الكائنات اغبية كاألنشطة اإلنسانية
لقد اتفق كثَت من اؼبهتمُت بالدراسات البيئية على أف البيئة ىي اإلطار الذم يشمل عناصر اغبياة اليت ربيط باإلنساف، ك توج   

ما عقد بالسويد ربت مظلة األمم اؼبتحدة، حيث أعطى للبيئة مفهوما كاسعا ك تناكؿ تعريفها باإلعبلف عن مؤسبر ستوكهودل ىذا االذباه حُت
. ىذا اؼبؤسبر بأهنا كل شيء وبيط باإلنساف

أما عناصر البيئة فهي دائمة التفاعل مع بعضها البعض، حيث يؤثر فيها اإلنساف ك يتأثر هبا، فهي اإلطار الذم يتمثل فيما وبيط 
. 2إلنساف من ماء ك ىواء ك تربة، ك كائنات حية متعددة األنواعبا

التنمية المستدامة مفهةـ : الفرع الثاني
 إف مفهـو التنمية اؼبستدامة جديد ظهر يف الواجهة االقتصادية نظرا للتطورات اليت عرفها االقتصاد العاؼبي ك قد استحوذ موضوع التنمية    

خبلؿ السنوات اؼبنصرمة، كىذا على صعيد الساحة االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية العاؼبية، حيث أصبحت اؼبستدامة على اىتماـ العادل 
إذ االستدامة التنموية مدرسة فكرية عاؼبية تنتشر يف معظم دكؿ العادل النامي كالصناعي على حد السواء، كتتبناىا ىيئات كتطالب بتطبيقها 

  .الندكاتعقدت من أجلها القمم كاؼبؤسبرات ك
كرغم االنتشار السريع ؼبفهـو التنمية اؼبستدامة منذ بداية ظهورىا إال أف ىذا اؼبفهـو مازاؿ غامضا بوصفو مفهوما كفلسفة كعملية،     

 .كمازاؿ ىذا اؼبفهـو يفسر بطرؽ ـبتلفة من قبل الكثَت من اؼبفكرين ك العلماء
النية ك الرشد، حيث تقـو على ربقيق تنمية اقتصادية ك اجتماعية من جهة ك احملافظة فالتنمية اؼبستدامة ىي مبط تنموم يبتاز بالعق    

على البيئة ك اؼبوارد الطبيعية من جهة أخرل كعليو فهي عمليات مكملة لبعضها البعض ك ليست متناقضة، إذ تعد السبيل الوحيد لضماف 
 .ربقيق نوعية حياة جيدة لؤلجياؿ اغباضرة ك اؼبقبلة

مفهـو التنمية إلى مفهـو التنمية المستدامة  من: أكال
 تعيش اجملتمعات اإلنسانية يف إطار ثبلث منظومات أساسية، متداخلة، كمتفاعلة، تتبادؿ التأثَت كالتأثر كىي :

احمليط االجتماعي  –احمليط اؼبصنوع  –احمليط الطبيعي           
احمليط اؼبصنوع  

  
 االجتماعياحمليط احمليط الطبيعي 

" اؼبنظومات األساسية للمجتمع اإلنساين "                               

                                                           
 .155نفس اؼبرجع، ص  - 1

 .12، ص 1999ؿبمد منَت حجاب، التلوث كضباية البيئة، دار الفجر للنشر كالتوزيع، مصر،  -2
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النظاـ  -النظاـ اؼبائي )كىو اؼبنظومة الطبيعية، كإطار البيئة الفطرية اليت أكجدىا اهلل سبحانو كتعاذل ،كتضم : المحيط الطبيعي
كىي جزء من النظاـ الكوين الذم ال ىبضع إلرادة اإلنساف كال ( كحيواف طبيعيالنظاـ اغبيوم بشقية من نبات  –النظاـ اعبول –األرضي 

. إذل ربكمو
يتكوف فبا أنشأه اإلنساف يف البيئة، كبناه كشيده، مثل مراكز الصناعة،  : المحيط المصنوع 

إال أف بعض مكونات احمليط اؼبصنوع اخل، …شبكات اؼبواصبلت، شبكات الرم، مراكز الطاقة، اؼبزارع ، اؼبدارس، اعبامعات اؼبستشفيات
مثل ، تكوف ربت ربكمو بالكامل، ألهنا مازالت ربت تأثَت عوامل احمليط اغبيوم الطبيعي يديرىا اإلنساف، لكنها ال، مثل النظم الزراعية

.  دكرة اؼباء اؼبستخدـ يف الرم كغَتىا
 ياسي،كالنظاـ التكنولوجي، كالنظاـ االقتصادم، كىي أقساـ من كبصفة عامة يبكن القوؿ أف احمليط اؼبصنوع، يتكوف من  النظاـ الس

. النظاـ اغبضارم يف البيئة
كىو ما كضعو اإلنساف من مؤسسات كقواعد يعتمد عليها يف إدارة العبلقات الداخلية بُت أفراد اجملتمع : المحيط االجتماعي

ائر العادل، لكنو تطور على مدل قركف من تاريخ اإلنساف، كبصفة عامة كاؼبنظومات األخرل الطبيعية كاؼبصنوعة، كالعبلقات اػبارجية مع س
القيم )هبمع اؼبؤسسات السياسية كاالجتماعية كالثقافية السائدة يف اجملتمع، كبعض ىذه اؼبكونات يرجع تارىبو إذل اؼباضي  يبكن القوؿ بأنو

...( الًتاث الثقايف -الدستور –التقاليد  –العادات  –
جتمع يف كل األحواؿ أف يقرر تغيَت بعض عناصر احمليط االجتماعي لكن ىذا التغيَت ال يتجاكز بعضا من اؼبكونات، كيبكن للم   

. حيث وبدث تغيَتا قليبل من صبلة احمليط االجتماعي
. كبعبارة أخرل يبكن القوؿ بأف احمليط االجتماعي، يشمل النظاـ االجتماعي كالنظاـ الثقايف يف البيئة اغبضارية

إف التفاعبلت اليت ربدث بُت ىذه اؼبنظومات الثبلث بأقسامها الفرعية ىي عمليات اغبياة كالتنمية بالنسبة للمجتمع، كتعقد     
 .1ىذه التفاعبلت يرجع إذل اػببلفات الفطرية يف األصل كالضوابط كاالمتداد الزماين كاؼبكاين لكل من اؼبنظومات الثبلث كأقسامها الفرعية

:  لتنميةمفهـو ا** 
ىو توفَت عمل منتج ك نوعية من اغبياة األفضل عبميع الشعوب ك ىو ما وبتاج إذل مبو كبَت يف اإلنتاجية ك الدخل ك تطوير    

للمقدرة البشرية، ك حسب ىذه الرؤيا فإف ىدؼ التنمية ليس ؾبرد زيادة اإلنتاج بل سبكُت الناس من توسيع نطاؽ خياراهتم ك ىكذا 
التنمية ىي عملية تطوير القدرات ك ليست عملية تعظيم اؼبنفعة أك الرفاىية االقتصادية فقط بل االرتفاع باؼبستول الثقايف ك تصبح عملية 

. 2االجتماعي ك االقتصادم
ادة السريعة لكن تعريف التنمية يظل مرتبطا دائما باػبلفية العلمية ك اإلسًتاتيجية النظرية، فعلماء االقتصاد مثبل يعرفوهنا بأهنا الزم

يف حُت عرفها علماء االجتماع على أهنا تغيَت اجتماعي . يف مستول اإلنتاج االقتصادم عرب الرفع من مؤشرات الناتج الداخلي اػباـ
كمن ىنا ال يوجد تعريف . يستهدؼ اؼبمارسات ك اؼبواقف بشكل أساسي، ك ىذا ما يسَت على دربو اؼبتخصصوف يف الًتبية السكانية

                                                           
1
 .143 ، ص1995سحر حافظ ، اغبماية القانونية لبيئة اؼبياه العذبة، الطبعة األكذل، الدار العربية للنشر كالتوزيع،   - 

 .3-2،  ص ص 2008/2009موساكم رياض، دمج البيئة يف اؼبؤسسة، مذكرة ماجستَت ، اقتصاد البيئة، جامعة باجي ـبتار عنابة،  - 2



  2013 يونيه/حزيران 2 العدد   –اإلنسان قوقح جيل مجلة   -العلمـي البحـث جـيل  مركـز  
 

 
 

39 

مية ك ىذا االختبلؼ الذم يبصم مفهومها ىو الذم سيدفع بعدئذ إذل عملية إدماج مفاىيمي يلح على أف التنمية ىي كل موحد للنت
 متداخل ك منسجم إذ تكوف ناجعة كفعالة عندما تتوجو يف تعاطيها مع األسئلة اجملتمعية إذل كل الفعاليات اؼبعربة عن اإلنساف ك اجملتمع

. 1اخل...ادية ك االجتماعية ك الثقافية ك البيئيةعرب ـبتلف النواحي االقتص
ك ذلك " أمرتاياس"ك الباحث اؽبندم " ؿببوب اغبق"إذل الباحث الباكستاين " التنمية اؼبستدامة"يعود الفضل يف كبت مصطلح

ية اقتصادية اجتماعية كليست تنمية فالتنمية اؼبستدامة بالنسبة إليهما تنم. من خبلؿ فًتة عملهما يف إطار الربنامج اإلمبائي لؤلمم اؼبتحدة
ك اقتصادية فحسب ذبعل اإلنساف منطلقها ك غاياهتا إذ نتعامل ىنا مع األبعاد البشرية أك االجتماعية للتنمية باعتبارىا العنصر اؼبهيمن 

تبلند لعبت دكرا ىاما يف ترسيخ ىذا كما أف الوزيرة النركهبية كركىاردل برين.ننظر للطاقات اؼبادية كشرط من شركط ربقيق التنمية اؼبستدامة
يصدر تقرير األمم اؼبتحدة حامبل اسم بركنتبلند، يلح على أف التنمية تفًتض فيها تلبية  1987ففي سنة . اؼبفهـو ك ربديد مبلؿبو الكربل

لتنمية اؼبستدامة سبثل التنمية استنادا اغباجات اؼبلحة اغبالية دكف التفريط يف اغباجيات اؼبستقبلية كىذا كلو يفضي بنا إذل التأكيد على أف ا
 إذل منطق التوزيع العادؿ للثركات كربسُت اػبدمات ك مناخ اغبريات ك اغبقوؽ، ك ذلك يف توازف تاـ مع التطوير دكمبا إضرار باؼبعطيات ك

حيث تعطي االعتبار إذل حاجيات إهنا هبذه الصيغة تنمية موجهة لفائدة اجملتمع بشكل عاـ، . اؼبوارد الطبيعية ك السياسية بشكل عاـ
.   2اجملتمع اغبارل مع األخذ بعُت االعتبار حق األجياؿ القادمة ك ىذا ما يبصمها بطابع االستدامة

: كبالتارل فقد أخذ مفهـو التنمية اؼبستدامة العديد من التعريفات نذكر منها
بأكملو ؼبوضوع التنمية اؼبستدامة، حيث مت حصر ك الذم خصص  1997الذم نشر عاـ  في تقرير معهد الموارد العالمية  

. اقتصادية، اجتماعية، بيئية كتكنولوجية: ك مت تصنيف ىذه التعريفات إذل أربع ؾبموعات(أم التنمية اؼبستدامة)عشركف تعريف ؽبا 
أما بالنسبة للدكؿ النامية فهي  تعٍت التنمية اؼبستدامة بالنسبة للدكؿ اؼبتقدمة إجراء خفض يف استهبلؾ الطاقة ك اؼبوارد: اقتصاديا - أ

. تعٍت توظيف اؼبوارد من أجل رفع مستول اؼبعيشة ك اغبد من الفقر
تعٍت التنمية اؼبستدامة السعي من أجل استقرار النمو السكاين ك رفع مستول اػبدمات الصحية ك التعليمية خاصة : اجتماعيا - ب

. يف الريف
. ستخداـ األمثل لؤلرض الزراعية ك اؼبوارد اؼبائيةتعٍت ضباية اؼبوارد الطبيعية ك اال: بيئيا -ج
ىي التنمية اليت تنقل اجملتمع إذل عصر الصناعات ك التقنيات النظيفة اليت تستخدـ أقل قدر فبكن من اؼبوارد ك تنتج : تكنولوجيا -د

. اغبد األدىن من الغازات اؼبلوثة ك الضارة باألكزكف
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 1التنمية ك محتواىا منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةتطور مفهـو  :المطلب الثاني
ك قد مت تبٍت ىذا التعريف ( عبنة تركنتبلند)تعريف اللجنة العالمية للبيئة ك التنمية من أكثر التعريفات مشولية ك انتشارا  ىو    

تسمح بتلبية احتياجات ك متطلبات األجياؿ  تنمية: " يف احملافل الدكلية على نطاؽ كاسع حيث مت تعريف التنمية اؼبستدامة على أهنا
". اغباضرة دكف اإلخبلؿ بقدرة األجياؿ اؼبقبلة على تلبية احتياجاهتا

الفترة الزمنية بصورة مفهـو التنمية  2المرحلة
تقريبية 

محتول التنمية 
كدرجة التركيز 

المبدأ العاـ للتنمية أسلوب المعالجة 
بالنسبة لإلنساف 

النمو =التنمية 1
االقتصادم 

نهاية الحرب العالمية 
منتصف  –الثانية 

الستينات القرف 
العشرين 

اىتماـ كبير كرئيس 
بالجوانب 

االقتصادية اىتماـ 
ضعيف بالجوانب 
االجتماعية إىماؿ 
الجوانب البيئية 

معالجة كل جانب من 
الجوانب معالجة 

مستقلة عن الجوانب 
افتراض عدـ )األخرل 

كجود تأثيرات متبادلة 
( الجوانب مجتمعة بين

اإلنساف ىدؼ التنمية 
( تنمية من أجل إنساف)

النمو =التنمية 2
 عالتوزم+االقتصادم

العادم 

منتصف الستينات 
منتصف السبعينات 

القرف العشرين 

كبير  اىتماـ
بالجوانب 
االقتصادية 

اىتماـ متوسط 
بالجوانب 
االجتماعية 

اىتماـ ضعيف 
بالجوانب البيئية 

 معالجة كل جانب من
الجوانب معالجة 

مستقلة عن الجوانب 
افتراض عدـ )األخرل 

كجود تأثيرات متبادلة 
( بين الجوانب مجتمعة

اإلنساف ىدؼ التنمية 
( تنمية من أجل إنساف)

اإلنساف كسيلة التنمية 
كتنمية اإلنساف 

                                                           
أظبيداؿ عنابة، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت، /دراسة حالة فرتياؿ  –عبلؽ ؿبمد، التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسات االقتصادية  - 1

 . 5-4، ص ص  2008/2009ة، جامعة ـبتار، عناب

فلسفتها كأساليب زبطيطها كأدكات قياسها، الطبعة األكذل، دار صفاء للنشر ك التوزيع، : عثماف غنيم كماجدة أضبد أبو زنط، التنمية اؼبستدامة: اؼبصدر   2
. 286، ص  2007عماف، 
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التنمية الشاملة  3
االىتماـ بجميع =

الجوانب 
االقتصادية 
كاالجتماعية 

بالمستول نفسو 

ؼ السبعينات منتص
كمنتصف الثمانيات 

القرف العشرين 

اىتماـ كبير 
بالجوانب 
االقتصادية 
اىتماـ كبير 
بالجوانب 
االجتماعية 

اىتماـ متوسط 
بالجوانب البيئية 

معالجة كل جانب من 
الجوانب معالجة 

مستقلة عن الجوانب 
افتراض عدـ ) األخرل 

كجود تأثيرات متبادلة 
( بين الجوانب مجتمعة

ىدؼ التنمية  اإلنساف
( تنمية من أجل إنساف)

اإلنساف كسيلة التنمية 
كتنمية اإلنساف 

اإلنساف صانع التنمية 
كتنمية بوساطة اإلنساف 

التنمية  4
االىتما=المستدامة

ـ بجمع جوانب 
الحياة االقتصادية 

كاالجتماعية كالبيئية 
بنفس المستول 

النصف الثاني من 
ثمانينات القرف 

 العشرين كحتى كقتنا
الحاضر 

اىتماـ كبير 
بالجوانب 
االقتصادية 
اىتماـ كبير 
بالجوانب 
االجتماعية 
اىتماـ كبير 

بالجوانب البيئية 
اىتماـ كبير 

بالجوانب الركحية 
كالثقافية 

معالجة كل جانب أيا 
من الجوانب معالجة 
مستقلة عن الجوانب 

افتراض عدـ ) األخرل 
كجود تأثيرات متبادلة 
( بين الجوانب مجتمعة

اإلنساف ىدؼ التنمية 
كتنمية من أجل إنساف 
اإلنساف كسيلة التنمية 

كتنمية اإلنساف 
اإلنساف صانع التنمية 

 
 االىتماـ الدكلي كدكره في تطور التنمية المستدامة: المبحث الثالث

تطوير مفهـو التنمية اؼبستدامة من سنتوقف يف اؼببحث االخَت من ىذه الدراسة عند بداية اىتماـ اجملتمع الدكرل كالدكر الذم لعبو يف 
: خبلؿ اؼبطلبُت التاليُت

السياؽ التاريخي لتطور مفهـو التنمية المستدامة : المطلب األكؿ
إف ظهور مفهـو التنمية اؼبستدامة للوجود دل يكن كليد الصدفة بل نتيجة ؾبهودات جبارة كمستمرة للمنظمات كاؽبيئات الدكلية   

كقد سبق ظهور . كاػبرباء كالعلماء كغَتىم يف اإلشعار بأنبية البيئة الطبيعة جبانب البيئة االقتصادية كاالجتماعية يف ربقيق التنمية اؼبستدامة
مة ـ التنمية اؼبستدامة انعقاد العديد من اؼبؤسبرات كاؼبلتقيات الدكلية كإصدار تقارير دكلية مهدت الطريق لربكز مفهـو التنمية اؼبستدامفهو
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 كمن أىم ىذه احملطات كاألحداث حسب تسلسلها الزمٍت قبد دكر اجملتمع الدكرل يف إبراـ العديد من االتفاقيات الدكلية اليت هتتم حبماية
:  بيئة نستعرض عددا منها فيما يلياؿ
ـ دبشاركة عدد قليل نسبيا من األفراد لكنهم وبتلوف مناصب مرموقة يف دكؽبم حيث كاف اؽبدؼ من 1968إنشاء نادم ركما يف سنة  -1

.  1إنشاء النادم معاعبة النمو االقتصادم اؼبفرط كتأثَتاتو اؼبستقبلية
دكلة عربية 14دكلة من بينها  112ـ حبضور1972تو األمم اؼبتحدة يف ستوكهودل يف يونيو عقد أكؿ مؤسبر دكرل حوؿ البيئة البشرية نظم -2

الذم " حدكد النمو"كنشر نادم ركما الشهَت . حيث مت الربط بُت البيئة   ك اؼبشكبلت االقتصادية ك مت ظهور مفهـو التنمية اؼببلئمة للبيئة
ك مع استمرار تزايد معدالت استهبلكها ك استنزافها فإهنا لن تف ،ير اؼبتجددةشرح ؿبدكدية اؼبوارد الطبيعية سواء اؼبتجددة أـ غ

  .باالحتياجات ك ىذا ما يشكل هتديدا كبَتا للمستقبل
ـ  ربت عنواف اإلسًتاتيجية الدكلية للبقاء حيث ظهر فيو 1980تقريرا سنة  (IUCN) أصدر االرباد الدكرل للحفاظ على البيئة  -3

  .                                   ألكؿ مرة مفهـو التنمية اؼبستدامة
 GRO HARLEMربت رئاسة " مستقبلنا اؼبشًتؾ"ـ  تقريرا بعنواف 1987إصدار اللجنة العاؼبية للبيئة كالتنمية يف سنة  -4

BRUNDTLAND حيث بُت أنو ال يبكن مواصلة التنمية ما دل تكن قابلة ،كالذم مت فيو طرح التنمية اؼبستدامة كنموذج بديل
. 2ك يف ىذا االجتماع ظهرت فكرة التنمية اؼبستدامة كمصطلح يهتم بالتوازف البيئي.لبلستمرار من دكف أضرار بيئية

ـ ك صادقت 1989لعابرة ك ضركرة التخلص منها بشكل آمن كانت سنة اتفاقية بازؿ اػباصة بضبط ك خفض حركة النفايات اػبطرة ا -5
. دكلة ككاف ؽبا الدكر األساس يف دفع الدكؿ للحفاظ على البيئة  150عليها 

ـ كمن أىم 1992عقد اؼبؤسبر الثاين لؤلمم اؼبتحدة للبيئة ك التنمية أك ما يسمى بقمة األرض يف ريو دم جانَتك بالربازيل يف سنة  -6
. 21القرف (أجندة)جدكؿ أعماؿ : اؼبنبثقة عن القمة  النتائج

ـ  يهدؼ بالدرجة األكذل إذل اغبد من انبعاث الغازات الدفينة ك العمل على 1997اعتماد بركتوكوؿ كيوتو يف الياباف سنة تم  -7
. ة ك اؼبتجددةربسُت كفاءة استهبلؾ الطاقة يف القطاعات االقتصادية ك العمل على زيادة استخداـ نظم الطاقة اعبديد

ـ  الذم سلط الضوء على 2002الذم عقد يف جوىانسبورغ جنوب إفريقيا سنة ( 10+ريو)مؤسبر القمة العاؼبية للتنمية اؼبستدامة -8
. 3ضركرة تغيَت أمباط اإلنتاج كاالستهبلؾ

.  4ربفظ بعض الدكؿـ حوؿ زبفيض االنبعاثات اؼبؤدية إذل االحتباس اغبرارم مع 1997بركتوكوؿ كيوتو اؼبوقع علية سنة  -9

                                                           
 .6-5عبلؽ ؿبمد، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1

مذكرة ماجستَت، كلية العلـو  -دراسة حالة اعبزائر -سنوسي سعيدة، اآلثار البيئية ك الصحية لبلستهبلؾ الصناعي للطاقة اغبفرية ك دكر التنمية اؼبستدامة - 2
 .97-96، ص  ص  2009/2010االقتصادية ك علـو التسيَت، جامعة ـبتار، عنابة، 

فلسفتها كأساليب زبطيطها كأدكات قياسها، الطبعة األكذل، دار صفاء للنشر ك التوزيع، عماف، : ة اؼبستدامةعثماف غنيم كماجدة أضبد أبو زنط، التنمي - 3
 .287-286، ص ص 2007

، جامعة باجي احملركقات كالتنمية اؼبستدامة كمدل أنبية اؼبراىنة على الطاقات البديلة، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت أبو طَت نبيل، -4
 . 98،  ص 2009/2010ـبتار، عنابة، 
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ـ حيث دل ىبرج بنتائج مرضية كاتصف 2009مؤسبر كوبنهاقن بالعاصمة الدامباركية حوؿ التغَتات اؼبناخية كالذم عقد يف ديسمرب  -10
 .بظهور نتائج خجولة بعد ما قارب على اػبركج بدكف نتائج نظرا للجدؿ القائم بُت الدكؿ الصناعية كالدكؿ غَت الصناعية

ال يبكن إغفاؿ دكر اجملتمع اؼبدين ك كذلك مؤسساتو يف دفع الدكؿ لعقد العديد من االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة  الصددك يف ىذا 
 بالبيئة،  باعتبار أف اؼبشاركة أساس العمل داخل ىذه اؼبؤسسات، ك انطبلقا من ذلك تأيت أنبية توعية األفراد بدكرىم ك ضركرة مسانبتهم

حمللية، ك يشمل مفهـو التنمية الشاملة مفهـو النسق البيئي ك مفهـو التنمية اؼبتواصلة ك التنمية البشرية ك يعترب غياب يف تنمية ؾبتمعاهتم ا
ك ىناؾ بعض التصورات ؼبشاركة مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف . اؼبشاركة من أىم عوامل فشل التنمية يف صبيع جوانبها ك عدـ استمرارىا

: تنمية اجملتمع مثل
اندة اجملتمع بإنشاء منظمات غبماية البيئة يف اؼبناطق العشوائية؛ مس -
طرح كل اؼبركعات ك البدائل اؼبتاحة ك اختيار األكثر نفعا للمجتمع؛  -
اختيار كوادر مت تدريبها؛  -
كضع خطة للعمل البيئي؛  -
. تنفيذ ك معاعبة اػبطة -

اجملتمع حيث أهنا ربدث مسانبة فعالة يف النشاط العلمي ك  لذا دكف ىذه اؼبؤسسات لن تكوف ىناؾ تنمية حقيقة داخل  
العملي داخل اجملتمع ك تطرح ذبارب كاقعية حية ك تلقي الضوء على صعوبات العمل البيئي ك االجتماعي ك الثقايف الكتشاؼ 

جد اغبكومي أك يف حاالت اغبلوؿ اؼبثلى لتلك اؼبشكبلت، كيربز دكر ىذه اؼبؤسسات اػباصة يف اؼبناطق اليت يضعف فيها التوا
.ما بعد انتهاء الصراعات أك حيث تلعب خربات تلك اؼبؤسسات ك ذبارهبا دكرا متمما للعمل اغبكومي  

كما ال يبكن إغفاؿ دكرىا يف الرقابة اعبماىَتية ك يرتبط ذلك بالبيئة اليت تعمل هبا جغرافيا كىذا يسهم دائما يف ربقيق التنمية   
.1اػبربة ك اؼبقدرة لتنفيذ تنمية بيئية ك اجتماعية ك اقتصادية مستدامةاؼبستدامة حيث سبتلك   

 
 2المعايير الخاصة لقياس فعالية مؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة: المطلب الثاني

سنتوقف عندىا يف الفرعُت رائدا يف اغبفاظ على البيئة، ىناؾ معايَت خاصة لقياس فعالية مؤسسات اجملتمع اؼبدين حىت يكوف ؽبا دكرا 
: التاليُت

معايير قياس فعالية المجتمع المدني : الفرع األكؿ
إذا كاف ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين أىدافا تسعى لتحقيقها حيث تنتهي بإشباع احتياجات اجملتمع من خبلؿ دكرىا اػبدمي ك    

تدامة ك تطوير الوعي بكافة أنواعو لدل صبيع شرائح اجملتمع، فإنو هبب اػبَتم ك تفعيل اؼبشاركة الواعية ك الفاعلة يف إحداث التنمية اؼبس

                                                           
1 - Paul Claval , le développement durable: stratégie descendantes et stratégies ascendantes , université 

de Paris Sorbonne, 2006, p 01. 
 .99سنوسي سعيدة، مرجع سبق ذكره، ص   -2
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أف تكوف ىناؾ معايَت تقاس هبا تلك األىداؼ، اليت تسعى ىذه اؼبؤسسات من خبلؽبا كمن خبلؿ أدكارىا اؼبتعددة لتحقيق التنمية 
: الطبيعية ك يبكن التعبَت عن ىذه اؼبعايَت من خبلؿبالتعامل مع البيئة ك مقوماهتا األمنية للحفاظ على التوازف البيئي ك اؼبوارد 

كيفية إدارة اؼبوارد الطبيعية؛  -1
اغبفاظ على الًتاث الثقايف ك ربقيق اإلنتاج ك االستهبلؾ اؼبستداـ؛  -2
رفع الوعي العاـ ك الدعم اؼبؤسسي ك بناء القدرات؛  -3
ربسُت زبطيط اؼبوارد ك ربسُت الصحة العامة؛  -4
 ك احًتامهم لبيئتهم ك ؾبتمعاهتم؛ رفع درجة انتماء األفراد -5
توفَت فرص العمل ك رفع مستول اؼبعيشة ك توفَت بيئة أفضل للمعيشة ك العمل؛  -6
ربقيق البلمركزية يف إدارة النظم البيئية لتحقيق التنمية اؼبستدامة؛  -7
.  القضاء على مشاكل الفقر ك البطالة ك مشاكل اؼبرأة ك األمن الغذائي -8

 
 1:مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامةدكر : الفرع الثاني 

 :سنتوسع يف ىذا الفرع يف اىم مؤسسات اجملتمع اؼبدين اليت تساىم يف ربقيق التنمية اؼبستدامة
: دكر األسرة -01

القدكة تلعب األسرة دكرا ىاما يف تنشئة أجياؿ تعي جيدا ماىية البيئة ك ماىية ـباطرىا على اجملتمع ك ذلك من خبلؿ    
اؼبوجودة لدل األب ك األـ حاؿ االىتماـ بالنظافة ك االستخداـ الرشيد لكل شيء حىت يتم التقليل أك اغبد من تأثَت استخداـ الفرد 

. السيئ للبيئة ك اؽبدؼ ىو إضافة عضو نافع يعي جيدا األخطار احمليطة بالبيئة يكوف قدكة ألىلو
: دكر المؤسسات التعليمية -02

دكر األسرة يف االرتقاء بسلوؾ الطفل يف اؼبدرسة حيث توجد إدارات للبيئة باؼبدارس تسهم يف رفع الوعي دكرىا مكمل ؿ   
. ك هبب أف تتضمن اؼبناىج الدراسية مقررا مستقبل عن البيئة ك ضركرة القياـ بأنشطة زبدـ البيئة...البيئي
: دكر العماؿ ك النقابات العمالية -03

االستخداـ السيئ لبعض التكنولوجيات اؼبلوثة للبيئة ك اليت قد تسبب ؽبم األمراض ك ىنا  من خبلؿ تعريف العماؿ بأضرار  
. تطالب النقابات بضركرة اغبصوؿ على تكنولوجيات نظيفة ك ربقيق اؼبناخ اعبيد للعمل

 
: دكر العلماء -04

ضركرة عقد ندكات سواء يف احملافل الدكلية العامة أـ اػباصة أـ يف كسائل اإلذاعة ك التلفزيوف يوضح فيها العلماء كيفية احملافظة    
. على البيئة

                                                           
 تار، عنابة،بوراس عصاـ، اؼبياه ك التنمية اؼبستدامة مع دراسة حالة اعبزائر، مذكرة ماجستَت ، كلية العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت، جامعة مخ - 1

2008/2009. 
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: دكر النوادم االجتماعية ك الرياضية -06
يستغل كجود صفوة اجملتمع إلبراز دكر األفراد يف التوعية اؼبستدامة ؼبخاطر التلوث ك خاصة لصغار السن من أبناء كأحفاد     

. األعضاء أك عن طريق عقد ندكات يدعى ؽبا اؼبتخصصوف
: دكر اإلعالـ في تحقيق التنمية المستدامة  -07

ئية للمشاريع اإلمبائية حبيث يدمج ؿبور اغبفاظ على البيئة يف ىذه اؼبشاريع قباح التنمية اؼبستدامة يتطلب حسن اإلدارة اليب    
رتباط ،أيضا إجراء التقييم البيئي اؼبستمر للمشاريع التنموية ك نشر الوعي البيئي ك الًتبية ك التدريب ك التثقيف ك بالتارل قبد أف ىناؾ ا

. كثيق بُت التنمية اؼبستدامة ك اإلعبلـ
: ات الدينيةدكر المؤسس  -08

تلعب اؼبؤسسات الدينية من اؼبساجد ك غَتىا دكرا كبَتا يف توعية الناس من خبلؿ الدركس، اػبطب األسبوعية ك الندكات   
. إلبراز مساكئ التلوث البيئي على الطبيعة

: دكر المجالس الشعبية المحلية في المدف ك القرل  -09
ىا يف خلق التنمية االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية ك الثقافية يف كافة مناحي على اجملالس الشعبية احمللية القياـ بدكر   

اجملتمع احمللي، القياـ بدكرىا التنموم ك اغبفاظ على البيئة ك رقابة سلبيات الوحدات التنفيذية ك فرض عقوبات على اؼبخالفُت، إعادة 
. بيل ربقيق التنمية اؼبستدامةإصبلح ما أفسده البعض من خبلؿ ؿبور اإلصحاح البيئي يف س

   :الخاتمة  
توصلت الدراسة إذل أف ىناؾ دكر كبَت للمجتمع اؼبدين يف ربقيق التنمية بصفة عامة ك التنمية اؼبستدامة بصفة خاصة، نتيجة       

امة اليت للتحوالت ك التطورات العاؼبية اليت شهدهتا االقتصاديات العاؼبية،كمع تطور مفهـو التنمية من التنمية االقتصادية إذل التنمية اؼبستد
على ربقيق التوازف بُت اعبانب البيئي من جهة ك اعبانب االقتصادم ك االجتماعي من جهة أخرل أصبحت اغباجة إذل اجملتمع تعمل 

. اؼبدين ك كذا إذل منظماتو غبل اؼبشكبلت ك األزمات ك كذا لنشر الوعي البيئي بُت أفراد اجملتمع
:  كيوصي الباحث باآليت

دكرا جوىريا يف ربقيق التنمية البيئية ك كذا اؼبستدامة ك تكمن ىذه األدكار يف إشراؾ مؤسسات إف منظمات اجملتمع اؼبدين تلعب  -1
 .اجملتمع اؼبدين يف كضع خطط التنمية 

 .ضركرة االستعانة دبنظمات اجملتمع اؼبدين ك اعبمعيات اليت سبتلك خربة متنامية ك متطورة يف ؾباؿ ضباية البيئة -2
يق بُت اؼبنظمات الدكلية كاحمللية اليت سبثل اجملتمع اؼبدين ك كذا اغبكومات ألجل ربقيق أكرب قدر من إهباد آليات للتواصل ك التنس -3

 .التعاكف كاغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات ك تبادؿ اػبربات
ة احتياجات األجياؿ حيث تضمن تليب( اقتصادية،اجتماعية،بيئية)ضركرة ربقيق تنمية مستدامة فعلية تكوف األبعاد الثبلثة ؿبققة فيها  -4

.                                 اغبالية دكف اؼبساس دبتطلبات األجياؿ اؼبستقبلية
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 سليمة بيئة في الحق
بكلٌة ( وحرٌات عامة حقوق اإلنسان)مساعد تعلٌم عالً بالقانون العام   لٌلً الٌعقوبً

  الحقوق والعلوم السٌاسٌة تونس

 

 
 :ملخص

فالتصحر .تعّد البيئة من اؼبسائل اؼبطركحة حاليا على الصعيدين الوطٍت كالدكرل نظرا لتعدد دكاعيها كمظاىر اإلخبلؿ هبا 

تقتصر على بلد كاحد بل ىي قاسم مشًتؾ  كاألمراض كالتلوث كطبقة األكزكف كاالحتباس اغبرارم كغَتىا من اؼبشاغل كاؼبستجدات اليت ال

بُت الدكؿ كسكاف الكوكب،كمن ىنا تولد حق حديث ىو حق العيش يف بيئة سليمة كالذم يُعد من حقوؽ اعبيل الثالث اؼبسماة 

. باغبقوؽ التضامنية اليت تعكس التآزر كالتكاتف بُت الدكؿ

: تعريف البيئة كاغبق يف بيئة سليمة -
يف العيش يف بيئة سليمة إشكاال حوؿ مدل تكريسو؟ىل ىو نوع من الًتؼ القانوين كالفكرم أـ ضركرة معيشّية يطرح حق اإلنساف  -

رار فرضتها اؼبستجّدات ؟ ىل ارتقى العيش يف بيئة سليمة فعلّيا إذل مرتبة اغبّق الذم يُرّتب لصاحبو امتيازات؟ىذه األسئلة تدعو إذل اإلؽ

،لكن اجملهودات اؼببذكلة يف الغرض من قبل البلداف أك اجملتمع الّدكرل تبقى ؿبدكدة لعّدة ( I) ليمة كحّق دبحاكلة تكريس العيش يف بيئة س

(. II) اعتبارات 

I. تكريس الحق في بيئة سليمة 

االعًتاؼ الّدكرل باغبّق يف بيئة سليمة –أ 

اإلقرار اإلقليمي للحّق يف بيئة سليمة –ب 

II. حدكد الحّق في بيئة سليمة 

ؽ لئن مّت تسليط الّضوء على البيئة كأحد مواضيع حقوؽ اإلنساف، فإّف النوايا فاقت التجسيد كالتطبيق كذلك لعّدة اعتبارات منها ما يتعلّ 

ثيق مع أنّو ال ىبفى عّنا الًتابط الو( ب)، كمنها ما يرتبط دبجهودات الّدكؿ كتفاكت تبّنيها ؽبذا اغبق (أ)باغبق يف بيئة سليمة يف حّد ذاتو

 . بُت ىذه االعتبارات أك تلك
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 خصائص اغبّق يف بيئة سليمة-أ

 نسبّية اجملهودات الوطنية–ب 

 بعض االقًتاحات

 1مقدمة
فالتصحر .تعّد البيئة من اؼبسائل اؼبطركحة حاليا على الصعيدين الوطٍت كالدكرل نظرا لتعدد دكاعيها كمظاىر اإلخبلؿ هبا 

كاالحتباس اغبرارم كغَتىا من اؼبشاغل كاؼبستجدات ال تقتصر على بلد كاحد بل ىي قاسم مشًتؾ بُت كاألمراض كالتلوث كطبقة األكزكف 
الدكؿ كسكاف الكوكب،كمن ىنا تولد حق حديث ىو حق العيش يف بيئة سليمة كالذم يُعد من حقوؽ اعبيل الثالث اؼبسماة باغبقوؽ 

. التضامنية اليت تعكس التآزر كالتكاتف بُت الدكؿ
فمن حيث اؼبوضوع سبثل البيئة اإلطار الطبيعي للكائنات عموما كلئلنساف .د ىدا اغبق قيمتو من موضوعو كنطاقو كغاياتوكيستم

على كجو اػبصوص،فهذا األخَت ىو ؿبور اىتماـ القانوف لذا فإف حقوؽ اإلنساف هتتم بكل ما وبيط باإلنساف ،دبا فيو البيئة دبختلف 
. ا من اغبقوؽ األساسية لئلنساف دبا هبب أف تتوفر فيها من شركط النظافة كالسبلمةمكوناهتا،فبا هبعل البيئة حق

أما بالنسبة لنطاؽ حق العيش يف بيئة سليمة فهو يتعلق باؼبدل الزماين كاؼبكاين حيث ال يقتصر على اغبيز الزمٍت اآلين بل يبتد 
يبة اليت تؤكد أف التنمية يف البلداف ال تقتصر على اعبانبُت االجتماعي إذل األجياؿ القادمة ،كىو ما مت تضمينو يف برامج البيئة اؼبستد

ية  كاالقتصادم،بل تقـو على تبلـز كتكامل البعد البيئي كاالجتماعي كاالقتصادم نظرا لكوف البيئة ىي احمليط اؼبادم الذم تتحقق فيو التنم
.  كاليت دكهنا تكوف افًتاضية كتفتقر لبعد النظر

 بيئة سليمة أصبح مسألة عاؼبية من حيث اغبيز اعبغرايف إذ شّكل اإلطار الدكرل بداية لبلعًتاؼ حبق اإلنساف يف كما أف اغبق يف
،كقبلو يف اؼبؤسبر الدكرل اؼبنعقد حوؿ النظاـ البيئي عاـ  1972بيئة نظيفة،كقد انطلق االىتماـ كاالعًتاؼ منذ تصريح مؤسبر ستوكهودل عاـ

شًتكة ربت إشراؼ ليتواصل االىتماـ   1968
ُ
هبذه اؼبسألة من خبلؿ االتفاقيات الدكلية كاؼبعاىدات كاؼبؤسبرات كبرامج العمل اؼب

.  اغبكومات أك دببادرة من اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومّية
الصحة كما يتبعهما من يف حُت أف الغاية من اغبق يف بيئة سليمة ىو ضباية بقية حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية كخاصة اغبق يف اغبياة ك

.  امتيازات من جهة، كضباية استمرارية الدكلة كمشركعيتها خاصة مع تنامي الوعي لدل الشعوب كاألفراد،من جهة أخرل 

ك يستوجب تناكؿ موضوع اغبق يف بيئة نظيفة كسليمة يف مرحلة أكذل تعريف مصطلح البيئة ،مثّ التعّرض يف مرحلة ثانية إذل البيئة 
 حيث أّف كليهما قد تطّور لدرجة أنو مت إفراده دبنظومة قانونية خاصة سواء على مستول اؼبعاىدات الدكلية أـ على مستولالسليمة ،
 كترصبتها النصوص بتطبيق اؼبكلفة كاؼبؤسسات اآلليات عند انتهاء كاحمليط، البيئة بقوانُت بالدستور،مركرا بدء للدكؿ الداخلية التشريعات

. الواقع أرض على

                                                           
 . األنسبألنّو أمشل كلكونو الًتصبة " البيئة السليمة " اعتماد ارتأينا،لكن " البيئة النظيفة"مصطلح  استعماؿيتّم أيضا  1



  2013 يونيه/حزيران 2 العدد   –اإلنسان قوقح جيل مجلة   -العلمـي البحـث جـيل  مركـز  
 

 
 

49 

 كطورا للُمحيط مرادفة البيئة تكوف ،فتارة الظرؼ حسب يتغَّت  1"حرباء مصطلح" لكوهنا التعريف صعبة البيئة كلمة أفّ  البعض كيرل
 .2اإلنساف عيش تضمن اليت العوامل من ُمرّكبا نظاما البيئة سُبّثل اغبالتُت كلتا كيف.اإلنساف خبصائص تلتصق

 الضارة األنشطة عن الناذبة األضرار عن اؼبدنية باؼبسؤكلية كاؼبتعلقة 1993 جواف 21 بتاريخ Luganoلوغانو عاىدةدل كبالّرجوع
 اإلرث فتكوّ  اليت كاألمبلؾ بينها كالتفاعل كالنبات كاؼباء كاؽبواء الطبيعية اؼبوارد بكوهنا البيئة الثاين فصلها يف فتعرّ  قد قبدىا بالبيئة
 بإيبلء ؿبيطو مع اإلنساف كمصاغبة العيش ظركؼ ربسُت طّياتو يف وبمل شعار كىي اغبياة جودة ليشمل البيئة مفهـو توّسع مثّ .  3الثقايف
.  للطبيعة أكرب أنبية

 كأساسي قدًن حق" سليمة بيئة يف ،فاغبق 4"كـُبتزؿ ُمبهم" دبفهـو األمر يتعّلق حيث أصعب يبدك السليمة للبيئة تعريف إعطاء كؿباكلة
.  5" اؼبلّوثة العوامل من كالتخلص الصحة يف كيتمّثل لئلنساف
 ضركرة أـ كالفكرم القانوين الًتؼ من نوع ىو تكريسو؟ىل مدل حوؿ إشكاال يطرح سليمة بيئة يف اغبق فإفّ  التعريف عن النظر كبغضّ 
 إذل تدعو األسئلة امتيازات؟ىذه لصاحبو يُرّتب الذم اغبقّ  مرتبة إذل فعلّيا سليمة بيئة يف العيش ارتقى ىل ؟ اؼبستجّدات فرضتها معيشّية
 تبقى الّدكرل اجملتمع أك البلداف قبل من الغرض يف اؼببذكلة اجملهودات ،لكن( I)  كحقّ  سليمة بيئة يف العيش تكريس دبحاكلة اإلقرار
(. II)  اعتبارات لعّدة ؿبدكدة

I. سليمة بيئة في الحق تكريس: 

 داخل اؼبتدّخلُت ـبتلف بُت 6للمشاركة حقيقية كإمكانّيات للحرية فضاء ىبلق سليمة بيئة يف العيش يف اإلنساف حبق اإلقرار إفّ   
 حقوؽ ضمن كإدراجها اىتماـ ؿبور البيئة عبعل األكذل احملاكالت ظهرت كقد.اؼبعاىدات طريق عن الّدكؿ عديد بُت أك الواحد البلد

 األثر عميق لو كاف كالذم 7 1972 سنة ستوكهودل مؤسبر مع بدأ سليمة بيئة يف اغبق كبو الصريح التوّجو ،لكن 19 القرف منذ اإلنساف

                                                           
1Prieur (M) : « le droit de l’environnement » ; 4èédition, Dalloz n°1 ; 2000, p12. 
2Unicef.P.N.U.E : « la situation de l’environnement :les enfants de l’environnement » ,Paris 1991 
,P.9. 

 .اؼبتعّلق بإحداث الوكالة الوطنّية غبماية احمليط 1988أكت  2اؼبؤرّخ يف  91من القانوف عدد  نفس التعريف تقريبا قبده يف القانوف التونسي صلب الفصل الثاين3

4« Réducteur et vague » ; Agathe (V.L) : « Droit de l’environnement » ; P.U.F 2002.p22. 
5Aouij (A) : « droit de l’Homme et protection de l’environnement » ; la commission nationale pour 
l’éducation en matière de l’Homme, Tunis, Mai 1998, p.12. 
6Amor (A) : « les droits de l’Homme de la troisième génération » ; revue tunisienne de droit, Tunis 
1986,p.59. 

 .أساسي يف اغبرية كاؼبساكاة كيف ظركؼ عيش ُمرضية يف بيئة ذات جودة سبّكنو من العيش بكرامةأعلن الفصل األّكؿ من اإلعبلف اؼبنبثق عنو أّف لئلنساف حق 7



  2013 يونيه/حزيران 2 العدد   –اإلنسان قوقح جيل مجلة   -العلمـي البحـث جـيل  مركـز  
 

 
 

50 

 بيئة يف للحق قانونية منظومة تأسيس إذل باإلضافة" للبيئة اؼبتحدة األمم برنامج" إحداث إثره على متّ  حيث اغبق ىذا خصائص صياغة
. 1كإقليمّيا دكلّيا سليمة

: سليمة بيئة في بالحقّ  الّدكلي االعتراؼ  –أ
 اإلدراج الثالث،كىذا اعبيل ضمن سليمة بيئة يف اغبق إدراج أجياؿ،كمتّ  عّدة حسب تصنيفها ترصبو تطّورا اإلنساف حقوؽ عرفت  

. كالتنظيمات كاؼبؤّسسات كالربامج االتفاقيات من صبلة نتاج ىو
 كالتصدم البيولوجي التنوّع على كاغبفاظ الطبيعّية اؼبواقع ضباية حوؿ أساسا اإلنساف حبقوؽ كعبلقتها بالبيئة الدكرل االىتماـ كسبحور

. اإلنساف لعيش اؼبباشر كاحمليط بيعةبالطّ  تتعّلق كّلها األكزكف،كىي طبقة كضباية كالتلّوث للتصّحر
 البشريّة كاغبياة كوكبنا يُهّدد الطبقة ىذه يف فالثقب الّدكرل، اجملتمع كلّ  زبصّ  بل للّدكؿ داخلّيا شأنا ليست األكزكف فطبقة  

وّقعة فيانا معاىدة موضوع اؼبسألة ىذه كانت لذا.عليو
ُ
 األكزكف طبقة حبماية األطراؼ الّدكؿ التزاـ تتضّمن اليت  1985 مارس 22 يف اؼب

 ضباية يف اعبنوب دكؿ كمساعدة الفوضوم التصنيع عن الناتج للتلّوث التصدم يف كماديا ماليا اؼبسانبة عليها اليت الشماؿ دكؿ كخاّصة
 طبقة ثقب جرّاء اغبرارم االحتباس ىو فيها كاغبياة األرض يتهّدد الذم الكبَت اػبطر أفّ  إذل اإلشارة كذبدر.فيها البيئة كمكّونات ؿبيطها

 إذل االتفاؽ ىذا كيرمي. اؼبناخّية التغَتات حوؿ 1992 سنة  جينَتك ريودم قّمة يف الّدكؿ عديد بُت اتفاؽ موضوع كاف األكزكف،كالذم
لّوثة الصناعات على أداءات فرض يف تتمّثل جبائّية كتدابَت إجراءات خبلؿ من كاآلالت اؼبصانع من اؼبنبعثة الضارّة الغازات من اغبدّ 

ُ
 اؼب

 اؼبستول على اؼبناخية التغَتات ػبطر للتصّدم الّدكؿ يدعو كالذم 1997 لسنة كيوتو بربكتوكوؿ اؼبذكور االتفاؽ كتدّعم.الّدكؿ داخل
.  كاػبصائص اإلمكانّيات حسب لوطٍتا

 للّسكن كاستغبلؽبا استعماؽبا لئلنساف يبكن اليت اؼبساحات ك الطبيعّية الثركات ك الّدكؿ أقاليم سبسّ  التصّحر ظاىرة أفّ  كما  
 تُعدّ  اليت اإلنساف حقوؽ كل بُت الًتابط ؽبذا كنظرا. كاالقتصادية كاالجتماعية اؼبدنّية كالثاين األّكؿ اعبيلُت حقوؽ ،كبالتارل كالتنّقل كالعمل

 على الضوء سّلط الذم 1977 سنة اؼبنعقد نَتكيب مؤسبر من بدء باألرض كاالىتماـ ضماهنا إذل الدكرل اجملتمع سعى يتجزّأ ال كبلّ 
 ػبطر للتصّدم" الّصفراء اليد" برنامج إطبلؽ إذل اؼبؤسبر ىذا البيئي،كأّدل التنوّع كهتديد للزراعة الصاغبة األراضي كاكبسار األرض خصوبة
.  2باستمرار يتفاقم أصبح الذم التصّحر

 اغبفاظ خبلؿ من البيئة يف اإلهبايب اعبانب تنمية على الّدكؿ البيئة،تعمل هتّدد اليت كالسلبّيات للمخاطر التصّدم جانب كإذل  
 بقاء كبالتارل كالنباتّية اغبيوانية األجناس استمراريّة يكفل البيئي فالتنوّع.  كتراث طبيعّية كموارد بيئي تنوّع من اؼبوجودة عناصرىا على

 اؼبهّددة لؤلجناس العاؼبّية التجارة حوؿ 1993 لسنة كاشنطن كمعاىدة  اتفاقّيات  عّدة موضوع اؼبسألة ىذه ككانت.اإلنساف
.  1992 لسنة البيئي بالتنوّع اؼبتعّلقة باالنقراض،كاؼبعاىدة

                                                           
توصية كتدابَت  109مبدأ كبرنامج عمل بو  26مة تتمثل يف إعبلف يتضّمن زنتج عن اؼبؤسبر ما يسّمى بإعبلف ستوكهودل يتكّوف من ثبلث كسائل عمل غَت مل1

 .مالّية كىيكلّية

من األراضي قاحلة،كينعكس ىذا الوضع سلبا على ما يناىز  %70ىكتارا من األراضي أم  ما يُقارب  3600اليونسكو أّف التصّحر يُهّدد  قّدرت منّظمة2
 .شخصا يف العادل 480



  2013 يونيه/حزيران 2 العدد   –اإلنسان قوقح جيل مجلة   -العلمـي البحـث جـيل  مركـز  
 

 
 

51 

 األحياف من كثَت يف يصعب لذا مشًتؾ عاؼبي إرث يف اغبق كىو الثالث اعبيل حقوؽ من آخر  حق إذل البيئي التنوّع كيؤّدم  
 ،كمتّ  كجّوا كحبرا أرضا الطبيعية اؼبناطق لبعض الّدكؿ تقاسم يف مشًتؾ عاؼبي إرث يف اغبق كيتمّثل.سليمة بيئة يف اغبق عن األخَت ىذا سبييز

 كتؤّدم.اغبيوانية األجناس بعض ربمي اليت الّرطبة للمناطق" رامسار" معاىدة غرار على الدكلّية االتفاقيات خبلؿ من اغبق ىذا تكريس
 مهّددة نادرة أجناس هبا تتواجد اليت الطبيعّية كاحملمّيات عاؼبي تراث إذل اػبضراء اؼبناطق بعض تصنيف إذل اؼبذكورة االتفاقيات

. اؼبناطق ىذه على للمحافظة كسبويل خاّصة ضباية توفَت إذل التصنيف ىذا باالنقراض،كيرمي
 معاىدة ككانت كاحمليط، البيئة من ىاّما جزءا بوصفها اؼبياه على أساسا انصب االىتماـ فإفّ  الطبيعّية للموارد كبالنسبة  
 مشًتؾ حبرم إلرث أّسست كاليت اعبديد البحار قانوف يف األساس حجر 1982 ديسمرب 10 يف اؼبوّقعة  Montégro Baye مونتيغركبام

 ذاتو اآلف يف وبفظ حبرم،كدبا إقليم ؽبا ليس اليت الّدكؿ قبل من حىت فيو اؼبوجودة كالثركات اؼبياه استعماؿ حيث من البلداف ـبتلف بُت
. 1إقليمها على األخرل الّدكؿ سيادة

قابل يف لكن  
ُ
تأيتّ  التلّوث من البحرم كاحمليط البيئة على اغبفاظ يف اؼبشًتؾ العبء الّدكؿ تتحّمل اؼب

ُ
 احملركقات من أساسا اؼب

 عند البحار أعارل يف التدّخل كيفّية على 12/1972/ 29ك 12/05/19542 بتاريخLondres لندرا معاىدتا نّصت كالّنفايات،حيث
.  اؼبشّعة بالنفايات اؼبياه تلويث مراقبة يف الذريّة للطّاقة الدكلّية الوكالة كدكر البحر مياه تلّوث
 أرض على ُتًتصبها لكي الّداخلّية القانونّية منظومتها يف ُمقتضياهتا البيئة،بإدراج ؾباؿ يف الدكلّية االتفاقيات على صادقت دكلة كلّ  كتقـو
 حسب كبرامج دبعاىدات اإلقليمي اؼبستول على أيضا سليمة بيئة يف اغبق تكريس كيتمّ .كالرقابة كاؼبتابعة بالتنفيذ تقـو كىياكل بربامج الواقع

.  اؼبعايَت من غَتىا أك اإليديولوجي أك اعبغرايف الّتقارب
:  سليمة بيئة في للحقّ  اإلقليمي اإلقرار  –ب

عتمدة،كما كاآللّيات اؼبعنيُّت  الّدكليُت كاألشخاص اؼبوضوع حبسب نطاقو بتفاكت الّدكرل القانوف يّتسم  
ُ
 بالنسبة الشأف ىو اؼب

ًتتّبة كاالمتيازات سليمة بيئة يف للحق
ُ
 ذبمع بعينها ُدكال هتمّ  اليت اإلقليمّية االتفاقّيات قبد العاؼبي الُبعد ذات اؼبعاىدات جانب فإذل.عنو اؼب

. معّينة قواسم بينها
تعّلقة 1962 معاىدة نذكر كاإلفريقي العريب اؼبستول فعلى  

ُ
 لغايات الذريّة الطاقة استعماؿ حوؿ العريب بالتعاكف اؼب

 دخلت اليت اعبزائر كمعاىدة البيئة ضباية يف تساىم اليت" اإلفريقّية الوحدة منظمة" دبوجبها أُنشئت اليت 28/05/1963 سلمّية،كمعاىدة
 للشغل العربّية ،كاالتفاقّية 1968 يف القاحلة للمناطق العريب اؼبركز بإنشاء اػباّصة اؼبعاىدة إذل باإلضافة. 1964 مام 7 يف التنفيذ حّيز

.  1987 يف عليها اؼبصادؽ كالّسبلمة بالّصحة كاؼبتعّلقة
 إفريقيا يف اػبطَتة النفايات توريد منع حوؿ 1992 لسنة باماكو معاىدة قبد أيضا إفريقي صعيد على اؼبربمة االتفاقّيات كمن  

 اؼبائّية كاؼبوارد للبيئة أضرار من عنها ترّتب كما األرض أعماؽ يف دفنها متّ  خطرة نفايات اكتشاؼ فيها متّ  اليت العديدة للحاالت نظرا
. اغبّية كالكائنات

                                                           
 .ارض بنود االتفاقية مع مصاغبهاذبدر اإلشارة يف ىذا الّصدد إذل أنّبعض الّدكؿ دل توّقع على ىذه اؼبعاىدة كمنها الواليات اؼبتحدة األمريكّية نظرا لتع1

 .02/11/1973،ليتّم تعويضها دبعاىدة جديدة يف  1971ك 1968ك 1962مّت تعديل االتفاقية اؼبذكورة يف 2
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 معاىدة على دكلة 18 كّقعت اؼبنطقة،حيث هبذه اػباّصة البيئّية اؼبسائل عديد على االتّفاؽ متّ  فقد األكركيب اؼبستول على أّما  
 حوؿ اؼبتحدة األمم مؤسبر إثر على ،كذلك التلّوث أشكاؿ ـبتلف من اؼبتوّسطّية اؼبياه حبماية اؼبتعّلقة 1976 فيفرم 16 بتاريخ برشلونة

 تشًتؾ الذم" للمتوّسط األزرؽ اؼبخّطط" ببعث اؼبذكورة االتفاقّية مهقتضيات ذبسيد كمتّ . 1972 يف بستوكهودل انعقد الذم كالتنمية البيئة
طّلة البلداف تنفيذه يف

ُ
. اؼبتوّسط األبيض البحر على اؼب

 24 فاؼبادة العاؼبي، اؼبستول على منو كأثبت أكضح اإلقليمي اؼبستول على سليمة بيئة يف اغبق تكريس أفّ  إذل اإلشارة كذبدر  
 ىو كذلك". لتنميتها كمبلئمة كشاملة مرضية بيئة يف اغبق الشعوب لكل" أف على تنصّ  كالشعوب اإلنساف غبقوؽ اإلفريقي اؼبيثاؽ من

 نوفمرب يف تبنيو جرل الذم كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية األصعدة على اإلنساف غبقوؽ األمريكية باالتفاقية اؼبلحق الربكتوكوؿ حاؿ
 أكضاع كربسُت كحفظ كضباية بتنمية الدكؿ كتتعهد سليمة بيئة يف اإلنساف حق على 11 اؼبادة نصت حيث سلفادكر ساف يف 1988

 ماسًتيش اتفاقية يف تأكيده مت الذم األمر ،األكريب السياسي اجملاؿ يف البيئة اؿإلدخ 1986 عاـ األكربية اؼبؤسسات انتظرت كقد. البيئة
 .الوقائية كاإلجراءات االحتياطات مبدأ أضافت اليت

 االتفاقّيات حصر الّصعب من كألنّو سليمة بيئة يف اغبق يف األساس حجر بوصفها االتفاقّيات من األمثلة بعض على اقتصرنا كقد 
تزايد كلبلىتماـ لتتابعها نظرا الّدكرل أك اإلقليمي الصعيد على اؼبربمة

ُ
 اؼبوضوع هبذا اؼبتعّلقة الّنصوص كلثراء كاحمليط للبيئة الّدكؿ توليو الذم اؼب

 أساسا يرتبط ما غبقّ  الّدكرل الّسياؽ يف االلبراط أفّ  إصباال القوؿ كيبكن.مشاغلها كتقارب تارة الّدكؿ تدّخل ميادين تباين مع ،خاّصة
 وبدك اإلنساف،فبّا غبقوؽ الكوين الطابع نسبّية يف حّده هبد سليمة بيئة يف اغبقّ  فإفّ  ،لذا السياسّية كأغراضها كمصاغبها الّدكلة خبصائص

 . اغبق هبذا لئلقرار الّداخلي الوطٍت للتشريع الّلجوء دكلة بكلّ 

II. سليمة بيئة في الحقّ  حدكد 

 منها اعتبارات لعّدة كذلك كالتطبيق التجسيد فاقت النوايا فإفّ  اإلنساف، حقوؽ مواضيع كأحد البيئة على الّضوء تسليط متّ  لئن  
 الًتابط عّنا ىبفى ال أنّو مع( ب) اغبق ؽبذا تبّنيها كتفاكت الّدكؿ دبجهودات يرتبط ما كمنها ،(أ)ذاتو حدّ  يف سليمة بيئة يف باغبق يتعّلق ما

 . تلك أك االعتبارات ىذه بُت الوثيق

 : سليمة بيئة في الحقّ  خصائص-أ
 إذل بعد فيما لينحدر الّدكرل اجملتمع إطار يف أكذل مرحلة يف متّ  كضمانو إقراره أفّ  حيث مصدره بعاؼبّية سليمة بيئة يف اغبقّ  يّتسم  

 حوؿ جدؿ ؿبلّ  األخَتة ىذه ككانت.اإلنساف كحقوؽ الدكرل القانوف خبصائص تطّبعو عنو ترّتب فبّا للّدكؿ، الّداخلّية التشريعات مستول
 إنساف كلّ  هتمّ  إذ كوين طابع ذات ىي( الثالث اعبيل حقوؽ كربديدا) اإلنساف حقوؽ أفّ  يركف القانوف كرجاؿ الفقو من فشقّ  مشولّيتها،

 .1يتجزّأ ال ككبلّ  كالعوؼبة للعاؼبّية خصبا ؾباال اؼبنظور ىذا من اإلنساف حقوؽ فتكوف.لغتو أك جنسو أك عرقو أك بلده كاف مهما

                                                           
1
  «Abdelfattah Amor : « rapport introductif » ;in Morin (J.Y),dir ,les droits fondamentaux ;Bruylant, Bruxelles 1997 

,p.33 et SS.  
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 ملكّيتها أك ضبايتها أك باستعماؽبا دكلة تستأثر ال حبيث اعبميع بُت مشًتكا إرثا اغبقّ  ىذا عناصر بعض تُعدّ  أخرل جهة كمن  
 الواحدة الّدكلة حدكد خارج كضبايتها هبا لبلنتفاع  اعبهود تظافر يستوجب كغَتىا،فبّا كالفضاء الّدكلّية البحر كمياه 1للهواء الشأف ىو ،كما
 ضرللخُ  الكبلسيكي الشعار صوخلّ  ما كىو كعاؼبي، شامل صعيد على الفعل عن ينفصل أف يبكن ال اؼبباشر احمليط يف التفكَت،ؼ

 ". Think local, act global" جبملة

 التوّجو كليد يكن دل نظيفة بيئة يف اغبق أفّ  التذكَت هبب حيث الواقع مستول على كالُيسر البداىة هبذه األمر يبدك ال لكن  
 غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف أك اؼبتحدة األمم ميثاؽ يف البيئة غبق أثر أم قبد ال حيث اؼبصّنعة الرأظبالية الدكؿ عن صادرا نداء أك الليربارل
 االجتماع يفك. ؼبتحدةا األمم قبل من 2ستديبةادل البيئة مفهـو تبٍت ستتبعا الذم ،األمر كالبيئة التنمية مفهومي ترافق مع خاّصة.اإلنساف

 قبل من البيئة حبق لقةاؼبتع باؼبواثيق االلتزاـ صعوبة مدل اّتضح 1997 لسنة( 5+  ريو) باجتماع اؼبعركؼ العامة للجمعية االستثنائي
 فكاف. أخبلقية أك بيئية رقابة أية دكف العمل يف حريتها على يؤثر ؼبا العمبلقة اعبنسية اؼبتعددة الشركات مع للتصادـ نظرا اغبكومات
.  التنفيذ حيز اؼبستديبة تنميةاؿ مفهـو دخوؿ لعدـ إعبلنا االجتماع

 أصحاب ،كبُت البيئة غبماية آلّيات بعث دبناسبة جهة من اغبكومة بُت نفسها الّدكلة داخل يكوف قد اؼبصاحل فتضارب  
 األقلّ  على نذكر اؼبوقف ىذا على شّجع كفبّا.ؼبصاغبهم هتديدا اغبكومات موقف يف يركف كالذين أخرل جهة من األمواؿ كرؤكس الشركات

 قرارات استقبللّية دكف الحقا وبوؿ دبا االنتخابّية للحمبلت األعماؿ رجاؿ من اؼبتأيتّ  التمويل على السياسة رجاؿ اعتماد: نبا سببُت
 اؼبتعّلقة النصوص صوب التشريعات عديد تعتمده الذمpollueur payeur مبدأ فاعلّية  بتواضع يتعّلق الثاين كالسبب.كآراءىم النّواب

 بالطبيعة أضرارا كيُلحق سليمة بيئة يف الغَت حق ينتهك من على ُتسّلط مالّية عقوبات على التنصيص خبلؿ من كاعبباية باالستثمار
 البيئة على باغبفاظ اؼبتعلقة األحكاـ دبخالفة لؤلشخاص يوحي فبّا القيمة مًتّدية مالّية مبالغ العقوبات موضوع يكوف ما غالبا حيث.

 يكوف كبالتارل.يدفعوهنا اليت اؼبالية كاػبطايا يبعثوهنا اليت اؼبشاريع من عليو وبصلوف الذم النفع بُت هُبركهنا اليت للموازنة تبعا كنظافتها
 . ؿبتواه من آنفا اؼبذكور اؼببدأ يفرغ الحقا،فبّا اػبطايا كخبلص أّكال البيئة تلويث ىو موقفهم

 الثركات مستول على ،أـ كاشًتاكّية رأظبالية من اإليديولوجي اؼبستول على سواء بينها فيما الدكؿ بُت ضاربالتّ  يكوف كقد  
 الذم الفيتو حق من عليو ُيستدؿّ  ما القول،كىو ؼبوازين انعكاس شيء كلّ  كقبل أّكال ىو الدكرل فالقانوف.كغَتىا كالنموّ  التطّور كنسبة
 من يبسّ  أفبي قرار على التصويت ؼبعارضة عضو دكلة كل يد يف امتيازا يُبثل كالذم اؼبتحدة باألمم القاّركف األعضاء بو يتمتع

 أك فيها كالتصرؼ الضارة النفايات نقل دبنع اؼبتعلقة االتفاقّيات على األمريكّية اؼبتحدة الواليات ُتصادؽ ال اؼبثاؿ سبيل فعلى.مصاغبها
.  للبيئة اؼبهّددة األسباب من غَتىا أك التلّوث أك اػبطَتة اؼبشعة اؼبواد إنتاج

 على بلد أمّ  إكراه مبدئّيا يبكن ال حيث الّرضا على تقتصر كاليت الدكرل اجملتمع يف العبلقات طبيعة البيئة يف اغبق من وبدّ  كفبّا  
 لؤلمم العامة اعبمعية أفّ  الّصدد ىذا يف نُذّكر إذ باإلعبلنات يتعّلق فيما باغبريات،خاّصة خاّصة معاىدة على اؼبصادقة أك حق تبٍّت 

                                                           
1 « l’air est tn droit considéré comme une rescommunis ,c'est-à-dire une chose ,qui appartenant à tous 
et etant en quantité suffisante » ;BouraouiSoukaina : « Le changement climatique ,defi pour le XXI 
ème siècle :la réponse du droit ? » ;in « en hommage à Dali Jazi »,Tunis 2009. 

 .عنها كاؼبدافعُت البيئة أنصار من كىوGarett Hardinغاريت ىاردف ىو اؼبصطلح ىذا صاحب2
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 تطبيقو من وبدّ  فبّا عليو ّصوت ؼبن إلزاميا طابعا يكتسي ال الذم للطبيعة العاؼبي اؼبيثاؽ 28/10/1982 تاريخ 37/7 القرار يف تتتّ  اؼبتحدة
. أحكامو ىبالف من على تسليطها يتمّ  أف اؼبفًتض من اليت العقوبات لغياب نظرا بو العمل جّدية أك

 بو تقـو الذم اؽباـ الّدكر رغم دكرل مستول على اؼبعادل كثابت متكامل البيئة يف حق عن اغبديث يبكن ال األسباب ىذه فلكلّ   
 اؼبصاحل من زبلو اليتGreen Peace" األخضر الّسبلـ منظمة" غرار على اغبكومّية غَت العاؼبية اؼبنظمات خاّصة منها األطراؼ عديد
. كالتصّرؼ اغبركة يف أكرب كمركنة حبرية كتتمتع اؼبادية

 اجملهودات رغم ؿبدكدة نتائجها تبقى اليت1الّدكؿ قبل من كداخلي كطٍت مستول على البيئة قي اغبق تكريس على العمل كيتدّعم  
 .الغرض يف اؼببذكلة

 الوطنية المجهودات نسبّية– ب

 اإلنساف حقوؽ يف الشأف ىو كؾباالتو،كما مواّده دبختلف للقانوف العاؼبي الّسياؽ يف االلبراط إذل كالعوؼبة نفتاحاال يؤّدم  
 من الوطٍت النطاؽ على كترصبتو أحكاـ من فيها جاء ما تبٍّت  على الّدكؿ ربمل الدكلّية أك اإلقليمية االتفاقيات على فاؼبصادقة.كاغبريات

. القانونّية منظومتها يف إدراجو خبلؿ
 2القانونّية مكانتو تدعيم إذل الّدستور صلب ما حقّ  إدراج يؤّدم اؼبعٍت،حيث اغبق بدسًتة الّدكلة قامت إذا مداه يبلغ التبٍّت  كىذا  

 يف سليمة بيئة يف اغبق على كالتنصيص".كلسن ىانس" الفقيو أكرده كما القانونّية للنصوص التسلسلي اؽبـر يف الّدستور لعلويّة تبعا
 . 3كالغَت الّدكلة ىياكل مواجهة يف امتيازات صاحبو كيبنح اإللزامّية صبغة عليو يضفي الّدستور

 فرض على كالعمل لؤلشخاص توفَته لضماف الرّامية االلتزامات من صبلة الّدكلة كاىل على يضع للحق الّدستوريّة القيمة أفّ  كما
. دستوريّا أك إداريّا اؼبختصّ  القاضي كرقابة القانوف طائلة ربت الواجب هبذا اؼبّخّلة الّسلطة احًتامو،كيضع
 ؼبوجب أك العاـ النظاـ العتبارات إالّ  يكوف ال دستوريّة، قيمة اكتسب ،مىت سليمة بيئة يف اغبق من اغبدّ  فإفّ  أخرل ناحية كمن

 إطار يف أكثر ضمانات ؼبنظوريها كيُقّدـ الذكور اغبقّ  انتهاؾ يف العمومّية اعبهات سلطة من وبدّ  أف شأنو من كىذا.الّنصوص دبقتضى آخر
. القانوف دكلة

 خاّصة كالقانونّية الواقعّية اؼبستجّدات حسب كُمتأقلما متجّددا طابعا عليو كُيضفي نطاقو من يُوّسع سليمة بيئة يف اغبقّ  كدسًتة
. بو كيتأثّر الّدكرل الواقع من أساسا ُمستقى اغبقوؽ من النوّع ىذا أفّ  الّدكرل،ذلك اؼبستول على

 يتمّ  األكذل للحالة فبالّنسبة.مباشرة غَت أك مباشرة بطريقة يتمّ  الّدستور صلب سليمة بيئة يف باغبق اإلقرار أفّ  إذل اإلشارة كذبدر
 تعلن اليت الّصيغ من غَتىا ،أك" البيئة يف اغبق ضماف الّدكلة على" ،أك" للجميع حقّ  البيئة" أفّ  على الّدستور فصوؿ أحد يف التنصيص

                                                           
 .البيئة ؾباؿ يف كالربامج اؽبياكل ،كعديد التلّوث من الساحلي الشريط للحماية كككالة للبيئةحيث مّت إحداث كزارة  تونس يف اغباؿ ىو كما1

2
« La reconnaissance constitutionnelle de droit à l’environnement confère un poids supérieur à ce nouveau 

droit » ;Kiss (A) : « le droit à la conservation de l’environnement » ,R.U.D.H n°12 1990 ,p448. 
3
 Sur cette question voir ,LaghmaniSlim : « l’effectivité des sanctions des violations des droits fondamentaux » ;R.T.D 

1993 ,p276 et SS.  
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 سليمة بيئة يف اغبق ضماف كبو النّية فيو تتجو الذم التونسي الدستور كمشركع 1اليوناف دستور ذلك أمثلة من كنذكر.اغبقّ  ىذا عن صراحة
.  بالبيئة اؼبتعلقة النصوص مشاريع يف كجوبا استشارهتا تتمّ  اؼبستديبة كالتنمية للبيئة دستوريّة ىيئة إنشاء إزماع إذل باإلضافة التونسيُت لكلّ 

 من اإلنقاص اؼبقابل كيف لؤلشخاص كحقّ  طابعو من ىبّفف ،دبا البيئة على اغبفاظ يف اؼبواطنُت إشراؾ فيها فيتمّ  الثانية اغبالة أّما
 . منفردة كضمانو توفَته يف الّدكلة التزاـ

بلحظ لكن
ُ
 يف اغبق بند ربت ُتدرجو بل صروبة، أك كاضحة بصفة سليمة بيئة يف اغبق ُتكّرس ال الّدساتَت أغلب أفّ  ىو اؼب

 1996 قبل اعبزائرم الّدستور يف الشأف ىو كما.غَتىا أك الكرامة أك الدكلّية كاغبريّات اغبقوؽ ضماف أك مبلئمة عيش ظركؼ أك الصّحة
. العربَية الدكؿ دساتَت من كالعديد الفرنسي كالدستور

 اؼبذكور اغبق ارتباط مع خاَصة سواء، حدَ  على كالقانونية الفعلية قيمتو من وبدَ  سليمة بيئة يف للحق الدستورم التغييب كىذا
 بيئة يف للحق القانونّية القيمة من بالرّفع الّدكؿ تقـو أف األجدل من يبدك لذا.ككرامة مساكاة من كبأسسها لئلنساف األخرل باغبقوؽ
 .كجدكل فاعلّية يكتسب حىت تغيَته أك الّدستور تنقيح أثناء سليمة

 اغبق تكريس استكماؿ بعدـ تّتسم التشريعات عديد فإفّ  الدساتَت ضمن البيئة يف اغبق إدراج تعميم لعدـ كباإلضافة
  كتأطَت تنظَت موضوع أصبحت تشريعّيا،بل ترفا أك طوباكيّة مفاىيم أك نظريّة مصطلحات تعد دل كالبيئة كاحمليط الطّبيعة أفّ  فرغم.اؼبذكور

شرّع الفقو من
ُ
 بو لصيقة كوهنا رغم لئلنساف كحقّ  للبيئة" التفّطن" يف التأّخر ىو االستغراب يثَت ما أفّ  ،إالّ  اؼبدين كاجملتمع الوطٍت كاؼب

 كمفهـو غموضو إذل اؼبذكور للحقّ  الّتشريعي التكريس نقص البعض كيُرجع.األساسّية كحرياتو حقوقو بقّية كؼبمارسة لوجوده كُمبلزمة
 كالصّحة كالتعمَت كالقانوف كاالقتصاد أخرل جهة من كاختصاصات ؾباالت عّدة بُت صبعو جهة،كإذل من  2كالتحديد اغبصر صعب

.  3كغَتىا اإلدارم كالتنظيم
 حدا على منها مكّوف بكلّ  خاّصة كأكامر قوانُت ُتوجد حيث البيئة، حوؿ دكلة بكلّ  الّداخلّية الّنصوص تشّتت يُفّسر ما كىذا

 كاآلثار كالسياحة كالّصناعة كالفبلحة كالتصّحر الساحلي كالّشريط كالغابات كالفضاء كاألرض كالّضجيج الّنظيف اؽبواء أك اؼباء يف كاغبقّ 
 بيئة يف اغبقّ  عن فعلّيا اغبديث يُبكن حىت كاحدة قانونّية ؾبّلة داخل الّنصوص ـبتلف ضمّ  على الّتشريعات بعض كتعمل. ذلك إذل كما

.   كسليمة نظيفة
 أـ التشريعي اؼبستول على سواء الطبيعة على كاغبفاظ احمليط كضباية البيئة ؾباؿ يف الّدكؿ بو تقـو عّما التغاضي يبكن ال لكن

شكل لكن. كاآللّيات اؼبؤّسسات خبلؿ من التطبيقي
ُ
 اؼبيزانّية ،فمحدكديّة التمويل نقص ىو النموّ  طور يف للبلداف بالنسبة يُطرح الذم اؼب

 األكلويّة كإعطاء بينها اؼبوازنة عليها وُبّتم فبّا كمتخالفة ـبتلفة متطّلبات مع مواجهة يف الّدكلة ذبعل كاالقتصادية االجتماعّية الطلبات كتنامي
. اآلخر البعض حساب على منها للبعض

:  منها كسليمة،نذكر نظيفة بيئة يف اغبق تدعيم يف ُتساىم قد االقًتاحات بعض أفّ  نرل البحث ىذا ختاـ كيف

                                                           
 .الّدكلة على كاجب كالثقافّية الطبيعّية البيئة ضباية أفّ  على الّدستور من 24 الفصل نصّ 1

2
Prieur (M) : « Le droit international de l’environnement » ;Pedone ,Paris 2000,p.21. 

3
Ce droit « comprend la protection de la faune, du patrimoine architectural autant que celle de la santé contre toutes 

les formes de pollution sonores, olfactives, et autres » ; Ambert (P) : « Le droit de l’Homme à un environnement 
sain », R.T.D.H n°43, juillet 2000, p.565. 
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.  ؾبّلة ُصلب بو اؼبتعّلقة النصوص كذبميع الّدستور يف بإدراجو للحق القانونّية القيمة يف الًتفيع على العمل-
. الوطٍت اؼبستول على اؼبتدّخلُت ـبتلف بُت تشاركّية ُمقاربة تبٍّت  -
 كاالختصاص اػبربة ذكم كإشراؾ اآلراء كسرب البيئة ؾباؿ يف االستشارات خبلؿ من األفراد بدكر الّدفع على تقـو بيئّية ديبقراطّية إرساء -

. بالبيئة تتعلق الدستور يف فصوؿ مراجعة أك قوانُت مشاريع مناقشة عند
 خبلؿ من تًتّسخ كالواجبات اغبقوؽ ألفّ  كالتعليمّية الًتبوية اؼبوادّ  بعض ضمن كإدراجها البيئة ماّدة يف كالتكوين التحسيس على االعتماد -

. هبا الوعي
 كاؼبادية اعببائية االمتيازات من اغبرماف أك اػبطايا مبالغ يف بالًتفيع البيئة على اغبفاظ أحكاـ ـبالفة عند للعقوبات فاعلّية أكثر إعطاء -

 اؼبخالفُت، للمستثمرين
ضرّة باألنشطة اؼبتعلقة الشركط كراسات صياغة ربسُت -

ُ
 بالبيئة، اؼب

  .األرض كضباية األراضي صبغة على للحفاظ كالبناء التعمَت دباّدة يتعّلق فيما اؼبسبقة اإلداريّة الًتاخيص خبلؿ من الرقايب النظاـ تفعيل -
. كالبعيد اؼبتوّسط اؼبدل على التنمية ـبططات يف كذبسيدىا كالتنمويّة االقتصادية االسًتاتيجيات دراسة حسن -
 مدف مع كتوأمة شراكات كإقامة ، اعبهة خصوصيات مع تتماشى برامج لتنفيذ الّدكلة داخل احمللية للجماعات استقبللّية أكثر إعطاء -

. اؼبعارؼ لتبادؿ أجنبّية
 المراجع
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 الحماية الدكلية للحق في البيئة
كرقلة جامعة / حقوؽ اإلنساف ك الحريات العامة: تخصص -السنة األكلى ماجستير/ بن عطاهلل بن علية

 
مقدمػػة 

حقوؽ اإلنساف ىي تلك اغبقوؽ اؼبتأصلة يف طبيعتنا كاليت ال يبكن أف نعيش دكهنا كبشر ، كمن شأف التمتع هبا تنمية الفرد 
تولد القبلقل ، كلعل أبرز ىذه اغبقوؽ اليت قسمت إذل ثبلثة كاجملتمع تنمية كاملة ، كمن شأف إنكار ىذه اغبقوؽ خلق ظركؼ كمآسي 

أجياؿ ىو اغبق يف بيئة نظيفة ،الذم يعترب أحدث ىذه اغبقوؽ كأكثرىا جدال على اؼبستويُت الدكرل كاحمللي ، ىذا ما جعل اإلعبلنات 
اإلنساف يف بيئة سليمة كمتوازنة يعٍت اغبفاظ على كاالتفاقيات الدكلية اليـو تربط بُت قضييت البيئة كحقوؽ اإلنساف طاؼبا أف ضماف حق 

: كعليو نطرح اإلشكالية التالية . حقو يف اغبياة كحق من حقوقو األساسية
 ىل كفقت االتفاقيات الدكلية يف إدماج اغبق يف بيئة نظيفة كحق من حقوؽ اإلنساف؟؟ 

سنعاعبو من خبلؿ اػبطة التالية  كىو ما
يئة كحق تضامٍت اغبق يف الب: اؼببحث األكؿ 
من حيث موضوعو : اؼبطلب األكؿ 
من حيث أشخاصو : اؼبطلب الثاين 
األساس القانوين كاآلليات الدكلية غبماية البيئة  : اؼببحث الثاين 
االتفاقيات الدكلية غبماية البيئة : اؼبطلب األكؿ
اآلليات الدكلية غبماية البيئة  : اؼبطلب الثاين 

بيئة نظيفة كحق تضامني الحق في : المبحث األكؿ 
يعترب اغبق يف البيئة من اغبقوؽ اليت تضمنها اعبيل الثالث من حقوؽ اإلنساف أك ما اصطلح عليها حبقوؽ التضامن ، فاالعًتاؼ 

فإف  ، لذا 1972حبق اإلنساف يف بيئة نظيفة دل يلق صدل كاىتماما دكليا إال منذ الستينات كالسبعينات خاصة بعد مؤسبر ستوكهودل سنة 
مضموف اغبق يف البيئة يشوبو بعض الغموض سنحاكؿ توضيح معاؼبو يف اؼبطلب األكؿ بالتطرؽ إذل اغبق يف البيئة من حيث موضوعو كيف 

. اؼبطلب الثاين سنعاجل اغبق يف بيئة من ناحية أشخاصو 
من حيث موضوعو : المطلب األكؿ 

ا ، لذا تعددت التعاريف احملددة ؼباىية ىذا اغبق كمضمونو ، فهناؾ كما سبق ك أف مهدنا بأف اغبق يف بيئة نظيفة حديث نسيب
الوسط الذم يتصل حبياة اإلنساف كصحتو يف اجملتمع سواء كاف من خلق الطبيعة أـ من صنع " تعريف كاسع للبعض مؤداه أف البيئة ىي
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 كجوده كمن مظاىره الصحراء كالبحار ، كأما ،ألف البيئة تتكوف من عنصرين األكؿ طبيعي كىو الذم ال دخل لئلنساف يف1" اإلنساف
ز العنصر الثاين فهو الصناعي أك اؼبشيد كتشمل البيئة اؼبشيدة استعماالت األراضي للزراعة كاؼبناطق السكنية كاؼبناطق الصناعية كاؼبراؾ

أكجز إعبلف مؤسبر البيئة البشرية اؼبنعقد يف  ،كقد3،كتعرؼ البيئة أيضا بأهنا احمليط الذم يعيش فيو الفرد كيؤثر فيو كيتأثر بو 2التجارية 
 .4' كل شيء وبيط باإلنساف'مفهـو البيئة يف كوهنا  1972ستوكهودل عاـ 

العبلقة القائمة بُت العادل الطبيعي ك البيوفزيائي كبُت العادل " نفس اؼبفهـو عندما عرؼ البيئة بأهنا 1975تبٌت مؤسبر بلغراد لسنة 
، لذا فإف أزمة اإلنساف مع بيئتو بدأت عندما اختل التوازف بُت ىذه العناصر ، فطغى 5"ذم ىو من صنع اإلنسافاالجتماعي كالسياسي اؿ

العنصر اؼبستحدث على العنصر األصلي كالذم أصبح يعاين من تدخبلت اإلنساف التعسفية كدل يعد قادرا على استيعاب التلوث الذم 
الذم يبس باؼباؿ العاـ الدكرل ك الًتاث اؼبشًتؾ لئلنسانية كالتلوث اغباصل على اؼبستول ،حيث تتعدد مظاىره ، فيوجد التلوث 6أحدثو

.  7الداخلي
من حيث نوعية البيئة اؼبطلوب ضبايتها كالذات اؼبستهدفة باغبماية  فهومهاأما البيئة بوصفها حقا من حقوؽ اإلنساف ك ربديدا دل

اغبق يف كجود البيئة اؼبتوازنة كقيمة يف ذاهتا كما يقتضيو ذلك من "يئة كيذىب إذل أنو يتبٌت البعض مفهوما موضوعيا للحق يف سبلمة الب
، كبالتارل ككفقا ؽبذا اؼبفهـو فإف ضباية 8"كجوب صيانة كربسُت النظم كاؼبوارد الطبيعية كمن دفع التلوث عنها أك التدىور اعبائر دبواردىا

اؼبتواجدة على بساط اؼبعمورة كيف ىوائها كربت أرضها كيف مياىها كقاع تلك اؼبياه، كىناؾ البيئة أصبحت حقا للكائنات غَت البشرية 
. 9"حق البيئة"تصبح للبيئة كما ربتويو من كائنات كموارد قيمة يف ذاهتا،فنكوف بصدد 

اثا مشًتكا، كيلقي على عاتق الدكلة كاألفراد كيتوافق ىذا الرأم مع كافة الوثائق كالنصوص الدكلية كالوطنية اليت اعتربت البيئة كمواردىا تر    
. 10كاجب ضباية ىذا الًتاث كتنميتو على اؼبستول الوطٍت كالدكرل

                                                           
، الطبعة األكذل، دار اعبامعة اعبديدة، (دراسة مقارنة)اؼبسؤكلية اؼبدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية كالطرؽ القانونية غبمايتها : ؿبمد سعيد عبد اهلل اغبميدم 1

 ، 15ص 2008األزاريطة،،

 . 105، ص 2008،ديواناؼبطبوعاتاعبامعية،اعبزائر، 2عمرسعداهلل،معجمفيالقانونىالدكلياؼبعاصر،ط2

ـ القانونية كالسياسية ، العدد عمار رجب معيشر ؾبيد ، دكر القانوف اعبنائي الدكرل يف ضباية البيئة من التلوث أثناء النزاعات اؼبسلحة  ، ؾبلة جامعة االنبار للعلو3
 . 349، ص  7

 104عمر سعد اهلل ، اؼبرجع السابق ، ص 4

 .1، اؽبامش رقم15ؿبمد سعيد عبد اهلل اغبميدم، اؼبرجع السابق،ص5

 .23، ص2008القانوف الدكرل للبيئة كظاىرة التلوث، دار الكتب القانونية، احمللة الكربل،مصر : معمر رتيب ؿبمد عبد اغبافظ -6

 . 9، ص  2005البيئة الدكلية من التلوث ، مام طبلؿ بن سيف بن عبداهلل اغبوسٍت ، ضباية 7

 . 68معمر رتيب ؿبمد عبد اغبافظ، اؼبرجع السابق، ص -8

، 2006/2007اؼبسؤكلية الدكلية عن التلوث عرب اغبدكد، أطركحة لنيل درجة دكتوراه دكلة يف القانوف العاـ، كلية اغبقوؽ، جامعة اعبزائر، :علي بن علي مراح -9
 .28ص

 .68ب ؿبمد عبد اغبافظ، اؼبرجع السابق، صمعمر ريت-10
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كمن الفقو من يتبٌت مفهوما ذاتيا للحق يف سبلمة البيئة فيذىب إذل أنو اغبق يف تأمُت كسط مبلئم غبياة اإلنساف كالعيش يف كرامة    
نوعية البيئة اليت هبب الدفاع عنها كتأمينها لكل فرد فيكوف لئلنساف يف ذاتو حق العيش يف كسط بيئة كتوفَت اغبد األدىن الضركرم من 

. 1خالية من التلوث كالتلويث بتأمُت كسط مبلئم غبياتو
العاؼبي للطبيعة  السابق اإلشارة إليو، أكد اؼبيثاؽ 1972جواف 5فباإلضافة إذل ما جاء يف اؼببدأ األكؿ من إعبلف استكهودل الصادر يف    

لئلنساف حق أساسي يف اغبرية كاؼبساكاة كيف ظركؼ معيشية مرضية كيف بيئة ؿبيطة تسمح لو " الذم تبنتو اعبمعية العامة يف مادتو األكذل أف
،  "باغبياة يف كرامة كرفاىية، كعليو كاجب مقّدس يف ضباية كربسُت البيئة لؤلجياؿ اغباضرة كاؼبقبلة

ربًتمو الدكلة من خبلؿ االمتناع عن التدخل بصورة مباشرة أك غَت مباشرة مع التمتع بو ، منع األطراؼ الثبلثة مثل  ك ىذا اغبق هبب أف
الشركات عن التدخل بأم شكل من األشكاؿ مع التمتع باغبق يف بيئة سليمة،كازباذ التدابَت البلزمة لتحقيق اإلعماؿ الكامل للحق يف 

.  2بيئة نظيفة 
من حيث أشخاصو  :م المطلب الثاف

الواقع إف اغبق يف سبلمة البيئة يتسع من حيث مضمونو،إذ لو عدة أبعاد من حيث أشخاصو اؼبتمتعُت بو كاؼبستهدفُت من ضبايتو،      
. فهو حق فردم كصباعي

د الطبيعية اػبالية من التلوث ىو حق فردم باعتبار أف مضمونو وبوم تلبية االحتياجات األساسية للفرد، متمثلة يف اغبصوؿ على اؼبوار   
. كيف نزع السبلح كمنع استخداـ األسلحة النوكية كاغبرارية كاعبرثومية باعتبارىا هتدد حياة اإلنساف كصحتو كأسباب عيشتو كرفاىيتو

للفرد اؼبطالبة بو يف  كاعبانب الفردم يف ىذا اغبق يعٍت أنو من اغبقوؽ اللصيقة بشخص اإلنساف ال هبوز التنازؿ عنها، كباؼبقابل وبق   
لصحة مواجهة الدكلة لتقـو بواجب كفالة ىذا اغبق بازباذ التدابَت كالوسائل البلزمة غبماية البيئة كصيانتها كاالمتناع عن كل ما ىو ضار با

. 3كالرفاىية عبميع أفراد اجملتمع كىي مسؤكلة عن ذلك
قوؽ الدكلية اليت وبتج هبا قبل الكافة، ذلك أنو يرتبط بالتزامات الدكؿ يف نطاؽ احل -حسب البعض-إذف يدخل اغبق يف سبلمة البيئة   

حياؿ اعبماعة الدكلية يف ؾبموعها باعتبار أف صبيع الدكؿ ؽبا مصلحة قانونية يف ضباية ىذا اغبق، كيقع بالتارل كاجب ضبايتو على صبيع 
.   4بعضها البعض يف بيئة سليمة الدكؿ، ذلك أف عجزىا عن إدراؾ ىذا الواجب يشكل انتهاكا خطَتا غبق

كاغبق يف سبلمة البيئة ىو حق صباعي أيضا، باعتبار أف البيئة السليمة ىي حق عبميع الدكؿ ك كذا الشعوب كاألجياؿ اغباضرة كاؼبقبلة 
. اليت تشكل اإلنسانية يف ؾبموعها

                                                           
مقدمة إذل ؾبلس جوف ، ق نوكس ، تقرير اػببَت اؼبستقل ،اؼبعٍت دبسالة التزامات حقوؽ اإلنساف اؼبتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة كنظيفة كصحية كمستدامة ،  -1

 A /HRC/22/43، رمز الوثيقة  22حقوؽ اإلنساف يف دكرتو 

2Oliver c Ruppel .third generation rights and the protection of evironement in namipia . page 103 

الرعاية الصحية حق للمواطنُت، كتتكفل الدكلة بالوقاية من األمراض " على أف 1996نوفمرب  28من الدستور اعبزائرم الصادر يف  54لذلك نصت اؼبادة  -3
 .9، ص(اؼبلحق) 61:، العدد 1996ظبية للجمهورية اعبزائرية لسنة ،  اعبريدة الر"الوبائية كاؼبعدية كمكافحتها

 . 32علي بن علي مراح،اؼبرجع السابق،ص: أنظر -4
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جزأ فإف أم اعتداء على جزء منها تنعكس آثاره الضارة لتتجاكز فأما حق الدكؿ يف البيئة السليمة، فلكوف البيئة اإلنسانية كاحدة ال تت   
مكاف كقوع الفعل الضار إذل الدكؿ األخرل، كىذا ينشأ حقا للدكؿ يف أف تنشد إمكانات ربقيق بيئة سليمة خالية من التلوث كذلك عن 

يف السبلمة البيئية احًتاـ حقوؽ الدكؿ األخرل اؼبماثلة  طريق التعاكف فيما بينها من أجل ضباية البيئة كربسينها، كيتطلب سبتع الدكلة حبقها
. 1يف إطار التبلـز بُت اغبقوؽ كالواجبات

إذل اعتبار سبلمة البيئة من عناصر الًتاث اؼبشًتؾ لئلنسانية حيث سبثل تراثا لؤلجياؿ القادمة  Kentكقد ذىب الفقيو كونت 
عن  باإلضافة لؤلجياؿ اغباضرة، فبا يستلـز ضبايتها من االستنفاذ كالتلوث، كانتهى إذل اعتبارىا من حقوؽ اؼبلكية باؼبفهـو اعبديد البديل

. 2ىيم اؼبلكية القديبة الفوضويةاألفكار التقليدية للملكية اػباصة كمفا
من اعبهة اليت يطلب منها كفالة ىذه اغبقوؽ : اف اعتبار اغبق يف البيئة من اعبيل الثالث غبقوؽ اإلنساف ، يطرح إشكاال مفاده

يف كجو حقوؽ  ، ألف ىناؾ من اعتربىا امتدادا للجيلُت األكؿ كالثاين ، كما يرل البعض أهنا تنخرط يف إسًتاتيجية رجعية تشكل عقبة
اإلنساف التقليدية ، كوف ىذه اغبقوؽ ذباكزت اؼبفهـو التقليدم ألف ؽبا جهة ؿبددة يبكن أف نطالبها باحًتامها كموضوعها ؿبدد كؽبا 
هبذه إجراءات معينة تتبع لتحقيقها كىذه كلها عناصر ال تتوافر يف حقوؽ اعبيل الثالث كمن بينها اغبق يف بيئة صحية ، فقد يكوف اؼبدين 

. 3اغبقوؽ الدكلة أك قد يكوف الفرد أحيانا كيف أحياف أخرل ؾبموعة من الدكؿ أك حىت اجملتمع الدكرل بأسره 
فبا أكردناه سابقا قبد أف حق اإلنساف يف بيئة نظيفة من حقوؽ التضامن فهو يهم الفرد على اؼبستول احمللي الداخلي ، كيهم 

، كنظرا لؤلنبية البالغة اليت أكالىا اجملتمع الدكرل للحق يف بيئة نظيفة ، قبده عقد اؼبؤسبرات ككضع الدكؿ بوصفها أعضاء يف اؼبنتظم الدكرل 
 .النصوص  ك أنشأ العديد من اؽبيئات غبماية البيئة كىو ما سنعاعبو يف اؼببحث اؼبوارل 

الدكلية لحماية البيئة  كاآلليات األساس القانوني: المبحث الثاني 
صوص الدكلية اليت تكفل ضباية البيئة تشكل يف ؾبملها القانوف الدكرل للبيئة ، الذم يعترب من الفركع اؼبستحدثة إف اؼبصادر كالن

ىذا يف القانوف الدكرل ، كما تتجلى أنبية ىذا الفرع يف تطور قانوف اؼبسؤكلية الدكلية كمنها اؼبسؤكلية على أساس اؼبخاطر ، كاؼببلحظ أف 
. 4قواعد دكلية جديدة ؼبواجهة اؼبخاطر البيئية اعبديدة ال سيما يف ؾبارل ربمل األعباء كالتمويل الفرع وبتاج إذل صياغة 

ئات كعليو سنتطرؽ يف اؼبطلب األكؿ إذل مصادر القانوف الدكرل للبيئة مركزين على اؼبعاىدات الدكلية للبيئة، ك اؼبطلب الثاين خصصناه للهي
. الدكلية غبماية البيئة 

االتفاقيات الدكلية لحماية البيئة : ؿ المطلب األك
 500تتأسس االتفاقيات الدكلية البيئية متعددة األطراؼ لتشكيل القانوف الدكرل للبيئة ، كتعطي التقديرات كجود أكثر من 

هنا إذل فًتة ما بعد باؼبئة ـ 60منها ذات طابع إقليمي ، كيرجع تاريخ  323معاىدة دكلية ، كغَت ذلك من االتفاقيات اؼبتعلقة بالبيئة ، 
. ، كعليو سنقتصر على بعض اؼبؤسبرات ك االتفاقيات  1السنة اليت عقد فيها مؤسبر ستوكهودل  1972

                                                           
 . 210-209،ص1995القانوف الدكرل العاـ، دار اؼبعارؼ، اإلسكندرية، : علي صادؽ أبو ىيف-1

 .42معمر رتيب ؿبمد عبد اغبافظ، اؼبرجع السابق، ص -2

  23-21، ص  2008،دار ىومة ، اعبزائر ،   6قادرم عبد العزيز حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدكرل كالعبلقات الدكلية احملتويات كاآلليات ، ط 3

 . 24، ص  2005صباؿ عبد الناصر مانع ، القانوف الدكرل العاـ اؼبدخل كاؼبصادر دار العلـو للنشر كالتوزيع ، عنابة ، 4
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.  1902االتفاقية الدكلية غبماية الطيور اؼبفيدة يف الزراعة لسنة  -
.  1911اتفاقية ضباية أنواع عجوؿ البحر اؼبهددة باالنقراض سنة -
 1909اغبدكدية بُت كندا كالواليات اؼبتحدة األمريكية سنة معاىدة حوؿ اؼبياه  -
.  1946االتفاقية الدكلية غبماية ظبك اغبوت ، كاشنطن سنة  -
 1973اتفاقية الوقاية من  تلويث السفن  -
 2 1982االتفاقية الدكلية لقانوف البحار  -
كارث الناذبة عن التلوث  النفطي اؼبربمة يف برككسل بتاريخ االتفاقية الدكلية اؼبتعلقة بالتدخل يف أعارل البحار يف حاالت الك-

29/11/19693 .
،اؼبعركفة رظبيا باسم اتفاقية األراضي الرطبة ذات األنبية الدكلية كخاصة بوصفها  1971اتفاقية رامسار غبماية األراضي الرطبة لعاـ  -

.  سبيل اغبفظ كاالستعماؿ اغبكيم لؤلراضي الرطبة كمواردىا مأكل للطيور اؼبائية توفر إطارا للعمل الوطٍت كالتعاكف الدكرل يف
.  1975اتفاقية االذبار الدكرل يف األنواع اؼبهددة باالنقراض من اغبيوانات كالنباتات الربية  -
.  1979اتفاقية األنواع اؼبهاجرة لعاـ  -
 1972اتفاقية ضباية الًتاث العاؼبي لسنة  -
 .4 1993عاـ اتفاقية التنوع البيولوجي ؿ -
. من العهد الدكرل للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  12اؼبادة  -
اإلعبلف الذم يعد اعًتافا كاضحا بأّف عناصر البيئة ىي من العوامل األساسية لرفاه كحياة اإلنساف كتبله  1972إعبلف ستوكهودل لعاـ  -

باهتا من العيش بسبلـ كحرية،كتتوجت ىذه القرارات كاإلعبلنات بقرار اؽبيئة العامة إعبلف الىام ليثبت حق اإلنساف يف اغبياة بكامل متطل
. 5كالذم يكرس حق األفراد يف بيئة مناسبة لصحتهم كرفاىيتهم 1990لؤلمم اؼبتحدة يف عاـ 

. 22/3/1985اتفاقية فييّنا غبماية طبقة األكزكف اؼبوقعة يف _ 
. 1992اخ يف الربازيل عاـ اتفاقية ريودم جانَتك بشأف تغَت اؼبن_ 
.  1994اتفاقية مكافحة التصحر باريس  -

. 1997بركتوكوؿ كيوتو بشأف تغَت اؼبناخ يف ديسمرب _ 

                                                                                                                                                                                                 
 . 19اؼبرجع السابق ،  عمر سعد اهلل ،1

 .98، ص  2007،  5كماؿ رزيق  ، دكر الدكلة يف ضباية البيئة ، مقاؿ منشور يف ؾبلة الباحث ، جامعة كرقلة، عدد 2

 .457ؿبمد سعيد عبد اهلل اغبميدم، اؼبرجع السابق،ص3

International convention  the energy and biodiversity intiative page 2-4 4 

 . 9،ص  2008النواب اللبناين ،اػبطة الوطنية  غبقوؽ اإلنساف ، اغبق يف بيئة سليمة ، بَتكت  ؾبلس5
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،أكد ىذا اؼبيثاؽ على أنو هبب على اإلنساف أف يكتسب اؼبعرفة     البلزمة لصيانة كتنمية قدرتو على  1983اؼبيثاؽ العاؼبي للطبيعة  -
. الطبيعية بطريقة تكفل اغبفاظ على األنواع اإلحيائية كالنظم االيكولوجية لصاحل األجياؿ اغباضرة كاؼبقبلة استخداـ اؼبوارد 

.  2000بركتوكوؿ قرطاجنة اؼبتعلق بالسبلمة اإلحيائية لبلتفاقية اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي  -
، حيث صدر عنو خطط عمل  21زه يف تطبيق أجندة القرف الذم قاـ دبراجعة التقدـ الذم مت إحرا 2002إعبلف جوىانسربغ لسنة  -

. 1يف ؾباالت ؿبددة مثل اؼبياه كالطاقة كاالحتباس اغبرارم 
.  1987بركتوكوؿ مونتًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفذة لؤلكزكف  -
 1989لعاـ " االتفاقيات البيئية سجل"، كيورد 1989 اتفاقية بازاؿ اؼبتعلقة دبراقبة حركة النفايات عرب اغبدكد كبالتخلص منها لعاـ -

 .معاىدة إصباالن  139اػباص بربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة 
ة كغَتىا كما توجد أيضان معاىدات ال تعاجل القضايا البيئية أساسان كلكنها تتناكؿ االلتزامات البيئية،كمن بينها االتفاقيات اؼبتعلقة بالتجار

اتفاقيات التجارة اغبرة اإلقليمية،كاتفاقية السوؽ األكركبية اؼبشًتكة،كاالتفاقيات اػباصة بإنشاء ،ك(مثل اعبات)من شؤكف التعاكف الدكرل 
. 19902 البنك الدكرل كبنوؾ التنمية اإلقليمية اؼبتعددة األطراؼ،كاتفاقيات معونات التنمية اؼبتعددة األطراؼ مثل اتفاقية لومي الرابعة لعاـ

. 4كىناؾ العديد من االتفاقيات الدكلية اػباصة بالبيئة تطرقنا إذل أنبها3 2001لوثات العضوية الثابتة اتفاقية ستوكهودل اػباصة بادل -
 : أما اؼبؤسبرات الدكلية اػباصة بالبيئة فنورد منها مايلي 

اغبق يف بيئة نظيفة ،  كىو أىم مؤسبر دكرل للبيئة ، حيث أنو قبل اؼبؤسبر دل يكن ىناؾ صك دكرل ينص على 1972مؤسبر ستوكهودل لعاـ  -
توصية ،  109مبدأ ، ك خطة عمل تتضمن  26تبٌت اؼبؤسبر إعبلف ستوكهودل الذم يتكوف من ثبلثة صكوؾ غَت ملزمة كإعبلنا يتضمن 

. 5حيث ربط اؼببدأ األكؿ بُت البيئة كحقوؽ اإلنساف 
. ير البلزمة إليقاؼ آثار التدىور البيئيككاف الغرض منو ىو بلورة االسًتاتيجيات كالتداب 1992مؤسبر ريودم جانَتك_ 
. بكوبنهاجن،الدامبرؾ  2009ُعقد مؤسبر األمم اؼبتحدة لتغَت اؼبناخ يف ديسمرب : 2009مؤسبر كوبنهاغن  -
بكانكوف،اؼبكسيك حيث قامت األطراؼ باالنتهاء   2010ُعقد مؤسبر األمم اؼبتحدة لتغَت اؼبناخ يف ديسمرب : 2010مؤسبر كانكوف  -

إذل إدراكو إذل اغباجة لعمل زبفيضات كبَتة    16 -مادة / 1كيوجب مسار ىذه االتفاقية كما يشَت اؼبقرر . إعداد اتفاقيات كانكوف من
. درجة مئوية° 2يف االنبعاثات العاؼبية هبدؼ اغبد من زيادة درجات اغبرارة العاؼبية دبا يساكم 

                                                           
 3، ص  2008ديسمرب صباعة اػبط األخضر البيئية الكويتية ، التنمية اؼبستدامة طريقنا كبو اؼبستقبل ، إصدار خاص دبناسبة االحتفاؿ العاؼبي بيـو األرض ، 1

  299، ص  15اغبق يف بيئة صحية ،الوحدة رقم 2
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M15.pdf 

 11ؾبلس النواب اللبناين ،اؼبرجع السابق ،ص 3

لبلطبلع على اؼبزيد من االتفاقيات ، انظر موقع منظمة اػبط األخضر الكويبتية  4
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=387 

 296ص /اغبق يف بيئة صحية ، اؼبرجع السابق 5

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=387
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. 2011ديسمرب  11نوفمرب كحىت  28ير اؼبناخ يف ديرباف،جنوب إفريقيا يف الفًتة من ُعقد مؤسبر األمم اؼبتحدة لتغ: مؤ سبر ديرباف_ 
 كتغطي نتائج مؤسبر ديرباف موضوعات كثَتة يُذكر منها ربديد فًتة التزاـ ثانية دبوجب بركتوكوؿ كيوتو كقرارا حوؿ العمل التعاكين طويل

ضر للمناخ،كما كافقت األطراؼ على بدء عمل الفريق العامل اؼبخصص األجل دبوجب االتفاقية كاالتفاؽ على تشغيل الصندكؽ األخ
إعداد بركتوكوؿ كأداة قانونية أخرل أكنتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية دبوجب االتفاقية "اؼبعٍت دبنهاجديرباف للعمل اؼبعّزز لُيكلف دبهمة 

،كهبب أف تدخل النتائج حيز التنفيذ 2015ا اؼبفاكضات يف ،كمن اؼبخطط أف يستكمل فريق العمل ىذ"يتم تطبيقها على كل األطراؼ
.    2020اعتباران من عاـ 

جلسة  36بوف،أؼبانيا،كقد تضمن اؼبؤسبر  يف 2012مايو  25-14انعقد ىذا االجتماع يف الفًتة من : بوف بشأف تغَت اؼبناخ مؤسبر -
نولوجية،كتضمن اؼبؤسبر أيضا الفريق العامل اؼبخصص اؼبعٍت بالعمل التعاكين للهيئة الفرعية للتنفيذ كاؽبيئة الفرعية للمشورة العلمية كالتك

يف الطويل األجل دبوجب االتفاقية يف دكرتو اػبامسة عشر،كالفريق العامل اؼبخصص اؼبعٍت بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لؤلطراؼ اؼبدرجة 
لدكرة األكذل للفريق العامل اؼبخصص اؼبعٍت دبنهاجديرباف للعمل اؼبعّزز،كيف اؼبرفق األكؿ دبوجب بركتوكوؿ كيوتو يف دكرتو السابعة عشر،كا

كيز ظل دكرة الفريق العامل اؼبخصص اؼبعٍت بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لؤلطراؼ اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ دبوجب بركتوكوؿ كيوتو،مت الًت
لتزاـ الثانية دبوجب بركتوكوؿ كيوتوك اختتاـ أعمالو يف مؤسبر األطراؼ العامل بوصفو على القضايا اؼبزمع االنتهاء منها من أجل إقرار فًتة اال

كظل ىناؾ العديد من اؼبسائل اؼبعلقة،دبا يف ذلك طوؿ الفًتة الزمنية الثانية لبللتزاـ دبوجب بركتوكوؿ . اجتماع األطراؼ يف بركتوكوؿ كيوتو
.  كيوتو كترحيل الوحدات الفائضة

يف بانكوؾ  2012سبتمرب  5أغسطس إذل  30انعقدت ىذه اعبلسة غَت الرظبية يف مابُت : 2012كؾ بشأف تغَت اؼبناخ ؿبادثات بانك -
 بتايبلند،كدبوجب الفريق العامل اؼبخصص اؼبعٍت دبنهاجديرباف للعمل اؼبعّزز،اجتمعت األطراؼ يف جلسات مائدة مستديرة ؼبناقشة رؤيتها ك

مل اؼبخصص اؼبعٍت دبنهاجديرباف للعمل اؼبعّزز،كالنتائج اؼبرجوة ككيفية تعزيز اؼببادرات التعاكنية الطموحات اػباصة بالفريق العا
.  الدكلية،باإلضافة إذل العناصر اليت يبكن أف تشكل كتضبط أعماؿ الفريق العامل اؼبخصص اؼبعٍت دبنهاجديرباف للعمل اؼبعّزز

تزامات اإلضافية لؤلطراؼ اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ دبوجب بركتوكوؿ كيوتو على تسوية ركز الفريق العامل اؼبخصص اؼبعٍت بالنظر يف االؿ
القضايا اؼبعلقة لضماف االنتهاء من أعماؿ الفريق يف الدكحة بنجاح من خبلؿ التوصية بإدخاؿ تعديل على مؤسبر األطراؼ العامل بوصفو 

يناير  1لك بفًتة التزاـ ثانية دبوجب الربكتوكوؿ تبدأ على الفور اعتبارا من اجتماع األطراؼ يف بركتوكوؿ كيوتو من أجل إقراره،كيسمح ذ
كأصدر الفريق العامل اؼبخصص اؼبعٍت بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لؤلطراؼ اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ دبوجب بركتوكوؿ كيوتو . 2013

.  على بركتوكوؿ كيوتو تقارير غَت رظبية ربدد عناصر ازباذ قرار الدكحة بإقرار تعديبلت
استمر الفريق  العامل اؼبخصص اؼبعٍت بالعمل التعاكين الطويل األجل دبوجب االتفاقية يف العمل على التوصل إذل حلوؿ من 

. 1أجل إقباز مهاـ ؿبددة صادرة عن مؤسبر األطراؼ يف دكرتو السابعة عشر

                                                           
،   2012نوفمرب  26، االثنُت  556،  12الدكرل للتنمية اؼبستدامة ، نشرة مفاكضات األرض ،اجمللد رقم  اؼبعهد1

 http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12556a.pdf: انظر اؼبوقع 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12556a.html
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أم بعد  1972تنص بصفة مباشرة على اغبق يف البيئة إال بعد عاـ  من خبلؿ ما سبق قبد أف اؼبواثيق الدكلية غبقوؽ اإلنساف دل
) مة مؤسبر ستوكهودل كلقد استعرضنا بعضا من االتفاقيات كاؼبؤسبرات الدكلية اؼبهتمة بالبيئة كحق من حقوؽ اإلنساف مرتبط بالتنمية اؼبستدا

( . اغبق يف التنمية 
كلية أنشأت غبماية البيئة بعد أف اطلعنا على اتفاقيات اؼبؤسبرات الدكلية لكن يرد إذل الذىن تساؤؿ مفاده ىل ىناؾ آليات د 

. كىذا ما سنتطرؽ إليو يف اؼبطلب اؼبوارل 
اآلليات الدكلية لحماية البيئة : المطلب الثاني 

اآللية أك اإلطار البيئي اؼببلئم لتوحيد اعبهود الدكلية يف ؾباؿ ضباية البيئة  -شكلت اؼبنظمات الدكلية ، العامة كاؼبتخصصة
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة باعتباره ىيئة فرعية أنشأهتا اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف أعقاب مؤسبر ستوكهودل لسنة كالتنسيق بينها ، أنبها 

كدبقتضى ىذا القرار يتكوف ؾبلس إدارة برنامج األمم  1972ديسمرب  15اؼبؤرخ يف (  27-د )  2997، كذلك دبقتضى قرارىا  1972
عضوا تنتخبهم اعبمعية العامة كتتلخص مهمة ىذه اؽبيئة يف تشجيع النشاطات كتطبيق برنامج العمل احملدد يف ندكة  58اؼبتحدة للبيئة من 
قدـ تقريره إذل اجمللس االقتصادم كاالجتماعي الذم وبوؿ إذل اعبمعية العامة ما قد يراه ضركريا من تعليقات كيتوذل ستوكهودل ، كما م

 :الربنامج تنفيذ مايلي 
. ازبذت العاصمة الكينية نَتكيب مقرا لو

البيئي الذم يتناكؿ نظاـ الرصد إذل ثبلثة أقساـ رئيسية إحداىا يتعلق بالتقوًن  -بصفتو ككالة متخّصصة-كينقسم الربنامج     
ئية، العاؼبي كالنظاـ الدكرل الشامل للمعلومات كاؼبوارد، كالثاين خاص بربنامج رصد األرض الذم يوفر التحذيرات اؼببكرة بشأف األخطار اليب

. 1كالثالث يشمل الًتبية كالتدريب البيئي كالقوانُت البيئية الدكلية
:  رل كقد سبثلت كظائف الربنامج فيما م

. النهوض بالتعاكف الدكرل يف ميداف البيئة كالتوصية بالسياسات اليت تتبع ؽبذا الغرض  -
توفَت إرشادات السياسات العامة من أجل توجيو كتنسيق الربامج البيئية داخل منظومة األمم اؼبتحدة   -
شأف تنفيذ الربامج البيئية داخل منظومة األمم اؼبتحدة  تلقي كاستعراض التقارير الدكرية للمدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة ب -
إبقاء حالة البيئة العاؼبية قيد االستعراض من أجل كفالة االىتماـ الدكرل بالقضايا البيئية البالغة اػبطورة   -
. ئية حبسب االقتضاء النهوض دبسانبة اجملتمعات العلمية الدكلية الوثيقة الصلة بالبيئة يف تقدًن اؼبعارؼ كاؼبعلومات اليب -
ة يف إبقاء تأثَت السياسات البيئية الوطنية كالدكلية على البلداف النامية عبلكة على مشاكل التكاليف اإلضافية اليت تتكبدىا الدكؿ النامي -

غضوف تنفيذ الربامج اإلمبائية قيد االستعراض اؼبستمر  
 .2ك إقرارىا استعراض برنامج االستفادة من موارد الصندكؽ البيئية  -

                                                           
 . 226،ص1996: ، السنة124:، ؾبلة السياسة الدكلية، العدد"دكر التنظيم الدكرل يف ضباية البيئة: "ؿبمد اؼبصاغبة -1

 98عمر سعد اهلل ، ص 2
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كتنفيذا ؼبا تضمنتو خطة عمل استكهودل من توصيات قاـ الربنامج بتطوير عمل كرسم خطط كسياسات بيئية تركز أنبها على        
 .اإلدارة البيئية ،الصحة اإلنسانية كالبيئة،  متابعة األنظمة البيئية ، البحار كاحمليطات،البيئة، كالتنمية الطاقة

كقد اذبهت جهود األمم اؼبتحدة  فيما بعد إذل دراسة األبعاد كاالنعكاسات البيئية على التنمية فأنشأت اعبمعية العامة سنة       
لتقدًن شرح  WCED" اللجنة العاؼبية للبيئة كالتنمية"بناء على اقًتاح ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة عبنة دكلية تسمى  1983

تنمية اؼبستدامة ككيفية تطبيقها، كما مت اقًتاح عدة تدابَت بناءة تنظيمية كمالية كقانونية للمساعدة على حل اؼبشاكل أكثر تفصيبل لل
. 1االقتصادية كمشاكل البيئة اغبية من خبلؿ ضباية البيئة كالتنمية اؼبستمرة كاؼبتجددة

د اؼبهتم بالبيئة على مستول األمم اؼبتحدة، فقد مت إنشاء عباف كالواقع فإف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة دل يكن اعبهاز الوحي    
عبنة حقوؽ "كفركع أخرل عديدة مهتمة باؼبوضوع ذاتو كمن زكاياه اؼبتعددة، كذلك يف إطار اجمللس االقتصادم كاالجتماعي كمنها 

اإلنساف كضباية البيئة، كىي اؼبهمة اليت استكملها  اليت كاف ؽبا دكر كبَت من خبلؿ إسهاماهتا يف حبث العبلقة بُت التمتع حبقوؽ" اإلنساف
اؼبتعلق حبقوؽ اإلنساف كتغَت اؼبناخ الصادر يف  7/23فيما بعد ؾبلس حقوؽ اإلنساف الذم كاف من أبرز قراراتو يف ىذا الشأف القرار رقم

صلة بشأف العبلقة بُت تغَت اؼبناخ ، الذم طلب من مفوضية األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف أف ذبرم دراسة ربليلية مف28/3/2008
. 2كحقوؽ اإلنساف على أف تقدـ إذل اجمللس يف دكرتو العاشرة

كقد كاف لبعض الوكاالت اؼبتخصصة األخرل التابعة لؤلمم اؼبتحدة أف قامت بتوفَت آليات كإعداد تقارير خاصة بقضايا البيئة، كمنها     
بية كالعلـو كالثقافة ، منظمة األغذية كالزراعة، اؼبنظمة البحرية الدكلية، منظمة العمل الدكلية، منظمة األمم اؼبتحدة للًت: الوكاالت التالية

إخل، كيقـو اجمللس االقتصادم كاالجتماعي ...برنامج األمم اؼبتحدة للتنمية، منظمة الصحة العاؼبية، منظمة األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية
. الت ك األجهزة الفرعية اليت تنشئها تبلفيا لبلزدكاج الذم يبكن أف وبدث بينهادبهمة التنسيق بُت أنشطة ىذه الوكا

الخاتمة 
إف اغبديث عن البيئة باعتبارىا حقا من حقوؽ اإلنساف أمر حديث نسبيا ، اذ دل ينص عليها  اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف 

على اؼبستول الصناعي كالتكنولوجي ، تنبهت الدكؿ إذل خطورة التلوث أك العهداف الدكلياف إال بصورة عابرة ، لكن مع التطور اغباصل 
ـ كتأثَته على الوجود البشرم على اعتبار أف التلوث ليس أمرا داخليا حبتا ، إمبا يتعداه ليؤثر على البشرية صبعاء من أجل ذلك سعت األـ

تعٌت حبماية البيئة ، ألف اغبق يف البيئة كما ىو حق لؤلفراد ىو  اؼبتحدة كىيئاهتا اؼبختلفة إذل عقد مؤسبرات كاتفاقيات ، كأنشأت ىيئات
ق أيضا حق تضامٍت ، يرتبط حبقوؽ أخرل على رأسها اغبق يف التنمية ، كعليو فإف النقد الذم كجهو الفقهاء للقانوف الدكرل العاـ ، أرل أف

ت الدكلية ، إال أف انعداـ آليات تفعيلها ، ك غلبة اؼبصاحل يبكن توجيهو للقانوف الدكرل للبيئة فرغم الًتسانة الضخمة من االتفاقيا
. االقتصادية الدكلية سيؤدم ال ؿبالة إذل انتهاؾ اغبق يف بيئة نظيفة 

 
 

 
                                                           

 .124، ص1994:، السنة117:،ؾبلة السياسة الدكلية، العدد"األمم اؼبتحدة كالنظاـ الدكرل غبماية البيئة:" حاـز حسن صبعة -1

 (.اعتمد دكف تصويت)، 41، اعبلسة (9-د)، 28/3/2008الصادر يف  7/23أنظر مضموف القرار رقم  -2
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اإلنساف اؼبتعلقة بالتمتع ببيئة أمنة كنظيفة كصحية كمستدامة،مقدمة إذل جوف،ىنوكس،تقريراػببَتاؼبستقل،اؼبعٍت دبسألة التزامات حقوؽ   -1
. A /HRC/22/43،رمز الوثيقة 22ؾبلس حقوؽ اإلنساف يف دكرتو 

 .2008ؾبلس النواب اللبناين،اػبطة الوطنية غبقوؽ اإلنساف،اغبق يف بيئة سليمة،بَتكت  -2
 

مواقع اإلنترنت  : خامسا 
. االتفاقيات،انظر موقع منظمة اػبط األخضر الكويبتية الطبلع على اؼبزيد من  –1

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=387 
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M15.pdf   15 اغبق يف بيئة صحية،الوحدة رقم  –2
.  2012نوفمرب  26،االثنُت  556 ، 12اؼبعهد الدكرل للتنمية اؼبستدامة،نشرة مفاكضات األرض،اجمللد رقم   –3

 http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12556a.pdf: انظراؼبوقع 
 

جنبية  األالمراجع : سادسا 
International convention  the energy and biodiversity intiative- 1  

2 - Oliver c Ruppel .third generation rights and the protection of evironement in  
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البيئة على الحفاظ في اإلقليمية ك المحلية الجماعات دكر  
 كرقلة جامعة/ العامة الحريات ك اإلنساف حقوؽ: تخصص -ماجستير األكلى السنة/ فاطنة طاكسي

 
:  مقدمة

  الواقع من  احمللية اؽبيئات لقرب  نظرا كذلك  مركزية قضية  منها أكثر إقليمية  ؿبلية  قضية  البيئة ضباية مسألة تعترب
 كالبلديات الواليات عن  الساحلية كالبلديات الواليات بُت اؼبكونات ىذه  زبتلف  ،حيث هبا تتميز اليت  البيئة مكونات كخصوصيات

   عمليات يف  تتدخل ،اليت كاػباصة العامة  القوانُت من  ؾبموعة  ربكمو  البيئة ضباية موضوع  ألف كنظرا ، كالصحراكية  الداخلية
 تسميات ربت  كالبلديات الواليات مستول على  كؿبلي جهوم امتداد اؽبيئات ؽبذه  يكوف أف الطبيعي من فإنو ، ىيئات عدة  تطبيقها
 نبا  كالوالية البلدية ،كتعترب البيئة ؾباؿ يف  اؼبتعاملُت ـبتلف بُت كالعملي  الفعاؿ اؼبنسق  دكر اؽبيئات  ىذه تلعب ،حيث ـبتلفة كمهاـ

 كإدراؾ  اؼبواطن من  قرهبما حبكم  اجملاؿ ىذا يف تؤديانو أف  ينتظر الذم  اؼبؤثر للدكر نظرا  البيئة ضباية  مسألة يف  الرئيسيتاف  اؼبؤسستاف
 15 اؼبادة حسب  1996 دستور ،يعترب اعبزائر كيف ، السكاف  يعانيها اليت  البيئية اؼبشاكل  طبيعة آخر  جهاز أم من أكثر مسؤكليها

 لبلمركزية  حية صورة  يعكس ما  كىذا ، القاعدية  اعبماعة ىي  البلدية أف ك ، كالوالية البلدية ىي للدكلة  اإلقليمية  اعبماعات ،أف منو
 النصوص  كفق بتنفيذىا تقـو حبيث ، البيئة ضباية  ؾباؿ يف  كمهاـ صبلحيات  عدة  لكليهما التشريعات أسندت  كقد ،  اإلدارية
:  عن أتساءؿ أف رل فحق كعليو ، الغرض ؽبذا  اؼبهيأة  اؼبادية  كاإلمكانيات البشرية  للوسائل  ،كتبعا الشأف ىذا يف  الصادرة القانونية

:   يف تتمثل فرعية ،تساؤالت التساؤؿ ىذا عن كيتفرع ؟ بالبيئة اؼبرتبطة اؼبشكبلت حل يف احمللية اعبماعات جهود  آثار ك فعالية مدل
  يبتد حد أم كإذل  ؟  اعبزائرية التشريعات دبختلف اؼبكرسة ك البيئة على  اغبفاظ ؾباؿ يف احمللية  اعبماعات تدخل صبلحيات ماىي

 ؟ البيئة ضباية  بغية  اعبماعات ىذه  إطاره يف تعمل الذم  النطاؽ
 

 البيئة على الحفاظ في الوالية دكر: األكؿ المبحث
 كتتمتع ، للدكلة  إدارية مقاطعة تشكل  إقليمية  عمومية صباعة  تعترب اليت الوالية كأنبها البيئة ضباية ؾباؿ يف العاملة اؽبيئات تتعدد

 ىذا يف  تدخلها كؾباالت  البيئة ضباية يف  المركزية كهيئة  الوالية  تلعبو الذم  الدكر كؼبعرفة ، اؼبارل كاالستقبلؿ  اؼبعنوية بالشخصية
 القوانُت دبوجب  أـ 90/09 الوالية قانوف دبوجب  سواء سبارسها اليت الصبلحيات  دراسة  ينبغي  ،فإنو احمللي اؼبستول على  اؼبيداف
.  بالبيئة اؼبتعلقة

 الوالية قانوف في البيئة بحماية المتعلقة الوالية اختصاصات:  األكؿ المطلب
 نبا ىيئتاف كللوالية ، كثقافية كاجتماعية  كاقتصادية سياسية  اختصاصات كؽبا  الدكلة إقليم من  جزء على تًتبع  إدارية ىيئة  الوالية تعترب

  السلمية اإلدارة ربت  توضع إدارة  للوالية أيضا  الوالية، يف اؼبداكلة ىيئة  يعد منتخب ؾبلس كىو  الوالئي الشعيب اجمللس ك الوارل: 
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 السلطة بذلك يبثل لئلدارة،حيث العاـ التنسيق الوارل  كيتوذل ، اغبكومة كقرارات  الوالئي الشعيب اجمللس مداكالت بتنفيذ  كتكلف للوارل
 ،1للوالية  االقليمي االمتداد إطار يف  القوانُت  بتنفيذ يقـو إذ  كزارة لكل كذلك  اؼبباشر اؼبمثل كىو  الوالية مستول على  التنفيذية
:  مايلي منها  البيئة غبماية العاـ اؼبفهـو  ضمن تندرج بصبلحيات سابقة كقوانُت 90/09 القانوف دبوجب  مكلفة كالوالية
 90/09 الوالية لقانوف السابقة  الوالية قوانين خالؿ من الوالية صالحيات:  األكؿ الفرع

:مايلي خبلؿ من كتظهر    
 على  البيئة ضباية بقضايا  العمومية السلطات اىتماـ ببداية توحي مؤشرات ضبل كقد : 1969 لسنة 69/38 رقم الوالية قانوف:أكال

 يف يشرع: الوالئي الشعيب اجمللس أصبح 76 ك 75 ك 74 للمواد طبقا أنو:  منها الصبلحيات بعض  للوالية أسند حيث احمللي الصعيد
 هتيئة كيسهل  الفبلحي التجديد  كاستصبلحها،يشجع  الًتبة كضباية  اػبالية األراضي  استثمار على يساعد أف يبكن  نشاط كل

   كالتصريف الصحية  كاإلصبلحات التهيئة أشغاؿ صبيع يف ،يشرع الفيضانات أخطار ؼبكافحة  مبادرة كل كيتخذ الفبلحية اؼبساحات
 تأمُت إذل  يرمي عمل كل يف ،يشرع الوالية تراب يف  للتشجَت عملية كل كيسهل يشجع ، للوالية االقتصادية اغبماية يف  اؼبسانبة بقصد
  ربديد دبناسبة عرضية بصفة  البيئة غبماية العامة األطر كرس فاؼبشرع كمنو ، الغابات مشاتل إنتاج تسهيل كتوسيعها الغابات ضباية

 2. الوالية اختصاصات
 حبماية  كاؼبتعلقة  بالوالية اؼبنوطة  الصبلحيات أف كنبلحظ  سابقا اؼبذكور للقانوف تعديبل كيعترب : 81/02 رقم الوالية قانوف: ثانيا
 ربديد أف على منو مكرر 172 اؼبادة نصت حيث  اإلرجاء سياسة على  اؼبشرع اعتمد كقد القانونُت، من كل يف ذاهتا ىي البيئة

: منها3 الحقة تنظيمية  نصوص إصدار ،فتم دبرسـو يصدر  قطاع لكل بالنسبة  الوالية اختصاصات
 منو 3 ادل ،كأكدت كيفياهتا كيضبط  الطبيعية كاحملميات الوطنية اغبظائر تصنيف قواعد وبدد الذم 87/143 رقم التنفيذم  اؼبرسـو/ أ

. البلديات بًتاب طبيعية ؿبمية أك  حظَتة لتصنيف دعول فتح الوارل من يطلب أف شخص ألم يبكن أنو على
 ضركرة على منو3ادل ،كتنص قائمتها كوبدد اؼبصنفة  اؼبنشآت على اؼبطبق  التنظيم يضبط الذم 88/149رقم التنفيذم  اؼبرسـو/ ب

 البلدم الشعيب اجمللس رئيس أك  كالوارل البيئة حبماية اؼبكلف الوزير قبل من  التصريح أك الًتخيص على بالقائمة كاردة منشأة أم حصوؿ
. التلوث كمستول حجمها  حسب

 حبماية اؼبتعلق 83/03 رقم القانوف البيئة ضباية يف  احمللية اعبماعات  دكر لتكريس صدر قانوف أىم ،يعترب اؼبراسيم تلك جانب إذل/ ج
  دبوجب مشاركتها  كيفية كربدد  البيئة  ضباية تدابَت  لتطبيق الرئيسية اؼبؤسسات سبثل  احمللية اجملموعات أف على نص كالذم ، البيئة

 4.أكتنظيمية تشريعية نصوص
 

                                                           
 .95،ص2011، كرقلة ،جامعة حقوؽ اؼباجستَت شهادة لنيل مذكرة ، البيئة ضباية ؾباؿ يف احمللية اعبماعات ،دكر اجمليد عبد رمضاف1

 .43،ص2011، كرقلة ،جامعة حقوؽ اؼباجستَت شهادة لنيل ،مذكرة اعبزائر يف البيئة  ضباية يف  البلمركزية اؽبيئات تدخل  ؾباؿ ، اغبق عبد خنتاش2

 ،جامعة عكنوف اغبقوؽ،بن ،كلية العاـ القانوف يف دكتوراه ،رسالة اعبزائر يف البيئة غبماية  القانونيةاإلدارية ،الوسائل اؼبنعم عبد أضبد بن3
 .172،ص2009اعبزائر،

 .96 ،ص السابق ،اؼبرجع اجمليد عبد رمضاف4
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:  90/09 رقم الوالية قانوف ظل في الوالية صالحيات:الثاني الفرع
 أف على بالنص منو 58 ادل أكدتو ما ،كىو البيئة ضباية ؾباؿ يف للوالية أكسع  صبلحيات كمنح  1990 سنة صدر كقد     

 نص النوعية،كما فصائلها كترقية البيئة كضباية  الوالية إقليم كهتيئة  التنمية أعماؿ  تشمل عامة بصفة  الوالئي الشعيب اجمللس  اختصاصات
 ، تنفيذه كمراقبة العمرانية التهيئة  ـبطط ربديد يف  مشاركتو: منها  الوالئي الشعيب اجمللس هبا يقـو البيئة حبماية تتعلق اختصاصات على

 كافة ،يتخذ الطبيعية اآلفات ك الكوارث من الوقاية تدابَت  ،تشجيع الفبلحية األراضي كتوسيع ضباية إذل ترمي اليت العمليات كل ذبسيد
  األكبئة ،مكافحة الًتبة كضباية كالتشجَت الغابية األمبلؾ تنمية إذل  يرمي عمل بكل ،يبادر كاعبفاؼ  الفيضانات أخطار ضد  اإلجراءات

. 1 الصحية الوقاية أعماؿ تطبيق على يسهر ، اغبيوانية الصحة ؾباؿ يف
 على  مسؤكؿ أنو على 96 ادل أشارت ،لكن البيئة ؾباؿ يف لو اختصاصات  ربديد إذل  الوالية قانوف  يتعرض فلم  للوارل بالنسبة أما

  دبتابعة  ملـز أنو على  84ك 83 ادل نصت ،كما البيئة سبلمة تشمل اليت اػبَتة ىذه كالسبلمة العامة كالسكينة  النظاـ على احملافظة
 جلية بصورة جسدت القانوف ىذا يف الواردة الصبلحيات أف فنبلحظ كعليو ، البيئة حبماية اؼبتعلقة فيها دبا  الوالئي اجمللس قرارات كتنفيذ

 2.البيئة حبماية االىتماـ
 البيئة قوانين في الوالية اختصاصات:  الثاني المطلب

:  كمنها البيئة غبماية  العاـ اؼبفهـو  ضمن تندرج أيضا بصبلحيات أخرل قانونية نصوص يف  مكلفة الوالية         
 :المستدامة التنمية إطار في البيئة لحماية03/10 رقم قانوف ظل في الوالية صالحيات:  األكؿ الفرع

 معلومة كل الوالية تلقي:  منها ك كالصناعية، الطبيعية كعناصرىا  البيئة على باحملافظة  اؼبتعلقة  الصبلحيات بعض  للوالية  أسند كقد
  الوارل ،تسليم اػبصوص هبذا معلومات حبوزتو شخص أم قبل من العمومية الصحة على التأثَت شأهنا من كاليت  البيئة بعناصر تتعلق

 ما إذا الرخصة  تسليم رفض للوارل أيضا ،كىبوؿ عنها تنجر اليت األخطار كحسب  ألنبيتها تبعا كذلك اؼبصنفة  اؼبنشآت إقامة لرخص
 اؼبنشأة صاحب إخضاع ضركرة  الرخصة  الوارل لتسليم  يشًتط أنو على القانوف نفس يؤكد ،كما بالبيئة مضر اؼبنشأة نشاط أف تبُت

 غَت منشأة  استغبلؿ من أخطار قبمت كإذا ، للمشركع احملتملة باالنعكاسات تتعلق كدراسة عمومي كلتحقيق  التأثَت دراسة  لتقدير
 من تقرير على بناء  اؼبثبتة األضرار إلزالة  الضركرية  التدابَت الزباذ أجبل لو كوبدد اؼبنشأة صاحب إقليميا اؼبختص الوارل يعذر  مصنفة
 ىذا أكد أيضا ، 3اؼبفركضة الشركط تنفيذ حُت إذل  اؼبنشأة سَت بوقف الوارل يأمر  احملدد األجل يف  اؼبستغل يبتثل دل ،كإذا البيئة مصاحل
 ضباط  احملاضر تلك ،كوبرر البيئة ضد كاؼبمارسات  اؼبصنفة باؼبؤسسة  اؼبتعلقة  العقوبات حوؿ ؿباضر الوارل  يتلقى أنو على القانوف
 بالبيئة مساس بأم  علما إلحاطتو كذلك للوارل كاألخرل اعبمهورية لوكيل ترسل  إحدانبا نسختُت يف  البيئة كمفتشو  القضائية الشرطة
 4. القانونية صبلحياتو إطار يف  ضركريا يراه ما ليتخذ

 
                                                           

 96/97 ص نفسو،ص اؼبرجع1

 70 ،ص3،2005،اعبزائر،ط  اعبامعية اؼبطبوعات اإلدارم،ديواف النظاـ: اإلدارم ،القانوف عوابدم عمار2

 98 ،ص السابق اؼبرجع ، اجمليد عبد رمضاف3

 44 ،ص السابق ،اؼبرجع اغبق عبد خنتاش4
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: البيئة بحماية المتصلة القوانين في الوالية صالحيات:  الثاني الفرع
:  مايلي منها البيئة  عناصر من عنصر  حبماية  خاصة  قوانُت يف أساسا  البيئة ضباية يف  الوالية دكر يظهر     
:  يف كتتمثل  الطبيعية  البيئة  عناصر  ـبتلف ضباية  أم:  الطبيعية البيئة  حماية في  الوالية دكر:  أكال

 5 ادل خاصة  93/164 رقم  التنفيذم كاؼبرسـو  2/12 رقم اؼبياه قانوف من كل عليو  أكدت ما كىو: اؼبياه  موارد على  احملافظة. 1
  التنفيذم  للمرسـو  طبقا  ،أيضا تلوث  حدكث بسبب  االستحماـ  كمنع التدخل  صبلحيات  للوارل أنو على  أكدت األخَت ىذا من
 تل"  عبنة  يرأس  الوارل أف على  التأكيد  مت لذلك  استعجاليو  ـبططات إحداث ك  البحر  تلوث  مكافحة  اؼبتضمن  94/279 رقم

. 1 البحرم  التلوث أشكاؿ  كل  مكافحة   تتوذل اليت" الوالئية  البحر
 كل  ازباذ صبلحية  للوارل  7/1/2006 يف  اؼبؤرخ 06/02 رقم التنفيذم  اؼبرسـو من  9 ادل أسندت:  التلوث من  اؽبواء ضباية. 2

 2. اؼبلوثة  النشاطات من  باغبد  كاؼبتعلقة  كالبيئة اإلنساف  صحة ضباية إذل  هتدؼ اليت التدابَت
  بتحقيق  الكفيلة  التدابَت  بازباذ  كالتصحر االقبراؼ من الًتبة  ؼبنع  اؼبعنية الوالية  تسعى حيث:  البيولوجي كالتنوع  الًتبة ضباية. 3

 سنة  الغابية الثركة  حبماية  يتعلق  قانوف أكؿ  صدر ،كقد كاغبيواف  كالنبات اغبية الكائنات على  الوقت  نفس يف للمحافظة  ذلك
  تضمن لكي  اغبماية إجراءات كل  تتخذ  الوالية أف أكد الذم  للغابات العاـ النظاـ  اؼبتضمن 91/12 رقم بالقانوف  عدؿ ،مث 1984

 7 ادل يف  ؾبددا ليؤكد  الغابات  حرائق  مكافحة  ؾباؿ يف  األعماؿ  كينسق  ينظم الذم  87/47 اؼبرسـو  جاء مث ، الغابية الثركة دكاـ
 أككل اغبيوانية الثركة على كحفاظا ،3 الوالية  غابات يف  تندلع اليت  النَتاف  مكافحة  ـبطط  يضمنو  لقرار  الوارل  ازباذ على  منو

 للصيادين  األجنبية السلطات تعدىا اليت  الصيد رخصة على اؼبصادقة  إقليميا اؼبختص الوارل إذل  07/227 رقم التنفيذم  اؼبرسـو
 تتوذل  الوالية أف ،كما االنقراض من  اغبيوانية األصناؼ ضباية إذل  يهدؼ اإلجراء فهذا  كبالتارل  السياحي الصيد  ؼبمارسة األجانب

 4. اغبيوانية اغبظائر بتهيئة  اؼبتعلقة األعماؿ تدعيم
  الشعيب للمجلس  كالتعمَت  بالتهيئة  تتعلق صبلحيات عدة  القانونية النصوص منحت:الحضرية البيئة  حماية في الوالية دكر:  ثانيا

: منها5 كالتهدـ التلوث أشكاؿ  ـبتلف من  اؼبواطن  فيو يعيش الذم الوسط  غبماية الصبلحيات ىذه  هتدؼ حيث  كالوارل  الوالئي
  90/29 القانوف  مقدمتها يف  يأيت القانونية  النصوص من عدد  الوالية يف العمرانية التهيئة نشاط  يضبط: العمرانية التهيئة مجاؿ/ أ

 عدة خوؿ ،كقد 6البيئة على اغبفاظ دكاعي مراعاة مع  كالتعمَت للتهيئة  العامة القواعد  احًتاـ إذل يرمي كالذم  كالتعمَت بالتهيئة اؼبتعلق

                                                           
 ،ؾبلة2009 مام4_3، اؼبغاربية الدكؿ يف احمللية اعبماعات كمكانة دكر حوؿ اػبامس  الدكرل ،اؼبلتقى البيئة ضباية يف احمللية اعبماعات دكر ، ؼبوسخ ؿبمد1

 .149 ،ص بسكرة ، خيضر ؿبمد  ،جامعة القضائي االجتهاد

 .259 ص ،1،2008،ط ،اعبزائر اػبلدكنية دار اعبزائرم، القانوف يف البيئة ،ضباية سعيداف علي2

 .179،ص2001، ،اعبزائر الًتبوية لؤلشغاؿ الوطٍت الديواف ،مطبوعات اعبزائر يف  الغابات غبماية كاؼبؤسساتية القانونية ،الوسائل ىنوين الدين نصر3

 .47،ص السابق ،اؼبرجع اغبق عبد خنتاش4

 .150 ،ص السابق اؼبرجع ، ؼبوسخ ؿبمد5

 .99 ،ص السابق ،اؼبرجع اجمليد عبد رمضاف6
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 على الوارل موافقة  اشًتطت 65 ،ادل كالتعمَت للتهيئة  التوجيهي اؼبخطط على الوارل مصادقة على نصت:27ادل: منها للوارل صبلحيات
  تسليم ،كللوارل األراضي شغل ـبطط  غياب حالة يف فقط لكن  التجزئة رخصة أك البناء لرخصة  البلدم الشعيب اجمللس رئيس تسليم

 كإجراء كقت أم يف  تشييدىا اعبارم البنايات  زيارة  الوارل بإمكاف ،،أيضا كىياكلها الدكلة غبساب  اؼبنجزة باؼبنشآت  اؼبتعلقة الرخصة
 أتبع الوارل لصبلحيات  بالبناء،كاستكماال اؼبتعلقة  التقنية باؼبستندات كقت كل يف  إببلغو طلب حق كلو  مفيدة يعتربىا اليت التحقيقات

 رقم كاؼبرسـو البناء، ميداف يف احًتامها هبب اليت الشركط وبدد الذم  91/175 رقم اؼبرسـو:  منها تنظيمية دبراسيم  90/29 قانوف
 1. اؽبدـ أك البناء كرخص  التعمَت شهادة  ربضَت  كيفيات وبدد الذم  91/176
 الصحة على كاغبفاظ  التلوث من  الوقاية ؾباؿ يف  ىامة اختصاصات للوارل اؼبشرع خوؿ : العمومية الصحة على الحفاظ/  ب

 لضماف  الرامية اإلجراءات تطبيق ضركرة  احمللية اعبماعات على  يتوجب حيث  85/05 رقم الصحة قانوف يف كرد ما مثبل منها العمومية
 كاليت اإلجبارم التصريح ذات الوبائية األمراض متابعة يف  اؼبتخصصة اللجاف  الوارل يرأس ،كما اغبياة أماكن كل يف  الصحية اؼبقاييس

  كتتكفل الوارل كيرأسها  األسبوع يف ،مرة اؼبياه بواسطة  اؼبتنقلة لؤلمراض الوالئية اللجنة  ذبتمع ،حيث اؼبياه بواسطة متنقلة أمراض أغلبها
 فبلزالت  األمراض ىذه من للوقاية الدكلة من اؼبتخذة كالتدابَت اآلليات كرغم ، األمراض ىذه ضد كقائي  سنوم عمل برنامج بوضع
 2. باؼبياه اؼبنقولة األمراض  باألساس مصدرىا  ـبتلفة ألمراض حاالت سنويا تسجل  اعبزائر

 فقد البيئة عناصر  صبيع على  كمؤثرة  كبَتة  أخطارا  ربمل  الطبيعية  الكوارث من الوقاية  أف دبا : الطبيعية الكوارث من الوقاية/  ج
 ك العمومية  اؼبؤسسات ك  الدكلة  إشراؾ  بضركرة منو 9ادل يف الكوارث  كتسيَت الكربل األخطار من بالوقاية اؼبتعلق 04/20 القانوف أقر

 ؾبموعة  اعبزائرية  اؼبنظومة يف  الكربل  األخطار  كتشمل الكوارث كتسيَت الكربل  األخطار من  الوقاية منظومة بتنفيذ احمللية اعبماعات
 3. االنساف بصحة  اؼبتصلة ،كاألخطار البيئي  التلوث  أشكاؿ  ،كصبيع الغابات  كحرائق  كالفيضانات  الزالزؿ  رأسها على  الكوارث من
 يف  تطوره كتضمن  الًتاث ىذا على باحملافظة تقضي  كاسعة  صبلحيات ؽبا  الًتاث ضباية ؾباؿ يف  الوالية عامة بصفة:التراث حماية/د

 أف  منو 5 ادل  تنص ،بينما 26/12/1981 يف اؼبؤرخ 81/328 رقم اؼبرسـو من 1 ادل  ذلك  على تنص كما  ، ؽبا  التابعة  اؼبناطق
 4. عليها كربافظ  كتسجيلها كالطبيعية  الثقافية كاألماكن  التارىبية اآلثار  كتصنيف اقًتاح  تتوذل  الوالية
 الواقع أرض على  كتنفيذىا  البيئة ضباية  دبقتضيات  للنهوض  مقومات  عدة سبتلك  الوالية أف ،يتضح ذكره سبق فبا انطبلقا كمنو       
 لسلطات منحتها اليت  الواسعة الصبلحيات حبكم  االذباه  ىذا يف ؽبا داعما سندا  كالتعمَت  التهيئة  بقطاع  اؼبتعلقة  النصوص ،كتعد
  كمواصفاتو  البناء  مقاييس  احًتاـ  هبدؼ  ،كذلك اؼبواطنُت كعلى  كاػباصة  العمومية  اؼبؤسسات على  اؼبقتضيات  ىذه لفرض  الوالية

 5. الطبيعة على كحفاظهم البيئة غبقوؽ األطراؼ كل  مراعاة ،كبغرض كقواعده
 

                                                           
 71 ،ص السابق ،اؼبرجع عوابدم عمار1

 68 ص ، 2003، ،كىراف الغرب ،دار البيئة غبماية احمللي  اؼبنتخب وبي،دليل كناس2

 183 ص ، السابق ،اؼبرجع ىنوين الدين نصر3

 253 ،ص السابق ،اؼبرجع سعيداف علي4

 102 ،ص السابق ،اؼبرجع اجمليد عبد رمضاف5



  2013 يونيه/حزيران 2 العدد   –اإلنسان قوقح جيل مجلة   -العلمـي البحـث جـيل  مركـز  
 

 
 

76 

 البيئة حماية في البلدية دكر:  الثاني المبحث
 دبعرفة إال  يتحقق أف يبكن  ال حتما  كىذا  اعبزائر يف البيئة  ضباية ميداف يف  البلدية تدخل جملاالت  اؼببحث ىذا يف كنتعرض     

 األخرل  القانونية النصوص بعض  دبوجب اؼبخولة تلك ،أك البلدم القانوف كىو األساسي قانوهنا دبوجب  للبلدية  اؼبخولة  الصبلحيات
:  عناصرىا أحد أك البيئة حبماية  الصلة ذات

 :البلدم القانوف في البيئة بحماية المتعلقة البلدية اختصاصات:  األكؿ المطلب
 على اؼبختلفة كاالختصاصات الوظائف من جبملة تتمتع  فإهنا ،ؽبذا اعبزائرم  االدارم  التنظيم يف  األساسية اللبنة  البلدية تعد     

:  كمنها البيئة ضباية دبيداف اؼبتعلقة تلك أبرزىا1  احمللي اؼبستول
  :90/08البلدية لقانوف السابقة  البلدية قوانين خالؿ من البيئة بحماية المتعلقة البلدية صالحيات:  األكؿ الفرع
: يلي فيما كتتمثل    
  نصوصو أغلب أف يتضح البلدم القانوف اؼبتضمن 67/24 األمر لنص بالرجوع:1967 لسنة البلدم القانوف في اختصاصاتها: أكال

  اؼبيادين سبس كاليت  البيئة ضباية إذل  تؤدم اليت اؼبهاـ من دبجموعة  القياـ على  تعمل فالبلدية لذلك 2للبلديات  التنمية بعث إذل موجهة
 لدل  اؼبتوفرة االمكانات حدكد يف  احمللي  بالتجهيز خاص  برنامج كضع  خبلؿ من االقتصادم كاإلنعاش التجهيز عملية بعث:  التالية
 القانوف ىذا ظل يف البلدم اجمللس  يتخذىا اليت  باؼببادرات  كذلك  البلدية  إقليم  داخل  الفبلحية  التنمية  ،تشجيع 3البلدم اجمللس

 البلدم اجمللس يقـو حيث  التقليدية الصناعة  كتنمية  الصناعية  التنمية دعم ، كالتسويق باإلنتاج خاصة  تعاكنيات إحداث على كاغبث
  البلدية داخل  كتنميتها السياحة ترقية على العمل  البلدية تراب يف الصناعية  التنمية مستول  ربسُت إذل  هتدؼ  مبادرة كل  بتسهيل
  ـبططا  يضع  البلدم فاجمللس  كالسكاف السكن قطاع يف  كاؼبسانبة اإلشراؼ ، فيها كاالستثمار التارىبية اؼبعادل على  باحملافظة كذلك
  التجهيز  بأعماؿ يقـو أف  دمالبل للمجلس يبكن  إذ كاالجتماعي  الثقايف  االنعاش كبعث  تدعيم ، البلدية داخل  بالعمراف  خاصا

 اجملاؿ ىذا يف  اؼبشرع مكن فلقد اؼبدنية اغبماية فكرة ،تنشيط الصحية الشركط أفضل  لبلوغ  كالعبلج  الوقاية  بقصد  للبلدية االجتماعي
 القانوف  فأحكاـ  كمنو4. كوارث كقوع حالة يف  للمسانبة  كتكوينهم السكاف بُت  التضامن ركح تنمية  هبدؼ تدابَت  ازباذ من  البلدية
 ضباية  فكرة تبنت كضمنيا  اعبزائر يف  بالبلديات  النهوض حوؿ سبحورت  الثاين  الكتاب من األكؿ الباب  السيما 1967 سنة  البلدم

 5. مباشرة غَت بصفة جاءت  القانوف ىذا ظل يف البيئة  فحماية كمنو  العاـ اؼبقصد  إطار يف البيئة
  اختصاصات أغلب على  التعديل ىذا حافظ كقد :1967 لقانوف المعدؿ 81/09 رقم م البلد القانوف في اختصاصاتها: ثانيا

  جديدة صبلحيات للبلدية خوؿ ،عندما البيئة على احملافظة كبو توجهو يف  كضوحا  أكثر كاف  أنو كما  البيئة حبماية  اؼبرتبطة  البلدية
 تراب عرب كربسينو  احمليط  ضباية إذل  يرمي عمل كل  ،يف البلدم الشعيب اجمللس  يشارؾ"   تنص اليت 1 مكرر139 ادل نص السيما
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  تدعيم يف  إسهامات  تعترب  أعماؿ  بعدة  القياـ  البلدية  الشعبية للمجالس  أسند 81/09 القانوف فإف عاـ  ،كبشكل"  البلدية
  احمليط  نظافة على  السهر إذل  ،باإلضافة اؼبتاحف كصيانة  كالتارىبية  الطبيعية كاؼبواقع راآلثا حبماية يتعلق ما منها  البيئة ضباية  سياسة
  مكافحة ، الوسخة اؼبياه ،صرؼ  اؼبياه  توزيع:  منها1  ؾباالت عدة يف  مناسب  إجراء كل  يتخذ أف ،كلو العمومية الصحة لضماف
 فبعد كمنو  البلدية إقليم داخل  للعمراف  اعبمارل الطابع  ضباية  إطار يف  مهاـ  البلدم  للمجلس أيضا ، اؼبعدية  األمراض ناقبلت
 تدخلي أك كقائي بوصف إما  البيئة ضباية  صور من  صورا  تعترب  كلها  أهنا  بوضوح  ،يتبُت 2 االختصاصات  ىذه يف التمعن
 3.عبلجي
: 90/08 رقم البلدية قانوف ظل في البلدية صالحيات: الثاني الفرع
 حبماية تتعلق صبلحيات أعطى حيث 90/08 القانوف نص أحكاـ من يظهر كما  البيئة  حبماية  خاصة  عناية  اؼبشرع  أكذل لقد      
:  من لكل البيئة
 النظاـ على  احملافظة: كمنها  الثاين الباب من الثاين الفصل يف عليها كاؼبنصوص: البلدم الشعبي المجلس رئيس صالحيات/أكال

  كاألمواؿ  األشخاص  سبلمة  لضماف  الوقائية التدابَت  كصبيع  الضركرية  االحتياطات  كافة  ،ازباذ العامة كالنظافة  العموميُت كاألمن
 احًتاـ على  ،العمل كاؼبؤذية  الضالة  اغبيوانات على ،القضاء حريق أك حادث أم  فيها  وبصل أف يبكن اليت العمومية األماكن يف

  التدابَت كل  ،ازباذ العقارية التجزئات  إقامة ،كرخص كاؽبدـ البناء رخص  ،تسليم كالتعمَت  بالبناء  اؼبتعلقة  كالتعليمات  اؼبقاييس
 4. منها كالوقاية  اؼبعدية  األمراض  ؼبكافحة  البلزمة  االحتياطات ك  الضركرية

 كالتنمية التهيئة: يف كتتمثل  الثالث الباب  أحكاـ يف  كردت كقد: البيئة حماية ميداف في البلدم الشعبي المجلس صالحيات/ ثانيا
 كالتجهيز  األساسية  كاؽبياكل  ،التعمَت تنفيذىا على كتعمل  عليها  كتصادؽ  التنموية  ـبططاهتا  بإعداد البلدية  تقـو حبيث احمللية

 فانتشار اؼبدرسي  قبل كما األساسي  ،التعليم للزراعة أك للبناء اؼبعدة األراضي زبصيصات  كاحًتاـ  التعمَت  بوسائل التزكد على كالعمل
  كاؼبساجد الصحية اؽبياكل كإقباز:  كاعبماعية  االجتماعية ،األجهزة البيئة ضباية ترقية يف يساعد  ىاما  عامبل يعترب  كاؼبعرفة العلم

 5. البيئة على للمحافظة الدعوة يف  اعبميع على  التأثَت يف  كبَت دكر  القرآف  ألحكاـ ألف  القرآنية كاؼبدارس
 كاحمليط  كالنظافة  الصحة  ،حفظ العقارات على اغبفاظ يف  مساعدهتا على  اعبمعيات  كتشجيع  السكن  توفَت على البلدية تعمل      
 كما ، اؼبؤسسات ك األغذية  نظافة على  كتسهر اؼبعدية األمراض كمكافحة للشرب الصاغبة  اؼبياه توزيع يف مثبل البلدية تتدخل حيث
 6.  للبيئة أكفر ضباية أبدل  القانوف  فهذا  ،كبالتارل اػبضراء  اؼبساحات  بإنشاء  البلدية تتكفل
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 البيئة قوانين في البلدية اختصاصات:  الثاني المطلب

 احًتاـ فرض دبوجبها تستطيع صبلحيات عدة من  اؼبشرع مكنها لذلك البيئة حبماية اؼبعٍت  األكؿ  القاعدم اعبهاز البلدية  تعترب     
:  يلي ما خبلؿ من ذلك كيظهر البيئة

": 03/10 رقم قانوف" المستدامة التنمية إطار في البيئة حماية قانوف في  البلدية  اختصاصات:  األكؿ الفرع
 تلقي  ، القانوف  يتطلبها اليت  اغباالت يف  اؼبصنفة  للمنشآت بالنسبة  البلدم الشعيب اجمللس رئيس قبل من الرخص  تسليم     

 األخذ بعد  بو  يؤخذ كالذم  رأيها  البلدية ،إبداء التأثَت  موجز كال  التأثَت مدل دراسة  إقامتها  تتطلب ال اليت  باؼبنشآت  التصريح
  كالنظافة  الصحة على  أخطار يف  تتسبب بالبيئة  أضرارا تلحق قد اليت  للمنشآت  بالنسبة  الرخص  تسليم قبل  اؼبعنية  الوزارات برأم

  اؼبرتكبة اؼبخالفات كمعاينة البحث  دبهاـ  111 ادل حسب البلدية رئيس ىبتص كما ،1 اعبو بنظافة اؼبساس يف تتسبب أك  العموميتُت
  أف إال  التنظيمية  للنصوص اإلحالة  أسلوب على  اعتماده  03/10 القانوف على  يبلحظ ما أىم كمنو ، القانوف ىذا  ألحكاـ  خبلفا
 من شهرا 24  يتعدل ال أجل يف القانوف هبذا اػباصة  التنظيمية  النصوص تنشر أف  هبب  أنو على  113 اؼبادة يف  نص قد  اؼبشرع
 2. القانوف ىذا صدكر
  :عناصرىا أحد أك البيئة بحماية الصلة ذات القوانين في  البلدية  اختصاصات:  الثاني الفرع
: نذكر القوانُت ىذه أىم كمن      

 رقم كترقيتها  الصحة  ضباية قانوف يعترب : كترقيتها الصحة حماية قانوف في الواردة البيئة بحماية المرتبطة االختصاصات:  اكال
  عديدة مهاـ للبلدية اؼبشرع أناط ،كقد البيئة  ضباية يف  فعاؿ بشكل  تساىم اليت  القوانُت أبرز من 16/2/1985 يف اؼبؤرخ 85/05

 األمراض  كؿباربة  النظافة تدابَت لتطبيق  اؼبناسبة  اإلجراءات لكافة البلدية  ازباذ: منها نذكر البيئة ضباية مفهـو  ضمن تدخل  دبوجبو
  أماكن صبيع يف  الصحية  كاؼبقاييس  القواعد  احًتاـ  ضماف إذل  هتدؼ اليت  اإلجراءات تطبيق ،تتوذل احمليط تلوث كمكافحة  الوبائية
 إذل  كمستخدميها  الصحية اؽبياكل  تنظمها اليت  االجتماعية  كاآلفات اؼبعدية  األمراض من  الوقاية كأعماؿ  ضببلت يف ،تشارؾ اغبياة

  تطلب أف الصحة  ؼبصاحل  هبوز بل3، الصحية كالًتبية  كالنظافة  الوقاية  برنامج  سبويل يف ،تشارؾ األخرل العمومية السلطات جانب
  اؼببلئمة  التدابَت  بازباذ اؼبناسب الوقت يف  البلدم اجمللس رئيس يبادر ، الصحي الطابع ذات  اإلقبازات  سبويل يف  اؼبسانبة البلدية من
 أم  بوضع  البلدم الشعيب اجمللس رئيس  يبادر كما ، األصلي مصدرىا يف األمراض ظهور أسباب على كالقضاء  الوباء ظهور عند

  كلف ،كما اؼبريض  ىذا يسببها قد اليت  األخطار من للمجتمع ضباية  كىذا  متخصصة  طبية  دبصلحة  اؼببلحظة رىن عقلي مريض
 أف  استنتج  األخَت كيف.  فيها اؼبرضى  أحواؿ لتحسُت  األقل على  السنة يف  مرتُت العقلية  األمراض  مصاحل  بزيارة  144 للم طبقا

 4. عامة بصفة البيئة  ضباية يف أكرب  كأثر  كترقيتها  الصحة  ضباية يف  كبَت أثر ؽبا  معتربة  صبلحيات   للبلدية
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  ميداف يف بالغة أنبية  القانوف ىذا كيكتسي" : 01/19 قانوف: " كإزالتها  كمراقبتها  النفايات  تسيير قانوف في اختصاصاتها: ثانيا
 للتلوث  األكذل  اؼبصادر من  أصبحت اليت النفايات  انتشار  مشكلة  إزالة  إذل منو 1 ادل  حسب يهدؼ ألنو  البيئة  ضباية
 شاهبها كما  اؼبنزلية النفايات لتسيَت  بلدم ـبطط بإنشاء تقـو:  منها القانوف  ىذا  دبوجب  هبا تضطلع  صبلحيات  ،كللبلدية1البيئي
  دبعاعبة اؼبتخصصة اؼبنشآت مواقع كربديد جرد  يتضمن ،كما كخصائصها النفايات كميات  جرد على  اؼبخطط ىذا  يشتمل حبيث
 ىذا من  32 للم استنادا حكمها يف كما  اؼبنزلية النفايات تسيَت مسؤكلية  البلدية  ،تتحمل البلدية تراب على اؼبتواجدة  النفايات ىذه

 اؼبشرع  خوؿ كقد ، شاهبها كما  اؼبنزلية  النفايات  ىذه  جبمع اػباصة  العمومية اػبدمة  بتنظيم  ملزمة  فإهنا ذلك ضوء كعلى ، القانوف
 لدفًت ،كفقا اػباص أـ العاـ للقانوف  خاضعا  كاف  سواء  األشخاص أحد إذل  النفايات جبمع  اؼبرتبطة  اؼبهاـ ىذه إسناد  حق  للبلدية
  الواقعة  اؽبامدة  النفايات  دبعاعبة  اػباصة للمنشآت  الرخص  ،سبنح 01/19 قانوف من 33 ادل  مفهـو  حسب  كىذا  مبوذجي شركط
 الحتواء اؼبخصصة  التفريغ  مواقع  كتسيَت  كهتيئة  إقامة أجل من إجراء بكل بالقياـ  ،تبادر العمل يف  البدء قبل  البلدية  تراب على

 2. 01/19 القانوف من  38 للم طبقا  اؽبامدة النفايات
 الخاتمة

  هتاكف أك إخبلؿ أم أف إال ،  الشأف ىذا يف ؽبا اؼبناط الكبَت  كالدكر  احمللية اعبماعات هبا  تقـو اليت  األعماؿ  أنبية أؤكد األخَت كيف
  يصعب قد  أحيانا  ،بل  اؼبناسب  الوقت يف  التدخل  عدـ عند  تفاديها  يبكن ال  بيئية أضرار إذل  يؤدم أف  شأنو من  المباالة أك

 كاليت  مهامها  أداء يف  اإلقليمية  اعبماعات  تواجو اليت  الصعوبات  ذباىل  عدـ هبب  أخرل جهة كمن  جهة من  ىذا  فيها  التحكم
 البيئة  ضباية  كنشاطات أعماؿ تسيَت على تسهر اليت  اؼبتخصصة  البشرية  الوسائل توفر كعدـ اؼبادية  اإلمكانيات قلة مقدمتها يف  تأيت

 تسيَت يف متحكمة كغَت  فعالة غَت  اؼبتوفرة البشرية الطاقات  ىذه من  هبعل  اؼبتخصص  التكوين  فغياب  كجدت  إف  ك حىت ،
 احمللية  شؤكهنا  تسيَت يف  كاسعة بصبلحيات تتمتع ال  عاـ بوجو  اإلقليمية اؽبيئات  أف ،كما البيئة على باحملافظة  الصلة ذات  الشؤكف

 يف  خطوة أك  قرار أم  ازباذ عن عاجزة  احمللية  السلطات  ماهبعل كىذا  اؼبركزية  اعبهات  بيد  تبقى اؽبامة  السلطات كل إف ،بل
.   البيئة على اغبفاظ يف احمللية اعبماعات  مهمة  صعوبة يف  يزيد فبا اجملتمع لدل البيئي الوعي  غياب  ننسى أف دكف ، معينة  مسألة
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دكر القاضي في حماية البيئة 
كرقلة ، جامعة حقوؽ اإلنساف ك الحريات العامة: تخصص -السنة األكلى ماجستير/ دباخ فوزية 

 
 
 

 :مقدمة
يعد موضوع اإلنساف كالطبيعة إحدل أىم اؼبوضوعات اليت يتم دراستها يف علم الفلسفة، حبكم أنو يهدؼ إذل طرح األسئلة 

ىل اإلنساف تأثر بالطبيعة : الوصوؿ إذل اإلجابة عنها، إال أف الفبلسفة قد سبكنوا اليـو من اإلجابة على السؤاؿ الذم طرح منذ القدـدكف 
اليت يعيش فيها، أـ أنو أثر عليها؟ 

ر اغبديث يؤثر بعدما كاف اإلنساف يف العصور القديبة حبيس الطبيعة، يأكل كيشرب منها ؿباكال التأقلم معها أصبح يف العص
عليها كيغَتىا، كإف كاف ؽبذا الفعل مظاىر إهبابية يف ربسُت إطار كظركؼ معيشتو، إال أف لو مساكئ كثَتة تتمثل يف جعل الطبيعة ضحية 

.     عليهااؼبتزايدة  –العمدية كغَت العمدية  -سلوكيات اإلنساف، إذ تعرؼ اليـو تدىوران مستمران يرجع إذل سوء تصرؼ اإلنساف كاعتداءاتو
من ىنا أصبح اغبديث عن البيئة من األمور اؼبسلم هبا يف الوقت اغباضر إذ غدت مشكلة تزداد تعقيدان كتشابكان،فبا جعل    

اغباجة ملحة للتدخل كإجراء الدراسات اؼبتأنية ػبصائص البيئة كتشخيص اؼبشكبلت اليت تعاين منها، كالبحث عن أسباب التلوث 
اتباعها غبل مشاكلها كالبحث عن مدل التوفيق بُت البيئة كالتنمية، لذا أخذت قضية البيئة كضبايتها حيزان كبَتان من كاإلجراءات الواجب 

االىتماـ على الصعيد الوطٍت كالدكرل، كىذا راجع الرتباطها الوثيق حبياة اإلنساف كاغبيواف كالنبات فبا جعل اغبكومات كالشعوب تتوجو 
. ات العمل اؼبتخصصة لبحث اإلشكاليات اؼبتعلقة بالبيئةكبو عقد اؼبؤسبرات كحلق

يف  االزدكاجيةكما أف اإلشكالية اؼبتعلقة بالتشريعات البيئية ال تقل أنبية عن غَتىا من اؼبشاكل اليت تعاين منها البيئة، بسبب     
. الذم يغلب على التشريعات البيئيةالنصوص كالعقوبات، كمن خبلؿ اعبهات اإلدارية اؼبكلفة حبمايتها ككذا الطابع التقٍت 

باإلضافة إذل أف مفهـو اغبماية القانونية للبيئة ىو مفهـو كاسع كيف تغَت مستمر، ألف ؾباالت اغبماية اليت ذبسدىا ىذه القواعد     
. ال يبكن اإلؼباـ هبا مسبقا، كوف أف العادل كالبيئة يف تغَت دائم

ية البيئة، ؼبا تتمتع بو من صبلحيات السلطة العامة كسلطة ضبط النشاطات اليت يبارسها األفراد، تلعب اإلدارة دكران ىاماُ يف ضبا     
. 1مث كيف مرحلة ثانية القضاء باعتباره مرفقا مكلفا بتطبيق نصوص القانوف يلعب دكران أساسيان يف ضباية البيئة

؟  كيف يقـو القضاء بحماية البيئة:كؽبذا نطرح اإلشكالية التالية

                                                           
 2ص،2006،مذكرة التخرج لنيل إجازة اؼبدرسة العليا للقضاء،الوسائل القانونية غبماية البيئة كدكر القاضي يف تطبيقها،حوشُت رضواف-1
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: نبحث يف االجابة عنها من خبلؿ اػبطة التاليةك

دكر القضاء المدني في حماية البيئة : المبحث األكؿ 
 أساس اؼبسؤكلية اؼبدنية عن األضرار البيئية : اؼبطلب األكؿ             
 خصائص الضرر البيئي: اؼبطلب الثاين             
أثار قياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية : اؼبطلب الثالث             
تطبيقات اؼبسؤكلية اؼبدنية أماـ القضاء اعبزائرم  : اؼبطلب الرابع              

دكر القضاء الجزائي في حماية البيئة : المبحث الثاني  
 أركاف اعبريبة البيئية : اؼبطلب األكؿ             

 معاينة اعبرائم البيئية كاؼبتابعة اعبزائية: اؼبطلب الثاين           
اعبزاءات كالتدابَت اؼبطبقة غبماية البيئة : اؼبطلب الثالث           
 تطبيقات اؼبسؤكلية اعبزائية أماـ القضاء اعبزائرم : اؼبطلب الرابع            

 
 بيئةدكر القضاء المدني في حماية اؿ: المبحث األكؿ 

يتمثل اعبزاء اؼبدين يف التعويض عن األضرار اليت سبس بالبيئة، إال أف ىذا الضرر لو خصائص معينة فبا هبعلو ىبتلف عن الضرر 
. اؼبنصوص عنو يف القواعد العامة، كىنا تبدك مهمة القضاء صعبة من حيث كيفية تطبيق القواعد العامة للمسؤكلية اؼبدنية عن الضرر البيئي

بوجو عاـ، كتحديد اؼبراد باػبطأ، كأنواعو  نت ىناؾ بعض الصعوبات يف ربديد كرسم اإلطار القانوين ألركاف اؼبسؤكلية اؼبدنيةفإذا كا
كحاالت انتقائو، كربديد اؼبفهـو الدقيق للضرر، كشركطو كأنواعو، كبياف معٌت العبلقة السببية، كسبييزىا عن اػبطأ، كعوارضها، كتعدد 

. األضرار، إال أف تلك الصعوبات تأخذ مدل كطبيعة ذاتية يف خصوص اؼبسؤكلية عن األضرار البيئيةاألسباب كتسلسل 
ىذا ما يؤدم إذل كجود عقبة يف سبيل حصوؿ اؼبضركر من تلوث البيئة أك غَته من مظاىر التعدم على البيئة، على التعويض البلـز عبرب 

. 1الضرر
اس اليت تقـو عليو اؼبسؤكلية اؼبدنية عن األضرار البيئية، كيف مطلب ثاين إذل خصائص ىذا ؽبذا نتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل األس    

. الضرر البيئي، مث نتعرض يف مطلب ثالث إذل أنواع اعبزاء البيئي
 

 أساس المسؤكلية المدنية عن األضرار البيئية: المطلب األكؿ
قواعد خاصة لتنظيم اؼبسؤكلية اؼبدنية عن األضرار البيئية، ككذلك األمر  بالرجوع إذل نصوص القانوف اؼبدين اعبزائرم، فإننا ال قبد

. الرجوع للقواعد العامة للمسؤكلية اؼبدنية يف القانوف اؼبدين كالقوانُت اػباصة األخرل، كؽبذا البد من 03/10بالنسبة لقانوف البيئة 

                                                           
 .177ص -2004الطبعة األكذل  -دائرة اؼبكتبة الوطنية -األردنية اؽبامشية اؼبملكةاغبماية القانونية للبيئة يف –ماىر ؿبمد اؼبومٍت : األستاذ-1
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لق باغبقوؽ اؼبالية، ال تثبت إال للشخص الطبيعي أك اؼبعنوم، كاؼببلحظ أف نظرية اغبق يف القانوف اؼبدين، كخصوصا فيما يتع    
 كبالتارل فإف األشجار كاغبيوانات كالكائنات اغبية كغَتىا من األجناس طبقا لنص القانوف اؼبدين، ليس ؽبا شخصية قانونية ذبعلها صاحبة

. ل كاؼبطالبة حبماية القضاءحق، كلو افًتضنا كجود ىذا اغبق، فإهنا ال تستطيع فبارستو من خبلؿ رفع الدعو
إذل السماح للجمعيات اؼبعتمدة قانونا، برفع الدعاكل أما  03/10أماـ ىذه اإلشكالية، عبأ اؼبشرع اعبزائرم دبقتضى قانوف     

لؤلشخاص اعبهات القضائية اؼبختصة عن كل مساس بالبيئة، حىت يف اغباالت اليت ال تعٍت األشخاص اؼبنتسبُت ؽبا بانتظاـ، كما يبكن 
. الطبيعُت اؼبتضررين تفويض ىذه اعبمعيات من أجل أف ترفع باظبهم دعول التعويض

مفتشي البيئة للواليات سبثيل اإلدارة اؼبكلفة بالبيئة أماـ العدالة، حبيث ظبح ؽبم برفع  98/276كلقد خوؿ اؼبرسـو التنفيذم     
. 1الدعاكل القضائية دكف أف يكوف ؽبم تفويض خاص لذلك

لكن تبقى اإلشكالية مطركحة يف ربديد أساس اؼبسؤكلية اؼبدنية عن األضرار البيئية، ذلك أف ربديد أساس ىذه اؼبسؤكلية تكتسي     
دل  أنبية بالغة، فإذل جانب األشكاؿ اؼبتعارؼ عليها يف ؾباؿ اؼبسؤكلية اؼبدنية، كأماـ استفحاؿ األضرار البيئية، كازباذىا ألشكاؿ جديدة

. من قبل، كلصعوبة ربديد اؼبتضرر اؼبباشر من االنتهاكات البيئية، كقع جداؿ فقهي حوؿ أساس ىذه اؼبسؤكليةتكن لتعرؼ 
فهناؾ جانب من الفقو نادل بتطبيق النظرية التقليدية للمسؤكلية اؼبدنية، كاليت يكوف فيها اػبطأ ىو قواـ اؼبسؤكلية التقصَتية،     

اـ قانوين مقرر دبقتضى القوانُت كاللوائح، كاػبطأ يكوف أيضا قواـ اؼبسؤكلية العقدية على أساس أنو كيتمثل ىذا اػبطأ يف اإلخبلؿ بالتز
. 2إخبلؿ بالتزاـ تعاقدم

إال أف ظاىرة تلوث البيئة كاألشكاؿ اؼبختلفة اليت يتم هبا ىذا التلوث، حالت دكف تطبيق اؼببادئ التقليدية للمسؤكلية اؼبدنية يف 
ا دفع بالفقو إذل اإلقرار بعدـ كفاية تقنيات اؼبسؤكلية التقصَتية يف شكلها التقليدم، ك ضركرة اػبركج عنها يف بعض الصور اؼبعركفة، مم

. األحياف أك البحث عن سبل تطوير أحكامها كقواعدىا دبا يضمن مواجهة فعالة يف ؾباؿ ضباية البيئة
ر أك ربمل األضرار اؼبألوفة للجوار، ككذا نظرية عدـ التعسف يف استعماؿ ك كنتيجة لذلك مت االعتماد على نظرية االلتزاـ حبسن اعبوا

 .اغبق
: إف نفس االعتبارات أدت إذل تطبيق تقنيات قانونية أخرل لًتتيب اؼبسؤكلية يف ؾباؿ ضباية البيئة، منها على سبيل اؼبثاؿ

األنشطة اػبطرة كىي صبيعها تقـو على أساس ك جود مسؤكلية مفًتضة اؼبسؤكلية عن فعل الغَت، كاؼبسؤكلية عن فعل األشياء كاؼبسؤكلية عن 
 .3حبكم القانوف

إف صعوبة تقرير اؼبسؤكلية يف ؾباؿ ضباية البيئة دل تظهر على الصعيد الداخلي فقط، بل ظهرت أيضا على الصعيد الدكرل، حيث 
على االبتعاد "السفن الذرية" نظمة للمسؤكلية اؼبدنية ؼبستخدمي ادل 1962حرصت االتفاقيات الدكلية اؼبختلفة، مثل اتفاقية برككسل لسنة 

عن اػبطأ كأساس لًتتيب اؼبسؤكلية، كأكدت على أف الكوارث الطبيعية ليست سببا لئلعفاء من مسؤكلية التلوث البيئي، كاقتصرت بالقوؿ 

                                                           
 .اؼبؤىل للموظفُت لتمثيل اإلدارة اؼبكلفة بالبيئة أماـ العدالة 12/09/1998اؼبؤرخ يف  98/276اؼبرسـو التنفيذم -1

55ص ،اؼبرجع السابق ،حوشُت رضواف  -
2 
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جامع للتلوث، كقد سار االذباه إذل كضع تعريف بالنظر لصعوبة كضع تعريف " مسؤكلية قضائية"أف اؼبسؤكلية يف ىذه اغبالة تكوف  
للتلوث ال يأخذ بعُت االعتبار خطأ اإلنساف أك نشاطو، فعد التلوث كل ما من شأنو أف يناؿ من التوازف البيئي حىت كإف دل يكن بإرادة 

. ؾ موجبا للتعويضاإلنساف أك خبطئو، كيف نفس السياؽ سار االذباه على اعتبار الضرر البيئي اغباؿ كاؼبستقبلي كذؿ
بل ىناؾ بعض الفقهاء من ذىب إذل أبعد من ذلك، معتربا أف اؼبتضرر ىو الذم لو اغبق يف اختيار أساس اؼبسؤكلية عن الضرر 

. 1البيئي، إما أف تقـو على أساس اػبطأ، أك على أساس نظرية حسن اعبوار أك اؼبسؤكلية عن فعل األشياء
: ف ىناؾ ؾباؿ لتطبيق نظريتُتكنتيجة ؽبذه التطورات بدل للفقو أ

. كىي نظرية التعسف يف استعماؿ اغبق :األكلى
كىي نظرية اؼبخاطر، كاليت تقـو على أساس كفاية ربقق الضرر دكف النظر إذل اػبطأ كيعرب عنها أيضا بنظرية ربميل التبعة أك  :كالثانية

". مبدأ اؼبلوث الدافع"ك" إلصبلحمن يلوث فعليو ا"، كىي اليت كانت كراء ظهور مبدأ "الغـر بالغنم"
كيف النهاية لبلص إذل القوؿ أنو من الصعب ربديد أساس اؼبسؤكلية اؼبدنية عن الضرر البيئي، لكونو ما زاؿ ؿبل خبلفات فقهية، 

. إذ دل ربسم بعد ىذه اؼبسألة، كىذا كلو راجع للطبيعة اػباصة اليت يتسم هبا ىذا الضرر البيئي
اؼبسؤكلية يؤدم إذل منح التعويضات اؼبالية، كاليت ال تلقى ترحيبان كاسعان يف ؾباؿ ضباية البيئة، ألف خَت  كمهما يكن فإف تقرير

 .2تعويض يف ىذا اجملاؿ ىو إعادة التوازف البيئي
 

خصائص الضرر البيئي : المطلب الثاني
فمجرد توفر اػبطأ كحده غَت كايف للرجوع على  يعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الشركط الرئيسية لقياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية،

من القانوف  124مرتكب الفعل بالتعويض، فبلبد من أف ينتج عن الفعل ضرر حىت تقـو اؼبسؤكلية اؼبدنية، كىذا ما قبده يف نص اؼبادة 
 .3"دكثو بالتعويضكل فعل أيا كاف يرتكبو الشخص خبطئو، كيسبب ضررا للغَت يلـز من كاف سببا يف ح: " اؼبدين اليت تنص

كىنالك شركط هبب ربققها يف الضرر حىت يبكن تعويضو، فبلبد من أف يكوف الضرر ؿبققا أك مؤكد الوقوع، أم أف ال يكوف 
. ؿبتمبلن 

كما هبب أف يكوف الضرر شخصّيا كمباشرّا، فاؼبتضرر كحده الذم وبق لو اؼبطالبة بالتعويض عن الضرر كال يستطيع أحد غَته 
. ق كرفع دعول اؼبسؤكلية اؼبدنيةاؼبطالبة ب

                                                           

56ص ،اؼبرجع نفسو  -1 

ص  -جامعة تلمساف.كلية اغبقوؽ -ؾبلة العلـو القانونية ك اإلدارية -نظاـ إعادة اغبالة إذل ما كانت عليو يف ؾباؿ ضباية البيئة -طاشور عبد اغبفيظ: األستاذ-2
125،124،123. 

 .ك اؼبتضمن القانوف اؼبدين 1975سبتمرب  26 اؼبؤرخ يف 75/58اؼبعدؿ ك اؼبتمم لؤلمر رقم  2005يونيو  20اؼبؤرخ يف  05/10من قانوف  124اؼبادة  -3
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كهبب أخَتاّ أف يصيب الضرر مصلحة مشركعة وبميها القانوف، فحىت يكوف الضرر قاببل للتعويض البد أف يبس حقا مكتسبا 
وبميو القانوف، كال يكفي أف تكوف للمتضرر مصلحة أدل الفعل الضار إذل اؼبساس هبا فحسب، كإمبا هبب أف تكوف ىذه اؼبصلحة 

. عةمشرك
إال أف فقهاء قانوف البيئة توصلوا إذل أف الضرر البيئي لو خصائص معينة، هبعلو ىبتلف عن الضرر اؼبنصوص عنو يف القواعد 

. 1العامة للمسؤكلية اؼبدنية، كذلك بسبب أف ىذا الضرر غَت قابل لئلصبلح، كأنو ناتج عن التطور التكنولوجي
من جهة، كىو ضرر غَت مباشر من جهة أخرل باإلضافة إذل ذلك فهو  كتتمثل ىذه اػبصائص يف كونو ضرر غَت شخصي

. صنف جديد من أصناؼ الضرر
 

 الضرر البيئي ضرر غير شخصي: الفرع األكؿ
كيقصد بذلك أف الضرر يتعلق باؼبساس بشيء ال يبلكو شخص معُت، كإمبا مستعمل من قبل اعبميع دكف استثناء، كعليو فلسنا 

شخصية، فمن يقم بطرح النفايات داخل األماكن السياحية، ال يسبب ضرران مباشران لشخص بعينو، كإف كاف قد بصدد اؼبساس دبصلحة 
. خالف القانوف برميو النفايات يف ىذه األماكن

ىذه اػباصية اؼبميزة ىي اليت جعلت أغلب تشريعات الدكؿ تعطي للجمعيات البيئية حق التمثيل القانوين للحد من االعتداءات 
 ل البيئة، ألف االعتداء على ىذه األخَتة يعترب مساساّ باؼبصلحة العامة، كىو االذباه الذم أخذ بو اؼبشرع اعبزائرم، إذ ظبح للجمعياتعل

. أف ترفع دعاكل اؼبسؤكلية اؼبدنية للمطالبة بالتعويض عن كل مساس بالبيئة
 

الضرر البيئي ضرر غير مباشر  : الفرع الثاني
 .ب اإلنساف أك األمواؿ مباشرة، كإمبا يصيب مكونات البيئة كالًتبة أكاؼباء أك اؽبواءأم أنو ضرر ال يصي

الضرر غَت اؼبباشر على أنو الضرر الذم وبل بالوسط الطبيعي كال يبكن إصبلحو عن طريق الًتميم  descpaxكيعرؼ األستاذ 
.  سيما يف حالة الضرر الذم يبس باؼبوارد اؼبائيةأك إزالتو، فبا هبعل تطبيق القواعد العامة للمسؤكلية اؼبدنية صعبا ال

كل ىذا جعل القضاء يًتدد كثَتا، بل يرفض غالبا اغبكم بالتعويض، كيؤكد موقفو باعتبار أف تلك األضرار البيئية أضرار غَت 
. مرئية، ك يصعب إف دل يكن مستحيبلّ تقديرىا

كنشَت يف ىذا اجملاؿ إذل موقف ؾبلس الدكلة الفرنسي يف حكم لو حيث رفض اعتبار األضرار البيئية دبثابة أضرار مباشرة يف     
. saint quentinقضية 

 
 

                                                           

.60ص  ،اؼبرجع السابق ،حوشُت رضواف- 1 
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الضرر البيئي صنف جديد من أصناؼ الضرر : الفرع الثالث
يعية سواء ما يتعلق منها باألكساط اؼبستقبلة أـ إف الضرر البيئي لو طبيعة خاصة، كذلك باعتبار أنو يبس باألكساط الطب    

 .الفصائل اغبيوانية
ففي حالة إتبلؼ فصيلة حيوانية أك نباتية، فإف الضرر لو طبيعة مزدكجة، تكمن يف إتبلؼ ىذه الفصيلة حبد ذاهتا من جهة،     

. ىذا النوعكمن جهة أخرل فيو هتديد للتنوع البيولوجي، باعتباره يساىم يف عملية انقراض مثل 
 

آثار قياـ المسؤكلية المدنية : المطلب الثالث
إذا ربقق الضرر يثبت حق اؼبتضرر يف التعويض، ككما سبق ك أف أشرنا فالتعويض ال يلقى ترحيباّ كبَتاّ يف ؾباؿ األضرار البيئية،  

 .  ذلك أف اؽبدؼ ىو ليس جرب الضرر عن طريق التعويض، كإمبا ىو اغبد من االنتهاكات البيئية
على ربقق اؼبسؤكلية، كمىت ربقق ذلك كاف للمتضرر اغبق يف رفع دعول كمهما يكن األمر فالتعويض ىو األثر الذم يًتتب     

. للمطالبة بو
فقد يكوف عينان أك نقدان، إال أنو أعطي للقاضي السلطة : كالتعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤكلية اؼبدنية ىو على نوعُت    

ة، فهناؾ أضرار سبكن اؼبتضرر من طلب إعادة اغباؿ إذل ما كاف عليو التقديرية يف ربديد طريقة التعويض، تبعا لطبيعة الضرر كظركؼ القضي
. قبل كقوع الضرر كعلى احملكمة يف ىذه اغبالة اغبكم هبذا الشكل من أشكاؿ التعويض ك ىو ما يسمى بالتعويض العيٍت

مثل ىذه اغبالة يتم جرب الضرر كيف أحياف أخرل يكوف إعادة اغباؿ إذل ما كاف عليو قبل كقوع الضرر أمران مستحيبلن، كيف     
. بالنقود كىو ما يسمى بالتعويض النقدم

 
التعويض العيني : الفرع األكؿ

يقصد بالتعويض العيٍت اغبكم بإعادة اغبالة إذل ما كانت عليو قبل كقوع الضرر، كىذا النوع من التعويض ىو األفضل خصوصان   
. الضرر سباما كذلك بإلزاـ اؼبتسبب فيو بإزالتو، كعلى نفقتو خبلؿ مدة معينةيف ؾباؿ األضرار البيئية، ألنو يؤدم إذل ؿبو 

هبرب اؼبدين بعد :" من القانوف اؼبدين اليت تنص 164كلقد نص القانوف اؼبدين اعبزائرم على ىذا النوع من التعويض يف اؼبادة     
".   تى كاف ذلك فبكنان على تنفيذ التزامو تنفيذا عينيان، ـ 181ك 180إعذاره طبقا للمادتُت 

إال أف ما يبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم كيف قانوف البيئة، قبده قد اعترب أف نظاـ إرجاع اغباؿ إذل ما قبل مرتبط بالعقوبة اعبزائية، ك     
درىا طبسمائة ألف يعاقب باغببس ؼبدة سنة كاحدة كبغرامة ؽ:" اليت جاء فيها 03/10من قانوف البيئة  102ىوما نصت عليو مثبل اؼبادة 

كما هبوز للمحكمة األمر بإرجاع األماكن إذل حالتها ...كل من استغل منشأة دكف اغبصوؿ على الًتخيص( دج500.000)دينار 
". األصلية يف أجل ربدده

دين أك كىذا على عكس اؼبشرع الفرنسي الذم اعترب نظاـ إرجاع اغبالة إذل ما كانت عليو من قبل عقوبة ينطق هبا القاضي ادل
. القاضي اعبزائي
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لكن من جهة أخرل كماداـ أف اؼبشرع اعبزائرم دل يضع قواعد خاصة لتنظيم اؼبسؤكلية اؼبدنية عن األضرار البيئية، فإنو هبب على     
ما كانت عليو من قبل  القاضي اؼبدين يف ىذه اغبالة الرجوع إذل القواعد العامة للمسؤكلية اؼبدنية كمن شبة يبكن لو األمر بإرجاع اغبالة إذل

. يف كل األحواؿ الذم يكوف ذلك فبكنا
 

التعويض النقدم : الفرع الثاني
، حيث ربدد احملكمة آلية الدفع، كيلجأ 1يتمثل التعويض النقدم يف اغبكم للمتضرر دببلغ من النقود نتيجة ما أصابو من ضرر    

البيئية يف اغباالت اليت ال يبكن إعادة اغباؿ إذل ما كاف عليو من قبل، كوف أف القاضي إذل التعويض النقدم خصوصا يف ؾباؿ األضرار 
الضرر يكوف هنائيان ال يبكن إصبلحو، كأف ترتطم ناقلة نفط يف مياه البحر فتؤدم إذل القضاء على كل الكائنات البحرية، ففي مثل ىذه 

. اغبالة يصعب إعادة اغباؿ إذل ما كاف عليو من قبل كقوع الضرر
كمن الناحية العملية، قد يكوف العامل االقتصادم ىو السبب يف اختيار القاضي لطريقة التعويض النقدم عن الضرر البيئي،     

 بسبب التكلفة الباىضة اليت قد تتطلبها طريقة التعويض العيٍت، حيث يبتنع قضاء كثَت من الدكؿ اغبكم بالتعويض العيٍت بسبب اآلثار
. تًتتب على اتباع ىذا األسلوب، إضافة إذل اختبلفها مع التوجهات كبو تشجيع االستثمار االقتصادية اليت قد

التلوث الناجم عن مصانع الفوسفات بسبب تطاير الغبار كالغازات السامة، فقد يكتفي القاضي بالتعويض : كمن أمثلة ذلك
إال أنو ال يستطيع اغبكم بإزالة اؼبصنع ألهنا تعد ، كة بًتكيب مصايفالنقدم ألف الشركة قادرة على دفع النقود، كقد يقرر القاضي إلزاـ الشر

. رافدان اقتصاديا ىامان ػبزينة الدكلة
نبا اػبسارة اليت غبقت باؼبتضرر كالكسب الذم فاتو، كال يدخل يف : كطبقا للقواعد العامة يشمل تقدير التعويض على عنصرين    

. غَت متوقع، ففي اؼبسؤكلية التقصَتية يشمل التعويض كل ضرر متوقعان كاف أـ غَت متوقع تقدير التعويض أف يكوف الضرر متوقعا أك
كلقد أخذ اؼبشرع اعبزائرم دببدأ التعويض الكامل للضرر، كالذم يعٍت أف التعويض هبب أف يغطي كل الضرر الذم أصاب اؼبتضرر،سواء 

. كاف الضرر ماديا أـ معنويا
 

ؤكلية المدنية أماـ القضاء الجزائرم تطبيقات المس: المطلب الرابع
إف القضايا اػباصة حبماية البيئة يف القضاء اعبزائرم قليلة جدان، كىذا راجع لعدة أسباب منها انعداـ تكوين ك زبصص القضاة 

 .للفصل يف النزاعيف اؼبنازعات البيئية لكوهنا منازعات ذات طابع تقٍت متشعب، ربتاج إذل خربة اؼبختصُت الذين يستعُت هبم القاضي 

                                                           
عينا حكم عليو بتعويض الضرر الناجم عن تنفيذ إلتزامو، ما دل يثبت أف  االلتزاـإذا استحاؿ على اؼبدين أف ينفذ :" من القانوف اؼبدين 176تنص اؼبادة -1

 ".التزامولو فيو، كيكوف اغبكم كذلك إذا تأخر اؼبدين يف تنفيذ استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد 
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ففي القضاء اإلدارم كيف ؾباؿ دعول اإللغاء، اليت يقـو فيها القاضي برقابة مشركعية القرار الذم ازبذتو اإلدارة بصفة انفرادية، قبد    
احملكمة العليا  بعض القضايا خصوصان يف رقابة القاضي على تسليم رخصة البناء يف ؾباؿ التهيئة كالتعمَت، ك نشَت يف ىذا الصدد إذل قرار

. 1القاضي بضركرة فحص كمعاينة البناء الذم من شأنو أف يلحق خطورة بالصحة العامة أك األمن العاـ لرفض إعطاء رخصة البناء
أما يف ؾباؿ اؼبسؤكلية اإلدارية أك القضاء الكامل، نشَت إذل قرار احملكمة العليا القاضي بأنو إذا دل تتخذ السلطات العمومية أم     

إجراء كقائي لضماف األمن حوؿ األماكن اليت تسبب أضراران، فإهنا تكوف مسؤكلة عن التعويض، كذلك يف قضية تتلخص كقائعها يف 
فبلوءة دبياه قذرة تسببت يف كفاهتما كأثبت ؿبضر اؼبعاينة أف السلطات العمومية اؼبتمثلة يف رئيس اجمللس الشعيب  سقوط طفلُت يف بركة

. 2البلدم دل يتخذ أم إجراء كقائي لضماف األمن حوؿ ىذه الربكة خاصة كأنو شيدت بنايات بقرهبا
. اإللغاء أـ اؼبسؤكلية اإلدارية أما القضاء الفرنسي قبد فيو الكثَت من األحكاـ سواء يف ؾباؿ    
فبالنسبة لقضاء اإللغاء تشَت بعض األحكاـ أف القضاء الفرنسي يراقب مدل مشركعية كسائل الضبط اإلدارم اؼبمارسة من قبل     

اإلدارة يف ميداف ضباية البيئة بغرض التوفيق بُت أنبية ىذه الوسائل كمقتضيات ضباية اغبقوؽ كاغبريات األساسية لؤلفراد، كمن ىذه 
: قضاء اإلدارم الفرنسي نذكراألحكاـ اليت قررىا اؿ

اليت ألغت دبوجبو قرار  17/12/1975قرار ؾبلس الدكلة الفرنسي الذم أيد فيو حكم احملكمة االبتدائية لفرسام الصادر يف  -
حبجة أف البناية  autorisation de stationnementرئيس البلدية الذم رفض فيو تسليم رخصة إقامة سياج يف منطقة ريفية 

. 3(époux jobuldقضية )ستغبلؿ الفبلحي كعليو فهناؾ اعتداء على األراضي الفبلحيةـبصصة لبل
اعتربت أف قرار رئيس البلدية مسبب تسبيبان كافيان،   tribunal administratif de cænبل أف احملكمة اإلدارية لكوف  -

 leف البيئة، كذلك من أجل إعذار اؼبدعية يف قضية من قانو 3ك2فقرة  541عندما استند إذل ـباطر التلوث اؼبنصوص عنها يف اؼبادة 
sictom de loir beconnais et ses environs   للتخلص يف أجل شهرين من البطاريات اؼبوجودة يف مصنعl’usine 

zimaval technologique  4دبؤسسة مرخصة لذلك. 
 circuit deيسمح بالقياـ دبلعب للسيارات  كما أف ؾبلس الدكلة الفرنسي ألغى قرارا صادرا عن كزارة الداخلية الذم -

vitesse d’alés(gard) 5معتربان أنو يشكل خطران على اعبوار ؼبا يسببو من أضرار ظبعية. 
: أما بالنسبة ألحكاـ القضاء اإلدارم الفرنسي فيما ىبص اؼبسؤكلية اإلدارية نذكر      
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 .199-196ص. اعبامعيةديواف اؼبطبوعات  1986سلسلة قضائية ( اجمللس األعلى

 .1999سنة . 56نشرة القضاة عدد . قضية فربق ؽ ضد بلدية تبسة. 06/07/1999قرار بتاريخ  12371قضية رقم  -2

 .140ص  -اؼبرجع السابق –صبياة ضبيدة : األستاذة-3

4 .65ص  ،ؼبرجع السابق،احوشُت رضواف 
 

. 65 ص ،اؼبرجع نفسو -5
 



  2013 يونيه/حزيران 2 العدد   –اإلنسان قوقح جيل مجلة   -العلمـي البحـث جـيل  مركـز  
 

 
 

89 

ة البلدية عن األضرار اليت تسببت يف تلويث اؼبياه بسبب ك الذم يقضي دبسؤكرل 1993فيفرم  25حكم ؿبكمة بوردك يف  -
كفيلة النفايات الناصبة عن نشاط اؼبنشأة اؼبصنفة كاليت أسست اؼبسؤكلية نتيجة اػبطأ اؼبتمثل يف إنباؿ رئيس البلدية يف ازباذ اإلجراءات اؿ

.  1للوقاية من ىذه األخطار
ا للصبلحيات اليت يتمتع هبا يف ؾباؿ هتيئة اإلقليم كضباية الساحل كالسهر كما أف ؾبلس الدكلة اعترب أف رئيس البلدية ك نظر -

على تطبيق التنظيم اؼبتعلق بعمليات التعمَت، فإف اإلخبلؿ هبذه الصبلحيات يؤدم إذل قياـ مسؤكلية الدكلة على أساس اػبطأ يف فبارسة 
 .2الصبلحيات، كالذم ال يستوجب أف يكوف خطأ جسيمان 

ال يعٍت أف القضاء الفرنسي قد اعًتؼ دائما دبسؤكلية الدكلة عن األخطار البيئية، فنجده قد اعترب أف خط القطار كلكن ىذا      
ال يشكل خطرا غَت عادم كخاصا على اعبوار كونو ال يؤدم إذل التسبب يف أضرار ظبعية كمن شبة رفض تعويض الفنادؽ  TGVالسريع 

. 3كاؼبطاعم اجملاكرة حملطة القطار
 

دكر القضاء الجزائي في حماية البيئة : المبحث الثاني
ة يف يتمثل اعبزاء اعبنائي يف توقيع العقوبة على اعبانح البيئي، كتتفق اعبريبة البيئية مع باقي اعبرائم يف ضركرة توفر أركاهنا كاؼبتمثل

. الركن الشرعي، الركن اؼبادم كالركن اؼبعنوم
يبة البيئية فقد خولت القوانُت اػباصة لبعض اعبهات ربريك الدعول العمومية، كذلك جبانب الشرطة كما أنو كبالنظر إذل طبيعة اعبر   

 .  القضائية، أما العقوبات فنجدىا مبعثرة يف عدة قوانُت
 

أركاف الجريمة البيئية : المطلب األكؿ
ف الشرعي، اؼبادم كاؼبعنوم مع تبياف خصوصيات اعبرائم نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل ربديد أركاف اعبريبة البيئية كاليت تتمثل يف الرؾ    

.   البيئية، اليت زبتلف نوعان ما عن اعبرائم العادية
 

الركن الشرعي للجريمة البيئية : الفرع األكؿ
إف الشرعية اعبنائية تقتضي كجوب كجود نصوص قانونية سابقة لفعل االعتداء حبيث يكوف ىذا األخَت معرفا فيها بشكل     

عتداء كاضح، كىذا إقراران بأىم مبادئ القانوف اعبنائي أال كىو مبدأ شرعية اعبريبة كالعقوبة، الذم يقتضي أف يكوف النص اعبنائي اجملـر لبل
كرة كاضحة كدقيقة، حبيث تسهل مهمة القاضي اعبزائي يف استيعابو بسرعة نوع اعبريبة كالعقوبة اؼبقررة ؽبا، األمر الذم على البيئة مبينا بص

بح سيضمن ربقيق فعالية أكرب أثناء تطبيقو، إال أننا قبد ىذا األمر مستبعدا يف التشريع اعبنائي البيئي غبد كبَت، بل إف ذات التشريع أص
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ائقا كبو تفعيلو نتيجة كثرة التشريعات يف ىذا اجملاؿ، كرغم ىذا الثراء يف التشريع فإنو يقابلو فقر يف التطبيق كالذم يشكل يف حد ذاتو ع
تو، يرجع أساسا إذل قلة التكوين العلمي كالقانوين اؼبتخصص ألعواف الرقابة، إذل جانب الطابع التقٍت الغالب على القانوف البيئي يف حد ذا

التطبيق الزماين كاؼبكاين للنص البيئي تربز ىنا بشكل كاضح، إف ىذه الصعوبات ىي يف حقيقة األمر انعكاس ػبصوصية كما أف إشكالية 
ىل غياب ىذا النص يعٍت إباحة الفعل :البيئة كمشاكلها إذ قد تطرح إشكالية كجود النص اعبزائي بشكل سابق عن الفعل اعبانح، كىنا 

الضار؟  
كالذم يقتضي توفَت اغبماية اعبنائية للبيئة بصفة   le principe de préventionزائرم دببدأ اغبيطةإف إقرار اؼبشرع اجل    

مسبقة عن كقوع الضرر البيئي بالرغم من غياب النص اعبزائي، هبعل من مفهـو مبدأ شرعية التجرًن يعرؼ توسعا يف ىذا اجملاؿ، السيما 
لضرر البيئي كالذم غالبا ما يكوف ضررا مستمرا هبعل من النص اعبنائي البيئي الصادر يف عند كجود احتماؿ باػبطر، بل عند كقوع ىذا ا

. اؼبستقبل يسرم بأثر رجعي كىذا لقمع االعتداء على البيئة من جهة، كعدـ سبكُت اعبانح من اإلفبلت من العقاب من جهة أخرل
البد من قصره على اعبرائم البيئية أك تلك اعبرائم البيئية اػبطَتة، إف ىذا األمر يبس بركن ىاـ من أركاف القانوف اعبنائي، لذا     

. 1كاليت يكوف اؽبدؼ من تطبيق النص اعبنائي ىو متابعة اعبانح كاغبصوؿ على تعويض منو عن األضرار اليت أغبقها بالبيئة 
 

الركن المادم للجريمة البيئية  : الفرع الثاني
يعد الركن اؼبادم ألم جريبة دبثابة عمودىا الفقرم الذم ال تتحقق إال بو حبيث يشكل مظهرىا اػبارجي فالقانوف اعبنائي ال     

.     راميةيعاقب على ؾبرد التفكَت يف اعبريبة أك ؾبرد الدكافع كإمبا يلـز أف تظهر تلك النزعات كالعوامل يف صورة كاقعة مادية ىي الواقعة اإلج
لركن اؼبادم يعد أىم أركاف اعبريبة البيئية اليت تتميز بضعف ركنها اؼبعنوم، كطبيعة النصوص البيئية التنظيمية ذبعل من ؾبرد فا    

 .االمتناع عن تنفيذ أحكامها جريبة قائمة يف حد ذاهتا إهنا جرائم بيئية باالمتناع، أك قد تكوف أحيانا عبارة عن جرائم بيئية بالنتيجة
: ئم البيئية باالمتناع عن تطبيق النصوص التنظيميةاعبرا/ أكال
تشغل النصوص التنظيمية اغبيز األكرب للتشريع البيئي، كىي تعترب أداة فعالة ؼبواجهة اعبنوح البيئية من خبلؿ األجهزة اؼبكلفة     

ناع أك قد تنتج عن سلوؾ للمخالف يبتنع فيو بتطبيقها، فمخالفة ىذه التنظيمات تشكل جرائم بيئية، إهنا اعبرائم البيئية الشكلية باالمت
. إهبابيا عن تطبيق ذلك التنظيم إهنا اعبرائم البيئية اإلهبابية باالمتناع

 
يتمثل السلوؾ اإلجرامي يف ىذا النوع من اعبرائم يف عدـ احًتاـ االلتزامات اإلدارية أك اؼبدنية أك األحكاـ  :الجرائم البيئية الشكلية/ أ

ظيمية، كغياب ترخيص أك القياـ بنشاط غَت موافق لؤلنظمة، كبغض النظر عن حدكث ضرر بيئي فهي عبارة عن جرائم شكلية التقنية كالنت
ال يشًتط فيها كقوع نتيجة، فتجرًن ىذا النوع من السلوؾ أثر كقائي حبيث يسمح حبماية البيئة قبل حدكث الضرر أك على األقل التخفيف 
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رح إشكاالن بالنسبة لرجل القانوف من أجل فهم تلك اعبرائم كاليت تعد عبارة عن جرائم علمية كلكن بثوب منو إال أنو باؼبقابل قد يط
. ماداـ أف اغبدكد اليت ال هبب ذباكزىا ىي عبارة عن مواصفات تقنية يصعب عليو إدراكها1قانوين

 
جرد عدـ تطبيق اؼبواصفات التقنية الواردة يف النص البيئي، فإف إذا كانت اعبرائم الشكلية تقع مب: الجرائم البيئية اإليجابية باالمتناع/ ب

يف  اعبرائم البيئية اإلهبابية باالمتناع تقع نتيجة سلوؾ سليب من اعبانح ينصب على ـبالفة التنظيم البيئي اؼبعموؿ بو، أم أف الفرؽ يكوف
 صفة تصرؼ اعبانح ىل كاف جامدا أـ متحركا؟ 

جريبة بيئية إهبابية باالمتناع عند عدـ تطبيق النص البيئي اؼبعموؿ بو، بغض النظر عن ربقق كعلى ىذا األساس نكوف أماـ 
نتيجة عن ذلك، فانبعاث غازات من مصنع بقدر يتجاكز فيو اغبدكد اؼبسموح هبا نتيجة االمتناع عن كضع آالت التصفية يشكل جريبة 

كاصفات احملددة قانونا يشكل جريبة شكلية باالمتناع كىذا حىت ك لو دل وبدث إهبابية باالمتناع، أما ؾبرد عدـ كضع آالت للتصفية بادل
. انبعاث لغازات ملوثة

 
: الجرائم البيئية بالنتيجة/ثانيا
خببلؼ جرائم االمتناع ال تقع اعبرائم البيئية بالنتيجة إال بوجود اعتداء مادم على إحدل اجملاالت البيئية سواء كاف ذلك بصفة     

. أـ غَت مباشرة، كاجملاؿ اػبصب ؽبذا النوع من اعبرائم ىو االعتداء اؼبادم على الثركة اغبيوانية كالنباتية كالثركة البحرية مباشرة 
 .أفعالوكما أنو يشًتط لقياـ اعبريبة البيئية كجود عبلقة سببية بُت الفعل اعبانح كالضرر البيئي، فإف توافرىا أمر ضركرم ؼبتابعة اعبانح عن    

 
الركن المعنوم للجريمة البيئية : الفرع الثالث

يعد الركن اؼبعنوم من أىم أركاف أم جريبة كالذم يتمثل يف نية كإرادة اعباين يف ارتكاب الفعل مع علمو بأركاف اعبريبة، إال أف     
احملاكم الركن اؼبعنوم فيها من السلوؾ أغلب النصوص البيئية ال قبدىا تشَت إليو فبا هبعل أغلب اعبرائم البيئية جرائم مادية تستخلص 

عدـ اؼبادم نفسو، كتكتفي النيابة العامة بإثبات الركن الشرعي كاؼبادم للجريبة لينجم عن ذلك قياـ مسؤكلية اؼبتهم، فلقد مت سبديد قاعدة 
 .اعبنح البيئي ضركرة إثبات كجود اػبطأ اعبنائي من مادة اؼبخالفات، كاليت تعد كثَتة يف اجملاؿ البيئي إذل بعض

 
معاينة الجرائم البيئية كالمتابعة الجزائية : المطلب الثاني

نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل ربديد األشخاص اؼبؤىلُت ؼبعاينة اعبرائم البيئية، مث إذل كيفية إجراء اؼبتابعة اعبزائية، مع إبراز دكر     
.   اعبمعيات فيما ىبص اعبرائم البيئية
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 األشخاص المؤىلين لمعاينة الجرائم البيئية: الفرع األكؿ
كل التشريعات البيئية حددت األشخاص اؼبؤىلُت ؼبعاينة االنتهاكات الصارخة ألحكامو، كالذين يبارسوف مهامهم جنبا إذل     

الشرطة البلدية، كشرطة جنب مع الشرطة القضائية كىذا يف ؾباؿ زبَصصاهتم، فإذل جانب مفتشي البيئة قبد أسبلؾ الدرؾ الوطٍت كاألمن ك
، كمفتشي الصيد البحرم، كمفتشي العمل، كمفتشي التجارة، كمفتشي السياحة، كحراس اؼبوانئ، كحراس الشواطئ، أعواف 1اؼبناجم

. 2اعبمارؾ، ضباط كأعواف اغبماية اؼبدنية
أعوانا تابعُت لئلدارة اؼبكلفة باؼبوارد اؼبائية يؤدكف كالذين يعتربكف  3كما استحدث اؼبشرع يف القانوف اؼبتعلق باؼبياه شرطة اؼبياه    

كل اليمُت القانونية، كيؤىلوف بالبحث كمعاينة ـبالفات التشريع اػباص باؼبياه، كلقد منحهم ىذا القانوف سلطة الدخوؿ إذل اؼبنشآت كاؽبيا
مستغل ىذه اؼبنشآت كاؽبياكل بتشغيلها من أجل القياـ اؼبستغلة بعنواف استعماؿ األمبلؾ العمومية للمياه، كما يبكنهم مطالبة مالك أك 

بالتحقيقات البلزمة، كما يبكنهم أف يطلبوا اإلطبلع على كل الوثائق الضركرية لتأدية مهمتهم، كيبكنهم تقدًن كل شخص متلبس بتهمة 
كؽبم اغبق يف طلب تسخَت القوة العمومية اؼبساس باألمبلؾ العمومية للمياه، أماـ ككيل اعبمهورية أك ضابط الشرطة القضائية اؼبختص، 

. 4ؼبساعدهتم ؼبمارسة مهامهم
إال أنو كبالرغم من ىذا العدد الكبَت ؼبعايٍت اعبرائم البيئية، فإف التجربة كالواقع أثبتا كجود صعوبات صبة تعًتضهم دبناسبة أداء     

. 5ؾ أـ لضعف اإلمكانيات اؼبتاحةمهامهم، سواء تعلق األمر بنقص التأىيل العلمي اؼبتخصص لبعض األسبل
على أنو يؤىل  03/10كلعل أىم جهاز أنيط لو مهمة معاينة اعبرائم البيئية ىم مفتشو البيئة، فلقد نصت أحكاـ قانوف البيئة     

ىي منصوص عليها يف  ؼبعاينة ـبالفات كجنح ىذا القانوف مفتشو البيئة، كىذا سواء تعلق األمر باعبرائم اليت نص عليها، أـ حىت تلك اليت
. قوانُت أك نصوص تنظيمية أخرل هتتم بالبيئة

اليت يباشركهنا بعد أداءىم  6إجراءات تعيُت مفتشي البيئة ككذا مهامهم 88/277كلقد حدد اؼبشرع دبوجب اؼبرسـو الرئاسي     
. لليمُت القانونية أماـ ؿبكمة مقر إقامتهم اإلدارية

: لبيئة فهي تتمثل يفأما عن أىم اختصاصات مفتشي ا   
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السهر على تطبيق النصوص التنظيمية يف ؾباؿ ضباية البيئة ك يف كل ؾباالهتا اغبيوية األرضية اعبوية، اؽبوائية، البحرية، كىذا من        -
. صبيع أشكاؿ التلوث

أيا كاف نوعها كمصدرىا، كمراقبة مدل  مراقبة مدل مطابقة اؼبنشآت اؼبصنفة للتشريع اؼبعموؿ بو، ككذا شركط معاعبة النفايات       -
. احًتاـ شركط إثارة الضجيج

التعاكف كالتشاكر مع اؼبصاحل اؼبختصة ؼبراقبة النشاطات اؼبستعمل فيها موادا خطَتة، كاؼبواد الكيماكية كاؼبشعة كمراقبة صبيع مصادر        -
. التلوث كاألضرار

. الذم بإمكانو ىو أك الوارل اؼبعٍت أف يسند ؽبم أية مهمة يف اجملاؿ البيئي كيوضع مفتشو البيئة ربت كصاية كزير البيئة،   
: كيف إطار أداء مهامهم فإف ؽبم أف وبرركا ؿباضر باؼبخالفات اليت عاينوىا كاليت هبب أف ربتوم على   

. اسم كلقب كصفة مفتش البيئة اؼبكلف بالرقابة       -
، الساعة، اؼبوقع كالظركؼ اليت جرت فيها اؼبعاينة، كالتدابَت ربديد ىوية مرتكب اؼبخالفة كف       - شاطو كتاريخ فحص األماكن، اليـو

. اليت مت ازباذىا يف عُت اؼبكاف
. ذكر اؼبخالفة اليت سبت معاينتها كالنصوص القانونية اليت ذبـر ىذا الفعل       -

يوما من تاريخ إجراء  15كيل اعبمهورية اؼبختص إقليميا خبلؿ كيلـز القانوف مفتش البيئة بإرساؿ ؿباضر اؼبخالفات إذل ك    
 .  1اؼبعاينة، كما ترسل ىذه احملاضر إذل اؼبعٍت باألمر، كىذا ربت طائلة البطبلف

: كذبدر اإلشارة بأف ؽبذه احملاضر حجية إذل غاية إثبات العكس، كلبلعتداد هبذه اغبجية يشًتط يف احملضر    
. كمستوفيا عبميع الشركط الشكلية أف يكوف صحيحا       -
. أف يكوف قد مت ربريره من قبل مفتش البيئة كيكوف داخبل يف اختصاصاتو، كأف ال وبرر فيو إال ما قد يكوف عاينو       -
. عدـ ذباكز الصبلحيات احملددة ؼبفتش البيئة      -

 
 المتابعة الجزائية للجرائم البيئية: الفرع الثاني

أناط القانوف مهمة ربريك الدعول العمومية بالنيابة العامة سبارسها باسم اجملتمع، كىذا كأصل عاـ، إال أف اؼبشرع أكرد استثناء     
ؽبذا اؼببدأ من خبلؿ السماح عبهات أخرل بتحريك الدعول العمومية أخذان بالنظاـ اؼبختلط يف مادة اإلجراءات اعبزائية، فيحق لكل 

ير بيئي ربريكها، إال أف أىم جهة خوؿ اؼبشرع ؽبا أمر ربريك الدعول العمومية من غَت النيابة العامة يف قانوف البيئة متضرر من نشاط غ
 .ىي اعبمعيات البيئية، كىذا من شأنو أف يعطي مصداقية أكرب للمتابعة اعبزائية 03/10

 
 

دكر النيابة العامة في حماية البيئة -أكال
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بارزان ؼبواجهة اعبنوح البيئية، إذ تشكل اعبهة اؼبكلفة دبتابعة اعبانح، كىذا باسم اجملتمع، بعد أف تتوصل  تعترب النيابة طرفان     
يف ربريك  pouvoir d’opportunité leدبحاضر معايٍت اعبنوح البيئية، أك بعد شكول ترفع ضد اعبانح كتبقى ؽبا سلطة اؼببلئمة 

.   الدعول العمومية أك كقف اؼبتابعة
كسبارس النيابة العامة اختصاصات كاسعة خبصوص الدعول العمومية فهي تنفرد دبباشرهتا، حىت كلو مت ربريكها من قبل جهات     

. أخرل
 :كال يبكن أف تؤدم النيابة العامة دكرىا بشكل يسمح دبتابعة اعبانح البيئي إال دبراعاة اؼبسائل اآلتية    

سبر بينها كبُت ـبتلف اعبهات اإلدارية اؼبكلفة بالبحث عن اعبرائم البيئية، فقد تطرح أحيانا تنسيق التعاكف كإحداث تشاكر مس      -
مسألة جهل التشريعات اػباصة ببعض اجملاالت البيئية، السيما النصوص التنظيمية من قبل أعضاء النيابة، فمثبل قد يتطلب القانوف 

البيئة، كنتيجة عدـ اإلؼباـ تأمر النيابة العامة حبفظ اؼبلف معتقدة عدـ توافر الركن إجراءات إدارية كشركطا ؿبددة ؼبمارسة نشاط قد يضر ب
. اؼبادم للجريبة

تأىيل أعضاء النيابة العامة، السيما يف ؾباؿ اعبنوح االقتصادية كاعبنوح البيئية، عن طريق فتح دكرات تكوين هتدؼ إذل التعريف       -
.  التنظيمية يف ىذا اجملاؿ، كاليت غالبا ما ال تنشر إال على مستول اعبهات اإلدارية اؼبكلفة هبادبختلف القوانُت البيئية كاألحكاـ 

. 1ربسيس أعضاء النيابة العامة بأنبية اجملاؿ البيئي، كخبطورة اعبنوح البيئية      -
 

التدخل القضائي لجمعيات حماية البيئة   -ثانيا
سب الشخصية اؼبعنوية دبجرد تأسيسها، فيكوف ؽبا اغبق يف التقاضي كبأف تتأسس طرفا لقد سبق اإلشارة إذل أف اعبمعية تكت    

، كما يبكن أف 2مدنيا يف اؼبسائل اعبزائية كاليت سبس اجملاؿ البيئي، كذلك حىت يف اغباالت اليت ال تعٍت األشخاص اؼبنتسبُت ؽبا بانتظاـ
. اغبقوؽ اؼبعًتؼ هبا للطرؼ اؼبدين أماـ القضاء اعبزائيتفوض من قبل األشخاص اؼبتضررين لرفع الشكاكل كفبارسة 

كلكن رغم اعبهود اؼببذكلة من قبل اعبمعيات البيئية، إال أف دكرىا يظل ناقصا لعدة أسباب منها ضعف االعتمادات اؼبادية     
شخاص اؼبعنوية على خبلؼ نظَته كنقص الوسائل اؼبتاحة، إذل جانب كوف القضاء اعبزائرم ال يزاؿ مًتددا يف التعامل مع ىذه األ

. الفرنسي
إف التدخل القضائي للجمعيات يف اجملاؿ البيئي لو ما يربره، فإضافة إذل مسانبتها يف الكشف عن اعبنوح البيئية فهي تعمل     

. 3على توضيح مدل خطورة األضرار اليت تنجم عنو كالعمل على نشر كعي بيئي، كتفعيل الدكر الوقائي غبماية البيئة
على ىذا الدكر الفعاؿ للجمعيات من خبلؿ توسيع اختصاصاهتا كتدخلها يف كل اجملاالت  03/10كلقد أكد اؼبشرع يف قانوف     

. ية البيئة كربسُت اإلطار اؼبعيشياليت سبس البيئة، األمر الذم يؤدم إذل إبراز الدكر اؼبرجو من ىذه اعبمعيات يف ؾباؿ ضبا
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 ك التدابير المطبقة لحماية البيئة الجزاءات: المطلب الثالث

تتنوع اعبزاءات كالتدابَت اؼبنصوص عليها يف القانوف اعبنائي للبيئة من أجل مواجهة اعبنوح البيئية، فالتوجو اغبديث للمشرع    
جانح البيئي على ضوء أحكاـ اعبزائرم يشدد العقوبات عمومان يف ؾباؿ اعبنوح البيئية، إال أنو زبتلف كيفيات مواجهة اػبطورة اإلجرامية لل

قانوف العقوبات كالقانوف اعبنائي للبيئة خصوصان، إذ قبد اؼبشرع اعبزائرم يفضل تارة العقوبة ألجل ردع اعبانح، كتارة أخرل يعمد إذل 
. التدابَت االحًتازية ذات اؽبدؼ الوقائي

 
 العقوبات األصلية: الفرع األكؿ

. اإلعداـ، السجن، اغببس، كالغرامة: اعبزائرم كىي أربعة أنواع، نص عليها اؼبشرع   
. جناية، جنحة أك ـبالفة: كتعكس لنا ىذه العقوبات خطورة اعبانح، كنوع اعبريبة البيئية اؼبرتكبة    
دة رغم اعبدؿ الكبَت الدائر حوؿ ىذه العقوبة، فإنو يبكننا القوؿ بأهنا تعكس خطورة اعبانح حبيث ال يرجى إعا: عقوبة اإلعداـ -1

. تأىيلو، كتعد ىذه العقوبة أشد العقوبات
 كالواقع أف عقوبة اإلعداـ ىي نادرة يف التشريعات البيئية اعبزائرية نظران ػبطورهتا، فإذا كانت قوانُت ضباية البيئة تسعى إذل ضباية    

اغبق أيضا، كرغم أهنا أحيانا تسلبو من اإلنساف اغبقوؽ األساسية لؤلفراد كمن ضمنها اغبق يف اغبياة، فإف التشريعات العقابية تصوف ىذا 
. 1إال أهنا ال تلجأ إذل ذلك إال يف اغباالت اليت تكوف فيها اعبريبة خطَتة سبس بأمن اجملتمع

كمن األمثلة اليت يبكن أف نعطيها يف ىذا اجملاؿ، ما نص عليو اؼبشرع اعبزائرم يف القانوف البحرم حبيث يعاقب باإلعداـ رباف     
. 2سفينة اعبزائرية أك األجنبية الذين يلقوف عمدا نفايات مشعة يف اؼبياه التابعة للقضاء اعبزائرماؿ
كذلك نص اؼبشرع اعبزائرم على عقوبة اإلعداـ يف قانوف العقوبات، كذلك يف حالة االعتداء على احمليط أك إدخاؿ مادة أك     

ا فيها اؼبياه اإلقليمية، كاليت من شأهنا جعل صحة اإلنساف أك اغبيواف أك البيئة الطبيعية تسريبها يف اعبو أك يف باطن األرض أك يف اؼبياه مب
.  3يف خطر، كقد جعل اؼبشرع ىذه األعماؿ من قبيل األفعاؿ التخريبية ك اإلرىابية

سجن مؤبد : تأخذ صورتافك ىي العقوبة اليت تقيد من حرية الشخص، كىي مقررة للجرائم اؼبوصوفة بأهنا جناية ك: عقوبة السجن -2
. كسجن مؤقت

اليت تعاقب اعبناة  432/2كمن النصوص اليت أشار فيها اؼبشرع لعقوبة السجن اؼبؤقت، ما تضمنو قانوف العقوبات يف اؼبادة     
إذا تسببت  سنة( 20)إذل عشرين ( 10)الذين يعرضوف أك يضعوف للبيع أك يبيعوف مواد غذائية أك طبية فاسدة بالسجن اؼبؤقت من عشر

. تلك اؼبادة يف مرض غَت قابل للشفاء أك يف فقداف استعماؿ عضو أك يف عاىة مستديبة
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سنة كل من يضع النار عمدا يف غابات ( 20)عشر سنوات إذل ( 10)من نفس القانوف بالسجن اؼبؤقت من  396كما تعاقب اؼبادة    
. أك حقوؿ مزركعة أك أشجار أك أخشاب

( 5)يعاقب بالسجن من طبس:" اؼبتعلق بتسيَت النفايات كمراقبتها كإزالتها على مايلي 01/19من قانوف  66 كلقد نصت اؼبادة    
دج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت  5.000.000دج إذل طبسة مبليُت  1.000.000سنوات كبغرامة مالية من مليوف دينار ( 8)إذل شباين 

". صدرىا أك عمل على عبورىا ـبالفا بذلك أحكاـ ىذا القانوف فقط، كل من استورد النفايات اػباصة اػبطرة أك
. ال تطبق ىذه العقوبة إال إذا كنا بصدد جنحة أك ـبالفة بيئية، كمن خصائصها أهنا عقوبة مؤقتة:عقوبة الحبس -3

ا اؼبشرع لعقوبة اغببس، سواءان كما يبلحظ أف أغلب عقوبات اعبرائم البيئية يف التشريعات اػباصة حبماية البيئة يف اعبزائر أخضعو    
. اعتربىا جنحة أـ ـبالفة

: اؼبتعلق بقانوف ضباية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة 03/10كمن أمثلة عقوبة اغببس يف قانوف  /أ 
حيواف داجن  أشهر على كل من زبلى أك أساء معاملة( 3)أياـ إذل ثبلثة( 10)اليت تعاقب باغببس من عشر 81ما نصت عليو اؼبادة  -1

. أك أليف أك ؿببوس، يف العلن أك اػبفاء، أك عرضو لفعل قاس، كيف حالة العود تضاعف العقوبة
باغببس من سنة إذل طبس سنوات كل رباف خاضع ألحكاـ اؼبعاىدة الدكلية  93يف إطار ضباية اؼباء كاألكساط اؼبائية تعاقب اؼبادة  -2

، الذم ارتكب ـبالفة لؤلحكاـ اؼبتعلقة حبظر صب احملركقات 1954مام  12كاؼبربمة بلندف يف  للوقاية من تلوث مياه البحر باحملركقات
. أك مزجها يف البحر، كيف حالة العود تضاعف العقوبة

من نفس القانوف باغببس ؼبدة سنة كاحدة كل من استغل منشأة دكف اغبصوؿ  102أما خبصوص اؼبنشآت اؼبصنفة تعاقب اؼبادة  -3 
. من اعبهة اإلدارية اؼبختصة على ترخيص

أشهر كل من أعاؽ ؾبرل عمليات اؼبراقبة اليت يبارسها األعواف اؼبكلفوف بالبحث كمعاينة ( 6)باغببس ؼبدة ستة 107كتعاقب اؼبادة  -4 
. اؼبخالفات اؼبتعلقة بالبيئة

: أما يف قانوف الصيد فنجد أيضا أمثلة كثَتة عن عقوبة اغببس نذكر من بينها /ب 
سنوات كل من يبارس الصيد أك أم نشاط صيد آخر ( 3)إذل ثبلث( 2)كاليت تعاقب باغببس من شهرين 85ما نصت عليو اؼبادة  -1

. خارج اؼبناطق كالفًتات اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف
اغببس من كيعاقب كل من حاكؿ الصيد أك اصطاد دكف رخصة صيد أك ترخيص أك باستعماؿ رخصة أك إجازة صيد الغَت ب -2

أشهر، كيعاقب بنفس العقوبة كل من يصطاد األصناؼ احملمية أك يقبض عليها أك ينقلها أك يبيعها بالتجوؿ أك ( 6)إذل ستة( 2)شهرين
. يستعملها أك يبيعها أك يشًتيها أك يعرضها للبيع أك يقـو بتحنيطها

منو على معاقبة كل من يستغل اؼبنتجات الغابية أك ينقلها دكف  75قبد كذلك عقوبة اغببس أيضا يف قانوف الغابات إذ تنص اؼبادة  /ج 
. أياـ إذل شهرين 10رخصة باغببس من 

: اؼبتعلق بتسيَت النفايات كمراقبتها كإزالتها 01/19عقوبة اغببس يف قانوف  /د 
إذل ( 2)غذائية مباشرة باغببس من شهرينمنو كل من يقـو بإعادة استعماؿ مغلفات اؼبواد الكيماكية الحتواء مواد  60تعاقب اؼبادة  -1

. سنة، كيف حالة العود تضاعف العقوبة
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، كيعاقب 1كل من قاـ خبلط النفايات اػباصة اػبطرة مع النفايات األخرل( 2)أشهر إذل سنتُت( 3)كذلك يعاقب باغببس من ثبلثة -2
لنفايات اػبطرة بغرض معاعبتها إذل شخص مستغل كل من سلم أك عمل على تسليم ىذه ا( 2)أشهر إذل سنتُت( 6)باغببس من ستة

. ؼبنشأة غَت مرخص ؽبا دبعاعبة ىذا الصنف من النفايات، كيف حالة العود تضاعف العقوبة
: قبد أيضا عقوبة اغببس 05/12يف قانوف اؼبياه اعبديد  /ق 

ستقرار اغبواؼ كاؼبنشآت العمومية كاإلضرار فكل من يعرقل التدفق اغبر للمياه السطحية يف ؾبارل الودياف اؼبؤدم إذل اؼبساس با
. 2أشهر كتضاعف العقوبة يف حالة العود( 6)إذل ستة( 2)باغبفاظ على طبقات الطمي يعاقب باغببس من شهرين

كيعاقب باغببس من سنة إذل طبس سنوات كل من يقـو بتفريغ اؼبياه القذرة أك صبها يف اآلبار كالينابيع كأماكن الشرب العمومية 
كما لودياف كالقنوات أك كضع مواد غَت صحية يف اؽبياكل كاؼبنشآت اؼبائية اؼبخصصة للتزكيد باؼبياه كاليت من شأهنا أف تؤدم إذل تلويثها، كا

. أشهر إذل سنتُت( 6)أف استعماؿ اؼبوارد اؼبائية دكف اغبصوؿ على الرخصة من قبل اإلدارة اؼبختصة يعاقب باغببس من ستة
ثلة عن عقوبة اغببس يف قانوف البيئة كالقوانُت األخرل اؼبرتبطة بو، كالذم ال يسعنا اجملاؿ لذكرىا نظرا لكثرهتا، ىذه بعض األـ    

. فاكتفينا بذكر أنبها
نوع تعد الغرامة من أقبع العقوبات، لكوف أغلب اعباكبُت البيئيُت ىم من اؼبستثمرين االقتصاديُت كالذين يتأثركف كثَتا هبذا اؿ: الغرامة -4

من العقوبات، إذل جانب كوف أغلب اعبرائم البيئية جرائم ناصبة عن نشاطات صناعية هتدؼ إذل ربقيق مصلحة اقتصادية، بل إف الضرر 
. 3البيئي دل يكن ليوجد لوال التعسف يف الوصوؿ إذل ىذه اؼبصلحة

اعبديدة اؼبتعلقة بالبيئة برفع اغبدين األقصى كاألدىن لعقوبة كعلى كل فإنو البد من اإلشارة الىتماـ اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ القوانُت    
. الغرامة يف اعبرائم البيئية

:  كمن خصائص ىذه العقوبة أهنا قد تأيت يف شكل عقوبة أصلية مقررة على الفعل اجملـر كمن أمثلة ذلك   
. دج15000دج إذل 5000م بغرامة من اليت تعاقب كل من تسبب يف تلوث جو 03/10من قانوف  84ما نصت عليو اؼبادة     
إذل مليوف ( دج100.000)من نفس القانوف اليت تعاقب بغرامة من مائة ألف دينار  97كذلك ما نصت عليو اؼبادة     

كل رباف تسبب بسوء تصرفو أك رعونتو أك غفلتو أك إخبللو بالقوانُت كاألنظمة يف كقوع حادث مبلحي أك دل ( دج1000.000)دينار
. كاد تلوث اؼبياه اػباضعة للقضاء اعبزائرميتحكم فيو أك دل يتفاداه، كقبم عنو تدفق ـ

دج إذل 1000منو على أنو يعاقب بغرامة من  79إذ تنص اؼبادة  84/12كقبد الغرامة كعقوبة أصلية، يف قانوف الغابات     
عرية دج عن كل ىكتار كل من قاـ بت10.000دج إذل 1000دج كل من يقـو بتعرية األراضي بدكف رخصة، كيعاقب بغرامة من 3000

. األراضي يف األمبلؾ الغابية الوطنية

                                                           
 .01/19قانوف من  61اؼبادة -1

 .اؼبتضمن قانوف اؼبياه 05/12من قانوف  169اؼبادة -2

 .88:ص -اؼبرجع السابق -عبد اآلكم جواد. أ -3
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فنجد أيضا عقوبة الغرامة، إذ يعاقب كل من قاـ باكتشاؼ اؼبياه اعبوفية عمدا أك صدفة أك  05/12أما عن قانوف اؼبياه اعبديد     
دج، كتضاعف العقوبة 10.000 دج إذل5000كاف حاضرا أثناء ىذا االكتشاؼ كدل يبلغ إدارة اؼبوارد اؼبائية اؼبختصة إقليميا بغرامة من 

. 1يف حالة العود
دج كل من يقـو ببناء جديد أك غرس أك تشييد سياج ثابت ككل تصرؼ يضر 100.000دج إذل 50.000كيعاقب بغرامة من     

. بصيانة الودياف كالبحَتات كالربؾ كالسبخات كالشطوط
يات كمراقبتها كإزالتها على أنو يعاقب بغرامة مالية من اؼبتعلق بتسيَت النفا 01/19من قانوف  55كلقد نصت اؼبادة     

دج كل شخص طبيعي قاـ برمي أك بإنباؿ النفايات اؼبنزلية كما شاهبها أك رفض استعماؿ 5000دج إذل طبسة أالؼ دينار 500طبسمائة
. نظاـ صبع النفايات كفرزىا اؼبوضوعة ربت تصرفو من قبل اؽبيئات اؼبختصة

 102يف مادتو  03/10قوبة تبعية إضافة إذل عقوبة اغببس، كمن أمثلة ذلك ما نص عليها قانوف البيئة كقد تأيت الغرامة كع
دج على كل من استغل منشأة دكف اغبصوؿ على رخصة، كذلك باإلضافة إذل عقوبة 500.000بتوقيع غرامة طبسمائة ألف دينار 

دج توقع على كل من استغل منشأة خبلفا إلجراء قضى بتوقيف 1.000.000اغببس، كقد يصل مقدار ىذه الغرامة إذل مليوف دينار 
. 2سَتىا أك بغلقها

دج كل من 50.000دج إذل طبسُت ألف دينار 20.000بغرامة من عشرين ألف دينار  04/07كما يعاقب قانوف الصيد     
. عقوبة اغببس حاكؿ الصيد أك اصطاد بدكف رخصة صيد أك ترخيص باستعماؿ رخصة أك إجازة صيد كذلك جبانب

دج كل من يقـو بتفريغ 1000.000دج إذل مليوف دينار 50.000بغرامة من  172فتعاقب مادتو  05/12أما يف قانوف اؼبياه     
. اغببس مياه قذرة أك صبها يف اآلبار كاغبفر كأركقة التقاء اؼبياه كالينابيع كأماكن الشرب العمومية كالودياف اعبافة كالقنوات إضافة لعقوبة

العقوبات البيئية التبعية كالتكميلية : الفرع الثاني
: تأيت ىذه العقوبات يف الدرجة الثانية بعد العقوبات األصلية كىي    
: العقوبات التبعية -1

ليلة، ال نكوف بصدد ىذا النوع من العقوبات إال إذا كنا بصدد جناية بيئية، كاعبنايات البيئية يف التشريعات البيئية كما رأينا سابقا تعد ؽ   
من  396/2ك  432/2مكرر،  87كوف أغلب اعبرائم ىي جنح أك ـبالفات، لكن يبكن تطبيقها على اعبنايات اؼبعاقب عليها باؼبواد 

. اؼبتعلق بتسيَت النفايات كإزالتها 01/19من قانوف  66عقوبات كاؼبادة قانوف اؿ
دة كيعد اغبجر القانوين أبرز ىذه العقوبات، كالذم يبكن تطبيقو على اعبانح البيئي، كنعٍت بو منع اجملـر من حقو يف إدارة أموالو طيلة ـ   

. طبق بقوة القانوفالعقوبة، إذل جانب اغبرماف من اغبقوؽ الوطنية كىذه العقوبة ت
 :العقوبات التكميلية -2

: ىذا النوع من العقوبات تكمل العقوبة األصلية، كمن أىم ىذه العقوبات كاليت يبكن أف تؤدم دكرا ىاما يف مواجهة اعبنوح البيئي لدينا   

                                                           
 .اؼبتضمن قانوف اؼبياه 05/12من قانوف  166ك 6اؼبادتُت -1

 .03/10من قانوف  103اؼبادة 2
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كىو إجراء ال يطبق يف اعبنح أك اؼبخالفات البيئية إال بوجود نص قانوين يقرره، كمن أمثلة  :مصادرة جزء من أمواؿ الجانح البيئي /-أ 
كيف حالة استعماؿ مواد متفجرة ربجز سفينة :" اؼبتعلق بالصيد البحرم كاليت تنص 01/11من القانوف  82ذلك ما نصت عليو اؼبادة 

". الصيد إذا كاف مالكها ىو مرتكب اؼبخالفة 
يتم يف صبيع حاالت اؼبخالفات مصادرة اؼبنتجات الغابية ؿباؿ :" على أنو 84/12من قانوف الغابات  89عليو اؼبادة كما نصت    

". اؼبخالفة
على أنو يبكن مصادرة التجهيزات كاؼبعدات اليت استعملت يف إقباز آبار أك حفر  05/12من قانوف اؼبياه  170كما تنص اؼبادة    

. 1خل مناطق اغبماية الكميةجديدة أك أم تغيَتات بدا
من قانوف العقوبات ككاف من األحسن لو  17أم منعو من االستمرار يف فبارسة نشاطو طبقا للمادة  :حل الشخص االعتبارم /-ب 

 أخذت ىذه العقوبة أم حل الشخص اؼبعنوم كعقوبة أصلية سباشيا مع االذباه اغبديث الذم أصبح يأخذ باؼبسؤكلية اعبزائية لؤلشخاص
. اؼبعنوية

 
التدابير االحترازية لمواجهة خطورة الجانح البيئي : الفرع الثالث

إذل جانب أسلوب الردع بالعقوبة، كجدت التدابَت االحًتازية كنتيجة حتمية لضركرة إصبلح اجملـر كإعادة تأىيلو داخل اجملتمع،  
: كتربز أنبية التدبَت االحًتازم ؼبواجهة خطورة اعبانح البيئي من خبلؿ

. طريق مصادرة ىذه الوسائل ذبريد اعبانح من الوسائل اؼبادية اليت تسهل لو ارتكاب االعتداء عن       -
. إغبلؽ الشخص اؼبعنوم منعا الستمراره يف اإلضرار بالبيئة       -
. سحب الرخصة ؼبزاكلة اؼبهنة       -

 :المنع من ممارسة النشاط -1
ث تكوف اؼبهنة أك يعد ىذا التدبَت االحًتازم الشخصي سبيبل كقائيا يهدؼ إذل منع اعبانح البيئي من ارتكاب اعبريبة البيئية حي    

النشاط عامبل مسهبل الرتكاهبا، كنظران ػبطورة ىذا التدبَت يستثٌت ؾباؿ تطبيقو على اؼبخالفات، كما حدد مدة قصول لتطبيقو ال تتجاكز 
م ، كالسحب اؼبؤقت أك النهائ2سنوات، كمن أمثلتو سحب رخصة استغبلؿ الشاطئ عند عدـ احًتاـ اعبانح اللتزاماتو بعد إعذاره 10

كاليت كرد فيها بأنو هبوز للمحكمة أف تقضي  03/10من قانوف  102ككذا ما نصت عليو اؼبادة  3لرخصة استغبلؿ اؼبؤسسات الفندقية
. دبنع استعماؿ اؼبنشأة إذل حُت اغبصوؿ على الًتخيص من اعبهة اؼبختصة

: المصادرة -2

                                                           
ىي الطبقات اؼبائية اؼبستغلة بإفراط أك اؼبهددة باالستغبلؿ اؼبفرط : بنطاؽ اغبماية الكمية يقصداؼبتضمن قانوف اؼبياه،  05/12من قانوف  31حسب اؼبادة 1

 .  قصد ضباية مواردىا اؼبائية

 .اؼبتعلق بالتنمية اؼبستدامة للسياحة 03/01من القانوف  45اؼبادة -2

 .اؼبتعلق بالفندقة 99/01من القانوف  72اؼبادة  -3
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مىت انصبت على شيء مباح لتحقيق إيذاء اعبانح يف ذمتو اؼبالية،  قد تكوف اؼبصادرة عقوبة أك تدبَتا احًتازيا، فتكوف عقوبة    
فتكوف أداة للوقاية من استخدامها يف إجرامو، كمن أمثلتها حجز معدات . كتكوف تدبَتا احًتازيا عندما تنصب على أشياء غَت مباحة

. الصيد البحرم احملظورة
كبت يف اعبريبة أك من احملتمل أف تسهل الرتكاهبا، كتدخل ىنا ك يبكن أف تنصب اؼبصادرة على األشياء احملظورة اليت ارت

األسلحة كالذخائر كشبكات الصيد غَت القانونية كالفخاخ، إذل جانب مصادرة شبار اعبريبة كما ىو الشأف بالنسبة للسمك اؼبصطاد بطريقة 
ما نص قانوف الصيد على مصادرة الوسائل اؼبمنوعة ، ؾ1غَت شرعية، حيث يتم توجيهها عبهة ذات منفعة عمومية بعد التأكد من سبلمتها

. 2ؼبمارسة الصيد كالطريدة اؼبصطادة أك اؼبقتولة
: غلق المؤسسات أك حلها -3
يعد ىذا التدبَت االحًتازم البيئي األنسب تطبيقا على الشخص اؼبعنوم، خصوصا يف الدكؿ اليت ال تأخذ جبواز مساءلتو جزائيا،     

. بُت الغلق اؼبؤقت كالتوقيف النهائي يف حاؿ ـبالفة التشريع البيئي إذل جانب إمكانية حل الشخص اؼبعنومكيتأرجح ىذا التدبَت 
كمن أمثلتو غلق اؼبؤسسة الفندقية ؼبدة تًتاكح من أسبوع كالذم يعقبو الغلق إذل غاية تسوية الوضعية عند عدـ مراعاة اإلجراءات     

كإيقاؼ نشاط اؼبؤسسة مىت شكلت خطرا على  4يـو إذل شهر 15ل شركط النظافة ؼبدة من ، كغلق اؼبؤسسة عندما ال تراع3الصحية
. 5البيئة

 : نظاـ إعادة الحالة إلى ما كانت عليو من قبل -4
باعبزاء جبانب العقوبات األصلية التبعية كالتكميلية، قبد نظاـ إعادة اغباؿ إذل ما كانت عليو من قبل، كإف كاف ىذا النظاـ يرتبط     

اؼبدين الناجم عن العمل غَت اؼبشركع، كالذم يكوف بوسع القاضي النطق بو يف اغبالة اليت يكوف فيها ذلك فبكنا، فالقضاء بعدـ مشركعية 
ا إقامة جدار يف مكاف ؿبظور قد يدفع بالقاضي إذل اغبكم بعدـ مشركعية البناء كيف الوقت نفسو القضاء بإزالتو أم بإعادة اغبالة إذل ـ

ية كانت عليو، كلقد تبنتو بعض التشريعات يف ؾباؿ ضباية البيئة إما كإجراء إدارم أك كجزاء ينطق بو القاضي الناظر يف منازعة تتعلق حبما
البيئة ، كمن بُت ىذه التشريعات، لبص بالذكر التشريع الفرنسي الذم توسع يف اللجوء إذل ىذا النظاـ حبيث اعتربه كجزاء أصلي أك 

.   6ـ ناجم عن ترخيص إدارم أك أف يتم اللجوء إليو دبناسبة حادث يستدعي اؼبواجهة السريعةكالتزا
كلقد اعتمد التشريع الفرنسي نظاـ إعادة اغبالة إذل ما كانت عليو كجزاء أصلي يف العديد من القوانُت كيتخذ اعبزاء مظاىر عديدة ،    

. ء مدنيافإما أف يكوف جزاء جنائيا أك جزاء إداريا أك جزا

                                                           
 .اؼبتعلق بالصيد البحرم ك تربية اؼبائيات 01/11من قانوف  66اؼبادة  -1

 .اؼبتعلق بالصيد 2004غشت  14اؼبؤرخ يف  04/07من قانوف  90اؼبادة  -2

 . 99/01من القانوف  76اؼبادة -3

 .اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك 89/02قانوف  -4

 .اؼبتعلق بتسيَت النفايات ك مراقبتها ك إزالتها 01/14من القانوف  48اؼبادة  -5

78ص،اؼبرجع السابق ،شُت رضواف حو -6 -  
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فلقد مت إدراج نظاـ إعادة اغبالة إذل ما كانت عليو كجزاء جنائي يف إطار قانوف ضباية الغابات الفرنسي الذم ينص على إجبار احملكـو    
مر كالذم يعطي للمحكمة إمكانية أ 1975جويلية  15عليو على إعادة اغبالة إذل ما كانت عليو، كالقانوف اؼبتعلق بالنفايات الصادر يف 

 .1اؼبخالف بإعادة اغبالة إذل ما كانت عليو بالنسبة للنفايات غَت اؼبعاعبة
ا أما اؼبشرع اعبزائرم فنجده قد تأثر دبا توصل إليو اؼبشرع الفرنسي، معتربا نظاـ إعادة اغبالة إذل ما كانت عليو من قبل، إجراء إدارم   

كالذم خوؿ  05/12إلدارية، كمن أمثلة ذلك ما نص عليو قانوف اؼبياه اعبديد توقعو اإلدارة من تلقاء نفسها على اؼبخالف لئلجراءات ا
ادة لئلدارة اؼبكلفة باؼبوارد اؼبائية سلطة ىدـ اؼبنشآت اليت مت بناؤىا دكف اغبصوؿ على الرخصة أك امتياز استعماؿ اؼبوارد اؼبائية، كإع

.    2ك االمتيازاألماكن إذل حالتها األصلية عند فقداف اغبق يف ىذه الرخصة أ
كما يبكن أف يكوف عقوبة تصدر دبوجب حكم قضائي، إال أف ما يبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم ال يعترب نظاـ إرجاع اغبالة إذل ما كانت    

من قانوف ضباية البيئة على أنو هبوز  102عليو عقوبة أصلية بل تدبَتا من التدابَت االحًتازية، كيف ىذا اإلطار ما نصت عليو اؼبادة 
حالة استغبلؿ منشأة مصنفة دكف اغبصوؿ على الًتخيص من اعبهة اإلدارية اؼبختصة أف تأمر بإرجاع األماكن إذل حالتها  للمحكمة يف

طق األصلية يف أجل ربدده، كما أجاز القانوف اؼبتعلق دبناطق التوسع كاؼبواقع السياحية للقاضي يف حالة القياـ بأشغاؿ البناء داخل اؼبنا
. 3طابقة األشغاؿ اؼبنجزة ؼبخطط التهيئة السياحية أك هبدـ ما مت إقبازه كاألمر بإعادة اؼبكاف إذل حالتو السابقةالسياحية أف يأمر مب

 
تطبيقات المسؤكلية الجزائية أماـ القضاء الجزائرم : المطلب الرابع

ا اؼبتعلقة بالبيئة كىذا راجع لؤلسباب السالفة القضاء اعبزائي يف اعبزائر مثلو مثل القضاء اؼبدين كاإلدارم ال يعرؼ حجمان كبَتان للقضام
 .إخل...عدـ زبصص أعضاء النيابة، تشعب القوانُت اؼبتعلقة بالبيئة: الذكر

كلكن ىناؾ بعض األمثلة يف القضاء اعبزائرم منها ما يتعلق بسرقة اؼبياه كسرقة الرماؿ من الشواطئ كرمي القاذكرات يف الشوارع    
. كالضجيج 

أف  1998اء الفرنسي فيبلحظ قلة اؼبنازعات اعبزائية اؼبتعلقة حبماية البيئة، حيث أثبتت اإلحصائيات اؼبنجزة سنة أما يف القض
من ؾبموع النزاعات اعبزائية، كما أف القضاء اعبزائي كيف تعاملو مع ىذه القضايا ال يصدر  %2اؼبنازعات اعبزائية البيئية ال ربتل إال نسبة 

 .de simple amandes4ىي ؾبرد غرامات مالية بسيطة أحكاما ردعية كإمبا 
أف مهمة القاضي تبدك صعبة يف ميداف اغبماية اعبزائية للبيئة كىذا بسبب التشريع البيئي يف حد ذاتو ؼبا  patrickmistrettaكيرل 

ل التطبيق السليم للتشريع اعبزائي كيبق.يعرفو من تشعب كعدـ الوحدة، األمر الذم جعلو غَت معركؼ كغَت مطبق من قبل القضاء اعبزائي
. 5البيئي متوقف على كفاءة القاضي، كاىتمامو حبماية البيئة

                                                           
 .126، 125جامعة تلمساف ص -ؾبلة العلـو القانونية ك اإلدارية -نظاـ إعادة اغبالة إذل ما كانت عليو يف ؾباؿ ضباية البيئة –طاشور عبد اغبفيظ -1

 .اؼبتعلق باؼبياه 2005سبتمرب  04اؼبؤرخ يف  05/12من قانوف  88اؼبادة -2

 .اؼبتعلق دبناطق التوسع ك اؼبواقع  السياحية 2003فيفرم  17اؼبؤرخ يف  03/03من قانوف  40ك  39اؼبادتُت  -3

4- 80ص،اؼبرجع السابق ،حوشُت رضواف 
 

80ص ،اؼبرجع نفسو  -5
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الخاتمة 
ع بو من بالنظر إذل الفلسفة اليت تبٌت عليها التشريعات البيئية، فيبلحظ أهنا أككلت مهمة ضباية البيئة إذل اإلدارة بالدرجة األكذل ؼبا تتمت

صبلحيات السلطة العامة كسلطات الضبط اإلدارم، مث بدرجة ثانية إذل القضاء، ىذا ما يفسر قلة األحكاـ كالقرارات القضائية يف ؾباؿ 
.   اية البيئةحم

فبا أدل كأما بالنسبة للحماية اؼبدنية، فقد كجدنا أف اؼبشرع اعبزائرم دل يشر إليها يف القانوف اؼبدين، كدل يشر إليها يف القوانُت األخرل، 
. بنا إذل إهباد صعوبات يف ربديد أساس اؼبسؤكلية اؼبدنية عن األضرار البيئية

قدم الذم يقصد منو جرب الضرر يف اغبالة اليت ال يبكن فيها إعادة اغباؿ إذل ما كانت عليو كقد عرفنا طرؽ التعويض، كالتعويض الن
. من قبل، كيف ؾباؿ الضرر البيئي فضلنا استخداـ أسلوب التعويض العيٍت كلما أمكن ذلك، ألف بعض األمور ال يبكن تعويضها باؼباؿ

ردع فقد كجدنا أف اعبريبة البيئية كغَتىا من اعبرائم ربتاج إذل توفر أركاف اعبريبة أما بالنسبة للحماية اعبزائية، اليت هتدؼ إذل ربقيق اؿ
م كالركن الشرعي كالركن اؼبادم كاؼبعنوم، كإف كانت اعبرائم البيئية سبتاز بضعف ركنها اؼبعنوم، ذلك أف كقوع السلوؾ اإلجرامي كحده يؤد

. إذل اؼبساس بالبيئة دكف النظر إذل إرادة مرتكبها
 ما تطرقنا إذل كيفية اؼبتابعة اعبزائية عن اعبرائم البيئية ك إذل بعض العقوبات اؼبقررة ؽبا، إال أنو كنظرا لنقص تأىيل القضاة كضعفؾ

.     اإلدارة يف ىذا اجملاؿ كتعدد القوانُت اػباصة اؼبتعلقة بالبيئة جعل مهمة القضاء صعبة يف الوقوؼ أماـ اعبرائم البيئية
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Le droit à un environnement sain, mérite-t-il sa dénomination de droit? 

Dr.Chemama Khireddine (faculté de droit et de sciences politiques de Batna, Algerie) 

 

 

Introduction 

 Dès sa proclamation en 1972, le droit à un environnement sain fût contesté par une grande 

partie de la doctrine. Ceci était peut-être acceptable à cette époque. En effet, les textes, qui l’avaient 

consacré étaient des déclarations, dépourvues de toute force juridique contraignante. En 

l’occurrence, ledit droit fût énoncé de façon vague, son contenu semblait illimité, son débiteur était 

encore inconnu… 

 Cependant, est-il possible de refuser ce droit jusqu’à présent, malgré son acceptation par une 

autre partie de la doctrine, sa consécration par des conventions internationales et sa 

constitutionnalisation par les lois suprêmes de plusieurs Etats. (I) 

 Mieux encore, une jurisprudence assez riche et à tous les niveaux, est en train de prouver 

que le droit à un environnement sain est susceptible de faire l’objet d’une protection juridique, et 

qu’il mérite sa dénomination de droit (II). 

 En dernier lieu, il peut être important de signaler que le cadre de cette étude n’est pas le droit 

algérien, mais le droit international. 

   En effet, le droit à un environnement sain ne figure pas parmi les droits consacrés par la 

constitution algérienne. Et c’est pour cela, que le présent article tente de présenter cette contribution 

à tous ceux qui veulent défendre ou consacrer le droit à un environnement sain en Algérie.  

I-Consécration textuelle d’un droit contesté par une partie de la doctrine 

    A partir de 1972, un nouveau droit apparait dans plusieurs textes, allant des déclarations et 

conventions internationales et régionales, aux lois constitutionnelles (A). Malgré cette consécration 

explicite, la doctrine  demeure divisée sur sa dénomination de droit et sa susceptibilité de faire 

l’objet d’une protection juridique (B). 

A- La consécration du droit à un environnement sain   

Cette consécration est passée du niveau international (1) au régional (2), puis au national (3). 
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1- Au plan international  

   Le droit international a été le premier à consacrer le droit à un environnement sain. Ceci 

s’explique par au moins deux raisons : la terre est commune à toute l’humanité et la 

pollution méconnait les frontières. 

   C’est ce que le préambule de la Déclaration de Rio de Janeiro (Brésil,  1992), a bien 

résumé, en proclamant que " La terre foyer de l’humanité constitue un tout marqué par 

l’interdépendance" . 

 Ainsi, la déclaration de Stockholm (Suède1972) proclame que : " l’homme a un droit 

fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un 

environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être".(5) 

 En 1992, c’est la Déclaration de Rio de Janeiro qui proclame de son côté, le droit de 

l’homme à un environnement sain. 

 Cependant, les déclarations n’ont aucune force juridique contraignante, malgré leur 

grande valeur morale, d’où la nécessité de proclamer le droit à un environnement sain par 

des conventions. 

 Ceci a déjà été fait depuis 1989 par la convention de l’Organisation internationale du 

travail relative aux sociétés primitives. 

 Notons au passage qu’en 1997, l’institut de droit international, loin de mettre en 

cause le droit à un environnement sain, il s’est penché sur le meilleur moyen de le réaliser. 

Selon l’article 3 de la résolution de Strasbourg " la réalisation effective du droit de 

vivre dans un environnement sain doit être intégrée dans les objectifs de développement 

durable". (2) 

La convention d’Aarhus (1998) a en plus de la consécration dudit droit, reconnu 

d’autres droits procéduraux nécessaires à sa sauvegarde, tels que l’accès à l’information, la 

participation du public au sein du processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement. 
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2- Au plan régional  

La charte africaine des droits de l’homme et des peuples 1981 est la première convention 

régionale qui a consacré le droit à un environnement sain, non pas comme un droit individuel, 

mais comme un droit collectif. Ce droit a été attribué aux peuples (3). 

De son côté, le deuxième protocole additionnel à la charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples a reconnu à toute femme le droit de vivre dans un environnement sain et 

viable (4). 

En Amérique, le protocole additionnel à la convention américaine des droits de l’homme 

reconnait à toute personne le droit de vivre dans un environnement sain (5). 

En Europe, la convention européenne et ses protocoles additionnels ne reconnaissent 

aucun droit à un environnement sain. Cependant, la Déclaration de Dublin relative aux 

impératifs de l’environnement (1990) rappelle que l’objectif de l’action communautaire est " de 

garantir aux citoyens le droit à un environnement sain".(6) 

Notons ici que la déclaration précitée ne s’arrête pas à la reconnaissance, elle aspire à 

garantir ledit droit. 

3- Au plan national  

Le parcours qu’a connu le droit à un environnement sain à l’échelle international, a 

semble-t-il convaincu plusieurs législateurs à accueillir ce droit dans leurs législations 

nationales. 

La constitution norvégienne prévoit que " Toute personne a droit à un environnement 

salubre, ainsi qu’à un milieu naturel dont soit préservées la capacité de production et la 

diversité… pour sauvegarder leur droit… les citoyens doivent être informés sur l’état du 

milieu naturel, ainsi que sur les conséquences des interventions prévues et  réalisées sur ledit 

milieu" (7) 

En France, la charte française de l’environnement de 2004, devenue depuis 2005, 

partie intégrante de la constitution française (1958), stipule : " Chacun a le droit de vivre 

dans un environnement équilibré et respectueux de la santé". (8) 
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La constitution espagnole énonce que "Toute personne a le droit de jouir d’un 

environnement approprié pour développer sa personnalité et elle a le devoir de le 

conserve"(9) 

D’autres pays ne reconnaissent aucun droit à un environnement sain, malgré leurs 

bonnes législation et politique environnementales. Pour l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe, ceci n’est pas suffisant. Elle a recommandé, depuis 2003 à tous les 

gouvernements européens de reconnaitre "un droit de l’homme à un environnement sain, 

viable et digne", contenant "l’obligation objective pour l’Etat de protéger l’environnement 

dans sa législation nationale, de préférence au niveau constitutionnel" (10). 

B-Position de la doctrine 

Les développements qu’a connus le droit à un environnement sain, n’ont pas mis fin à la 

division de la doctrine entre adversaires (1) et défenseurs (2). 

1- Adversaires du droit à un environnement sain 

Une grande partie de la doctrine conteste jusqu’à nos jours, tous les droits des peuples, y 

compris le droit à un environnement sain. D’ailleurs, on le qualifie souvent de ‘’faux’’ ou de 

‘’pseudo’’ droit de l’homme. 

 Ces adversaires pensent que le titulaire réel du droit à un environnement sain n’est pas 

l’homme, mais une collectivité difficile à identifier ; son débiteur est difficile à déterminer (est-ce 

chaque Etat ou la communauté internationale collectivement ? et son objet est lui aussi 

imprécis.(11) 

 M. Paul Tavernier ajoute une autre difficulté. Les sujets environnementaux sont dit-il, 

dispersés entre plusieurs conventions, et les règles qui conviennent à un secteur seront difficilement 

applicables à un autre (pollution maritime, pollution naturelle, déchets nucléaires, 

biodiversité…).(12) 

 En somme, le droit à un environnement sain ne peut faire l’objet d’une protection juridique, 

et il ne mérite donc pas sa dénomination de droit. 

 M. Mohamed Bedjaoui, sans mettre en cause le droit de l’environnement, voit que les 

instruments pertinents restent faibles, flous et ambigus ; il aurait souhaité, ajoute-t-il une distinction 

plus claire de l’obligation de prévention et du principe de précaution dans l’analyse des instruments 

juridiques en question (13). 
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2- défenseurs du droit à un environnement sain 

 Consciente de la "jeunesse" relative du droit de l’environnement en général, une autre partie 

de la doctrine préfère donner un peut plus de temps à ce dernier. Ceci pourrait commencer d’abord 

par la proclamation du droit, ce qui enclenchera par la suite la dynamique voulue. 

 Cette dernière pourrait transformer le droit vague en droit aux contours délimités; le droit 

abstrait en droits subjectifs, concrets et opposables aux Etats et aux personnes privées ; leur 

violation sera donc sanctionnée. 

    Le droit à l’information, qui est l’un des droits procéduraux nécessaires à la sauvegarde du droit à 

un environnement sain, est un exemple parmi d’autres. 

   Le code français de l’environnement prévoyait un droit à l’information pour ‘’chacun’’ et une 

association du ’’public’’ au processus d’élaboration des projets. 

   Dans la charte de l’environnement qui a consacré le droit à un environnement sain, ’’chacun’’ et 

le’’public ‘’ont été remplacés par ‘’toute personne’’. Cela concerne donc, les personnes aussi bien 

physiques que morales. 

De l’autre coté, la division stricte entre le droit de l’environnement conçu comme une branche 

technique du droit et les droits de l’homme qui contiennent tous les droits fondamentaux, et qui 

servait de prétexte pour refuser le droit à un environnement sain, est en train de se dissiper. 

   En effet, depuis1999, la recommandation 1431 de l’Assemblée parlementaire, relative à l’action 

future du conseil de l’Europe en matière de protection de l’environnement, avait déjà proposé la 

liaison de ce sujet à la convention européenne des droits de l’homme. (15) 

 Mieux encore, la recommandation 1614 de l’Assemblée parlementaire, avait recommandé au 

comité des ministres, d’élaborer un protocole additionnel à la convention européenne des droits de 

l’homme, relatif à la reconnaissance de droits procéduraux individuels, destinés à renforcer la 

protection de l’environnement, tel qu’ils sont définis dans la convention d’Aarhus. (15) 

 En somme pour M. Alouane et M El Moussi, le droit international des droits de l’homme 

offre actuellement, une base juridique pour la défense des droits environnementaux. Lorsque, les 

Etats, n’assurent pas, à travers leurs législations des mécanismes clairs d’accès à la justice pour 

défendre leurs droits environnementaux, "ces Etats violeraient le droit d’accès à la justice, reconnu 

par les conventions des droits de l’homme" (17) 
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II- Le rôle de la jurisprudence dans la mise en œuvre du droit à un environnement sain 

 Malgré, tous les progrès, la jurisprudence reste la pierre angulaire dans la concrétisation de 

ce droit qualifié souvent, de droit abstrait et aux contours flous. 

 En effet, et quelque soit la position d’une partie de la doctrine, il est très difficile de nier 

l’apport d’une jurisprudence assez riche au plan international (A) régional (B) et local (C). 

A- Au plan international  

Quoique moins abondante que la jurisprudence régionale, l’apport de l’arbitrage (1), la cour 

internationale de justice (2) et peut-être même, la cour pénale internationale (3) ne peut-être 

négligé . 

1- L’arbitrage international 

   La fondrie de Trail, illustre le premier contentieux international provoqué par un cas de 

pollution, les émissions de fumées nocives de cette fonderie de plomb, située en territoire 

canadien, dévastaient les récoltes d’agriculteurs américains, établis de l’autre côté de la 

frontière ; les arbitres saisis par les deux parties ont admis la responsabilité du Canada ; depuis, 

cette sentence est considérée comme constituant l’ébauche d’une règle de droit coutumier 

international, concernant la responsabilité de l’Etat, en cas de dommages causés à 

l’environnement d’autres Etats. (18) 

 En 1986, la question a été évoquée après l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 

Mais l’Union Soviétique a refusé toute responsabilité. 

 L’affaire du hangar Sandoz aurait pu connaitre le même sort si la Suisse n’avait pas 

privilégié les négociations aux procédures judicaires. 

L’incendie du Hangar Sandoz (Bâle 1986) avait causé le déversement de substances toxiques 

dans le Rhin. 

 Les autorités suisses n’avaient pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour 

prévenir l’accident. En effet, elles n’avaient ni exercé une supervision suffisante sur l’entreprise 

Sandoz, ni alerté les pays de l’aval en temps opportun ; cependant, tous les litiges privés ont été 

réglés à l’amiable, à cause de la très grande indemnisation offerte par Sandoz.(19) 
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2- La Cour international de justice 

     Cet organe onusien a constitué en son sein, depuis 1993 une chambre spéciale compétente en 

matière d’environnement. Mais cette dernière n’a jamais été saisie jusqu’à présent. 

Toutefois, quelques affaires présentant des aspects environnementaux ont été soumises à la 

Cour plénière. 

La première a été à titre consultatif, concernant la licéité de la menace ou de l’emploi 

d’armes nucléaire. A cette occasion, la Cour avait rappelé que "L’environnement n’est pas 

une abstraction, mais bien l’espace ou vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité 

de leur vie et de leur santé ; le deuxième était un litige international, et à l’occasion duquel, 

la Cour avait rendu un arrêt très significatif, puisque il avait posé clairement la 

responsabilité des Etats en matière de prévention des pollutions. 

3- La cour pénale internationale  

Dans l’avenir, la jurisprudence internationale relative à l’environnement pourrait s’enrichir 

d’avantage grâce à la contribution de la cour pénale internationale. Aucune affaire ne lui a 

été soumise jusqu’à nos jours. Mais rien n’empêche tous ceux qui ont la capacité juridique 

de la saisir de le faire. 

L’article 8 du statut de Rome (1998) énonce dans son paragraphe 4/B parmi les crimes de 

guerre, le fait de causer "des dommages étendus , durables et graves à l’environnement 

naturel". 

B – Au plan régional  

      Si toutes les conventions régionales des droits de l’l’homme, se sont dotées d’une cour, afin de 

mettre en œuvre lesdits droits, les cours européennes semblent être les plus dynamiques. Malgré 

l’absence d’un droit autonome à un environnement sain, ce dernier est défendu, que se soit par la 

cour de justice des communautés européennes (1) ou la cour européenne des droits de l’homme (2). 

1– La contribution de la cour de justice des communautés européennes (CJCE)  

 La CJCE a précisé à plusieurs reprises les obligations qui incombent aux Etats européens dans 

le domaine de l’environnement. Ces devoirs renforcent le droit de chacun à un environnement 

sain. En l’occurrence, elle s’est prononcée aussi sur les organisations non gouvernementales et 

leurs droits à agir. 
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a – L’obligation d’information : 

La CJCE a condamné la France, parce que cette dernière n’avait pas transposé la directive du 7 

juin 1990. C’est ainsi, que la France avait promulgué l’ordonnance n° 321 (12 avril 2000) qui a 

introduit dans le code de l’environnement un nouveau chapitre relatif à la liberté d’information 

en matière d’environnement.(22) 

   b – L’obligation de prévention : 

    Les Etats doivent aussi mettre en œuvre les mesures préventives préconisées par les directives 

communautaires. La CJCE a condamné la France pour la pollution des eaux par les nitrates (23) 

c – L’obligation des juridictions nationales de défendre les droits environnementaux :  

Selon la CJCE, il est possible de déduire de quelques directives relatives à l’environnement, 

l’existence de droits qui doivent être protégés par les  juridictions nationales des pays membres. 

   C’est ce qui a été confirmé à deux reprises par la cour ,à propos des directives européennes en 

matière de normes de qualité de l’air et de l’eau.(24)   

d – Pas d’intérêt à agir pour les organisations non gouvernementales (ONG) : 

   Malgré le rôle très actif des (ONG), la CJCE a estimé que Greenpeace ne justifie pas d’un intérêt 

à agir pour invoquer le non respect par un Etat  membre d’une décision adressée à celui – ci en 

matière d’environnement.(25) 

2- La contribution de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH)  

Pour la CEDH, la responsabilité des Etats peut être engagée dans les cas suivants : 

a- Manquer à l’obligation d’information : 

La CEDH a préconisé que les autorités publiques (Etat, municipalités) ont des obligations 

positives à l’égard des administrés, notamment celle de les informer des risques encourus (26) 

 La Cour avait déjà rappelé dans une autre affaire, que le droit à l’information est composé 

du droit d’accès à l’information, mais également de l’obligation positive  de collecter les 

informations. (27) 

 En outre, et en raison de l’effet horizontal de la convention européenne des droits de 

l’homme, l’Etat peut être déclaré responsable, même si la nuisance a été causée par un tiers 

.L’Etat doit "prendre toutes les mesures nécessaires pour informer les populations concernées 

des risques qu’ils encourent en demeurant à proximité d’une usine chimique" (28) 
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b- Manquer à l’obligation de prévention : 

 Parmi les obligations positives des autorités publiques à l’égard des administrés, figure aussi 

l’obligation de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. (29) 

c- L’ingérence dans les droits garantis par la convention européenne : 

 En l’absence d’un droit autonome à un environnement sain, la CEDH s’est appuyée sur une 

interprétation extensive des droits garantis par celle-ci pour défendre ledit droit. 

 L’article 8 a été le plus utilisé. Ce dernier garantit "le droit de toute personne au respect de 

sa vie privée et familiale et de son domicile". 

 En 1994, la cour avait admis que "il va pourtant de soi, que des atteintes graves à 

l’environnement peuvent affecter le bien être d’une personne et la priver de la jouissance de son 

domicile, de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger 

la santé de l’intéressée " (30).Cette atteinte doit donc, être grave et avoir des répercussions 

directes sur les droits conventionnels. 

 Dans une autre affaire, l’interprétation extensive du droit à la vie privée était très visible. 

Pour la cour, "des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes 

matérielles ou corporelles, telle que l’entrée, dans le domicile d’une personne non autorisée, 

mais aussi les bruits, les émissions, les odeurs, et d’autres ingérences". (31) 

 Toujours, et en l’absence d’un protocole additionnel spécifique, la cour a ajouté à l’article 8 , 

l’article 2 sur le droit à la vie. 

 Ainsi, dans l’affaire Oneryildiz contre la Turquie, la Grande chambre avait sanctionné l’Etat 

turque à cause de sa patience face au risque d’une déchetterie qui avait explosé, causant la mort 

de plusieurs personnes(32). 

   A l’occasion, la cour avait rappelé que l’obligation positive des Etats de prendre toutes les 

mesures nécessaires  à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, "doit être 

interprétée comme valant dans le contexte de toute activité publique ou non, susceptible de 

mettre en jeu le droit à la vie" . (33) 

C-Au plan national 

 Un regard général sur la juridiction française par exemple, permet de distinguer trois 

positions : celle du juge administratif (1), celle du juge civil (2), et celle du juge pénal.(3) 
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1-position du juge administratif 

 Les nuisances environnementales sont souvent réparées en se basant sur un régime de 

responsabilité sans faute. Ce principe fut établi par le conseil d’Etat depuis 1931 à propos d’une 

affaire qui avait opposé le propriétaire d’une maison à   une commune, en effet les feuilles des 

plants qui ornaient une place publique, s’accumulaient sur le toit du requérant ,la responsabilité 

de la commune fut établie, malgré l’absence de toute faute ; exceptionnellement, la 

responsabilité peut être établie sur l’existence d’une faute, le Conseil d’Etat avait estimé que 

l’environnement , la vue et l’ensoleillement de la maison des requérants, se sont trouvés 

gravement affectés par la construction irrégulière d’un bâtiment , l’administration a donc 

commis une faute de nature à engager sa responsabilité. (34) 

2-Position du juge civil 

 En droit privé aussi, la règle générale est la responsabilité sans faute. La Cour de cassation a 

admis que les troubles de voisinages pourraient être condamnées indépendamment de toute 

faute ; toutefois, le juge civil sanctionne exceptionnellement, toute intention malveillante de 

nuire à autrui, telle que la plantation de fougères devant la fenêtre d’un voisin dans la seule 

intention de lui nuire. (35) 

3-Position du juge pénal 

 La cour d’appel de Montpellier avait condamné deux individus à six mois de prison et une 

amende de 50000 francs français  pour dégradation du bien d’autrui en réunion, avec effraction 

et récidive ; les  prévenus qui avaient détruit des plants de riz génétiquement modifiés, avaient 

invoqué l’état de nécessité, ce qui a été rejeté par la Cour ,dès lors que ceux-là disposaient, dit-

elle de nombreux moyens d’expression dans une société démocratique, autre que la destruction 

des biens d’autrui garantis par l’article premier (invoqué par les requérants) du Protocole 

additionnel de 1952. En cassation, les plaignants  estimaient que si l’article premier garantit le 

droit à la propriété, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantit le 

droit à la vie privée et familiale, qui comprend le droit de toute personne de vivre dans un 

environnement sain, cet argument fut rejeté par la Cour, qui a estimé que les dispositions 

conventionnelles précitées ne pourraient justifier le délit reproché. (36) 
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Conclusion et recommandations  

 Il est certain que le droit à un environnement sain pourrait rencontrer plusieurs obstacles 

juridiques sur la voie de sa concrétisation effective. Plusieurs questions restent posées à propos, 

par exemple du droit à agir, du préjudice…… Cependant, une question primordiale mérite 

d’être posée. A-t-on réglé tous les problèmes juridiques liés aux droits les plus classiques ? Le 

droit à la vie n’affronte-t-il pas jusqu’à présent le droit de l’embryon à la vie ? Le droit au 

respect de la vie privée, ne fait-il pas face au défi de la nanotechnologie ? 

 En conséquence, nous proposons les recommandations suivantes : 

1-la nécessité d’accorder à ce droit assez « jeune » plus de temps et plus de réflexion juridique, 

à tous les niveaux. 

b- La nécessité de se rappeler le lien direct entre la notion de développement durable, qui fait 

l’unanimité de tout le monde et le droit à un environnement sain. Le développement durable 

veut que l’homme soit l’acteur principal, et dans le même temps le bénéficiaire de tout 

développement. Il ne peut l’être que si l’environnement dont dépendent sa vie et sa santé est 

sain. 
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 ملخص كتاب

 المدخل إلى القانوف الدكلي العاـ
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 أستاذ القانوف الدكلي العاـ المساعد
ليبيا –للعلـو اإلسالمية الجامعة األسمرية   
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دار كمكتبة الفضيل: الناشر  

 

ليبيا -بنغازم : المدينة   

 

2012: سنة النشر   

 

 

شهدت دراسة القانوف الدكرل العاـ تطوران كبَتان منذ هناية القرف التاسع عشر مركران حبقبة عصبة األمم، مث كاف التطور 
األىم يف ىذا الفرع من القانوف مع اتفاؽ الدكؿ العظمى على إنشاء منظمة األمم اؼبتحدة بعد هناية اغبرب العاؼبية 

. الثانية

فاجملتمع الدكرل دل يعد . كمنذ هناية اغبرب الباردة تغَتت كثَت من اؼبفاىيم اػباصة بالعبلقات الدكلية كالقانوف الدكرل
لة عن بعضها البعض، إذ ازداد حجم الًتابط االقتصادم كالسياسي كالثقايف بُت دكؿ عبارة عن ؾبتمعات كطنية منفص

ككاف للعوؼبة دكرا كبَتا يف ذلك، . العادل من خبلؿ التبادؿ التجارم كالثقايف بن أفراد تلك الدكؿ متجاكزة اغبدكد اؼبرسومة 
اسية اغباكمة كما تقيد تدرهبيا ترسيم السلطة فالعوؼبة ظاىرة متعددة األبعاد حيث تقـو  بالضغط على األنظمة السي
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كمن ىنا كاف لعملية التحوؿ االجتماعي السريع كبو العوؼبة تأثَتا عميقا على تغيَت الكثَت من مفاىيم القانوف . السياسية
. الدكرل العاـ

يف الدكؿ، كتدكين  إف دراسة القانوف الدكرل العاـ أصبحت تستوجب دراسة بعض الظواىر الناشئة كمنها طريقة اغبكم
إذف ال بد لنا من دراسة الصلة بُت أنواع ـبتلفة . القانوف الدكرل العاـ، ككيفية نفاذ ىذا القانوف كتطبيقو يف اجملتمع الدكرل

من السلطة كالقوة ، كمن مث ربليل العوامل الدافعة إذل زيادة العمليات االجتماعية كالقانونية داخل شبكة من تداخل 
. لسياسية كالقانونية ، كىذه مهمة تتطلب تظافر كتعاكف جهود العديد من التخصصاتالصبلحيات ا

كتعترب مادة القانوف الدكرل العاـ من أىم اؼبواد اليت تدرس لطلبة كليات القانوف يف اعبامعات اؼبعتمدة، كنظران ػبربة 
يف اعبامعة األظبرية للعلـو اإلسبلمية يف ليبيا،  اؼبؤلف بتدريس ىذه اؼبادة يف قسم القانوف التابع لكلية الشريعة كالقانوف

جعل ىذا الكتاب ميسران يف القانوف الدكرل العاـ، كأضاؼ فصبلن خاصان عن القانوف الدكرل اإلسبلمي لتزكيد الطلبة 
 .كالقارئ دبعلومات أكثر عن إسهامات الدين اإلسبلمي اغبنيف يف ىذا اغبقل من اؼبعرفة

فصوؿ، الفصل األكؿ جاء كمدخل إذل الكتاب حيث مت فيو التعريف بالقانوف الدكرل  كعليو، تضمن الكتاب ستة
العاـ، كبياف أىم خصائصو، كصفتو اإللزامية، كتطرؽ الفصل الثاين إذل التطور التارىبي للقانوف الدكرل العاـ يف العصور 

 .القديبة كالوسطى كالعصر اغبديث
الدكرل اإلسبلمي كقد جاء مكمبلن للفصل الذم قبلو، كتضمن ىذا  أما الفصل الثالث فقد مت زبصيصو للقانوف

الفصل تعريفان بالقانوف الدكرل اإلسبلمي كمصادره، كمت التأكيد على مراعاة األخبلؽ يف القانوف الدكرل اإلسبلمي، 
 .كالتعريف بالقانوف الدكرل اإلسبلمي يف كقت السلم كاغبرب

القانوف الدكرل العاـ، كىي اؼبعاىدات كالعرؼ الدكرل كاؼببادئ القانوف العامة كالفصل الرابع جاء ربت عنواف مصادر 
إضافة إذل اؼبصادر غَت اؼبباشرة ؽبذا القانوف كجاء الفصل اػبامس ليعطي تفصيبلن عن أشخاص القانوف الدكرل العاـ كىم 

اسية يف القانوف الدكرل العاـ كىي مبدأ الدكلة كاؼبنظمات الدكلية كالفرد، كتطرؽ الفصل السادس إذل بعض اؼببادئ األس
حظر استخداـ القوة يف العبلقات الدكلية كمبدأ عدـ التدخل يف شؤكف الدكؿ كمبدأ حق الدكؿ يف تقرير مصَته كمبدأ 

 .حل اؼبنازعات بالطرؽ السلمية كمبدأ ظبو القانوف الدكرل على القانوف الداخلي
 

 

 

نجم عبود مهدم السامرائي. د  
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2013 البٌئة جٌل مسابقة  
 

 أقسام أحد اإلنسان حقوق جٌل مركز نظم ؛عام كل من  ٌونٌه 5 ٌصادف الذي للبٌئة العالمً الٌوم بمناسبة

. سلٌمة بٌئة فً الحق حول ةعلمً ثابحأ ثالث أفضل حول مسابقة العلمً البحث جٌل مركز

 األبحاث تحكٌم تم كما العربً، الوطن أنحاء جمٌع من الباحثٌن من العدٌد المسابقة هذه فً شارك وقد

 .العربٌة الدول مختلف من األساتذة من قٌمة مجموعة قبل من المقدمة

 البٌئة حماٌة فً اإلداري الضبط دور بموضوع( الجزائر) من سناء بولقواس. أ األولى بالمرتبة فاز ولقد
 .الجزائري القانون أحكام فً تحلٌلٌة دراسة

 المسؤولٌة بموضوع( العراق) من الطائً علً عزالدٌن ماهر. أأما المرتبة الثانٌة فكانت من نصٌب 
 .البٌئٌة الجرائم فً الجنائٌة

 متطلبات بٌن نظٌفة بٌئة فً الحق بموضوع( الجزائر) من  مرٌم حسام لألستاذة عادت الثالثة المرتبة أما
. المستدامة واألمننة الحٌاة فً الحق جودة

. نظٌفة بٌئة فً الحق بموضوع( الجزائر) من بوعالم بوزٌدي. أ علٌها تحصل الرابعة المرتبة

 صراع بموضوع( العراق) من نشأت نزهت ولٌد المهندس من كل نصٌب من فكانت الخامسة المرتبة أما
 (الجزائر) من سناء خدوم. أ والمحامٌة نظٌفة لبٌئة للوصول المستدامة الصناعٌة والتنمٌة الطاقة

 محمود بن. أ و الجنائً الجزاء و التشرٌعً التطور بٌن الجزائر فً البٌئة لحماٌة القانونٌة اآللٌاتبموضوع
 .نظٌفة بٌئة فً الحق بموضوع (الجزائر) من بوزٌد

 

: الجوائـز

: اآلتً فً توتمثل األولى الثالثة المراتب نالت التً لألبحاث جوائز المركز قدم

. المقبلة العلمٌة وتظاهراتنا مؤتمراتنا فً مجانا المشاركة -

 .مشاركة شهادات على الحصول -

 .اإلنسان حقوق فً دورات فً للمشاركة تزكٌة رسائل على الحصول -

 .فً موقع المركز األبحاث نشر -
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فاينظم   
حوؿ الثاني الدكلي المؤتمر : 

  سليمة بيئػة في الحػػق
اإلسالمية كالشريعة الداخلية الدكلية، التشريعات في   

 

 

شعار تحت  
 

" القادمة لألجياؿ أمانة البيئة " 

 
 2013/ 29/12-27: التارٌخ

بيركت/ السفير فندؽ: المكاف  

 
 

العلميرئيسة مركز جيل البحث  -سركر طالبي المل . د/ رئيس المؤتمر  
عميد جامعة آريس -محمد الغباني . د/  المؤتمر عاـ أمين  

جامعة بسكرة كرئيس مجلس إدارة المركز / عبد الحليم بن مشرم. د: رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر  
 

 



  2013 يونيه/حزيران 2 العدد   –اإلنسان قوقح جيل مجلة   -العلمـي البحـث جـيل  مركـز  
 

 
 

126 

 

:أعضاء اللجنة العلمية  

 

اإلنساف حقوؽجامعة بسكرة كرئيسة تحرير مجلة جيل / حسينة شركف. د  الجزائر 
كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية جامعة تلمساف كرئيس تحرير مجلة جيل الدراسات المقارنة /  بلختير بومدين .د  الجزائر 
بالهيئة العلمية للمركزالجزائر كعضو / عميد سابق لكلية الحقوؽ بليدة / فوزم اك صديق. د.أ  الجزائر 
جامعة الزيتونة كعضو بالهيئة العلمية للمركز/ عبد السالـ محمد خلف اهلل. د  ليبيا 
بالهيئة العلمية للمركزكعضو  المركز الوطني ألبحاث الشباب كجامعة الملك سعود/ غوؿاؿكاظم عادؿ .د  األردف 
بالهيئة العلمية للمركزكعضو  تكريت جامعةنائب العميد بكلية الحقوؽ ب/ براء منذر.د  العراؽ 
بالهيئة العلمية للمركزماف ميرة بجاية كعضو حجامعة عبد الر/ عبد الكريم مختارم.د  الجزائر 
بالهيئة العلمية للمركزاف ميرة بجاية كعضو حمجامعة عبد الر/ دحماني عبد السالـ. د  الجزائر 
رئيس المجلس العلمي بجامعة آريس : ىالؿ دركيش. د   لبناف 
عضو بالهيئة العلمية للمركزأستاذ مشرؼ بجامعة أريس، ك: بشار سكرم. د  األردف 
القاىرة كعضو بالهيئة العلمية للمركز/ كمحاـ بالنقض -أستاذ قانوف جنائى منتدب : ماىر العربي. د  مصر 
التنفيذم لمركز البحوث ببنغازم كعضو بالهيئة العلمية للمركز المدير: ميالد مفتاح الحراثي. د  ليبيا 
أستاذ محاضر بجامعة آريس :  عصاـ رجب. د  أمريكا 
كعضو بالهيئة العلمية للمركز اإلماـ محمد بن سعود اإلسالمية بجامعةأستاذ محاضر :  عماد أحمد أبو صد. د  السعودية 

  

الكركش عمر . أ  :رئيس اللجنة التنظيمية

  :أعضاء اللجنة التنظيمية

ىديل قطاع. أ  
آية مغربي. أ  

أسامة بن يطو. أ  
محمود عطرم. أ  

سعاد بومدين.أ  
كليد عباس. أ  

 

http://www.jilhrc.com/vb/showthread.php?t=1
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 مقدمة
 الزمن، عرب كتستمر بل الوطنية اغبدكد تتعدل كىي اغبياة كنوعية الصحة على مباشر ثرأ ذات البيئة اؼبشكبلت تعترب

. القادمة األجياؿ حىت كإمبا فحسب اغبارل اعبيل هتدد ال ألهنا

 Commission on كالتنمية للبيئة العادل مفوضية بإنشاء ـ1983 عاـ يف اؼبتحدة األمم قامت اؼبنطلق ىذا كمن

Environment and Development ضركرة على وبث الذم" اؼبشًتؾ مستقبلنا" تقرير ـ1987 عاـ يف أصدرت كاليت 
. الصاعدة لؤلجياؿ البيئي كالتدىور اإلنسانية اؼبعاناة لتفادم اغبياة أمباط تغيَت

 على البيئة حوؿ دكلية مؤسبرات عدة عقد خبلؿ من البيئية التحديات إزاء التعاكف ضركرة الدكرل اجملتمع أدرؾ كما
 مؤسبر غاية إذل 1992 عاـ بالربازيل جانَتك دم ريو دبدينة األرض بقمة اؼبعركؼ كالتنمية للبيئة اؼبتحدة األمم مؤسبر رأسها

. للبيئة العاؼبي اليـو دبناسبة ،2012 اؼباضي العاـ يف اؼبدينة بنفس انعقد الذم 20+ريو

 مشًتؾ حل إهباد جلأ من عمل كخطط كإعبلنات دكلية اتفاقيات عدة الدكلية اؼبؤسبرات ىذه عن سبخض كلقد
. العاؼبي التوجو ىذا تواكب بيئية تشريعات كضع على الدكؿ كحث ،اؼبناخية التغَتات اثأر من كاغبد البيئية للمشاكل

 بكافة البيئة ضباية ضركرة على بالنص سباقة التحديد كجو على اإلسبلمية كالشريعة عامة السماكية الشرائع كانت كلقد 
 بكافة اإلنساف حياة يف بالغة أنبية يكتسي كضبايتها البيئة على اغبفاظ فرىاف ؛كنبات كأرض كىواء ماء من عناصرىا
 اإلنساف إليو كصل الذم اؼبستول معرفة يف النظرية األنبية تتمثل عملي، كقسم نظرم قسم :قسماف األنبية كؽبذه جوانبها

 خبلؿ من البيئة ضباية قواعد تطبيق قباعة يف العملية األنبية تتمثل بينما. البيئة حبماية متعلقة قانونية قواعد كضع يف
.  ذلك على العاكفة كالدكلية الوطنية اآلليات

: التالية التساؤالت حوؿ اؼبؤسبر إشكالية تدكر  :المؤتمر إشكالية

الوطنية يف كضع قواعد غبماية البيئة بكافة تفرعاهتا؟   اؼبواثيق الدكلية كالتشريعاتما ىو اؼبستول الذم كصلت إليو  -

 البيئة؟ ىل تعترب اآلليات اليت كضعتها ىذه القواعد كافية لضماف ضباية -

 ىي أىم اآلليات اليت كضعتها؟ كما ئة؟مكيف سبكنت الشريعة اإلسبلمية من ضباية الب -
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: محاكر المؤتمر
 طبس ؿباكر رئيسة، كىي ىذا اؼبؤسبر الدكرلينطوم ربت مظلة 

 
" اإلطار المفاىيمي"الحق في بيئة نظيفة : 1المحور 

 اغبق يف بيئة نظيفة يف التشريعات الدكلية -

بيئة نظيفة يف مفاىيم القوانُت الداخلية اغبق يف  -

 .مفهـو اغبق يف بيئة نظيفة يف الشريعة اإلسبلمية -

 
 الدكلية المواثيقالحق في بيئة نظيفة في :2المحور 

 التفاقيات الدكلية اػباصة حبماية البيئة -

 اغبق يف البيئة ضمن اؼبواثيق الدكلية -

 ةاغبماية الدكلية للبيئة البحرية، الربية، كاعبوم -

 .أثار النزاعات على البيئة -

                            

الحق في بيئة نظيفة في التشريعات الداخلية : 3المحور 
ضباية البيئة يف الدساتَت الوطنية  -

الوطنية  التشريعاتضباية البيئة يف  -

 دكر اعبماعات احمللية كاإلقليمية يف اغبفاظ على البيئة -

 .ضباية البيئةدكر اجملتمعات اؼبدنية يف  -
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الحق في بيئة نظيفة في الشريعة اإلسالمية  :4 المحور
األحكاـ اؼبتعلقة بالبيئة يف الشريعة اإلسبلمية  -

مراعاة ضباية البيئة يف الشريعة اإلسبلمية   -

آليات ضباية البيئة يف الشريعة اإلسبلمية   -

 إلطار التشريعي غبماية البيئة يف الشريعة اإلسبلميةا -

 
 كالتشريع اإلسالمية الشريعة بين البيئة حماية تجاه الدكلية كالمؤسسات لألفراد القانونية المسؤكلية :5 المحور

  الوضعي
 البيئة على اغبفاظ ذباه للفرد القانونية اؼبسؤكلية -

 البيئة على اغبفاظ يف احمللية للهيئات القانونية اؼبسؤكلية -

 البيئي الوعي كنشر البيئة على اغبفاظ يف اؼبدين اجملتمع ؼبؤسسات القانونية اؼبسؤكلية -

  البيئة على اغبفاظ يف الدكلية كاؼبنظمات للهيئات القانونية اؼبسؤكلية -

 

: شركط البحوث المقدمة كمواصفاتها 
 الفرنسية أك العربية باللغة اؼبداخبلت كتقبل للمؤسبر األساسية احملاكر أحد يف البحث يكوف أف. 

 كاؼببلحق اؼبراجع شاملة صفحة 20 البحث يتجاكز أال . 

  خبط اؼبداخبلت تكتب Traditional Arabic بالنسبة 11ك للمنت، بالنسبة العربية باللغة للمداخبلت بالنسبة 14 حجم 

 بالنسبة 10 كحبجم للمنت بالنسبة األجنبية باللغة للمداخبلت 12 حبجم Roman Time new كخبػػػط للهوامش،

 .العلمية كالبحوث اؼبقاالت كتابة يف العلمي اؼبنهج مراعاة للهوامش،

   الفرنسية أك كاإلقبليزية العربية باللغتُت كاحدة صفحة يتجاكز ال ملخص البحث مع يقدـ 

 التارل االلكًتكين الربيد علي أعبله اؼبذكورة باؼبواصفات كاؼبلخصات البحوث ترسل :conference.jil@gmail.com 

 اؼبركز موقع علي اؼبوجودة التسجيل استمارة تعبئة يرجي اؼبؤسبر يف للتسجيل  : http://www.jilhrc.com/main/ 

mailto:conference.jil@gmail.com
http://www.jilhrc.com/main/
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   قبل من للنشر تقديبو مت أك مؤسبرات أك ندكات يف بو اؼبشاركة سبق قد البحث يكوف ال أف .

   أدناه، احملدد األجل يف اؼبداخلة كملخص اؼبشاركة استمارة إرساؿ  

  اثنُت، متدخلُت مداخلة كل يف اؼبشاركُت عدد يتعدل ال أف هبب  

 أدناه احملدد اؼبوعد يف الكامل نصها تقدًن بعد إال اؼبقبولة اؼبداخبلت تربمج ال. 
 30/09/2013: التسجيل كاستمارة اؼبلخصات إلرساؿ مهلة آخر  
  2013 -10-30: كاملة اؼبداخلة إلرساؿ مهلة آخر 

 

 
 :رسـو المؤتمر

 150€ للمشاركُت ببحث من خارج كداخل لبناف. 

 50€ لليـو الواحد/ غبضور ؿ.  

 كاالسًتاحات كتشمل سعر الغرفة كالتنقبلت كالفطور كالغداء  لليلة الواحدة لكل مشارؾ،    €100 رسـو اإلقامة
 .خبلؿ اؼبؤسبر

 

  :كالمراسلةلالتصاؿ 

 conference.jil@gmail.com : اإللكترونً البرٌد

  70080319-961          الغبانً خٌر محمد. د  71053262-961     طالبً سرور. د/    لبنان: الهاتف

  0661378000 -213      :شرون حسٌنة. د / الجزائر                

 0549089860 -213        :مشري بن الحلٌم عبد. د   

 

 

 

mailto:conference.jil@gmail.com
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