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ا جهضع مدىمت صولُت  ٖلمُت مجلت ًٍ  الٗلمي البدث حُل مغهؼ ًٖ صوع

 الضولي واللاهىن  ؤلاوؿان خلىق  مجاٌ في الٗلمُت باألبدار حٗني

ُت جلتزم ؤلاوؿاوي  الٗلمُت، الانالت فيها وجخىافغ واإلاىهجُت باإلاىيٖى

غ َُئت بئقغاف ُئت وباخثحن اجظةؤؽ مً مكيلت جدٍغ  جخإلف ٖلمُت َو

ُئت الباخثحن مً هسبت مً  .ٖضص ول في صوعٍا جدكيل جدىُم َو

 بمىٓىع  ؤلاوؿان خلىق  مباصا ٖلى التربُت إلى اإلاجلت َظٍ تهضف

 الٗضالت حؿىصَا ؤفًل بدُاة الهاٖضة ألاحُاٌ جخمخ٘ ليي إؾالمي،

 .والىاحباث للخلىق  اإلاخباصٌ وؤلاخترام واإلاؿاواة
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: اإلاكغفت الٗامتاإلاؤؾؿت و

ؾغوع َالبي . ص

غ    :عبِؿت الخدٍغ
مىت امدمضي بىػٍىت آ. ص

لي الكلف، الجؼابغ . ص:  عبِـ اللجىت الٗلمُت مغؼاوي مهُفى حامٗت خؿِبت بً بٖى

ت للٗضص عبِـ لجىت الخدىُم الٗلم  الجؼاثغ ،2ؾ٠ُُ  -ظامٗت مدمض إلاحن صباٚحننٟى  هغظـ. ص:  ًت الاؾدكاٍع

غ  ؤًٖاء َُئت الخدٍغ
غ بإواصًغ، اإلاملىت اإلاغغبُت . ص.ؤ إهغام الٗضهني، حامٗت ابً َػ

ٖبض الخلُم بً مكغي، حامٗت بؿىغة، الجؼابغ . ص.ؤ

كاع، الٗغاق  حامٗت طي-مدمض زامغ الؿٗضون، عبِـ لجىت خلىق ؤلاوؿان . ص.ؤ

لي الكلف، الجؼابغ. ص  ؤخمض بكاعة مىس ى، حامٗت خؿِبت بً بٖى

ؾٗض ٖلي ٖبضالغخمً البكحر، اإلاؿدكاع اللاهىوي، حامٗت البللء للٗلىم الخُبُلُت، ألاعصن . ص

ٖضهان زلف خمُض البضعاوي، عبِـ فٕغ الٗالكاث الضولُت، حامٗت اإلاىنل، الٗغاق . ص

خلىق حامٗت ؤلاؾغاء بغؼة، فلؿُحن ٖالء مُغ، ٖمُض ولُت اٌ. ص

لي الكلف، الجؼابغ . ص ٖماعي بغاَُم، حامٗت خؿِبت بً بٖى

مدمض بىبىف، حامٗت مدمض ألاٌو بىحضة، اإلاملىت اإلاغغبُت . ص

مٗحزة ِٖس ى، حامٗت الجلفت، الجؼابغ . ص

ذ، الٗغاق . ص اف، حامٗت جىٍغ
ّ
هاجي مدمض ٖبض هللا الهخ

، الجؼابغ 01لجؼابغ واصي ٖماص الضًً، حامٗت ا. ص

ت للٗضص  اللجىت الاؾدكاٍع
. الؿفحر ٖبض هللا ألاقٗل، حامٗت اللاَغة، مهغ. ص.ؤ

، الجؼابغ 2ؾُُف  -بً ؤٖغاب مدمض، حامٗت مدمض إلاحن صباغحن. ص

، الجؼابغ 2ؾُُف  -بً وعػق َكام، حامٗت مدمض إلاحن صباغحن. ص

مت ؾغوع ، حامٗت مدمض إلاحن صباغي. ص ، الجؼابغ 2ؾُُف  -نزىابتي إًمان ٍع

، الجؼابغ 2ؾُُف  -زالف وعصة، حامٗت مدمض إلاحن صباغحن. ص

، الجؼابغ 2ؾُُف  -صعباٌ مضًدت حامٗت مدمض إلاحن صباغحن. ص

الؿٗىصًت -نافي خبِب حامٗت اإلالً فُهل، ألاخؿاء. ص

، الجؼابغ 2ؾُُف  -هىؾت ٖماع، حامٗت مدمض إلاحن صباغحن. ص

مٗمغي جحزي وػو، الجؼابغ  هىاعة خؿحن، حامٗت مىلىص. ص

، الجؼابغ 2ؾُُف  -قاهغي ؾمُت حامٗت مدمض إلاحن صباغحن. ؤ

  ، الجؼابغ2ؾُُف  -كاؾم المُت حامٗت مدمض إلاحن صباغحن. ؤ

الخضكُم اللغىي 
. (جلمؿان، الجؼاثغ -ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض)بلٗغبي مدمض  . ص

 .(مٗهض الٟىىن الجمُلت، الٗغا١) ل٠ُُ الُاجي . ص

. (جلمؿان، الجؼاثغ -ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض)مدهغ وعصة  . ص

اى، الؿٗىصًت-ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت )مدمض ٦ما٫ ؾغخان . ص  .(الٍغ

ت مٗمغ  .ؤ . (مؿخٛاهم، الجؼاثغ -ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ )بً ٍَغ

ل  .ؤ . (ماظؿخحر في اللٛت الٗغبُت وآصابها، ظامٗت ٚلحزان)مىهىع بَى

  

  

  
 

 

 مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان –مغهؼ حُل البدث الٗلمي 

http://jilrc.com/


 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

6 

 

  

  

 

 

 قغوٍ اليكغ
 اإلااحؿخحر بدىر ًٖ ملخهاث جيكغ هما والٗلمُت ألانُلت واإلالاالث ألابدار اإلاجلت جلبل
 الٗلمُت اإلاضازالث ؤو الٗغبي الىًَ في ؤلاوؿان خلىق  مىيٕى حٗالج التي ،صهخىعاٍواٌ

  اإلاغؾلت
ً
 :الخالُت الكغوٍ وفم ؤٖضاصَا، ؤخض في وكغ ٖلمي بدث ٖلى حٗلُبا

 خدمل ،كبل مً جيكغ ولم حضًضة جىىن  ؤن  بإن اهدكاف خاٌ في اإلاؿؤلُت وامل الباخث ٍو

 .مؤجمغ ؤو ؤزغي  مجلت ٖلى لليكغ مٗغويت ؤو ميكىعة مؿاَمخه
 وزُىاجه الٗلمي البدث بمىهجُت التزمذ كض جىىن  ؤن  ٌ ، بها اإلاٗمى

ً
 اللغت وبؿالمت ٖاإلاُا

 .الخىزُم وصكت

 بسِ مىخىبت جىىن  ؤن Traditional Arabic الٗغبُت باللغت للملاالث باليؿبت 16 حجم 

 للملاالث 12 بحجم  Times new Roman وبسِ للهىامل، باليؿبت 11و للمتن، باليؿبت

 .للهىامل باليؿبت 10 وبحجم للمتن باليؿبت ألاحىبُت باللغت

 بغهامج قغوٍ خؿب هٓامي بكيل الخىاش ي جىخب ؤن Microsoft Word نفدت ول ؤؾفل 

 .1بالكيل بإعكام لها ًغمؼ خُث

 ضٍ الٗلمُت ومغجبخه  الظاجُت ؾحرجه بمؿاَمخه الباخث ًغفم .  ؤلالىترووي وبٍغ

 ً٘ا كبل الٗلمي للخدىُم إلالاالثوا ألابدار جس  .وكَغ

 ض الظي الباخث ًغفم  .باإلاىاككت إفاصة الضهخىعاٍ ؤو للماحؿخحر بدثه ملخو وكغ ًٍغ
 ٔجلضًم صون  إليها اإلاغؾلت واإلالاالث ألابدار وكغ ٖضم ؤو وكغ في بدلها اإلاجلت جدخف 

غاث  .لظلً جبًر
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 ٖلى ٖىىان الم
ً
 :حلتجغؾل اإلاؿاَماث بهُغت الىتروهُت خهغا
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 الفهغؽ

 
  الهفدت

11  ؤلافخخاخُت 

13  م. ؤ: اإلاؿخـــــــضامــــــــت الٗمـــــــاعة  إلاحن مدمض حامٗت. بلهامل الفخاح ٖبض مدمض. وؤ زلُفت بً مٍغ

. الجؼابغ ،-2 -ؾُُف صباغحن

27  ؤلاوؿان خلـىق  مىٓىع  مً جدلُلُت صعاؾـت: " وؿاهُتؤلا والخىمُـت البِئـت بحن الٗـالكـت إقىـالُـت 

ت عكُـت. ص.ؤ ،" -ؾُُف حـامٗت  صهخىعاٍ، باخثت"  مؿُـىت عمًاوي. ، وؤ1-باجىت حـامٗت ٖىاقٍغ

.    الجؼابغ ،.2

51  اإلاؿخضامت الخىمُت لخدلُم الاؾخغالٌ ويغوعاث الخماًت مخُلباث بحن الُبُُٗت اإلاىاعص :

. الجؼابغ ،2ؾُُف  -صباغحن إلاحن مضمذ حامٗت وعصة، زالف.ص

69  ٘الاكخهاصًت الٗلىم ولُت الغػاق، ٖبض هبىٍ. ؤ: الاؾخضامت إلى الىمى مً الخىمُت واك 

ت لىم والخجاٍع . 1باجىت حامٗت الدؿُحر، ٖو

83  ىمُت ؤوؿىت ملاعبت
ّ
 إلاحن مدمض حامٗت  فىػٍت، ٖثمان بً. ص: البِئت في الخم خماًت في الخ

. الجؼابغ ،2ؾُُف  -صباغحن

97  2-ؾُُف  حامٗت فاعؽ، ٖلُىي  ٌؿخضام؟ ؤن ًجب الظي ما: ألاحُاٌ بحن ما الٗضالت-، 

 .الجؼابغ

105  ولُت ٖلي، ؾُض نالب. ؤ ،2016الجؼابغي  الضؾخىع  في البِئت في للخم مؿبىكت غحر خماًت هدى 

.  الجؼابغ ، -2ؾُُف حامٗت-الؿُاؾُت والٗلىم الخلىق 

117  في الخم جمىحن  ٌ   الهام زغش ي. ص والخضوص، الخفُٗل آلُاث: البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى

 الجؼابغ ،-2-ؾُُف صباغحن إلاحن مدمض حامٗت

135   م   –فٗالُتها ومٗىكاث اإلاؿخضامت الخىمُت في اإلادلُت الجمُٗاث صوع  بؿىُىضة  21حمُٗت بٍغ

.  ابغالجؼ الكلف،-بىٖلي بً خؿِبت حامٗت عجمُت، بً مُلىص. ؤ. همىطحا
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ت  غ اإلاجلت مؿاولُتها ًٖ ؤي اهتها٥ لخ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ جسلي ؤؾغة جدٍغ

عؤي اصاعة اإلاغ٦ؼ  ال حٗخبر ألاعاء الىاعصة في َظا الٗضص بالًغوعة ًٖ

ت إلاغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي   2017  ©ظمُ٘ الخ٣ى١ مدْٟى

143  ألامحن مدمض حامٗت قاهغي، ؾمُت. ؤ. اإلاؿخضامت الخىمُت لخدلُم هألُت ألازًغ الاكخهاص 

. الجؼابغ -2-ؾُُف صباغحن

161  ُُِحامٗت  ؤمُىت، هىؾام.  ؤ:  اإلاؿخضامت الخىمُت وجدلُم البِئت لخماًت هألُت البُئي الخس 

. الجؼابغ ،2 ؾُُف صباغحن إلاحن مدمض

175  اإلاؿخضامت الخىمُت مخُلباث جدلم لًمان البِئت بدماًت الاكخهاصًت اإلاؤؾؿاث التزام مضي  :

 مدمض حامٗت بىكـــــــــــــــــــــغة ُٖــــس ى. وؤ البىاقي، بإم مهُضي بً الٗغبي حامٗت خبــــــــــُب، ػاًـــــــضي. ؤ

. الجؼابغ باإلاؿُلت، بىيُاف

187   ت بتالبي خماًت في الضولُت اإلاداهم صوع  اجفاكُت يىء ٖلى اإلاؿخضامت الخىمُت وجدلُم البدٍغ

 ، الجؼابغ2ؾُُف صباغحن، إلاحن مدمض حامٗت كغمــاف، هــــــــــاجُــت. ؤ": كىباي مىهتي
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 مجلت وعؾالت لغئٍت جإ٦ًُضا وبٗض، اإلاغؾلحن ؤقٝغ ٖلى والؿالم والهالة الغخُم الغخمً هللا بؿم 
ا ؤلاوؿان، خ٣ى١  ظُل

ً
 لٗغبيا والبدثي ألا٧اصًمي اإلاجا٫ في والخيؿ٤ُ والخٗاون  الخىانل إلاٗاوي وجغؾُس

 الؿىت خلى٫  م٘ ٢غائها ؤمام وجخٗهض الغاب٘، للٗام مؿحرتها اإلاجلت ؤؾغة جىانل والضولي، وؤلاؾالمي
 جىانل خُض صاثم؛ بك٩ل عؾالتها ؤصاء في وألاماهت الىبُلت بإَضاٞها التزامها بخجضًض 2017 ٖام الجضًضة

ا؛ ج٣ُُموا٫ الخ٣ضًم في والجىصة الٗلمُت والض٢ت ال٨ٟغي  ؤلابضإ حصجُ٘ ٖلى ًٗ  ؤًٞل ؤًض٨ًم بحن لخً٘ م
 ملخهاث وؤخضر ؤلاوؿاوي الضولي وال٣اهىن  ؤلاوؿان بد٣ى١  لخ٣ذ التي الخُىعاث حٗالج التي البدىر

 .ؤلاوؿان بد٣ى١  الهلت طاث ال٣غاعاث ٖلى والخٗل٤ُ الٗلمُت واإلاالٟاث ألا٧اصًمُت الضعاؾاث

لُه          ؤلاوؿان خ٣ى١  ظُل مجلت مً ٖكغ الخامـ ٖضصا٫ ؤًض٨ًم بحن هً٘ ؾب٤، ما ٖلى وبىاء ٖو
ت وألابدار الضعاؾاث مً الٗضًض الجضًض الٗضص اقخمل و٢ض ،2017  ًىاًغ لكهغ  الٗال٢ت طاث اإلاخىٖى

 ًخىانل ٦ما اؾتهال٦ها جمّم  ألاعى مىاعص ٞشلثي ازخالٞها؛ ٖلى الُبُُٗت البِئت لٗىانغ اإلاٍٟغ باالؾتهال٥
 اإلاؿببت الٛاػاث ؤما الٛابي؛ الُٛاء مً اله٨خاعاث مالًحن ػوا٫ م٣ابل البُىلىجي الخىٕى جأ٧ل جؼاًض

اصة جىاؾبذ ٣ٞض الخغاعي  لالخخباؽ  ًٖ اإلاترجبت والىدُجت البدغ، ؾُذ مؿخىي  اعجٟإ م٘ َغًصا اهبٗاثها ٍػ
 ٖىه ًىجم مما ألاؾاؾُت؛ وؤلا٩ًىلىظُت البُئُت الىٓم زضماث ٣ٞضان ٖلى خخًما بٓاللها ؾخل٣ي طل٪

ًىا وجضَىًعا ٦بحرة ا٢خهاصًت اًعاؤيغ ِّم . الٗالمي ؤلاهخاط إلاؿخىي  ب

 البِئت بحن الخٟاٖلُت الٗال٢ت َبُٗت خى٫  إلا٣االث الٗضص َظا جسهُو اعجإًىا اإلاىُل٤، َظا مً  
٤ُ الًغوعي  مً باث ازخالٞها، ٖلى البُئُت الاؾخجزاٝ ٖىامل ٞإمام والخىمُت،  الخىمُت مخُلباث بحن الخٞى

ا البِئت ماًتح وم٣خًُاث ت الغ٧اثؼ ؤخض باٖخباَع  بؾتراجُجُت عؾم مداولحن اإلاؿخضامت، للخىمُت ال٣ٍى
حن ٖلى البُئُت للمكا٧ل والكاملت الضاثمت للخلى٫  ٢اهىهُت ٘ ٖلى والٗمل والضولي، الضازلي اإلاؿخٍى  ٞع

لى ألا٢صخى خضَا بلى البُئُت وألاػماث باإلاكا٧ل الىعي صعظت  لخؿً يماًها اثواإلاؿخىي  ألانٗضة ظمُ٘ ٖو
 .مٗها الخٗامل

ت الخد٨ُمُت للجىت زام بك٨غ ؤجىظه طل٪، ل٩ل     في مجهىصاتهم ٖلى والٗضص للمجلت والاؾدكاٍع
  والك٨غ الضعاؾاث، ألخضر واهخ٣ائهم يمىه، اإلايكىعة البدىر جد٨ُم ٖلى بقغاٞهم زال٫ مً بزغاظه

 الافخخاخُت
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ًاء مىنى٫  بهم ٖلى اللٛىي  الخض٤ُ٢ َُئت أٖل  الٗضص، َظا يمً اإلا٣ضمت والضعاؾاث للبدىر جهٍى
ت الٗلم لخضمت مجلخىا ظىىص  وصمخم   ؤظم٘، الٗالم مؿخىي  ٖلى ؤلاوؿان بد٣ى١  الىعي ووكغ اإلاٗٞغ

غ يغوعة ٖلى جإ٦ُضها وهجضص  واإلااؾؿاث للباخشحن الٗلمي باإلهخاط الخٍٗغ٠ اؾتراجُجُاث جٍُى
٘ ألا٧اصًمُت  في ؤلاوؿان خ٣ى١  اخترام وج٨َغـ خماًت مجا٫ في والبدثي ألا٧اصًمي للخٗاون  ظضًضة ومكاَع

ظا الٓغوٝ؛ ٧ل  هترنض لظل٪ والضاثمت، اإلاؿخمغة الٗلمُت وؤٖمال٨م بةؾهاماج٨م بال ًخد٤٣ لً َو
ضاص في مؿاَماج٨م ظل اؾخ٣با٫ غ لضعاؾاث وملخهاث وم٣االث ببدىر ال٣اصمت، ألٖا  ظامُٗت وج٣اٍع

 الظي الضاثم وج٣ُُم٨م للمجلت وصٖم٨م جىظحهاج٨م يجل٤ هخمجى وزخاما مسخهىن، باخشىن  ٣ًضمها
ا في ؤ٦ُض ؾِؿهم َغ . ألاًٞل هدى بها والغقي جٍُى

 

 بوزينة امحمدي آمنة الدكتورة :التحرير رئيسة
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 الٗمـــــــاعة اإلاؿخـــــــضامــــــــت
م بً زلُٟتألاؾخاطة  بجامٗت . مدمض ٖبض الٟخاح بلهاملألاؾخاط و.  مٍغ

 الجؼاثغ ،-2 -باٚحن ؾ٠ُُمدمض إلاحن ص

 

 

 

  ملخو

 زانت ٖىاًت اإلاىهغم ال٣غن  مً ألازحر ال٣ٗض بضاًت م٘ -اإلاخ٣ضمت الضو٫  في زانت –الٗمغاهُت ال٣ُاٖاث ؤولذ
 ؤخض حٗخبر ظهت مً ال٣ُاٖاث َظٍ ؤن ٖلمىا بطا زانت اإلاؿخضامت، والخىمُت البِئت خماًت بمىايُ٘ واؾٗا واَخماما

 للطجُج اإلاؿببحن ؤ٦بر ؤخض ؤزغي  ظهت ومً والُا٢ت، واإلاُاٍ واإلاىاص ٧األعى الُبُُٗت للمىاعص الغثِؿُحن اإلاؿتهل٨حن
 ال٣ُاٖاث َظٍ لضي الىعي جىامي خُض والدكُِض، البىاء الهىاٖت ٖملُاث ًٖ الىاججت الهلبت واإلاسلٟاث والخلىر

 اإلاؿخضامت اإلاباوي ٨ٞغة ْهىع  بلى ؤصي الظي مغألا البِئت، خماًت ب٣ًاًا و٦ظا البىاء ألوكُت اإلاهاخبت الؿلبُت باآلزاع
خماص الُبُُٗت، للمىاعص ألامشل والاؾخٛال٫ الُا٢ت، اؾتهال٥ زٌٟ ٖلى ؤؾاؾا جغج٨ؼ التي للبِئت الهض٣ًت  بك٩ل والٖا

. اإلاخجضصة الُا٢ت مهاصع ٖلى ؤ٦بر

.  اإلاؿخضامت الٗمغاهُت الخىمُت اإلاؿخضام، البىاء الخًغاء، الٗماعة اإلاؿخضامت، الٗماعة :اإلافخاخُت اليلماث

Abstract:  

Construction sectors in developed countries, with the beginning of the last decade of 

the past century, had paid special care and attention about environmental protection and 

sustainable development issues. These sectors are considered one of the major consumers of 

natural resources such as land and materials, and water and energy on one hand. They are one 

of the biggest emitters of noise, pollution and solid waste as well. This latter is the result of 

industry and constructions operations . 

 The growing awareness about the negative effects associated with construction 

activities of these sectors, as well as environmental protection issues has led to the emergence 

of sustainable buildings (Eco-friendly) based: on the reduction of energy consumption, 

optimum exploitation of natural resources, and reliance on renewable energy  . 

key words: Sustainable Architecture, Green architecture, Sustainable building, 

Sustainable urban development. 

 

 

 ملضمت
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 نُدت عبما ؤو ظضًض زاعجي َالء مجغص مً بإ٦ثر ل٨ُٟغ الخًغاء باإلاباوي ؾم٘ مً ٧ل ٨ًً لم ٖاما زالزحن ٢بل

ت، جهمُم  والخىاع للى٣اف الغثِسخي اإلاىيٕى" اإلاؿخضامت ؤو الخًغاء اإلاباوي" مٟهىم ؤنبذ ٣ٞض الُىم ؤما مٗماٍع
غ،  اإلاىظت جل٪ اءثط ؤًً ٞمً الٗالم، ؤهداء ٧اٞت في الُىمُت الصخ٠ نٟداث اإلاهُلر َظا ٚؼا خُض والخٍُى
  ؟ الخًغاء

 وبوكاء جهمُم مماعؾت خُض مً" اإلاؿخضامت اإلاباوي" لخٍٗغ٠ الكاج٘ الاؾم َى" الخًغاء اإلاباوي" مهُلر بن
ضم وججضًض ونُاهت وحكُٛل ٣ت مباوي َُا٧ل َو  الؿلبُت البُئُت الخإزحراث مً والخض اإلاهاصع، و٦ٟاءة البِئت جغاعي بٍُغ

خباع بٗحن وجىٓغ  .ألاو٢اث ٧اٞت في قاٚلحها وصخت ةلغاح الٖا

ٗىص  اإلاخدضة ألامم ُٖيذ خُض الشماهِىاث بلى اإلاؿخضامت، اإلاباوي ص٢ت ؤ٦ثر بك٩ل ؤو الخًغاء، اإلاباوي ؤنل َو
 َى اللجىت جل٪ مً الٛغى و٧ان والخىمُت، للبِئت الٗاإلاُت اللجىت لُترؤؽ بغوهضجالهض الض٦خىع  الجروٍجي الىػعاء عثِـ

ت ألاوكُت ًغاثجإر م٘ الخٗامل  . البِئت ٖلى البكٍغ

 ٖىه ٦كٟذ ما بٗض زانت مىؾ٘، بك٩ل الخًغاء اإلاباوي حكُِض بلى جخجه الٗالم صو٫  مٗٓم ؤن خالُا واإلاالخٔ

 ؤ٦ؿُض زاوي اهبٗازاث ج٣لُل بلى اإلااؾت الخاظت ؤْهغث والتي 2009 صٌؿمبر ٧ىبجهاًٚ في ٣ٖضث التي ألازحرة ألاعى ٢مت
 ؤلاظغاءاث مً الٗضًض بجبإ زال٫ مً وطل٪ ألاعى، خغاعة صعظاث اعجٟإ ْاَغة لى٠٢ ألازًغ خحزا٫ وػٍاصة ال٨غبىن 

. الخًغاء اإلاباوي هدى الخىظه عؤؾها ٖلى

:  الضعاؾت إقيالُت

ت بق٩الُت ؤمام الضعاؾت مىيٕى ًًٗىا ٍغ  مً الخ٣لُل في اإلاؿخضامت اإلاباوي مؿاَمت مضي في ؤؾاؾا جخجؿض ظَى
 ؤمام جًٗىا ؤلاق٩الُت َظٍ اإلاؿخضامت؟، الخىمُت بخد٤ُ٣ اإلاؿخضامت اإلاباوي ٖال٢ت ما زم البُئي؟، والخلىر البُئُت ألايغاع

: الدؿائالث مً ظملت

. زهاثهها؟ ؤبغػ  هي وما اإلاؿخضامت؟ بالٗماعة اإلا٣هىص ما -

 اإلاؿخضام؟ البىاء ؤَضاٝ هي ما -

  اإلاؿخضام؟ البىاء وم٣ىماث ؤؾـ ؤَم ماهي -

  اإلاؿخضامت؟ الخىمُت اإلاؿخضامت ألابيُت جد٤٣ ٠ُ٦ -

ا الدؿائالث َظٍ حَر ٤ ٖجها ؤلاظابت ؾىداو٫  ٚو  :   الخالُت الخُت ٞو

ٌ  اإلابدث :  مُلبحن ًًم والظي اإلاؿخضامت الٗماعة مفهىم: ألاو

. اإلاؿخضام البىاء حٍٗغ٠: ألاو٫  اإلاُلب

.  وؤَضاٞها اإلاؿخضامت الٗماعة زهاثو: الشاوي اإلاُلب

:   مُلبحن بضوعٍ يم والظي اإلاؿخضامت الٗمغاهُت الخىمُت هدى والخىحه اإلاؿخضامت ماعةال٘: الثاوي اإلابدث

.  اإلاؿخضامت الٗمغاهُت الخىمُت: ألاو٫  اإلاُلب
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.   اإلاؿخضامت الٗماعة مباصت: الشاوي اإلاُلب

:  الضعاؾت ؤَضاف

: الخالُت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ بلى الضعاؾت َظٍ جغمي

.   اإلاؿخضامت الٗمغاهُت الخىمُت ٨ٞغة ٖلى الًىء حؿلُِ -

.   ٖلحها ج٣ىم التي وألاؾـ اإلاؿخضامت اإلاباوي ل٨ٟغة جهىع  ج٣ضًم -

.  الجؼاثغ في للبِئت الهض٣ًت ألابيُت ز٣اٞت وكغ -

:  الضعاؾت ؤَمُت

 وجغوٍجها اإلاؿخضامت وؤلاوكاءاث الخًغاء اإلاباوي ز٣اٞت خى٫  الىعي وكغ بلى الؿعي في الضعاؾت ؤَمُت جٓهغ

.  الجؼاثغ في اؾخسضامها يغوعة لىٕ والخٌ

ٌ  اإلابدث  ألاو

 اإلاؿخضامت الٗماعة مفهىم

 الخدضي ؤن اإلاخسههحن بٌٗ هٍى ٣ٞض البىاء ألوكُت اإلاهاخبت البُئُت آلازاع ججاٍ الٗالمي الىعي لخىامي هدُجت
 مٟاَُم جد٤ُ٣ ظاٍث الخىمىي  الضوع  ؤصاء ٖلى ٢ضعتها َى الى٢ذ َظا في الٗمغاهُت ال٣ُاٖاث ًىاظه الظي ألاؾاسخي
ت ج٨ً لم ظضًضة وؤؾالُب مٟاَُم اإلاخ٣ضمت الهىاُٖت الضو٫  في وكإث َىا مً اإلاؿخضامت، الخىمُت  في ٢بل مً مإلٞى

٘ وجىُٟظ جهمُم  ،( )"اإلاؿخضامت اإلاباوي"و" الخًغاء الٗماعة"و" اإلاؿخضًم الخهمُم" اإلاٟاَُم َظٍ ومً الٗمغاهُت، اإلاكاَع
ٟها زال٫ مً اإلاؿخضامت اإلاباوي ٨ٞغة جبؿُِ ؾىداو٫  ًلي ما وفي  زهاثهها ؤبغػ  حٗضاص و٦ظا (ألاو٫  اإلاُلب) حٍٗغ

.   (الشاوي اإلاُلب) وؤَضاٞها

ٌ  اإلاُلب ف: ألاو  اإلاؿخضامت الٗماعة/ اإلاؿخضام البىاء حٍٗغ

 ٖلى َظٍ اصعاؾتن في ؾجر٦ؼ ؤهىا بال وط٦غها، ؾب٤ ٦ما اإلاؿخضامت بالٗماعة اإلاخٗل٣ت واإلاهُلخاث اإلاٟاَُم حٗضصث

ٟه زال٫ مً اإلاؿخضامت الٗماعة مهُلر .  (الشاوي الٟٕغ) وانُالخا (ألاو٫  الٟٕغ) لٛت حٍٗغ

ٌ  الفٕغ ف: ألاو  لغت اإلاؿخضامت الٗماعة حٍٗغ

 . ًلي ٦ما خضا ٖلى ٧ل" الاؾخضامت"و" الٗماعة" مهُلر مً ل٩ل اللٛىي  للخٍٗغ٠ الخُغ١  ؾىداو٫ 

 

 

 

                                                           
ديسمرب ، جامعة الشهيد محة خلضر، 4 / 3 فريد بوبيش، مالمح االستدامة البيئية يف العمراف قدديا وحديثا، رللة الدراسات والبحوث االجتماعية، العدد  -( )

 .  7 ، ص 5 20
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 :الٗماعة -ؤوال

 ٌٗجي (الشالزت الخغوٝ بٟخذ) اإلا٩ان ٖمغ ٞالٟٗل ،(ألاَل ؤلا٢امت، الؿ٨ً،) هي الٗغبُت اللٛت في (الٗحن ب٨ؿغ)

 ؤما وآَل، مؿ٩ىن  ؤي مٗمىع، والبِذ ُٞه بمً (اإلاُم بًم )(ٖمغ) ٢ض اإلا٩ان ٩ًىن  وبظل٪ ُٞه، ؤ٢ام ؤو اإلا٩ان ؾ٨ً
... الغؤؽ ٖلى ًىي٘ ؤي به، ٌٗخمغ ما ٞهي (الٗحن بٟخذ) الٗماعة

 ٞهى زلضون  ابً ٖىض الٗمغان ؤما ُٞه، ألاَالي ٦ثرة مً خالخه وجدؿً اإلا٩ان، به ٌٗمغ ما ؤو البيُان َى والٗمغان

. اإلاجخم٘

ت ،(Architecture )(الٟغوؿُت) مشل الٛغبُت اللٛاث في الٗماعة مهُلر ؤما  ؤنل ٞةن ،(Architettore) والاهجلحًز
.  اإلاٗماع ؤي Architect الـ ٖمل ؤو ٞٗل ،Uraو (Architect) مً ٞتما٫  وهي (Archutectura) الالجُيُت ال٩لمت َى اإلاهُلر

.  اإلاٗماع ٖمل ؤو ٞٗل، هي بطا الٗماعة

اث في الٗماعة وحٗٝغ ٤ البىاء، ًٞ ب٩ىجها اإلاٗانغة، الٛغبُت اإلاىؾٖى ىضؾُت ظمالُت ٢ىاٖض ٞو . مدضصة وع٢مُت َو
مالهم بَاعا ولخ٩ىن  الىاؽ، خُاة لخدخًً اإلابيُت اإلاجاالث ًىٓم ظماعي، ًٞ ؤجها م أٖل حههم، وللهَى  ال ومجاال وجٞغ

. ( )الُىمُت خُاتهم في الىاؽ ٌؿخٗمله ما و٧ل وألازار، وال٩ىر اإلالجإ، ًدىاو٫  بل الهغوح في ًىدهغ

:  اإلاؿخضامت -زاهُا

. ( )وزبذ اؾخمغ ( )صام الصخيء اؾخضامت، ٌؿخضًم اؾخضام مو اؾخضامت مً

 انُالخا في امتاإلاؿخض الٗماعة: الثاوي الفٕغ

 في البِئت خماًت و٧الت وج٣ضم الٗالم؛ ؤهداء ظمُ٘ في" اإلاؿخضامت" ؤو ( )"الخًغاء اإلاباوي" مهُلر اؾخسضام ٌكُ٘
ٟا EPA اإلاخدضة الىالًاث  الٓغوٝ جغاعي التي الٗملُاث واؾخسضام ألاؾالُب جُب٤ُ ٖملُت: "ؤهه ٖلى اإلاهُلر لهظا حٍٗغ
 البىاء بمغخلت مغوعا والخهمُم اإلاى٢٘ جدضًض مً بضءا اإلاباوي بوكاء مغاخل زال٫ اإلاىاعص نم اؾخٟاصة ؤ٦بر وجد٤٣ البُئُت

دؿ٘ والهضم، والترمُم والهُاهت والدكُٛل خباعاث لِكمل اإلاهُلر ٍو  و٢ضعة باإلاغا٤ٞ جخٗل٤ التي وجل٪ الا٢خهاصًت الٖا

".  الٗالي وألاصاء باالؾخضامت الخًغاء إلاباويا جخمحز ٦ما ال٨الؾ٨ُُت، اإلاباوي جهمُم ٖىض والغاخت اإلاباوي، جدمل

                                                           
، 0 20لبناف، آذار / ، بًنوت24العمارة، واجملتمع، رللة ادلهندس، العدد ... مدخل؟ ادلعمار... رىيف فياض، عمارة مستدامة؟ أـ بنياف مستداـ؟ يف التعريف -( )

 .   ص 
، الروس،  -(2) . 472، ص 989 ادلعجم العريب األساسي، ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلـو
 . 20.39على الساعة  6 20/  /9 ، مت اإلطالع عليو بتاريخ /http://www.almaany.comموقع معجم ادلعاشل  -(3)
يف " العمارة األمريكية"، واستعمل من قبل رللة (The Independent) 990 أوؿ األمر يف منشورة بريطانية عاـ " العمارة اخلضراء"ظهرت عبارة  -(4)

األمريكية السباقة يف تأسيس برنامج " تكساس"يف والية " اوسنت"، وقد كانت مدينة 989 دلا اف ىيئة ادلعماريٌن األمريكيٌن للبيئة نشأت عاـ ع 990 منتصف 
.  99 أطلقت عليو برنامج األبنية اخلضراء عاـ 

.   4، ص 0 20لبناف، آذار / ، بًنوت24د رللة ادلهندس، العدسناء سًنواف، العمارة اخلضراء أـ توجهات ضلو ختضًن العمارة، : أنظر
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 اؾخضامت ًًمً ما ًىظض ال ؤهه ٚحر اإلاؿخضامت، للمباوي ٦مغاصٝ" الخًغاء اإلاباوي" مهُلر بلى ٌكاع ما و٦شحرا

 ًٖ اإلاؿخضامت ؤو الخًغاء اإلاباوي ج٣ُُم ؤهٓمت مً الٗضًض وحعجؼ ،"الخًغاء" اإلاباوي ؤؾـ ٖلى بىاءَا إلاجغص اإلاباوي
.   ( )الهضص َظا في ٧اُٞت بُاهاث ًمج٣ض

ها  في البِئت ًً٘ بإؾلىب بصاعتها وجخم وجىٟظ جهمم مبان بال هي ما الخًغاء اإلاباوي بن" عي  ولُام" اإلاٗماعي  ٌٗٞغ
، ا بخ٣لُل ؤَمُتها وجٓهغ اٖخباٍع . والدكُٛل ؤلاوكاء ج٩ال٠ُ ج٣لُل ظاهب بلى البِئت ٖلى جإزحَر

خباع بٗحن ألازظ م٘ البِئت ًدترم ؾلىببإ اإلاباوي جهمُم ٖملُت ٞهي  ج٣لُل م٘ واإلاىاعص الُا٢ت اؾتهال٥ ج٣لُل الٖا

. ( )الُبُٗت م٘ الاوسجام جىُٓم بلى باإلياٞت البِئت ٖلى والاؾخٗما٫ ؤلاوكاء جإزحراث

 صاءٕ ألا٢ل الٗماعة لى٣ل ؤو للبِئت الهض٣ًت للٗماعة مغاصٝ مؿخدضر حٗبحر ؤجها ٖلى الخًغاء الٗماعة حٗٝغ

. والبِئت اإلابجى بحن بالٗال٢ت تهخم التي اإلاٗماعي  ال٨ٟغ في الاججاَاث ؤخضر هي الخًغاء والٗماعة بها، بيغاعا وألا٢ل للبِئت

ىا٥ خباعاث اإلاٟاَُم مً الٗضًض َو  البىاء َظا ؤن الجؼم ًم٨ىىا ال ؤهه بال" مسًغة" الٗماعة مً ججٗل التي والٖا

.  ( )للبِئت نض٤ً البىاء َظا ؤن ال٣ى٫  ٖلى هجغئ  بل ؤزًغا، باإلااثت ماثت َى

 ؤيغاع بإ٢ل الخُىي  مدُُها م٘ جخىا٤ٞ ال٨ٟاءة ٖالُت مىٓىمت هي الخًغاء الٗماعة ٞةن البٌٗ هٓغ وظهت ومً
 ؤو ُٖبها جهلر ؤو ه٣هها ؤوظه حؿض مدضصاتها، م٘ ًخ٩امل ؤًٞل بك٩ل البِئت م٘ الخٗامل ٚلى صٖىة ٞهي ظاهبُت،
، البُئي اإلادُِ َظا ْىاَغ مً حؿخُٟض  ًد٤٣ الظي ٧الىباث مشلها زًغاء بإجها الٗماعة ون٠ ظاء َىا ومً ومهاصٍع
 ٞالىباث الٛظاثُت، مخُلباجه ٖلى للخهى٫  ُٞه اإلاخىاظض اإلادُِ مً ٧املت اؾخٟاصة ٌؿخُٟض ؤهه خُض م٩اهه في الىجاح

 ا٢ترن  الىاخُت َظٍ ومً الاؾخ٣غاع، مغخلت ٚلى نلي ختى بضاًخه مىظ م٨خمال ًسل٤ لم ٞهى َىال اػصاص ٖمغا اػصاص ٧لما

.  ( )اإلاؿخضام الخهمُم َى آزغ بمغاصٝ الخًغاء الٗماعة اؾم

 وؤَضافه اإلاؿخضام البىاء زهابو: الثاوي اإلاُلب

ت ًخمخ٘ اإلاؿخضام اإلابجى بن ضة الخهاثو مً بمجمٖى ت الٍٟغ ىٟظ ًهمم ٞهى واإلاخىٖى خم ٍو  ًً٘ بإؾلىب بصاعجه ٍو

 للمبجى الخضمحري  ؤو الؿلبي الخإزحر جسٌُٟ َى اإلاؿخضام للمبجى ألاؾاسخي الهضٝ ؤن خُض ،(ألاو٫  الٟٕغ) اٖخباٍع في البِئت
 .(الشاوي الٟٕغ) وحكُٛله بوكاثه ج٩ال٠ُ ج٣لُل ظاهب بلى مم٨ىت خضوص ؤ٢ل في البُئي الىٓام ٖلى

 

 

                                                           
.  26، ص 5 20وكفاءة استخداـ ادلياه، رللة بيئة ادلدف اإللكرتونية، العدد العاشر، يناير  (ادلستدامة)، ادلباشل اخلضراء (Alan Millin)أالف ميلٌن  -( )
وؿ ادلوسـو باستدامة البناء يف ادلنطقة العربية وخاصة البيئة الصحراوية، برعاية ضلو مستقبل أفضل، مؤدتر اإلسكاف العريب األ–مها سامي كامل، عمراف ادلدف  -(2)

العرب َنامعة الدوؿ العربية، ادلنعقد  وزارة اإلسكاف وادلرافق والتنمية العربية َنمهورية مصر العريب وادلركز العريب لبحوث اإلسكاف والبناء ورللس وزراء اإلسكاف والتعمًن
 . 5و 4، ص 0 20 ديسمرب 26 -23أياـ 

 . 39، ص 0 20لبناف، آذار / ، بًنوت24سناء سًنواف، العمارة اخلضراء أـ توجهات ضلو ختضًن العمارة، رللة ادلهندس، العدد  -(3)
رة اخلضراء، قسم التصميم دور العمارة التقليدية يف دعم العما: زلمد ىيثم بصيص، مبادئ العمارة اخلضراء وعناصر العمارة التقليدية، ورشة عمل بعنواف -(4)

 . 4، ص 4 20/ 04/ 30 -29العمراشل، كلية اذلندسة ادلعمارية، جامعة تشرين، 
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ٌ  الفٕغ  اإلاؿخضام البىاء زهابو: ألاو

: الخالُت اثوبالخو اإلاؿخضام البىاء ًخمخ٘

.  اإلاؿخضام الخهمُم مباصت ؤَم وجدؿُجها ألاٞغاص صخت ٖلى والخٟاّ الُا٢ت اؾتهال٥ زٌٟ اٖخباع -

 .مجهما ل٩ل البُئُت ألاهٓمت الزخالٝ آزغ مى٢٘ في ما بمى٢٘ الخام الخهمُم ج٨غاع ججىب -

خباع في ألازظ ًجب بل ٣ِٞ اإلابجى ٖىانغ ٖلى اإلاهمم هٓغة ج٣خهغ آال - ت البِئت الٖا  . ( )به اإلادُُت الًٍٗى

 . اإلاخجضصة ٚحر الُا٢ت اؾخسضام مً الخ٣لُل وباإلا٣ابل الُا٢ت ٖلى الخٟاّ -

 . البىاء مىاص اؾخسضام بترقُض البُئُت الخُاة صوعة جإزحر ج٣لُل -

 .البِئت م٘ اإلاخىا٣ٞت البىاء ومىاص اإلاخجضصة الُا٢ت اؾخسضام -

 . والتربت واإلاُاٍ الهىاء وجى٣ُت خماًت -

 .( )الضعاظاث واؾخسضام الؿحر وحصجُ٘ الؿُاعاث اؾخسضام جذجُم حصجُ٘ -

 اإلاؿخضام البىاء ؤَضاف: الثاوي الفٕغ

 ٦ٟاءة جًمً ؤجها ٦ما الىٟاًاث، مً الخض و٦ظا البِئت، ٖلى الؿلبي الخإزحر مً الخض بلى اإلاؿخضامت ألابيُت تهضٝ

.   لكاٚلحها والىٟؿُت الجؿضًت والغاخت والهُاهت الدكُٛل

:  البِئت ٖلى الخإزحر مً الخض -الؤو

لى والُبُُٗت الؿ٨ىُت البِئت ٖلى للمبجى الؿلبُت آلازاع مً الخس٠ُٟ بلى الخًغاء اإلاباوي تهضٝ  صخت ٖو
 الٗمغ َُلت وطل٪ وبؾغاٝ، َضع صون  والُا٢ت واإلاُاٍ الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخٗما٫ جغقُض زال٫ مً وعاخخه ؤلاوؿان

غث زم ومً للمبجى الاٞتراضخي ٍغ ًم٨ً ما صٍو ٣ت مىه الخسلو ؤو جضٍو .  اإلابجى ًٖ الاؾخٛىاء ًٖ بُئُا ؾلُمت بٍُغ

:  الىفاًاث مً الخض -زاهُا

٣ت مؿخسغظت مدلُت َبُُٗت مىاص اإلاؿخضامت اإلاباوي حؿخٗمل  ؤلاوكاء، ٖىض ؤم٨ً ما بُئُا ومؿخضامت ؾلُمت بٍُغ
ا ؤو مجها للخسلو وحؿهُال ؤلاوكاء ؤزىاء والى٣ل والخهيُ٘ الاؾخسغاط ًٖ الىاشخئ الخلىر جسٌُٟ بُٛت وطل٪ َغ  ٖىض جضٍو

ض الىٟاًاث بهخاط مً جس٠ٟ ؤجها ٦ما اإلابجى، ًٖ الاؾخٛىاء  . البُئي الخضَىع  مً الخ٣لُل وبالخالي اإلادُِ وجلٍى

 

 

                                                           
بالقاىرة التارخيية وفيال ُني  (بيت السحيمي)دراسة حالة )شادية زلمد بركات، نعمات زلمد نظمي، التصميم ادلستداـ للعمارة اخلضراء بٌن ادلاضي واحلاضر  -( )
 …(الشيخ زايد مبدينة (الندى)

the 1
er
 international Engineering conference „‟Hosting Major International Events: Innovation, 

Creativity& Impact Assessment‟‟, Cairo, Egypt, 15-18 january, 2013, p . 4  
  .6مها سامي كامل، ادلرجع السابق، ص  -(2)
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:  والهُاهت الدكغُل فىابض حُٗٓم -زالثا

 بالبِئت، بيغاعا ؤ٢ل وبالخالي الهُاهت، ٞىاجحر في ٧لٟت وؤ٢ل الدكُٛل ؤزىاء ألاصاء في ٦ٟاءة ؤ٦ثر اإلاؿخضام اإلابجى
 والدكُٛل، ٞاالؾخٗما٫ ٞاإلوكاء، ٞالخهمُم، اإلاى٢٘، ازخُاع مً بضءا للمبجى الاٞتراضخي الٗمغ ٞترة َىا٫ وطل٪

.  بالهضم واهتهاء ٞالهُاهت

:  الغاخت يمان -عابٗا

 ؤو له الكاٚلحن/ ال٣اَىحن صخت لُدمي مهمم ٞهى لكاٚلُه، والىٟؿُت الجؿضًت الغاخت اإلاؿخضام اإلابجى ًامً

.  ( )للمهى٘ الكاٚلحن/ الٗاملحن

 اإلاؿخضامت الٗمغاهُت الخىمُت هدى والخىحه اإلاؿخضامت الٗماعة: الثاوي اإلابدث

 والا٢خهاصًت البُئُت وألاَضاٝ للمدضصاث نُاٚت وبٖاصة جىاػن  خالت ًٖ البُئُت الٗمغاهُت الاؾخضامت حٗبر
 والا٢خهاصًت الخ٣ىُت والاؾخضامت الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخضامت بحن ما ججم٘ وهي اإلاضن، في الؿُاؾُت وختى ةوالاظخماعي

 صو٫  مً الٗضًض ٢ضعة لٗضم هٓغا آلاوهت َظٍ في ٦بحرة ؤَمُت البُئُت الٗمغاهُت الاؾخضامت صعاؾت وجإزظ والاظخماُٖت،
ت الاؾخضامت ؤَضاٝ جلبُت ٖلى الىامي الٗالم  اإلا٣هىص جىيُذ ؾىداو٫  اإلابدض َظا وفي الكامل، ٞهىمهابم الخًٍغ

 البىاء ع٧اثؼ ؤَم بلى ؾيخُغ١  ٦ما ،(ألاو٫  اإلاُلب) الؿىاء خض ٖلى اإلاؿخضامت الٗمغاهُت والخىمُت اإلاؿخضامت بالخىمُت

ت حجغ ٌٗض والظي اإلاؿخضام .     (الشاوي اإلاُلب) اإلاؿخضامت الٗمغاهُت الخىمُت ٨ٞغة جد٤ُ٣ في الؼاٍو

ٌ  إلاُلبا  اإلاؿخضامت الٗمغاهُت الخىمُت: ألاو

 ٨ٞغة حٍٗغ٠ مً البض ألازحرة َظٍ ولخىيُذ اإلاؿخضامت، الٗمغاهُت الخىمُت ؤوظه ؤبغػ  ؤخض اإلاؿخضام البىاء ٌٗض

.   (الشاوي الٟٕغ) اإلاؿخضامت الٗمغاهُت الخىمُت ٨ٞغة قغح بلى الخُغ١  زم (ألاو٫  الٟٕغ) اإلاؿخضامت الخىمُت

ٌ  الفٕغ ف :ألاو  اإلاؿخضامت الخىمُت حٍٗغ

ظٍ اإلاؿخضامت الخىمُت لخٍٗغ٠ ٖضًضة مداوالث بغػث  ٩ًاص ؤهه بال ،1987 ؾىت مىظ مخىانلت جؼا٫ ما اإلاداوالث َو
 مجغص جب٣ى الخٗاٍع٠ ٩ٞل هٓغي  ألؾاؽ مٟخ٣ضة اإلاؿخضامت الخىمُت ؤن مٟاصَا ٨ٞغة خى٫  بظمإ َىا٥ ٩ًىن 

غ ْهىع  بٗض ٦بحرا ٖاإلاُا اَخماما ا٦دؿب اإلاؿخضامت الخىمُت مهُلر ؤن بلى ؤلاقاعة وججض َظا ،( )مداوالث  لجىت ج٣ٍغ

Brudtland "اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا "(Our common Future) خُض ،1987 ٖام في والخىمُت للبِئت الٗاإلاُت اللجىت ؤٖضجه الظي 
غ َظا في اإلاؿخضامت للخىمُت حٍٗغ٠ ؤو٫  نُٜ  اإلاؿاومت صون  الغاَىت الخالُت الاخخُاظاث جلبي التي الخىمُت" ؤجها ٖلى الخ٣ٍغ

.  خاظاتهم جلبُت في اإلا٣بلت ألاظُا٫ ٢ضعة ٖلى

                                                           
 . 38، ص 0 20، بًنوت لبناف، آذار 24ادلستدامة وادلعمار ادلسؤوؿ، رللة ادلهندس، العدد ىنري سعد اهلل عيد، العمارة  -( )
وراه علـو يف العلـو العايب عبد الرمحن، التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية ادلستدامة، مذكرة لنيل شهادة دكت -(2)

 .   ، ص   20 -0 20سطيف،  –االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيًن، جامعة فرحات عباس  االقتصادية، كلية العلـو
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اع ٣ِٞ ًدضص الخٍٗغ٠ َظا ٞةن ٖام وبك٩ل  مً ألاظُا٫ بحن بالدؿاوي  جُالب التي اإلاؿخضامت للخىمُت الٗام ؤلَا
ظا الغثِؿُت الخاظاث جد٤ُ٣ خُض ٟاث صًمج٤ مداولت بلى الباخشحن مً ال٨شحر صٖا ما َو  للخىمُت وجٟؿحراث حٍٗغ

.  الخالي الىدى ٖلى مسخلٟت مجاالث في اإلاؿخضامت

ذ ٤ جىمُت بإجها اإلاؿخضامت الخىمُت ٖٞغ  بحن نالخت صاثغة ٞخيكإ والاظخماُٖت والا٢خهاصًت البُئُت الخىمُت بحن جٞى
 ؤجها البُئُت، الىاخُت مً ومم٨ىت ًتالاظخمإ الىاخُت مً ٖاصلت الا٢خهاصًت، الىاخُت مً ٞٗالت الشالزت، ألا٢ُاب َظٍ

 وؿُان صون  الا٢خهاصًت الىاخُت وجًمً ألاعى ٖلى الخُاة وجضٖم البُئُت والىٓم الُبُُٗت اإلاىاعص جدترم التي الخىمُت

ضم والبُالت ال٣ٟغ بم٩اٞدت ًخجلى والظي الاظخماعي الهضٝ .  ( )الٗضالت ًٖ والبدض اإلاؿاواة، ٖو

ذ ت ٖٞغ  وإ باؾخٗما٫ البِئت اخترام ٖلى حؿهغ جُىع  آلُت: "بإجها اإلاؿخضامت الخىمُت ٞغوؿُتا٫ Larousse مىؾٖى
ا وخؿً الُبُٗت، إلاىاعص لت مضة اؾخسضامها ؤظل مً جضبحَر .   ( )"ٍَى

 اإلاؿخضامت الٗمغاهُت الخىمُت: الثاوي الفٕغ

ى في ألاعى ٢مت ماجمغ في اإلاؿخضامت الٗمغاهُت الخىمُت ٨ٞغة ْهغث  21 ألاظىضة في جغظمذ و٢ض ،1992 وظاهحر صي ٍع

 ؤوصخى الظي ،1996 ٖام اؾُىبى٫  في خهل الظي (2الهابِخاث) ماجمغ في ٦ظل٪ ،EA21 الٗالم خى٫  اإلادلُت الخمهُضًت
 اإلاماعؾاث ألًٞل ؤمشلت (2000 بغلحن) Urban 21 ماجمغ ٖغى ٦ما للؿ٨ً، مسههت مؿاخت ٞغص ٧ل ًمخل٪ ؤن في بالخ٤

اوؿبىعٙ) ماجمغ زال٫ اإلاؿخضامت مغاهُتال٘ الخىمُت جُب٤ُ في .  (2002 ظَى

ُت جدؿحن: "اإلاؿخضامت الٗمغاهُت للخىمُت الخالي الخٍٗغ٠ 21 الٗمغان ماجمغ زال٫ ْهغ و٢ض  اإلاضًىت، في الخُاة هٖى
خًمً  صون  والا٢خهاصي، الاظخماعي اإلااؾسخي، الؿُاسخي، الش٣افي، البُئي، الجاهب الٗمغاوي الجاهب ًٖ ًٞال طل٪ ٍو

باء َظٍ. ال٣اصمت لؤلظُا٫ ؤٖباء جغ٥ . ( )الغثِؿُت اإلاىاعص اؾخجزاٝ هدُجت هي ألٖا

 الخىمُت ل٣ىاهحن جد٤ُ٣ هي للبِئت الهض٣ًت/ الخًغاء/ اإلاؿخضامت اإلاباوي ؤن ظلُا ًخطر اإلاىُل٤ َظا ومً 
ىض اإلاؿخضامت، للخىمُت اإلاغاصٝ ببؿاَت َى اإلاؿخضام الخهمُم البىاء في اإلاؿخضامت ًث ٖو  الخىمُت إلااَُت واضخت ٨ٞغة ٧ٍى
 ؤلازال٫ صون  اإلاٗانغة لالخخُاظاث مىاظهت ج٩ىن  ؤن مً والبض ؾلُمت، جسُُُُت ؤؾـ بالًغوعة ًيخج اإلاؿخضامت
 التي والٟغاُٚت الٗمغاهُت بالدك٨ُالث ًخمحز اإلاؿخضام والخسُُِ اخخُاظاتهم، مىاظهت في ال٣اصمت ألاظُا٫ بةم٩اهُاث

.  ( )اإلاؿخدضزت الٗمغان وهٓم اإلاخٛحرة لالخخُاظاث اإلاؿخمغ الخىا٤ٞ جد٤٣ والتي لٗمغاهُتا الخىمُت في حؿاَم

                                                           
، ص 2009، ريدة ديب، سليماف مهنا، التخطيط من أجل التنمية ادلستدامة، رللة جامعة دمشق للعلـو اذلندسية، اجمللد اخلامس والعشروف، العدد األوؿ-( )

بولصباع رياض، التنمية البشرية ادلستدامة واقتصاد ادلعرفة يف الدوؿ ./ وما بعدىا   العايب عبد الرمحن، ادلرجع السابق، ص : للتوسع أكثر أنظر كذلك./ 489
لـو االقتصادية ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة ادلاجستًن، كلية الع(اليمن -اجلزائر -اإلمارات العربية ادلتحدة: دراسة مقارنة)العربية الواقع والتحديات 

ميدشل شايب ذراع، واقع سياسة التهيئة العمرانية يف ضوء التنمية ادلستدامة، رسالة ./ 2 ص  3 20/ 2 20والعلـو التجارية وعلـو التسيًن، جامعة فرحات عباس، 
/ 3 20نية واالجتماعية، جامعة زلمد خيضر بسكرة، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع ختصص بيئة، قسم العلـو االجتماعية، كلية العلـو اإلنسا

 . وما بعدىا 98و 5 ، ص 4 20
 . 27ىنري سعد اهلل عيد، ادلرجع السابق، ص  -(2)
 . 498ريدة ديب، سليماف مهنا، ادلرجع السابق، ص  -(3)
.  2مها سامي كامل، ادلرجع السابق، ص -(4)
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 اإلاؿخضامت الٗماعة مباصا: الثاوي اإلاُلب

ت ٖلى اإلاؿخضام البىاء ًغج٨ؼ  ؤبيُت إلوكاء جسُُِ ٖملُت ٧ل ٖىض مغاٖاتها ًيبغي التي وألاؾـ اإلاباصت مً مجمٖى

 اؾخسضام ٦ٟاءة و٦ظا (ألاو٫  الٟٕغ) به اإلادُُت البِئت م٘ وجىا٣ٞه الجُض جهمُمه اإلاباصت َظٍ ؤَم بحن ومً زًغاء،

.    (الشالض الٟٕغ) لالؾخضامت الغوخُت ال٣ُم ًجؿض ٞهى ،(الشاوي الٟٕغ) اإلاىار م٘ وج٨ُٟه ُٞه الُا٢ت

ٌ  الفٕغ     الجُض والخهمُم بالبِئت اإلاغجبِ الدكىُل: ألاو

:  بالبِئت اإلاغجبِ الدكىُل -ؤوال

 بضٖىة اإلاى٢٘ واخترام ؤًًا، وبمىازه به اإلادُُت والُبُٗت اإلابجى ق٩ل بحن الخجاوـ يغوعة مغاٖاة ًجب
ت حُٛحراث بخضار بٗض البىاء مى٢٘ مٗالم ٖلى الخٟاّ قاجها مً ٩ًىن  وؤ٩ٞاع ؤؾالُب باؾخسضام اإلاهممحن ٍغ  به، ظَى

.  اإلابجى بىاء ًخم ؤن ٢بل خالخه ٦ؿاب٤ ٌٗىص اإلاى٢٘ بٝن مى٢ٗه مً بػالخه جم بطا اإلابجى ؤن مشالُت هٓغ وظهت ومً

 وطل٪ ٖاإلاُا، البِئت جضمحر زٌٟ بلى جاصي التي واإلاىخجاث البىاء مىاص باؾخسضام ألازًغ الخهمُم حهخم ٦ما
 الؿمُت صعظت اهسٟاى ؤو ياعة ٚاػاث ؤو ٖىانغ مً مجها ًيبٗض ما اهسٟاى ؤو اوٗضام خُض مً الخهاثو بمغاٖاة

ا َى٫  لاليمدال٫، م٣اومتها إلاىاص،ا لهظٍ ا واخخمالُت مدلُا بهخاظها ٖلى ال٣ضعة الاٞتراضخي، ٖمَغ َغ اصة جضٍو  إٖل

٣ترح اؾخسضامها، حر الهضم ًٖ الىاججت اإلاىاص اؾخسضام ٍو غ بٖاصة بغامج لخىُٟظ ٧افي ٞغاٙ وجٞى .  البىاء مسلٟاث جضٍو

 ًهممىجها التي اإلاباوي في الجضًضة اإلاىاص اؾخسضام مً الخ٣لُل مغاٖاة ٖلى اإلاهممحن اإلابضؤ َظا ًدض ٦ما
م ضَٖى ا بٌٗ ؤو هٟؿها هي ًجٗلها بإؾلىب وبوكائها اإلاباوي جهمُم ٚلى ٍو  لهظٍ الاٞتراضخي الٗمغ جهاًت في ٖىانَغ

اصةا م٘ زانت ال٣اصمت لؤلظُا٫ مباوي إلوكاء الٗالم مؿخىي  ٖلى اإلاىاعص ٣ٞلت ألازغي، للمباوي ومىعصا مهضعا اإلاباوي  لٍؼ
 في ومبخ٨غة مسخلٟت وؤ٩ٞاع بإؾالُب اإلابضؤ َظا بخُب٤ُ الاَخمام بلى البىاء مجا٫ في الٗاملحن ًضٖى اإلاخى٢ٗت الؿ٩اهُت

.  الى٢ذ هٟـ

:  الجُض الخهمُم -زاهُا

 وج٨ىىلىظُا ومى٢ٗه، اإلابجى حك٨ُل بحن الٗال٢اث في مؿخمغة ٦ٟاءة ًد٤٣ جهمُم ٖلى الخهى٫  مغاٖاة ًجب
 الىٓم الخغ٦ت، مؿاعاث اإلاؿخسضمت، واإلاؿاخاث الُا٢ت، ٖلى خٟاْه ومضي للمبجى الخاعجي الٛالٝ عاؾتوص البىاء

ش ًٖ الغمؼي  الخٗبحر ًغاعى ٦ما وال٨هغباثُت، اإلا٩ُاه٨ُُت  صعاؾتها، ًجب التي الغوخُت واإلاباصت ال٣ُم و٦ظل٪ اإلاى٣ُت جاٍع
ظل٪ اإلابجى، مؿخسضمي وؤمان صخت ؤَمُت ًغاعى ؤًًا  وظما٫ الاؾخسضام وؾهىلت البىاء بجىصة مخمحزا اإلابجى نبذي ٍو

ت ًً٘ الخًغاء اإلاباوي جهمُم ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ؤهه ؤي الك٩ل،  اإلابجى واصاء اإلاىاعص ٖلى والخٟاّ والبِئت للصخت ألاولٍى
ُت ٦ٟاءة طاث الخًغاء اإلاباوي مٗٓم وحٗخبر خُاجه، صوعة زال٫ ا ألن وطل٪ مخمحزة وهٖى  مشُلتها مً ؤَى٫  يالاٞتراى ٖمَغ

غ ٦ما ؤ٢ل ونُاهتها حكُٛلها وج٩لٟت الخ٣لُضًت  . ( )مؿخٗملحها لضي الغيا مً ؤٖلى صعظت ٖلى جخٞى

 

 

                                                           
 . 5، 4السابق، ص  شادية زلمد بركات، نعمات زلمد نظمي، ادلرجع -( )
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 اإلاىار م٘ والخىُف الُاكت اؾخسضام هفاءة: الثاوي الفٕغ

: الُاكت اؾخسضام هفاءة -ؤوال

 وحكُض جهمم ٞهي ،( )مخُىعة اصًتا٢خو بُغ١  اإلاخجضصة الُا٢ت مهاصع اؾخسضام ٖلى اإلاؿخضامت اإلاباوي جغج٨ؼ
خماص الخٟغي  للى٢ىص الاخخُاط ج٣لُل ُٞه ًخم بإؾلىب  ٧اٞت ُٞه ًغاعى خُض ،( )الُبُُٗت الُا٢اث ٖلى ؤ٦بر بهىعة والٖا

ض ٖملُاث في مم٨ىت َا٢ت ؤ٢ل اإلابجى اؾخسضام جًمً التي ؤلاظغاءاث  الىؾاثل باؾخسضام وطل٪ وؤلاياءة والخضٞئت الخبًر

غ التي اإلاىخجاثو الٟىُت . ( )اؾخسضامها ؾىء صون  وجدى٫  الُا٢ت جٞى

ت الجهاع يىء مً الاؾخٟاصة بُٛت مٗحن بك٩ل جهمم اإلاؿخضامت ٞاإلاباوي  بلى الخاظت مً للخ٣لُل الُبُُٗت والتهٍى

ت والخضٞئت ال٨هغباثُت، ؤلاياءة ض والتهٍى .  ( )اإلا٩ُاه٩ُي والخبًر

 مً الاؾخٟاصة ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ الُا٢ت، بصاعة صٖم ٖلى ٦بحر بك٩ل اٖضٌـ اإلاؿخضام للمبجى اإلاخ٩امل والخهمُم
ض ؤخما٫ اؾخسضام لخ٣لُل خىله والؼعاٖت اإلابجى جهمُم ت ؤلاهاعة واؾخسضام الخبًر ت الُبُُٗت الجهاٍع  الُبُُٗت والتهٍى

اح واؾخسضام غ الٍغ  ٧الكمـ اإلاخجضصة ثللُا٢ا ألامشل الاؾخسضام ٖلى ٣ًىم ٞهى الُا٢ت، وجىلُض الخىعبِىاث لخضٍو

اح، ت واإلاىاص والٍغ ت الًٍٗى .  ( )(الخُىي  والى٢ىص الًٗىي  بالضًؼ٫  اإلاىلضاث ٧اؾخٗما٫) ( )الُا٢ت لخىلُض والخٍُى

لى  ٖملُاث في مم٨ىت َا٢ت ؤ٢ل اإلابجى ٌؿخسضم ؤن جًمً التي ؤلاظغاءاث ٧اٞت مغاٖاة ًجب ألاؾاؽ َظا ٖو

ض غ التي واإلاىخجاث الٟىُت الىؾاثل مباؾخسضا وطل٪ وؤلاياءة والخضٞئت الخبًر  . ( )اؾخسضامها ؾىء صون  وجدى٫  الُا٢ت جٞى

 

                                                           
 .  مها سامي كامل، ادلرجع السابق، ص  -( )
.  6زلمد ىيثم بصيص، ادلرجع السابق، ص  -(2)
 . 5شادية زلمد بركات، نعمات زلمد نظمي، ادلرجع السابق، ص  -(3)
يئة مع استخداـ التكنولوجيا ادلتاحة يف أمريكا قد خيفض طبقا لتقرير العمل القومي للطاقة ادلتجددة يف كولورادو فإف استخداـ التصميمات اليت تراعي الب -(4)

.  يف ادلباشل التجارية %60يف ادلباشل السكنية، و %70استخداـ الطاقة مبقدار 
وارد والطاقات من اعتماد ادلملكة يف استهالؾ الطاقة على ادل %50اقرتح بأف يكوف  988 عاـ  (بريطانيا)كما أنو يف تقرير لقسم الطاقة يف ادلملكة ادلتحدة 

لشمسية الكهروضوئية واليت تنتج ادلتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح واألمواج وادلساقط ادلائية والكتلة احلية، كما ديكن خفض استهالؾ الكهرباء باستخداـ اخلاليا ا
.  الكهرباء مباشرة من ضوء الشمس

.  6زلمد ىيثم بصيص، ادلرجع نفسو، ص : أنظر
تاز بأعلى سطوع ادلنطقة العربية على وجو اخلصوص فقد أنعم اهلل عليها بثروة ىائلة من الطاقة ادلتجددة، إضافة إذل مواردىا النفطية والغازية، فهي مت بالنظر إذل -(5)

توليد الطاقة الكهربائية، كما تستخدـ مشسي على األرض؛ والذي ديكن استغاللو بفعالية بطرؽ عديدة كاستخداـ النظم الفوتوفولتية والتكنولوجيات احلرارية الشمسية ؿ
الرياح حاليا ىي األدسل كلفة بٌن الطاقة الشمسية يف التطبيقات احلرارية وإنتاج الكهرباء والعمليات الكيميائية، كما دتتاز بسرعات ريح معتدلة إذل مرتفعة؛ حيث تعترب 

على استغالؿ الطاقة ادلائية إضافة إذل كميات ال يستهاف هبا من طاقة الكتلة احليوية اليت  أنواع الطاقة ادلتجددة، ضف إذل ذلك أف لدى بعض البلداف قدرة كبًنة
...  تستعمل على نطاؽ واسع يف الطهي والتدفئة

.  2 و   مها سامي كامل، ادلرجع السابق، ص : أنظر
، مت االطالع عليو يـو /http://www.academia.edu :ىند راشد سعيد بن حسٌن، االستدامة يف تصميم ادلباشل، مقالة موجودة على ادلوقع -(6)

 . 3، ص 35. 2، على الساعة 6 20/  /22
 . 5، 4شادية زلمد بركات، نعمات زلمد نظمي، ادلرجع السابق، ص  -(7)
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 اإلاىار م٘ الخىُف -زاهُا

 مً للخماًت ط٦ُت بُئُت ومٗالجاث خلىال ٣ًضم خُض اإلاىار، م٘ ج٨ُٟا البىاء هماطط ؤ٦ثر مً اإلاؿخضام البىاء ٌٗخبر
إة مً الخس٠ُٟ ٖلى ٌؿاٖض الكمـ خضة مً ٨ًؿغ ٞهى الضازل هدى ٧االهٟخاح الكمـ ؤقٗت  اإلاىازُت الٓغوٝ َو

.  ( )البُئي الخىاػن  وجد٤ُ٣

 جإمحن م٘ الكمـ، ؤقٗت مً الخماًت: الخالُت الٗىانغ ٖلى ما مضًىت في اإلاىازُت الاخخُاظاث جدضًض ًم٨ً خُض
ت ُب التهٍى . ( )قخاء الظاحي الضٝء ٖلى للخهى٫  الدكمِـ جإمحن م٘ البرص مً والخماًت نُٟا، والتَر

اصة ًهمم اإلاؿخضام ٞالبىاء  ٖلى اإلاداٞٓت وفي والٗاإلاُت اإلادلُت الُبُُٗت الٗىامل مىاظهت في اإلابجى ٦ٟاءة لٍؼ

. ( )البُئي الخىاػن 

:  لالؾخضامت الغوخُت اللُم -زالثا

 في الثجدى حؿخلؼم ٞاالؾخضامت اإلاجخم٘، ز٣اٞت حؿىص التي ؤلاوؿاهُت بال٣ُم ًغجبِ ؤن البض الخهمُمي ال٨ٟغ بن
 مً هإزظ ؤن في الخ٤ ألهٟؿىا حُٗي والتي والٗى٠، والجك٘ ؤلاؾغاٝ مشل اإلاجخم٘ م٘ اإلاخ٣ٟت ٚحر وؤٞٗالىا مٗخ٣ضاجىا

باجىا ٌكب٘ ما الُبُٗت ومً اإلاؿخ٣بل ومً آلازٍغً  مٟاَُم بلى الىنى٫  بلى جاصي الخدىالث َظٍ الالجهاثُت، اإلااصًت ٚع
ضم الاظخماُٖت الٗضالت جد٤ُ٣ مشل اإلاجخم٘ في حيالغو  ؤلاخؿاؽ جىمُت ٖلى حؿاٖض و٢ُم  الثراء، وعاء بالؿعي الخمؿ٪ ٖو

.  ( )اؾتهال٥ بإ٢ل الؿٗاصة ٖلى الخهى٫  و٦ظل٪

 الخاجمت

اث مً ؤيخى اإلاؿخضام الٗمغاوي الخ٨ٟحر  مسخل٠ مً ؤهٟؿىا وخماًت ٧ى٦بىا به٣اط بُٛت الخالي و٢خىا في الًغوٍع
م والجؼاثغ الؿىاء، صح ٖلى والبُئُت الصخُت اإلاكا٧ل ا مً بالٚغ َغ  مخإزغة جؼا٫ ال ؤجها بال َاثلت َبُُٗت زغواث ٖلى جٞى
 الضازلُت ال٣ىاهحن إلاسخل٠ واإلاخهٟذ اإلاؿخضامت، الٗمغاهُت الخىمُت و٦ظا اإلاخجضصة الُا٢اث اؾخٛال٫ مجا٫ في بإقىاٍ

ت ا ًالخٔ والٗمغان، بالبِئت حٗجى التي الجؼاثٍغ  اإلاؿخضامت، الٗمغاهُت للخىمُت ؤو الخًغاء هُاثللب بقاعة ؤي مً زلَى

ظا ٗت اإلاىٓىمت في ٦بحر ٢هىع  هٓغها في َو ت الدكَغ .  البًُاء ظؼاثغها ٖلى الخٟاّ ؤظل مً جضاع٦ه ًيبغي الجؼاثٍغ

 :كابمت اإلاغاح٘ 

:  اإلاٗاحم

 .1989اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي، اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم، العوؽ،  -1

 

                                                           
 . 3ىند راشد سعيد بن حسٌن، ادلرجع نفسو، ص  -( )
، 3 20، ديسمرب 36، رللة التواصل يف العلـو اإلنسانية واالجتماعية، العدد (مدينة دمشق: مثاؿ)اشل ندى قصيبايت، أثر البيئة ادلبنية على التوازف البيئي والعمر -(2)

 .37 ص 
 . 38ىنري سعد اهلل عيد، ادلرجع السابق، ص  -(3)
 . 5، 4شادية زلمد بركات، ادلرجع السابق، ص  -(4)
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: اإلاظهغاث والغؾابل

الٗاًب ٖبض الغخمً، الخد٨م في ألاصاء الكامل للماؾؿت الا٢خهاصًت في الجؼاثغ في ْل جدضًاث الخىمُت  -1

ت  اإلاؿخضامت، مظ٦غة لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في الٗلىم الا٢خهاصًت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ   .2011 -٠ً2010، ؾِ –ٖو

ت في الضو٫ الٗغبُت الىا٢٘ والخدضًاث  -2 ت اإلاؿخضامت وا٢خهاص اإلاٗٞغ اى، الخىمُت البكٍغ صعاؾت )بىلهبإ ٍع

، مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر، ٧لُت (الُمً -الجؼاثغ -ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة: م٣اعهت

ت  لىم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع  .2013/ 2012ٖو

مُضوي قاًب طعإ، وا٢٘ ؾُاؾت التهُئت الٗمغاهُت في يىء الخىمُت اإلاؿخضامت، عؾالت م٣ضمت لىُل قهاصة  -3

الض٦خىعاٍ في ٖلم الاظخمإ جسهو بِئت، ٢ؿم الٗلىم الاظخماُٖت، ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت، ظامٗت 

.   2014/ ٦2013غة، مدمض زًُغ بـ

 : اإلالاالث

و٦ٟاءة اؾخسضام اإلاُاٍ، مجلت بِئت اإلاضن  (اإلاؿخضامت)، اإلاباوي الخًغاء (Alan Millin)ؤالن مُلحن  -1

.  2015ؤلال٨تروهُت، الٗضص الٗاقغ، ًىاًغ 

٠ُ ُٞاى، ٖماعة مؿخضامت؟ ؤم بيُان مؿخضام؟ في الخٍٗغ٠ -2 ظخم٘، الٗماعة، والم... مضزل؟ اإلاٗماع... َع

 . 2010لبىان، آطاع / ، بحروث24مجلت اإلاهىضؽ، الٗضص 

ضة صًب، ؾلُمان مهىا، الخسُُِ مً ؤظل الخىمُت اإلاؿخضامت، مجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم الهىضؾُت،  -3 ٍع

 .2009اإلاجلض الخامـ والٗكغون، الٗضص ألاو٫، 

/ ، بحروث24ة اإلاهىضؽ، الٗضص ؾىاء ؾحروان، الٗماعة الخًغاء ام جىظهاث هدى جسًحر الٗماعة، مجل -4

 .2010لبىان، آطاع 

قاصًت مدمض بغ٧اث، وٗماث مدمض هٓمي، الخهمُم اإلاؿخضام للٗماعة الخًغاء بحن اإلااضخي والخايغ  -5

ُال بخي  (بِذ السخُمي)صعاؾت خالت ) سُت ٞو   (بمضًىت الكُش ػاًض (الىضي)بال٣اَغة الخاٍع

the 1er international Engineering conference ‘’Hosting Major International Events: Innovation, 

Creativity & Impact Assessment’’, Cairo, Egypt, 15-18 january, 2013. 

ض بىبِل، مالمذ الاؾخضامت البُئُت في الٗمغان ٢ضًما وخضًشا، مجلت الضعاؾاث والبدىر الاظخماُٖت،  -6 ٍٞغ

 .2015لخًغ، صٌؿمبر ، ظامٗت الكهُض خمت 14/ 13الٗضص 

ىانغ الٗماعة الخ٣لُضًت، وعقت ٖمل بٗىىان -7 صوع الٗماعة : مدمض َُشم بهُو، مباصت الٗماعة الخًغاء ٖو

 ،ً ت، ظامٗت حكٍغ / 04/ 30 -29الخ٣لُضًت في صٖم الٗماعة الخًغاء، ٢ؿم الخهمُم الٗمغاوي، ٧لُت الهىضؾت اإلاٗماٍع

2014 . 
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هدى مؿخ٣بل ؤًٞل، ماجمغ ؤلاؾ٩ان الٗغبي ألاو٫ اإلاىؾىم باؾخضامت البىاء   -مها ؾامي ٧امل، ٖمغان اإلاضن -8

ت،  اًتفي اإلاى٣ُت الٗغبُت وزانت البِئت الصخغاٍو مجلـ وػعاء ؤلاؾ٩ان / اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي لبدىر ؤلاؾ٩ان والبىاء بٖغ

صٌؿمبر  26  –23اإلاى٣ٗض ؤًام  وػعاة ؤلاؾ٩ان واإلاغا٤ٞ والخىمُت الٗمغاهُت،/ والخٗمحر الٗغبي ظامٗت الضو٫ الٗغبُت

2010. 

، مجلت الخىانل في (مضًىت صمك٤: مشا٫)هضي ٢هِباحي، ؤزغ البِئت اإلابيُت ٖلى الخىاػن البُئي والٗمغاوي  -9

 .2013، صٌؿمبر 36الٗلىم ؤلاوؿاهُت وؤلاظخماُٖت، الٗضص 

، بحروث لبىان، آطاع 24هضؽ، الٗضص َجري ؾٗض هللا ُٖض، الٗماعة اإلاؿخضامت واإلاٗماع اإلاؿاو٫، مجلت اإلاه -10

2010 . 

 : اإلاىاك٘ ؤلالىتروهُت

ش /http://www.almaany.comمى٢٘ معجم اإلاٗاوي  -1 إل ٖلُه بخاٍع ٖلى الؿاٖت  19/11/2016، جم ؤلَا

20.39  .

إل ٖلُه ًىم  -2 ، ٖلى 22/11/2016َىض عاقض ؾُٗض بً خؿحن، الاؾخضامت في جهمُم اإلاباوي، جم الَا

:  م٣الت مىظىصة ٖلى اإلاى٢٘.21.35ة الؿإ

http://www.academia.edu / 
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إقىـالُـت الٗـالكـت بحن البِئـت والخىمُـت ؤلاوؿاهُت 

 "صعاؾـت جدلُلُت مً مىٓىع خلـىق ؤلاوؿان" 
ت ظـامٗت باجىت . ص.ؤ  ، الجؼاثغ2-ظـامٗت ؾ٠ُُ" عمًاوي مؿُـ٨ت ألاؾخاط ، و1-ع٢ُـت ٖىاقٍغ

 

 

 

ملخو 

 مىٓىمت ٖلى الٗال٢ت َظٍ بٞغاػاث جبُان م٘ والخىمُت، البِئت بحن الٗال٢ت جدلُل الضعاؾت َظٍ زال٫ مً اولىاح   
 لم الخالي الخىمُت همىطط بإن متزاًضا بصعا٧ا ؤهخج والخىمُت، البِئت بحن جٟاٖل ٖال٢ت وظىص الُغح بحّمن و٢ض. ؤلاوؿان خ٣ى١ 

ت ؤلاوؿاهُت والؿُاؾاث ثلليكاَا اإلاٍٟغ الخىامي هدُجت مؿخضاما ٌٗض  ال٣ضعة م٣ابل في الُبُٗت مىاعص الؾخٛال٫ الخىمٍى
ت لؤلوؿا١ اإلادضوصة  ٖلى جضاُٖاث لها زُحرة بُئُت ؤػماث ؤٞغػ  الظي ألامغ ،الخىمُت بمخُلباث لئلًٟاء الُبُُٗت الخٍُى

ت ألاَضاٝ نبي الخىاػن  جد٤ُ٣ ٖلى ٌٗمل ماتص جىمىي  همىطط بلى بالضٖىة صٞ٘ مما ؤلاوؿان، خ٣ى١   ظهت، مً الخىمٍى

ظا ؤزغي، ظهت مً واؾخضامتها البِئت وخماًت  .اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت جبيخه ما َو

لى    م ٖو  البِئت صوام ؤلاوؿان، مؿخ٣بل لخإمحن مخاخت ٞغم مً اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت ج٣ضمه مما الٚغ
ت ْل في الخىمىي، واإلاؿاع ُضَا ؤن بال ،ؤلاوؿان خ٣ى١  خماًت ؤولٍى  مجغص اإلاٟهىم مً ظٗلذ مٗى٢اث ٖضة ٢ضواظه ججؿّم

. هٓغي  َغح

 اإلاخىا٢ًت اإلاباصت جخ٣اؾمه صولـي مدُـِ وؾِ اإلاىا٫ نٗبت مٗاصلـت الخىمُت،/  ؤلاوؿان خ٣ى١ /  ٞالبِئـت''
." للضو٫  الؿُاؾُت الضولُت    واإلاهالر

. اإلاؿخضامـت ؤلاوؿاهُـت الخىمُـت ؤلاوؿان، خ٣ـى١  ؤلاوؿاهُت، الخىمُـت البِئـت،: اإلاٟخاخُت ال٩لماث

 

Résumé: 

Cette étude cherche à analyser la relation entre l'environnement et le développement, 

tout en essayant de clarifier les impacts de cette relation sur le système des droits de l'homme. 

Notre approche  révèle  l‟existence d‟une interaction entre l'environnement  et le 

développement, quia donné lieu à une conscientisation accrue à l‟égard du modèle de 

développement actuel, caractérisé  par l‟absence  de la durabilité, en raison de l'accroissement 

excessif des activités et  des politiques humaines du développement pour l'exploitation des 

ressources naturelles, face à la capacité limitée des formes bio naturelles pour répondre aux 

exigences du développement provoquant de graves crises environnementales ayant des 

répercussions sur les droits de l'homme. Ce qui  rend impératif de trouver un modèle de 
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développement durable qui peut apporter un équilibre entre les objectifs du développement, 

d'une part, et la protection de l'environnement et  sa durabilité d'autre part. En fait, ce qui a été 

adopté par le développement humain durable.  

   Malgré les opportunités  que propose le développement  humain durable,  tout en 

prenant la priorité  de  la protection des droits de l'homme en considération,  pour assurer 

l'avenir de l'être humain, la durabilité environnementale ainsi que  le processus du 

développement, mais sa concrétisation a rencontré des obstacles rendant  par la suite ce 

concept une  simple approche théorique.  

'' L'environnement / droits de l'homme / développement, équation insaisissable dans un 

milieu international partagé par des principes contradictoires  et intérêts politiques des Etats ". 

Mots-clés: environnement, développement humain, droits de l'homme, le 

développement humain durable. 

 

 ملضمت

ا ج٨ىىلىظُا، نىاُٖا، الخىمىي، اإلاجا٫ في ٦بحرا ج٣ضما قهض ال٣غن  َظا ؤن ؤخض ًى٨غ ال  زل٤ مما الخ،... ججاٍع
ُت في ٖام وجدؿً اإلاخى٢٘ الٗمغ وػٍاصة ٚظاثُت، وبمضاصاث ؤًٞل حٗلُمُت ٞغم في جخجلى ؤًٞل، مِٗكُت ْغوٝ  هٖى
 الخىمُت جىانل بم٩اهُت خى٫  مٗا٦ـ مىدجى حك٩ل طل٪، م٘ باإلاىاػاة ول٨ً الٗالم، ؤهداء قتى في الؿ٩ان لٛالبُت الخُاة

ا اء واؾخمغاَع ت، الؿُاؾاث ؾببخه الظي ؤلا٩ًىلىجي الضماع هدُجت اإلاؿخ٣بل، ؤظُا٫ باخخُاظاث للٞى  ٖلى ال٣اثمت الخىمٍى

ت بِئت في للِٗل الجُلجي ٖبر اإلاى٤ُ مغاٖاة صون  ؤلاوؿاهُت الخاظاث بقبإ  . ومؿخضامت آمىت ةوب٩ًىلىجي جىمٍى

ر خ٣اث٤ بن َىع  الخٛحّم  الخاظاث جلبُت ٖلى ال٣اثم اإلاؿخضام ٚحر الخىمىي  الىمىطط هدُجت اإلادؿإع البُئي والخضّم

 الخلىر اإلاىادي، الخٛحر: خاصة بُئُت ٧ىاعر هدى ًخجه ٞالٗالم الخُغ، ها٢ىؽ ص١ ٢ض البُئي، البٗض مغاٖاة صون  ؤلاوؿاهُت
 جهيُٗا حكهض التي الضو٫، في ويىخا اػصاص لؤلعى ؤلاوؿاوي الخٛحر ٞمٗضالث الخ،...البُئُت اإلاىاعص اؾخجزاٝ البُئي،
ٗا، ظا ألاعى، ٧ى٦ب جضمحر في ؤؾهم الىامُت البلضان في ال٣ٟغ هجض طل٪ م٣ابل وفي ؾَغ  الىمىطط هدُجت الخا٫ بُبُٗت َو

. اإلاؿخضام ٚحر الخىمىي 

 وبٞغاػاث الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخٛال٫ ٞسُىعة والبِئت، الخىمُت نبي الٗال٢ت ًخضاع٥ الضولي اإلاجخم٘ بضؤ ول٣ض
غ ؤلاوؿاهُت للخىمُت وؤلاهخاظُت والهىاُٖت الا٢خهاصًت الٗملُاث

ّم
 مما ألاعى، ل٩ى٦ب ؤلا٩ًىلىجي الىٓام جضَىع  ٖلى ؤز

ت، بالخاظاث ًٝى ٌٗض لم الخىمُت همىطط بإن مكتر٦ت صولُت ٢ىاٖت ؤ٦ؿب  اإلاؿخ٣بل َظا وؤمام.٫لؤلظُا والبُئُت الخىمٍى
 ْل في الخىمُت يغوعاث مً اإلاؿخ٣بل طل٪ ًدمله ما وب٩ل اإلا٣بلت، وألاظُا٫ والٗكٍغً الخاصي ال٣غن  بوؿان ًيخٓغ الظي

ت  واؾخضامت الخىمُت اؾخضامت بم٩اهُت خى٫  ظضًض ه٣اف بضاًت الخ٣اث٤ َظٍ مىدذ ٣ٞض ؤلاوؿان، خ٣ى١  خماًت ؤولٍى

اء البِئت  .بوؿاهُت ٦د٣ى١  ؤلاوؿاهُت الخاظاث مً والخم٨حن للٞى

:   البدض بق٩الُت جخدضص  الؿاب٤ الُغح مً وبهُال٢ا

 ْل في واؾخضامت فاٖلُت ؤهثر إوؿاهُت جىمُت جهّىع  ًمىً وهُف والخىمُت؟ البِئت بحن الٗالكت َبُٗت هي ما
ـت  ؤلاوؿان؟ خلـىق  خماًـت ؤولٍى
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:  الخالُت ألاؾئلت ؤلاق٩الُت َظٍ ًٖ وجخٟٕغ

. ؟ ؤلاوؿان خ٣ى١  ٖلى طل٪ جإزحر وما البِئت؟ م٘ الخىمُت جخٟاٖل ٠ُ٦ -

. طل٪؟ جد٤ُ٣ مٗى٢اث وما البِئت؟ واؾخضامت الخىمُت اؾخضامت يمان ًم٨ً و٠ُ٦ -ا

:  الخالُت الٟغيُت هُغح الغثِؿت ؤلاق٩الُت وإلاٗالجت

ما
ّ
 ٖملُـت مؿخىي  ٖلى ؤلاًجابب إوٗىـ ولما والخىمُت البِئت بحن ومؿخضام إًجابي جفاٖل َىان وان ول

. ؤلاوؿان خلـىق  مً الفٗـلـي الخمىُـً

ا، الؿاب٤ ؤلاق٩الُت يىء في  مداوع  زالر بلى الضعاؾت َظٍ ج٣ؿُم بلى ٖمضها الٟغيُت، صخت بزباث وبهضٝ ط٦َغ
 : الخالي الىدى ٖلى وظاءث ؤؾاؾُت،

ـاع: ؤوال  : ( وؿانؤلا خلىق  البِئت، ؤلاوؿاهُت، الخىمُت ) لـ اإلافاَُمي ؤلَا

 ؤلاوؿاهُت الخىمُت مٟهىم. 1

. البِئـت مٟهـىم .2

. ؤلاوؿان خ٣ى١  مٟهىم. 3

ا ومضي والبِئـت ؤلاوؿاهُت الخىمُـت بحن والخفاٖلُت الٗالبلُت البيُت: زاهُا  : ؤلاوؿان خلىق  ٖلى جإزحَر

 . ؤلاوؿاهُت الخىمُت ٖلى البِئت جإزُـغ. 1

 .ةالبحئ ٖلى ؤلاوؿاهُت الخىمُت جإزُـغ. 2

 . ؤلاوؿاهُت والخىمُت البِئت بحن الخٟاٖلُت الٗال٢ت بةٞغاػاث ؤلاوؿان خ٣ى١  مىـٓـىمت جإزغ مضي. 3

.  ؤلاوؿان خلىق  مً والخمىحن البِئت لخماًت ٖام هئَاع اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت: زالثا

. ؤلاوؿان خ٣ى١  مً للخم٨ُـً اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت للخىمُت ؤؾاسخي ٦مُلب الىُٟٓت البِئت. 1

 . ؤلاوؿان خ٣ى١  مً للخم٨حن اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت للخىمُت ؤؾاسخي ٦مُلب البُئُت الاؾخضامت. 2

 .طل٪ جد٣ُـ٤ ومٗى٢ـاث اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت بَـاع في البِئـت خماًت آلُـاث. 3

ـاع: ؤوال  : ( ؤلاوؿان خلىق  البِئت، ؤلاوؿاهُت، الخىمُت ) لـ اإلافاَُمي ؤلَا

غ: البِئـت مفهـىم .1 م بىٓام ال٩ىن  وظلّم  ٖؼّم  هللا صبّم
ّم
غ ُٞه ؤلاوؿان واؾخسل٠ وص٤ُ٢، مد٨

ّم
 له الىٓام َظا وسخ

خضا٫، وؤمٍغ  خاظاجه لخلبُت  والبِئت ؤلاوؿان) ٖىانٍغ ل٩ل الاؾخمغاع ٨ًٟل الظي البُئي، الخىاػن  جد٤ُ٣ مً ُٞه إلاا بااٖل
ىَو :" حٗالى ،و٢ىله( )الُٗٓم هللا نض١'' صعب٤ زل٣ىاٍ شخيء ٧ل بها'': وظل ٖؼ ٢ا٫ و٦ما ،( َُه ِظي وَو

َّ
  ال

َو
إ

َو
ك

ْن
و
َو
اثٍت  ؤ ىَّ اثٍت  ظَو

َو
وق غُه ْٗن  مَو

                                                           

49.سورة القمر، اآلية   -(1).  
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رَو  حْن
َو
ٚ اثٍت  وَو

َو
وق غُه ْٗن لَو  مَو

ْن
س الىَّ َٕو  وَو عْن الؼَّ ا وَو ًٟ ِل خَو

ْن
س هُه  مُه

ُه
ل
ُه
٧
ُه
  ؤ

ىنَو خُه ٍْن الؼَّ انَو  وَو مَّ الغُّر اِبًها وَو
َو

ك
َو
د رَو  مُه حْن

َو
ٚ ىا وَو

ُه
ل
ُه
٩ اِبهٍت

َو
ك

َو
د ًْن  مُه ٍِ  ِم ِغ مَو

َو
ا ز

َو
غَو  ِبط مَو

ْن
ز
َو
ىا ؤ

ُه
آج هُه  وَو َّ٣ مَو  خَو ىْن  ًَو

 ٍِ اِص هَو ال خَو ىا وَو
ُه
ِغٞ ؿْن

ُه
هُه  ح ِدبُّر  ال ِبهَّ حنَو  ًُه ِٞ ِغ

ؿْن
ُه ْن
 ( )".اإلا

 ومً ٚامٌ مٟهىم بإهه ال٣ٟهاء بٌٗ اٖخبٍر ٣ٞض لكمىلُخه، وهٓغا واؾ٘، مضلى٫  وطو ٖم٤ُ مٟهىم وللبِئت  

ص ٚحر هُا٢ه وؤن ٚامٌ، مهُلر'' : هي البِئت ؤن ًغي  الظي ،J .Pinatal  طل٪ غي . ( )'' بض٢ت مدضّم  Michel'' ألاؾخاط ٍو

prieur'' " :ٗاٞهما ،1972 لٗام ؾخى٦هىلم ماجمغ ؤُٖى ٦ما. ( )"ومخٛحر مخ٣لب مٟهىم البِئت مٟهىم ؤن  بدُض للبِئت، مدؿّم

 اإلااصًت للمىاعص عنُض هي بل َا٢ت ومهاصع" ومٗاصن جغبت َىاء، ماء،: "َبُُٗت ٖىانغ مجغص مً ؤ٦ثر ٖلى جض٫ ؤنبدذ
ضَا التي اإلااصًت ألاؾاؾُت البيُت ٖلى ألازحرة َظٍ وحكخمل وجُلٗاجه، ؤلاوؿان خاظاث إلقبإ اإلاخاخت، ةوالاظخماعي ُّم  ق

اع هي ٞالبِئت َىا ومً وماؾؿاث، هٓم مً ؤلاوؿان دهل ؤلاوؿان ُٞه ٌِٗل الظي الخُىي  ؤلَا  م٣ىماث ٖلى مىه ٍو

. ( )مإوي  صواء، ٦ؿاء، ٚظاء، مً خُاجه

ا للبِئت بظغاجي حٍٗغ٠ بُٖاء ًم٨ً ج٣ضم مما واهُال٢ا  ت": باٖخباَع حر الُبُُٗت اإلا٩ىهاث مجمٖى  الُبُُٗت ٚو
ً في جضزل التي خٟاٖل ُٞه، ٌِٗل الظي الىؾِ ج٩ٍى  ."مٗه ؤلاوؿان ٍو

ى٫  ؤلاوؿاهُت الخىمُت مٟهىم جُىع  ٨ٖـ ل٣ض: ؤلاوؿاهُت الخىمُت مفهىم. 2  الىٓغي  والخدلُل الخىٓحر في الخدّم
 جدضًض ٖلى ا٢خهغ للخىمُت الا٢خهاصي ٞاإلاىٓىع  اإلااضخي، ال٣غن  مىخه٠ مىظ ٣ٖىص ٖضة مضي ٖلى جىمىي ا٫ ال٨ٟغ لضي

ٟها جم خُض الا٢خهاصي، الىمى إلاٟهىم مغاصٞا الخىمُت مٟهىم ٧ان ٣ٞض اإلااصي، الىاخض البٗض طاث ا٢خهاصًت مٟاَُم  حٍٗغ

اصة  ٣ٞض للخىمُت ؤلاوؿاوي اإلاىٓىع  ؤما( ).بدخت ماصًت بم٣اًِـ ٢ُاؾها وجم ال٣ىمي، الضزل بظمالي مً الٟغص خهت في بالٍؼ
حر ؤلاوؿان خاظاث ٖلى ٢اثمت بجٗلها وطل٪ للخىمُت، ألاؾاسخي اإلادىع  ؤلاوؿان ظٗل ماهاث اإلااصًت الٓغوٝ بخٞى ًّم  وال

حن ؤظل مً وال٣اهىهُت ؤلاظغاثُت
ّم
 هٓغا واإلاخٗضصة ؾٗتالىا اإلاٟاَُم مً ؤلاوؿاهُت الخىمُت مٟهىم وحٗخبر. مجها ؤلاوؿان جم٨

 . له ؤلاظغاجي الخٍٗغ٠ جدضًض ألامغ ٌؿخضعي لظل٪ بها، ٌٗغّمٝ التي والجىاهب الؼواًا الزخالٝ

 الدؿُٗىاث، بضاًت م٘ زانت والضولي، والؿُاسخي الا٢خهاصي الخُاب في هٟؿه ؤلاوؿاهُت الخىمُت مٟهىم ٞغى
ٍغ اإلاخدضة لؤلمم ؤلاهماجي البرهامج لٗب ٦ما  اإلاٟهىم، َظا وجغؾُش وكغ في باعػا صوعا ؤلاوؿاهُت الخىمُت ًٖ ًتالؿىى وج٣اٍع
ت الخىمُت و٢ُاؽ جدضًض'' : اإلاٗىىن  ألاو٫  الٟهل م٣ضمت ؤوضخذ و٢ض غ حٗض والتي الكهحرة ال٩لماث''   البكٍغ  ظَى

 خُاة لُِٗكىا للىاؽ مىاجُت بِئت تهُئت َى الخىمُت مً ألاؾاسخي والهضٝ لؤلمت، الخ٣ُ٣ُت الثروة َم الىاؽ'' : الخىمُت
لت جب وؾُلت، ؾىي  لِؿذ والثروة ٞاإلهخاط  وزال٢ت وصخُت ٍَى اٍ جد٤ُ٣ َى للخىمُت الجهاجي الهضٝ ٩ًىن  ؤن ٍو  الٞغ

 ( )''. البكغي 

                                                           
  4 ..سورة األنعاـ، اآلية   -(1) 
 . 5  ، مصر، ص 2009طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية، األمن البيئي، النظاـ القانوشل حلمية البيئة، در اجلامعة اجلديدة، ط  -(2)

- 
(3)

Michal, prieur, Droit de L environnement, Dalloz, 1991,p 7. 
 .6 ، ص2002عصاـ نور، اإلنساف والبيئة يف عادل متغًن، مؤسسة شباب اجلامعة، ط  -(4)
 . 70، ص 2007  القريشي، مدحت، التنمية االقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر، ط -(5)

(6)
- Sabina ,Alkire,HumanDevelopment Définitions Critiqes and Related concept،ResearchPaper 01 

/2010  

site d‟internet :www .udr- undporg / en / reports / global/ ndr 2010 pdf. 



 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

31 

غّمٝ    غ ٖو ت ال٣ضعاث جىؾُ٘ ٖملُت ؤجها'' ٖلى ؤلاوؿاهُت الخىمُت 1990 ج٣ٍغ  جىؾُ٘ زال٫ مً بها والاهخٟإ البكٍغ

اصة وطل٪ هاؽا٫ ؤمام زُاعاث اًت الخٗلُم في ٞغنهم بٍؼ غ َظا ؤقاع و٢ض ،'' الخ... والضزل الصخُت والٖغ  بإن الخ٣ٍغ
 ؤؾاؾُت زُاعاث 03 َىا٥ ؤن بال الى٢ذ، م٘ وجخٛحر جهاًت بال ج٩ىن  ؤن ًم٨ً اإلابضؤ خُض مً ؤلاوؿاهُت الخُاعاث

ت ٍغ :  وظَى
تالم ٨ًدؿب ؤن  -2. وصخُت مضًضة خُاة ؤلاوؿان ًدُا ؤن -1  مِٗصخي إلاؿخىي  الالػمت اإلاىاعص ٖلى ًدهل ؤن -3. ٖٞغ

 ( ). الث٤
ى ؤلاوؿاهُت، للخىمُت اإلاغ٦ب الضلُل الخىمُت قملذ الُغح َظا مً واهُال٢ا    مً ًخ٩ىن  ،1990 مىظ م٣ُاؽ ؤو٫  َو

ت للخىمُت ؤؾاؾُت ؤبٗاص زالزت في الضو٫  اهجاػاث مٗض٫ ج٣ِـ ماقغاث، وؤعبٗت ؤبٗاص زالر  اإلاضًضة الخُاة: هي البكٍغ

ت، ،(الٗمغ َى٫  ) والصخُت  الاهخ٣اصاث مً للٗضًض اإلا٣ُاؽ َظا حٗغى و٢ض. (الالث٤ اإلاِٗصخي اإلاؿخىي ) الضزل اإلاٗٞغ
اث ؤقمل ٞهم بلى الىنى٫  مٗها ًٟخ٣ض التي الكضًضة بؿاَخه ؤَمها، ولٗل اَُت إلاؿخٍى  وطل٪ وحٛحراتها، ؤلاوؿاهُت الٞغ
ٟاله هٓغا اَُت اإلاسخلٟت الجىاهب ًٖ اإلاٗبرة اإلااقغاث مً ٖضصا إٚل  جدُِ التي الؿلبُاث ًٖ ًٞال َظا ؤلاوؿاهُت، للٞغ

غ وختى ْهىعٍ مىظ ؤلاوؿاهُت الخىمُت صلُل ٖلى ٖضًضة حٗضًالث ؤصزلذ الاهخ٣اصاث َظٍ وؤمام. الشالر باإلااقغاث  ج٣ٍغ

غ بلى ألامغ واهخهى ،2013 : وهي لل٣ُاؽ، ال٣ابلت ؤبٗاصَا ج٣ُُم بهضٝ ةؤلاوؿاوي للخىمُت عثِؿُت مغ٦بت ؤصلت ؤعبٗت جٍُى
 ( ).للمغؤة الجيؿاوي الخم٨حن وم٣ُاؽ بالجىىؾت، اإلاغجبِ الخىمُت وصلُل البكغي  ال٣ٟغ صلُل ؤلاوؿاهُت، الخىمُت صلُل

لى الخايغ، ٖهغها في ؤلاوؿان خ٣ى١  حٗخبر: ؤلاوؿان خلىق  مفهىم. 3 م ٖو خه الظي الجض٫ مً الٚغ  مغ ٖلى ٖٞغ
جي، الضولي اإلاؿخىي  ٖلى للى٣اف ألاؾاؾُت اإلاىايُ٘ بحن نم الٗهىع  ها والَى غ جمـ ألجّم  ٞد٣ى١ . ؤلاوؿاهُت ال٨غامت ظَى
 مً ٧ان ولظل٪ ْلها، في بال بال٨غامت ؤلاوؿان والًخمخ٘ بضوجها، وظىص لها ٩ًىن  ٞال ؤلاوؿاهُت، الُبُٗت مً هابٗت ؤلاوؿان
ىع  م خىلها اجٟا١ َىا٥ ٩ًىن  ؤن اإلاخهّم  التي الضو٫  وحٗضص الاظخماُٖت والىٓم وألاًضًىلىظُاث الش٣اٞاث الٝازذ بٚغ

 ( ). ٞحها ٌِٗل

ٗت ويٗذ و٢ض    ؤلاوؿان، لخ٣ى١  ومخىاػهت مخ٩املت ٞلؿٟت  -٢غها ٖكغ زمؿت مً ؤ٦ثر مىظ  -ؤلاؾالمُت الكَغ

م''و''  ؤلاوؿاهُت ال٨غامت'' مٟهىم ٖلى وال٣اثمت  ( ).واإلاجخم٘ ألاٞغاص مهالر بحن ٤ٞجى ؤن اؾخُاٖذ خُض ،'' ؤلالهي الخ٨ٍغ
ضْن ": حٗالى ٢ا٫

َو
٣

َو
ل ا وَو ىَو مْن غَّ

َو
ِجي ٦ مَو  بَو مْن  آصَو َُه ا ىَو

ْن
ل مَو خَو ِ  ِفي وَو رّم بَو

ْن
غِ  ال دْن بَو

ْن
ال مْن  وَو َُه ا ىَو

ْن
٢ ػَو عَو ًَو  وَو اِث  ِم بَو ِ

ُّم مْن  الَُّ َُه ا ىَو
ْن
ل ًَّ َو

ٞ ىٰى  وَو
َو
ل ِشحرٍت  َٖو

َو
ًْن  ٦ ا ِممَّ ىَو ٣ْن

َو
ل
َو
  ز

ً
ُال ًِ

ْٟن  جَو
''.( ) 

 ًم٨ً ألاًضًىلىظُت الخىظهاث ؤومجاصلت ؤلاوؿان لخ٣ى١  الؿُاؾُتو الٟلؿُٟت اإلاغظُٗاث في الخىى وصون 
ت'' :هي ؤلاوؿان خ٣ى١  ؤن بال٣ى٫  الا٦خٟاء  ؤلاوؿاهُت ال٨غامت مٟهىم ٖلى ًخإؾـ بخهىع  مخهلت الخ٣ى١  مً مجمٖى

                                                           
(1)

- HumanDevelopment Report 1990 UNDP:Oxford UniversityPress ،New York p 10  . 

site d‟internet :www.undporg /en/ media / rdr / 1990pdf 
(2)
 -Précis de: Mesure du Développement Humain , Lignes Directrices et outils pour la Recherche 

Statistique, L‟Analyse et les Actions de Sensibilisation , PNUD, Mai 2008, New York, p2. 

 
(3)
- Dankly .Jack, Human Right and foreign policy ,World politics, 1982,New York , p10. 

 .  5، عماف، ص 0 20راسة حقوؽ اإلنساف، دار منديل للنشر والتوزيع، ط مازف، ليو راضي ،حيدر أدىم عبد اذلادي، ادلدخل لد-(4)
 . 70سورة اإلسراء، اآلية  -(5)

http://www.undp/
http://www.undp/
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٣ىم ٍغ في ٍو ت، ٖلى ظَى ا ًلؼم التي واإلاُالب الاخخُاظاث ٞهي الخٍغ  صون  مجخم٘ يؤ وفي ألاشخام لٗمىم باليؿبت جىاَٞغ

 ( ). ''آزغ اٖخباع ؤي ؤو الؿُاؾُت، ال٣ُٗضة اللىن، الجيـ، اٖخباعاث ًٖ الىٓغ بٌٛ الخهىم َظا في بُجهم جمُحز

ا ومضي والبِئـت ؤلاوؿاهُت الخىمُـت بحن والخفاٖلُت الٗالبلُت البيُت: زاهُا :  ؤلاوؿان خلـىق  ٖلى جإزحَر

٣ا ؾىداو٫      َظٍ بٞغاػاث ببغاػ م٘ والبِئت ؤلاوؿاهُت الخىمُت بحن والخإزغ الخإزحر ال٢تٕ جبُان بُاهه آلاحي للُغح ٞو

 : ؤلاوؿان خ٣ى١  مً الخم٨حن مؿخىي  ٖلى الٗال٢ت

 ٣ًضمها التي الخضماث ٖلى الخىمُت جد٤ُ٣ ؾبُل في ؤلاوؿان ٌٗخمض: ؤلاوؿاهُت الخىمُت ٖلى البِئت جإزحر. 1
 بط ألاعى، َظٍ ٖلى الخُاة هخاط َى هٟؿه الخُىي  اإلادُِ ٞةن طل٪، ٖلى ٖالوة ُٞه، ٌِٗل الظي الخُىي  البُئي اإلادُِ

ُت صعظت ؤن  التربت اإلاُاٍ، الهىاء، ه٣اء: والب٣اء الِٗل بكغوٍ ًمضٍ الظي البُئي، الىٓام ٨ٌٗؿها ؤلاوؿان وعٞاَُت وهٖى
حر ؤي للؼعاٖت، ض الىؾِ لبِئتا حٗخبر وبالخالي. الخُاة ٢ُض ٖلى الب٣اء جًمً التي الخُاة هٓم جٞى  الخىمُت إلاخُلباث اإلاجؿّم

ت ٖلى جازغ ٞالبِئت ( ).ؤلاوؿان خ٣ى١  جد٤ُ٣ إلم٩اهُت والًامً : اإلااصًت اإلاىاٞ٘ زال٫ مً لئلوؿان اإلاخاخت والٟغم الخٍغ
ت الٛظاء ـ اإلااء ت ومىاٞ٘ وب٣اثه ؤلاوؿان لصخت والًغوٍع ُه الدؿلُت مىاٞ٘: الىٟؿُت بالصخت جخٗل٤ مٗىٍى  جمض ٦ما والتٞر

. خُاجه ٖلى جازغ قضًضة وحٛحراث ٧ىاعر يض اؾخسضامها مً جم٨ىه بسُاعاث ؤلاوؿان

 بقبإ ؤؾاؽ ٖلى ًيبجي والظي: اإلاىفٗت مفهىم ٖلى ج٣ىم وؤلاوؿان البِئت بحن الٗال٢ت ٞةنّم  الخالت َظٍ وفي

اَُت: " ؤلاوؿان خاظاث ى ،"الٞغ غ َو ا ؤلاوؿاهُت، الخىمُت مٟهىم ظَى اث هُا١ جىؾُ٘ ٖملُت باٖخباَع  وال٣ضعاث الخٍغ

حن بلى الىنى٫  ًم٨ً ال وبالخالي. ( )وؤؾٗض وؤظىص ؤًٞل خُاة ًدُا ؤلاوؿان ظٗل بلى تهضٝ التي ؤلاوؿاهُت،
ّم
 مً الخم٨

ر ؤزغي  وبٗباعة وم٩ىهاتها، ؤبٗاصَا بجمُ٘ ؤلاوؿاهُت الخىمُت جد٤ُ٣ ٍَغ٤ ًٖ بال ؤلاوؿان خ٣ى١  حّم  الىٓام وبوكاء جٞى

اصة في حؿهم التي الخم٨ُيُت، البِئت ؤلاوؿاهُت ًتللخىم البُئي .  ( )ؤلاوؿان بد٣ى١  الخمخ٘ ٍػ

ص ؤ٦بر البِئت ج٩ىن  ٢ض طل٪ م٣ابل وفي   وؤؾلىب والخُاعاث ال٣ضعاث ٖلى ؾلبا وجازغ ؤلاوؿاهُت، للخىمُت مهضّم
م، الالث٤ الِٗل اث جضاعي بلى جاصي و٢ض وال٨ٍغ  الًُٟاهاث، للجٟاٝ اإلاتزاًض الخٗغى ؤن بط الخُاعاث، مً والخض الخٍغ

ت، لهظٍ ماوٗا ؤو ٖاث٣ا البِئت ٌٗخبر وبالخالي ؤؾٗض، ؤظىص، ؤًٞل،: خُاة بىاء في ؤلاوؿان ظهىص ٤ٌُٗ الخ...الؼالػ٫  . الخٍغ

ت ؤلاوؿاهُت الخىمُت ًٖ هىبل ظاثؼة ٖلى الخاثؼ ؤماعجُاؾً جدضر و٢ض    ى ٦دٍغ  ٦ٗىامل الىاؽ صوع : بها ٌٗجي َو
م ومضي ًسخاعوجها خُاة اءلبن للخُٛحر بضو ًسخاعوجها، بضاثل ومً ًخسظوجها، التي ال٣غاعاث زال٫ مً ٖلحها، جإزحَر  ؤن ٍو
 البيُت جضمحر في حؿبب بط بٖضامها، ؤو بةيٗاٞها بما حٗمل والٟغم، الخُاعاث َظٍ ؤمام وتهضًضاتها بمك٨التها البِئت

م٨ً ألازغي، البِئت وختى والصخُت ؾُاؾُتوا٫ اإلاالُت الهضماث م٘ جخٟاٖل ؤجها ٦ما ألاؾاؾُت، ض ؤن ٍو  جٟا٢مها مً جٍؼ
إة مً الخس٠ُٟ بلى الغامُت الاؾدشماعاث في اهخ٩اؾاث وجدضر ، ال٣ٟغ َو حر والجٕى  الخٗلُم، بلى للىنى٫  الٟغم وجٞى

                                                           
(1)

- Alain,deBenoist, Au delà des Droits De L‟homme ،Défendre les libertés, A la recherche D‟un 

Fondement éditions Brisis 2004. 
 .4منظمة الصحة العادلية ،ص، 0 20-2006شر برنامج العمل العاـ احلادي ع  -(2)

(3)
-Amartya, Sen, A decade of human development, Journal of Human Development. Vol1, No,2000, 

P22. 
(4)
- Wolfgang Benedek, Human Security and Human Rights Interaction, Rethinking Human Security 

International Social science Journal, UNESCO2008, P12. 
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اَُت، الالث٤، الِٗل ٞغم مً وج٠ًٗ  الهخي، الهٝغ زضماث الصخت،  وهي ،( )الخ...الخُاة ٢ُض ٖلى الب٣اء الٞغ
ى ؤلاوؿان، زُاعاث جىؾُ٘ خغ٦ُت حٗجي والتي ؤلاوؿاهُت، الخىمُت مى٤ُ حٗا٦ـ بظل٪  مُل٣ت ؤولُت ٖلى ٢اثم مى٤ُ َو

ما٫ ت إٖل اٍ بلى لىنى٫  بضاثل بحن الازخُاع خٍغ  ( ).ؤلاوؿان لخ٣ى١  اإلاد٤٣ ومٗىىي، ماصي بوؿاوي ٞع

 نىاُٖا،: الخىمىي  اإلاجا٫ في ٦بحرا ج٣ضما قهض ال٣غن  َظا ؤن ؤخض ًى٨غ ال: البِئـت ٖلى ؤلاوؿاهُت الخىمُت جإزُـغ. 2
ا ج٨ىىلىظُا،  في جخجلى ؤًٞل، مِٗكُت ْغوٝ زل٤ مما البُئُت، اإلاىٓىمت جىمُت ٖلى بًجابا او٨ٗـ والظي الخ... ججاٍع

ُت في ٖام وجدؿً اإلاخى٢٘ الٗمغ وػٍاصة ٚظاثُت، وبمضاصاث ؤًٞل حٗلُمُت ٞغم  قتى في ٧انالـ لٛالبُت الخُاة هٖى

ا الخىمُت جىانل بم٩اهُت خى٫  خٍؼً قٗىع  حك٩ل طل٪، م٘ باإلاىاػاة ول٨ً. الٗالم ؤهداء اء واؾخمغاَع  باخخُاظاث للٞى
ت الؿُاؾاث ؾببخه الظي ؤلا٩ًىلىجي الضماع هدُجت اإلاؿخ٣بل، ؤظُا٫  صون  ؤلاوؿاهُت الخاظاث بقبإ ٖلى ال٣اثمت الخىمٍى

ت بِئت في فللعي الجُلجي ٖبر اإلاى٤ُ مغاٖاة .  ومؿخضامت آمىت وب٩ًىلىظُت جىمٍى

خ٣اص مً واهُال٢ا  بك٩ل اؾخٛاللها ٖلى ؤلاوؿان ٖمل هٟؿها، ججضًض ٖلى حٗمل البِئت بإنّم  الؿاثضة وال٣ىاٖت الٖا
 جخدؿً ٞبضؤث الخضًشت، الخ٨ىىلىظُاث ٞحها حؿخسضم واؾٗت جهيُ٘ خغ٦ت ٖلى ج٣ىم التي الخىمُت، لخد٤ُ٣ ٦بحر

٘ ؾ٩اوي همى طل٪ ًٖ ٞىخج للؿ٩ان، ٌكُتاإلا٘ الٓغوٝ راث بالبِئت الاَخمام ٖضم بلى ؤصي الظي ألامغ، ؾَغ  التي والخٛحّم

 .   مىاعصَا ٖلى اإلاداٞٓت ؤظل مً ٞحها جدضر

خ٣اص بن: البِئت ٖلى اإلاؤزغة ؤلاوؿاهُت الخىمُت ؾُاؾاث  -ؤ  البِئت وبَما٫ بالخىمُت الاَخمام ٖلى ال٣اثم الٖا

اهما لى البِئت، ٖلى ال٨ٗؿُت هخاثجه بغػث ؾٖغ ت ٖو  هدً: "ُٞخىؾُ٪ بُتر ٖىه ٖبر و٦ما طاتها، خض في الخىمُت اؾخمغاٍع
ر ٣ت ألاعى وٛحّم  حكهض التي الضو٫  في زهىنا اػصًاص في لؤلعى ؤلاوؿاوي الخٛحر ٞمٗضالث للخٛحر، ٞهمىا مً ؤؾٕغ بٍُغ

٘ جهيُٗا اع َظا وفي. ( )''...  ؾَغ ت الؿببُت والخغ٦ُاث ؾُاؾاثا٫ ؤَم بلى ؾيخُغ١  ؤلَا  بزال٫ بلى جاصي التي الخىمٍى
 :ؤلاوؿان لخ٣ى١  ال٣اهىهُت باإلاىٓىمت بزالال جدضر وبالىدُجت  ،بُئُت وتهضًضاث

 اإلاؿخضًم بالخغمان ًخمحز بكغي  وي٘'': بإهه ال٣ٟغ ( )ؤلاوؿان لخ٣ى١  اإلاخدضة ألامم مٟىيُت ٖغّمٞذ: الفـلـغ1-ؤ
ت وال٣ضعة وألامً والخُاعاث اهاثوؤلام٪ اإلاىاعص مً واإلاؼمً  الخ٣ى١  ومً مىاؾب، مِٗصخي بمؿخىي  للخمخ٘ الًغوٍع

خباع ًم٨ىىا الخٍٗغ٠ َظا مً واهُال٢ا. 'والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت والؿُاؾُت، اإلاضهُت ألاؾاؾُت،  بإن الٖا
 يغوعي  َى ما بلى الاٞخ٣اع مجغص مً ٦ثرؤ ٌٗجي بط م٣بىلت، لخُاة اإلاخاخت والٟغم للخُاعاث وبه٩اع الخغمان َى ال٣ٟغ

                                                           
 .www:، مكتب منع األزمات واالنتعاش، برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، على ادلوقع2004يواجو التنمية، تقرير عادلي لسنة .احلد من سلاطر الكوارث حتد -( )

 Undp.org 
(2)
-from the environment and human security to sustainable and development, journal of human 

development Vol. 4, No. 2, July 2003  
(3)

- Global Monitoring Report 2008 ,MDGs and Environnement Agenda for inclusive and Sustainable 

Development, site d‟internet: www.iucn.org 
يف ، حلقوؽ اإلنساف من طرؼ مفوضية األمم ادلتحدة " هنج حقوؽ اإلنساف يف اسرتاتيجيات احلد من الفقر" وع ادلبادئ التوجيهية بعنواف كما قد ورد يف مشر-(4)

.'' الفقر ىو الصيغة ادلتطرفة من احلرماف '' أف  2002سبتمرب   

http://www.iucn.org/
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اٍ لت خُاة جد٤ُ٣ في والخُاعاث الٟغم مً الخغمان بلى ًخٗضاٍ بل اإلااصي، للٞغ  الخمخ٘ مً الخغمان و٦ظل٪ وصخُت ٍَى

ت الث٤ مِٗصخي بمؿخىي   .( )وآلازٍغً الظاث واخترام وال٨غامت بدٍغ

ٗض  والخ٠ُ٨ البُئي للخضَىع  الاؾخجابت ٖلى ألاٞغاص ة٢ضع مً ًدض الظي والٗامل الخىمُت، ي٠ٗ هدُجت ال٣ٟغ َو

اَُت والٟغم ؤلاوؿان بها ٌِٗل التي ٞال٨ُُٟت مٗه،  ؤن مً بغوهخالهض لجىت خظعث و٢ض. بالبِئت بُٗض خض بلى جغجبِ والٞغ

ت الخل٣ت في ٌؿاَم البُئي الخضَىع   الخدضًاث ؤبغػ  ؤخض ال٣ٟغ ٞمك٩لت. واإلاىاعص الٟغم يُإ بلى والىنى٫  لل٣ٟغ اإلاٟٚغ
ُٟت الٗالم مىا٤َ ؾ٩ان مً ملُىن  حؿٗماثت ٌِٗل بط والبِئت، والخىمُت ؤلاوؿان بد٣ى١  اإلاخٗل٣ت  مُل٤، ٣ٞغ في الٍغ

 ما ال٣ٟغاء ٌؿخمض مشال ججزاهُا ٟٞي وبُٗها، الُبُُٗت اإلاىخجاث اؾتهال٥ ٖلى ِٖكهم ؾبل مً ٦بحر ٢ضع ٌٗخمض خُض
: الُبُُٗت واإلاىخجاث ألازكاب الٗؿل، الىباحي، الٟدم مشل الُبُُٗت ٫ألانى مىخجاث بُ٘ مً صزلهم هه٠ بلى ًهل

ت الشماع  ( ) الخ... البًر

م لِـ البِئت لتهضًض قضًضة بضعظت خؿاؾت ؤما٦ً في ٩ًىهىن  وال٣ٟغاء     ٢ض ٦ما، ال٣ٟغ بؿبب ول٨ً بازخُاَع

ب ألاعاضخي وجضمحر الٛاباث بػالت بلى ال٣اؾُت البُئُت الٓغوٝ جضٞٗهم ظا ةالَغ  اهجغاٝ: ؤزغي  بِئت ٧ىاعر بلى ًاصي ما َو
 ػخ٠ بؿبب ب٩املها وهباجُت خُىاهُت ؤهىإ وؤبُضث الىباحي ُٚائها هه٠ الىِبا٫ ٣ٞض 1970 زال٫ بط الًُٟاهاث، التربت،

.  والؿهى٫  الخال٫ بلى الهامكُت لؤلعاضخي اإلاال٩ىن  الٟالخىن 

 الٗمغ مٗض٫ وػٍاصة الخُاة وظىصة الضزل جدؿحن زال٫ مً ؤلاوؿاهُت الخىمُت ؤصث ل٣ض: الضًمغغافي الىمى -2.ؤ
 في ٦بحرة صًمٛغاُٞت حٛحراث ٖلُه وجغجب ظضا، ٦بحر بك٩ل الٗالم في الؿ٩ان ٖضص جؼاًض بلى الصخُت، الٗىاًت وجدؿحن

 الضو٫  في مجها وؿمت ملُاع 5.5 جىظض وؿمت، ملُاع 6.7 خىالي 2007 ؾىت الؿ٩ان ٖضص بلٜ خُض. الؿ٩ان وجىػَ٘ ٩َُلت
خى٢٘. اإلاخ٣ضمت الضو٫  في وؿمت ملُاع 1.7و الىامُت '' UN-DESA'' اإلاخدضة باألمم والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الكاون ٢ؿم ٍو

ض ؤن .  الٗالم في 2050 ؾىت وؿمت ملُىن  9.2 بلى اليؿبت َظٍ جٍؼ

ضي ؤهه بط البُئُت، ال٣ًاًا مً لل٨شحر مهم مدغ٥ الؿ٩اوي الىمى ٌٗض طل٪ مً واهُال٢ا  ا ٍػ  اإلاىاعص ٖلى يَٛى

٘ واإلاُاٍ، ٧الُا٢ت اإلادضوصة الُبُُٗت ٨ظا الخ،... الٛابُت اإلاؿاخاث خؿاب ٖلى الٗمغاوي والخىؾّم : مًٗلت جسل٤ َو

 . ( )البِئت الخىمُت،

م ٖلى: والخىىىلىحُا الهىاٖت -3.ؤ  الهىاعي ال٣ُإ في زانت اإلاخ٣ضمت، البلضان قمل الظي الخ٣ضم مً الٚغ
م والظي ،والخ٨ىىلىجي اَُت، وؾاثل ٢ضّم  وال٩اثىاث ؤلاوؿان صخت مً جدؿً ؤن ًم٨ً التي الىعازت َىضؾت ٦مىخجاث للٞغ

 الخ٨ىىلىظُت واإلاٗضاث آلاالث ألامغاى، هىا٢ل ٖلى للؿُُغة الباخشحن ٢بل مً الجضًضة الا٦دكاٞاث و٦ظال٪ الخُت،
ا، والؼعاٖت الهىاٖت في اإلاؿخسضمت الخضًشت حَر  مً الهىاٖاث جٟغػٍ ما بؿبب وطل٪ البِئت، ٖلى ؾلبا ؤزغ ؤهه بال ٚو
غ مسلٟاث ًّم  جإزظ والتي وضجُج، يىياء ق٩ل ٖلى ؤو ؾاثلت ؤو نلبت هٟاًاث ؤو ٚاػاث ق٩ل ٖلى ٧ان ؾىاء بالبِئت، ج
٣ها لى اإلااجي واإلادُِ الٛاػي  الٛالٝ بلى ٍَغ  بحن خاثال ج٠٣ ال الؿلبُاث جل٪ ٧ل لؤلؾ٠ ول٨ً الُابؿت، ٖو

                                                           
(1)
-Programme des Nations Unies pour le développement :"Rapport sur le développement humain au 

service de l'éradication de la pauvreté", New York :PNUD 1997, p4. 
 .23 ، برنامج األمم ادلتحدة للتنمية، ص 2003تقرير التنمية البشرية لعاـ  -(2)
 .366، ص 2009عاـ ؿ UNEP، تقرير برنامج األمم ادلتحدة للبيئة البيئة من أجل التنمية، توقعات البيئة العادلية -(3)
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ٗها واهجاػ ال٨بري  الٗاإلاُت الكغ٧اثو الضو٫   ٧ل ٢بل اإلااصي الغبذ َى مجها الٛغى ٩ًىن  التي الطخمت، الهىاُٖت مكاَع

ت الؿالمت ٢بل ختى شخيء  ( ).ُٞه وِٗل الظي ال٩ى٦ب وؾالمت البكٍغ

سُا الخىمُت اعجبُذ:الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخجزاف -4.ؤ  لىمىا جؼاًض ٧ان خُض الُبُُٗت، البُئُت باإلاىاعص جاٍع
 ؾىاء الُبُُٗت ألاولُت اإلاىاص ٖلى ٦بحرة بيؿب ٌٗخمض اإلاخ٣ضمت الضو٫  مؿخىي  ٖلى الخهيُ٘ هُا١ واحؿإ الا٢خهاصي

٘ ٖلى ؤلاوؿان خغم ؤن ٦ما. الىامُت الضو٫  مً حؿخىعصَا التي ؤو جمخل٨ها التي  هدى والؿعي مِٗكخه مؿخىي   ٞع

اَُت، ا الُبُُٗت، لبُئُتا اإلاىاعص مً ال٨شحر اؾتهال٦ه بلى ؤصي الٞغ  التي الضعاؾاث بٌٗ صلذ و٢ض. اؾخجزاٞها بلى ؤصي ممّم

 ألا٢ل، ٖلى بلضا  25في جامت بهىعة الٛابُت هٓمتألا ازخٟاء َاواي، في اإلا٣امت (Mouna ‟Loa) في للبدىر مدُت في جمذ
اصة بلى ًاصي مما  ( ). الهىاء في ال٨غبىن  ؤ٦ؿُض زاوي وؿبت ٍػ

ت الؿُاؾاث ًٖ الىاقئت البُئُت التهضًضاث -بـ  : اإلاؿخضامت غحر الخىمٍى

حن بلى البُئُت التهضًضاث ههى٠ ؤن ًم٨ً    خغ٦ت ًٖ الىاججت جل٪ وهي: َبُُٗت بُئُت تهضًضاث َىا٥: هٖى
 هاججت بُئُت وتهضًضاث الخ... اإلاىار حٛحر اإلاىؾمي، والجٟاٝ والبرا٦حن، الؼالػ٫ : مشل الُبُُٗت وجُىعاتها البُئُت ألاهٓمت

ظا...  البِئت اإلاىاعص اؾخجزاٝ الخلىر، اإلاىادي، ٧الخٛحر بالخىمُت، واإلاغجبُت ؤلاوؿان وكاٍ ًٖ  ٢اثمت بلى ًًاٝ ما َو
ُما البُئُت، التهضًضاث ت بالؿُاؾاث اإلاغجبُت البُئُت التهضًضاث ؤَم بلى ؾيخُغ١  ًلي ٞو  : الخىمٍى

غ خؿب اإلاىار بخٛحر ٣ًهض: اإلاىار حغحر -1.ب  اإلاىار خالت في حٛحر: " بإهه اإلاىار بخٛحر اإلاٗىُت الضولُت الهُئت ج٣ٍغ
 في حٛحر ؤو مخىؾِ في حُٛحر ؤو/و جدى٫  ألي (ؤلاخهاثُت الازخباعاث ) بىاؾُت مشال ٖجها ال٨ك٠ ؤو مالخٓتها ًم٨ً التي

لت لٟترة الخٛحر َظا وصوام. اإلاىار زهاثو اع الاجٟا٢ُت ٞهحٗغّم  خحن في ؤ٦ثر ؤو الؿىحن لٗكغاث جمخض الٗاصة في ٍَى  ؤلَا

٣ت واإلاغجبُت اإلاىار خالت في جدضر التي الخٛحراث جل٪ هي: " بإهه اإلاىار حٛحر خى٫  اإلاخدضة لؤلمم  ٚحر ؤو مباقغة بٍُغ
حراث بلى مًاٞت الٗالم، في L’Atmosphère الجى لتر٦ُبت اإلاٟؿضة ؤلاوؿان بيكاٍ مباقغة ُّم  اإلاالخٓت للمىار الُبُُٗت الخٛ

لُه.( )"ازلتمم ٞتراث زال٫  وؤهماٍ ٧الخغاعة اإلاٗخاصة اإلاىازُت الٓغوٝ في ازخال٫ َى اإلاىادي، الخٛحر بإن ال٣ى٫  ًم٨ً ٖو
اح  .الخغاعي  الاخخباؽ ْاَغة ٍَغ٤ ًٖ ألاعى بختراع بلى ًاصي بط والدؿا٢ِ، الٍغ

اصة وهي ( )2004 لٗامCO2م٩افئ مً ٧لُت خمىلت 48 خىالي الضُٞئت ٚاػاث ل٩ل ؤلاظمالُت ؤلاهبٗازاث بلٛذ   بذجم ٍػ
اصة اإلاىار بخٛحر اإلاٗجي الٍٟغ٤ جى٢٘ و٢ض. 1990 ٖام مىظ¼  ض ما بلى الضُٞئت ٚاػاث مسؼوهاث ٍػ  اإلالُىن  مً ظؼء 600 ًٖ ًٍؼ

اصة ؤن ٦ما ،21 ال٣غن  بجهاًت اإلالُىن  في ظؼء 800و ،2050 بدلى٫   2-3 ًٟى١  بمٗض٫ الخغاعة لضعظت الٗالمي اإلاخىؾِ في الٍؼ

ت،ما صعظاث  مؿخىي  واعجٟإ الجلُضًت ألاجهاع اهدؿاع: مجها ،( )٦بحر وبك٩ل مضمغة ب٩ًىلىظُت جإزحراث مٗه ؾُجلب ٍو

                                                           
 276، ص 989 تقرير مستقبلنا ادلشرتؾ، اللجنة العادلية للبيئة والتنمية، سنة   -( )
 GCP/SYR/006/ITA.دوناتوروماكو، االقتصاد البيئي والتنمية ادلستدامة، مشروع، ادلرجع السابق-(2)

(3)
-Rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droit de l‟Homme sur :les Liens entre les 

Changements Climatiques et les Droit de l‟Homme,(Le 15-01-2009), A/HRC/10/61.          
 .2004التقرير التقييمي الرابع الصادر عن اذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بالتغًنات ادلناخية عاـ  -(4)

( )
- Human influence on climate change ,IPCC Press Realise , 27 september 2013 , Intergovernmental 

Panel on Climate Change IPCC . 
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انحر و٢ىة ٖضص جؼاًض الىباحي، الُٛاء ٣ٞضان البدغ، ؾُذ ت،وا الاؾخىاثُت ألٖا  البُىلىجي، الخىٕى ٣ٞضان إلاضاٍع

 ( ).الجٟاٝ وهىباث الًُٟاهاث

ت الؿُاؾاث بن:البُىلىجي الخىٕى فلضان -2.ب  اإلاىاعص زانت الُبُُٗت، اإلاىاعص جغاظ٘ بلى ؤصث ؤلاوؿاهُت الخىمٍى
ُت اإلااثُت،  ٖلى ب٨غامت واؾخمغاٍع وعٞاَه ؤلاوؿان لب٣اء الغثِؿُت اإلاىاعص حٗخبر التي والخُىاهاث الىباجاث ألاعاضخي، هٖى

 هدُجت اإلاىاعص لهظٍ َاثال اؾخجزاٞا ألاعيُت ال٨غة مً مخٗضصة مىا٤َ وفي ألازحرة، الؿىىاث قهضث و٢ض( ).ألاعى ٧ى٦ب
 اليكُت ألاما٦ً مً الٗضًض ٖلى ال٣ًاء طل٪ ًٖ هخج مما الهىاعي، والاؾخٗما٫ الخجاعي  والاؾخٛال٫ الاؾتهال٥ ألهماٍ

م البُىلىظُت ألاهٓمت ؤؾاؽ ٌٗخبر والظي ،البُىلىجي الخىٕى خُض مً .  الخ٣ُ٣ت لهظٍ البكغ مً ال٨شحر بصعا٥ ٚع

 التي الغثِؿُت اإلاكا٧ل مً (البري  الجىي، اإلااجي، الخلىر ) ؤهىاٖه ب٩ل البُئي الخلىر ٌٗخبر: البِئـي الخلىر-3.ب
لى الخالي، الى٢ذ في الشالض الٗالم صو٫  جىاظه م ٖو  و٢ذ مىظ اإلاك٩لت َظٍ بسُىعة الا٢خهاصًحن بخؿاؽ مً الٚغ
ل،  البُئي الخلىر مك٩لت ؤضخذ خُىما اإلااضخي، ال٣غن  ؾخِىاث ختى الجض مإزظ جإزظ لم اإلاك٩لت َظٍ ؤن بال ٍَى

 ( ).مىاظهتها في الٗالم بضؤ التي ألازغي  للمكا٧ل مىاٞؿت

م ٖلى: اإلاابُت اإلاىاعص هضعة -4.ب  الخاصي ال٣غن  في ؤلاوؿاهُت حِٗكه الظي والخ٣جي الٗلمي الخ٣ضم مً الٚغ
 هضعة''  مك٩لت مىاظهت في اإلااء مدل ًدل ؤن ًم٨ً آزغ نىاعي بضًل بلى الخىنل مً ًخم٨ً لم ؤلاوؿان ؤن بال والٗكغون

ذ( ).'' اإلااثُت اإلاىاعص ٞغ  مً باإلااثت ٖكغة وؿبت اإلاؿتهل٨ت اإلاُاٍ ٦مُت جخجاوػ  ؤن'' : بإهه اإلاُاٍ هضعة (Guy Morissette) ٖو

ى ،( )''اإلاخاخت اإلااثُت اإلاىاعص غ وخؿب. ( )الخلىر ًٖ الىاجج اإلااثُت للمىاعص وجضَىع  اإلااء ٖلى الُلب لتزاًض هدُجت َو  ج٣ٍغ

ت الخىمُت  ظغاء جخٟا٢م ؤزظث مك٩لت وهي اإلاُاٍ، في خاصا ه٣ها جىاظه ٧ى٦بىا مً ٦بحرة ؤظؼاء ٞةن ،2006 لؿىت البكٍغ
غ َظا ؤ٦ض ٦ما الٗالم، في الخغاعة صعظت اعجٟإ  بلضا 43 في شخو ملُىن  700 خىالي ٌِٗل 2006 ؾىت زال٫ ؤهه الخ٣ٍغ

ٗخبر" اإلااجي ألامً" اوٗضام ؤي اإلااجي، اصؤلاظه خض جدذ  ٞلؿُحن، في زانت بظهاصا الٗالم مىا٤َ ؤ٦ثر ألاوؾِ الكغ١  َو
٣ُا، في ألا٢الُم لبٌٗ باليؿبت الخا٫ و٦ظل٪ ٚؼة مضًىت والؾُما  ؾ٩ان عب٘ ٌِٗل بط الصخغاء، ظىىب في زانت بٍٞغ

٣ُا  ( ).الاعجٟإ في آزظة وؿبت وهي ماثُا مجهضة مىا٤َ في بٍٞغ

ذ: الُبُُٗت الىىاعر -5.ب ٨ُت اإلاىٓمت ٖٞغ  اإلاٟاجئ الخدى٫ '' :بإجها الُبُُٗت ال٩ىاعر الؿالمت، إلاهىضسخي ألامٍغ
ُاث ؤلاناباث مً الٗضًض في حؿبب ؤلاوؿان ٞٗل مً ؤو َبُُٗت ْىاَغ بؿبب الٗاصًت الخُاة ألؾلىب اإلاخى٢٘ ٚحر  والٞى

                                                           
( )

- G.de Marsily, Eau, Changement Climatique, Alimentation et Évolution Démographique. Sit: 

www.sciencedirect.com 
 . 2008مايو  30  -9 تفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي، االجتماع التاسع دلؤدتر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي، بوف اال -(2)

UNEP/CBD/COP/DEC/17 09Octobre 2008.            
 . 265ص  ، عماف،2007مبادئ اقتصاديات ادلوارد والبيئة، دار اجلامعة اجلديدة، ط : إدياف، عطية ناصف -(3)
، 2008طبعة  ثناء، مليجي عودة، التطورات احلديثة يف علم البيئة وادلشكالت العلمية واحللوؿ البيئية، دار الكتاب احلديث، عماف/ عبد الرمحاف، السعداشل، د -(4)

.  97ص 
-(5)
Guy ,Morissette ,L‟eau, Enjeu de la Sécurité Humaine,sous la Direction de Jean-François Rioux La 

Sécurité Humaine, l`Harmattan 2001,Paris , p 104. 

-
(6)

Hans ,Gunter Brauch,Conceptualizing the environmental dimension of human security in 

 The UN  ، Journal of ,Rethinking Human Security،UNESCO 2008،p45. 
 .  35 ، برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، ص 2006زمة ادلياه العادلية، تقرير التنمية البشرية لعاـ القوة والفقر وأ: ما ىو أبعد من الندرة -(7)

http://www.sciencedirect.com/
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ٕو( ).ال٨بحرة اإلااصًت الخؿاثغ ؤو  بٟٗل َى ما ومجها َبُعي، جإزحر طاث َى ما مجها ؤؾبابها، وجخٗضص الُبُُٗت عرال٩ىا جدىىّم
ت والىٓم ومٗاإلاها البِئت ٖلى مضمغة جإزحراث لها ؤن بال ؤلاوؿان،  بضعظت اإلاخٗل٣ت اإلاىظاث ألامىاط، ٖىان٠ مجها، الخٍُى
انحر الخغاعة، . الخ...الًُٟاهاث الاؾخىاثُت، ألٖا

:  ؤلاوؿاهُت والخىمُت البِئـت بحن الخفاٖلُت الٗالكت بئفـغاػاث ؤلاوؿان كىق ح مىـٓـىمت جإزـغ مضي. 3

غ بلى اؾدىاصا   ت الخىمُت ج٣ٍغ  ٞالبِئت وبالخالي ؤلاوؿاوي، ألامً ؤبٗاص ؤخض ٌٗخبر البُئي ألامً ٞةن ،1994 لٗام البكٍغ

: ؤن باٖخباع ؤلاوؿان، لخ٣ى١  ٞٗلي لخم٨حن والًامً اإلا٨غّمؽ الىؾِ حٗخبر

. ( الخ...الًُٟاهاث الؼلؼا٫،: الُبُُٗت ال٩ىاعر ) البكغي  الجيـ ب٣اء لخد٤ُ٣ ٦مجا٫ لبِئـتا -

ت اإلااصًت اإلا٣ىماث إلهخاط ٦مجا٫ البِئـت -  البِئت) ؤلاوؿان لخ٣ى١  ٞٗلي لخم٨حن اإلاىخجت الخىمُت لٗملُت واإلاٗىٍى

ىن  ؤلاوؿان م٘ جخٟاٖل"  Ecosystem:" خُىي  ٦ىٓام
ّم
 باإلاىظضاث والاؾخمخإ ؤلاوؿاهُت ظاثلالخخُا مهضعا لخ٩

حر الٛظاثُت، اإلاىاعص الٛاػ، ألازكاب،: ( )"Natural Assets" الُبُُٗت وألانى٫  الا٢خهاصًت  والاؾخجمام الغاخت قغوٍ جٞى

. (الخ...الىٟؿُت والصخت

راث مغجبِ َبُعي ٦مجا٫ البِئـت - ت والؿُاؾاث بالخٛحّم ا ؤلاوؿان، ًدضثها التي الخىمٍى  بُئُت تهضًضاث ججؤن ممّم

اَُت الِٗل بكغوٍ ماؾت ظا ؤلاوؿاهُت، والٞغ .  ؤلاوؿان خ٣ى١  مً الخم٨حن ٖملُت ٠ًًٗ ما َو

اٍ بتهضًض مباقغا اجهاال جخهل البُئُت ٞالتهضًضاث  ؤلاوؿان، بد٣ى١  اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل ؤخض وهي ،وؤمجهم البكغ ٞع

 اعجٟإ, .ظٟاٝ ًُٞاهاث،: للٗالم اإلااصًت الجٛغاُٞا في حٛحراث بةخضار ألامً، اوٗضام خاالث م٘ جخٟاٖل ؤن بةم٩اجها بط
: ؤلاوؿاهُت الجٛغاُٞا في حٛحراث بخضار بةم٩اهُت واإلاغجبُت الخ... اإلاىادي الخٛحر البُىلىجي الخىٕى ٣ٞضان اإلاُاٍ، ميؿىب

 ألامً زغاثِ عؾم اصةبٕ زال٫ مً ب٨غامت، والاؾخمغاع الب٣اء وخ٤ الِٗل ؾبل وؤمً ٌِٗكىن  و٠ُ٦ البكغ ٌِٗل ؤًً

ض والجزوح الخ...الهخي الش٣افي، البُئي، الٛظاجي، ت، الضولُت والهجغة والدكٍغ  ٧اإلاُاٍ، البُئُت، اإلاىاعص ونغاٖاث ال٣ؿٍغ
 ألاٞغاص، بحن الٗضالت اإلاؿاواة الاظخماُٖت، الٗضالت ؤلاوؿان، خ٣ى١ : ٢ًاًا خى٫  ألاَمُت ٚاًت في ؤؾئلت ًُغح مما

. والضو٫  اإلاجخمٗاث

 ألامغ جهاًت في جخضازل ؤلاوؿان وكاٍ ًٖ هاججت ؤو َبُُٗت ؤ٧اهذ ؾىاء التهضًضاث َظٍ ؤنَّ  هىٍى ؤن ًجب ٦ما 
حر مٟاظئت بهىعة ًدضر ما ومجها الجٛغافي، الىُا١ ٖلى مخٟاوجت خضة بضعظاث لخازغ  ًدضر ما ومجها مخى٢ٗت، ٚو

لى بالخضعط ل اإلاضي ٖو  ب٣اثه مً بضءا ؤلاوؿان، وخ٣ى١  ؤمً ٖلى آزاعا لتهضًضاثا َظٍ ول٩ل مخى٢ٗت، بهىعة ؤي الٍُى

ُت و٦ظا ،(الخُاة في الخ٤ ) الخُاة في واؾخمغاٍع  للخٝى آلازغ الىظه البُئُت التهضًضاث حٗخبر وبظل٪ الخُاة، هٖى

حر مباقغ جإزحر لها والتي ،(ؤزغي  بلى صولت مً وخضتها صعظاتها جسخل٠ ) والخاظت  مً م٨حنوالذ الخمخ٘ ٖلى مباقغ ٚو
 .الخ...الٛظاء في الخ٤ الخٗلُم، في الخ٤ الصخت، في الخ٤ ومترابُت، مخ٩املت ٦مىٓىمت ؤلاوؿان خ٣ى١ 

                                                           
 . 6  -5 ، ص 2009  بالؿ، اخللف السكارنة، دراسات إدارية معاصرة، دار ادلسًنة، عماف، ط -( )
 .، ادلرجع السابق GCP/SYR/006/ITAدوناتو ،روماكو، االقتصاد البيئي والتنمية ادلستدامة، مشروع  -(2)
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ت الب٣اء خُض مً ؤلاوؿان خُاة ٖلى جازغ البُئُت التهضًضاث بن :الخُاة في الخم-ؤ "  الُبُٗت ٖى٠:"والاؾخمغاٍع
 ؤلاخهاثُاث حكحر خُض َاًتي في خضر ٦ما البكغ، مً الٝآلا مىث في الُبُُٗت ال٩ىاعر جدؿبب الٗالمي اإلاؿخىي  ٞٗلى

اة ٍغ في ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم بغهامج ج٣ضًغاث وجُٟض. شخو ؤل٠ 160 بٞى  شخو ملُىن  262 بإن 2008/ 2007: لٗام ج٣ٍغ

ا اإلاىار ب٩ىاعر جإزغوا ِٗل 2004و 2000 ٖامي مابحن الٟترة زال٫ ؾىٍى  ؤما. ( )الىامُت البلضان في مجهم %98 مً ؤ٦ثر َو
ُاث ؤن ٖلى ؤقاعث ٣ٞض 2003ٖام للبِئت اإلاخدضة ألامم بغهامج بخهاثُاث  بالبِئت اإلاغجبُت ألامغاى واهدكاع اإلاب٨غة الٞى

 ( ).الىامُت البلضان في ألامغاى خاالث بظمالي مً %18 وؿبت حك٩ل

 صوالع مً ؤ٢ل ٖلى ٌِٗكىن  الظًً ًتالىام البلضان في زانت الٗالم، ؾ٩ان 3/4 خىالي ٌٗخمض: الغظاء في الخم-ب
٩ي واخض  ال٣ُإ ٞهى اإلاىار، وحٛحر البُئُت لل٩ىاعر ؾلبُا جخٗغى ألازحرة َظٍ الؼعاٖت، ٖلى مباقغ بك٩ل ًىمُا ؤمٍغ

ى باإلاىار، جإزغا وألاؾٕغ ألا٦ثر ظًت، مىٓمت ص٢ذ و٢ض ( ).الٛظاء في للخ٤ جدضًا ٌك٩ل ما َو  الخُغ ها٢ىؽ والؼعاٖت ألٚا
 ٌؿخضعي الظي ألامغ ،2050 بدلى٫  وؿمت ملُاعاث 09 خىالي بلى ألاعى ؾ٩ان ًهل ٢ض  –جى٢ٗاتها خؿب  –وؤهه زانت

 اإلاىخجاث مً بياُٞت ًَ ملُىن  200و الخبىب مً ًَ ملُاع بهخاط الٛظاجي ؤمً الال جدضًاث إلاىاظهت بلؼامُت وبهٟت

 ( ).ٖام ٧ل الخُىاهُت

 ال٣غن  بضاًت في ؤهه بال البُئُت، الٗىامل بؿبب الهخ٨ؿاث ال٣ضم مىظ ؤلاوؿان صخت جخٗغى:الصخت في الخم -ط
راث بضؤث ،21 ت الصخت جمـ البُئُت الخٛحّم كمل متزاًض، وبك٩ل ٖالمي بم٣ُاؽ البكٍغ : الصخت ٖلى البُئُت اإلاساَغ َو

  الخ،... الجٟاٝ واإلااء، الهىاء جلىر
ّم
ص البُئُت اإلاساَغ َظٍ ؤن بط  َظٍ ؤوألن بها، اإلاباقغ ا٥باالخخ٪ ؤلاوؿان صخت تهضّم

ر في حؿبب ٦ما الخٛظًت، جضَىع  حؿبب اإلاساَغ لض مما اإلاٗضًت، ألامغاى ؤهماٍ حٛحّم  . باإلاغى لالنابت ال٣ابلُت ًىّم

 بلى بلض مً جسخل٠ اإلاساَغ َظٍ اخخىاء ؤن بال البُئُت، اإلاساَغ بؿبب الصخُت ألازاع مً مؿدشجى بلض ًىظض وال  

غ مىظت  طل٪، ؤمشلت ومً اإلاخاخت، ٢خهاصًتالا الام٩اهُاث خؿب آزغ  وبٖهاع 2003ٖام في ؤوعوبا في خضزذ التي الخّم

ىا ٨ُت اإلاخدضة الىالًاث ؤناب الظي ٧اجٍغ ً ،2005ٖام في ألامٍغ ٗت الصخت ؤن ٖلى جبَر  في ختى واإلاىار، بال٣ُـ الخإزغ ؾَغ
 والُُٟلُاث الٟحروسخي الخلىر هي الشالض الٗالم في ألامغاى مؿبباث ؤَم ؤن بلى الضعاؾاث وحكحر .ج٣ضما البلضان ؤ٦ثر

ا، ٪ ؤؾباب وؤن والب٨خحًر  خؿب اإلاٗضًت ألامغاى وجب٣ى الخٛظًت، وؾىء اإلالىزت اإلاُاٍ بلى جغظ٘ الصخت وي٠ٗ الخٖى

غ ت ألامغاى الهدكاع عثِؿُا ؾببا 2004لٗام الصخت مىٓمت ج٣ٍغ ُاث 1/4 خىالي ًٖ واإلاؿاولت البكٍغ : الٗالم في الٞى
ا، البلهاعؾُا،  ( ). ؤلاؾها٫ اإلاالٍع

 اإلاؿخ٣ل الخبحر والًت بوكاء بمىظبه جم ٢غاع اٖخماص آلاعاء، بخىا٤ٞ ؤلاوؿان خ٣ى١  مجلـ ٢ام 2008 ؾىت وفي
ضزل الهخي، الهٝغ ومغا٤ٞ اإلاإمىهت الكغب مُاٍ بلى بالىنى٫  الهلت طاث ؤلاوؿان خ٣ى١  التزاماث بمؿإلت اإلاٗجي  ٍو

 اإلاخٗل٣ت اإلاماعؾاث ؤًٞل خى٫  واُٞت زالنت ووي٘ جدضًض بُجها مً ألامىع  مً ظملت بحرالخ ازخهام هُا١ في

                                                           
 .8، ادلرجع السابق، ص2008/  2007تقرير برنامج األمم ادلتحدة للتنمية لعاـ  -( )
 . 2 3، ص 2003البيئة من أجل التنمية ،برنامج األمم ادلتحدة للبيئة عاـ : توقعات البيئة العادلية -(2)
 .23حتد اإلمنائي، ص ، برنامج األمم ادل2007/2008تقرير التنمية البشرية لسنة  -(3)

(4)
- The State of The World‟s Land and Water Resources for Food and Agruculture , Managing 

Systems at risk , FAO, Rome 2011 ,p04. 
(5)
 -ibid. 
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 طاث ؤلاوؿان خ٣ى١  اللتزاماث اإلاُٗاعي  اإلاًمىن  جىيُذ و٦ظل٪ الهخي، والهٝغ اإلاإمىهت الكغب مُاٍ ٖلى بالخهى٫ 

 ( ).ؤلاهماثُت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ في حؿاٖض ؤن قإجها مً التي الخىنُاث وج٣ضًم الهخي والهٝغ باإلاُاٍ الهلت

٣ضان الصخت، واٖخال٫ الضزل ٣ٞغ بن: الؿُاؾُت الخلىق  -ص  البِئت بالهضماث اإلاغجبُت الخ... الخٗلُم ٞغم ٞو
ٌ بةم٩اهُت وبالىدُجت جغجبِ الُت واإلاكاع٦ت نىجه بىاء ٖلى ؤلاوؿان ٢ضعة ج٣ٍى ّٗم ت ٢غاعاث اجساط في بٟ ٘ مهحًر  ومكاَع

لت ؾاٖاث ج٣ًحن اللىاحي اليؿاء ٞمشال الؿُاؾُت، خ٣ى٢ه مً الخم٨حن ٖلى ًازغ وبالخالي الخسُُِ،  اإلاُاٍ ظلب في ٍَى
 في ٞاٖل ٦ًٗى اإلاكاع٦ت ٖلى ال٩اُٞت ال٣ضعة لهً لِـ باإلاُاٍ، اإلاخهلت ألامغاى مً باؾخمغاع حٗاهحن اللىاحي ؤو

 واإلاجخمٗاث للكٗىب اإلاضي بُٗض ٞىعٍا اتهضًض ٌك٩ل اإلاىار حٛحر ؤن ٢غاٍع في ؤلاوؿان خ٣ى١  مجلـ ؤ٦ض ٦ما ،( )اإلاجخم٘
 ( ).الؿُاؾُت الخ٣ى١  زانت ؤلاوؿان بد٣ى١  ال٩امل الخمخ٘ ٖلى او٩ٗاؾاث له وؤن الٗالم، ؤهداء ظمُ٘ في

 مً ٞئت وهي الٗالم، مؿخىي  ٖلى شخو ملُىن  300 خىالي ألانلُت الكٗىب جًم: الثلافُت الخلىق  -ٌ
 جغجبِ اإلااثُت اإلاىاعص زانت: ٖلحها حٗخمض التي الُبُُٗت واإلاىاعص ٞحها حِٗل التي ٞاألعى ممحزة، زهاثو لها الؿ٩ان
تها البِئت م٘ وؾلى٦ُاتها خُاتها ؤؾلىب بىمِ وز٣ُا اعجباَا  ٢ُىص ٞغى ؤو ؤعايحها مً خغماجها ٞةن وبالخالي، وز٣اٞتها وبهٍى

ا بلى ًاصي ال الُبُُٗت مىاعصَا بلى الىنى٫  ٖلى تها صان٤ٞ بلى بل ٞدؿب اٞخ٣اَع . ( )لش٣اٞتها وتهضًضا ٍَى

 ٦ظل٪ الش٣افي الخىٕى بل اإلاىادي، ٧الخٛحر البُئُت التهضًضاث ظغاء للخُغ مٗغى ٣ِٞ لِؿذ البُىلىجي ٞالخىٕى 
 والىظىص الب٣اء في الخ٤ لها والتي زانت، َبُُٗت ؤما٦ً في ومخماًؼة مخمحزة ز٣اٞاث جخًمً التي اإلاجخمٗاث واؾخضامت

٨ظا الش٣اُٞت، خ٣ى٢ها مماعؾت مً وجم٨ُجها ٞحها .  خُىي  ٦خىٕى ًغي  ؤن ًجب الش٣افي ٞالخىٕى َو

غ وفي  اإلاىار، حٛحر ًٖ الىاظمت لآلزاع حٗغيا الٟئاث ؤقض مً ألانلُت الكٗىب ؤن ،2006 لؿىت الضولي البى٪ ج٣ٍغ
ماء ٖبر و٦ما بُئُا، خؿاؾت مىا٤َ في حِٗل ما ٚالبا ؤجها زلُٟت ٖلى وطل٪ ذؤلا ٢بُلت ٖػ  َى الكمالي ال٣ُب:" هٍى

ذ و٢بُلت اإلاىادي، الخٛحر م٣ُاؽ غ ؾ٤ُُٗ الٗالمي ٞاإلختراع""  اإلا٣ُاؽ َظا في الؼثب٤ هي ؤلاهٍى ضمّم  ال٣اثمت خًاعتهم ٍو
ذ مىٓماث ممشلى ٢ضم ،2005 صٌؿمبر ٟٞي  ( )".الٛظاء في واإلاكاع٦ت الهُض ٖلى ٨ُت الضو٫  لجىت بلى ٍٖغًت ؤلاهٍى  ألامٍغ

 .البُىلىجي الخىٕى ٣ٞضان بؿبب الش٣اُٞت، خ٣ى٢هم جىته٪ ؾٝى الضُٞىت ٚاػاث اهبٗازاث ؤن مضٖحن ان،ؤلاوـ لخ٣ى١ 

 

 

 

 

                                                           
(1)

- Outcome of the international experts‟s meeting on the right to water, organized by 

UNESCO‟S,social and human sciences sector،paris, 7-8 July 2009, p 01. 
 .3..، مرجع سابق، ص 2006تقرير التنمية البشرية لسنة  -(2)

( A/23/ ) 2008مارس / آذار  28اجللسة احلادية واألربعوف، : حقوؽ اإلنساف وتغًن ادلناخ -3  
(4)
-Chris ,Cocklin, Water and Cultural Security, In Human and Environmental Security, Edward Elgar 

Publishing 2002, p158. 

www.worldbank.org/indigenouspeople/GCV5j2M3TO :  ، على ادلوقع2006تقرير البنك الدورل لعاـ  -(5)    
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:  ؤلاوؿان خلىق  مً والخمىحن البِئت لخماًت ٖام هئَاع اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت: زالثا

م ٖلى ت ألاَضاٝ وجد٤ُ٣ ج٣ضم مً ؤلاوؿاهُت الخىمُت بلُه جىنلذ ما الٚغ ه بال اإلاجاالث، اٞت٥ في الخىمٍى
ّم
لى ؤه  ٖو

ت ألاَضاٝ َظٍ ٧اهذ آزغ ظاهب  مً جى٣و والاؾتهال٥ ؤلاهخاط ٞىماطط البُئي، الىٓام خؿاب ٖلى جخد٤٣ الخىمٍى

.  ( )ألاعى ٖلى الخُاة ب٣اء وتهضص واإلا٣بلت الخايغة ألاظُا٫ ؤمام اإلاخاخت والٟغم الخُاعاث

ر خ٣اث٤ بن َىع  الخٛحّم  الخاظاث جلبُت ٖلى ال٣اثم اإلاؿخضام ٚحر الخىمىي  الىمىطط هدُجت اإلادؿإع البُئي والخضّم

 الخلىر اإلاىادي، الخٛحر: خاصة بُئُت ٧ىاعر هدى ًخجه ٞالٗالم ها٢ىؾالخُغ، ص١ ٢ض البُئي، البٗض مغاٖاة صون  ؤلاوؿاهُت
ر و٦ما الخ...البُئُت اإلاىاعص اؾخجزاٝ البُئي، ر خًن'' : ُٞخىؾُ٪ بُتر -ط٦ٍغ ؾب٤ ٦ما-ٖىه ٖبّم  ٞهمىا مً ؤ٦ثر ألاعى وٛحّم

ر، ٗا، جهيُٗا حكهض التي الضو٫، في ويىخا اػصاص لؤلعى ؤلاوؿاوي الخٛحر ٞمٗضالث للخُٛحّم  ال٣ٟغ هجض طل٪ م٣ابل وفي ؾَغ

ظا ألاعى، ٧ى٦ب جضمحر في ؤؾهم الىامُت البلضان في  ( )''.اإلاؿخضام ٚحر الخىمىي  الىمىطط هدُجت الخا٫ بُبُٗت َو

 الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخٛال٫ ٞسُىعة والبِئت، الخىمُت بحن اإلاًُغبت الٗال٢ت ًخضاع٥ الضولي جم٘اإلاج بضؤ ول٣ض
غ ؤلاوؿاهُت للخىمُت وؤلاهخاظُت والهىاُٖت الا٢خهاصًت الٗملُاث وبٞغاػاث

ّم
 ل٩ى٦ب ؤلا٩ًىلىجي الىٓام جضَىع  ٖلى ؤز

ت بالخاظاث ٝوي ٌٗض لم الخىمُت همىطط بإن مكتر٦ت صولُت ٢ىاٖت ؤ٦ؿب مما ألاعى،  وختى الخايغة لؤلظُا٫ الخىمٍى
اء ٢ابلت ًجٗلها بك٩ل ؤلاوؿاهُت الخىمُت مٟهىم بلىعة في الخ٨ٟحر بلى ؤصي مما اإلاؿخ٣بلُت،  واإلاىاػهت اإلاخُلباث بهظٍ للٞى

. البِئت ٖلى والخٟاّ الخىمُت مخُلباث بحن

هغ   ىع  بَاع في اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت مٟهىم ْو
ّم
 ال٨بحر الاؾخجزاٝ: البُئُت باإلاكا٧ل الضولي الىعي ةمؿحر جُ

 وؾُاسخي واظخماعي ا٢خهاصي هٓام إل٢امت ملخت يغوعة بلى ؤصي الظي الخ... اإلاىادي الخٛحر الخلىر، للمىاعص، والال٣ٖالوي

 .اإلاٟهىم َظا ٖلى جغ٦ؼ ومباصعاث بقاعاث ٖضة ووظضث ألاصبُاث حٗضصث خُض الاؾخضامت، مٟهىم ًدبجى

 1980 ٖام خ٩ىمُت ٚحر مىٓمت في لىاقُحن اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت إلاهُلر اؾخسضام ؤو٫  ٖىصوي    

  اإلاُغصة الخىمُت لئلصامت، ال٣ابلت الخىمُت: مجها مؿمُاث بٗضة الٗغبُت اللٛت بلى وجغظم: world  wildlifefundجضعى

 في   Gro Hallerm Brundtlandالجروٍج وػعاء عثِؿت بلى ٖىصي اإلاهُلر لهظا الغؾمي الاؾخسضام ؤن بال ،( )الخ... اإلاخىانلت
غ  الٗضالت مً هٕى لخد٤ُ٣ الؿعي ًٖ للخٗبحر''  اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا'': 1987 ٖام والخىمُت للبِئت الٗاإلاُت اللجىت ج٣ٍغ

 .واإلاؿخ٣بلُت الخايغة ألاظُا٫ بحن واإلاؿاواة

٣ت الخىمُت و٫ ًدىا مىهج اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت بإن واٖخبرث ا جىػَ٘ ب٨ُُٟت حٗجى بٍُغ ا زماَع  وبأزاَع

ىا٥ ( ).لالؾخضامت وب٣ابلُتها والبُئُـت الاظخماُٖت  ٖضة ٖلى ج٣ىم اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت ؤن ٖلى صولي بظمإ َو

 البٗض ٖلى ٣ًخهغ ال والظي الاؾخضامت بٗض بياٞت جم و٢ض ،( الضًم٣غاَي والخ٨م واإلاؿاواة الٗضالت الخم٨حن، ) م٣ىماث

                                                           
(1)
- World Conference on Education for Sustainable Development, 31 march – 2 April 2009 , Bonn , 

Germany UNESCO , at: www.esd-world-conference.2009 .org 
 (IUCN)إجتماع ادلفكرين، اإلحتاد الدورل حلماية  مستقبل االستدامة، إعادة التفكًن بالبيئة والتنمية يف القرف الواحد والعشرين، تقرير -(2) 

 .ومشاؿ إفريقيا، اإلحتاد الدورل للطبيعة ، ترمجة ادلكتب اإلقليمي دلنطقة غرب ووسط 2006كانوف ثاشل   29-3
 (3).ادلرجع السابق -
 (4).354اإلسكندرية، ص  2008أشرؼ، زلمد عاشور، جغرافية التنمية يف عادل متغًن، دار ادلعرفة اجلامعية، ط -
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 ٢ابلت الخىمُت ج٩ىن  بدُض وبُئُت، واظخماُٖت ا٢خهاصًت لؿُاؾاث قاملت الخىمُت ج٩ىن  ؤن ٌٗجي بل وخضٍ، البُئي

 ( ).مىاظهتها ًٖ حعجؼ وبُئُت واظخماُٖت ا٢خهاصًت صًىها ألاظُا٫ جىعٍض ٖضم م٘ لالؾخمغاع

 الاؾخضامت، لخد٤ُ٣ ؤؾاسخي مدخىي  حك٩ل والتي صازلت،مذ ؤبٗاص زالر ٖلى ج٣ىم اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت ٞالخىمُت   

ىا٥  الىٓغة بمٗجى ؤي"  البُىلىظُت اإلاىاعص" valorisation وج٣ُُم ج٣ؿُم بٖاصة ٣ِٞ حٗجي"  الاؾخضامت ٨ٞغة ؤن ًغي  مً َو
 ألابٗاص يٖل مبيُت قاملت هٓغة الاؾخضامت ٨ٞغة بلى الىٓغ ًجب ؤهه ألامغ خ٣ُ٣ت في ول٨ً الُبُعي، لئلعر الخماثُت

 والاؾخضامت الاظخماُٖت والاؾخضامت البِئت الاؾخضامت: الاؾخضامت ج٩ىن  وألابٗاص اإلا٩ىهاث َظٍ بخجم٘ آزغ وبمٗجى الشالر

 ( ). اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت للخىمُت اإلاخ٩املت الشالر ألابٗاص: ًىضر اإلا٣ابل الك٩ل الا٢خهاصًت

 

 

 

 

 

 

 

 

ض بلى الخاظت صيم ًضع٥ الضولي اإلاجخم٘ بضؤ      والخاصر البِئت، مكا٧ل لخل والٗلمُت الؿُاؾُت الجهىص مً مٍؼ

اة في حؿبب والظي الهىض في بىبا٫ في ٦ُمُاجي مهى٘ في و٢٘ الظي ىضَا. 1984 ٖام شخو2500 ٣ًاعب ما ٞو  ؤنبذ ٖو
ُا همىطظا ًمشل اإلاؿخضامت الخىمُت مٟهىم  بضون  الخىمُت'': بغهامج مدل ًدل وبضؤ الٗالم في للخىمُت مٗٞغ

 الخىمُت'' ومٟهىم الؿبُٗىاث في للبِئت اإلاخدضة ألامم بغهامج ٢ضمه الظي''Developmentwithout Destructionجضمحر

 جبجي م٘ طعوجه البُئُت بال٣ًُت الٗالمي الاَخمام وونل الشماهِىاث، في جُب٣ُه جم الظي'' Ecodeveloment ؤلا٩ًىلىظُت
 بلى الضو٫  اججاٍ زال٫ مً الضولي، بال٣اهىن  البِئت اعجبُذ ؤًً ،ٖالمي هُا١ ٖلى ؾخضامتالم ؤلاوؿاهُت الخىمُت مٟهىم

ا، ب٩ل البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت الضولُت ؤلاج٣اُٞاث ٣ٖض ت للبِئت ؾخى٦هىلم بماجمغ ٧اهذ والبضاًت ٖىانَغ  ٖام البكٍغ

 بٗضَا جىالذ جم الضولي، اإلاؿخىي  ٖلى ٌُٗتالُب اإلاىاعص اؾخسضام وظىاهب البِئت ل٣ًاًا عثِؿُت مىا٢كت وؤو٫  1972

 ،1992ٖام ظاهحرو ماجمغعٍىصي ،1982هحروبي ماجمغ) البِئت للمكا٧ل الخلى٫  لىي٘ ظاصة مداولت في الضولُت اإلااجمغاث
اوؿبرط ٢مت ماجمغ  مً خ٣ا البِئت واٖخبرث ؤلاوؿان بد٣ى١  البِئت خماًت مؿاثل اعجبُذ ٦ما ،(الخ...2002 ٖام ظَى

.  وؿانؤلا خ٣ى١ 

                                                           

 ( ). 997 يناير / ائي، كانوف الثاشل إدارة احلكم خلدمة التنمية البشرية ادلستدامة، وثيقة السياسات العامة، برنامج األمم ادلتحدة اإلزل -
 (2)، ختصص ''البيئة واألمن اإلنساشل'' :زلند، برقوؽ، البيئة والتنمية اإلنسانية، زلاضرة ملقاة على طلبة ادلاجستًن،سنة أوذل، مقياس / د -

.     20 -0 20حقوؽ اإلنساف واألمن اإلنساشل، جامعة فرحات عباس سطيف 

 أبعاد التنمية اإلنسانية المستدامة

 البعد االقتصادي المستدام 
النمو االقتصادي المستدام  

عدم التبعية الخارجية  

 كفاءة الرأسمال

 البعد االجتماعي المستدام 
: إشباع الحاجات األساسية -

م، العمل الغذاء الصحة التعلي

العدالة االجتماعية  -

 المشاركة الشعبية  

 البعد البيئي المستدام 
كفاءة وترشيد  استغالل الموارد البيئية   -

 القدرة على التكيف داخل النظم الطبيعية  -
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  ؤلاوؿان خلىق  مً للخمىحن اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت للخىمُت ؤؾاس ي همُلب الىُٓفت البِئت. 1

ض  اع اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت ججؿّم  مدهلت زال٫ مً ؤلاوؿان وخ٣ى١  البِئت بحن الٗال٢ت ًدضص الظي ؤلَا
 ؾخى٦هىلم بٖالن ؤوضر ٣ٞض ؤلاوؿان، و١ خ٤ لخد٤ُ٣ ؤؾاؾُا مُلبا ٌٗض والظي البِئت وخماًت الخىمُت بحن الخىاػن 

 في ؤؾاسخي خ٤ لئلوؿان ؤن ٖلى ألاو٫  اإلابضؤ هو خُض ؤلاوؿان، وخ٣ى١  البِئت خماًت بحن الٗال٢ت عؾمُت وبهىعة
ت اٍ ال٨غامت ْل في بالخُاة حؿمذ بِئت في مىاؾبت ِٖل ْغوٝ وفي واإلاؿاواة الخٍغ ى ؤلاوؿاوي، والٞغ  مؿاولُت ًخدمل َو

 مىا٢كاث والبِئت ؤلاوؿان خ٣ى١  بحن الٗال٢ت ؤزاعث و٢ض. ( )''اإلا٣بلت وألاظُا٫ الخايغ ؤظل مً بها والجهىى البِئت خماًت

ت  : ( ) الٗال٢ت َظٍ َبُٗت جىضر ومخ٩املت عثِؿت م٣ترباث زالر بغوػ بلى ؤصي ما م٨شٟت و٢اهىهُت ٨ٍٞغ

ٌ  اإلالترب*  برػ ؤلاوؿان، بد٣ى١  جمخ٘لل مؿب٤ قٍغ هي والؿلُمت الىُٟٓت البِئت ٌٗخبر: ألاو  اإلا٣ترب َظا ٍو
 ٞالخضَىع  وهُٟٓت، ؾلُمت بِئت في الِٗل لئلوؿان ًدؿجى خُشما بال جهان ؤن ًم٨ً ال و٦غامخه ؤلاوؿان خُاة ؤن خ٣ُ٣ت
 الصخت في الخ٤ الٛظاء في والخ٤ الخُاة في ٧الخ٤ ؤلاوؿان خ٣ى١  مً مُٗىت بد٣ى١  الخمخ٘ ٖلى ًازغ ؤن ًم٨ً البُئي

.  الخ...

 ؤلاظغاثُت الىاخُخحن مً البُئُت اإلاؿاثل لخىاو٫  ؤصواث جمشل ؤلاوؿان خ٣ى١  ؤن بلى ُٞظَب: الثاوي اإلالترب ؤما* 
ُت، كضص واإلاىيٖى اث بلٙى ؤظل مً ؤلاوؿان خ٣ى١  اؾخسضام بم٩اهُت ٖلى اإلا٣ترب َظا َو  الخماًت مً مالثمت مؿخٍى

 الكاون بصاعة في اإلاكاع٦ت وخ٤ اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  في ٧الخ٤ الخ٣ى١، بٌٗ حٗض بظغاجي مىٓىع  ٞمً. البُئُت

 مىهٟت ٖملُاث اٖخماص مً اإلاجخم٘ جم٨ً خى٦مت َُا٧ل وظىص لًمان ؤؾاؾُت خ٣ى٢ا الخ.... الٗضالت في والخ٤ الٗامت
ص مىيىعي مىٓىع  ومً البُئُت، باإلاؿاثل اإلاخهلت ال٣غاعاث بهى٘ ًخٗل٤ ُٞما  لبٌٗ بِئتا٫ ألابٗاص ٖلى الىهج َظا ٌكضّم

. الخ....الخٗلُم في الٛظاء في الخ٤ الصخت، في الخ٤ الخُاة، في ٧الخ٤: بالخماًت اإلاكمىلت الخ٣ى١ 

 ؤلاوؿاهُت الخىمُت مٟهىم بَاع في والبِئت ؤلاوؿان خ٣ى١  بصماط يغوعة مؿإلت ُُٞغح: الثالث اإلالترب ؤما*
ص اإلا٣ترب َظا ٞةن اإلاؿخضامت،وبالخالي ٣ت حٗامل ؤن ًجب الاظخماُٖت ألاَضاٝ ؤن ٖلى ٌكضّم  بصماط ًخم وؤن مخ٩املت بٍُغ

 ما َظا ). اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت بَاع في ؤلاوؿان خ٣ى١  الاظخماُٖت، الٗضالت و٢ًاًا والبُئُت الا٢خهاصًت ال٣ًاًا

. (اإلا٣ابل الك٩ل ًىضخه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 972 الف ستوكهودل بشأف البيئة البشرية لعاـ من إع ( )ادلبدأ  -( )

(2)
-AnalyticalStudy on the Relationship BetweenHuman Rights and the Environment)Hereafter 

OHCHR Report ( ,UN doc A/HRC/19/34,16 Dec 2011, at Para 2, p 5 . 
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لى صٖىاث ْهىع  بلى اإلاؿخضامت ٚحر الخىمُت ؾُاؾاث ؤصث ل٣ض  خباع ٖالمي هُا١ ٖو  مً خ٣ا الىُٟٓت البِئت اٖل

كمل  ( ).'' الخًامً خ٣ى١ ''  الشالض الجُل بَاع في ؤلاوؿان خ٣ى١   في خ٣ه هُٟٓت بِئت في الِٗل في ؤلاوؿان خ٤ َو
ا ب٩ل وخماًتها هُٟٓت وب٣ائها زغواتها واؾدشماع واؾخٛاللها بها الاهخٟإ حر اإلااصًت ٖىانَغ  في بما الخضَىع، مً صًتاإلاا ٚو

ت في وخ٣ه ال٣غاع نى٘ ٖملُت في واإلاكاع٦ت اإلاٗلىماث وج٣ضًم جل٣ي في خ٣ه طل٪  ال٣اهىهُت الخد٣ُ٣اث بلى الىنى٫  خٍغ
ت  وؤن ملىر، ٚحر ماء ٌكغب وؤن هُٟٓا َٗاما ًإ٧ل وؤن ه٣ُا َىاء ًدىٟـ ؤن في خ٣ه ٌكمل ٦ما بالبِئت، اإلاخٗل٣ت وؤلاصاٍع

.   الخلىر ؤيغاع يض الخماًت في خ٣ه بلى بياٞت بُٗت،الِ بجما٫ ًخمخ٘

لى   م ٖو  الخاؾ٘ ال٣غن  مىظ البِئت ب٣ًاًا ًخٗل٤ ُٞما صولُت اجٟا٢ُاث لىي٘ ظاصة صولُت مداوالث وظىص مً الٚغ
ذ، واضر هدى ٖلى البِئت في بالخ٤ لئل٢غاع مسهو صولي ن٪ ؤي َىا٥ ٨ًً لم ؤهه بال ٖكغ،  بلى ؤلاقاعة وعص ٣ٞض ونٍغ

 والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت للخ٣ى١  الضولي الٗهض مً  (الصخت في بالخ٤ اإلاخٗل٣ت) 12/2 اإلااصة يمً الخ٤ َظا

. ( ) 1966 لٗام

الن ألاو٫  اإلابضؤ عبِ ٦ما     مٟهىم بَاع في ؤلاوؿان خ٣ى١  ومٗاًحر البِئت ٖلى اإلاداٞٓت بحن ،1972 ؾخى٦هىلم إٖل

غي  الخ٤ لئلوؿان'' : ؤن ٖلى هو خُض''  إلاؿخضامتا ؤلاوؿاهُت للخىمُت''  ظضًض ت في الجَى غوٝ واإلاؿاواة الخٍغ  الخُاة ْو
لُه والؿالمت بال٨غامت جدؿم بدُاة زهاثهها حؿمذ بِئت وفي اإلاالثمت  البِئت خماًت في جخمشل ظؿُمت مؿاولُت ٖو

 .( )'' وال٣اصمت الخالُت ألاظُا٫ ؤظل مً وجدؿُجها

                                                           
(1)

- Philippe ,Gérard, L'ésprit des droits, philosophie des droits de l'homme, Bruxelles , 2007, p 206. 
(2)
- Alan ,Boyle, Human Rights and the Environment ,A Reassessment, an updated and expanded 

version of a paper publised in 2008 , Forthan Environment law Review,p 471-511 . 
(3)
 - Malgosia, Fitzmaurice ,Contemporary Issues in International Environmental Law , Edward Elegar 

Publishing Inc, USA 2009 , p 173 . 

 عالقة اإلنسان بالبيئة

 التنمية اإلنسانية المستدامة 

 اإلطار األخالقي  اإلطار اإلنساني 

/ دول / مجتمع / الفرد : قاتالعال

 . األجيال المقبلة/ المجتمع الدولي 
 المساواة والعدالة في توزيع الموارد 

 حقـوق اإلنسان

 االستخدام العقالني للموارد البيئة 
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لى م ٖو ال ؤن مً الٚغ الن مً الٛغى ٨ًً لم ) ؤلالؼام بهٟت ًخه٠ ال ط٦ٍغ الؿاب٤ نؤلٖا  خ٣ى١  ب٢امت ؤلٖا

غ في ؤؾهم ؤهه بال (٢اهىهُت والتزاماث ا البِئت ٖلى الخٟاّ بًغوعة ووَىُت صولُت ٢ىاهحن جٍُى ت مهلخت واٖخباَع  يغوٍع
.  ( )ؤلاوؿاهُت خ٣ى٢ه مً وخ٣ا ؤلاوؿان لب٣اء

 الخمخ٘ في الخ٤'' ؤلاوؿان خ٣ى١  مً ظضًض خ٤ بىظىص الضولي اإلاجخم٘ ٌٗتٝر ؤن يغوعة خى٫  حؿائالث ؤزحرث و٢ض
ل ؟''  صخُت ببِئت  الخ٤ ناخب َى ومً ؟ وؤبٗاصٍ الخ٤ َظا مدخىي  وما ؟ بظاجه ٢اثم ٢اهىوي خ٤ بلى جغقى ؤن ًم٨ً  َو

. البِئت؟ في

ٟا مًمىهه حٍٗغ٠ بهٗىبت جخٗل٤ اإلاؿإلت بن   بِئت في الِٗل في ؤلاوؿان خ٤ ا٫بٖم ؤن ٦ما وص٣ُ٢ا، واضخا حٍٗغ
 الضولُت واإلاىٓماث وألاٞغاص الضو٫  ٖلى اإلاٟغويت للىاظباث الىاؾ٘ للمضي هٓغا ٦بحرة نٗىبت ؾِك٩ل ومالثمت هُٟٓت

 وص٤ُ٢ واضر حٍٗغ٠ مً البض ولظل٪ واؾٗت، صولُت ظهىصا ٌؿخلؼم مما البِئت، خماًت لًمان الضولُت الٟىاٖل ومسخل٠

.  الخ٤ لهظا

تراٝ بإن ال٣ى٫  ًم٨ً وؤزحرا      م بإَمُت الضولي الٖا ُّم ال٢تها البُئُت ال٣  مٟهىم جبجي وم٘ ؤلاوؿان بد٣ى١  ٖو
ضص لى٣اف ألاؾاؽ ًغسخي ؤن ًم٨ً اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت  البِئت في بالخ٤ ًخٗل٤ ُٞما صولي ٢اهىن  وي٘ خى٫  مخجّم

ُىا ألاعى ٖلى الخُاة اؾخمغاع ؤيخى ٣ٞض ( ).  خُض مً م٩ىهاتها في واإلاخىاػهت والؿلُمت الصخُت الىُٟٓت البِئت عبخىفي َع
حر الخُت ال٩اثىاث حكمل مخ٩املت بُئُت وخضة ٧ىجها ٤ بًٗها م٘ جخٟاٖل والتي الخُت ٚو  ( ). ومخىاػن  ص٤ُ٢ هٓام ٞو

  :ؤلاوؿان خلىق  مً للخمىحن اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت للخىمُت ؤؾاس ي همُلب البُئُت الاؾخضامت. 2

م٨ً ؤلاوؿان، إلاؿخ٣بل ملخت مؿإلت البُئُت الاؾخضامت حٗخبر ا ٍو  الؼعاُٖت الشىعاث بٗض الغابٗت الشىعة اٖخباَع
اث ْل في زانت والخ٨ىىلىظُت والهىاُٖت َى  البُئي الخلىر  البُئُت اإلاىاعص واؾخجزاٝ  اإلاىار لخٛحر الٗلمُت الؿِىاٍع

 ( ). للخضوص الٗابغ

ا واإلادلُت، وؤلا٢لُمُت الٗاإلاُت البُئُت اإلاكا٧ل مً للٗضًض ٦دل بُئُتا٫ الاؾخضامت ؤنبدذ ول٣ض  ٞغنت واٖخباَع

 وألامً واإلاجخمعي، الصخصخي ألامً الٛظاجي،/ الا٢خهاصي ألامً الؿُاسخي، ألامً ) ألامىُت ألابٗاص ٧اٞت لخد٤ُ٣ ؾاهدت
 ٢ىاٖض ٖلى بالخٟاّ ؤلاوؿان بٟٗل ؾلبُت جإزحراث نصو الُبُعي الخُىي  اإلاجا٫ ٖلى ؤلاب٣اء ب٨ُُٟت حٗجى ؤجها بط ،( الش٣افي

 جد٤ُ٣ آلُاث هي وما ؟ البُئُت باالؾخضامت وٗجي ٞماطا.  البِئت وؤمً ؤلاوؿان وخ٣ى١  ؤمً ًًمً بك٩ل الخىاػن 
  . ؟ البُئُت الاؾخضامت

ها: Adelina Maria ٌٗٝغ       ٖلى اإلاٟغويت ٢ُىصا٫ صازل واؾخضامتها ؤلاوؿان خُاة جدؿحن ٖملُت''  البِئـتبإجّم
اٍ لخدؿحن خلى٫  ٖلى جىُىي  ؤجها بط الٗاإلاُت، البِئت  البُئُت الاؾخضامت ،وجغجبِ( )''.للبِئت بجالٝ صون  ؤلاوؿاوي الٞغ

                                                           
(1)
 -Bernard, Beignier ,L‟Affirmation d‟un « Droit à L‟Environnement » et la réparation des dommages 

Environnementaux, Defrénois, Lextenso éditions, Paris , 2010, p18-19.  
.  ادلرجع السابق  ادلعين مبسألة التزامات حقوؽ اإلنساف ادلتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة" السيد جوف نوكس'' تقرير اخلبًن ادلستقل  -(2)
(3). 6،ص 2006كندرية،ط داود، عبد الرازؽ الباز، األساس الدستوري حلماية البيئة من التلوث، دار الفكر اجلامعي، اإلس/ د -  

 -
(4)

 Malcolm, Mclmtosh . Alan Hunter ,New Prespective on a Human Security, The Emergent 

Consrtuct Greenleaf Publishing 2011 , p 3 
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 جخمشل زابخت َبُُٗت ٢ىاهحن زالزت وهي ال٩ىوي البُئي الىٓام ٖلحها ٣ًىم التي اإلاٗغوٞت الا٩ًىلىظُت ال٣ىاهحن ٖلى بالخٟاّ

 .البِئت مىاعص مدضوصًت ٢اهىن  ،البُئُت الىٓم زباث ٢اهىن  اإلاخباص٫ ٖخماصالا ٢اهىن  في

ذ ٞغ لى الخض جد٤ُ٣'' : بإجها البُئُت الاؾخضامت ٖو  ما خضوص يمً ؤلاوؿاوي لليكاٍ الا٢خهاصًت ال٨ٟاءة مً ألٖا
ت ألاوؿا١ و٢ضعة اإلاخجضصة اإلاىاعص مً مخاح َى  الخالي الجُل ًاظاثباخذ عبُها م٘ اؾدُٗابه ٖلى الُبُُٗت الخٍُى

ت،مً واإلااصًت الُبُُٗت بالٗملُاث ظضًا تهضًضا ًلخ٤ ال مما الاخخُاظاث جل٪ ج٩ىن  ؤن بكٍغ ال٣اصمت وألاظُا٫  والخٍُى
غ زال٫ مً اإلاىاعص مً اإلاسؼون هُا١ جىؾُ٘ بلى الخاظت جخُلب ٞاالؾخضامت َىا  بضاثل وبًجاص مخجضصة مىاعص جٍُى

 اإلاىاعص هٟاط ٢بُل مً إلاكا٧ل ج٨ىىلىظُت خلى٫  ًٖ والبدض اإلادلُت للمىاعص ألامشل جسضاموالاؽ اإلاخجضصة ٚحر للمىاعص

ى( ). اإلاؿخضامت الخىمُت ؤبٗاص باقي م٘ البِئـي البٗـض َظا جٟاٖل يغوعة بلى ؤلاقاعة م٘ والخلىر،  الظي ؤلاظغاجي الخٍٗغ٠ َو
 .الضعاؾت َظٍ في ؾىدبىاٍ

 : طلً جدلُم ومٗىكاث اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت إَاع يف البِئت خماًت إؾتراجُجُاجخدلُم.3

 ؤلاوؿان بٟٗل ؾلبُت جإزحراث صون  الُبُعي الخُىي  اإلاجا٫ ٖلى ؤلاب٣اء ب٨ُُٟت اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت تهخم

 ظخماُٖتا بىاءاث ًٖ للبدض ظضًضة بغئٍت ٞلؿٟت ٞهي ،( ) مٗا والبِئت ؤلاوؿان لب٣اء الخىاػن  ٢ىاٖض ٖلى بالخٟاّ
حن البِئت اؾخضامت ٖلى حٗمل وبؾتراجُجُاث واؾتهال٦ُت بهخاظُت وؤهماٍ وا٢خهاصًت

ّم
 جىؾُ٘ مً الخالي الجُل وجم٨

 .( ) اإلاؿخ٣بلُت لؤلظُا٫ ؤمىا ؤ٦ثر ٖالم وبىاء زُاعاجه

 و٦ٟاءة جغقُض ،البُئُت للمىاعص ال٣ٗالهُت ؤلاصاعة: ًلي ما البُئُت الخماًت لخد٤ُ٣ ؤلاؾتراجُجُاث ؤَم وحكمل    
غ البِئت، الجىصة جد٤ُ٣ الىُٟٓت، الخىمُت بلى والاهخ٣ا٫ الُا٢ت اؾخٗما٫ ا الىٟاًاث بصاعة هٓم جٍُى َغ  وبٖاصة وجضٍو

ؼ.جهيُٗها . البُئُت وال٩ىاعر اإلاساَغ بصاعة البُئُت، لئلصاعة الضولُت آلالُاث حٍٗؼ

لى م ٖو  الشماهِىاث، مىخه٠ مىظ واؾٗا صولُا ٢بىال ل٣ي ٢ض اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت مٟهىم ؤن مً الٚغ

ا وػزما ، َظا ٖالج ٨ٍٞغ ٤ُ ظاصة خ٣ُ٣ُت زُىاث جبجي في ًىجر لم الٗالم ؤن بال اإلاىيٕى  الخىمُت'' مخىا٢ًاث بحن للخٞى

 ثُتالبي الاؾخضامت وجد٤ُ٣ البِئت لخماًت الخهضي ظهىص هجاح صون  جدى٫  ما ٚالبا التي مٗى٢اث وظىص بؿبب ،''والبِئت
ص. ؤلاوؿان خ٣ى١  مً الخم٨حن إلم٩اهُت الًامىت  واإلاٗى٢اث الٗلمُت، الش٣اُٞت اإلاٗى٢اث مجها اإلاٗى٢اث، َظٍ وحٗضّم

٣ا الضولي، اإلاؿخىي  ٖلى ومٗى٢اث والا٢خهاصًت، الاظخماُٖت :  بُاهه آلاحي للُغح ٞو

                                                                                                                                                                                     
Adelina, Maria .Mensah and Luciana, Camargo, Castro , Sustainable Resource Sustainable 

Development -
( )

 

A contradiction , ( ZEF) Centre for Development Research , University of Bonn 2004 , p4. 

At: www.zef.de/fileadmin/.../2004_3b_Mensah_Castro.pdf 
 .لبيئة، على ادلوقع السابقالتنمية ادلستدامة بٌن احلق يف استغالؿ ادلوارد الطبيعية وادلسؤولية عن محاية ا، عبد اهلل، بن مجعاف الغامدي -(2) 

Robert, Smith and Claude, Simard – Andrew, Sharpe, A Proposed Approach to Environment and Sustainable -
( )

 

Development Indicators Based on Capital, at: www.oecd.org/site/worldforum/33626361.pdf. 
 .ادلرجع السابق :ازلند، برقوؽ  -(4)
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م ٖلى: البُئُت والتربُت الىعي يٗف ؤ تراٝ مً الٚغ  بال  البِئت خماًت مجا٫ في البُئُت بُتالتر بإَمُت الضولي الٖا
اث ؤن َى حن البُئُت التهضًضاث ؾِىاٍع  البيُت وي٠ٗ البُئُت، والتربُت الخٗلُم بإَمُت الىعي ي٠ٗ هدُجت طل٪، ٨ٖـ جبّم

 . الخٗلُمُت وألاهٓمت للماؾؿاث الخىُٓمُت

ت اليكاَاث ًٖ الىاظمت البُئُت باإلاساَغ الىعي بن     بُئي ووعي بُئُت جغبُت لخل٤ إلااؾتا الخاظت ٌٗجي البكٍغ
غؽ م٣ىماتها ٖلى اإلاداٞٓت ويغوعة البِئت ألَمُت بصعا٧ا الكٗب، ٖامت لضي بُئُت وز٣اٞت  بىنٟه ؤلاوؿاوي الؿلى٥ ٚو
٣ت ؤؾلىب ًدضص الظي ألاؾاسخي، الٗامل ٍغ   ؤلاوؿان حٗامل َو

َو
 قإهه مً بما مىاعصَا واؾخٛال٫ مٗها وظماٖت ٞغصا

م التي اهحنال٣ى ٖلى اإلاداٞٓت
ّم
هاتها جىٓ  في مٗها الخٗامل وبقاٖت وص٤ُ٢، مد٨م بك٩ل جىاػجها ٖلى وجداٞٔ  الُبُُٗت م٩ىّم

  الاؾخسضام في وخ٨مت وب٣ٗالهُت الُبُُٗت ٢ىاهُجها يىء
َو
ا البُئُت اإلاىاعص واؾخجزاٝ والخل٠ ؤلاؾغاٝ ًٖ بُٗضا  باٖخباَع

ُت الًماهاث  ( ). اإلاسخلٟت ألاظُا٫ ٖبر باجهمخُل ٖلى وؤلاب٣اء ؤلاوؿان لخاظاث اإلالبّم

 ؤلام٩اهُاث بلى الىامُت زانت الضو٫، مٗٓم جٟخ٣ض: بالبِئت اإلاخٗللت والخىىىلىحُت الٗلمُت ؤلامياهُاث يٗفب
لها في حٗخمض ٧اهذ وبن البِئت، لخماًت الالػمت  اإلاىاعص الغؾمُت، ؤلاهماثُت اإلاؿاٖضاث حكمل مسخلٟت مهاصع ٖلى جمٍى
غاٝ، مخٗضصة الضولُت والاجٟا٢ُاث باإلاىٓماث اإلاخهلت اإلاالُت  الخانت، ألامىا٫ عئوؽ وجض٣ٞاث الضًىن  وجسٌُٟ ألَا

ل  ًٖ بُٗضة مؿاٖضاث مجغص وجب٣ى ٧اُٞت، ٚحر ؤجها بال الخ،...الخ٩ىمُت ٚحر اإلاىٓماث ٖبر ًمغ الظي والخمٍى

٩ي صوالع ملُاع 30 البالٛت الخٗهضاث ؾخ٩ىن  ٞهل....!الالتزام ٩ي ملُاع 100و 1012 -2010 للٟترة ؤمٍغ ا ؤمٍغ  2020 بدلى٫  ؾىٍى
ل ٧اُٞت الضاهمغ٥ ٧ىبجها٢ً في ٣ٖض الظي اإلاىار بخٛحر اإلاٗجي اإلاخدضة ألامم ماجمغ بها التزم والتي  ألاوكُت لخمٍى

 ( ).مٗها؟ والخإ٢لم اإلاىار حٛحر آزاع مً الخس٠ُٟ بلى تهضٝ التي والخ٨ىىلىظُاث

 جؼاًض في الؿ٩ان ؤٖضاص ؤن الؿ٩اهُت اإلااقغاث وبُاهاث الضعاؾاث مً الٗضًض حكحر:  الفلغ الضًمغغافي، حالىمى
ترجب مؿخمغ، اصة ؤن جبضو و٢ض. الؿ٩ان وجىػَ٘ ٩َُلت في ٦بحرة صًمٛغاُٞت حٛحراث ٖلُه ٍو  خض في ٢ىة جمشل الؿ٩اهُت الٍؼ

ت ٌٗى١  ٦ٗامل جٓهغ آزغ ظاهب مً ؤجها بال الخىمُت، بَاع في طاتها  ؤخض ٧ان وبطا. ؤَضاٞها جد٤ُ٣ في لخىمُتا اؾخمغاٍع
اَُت ؤهخجذ التي الخىمُت َى الؿ٩اوي الاهٟجاع ؤؾباب  ؤخض ق٩ل طاجه الى٢ذ في ؤهه بال ؤًٞل، مِٗصخي ومؿخىي  ٞع

ت اإلاٗى٢اث ٨ظا والبِئت الٛظاء ٖلى اإلاتزاًض والًِٛ وألامُت ال٣ٟغ اهدكاع زال٫ مً الخىمُت الؾخمغاٍع : مًٗلت جسل٤ َو

 .البِئت ،الخىمُت

 ؤن بط البُئُت، الاؾخضامت جد٤ُ٣ ٖلى جإزحرا ألا٦ثر ال٣ًُت وهي: اإلاؿخضامت غحر والاؾتهالن ؤلاهخاج ؤهماٍ ص
اث بؿُاصة ًخمحز ُٞه وِٗل الظي الٗالم  حؿخجٝز والتي اإلاؿخضامت ٚحر ؤلاهخاط وؤهماٍ الكما٫ صو٫  في الاؾتهال٦ُت الجٖز
ت بٗضم والا٢خهاص البِئت ٖلماء ؤ٢غ و٢ض لجىىب،وا الكما٫ في ؾىاء الُبُُٗت اإلاىاعص  إلاىاعص الُبُُٗت ال٣ضعة اؾخمغاٍع

                                                           
يف العلـو البيئية ادلاجستًن  زلسن، زلمد أمٌن قادر، الرتبية والوعي البيئي وأثر الضريبة يف احلد من التلوث البيئي، رسالة مقدمة من متطلبات نيل شهادة  -( )
 .65، ص 2009األكادديية العربية ادلفتوحة يف دامنارؾ عاـ ،
وأوربا الوسطى  (JLIFAD) .جتارب الصندوؽ الدورل للتنمية الزراعية يف الشرؽ األوسط األدسل ومشاؿ إفريقيا  تغًن ادلناخ وإدارة ادلوارد ادلائية ادلستدامة، -(2)

 ، الصندوؽ الدورل للتنمية الزراعية0 20شباط / فرباير  8 -7 : والشرقية
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 ؤلاهخاط ؾُاؾاث في ظظعي  حُٛحر خضور مً البض وؤهه والاؾتهال٦ُت، ؤلاهخاظُت ألاهماٍ َظٍ جضُٖم في  ألاعيُت ال٨غة

غة جب٣ى ؤن طل٪و٥ مدؿاو، بك٩ل الخالُت لؤلظُا٫ مخاخت وظٗلها اإلاىاعص ٖلى للخٟاّ والاؾتهال٥  ( ). اإلا٣بلت لؤلظُا٫ مخٞى

 الٗمل ُٚاب في ًخمشل البُئي الخضَىع  وعاء ال٩امىت ألاؾباب ؤخض بن: البِئت لخماًت الضولي الخٗاون  غُاب ٌ

 مجخم٘ ٩ٞل ٦ظل٪، لِـ الٗالم ل٨ً واخضة ألاعى ؤن صخُذ. البُئُت واإلاكا٧ل ألازُاع مىاظهت في اإلاكتر٥ ؤلاوؿاوي
اَُخه لخد٤ُ٣ ٌؿعى  ٦مُاث حؿتهل٪ الؿ٩ان مً و٢لت ألازغي، واإلاجخمٗاث الضو٫  ٖلى طل٪ آزاع ًٖ الىٓغ بٌٛ ٞع

اَُت، خالت وحِٗل اإلاىاعص مً َاثلت  :خى٫  قامل جهىع  ُٚاب ْل في البُئُت الاؾخضامت ًٖ الخضًض ًم٨ً ال ٦ما الٞغ

. (مدخملت مخى٢ٗت، تهضًضاث) البُئُت التهضًضاث َبُٗت -
 .ألامً الخىمُت، البِئت، بحن الخٟاٖلُت ٢تالٗال َبُٗت -

 ُٚاب وبالخالي مجؼؤة، جهىعاث بل ٦تهضًض، اإلاىادي ٧الخٛحر البُئُت، التهضًضاث خى٫  مكتر٥ جهىع  ًىظض ال -

 ألا٦ثر البلضان ؤن اإلاىار، حٛحر مٟاع٢اث ومً.  البُئُت الاؾخضامت لخد٤ُ٣ ٦ُٟلت آلُاث وظىص خى٫  ٖالمي ظماعي جهىع 
ت صعظت3  -2 بم٣ضاع الٗاإلاُت الخغاعة اعجٟإ مً حؿخُٟض ٝوؽ بغوصة،  جؼاًض زال٫ مً ٞحروؾُا،اؾ٨ىضهاُٞا،٦ىضا، مئٍى

ُاث وه٣و اإلادانُل  ٦ما ،( )الؿُاحي اليكاٍ جؼاًض وعبما الُا٢ت  مخُلباث واهسٟاى الكخاء بمىاؾم اإلاغجبُت الٞى
 بِىما. الخبىب بهخاط في ًَ ملُىن  100 الخٛظًت، ها٢و شخو ملُىن  140 هدى بها ًىظض التي الهحن ج٨دؿب ؤن ًخى٢٘

اث ٧اٞت حكحر خحن في ًَ، ملُىن  30 الخٛظًت ها٢و شخو ملُىن  200 بها ًىظض التي الهىض جسؿغ ؤن ًخى٢٘ َى  ؾِىاٍع

٩ا ؤن بلى  اعجٟإ ٩ًىن  ؤن الباخشىن  ًخى٢٘ ٦ما اإلاىار، حٛحر هدُجت الؼعاٖت ٢ُمت مً باإلااثت 13-3 ؾخ٨دؿب الكمالُت ؤمٍغ
 الجاٞت الاؾخىاثُت اإلاىا٤َ مً ٦بحرة ؤظؼاء ؾخىاظه بِىما الاؾخىاء، زِ قما٫ مىا٤َ في للؼعاٖت مُٟضا الخغاعة صعظاث

 ( ). ألامُاع حؿا٢ِ في مُغصا جىا٢ها الجاٞت وقبه

 م٘ ٫الخٗام في للمؿاَمت اإلاسخلٟت م٣اعب مسخلٟت، مخٟاوجت تهضًضاث جىاظه التي الضو٫  جدبجى ؾٝى لظل٪   
ضم اإلاىار، بخٛحر اإلاخٗل٤ الخ٨ىىلىجي والخُىع  الٗلمي ال٣ُحن بٗضم مغجبُت مكا٧ل بلى بياٞت اإلاىادي، الخٛحر مك٩لت  ٖو
غاٝ لضو٫  ا ٌٛغي  مما ٣ٖاب، ؤو عصٕ آلُت وظىص ت والاجٟا٢ُت البروجى٧ى٫  بسغ١  ألَا اٍع  ٞإي اإلاىار، بخٛحر اإلاخٗل٣ت ؤلَا

 .الخىُٟظ خحز الاجٟا٢ُت صزى٫  مً ؾىىاث 03مغوع بٗض م٨خىب بةٖالن اوسخابه، بٖالن في الخ٤ الاجٟا٢ُت في َٝغ

خباعاث ٌ  بمهالح اإلاخٗللت الؿُاؾُت والٖا غ ْهىع  مىظ: الضو  قهض الخايغ و٢خىا وختى" اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا" ج٣ٍغ
الُاث الٗالم ّٗم  التي لؤلصبُاث وبمغاظٗت. متااإلاؿخض الخىمُت مىيٕى إلاىا٢كت الضولُت وألابدار اإلااجمغاث مً ال٨شحر ٞ

 الُبُعي اإلاا٫ لغؤؽ عجؼ ؤو اإلاىاعص في ه٣و ًٖ هاظمت لِؿذ البُئُت اإلاك٨الث مً الٗضًض ؤن هجض ٞحها، هى٢كذ

ىابِ لُٛاب مدهلت ماهي ب٣ضع ألاعى ل٩ى٦ب ًّم  . اإلاُب٣ت الخىمُت وؤؾالُب ؾُاؾاث مجا٫ في وؤلاوؿاهُت ألازال٢ُت ال

خباعاث اإلاهالر َاب٘ ٖام بك٩ل َاٖلي ٌٛلب الؿُاؾاث ٞهظٍ       اإلاباصت ؾخاع جدذ للضو٫  الؿُاؾُت والٖا
 في ٖجها وجضاٞ٘ ؾلى٦ها في الخًغاء الضبلىماؾُت مماعؾت جضعي صو٫  ٞهىا٥ الىا٢٘، ؤعى ٖلى لها وظىص ال التي والكٗاعاث

                                                           
العريب السادس لإلدارة البيئية بعنواف  طن العريب، ُنوث وأوراؽ عمل ادلؤدتر عبد الرحيم زلمد عبد الرحيم، التنمية البشرية ومقومات حتقيق التنمية ادلستدامة يف الو -( )
.  7 ، ص 2007، شـر الشيخ، مصر، ماي ''التنمية البشرية وأثرىا على التنمية ادلستدامة '':
 .، ادلرجع السابق 2007/2008تقرير التنمية البشرية لعاـ  -(2)
 www.FAO.org/foodclimate:(FAO ) ذية والزراعةمعلومات مأخوذة من موقع منظمة األغ -(3) 
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 اإلاخٗضصة قغ٧اتها ٍَغ٤ ًٖ نتوزا مهالخها، م٘ جخٗاعى ٖىضما البِئت ٖلى الخغب بٖالن في جخىاوى ال ل٨ً بٖالمها،

 ؤلام٩اهُاث وب٠ًٗ بالؿُاصة جخذجج التي الىامُت الضو٫  مىا٠٢ هجض ؤزغي  ظهت ومً. ب٢لُمها زاعط الٗاملت الجيؿُاث
 ؤمام ًخم َظا ٧ل البِئت، وجغ٢ُت لخماًت الضولُت ألاصواث ٖلُه جىّمو ما وجُب٤ُ البُئُت اإلاكا٧ل إلاىاظهت والخ٣ىُت الٗلمُت

.  البُئُت والتهضًضاث اَغاإلاش ػخ٠

 البُئُت والكاون ال٣ًاًا خى٫  الضولُت الى٣اقاث حؿإع وعٚم :للبِئت الضولُت اللاهىهُت الخماًت يٗف ػ
ىهت ػالذ ما ألاصواث َظٍ ؤن بال لخماًتها، ؤصواث لىي٘ اإلايكإة ؤو الُبُُٗت للبِئت باليؿبت ؾىاء  اٖخباعاث بٗضة مَغ

ا ٦ما ةواإلاك٩ل للضو٫  ي٣ُت وخؿاباث غ خهَغ ت الخىمُت ج٣ٍغ اع الٗالم اٞخ٣اص هي:"  2007/2008 لٗام البكٍغ  ٖمل إَل

غاٝ ومخٗضص واضر  ( )..."البُٗض اإلاضي ٖلى ألَا

ُمىت، الضولُت الؿلُت وبلى الغاصٕ الجؼاء بلى جٟخ٣ض جؼا٫ ال الضولي ال٣اهىن  ٣ٞىاٖض     اإلااجمغاث مٗٓم وجإزظ اإلاهّم
ٌ ٢ض التي للضو٫  لؼمتم ٚحر جىنُاث ق٩ل الضولُت  وبن الخىنُاث لهظٍ خ٣ُ٣ُت ملؼمت ٢ىة جىظض وال جىُٟظَا، جٞغ

 البِئت ؾالمت الخاثِ ٖغى ياعبت والبر البدغ في ججاعبها وججغي  البِئت جلىر الىىوٍت الضو٫  جؼا٫ ٞال ،''٢غاعاث'' ؾمُذ
ت هٟاًاتها بخهضًغ بًٗها و٢امذ الضولُت، واجٟا٢ُاتها ُضة، مبالٜ م٣ابل الىامُت الضو٫  ؤعاضخي في الضٞىه الخُغة الظٍع  َػ

م ا ٚع ا مىاظهت ًٖ عجَؼ  بها، الهىاُٖت مكغوٖاتها وبلؼام بِئتها لخماًت خاػمت ٢ىاٖض وي٘ ؤزغي  صو٫  وعًٞذ... آزاَع
 ًٖ ٦شحرة صو٫  وجخ٣اٖـ....  اإلامازلت ألازغي  الضو٫  مىخجاث مىاٞؿت ٖلى ٢ضعة ؤ٢ل ٞخ٩ىن  مىخجاتها ؤؾٗاع جغجٟ٘ ال ختى

 بٌٗ جىُٟظ ًٖ ؤزغي  صو٫  وجمخى٘...  وع١ ٖلى خبرا ٞخٓل البِئت، خماًت مجا٫ في الضولُت اإلاٗاَضاث ٖلى الخهض٤ً

 ( ). ٖلحها نض٢ذ وؤن ؾب٤ التي الاجٟا٢ُاث بىىص

 الخاجمت

 خ٣ى١  مً الخم٨حن مؿخىي  ٖلى جضاُٖاث ؤٞغػ  ؤلاوؿاهُت، والخىمُت البِئت بحن جٟاٖل ٖال٢ت وظىص الُغح ؤْهغ

لى. ؤلاوؿان م ٖو ت ألاَضاٝ وجد٤ُ٣ ج٣ضم مً ؤلاوؿاهُت الخىمُت بلُه جىنلذ ما الٚغ ه بال اإلاجاالث، ٧اٞت في الخىمٍى
ّم
 ؤه

لى ت ألاَضاٝ َظٍ ٧اهذ آزغ ظاهب ٖو  مً جى٣و والاؾتهال٥ ؤلاهخاط ٞىماطط. البِئـي الىٓام خؿاب ٖلى جخد٤٣ الخىمٍى
.  ألاعى ٖلى الخُاة ب٣اء وتهضص اإلا٣بلت وختى خايغةا٫ ألاظُا٫ ؤمام اإلاخاخت والٟغم الخُاعاث

ها البِئت، ًٖ الخضًض ٖىض
ّم
 التهضًضاث ًٖ البدض ٣ِٞ ًجب ال ؤلاوؿان، خ٣ى١  مً الخم٨حن باإلاؿخىي  وعبُ

ض بل اخخىائها، ومداولت البُئُت  َلبًذ ولً ،(الخىمُت/ البِئت ) الهٗبت اإلاٗاصلت بحن ؤلاًجابي، الخىاػن  ٨ٞغة بًجاص مً البّم
ر ؾىي  ؤلاوؿان، مً جىاػ٫  ؤي ػ لظل٪. الخالُت الخىمُت ؤهماٍ حُٛحّم  بصاعة: ال٣غن  َظا في والغثِسخي ألاَم الخدضي ًبرّم

 م٘ للخٟاٖل ومىاْحر وآلُاث ؤؾالُب بةهخاط ؤلاوؿان، ببضإ ٍَغ٤ ًٖ البُئي، والىٓام البكغي  ال٩اثً بحن الخ٩امل

ظا ؤلاوؿان، خ٣ى١  ًًمً وبك٩ل البِئت، خه ام َو
ّم
  .اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت جبي

                                                           
 .، برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي2007/2008تقرير التنمية البشرية  -( )
 .30، ص 2007ماجد راغب احللو، قانوف محاية البيئة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ط/ د -(2)
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لى م ٖو ص اٖخبر ٢ض اإلاٟهىم ؤن مً الٚغ ؼ مٟهىم مجغّم
ّم
ت ألازال٢ُاث ٖلى ًغ٦ ٍغ  الخىمُت   -ؤجها بال لئلههاٝ، الجَى

ض -اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت اع ججؿّم ص الظي ؤلَا  بحن الخىاػن  مدهلت زال٫ مً ؤلاوؿان، خ٣ى١  مً الخم٨حن مؿخىي  ًدضّم
 . البِئت ماًتوح الخىمُت

٤ُ ظاصة خ٣ُ٣ُت زُىاث جبجي في ًىجر لم الٗالم بن  وظىص بؿبب ،''البِئـتو الخىمُـت'' مخىا٢ًاث بحن للخٞى
 إلم٩اهُت الًامىت البُئُت الاؾخضامت وجد٤ُ٣ البِئت لخماًت الخهضي ظهىص هجاح صون  جدى٫  ما ٚالبا التي مٗى٢اث
ذ،وال مهب في بوؿاوي مىٓىع  مً جيالبي البرهامج ظٗل مما ؤلاوؿان، خ٣ى١  جد٤ُ٣  إلاىاظهت ال٨شحر َىا٥ ًؼا٫ الٍغ

 .(ؤلاوؿان خ٣ى١  البِئت، الخىمُت، ): مٗاصلت جد٤ُ٣ ًىاظه التي الخدضًاث

 بٗض ما ٖالم خى٫  ه٣اقاث لبضاًت ال٣ىاٖاث لبلىعة خاؾما ٖامال ٧ان واإلاىيىعي الىا٢عي الُغح لهظا و٦مدهلت

:  زال٫ مً ألاظُا٫ بحن وما ال٩ىهُت الٗال٢اث ًٖ ؤ٦ثر ًضوالخض الضولُت، الٗال٢اث ٖالم

م مدخىي  ؤ٦بر بُٖاء - ُّم  ،(ألاظُا٫ ومابحن/ الضو٫ / اإلاجخمٗاث/  ألاٞغاص )بحن واإلاؿاواة الٗضالت ؤلاوؿاهُت، لل٣
ُتها الخُاة لتر٢ُت ال٨ُٟلت للخلى٫  اإلاىخج ؤلاوؿاوي الخًامً ٨ٞغة ٖلى التر٦حز و٦ظل٪  ؤلاوؿان ؤجه٨ها ؤعى ٖلى وهٖى

ظا بإهاهِخه، ي ؤٞغػٍ ما َو ضا الخ...البِئت في الخ٤ الخىمُت، في الخ٤: ؤلاوؿان لخ٣ى١  الشالض الجُل جبجّم
ّم
 بٗض ٖلى ما٦

ى ظضًض ومضزل ت بحن الخًامً َو  مىاظهت في والاقترا٥ الخُلٗاث جىخُض يغوعة ٌؿخضعي مما ظمٗاء، البكٍغ
ص ؤن ًم٨ً اثجدضي وهي البكغي، الجيـ حٗترى التي الخدضًاث  ال٣ىمُت، الضولت مٟهىم يمً لِـ ول٨ً ب٣اءٍ، تهضّم

ما
ّم
  البكغ ؾاثغ بلى الاَخمام ًىهٝغ وبه

ً
. ظمٗاء ؤلاوؿاهُت لِكمل ال٣ىمُت، الخضوص مخسُُا
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اإلاىاعص الُبُُٗت بحن مخُلباث الخماًت ويغوعاث الاؾخغالٌ لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت 
 الجؼاثغ ،2ؾ٠ُُ  -ظامٗت مدمض إلاحن صباٚحن -ب–٢ؿم ؤؾخاطة مدايغة ، زالٝ وعصة. ص

 

 

 

 

 

  ملخو
 ظهت مً اإلاؿخضامت الخىمُت ًسضم بما واؾخٛاللها ظهت مً الُبُُٗت اإلاىاعص خماًت بحن اإلاىاػهت مك٩لت جبضو

لت ؤزغي، ما مخىا٢ًحن بحن ججم٘ ألجها مؿخٗهُت، مك٩لت ألاولى للَى  جىاو٫  وظب لظل٪ واؾخٛاللها، اإلاىاعص خماًت َو

٤ٞ مضي ؤي بلى: الخالُت ؤلاق٩الُت بَاع في اإلاىيٕى  اإلاىاعص خماًت مخُلباث بحن الخىاػن  جد٤ُ٣ في الجؼاثغي  اإلاكٕغ وُه
 اإلاىاعص مٟهىم جدضًض ٖجها ؤلاظابت ج٣خطخي بق٩الُت وهي اإلاؿخضامت؟ الخىمُت ًسضم بما اؾخٛاللها ويغوعاث الُبُُٗت
إل الُبُُٗت  مدىعًٍ زال٫ مً خماًتها، وجًمً اإلاىاعص َظٍ اؾخٛال٫ جىٓم التي الىَىُت هحنال٣ىا مسخل٠ ٖلى والَا
اع ألاو٫  ًخًمً خًمً الُبُُٗت اإلاىاعص لخماًت اإلاٟاَُمي ؤلَا  اإلاىاعص لخماًت الى٢اثُت ال٣اهىهُت الىؾاثل الشاوي ٍو

 .اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع  في الُبُُٗت

 

Résumé : 

Le problème que pose l'équilibre entre la protection des ressources naturelles d'une part, et 

leur exploitation de manière qui servirait le développement durable d'autre part, semble de 

prime-abord un problème difficile à résoudre, étant donné qu'il réunit deux concepts 

contradictoires qui sont la protection des ressources et leur exploitation. Il est donc judicieux 

de traiter le sujet dans le cadre de la problématique suivante: Dans quelle mesure le législateur 

Algérien est-il parvenu à atteindre l'équilibre entre les exigences de protection des ressources 

naturelles et les nécessités de leur exploitation de sorte à servir le développement durable? 

Répondre à cette problématique nécessite de définir le concept des ressources naturelles ainsi 

que de prendre connaissance des différentes lois nationales régissant l'exploitation de ses 

ressources et garantissant leur protection, à travers deux axes dont le premier comporte le 

cadre conceptuel de la protection des ressources naturelles tandis que le second contient les 

moyens juridiques préventifs de protection des ressources naturelles dans le cadre du 

développement durable. 
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 ملضمت

ع ألاعى حٗالى هللا زل٤ حٍر ؤلاوؿان لخُاة نالخت وظٗلها ؤ٢ىاتها، ٞحها و٢ضّم  ؾبداهه ل٨ىه الخُت، ال٩اثىاث مً ٚو

 ،(الىدل ؾىعة مً 96 آلاًت)". با١ هللا ٖىض وما ًىٟضُه  ٖىض٦م ما: "حٗالى لهل٣ى بالىٟاط مهضصة ؤجها بل مدضوصة، مىاعصَا ظٗل وحٗالى
ذ الشابخت،٣ٞض الخ٣ُ٣ت َظٍ وعٚم  لهظٍ اإلاٍٟغ الاؾخٛال٫ بلى الُبُُٗت زغواتها ٖلى بؿُاصتها اإلاخمخٗت الضو٫  ؾاٖع

 والتربت والىباث والخُىان نؤلاوؿا جمـ ؤزُاع مً طل٪ ًٖ ًىجم ٢ض إلاا مغاٖاة صون  قٗىبها، لخىمُت جد٣ُ٣ا الثرواث
ا، حَر ؿمى الخالي الخىمُت إلاٟهىم لخبىحها هدُجت طل٪ و٧ان ٚو

ُه
 اؾتهال٧ي خُاة همِ ٖىه اهبش٤ والظي الخضازت، بىمىطط اإلا

 ٢ضعتها مً ؤ٦بر بضعظت اإلاخجضصة اإلاىاعص واؾخٛال٫ اإلاخجضصة ٚحر اإلاىاعص اؾدىٟاط بلى ؤصي الكٗىب، مجمٕى لضي قضًض
ه ألاعى ٦ُمُاثُت حُٛحر في طل٪ وحؿبب الب٣اء، ٖلى  البُئي الخلىر بإن ال٣ى٫  ًم٨ً ٖلحها،وبالخالي البُئُت الىٓم وحكٍى

 في الُبُُٗت اإلاىاعص ٌؿخجٝز الظي الا٢خهاصي الىمىطط ًٖ هاججحن ؤزٍغً َما الُبُُٗت للمىاعص اإلاٍٟغ والاؾتهال٥
 الخىاػن  جد٤ُ٣ ٖلى ٌٗمل ظضًض همىطط لهالر الخىمىي  همىططا٫ َظا لخُٛحر ألانىاث حٗالذ لظل٪ الهىاُٖت، الٗملُاث

. 1واؾخضامتها البِئت وخماًت اإلاؿخضامت الخىمُت بحن

 بحن الخىاػن  بخد٤ُ٣ ال٨ُٟلت ال٣اهىهُت الىؾاثل ًٖ البدض في ج٨مً اإلاىيٕى َظا ؤَمُت ٞةن ؾب٤ ما ٖلى وبىاء
٣ت اؾخٛاللها وبحن الُبُُٗت اإلاىاعص خماًت  اإلاىاعص بدماًت ًخٗل٤ اإلاىيٕى وألن اإلاؿخضامت، للخىمُت جد٣ُ٣ا ٣ٖالهُت بٍُغ

 الى٢اثُت الىؾاثل هي اإلاٗىُت الىؾاثل ٞةن اؾخجزاٞها، ٢بل اإلاىاعص لهظٍ الاؾدبا٢ُت الخماًت ًٖ بالبدض ؤي الُبُُٗت،
 الخىمُت م٘ ًدىا٢ٌ ػاٝالاؾتن ؤن وخُض اإلاىاعص، َظٍ اؾخجزاٝ خالت في بلحها اللجىء ًخم التي الغصُٖت الىؾاثل صون 

، َظا خضوص ًٖ ًسغظىا والضعاؾت، بالبدض الغصُٖت الىؾاثل جىاو٫  ٞةن لظل٪ اإلاؿخضامت، لى اإلاىيٕى  ألاؾاؽ َظا ٖو

٤ٞ مضي ؤي بلى: الخالُت ؤلاق٩الُت َغح وظب  الُبُُٗت اإلاىاعص خماًت مخُلباث بحن الخىاػن  جد٤ُ٣ في الجؼاثغي  اإلاكٕغ وُه

د٤٣ بما اللهااؾخٜ ويغوعاث ظهت، مً  .ؤزغي؟ ظهت مً اإلاؿخضامت الخىمُت ًُه

اع لضعاؾت ألاو٫  ًُهسهو مدىعًٍ، بلى اإلاىيٕى ج٣ؿُم ٖجها ؤلاظابت حؿخضعي بق٩الُت هي  لخماًت اإلاٟاَُمي ؤلَا
 الخىمُت بَاع في الُبُُٗت اإلاىاعص لخماًت الى٢اثُت ال٣اهىهُت الىؾاثل لضعاؾت الشاوي وٍُهسهو الُبُُٗت، اإلاىاعص

إل ٌؿمذ الظي الخدلُلي، الىنٟي اإلاىهج بجبإ م٘ ؾخضامت،الم دهها  الىَىُت ال٣اهىهُت الىهىم مسخل٠ ٖلى بااَل  ٞو
 وج٣ُُمها جدلُلها زم

ٌ  اإلادىع  اع: ألاو  الُبُُٗت اإلاىاعص لخماًت اإلافاَُمي ؤلَا
اع ًخٗل٤ ٟها الُبُُٗت اإلاىاعص لخماًت اإلاٟاَُمي ؤلَا  الضولت خ٤ مماعؾت يىابِ صًضجذ زم ؤهىاٖها، وجدضًض بخٍٗغ

 .الُبُُٗت مىاعصَا اؾخٛال٫ في

ف -ؤوال  الُبُُٗت اإلاىاعص حٍٗغ
ٗٝغ

ُه
 حكمل والتي الىاؾ٘ بمٗىاَا ألاعى ٞهي الُبُٗت، في اإلاىظىصة ألانى٫  ؤو الخحراث بإجها الُبُُٗت اإلاىاعص ح

 اإلاىا٤َ بحن جىػَٗها في لئلوؿان صزل وال حٗالىو ؾبداهه الخال٤ نى٘ مً مىاعص وهي باَجها، في وما ٖلحها وما ألاعى ؾُذ

 زابذ الُبُُٗت اإلاىاعص عنُض ٞةن لظل٪ الؾخٛاللها، اإلاىاؾبت ألاو٢اث في ٖجها ال٨ك٠ في ٣ِٞ ًخضزل بط ،2اإلاسخلٟت
ى٫  ٣ٞض اؾخٛاللها، ٖلى ٢ضعجه وب٣ضع ا٦دكاٞه ًخم ما ب٣ضع مخجضصة مىه ؤلاوؿان ومىٟٗت دُه

َو
 ؤو الجٛغاُٞت الٓغوٝ ج

ا الؿُاؾُت لٗىاملا حَر . 3مجها الاؾخٟاصة صون  ٚو
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ٗغّمٝ لم وبن ا ط٦غ ٞةهه الُبُُٗت، اإلاىاعص الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٌُه حهَو َٖو ى
َو
ما ه ت اإلاىاعص َو ت،٦ما واإلاىاعص الالخٍُى  ط٦غ الخٍُى

 الخىمُت اعبٍ في البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ 10-03 ع٢م ال٣اهىن  مً 4 اإلااصة مً 7 ال٣ٟغة بمىظب اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى بًٗها
٣هض: "ماًلي ٖلى هو ٖىضما ،4اإلاؿخضامت  الُبُُٗت اإلاىاعص مً البِئت جخ٩ىن : البِئت :...-ًإحي بما ال٣اهىن  َظا مٟهىم في ًُه
ت ت الالخٍُى  وؤق٩ا٫ الىعاسي، الترار طل٪ في بما والخُىان، والىباث ألاعى وباًَ وألاعى واإلااء والجى ٧الهىاء والخٍُى

 ".الُبُُٗت واإلاٗالم واإلاىاْغ ألاما٦ً و٦ظا واعص،الم َظٍ بحن الخٟاٖل

اع َظا وفي  اإلاىاعص وهي ،٦5متراصٞاث ألاخُان مً ٦شحر في حؿخٗمل اإلاهُلخاجالتي بٌٗ بحن الخمُحز ًيبغي ؤلَا
ت ظضا َامت (des moyens) م٨ىاث هي اإلاىاعص ؤن خُض ألاولُت، واإلاىاص الُبُُٗت والثرواث الُبُُٗت  ٖلى مىيٖى

 ؾل٘ بهخاط في حؿخسضم ؤولُت مىاص جهبذ اؾخسضامها ؤما٦ً بلى وه٣لها ألاعى باًَ مً اؾخسغاظها وبمجغص اٍ،الاختي

 ٢ُمت لها وبالخالي واهخٟإ، وجهٝغ اؾخٗما٫ مدل ؤي مل٨ُت مدل ج٩ىن  ؤن مم٨ً زحراث هي الثرواث ؤن خحن في ،6ؤزغي 
 اإلاؿخٛل ٚحر اإلاىجم ٞةن طل٪ ٖلى و٦مشا٫ الٗملي، واإلاغصوص ال٣ُمت في ٨ًمً والثرواث اإلاىاعص بحن ٞالٟغ١  ا٢خهاصًت،

ك٩ل الاخخُاٍ ٖلى واإلاىيٕى دىله مىعصا، ٌُه  الاؾخٛال٫ ٞةن طل٪ وم٘ والاؾخٗما٫، للخباص٫ ٢ابلت زغوة بلى الاؾخٛال٫ ًُه
ُاء الا٢خهاصًت الىٓغ وظهت مً ٧اٝ ٚحر وخضٍ ؿٟغ ؤن البض اًجابي ؤزغ له ٩ًىن  وختى الُبُُٗت، للمىاعص ٢ُمت إٖل  ًٖ ٌُه

ت ٢ُمت طاث زغوة  .7الضولُت الٗال٢اث في ماؾت وخاظت َلب مدل ؤجها بمٗجى جباصلُت، ٢ُمت طاث ؤي ججاٍع
َـو  ٣ٞض الضو٫، ل٩ل اإلاؿخضامت الضازلُت الخىمُت جد٤ُ٣ في الُبُُٗت للمىاعص ؤلاؾتراجُجُت ألاَمُت بلى وبالىٓغ ؾَو

َو
 ؤ

 مبضؤ بُجها مً مباصت ٖضة ٖلى اإلاؿخضامت، الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت حٗل٤الم 10-03 ع٢م ال٣اهىن  الجؼاثغي  اإلاكٕغ
ا الُبُُٗت باإلاىاعص الًغع  بلخا١ ججىب بم٣خًاٍ ًيبغي الظي الُبُُٗت، اإلاىاعص جضَىع  ٖضم  مً ًخجؼؤ ال ظؼء باٖخباَع

. 8الخىمُت مؿاع
 للغؤؾما٫ ألامشل الدؿُحر بهضٝ الخهيُ٘، ظا٫م في اخترامها ًجب التي الاؾتراجُجُاث بىي٘ الضولت جلتزم لظل٪

٣ت واؾخجزاٞه جبظًٍغ مً بضال الُبُعي  اؾخٗما٫ في الخد٨م زال٫ مً البُئي، الخىاػن  ٖلى جازغ ال ختى ٣ٖالهُت، ٚحر بٍُغ
٠ُ اإلاىاعص  مً مؿخىي  أل٢ل اإلاىخجت الىُٟٓت الهىاٖاث ٖهغ بلى اإلاجخم٘ وجى٣ل الىٟاًاث بهخاط في جخد٨م ج٣ىُاث وجْى

اع َظا فيو ،اإلالىزت الٛاػاث  خماًت تهضٝ: "ًلي ما ٖلى 10-03 ع٢م ال٣اهىن  مً 2 اإلااصة مً الخامؿت ال٣ٟغة ههذ ؤلَا

 الُبُُٗت للمىاعص ال٣ٗالوي ؤلا٩ًىلىجي الاؾخٗما٫ جغ٢ُت : ... -ًإحي ما بلى الخهىم ٖلى اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في البِئت

غة، م ،..."ه٣اء ألا٦ثر هىلىظُاثالخ٪ اؾخٗما٫ و٦ظل٪ اإلاخٞى ا الىىوٍت الُا٢ت ؤَمُت مً ٞبالٚغ  مً واخضة باٖخباَع
 الخُغة، الىٟاًاث ومٗالجت والؼعاٖت واإلاُاٍ ال٨هغباثُت الُا٢ت جىلُض مجا٫ في صوعَا زبذ التي الخضًشت الخ٨ىىلىظُاث

لى البِئت ٖلى ؾلبا ًى٨ٗـ اؾخسضامها ؾىء ٞةن البترولُت، للُا٢ت خ٣ُ٣ي بضًل حك٩ل ؤنبدذ والتي  ؤلاوؿان ٖو

 ؤصخاب بحجام في جخمشل وا٢ُٗت مك٩لت جُغح ٞةجها الىُٟٓت الخ٨ىىلىظُاث اؾخٗما٫ بسهىم ؤما ،9والىباث والخُىان

ٗاث صٞ٘ ما ج٩لٟتها، بؿبب اؾخٗمالها ٖلى اإلايكأث  بلى 10-03 ٢اهىن  مً 3 اإلااصة مً 5 ال٣ٟغة يمجها مً البُئُت بالدكَغ
غة الخ٨ىىلىظُاث ٖما٫اؾذ ٖلى الخض ى اإلا٣بىلت، الا٢خهاصًت الخ٩لٟت طاث اإلاخٞى  ؤزغي  مك٩لت بضوعٍ ًُغح مُٗاع َو
شا ألا٦ثر اإلايكأث ؤصخاب ازخباء في جخمشل  َظٍ لخجىب ال٩اُٞت، اإلاالُت اإلاىاعص امخال٥ ٖضم وعاء للبِئت جلٍى

. 10الهىاُٖت اإلايكأث اؾخٛال٫ قغوٍ جدضًض في اإلاؿاواة بمبضؤ ؤلازال٫ قإهه مً ما الخ٨ىىلىظُاث،
 خل٣ت بلى مجها ٧ل ًيخمي ٖىانغ اإلاؿخضامت الخىمُت وجد٤ُ٣ البِئت وخماًت الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخٛال٫ ؤن والخ٣ُ٣ت

ً، الٗىهٍغً ٞحها ٖىهغ ٧ل ًسضم مٛل٣ت،  البِئت اخترام بَاع في ًخم ؤن ًجب الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخٛال٫ ؤن طل٪ آلازٍغ
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 هي اإلاؿخضامت الخىمُت وؤن الُبُُٗت، للمىاعص ال٣ٗالوي الاؾخٛال٫ ٌٗجي البِئت اخترام وؤن اإلاؿخضامت، الخىمُت وجد٤ُ٣
ا في جغج٨ؼ التي وهي والخ٨ىىلىجي، والاظخماعي والا٢خهاصي البُئي الىٓام بحن الخىاػن  جد٤٣ التي الخىمُت َغ  ٖلى ظَى

: الخالُت الى٣اٍ

 .الا٢خهاص في اإلاخاخت واإلاىاعص إلم٩اهُاث٫ ألامشل الاؾخٛال٫ يغوعة ٖلى الخإ٦ُض -

 الا٢خهاصًت اليكاَاث ًٖ الىاججت الؿلبُت آلازاع مً ؤلام٩ان ٢ضع الخ٣لُل ٍَغ٤ ًٖ البِئت ٖلى اإلاداٞٓت -
لى الا٢خهاص مهاصع ٖلى والاظخماُٖت  .البِئت ٖو

اث جدؿحن ٖلى ٢اصعة مخىاػهت ا٢خهاصًت جىمُت لخد٤ُ٣ الؿعي - . 11الٟئاث إلاسخل٠ اإلاِٗكت مؿخٍى

 الُبُُٗت اإلاىاعص ؤهىإ -زاهُا
 وظل ٖؼّم  هللا ًجٗل لم ألاعى، واؾخٗماع ألازغي  الخُت ال٩اثىاث وب٣ُت البكغي  الجيـ ب٣اء ٖلى اإلاداٞٓت بٛغى

ا ظٗل بل ألاَمُت، مً الضعظت هٟـ ٖلى الُبُٗت مىاعص  لظل٪ مخجضصة، ٚحر ؤَمُت وؤ٢لها مخجضصة وؤَمها ؤزَُغ
هى٠

ُه
حر مخجضصة مىاعص بلى َبُُٗتا٫ اإلاىاعص ج  اإلاىاعص بلى الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٢ؿمها طل٪ بلى وباإلياٞت مخجضصة، ٚو

ت الُبُُٗت ت الخٍُى . والالخٍُى

 اإلاخجضصة وغحر اإلاخجضصة اإلاىاعص -1
ٌ ٖلى ٢اصعة ؤجها ؤي باؾخمغاع، جخجضص التي اإلاىاعص هي اإلاخجضصة اإلاىاعص  مجها البُئُت، الىٓم في الاؾتهال٥ حٍٗى

اح َا٢ت والىباجُت الخُىاهُت الخُت ال٩اثىاث شجاع،ألا  ًٖ ألا٦سجحن ًخجضص خُض الكمؿُت، والُا٢ت اإلااء َا٢ت الٍغ
خجضص الًىجي، التر٦ُب ٖملُت بًٟل الىباجاث ٍَغ٤  جبسغ ًٖ الىاقئت السخب مً ًجز٫  الظي اإلاُغ ٍَغ٤ ًٖ اإلااء ٍو

. 12َبُُٗت ٖىامل بٟٗل التربت وجخجضص واإلادُُاث، البداع مُاٍ
 اه٣غاى الىا٢٘ سجل و٢ض ألاخىا٫، ٧ل في جخجضص وال البُئُت الىٓم في جخجضص اإلاىاعص َظٍ ؤن باإلاالخٓت ظضًغ

سصخى ٞال وبالخالي البُئُت، الىٓم ازخال٫ بؿبب والخُىاهُت الىباجُت ال٩اثىاث بٌٗ  ًخضزل لم ما اإلاخجضصة اإلاىاعص هٟاط ًُه
 .اإلاٍٟغ باالؾخسضام ؤلاوؿان

لت، ػمىُت ٞتراث ٖبر ج٩ىهذ التي ألاعى، باًَ في اإلاسؼوهت الُبُُٗت ألانى٫  ٞهي اإلاخجضصة ٚحر واعصالم ؤما  ٍَى
 بلى بالىٓغ مخجضصة ٚحر مىاعص ٞهي لظل٪ َبُُٗت، مىاعص بلى الخُت ال٩اثىاث خىلذ التي ال٨ُمُاثُت الخٟاٖالث هدُجت
 والٟدم الُبُعي والٛاػ ٧البترو٫ الُا٢ت ومىاعص إلاٗاصنا مجها الٗهىع، ٖبر مخجضصة ل٨جها ال٣هحر، البكغي  الٗمغ

.  13والٟىؾٟاث الدجغي 

ت اإلاىاعص -2 ت الخٍُى  والالخٍُى
كحر ت اإلاىاعص مهُلر ٌُه ٣اؽ ألا٩ًىلىجي، الىٓام في اإلاىظىصة الخُت ال٩اثىاث حٗضص بلى الخُىي  الخىٕى ؤو الخٍُى  وٍُه

 هٕى ٧ل ؤن في الخُىي  الخىٕى ؤَمُت وجيب٘ ُٞه، اإلاىظىصة الخُت ثال٩اثىا ؤهىإ بم٣ضاع مُٗىت مى٣ُت في الخُىي  الخىٕى
 بلى ًاصي طل٪ ٞةن ألاهىإ، مً هٕى ؤي ازخٟى ٞةطا الا٩ًىلىجي، الىٓام في مدضصة بىُْٟت ٣ًىم الخُت ال٩اثىاث مً

 الخىٕى ه٣و بلى يجاص التي الٗىامل ؤ٦ثر ومً البُئُت، آلازاع مً الٗضًض خضور وبلى الىٓام َظا في الخىاػن  ازخال٫

ىظع بك٩ل ِحٗضاصٍ ه٣هان بلى ًاصي مما الخُت ال٩اثىاث مً لىٕى الجاثغ الهُض الخُىي  هضص ،بل14باه٣غايه ًُه  مً ٚحٍر وحُه
ت والٗملُاث ألاوؿا١ الخُت،ألن ال٩اثىاث  جدمي الاه٣غاى مً اليؿىع  خماًت ؤن زبذ ٣ٞض ومدؿلؿلت، مغجبت الخٍُى

لَو  بمغى ؤلانابت مً الىاؽ
َو
اب مً ؤلاوؿان جسلو وؤن الخُحر، بال٩

َو
 الالًم مغى اهدكاع في حؿبب الجبا٫ وؤؾىص الظث
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(lyme)، بت ٧األعاضخي البُئُت الىٓم وؤن  ٚحر اإلاىاعص ؤما. 15ال٣اجلت الٗىان٠ مً الىاؽ جدمي الاؾخىاثُت وألاشجاع الَغ

ت ا، ب٣اء في ػوالها ًازغ ال التي الخُت ٚحر اإلاىاعص ٞهي اإلاسالٟت وبمٟهىم الخٍُى . الُبُُٗت واإلاٗالم واإلاىاْغ ٧األما٦ً ٚحَر
ز ٖىضما وٗامُه  الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤخؿً و٢ض  بدماًت اإلاخٗل٤ 10-03 ع٢م ال٣اهىن  مً 4 اإلااصة مً 7 ال٣ٟغة في محّم

ت اإلاىاعص بحن بصعا٥ ًٖ اإلاؿخضامت، الخىمُت بَاع في البِئت حر الخٍُى ت، ٚو م الخٍُى كغ لم ؤهه ٚع حر اإلاخجضصة عصاإلاىا بلى ٌُه  ٚو
ٓهغ اإلاخجضصة،  ؤو الخٟاٖل ؤن بمٗجى اإلاىاعص، َظٍ بحن الخٟاٖل ؤق٩ا٫ بلى الىو هٟـ في بقاعجه زال٫ مً ؤلاصعا٥ َظا ٍو
ت الٗملُاث ت اإلاىاعص بحن الجؼاثغي  اإلاكٕغ خؿب جخم ال الخٍُى  ٚحر اإلاىاعص وبحن بُجها ؤًًا جخم بل ٞدؿب، الخٍُى

ت، ى الخٍُى  ط٦ٍغ بٗض ،"اإلاىاعص َظٍ بحن الخٟاٖل ؤق٩ا٫" ٖباعة ؤوعص اإلاكٕغ ؤن بمالخٓت بلُه الخىنل نًم٪ اؾخيخاط َو
 ألن اإلاكٕغ مى٠٢ اؾخدؿان جم و٢ض الىعاسي، والترار والخُىان والىباث ألاعى وباًَ وألاعى واإلااء والجى الهىاء

ت ًىاظه الظي الخ٣ُ٣ي الخدضي  التي اإلاخجضصة، ٚحر الُبُُٗت اإلاىاعص ػاٝاؾتن ْاَغة في ٣ِٞ ًخمشل ال الُىم، البكٍغ
٣ت طل٪ ٧ان وبن مىاظهتها ًم٨ً  الىٟاط، ٖلى جىق٪ التي اإلاىاعص حؿدبض٫ ظضًضة مىخجاث ابخ٩اع زال٫ مً مدضوصة بٍُغ

ىؾ٘ ظضًضة ج٣ىُاث بىاؾُت ؤو اإلاىانالث مجا٫ في بالهُضعوظحن الىِٟ ٧اؾدبضا٫
ُه
 ٧اآلالث الخالُت اإلاسؼوهاث هُا١ ج

ىاظهه ما بل والؿُاخت، الٟالخت هدى ٧االججاٍ اليكاٍ َبُٗت بخُٛحر ؤو الُا٢ت، اؾخسضام في ٦ٟاءة ألا٦ثر  الُىم الٗالم ًُه
مشل ت، والٗملُاث ألاوؿا١ َكاقت م٘ جخٗامل ؤن ال٣اثمت اإلااؾؿاث ٖلى ًجب بط ظظعي، بك٩ل مسخلٟت ْغوٞا ًُه  الخٍُى
ا، اؾدبضالها ًم٨ً ال التي  جهاظغ آزغ ٧ى٦با هجض ٖىضما بال اإلاىادي، الاؾخ٣غاع ؤو ألاوػون  َب٣ت ا٫اؾدبض ًم٨ً ٞال بٛحَر

 .16ألاعى ٖلى الخُاة جضٖم التي الُبُُٗت الٗملُاث جى٣غى ٖىضما بلُه

 الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخغالٌ في الضولت خم مماعؾت يىابِ -زالثا

ت ب٢لُمها ٖلى ؾُاصة مً لها بما الضو٫  جخمخ٘ ى َبُُٗت،ا٫ مىاعصَا اؾخٛال٫ بدٍغ ٨غؽ الخ٤ َو
ُه
 الٗضًض بمىظب اإلا

الهاث ألاممُت ال٣غاعاث مً  لؤلمم الٗامت الجمُٗت ًٖ الهاصع ال٣غاع طل٪ مً الضولُت، اإلااجمغاث ًٖ الهاصعة وؤلٖا

 الُبُُٗت ومىاعصَا زغواتها اؾخٛال٫ في خ٣ها حؿخٗمل ؤن الضو٫  ل٩ل ًد٤: " ؤهه ٖلى هو الظي(VII) 626 ع٢م اإلاخدضة

ىصي بٖالن مً 2 واإلابضؤ ،17(...ًتخغ ب٩ل ٣ا الضو٫  جمل٪: " ؤن ٖلى هو الظي 1992 ظاهحرو ٍع  اإلاخدضة ألامم إلاُشا١ ٞو
٣ا مىاعصَا اؾخٛال٫ في الؿُاصي الخ٤ الضولي ال٣اهىن  ومباصت  يمان ٖلى مؿاولت وهي وؤلاهماثُت، البُئُت لؿُاؾاتها ٞو

ؿبب ؤال
ُه
 والًتها خضوص زاعط وا٢ٗت إلاىا٤َ ؤو ؤزغي  صو٫  لبِئت ؤيغاعا ؾُُغتها وؤ والًتها هُا١ في جضزل التي ألاوكُت ح

ى ،18"الىَىُت ٟهم الظي اإلابضؤ َو  ٖلى ؾُاصة مً لها بما جخمخ٘ وهي لها، مملى٦ت الضولت ب٢لُم في اإلاىظىصة اإلاىاعص ؤن مىه ًُه
اتها يىء ٖلى اؾخٛاللها في بالخ٤ ب٢لُمها ت ؤولٍى  ازىحن ب٣ُضًً الاؾخٛال٫ في م٣ُضة ؤجها ؤي البُئُت، وؾُاؾاتها الخىمٍى

ما . إلاىاَىحها اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ بَاع في ًخم وؤن واإلاجاوعة، الضازلُت البِئت خماًت بَاع في الاؾخٛال٫ ًخم ؤن: َو

 َظٍ مً حؿخُٟض ال ل٨جها الُبُُٗت، للثرواث الٗالمي الاخخُاط مً %80 جًمً الىامُت البلضان   ؤن ٌكهض والىا٢٘ 

ؿٟغ وال بل ،%15 خضوص في بال الثرواث
ُه
 جخداًل بط زؼاثجها، بلى ٞٗلُا نٗبت ٖمالث صزى٫  ًٖ البؿُُت اليؿبت َظٍ ح

٫  ألاظىبُت الكغ٧اث ٖلحها ِ
دىّم

ُه
 زضماث م٣ابل ؤو وؤعباح  ٦ٟىاثض ألام  الكغ٧اث بلى ؤو الخاعط في خؿاباتها بلى َامت مبالٜ وج

م قتى، سجل اإلابُٗاث ع٢م ؤن ٚع ع البلض لخؿاب ٌُه ِ
هضّم

ُه
.  19بؾمُا اإلا

ىخجت البلضان اٖخماص ًٖ الىي٘ َظا هخج و٢ض
ُه
 جمخى٘ ؤن ٨ًٟي خُض ألاظىبُت، الكغ٧اث ٖلى ٦لي قبه بك٩ل اإلا

 الكاون في جخد٨م ال ظٗلها ما ا٢خهاصًا، البلض طل٪ ًخدُم ختى ٢هحرة إلاضة ما بلض مىخىط جهضًغ ًٖ الكغ٧اث َظٍ

.   20ؤًًا الضازلُت الكاون وفي بل ؾبٞذ الضو٫  لهظٍ الخاعظُت
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 مً م٣ٗى٫  مؿخىي  إلاىاَىحها ًد٤٣ بما الُبُُٗت مىاعصَا باؾخٛال٫ ملؼمت الضولت جب٣ى ألاخىا٫ ٧ل وفي ل٨ً
اجمىت ٞهي الخُاة، ا وجىمُتها ٖلحها اإلاداٞٓت ًٖ ومؿاولت اإلاىاعص َظٍ ٖلى مُه َغ  الىؾاثل ؤخضر بجبإ زال٫ مً وجٍُى
٤ واؾخٛاللها وجهيُٗها، وه٣لها واؾخسغاظها لخٗضًجها الخ٣ىُت  ألاظُا٫ بحن الٗضالت جًمً مؿخضامت وبغامج زُِ ٞو

اع َظا وفي اؾخٛاللها، ٖىاثض جىػَ٘ في الخايغ الجُل ؤبىاء بحن والٗضالت وال٣اصمت، الخايغة  الجؼاثغي  اإلاكٕغ هو ؤلَا
غة، ٌُٗتالُب للمىاعص ال٣ٗالوي ؤلا٩ًىلىجي الاؾخٗما٫ جغ٢ُت يغوعة ٖلى  ألا٦ثر الخ٨ىىلىظُاث اؾخٗما٫ و٦ظل٪ اإلاخٞى

 الخىمُت في مؿاَمتها مً و٦جؼء والخ٨ىىلىظُا، الٗلىم: "ؤن ٖلى اؾخى٦هىلم بٖالن مً ٖكغ الشامً اإلابضؤ ،وهو21ه٣اء
٠ ؤن ًجب والاظخماُٖت، الا٢خهاصًت  ٞٗتإلاً جد٣ُ٣ا ٖلحها والؿُُغة وجٟاصحها البُئُت اإلاك٨الث جدضًض ؤظل مً جْى

ى ،"ؤلاوؿاهُت سجل الظي اإلاؿعى َو  يغوعة ٖلى اؾخى٦هىلم ماجمغ مكغعي ٚغاع ٖلى الجؼاثغي  اإلاكٕغ خغم بَاع في ٌُه
ت،ٞهظا اخخُاظاتهم وجد٤ُ٣ اإلاىاَىحن لخضمت الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخٛال٫  ٞهي به، جخمخ٘ الضولت ٧اهذ وبن الخ٤ الخىمٍى

ىظهه خغة لِؿذ
ُه
.  22الكاملت اإلاؿخضامت الخىمُت في مىاَىحها خ٤ ًًمً هدى ٖلى جماعؾه نؤ ٖلحها ًجب بهما حكاء ٦ما ج

 الخهٝغ لها ًجىػ  ٞال لظل٪ وهدُجت مىاَىحها، ًٖ هُابت الُبُُٗت اإلاىاعص جمل٪ الضولت بإن ٢ُل ج٣ضم ما ٖلى وبىاء
ا اإلاىاعص َظٍ في ً، ؤٞغاص ؤو ؤزغي  ظهاث بلى مل٨ُتها ًى٣ل جهٞغ  اإلاىاعص زصخهت ًجىػ  ال ههٞة الٟهم لهظا وو٣ٞا آزٍغ

 بمٗجى اؾخٛاللها، وؾاثل ٖلى واههبذ اإلاىاعص، َظٍ وبصاعة اؾخ٨كاٝ ٖلى اههبذ بطا الخصخهت ججىػ  بهما الُبُُٗت،
٣ُت ؤو زضمُت ٢ُاٖاث ٖلى جىهب ؤن ٤ الخضوص ؤي٤ُ وفي مٞغ  الضولت ُٞه جدخٟٔ ؾُاصي ؤؾاؽ ٖلى الكغا٦ت هٓام ٞو

 جدؿم بظغاءاث وو٤ٞ ٖاص٫ وبم٣ابل للمل٨ُت جهاجي ؤو ٧امل ه٣ل بلى طل٪ جخٗضي ؤن صون  ؤلاصاعة في الٟهل بال٣ى٫ 

. 23واإلاكغوُٖت بالكٟاُٞت

 اإلاؿخضامت الخىمُت إَاع في الُبُُٗت اإلاىاعص لخماًت الىكابُت اللاهىهُت الىؾابل: الثاوي اإلادىع 

 .(زالشا) البُئُت آلازاع وج٣ُُم ،(زاهُا) وؤلالؼام الخٓغ ،(ؤوال) الترزُو ؤهٓمت في الىؾاثل َظٍ جخمشل

 الترزُو  هٓام -ؤوال
ى الُبُُٗت، مىاعصَا واؾخٛال٫ البِئت خماًت بحن للمىاػهت ؤلاصاعة َٝغ مً اإلاٗخمضة الىؾاثل ؤَم مً َى  َو

 ،24البِئت ٖىانغ مً ٖىهغ ؤي خماًت ٢هض مٗحن، وكاٍ بمماعؾت لؤلٞغاص بم٣خًاٍ حؿمذ والظي مجها الهاصع ؤلاطن

٘ جُب٣ُاث ومً :  هظ٦غ الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخٛال٫ مجا٫ في الجؼاثغي  الدكَغ

 الغاباث واؾخغالٌ اؾخٗماٌ عزهت -1

 اإلاخًم25ً 12-84 ع٢م ال٣اهىن  بمىظب الجؼاثغي  اإلاكٕغ جضزل الٛاباث، ٖلى والخُحرة اإلاؿخمغة الاهتها٧اث ؤمام

 الٛابُت الثروة خماًت ؤن 15 اإلااصة في 12-84 ٢اهىن  ط٦غ خُض ،2126-91 ع٢م بال٣اهىن  واإلاخمم اإلاٗض٫ للٛاباث الٗام الىٓام
غاى اؾخٛاللها م٘ ًخٗاعى ال َظا ل٨ً لخىمُتها، قٍغ  الاؾخٛال٫ ًغاعي هٓام وي٘ ًخٗحن لظا اإلاؿخضامت، الخىمُت أٚل

٤ بما للٛاباث ال٣ٗالوي ى الا٢خهاصي الهضٝ بحن ًٞى ى البُئي والهضٝ اإلاؿخضامت الخىمُت َو  الثروة امصو يمان َو

. 27والاؾخٛال٫ الاؾخٗما٫ بمٗجى الجؼاثغي  ال٣اهىن  في الٛاباث اؾخٗما٫ وعص و٢ض الٛابُت،

-84 ع٢م ال٣اهىن  مً 36و 35 ،34 اإلاىاص في الٛابي الاؾخٗما٫ مىيٕى الجؼاثغي  اإلاكٕغ جىاو٫ :الغابي الاؾخٗماٌ - أ
هل٨ىه لم خُض ،12 ٗٞغ م اإلاؿخٗملحن جدضًض ٖلى ا٢خهغ ٌُه  صون  28مجها بال٣غب ؤو الٛابت صازل ٌِٗكىن  طًًا٫ الؿ٩ان َو

م، ى ٚحَر ً ٦ُُٟت مك٩لت ًُغح ما َو
ّم
ُت جدضًض مً ؤلاصاعة جم٨  ٢اَىحها مً ٧اهىا بطا وما الٛابت مؿخٗملي قٖغ

لى ٖجها، ٚغباء ؤجهم ؤم الخ٣ُ٣ُحن ه جدضًض ٖو  الخاظاث لؿض مىخجاتها بٌٗ ؤو الٛابت اؾخسضام في واإلاخمشل مىيٖى
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٘ اإلاِٗكت،و٢ض ْغوٝ وجدؿحن اإلاجزلُت  لؤلمال٥ ألاؾاؾُت اإلايكأث لِكمل الاؾخٗما٫ هُا١ مً 21-91 ع٢م ال٣اهىن  وؾّم
 جشمحن اإلاباقغ، وبمدُُها بالٛابت واإلاغجبُت اإلالخ٣ت ألازغي  اليكاَاث بٌٗ الغعي، الٛابت، مىخىظاث الىَىُت، الٛابُت

لىزت ٚحر ألاوكُت ًغجُى ٍَغ٤ ًٖ الؿبسُت الُبُٗت طاث ؤو الجغصاء ألاعاضخي
ُه
تها ًٖ اإلاٗلً اإلا  اإلاسُِ في ؤولٍى

جي،وبهظا  . الٛابُت بالثروة الٛاباث ؾ٩ان اهخٟإ في ًخمشل الٛابي الاؾخٗما٫ ٞةن اإلاٗجى الَى

دضص الٛاباث اؾخٗما٫ هُا١ احؿإ وعٚم
ُه
حر ٖامت بهىعة اإلا ت ٚو  مخٗضصة، ألاؾاؾُت ٞاإلايكأث -مًبَى

ت بها اإلاغجبُت ليكاَاثوا ٦شحرة، الٛابت ومىخىظاث  الاؾخٗما٫ ؤظل مً اإلاؿب٤ الترزُو اإلاكٕغ ٌكتٍر لم -مخىٖى
 ،29ؤلاصاعة َٝغ مً اإلامىىخت الغزهت جىظب الٟغصي لالؾخٗما٫ الٗامت ال٣ىاٖض ؤن ًغي  مً َىا٥ طل٪ م٘ الٛابي،

 الٛابي الاؾخٗما٫ ؤظل مً عزهت ٖلى الخهى٫  وظىب ٖلى نغاخت الىو َى الٗامت ال٣ىاٖض بلى اللجىء مً وألاًٞل

هضص الك٩ل بهظا مٟخىخا اإلاجا٫ جغ٥ ألن هُا٢ه، وجىيُذ  .الىَىُت الخىمُت وعائها ومً الٛابُت الثروة حُه

٣هض: الغابي الاؾخغالٌ - ب  الخىمُت لخضمت جىظحهها ٢هض الٛابت في اإلاىظىصة ألاشجاع ٢ُ٘ الٛابي باالؾخٛال٫ ًُه
تبخ٘ الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؾماٍ و٢ض اإلاؿخضامت، غّمٝ ألاعاضخي، ٍع ت ٖو غاى الٛابُت الثروة مؿاخت ج٣لُو بإجها الخٍٗغ  ٚحر أٚل

 مً ٞةهه ،1984 في 12-84 ٢م ال٣اهىن  نضوع  ٖىض م٣بىال الخٍٗغ٠ َظا ٧ان وبطا وجىمُتها، تهُئتها ٖلى حؿاٖض التي

دت ؤلاقاعة جخم ؤن اإلاؿخدؿً  بَاع في البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ 10-03 ٢اهىن  نضوع  بٗض زانت الغاًَ الى٢ذ في الهٍغ

ت ؤن بلى اإلاؿخضامت، الخىمُت غاى الٛابُت الثروة مؿاخت ج٣لُو هي الخٍٗغ  .اإلاؿخضامت الخىمُت أٚل

ت ال٣ُام ًجىػ  ال ؤهه بلى الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤقاع و٢ض  اإلاخٗل٣ت ال٣ىاٖض ،وؤن30مؿب٣ت عزهت صون  ألاعاضخي بخٍٗغ

دضص وبُٗها اؾخٛاللها وجىُٓم الٛابُت ظاثاإلاىذ وه٣ل الاؾخٛال٫ وبغزو وال٣ُ٘ بالخٍُغ٤
ُه
. الخىُٓم ٍَغ٤ ًٖ ج

 والٛاباث31الخماًت ٚاباث صون  الىاٞغ اإلاغصوص طاث بالٛاباث الٛابي الاؾخٛال٫ الجؼاثغي  اإلاكٕغ عبِ و٢ض

ىاث بضو ،32ألازغي  الٛابُت والخ٩ٍى  لشالضوا الشاوي الهىٟحن ؤشجاع اؾخٛال٫ ٖضم ألن له مبرع ال الخسهُو َظا ؤن ٍو

ضًم ال هطجها، ٖىض مغ ؤجها بل ب٣ائها، ًُه ِٗ
 ال٣ٗالوي الاؾخٛال٫ ؤن ٦ما ،33وجمىث جخل٠ زم لؤلمغاى ٖغيت جهبذ زم ؾخُه

 ؤزغي، ظهت مً اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ وبلى ظهت مً خماًتها بلى ؾُاصي بل ػوالها، بلى ًاصي ال ألاو٫  الهى٠ ألشجاع

ٗمم ؤن باإلاكٕغ ٞجضًغ لظل٪ . ألانىاٝ ٧ل ٖلى الغقُض ال٣ٗالوي الٛابي الاؾخٛال٫ ٖملُت ٌُه

 اإلاُاٍ اؾخغالٌ عزهت -2

ت مل٩ا اإلاُاٍ ؤن باٖخباع  اإلاُب٣ت وال٣ىاٖض اإلاباصت جدضًض ٖلى الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٖمل ٣ٞض ،34الىَىُت للمجمٖى
ا الؾخٗمالها  اإلاُاٍ طل٪ في بما اإلااثُت صللمىاع اؾخٗما٫ بإي ال٣ُام ًم٨ً ال ؤهه طل٪ مً اإلاؿخضامت، وجىمُتها وحؿُحَر

ُا٧ل ميكأث ٍَغ٤ ًٖ الٗاصًت ٚحر واإلاُاٍ الٟالحي لالؾخٗما٫ اإلاىظهت  بال اإلااثُاث، جغبُت ؤظل ؤومً اإلااء اؾخسغاط َو
ؿلم امخُاػ ؤو عزهت بمىظب ؿمى ؤلاصاعة ٢بل مً ٌُه

ُه
 حؿلم اإلااثُت،وهي اإلاىاعص اؾخٗما٫ بغزهت الغزهت َظٍ اإلاسخهت،ح

 وهي ،35اإلادضصة للكغوٍ َب٣ا بظل٪ َلبا ٣ًضم الخام، ال٣اهىن  ؤو الٗام لل٣اهىن  زاي٘ مٗىىي  ؤو يَبُ٘ شخو ل٩ل
سى٫ 

ُه
دضص اإلااء حجم ؤو ميؿىب في مُٗىت لٟترة الخهٝغ لهاخبها ج

ُه
غة الاظمالُت اإلاىاعص ؤؾاؽ ٖلى اإلا  مٗض٫ خؿب اإلاخٞى

 بهجاػ بٗملُاث لل٣ُام اإلااثُت اإلاىاعص عزهت اؾخٗما٫ ًخم ؤن ٖلى اإلاٗخبر، الاؾخٗما٫ م٘ جخىا٤ٞ التي والاخخُاظاث ؾىىي 
ُت، اإلاُاٍ الؾخسغاط خٟغ ؤو آباع  ميكأث وبىاء الخجاعي، لالؾخٛال٫ اإلاىظهت ٚحر اإلاىب٘ ًٖ جى٣ُب ميكأث وبهجاػ الجٞى
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ُا٧ل ل َو  ألازغي  الهُا٧ل ؤو اإلايكأث ٧ل وب٢امت الؿُدُت، اإلاُاٍ الؾخسغاط الؿضوص باؾخصىاء الدجؼ ؤو الطخ ؤو الخدٍى

ُت اإلاُاٍ الؾخسغاط  .الؿُدُت ؤو الجٞى
 مً بلٛائها ؤو ج٣لُهها ؤو حٗضًلها جمل٪ ٞةجها اإلااثُت، اإلاىاعص اؾخٗما٫ عزهت مىذ اإلاسخهت ؤلاصاعة جمل٪ و٦ما

ٌ ؤًًا جمل٪ ٦ما الٗامت، اإلاىٟٗت ؤظل ٌ َظا ٩ًىن  ؤن ٖلى الغزهت َظٍ مىذ ٞع ٩ىن  مؿببا، الٞغ  ث٧ان بطا ٦ظل٪ ٍو
ُت ال٨مُت بالخماًت جمـ جلبُتها ٧اهذ بطا ؤو مبرعة ٚحر جلبُتها الىاظب الخاظُاث  جًغ ٧اهذ بطا ؤو اإلااثُت للمىاعص والىٖى

.  36الٛحر لخ٣ى١  مسالٟت ٧اهذ بطا ؤو الٗامت باإلاىٟٗت
 للخهى٫  اؾخٗمالها وؤزً٘ ناعمت ب٣ىاٖض اإلاكٕغ ؤخاَها لظل٪ ؤلاوؿان خُاة في خُىي  ٖىهغ اإلاُاٍ ؤن الق٪

ُت ال٨مُت للخماًت يماها اإلاسخهت، ؤلاصاعة مً عزهت ٖلى  اإلا٣ٗىلت الاخخُاظاث ًد٤٣ بما الُبُعي، اإلاىعص لهظا والىٖى
ًمً الخايغة لؤلظُا٫ حر اإلاٍٟغ الاؾخٛال٫ ٌكهض الٗملي الىا٢٘ ؤن ولى ال٣اصمت، لؤلظُا٫ ب٣اثه ٍو  واإلاجاوي اإلاكغوٕ ٚو

ُت ٚحر والخىنُالث الٗضاصاث ٖمل حُُٗل ٍَغ٤ ًٖ ألاؾاسخي، اإلاىعص لهظا  اإلاىا٤َ في زانت اإلاؿخمغ والخى٣ُب الكٖغ

ُٟت غاى الٍغ . الٟالحي الؿ٣ي أٚل

 والكاَئ الؿاخل اؾخغالٌ عزهت -3
 واإلاُاٍ ؤلا٢لُمي و٢ٍٗغ البدغ قاَئ ؤن وباٖخباع والكىاَئ، الؿىاخل اؾخٛال٫ ؤًًا ًسً٘ الترزُو لىٓام

ت غح الضازلُت البدٍغ ىُت ؤمال٥ ومدانغة البدغ َو  الُبُُٗت لؤلظؼاء قٛل ٧ل للخىُٓم اإلاكٕغ ؤزً٘ ٣ٞض ٖمىمُت، َو
 للبدغ، اإلاخازمت ال٨شبان و٦ظل٪ بها، الترؾباث وجىاػن  خغ٦ُتها ٖلى الخٟاّ في حؿاَم التي الاؾخدمام لكىاَئ اإلاخازمت

ت  الخضابحر باجساط الضولت ؤلؼم ٦ما البدغ، مُاٍ مض بلحها ًهل ال التي الاؾخدمام قىاَئ مً الٗلُا لؤلظؼاء الغملُت وألاقَغ
 الالػمت الخضابحر ظمُ٘ باجساط اإلاسخهت اإلاهالر وؤلؼم مؿخضامت، بهىعة الؿاخلُت اإلاىاعص اؾخٛال٫ ؤظل مً الخىُٓمُت

اصة  وعبِ ،37ُٞه اإلابالٜ والاؾخٗما٫ ٖلحها اإلاٍٟغ والترصص الخٗضًاث يض البداع قىاَئ ؤٖالي ٖلى والخٟاّ جإَُل إٖل
 لهظا جيكإ والثُت لجىت ا٢تراح ٖلى بىاء ب٢لُمُا اإلاسخو الىالي َٝغ مً ٢اهىها اإلاؿلمت بالغزهت للؿباخت الكىاَئ ٞخذ

.  38الٛغى

 وبظاػة الهُض لغزهت الهُاص خُاػة يغوعة بالهُض اإلاخٗل٤ 07-04 ع٢م ال٣اهىن  اقتٍر طل٪ بلى وباإلياٞت

ا ٩ًىن  وؤن الهُض ت جإمحن وز٣ُت لضًه ج٩ىن  وؤن ًاصًً،الو ظمُٗت في مىسَغ  ع٢م اإلاىاظم ٢اهىن  ،واقتٍر39اإلاٟٗى٫  ؾاٍع
. 40اإلاىجمي الاؾخٛال٫ ؤو البدض وكاَاث مماعؾت ؤظل مً اإلاىجمي الترزُو ٖلى الخهى٫  يغوعة14-05

 وؤلالؼام الخٓغ هٓام -زاهُا

. (2) ؤلالؼام هٓام بلى زم ،(1) الخٓغ هٓام بلى هخُغ١ 

 :جُب٣ُاجه ومً ،41بالبِئت ياعة آزاع مً له إلاا مٗحن بخهٝغ ؤلاجُان مى٘ َى ْغالر: الخٓغ هٓام -1

مى٘: اإلاُاٍ كاهىن  إَاع في - أ  بهُاهت ًًغ جهٝغ و٧ل زابذ ؾُاط حكُِض و٧ل ٚغؽ و٧ل ظضًض بىاء ٧ل ًُه
، والؿبساث والبر٥ والبدحراث الىصًان مى٘ ٦ما والكٍُى  في مغامل متبة٢ا وزانت وؾُلت بإًت الُمي مىاص اؾخسغاط ًُه
 ًمـ الىصًان مجاعي  في الؿُدُت للمُاٍ الخغ الخض٤ٞ ٖغ٢لت قإهه مً جهٝغ بإي ال٣ُام ًمى٘ ٦ما الىصًان، مجاعي 

ًغ الٗمىمُت واإلايكأث الخىاٝ باؾخ٣غاع مى٘ ٦ما الُمي، َب٣اث ٖلى بالخٟاّ ٍو ٜ ًُه  آلاباع في نبها ؤو ال٣ظعة اإلاُاٍ جَٟغ

 .42الجاٞتوال٣ىىاث والىصًان الٗمىمُت الكغب وؤما٦ً لُىابُ٘وا اإلاُاٍ الخ٣اء وؤعو٢ت والخٟغ
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ؿمذ وال بكغوٍ، بال الؿُاحي الهُض مماعؾت ًم٨ً ال: الهُض كاهىن  إَاع في -ب ضة ب٣خل ٌُه  باؾخٗما٫ بال الٍُغ
ت والضعاظت ٧اإلاغ٦بت اإلادغ٧اث طاث الى٣ل بىؾاثل الهُض ًمى٘ ٦ما ٢اهىوي، نُض ؾالح  وال ثغة،والُا واإلاغوخُت الىاٍع

اعاث والخٍُى ٧الكبا٥ ال٣بٌ بىؾاثل ىا١ والهىّم  وفي الشلىط حؿا٢ِ ٖىض الهُض مماعؾت جمى٘ ٦ما والٟسار، وألَا

 .43والخُىاهاث الُُىع  ج٩ازغ ٞترة وفي الهُض مىاؾم ٚل٤ ٞترة

 ةألاوكِ جمى٘ ٦ما الُبُُٗت، الؿاخل بىيُٗت اإلاؿاؽ ًمى٘: وجثمُىه الؿاخل خماًت كاهىن  إَاع في-ج
اياث الاؾخدمامُت ٧األوكُت الؿُاخُت ت والٍغ  واإلاىا٢٘ اإلادمُت اإلاىا٤َ مؿخىي  ٖلى اإلاخى٣ل ؤو ال٣اع والخسُُم البدٍغ

سُت، ز٣اُٞت مىا٢٘ جًم التي اإلاىا٤َ في زانت جغجِباث مىيٕى وج٩ىن  الخؿاؾت، ؤلا٩ًىلىظُت مى٘ ٦ما وجاٍع  الخىؾ٘ ًُه
ض مؿاٞت ٖلى الؿاخلي الكٍغِ ٖلى اإلاىظىصة ةالؿ٩اوي للمجمٗاث الٗمغاوي للمدُِ الُىلي  ٦ُلىمتراث زالزت ًٖ جٍؼ

 .44الؿاخلي الكٍغِ مً
كاف البٌُ بجالٝ 10-03 ال٣اهىن  خٓغ و٢ض ه وألٖا  ؤو ؤو٢ُٗه الىباث وبجالٝ بباصتها ؤو الخُىاهاث وحكٍى
حر اؾدئهاله، مى٘ ٦ما الخُب٣ُاث، مً طل٪ ٚو  اإلاسههت اإلاُاٍ في للىٟاًاث عمي ؤو اإلاؿخٗملت للمُاٍ َغح ؤو نب ٧ل ًُه

اصة ُت اإلاُاٍ َب٣اث جؼوٍض إٖل  .45اإلاُاٍ ظظب وؾغاصًب والخٟغ آلاباع وفي الجٞى

 : ؤلالؼام هٓام -2
ا ٌٗض الظي الخٓغ ٨ٖـ ٖلى  بحن الخىاػن  لخد٤ُ٣ اإلاكٕغ بلُه ًلجإ بًجابي جهٝغ َى ؤلالؼام ٞةن ؾلبُا، جهٞغ

: جُب٣ُاجه ومً مٗحن، بٗمل بال٣ُام ألاٞغاص بةلؼام البِئت، وخماًت بُُٗتالِ للمىاعص الغقُض ال٣ٗالوي الاؾخٛال٫

 والتي للجى اإلالىزت الاهبٗازاث في اإلادؿببحن ٖلى ًخٗحن: اإلاؿخضامت الخىمُت إَاع في البِئت خماًت كاهىن  إَاع في - أ
ت الخضابحر اجساط والجى، والبِئت لؤلشخام تهضًضا حك٩ل  الهىاُٖت الىخضاث ٖلى ًجب ٦ما ج٣لُهها، ؤو إلػالتها الًغوٍع
جب ألاوػون، َب٣ت ب٣ٞاع في اإلادؿببت اإلاىاص اؾخٗما٫ مً ال٠٨ ؤو للخ٣لُو الالػمت الخضابحر ٧ل اجساط  جسهو ؤن ٍو

غاى اؾخٗمالها ٩ًىن  وؤن لُابٗها، اإلاُاب٤ لالؾخٗما٫ ألاعى  .46مدضوصا لالؾترصاص ٢ابلت ٚحر مجها ججٗل أٚل

 يمان وكاَه حٗل٤ُ خالت في اإلاىجمي، الترزُو ناخب ٖلى ًجب: باإلاىاحم اإلاخٗلم اللاهىن  إَاع في - ب
 البدض ؤقٛا٫ مىخٓمت بهٟت ًخاب٘ ؤن ٖلُه ًجب ٦ما الجُضة، الخالت في اإلايكأث وبب٣اء الهُا٧ل مسخل٠ خٟٔ

 مىيٕى إلاخذجغةا ؤو اإلاٗضهُت اإلاىاص تهم التي الُٗىاث و٧ل الى٣ب ُٖىاث بالجؼاثغ ًدٟٔ وؤن اإلاىجمُحن، والاؾخٛال٫

 .47بها اإلاغجبُت ألازغي  اإلاٗضهُت واإلاىاص اإلاىجمي الترزُو

٣ا وجشمُىه واؾخٗماله الؿاخل خماًت ًجب: الؿُاخُحن والاؾخغالٌ الاؾخٗماٌ كاهىن  إَاع في  -ج  لىظهخه ٞو
جب الُبُُٗت،  اَاثاليل وجغ٢ُت الكىاَئ اؾخٛال٫ ًسً٘ ؤن ًجب ٦ما للكىاَئ، الُبُُٗت الخالت خماًت ٍو
اع َظا وفي اإلادُِ، وخماًت الصخُت لل٣ىاٖض الًٟاءاث َظٍ في الؿُاخُت  بيخاثج الكىاَئ مؿخٗملي بقٗاع ًجب ؤلَا
ُتمُاٍ واإلاىخٓمت الضوعٍت الخدالُل غا مدضصا للؿباخت مٟخىح قاَئ ٧ل ٩ًىن  ؤن ًجب ٦ما الؿباخت، لىٖى  ٖلى ومخٞى

 . 48تهُئت مسُِ

 ًتالبيئ آلازاع جلُُم هٓام -زالثا

 اإلاؿخضامت، الخىمُت بَاع في البِئت خماًت ٢اهىن  مً 15 اإلااصة في البِئت آلازاع ج٣ُُم هٓام بلى الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤقاع
 .جُب٣ُه؟ وبظغاءاث قغوٍ هي وما به ٣ًهض ٞماطا
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ف -1  البُئُت آلازاع جلُُم هٓام حٍٗغ
٘،ا لبٌٗ اإلاخى٢ٗت الىخاثج بخ٣ضًغ الخُُت مبضؤ بهٟاط ٖبر ٌؿمذ هٓام َى  ٞٗالت وؾُلت ٞهى وبالخالي إلاكاَع

غة الخ٨ىىلىظُت ؤلام٩اهُاث بَاع في الؿلبُت آلازاع بٌٗ لخٟاصي ز و٢ض ،49اإلا٣ٗىلت الا٢خهاصًت والكغوٍ اإلاخٞى  اإلاكٕغ محّم

ص الخإزحر، ومىظؼ الخإزحر صعاؾت بحن 10-03 ع٢م ال٣اهىن  مً 15 اإلااصة بمىظب الجؼاثغي  ٘ وخضّم  ماألخضٍ جسً٘ التي اإلاكاَع
٘ وهي الخالت، وخؿب مؿب٣ا ما٫ واإلاهاو٘ الشابخت واإلايكأث والهُا٧ل الخىمُت مكاَع ما٫ و٧ل ألازغي، الٟىُت وألٖا  ألٖا
 واإلاىاعص ألاهىإ ٖلى الؾُما البِئت، ٖلى الخ٣ا ؤو ٞىعا مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهٟت جازغ التي والتهُئت، البىاء وبغامج

ُت بَاع ٖلى و٦ظل٪ ؤلا٩ًىلىظُت لخىاػهاثوا الُبُُٗت والًٟاءاث وألاوؾاٍ ٗغّمٝ لم اإلاِٗكت،ل٨ىه وهٖى  ج٣ُُم هٓام ٌُه
ه البُئُت،و٢ض آلازاع  مٗحن مكغوٕ ب٢امت مغاخل ظمُ٘ ٖلى اإلاترجبت الخإزحراث جدضًض بلى حهضٝ بظغاء بإهه ال٣ٟه ٖٞغ

ت وصعاؾتها الخإزحراث َظٍ وون٠  مً للخض الؿبل وجدضًض والا٢خهاصًت ماُٖتالاظذ الىىاحي في وجإزحٍر اإلاكغوٕ جإزغ إلاٗٞغ
خم البِئت، ٖلى ؾلبُت آزاع ؤي  اإلاكغوٕ وجسُُِ الا٢خهاصًت الجضوي  صعاؾت بٖضاص ؤزىاء الخ٣ُُم َظا مشل بظغاء ٍو

 15 اإلااصة ٢غاءة ؤن بال البُئي ألازغ ج٣ُُم مٗجى ًدضص لم الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن ،وعٚم50وبػالخه وحكُٛله وجىُٟظٍ وجهمُمه
ىان ال٣ٟهي والخٍٗغ٠ 10-03 ع٢م ال٣اهىن  مً ِ

ّم
٨ مَو : الخالُت اإلاالخٓاث ببضاء مً ًُه

دؿب -  قمل بل اإلاكغوٕ، مغاخل مً مُٗىت مغخلت ٖلى البُئُت آلازاع ج٣ُُم ٣ًخهغ لم ؤهه الجؼاثغي  للمكٕغ ًُه

ى ،"الخ٣ا ؤو ٞىعا" مهُلر اؾخٗمل ٖىضما طل٪ يمً و٢ض وبػالخه، اإلاكغوٕ جهاًت ختى اإلاغاخل ٧ل  بمٗالجت ٌؿمذ ما َو
 . مجها الخض ؤو اإلاؿخترة ؤو الٟىعٍت البُئُت ألازُاع

٘ ٣ِٞ جسو ال البُئي ألازغ ج٣ُُم صعاؾاث ؤن - ُت بةَاع جمـ ؤن اإلام٨ً مً التي اإلاكاَع  ؤلاوؿان، مِٗكت وهٖى
 ٖلى اإلاداٞٓت ؤن ولى ٧ىلىظُت،ؤلاي والخىاػهاث الُبُُٗت والًٟاءاث وألاوؾاٍ واإلاىاعص ألاهىإ ٖلى جازغ التي وبخل٪ بل

.  وؾالمخه ؤلاوؿان صخت خماًت نالر في ٧لها جهب الُبُُٗت اإلاىاعص وخماًت ؤلا٩ًىلىظُت الخىاػهاث
 البُئُت اإلاك٨الث وجدضًض باؾدكغاٝ ٌؿمذ ؤهه في ج٨مً البُئي الخ٣ُُم صعاؾاث ؤَمُت بإن ًدبحن ؾب٤ مما

 مً الخس٠ُٟ ؤو اإلاؿخٗهُت البُئُت اإلاكا٧ل بخٟاصي بالخبُٗت ٌؿمذ ههوؤ وجىُٟظٍ، اإلاكغوٕ ججؿُض هدُجت اإلاخى٢ٗت

ك٩ل ٦ما ،51خضتها  اإلاؿخضامت الا٢خهاصًت الخىمُت وجد٤ُ٣ ظهت، مً الُبُُٗت واإلاىاعص البِئت لخماًت ؤؾاؾُت يماهت ٌُه

. 52ؤزغي  ظهت مً ال٣اصمت ألاظُا٫ ٢ضعاث مً الاهخ٣ام صون  الخايغة ألاظُا٫ اخخُاظاث جلبي التي
٘ باليؿبت ؤما ٘ ٞهي الظ٦غ ؾالٟت 15 اإلااصة هو مً ًٓهغ و٦ما البُئُت آلازاع لخ٣ُُم جسً٘ التي للمكاَع  اإلاكاَع

همت، ال٨بري 
ُه
 مضي بلى باإلياٞت اإلاكغوٕ، وؤَمُت حجم مضي َى البُئي الخإزحر صعاؾاث جُب٤ُ مُٗاع ٞةن وبالخالي واإلا

 بإن ط٦غث 10-03 ع٢م ال٣اهىن  مً 15 اإلااصة ل٨ً الخ٣ا، ؤو ٞىعا مباقغة، ًغٙ ؤو مباقغة بهٟت  ؾىاء البِئت ٖلى جإزحٍر
٘ . الهىٟحن َظًً بحن الخمُحز مً البض لظل٪ الخإزحر، إلاىظؼ ؤو الخإزحر لضعاؾت مؿب٣ا جسً٘ الظ٦غ ؾالٟت اإلاكاَع

 بلُه ؤقاعث الظي ألاو٫  لخ٤الم ل٨ً الخإزحر، ومىظؼ الخإزحر صعاؾت بحن الخمُحز 10-03 ال٣اهىن  مىاص ٢غاءة  جدُذ ال

ص ٣ٞض بض٢ت، مًمىجهما ًىضر لم اإلاغؾىم،وبن طًل في والىاعص 145-07 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم مً 3 اإلااصة ٘ خضّم  اإلاكاَع
إل زال٫ مً والٓاَغ الخإزحر، إلاىظؼ مدال ج٩ىن  التي وجل٪ الخإزحر لضعاؾت مدال ج٩ىن  التي ٘ ؤن ال٣اثمخحن ٖلى الَا  اإلاكاَع
٘ مً البِئت ٖلى ؤزُغ ؤو ؤَم ؤو ؤضخم الخإزحر لضعاؾت ي٘جش التي  ؤن طل٪ مً الخإزحر، إلاىظؼ جسً٘ التي مكاَع

٘ ٘ ؤن خحن في الخإزحر، لضعاؾت جسً٘ ؾا٦ً 10000 مً أل٦ثر اإلاُاٍ ظغ ومكاَع  ؾا٦ً 10000 بلى ٫500 اإلاُاٍ ظغ  مكاَع

 .الخإزحر إلاىظؼ جسً٘
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 الخإزحر مىحؼ ؤو صعاؾت مدخىي  قغوٍ -2
 يَو 

ُه
م ؤن اإلاكٕغ قترٍتٍ ضَو

َو
٣ لَو  وؤن الضعاؾاث وم٨خب قغ٦خه م٣غ ؤو بل٣به اإلاكغوٕ ناخب ًُه

َو
دل

ُه
 اإلادخملت البضاثل ج

ه الُبُُٗت مىاعصٍ الؾُما وبُئخه، للمى٢٘ ألانلُت للخالت الض٤ُ٢ الىن٠ بلى باإلياٞت اإلاكغوٕ، زُاعاث إلاسخل٠  وجىٖى

ت والًٟاءاث البُىلىجي ت البدٍغ ا إلادخملا واإلاالُت والبًر  البىاء،) اإلاكغوٕ مغاخل مسخل٠ وون٠ باإلاكغوٕ، جإزَغ

 الطجُج، الخغاعة،) وألايغاع والاهبٗازاث الغواؾب و٦مُاث ؤنىاٝ وج٣ضًغ ،(الاؾخٛال٫ بٗض وما الاؾخٛال٫
حر اإلاباقغة اإلاخى٢ٗت آلازاع وج٣ُُم ،(الخ...الغواثذ  مً اجساطَإ اإلاؼم الخضابحر وون٠ واإلاؿخ٣بلُت، آلاهُت اإلاباقغة ٚو

 مٗلىمت ؤو ٖمل و٧ل الخضابحر، َظٍ لخىُٟظ اإلاسههت اإلاالُت وآلازاع اإلاترجبت ألايغاع ٖلى لل٣ًاء اإلاكغوٕ ناخب َٝغ

 .53اإلاىظؼ ؤو الضعاؾت لخضُٖم الضعاؾاث م٩اجب ٢ضمتها وز٣ُت ؤو

 الخإزحر ومىحؼ صعاؾت فدو إحغاءاث -3

. اإلاهاص٢ت وبظغاءاث الٗمىمي الخد٤ُ٣ وبظغاءاث والٟدو ؤلاًضإ بةظغاءاث ألامغ ًخٗل٤

 :اإلاىحؼ ؤو الضعاؾت وفدو إًضإ إحغاءاث - أ
ٟدو ألازحر مً وبخ٩ل٠ُ الىالي، لضي اإلاكغوٕ ناخب َٝغ مً الخإزحر مىظؼ ؤو صعاؾت جىصٕ  ٢بل مً مدخىاَا ًُه

 الٟدو بٗض. ج٨مُلُت عاؾتص ؤو مٗلىمت ؤي اإلاكغوٕ ناخب مً جُلب ؤن بةم٩اجها ألازحرة َظٍ بالبِئت، اإلا٩لٟت اإلاهالر

ٗلً الخإزحر مىظؼ ؤو صعاؾت و٢بى٫  ألاولي . 54الٗمىمي الخد٤ُ٣ ٞخذ الىالي ٌُه

 الٗمىمي الخدلُم إحغاءاث - ب
 اإلاكغوٕ مى٢٘ ؤما٦ً وفي اإلاٗىُت والبلضًاث الىالًت م٣غ في الٗمىمي الخد٤ُ٣ ٞخذ اإلاخًمً ال٣غاع حٗل٤ُ بٗض

ىِخحن، ًىمُخحن في ووكٍغ غؾل َو
ُه
ىه اإلاٗجي الصخو ٌؿخضعي الظي الىالي بلى الٛحر ثَلبا ج

ّم
م٨ إل مً وٍُه  الضعاؾت ٖلى الَا

ٗحن الٗمىمي الخد٤ُ٣ بَاع وفي مالخٓاجه، ج٣ضًم ومً اإلاىظؼ ؤو  الخٗلُماث اخترام ٖلى ٌؿهغ مداٞٓا الىالي ٌُه
ىض ٖلى اإلادخملت الٗىا٢ب جىيُذ بلى الغامُت الخد٣ُ٣اث ٧ل وبةظغاء الىالي، ٢غاع ووكغ اإلاخٗل٣تبخٗل٤ُ  جهاًت البِئت،ٖو

دغع  الخد٤ُ٣ ىض ٖلحها اإلادهل آلاعاء مسخل٠ مً وسخت الىالي ًُه ضٖى اإلاداٞٔ، اؾخيخاظاث الا٢خًاء ٖو  ناخب ٍو

 .55ظىابُت مظ٦غة لخ٣ضًم اإلاكغوٕ

 الخإزحر ومىحؼ صعاؾت ٖلى اإلاهاصكت إحغاءاث -ج
غؾل الٗمىمي الخد٤ُ٣ جهاًت ٖىض  الخد٤ُ٣ وهخاثج الخ٣ىُت اإلاهالر آعاء اإلاخًمً الخإزحر مىظؼ ؤو صعاؾت مل٠ ًُه

٣ا الٗمىمي  الخإزحر لضعاؾت باليؿبت بالبِئت اإلا٩ل٠ الىػٍغ بلى اإلاكغوٕ لهاخب الجىابُت واإلاظ٦غة اإلاداٞٔ بمدًغ مٞغ
 الاؾخٗاهت بم٩اهُت م٘ ٞدهها ًخم خُض الخإزحر، إلاىظؼ باليؿبت ب٢لُمُا اإلاسخهت بالبِئت اإلا٩لٟت اإلاهالر بلى ؤو

ت بال٣ُاٖاث ش مً ابخضاء ؤقهغ ؤعبٗت جخجاوػ  ال مضة في زبرة، ب٩ل والاؾخٗاهت اإلاٗىُت الىػاٍع  الٗمىمي، الخد٤ُ٣ ٚل٤ جاٍع
ىا٤ٞ الخإزحر صعاؾت ٖلى بالبِئت اإلا٩ل٠ الىػٍغ ًىا٤ٞ الٟدو بٗض  ًجب ال٨ٗؿُت الخالت وفي الخإزحر، مىظؼ ٖلى الىالي ٍو

ٌ، ٢غاع ًبرع ؤن .  56بالبِئت اإلا٩ل٠ الىػٍغ ؤمام الًُٗ في الخ٤ اإلاكغوٕ ناخب بهضصٍ ًمل٪ طيا٫ الٞغ
 مضي ج٣ضًغ مهمت بدؿهُل ع٢ابخه، بؿِ مهمت ال٣اضخي ٖلى ؾهل وبن الجؼاثغي  اإلاكٕغ بإن ألازحر في هالخٔ

٘ ٢اثمتي جدضًض زال٫ مً الًغع  زُىعة  لىٟـ ؤزًٗهما ٣ٞض ،57الخإزحر إلاىظؼ ؤو الخإزحر لضعاؾت جسً٘ التي اإلاكاَع
ً،  ٦ةظغاءًً وظىصَما مً الجضوي  ٞما وؤلاظغاءاث، الكغوٍ ز ؤن اإلاكٕغ ٖلى لؼاما ٧ان ٣ٞض لظل٪ مخمحًز محّم  مً بُجهما ًُه

. ؤ٢ل وه٣ٟاجه ؤبؿِ وبظغاءاجه ؤٌؿغ الخإزحر مىظؼ قغوٍ ًجٗل بإن وؤلاظغاءاث، والكغوٍ الُبُٗت خُض
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 الخاجمت
 اإلاؿخضامت الخىمُت وجد٤ُ٣ البِئت وخماًت الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخٛال٫ ؤن بلى البدض َظا زال٫ مً الخىنل جم

ً، الٗىهٍغً ٞحها ٖىهغ ٧ل ًسضم مٛل٣ت، خل٣ت بلى مجها ٧ل ًيخمي ٖىانغ  الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخٛال٫ ؤن طل٪ آلازٍغ
 للمىاعص ال٣ٗالوي ؾخٛال٫الا ٌٗجي البِئت اخترام وؤن اإلاؿخضامت، الخىمُت وجد٤ُ٣ البِئت اخترام بَاع في ًخم ؤن ًجب

 والاظخماعي والا٢خهاصي البُئي الىٓام بحن الخىاػن  جد٤٣ التي الخىمُت هي اإلاؿخضامت الخىمُت وؤن الُبُُٗت،
٤ٞ ٢ض الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن بلى الخىنل  جم ٦ما والخ٨ىىلىجي،  ال٨ُٟلت الى٢اثُت ال٣اهىهُت الىؾاثل وي٘ في ٦بحر خض بلى وُه

مىذ الظي بالترزُو اإلاىاعص َظٍ اؾخٛال٫ عبِ وؤهه زانت ،الخىاػن  َظا بخد٤ُ٣  وبظل٪ اإلاسخهت، ؤلاصاعة َٝغ مً ًُه
ت اليكاَاث ٧ل في بالخد٨م لها ؾمذ ٣ٞض  الٛاباث واؾخٛال٫ الهُض ٦يكاٍ اإلاىاعص، بهظٍ اإلاؿاؽ قإجها مً التي الخىمٍى

حر واإلاىاظم واإلاُاٍ والؿىاخل والكىاَئ ٓغَو  ؤهه ٦ما طل٪، ٚو ا مٗالجت ًم٨ً ال التي قاَاثالً خَو  ٖلى الؿلبُت آزاَع
٘ ؤصخاب ؤلؼم باإلا٣ابل الُبُُٗت، اإلاىاعص ما٫ ببٌٗ بال٣ُام اإلاكاَع  ؤما اإلاىاعص، َظٍ خماًت بَاع في صاثما جهب التي ألٖا

لى الُبُُٗت اإلاىاعص ٖلى والخُحرة اإلاهمت اليكاَاث بسهىم ا التي اليكاَاث وهي البِئت ٖو  الخهغ ؾبُل ٖلى ط٦َغ

. وزُىعتها ؤَمُتها صعظت خؿب الخإزحر مىظؼ ؤو الخإزحر لضعاؾت ؤزًٗها ،٣ٞض145-07 الخىُٟظي اإلاغؾىم
٤ٞ ٣ٞض طل٪ بلى باإلياٞت ز ٖىضما ؤًًا اإلاكٕغ وُه ت اإلاىاعص بحن محّم ت، الخٍُى  ٖلى اإلاُغوخت اإلاك٩لت ألن والالخٍُى

ٌ ٦ُُٟت هي الُىم ؤلاوؿاهُت تا٫ الُبُُٗت الٗملُاث حٍٗى ٌ ٦ُُٟت ًٖ البدض مجغص مً ؤٖم٤ مك٩لت وهي خٍُى  حٍٗى

: مجها الى٣اثو بٌٗ حسجُل جم ٣ٞض طل٪ وم٘. اإلاخجضصة ٚحر اإلاىاعص
ى مجها بال٣غب ؤو الٛابت صازل ٌِٗكىن  الظًً الؿ٩ان ٖلى الٛاباث اؾخٗما٫ ٢هغ اإلاكٕغ ؤن  -  ًٟخ٣غ مُٗاع َو

 الاؾخٗما٫ هُا١ ًدضص لم اإلاكٕغ وؤن زانت مىاعصَا، باؾخجزاٝ جاليوبا٫ للٛابت، اإلاكغوٕ ٚحر باالؾخٗما٫ ٌؿمذ للض٢ت،

 .واضخت بهىعة الٛابي
 .هُا٢ه بض٢ت ًدضص ولم جغزُو، ٖلى الخهى٫  بىظىب الٛابي الاؾخٗما٫ اإلاكٕغ ًغبِ لم -

ت حٍٗغ٠ ؤن -  اإلاخٗل٤ 10-03 ع٢م ال٣اهىن  م٣خًُاث م٘ ًخالءم ال 12-84 ع٢م ال٣اهىن  مً 17 اإلااصة في الىاعص الخٍٗغ

 .اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت
عي الالتزام لخجىب اإلاالُت اإلاىاعص امخال٥ بٗضم جخذجج للملىزاث بهخاظا ألا٦ثر اإلايكأث ؤن  -  ًسًٗها الظي الدكَغ

 .البُئُت ألايغاع إلاىاظهت الىُٟٓت الخ٨ىىلىظُاث اؾخٗما٫ لًغوعة
محز لم -  .وؤلاظغاءاث والكغوٍ الُبُٗت خُض مً الخإزحر ومىظؼ عالخإسي صعاؾت بحن الجؼاثغي  اإلاكٕغ ًُه

:  ًلي ما ا٢تراح ًم٨ً ؾب٤ ما ٖلى بىاء

 ال٨باع لضي البُئُت الش٣اٞت جغؾُش ج٨ٟل التي والبؿُُت الىاضخت آلالُاث ًٖ البدض يغوعة بلى باإلياٞت -
اث إلاى٘ والهٛاع، اث ؤجها ولى اإلاكغوٖحن، ٚحر لخى٣ُبوا والخىنُل اإلاُاٍ ٖضاصاث ٦خُُٗل للبِئت اإلاكِىت الخهٞغ  جهٞغ

: اإلاؿخدؿً مً ٞةهه ؤًًا الضًجي الىإػ ًًبُها
 بض٢ت ًدضص وؤن الٛابت، مؿخٗمل بُا٢ت ٧اٖخماص الٛابت، مؿخٗملي لخدضًض واضخا مُٗاعا اإلاكٕغ ًً٘ ؤن -

 .اإلاسخهت ؤلاصاعة مً الترزُو ٖلى الخهى٫  اقتراٍ يغوعة م٘ الٛابي، الاؾخٗما٫ هُا١

ت جخمشل: "٦ماًلي 12-84 ع٢م ال٣اهىن  مً 17 اإلااصة نُاٚت صةبٖا -  في ال٣اهىن  َظا مٟهىم خؿب ألاعاضخي حٍٗغ

غاى الٛابُت الثروة مؿاخت ج٣لُو ٖملُت  ".اإلاؿخضامت الخىمُت أٚل



 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

63 

 ومىظؼ الخإزحر صعاؾت بحن 145-07 ع٢م الخىُٟظي واإلاغؾىم 10-03 ع٢م ال٣اهىن  مً 15 اإلااصة بَاع في الخمُحز يغوعة -

ٗل وؤلاظغاءاث، والكغوٍ الُبُٗت خُض مً الخإزحر . ؤ٢ل وه٣ٟاجه ؤبؿِ وبظغاءاجه ؤٌؿغ الخإزحر مىظؼ قغوٍ ِبجَو

: الهىامل
ٖبض هللا بً ظمٗان الٛامضي، الخىمُت اإلاؿخضامت بحن الخ٤ في اؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت واإلاؿاولُت ًٖ  -1

غ ٖلى اإلاى٢٘. 2.خماًت البِئت، م  :مخٞى

  www.abhato.net.ma/04-11-2016 

2- Michel Prieur, droit de l’environnent, Dalloz, 4e édition, 2001, p. 4. 

 .15. ، م2007بًمان ُُٖت هان٠، ا٢خهاصًاث اإلاىاعص والبِئت، صاع الجامٗت الجضًضة،  -3

، اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ط ع ط ط ع٢م 2003ظىان 19ر في ، اإلااع 10-03ال٣اهىن  -4

 .2003لؿىت  43

 1972مً بٖالن اؾخى٦هىإلااإلاىبش٤ ًٖ ماجمغ اؾخى٦هىلم اإلاى٣ٗض في  ٦21ما َى الكإن باليؿبت للمبضؤ  -5

ًدىاؾب م٘ ؾُاؾاتها البُئُت َب٣ا  للضو٫ الخ٤ الؿُاصي في اؾخٛال٫ زغواتها الُبُُٗت بما:" والظي هو ٖلى ؤن

ت الٗامت لل٣اهىن ..."إلاُشا١ ألامم اإلاخدضة و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي، اص َُاظىه، ال٣اهىن البُئي، الىٍٓغ ، ٖبض الىانغ ٍػ

ٗاث البُئُت، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٍ  .236.، م2012، 1-البُئي م٘ قغح الدكَغ

 .27. ١، مبًمان ُُٖت هان٠، اإلاغظ٘ الؿاب -6

اث الجامُٗت، ص ث ن، م -7 . ألامحن قٍغِ، خ٤ الؿُاصة الضاثمت ٖلى الثرواث الُبُُٗت، صًىان اإلاُبٖى

132. 

 . 10-03مً ال٣اهىن ع٢م  3مً اإلااصة  2ال٣ٟغة  -8

، مضازلت في اإلااجمغ الٗلمي "مخُلباث الخىمُت اإلاؿخضًمت في الضو٫ الىامُت في ْل الٗىإلات"طَبُت لُغف،  -9

لضولي اإلاٗىىن بالخىمُت اإلاؿخضامت وال٨ٟاءة الاؾخسضامُت للمىاعص اإلاخاخت، اإلاىٓم مً َٝغ مسبر الكغا٦ت والاؾدشماع ا

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث  في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الًٟاء ألاوعومٛاعبي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

ل 08، و07ٖباؽ ؾ٠ُُ، ًىمي   .5و  4. ، م2008ؤٍٞغ

ض اإلاا٫ ناُٞت، خماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى يىء ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي، عؾالت لىُل  -10 ٍػ

 .334. ، م2013قهاصة ص٦خىعاٍ في الٗلىم، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مىلىص مٗمغي، 

َبُُٗت واإلاؿاولُت ًٖ خماًت البِئت م٘ الخىمُت اإلاؿخضامت بحن الخ٤ في اؾخٛال٫ اإلاىاعص ا٫" آؾُا ٢اؾُمي،–11

ت ت باإلاجا٫ "ؤلاقاعة بلى الخجغبت الجؼاثٍغ ، مضازلت في بَاع اإلالخ٣ى الضولي الشاوي خى٫ الؿُاؾاث والخجاعب الخىمٍى

ل  27-26الٗغبي واإلاخىؾُي، الخدضًاث، الخىظهاث وآلاٞا١، باظت، جىوـ،  غ ٖلى 5. ، م2012ؤٍٞغ ، مخٞى

 .www.univ-bouira.dz/07-11-2016اإلاى٢٘

ُت،  -12 ٗت، صاع الجامٗت الجضًضة، ألاػاٍع . ، م2007ماظض عاٚب الخلى، ٢اهىن خماًت البِئت في يىء الكَغ

13. 

http://www.abhato.net.ma/04-11-2016
http://www.univ-bouira.dz/07-11-2016
http://www.univ-bouira.dz/07-11-2016
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اص َُاظىت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: اإلاباصت اإلاظ٧ىعة في َظا البدض ؤقاع بلحها  .237، 236. ٖبض الىانغ ٍػ

 .27. بًمان ُُٖت هان٠، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م–13

خؿىهت ٖبض الٛجي، الخماًت ال٣اهىهُت للبِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ؤَغوخت م٣ضمت لىُل صعظت  -14

 .16.، م2013-2012ص٦خىعاٍ ٖلىم، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، 

، 2، مجلت الٗلىم الاظخماُٖت، ظامٗتمدمض إلاحن صباٚحن، ؾ٠ُُ "١ في البِئتمًمىن الر"وعصة زالٝ،  -15

غ ٖلى اإلاى21٘٢الٗضص  : ، مخٞى

Revus.univ-setif2.dz/27-10-2016. 

ٖبض هللا بً ظمٗان الٛامضي، الخىمُت اإلاؿخضامت بحن الخ٤ في اؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت واإلاؿاولُت ًٖ  -16

 .4، 3. م ١،اإلاغظ٘ الؿابخماًت البِئت، 

ش  (VII) ٢626غاع ع٢م  -17 خماًت البِئت ٣٦ُض ٖلى مبضؤ ؾُاصة ٖلُىي ٞاعؽ، ، 1952صٌؿمبر  21الهاصع بخاٍع

، مظ٦غة لىُل قهاصة (صعاؾت الجضوي البُئُت الؾخٛال٫ الٛاػ الصخغي في الجؼاثغ)الضولت ٖلى زغواتها الُبُُٗت 

 .20، 19. ، م2016، 2015، 2لىم الؿُاؾُت ظامٗت ؾ٠ُُ اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الخ٣ى١ وال٘

 .28. اإلاغظ٘ هٟؿه، م -18

اث الجامُٗت، ص ث ن، م19 ، 94. ـ ألامحن قٍغِ، خ٤ الؿُاصة الضاثمت ٖلى الثرواث الُبُُٗت، صًىان اإلاُبٖى

 :ه٣ال ًٖ. 95

P. Ordonneau , la bataille mondiale des matières première,p. 33-38.  

 .                   99 -98. اإلاغظ٘ هٟؿه، م -20

 .10-03مً ال٣اهىن ع٢م  2مً اإلااصة  5ال٣ٟغة  -21

وا٢٘ الخ٣ى١ البُئُت في صؾاجحر صو٫ الخٗاون لضو٫ الخلُج "ٖبض الىانغ َُاظىه، مدمض الكىاب٨ت،  -22

ب والضعاؾاث ال٣ًاثُت، م"الٗغبُت غ ٖلى اإلاى٢٘.  123. ، مجلت الضعاؾاث ال٣ًاثُت، مٗهض الخضٍع : مخٞى

Eacademic.ju.edu.jo/a.hayajneh/04-11-2016. 

غ ٖلى اإلاى٢٘ -23 : ٖبض الىانغ َُاظىه، الخ٤ في اإلاىاعص الُبُُٗت،مخٞى

www .jordanzad.com /15-09-2016. 

 . 138-137. ماظض عاٚب الخلى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م -24

لؿىت  26، ط ع ط ط، الٗضص 1984ًىهُى  23باث،  اإلااعر في ، اإلاخٗل٤ بالىٓام الٗام للٛا12-٢84اهىن  -25

1984. 

خمم ال٣اهىن ع٢م  1991صٌؿمبر  2اإلااعر في 20-٢91اهىن  -26 لؿىت  62، ط ع ط ط الٗضص 12-84، ٌٗض٫ ٍو

1991. 
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اث الضًىان الى -27 َجي ههغ الضًً َىىوي، الىؾاثل ال٣اهىهُت واإلااؾؿاجُت لخماًت الٛاباث في الجؼاثغ، مُبٖى

ت، الجؼاثغ،   . 37. ، م2001لؤلقٛا٫ التربٍى

 .12-84مً ٢اهىن  34اإلااصة  -28

 .39. ههغ الضًً َىىوي، اإلاغظ٘ هٟؿه، م -29

 .12-84مً ٢اهىن  18و 17اإلااصجحن –30

31 - « peuvent être classés comme forets de protection …les forets dont la conservation est 

reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les 

avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables… », Michel Prieur, Op.Cit., p. 452. 

 .12-84مً ٢اهىن  41اإلااصة  -32

 .43. لؿاب٤، مههغ الضًً َىىوي، اإلاغظ٘ ا -33

34– « Les intérêts liés à l’environnement sont aussi bien publics  que privés. Les intérêts publics liés 

à l’environnement  se caractérisent par le partage et le bénéfice général.  Qijia LI et Ji LUO, composantes 

fondamentales du droit à l’environnement , in  Anthony Chamboredon, Du droit de l’environnement au 

droit à l’environnement, a la recherche d’un juste milieu, L’Harmattan , 2010,p. 103.  

لؿىت  60، اإلاخٗل٤ باإلاُاٍ، ط ع ط ط الٗضص 2005ؤوث  4، اإلااعر في 12-05مً ال٣اهىن  74و 71اإلااصجحن  -35

2005. 

 .12-05مً ٢اهىن  86، 85،  75، 72اإلاىاص  -36

، اإلاخٗل٤ بدماًت الؿاخل وجشمُىه، ط ع ط ط 2002ٞبراًغ  12، اإلااعر في 02-02مً ٢اهىن 17و 6اإلااصجحن  -37

 .2002لؿىت  10الٗضص 

لالؾخٗما٫ ، اإلادضص لل٣ىاٖض الٗامت 2003ٞبراًغ  17اإلااعر في  02-03مً ال٣اهىن ع٢م  19و 16اإلااصجحن –38

 .2003لؿىت  11والاؾخٛال٫ الؿُاخُحن للكىاَئ، ط ع ط ط الٗضص 

لؿىت  51، اإلاخٗل٤ بالهُض، ط ع ط ط ع٢م 2004ؤوث  15، اإلااعر في 07-04مً ال٣اهىن ع٢م  6اإلااصة  -39

2004. 

ط ط، ، اإلاخًمى٣اهىن اإلاىاظم، ط ع 2014ماعؽ  30اإلااعر في 05-14مً ال٣اهىن ع٢م 62و 11اإلااصجحن –40

 .2014لؿىت 18الٗضص 

 .134. ماظض عاٚب الخلى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م -41

، اإلااعر في 03-08، اإلاخٗل٤ باإلاُاٍ اإلاٗض٫ بمىظب ال٣اهىن 12-05مً ال٣اهىن ع٢م  46، 15، 14، 12اإلاىاص  -42

 .2008لؿىت  04، ط ع ط ط الٗضص 2008ًىاًغ  23
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 51، اإلاخٗل٤ بالهُض، ط ع ط ط ع٢م 2004ؤوث  15ئعر في الم 07-04مً ال٣اهىن ع٢م  25و 20اإلااصجحن  -43

 .2004لؿىت 

 .اإلاخٗل٤ بدماًت الؿاخل وجىمُخه 02-02مً ال٣اهىن  11-9اإلاىاص  -44

اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ط ع ط ط،  10-03مً ال٣اهىن ع٢م  51و 40اإلااصجحن  -45

 .2003لؿىت  43الٗضص 

 .10-03مً ال٣اهىن ع٢م  60و 46ًً اإلااصث -46

 .مً ٢اهىن اإلاىاظم125و 83اإلااصجحن –47

، ًدضص ال٣ىاٖض الٗامت لالؾخٗما٫ 2003ٞبراًغ  17اإلااعر في  02-03مً ال٣اهىن ع٢م  18، 8، 7اإلاىاص  -48

 .2003لؿىت  11والاؾخٛال٫ الؿُاخُحن للكىاَئ، ط ع ط ط الٗضص 

49 - Philippe Malingrey, introduction au droit de l’environnement, Lavoisier 5e édition, 2011, p. 148. 

ٗاث البُئُت، صاع  -50 ت الٗامت لل٣اهىن البُئي م٘ قغح الدكَغ اص َُاظىه، ال٣اهىن البُئي، الىٍٓغ ٖبض الىانغ ٍػ

 .97. ، م2012، 1-الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ٍ

اع ههذ اإلااصة  -51 ، اإلاخٗل٤ بخدضًض 2007ماي  19اإلااعر في  145-07اإلاغؾىم الخىُٟظي  مً 2في َظا ؤلَا

، ٖلى 2007لؿىت  34مجا٫ جُب٤ُ ومدخىي و٦ُُٟاث اإلاهاص٢ت ٖلى صعاؾت ومىظؼ الخإزحر ٖلى البِئت، ط ع ط ط الٗضص 

جدضًض آلازاع اإلاباقغة تهضٝ صعاؾت ؤو مىظؼ الخإزحر ٖلى البِئت بلى جدضًض مضي مالءمت بصزا٫ اإلاكغوٕ في بُئخه م٘ : "ؤن

 ".ؤو ٚحر اإلاباقغة للمكغوٕ والخد٤٣ مً الخ٨ٟل بالخٗلُماث اإلاخٗل٣ت بدماًت البِئت في بَاع اإلاكغوٕ اإلاٗجي/و

اص َُاظىه، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م -52  .198، 197، 98، 97. ٖبض الىانغ ٍػ

 .الؿاب٤ الظ٦غ 145-07مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  6اإلااصة  -53

 .145-07مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  9و 8 ،7اإلاىاص  -54

 .145-07مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  15-10اإلاىاص  -55

 .145-07مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  19-16اإلاىاص  -56

57–« …l’exigence et l’existence d’une notice peuvent au moins aider le juge compétent dans 

l’exercice de son contrôle. Le conseil d’Etat a par exemple annulé l’autorisation relative à l’établissement 

d’un mini- barrage hydraulique au motif que la notice afférente ne contenait pas d’indications sur les 

concéquenses sur la faune aquatique de la réalisation ni n’énonçait de mesures de protecti »on, Raphael 

Romi, Droit et administration de l’environnement, Monthrestien, 5e 2004, p. 72. 
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كابمت اإلاغاح٘ 

اللىاهحن : ؤوال

لؿىت  26، ط ع ط ط، الٗضص 1984ظىان  23، اإلاخٗل٤ بالىٓام الٗام للٛاباث،  اإلااعر في 12-٢84اهىن  -1

 .1991لؿىت  62، ط ع ط ط الٗضص 1991صٌؿمبر  2اإلااعر في 20-91، اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ٢م 1984

 .2014لؿىت  18جًمً ٢اهىن اإلاىاظم، ط ع ط ط ع٢م الم 2014ماعؽ  30اإلااعر في  05-14ال٣اهىن ع٢م  -2

 10، اإلاخٗل٤ بدماًت الؿاخل وجشمُىه، ط ع ط ط الٗضص 2002ُٟٞغي  12اإلااعر في  02-02ال٣اهىن ع٢م  -3

 .2002لؿىت 

غ 17اإلااعر في  02-03ال٣اهىن ع٢م  -4 ، اإلادضص لل٣ىاٖض الٗامت لالؾخٗما٫ والاؾخٛال٫ 2003ٍُٟٞغ

 .2003لؿىت  11ط ط الٗضص  الؿُاخُحن للكىاَئ، ط ع

، اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ط ع ط ط 2003ظىان  19اإلااعر في  10-03ال٣اهىن  -5

 .2003لؿىت  43ع٢م 

 .2004لؿىت  51، اإلاخٗل٤ بالهُض، ط ع ط ط ع٢م 2004ؤوث  15اإلااعر في  07-04ال٣اهىن ع٢م  -6

، اإلاٗض٫ 2005لؿىت  60، اإلاخٗل٤ باإلاُاٍ، ط ع ط ط الٗضص 2005ؤوث  4اإلااعر في  12-05ال٣اهىن ٢م  -7

 .2008لؿىت  04، ط ع ط ط الٗضص 2008ًىاًغ  23، اإلااعر في 03-08بمىظب ال٣اهىن 

، اإلاخٗل٤ بخدضًض مجا٫ جُب٤ُ ومدخىي و٦ُُٟاث 2007ماي  19اإلااعر في  145-07اإلاغؾىم الخىُٟظي  -8

 .2007لؿىت  34لبِئت، ط ع ط ط الٗضص اإلاهاص٢ت ٖلى صعاؾت ومىظؼ الخإزحر ٖلى ا

الىخب : زالثا

اث الجامُٗت -1  .ألامحن قٍغِ، خ٤ الؿُاصة الضاثمت ٖلى الثرواث الُبُُٗت، صًىان اإلاُبٖى

 . 2007بًمان ُُٖت هان٠، ا٢خهاصًاث اإلاىاعص والبِئت، صاع الجامٗت الجضًضة،  -2

ت الٗامت ٫ -3 اص َُاظىه، ال٣اهىن البُئي، الىٍٓغ ٗاث البُئُت، صاع ٖبض الىانغ ٍػ ل٣اهىن البُئي م٘ قغح الدكَغ

 .2012، 1-الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٍ

ُت،  -4 ٗت، صاع الجامٗت الجضًضة، ألاػاٍع  .2007ماظض عاٚب الخلى، ٢اهىن خماًت البِئت في يىء الكَغ

اث الضًى -5 جي ههغ الضًً َىىوي، الىؾاثل ال٣اهىهُت واإلااؾؿاجُت لخماًت الٛاباث في الجؼاثغ، مُبٖى ان الَى

ت، الجؼاثغ،   .2001لؤلقٛا٫ التربٍى

6- Michel Prieur, droit de l’environnent, Dalloz, 4e édition, 2001. 

7-  Philippe Malingrey, introduction au droit de l’environnement, Lavoisier 5e édition, 2011. 

8- Raphael Romi, Droit et administration de l’environnement, Monthrestien, 5e, 2004. 

غوخاث : عابٗا اإلاظهغاث وألَا

خؿىهت ٖبض الٛجي، الخماًت ال٣اهىهُت للبِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ؤَغوخت م٣ضمت لىُل صعظت  -1

 .2013-2012ص٦خىعاٍ ٖلىم، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، 
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ض اإلاا٫ ناُٞت، خماًت البِئت في ب -2 َاع الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى يىء ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي، عؾالت لىُل ٍػ

 .2013 قهاصة ص٦خىعاٍ في الٗلىم، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مىلىص مٗمغي،

صعاؾت الجضوي البُئُت )خماًت البِئت ٣٦ُض ٖلى مبضؤ ؾُاصة الضولت ٖلى زغواتها الُبُُٗت ٖلُىي ٞاعؽ،  -3

، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم (زغي في الجؼاثغالؾخٛال٫ الٛاػ الو

 .2016، 2015، 2الؿُاؾُت ظامٗت ؾ٠ُُ 

اإلالاالث : زامؿا

الخىمُت اإلاؿخضامت بحن الخ٤ في اؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت واإلاؿاولُت ًٖ "ٖبض هللا بً ظمٗان الٛامضي،  -1

غ ٖلى"خماًت البِئت  www. abhato.net.ma/04-11-2016: .اإلاى٢٘ ،مخٞى

غ ٖلى اإلاى٢٘ -2  .www .jordanzad.com /15-09-2016: ٖبض الىانغ َُاظىه، الخ٤ في اإلاىاعص الُبُُٗت،مخٞى

غ ٖلى اإلاى٢٘ -4 -www .jordanzad.com /15-09: ٖبض الىانغ َُاظىه، الخ٤ في اإلاىاعص الُبُُٗت،مخٞى

2016. 

وا٢٘ الخ٣ى١ البُئُت في صؾاجحر صو٫ الخٗاون لضو٫ الخلُج "مض الكىاب٨ت، ٖبض الىانغ َُاظىه، مذ  -5

ب والضعاؾاث ال٣ًاثُت، م"الٗغبُت غ ٖلى اإلاى٢٘.  123. ، مجلت الضعاؾاث ال٣ًاثُت، مٗهض الخضٍع  :مخٞى

Eacademic.ju.edu.jo/a.hayajneh/04-11-2016 

، 2الاظخماُٖت، ظامٗتمدمض إلاحن صباٚحن، ؾ٠ُُ ، مجلت الٗلىم "مًمىن الخ٤ في البِئت"وعصة زالٝ،    -6

غ ٖلى اإلاى21٘٢الٗضص     Revus.univ-setif2.dz/27-10-2016: ، مخٞى

7- Qijia LI et Ji LUO, " composantes fondamentales du droit à l’environnement ", in  Anthony 

Chamboredon, Du droit de l’environnement au droit à l’environnement, a la recherche d’un juste milieu, 

L’Harmattan , 2010. 

اإلاضازالث : ؾاصؾا

، مضازلت في اإلااجمغ الٗلمي "مخُلباث الخىمُت اإلاؿخضًمت في الضو٫ الىامُت في ْل الٗىإلات"طَبُت لُغف،  - 

ن َٝغ مسبر الكغا٦ت والاؾدشماع الضولي اإلاٗىىن بالخىمُت اإلاؿخضامت وال٨ٟاءة الاؾخسضامُت للمىاعص اإلاخاخت، اإلاىٓم م

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث  في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الًٟاء ألاوعومٛاعبي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

ل 08، و07ٖباؽ ؾ٠ُُ، ًىمي   .2008ؤٍٞغ
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واك٘ الخىمُت مً الىمى إلى الاؾخضامت 
ؤؾخاط مدايغ ب ، هبىٍ ٖبض الغػاق: ألاؾخاط

لىم الدؿُحر، حامٗت باجىت بيلُت ت ٖو ، الجؼابغ 1الٗلىم الاكخهاصًت والخجاٍع

 

 

 

 ملخو

 ؤلاظمالي الىمى إلاٟهىم مغاصٞت الؿخِىاث في ٩ٞاهذ والؿُاسخي، الا٢خهاصي ال٨ٟغ في الخىمُت مٟاَُم جُىعث ل٣ض
 مٟهىم جُىع  مؿاع البدض َظا ٖالج لظل٪ الخام، مضلىلها للخىمُت وبغػ  اهٟهال زم الا٢خهاصي، للخ٣ضم وماقغ
 البكغ، ازخُاعاث هُا١ جىؾُ٘ حؿتهضٝ اإلاؿخضًمت، الخىمُت مٟهىم بلى ونل ؤن بلى للىمى مغاصٞا ٧ان مىظ الخىمُت
 .الاخخُاظاث َظٍ مشل بقبإ ٖلى اإلا٣بلت ألاظُا٫ م٣ضعة مً الاهخ٣ام صون  الخايغة، ألاظُا٫ خاظاث وبقبإ

 

Summary 

 the concept of development Has developed in the economic thought. In the sixties it 

was synonymous with the concept of the growth rate and theit is index of economic progress, 

Then they separated, and emerged for the development of special significance and has 

evolved to take the contents of a different  .Then they separated, and emerged for the 

development of special significance and has evolved to take the contents of a different Aimed 

at expanding human choices, and satisfy the needs of the present generations,  Without 

compromising the ability of future generations To satisfy such requirements 

 

 ملضمت

ً، ال٣غن  في الٗاإلاُت اإلاٟاَُم ؤَم مً الخىمُت مٟهىم ٌٗخبر كحر الٗكٍغ  بٗض خضر الظي الخدى٫  بلى اإلاٟهىم َظا َو
٣ُا في اإلااضخي ال٣غن  مً الؿخِىُاث في اإلاجخمٗاث مً ٖضص اؾخ٣ال٫ ٩ا وآؾُا بٍٞغ  و٢ض واضخت، بهىعة الجُيُتا٫ وؤمٍغ

جي والضزل الا٢خهاصي الخ٣ضم ٖلى ٌٗخمض ٧ان الظي الخىمُت مٟهىم مً الخدى٫  ظاء  الٟغص ٖلى التر٦حز بلى اإلاغجٟ٘ الَى

. الخىمُت لٗملُت ٦مدىع 

 بحن زلُذ التي الخىمُت ؤصبُاث ؾُُغث خُض الؿبُٗىاث، مىظ ؤؾاؾُت بهىعة الخىمُت مٟهىم بغػ  ل٣ض 

 مضلىالث جُىع  ل٨ً. متراصٞاث ؤجها ؤؾاؽ ٖلى اإلاٟاَُم َظٍ واؾخٛلذ الا٢خهاصًت، والخىمُت الا٢خهاصي الىمى مٟهىم
 الخىمُت مهُلر وبغوػ اإلاؿخضًمت لخىمُتا َى ظضًض مٟهىم وجبجي بعؾاء بلى اإلاُاٝ جهاًت في لُهل الخىمُت مٟهىم

ت ت، مباصعة ٧ل ومغ٦ؼ ٦مىعص ؤلاوؿان، م٘ الخٗامل مبضؤ ٖلى اإلاغج٨ؼ البكٍغ  مٗالجت الضعاؾت َظٍ خاولذ لظل٪ جىمٍى
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ىا. اإلاؿخضًمت الخىمُت مهُلر اؾخسضام قُٕى مغخلت بلى الىمى ٖلى جغ٦حٍز مً الخىمُت مٟهىم جُىع  بق٩الُت  ًم٨ىىا َو

. اإلاؿخضامت؟ الخىمُت َى ظضًض مٟهىم لهالر الخىمُت لضعاؾت الىمى ماقغ ًٖ الخسلي جم إلااطا: الخالي الؿاا٫ َغح

 للخىمُت لخضور ؤؾاس ي وقٍغ للبلض الٗام ؤلازغاء في جُىع  الاكخهاصي الىمى-ؤوال

اصة ٣ًِـ ٦مي م٣ُاؽ الا٢خهاصي الىمى بن  زال٫ ما صولت في وزضماث ؾل٘ مً بهخاظه جم ُٞما الى٣هان ؤو الٍؼ
ى ؾىت، اصة م٣ضاع ؤهه ٖلى ٞىُا الا٢خهاصي الىمى مٗض٫ ٌٗٝغ لظا ما، لبلض الا٢خهاصي الخ٣ضم إلاؿخىي  جغظمت َو  في الٍؼ

 ٖضص ٖلى الخ٣ُ٣ي ال٨لي الضزل ٢ؿمت هاجج َى الضزل ومخىؾِ.   الؼمً مغوع م٘ الخ٣ُ٣ي الٟغصي الضزل مخىؾِ

  .للمجخم٘ الخ٣ُ٣ي الضزل مً الٟغص ههِب همى مخىؾِ ًٖ الا٢خهاصي الىمى ُٞٗبر الؿ٩ان،

 مؿخىي  جدضًض ًدُذ ماقغا باٖخباٍع ٢خهاصي،الا الىمى مٟهىم ٖلى مسهىم بك٩ل مىهبا الاَخمام ٧ان و٢ض
اصة ٘ وان ٣ِٞ، الخام الضازلي الىاجج في الٍؼ اصة اؾتهضاٝ زال٫ مً ًخد٤٣ الؿ٩ان مِٗكت مؿخىي  ٞع  الىمى مؿخىي  ٍػ

اصة مجغص الا٢خهاصي الىمى مً ًٟهم ال لظا. الا٢خهاصي  بل والخضماث، الؿل٘ بهخاط في الخىؾ٘ ٖلى الا٢خهاص ٢ضعة ٍػ
اصة خضزذ بطا مىظبا الىمى ٩ًىن  و٢ض اإلاتزاًضة، الُا٢ت لخل٪ الٟٗلي الاؾخٗما٫ مضي ٖلى ؤًًا ٌٗخمض  الؿل٘ ٦مُت في ٍػ

ى مدضصة، ؾىت في اإلاىخجت والخضماث الؿل٘ ٦مُت في اهسٟاى خضور خالت في ؾالبا ٩ًىن  و٢ض اإلاىخجت، والخضماث  ما َو

  ٖىه ٌٗبر
ً
 .الا٢خهاصي الغ٧ىص بلى البلض صزى٫  ؤو الؿالب بالىمى ٞىُا

 وللىمى جٟانُله، ؤو التراظ٘ ؤؾباب جدضًض ؤو الخىى صون  وطل٪ جغاظ٘ ؤو هما ٢ض الا٢خهاص ٩ًىن  ؤن ٞةما 
ت ؤؾباب اإلاٟهىم بهظا الا٢خهاصي  َى ٦ما الُبُُٗت والثرواث ٧اإلاىاعص ظُىلىظُت إلاحزة هدُجت ٩ًىن  ٣ٞض ومسخلٟت مخىٖى

غة ؤو اإلاىاثم اإلاىار ؤو اإلامحز الجٛغافي ٧اإلاى٢٘ ظٛغاُٞت إلاحزة هدُجت ؤو الىُُٟت الخلُجُت الضو٫  م٘ الخا٫  ٦ما اإلااثُت الٞى
ت وزُِ لؿُاؾاث هدُجت ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ٦ما والؿىصان مهغ م٘ الخا٫ َى  الُابان م٘ الخا٫ َى ٦ما هاجخت جىمٍى

 آؾُا قغ١  ظىىب وصو٫ 

 ٞهاع الخىػَ٘، بٖاصة م٘ الىمى ٨ٞغة ٞٓهغث للضزل، الخىػَ٘ ٢ًُت خى٫  ه٣اقاث الؿبُٗيُاث في ٞخدذ و٢ض
 مجهىصاث جىظُه صون  جل٣اجي ا٢خهاصي جُىع  َى الىمى ؤن ؤؾاؽ ٖلى الا٢خهاصًت، والخىمُت الا٢خهاصي الىمى بحن ًٟغ١ 

 َظا في الؿبب ولٗل ما، جىظُه بٟٗل اإلاجخم٘ ٖلى لها ؤزاعا جيخج ا٢خهاصًت حٛحراث ًٖ ٖباعة الخىمُت بِىما. م٣هىصة
  خ٣٣ذ التي البلضان بٌٗ ؤن بلى ٌٗىص ًحزالخم

ً
ىا   همّم

ً
  جد٤٣ ؤن حؿخُ٘ لم ا٢خهاصًا

ً
ا  ٚالبُت مِٗكت مؿخىي  في جدؿىّم

جي الضزل جدؿً ٞةن الؿبب ولهظا الؿ٩ان،   ٌٗجي ال الَى
ً
ُت جدؿحن جل٣اثُا  (( )).الخىمُت ٌٗجي ال وبالخالي الؿ٩ان خُاة هٖى

 .الخ٣ُ٣ي مٟهىمها ج٣ضًم ًٖ ٢انغا ًب٣ى لخىمُتا حٍٗغ٠ في الا٢خهاصي البٗض ٖلى ٞاال٢خهاع

 مً اإلااصي ق٣ه في ٣ِٞ م٣هىع  بل ؤلاوؿاهُت ؤو الاظخماُٖت ألابٗاص بخد٤ُ٣ مهخما الا٢خهاصي الىمى ٨ًً ٞلم

ض بهخاط في الاؾخمغاع زال٫   .اإلاتزاًضة الؿ٩ان اخخُاظاث إلاىاظهت الا٢خهاصًت، الخحراث مً اإلاٍؼ

                                                           
، مصر، 4 ، رللة مفاىيم، ادلركز الدورل للدراسات ادلستقبلية واإلسرتاتيجية، العدد (ادلفهـو وادلكونات: التنمية البشرية ادلستدامة)التابعي زلمد كماؿ،  -(( ))

 .7.، ص2006
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خماص  آلاصاء مؿخىي  في الخٟاوث حجم با٦دكاٝ ه٣ىم ان ُٞم٨ىىا الضولي البى٪ مً اإلاؿخ٣اة البُاهاث ٖلى وبااٖل
خماص البلضان إلاسخل٠ الخىمىي  ُاث مٗض٫ ٦ماقغ اإلاىخ٣اة الخىمُت ماقغاث ببٌٗ جخٗل٤ م٣اعهاث ٖلى بااٖل  الغي٘، ٞو

. صيالا٢خها الىمى مٗض٫ م٘ ٖال٢تها في ألامُت، ووؿبت* الىالصة ٖىض اإلاخى٢٘ والٗمغ

 ٌ ٌ : (1)عكم حضو  الاكخهاصي الىمى ومٗضٌ الخىمُت مؤقغاث بٌٗ ًىضح حضو

وؿبت 

ألامُت 

مؤقغ 

الخىمُت 

ت  البكٍغ

مٗضٌ وفُاث 

الغي٘ ليل ؤلف 

مىلىص حي 

الٗمغ اإلاخىك٘ 

ٖىض الىالصة 

البلض مٗضٌ الىمى 

1975-2001 1990-2001  

البلضان الىامُت  2.9 2.3 64.4 61 0.655 74.5

البلضان ألاكل همى  1.2 0.4 50.4 99 0.448 53.3

الضٌو الٗغبُت  0.7 0.3 66.0 49 0.662 60.8

87.1 0.722 32 69.5 5.9 5.5 

قغق آؾُا 

ومىُلت اإلادُِ 

الهاصي 

89.2 0.777 28 70.3 0.7 1.5 
يا الالجُيُت  ؤمٍغ

ومىُلت الياعاًُبي 

حىىب آؾُا  3.2 2.4 62.8 69 0.582 56.3

62.4 0.468 107 46.5 -0.9 -0.1 
لُا حىىب  افٍغ

الصخغاء 

99.3 0.787 18 69.3 -2.5 -1.6 
وؾِ ؤوعبا 

وقغكها 

 0.905 11 77.0 2.0 1.7 

مىٓمت الخٗاون 

وؤلاهماء 

الاكخهاصي 

 0.929 5 78.1 2.1 1.8 
اإلاغجفٗت (م ث إ ا)

الضزل 

غ ٖلى باالٖخماص الباخث إٖضاص مً اإلاهضع ت الخىمُت جلٍغ  الٗاإلاي للبىً 2015 البكٍغ

 ٖلى ًغ٦ؼ مٟهىما ٩ًىن  ؤال ٣ُٞخطخي ؤلاوؿان، خاظاث مسخل٠ ًغاعي ظضًض إلاٟهىم ماؾت الخاظت ٧اهذ ولظل٪
 وعٞاَهم، البكغ ؾٗاصة جد٤ُ٣ ٚاًخه ؤلاوؿان خاظاث نىٝى حٗضص مخٗضص مٟهىم بل ٞدؿب، الا٢خهاصي الجاهب

. الخىمُت مٟهىم ٞبرػ

:  الخىمُت مفهىم-زاهُا

خٛحر مخُىع، مٟهىم الخىمُت مٟهىم ؤن بلى البضاًت مىظ وكحر  :الٓغوٝ لخٛحر الؼمً زال٫ ٍو

 

                                                           
. وىو عدد السنوات اليت سيعيشها الطفل ادلولود إذا ظلت أمناط الوفيات السائدة يف وقت ميالده على ما ىي عليو طيلة حياتو *
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 :الؿبُٗىاث كبل الخىمُت مفهىم-1

ت بخضار ٖملُت لُٗجي الشاهُت، الٗاإلاُت الخغب بٗض الا٢خهاص ٖلم في الخىمُت مٟهىم بغػ  ل٣ض  الخٛحراث مً مجمٖى
ت ٣ت في وعقُض مؿخمغ بك٩ل جم٨ىه مٗحن، مجخم٘ في الجظٍع اصة مً الا٢خهاصًت، إلاىاعصٍ اؾخٛالٍ ٍَغ  جلبُت ٖلى ٢ضعجه ٍػ

 ( )طاحي، بك٩ل الخُىع  مً جم٨ىه ٧امىت َا٢ت اإلاجخم٘ طل٪ وإل٦ؿاب ؤًٖاثه، لجمُ٘ واإلاتزاًضة ألاؾاؾُت الاخخُاظاث
غ ًٖ بدشا الؿُاسخي، الخ٣ل في الخىمُت مٟهىم صزل اإلااضخي ال٣غن  ؾخِىُاث خلى٫  م٘ ل٨ً  نىاُٖتا٫ ٚحر البلضان جٍُى
 الؿُاؾُت، واإلاىاٞؿت الاهخسابُت واإلاكاع٦ت الخٗضصًت هٓمها في الضًمى٢غاَُت، بكإن الهىاُٖت البلضان قا٧لت ٖلى

 ل٨ً. الهىاُٖت الضو٫  مؿخىي  بلى الىنى٫  بلى حهضٝ الجىاهب مخٗضص اظخماعي حٛحر الؿُاؾُت الخىمُت ؤن وباٖخباع
ان ٘ ًٖ بدشا الاظخماُٖت، زم ز٣اُٞتا٫ اإلاجاالث بلى اإلاٟهىم َظا اهخ٣ل ما ؾٖغ  ؤلاوؿان وجغ٢ُت اإلاجخم٘ ز٣اٞت مؿخىي  ٞع

غ ا الاظخماُٖت والخىُٓماث والجماٖت الٟغص بحن الاظخماُٖت الخٟاٖالث وجٍُى حَر  ( ).ٚو

ً ه٩ىن  لً ٞةهىا وبال ال٣ُاؽ، مكا٧ل في الخىى ٌؿخىظب للخىمُت حٍٗغ٠ بُٖاء ؤن اإلاالخٔ ومً  ٖلى ٢اصٍع
 مخٗل٣ت ٧اهذ الخىمُت مٟاَُم بضاًاث ؤن زهىنا اإلاخُىعة، والضو٫  الىامُت الضو٫  بحن الىا٢٘ في لتٞام خضوص عؾم

. قا٧لتها ؤو الضزل ًٖ اإلاٗبرة اإلاخٛحراث مً للٗضًض الا٢خهاصي الىمى مهُلر باؾخٗما٫

جي الىاجج في الؿىىي  الىمى مٗض٫ ٖلى مغج٨ؼا الخىمُت مٟهىم بضؤ ل٣ض ض ثبمٗضال GNPؤلاظمالي الَى %  5 ًٖ جٍؼ

ا اث زم ( ).ؾىٍى ى للخىمُت ٖام ماقغ اؾخٗما٫ جم ما ؾٖغ  الىاجج همى مٗض٫ ؤو الٟغص، صزل مخىؾِ همى مٗض٫ َو
جي ظا. ٞغص ل٩ل ؤلاظمالي الَى بُت م٣اًِـ وي٘ في الخ٨ٟحر بضاًت اإلااقغ َو اَُت مؿخىي  ٢ُاؽ بم٩اهُت جدُذ ج٣ٍغ  ٞع

. ؤلاوؿان

اَُت ٢ُاؽ ًم٨ً ٦ما        الؿل٘ ٦مُت ؤو م٣ضعا جدضًض زال٫ مً الؿ٩ان بها ًخمخ٘ التي الٗامت الا٢خهاصًت الٞغ
 اؾخٗما٫ ٞخم الاؾدشماع، لٛغى ؤو الاؾتهال٥ لٛغى ؾىاء الىاخض، الٟغص ٖلحها ًدهل ؤن ًم٨ً التي والخضماث

جي الىاجج همى مٗضالث : خُض للٟغص، الخ٣ُ٣ي الَى

جي الىاجج همى مٗض٫    جي الىاجج مً الٟغص ههِب همى مٗض٫= للٟغص الخ٣ُ٣ي الَى    الخطخم مٗض٫ –ؤلاؾمي الَى

ًال  مؿخىي  اإلاجخم٘، في ألامُت ٦يؿبت الاظخماُٖت اإلااقغاث مً بًٗا هجض ؤن ًم٨ىىا اإلااقغاث َظٍ ًٖ ٞو
ب، واإلاهاعاث الخٗلم حر للؿ٩ان، اإلا٣ضمت الصخُت الخضماث ومؿخىي  الصخُت الٓغوٝ والخضٍع  و٧لها الؿ٨ً، وجٞى

 ( ).الٟغص صزل مخىؾِ ماقغ مىه ٌٗاوي الظي الخلل إلاٗاظلت اؾخسضمذ ئقغاثم

ا جُىعا الخىمُت مٟهىم قهض ل٣ض  ؤجها ٖلى لها ًىٓغ ٧ان خُض اإلااضخي، ال٣غن  ؾبُٗىاث، ٢بل زهىنا ملخْى
اصة مكغوَا الٗمالت، ؤو ؤلاهخاط له٩ُل ؾىاء له اإلاسُِ الخٛحر طل٪  ههِب وجسٌُٟ والخضماث الهىاٖت ههِب بٍؼ

 الخهيُ٘ ؤَمُت وػٍاصة والٍغ٠ الؼعاٖت ؤَمُت ج٣لُو ٨ٞغة ٖلى الخىمُت اؾتراجُجُاث مسخل٠ عؾمذ لظل٪. الؼعاٖت

                                                           
واقع وحتديات، كلية احلقوؽ : ، مداخلة يف ملتقى التحوالت السياسية واشكالية التنمية يف اجلزائر(مة بٌن متطلبات احلكم الراشد وخصوصية اجلزائرالتنمية ادلستدا)جدو فؤاد،  ( )

 .3.والعلـو السياسية والعالقات الدولية، ص
 http://www.tathwir.com/2015/02/hdi-human-development-index.html: معهد تطوير الذات والتنمية البشرية، على ادلوقع (2)
  5-50ص . 2006ميشاؿ تودارو، التنمية القتصادية، تعريب ومراجعة زلمود حسن حسين، زلمود حامد زلمود، دار ادلريخ  (3)
 . 5-50.ادلرجع نفسو ص (4)
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٘ ا ٣ِٞ الا٢خهاصًت بالجىاهب مخٗل٣ت الخىمُت ٩ٞاهذ باال٢خهاص م٣غوهت الخىمُت اؾخٗما٫ اؾخمغ و٢ض.  الؿَغ  باٖخباَع
م٨جها ا٢خهاصًت ٢ًُت ٗت م٩اؾب جد٤ُ٣ ٍو جي الىاجج همى مٗض٫ مً ٧ل مٗضالث في زاللها نم ؾَغ  ؤلاظمالي، الَى

جي الىاجج مً ٞغص ٧ل ههِب و٦ظل٪ حر م٘ ؤلاظمالي الَى  م٘ ول٨ً. الٗمل ٖغى م٘ مخىا٣ٞت ٦شحرة حكُٛل ٞغم جٞى
 ٫جؼا ما الخسل٠ مٓاَغ ل٨ً مغجٟٗت، ا٢خهاصي همى مٗضالث الىامُت الضو٫  مً الٗضًض خ٣٣ذ ٣ٞض الؿبُٗىاث ؾىىاث
 في بل مغجٟٗت مىظبت همى مٗضالث جد٤ُ٣ ٖلى م٣هىعة لِؿذ اإلاؿإلت وؤن ال٣ٟغ، خضة وػاصث الضو٫، جل٪ جبهم

 وهي ٢ًاًا زالزت في م٣هىعا الؿبُٗىاث ؾىىاث في الخىمُت حٍٗغ٠ ٧ان لظل٪ والبُالت للضزل، الٗاص٫ ٚحر الخىػَ٘

ضم ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء حر حٗل٣ام الخىظه و٧ان. والبُالت اإلاؿاواة ٖو اصة اإلاىاؾبت الٓغوٝ بخٞى  باٖخباٍع الضزل جىػَ٘ إٖل
. (البُالت وج٣لُو اإلاؿاواة، ٖضم خاالث وج٣لُل الٗضالت) الشالزت ال٣ًاًا لهظٍ اإلاٟخاح

 :الؿبُٗىاث زالٌ الخىمُت مفهىم -2

ا والبِئت الخىمُت ٢ًاًا إلاٗالجت خاظت َىا٥ ؤن عوما هاصي الخٔ  مؿخىي  ٖلى ٥وط٫ واخضة، مك٩لت باٖخباَع

ٍغ ووكغث الٗالم، غ بـ اإلاٗغوٝ ألاو٫  ج٣ٍغ  ،The limits to Growth  الىمى خضوص بٗىىان 1972 ٖام في Meadowsمُضاوػ  ج٣ٍغ

ى ها التي والؿ٩اوي الا٢خهاصي للىمى البُئُت اإلاساَغ ٖلى الًىء حؿلِ عثِؿُت صعاؾت ؤو٫  َو . الى٢ذ طل٪ في لٗالم ٖٞغ
 الا٢خهاصي الىمى مً ب٩ل الضعاؾت َظٍ اَخمذ و٢ض ( ).ما ًىما الهٟغ بلى ًدىاهي ٢ض جهاصيالا١ الىمى ؤن بلى وبالىٓغ

غ ًخدضر ٞال ألاخٟىعٍت، الُا٢ت مىاعص واؾخٛال٫ الؿ٩اوي والىمى  الىمى" مٟهىم ؤزاع ول٨ىه اإلاؿخضامت الخىمُت ًٖ الخ٣ٍغ

 ألامم ماجمغ) ؾخى٦هىلم في ألاولى ألاعى ل٣مت و٫ ألا اإلااجمغ اإلاخدضة ألامم هٓمذ (1972) هٟؿه الٗام وزال٫". الهٟغي 
ا م٘ ٖال٢تها في والبِئت، الخىمُت مٟهىمي بةزاعة ال٣مت َظٍ ؾمدذ. (ؤلاوؿاهُت البِئت خى٫  اإلاخدضة  اإلاؿاثل مً ٚحَر
 وصو٫  الكغ١  صو٫  وبحن والجىىب، الكما٫ صو٫  بحن اه٣ؿام بلى ؤصث ول٨جها بالخلىر، اإلاخٗل٣ت اإلاكا٧ل ٦خدضًض ألازغي،

  .الٛغب

   والبِئت، الخىمُت ٨ٞغة َغح الظي ،(UNEP) للبِئت اإلاخدضة ألامم بغهامج والصة خضزذ اإلااجمغ َظا ومً

(écodéveloppement) والغقض لالخخُاظاث مىه٠ وجدمل اجسظث، التي ال٣غاعاث في الاؾخ٣اللُت: ؤبٗاص زالزت بمغاٖاة 
 وؤواثل1970 ؤوازغ احؿمذ طل٪، بلى وباإلياٞت. اإلاىاعص اؾخجزاٝ إلاك٩لت لىعيا الىِٟ ؤػمت ؤزاعث ،1973 ٖام وفي i.البُئي

 الجمهىع، ؤطَان َبٗذ التي الهامت ألاخضار َظٍ ؤْهغث ؤًً. ال٨بري  والهىاُٖت البُئُت ال٩ىاعر مً الٗضًض1980

جُا واؾخ٣غث زابذ ؤمغ ناعث والخىمُت البِئت بحن ٞالٗال٢ت  .الىعي في جضٍع

 :اإلاؿخضًمت الخىمُت مهُلح وبغوػ والدؿُٗىاث الثماهِىاث ٖلضي في ةالخىمي مفهىم-3

 الىمى خ٣ُ٣ت اه٨كٟذ بٗضَا وما الشماهِىاث ٞترة زال٫ : اإلاٗلضة اإلاكىالث لخل مخياملت إلاىٓىمت الخاحت -ؤ
 ٖض٫م مًاٖٟت مً جم٨ىذ ٣ٞض الىمى، خُض مً ؤَضٞها جد٤ُ٣ مً ال٣ٟحرة الضو٫  مً الٗضًض جم٨ىذ بط الا٢خهاصي

ا اث ب٣ُذ اإلا٣ابل في ل٨ً همَى  في يئُل جدؿً بخغاػ مً جم٨ىذ ؤو ٞكلذ و٢ض حُٛحر، صون  الؿ٩ان مِٗكت مؿخٍى

ضم البُالت ٢ًُت مٗالجت  ال٣ٟغ خضة ػاصث بل صزال، ألا٢ل الؿ٩ان مً%40 لـ الخ٣ُ٣ُت الضزى٫  واهسٟاى اإلاؿاواة ٖو

                                                           
(1)  DONNELLA H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens The limites of 

Growth, A Potomac associates book, a report for the club of Rome s project on the predicament of Mankind, 

p.64. 
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 باؾخسضام خؿمها ًخم بدخت، ا٢خهاصًت مك٩لت ج٨ً لم الخسل٠ مك٩لت ل٨ً اإلاؿاواة، ٖضم خضة وػاصث والبُالت
ضم والٗمالت الضزل مً ٣ِٞ و٦مُت ٞىُت م٣اًِـ  خ٣ُ٣ت ناع ٢ض الخًاعي  الخسل٠ ؤن بل الضزل في اإلاؿاواة ٖو
ُت جترظمها  ال٨شحر ٖاهذ ؤًً والدؿُٗىاث الشماهِىاث ؾىىاث في زهىنا الؿ٩ان، مً ٦بحر ٖضص ٌِٗكها التي الخُاة هٖى

 البلضان َظٍ جد٤ُ٣ بلى بها ؤصي مما الهٗبت الٗمالث مً مضازُلها واجهُاع اإلاضًىهُت، مك٩لت مً الىامُت و٫ الض مً

اصة عا٣ٞها ؾالبت همى إلاٗضالث ضم والبُالت ال٣ٟغ خضة ٍػ  لظل٪. الخًاعي  الخسل٠ مٓاَغ مٗها ػاصث وبالخالي اإلاؿاواة ٖو
 الجضًضة ويإألا م٘ ًخماشخى للخىمُت ظضًض حٍٗغ٠ بلى الخاظت ٧اهذ

 خ٣ُ٣ت هي بل بخهاثُت، ؤع٢ام مجغص ؤجها ٖلى الٟىُت الىىاحي مً لها الىٓغ ًم٨ىىا ال مغ٦بت ٢ًُت  الخسل٠ بن
لت نضمت ًٖ وحٗبر الٗىانغ، مً الٗضًض جٟاٖل ًٖ هاججت ناصمت ا جخجلى الىاؽ، ٌِٗكها ٍَى  بالضزل مٓاََغ

ُاث ال٣ٟحر وؤلاؾ٩ان اإلاىسٌٟ  بالعجؼ وقٗىع  ؤق٩الها، ب٩ل الٟؿاص ْاَغة واهدكاع اإلا٣ىٗت، َالتوالب اإلاب٨غة والٞى
ه في اإلاجخم٘ مؿخىي  ٖلى ؤو  الصخصخي اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء  التي اإلاكا٧ل مً اإلاترا٦مت الخؼم َظٍ مشل إلاجابهت مجمٖى
ٗاٌكىجها بل الؿ٩ان بها ٌكٗغ التي واإلاٗاهاة الٗظاب مً قتى نىٝى جترظم  ًٖ والعجؼ ،وألامُت ٧الجهل ًىمُا، َو

 جل٪ بلى جًاٝ ؤن  الًغوعة وا٢خًذ اإلاؼمً، وال٣ٟغ الصخُت والازخالالث وألامغاى الُبُُٗت وال٩ىاعر الجٕى مىاظهت
٘ ظضًضة ؤمغاى اإلاكا٧ل مً الخؼمت  بالظ٫ الكٗىع  ًٖ الىاججت الش٣اُٞت بالهضمت جخٗل٤  الهضمت مؿخىي  مً  جٞغ

حن ٖلى والخًٕى والاؾدؿالم  البلض، مىاعص في واإلاخد٨مت الخ٨م صوالُب ٖلى اإلاهُمىت الخا٦مت للٟئاث لُامذ ؾىاء مؿخٍى
 وجماعؽ الًُٟٗت، البلضان ٖلى َُمىتها جٟغى ٖاإلاُت ل٣ىي  والاه٣ُاص باالههُإ قٗىع  ٞهىا٥ الضولي اإلاؿخىي  ٖلى ؤما

ض هدى الًٍٛى نىٝى مسخل٠ ٖلحها  مً للىاؽ اه٨ك٠ و٢ض ًا،وز٣اٝ وا٢خهاصًا ؾُاؾُا اإلاغ٦ؼ ججاٍ الخبُٗت مً مٍؼ

. آصمُت ٚحر خُاة ٌِٗكىن  بإجهم قٗىع  الش٣اُٞت الهضمت َظٍ

ت الخاظت الشماهِىاث في الٗلماء ؤصع٥ ل٣ض  الخًاعي  الخسل٠ خ٣ُ٣ت وجٟؿحر قغح ٖلى ٢اصعة ج٩ىن  قاملت لىٍٓغ
 و٢ض ظىصة، وؤٖلى بهخاظا ؤ٦ثر اإلاجخمٗاث ج٩ىن  ؤن بمىظبها  حؿخُُ٘ اإلاكا٧ل، َظٍ وخلى٫  جهىعاث بىاء ًم٨ً زم ومً

 جىمُت البلضان جىمُت َى مكا٧له، مً للخالم مؿل٪ ؤًٞل ؤن ٖلى الخسل٠ مىيٕى جىاولذ التي ألابدار ؤظمٗذ
ت ضا ٞٗال جدُذ البكغ، ازخُاعاث هُا١ جىؾُ٘ باججاٍ الخىمُت ظهىص جىظه بدُض بكٍغ تراٝ مً مٍؼ  في البكغ بد٤ الٖا
مت الخُاة ت ال٨ٍغ ت والخٍغ ت ألاًٞل، الغاخت جد٤ُ٣ ًٖ بدثها مؿاع في الىاؾ٘ بمٗىاَا البكٍغ  خُاة ٌِٗكىا ؤن وخٍغ

ت لهم ٞخدُذ ( )واظخماُٖا، ز٣اُٞا  وؾُاؾُا ا٢خهاصًا ؤًٞل  ؤ٦ثر وزضماث ؾل٘ ٖلى الخهى٫  الا٢خهاصًت الخٍغ
ت ؤما وؤًٞل، ضا ٞخدُذ الؿُاؾُت الخٍغ ت ال٣اهىن، وؾُاصة الصخصخي، ألامً مً مٍؼ  الؿُاؾُت، واإلاكاع٦ت ًغ،الخٗب وخٍغ

٨ظا.  الجمُ٘ بحن الٟغم وج٩اٞا  اإلاؿخضًمت الخىمُت إلاٟهىم البضاًاث ٧اهذ َو

 بض٫ البكغ جىمُت ٖلى اعج٨ؼ مخٗضصة ؤبٗاص طي للخىمُت مخ٩امل قامل مىهج بَاع في الاخخُاظاث مٗالجت جم و٢ض
ى الخسل٠، مك٩لت إلاٗالجت ج٨ٟحٍر ؤؾلىب في ًاعا١ مؿخىي  الٗالمي الىطج مؿخىي  ونل وبظل٪ اإلااصًت ألاقُاء جىمُت  َو

غ1991ؾىت ٞٗلُا جغظمه ما ت، للخىمُت الضولي البى٪ ج٣ٍغ ت الخىمُت هدى الخىظه ٩ٞان البكٍغ  ٞلؿٟت ٖلى مغج٨ؼا ،( )البكٍغ
 اثبمىيٕى جيكٛل الخىمُت وناعث ال٣ٟحر، الٗالم صو٫  في زهىنا الخُاة ظىصة بخدؿحن ًخٗل٤ الخىمُت في الخدضي ؤن

                                                           
. 3 .، برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، ص2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ( )
، ُنوث وأوراؽ ادلؤدتر العريب حوؿ التنمية البشرية وآثارىا على التنمية ادلستدامة، ادلنظمة (منية ادلستدامة يف الوطن العريبالتنمية البشرية ومقومات حتقيق الت)زّلمد عبد الرحيم،  -(2)

 . 3. ، ص2007العربية للتنمية اإلدارية، مصر،
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اث ًٖ والبدض الخٗلُم، مجغص ولِـ الخٗلُم ٦جىصة ظضًضة اث والخٛظًت، الصخت مً مغجٟٗت مؿخٍى  مً ؤ٢ل ومؿخٍى
ت الجمُ٘، بحن الٟغم في وج٩اٞا ؤ٦بر وجىاػن  صخُت، هُٟٓت بِئت بلى للىنى٫  والٗمل ال٣ٟغ،  ؤٚجى وخُاة ؤ٦بر ٞغصًت خٍغ

ىبا اًٞل، ظىصة جد٤ُ٣ ٞهاع الش٣اٞت، مً  ٖملُت ؤجها ٖلى الخىمُت حٍٗغ٠ بلى ألامغ وونل. ؤٖلى صزل خ٤ُ٣ث ًٖ مٚغ
ُئاث قاجٗت، خُاجُت وؤؾالُب الاظخماُٖت، الهُا٧ل في عثِؿُت حٛحراث جخًمً الخٛحراث مً وؾلؿلت ألابٗاص، مخٗضصة  َو

ىُت،  الخىمُت قتٍرٞذ( ).ال٣ٟغ ٖلى وال٣ًاء اإلاؿاواة، ٖضم وج٣لُل الا٢خهاصي، الىمى عجلت صٞ٘ بلى باإلياٞت َو
ا  م٘ الاظخماعي الىٓام بحن الخىا٤ٞ خضور حكتٍر خل٣اتها، ظمُ٘ بحن وجىا٣ٞا اوسجاما الخٛحراث مً ؾلؿلت باٖخباَع

ى٣ل اإلاجخم٘، طل٪ في والجماٖاث ألاٞغاص اخخُاظاث حر مغى ٚحر مى٠٢ مً الخُاة قغوٍ ٍو  قغوٍ هدى م٣بى٫  ٚو
. وعوخُا ماصًا ؤًٞل ظضًض ووي٘ ظضًضة خُاة

خماص اإلاؿخضًمت الخىمُت حٍٗغ٠ ًم٨ًٝ ا جالهضفي بغاهض َُئت حٍٗغ٠ ٖلى بااٖل َغ  اإلاكتر٥ بـمؿخ٣بلىا اإلاٗغوٝ ج٣ٍغ

  جازغ ال الخايغ، في اخخُاظاجىا لخلبُت ٢ضعاجىا ؤن الخإ٦ض ٖملُت بإجها" اإلاؿخضًمت الخىمُت لخٍٗغ٠ مداولت 1987ؾىت
ً
 ؾلبُا

  ؤجها ؤو ،"تهماخخُاظا لخلبُت اإلاؿخ٣بل ؤظُا٫ ٢ضعاث في
ً
 هٓام خُىي، هٓام: ؤهٓمت زالزت بحن الخٟاٖل ٖملُت" ؤًًا

 ."اظخماعي وهٓام ا٢خهاصي

م٨ىىا      الؿل٘ مً اإلاتزاًضة الخخُاظاتها الخايغة ألاظُا٫ بقبإ يغوعة حٗجي اإلاؿخضًمت الخىمُت ؤن وؿخيخج ؤن ٍو

 الٗال٢ت هي اإلاؿخضًمت ٞالخىمُت. الاخخُاظاث َظٍ مشل بقبإ ٖلى اإلا٣بلت ألاظُا٫ م٣ضعة مً الاهخ٣ام صون  والخضماث،
 اليكـاٍ ؤَضاٝ ًد٤٣ بما اإلاجخم٘، خُاة ٖلى طل٪ واو٩ٗاؽ. الُبُُٗت للمىاعص واؾـخسضامه الا٢خهاصي اليكـاٍ بحن

 ماٍؤن ٖلى ؾلبُت بهىعة الترقـُض طل٪ ًازغ ؤن صون  اؾـخضامتها، ًامً بما الُبُُٗت اإلاىاعص واؾـخسضام الا٢خهاصي

 .( )وجُىعٍ اإلاجخم٘ في الخُاة

 في ألاولى للمغة ٦مهُلر اإلاؿخضامت الخىمُت ْهغث ل٣ض :اإلاؿخضامت الخىمُت إلعؾاء الضولُت الجهىص-ب

 م٘ بالخٗاون IUCNالُبُٗت لخماًت الضولي الاجداص ٢بل مً 1980 ٖام وكغ الظي" الُبُٗت لخماًت الٗاإلاُت ؤلاؾتراجُجُت"
ت ةللخُا الٗالمي الهىضو١   ٢بل مً اإلاهُلر َظا اٖخماص الجهاًت في وجم.  UNEPللبِئت اإلاخدضة ألامم وبغهامج WWF البًر

 .ألازغي  الضولُت الهُئاث

 عثِؿت بغوهضجالهض H. Brundtland ٢ُاصة جدذ والخىمُت، للبِئت الٗاإلاُت اللجىت اإلاخدضة ألامم ؤوكإث 1983 ٖام وفي

 ؾىىاث، زالر ٞترة وزال٫. البِئت مكا٧ل ٖلى الخسههاث مخٗضص الضولي لخٗاون ا بغهامج لخدضًض ؾاب٣ا، الجروٍج وػعاء
 الخ٩ىمُت، ٚحر واإلاىٓماث الىامُت البلضان وخ٩ىماث اإلاخ٣ضمت البلضان في الٟاٖلت بالجهاث باالجها٫ اللجىت ٢امذ

. والجماَحر

ا اللجىت َظٍ وكغث 1987 ٖام وفي َغ  لؤلمم الٗامت الجمُٗت اظخمإ في "اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا" بٗىىان الجهاجي ج٣ٍغ
 ألاظُا٫ ٢ضعة حٍٗغٌ صون  الخايغ اخخُاظاث لخلبُت اإلاؿخضًمت، الخىمُت مٟهىم ٖلى الاجٟا١ ُٞه جم والظي اإلاخدضة،

                                                           
 .54ص . ميشاؿ تودارو، ادلرجع نفسو ( )
للموارد ادلتاحة،  االستخداميةوث وأوراؽ ادللتقى الدورل حوؿ التنمية ادلستدامة والكفاءة ، بح(إشكالية التنمية ادلستدامة وأبعادىا)عماري عمار،  -(2)

، 2008جامعة فرحات عباس بسطيف، منشورات سلرب الشراكة واالستثمار يف ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف الفضاء األورو متوسطي، اجلزائر، 
. 35.ص
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 واإلاىٓماث الضو٫  بحن متزاًض اَخمام اإلاؿخضًمت الخىمُت اؾخ٣ُبذ وبظل٪ ( ).اخخُاظاتها جلبُت ٖلى اإلاؿخ٣بلُت

. اإلاؿخضًم والىمى الؿلُمت والبُئُت اظخماُٖت الٗضالت جد٤ُ٣ الؾتهضاٞها وؤلا٢لُمُت، ًتوالضو٫  الا٢خهاصًت

ى ٢مت او٣ٗاص م٘ زانت الٗالمي، الهُٗض ٖلى ٦بحرة ؤَمُت اإلاؿخضًمت الخىمُت ا٦دؿبذ ول٣ض  ٢مت" ظاهحرو صي ٍع

ذ والتي ،"Agendat21" والٗكٍغً الخاصي ال٣غن  ؤٖما٫ ظضو٫  ٖجها جمسٌ التي 1992ؾىت"ألاعى  ؤلاهماثُت باألَضاٝ ٖٞغ
 َظٍ ٖلى صولت 173 جى٢ُ٘ بٗض ،2015-1992 الٟترة زال٫ اإلاؿخضًمت الخىمُت لخد٤ُ٣ ٖاإلاُت زُت بمشابت ٞهي. لؤللُٟت

ها مً ألاولى وحٗخبر. الىز٣ُت ت مسخلٟت مُاصًً في والٗكٍغً الىاخض ال٣غن  في الٗمل بغهامج جدضص وهي هٖى   ومخىٖى
ً
 مً ظضا

 ؤلاق٩الُاث جسو جىنُت 2500 الىز٣ُت جًمىذ و٢ض ألاعيُت، ال٨غة مؿخىي  ٖلى اإلاؿخضامت الخىمُت هدى جىظها٫ ؤظل
 اإلااثُت اإلاىاعص وبصاعة الخصخغ ومؿإلت الجبلُت، واإلاىا٤َ والٛاباث البداع وبصاعة الهىاء وجلىر والؿ٨ً بالصخت اإلاخٗل٣ت

 ( )ؤهىاٖها ب٩ل هٟاًاثا٫ مً والخسلو الؼعاعي والخىُٓم الهخي، والخهٍغ٠

 الاهجلحزي  اإلاهُلر جغظمت بلى اإلاؿخضًمت الخىمُت ؤنل ٌٗىص: اإلاؿخضًمت الخىمُت مفاَُم مسخلف -ج

 (Developmentsustainble) اإلادخملت،واإلاؿخضامت اإلاُغصة،واإلاىانلت، الخىمُت مشل مخٗضصة، مؿمُاث بلى جغظم ٦ما 
 ألن ص٢ت ؤ٦ثر هي (الٟاٖل اؾم نُٛت) اإلاؿخضًمت الخىمُت مهُلر ألن عجر،ألا هي اإلاؿخضًمت الخىمُت اإلاؿخضًمت،ول٨ً ؤو

 عاظٗت الخىمُت صًمىمت ظٗلىا ؤي مؿخضًمت بإجها الخىمُت هه٠ ؤهىا ؤي الخضر، ومدضر الخضر ٖلى ًض٫ الٟاٖل اؾم

 الخىمُت مهُلر بِىما. جل٣اجي بك٩ل ومخىانلت مؿخمغة الخىمُت ٖلى جض٫ ٞهي طاتها، الخىمُت مً ٕةهاب طاجُت ٢ىي  بلى

 زاعظُت لٗىامل هدُجت جإحي الخىمُت صًمىمت ؤي الخضر ٖلُه و٢٘ ومً الخضر ٖلى جض٫ ،(مٟٗى٫  اؾم نُٛت) اإلاؿخضامت
ا ًضًم التي ؤي . اإلاىيٕى َظا في ظضًضا ًمشل ال واؾخسضامه الىاؽ اؾخمغاَع

ه ٩ٞل اإلاؿخضًمت، الخىمُت خى٫  الٗلماء هٓغ وظهاث جباًيذ ل٣ض ها جسههه، مجا٫ خؿب اٌٗٞغ  عوبغث ٞٗٞغ

 الجُل ٖلحها وعثها الظي الىي٘ ٖلى وجغ٦ها اإلا٣بلت لؤلظُا٫ ؤلاهخاظُت بالُا٢ت ؤلايغاع ٖضم" ؤجها ٖلى Robert Solow ؾىلى
ها بِىما ،"الخالي  ألاػماث وظه في ؤمت ؤو مؼعٖت ؤو ٦د٣ل ؾىاء ؤلاهخاظُت ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى ال٣ضعة هي" ٧ىهىاي ٖٞغ

 ( ) ."صماثوالو

 الُبُُٗت، باإلصاعة اإلاخٗل٣ت باإلاؿاثل اإلاؿخضامت الخىمُت حٍٗغ٠ في اَخمىا الا٢خهاص ٖلماء ؤن اإلاالخٔ ٞمً
اٍ وحُٗٓم ى٫  الا٢خهاصي الٞغ  مً ججاوػَا ًم٨ً ال مُٗىت خضوص ٖلى البِئت ٖلماء ع٦ؼ بِىما مم٨ىت، ػمىُت ٞترة أَل

 .اإلاؿخضًمت الخىمُت ؤبٗاص جغابِ بلى ؤلاقاعة صون  البُئي، الىٓام ٖلى الخٟاّ ؤظل مً والاؾخجزاٝ، الاؾتهال٥

غ في مغة ألو٫  اإلاؿخضًمت الخىمُت مهُلر وعص ول٣ض خه ،1987 ؾىت والخىمُت للبِئت الٗاإلاُت اللجىت ج٣ٍغ ٞغ  َظا في ٖو
غ  » اخخُاظاتهم جلبُت في ٢بلتالم ألاظُا٫ ٢ضعة ٖلى اإلاؿاومت صون  الخايغ خاظاث جلبي التي الخىمُت جل٪« :ؤجها ٖلى الخ٣ٍغ

                                                           
، ُنوث وأوراؽ ادللتقى الدورل حوؿ التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية (قاربة اقتصادية يف إشكالية ادلفاىيم واألبعادـ: التنمية ادلستدامة)بوعشة مبارؾ،  -( )

، 2008ي، اجلزائر، للموارد ادلتاحة، جامعة فرحات عباس بسطيف، منشورات سلرب الشراكة واالستثمار يف ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف الفضاء األورو متوسط
 .   52- 5.ص، ص

:  شبًنة بوعالـ عمار،بوشنقًن إدياف، قراءات حوؿ التطور التارخيي لفلسفة التنمية ادلستدامة، على ادلوقع(2)
rooad.net/uploads/news/mkalt_bwshnkyr333_ayman_algzair.docx 

، منشورات سلرب الشراكة  ادللتقى الدورل،التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة، جيف مداخلة  (إشكالية التنمية ادلستدامة وأبعادىا)تقرورت زلمد، طرشي زلمد، . (3)
.    36.، ص2008مغاريب، جامعة سطيف، اجلزائر، -الفضاء األوروواالستثماريف ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة، 



 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

77 

٣ىصها  ( ) :جماما مسخلٟحن مٗىُحن بلى الخٍٗغ٠ َظا ٍو

 .اإلاؿخ٣بلُت ألاظُا٫ خ٣ى١  ٖلى للمداٞٓت الىايبت اإلاىاعص وزانت الُبُعي عؤؾما٫ مسؼون اؾخجزاٝ ب٣ًاٝ.1
 ًخم ألهه مبرعا ٌعيالُب عؤؾما٫ هًىب ؤن ؤي الُبُعي، وعؤؾما٫ الهىاعي عؤؾما٫ بحن مخباصلت ٖال٢ت َىا٥.2

ا غ ؤزغي  ؤنى٫  في اؾدشماَع ُت هٟـ اإلاؿخ٣بلُت لؤلظُا٫ جٞى ا التي والخُاة، الخُاعاث مً الىٖى َغ  لؤلظُا٫ البترو٫ ٞو
 ؤزغي، بإنى٫  اؾدبضالها ًم٨ً ال التي ألانى٫  بٌٗ َىا٥ ألن ؤلاق٩االث، بٌٗ ًخًمً الخٟؿحر َظا ؤن بال الخالُت،

ت والٛاباث اإلااثُت اإلاؿا٢ِ ٦دماًت هاٝألام وبٌٗ ألاوػون  َب٣ت مشل  .اإلاضاٍع
دىاو٫  اإلاؿخضًمت، للخىمُت ٖام بَاع بمشابت ؤجها ٖلى اإلاؿخضًمت الخىمُت والؼعاٖت الخٛظًت مىٓمت حٗٝغ ٦ما  َظا ٍو

اع   :َما للخىمُت عثِؿُحن اَخمامحن ؤلَا

 .(واإلاىاعص البِئت زال٫ مً) البِئت ؾالمت „
اَُت „  .(واإلااؾؿاث والخ٨ىىلىظُا الؿ٩ان) ؤلاوؿان ٞع

م٨ً  :اإلاىالي بالك٩ل طل٪ جىيُذ ٍو

 
كت: اإلاهضع  الضولي، اإلالخ٣ى في مضازلت ،"اإلاٟاَُم بق٩الُت في ا٢خهاصًت م٣اعبت: "اإلاؿخضامت الخىمُت" ،مباع٥ بٖى

 اإلااؾؿاث في والاؾدشماع الكغا٦ت مسبر ميكىعاث ،1،طاإلاخاخت للمىاعص الاؾخسضامُت والىفاءة اإلاؿخضامت الخىمُت

. 54.م ،2008 الجؼاثغ، ؾ٠ُُ، ظامٗت مٛاعبي،-ألاوعو الًٟاء في واإلاخىؾُت الهٛحرة

ى ماجمغ ٌٗٝغ خحن في ل في 1992 ؾىت او٣ٗض الظي ظاهحرو صي ٍع  اهجاػ يغوعة» ؤجها ٖلى اإلاؿخضًمت الخىمُت البراٍػ

ت والخاظاث مدؿاو هدى ٖلى جخد٤٣ بدُض الخىمُت في الخ٤  بٗباعة ؤي ،«واإلاؿخ٣بل الخايغة لؤلظُا٫ ثُتالبي الخىمٍى

                                                           
. 22، ص2007، دارالصفاء للنشر والتوزيع، عماف،  وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، ط عثماف زلمد غنيم، ماجدة أبوزنط، التنمية ادلستددية فلسفتها. ( )
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 خاظاث جلبُت ٖلى اإلاؿخ٣بلُت ؤظُا٫ ٢ضعة حٍٗغٌ صون  الخايٍغً وخاظاث ؤماوي جلبي التي الخىمُت ٖملُت» ؤزغي 

.  ( )للخُغ
 ٢ضعة حٍٗغٌ صون  الخالي الى٢ذ في البكغ اخخُاظاث جلبُت لًمان ٌٗمل مخ٩امل مىهج اإلاؿخضامت ٞالخىمُت

غ٦ؼ للخُغ، ؤَضاٞها جد٤ُ٣ ٖلى ل٣اصمتا ألاظُا٫  باالؾخضامت اإلاىنٝى اإلاخ٩امل الا٢خهاصي الىمى ٖلى ألاؾلىب َظا ٍو

غ ٖملُت اإلاؿخضامت ٞالخىمُت. الاظخماُٖت واإلاؿاولُت البُئي وؤلاقغاٝ ما٫ و٦ظل٪ واإلاجخمٗاث، واإلاضن ألاعى جٍُى  ألٖا

ت  .خاظاتها جلبُت ٖلى ال٣اصمت ألاظُا٫ ب٣ضعة اإلاؿاؽ بضون  الخايغ اخخُاظاث جلبي ؤن بكٍغ الخجاٍع

ت اللُم-زاهُا ٍغ  ٞحها ٌؿخُُ٘ ببِئت ؤًجاص َى لخىمُتا مً ألاؾاسخي الهضٝ بن: الخىمُت ٖليها جلىم التي الجَى
حر ٖلى وال٣ضعة وبم٩اهاتهم ٢ضعاتهم، جىؾُ٘ الىاؽ ظمُ٘  ٞالخىمُت اإلاؿخ٣بل، وؤظُا٫ الخايغة لؤلظُا٫ ؤ٦بر ٞغم جٞى

 ظُضة خُاة قغوٍ هدى خُاة قغوٍ مً ه٣لهم ٖلى وحٗمل اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٧اٞت جمـ مخ٩املت ٖملُت ًٖ حٗبر ٖجىالم بهظا

ىا. ظُض ووي٘  الجُضة؟ الخُاة ًىّىن  الظي ما: الخالي الؿاا٫ ًشاع َو

ت وم٩ىهاث ؤع٧ان زالزت ألا٢ل ٖلى َىا٥ بن ٍغ  الظاث ج٣ضًغ الِٗل، ٖلى ال٣ضعة وهي الخىمُت، إلاٟهىم ظَى

ت واخترامها، . الاؾخٗباص مً الخٍغ

 الِٗل ٖلى ال٣ضعة وجخٗل٤: (واف غحر لىىه للخىمُت الػم قٍغ اإلاىحب الىمى مٗضٌ) الِٗل ٖلى اللضعة - 
حر ٖلى بال٣ضعة  ٧اٝ، ٚحر قٍغ ل٨جها الخُاة، ظىصة لخدؿحن الػم قٍغ وهي الخُاة، جضٖم التي ألاؾاؾُت الخاظاث جٞى

ضم  الصخت، اإلاؿ٨ً، ٧الٛظاء، مؿخدُلت، الخُاة جهبذ وبضوجها ألا٦ثر جمل٪ ٖلى عجؼا٫ حٗجي ال٨ٟاًت جد٤ُ٣ ٖو

 ج٣ضم بضون  ٞالخىمُت. مُل٤ خًاعي  جسل٠ مك٩لت َىا٥ ٞةن ألاقُاء لهظٍ ٖغى مك٩لت وظىص خالت وفي والخماًت،
لى ألاٞغاص ٖلى ًى٨ٗـ مؿخمغ ا٢خهاصي  ٖلى وال٣ًاء صللٟغ صزل مخىؾِ مً مغجٟ٘ مؿخىي  جد٤ُ٣ وؤن اإلاجخم٘، ٖو

 خ٤ ؾِخًغع  وبضوجها البكغ لخُاة مهمت ٞالثروة ٧اٝ ٚحر ول٨ىه الخىمُت لخضور يغوعي  قٍغ ٌٗخبر اإلاُل٤، ال٣ٟغ
تراٝ الخُاة،  بلى للىنى٫  الثروة ٖلى ٦شحرا هغاًَ ؤال ًجب ل٨ً الثروة، وظىص يغوعة ٌؿخىظب الخُاة بد٤ والٖا

 حُُٛت لىخضَا الا٢خهاصًت الخاظاث حؿخُُ٘ ال زم ومً اإلااصًت لخاظاثا خضوص جخجاوػ  ؤلاوؿان خاظاث ألن الخىمُت،

 .البكغ ازخُاعاث ظمُ٘

ا الظاث جلضًغ -2 حر ٖلى الخىمُت حٗمل: وجلضًَغ  جد٤ُ٣ خاظاث جلبُت مً البكغ لخم٨حن اإلاالثمت البِئت جٞى

م وخاظاث طاتهم حر زال٫ ومً. ج٣ضًَغ ٘ ؾِخم ؤ٦بر ٖمل مىانب جٞى ٘ ٞغاصألا مِٗكت مؿخىي  ٞع اَُخه وجٞغ  اإلااصًت ٞع
حر زال٫ ومً اَُت جدؿحن بلى ؾخاصي وؤلاوؿاهُت الش٣اُٞت بال٣ُم ؤ٦بر واَخمام ؤًٞل حٗلُم جٞى  ًخجاوػ  مؿخىي  بلى الٞغ

اَُت اَُت وجغقي اإلااصًت الٞغ م طاتهم جد٤ُ٣ خاظاث جلبُت بلى الىنى٫  مً ًخم٨ىىا ؤن بلى الىاؽ ٞع  ؤن ٦ما. ٞغصًا وج٣ضًَغ
 اعجباَها وخالت الخبُٗت مً والخغوط ٦غامتها وجد٤ُ٣ الىٟـ ٖؼة اظل مً الخىمُت لخد٤ُ٣ حؿعى الشالض المال٘ بلضان

 .اإلاخ٣ضمت بالضو٫  الكضًض

ت -  ت وهي: الاؾخٗباص مً الخٍغ  هُا١ جىؾُ٘ زم ومً وا٢خهاصًا اظخماُٖا الاؾخٗباص ؤق٩ا٫ ٧ل مً البكغ خٍغ

ىا( ).الضو٫  م٘ ؤو الىاؽ م٘ ٖال٢تهم ٝي ؾىاء والاظخماُٖت الا٢خهاصًت ازخُاعاتهم  مهم ٦غ٦ً الغاقض الخ٨م صوع  بغػ  َو

                                                           
.  65.، ص2000، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر،  دوجالس موسشيت، مبادئ التنمية ادلستدامة، ترمجة هباء شاىٌن، ط. ؼ. ( )
 .58-55.ص ادلرجع السابق،ميشاؿ تودارو،  (2)
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ت، الضًم٣غاَُت إلعؾاء ٦بحرة ؤَمُت َىا٥و.لىجاخها ؤؾاسخي و٦كٍغ اإلاؿخضًمت للخىمُت  ٖملُت في ؤلاوؿان خ٣ى١  والخٍغ

 جىؾُ٘ ٖملُت بلى ٌكحر خُض. ؤلاوؿاهُت الخىمُت في ًخمشل ظضًض مٟهىم ٖلى والخإ٦ُض الا٢خهاصًت الخىمُت جد٤ُ٣
ت الىاؾ٘ اإلاٟهىم ٖلى الخإ٦ُض م٘ والٟغم الخُاعاث ت وا٦دؿاب ؤلاوؿان وخ٣ى١  للخٍغ  ( ).اإلاٗٞغ

 الا٢خهاصًت الؿلُت مماعؾت َى الخ٨م" ؤن 1997 ٖام UNDP اإلاخدضة لؤلمم ؤلاهماجي البرهامج ٖٝغ ٣ٞض
ت والؿُاؾُت ا ٧اٞت ٖلى ما بلض قاون لدؿُحر وؤلاصاٍع كمل ث،اإلاؿخٍى  التي واإلااؾؿاث والٗملُاث آلالُاث الخ٨م َو

اء ال٣اهىهُت، خ٣ى٢هم ومماعؾت مهالخهم، ًٖ بالخٗبحر والجماٖاث اإلاىاَىىن  زاللها مً ٣ًىم  بالتزاماتهم، والٞى
ت دؿم زالٞاتهم، وحؿٍى  ًىُىي  وؤن بالكٟاُٞت، ًدؿم وؤن اإلاكاع٦ت، ٖلى ٣ًىم ؤن مجها ٖضًضة، بؿماث الغقُض الخ٨م ٍو

٨ٟل. ال٣اهىن  ؾُاصة ٌٗؼػ  ٞةهه ٦ظل٪،. وؤلاههاٝ بالٟٗالُت ًدؿم ؤهه ٦ما اإلاؿاءلت، ٖلى  جىي٘ ؤن الغقُض الخ٨م ٍو
اث  ؤنىاث ؾمإ ٨ًٟل ٦ما اإلاجخم٘، في الىاؾ٘ آلاعاء جىا٤ٞ مً ؤؾاؽ ٖلى والا٢خهاصًت والاظخماُٖت الؿُاؾُت ألاولٍى

 الخ٨م بلى الىٓغ ُٞم٨ً( ) ".ؤلاهماثُت اإلاىاعص بخىػَ٘ اإلاخٗل٤ ال٣غاعٕ نً ٖملُت في يٟٗا وألا٦ثر ٣ٞغا ألا٦ثر الٟئاث
ت اهه ٖلى الغاقض  والٟٗالُت واإلاؿاءلت والكٟاُٞت اإلاكاع٦ت ٖلى ال٣اثمت واإلااؾؿاث والٗملُاث وآلالُاث اإلاباصت مجمٖى

ؼ وؤلاههاٝ ىن  هىهُتال٣ا خ٣ى٢هم مماعؾت مً اإلاىاَىحن جم٨ً التي ال٣اهىن، صولت ؾُاصة وحٍٗؼ ٞى دلىن  بالتزاماتهم ٍو  ٍو

. ( )الىؾاَت ٍَغ٤ ًٖ زالٞاتهم

 مً الخام ال٣ُإ ماؾؿاث بلى ًمخض بل ،الضولت ماؾؿاث في اإلاماعؽ الخ٨م ؤؾلىب ٖلى ألامغ ٣ًخهغ وال 

٘ ا والخجاعة الخهيُ٘ مجا٫ في الخانت اإلاكاَع حَر  وم٤ُٞ( ). اإلاضوي واإلاجخم٘ الغؾمي ٚحر ال٣ُإ ماؾؿاث و٦ظا ٚو
ت الؿُاؾت الخٗضصًت الٟٗلُت، الضًمى٢غاَُت جغؾُش ال٣اهىن، الخ٤ صولت ب٢امت ٖلى الغاقض الخ٨م  والخٗبحر، الغؤي وخٍغ

 الخ٨م وؾِى٨ٗـ. ٢ىي  ٢ًاجي هٓام وظىص زال٫ مً واإلاؿاءلت اإلاداؾبت الدؿُحر، في الكٟاُٞت البرإلااهُت، الغ٢ابت

 .اإلاجخم٘ نالر في ج٩ىن  ٢غاعاث طاهخا في والا٢خهاصي الؿُاسخي الك٤ في الغاقض

 وجتراوح ،21 لل٣غن  ؤلاهماثُت ألاَضاٝ حك٩ل ؤَضاٝ زماهُت ٞهىا٥: 21اللغن  ألحىضة ؤلاهمابُت ألاَضاف-زامؿا

حر ؤلاًضػ مغى اهدكاع و٠٢ بلى اإلاض٢٘ ال٣ٟغ بجهاء مً َمىخاتها ٟا٫ لجمُ٘ الابخضاجي الخٗلُم وجٞى  2015 ٖام بدلى٫  ألَا

 التي ألاؾاؾُت الؿل٘ بهخاط ًًمً بما للمىاعص، ألامشل الاؾخٛال٫ زال٫ مً:والجٕى اإلاضك٘ لفلغا ٖلى اللًاء-1
٘ ٖلى وال٣اصعة الؿ٩ان ًدخاظها  إل٣ًاٝ الاؾتهال٦ُت، الٗاصاث في حُٛحراث بخضار ٖلى الٗمل زم مِٗكتهم، مؿخىي  ٞع

ُا٧ل ماعالاؾدض ؤهماٍ حٗضًل خض ًٖ الى٢ٝى ًجب ٞال الُبُُٗت، اإلاىاعص جبضًض  ؤهماٍ حٗضًل ًجب بل ؤلاهخاط، َو

 .( )البِئت وجلىر اإلاىاعص وجبضًض ؤلاؾغاٝ اظخىاب بم٩اهُت جدُذ التي الؿاثضة الاؾتهال٥

                                                           
على ادلوقع،  غيالف، فايق جزاع ياسٌن، شيماء رشيد زليسن، دراسة حتليلية ألىم مؤشرات التنمية ادلستدامة يف البلداف العربية وادلتقدمة، مهدي سهر( )

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52724( 22-  -20 6)4-3، ص. 
 .8.، ص997 يناير /وثيقة للسياسات العامة لربنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، إدارة احلكم خلدمة التنمية البشرية ادلستدامة، كانوف الثاشل (2)
: عمراشل كربوسة، احلكم الراشد ومستقبل التنمية ادلستدامة يف اجلزائر، عن ادلوقع (3)

www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf 
 . 0 .، ص2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية، للعاـ  (4)
  –5 احلكومة يف القضاء علي البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة، جامعة ادلسيلة  إسرتاتيجية، ُنث مقدـ دللتقى (التنمية ادلستدامة ومتطلبات حتقيقها)عبدا لرمحن زلمد احلسن،    (5)

 .5.، ص  20/    /  6 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52724
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 عثِؿُا مخُلبا الٗمغ َىا٫ مؿخمغة ٖملُت ٞهى ٞةن للخٗلُم باليؿبت ؤما: الابخضاةي الخٗلُم حٗمُم جدلُم -2
 التي اإلاىاعص ؤَم الخٗلُم ؤن خُض 21 ألاظىضة وز٣ُت ٞهى٫  ٧ل في الخٗلُم ٖلى لتر٦حزا جم و٢ض اإلاؿخضامت، الخىمُت لخد٤ُ٣

ىا٥ الخُاة، في الىجاح لخد٤ُ٣ الىاؽ ٖلحها ًدهل ؤن ًم٨ً  ما صولت في الخٗلُم مؿخىي  بحن ما مباقغ خؿابي اعجباٍ َو

 جىظُه بٖاصة هي ؤَضاٝ زالزت خى٫  خىع ًخم الخٗلُم ٞةن 21 ألاظىضة وز٣ُت وفي. والا٢خهاصي الاظخماعي ج٣ضمها ومضي
ُت وػٍاصة الخضٍعب ٞغم وػٍاصة اإلاؿخضامت، الخىمُت هدى الخٗلُم  هجاخا الٗالم صو٫  مً ال٨شحر خ٣٣ذ و٢ض الٗامت، الخٖى

. ( )بظله ًيبغي الظي الجهض مً ال٨شحر َىا٥ ًؼا٫ ال ول٨ً الخضًشت اإلاٗلىماث ٖلى ؾ٩اجها جضٍعب وفي الخٗلُم في ملمىؾا

ؼ  -3 . اإلاغؤة وجم٨حن الجيؿحن بحن اإلاؿاواة حٍٗؼ
ُاث مٗض٫ جسٌُٟ -4 ٟا٫ ٞو . الخامؿت ؾً صون  ألَا

. الىٟاؾُت الصخت جدؿحن  -5

ا ألاًضػ م٩اٞدت -  .ألازغي  وألامغاى واإلاالٍع
. البُئُت الاؾخضامت ٦ٟالت-7

. الخىمُت ؤظل مً ٖاإلاُت قغا٦ت ب٢امت  :7
 الهُٗض ٖلى الٟاٖلحن ومسخل٠ اإلاخدضة ألامم بضؤث بٗضَا زم ،2015 في ؤلاهماثُت ألاَضاٝ مسخل٠ ج٣ُُم جم و٢ض

ذ ال٣اصمت اإلاغخلت ؤَضاٝ وي٘ في الٗالمي ٞغ  .2013-2015 للٟترة اإلاؿخضًمت الخىمُت بإَضاٝ ٖو

ضصَا ، ٖلى الخام ال٣ًاء ال٣ٟغ، ٖلى ال٣ًاء وهي َضٞا ٖكغ زماهُت ٖو اٍ، الجُضة الصخت الجٕى  الخٗلُم والٞغ
 وهمى الالث٤ الٗمل  م٣ٗىلت وبإؾٗاع هُٟٓت َا٢ت الصخُت، والىٓاٞت الىُٟٓت اإلاُاٍ الجيؿحن، بحن اإلاؿاواة الجُض،

 ،والٗضالت الؿالم ،والخصخغ البُىلىجي الخىٕى ،اإلادُُاث ،اإلاىار حٛحر ألاؾاؾُت، والهُا٧ل والابخ٩اع الهىاٖت الا٢خهاص،
 وجم٨حن الجيؿحن بحن اإلاؿاواة الخٗلُم، الصخت، الٛظاجي، وألامً الجٕى ال٣ٟغ اإلاؿاواة، ٖضم ؤوظه مً الخض ،الكغا٧اث

 صازل اإلاؿاواة اوٗضام مً الخض ألاؾاؾُت، البيُت الا٢خهاصي، الىمى ،لُا٢ت الهخي الهٝغ وزضماث اإلاُاٍ اليؿاء، ٧ل

. مؿخضامت وبهخاط اؾتهال٥ ؤهماٍ اإلاضن، البلضان،

 الخاجمت

  الخىمُت صعاؾاث اخخلذ ل٣ض
ً
  مغ٦ؼا

ً
 والؿُاؾاث الاظخماُٖت والضعاؾاث الا٢خهاصي ال٨ٟغ مىايُ٘ بحن مهما

 الاهخ٣ا٫ زاللها مً ًم٨ً ٖملُت ؤجها طل٪ الاظخماُٖت، والخغ٧اث ًتوؤلا٢لُم الضولُت اإلاىٓماث وبغامج الخ٩ىمُت
 ؤًٞل َى ما بلى والاعج٣اء الىمى ٍَغ٤ في والؿحر وال٣ىة الخ٣ضم وي٘ بلى والغ٧ىص الخسل٠ خالت مً باإلاجخم٘

ل مؿاع ٖبر الخىمُت مك٩لت مٗالجت جمذ و٢ض  ؤن ث٦ك٠ الى٢اج٘ ل٨ً الىمى، بمىيٕى الاَخمام بضاًخه ٧اهذ ٍَى
 خل إلًجاص ألابدار اججهذ لظل٪ ٧امىت جؼا٫ ال الخًاعي  الخسل٠ مٓاَغ ل٨ً الضو٫، مً ال٨شحر لضي ًخد٤٣ ٢ض الىمى

همها، الخسل٠ إلاًٗلت جُا الخدى٫  جم زم الالػمت، الٗالظاث ج٣ضًم ًم٨ً زم ومً ٞو  حكىب التي الى٣اثو ْل في جضٍع
 مخ٩امل قامل مىهج بَاع في الؿ٩ان اخخُاظاث جلبُت ًٖ بدشا متاإلاؿخضا الخىمُت ؤؾلىب بلى الىمى مٗض٫ اؾخٗما٫

 الخُاة، ظىصة جدؿحن ؤظل م الجهىص وبظ٫ اإلااصًت، ألاقُاء جىمُت بض٫ البكغ جىمُت ٖلى اعج٨ؼ مخٗضصة، ؤبٗاص طي للخىمُت
اث ًٖ والبدض الخٗلُم، بجىصة مهخمت الخىمُت وناعث اث والخٛظًت، الصخت مً مغجٟٗت مؿخٍى  ال٣ٟغ، مً ؤ٢ل ومؿخٍى

                                                           
. 4-3.حملة عامة، ص: ، األمم ادلتحدة، نيويورؾ5 20تقرير األىداؼ اإلمنائية  ( )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A9
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
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ت الجمُ٘، بحن الٟغم في وج٩اٞا ؤ٦بر وجىاػن  صخُت، هُٟٓت بِئت بلى للىنى٫  والٗمل  مً ؤٚجى وخُاة ؤ٦بر ٞغصًت خٍغ
 وناع وز٣اُٞا، وؾُاؾُا واظخماُٖا ا٢خهاصًا ازخُاعاجه، هُا١ جىؾُ٘  اظل مً الخىمُت مدىع  البكغ وناع الش٣اٞت،

لت بدُاة الخمخ٘ مً الىاؽ جم٨ً ثتبي بًجاص َى للخىمُت الغثِـ الهضٝ . وزال٢ت وصخُت ٍَى
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ىمُت في خماًت الخم في البِئت 
ّ
ملاعبت ؤوؿىت الخ

" ب"ؤؾخاطة مدايغة  الضهخىعة بً ٖثمان فىػٍت

 الجؼابغ ،2ؾُُف  -حامٗت مدمض إلاحن صباغحن

 

 

 

 ملخو

 جد٤ُ٣ في اإلادىعي صوعَا بلى بالىٓغ البِئت، في الخ٤ خماًت في الخىمُت ؤوؿىت م٣اعبت لخٗالج الضعاؾت َظٍ جإحي    

ظا. الا٢خهاصي الىمى  خ٣ى١  بجمُ٘ الخمخ٘ يغوعة لِكمل اإلاؿخضامت الخىمُت مٟهىم وجدضًض جىؾُ٘ زال٫ مً َو
اإلاا. اَخمامها مغ٦ؼ في الىاؽ جً٘ بظل٪ وهي ؤلاوؿان، اء هي البِئت ؤن َو  خ٣ى٢ه ظمُ٘ ؤلاوؿان ُٞه ًماعؽ الظي الٖى
 ٞةن ــــ ظُضة وؤعيا هُٟٓا ماء هُٟٓا، َىاء ٌؿخىظب بط الخ٣ى١، ٧ل مهضع َى الظي الخُاة في الخ٤ وؤَمها ـــ ألاؾاؽ

.   البِئت في للخ٤ الخماًت جا٦ض بالًغوعة ؤلاوؿان خ٣ى١  مىهج ٖلى ال٣اثمت الخىمُت م٣اعبت

 خ٣ى١  مً الخم٨حن وبؾتراجُجُت امت،الاؾخض ومٟهىم الخىمُت في البُئي البٗض ٖلى الىع٢ت َظٍ في التر٦حز وؾِخم
 في للخ٤ الًامً البُئي ألامً لخد٤ُ٣ ٦ىمىطط اإلاؿخضامت ؤلاوؿاهُت الخىمُت بلى لىهل البِئت، في الخ٤ لخماًت ؤلاوؿان

. البِئت

 .البُئي ألامً ؤلاوؿاهُت، الخىمُت ؤلاوؿان، خ٣ى١  البِئت، في الخ٤ اإلاؿخضامت، الخىمُت: اإلافخاح اليلماث

      

Abstract 

This study comes to dealing with humnised approach to sustainable development in the 

protection of the right to the environment, given its central role in achieving economic 

growth .this is through the expansion and modernization of the concept ofsustainable 

development to include the need for the enjoyment of all human rights, and thus put people at 

the center of their attention.  As long as the environment is the container in which the rights 

exercise all their basic rights, notably the right to life, which is the source of all rights,Which 

requires clean air, clean water and good land, the development based on human rights 

approach necessarily approach that emphasizes protection of the right to the environment. 

 The emphasis in this paper on the environmental dimension of development and the 

concept of sustainability, and a strategy of empowerment of human rights and the right to 

protect the environment, to get to sustainable human development as a model for achieving 

environmental security guarantor of the right to the environment. 

Key words:      Sustainable development, the right to the environment, human rights, 

human development, environmental security 



 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

84 

 

 ملضمت

اء قغوٍ يمان في ألامان نمام اإلاؿخضامت الخىمُت مٟهىم ٌك٩ل ُت اإلاىاؾب الٞى  ٣ِٞ لِـ  ؤًٞل خُاة بىٖى

 في للخ٤ خ٣ُ٣ي ٦خدض وب٣ىة، ًبرػ اإلاٟهىم َظا ؤن هجض اإلا٣ابل، في ل٨ً. اإلاؿخ٣بلُت لؤلظُا٫ ؤًًا ول٨ً الخايغ، للجُل

ىاء مُاٍ مً  البُئُت الٗىانغ مسخل٠ ٌؿخجٝز بهه خُض مً ؾلُمت، بِئت ظا.  بُىلىجي وجىٕى وجغبت َو  بلى ًضٖىها ما َو

:  آلاجُت ؤلاق٩الُت َغح

 ٦هضٝ اإلاؿخضًم الا٢خهاصي الىمى جد٤ُ٣ حؿتهضٝ التي صًىام٨ُُتها ؾُا١ في ـــــ اإلاؿخضامت للخىمُت ًم٨ً ٠ُ٦ 
 البِئت؟ في الخ٤ خماًت ٖلى حٗمل ؤن ــــ مباقغ

٤ ؤلاق٩الُت َظٍ مٗالجت وؾدخم : آلاحي الُغح ٞو

 .ؤلاوؿان خ٣ى١  مً ٦د٤ البِئت -

 .الاؾخضامت ومٟهىم الخىمُت، في البُئي البٗض -

 .البِئت في اإلاىاًَ خ٤ لخماًت الخىمُت،آلُت ٖملُت في ؤلاوؿان خ٣ى١  مً الخم٨حن بؾتراجُجُت -

 .البِئت في للخ٤ الًامً البُئي ألامً لخد٤ُ٣ الىمىطط ؤلاوؿاهُت الخىمُت -

 ؤلاوؿان خلىق  مً هدم البِئت: ؤوال

 ألاؾاؾُت الخلىق  حمُ٘ إلاماعؾت هىٖاء البِئت: 1 -ؤوال

ٗغَوٝ
ُه
ت جهابإ البِئت ح اع ٞهي ؤلاوؿان، ُٞه ٌِٗل الظي الىؾِ في جازغ التي الٗىامل مجمٖى  ُٞه ًماعؽ الظي ؤلَا

ها ٦ما وهي اإلاسخلٟت، ووكاَاجه خُاجه ألازحر َظا  بإجها" ،1972 ٖام اؾخ٨هىلم في ٣ٖض الظي اإلاخدضة ألامم ماجمغ ٖٞغ
 الخٍٗغ٠ َظا وفي". وجُلٗاجه ؤلاوؿان خاظاث إلقبإ ام م٩ان وفي ما و٢ذ في اإلاخاخت والاظخماُٖت اإلااصًت اإلاىاعص ظملت

: ( )وهي للبِئت ألاؾاؾُت ألابٗاص وؿخيخج اإلاىؾ٘

كمل:  الا٩ًىلىجي البٗض - . والُبُٗت ؤلاوؿان بحن الٗال٢اث َو

كمل:  الا٢خهاصي البٗض - . الخ٨ىىلىجي الخ٣ضم وصعظت الخىمُت، ومؿخىي  الُبُُٗت، اإلاىاعص اؾخسضام َو

دىاو٫ : يؤلاوؿان البٗض - .  الخُاة في ؤلاوؿان خ٤ بدماًت واعجباَه البِئت خماًت في الخ٤ ٍو

خًمً:  والش٣افي الاظخماعي البٗض -  الُبُُٗت، اإلاىاعص اؾخسضام ؤوظه في جخد٨م التي الؿلى٦ُت وألاهماٍ ال٣ُم ٍو
 . والُبُٗت ؤلاوؿان بحن الٗال٢اث وفي

                                                           
. 07، ص  200سعيد سادل حويلي، حق اإلنساف يف البيئة، دار النهضة العربية، : أنظر ( )
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 حك٩ل التي اإلاكا٧ل ؤبغػ  جدضًض ًم٨ً الٗالمي، الىا٢٘ ٢غاءواؾذ البِئت، إلاؿإلت الكاملت ألابٗاص جدلُل ومً 

:  وهي للبِئت الخ٣ُ٣ي التهضًض

 .وؤعى وماء َىاء مً ألاؾاؾُت البِئت ٖىانغ له جخٗغى والظي اإلاسخلٟت وؤق٩اله بهىعٍ الخلىر - 

حر اإلاخجضصة الشالر بإهىاٖها الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخجزاٝ -2  .والضاثمت اإلاخجضصة ٚو

 .الؿ٩ان ؤٖضاص في ؾخمغالم الاػصًاص - 

 .الاؾتهال٧ي الخُاة همِ -4

تراف َكاقت إقيالُت: 2 -ؤوال  البِئت في بالخم الضولي الٖا

الن ،1945 اإلاخدضة ألامم مُشا١ ؤنّم  وم٘  بال الصخُت، الخُاة في الخ٤ بلى ؤقاعا 1948 ؤلاوؿان لخ٣ى١  الٗالمي وؤلٖا
 خ٣ى١  بحن الغبِ ٖلى ٖملذ بل البِئت؛ في الخ٤ وظىص بلى اقغةمب بهٟت حكحر ال ؤلاوؿان لخ٣ى١  الضولُت اإلاىاز٤ُ ؤن

 خ٣ى١  مً ٦د٤ البِئت خماًت جدىاو٫  ال للبِئت الضولُت الاجٟا٢ُاث ؤن اإلاجا٫، َظا في واإلاالخٔ.  البِئت وخماًت ؤلاوؿان
ت في اؾاؤؽ خ٣ا للٟغص" ؤن ٖلى1972 لٗام البِئت خى٫  ؾخى٦هىلم بٖالن مً ألاو٫  اإلابضؤ هو ٣ٞض ؤلاوؿان،  الخٍغ

مت بدُاة حؿمذ ظُضة بِئت في مىاؾبت مِٗكُت ْغوٝ وفي واإلاؿاواة،  الضولُت اإلاىاز٤ُ ؤٚلب ؤن ًٖ ًٞال ،"وصخُت ٦ٍغ
تراٝ َظا ا٢خهغ وبهما مؿخ٣لت، بهىعة والث٣ت مىاؾبت بِئت في بالخ٤ حٗتٝر ال ؤلاوؿان لخ٣ى١   ؤٖما٫ مؿخىي  ٖلى الٖا

 خ٣ى١  اجٟا٢ُاث في بها اإلاٗتٝر ؤلاوؿان خ٣ى١  ٦إخض البِئت في الخ٤ ٌؿخ٣ل لم وؤهه ؛( )بٖالوي َاب٘ طاث وظهىص

. ( )ألازغي  اإلادمُت الخ٣ى١  مً مؿخمضا ؤو جابٗا ًؼا٫ وال ؤلاوؿان،

 ؤظل ومً ؤلاوؿان، خ٣ى١  اجٟا٢ُاث جىُٟظ ٖلى والغ٢ابت باإلقغاٝ اإلاسخهت الضولُت الغ٢ابت ؤظهؼة ؤن ٚحر    
حر  م٣اعبت بدبجي وطل٪ الاجٟا٢ُاث، لهظٍ واليكِ الخُىعي الخٟؿحر ٨ٞغة ٖلى اٖخمضث ٞةجها للبِئت، ةال٣اهىوي الخماًت جٞى

اء هي البِئت ؤن اٖخباع ٖلى بها، اإلاٗتٝر ؤلاوؿان لخ٣ى١  ا٩ًىلىظُت . ( )ألاؾاؾُت خ٣ى٢ه ؤلاوؿان ٞحها ًماعؽ الظي الٖى

 الخ٣ى١  ٖلى ؤلاوؿان خ٣ى١  اجٟا٢ُاث جىُٟظ ٖلى ةوالغ٢اب باإلقغاٝ اإلا٩لٟت الهُئاث اؾدىضث الؿُا١، َظا وفي
ُت  ؤلاوؿان ويغوعاث الهالخت، البِئت ٖىانغ بحن الٟهل ًهٗب بط الىاؾ٘ بمٗىاٍ الخُاة في الخ٤ ٢بُل مً اإلاىيٖى

مت خُاة في وخ٣ه .  ٦ةوؿان خاظاجه وج٨ٟل ٦غامخه وجدمي خ٣ى٢ه وجهىن  بوؿاهِخه ٖلُه جدٟٔ ٦ٍغ

 والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخ٣ى١  لجىت جبيذ ٞل٣ض الصخت، في الخ٤ َىا٥ ةالخُا في الخ٤ ظاهب وبلى

ه ٖلى الصخت مً مؿخىي  بإٖلى الخمخ٘ في الخ٤ بكإن 2000 ٖام الهاصع 12/22 ع٢م الٗام حٗل٣ُها في  ؤن (12 إلااصة)ا بلٚى

 ًم٨ً وال٣ٗلُت الجؿمُت الصخت مً ٦ًمم مؿخىي  ؤٖلى" الٗهض مً اإلااصة َظٍ مً ألاولى ال٣ٟغة في الىاعصة ؤلاقاعة
ه اًت في الخ٤ ٖلى ج٣خهغ ال" بلٚى ما٫ ؤن طل٪ الصخُت، الٖغ ت ألٖا ان وؤلٟاْها اإلااصة بهظٍ الخانت الخدًحًر  بإن ٣ًغّم

                                                           
وىو اإلعالف الذي أشار صراحة يف ادلبدأ  972 دتر استوكهودل ادلنعقد يف فاالعرتاؼ األساسي هبذا احلق جاء يف إعالنات صادرة عن إعالنات دولية من قبل مؤ ( )

وعية تسمح باحلياة الكردية األوؿ منو إذل العالقة بٌن حقوؽ اإلنساف والبيئة وأعلن لكل إنساف حقا أساسيا يف احلرية، وذلك يف ظروؼ حياة مالئمة، ويف بيئة ذات ف
.  2002وإعالف بيزكايا بشأف احلق يف البيئة عاـ  992 والرفاه، وىو ما كرره إعالف ريو لعاـ 

. 2007احلقوؽ احملمية، اجلزء الثاشل، دار الثقافة،  -زلمد يوسف علواف، زلمد خليل ادلوسى، القانوف الدورل حلقوؽ اإلنساف: حوؿ ىذا ادلعىن، أنظر (2)
.   سعيد سادل جويلي، حق اإلنساف يف البيئة، مرجع سابق، ص : أنظر (3)
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 اإلاإمىهت الكغب مُاٍ ٖلى والخهى٫  والؿ٨ً الٛظاء ٢بل مً للصخت ألاؾاؾُت اإلاٗلىماث ٌكمل الصخت في الخ٤

. ( )صخُت وبِئت وصخُت هتآم ْغوٝ في والٗمل

ت ال٣اهىهُت وألاؾـ ألاؾاهُض ومً اٖمت ال٣ٍى  ؤلاوؿان، خ٣ى١  بَاع في ومىاؾبت الث٣ت بِئت في الخ٤ لخماًت والضّم
ها ومً ؤلاظغاثُت، ؤلاوؿان خ٣ى١  مً ٖضص ٖلى اإلاغج٨ؼة جل٪  الخ٣اضخي وخ٤ّم  بُئُت، مٗلىماث ٖلى الخهى٫  في الخ٤ّم   ؤَمّم

ٗا٫، ٖاص٫ جهاٝان ؾبُل ٖلى الخهى٫  ؤو  بالبِئت الهلت طاث ال٣غاعاث وفي الٗامت الكاون بةصاعة اإلاكاع٦ت في والخ٤ ٞو

:     ( )ًإحي ما والبِئت ؤلاوؿان خ٣ى١  مباصت بحن للٗال٢ت اإلاىٓمت اإلاباصت ؤَم مً ٞةن وبظل٪. 

. البُئُت اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  في الخ٤ -
. بالبِئت الخانت اإلاؿاثل طل٪ في بما عاثال٣غا واجساط الخسُُِ ٖملُت في اإلاكاع٦ت خ٤ -

. وآلاعاء ألا٩ٞاع ووكغ اؾخ٣با٫ في الخ٤ -

ٌ ٖلى الخهى٫  في الخ٤ - . ٖاص٫ ٢ًاجي ؤو بصاعي  اهخهاٝ ؾبُل ؤمام البُئي الًغع  ظغاء ٞٗا٫ حٍٗى
ت في الخ٤ - ً خٍغ  .البِئت ؤيغاع مً اإلاخًغعًٍ ألاشخام البِئت،وخ٣ى١  خماًت بهضٝ الجمُٗاث ج٩ٍى

ئت زُىة البِئت في الخم صؾترة:3-ؤوال ت الضولت مً حٍغ : الخماًت إلؼامُت باججاٍ الجؼابٍغ

 مبضؤ 1996 لٗام الضؾخىعي الخٗضًل ٚاًت والى 1963 ٖام وز٣ُت ؤو٫  مً الجؼاثغ في الضؾخىعي اإلااؾـ اهخهج

تراٝ .  البِئت في بالخ٤ الًمجي الٖا

ؾاجحر لهظٍ بخٟدهىا خُض  قمل خُض البِئت، في بالخ٤ الٗال٢ت طاث الضؾخىعٍت ألاخ٩ام مً ال٨شحر هجض الضّم

 ،1976 صؾخىع  وؤًًا ،"الث٣ت خُاة في ٞغص ٧ل خ٤"16 اإلااصة هو: مجها بالبِئت ٖال٢ت لها التي ألاخ٩ام بٌٗ 1963 صؾخىع 

ضث التي 151 اإلااصة هو في البِئت بدماًت نغح الظي
ّم
جي الكٗبي اإلاجلـ ؤن و٦  الخٍُى: ...مجها مجاالث في ٌكٕغ الَى

ماع لؿُاؾت الٍٗغًت ٓام...الش٣افي الترار خماًت...والىباجاث الخُىاهاث خماًت... والبِئت ؤلا٢لُمي ؤلٖا ...  للٛاباث الٗام الىّم

 ٖلى جُىعا هلمـ لم ؤهىا بال ،1989 ظضًض بضؾخىع  وظاءث والا٢خهاصي الؿُاسخي ههجها مً ٚحرث الجؼاثغ ؤن  وم٘
 وألامغ ؤلاوؿان، خ٣ى١  مً ٦د٤ البِئت في الخ٤ ًٖ واإلاضاٞٗت الىاقُت اإلاىٓماث اميجً م٘ زانت البِئت خماًت مؿخىي 

٘ للبرإلاان نالخُاث مىذ ٞهى ،1996 الضؾخىعي الخٗضًل م٘ هٟؿه . ( )بالبِئت جخٗل٤ مؿاثل في للدكَغ

ئت و٦سُىة     دؿب ظٍغ
ُه
 مً ٦د٤ ةالبحئ في الخ٤ ٖلى هو ٖىضما ،2016 ألازحر حٗضًله في الضؾخىعي للماؾـ ج

ؾخىع  ٌسجل مغة ٞؤلو٫  وخماًتها، مجها الخم٨حن الىاظب ؤلاوؿان خ٣ى١  دا اٖتراٞا الجؼاثغي  الضّم  ألاظُا٫ بد٣ى١  نٍغ

 اإلااؾـ ٞةن طل٪، مً وألا٦ثر. مىه 68 اإلااصة هو بم٣خطخى وطل٪ ؤلاوؿان، لخ٣ى١  الضؾخىعٍت اإلاىٓىمت يمً ال٣اصمت

                                                           
 433احلقوؽ احملمية، مرجع سابق، ص  -زلمد يوسف علواف، زلمد خليل ادلوسى، القانوف الدورل حلقوؽ اإلنساف: أنظر( )
. 446ادلرجع نفسو، ص : أنظر(2)
يف احلقوؽ والواجبات بإزالة  تستهدؼ ادلؤسسات ضماف مساواة كل ادلواطنٌن وادلواطنات: " 3ادلادة " احلقوؽ واحلريات"حيث ينص الدستور يف الفصل الرابع منو (3)

يعاقب القانوف على ادلخالفات ادلرتكبة ضد احلقوؽ واحلريات، وعلى كل ما ديس سالمة اإلنساف " 35، كما تنص ادلادة "العقبات اليت تعوؽ تفتح شخصية الكانساف
لكل " 55وكذا نص ادلادة ". ة من األمراض الوبائية وادلعدية ومبكافحتهاالرعاية الصحية حق للمواطنٌن تتكفل الدولة بالوقاي" 54ونص ادلادة ". البدنية وادلعنوية

ويرى ادلختصوف يف رلاؿ البيئة أف ىذه احلقوؽ ادلدسرتة ىي مبثابة ...". ادلواطنٌن احلق يف العمل، يضمن القانوف يف أثناء العمل احلق يف احلماية واألمن والنظافة
 .كافية للبيئة كحق من حقوؽ اإلنسافمبادئ هتدؼ يف األساس إذل توفًن محاية 
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ض الضؾخىعي
ّم
 بىاء وؤًًا وال٣اهىهُت، الؿُاؾُت وآلالُاث الًماهاث ٧ل باجساط الخ٤، َظا بدماًت ملؼمت الضولت ؤن و٦

. ؾلُمت بِئت في اإلاىاًَ خ٤ وخماًت لتر٢ُت اإلااؾؿُت ال٣ضعاث

 الاؾخضامت ومفهىم الخىمُت، في البُئي البٗض: زاهُا

 الخىمُت في الخم مفهىم: 1-زاهُا

 الخ٣ضم ؤوظه مجمل حكمل ؤجها ٖلى الخىمُت ٞهم يغوعة يٖل بالخإ٦ُض آلاعاء، في واؾ٘ بخىا٤ٞ الخىمُت جدلُل خٓي
 الا٢خهاصًت الخىمُت مجغص ٖلى ٣ًخهغ اإلاٟهىم َظا ٌٗض ٞلم الكٗىب، بلحها جخُل٘ التي والش٣افي والاظخماعي الا٢خهاصي

 الخهىم، َظاب الخ٣لُضًت الىٓغ ووظهاث اإلاٟاَُم جل٪ ججاوػ  وزم جدضًثها، زم بالخىمُت اإلاخٗل٣ت ٞالىٓغة اإلاالُت ؤو

اصة ؤي البكغي، اإلاا٫ عؤؽ جغ٢ُت يغوعة في ؤؾاؾا واإلاخمشلت ا٢اجه باإلوؿان والاَخمام الٗامل بهخاظُت ٍػ .  َو

ً، ال٣غن  مً ألازحرة ال٣ٗىص في مىاػ بك٩ل صوع  الضولي الا٢خهاصي للخٗاون  ٧ان ٞل٣ض  جىظه وكىء بلى  الٗكٍغ

ط الضولُت اإلاىٓماث لضي مؿخ٣ل ت اإلاىاعص ًغجُى إلاٟهىم ًغوّم . ( )البكٍغ

غ ٞخىمُت البكغي، اإلاا٫ عؤؽ مٟهىم مً ؤوؾ٘ اإلاٟهىم َظا ت اإلاىاعص وجٍُى  اإلاكا٧ل مٗالجت ًخًمً البكٍغ
 ال٣ًاًا ًخجاوػ  بما والخٗلُم، والبِئت والؿ٨ً والخٛظًت، الصخُت والٗىاًت والبُالت، الضًم٣غاَُت، بال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت

. البكغي  اإلاا٫ عؤؽ مٟهىم ٖلُه صؤب ٦ما مباقغ بك٩ل ؤلاهخاظُت ٖلى ٣ِٞ عج٣خو التي باإلوؿان اإلاخٗل٣ت

٫  في ـــ (  (Basic need ألاؾاؾُت الخاظاث مٟهىم َى ـــ آزغ مٟهىم ؾاَم و٢ض اث جدىّم  باججاٍ الا٢خهاصي الىمى هٍٓغ
ت، الخىمُت ت اجسظث و٢ض  البكٍغ ت الخىمُت هٍٓغ  لؤلمم ؤلاهماجي البرهامج ٢بل مً جبىحها م٘ ماؾؿُا ق٨ال اإلاؿخضامت البكٍغ

غ زال٫ مً ٖاإلاُا جإزحرا وجماعؽ هٟؿها، ًٖ حٗبر وناعث undp اإلاخدضة ت الخ٣اٍع .  الؿىٍى

ؿدىض  مً ؤن  ًا٦ض اإلاخدضة ألامم ٞمُشا١ الضولُت، واإلاىاز٤ُ الٗهىص مً الٗضًض بلى الخىمُت في الخ٤ مٟهىم َو

٘ وؤن ٢ضما، ماعيالاظذ بالغقي الضٞ٘"  اإلاخدضة ألامم ؤَضاٝ ت مً ظى في الخُاة مؿخىي  جٞغ  وجد٤ُ٣"  ؤٞسر الخٍغ
لى وؤلاوؿاهُت، والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الهبٛت طاث الضولُت اإلاؿاثل خل ٖلى الضولي الخٗاون  ؼ ٖو  حٍٗؼ
اث ؤلاوؿان خ٣ى١  اخترام  ؤو اللٛت ؤو لجيـا بؿبب جمُحز بال بَال٢ا طل٪ ٖلى والدصجُ٘ ظمُٗا للىاؽ ألاؾاؽ والخٍغ

. واليؿاء الغظا٫ بحن جٍٟغ٤ وال الضًً،

الن جًمً ٦ما  الخىمُت، في الخ٤ إلاٟهىم َامت ع٦حزة ق٩لذ التي اإلاباصت مً ٖضصا ؤلاوؿان لخ٣ى١  الٗالمي ؤلٖا

ا جم والتي َغ الهاث، والٗهىص ،1966 لؿىت الضولُحن الٗهضًً في جٍُى  بد٣ى١  ةالخام الالخ٣ت واإلااجمغاث وال٣غاعاث وؤلٖا

. وبالخىمُت ؤلاوؿان

ا ٞبمىظب مبر في الهاصع (XII) 1161: ع٢م ٢غاَع  جىمُت بًجاص ؤن اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ؤ٦ضث ،1957 هٞى
ؼ في لئلؾهام يغوعي  ؤمغ مخىاػهت، واظخماُٖت ا٢خهاصًت  مؿخىي  وجدؿحن الاظخماعي، والخ٣ضم وألامً، الؿالم حٍٗؼ

اث وؿانؤلا خ٣ى١  ومغاٖاة اإلاِٗكت، .  ( )ألاؾاؾُت والخٍغ

                                                           
(1)

Prakash Louis , Good Governance: As if People Matter , World Summit on Sustainable 

Development , Johannesburg , August-September 2002 . 

http://www.jesuit.ie/ijnd/goodgovernance.pdf- 
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 لخ٣ى١  اإلاخدضة ألامم ولجىت الٗامت، للجمُٗت الالخ٣ت ال٣غاعاث مً ٖضص في الخىمُت في الخ٤ جىاو٫  جم ٦ما

 ماعؽ في ؤلاوؿان خ٣ى١  لجىت ٢امذ ٦ظل٪ ،1968 ؾبخمبر في بُهغان اإلاى٣ٗض ؤلاوؿان لخ٣ى١  الضولي واإلااجمغ ؤلاوؿان،
 الٟاٖلت والؿبل الخىمُت، في الخ٤ ومًمىن  مدخىي  لضعاؾت صولت، 15 مً زبراء مً وميخ٪ ٖمل ٍٞغ٤ بةوكاء ،1981

 الضو٫  زانت الضو٫، ظمُ٘ مؿخىي  ٖلى الضولُت اإلاىاز٤ُ في الىاعصة والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخ٣ى١  إلخ٣ا١

ؼ ؾٗحها في الىامُت، . ( )ؤلاوؿان خ٣ى١  اخترام لخٍٗؼ

جىت، ث٢ام الؿُا١، َظا وفي   
ّم
 ٍٞغ٤ وصٖم الخىمُت، في الخ٤ّم  جىُٟظ في الخ٣ضم لضعاؾت مؿخ٣ل زبحر بخُٗحن الل

ىظذ اإلاظ٧ىع، الٗمل
ُه
ت الجمُٗت ب٣ُام اإلاسخلٟت الجهىص وج  هو الظي  الخىمُت، في الخ٤ بٖالن بةنضاع 1986 ؾىت في الٗامّم

، بل٢ا ٚحر ؤلاوؿان خ٣ى١  مً خ٤ الخىمُت في الخ٤" ؤن ٖلى ألاولى ماصجه في  ولجمُ٘ بوؿان، ل٩ل ًد٤ وبمىظبه للخهٝغ
 ًم٨ً التي الخىمُت بهظٍ والخمخ٘ وؾُاؾُت، وز٣اُٞت واظخماُٖت ا٢خهاصًت جىمُت جد٤ُ٣ في وؤلاؾهام اإلاكاع٦ت الكٗىب

اث ؤلاوؿان خ٣ى١  ظمُ٘ بٖما٫ ٞحها ". ٧امال بٖماال ألاؾاؾُت والخٍغ

 اللاصمت ألاحُاٌ خلىق  بدماًت لتزامالا هدى.. والبِئت الخىمُت بحن الترابِ: 2-زاهُا

غ ج٣ضم ٖىضما اإلااضخي، ال٣غن  مً الؿبُٗىاث بلى والبِئت الخىمُت بحن الترابِ ل٨ٟغة ألاولى الجظوع  جغظ٘   الخ٣ٍغ

 زم ومً الا٢خهاصي، للىمى البُئُت الخضوص بٟغيُت 1970 ٖام في"الىمى خضوص"ب واإلاٗىىن  عوما هاصي ًٖ اإلاىبش٤ ألاو٫ 

.  للبِئت اإلاالبمت الخىمُت مٟهىم ٖىه اهبش٤ والظي ،1972 ٖام ؤلاوؿاهُت البِئت خى٫  اإلاخدضة ألامم ماجمغ لىب ؤزٍغ امخض

جُا هٟؿه ٞغى ؤهه ٚحر اللبرالُحن، الا٢خهاصًحن َٝغ مً قضًضة م٣اومت واظه ألازحر َظا  ٦ترظمت جضٍع

ت خى٫  اإلااجمغاث واو٣ٗاص مخمحزة، بنضاعاث حٗا٢ب زال٫ مً Sustainability الاهجلحزي  للمهُلر  صزل وبظل٪.( )ألاعى ٢مّم

.  البِئت ٖلى الخٟاّ بم٣خًُاث ألازحر َظا التزم متى الخىمُت إلاهُلر مغا٣ٞا ؤلاؾخضامت مهُلر

 بمىظب" اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا" ٨ٞغة ظؿضجه والظي اإلا٣بلت، ألاظُا٫ خ٣ى١  ٖلى الخٟاّ مبضؤ لظل٪ جبٗا وظاء

غ غَوٞذ خُض والبِئت، للخىمُت الٗاإلاُت هتاللج ًٖ 1987 ٖام نضع ج٣ٍغ  الخالُت ألاظُا٫ خاظاث جلبُت بإجها الاؾخضامت ُٖه
. ال٣اصمت ألاظُا٫ خاظاث بةم٩اهُاث اإلاؿاؽ صون 

ل ظاهحرو وصي عي  في او٣ٗضث ألاولى ألاعى ٣ٞمت   للبِئت الٗالمي اإلااجمغ"  اؾم جدذ و٧اهذ ،1992 ٖام بالبراٍػ
ى، وبٖالن ،"21 ألاظىضة ز٣ُتو"ٖجها نضع و٢ض ،" والخىمُت  الىزاث٤ َظٍ و٧ل اإلاىادي، والخُٛحر الخُىي  الخىٕى ومُشا١ ٍع

. للخىمُت باليؿبت خخمُت ؤنبذ البُئي البٗض ؤن جا٦ض

اوؿبىعٙ الشاهُت ألاعى ٢مت وظاءث      ظاء خُض ،"اإلاؿخضامت للخىمُت الٗاإلاُت ال٣مت" قٗاع جدمل ،2002 بجَى
. جضامتالاؽ مٟهىم ٖلى الخإ٦ُض

ت ٨ٞغة هي الاؾخضامت ٨ٞغة بن ت خى٫  جغج٨ؼ ؤؾاؽ، مُٗاٍع  خُاة لخد٤ُ٣ الؿعي في ؤلاوؿاهُت اإلاجخمٗاث اؾخمغاٍع

ضم ألاؾاؾُت، ال٣ٟغاء اخخُاظاث مغاٖاة م٘. ؤًٞل  الخٛحر ٖملُت جخًمً ٞهي اإلا٣بلت، ألاظُا٫ ب٣ضعة الًغع  بلخا١ ٖو
                                                                                                                                                                                     

 .مة على منهج حقوؽ اإلنساف، الدليل العريب، حقوؽ اإلنساف والتنميةأمٌن مكي مدشل،التنمية القائ: أنظر ( )
 .409زلمد يوسف علواف، زلمد خليل ادلوسى، القانوف الدورل حلقوؽ اإلنساف، احلقوؽ احملمية، مرجع سابق، ص : أنظر(2)
 .85 ، ص2003األىلية للنشر، عماف، طبعة باتر زلمد علي وردـ، العادل ليس للبيع، سلاطر العودلة على التنمية ادلستدامة، : أنظر(3)
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 وألاظُا٫ اإلاهكمت والٟئاث ال٣ٟغاء مً ل٩ل مٗا وألازال٢ُت اإلااصًت حيبالىىا الاَخمام م٘ واؾ٘، هُا١ ٖلى ؤلاًجابي

.  ( )البُئُت بال٣ُىص الخانت ال٨ٟغة واؾخدًاع ال٣اصمت،

ض الُبُُٗت، اإلاىاعص اؾخجزاٝ بؿبب ؾىاء ال٣اصمت باألظُا٫ الًغع  بلخا١ ٖضم حٗجي ٞاالؾخضامت زم، ومً      وجلٍى
ت، اإلاىاعص بدىمُت الا٦ترار ٖضم بؿبب ؤو الالخ٣ت ألاظُا٫ ٖبئها ًخدمل يالذ الٗامت الضًىن  بؿبب ؤو البِئت،  مما البكٍغ

. الخايغ لخُاعاث هدُجت واإلاؿخ٣بل الخايغ في نٗبت ْغوٞا ًسل٤

اع، َظا وفي      ألاظُا٫، بحن ُٞما وؤلاههاٝ الىاخض الجُل صازل ؤلاههاٝ ًخُلب الاؾخضامت ججؿُض ٞةن ؤلَا
 ٞغنت له جخاح ؤن خ٣ه مً ٞغص ٩ٞل الجهاثُت، اإلاىجؼاث في بالًغوعة ولِـ الٟغى في بههاٝ ٌو ؤلاههاٝ َظا ؤن ٚحر

٠ُ ٖاصلت ٠ُ ؤًٞل اإلام٨ىت ٢ضعاجه لخْى . ( )ؤًًا طل٪ ظُل ٧ل خ٤ ومً مم٨ً، جْى

ا في جًم اإلاؿخضامت الخىمُت ؤن َى الٗىهغ، َظا يمً بُاهه ماؾب٤ ل٩ل و٦دىنلت     َغ  الظي البُئي البٗض ظَى

م٨ً.اإلا٣بلت لؤلظُا٫ ؤًًا ول٨ً الخالي للجُل ٣ِٞ لِـ الاؾخضامت َاب٘ ٖلحها ًًٟي : ًلي ٦ما لها حٍٗغ٠ اؾخسالم ٍو
 مٗةًالء ٢ضما، والاظخماعي الا٢خهاصي بالغقي بالضٞ٘ ألاًٞل، هدى ؤلاًجابي الخُٛحر ٖملُت هي اإلاؿخضامت الخىمُت

 الالتزام وظٗل ال٣اصمت، وألاظُا٫ الًُٟٗت، والُب٣اث ال٣ٟغاء، لٟئت زانت مٗا وألازال٢ُت اإلااصًت للجىاهب الاَخمام

.  الٗملُت َظٍ مدىع  البِئت ٖلى الخٟاّ بم٣خًُاث

  البِئت في اإلاىاًَ خم لخماًت هألُت الخىمُت ٖملُت في ؤلاوؿان خلىق  مً الخمىحن إؾتراجُجُت:زالثا

 مُتالتن ٖملُت في ؤلاوؿان خلىق  مً الخمىحن مفهىم: 1 -زالثا

اصة بلى اإلاجا٫ َظا في الخم٨حن مٟهىم ٌكحر  وؤلاخؿاؽ ال٨غامت نىن  ٞحها بما والجماٖاث، ألاٞغاص ٖىض الازخُاع ٍػ

ت بالظاث اث ٧ل ٖلى اإلاسخلٟت الؿلُاث ؤظهؼة م٘ بالٗال٢ت ًخهل ما في والؾُما ؤلابضإ، وخٍغ  والهضٝ،َى. اإلاؿخٍى
. واإلاجخم٘ الضولت نقاو  بصاعة في اإلاكاع٦ت مبضؤ جد٤ُ٣ بلى الىنى٫ 

ت حجغ لِك٩ل اإلاٟهىم، َظا ٖلى اإلاخدضة ألامم ازخُاع و٢٘ و٢ض     ت، مىٓىمتها في الؼاٍو  الغب٘ في جبىتها التي الخىمٍى
لت، ل٣ٗىص ب٢هائها بٗض الخىمُت ٖملُت في اإلاهمكت والٟئاث اإلاغؤة، صمج اؾتهضٞذ والتي اإلااضخي، ال٣غن  مً ألازحر  ٍَى
له اإلاٟهىم، إلااؾؿت مداوالث ثظغ الخحن، طل٪ ومىظ ت، البرامج مً ٖضص بلى بظغاثُا وجدٍى ى الخىمٍى  اهدكاع بلى ؤصي ما َو

. واؾ٘ نُٗض ٖلى ٖاإلاُا اإلاٟهىم

 ؾىاء اإلاجخم٘، في الٟىاٖل مسخل٠ ٢ضعاث جىؾُ٘ ٌٗجي الخم٨حن، ٞةن ؤلاهماجي، اإلاخدضة ألامم بغهامج وبدؿب    
م، ٣ًغعوا ؤن في َمومؿاٖضث ظماٖاث، ؤو ؤٞغاصا ٧اهىا كاع٧ىا آعائهم، ًٖ ٌٗغبىا وؤن مهحَر  حك٩ل التي ال٣غاعاث في َو

ٓهغ. ( )خُاتهم ت جىؾُ٘ زال٫ مً َظا ٍو اصة جخٟٗل التي والٗمل الازخُاع خٍغ  اإلاىاعص ٖلى والؿُُغة الظاجُت ال٣ىة بٍؼ

                                                           
 .45، األبعاد اجلديدة لألمن البشري، ص994 تقرير التنمية البشرية : أنظر التقرير( )
األساسية، حقوؽ اإلنساف واحلريات : فوزية بن عثماف، دور احلكم الراشد يف ترقية حقوؽ اإلنساف، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن يف القانوف العاـ، ختصص: أنظر(2)

 .27 ص. 0 20، 2كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، سطيف 
(3)

UNDP, Human Development Report 2002, Dee ping Democracy in Fragmented World, pp.76  
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ض خُاتهم، ٖلى الؿُُغة ٨ًؿبهم مما ا،وا٢عي زُاعا الىاؽ ًماعؽ وبهظا الٟغص، خُاة في جازغ التي ال٣غاعاث واجساط ٍؼ  مً ٍو

. ( )بد٣ى٢هم الٟٗلي الاهخٟإ

  :البِئت في الخم خماًت ألحل ؤلاوؿان خلىق  مً الخمىحن مغجىؼاث: 1 -زالثا

:  ًلي ٦ما البِئت في الخ٤ خماًت ألظل ؤلاوؿان خ٣ى١  مً للخم٨حن ألاؾاؾُت اإلاغج٨ؼاث جٓهغ    

 اإلاجخمُٗت الٟئاث ل٩ل واليكُت اإلاىؾٗت اإلاكاع٦ت مً ٖالُا ٢ضعا ًخُلب ؤلاوؿان خ٣ى١  مً الخم٨حن ؤن -
الم، وؤظهؼة وؤخؼاب وه٣اباث ظمُٗاث مً اإلاضوي اإلاجخم٘ ٦مىٓماث اإلاسخلٟت، ما٫ عظا٫ وؤًًا ؤلٖا  وال٣ُإ ألٖا
ئت ألانلُىن، والؿ٩ان وألا٢لُاث الاظخماعي والىٕى الخام، م الكباب ٞو حَر ؼ في ٚو  وجغ٢ُت لبُئُت،ا الش٣اٞت حٍٗؼ

. البُئي الخسُُِ في اإلاكاع٦ت وجضُٖم البُئُت، اإلاىاَىت

 البُئُت، ال٣غاعاث نى٘ في اإلاكاع٦ت في خ٣ه مً اهُال٢ا ؾلُمت، بِئت في بالخ٤ اإلاىاًَ اهخٟإ ًخد٤٣ وختى  
ٗالت واًجابُت صاثمت اإلاكاع٦ت َظٍ ج٩ىن  ؤن ًجب جي الضولي اإلاؿخىي  ٖلى ٞو  البُئُت ال٣ًاًا َغح عةبًغو  واإلادلي، والَى

 عؤحها ًٖ حٗبر ؤن اإلاسخلٟت للٟئاث الٟغنت وبجاخت وجىؾُٗه، خىلها الى٣اف وبزغاء الؿُاسخي، الٗمل بغامج م٣ضمت في
٘ الٗلجي الُغح ٌٗجي ما مىٓىعَا، وجُغح  الىعي بيكغ اإلاٗىُت واإلااؾؿاث بالخىمُت اإلاخٗل٣ت وألاوكُت البرامج إلاكاَع
ٗالُت إلصامت الٓغوٝ تهُئت ٖلى حٗمل التي الٗامت، بالؿُاؾاث الخانت اعاثال٣غ واجساط البُئي،  اخترام اؾتراجُجُاث ٞو

. ؾلُمت بِئت في الخ٤ وجغ٢ُت وخماًت

اع َظا في الخم٨حن ؤن ــ  والتي البُئُت، اإلاٗلىمت في اإلاىاًَ خ٤ جُٟٗل بمٗجى اإلاٗلىماث، قٟاُٞت ؤًًا ًخُلب ؤلَا

ىؽ اجٟا٢ُت بدؿب حٗجي ت ؤو مغثُت ؤو م٨خىبت نُٛت في الجاَؼة اإلاٗلىماث ظمُ٘ ،( )1998 لٗام آٚع  ؤو مؿمٖى
 وألاعى، والخُىاهاث والتربت واإلااء، ٧الهىاء، البِئت ٖىانغ خالت جخًمً والتي آزغ، ماصي ق٩ل ؤي في ؤو ال٨تروهُت،

ت، ؤلاظغاءاث جخًمً ٦ما ٞحها، اإلاازغة والٗىامل الُبُُٗت، واإلاىا٢٘  والؿُاؾاث بالبِئت اإلاخٗل٣ت جٟا٢ُاثوالا ؤلاصاٍع

.  البِئت ٖىانغ ٖلى ٖىاعى لها ٩ًىن  ؤن ًدخمل ؤو لها التي والبرامج والخُِ وال٣ىاهحن

 صون  البُئُت اإلاٗلىماث بخ٣ضًم ج٣ىم بإن هٟؿها، الضولت مً جل٣اثُت اًجابُت بهٟت ٩ًىن  ٢ض اإلاٗلىمت في والخ٤

إل الجمهىع  مً َلب َىا٥ ٧ان متى اإلاٗلىماث، َظٍ ؤلاصاعة ج٣ضم ؤن ًم٨ً ٦ما. لها واإلاهخمحن ألاٞغاص َلب ت بااَل  ومٗٞغ
. ( )البِئت جسو مُٗىت مٗلىماث

 هدى اإلاؿاولُت صعظت وعٞ٘ واإلاؿاءلت الكٟاُٞت: مبضؤي لىا ًد٤٣ البُئُت اإلاٗلىمت في للخ٤ الجُض الخُٟٗل بن
الماث ألازُاع ٦ثرة ُه وصعظت ؤلاوؿان ؾلى٥ م٩ىن  بلى اؤؾاؽ جغظ٘ التي البُئي، الخضَىع  ٖو . ٖو

 َى مهم مبضؤ جُٟٗل ٖلى ؾلُمت بِئت في اإلاىاًَ خ٤ خماًت ألظل ؤلاوؿان خ٣ى١  مً الخم٨حن ًغج٨ؼ ٦ما -
ى البُئُت، الٗضالت  ال٣اصمت، ألاظُا٫ وخ٣ى١  البُئُت اإلاىاعص خماًت يغوعة الخالُت ألاظُا٫ ٖلى ًٟغى ؤزالقي التزام َو

                                                           
(1)

 Deepa Narayan, Empowerment and poverty reduction, Washington, the World Bank, 2002, pp .14. 
. 998 جواف  25ة الثانية من اتفاقية آرغوس حوؿ البيئة، اللجنة االقتصادية لألمم ادلتحدة، ادلنعقدة يف الدامنارؾ يف راجع ادلاد(2)

http://www.unece.org/ 
(3)

 Philippe Renaudiere , Aspects juridiques du droit d‟accès a l‟information environnementale, le 

développement durable des territoires, Bruscelles, Bruylant, 2005, pp. 210. 
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ترة واخض ظُل خُاة ٖلى ًخى٠٢ ال البِئت في الخ٤ جد٤ُ٣ ألن وطل٪ تراث ٢اصمت ؤظُا٫ بلى ًمخض وبهما مُٗىت، ػمىُت ٞو  ٞو

. مؿخ٣بلُت ػمىُت

 وبمىهجُت بمؿاولُت، وألاعاضخي واإلاُاٍ الُا٢ت مشل الُبُُٗت اإلاىاعص بصاعة ٖلى الٗمل ًجب الؿُا١، َظا وفي    
 بمٗجى اإلاؿخ٣بل، ؤظُا٫ بةم٩اهاث اإلاؿاؽ ٚحر مً بد٣ى٢ه، هخٟإالا وجدؿحن الخالي الجُل اخخُاظاث بًمان حؿمذ

ضم اؾخضامتها ٖلى الٗمل يغوعة  في بالخ٤ الاهخٟإ يمان بلى الىنى٫  َى والٛغى ال٣اصمت، باألظُا٫ الًغع  بلخا١ ٖو

. مؿخضام بك٩ل ؾلُمت بِئت

 مكا٧ل ال٣اصمت ألاظُا٫ جىعٍض مٖض الخالي الجُل مً ٣ًخطخي البُئُت الٗضالت في الخ٤ ٞان طل٪، بياٞتالى

 ؤو ماصي باخخُاَي ألاظُا٫ لهظٍ الُبُُٗت اإلاىاعص ٖلى الخٟاّ ٖلى الٗمل اإلا٣ابل وفي ،( )مىاظهتها ًٖ حعجؼ ا٩ًىلىظُت
. مترا٦مت زغوة

 البِئت في للخم الًامً البُئي ألامً لخدلُم الىمىطج ؤلاوؿاهُت الخىمُت: عابٗا

 ؤلاوؿان ؤحل ومً باإلوؿان، ؤلاوؿان، جىمُت.. ؤلاوؿاهُت الخىمُت: 1-عابٗا

ً ،1986 الخىمُت في الخ٤ بٖالن بمىظب  ؤلاوؿان، خ٣ى١  مً خ٤ هي الخىمُت بإن ؤقغها ؤن ؾب٤
ّم
م٨  بٖما٫ مً ًُه

اث ؤلاوؿان خ٣ى١  ظمُ٘ ى جاما، بٖماال ألاؾاؾُت والخٍغ  ججاٍ والٗضالت ؤلاههاٝ مٟهىم خى٫  ؤؾاسخي، بك٩ل ًخمغ٦ؼ َو
اصي  والخغمان، ال٣ٟغ ٌٗاهىن  الظًً ؾ٩انا٫ ٚالبُت ٘ بلى بظل٪ ٍو اٍ، مؿخىي  ٞع ٣ا ٞاهه الٞغ الن لهظا ٞو  وو٣ٞا ؤًًا، ؤلٖا

ٗض ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم لبرهامج
ُه
غ ؤو٫  طل٪  وؤ٦ض ألابٗاص، مدكاب٨ت ٖملُت الخىمُت ح ٞا 1990 ؾىت ج٣ٍغ ٗغّم  بإجها الخىمُت مُه

.  ( )للىاؽ اإلاخاخت الخُاعاث جىؾُ٘ ٖملُت

الخٔ  َظًً بحن وما ؤزغي، ظهت مً والخُاعاث ظهت مً ال٣ضعاث بحن ًغبِ ؤهه للخىمُت، الجضًض اإلاىٓىع  َظا في ٍو
ت، ومٟهىم اإلاٟهىمحن ت ألامغ حٗل٤ ؾىاء الخٍغ ت الاًجابي بمٗىاَا بالخٍغ ب التي الخُاة هٕى ازخُاع في ٧الخٍغ  ؤلاوؿان ًٚغ

ت الؿلبي بمٗىاَا ةالخغي  ؤو مم٨ىت، صعظت بإ٦بر ٌِٗكها ؤن  اإلاًمىن  ؤن ؤماعجُاؾً ٌٗخبر لظل٪. مشال ال٣ٟغ مً ٧الخٍغ
ت، َى للخىمُت الخ٣ُ٣ي ت وجبرػ الخٍغ ت ٨ٟ٦غة الخٍغ ٍغ ت ظَى  هي ؤلاوؿاهُت الخىمُت اٖخبرها بطا زهىنا الخىمُت، في ومغ٦ٍؼ

م الِٗل في ٫ؤصخي خ٤ بكغا ٧ىجهم وإلاجغص للىاؽ اإلاٗجى، وبهظا ،"الىاؽ زُاعاث جىؾُ٘ ٖملُت" ا، ماصًا ال٨ٍغ  ومٗىٍى

ترجب :  ( )طل٪ ٖلى ٍو

٣ا طل٪ في وجخٗامل اَخمامها، مغ٦ؼ في الىاؽ جً٘ الخىمُت ؤن -1 ضم اإلاؿاواة إلابضؤ ٞو  ألي البكغ بحن الخمُحز ٖو
.  ٧ان مهما اٖخباع

                                                           
 .4 20سبتمرب  8 عدالة عرب األجياؿ، شبكة أبو ضيب، تونس : ، العدالة االجتماعية28االسكواش، الدورة الوزارية ( )
ادلتحدة، اجمللس االقتصادي االجتماعي، جلنة حقوؽ اإلنساف،  أرجوف ؾ سانفوتيا، دراسة عن احلالة الراىنة للتقدـ احملرز يف تنفيذ احلق يف التنمية، األمم: أنظر (2)

 ، ص 55 /53وقرار اجلمعية العمة  998/72 عمال بقرار اللجنة  56الدورة 
اإلشكاليات والتحديات : عبد احلسٌن شعباف، احلكم الراشد والتنمية ادلستدامة -أنظر (3)

www.ahewar.org/debat/show.art.asp? 
 حقوؽ اإلنساف والتنمية، مرجع سابق: شل، التنمية القائمة على حقوؽ اإلنساف، الدليل العريبأمٌن مكي مد   -
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ت الخُاعاث لخىُٓم تهضٝ الخىمُت ؤن -2 تاإلاًٗ الجىاهب حكمل ٞهي. الضزل ٣ِٞ ولِـ البكٍغ ت مشل ٍو  الخٍغ
ت وا٦دؿاب غة حٗجي ال ٞالخىمُت ؤلاوؿاوي، واإلاكتر٥ ؤلاوؿاهُت وال٨غامت بالجما٫ الخمخ٘ وخ٤ اإلاٗٞغ  ٞدؿب، اإلااصًت الٞى

ت، ال٣ضعاث ببىاء ؤًًا تهخم ول٨جها  وؤلاهخاط ؤلاوؿاوي اليكاٍ مجاالث في ٖام بك٩ل اإلا٣ضعة َظٍ وباؾخسضام البكٍغ

 . اإلاضوي واإلاجخم٘ والؿُاؾت

غ الاهدباٍ يغوعة ٖلى جا٦ض الخىمُت ؤن -3 ُخه الا٢خهاصي الىمى لجَى  ولهلخه الؿ٩ان، بحن جىػَٗه وق٩ل ولىٖى

ل، اإلاضي ٖلى والؾخضامخه البكغ بدُاة م الِٗل في الخىانل ؤي الٍُى .    تهضًض ؤو زٝى صون  الصخصخي وألامان ال٨ٍغ

 ؤخضزتها التي الؿلبُت الىخاثج إلاىاظهت ٦دل ْهغ ؤو خض، لىي٘ ْهغ ؤلاوؿاهُت الخىمُت مٟهىم ؤن هجض وبظل٪
 الخىػَُٗت، والٗضالت الا٢خهاصًت، لل٨ٟاءة الًامً اإلااؾسخي لئلنالح ُٚاب مً  ـــ الا٢خهاصًت الٗىإلات زهىنا ــ الٗىإلات

 والبُالت، وألاوبئت ال٣ٟغ واهدكاع الُبُُٗت، اإلاىاعص واؾخجزاٝ البُئي ٧الخضَىع  البِئت، مجا٫ في زانت الٟاصخت وألايغاع
زل جىػَ٘ وؾىء ى نُٗض ٖلى والثروة الضّم  ؤظل مً مباصعاث يمً ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم بغهامج ٖلُه ؤ٦ض ما الٗالم،َو

 لخد٤ُ٣ الالػمت ال٣ضعاث جىمُت في الخ٨م، بكاون اإلاخٗل٣ت اإلاباصعاث َضٝ ًخمشل ؤن ًيبغي" ؤهه ،UNDP  1994 الخٛحر
تألاو حُٗي التي الخىمُت، حر  للٗمل، الالػمت الٟغم وزل٤ البِئت، واؾخضامت باإلاغؤة والجهىى لل٣ٟغاء لٍى  مً طل٪ ٚو

. ( )"اإلاِٗكت ؤق٩ا٫

غ.. البُئي ألامً:  2-عابٗا البُئُت ألازُاع مً وؤلاوؿان البِئت جدٍغ  

ا البُئي ألامً ٌك٩ل ت العجباَه مغ٦با، مىيٖى  اإلاغجبُت بُئُتا٫ ألاػماث في ؤؾاؾا ج٨مً اإلاازغاث، مً بمجمٖى
 وهضعة ومجاٖت ٣ٞغ مً ٖجها ًىجم وما والخصخغ، الخغاعي  والاخخباؽ اإلاىار وحٛحر الجٟاٝ مشل الُبُُٗت، بال٩ىاعر

ت ؤلاقٗاُٖت اإلاىاص اؾخسضام مشل ؤلاوؿاهُت، بالؿلى٧اث اإلاغجبُت البُئُت ألاػماث في ج٨مً وؤًًا جلىثها؛ ؤو اإلاُاٍ  ٦ُماٍو

.  الصخت في والخ٤ الٛظاء في الخ٤ زانت ؤلاوؿان خ٣ى١  ٖلى وزُمت هخاثج مً جسلٟه وما إلاخٟجغةا واإلاىاص بُىلىظُت، ؤو

لى ى ألاٞغاص، لخُاة اإلاضٖمت الصخُت البِئت ٖلى بالخٟاّ ٌؿمذ ٖامل ٦إَم البُئي ألامً ًٓهغ َظا، ٖو  بظل٪ َو

ٗغَوٝ  آزاع لها ج٩ىن  ؤن ًم٨ً التي ال٠ًٗ مهاصع ومً ( )البُئُت ألازُاع مسخل٠ مً وؤلاوؿان البِئت جدغع  اهه ٖلى ٌُه
 وصخُت، هُٟٓت بِئت في خ٣ه مً بوؿان ٧ل جم٨حن بلى الجهاًت في ًاصي جد٣ُ٣ه البُئي ٞاألمً.( )ؤلاوؿاوي ألامً ٖلى ؾلبُت

اء ٌك٩ل بضوعٍ والظي . ؤلاوؿان خ٣ى١  ظم٘ لخد٤ُ٣ الٖى

                                                           
(1)

UNDP, Governance for Sustainable Human Development, A UNDPPolicy document, January 

1997,p. 10 
، يف جنيف، ُوضعت أوؿ وثيقة دولية تنص 994 /6/05 منها اتفاؽ كيوتو؛ ويف  ويعترب التلوث من أىم أعداء البيئة، وقد أبرمت عدة اتفاقيات هبذا اخلصوص،(2)

: على
. جلميع البشر احلق األساسي يف بيئة تليق بصحتهم وبرخائهم -
 .تلتـز الدوؿ باحملافظة على البيئة وادلوارد الطبيعية وتستخدمها خلًن األجياؿ احلاضرة وادلستقبلية -
 .ات البيئية الضرورية لعمل احمليط احليوي، وتصوف التنوع البيولوجيحافظ الدولة على األنظمة والعملي -
 .حتدي د الدوؿ دلعايًن واحدة حلماية البيئة -

(3)
P.H. Liotta et Al, Environmental change and Human Security: recognizing and acting on hazard 

impacts, New York, Springer, 2007, p223. 
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ان ًٓهغ َىا، مً  خ٤ لخماًت الًامىت البِئت ٖلى اإلاداٞٓت يٖل ٢ضعجه مضي في البُئي لؤلمً الخ٣ُ٣ي الَغ

ىا. ألاٞغاص لخُاة مضٖمت ؾلُمت بِئت في اإلاىاًَ  الُبُٗت م٘ الخٗامل في الترقُض مٟهىم ٖلى هخ٩لم ؤن بىا ظضًغ َو
 الخىمُت م٣ىماث زال٫ مً ؤلاوؿاهُت، وب٣اء ؤلاوؿان زضمت في وظٗلها الخ٨ىىلىظُا ؤوؿىت مٟهىم وؤًًا ومىاعصَا،

 صوع  حؿخضعي ظمُٗها والتي البُئُت، الخى٦مت وؤزحرا البُئُت، والاؾخضامت البُئُت، الضًم٣غاَُت في واإلاخمشلت ًت،ؤلاوؿان

ى ألاؾاسخي، الٟاٖل َى ؤلاوؿان الجهاًت ٟٞي  لئلوؿان، مدىعي ظا. البُئي ألامً ازخال٫ خالت مً ألاو٫  اإلاخإزغ َو  ما َو

: ًلي ُٞما هىضخه

: البِئت في للخم الًامً البُئي ألامً لخدلُم وؿاهُتؤلا الخىمُت ملىماث:3-عابٗا

 (الدكاعهُت للضًملغاَُت همِ): البُئُت الضًملغاَُت-ؤ

 اإلاٟهىم َظا وكإ خُض البُئُت، وؤلاصاعة ال٣اهىن  في الجضًضة اإلاٟاَُم ؤخض البُئُت الضًم٣غاَُت مٟهىم ٌك٩ل

 في الخ٤ الخىمُت، في الخ٤ الشالض، الجُل خ٣ى١  قملوث. ؤلاوؿان خ٣ى١  مً الشالض الجُل وجُىع  وكىء م٘ وجُىع 
 وفي البُئي، الخسُُِ في اإلاكاع٦ت في والخ٤ البُئُت، اإلاٗلىماث بلى الىنى٫  خ٤ مً ٖىه ًخٟٕغ وما البِئت في الخ٤ الؿلم،

.  البُئُت آلازاع طاث ال٣غاعاث نى٘

 وطل٪ البُئي، والخسُُِ الدؿُحر مجا٫ في ؤلاوؿاهُت ال٣ضعاث مجالُت بخىؾُ٘ حؿمذ البُئُت ٞالضًم٣غاَُت    
٠ُ الالػمت الٟغم بةجاخت ت ال٨ٟاءاث وجدٟحز ال٣ضعاث، َظٍ لخْى غ، ال٣ابلت البكٍغ  لخ٣لُو اإلاؿاواة يمان م٘ للخٍُى

 لخماًت اإلاؿخلؼمت الاؾتراجُجُاث وجهمُم بٖضاص ٖىض الخمُحز ؤق٩ا٫ ٧ل ٖلى الخٛلب ٖلى والٗمل الٟغم، في الشٛغاث

ا والخصخغ والخلىر البُئي الخضَىع  ومىاظهت البِئت حَر . البُئُت ألازُاع مً ٚو

غ ٖلى البُئُت الضًم٣غاَُت وحٗخمض    ُت جٍُى ت والبرامج الؿُاؾاث ووي٘ اإلااؾؿاث هٖى  هظ٦غ اإلاىاؾبت الخىمٍى

٘، الخمشُل ماؾؿاث ال٣ًاثُت، واإلااؾؿاث الهُئاث: مجها  ألاؾاؾُت الخضماث ًمج٣ض بها اإلاىٍى الٗامت اإلاغا٤ٞ والدكَغ

ا الٗلمي والبدض والؿ٨ً والصخت ٧الخٗلُم حَر . ٚو

ىا اإلاؿخ٣بل، في الجضي الخ٨ٟحر ٌٗاص٫ الاؾخضامت مٟهىم: البُئُت الاؾخضامت-ب  ال٣اصمت ألاظُا٫ مهحر به وٗجي َو
 بن آلان ٖلحها نلىاح التي الٟغم حٗاص٫ اإلا٣بلت لؤلظُا٫ ٞغم جغ٥" يغوعة ؤي الخالُت، ألاظُا٫ ٞغم ٖلى الخٟاّ م٘
ظا ،"( )ؤ٦ثر ٨ًً لم ا يىابِ جد٨مه اإلاٟهىم َو : ًلي ُٞما هىظَؼ

 ب٩ل البِئت ٖلى الخٟاّ بًغوعة الخالُت، ألاظُا٫ ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ ؤزال٢ُا التزاما حك٩ل البُئُت الاؾخضامت    -
ما٫ ٧ل ًٖ وال٠٨ م٩ىهاتها، ا الخغاعي  الاخخباؽ البُئي، رالخلى الُبُُٗت، اإلاىاعص ٧اؾخجزاٝ لها، اإلاضمغة ألٖا حَر  مً ٚو

. ؾلُمت بِئت في للخ٤ الًامً البُئي ألامً جد٤ُ٣ بهٗىبت جىبئ التي ألازُاع َظٍ

٤ الاؾخضامت ؤن    -  اؾدىٟاط ٖضم: هي مدضصة إلاٗاًحر اإلاؿخضامت واإلااؾؿاث الٗملُاث جلبُت جخًمً اإلاٗجى َظا ٞو
ؼ ال٣اصمت، ألاظُا٫ مىاعص  هُا١ ٖلى واإلا٩اؾب اإلاؿاولُاث وج٣اؾم باؾخمغاع، واإلااؾؿاث امألاشخ ٢ضعاث حٍٗؼ

 .( )واؾ٘

                                                           
 .299-298، ص2000اقتصاديات ادلوارد البيئية، االسكندرية، دار ادلعرفة اجلامعية، : لكرصل عبد ربو، زلمد عزت زلمد إبراىيم غزالفزلمد عبد ا( )
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ً الُبُٗت، اإلاىاعص لخضبحر همىطط وهي (الغاقض الخىم): البِئت الخىهمت-ج
َو
 الاؾخضامت بصعاط مً الضولت جم٨

ت، ؾُاؾتها نلب في البُئُت  ٖلى اٖخماصا بُئُت،ا٫ بكإن واإلاٗلىماث اإلاُُٗاث جضبحر ٦ُُٟت ٞهم ٖلى وحؿاٖضَا الخىمٍى
 مجا٫ في الخسهُو م٘ ال٣اهىن، وؾُاصة واإلاؿاءلت الكٟاُٞت اإلاكاع٦ت، وهي الغاقض للخ٨م ألاؾاؽ اإلاباصت بلى الاخخ٩ام

.  البُئُت الٗضالت ومبضؤ البُئُت، اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  مبضؤ البُئُت، اإلاكاع٦ت مبضؤ ٞىجض، البِئت،

حر الغؾمُت للخٟاٖالث مدهلت بال هي ما البُئُت الٗامت الؿُاؾاث ؤن هي البُئُت الخى٦مت ومىهجُت      ٚو

: بُاهه ًلي ٦ما الخام وال٣ُإ اإلاضوي اإلاجخم٘ ،(اإلادلُت الجماٖاث -الخ٩ىمت) الضولت: الٟاٖلحن مً ٖضص مً الغؾمُت

ٗاث جغظمت الضو٫  ٖلى ًيبغي  :الخىىمت-1-ط     ىُت ؾُاؾاث بلى الضولُت، البُئُت الدكَغ  ؾً زال٫ مً َو

جي، الهُٗض ٖلى بها للخ٨ٟل َُئاث وبخضار ٢ىاهحن، .  اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى ؤًًا اإلاؿاولُت وجدمل الَى

 بٗملُاث وج٣ىم للخىمُت، والاؾتراجُجي الغثِسخي اإلادغ٥ اإلادلُت الجماٖاث حٗض:اإلادلُت الجماٖاث-2-ط    
ت الاؾتراجُجُاثو الؿُاؾاث ًٖ اإلاىبش٣ت اإلادلُت الٗمل بغامج وجىُٟظ جسُُِ  في عثِؿُا صوعا وجلٗب الىَىُت، الخىمٍى

حر اإلادلُحن، الٟاٖلحن حٗبئت ت ألامىا٫ وجٞى  وصٖم البِئت ٖلى الخٟاّ ٌك٩ل لظل٪ اإلاؿخضام، الخضبحر لًمان الًغوٍع

ت حجغ الخىمُت . مهامها يمً الؼاٍو

اٖل البُئُت، خى٦متا٫ م٩ىهاث مً ؤؾاسخي م٩ىن  اإلاضوي اإلاجخم٘: اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث-3-ط  ظاهب بلى وكِ ٞو
 والؿُاسخي الاظخماعي الخٟاٖل مإؾؿت ٖلى ٌٗمل الاظخماعي، اإلاا٫ لغؤؽ مهم ومهضع الخام، وال٣ُإ الضولت

٠ والظي والبُئي، والا٢خهاصي ؼ مباقغة بهٟت ًْى  ؾلُمت، بِئت في الخ٤ ٞحها بما ؤلاوؿان وخ٣ى١  الخىمُت لخٍٗؼ

غاٝ اإلاخٗضصة البُئُت ال٣غاعاث في الخ٩ىمُحن ٚحر للٟاٖلحن ؤ٦بر ٦تمكاع ًًمً اإلاضوي ٞاإلاجخم٘ . ألَا

 التي الاظخماُٖت، اإلاؿاولُت الالتزام الخام ال٣ُإ ٖلى البُئُت الخى٦مت مٟهىم ٣ًخطخي:الخام اللُإ-4-ط   
 الؿُاؾاث البُئُت، ال٣ُم في اإلاباصت َظٍ ؤَم وجخلخو. البِئت م٘ الخٗامل في ؤلاوؿان وخ٣ى١  الخىمُت مباصت ٖلى حٗخمض

 .البُئي الٗمل وؤزحرا البُئُت، الٗملُاث البُئُت، ألابٗاص البُئُت،

 الخاجمت

اء طل٪ حك٩ل البِئت ؤن البدشُت، الىع٢ت َظٍ زال٫ مً وهسلو  ألاؾاؾُت، الخ٣ى١  ظمُ٘ بمماعؾت ال٨ُٟل الٖى

 زُىة وفي. وجُلٗاجه ؤلاوؿان خاظاث إلقبإ ما نم٩ا وفي ما و٢ذ في اإلاخاخت والاظخماُٖت اإلااصًت اإلاىاعص ظملت ٞهي
ئت  ؤلاوؿان خ٣ى١  مً ٦د٤ البِئت في الخ٤ ٖلى نغاخت هو ٞاهه ،2016 ألازحر حٗضًله في الضؾخىعي اإلااؾـ مً ظٍغ

ٗؼػ  بالصها، في ؤلاوؿان خ٣ى١  مىٓىمت واضر بك٩ل ًضٖم ما. وخماًتها مجها الخم٨حن الىاظب ُض بك٩ل َو  مدىعٍت َو

. البِئت م٘ اإلاخىا٣ٞت الخىمُت وبغامج الضًم٣غاَي الخ٨م ٖملُاث في اإلاىاًَ

اٍ جد٤ُ٣ بلى اإلابضؤ خُض مً تهضٝ اإلاؿخضامت الخىمُت ٧اهذ وإلاا ا في ٞةجها الا٢خهاصي، الٞغ َغ  البٗض جًم ظَى
 في الخىمُت ؤن ٖجيي ما اإلا٣بلت، لؤلظُا٫ ؤًًا ول٨ً الخالي للجُل ٣ِٞ لِـ الاؾخضامت، َاب٘ ٖلحها ًًٟي الظي البُئي،

                                                                                                                                                                                     
(1)UNDP, Governance for Sustainable Human Development, op.cit, p.71 



 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

95 

 خ٣ى١  مً الخم٨حن بؾتراجُجُت اٖخمضث ما بطا البِئت في اإلاىاًَ خ٤ اهخٟإ ٖلى جداٞٔ ؤن ًم٨ً البِئت م٘ جغابُها

: ًلي ٦ما ؤلاوؿان،

٨ؿبهم اإلاجخمُٗت، والٟىاٖل ألاٞغاص مسخل٠ ٢ضعاث مً ًىؾ٘ ؤن قإهه مً خ٣ى١  مً الخم٨حن - ت ٍو  خٍغ

ض بالبِئت، اإلاخٗل٣ت ال٣غاعاث جل٪ ومجها ال٣غاعاث، اجساط في الازخُاع ٍؼ  .بد٣ى٢هم الٟٗلي الاهخٟإ مً ٍو

 مىٓىمت يمً خ٣ى١  وهي الٗضالت، في والخ٤ البُئُت اإلاٗلىمت في والخ٤ اإلاكاع٦ت في ٧الخ٤ البُئُت الخ٣ى١  -
ذ التي جل٪ زانت الضو٫، ٖاج٤ ٖلى التزاما حك٩ل ؤنبدذ ؤلاوؿان، خ٣ى١  ا في متؾلي بِئت في بالخ٤ اٖتٞر  مشل صؾاجحَر

 ال٣اهىوي اليؿُج في بالبِئت اإلاخٗل٣ت الضولُت الاجٟا٢ُاث وبصماط الىَىُت ال٣ىاهحن جى٣ُذ ٣ِٞ ٖلحهالِـ ًدخم الجؼاثغ،

ت، والبرامج اإلااؾؿُت ال٣ضعاث بىاء ؤًًا ول٨ً الؿُاسخي،  .البِئت في بالخ٤ الٟٗلي الاهخٟإ لخىُٟظ الخىمٍى

٫  بإن ٦ُٟل وؿانؤلا خ٣ى١  ٖلى ال٣اثم الىهج  - دىَو ى ؤقمل مٟهىم بلى اإلاؿخضامت الخىمُت مٟهىم ًُه  الخىمُت َو
ى والٗضالت، ؤلاههاٝ خى٫  ًخمغ٦ؼ الظي اإلاٟهىم ؤلاوؿان،َظا ؤظل ومً باإلوؿان ؤلاوؿان جىمُت ؤلاوؿاهُت،  ٖملُت َو

ت البِئت في للخ٤ الًامً البُئي ألامً جد٤ُ٣ ألظل ؤلاوؿاهُت الخىمُت وحٗخمض.للىاؽ الخُاعاث جىؾُ٘  مً مجمٖى
. البُئُت والخى٦مت الاؾخضامت البُئُت، الضًم٣غاَُت: الخهىم وظه ٖلى مجها هظ٦غ آلالُاث،
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ما الظي ًجب ؤن ٌؿخضام؟ : الٗضالت ما بحن ألاحُاٌ
 ، الجؼابغ-2-جسهو كاهىن البِئت حامٗت ؾُُف ، ماحؿخحر في اللاهىن الٗام  ، ٖلُىي فاعؽ

 

 

 

  :ملخو

 ؤَم ؤخض ٌٗضّم  البُئُت والاجٟا٢ُاث اإلاىاز٤ُ مً الٗضًض في ج٨َغؿه جم الظي ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت مبضؤ بن

 ألاؾئلت مً الٗضًض ًشحر بدُض مدخىاٍ، خُض مً الٛمىى ٨ًخىٟه اإلابضؤ َظا ؤن هجض ول٨ً. اإلاؿخضامت الخىمُت م٣ىماث

ىا ؟ الالخ٣ت ألاظُا٫ ؤظل مً َاوخٟٔ اؾخضامتها ًجب التي البُئُت الٗىانغ هي ما: مجها  ًغي  مً ٞهىا٥ اه٣ؿاما هجض َو
ىا٥ ٣ِٞ للبِئت ألاؾاؽ الٗىانغ بدٟٔ بلتزام ٖلُىا ٣ً٘ ؤهه  البُئُت الٗىانغ ظمُ٘ خٟٔ يغوعة ًغي  آزغ ٢ؿم َو

. الالخ٣ت ألاظُا٫ ؤظل مً

ABSTRACT : 

 The intergenerational equity is one important legal element of the sustainable 

development . It appear in many environmental instruments and conventions, but the nature of 

this principle is very controversial and ambiguous. The big question here is what should be 

sustained for the future generations ? do we need to protect those aspects of the environment 

necessary for survival or we need to protect all the aspects of the environment. 

 

 ملضمت

 جدٍغ٪ بلى ؤصث التي  الخُحرة البُئُت ألايغاع بغوػ م٘ زانت واؾ٘، ظض٫ مدل والخىمُت البِئت بحن الٗال٢ت بن       

خباع بٗحن ًإزظ خل بًجاص لًغوعة الٗالمي الغؤي ت الخاظاث الٖا  لم الُىم ٞالضو٫ .البِئت خماًت ومؿإلت للضو٫  الخىمٍى
 مسخل٠ لًٛٔ و٦ظا اإلاى٠٢ لخُىعة هٓغا الخالُت الخىمُت في وؤلاؾخمغاع ةالبُئي ألايغاع ججاَل بم٣ضوعَا ٌٗض

حر الخ٩ىمُت واإلاىٓماث الجمُٗاث  ؤلاهخ٣اصاث خضة مً الخس٠ُٟ الضو٫  ٞداولذ.  البِئت مجا٫ في الىاقُت الخ٩ىمُت ٚو
ى ماجمغ اؾخى٦هىلم، بماجمغ بضءا وؤلا٢لُمُت الضولُت اإلااجمغاث مً الٗضًض ب٣ٗض البِئت مجا٫ في لخ٣تها التي  صي ٍع

اوؿبىعٙ، ماجمغ ،1992 ظاهحرو ى ماجمغ ظَى .  البُئُت ؤلاجٟا٢ُاث مً الٗضًض بلى زلهذ والتي 20+ ٍع

٣ُي ٦دل اإلاؿخضامت الخىمُت اهتهاط يغوعة ٞحها  ظاء ما وؤَم           خباعاث ًضمج جٞى  الؿُاؾاث في البُئُت ؤلٖا

ت غ في ظاء ٣ٞض. الخىمٍى  صون  الخالُت ألاظُا٫ لخاظاث جد٤ُ٣ بإجها اإلاؿخضامت الخىمُت حٍٗغ٠ 1987 ٖام صبغوهخالن ج٣ٍغ
 البِئت ٖلى اإلاداٞٓت بةلؼامُت ال٣اصمت ألاظُا٫ ججاٍ بلتزام لها الخالُت ألاظُا٫ ؤن ٞجلي.ال٣اصمت ألاظُا٫ بداظاث اإلاؿاؽ

 خٟٓها ٖلُىا ًجب التي الٗىانغ ةمؿإ٫ خى٫  واضر ٚحر ؤلالتزام َظا ؤن هجض ول٨ً. الُبُُٗت اإلاىاعص ومسخل٠
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 مهلخت بحن حٗاعى لىظىص هٓغا قاث٨ت مؿإلت هي ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت بىاؾُت ؤلاؾخضامت ٞمؿإلت. واؾخضامتها
حر مىاؾبت ببِئت ألا٢ل ٖلى الخمخ٘ ال٣اصم للجُل ًدؿجى ختى جطخُاث بخ٣ضًم مُالب الخالي ٞالجُل ألاظُا٫،  ملىزت ٚو

ى ٧لُا،  الخىمُت مً للخض ٞىعٍت بظغاءاث واجساط الُبُُٗت الثرواث مسخل٠ اؾخٛال٫ ٣ٖلىت بلؼامُت ي٣ًخٌ ما َو

. الجاثغة

 بالخ٨ىىلىظُا الُبُُٗت اإلاىاعص وه٣و الخانل الخلىر ؤهىإ مسخل٠ بمىاظهت مُالبا ؾ٩ُىن  ال٣اصم الجُل بنّم 
 ٦جُل ٖلُىا ًجب التي البُئُت الٗىانغ هي ،ما بمٗجى بمدخىاَا ًخٗل٤ عثِؿا حؿائال جُغح الاؾخضامت ٞمؿإلت اإلاخُىعة

 والصخت الى٠ُٓ واإلاُاٍ الهىاء وهي  للىجاة ألاؾاؽ الٗىانغ في ٣ِٞ جخمشل َل ؟ ال٣اصم للجُل وه٣لها خماًتها خالي

لى ؟ ؤزغي  ٖىانغ بلى طل٪ ًخٗضي ألامغ ؤن ؤم اإلاالثمت . ؤزغي؟ صون  بُئُت ٖىانغ خٟٔ ًخم ؤؾاؽ ؤي ٖو

٤ اإلاك٩لت َظٍ مٗالجت ؾىداو٫  :  آلاجُت الخُت ٞو

. ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت مبضؤ مٟهىم: ؤوال

. ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت مبضؤ حٍٗغ٠-1 

. ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت مبضؤ جُب٣ُاث-2 

. الاؾخضامت مدخىي : زاهُا

ت اؾخضامت-1  . ٢ٍى

 .يُٟٗت اؾخضامت-2 

 ألاحُاٌ بحن ما الٗضالت مبضؤ مفهىم: ؤوال

لى م٣ىماتها جىاٞغ ًخُلب جد٣ُ٣ها بن بل ألازغي، اإلاٟاَُم مً بالٗضًض وز٤ُ اعجباٍ لها اإلاؿخضامت الخىمُت بن         غ اإلاٗاًحر وؤخض وليالض لل٣اهىن   ألاؾاؽ اإلاباصت ؤخض ؤنبذ بل الضولُت واإلاىاز٤ُ الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض بمىظب ج٨غؽ الظي اإلابضؤ َظا. اإلاؿخ٣بلُت ألاظُا٫ خ٣ى١  خماًت يغوعة عؤؾها ٖو . ومؿخضام ٣ٖالوي الاؾخٛال٫ َظا ٩ًىن  بدُض الُبُُٗت، زغواتها إلاسخل٠ الضولت اؾخٛال٫ ٦ُُٟت لخ٣ٍغ

ف-1  ألاحُاٌ بحن ما الٗضالت مبضؤ حٍٗغ

 ًٖ ج٩لم ( Principles of International Environmental Law: بٗىىان (Philippe Sands  ؾاهض ُٞلُب) ٦خاب في 
ضّم  اإلاؿخضامت الخىمُت م٣ىماث  ألاظُا٫ إلاهلخت الُبُُٗت الثرواث مسخل٠ خٟٔ يغوعة ٖلى ج٣ىم ألازحرة َظٍ ؤن ٖو

ٗىص (( )).اإلاؿخ٣بلُت  Fairness ٦خابها في Brown Weiss واٌـ بغاون  لؤلؾخاطة ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت ٨ٞغة ببغاػ في الًٟل َو

to Future Generation »  «ُت ًدٟٔ ؤن ٖلُه ًجب ظُل ٧ل:" ٢ىلهاب ال٨ٟغة ًٖ بضٞاٖها مغعَا ال٩ى٦ب في الخُاة هٖى  ٍو
ُت ألا٢ل ٖلى الالخ٤ الجُل ًخمخ٘ وؤن الخالي، الجُل ٖىض ٧اهذ التي مً ؤؾىؤ لِؿذ ويُٗت في الالخ٤ للجُل  خُاة بىٖى

تها واٌـ بغاون  وؤ٢امذ )( )(".الؿاب٤ الجُل بها جمخ٘ التي لخل٪ مكابهت ال٩ى٦ب في  ٨ٞغة: -ؤؾاؾُت ٖىانغ زالر ٖلى هٍٓغ

 الخايغ الجُل ظيؿىا ؤبىاء ٧ل م٘ باالقترا٥ ل٩ى٦بىا الُبُُٗت البِئت ًمل٩ىن  البكغي  الجيـ ؤن بدُض: (trust)ألاماهت

                                                           
(

(1)
) :Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, Second edition, Cambridge 

university press, 2003, p 253.  

(
(2)

): « each generation should be required to maintain the quality of the planet so that it is passed on in 

no worse condition than the present generation received it, and should be entitled to a quality of the 

planet comparable to the one enjoyed by previous generations ». 
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ا ال٩ى٦ب ًمل٪ ػمان ؤي في ظُل ٧ل وؤن. واإلاؿخ٣بلي  واإلاخمشلت ٖضًضة بلتزاماث  ٖلُه ج٣٘ وبىاؾُتها.  ؤماهت باٖخباَع

. ال٩ى٦ب ٖلى ٞاّالر في ؤؾاؾا

جب الخالي الجُل ٖلى خ٣ى١  لها الالخ٣ت ألاظُا٫ ؤن - . بها ًلتزم ؤن ٖلُه ٍو

 )( )(الٗضالت ٨ٞغة -

 باألظُا٫ جهخم إلااطا باالؾخضامت، اإلاخٗل٣ت الكاث٨ت ألاؾئلت مً الٗضًض ًشحر ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت مبضؤ بن   

ىا ؟، جىظض ال و٢ض جىظض ٢ض والتي الالخ٣ت  بحن ما الٗضالت مبضؤ بن(( )).ألاولى بالضعظت ؤزالقي َى ؤلالتزام َظا ؤن ظضن َو

 ؟ ؤلالتزام بهظا هدً هلتزم ختى لىا اإلاؿخ٣بلُت ألاظُا٫ ٢ضمذ ماطا: -هاخُخحن مً بًٗهم َٝغ مً لئلهخ٣اص حٗغى ألاظُا٫
 )( )(.ٚىُت الٛىُت والضو٫  ٣ٞحرة ال٣ٟحرة صو٫ ا٫ جب٣ي بدُض ال٣ٟحرة، الضو٫  جسضم ال بها ظاء التي ؤلاؾخضامت ؤن ؤًًا واهخ٣ض

 Environmental Principles and Policies,an interdisciplinary  ٦خابه في  SHARON BEDERبُضاع قاعون ؤن هجض   

approach ى ٦بحر جضَىع  لخ٣ها التي البُئُت اإلاجاالث مً الٗضًض ط٦غ  البِئت خٟٔ في الخالي الجُل مهمت ًهٗب ما َو
ظ٦غ. آلان ٖلحها اإلاىظىصة للخالت ممازلت ويُٗت في ألا٢ل ٖلى الالخ٣ت لؤلظُا٫ لهاوه٤ ا اإلاتزاًضة الؿ٩اهُت ال٨شاٞت ٍو  وآزاَع
ب٣ت هٟؿه بالهىاء بالخمخ٘ الالخ٤ للجُل حؿمذ لً والتي ألاوػون  َب٣ت وز٣ب اإلاىار الخٛحر بق٩الُت البِئت، ٖلى  َو

 (( )).والىباجُت الخُىاهُت ألانىاٝ مً للٗضًض َحرالخ الىي٘ بلى بياٞت الخالُت ألاوػون 

 ألاحُاٌ بحن ما الٗضالت مبضؤ جُبُلاث-2

غ وز٣ُا اعجباَا واعجبِ البُئُت، وؤلاجٟا٢ُاث اإلاىاز٤ُ مً الٗضًض في ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت مبضؤ ًجض  لجىت بخ٣ٍغ

ذ بدُض. 1987 لٗام" اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا" بٗىىان )( )(بغوهخالهض : ب٣ىلها اإلاؿخضامت الخىمُت ٖٞغ

 اإلابضؤ في ظاء و٢ض)( )(".اإلاؿخ٣بلُت ألاظُا٫ خاظُاث بَما٫ صون  الخالُت ألاظُا٫ خاظُاث جلبي التي الخىمُت هي     

 ٖلى ٣ً٘ ؤهه ٖلى بىهها اإلاؿخ٣بلُت ألاظُا٫ خ٣ى١  بلى ؤلاقاعة ؤلاوؿاهُت البِئت خى٫  1972 اؾخى٦هىلم بٖالن مً ألاو٫ 
 ؤلاجٟا٢ُاث مً الٗضًض اإلابضؤ طاث جًمىذ ٦ما. واإلاؿخ٣بلُت الخالُت ألاظُا٫ إلاهلخت البِئت خماًت لُتمؿاو  ألاٞغاص

 البُىلىجي للخىٕى اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت ،1972 لٗام الٗالمي والُبُعي الش٣افي الترار خماًت اجٟا٢ُت: مجها وهظ٦غ البُئُت
ى بٖالن مً الشالض واإلابضؤ 1992 لٗام دياإلاىا للخٛحر اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت ،1992 لٗام  البِئت خى٫  ظاهحرو صي ٍع

                                                           
(

(1)
) :PeterLawrence, Justice for future generation: environment discourses, international law and 

climate change, in, Brad jessup, Kim Rubenstein, Environmental discources in public and international 

law, first published, Cambridge university press,2012, p-p36-37. 

(
(2)

) :SharonBeder,Environmental Principles and Policies,an interdisciplinary approach, first published, 

UNSW press,2006, p 81. 

(
(3)

(  :schwabach Aaron,international environmental disputes, ABC-CLIO, Santa Barbara 

california,2006 p36.     ,                      

(
(4)

 ) :Sharon Beder, op.cit, p80. 
بعنواف  987 شهور عاـ ىي جلنة عادلية للبيئة والتنمية اجتمعت بطلب من األمم ادلتحدة برئاسة النروجيية برونتالند ويف األخًن توصلت إذل تقريرىا ادل: ((5))
 ".مستقبلنا ادلشرتؾ"

(
(6)

) :Thierry RAES et al,Développement Durable Aspects Stratégiques et opérationnels, Editions 

Francis Lefebvre,2010, p,p 14, 18. 
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 باؾخٗما٫ التهضًض مكغوُٖت خى٫  1996 لٗام الاؾدكاعي  عؤحها في الضولُت الٗض٫ مد٨مت ؤن هجض و(( )).الخ...والخىمُت

... ." اإلاؿخ٣بلُت ظُا٫ألا ٖلى ظؿُما زُغا الىىوٍت ألاؾلخت اؾخسضام ٌك٩ل و:"...ب٣ىلها اؾخٗمالها ؤو الىىوٍت ألاؾلخت
 بن:" ب٣ىله 1995 ٖام وهُىػلىضا ٞغوؿا بحن الىىوٍت الخجاعب ٢ًُت في اإلاٗاعى عؤًه في wermentry ال٣اضخي ؤقاع و٢ض

 مً خ٣ى١  ٦ظل٪ جخًمً بل ٞدؿب، الخالي الىُىػٍلىضي الكٗب بد٣ى١  جخهل ال خ٣ى٢ها جإزغث التي هُىػٍلىضا ق٩ىي 

 (( ))".لكٗبا َظا ؤبىاء مً بٗض ًىلض لم

م  خ٣ى١  جسل٤ ؤلاجٟا٢ُاث َظٍ َل مؿإلت جب٣ى ؤهه بال ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت إلاٟهىم الىاؾ٘ الخ٨َغـ ٞٚغ

 .( ) هٓغ مدل الخىُٟظ واظبت وبلتزاماث

 ؤلاؾخضامت مدخىي : زاهُا

 وهاصوا الٗال٢ت لهظٍ جُغ٢ىا ال٨خاب مً الٗضًض ؤن بدُض ألاؾئلت، مً الٗضًض جشحر بالُبُٗت ؤلاوؿان ٖال٢ت بن

ظا مخىاػهت ج٩ىن  ؤن البض بدُض الٗال٢ت َظٍ في الىٓغ بٖاصة يغوعة بلى  الخالي الجُل)ؤلاوؿان مهلخت ؤظل مً َو

 اإلاىاعص مسخل٠ ٖلى ٦بحر جإزحر لها ٧ان الضو٫  مسخل٠ اهخهجتها التي ٞالخىمُت. البُئُت ألاهٓمت ومسخل٠ (واإلاؿخ٣بلي
ىا الُبُُٗت   ( ) . الُبُُٗت الثرواث مسخل٠ اؾخجزاٝ في ؤلاٞغاٍ مً للخض ٦إصاة ةالاؾخضام ٖىهغ بغػ  َو

غ غ مً ٌٗض 1970 ٖام" الىمى خضوص" عوما هاصي ٞخ٣ٍغ  وؤن الُبُُٗت، اإلاىاعص مدضوصًت بلى ؤقاعث التي ألاولى الخ٣اٍع
 اإلاؿخضامت الخىمُت ٞهىموم. الُبُُٗت الثرواث مسخل٠ اؾخجزاٝ بلى ؾُاصي الخالُت ؤلاهماثُت الؿُاؾاث في الاؾخمغاع

غ في مغة ألو٫  ْهغ  م٘ بالخٗاون " للمداٞٓت الٗاإلاُت ؤلاؾتراجُجُت" بٗىىان 1980 ٖام الُبُٗت لخٟٔ الٗالمي الاجداص ج٣ٍغ

غ وؾلِ. للبِئت اإلاخدضة ألامم بغهامج  الخىمُت ٖلى الًىء" اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا" بٗىىان 1987 ٖام بغوهخالهض لجىت ج٣ٍغ
  .( )الاظخماعي البٗض ٖلى التر٦حز م٘ اإلاؿخضامت

غ ٞهظٍ ا الخ٣اٍع حَر ٤ُ ٦ُُٟت ًٖ البدض خاولذ واإلااجمغاث الاجٟا٢ُاث مً ٚو  ؤظل مً والخىمُت البِئت بحن الخٞى

 ؤظل مً وجطخُاث جىاػالث ج٣ضم ؤن لها  ًيبغي الخالُت ألاظُا٫ ٞةن َىا ومً. اإلاؿخ٣بلُت لؤلظُا٫ ؤًٞل مؿخ٣بل
.  بٗض جىلض لم ؤظُا٫ مهلخت

ؿها جم اإلاؿخضامت ٞالخىمُت    ى ماجمغ بٗض البُئُت الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض في ج٨َغ  اجٟا٢ُت ومجها 1992 ظاهحرو صي ٍع
 َظٍ جُٟٗل ٦ُُٟت ٖلى جخ٤ٟ لم الضو٫  ؤن هجض ول٨ً والخصخغ، اإلاىادي، الخٛحر البُىلىجي، للخىٕى اإلاخدضة ألامم

 وختى ٚامٌ مٟهىمها ًب٣ى اإلاؿخضامت ٞالخىمُت. شخو ؤي جلؼم لم والتي ٖامت جىنُاث مجغص ب٣ُذ التي الاجٟا٢ُاث
ٟها ظاء وبن غ بٌٗ في حٍٗغ غ الخ٣اٍع  مدضص حٍٗغ٠ لىي٘ ًخىنلىا لم ال٣اهىن  عظا٫ ألن هٓغا بغوهخالهض، لجىت ٦خ٣ٍغ

                                                           
(

(1)
) :Philippe Sands, op.cit, p-p 256-257. 

، جامعة مولود معمري تيزي زيد ادلاؿ صافية،محاية البيئة يف إ:((2)) طار التنمية ادلستدامة على ضوء أحكاـ القانوف الدورل،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو
. 37-36ص-، ص3 02/20/ 27وزو،كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، 

 (3)
 :Philippe Sands, op.cit, p 257. 
 (4)
 :The law of sustainable development General principles,A report produced for the European 

commission,by Michel Decleris,office for official publications of the European communities, 

Luxemburg,2000, p76. 
 (5)

 :Thierry RAES et al , op.cit, p 14. 
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 إلاا وؤهه زانت  لبِئت،ا خماًت البِئت، بالخىمُت، ٣ًهض الظي ما ًب٣ى ٞالدؿائ٫ . الخٍٗغ٠ َظا في ظاءث التي للمهُلخاث

ٟا 60 مً ؤ٦ثر هجض ال٣ٟه بلى هغظ٘  بِئت في اإلاؿخ٣بلُت ألاظُا٫ خ٤" مهُلر ؤن هجضو )( )(.اإلاؿخضامت للخىمُت مسخلٟا حٍٗغ
 اإلاخجضصة، الُبُُٗت للثرواث ال٣ٗالوي الاؾخٛال٫: آلاجُت اإلاباصت بىاؾُت ٢اهىهُت جٟؿحراث زالر له" وصخُت هُٟٓت

ب٣ى. الى٢اًت صؤمب الخُُت، مبضؤ  اإلاكتر٥ الترار في ًخمشل اإلاؿخ٣بلُت ألاظُا٫ لخ٣ى١  للخُب٤ُ ٢ابلُت ألا٦ثر الخجؿُض ٍو
حر ًم٨ً التي ألازحرة َظٍ. لئلوؿاهُت   )( )(.آزغ لجُل ظُل مً وه٣لها ٢اهىهُت خماًت لها جٞى

 إلاهلخت لخٟٓها الاؾخضامت حكملها ؤن لها ًيبغي التي البُئُت الٗىانغ مدخىي  ًٖ ؤلاظابت خاو٫  ال٣ٟه بن       

 يغوعة ًغي  آزغ و٢ؿم البُئُت الٗىانغ ظمُ٘ خٟٔ يغوعة ًغي  الاو٫ : ٢ؿمحن  بلى اه٣ؿمىا و٢ض. ال٣اصمت ألاظُا٫
. ال٩ى٦ب ٖلى الخُاة لالؾخمغاع ألاؾاؽ البُئُت الٗىانغ خٟٔ

ت اؾخضامت-1  (:strong sustainability) كٍى

ض الُبُُٗت الثرواث مسخل٠ اؾخجزاٝ ٖضم يغوعة بلى (البُئُحن)ل٣ٟها مً الاججاٍ َظا ًىاصي        البِئت، وجلٍى
 بدىػتها ؾخ٩ىن  التي الٗالُت الخ٨ىىلىظُا بىاؾُت البُئي الخضَىع  مىاظهت حؿخُُ٘ اإلاؿخ٣بلُت ألاظُا٫ ٧اهذ بن  ٞدتى

اَُت. البِئت ٖلى الخٟاّ لها ًيبغي ٞةهه  وٗٝغ ال ٞىدً خؿبهم ٞٗلى. مخضَىعة ةبحئ ْل في جد٣ُ٣ها ًم٨ً ال الٟغص ٞٞغ
لى البُئي للخضَىع  آلامىت الخضوص هي ما . ال٣اصمت ألاظُا٫ ٖلى ؾُازغ جضَىع  ؤي ٞةن طل٪ ٖو

 بِئت ًغر ؤن ًجب اإلاؿخ٣بلي ٞالجُل الُبُعي، والغؤؾما٫ البِئت حٗىى ؤن ًم٨ً ال الٗالُت الخ٨ىىلىظُا بن      

 خؿاب ٖلى للبِئت ال٣هىي  ألاَمُت ًىلىن  ٞهم. البُئُت للمك٨الث اظهخهمى بم٩اهُت مضي ًٖ الىٓغ بٌٛ ؾلُمت

 )( )(.ؤلاوؿان ػوا٫ بلى مدالت ال ؾُاصي ألاولى ٞؼوا٫ خؿبهم ألهه ؤلاوؿان

حر اإلاخجضصة الُبُُٗت اإلاىاعص ٧اٞت بزًإ يغوعة بلى الغؤي َظا ؤههاع ٣ًترح        بها، زام هٓام بلى اإلاخجضصة ٚو

جب  ؤؾٗاع وعٞ٘ الاؾتهال٥ خهو وجدضًض للًغاثب الُا٢ت بزًإ يغوعة ٣ًترخىن  ؤجهم ٦ما. للؿى١ ٕ جسٌ ال ؤن ٍو

 (( )) ال٣ُىص؟ َظٍ ٞغى ًم٨ً ٠ُ٦ ول٨ً. الُبُُٗت اإلاىاعص

: weak sustainabilityيُٗفت اؾخضامت-2

 ٖلى جغجب وبن حىح  الُبُُٗت الثرواث مسخل٠ اؾخٛال٫ ًم٨ىه ؤلاوؿان ؤن ًغون الا٢خهاصًحن مً الٗضًض بن 

ٌ بةم٩اهه ؤلاوؿان  ماصام بُئي، جضَىع  طل٪  ؾبُل ٖلى جهغ ٞخلىر. الٗالُت بالخ٨ىىلىظُا البُئُت ألايغاع َظٍ وظبر حٍٗى

. الُبُعي الغؤؾما٫ ٌٗىى ؤن ًم٨ً الخ٣جي ٞالغؤؾما٫ الخ٨ىىلىظُا، ٍَغ٤ ًٖ الخلىر َضا مً جى٣ُخه ًم٨ً اإلاشا٫

                                                           
 (1)
 Gilles Fievet,Réflexion sur le concept de développement durable: prétention économique,principes 

Stratégiques et protection des droits fondamentaux, Revue belge de droit international, Bruylant, 
Bruxelles, vol XXXIV, 2001 – 1, p-p 135-136.(les juristes ne soient jamais parvenues ou n‟aient pu en 

donner une grille de lecture acceptable pour tous les vocabulaire est approximatif, les termes de 

croissance, de développement, de développement durable et de protection de l‟environnement).  

(
(2)

): Gilles Fievet, op.cit, p-p154-155. 

(
(3)

) :Sharon Beder, op.cit, p88. 
 .30زيد ادلاؿ صافية، ادلرجع السابق، ص: (4)
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ت َظٍ ٞإههاع  البِئت في ؤلاوؿان صمٍغ ما ٧ل مىاظهت ًم٨جها التي اإلاخ٣ضمت الخ٨ىىلىظُا في اإلاُل٣ت تهمز٤ ًًٗىن  الىٍٓغ

خباع بةٖاصة .  بلُه ؤلٖا

غ م٘ ؤن ًغي   pearceبحرؽ الا٢خهاصي بن       ت البُئُت الٗىانغ بٌٗ َىا٥ الخ٨ىىلىظُا جٞى  للخُاة الًغوٍع

ّـم  ال ؤن  ًجب  بدُض غ ألاؾباب مً الٗضًض و٢ضم. الُبُعي للغؤؾما٫ صوىألا الخض بحرؽ ؾماَا ما وهي بها ًم  خماًت لخبًر

ضم ٌ اؾدبضا٫ بم٩اهُت ٖضم :-ومجها البُئُت الٗىانغ بٌٗ اؾخجزاٝ ٖو  َب٣ت وهظ٦غ البُئُت الٗىانغ بٌٗ وحٍٗى
ت بظغاءاث اجساط ٞٗضم. الٗالمي واإلاىار ألاوػون    ال٣اصم الجُل خغمان قإهه مً اإلاك٩لت َظٍ جٟا٢م مً للخض يغوٍع

.  هٟؿه واإلاىار هٟؿها ألاوػون  َب٣ت هٟـ

. ٖلحها ًترجب ؤن ًم٨ً الظي وما البُئُت اإلاك٨الث لبٌٗ مىاظهخىا بم٩اهُت بكإن ال٣ُحن ٖضم    -

 (( )).ألازغي  البُئُت ألاهٓمت مً الٗضًض جضَىع  بلى جاصي ٢ض البُئُت ألاهٓمت بٌٗ زؿاعة ؤن    -

ت َظٍ بن ت َٝغ مً انتر ٦شحرا اهخ٣ضث الىٍٓغ  Ecocentric approachالخُت ال٩اثىاث ٦باقي ؤلاوؿان جهىع  هٍٓغ
 البِئت عبِ ٖلى ٣ِٞ وا٢ترها البِئت خماًت مىيٕى ظؼؤها بطا ألازغي  الخُت ال٩اثىاث مهحر َى ما الؿاا٫ جُغح بدُض

 َظٍ ٞإههاع. طاتها بِئتا٫ ؤظل مً وبهما ؤلاوؿان مهلخت ؤظل مً لِـ البِئت بدماًت بًغوعة ًغون ٞهم. باإلوؿان
ت ت جهىع  ٖلى ٣ًىم ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت مبضؤ ؤن ٌٗخبرون الىٍٓغ ى ال٩ىن  في ؤلاوؿان مغ٦ٍؼ  بىاؾُتٍ ًم٨ً ال ما َو

 اججاٍ واظبىا مً بهما اإلاؿخ٣بلُت ألاظُا٫ اججاٍ واظبىا مً ًىبش٤ ال البِئت خماًت في ٞىاظبىا. البُئُت ألاوؾاٍ ٧اٞت خماًت
ضة ال٩اثىاث مً باٖخباٍع ألاػع١ ٞالخىث. طاتها بدض الُبُٗت  ٞاثضجه ًٖ الىٓغ بٌٛ الخماًت ٌؿخد٤ ٞهى واإلاهضصة الٍٟغ

 (( )).ٖضمها مً لئلوؿان

 الخاجمت

 ألا٢ل ٖلى ويُٗت في اإلاؿخ٣بلُت لؤلظُا٫ وه٣لها البِئت ٖلى والخٟاّ الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخضامت ٦ُُٟت بن       
 الٗىانغ َظٍ ؤن الٗلم م٘ ٦بحر، جضَىع  لخ٣ها البُئُت الٗىانغ مً الٗضًض وؤن زانت، نٗبت جب٣ى ٖلحها وظضجها ٧التي

ًها ًم٨ً ال  لم ال٣اهىن  عظا٫ ألن ،هٓغا ٚامٌ ومدخىاَا ألاظُا٫ بحن ما الٗضالت ٨ٞغة ؤًًا وجب٣ى. ؤزغي  بٗىانغ حٍٗى
 الٗضالت مبضؤ جًمجها التي الاؾخضامت مٗجى ببغاػ خاو٫  الظي لل٣ٟه َىا اإلاجا٫ جغ٥ لها،و واضر ومٟهىم مٗجى ٖلى ًخ٣ٟىا

 ال٩ى٦ب في الخُاة الؾخمغاع ألاؾاؽ الٗىانغ خماًت ٦ُُٟت خى٫  جىا٤ٞ جد٤٣ ال الُىم بلى الضو٫  ؤن ٦ما. ألاظُا٫ بحن ما
. اَخماماتها م٣ضمت في حٗضَا ال التي ألازغي  البُئُت الٗىانغ ًٖ هاَُ٪

 الخالي الجُل بحن اإلاهالر في جىإػ مً جدمله إلاا هٓغا قاث٨ت مؿإلت هي اإلاؿخ٣بلُت ألاظُا٫ خ٣ى١  خماًت بن      

لى واإلاؿخ٣بلي،  ؾُاؾاث جدبجى ؤن لها ًيبغي ٞالضو٫ . وجىاػالث جطخُاث ٣ًضم ؤن ٖلُه ٣ً٘ الخالي الجُل ٞةن طل٪ ٖو
خباع بٗحن جإزض واؾتراجُجُاث حر اإلاخجضصة الُبُُٗت اإلاىاعص ٫اؾخٛال جغقُض بىاؾُت ال٣اصمت ألاظُا٫ مهلخت الٖا  ٚو

 .اإلاخجضصة

                                                           
 ( )

 :Sharon Beder, op.cit, p 88. 
 (2)
 Tladi Dire,sustainable development in international law,An analysis of key enviro-economic 

instruments, pretoria university law press,2007, p 45. 
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غوخاث والغؾابل الجامُٗت  :ألَا

ض اإلاا٫ نا    - ُٞت،خماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى يىء ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي،عؾالت لىُل ٍػ

 .02/2013/ 27قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم، ظامٗت مىلىص مٗمغي جحزي وػو،٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، 
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 2016هدى خماًت غحر مؿبىكت للخم في البِئت في الضؾخىع الجؼابغي لٗام  

، الجؼابغ  -2حامٗت ؾُُف-ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، ؾخاط نالب ؾُض ٖليألا

 

 

 

 ملخو

٘ ٨ٖـ ٖلى ت الضؾاجحر تهخم لم الٗاصي، الدكَغ دت بقاعة ؤي حهاٝ هجض ال بط البِئت، ب٣ًاًا اإلاخٗا٢بت الجؼاثٍغ  نٍغ
تراٝ مجا٫ في ؾبا٢ت ؤٚلبها ٧اهذ التي الٗالم صو٫  باقي زالٝ ٖلى ؾلُمت بِئت في الخ٤ بلى يمىُت ؤو  زم الخ٤، بهظا الٖا

ت للضولت الجضًض الخىظه ل٨ُٗـ 2016 ماعؽ في الهاصع ألازحر الضؾخىعي الخٗضًل ظاء  ؤٞغص بط اإلاُضان، َظا في الجؼاثٍغ
اث بالخ٣ى١  اإلاخٗل٤ الغاب٘ ٞهلا٫ يمً ٧املت ماصة  ؾلُمت بِئت في الِٗل في اإلاىاًَ بد٤ زاللها مً ٌٗتٝر والخٍغ

مت، الخُاة له ج٨ٟل   ال٨ٍغ
ً
 الخىظه وبهظا. اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في وخماًتها ال٣اصمت ألاظُا٫ بد٣ى١  الاَخمام ًٖ ًٞال

 ؾلُمت بِئت في الخ٤ صؾترة ًسو ُٞما وألاظىبُت الٗغبُت الٗالم صو٫  ؤٚلب خظو خظا ٢ض الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٩ًىن  الجضًض

.  وماؾؿاتها للضولت ملؼمت خ٣ُ٣ُت صؾخىعٍت ٢ُمت ومىده

 ألاظُا٫ الخ٤، ناخب ،2016 الجؼاثغي  الضؾخىع  ؾلُمت، بِئت في الخ٤ الضؾخىعٍت، الخماًت: اإلافخاخُت اليلماث

. ال٣اصمت

Abstract : 

Unlike normal legislation, did not bother constitutions Algerian successive 

environmental issues, because we do not find them any explicit or implicit reference to the 

right to a healthy environment unlike the rest of the world, which was mostly a pioneer in the 

field of recognition of this right, and then came the recent constitutional amendment issued in 

March 2016 to reflect the new direction of the Algerian state in this field, as it devotes a 

whole article under chapter IV on the rights and freedoms recognized by which the right of 

citizens to live in a healthy environment to ensure a decent life, as well as attention to the 

futurs generations rights and protection within the framework of sustainable development. 

With this new approach be Algerian legislature has followed the lead of most countries of the 

world and the Arab and foreign Constitutionalizing with regard to the right to a healthy 

environment and give him a real constitutional value binding on the State and its institutions. 

Key words: The constitutional protection, The right to healty environment, the Algerian 

constitution in 2016, the right-holder, the future generations. 
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 ملضمت

الن نضوع  ومىظ الضولت،لظا في ال٣اهىهُت الًماهاث ؤٖلى الضؾخىعٍت الًماهت حٗخبر  ؤلاوؿان لخ٣ى١  الٗالمي ؤلٖا

ت الهامت ومهالخه ألاؾاؾُت ؤلاوؿان خ٣ى١  ج٨َغـ هدى الٗالم صو٫  مٗٓم اججهذ ،1948 ٖام ا، في والًغوٍع  صؾاجحَر
 
ً
لى الُبُُٗت والٗىانغ الىٓم ٖلى الخُحرة اوجضاُٖاجه البُئُت اإلاكا٧ل خضة جمشله إلاا وهٓغا   ؤلاوؿان ٖو

ً
 ٖبر زهىنا

 مً البِئت، ٢ًاًا اججاٍ اإلاٗانغة ؤلاوؿاهُت اإلاجخمٗاث مىا٠٢ في ٦بحر جدى٫  بلى ؤصث والتي الٗالم، صو٫  مً واؾ٘ هُا١
 وخُاة الُبُُٗت البِئت امتاؾخض ٖلى الىزُمت آزاٍع لخ٣ُ٣ت وبصعا٦ها الغاًَ البُئي بالىي٘ اَخمامها صعظت جهاٖض زال٫

تراٝ يغوعة ٖلى اإلااضخي ال٣غن  مً ألازحر الشلض في الضو٫  مً الٗضًض ؤلخذ ؤلاوؿان،  خ٤ وج٨َغـ البِئت بدماًت ؤلٖا
ا في وجًمُىه ؾلُمت بِئت في ؤلاوؿان  ٌٗجي ال٣اهىهُت اإلاىايُ٘ مً مىيٕى ألي الضؾخىعي ٞالخ٨َغـ الىَىُت، صؾاجحَر

٘ غ مسخل٠ يمً ومكغوُٖخه، اٍعب٢غ مٗاًحر مً الٞغ  للمجخم٘ ال٣اهىوي الخىُٓم ٖلحها ٣ًىم التي الٗامت وال٣ىاٖض ألَا

.  (( ))٩٦ل والضولت

ذ  ،(( ))1992 ؾىت مىظ عؾمُت بهٟت البُئُت اإلااجمغاث في اإلاكاع٦ت زال٫ مً الخىظه َظا في الجؼاثغ واهسَغ
 مً الٗضًض في ال٣ُاصة مغ٦ؼ وجىلحها البُئي، باإلاجا٫ الٗال٢ت ثطا الضولُت واإلاٗاَضاث الاجٟا٢ُاث ؤٚلب ٖلى واإلاهاص٢ت

٣ي، اإلاؿخىي  ٖلى وباألزو اإلاجا٫ َظا في الضولُت الخمالث  الجؼاثغ ٢ُاصة الٗملُت نىعَا مً هظ٦غ والتي ؤلاٍٞغ

٣ُت، ال٣اعة باؾم الخغاعي  الاخخباؽ خى٫ " ٦ُىجى" بغوجى٧ى٫  بكان الضولُت للمٟاوياث  اإلاُضاوي الؿب٤ و٦ظا ؤلاٍٞغ

ت للضولت ٣ا الهىاُٖت ميكأتها ج٠ُُ٨ في الجؼاثٍغ . (( ))البروجى٧ى٫  َظا إلاخُلباث ٞو

تراٝ بٝن ؾلُمت، بِئت في اإلاىاًَ لخ٤ وباليؿبت  ،(( ))الىا٢٘ في الِؿحر باألمغ ٨ًً لم الخ٤ بهظا الضؾخىعي الٖا
 
ً
  اإلاؿإلت ٧اهذ ؤًً الجؼاثغ في زانت

ً
ض بحن واإلاكاوعاث وألازال٢ُت اهىهُتال٤ الى٣اقاث مً للٗضًض مىيٗا  ومٗاعى، مٍا

تراٝ ؤظل مً   واإلابرعاث، ألاؾباب مً لٗضص الخ٤ بهظا الٖا
ً
 الجىىب ؾ٩ان باخخجاظاث مجها حٗل٤ ُٞما زهىنا

 ؤلاوؿان وخ٣ى١  البِئت مجا٫ في الىاقُت اإلاىٓماث ٞحها ؾاَمذ التي الصخغي، الٛاػ اؾخٛال٫ ٢ًُت خى٫  الجؼاثغي 
برث اإلاضوي، ظخم٘الم ومىٓماث ها ًٖ ٖو  ٧اإلااء الُبُُٗت ومىاعصَا البِئت ٖلى الٛاػ َظا اؾخٛال٫ مساَغ مً مساٞو

ا البِئت ٖلى الخُحرة وجضاُٖاجه ،(( ))والهىاء ىانَغ . اإلاسخلٟت ٖو

 بِئت في الخ٤ صؾترة يغوعة بغػث البُئي، اإلاجا٫ في الجؼاثغ قهضتها التي الٗامت والخٛحراث الخدىالث َظٍ بَاع وفي
 حٗخبر البِئت في الخ٤ صؾترة ٞةن لظا بها، الخمخ٘ مدل اإلاىاًَ ٩ًىن  مٗها والخٟاٖل والُٗاء الاؾخمغاع ٖلى ٢اصعة ؾلُمت
 مٗالجت ٦ُُٟت خى٫  ًضوع  هٟؿه ًُغح الظي الؿاا٫ ل٨ً الجؼاثغي، الضؾخىعي ال٣اهىن  في اإلاٗانغة الخدىالث بخضي

                                                           
(1)

- Henry Roussillon,Xavier Bioy, Stéphane Mouton (dir), Les nouveaux objets du droit 

constitutionnel, presses de l‟université des sciences sociales de Toulouse, 2005, p.405. 
: ، أنظر992 جواف  4 إذل  03ادلمتدة من  مبدينة ريو دي جانًنو بالربازيل، يف الفرتة" قمة األرض"صادقت اجلزائر على ادلؤدتر العادلي للبيئة والتنمية  -(2)
 .89، ص 2007معمر رتيب زلمد عبد احلافظ، القانوف الدورل للبيئة وظاىرة التلوث، دار النهضة العربية، القاىرة،  -

(3)
- R. Zerguine, la législation de l‟environnement en Algérie, revue Algérie des sciences juridique 

économiques et politique, Volume xxx, N°: 01/2, 1992, p.94 
(4)

-Birnie (P.W) and Boyle (A.E), International law and the environment, Oxford University Press, 

2002,p.225. 
 http://www.workshop19.info:الغاز الصخري يف ادلنطقة ادلغاربية، اإلبادة البيئية ادلعلنة، مقاؿ متاح على ادلوقع التارل -(5)

 .6 20نوفمرب   0: مت اإلطالع عليو بتاريخ
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ت الضؾاجحر  في ؾلُمت بِئت في الخ٤ صؾترة ومجاالث مٓاَغ هي وما ؾلُمت؟ بِئت في ؾانؤلان لخ٤ اإلاخٗا٢بت الجؼاثٍغ

. ؟2016 الجضًض الجؼاثغي  الضؾخىع 

: الخالُت الخُت زال٫ مً البدض َظا مٗالجت جم ؤلاق٩الُت َظٍ ٖلى لئلظابت

 
ً
ت الضؾاجحر في البِئت في الخم واك٘: ؤوال  الجؼابٍغ

 الؿاب٣ت الضؾاجحر ٝي البِئت في للخ٤ اإلاباقغة ٚحر الخماًت-ؤ

تراٝ -ب ذ الٖا  2016 صؾخىع  في ؾلُمت بِئت في بالخ٤ واإلاباقغ الهٍغ

 
ً
 الجؼابغي  الضؾخىع  في البِئت في الخم صؾترة ومجاالث مٓاَغ:زاهُا

ذ ؤلا٢غاع - أ  البِئت في الخ٤ بهاخب الهٍغ

ذ ؤلا٢غاع-ب  ال٣اصمت ألاظُا٫ بد٣ى١  الهٍغ

 ةالبحئ خماًت في وألاٞغاص الضولت واظب -ط

 
ً
ت الضؾاجحر في البِئت في الخم واك٘: ؤوال  الجؼابٍغ

 صو٫  مً الٗضًض اججهذ اإلاؿخضامت، بالخىمُت الىز٣ُت ٖال٢خه مىٓىع  مً البِئت في بالخ٤ الضولي الاَخمام جؼاًض م٘
ا زال٫ مً بلى الٗالم ت،الضؾخى الهبٛت ٖلُت وبيٟاء ؾلُمت بِئت في الِٗل في ألاٞغاص خ٤ ٖلى الىو بلى صؾاجحَر  ٍع

ت الضؾاجحر ؤخ٩ام ٞهلخًمىذ   اإلاخٗا٢بت الجؼاثٍغ
ً
ؿا   ج٨َغ

ً
  واضخا

ً
دا  بلُه ؤلاقاعة ٖلى ا٢خهغث ؤجها ؤم البِئت في للخ٤ ونٍغ

  ألازغي؟ ألاؾاؾُت الخ٣ى١  في وجًمُىه

 الؿابلت الضؾاجحر في البِئت في للخم اإلاباقغة غحر الخماًت-ؤ

ؾاجحر ؤؾالُب اؾخ٣غاء بنّم  غ في الضّم و٫  ؤن ًبحن ؾلُمت، بِئت في وؿانؤلا خ٤ ج٣ٍغ  َظا في مىهجحن اهخهجذ ٢ض الضّم

دت الخماًت: َما الهضص  ٚحر الخماًت ؤي الًمىُت، والخماًت اإلاباقغة، بالخماًت ٖلحها ههُلر ما ؤو الهٍغ
ت الخجغبت اإلاباقغة،وحٗخبر ذ التي الٗغبُت، اإلاى٣ُت في الضؾخىعٍت الخجاعب ؤَم بحن مً الجؼاثٍغ  ؤبغػث اجحرصؽ ٖضة ٖٞغ

ت زاللها مً ت الخُٛحراث مً مجمٖى ولت جىظهاث في الجظٍع ت الضّم ذ ٞهل الخضًشت، الجؼاثغٍّم  صؾاجحر ههىم اٖتٞر
ت الجمهىعٍت   ؾلُمت؟ بِئت في بالخ٤ الجؼاثٍغ

  1976-1963 صؾخىع  في ؾلُمت بِئت في الخم-1

 ،1963 ؾىت للجؼاثغ صؾخىع  ؤو٫  ي٘و جم ،1962 ٖام ؤعايحها ٖلى الىَىُت لؿُاصتها الجؼاثغ اؾترظإ ٣ٖب
ان ؾخىع  بهظا الٗمل و٠٢ جم ما وؾٖغ ت عثِـ ٢بل مً الضّم ٍّم   آهظا٥ الجمهىع

ً
 ْهىع  ٣ٖب هٟؿه الضؾخىع  َظا لىو بٖماال

 ،َظا1976 صؾخىع  نضوع  ٚاًت بلى1965ٖام الشىعي الخصخُذ ٣ٖب ججمُضٍ بلى ؤصي الظي ألامغ صازلُت، ايُغاباث
ه ب٣هؾا مشل احؿم الظي ألازحر

ّم
ولت الاقترا٧ي الخُاع جبجى ؤه ت للضّم  .الجؼاثغٍّم

ت ٖلى الىّمو ومجها ألاؾاؾُت، الخ٣ى١  ٖلى 22بلى 12 مً اإلاىاص في هو ٢ض هجض1963ٍ  صؾخىع  بلى وبالغظٕى  خٍغ
ت الصخاٞت الم وؾاثل وخٍغ ت ألازغي، ؤلٖا ت الجمُٗاث جإؾِـ وخٍغ ت الجمهىع  ومساَبت الخٗبحر وخٍغ  بال الاظخمإ، وخٍغ
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ه
ّم
ذ، بك٩ل الؿلُمت البِئت في اإلاىاًَ خ٤ بلى ًخُغ١  لم ؤه م الؿبُٗىاث، بضاًت في وكإ ٢ض الخ٤ َظا ؤن طل٪ نٍغ  وبالٚغ

ؾخىع، َظا ْل في للبِئت مباقغة ٚحر الخماًت اؾخيباٍ ًم٨ً طل٪ مً  اإلاالثمت الخُاة في للخ٤ زالإل٢غاٍع مً الضّم

 للضزل ٖاص٫ جىػَ٘ وفي الث٣ت خُاة في ٞغص ٧ل بد٤ الجمهىعٍت حٗتٝر": ؤن ٖلى  جىو التي مىه، 16 اإلااصة هو بمىظب
، الصخُت والخماًت الؿ٨ً جدؿحن ٖباعة ٣ٞضؤوعصث الضًباظتؤما ،"ال٣ىمي

ً
 ٖلُه ًُل٤ ما ؤو للمتن وباليؿبت يمىُا

  ال ًىو لم الضؾخىعي اإلااؾـ ٞةن ال٣اهىهُت الىهىم مجمٕى
ً
  نغاخت

ً
 .(( ))الؿلُمت ةالبحئ في اإلاىاًَ خ٤ ٖلى ويمىا

اث ٖلى مىه الغاب٘ الٟهل هو ٣ٞض ،1976صؾخىع  في ؤما  39 اإلااصة مً واإلاىاًَ ؤلاوؿان وخ٣ى١  ألاؾاؾُت الخٍغ

ه بال ،73 اإلااصة بلى
ّم
، ؾلُمت بِئت في الخ٤ ٖلى ًىو لم ؤه

ً
ت الخٗضًالث ؤن ٦ما نغاخت ٍّم ؾخىع  َظا جخُغ٢ةلى اإلاخىالُتلم الضّم

تراٝ زال٫ مً وطل٪ اإلاباقغة، ٚحر الخماًت ج٨َغـ جمّم  ول٨ً مباقغ، بك٩ل الخ٤ اًت في  بالخ٤ الٖا  ل٩ل الصخُت الٖغ

اًت في الخ٤ اإلاىاَىحن ل٩ل: "ؤن ٖلى الضؾخىع  َظا مً 67اإلااصة جىو بط اإلاىاَىحن، ظا الصخُت، الٖغ  مًمىن  الخ٤ َو
حر ٍَغ٤ ًٖ  والٗمل، الِٗل لٓغوٝ الضاثم نوالخدسخي الى٢اجي الُب مجا٫ ومجاهُت،وبخىؾُ٘ ٖامت صخُت زضماث جٞى

ايُت البضهُت التربُت جغ٢ُت ٍَغ٤ ًٖ و٦ظل٪ ُه ووؾاثل والٍغ  .(( ))"التٞر

 1996 الضؾخىعي والخٗضًل 1989 صؾخىع  في ؾلُمت بِئت في الخم -2

  ٌٗمغ لم 1989 صؾخىع  بن
ً
ال   ٣ٖبخه زم ،1996لٗام الضؾخىعي الخٗضًل بمىظب مغاظٗخه جم ختى ٍَى

ؾخىع  َظا جًمً ٞهل ،2008و 2002ٖام حٗضًالث  الؿلُمت؟ البِئت في اإلاىاًَ خ٤ الضّم

اث، بالخ٣ى١  اإلاٗىىن  1989 صؾخىع  مً الغاب٘ للٟهل بالغظٕى اث الخ٣ى١  مً الٗضًض جًمً والظي والخٍغ  والخٍغ

  جخُغ١  لم ؤجها ،بال(59 بلى 29 مً) مىاص ٖضة يمً الٗامت
ً
 ٣ِٞ يمىُت اعةبف مىه  122اإلااصة في وهجض الخ٤، لهظا نغاخت

  البِئت خماًت مىيٕى بلى الضؾخىعي اإلااؾـ جُغ١  1989 صؾخىع  ْل وفي له،
ً
 التي مىه، 51 اإلااصة هو زال٫ مً يمىُا

اًـــت: " ؤن ٖلى ههذ  ،"وم٩اٞدتها واإلاٗضًت الىباثُت ألامغاى مً بالى٢اًت الضولت جخ٨ٟل للمىاَىحن، خــ٤ الصخُــت الٖغ

 الخماًت في الخ٤ الٗمل ؤزىاء ال٣اهىن  ًًمً الٗمل، في الخــ٤ اإلاىاَىُـــً ل٩ل: " ؤن ٖلى هو الظي 52 اإلااصة هو و٦ظا
 اإلاخٗل٣ت الٗامت ال٣ىاٖض:"بُجها ومـــً البرإلاــان ٞحها ٌكٕغ التي اإلاجاالث بلى 115 اإلااصة جُغ٢ذ ٦ما ،... "والىٓاٞت وألامً
 اإلاُاٍ، والىباجُت، الخُىاهُت الثروة خماًت الصخت، بالٛاباث، ٖل٤جذ ؤزغي  مجاالث بلى باإلياٞت اإلاِٗكت، وبَاع بالبِئت

 الىّمو زال٫ مً الؿلُمت، البِئت في للخ٤ اإلاباقغة ٚحر الضؾخىعٍت الخماًتجخطر َىا ومً ،(( ))..."واإلادغو٢اث اإلاىاظم
اًت في والخ٤ الخُاة في الخ٤ ٖلى  .الصخُت الٖغ

ت الضؾاجحر في ؾلُمت بِئت في الِٗل في اإلاىاًَ خ٤ بصعاط بٟٚا٫ ؤن ٚحر  الضؾخىع  ظٗل ٢ض الؿاب٣ت، الجؼاثٍغ

  الجؼاثغي 
ً
٣ُا، قما٫ لضو٫  الجضًضة الضؾاجحر ًٖ مخسلٟا م بٍٞغ  الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض ٖلى الجؼاثغ مهاص٢ت مً بالٚغ

اث يمً ج٨ً لم البِئت خماًت مؿإلت ؤن بلى طل٪ ؾبب ًغظ٘ و٢ض بالبِئت، اإلاخٗل٣ت الضولُت واإلاىاز٤ُ  اإلااؾـ ؤولٍى

م الضؾاجحر لهظٍ ويٗه ٖىض الجؼاثغي  الضؾخىعي تراٝ ٚع  ؾلُمت،والظي بِئت في للخ٤ اإلاباقغة ٚحر وؤلاقاعة الًمجي ؤلٖا

                                                           

.44، ص 2008ناصر لباد، الدساتًن اجلزائرية، متيجة للطباعة، الطبعة األوذل،  - (1) 
، متاح 976 نوفمرب  24يف ، الصادرة 94، اجلريدة الرمسية عدد 976 نوفمرب  22بتاريخ  76/97الصادر مبوجب األمر رقم  976 من دستور  67ادلادة   -(2)

. 6 20/  /02: ، مت اإلطالع عليوhttp://www.joradp.dz/HAR /Index.htm: على ادلوقع
.232ناصر لباد،الدساتًن اجلزائرية،مرجع سابق، ص  - (3) 

http://www.joradp.dz/HAR /Index.htm
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 قإهه مً طل٪ ألن الخ٤، َظٍ صؾترة الًغوعي  لظاٞمً البُئي، اإلادُِ وؾالمت الصخت في الخ٤ بحن الٗال٢ت مً وؿدكٟه

ٗه ٖىض الخ٣ى١  لهظٍ اإلاكٕغ اخترام مضي زاللها مً ًغا٢ب صؾخىعٍت ة٢اٖض الضؾخىعي للمجلـ ٌُٗي ؤن  اإلاُاصًً في حكَغ

 جمىذ ٦ما الُبُُٗت، ومىاعصَا بالبِئت ؤلايغاع قإجها مً ؤخ٩ام ٖلى جدخىي  ؤن ًم٨ً والتي والهىاُٖت، الا٢خهاصًت

 الخُاة يمان بَاع في ٖلحها والخٟاّ ةالبحئ ًٖ الضٞإ ٖلى الٗمل في ٌؿاٖضَم ٞٗلي صؾخىعي ؾىض البِئت ًٖ اإلاضاٞٗحن

 .للمىاًَ الالث٣ت

تراف-ب ذ الٖا  2016 صؾخىع  في البِئت في بالخم واإلاباقغ الهٍغ

 عجلت ٖلحها ج٣ىم ؤن ًجب التي واإلا٣انض اإلاُالب ؤَم بحن مً ومخىاػهت، ؾلُمت بِئت في الِٗل في الخ٤ ٌٗض
 مؼمىت، وؤمغاى ٖضًضة مكا٧ل ٖىه هجم والظي ألاعيُت، ال٨غةٌ مً حٗاوي الظي ال٨بحر البُئي الخلىر ْل في الخىمُت

ص زُحرة بُئُت ب٩ىاعر ًىبئ الظي ألامغ اإلاىادي، والخٛحر الخغاعي  الاخخباؽ ْاَغة بغوػ بلى وؤصي  ا٢خهاصًاث لِـ تهضّم

 .طاتها خض في ؤلاوؿاهُت وظىص بل ٞدؿب، الضو٫ 

 الؿُاؾت ق٩لذ ٣ٞض والبِئت، ؤلاوؿان خ٣ى١  ٖىإلات ؾُا١ في والاهسغاٍ الضولي للىا٢٘ الجؼاثغ الؾخجابت وهٓغا

 إلاسخل٠ اَخمام مغ٦ؼ الضو٫  باقي ٚغاع ٖلى الجؼاثغ في ونُاهتها البُئُت اإلاىاعص خماًت وم٣خًُاث البُئُت الٗامت
 البُئُت، لل٣ًاًا والٟٗالت الٟٗلُت والاؾخجابت الاَخمام يغوعة ال٣غاع نىإ بصعا٥ بؿبب اإلاخٗا٢بت، الخ٩ىماث

ملذ ٗاث بنضاع ٖلى1972 لٗام ؤلاوؿاهُت البِئت خى٫  ؾخى٦هىلم ماجمغ بٗض الجؼاثغ ٖو  ههىنها ومىاثمت البُئُت الدكَغ

 وعٚم. اإلاجا٫ بهظا اإلاٗىُت الغؾمُت اإلااؾؿاث بوكاء وجم البِئت، لخماًت اإلاىٓمت الضولُت الاجٟا٢ُاث م٘ ال٣اهىهُت
ٍغ ٢ض ما ٧ل ا للبِئت خماًت مً الٗاصي ٌ٘الدكغ ًٞى ىانَغ  ألاهٓمت في الٗلُا الىز٣ُت َى الضؾخىع  ًب٣ى اإلاسخلٟت، ٖو

٘ مً صوهه ما ٖلى وؾمى ٢ضؾُت مً له إلاا الضازلُت،  صؾخىعَا زال٫ مً الجؼاثغ اججهذ و٢ض الضولت، في ٖاصي حكَغ

  الخ٤ َظا جإ٦ض ول٣ض ًمت،ؾل بِئت في الِٗل في اإلاىاًَ لخ٤ الٟٗلي الخ٨َغـ بلى 2016 لٗام الجضًض
ً
 بمىظب نغاخت

 ًدضص البِئت، ٖلى الخٟاّ ٖلى الضولت حٗمل ؾلُمت، بِئت في الخ٤ للمىاًَ: "ؤن ٖلى جىو التي مىه، 68 اإلااصة هو

حن الُبُُٗحن ألاشخام واظباث ال٣اهىن  . (( ))"البِئت لخماًت واإلاٗىٍى

: ؤن ٞحها ظاء الضؾخىع،بط صًباظت في اإلاؿخضامت الخىمُت لىٕ الخإ٦ُض وبحن ؾلُمت بِئت في الخ٤ بحن الغبِ جم ٦ما
  الجؼاثغي  الكٗب ًٓل"

ً
 الجهىي، الخٟاوث ؤوظه ٖلى وال٣ًاء الاظخماُٖت الٟىاع١  مً الخض ؤظل مً بسُاعاجه مخمؿ٩ا

ٗمل  ؾـاإلاا بظل٪ لًُٟي ،"البِئت ٖلى والخٟاّ اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في وجىاٞسخي مىخج ا٢خهاص بىاء ٖلى َو

. الى٢ذ هٟـ في وواظب خ٤ وظٗله الخ٤ لهظا الا٢خهاصي الُاب٘ الضؾخىعي

 الٟٗلُتلهظا الخماًت هدى مهمت زُىة حٗض الجؼاثغ في الؿلُمت البِئت في الخ٤ صؾترة ؤن ًدبحن ؾب٤ ما زال٫ ومً
 الخىُٟظ خحز بلى ماًتالر َظٍ بزغاط واظب ال٣ًاء ٖلى ٣ً٘ لظا الخضًشت، الضولت في ال٣اهىهُت م٩اهخه وجضُٖم الخ٤

غ بط الضؾخىع، مً 68 اإلااصة هو بخُب٤ُ  الُىم َضعث ؤزغي  لخ٣ى١  زانت خماًت الضؾخىعي الىو َظا جىُٟظ ؾُٞى
ؼ في ق٪ّم  بال ؾِؿاَم ؾلُمت بِئت في الِٗل في اإلاىاًَ لخ٤ الضؾخىعي الخ٨َغـ ؤن ٦ما،الخىمُت باؾم  جمخٗه حٍٗؼ

                                                           
فيفري  03: ، الصادرة بتاريخ06مبشروع القانوف ادلتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية عدد  ادلتعلق 6 20جانفي  28ادلؤرخ يف   0-6 القانوف   -( )

. 6 20/  /02: ، مت اإلطالع عليو بتاريخhttp://www.joradp.dz/HAR/Index.htm: ، متاح على ادلوقع6 20

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
http://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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ا اإلااء في والخ٤ الصخت في والخ٤ الخُاة في ٧الخ٤ ألازغي  بد٣ى٢ه حَر   ،(( ))ؤلاوؿان خ٣ى١  مً ٚو
ً
 وجدؿحن صٖم ًٖ ًٞال

اَُخه  .اإلاكتر٥ البكغي  الترار ٖلى والخٟاّ ٞع

 
ً
 الجؼابغي  الضؾخىع  في البِئت في الخم صؾترة ومجاالث مٓاَغ: زاهُا

ذ، مباقغ ق٩لب الٗالم صو٫  صؾاجحر مً الٗضًض في البِئت في الخ٤ ب٨ٟغة الضؾخىعي ؤلا٢غاع ًخجؿض  مً ونٍغ
ًدا مىه اإلا٣هىص اإلاٗجى ججٗل ومدضصة ص٣ُ٢ت مهُلخاث اؾخٗما٫ زال٫ ، نٍغ

ً
 ببُان مجها حٗل٤ ُٞما ؾىاءً  ومباقغا

. (( ))ومجاله الخ٤ َظا مًمىن  بخدضًض حٗل٤ ما ؤو البِئت في الخ٤ ناخب

ذ ؤلاكغاع-ؤ   البِئت في الخم بهاخب الهٍغ

 ؤن ،(صؾترجه) الضؾخىع  نلب وجدضًضٍ ناخبه ٖلى الىو ؤو البِئت في الخ٤ مإلاٟهى الضؾخىعي الخ٨َغـ قإن مً
الن اإلالؼمت ٚحر الضولُت الىزاث٤ في به اإلاٗتٝر البؿُِ الخ٤ َظا ًهبذ  لٗام اؾخ٨هىلم ماجمغ ًٖ الهاصع الٗالمي ٧اإٖل

ى وبٖالن 1972 حر ومخمحز مؿخ٣ل ؤؾاسخي خ٤ ،1992 لٗام ٍع  وطل٪ صؾخىعٍا، اإلا٨ٟىلت عي ألار ؤلاوؿان بد٣ى١  مغجبِ ٚو
 حٗخبر الخ٤ َظا صؾترة ؤن ٦ما الىَىُت، ال٣اهىهُت الىٓم في الضؾخىعٍت ال٣ىاٖض جدخلها التي ال٣اهىهُت ال٣ُمت بلى بالىٓغ
 في الٟٗالُت وبُٖاءٍ اإلاظ٧ىع، الخ٤ ًىته٪ ٧ل مىاظهت في ؤ٦ثر ويماهاث امخُاػاث البِئت في الخ٤ ناخب جمىذ التي آلالُت

 .  ٢٘الىا

 في الخ٤ ناخب ٞهى اإلاىاًَ، ٖلى الخ٤ َظا ا٢خهغ ٢ض ؤهه هجض 2016 لٗام اإلاٗض٫ الجؼاثغي  للضؾخىع  وبالغظٕى 
 ًُل٤ ما ؤو الُبُُٗت زغواجه ٖلى الكٗبؾُاصة ؾلُت في ٌكتر٥ل٩ىهه الخ٤، َظا مً باالؾخٟاصة واإلاٗجي ؾلُمت بِئت

ى بالخ٣ى١، ٖلحها ٩ىهُٟىٟـ وواظباث خ٣ى١  ٫ٌ الضولت ب٢لُم في ًىضعط ٞغص َو  .(( )) لها وزايٗا لل٣ىاهحن مُُٗا الى٢ذ ٍو

 ٖلى حٗمُمها زال٫ مً ٞٗلُت، صؾخىعٍت ٢ُمت البِئت في الخ٤ ؤُٖذ ٢ض اإلا٣اعهت الضؾاجحر ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع
 الخ٤ ؤ٢غث صولت ٫ؤو حٗخبر التي البرحٛا٫ لضولت باليؿبت الخا٫ َى ٦ما اإلاىاَىت، عابُت اقتراٍ صون  ألاٞغاص ظمُ٘

  ومخىاػهت صخُت بِئت في الضؾخىعي
ً
ى ٞغصي، ٦د٤ ب٩ًىلىظُا  اإلااصة في 1976 ٖام الهاصع صؾخىعَا زال٫ مً جإ٦ض ما َو

 ،(( ))"ٖجها الضٞإ واظب ٖلُه ٣ً٘ ٦ما ومخىاػهت، ؾلُمت بوؿاهُت بِئت في الخ٤ شخو ل٩ل:"ؤن ٖلى جىو التي مىه 66

 ؾلُم وؾِ في ٌِٗل ؤن في الخ٤ شخو ل٩ل:"ؤهه ٖلى جىو التي مىه 53 اإلااصة في 1979 لٗام البحروفي الضؾخىع  و٦ظا

غ ومالثم ب٩ًىلىظُا ومخىاػن  . (( ))"الخُاة لخٍُى

                                                           
 .70،ص 2008لعطا، دور القانوف الدورل العاـ يف رلاؿ محاية البيئة، الطبعة الثانية،دار النهضة العربية، القاىرة، رياض صاحل أبو ا -( )

(2)
-Delhoste-Marie France, L'environnement dans les constitutions du monde, revue de droit public 

L.G.D.J, Paris, 2004, p.444. 
(3)

- Xavier Bioy,Le concept de personne humaine en droit public, Nouvelle bibliothèque de thèse, 

Dalloz, Paris, 2003, p.76 . 
(4)

- Article 66 :"Toute personne a droit à un environnement humain, sain et écologiquement équilibré 

et a le devoir de le défendre".voir: Hugues Dumont, François OST et Autres,La responsabilité face 

cachée des droits de l‟homme, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.311. 
(5)
- Vincent Rebeyrol, L‟affirmation d‟un droit à l‟environnement et la réparation des dommages 

environnementaux, tome 42, éditions lextenso, France, 20 0, p.22. 
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ل صؾخىع  في هجضٍ طاجه والخىظه  ًدترم بِئت في الخ٤ ٞغص ل٩ل:"ؤن ٖلى جىو التي مىه 225 اإلااصة في 1988 لٗام البراٍػ

الث مشلوث ؤلا٩ًىلىجي الخىاػن  ٞحها ت الُىمُت، خُاجه في للٟغص مَا ُت ويغوٍع  صؾخىع  و٦ظا ،(( ))..."ؾلُم ِٖل لىٖى
  ًىو الظي 1991 لٗام ٧ىلىمبُا

ً
 التي مىه 79 اإلااصة هو زال٫ مً ٞغصي، ٦د٤ ؾلُمت ببِئت الخمخ٘ في الخ٤ ٖلى نغاخت

 ٖلى مىه 56 اإلااصة في هو ٣ٞض 1982 لٗام ًاجغ٥ صؾخىع  ،ؤما(( ))..."ؾلُمت ببِئت الخمخ٘ في الخ٤ شخو ل٩ل:"ؤهه ٖلى جىو

. (( ))"مخىاػهت صخُت بِئت في الِٗل في الخ٤ ٞغص ل٩ل:"ؤن

 في للخ٤ الصخصخي الجاهب ٖلى ب٣ىة ع٦ؼ ٢ض 2016 لٗام اإلاٗض٫ الجؼاثغي  الضؾخىع  ؤن ؾب٤، ما زال٫ مً ًدبحن

  وؤ٢غ الخ٤، لهظا ٞغصًت م٣اعبت وازخاع البِئت
ً
ى ،(( ))البِئت في الخ٤ ناخب َى اإلاىاًَ ؤن نغاخت   ٌٗخبر ما َو

ً
 ج٣ضما

 
ً
  الخ٤، َظا ناخب وبُان البِئت في الخ٤ صؾترة مجا٫ في الجؼاثغي  الضؾخىعي اإلاكٕغ ؤخغػٍ وجُىعا

ً
 بالضو٫  م٣اعهت

. الٗغبي اإلاٛغب صو٫  وباألزو ألازغي  الٗغبُت

 خؿاب ٖلى ؤ٦ثر الضؾخىعي إلااؾـا نالخُت مً ٖؼػث ؾلُمت٢ض بِئت في الِٗل في اإلاىاًَ خ٤ صؾترةؤن ٚحر

تراٝ صاثغة في مدهىع  الظًِب٣ي البِئت، في الخ٤ ناخب جم٨حن ٍٝت  ٚحر والخم٨حن ؤلٖا  .٧ا
ً
 الخ٨َغـ لخضازت وهٓغا

ا الجؼاثغ في ؾلُمت بِئت في للخ٤ الضؾخىعي حَر  ةماؽّم  جهبذ الخاظت ٞةن الٗالم، صو٫  إلاسخل٠ الىَىُت الضؾاجحر مً ٚو

 جم٨حن نالر في وطل٪ ،(( ))والخ٩ىماث ال٣اهىهُحن ٢بل مً لئلهٟاط ٢ابلت ٢ىاٖض بلى صؾخىعٍتا٫ الىهىم َظٍ لترظمت
 خالت ٖلى جُغؤ التي البُئُت الخدضًاث إلاجابهت والؿعي بالبِئت اإلاخٗل٣ت بىاظباتهم، ال٣ُام مً البِئت في الخ٤ ؤصخاب

. (( ))لخٓت ٧ل في البِئت

ذ ؤلاكغاع-ب  ةاللاصم ألاحُاٌ بدلىق  الهٍغ

ا ؾاالا ال٣اهىن  ٖلى ال٣اصمتًُغح ألاظُا٫ مٟهىم بن ٍغ  اإلاؿخُٟضًً ؤو الخ٣ى١  ؤصخاب جدضًض في ًخمشل ظَى
 اإلاؿخ٣بل في ؾُإحي الظي ؤو اإلاىظىص ٚحر اإلاؿخُٟض ٨ٞغة ٞةن مدضصًً، خ٣ى١  ؤصخاب ٖلى اٖخاص ال٣اهىن  ٧ان ٞةطا مجها،

 يماجها ٖلى ؾِكٝغ ومً بٗض؟ ًإث لم إلاً يماجها ًخىظب لتيا الخ٣ى١  هي ٞما بخغاط، ؤمام ال٣اهىهُت ال٣اٖضة ججٗل
ها لخهبذ جبلىعث ال٣اهىهُت اإلاًٗلت َظٍ وبهٟاطَا؟ هاث مً م٩ىّم  لم الظي الجُل َظا ؤلاوؿان، لخ٣ى١  الشالض الجُل م٩ىّم

ت بل ٞدؿب، مىه اإلاؿخُٟض َى اإلاىاًَ ؤو الٟغص ٌٗض . (( ))اإلاؿخ٣بل في ؾخىظض التي ؤو اإلاىظىصة اإلاجمٖى

                                                           
(1)

- Michel- Prieur, Droit de l'environnement, 4 édition, Dalloz, Paris, 2001, p.58. 
، 52صورة، مصر، العدد وليد زلمد الشناوي، احلماية الدستورية للحقوؽ البيئية، دراسة مقارنة، رللة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوؽ، جامعة ادلن-(2)

 .254، ص2 20
(3)

- Christel Cournil et Catherine Colard –Fabregoule, Changements environnementaux globaux et 

droits de l‟homme,Bruylant, 2012, p.114. 
تعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية ، متضمن اؿ6 20مارس  6ادلؤرخ يف  0 -6 ، القانوف رقم 6 20من الدستور اجلزائري لعاـ 68الفقرة األوذل من ادلادة   -(4)

 .6 20مارس  07ادلؤرخة يف  4 عدد 
(5)

- Tim Hayward, Constitutional environment rights,oxford university Press, Inc., New York, 2005, 

p.143. 
(6)

-David Richard Boyd, The environment rights revolution,a global study of constitutions, human 

rights and the environments, the University of British, Columbia (UBC) Press, 2012, p.61. 
 .02، ص 5 20، تونس، 02وحيد الفرشيشي، حقوؽ األجياؿ القادمة يف تونس، رللة ادلفكرة القانونية، العدد  -(7)
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 ال٣اصمت ألاظُا٫ لخ٣ى١  ألاؾاؽ حجغ وي٘ ٢ض 2016 لٗام اإلاٗض٫ الجؼاثغي  الضؾخىع  ؤن واإلاالخٔ

ظا اإلاؿخضامت، الخىمُت وخ٣ى١  البُئُت بالخ٣ى١ وعبُها  ٖلى والخُدىو الضؾخىع، مً 19 اإلااصة هو زال٫ مً ججلى ما َو

ى ،(( )("ال٣اصمت ألاظُا٫ لهالر حهاٖل والخٟاّ الُبُُٗت للمىاعص الغقُض الاؾخٛال٫ الضولت جخًمً:"ؤن  ٌك٩ل ما َو
ذ اٖتراٝ  لهاخب الضؾخىعي ٞالخىُٓم اإلاؿخضامت، الخىمُت بَاع في بها والاَخمام ألاظُا٫ َظٍ لخ٣ى١  ومباقغ نٍغ

 بد٣ها ال٣اصمت لؤلظُا٫ لُٗتٝر امخض بل ٞدؿب، الخ٤ َظا مً ٦مؿخُٟض باإلاىاًَالاَخمام ٖىض ٠٣ً لم البِئت في الخ٤
 الجهىص يمً ألازال٢ُت الىاخُت مً اٖخباع مدل ج٩ىن  ؤن ًجب والتي وزغواتها، مىاعصَا واؾخسضام الؿلُمت البِئت في

 وألاظُا٫ الخايغ الجُل لهالر اإلاكتر٦ت باإلاىاعص والاهخٟإ الاؾخٗما٫ في اإلا٣ٗىلُت التزام زال٫ مً اإلاٗانغة، البُئُت
ذ ًُغى ؤن الخايغ لجُل ٌؿٙى ٞال اإلا٣بلت،  هدى ٖلى وج٣ضمه، مهالخه لخد٤ُ٣ اإلاكتر٦ت اإلاىاعص اؾخسضام في ٖؿ٠ٍو

. (( ))اإلا٣بلت ألاظُا٫ خ٣ى١  ٖلى اٖخضاًءا ٌٗض الظي ألامغ اإلاىاعص، جل٪ بىًىب حهضص

  ؤ٢غث اإلا٣اعهت الضؾاجحر مً الٗضًض ؤن الهضص َظا في ؤلاقاعة وججضع
ً
 البِئت في ال٣اصمت ألاظُا٫ بد٤ نغاخت

 في الخ٤ بوؿان ل٩ل: "ؤن ٖلى مىه الغاب٘ الٟهل في هو الظي ،1984 لٗام الجضًضة ُٚيُا بابىا ؾخىع ص هظ٦غ ومىاعصَا
اَه، ؤو بصخخه جًغ ال بِئت  الخالُت ألاظُا٫ ب٣اء ؤظل مً مدمُت بِئت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ بوؿان ول٩ل ٞع

ل صؾخىع  مً 225 اإلااصة جىو بِىما ،(( ))..."واإلاؿخ٣بلُت  ٞحها ًدترم بِئت في الخ٤ ٞغص ل٩ل: "ؤن ٖلى 1988 لٗام البراٍػ
الث وجمشل ؤلا٩ًىلىجي الخىاػن  ت الُىمُت خُاجه في للٟغص مَا ُت ويغوٍع  واظباث مً ٞةهه لظل٪ ؾلُم، ِٖل لىٖى

. (( ))"واإلاؿخ٣بلُت الخالُت لؤلظُا٫ ونُاهتها ٖجها الضٞإ واإلاجخم٘ الٗامت الؿلُاث

 اإلاؿخ٣بلُت ألاظُا٫ ججاٍ مؿاولُتها جخدمل الضولت: "ؤن 1994 لؿىت اإلاغاظ٘ ًاؤإلاان صؾخىع  مً 20 اإلااصة في وظاء
ُٗت بمماعؾت للخُاة الُبُُٗت ألاؾـ وجدمي ٤ وال٣ًاثُت، الخىُٟظًت والؿلُخحن الضؾخىعي الىٓام بَاع في حكَغ  ٞو

 الصخت بلى جٟطخي بِئت في خ٤ا٫ شخو ل٩ل: "ؤن ٖلى هو ٣ٞض الجروٍجي الضؾخىع  ؤما ،(( ))"ال٣اهىن  في اإلادضصة الكغوٍ
لى ٖلحها الخٟاّ ًخم التي الُبُُٗت البِئت وبلى ، ؤلاهخاظُت ٖو يبغي والخىٕى اع ؤن ٍو  قامل ؤؾاؽ ٖلى الُبُُٗت اإلاىاعص جضّم

ل خباعاث، ألاظل ٍَى ٣ُا ظىىب صؾخىع  و٦ظا ،(( ))"ظُض بك٩ل ال٣اصمت لؤلظُا٫ الخ٤ َظا خماًت ؾِخم خُض اٖل  لٗام بٍٞغ
 ومدمُت ِٖكهم بؿالمت ؤو بصختهم جًغ ال بِئت في الخ٤ للجمُ٘: "ؤن ٖلى مىه 24 اإلااصة في نغاخت هو الظي 1996

ٗاث زال٫ مً واإلاؿخ٣بلُت، الخالُت ألاظُا٫ إلاهلخت  والخضَىع  الخلىر مً الى٢اًت في حؿاَم وزُىاث م٣ٗىلت حكَغ

. (( ))"البُئي

                                                           
 .، مرجع سابق6 20مارس  6ادلؤرخ يف  0 -6 ، القانوف رقم 6 20عاـ من الدستور اجلزائري ؿ 9 الفقرة األوذل من ادلادة  -( )
 . 44معمر رتيب زلمد عبد احلافظ، القانوف الدورل للبيئة وظاىرة التلوث، مرجع سابق، ص -(2)
 .326وليد زلمد الشناوي، احلماية الدستورية للحقوؽ البيئية، مرجع سابق، ص -(3)

(4)
- Vincent Rebeyrol, L‟affirmation d‟un droit à l‟environnement et la réparation des dommages 

environnementaux, op.cit, p.22. 
(5)

-Jean-Pierre Machelon, Du droit de l‟environnement au droit à l‟environnement,a la recherche d‟un 

juste milieu,l‟Harmattan, Paris, 2010, p.121. 
(6)

-"An Environmental Right for Future Generations", model state constitutionnal provisions and 

model statute science and environmental health network, the international human rights clinic at 

Harvard Law School, November 2008, p.03. 
 .335ورية للحقوؽ البيئية، مرجع سابق، صوليد زلمد الشناوي،احلماية الدست -(7)
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 ٞىو اإلاهُلر، َظا بخٍٗغ٠ جخٗل٤ َامت مؿإلت ًشحر ال٣اصمت ألاظُا٫ خ٣ى١  صؾترة في الخىظه َظا ؤن ٚحر
 ؤو له حٍٗغ٠ حُٗي ؤن صون  اإلاهُلر ج٨غؽ والضولُت، الىَىُت ال٣اهىهُت الىهىم اإلاٗضل٨ب٣ُت الجؼاثغي  الضؾخىع 

ظا جدضًضإلادخىاٍ، . بٗض جإِث  الخُلم ؤو الىمى َىع  في ؤظُا٫ بد٣ى١  ب٢غاع َى الضؾخىعي الخىظه َو

 البِئت خماًت في فغاصوألا الضولت واحب -ج

تراٝ ؤن الىاضر مً ً، الخ٤ ؤصخاب ججاٍ واظباجإوالتزاماث زل٤ في ًخجؿض البِئت في بالخ٤ ؤلٖا  ؤظل مً آلازٍغ
 لِـ البِئت خماًت ٖلى الىو مجغص ؤن بط الٗملي، اإلاؿخىي  ٖلى ٞغص ل٩ل به الٟٗلي الخمخ٘ ويمان الخ٤ َظا بٖما٫

 الخ٤ َظا بدماًت الالتزام ٖاج٣هم ٖلى ٣ً٘ الٟىاٖاللظًً ؤو الىاظب َظا ؤَغاٝ صًضجذ ٌؿخىظب الظي ألامغ ،(( ))٧اُٞا
 .اهتها٦ه خالت و٦ٟالتهٟي

 الضولت ٖاج٤ ٖلى التزام وظىص جإ٦ُض ٖلى مىه 68 اإلااصة هو زال٫ مً اإلاٗض٫ الجؼاثغي  الضؾخىع  خغم ول٣ض
ما٫ البِئت ٖلى بالخٟاّ ا الخ٤، لهظا ال٩امل وؤلٖا  ٢اٖضة ٖلى ًخإؾـ البِئت في الخ٤ بٖما٫ في ؤؾاسخي ٫ٞإ باٖخباَع
 خماًت مجا٫ في الدكاع٦ُت اإلا٣اعبت جبجي ٌٗجي مما واإلاؿخ٣بلُت، الخايغة ألاظُا٫ لهالر وجدؿُجها البِئت ٖلى الخٟاّ

 ًً٘ نؤ قإهه مً صؾخىعٍت، ٢ُمت ا٦دؿب متى الخ٤ َظا ؤن بط اإلادلي، اإلاؿخىي  ٖلى زانت الٟاٖلحن مسخل٠ بحن البِئت
حٍر لًمان الغامُت الالتزاماث مً ظملت الضولت ٧اَل ٖلى  الؿلُت ًً٘ ٦ما اخترامه، ٞغى ٖلى والٗمل لؤلشخام جٞى

 ٞاٖلُت ؤ٦ثر يماهاث ج٣ضًم بلى ًاصي الظي ألامغ اإلاسخو، ال٣ًاء وع٢ابت ال٣اهىن  َاثلت جدذ الىاظب بهظا اإلاسلت

. الىا٢٘ ؾاخت ٖلى وجٟٗلُه الخ٤ بهظا والاهخٟإ لخماًتا مً ٧اٝ مؿخىي  بلى الىنى٫  ؤظل مً للمىاَىحن،

 اإلاكٕغ ٖاج٤ ٖلى ؤوال ٣ً٘ ٖام التزام َى بل ٞدؿب، الضولت مؿاولُت لِـ و٦ٟالخه البِئت في الخ٤ يمان ؤن بال

غ١  آلُاث بةنضاع  جخد٤٣ التي اإلادضصة والخضابحر ؤلاظغاءاث مً الٗضًض اجساط زال٫ مً ،(( ))البِئت في الخ٤ بٖما٫ َو
حن الُبُُٗحن ألاشخام ؤي ألاشخام، ظمُ٘ ٖاج٤ ٖلى زم اؾخضامتها، ٖلى والخٟاّ البِئت خماًت بخُب٣ُها  واإلاٗىٍى

ضم الضؾخىعٍت الىهىم باخترام ؾىاء خض ٖلى ى. مسالٟها ٖو  زال٫ مً الجؼاثغي  الضؾخىعي اإلاكٕغ بلُه ؤقاع ما َو

 بىاظباث ملؼمحن بل ٞدؿب، البِئت في الخ٤ مً مؿخُٟضًً لِؿىا ٞاألشخام الجضًض، الضؾخىع  مً 68 اإلااصة هو
خضاءاث مً خماًتها في جخمشل الُبُُٗت، البِئت اججاٍ  مً وو٢اًتها الُبُعي، وبخىاػجها بها اإلاؿاؽ قإجها مً التي الٖا

ا مً الخس٠ُٟ ؤو بها جلخ٤ ٢ض التي ألايغاع ها مى٘ مً الخم٨ً ٖضم خالت في وهخاثجها آزاَع . و٢ٖى

 وألاٞغاص الضولت ٖاج٤ ٖلى خ٣ُ٣ي التزام وظىص جإ٦ُض ٖلى خغنذ ٢ض الٗالم صؾاجحر مٗٓم ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع
 ؤصخاب لخماًت والالػمت الخانت ؤلاظغاءاث اجساط ٍَغ٤ ًٖ البِئت، في الخ٤ و٦ٟالت مىاعصَا ونُاهت البِئت بدماًت

 الٗغاقي الضؾخىع  مكغوٕ مً الشاهُت ال٣ٟغة 64 اإلااصة في ظاء طب بِئتهم، جلخ٤ ٢ض التي الًاعة ألاٞٗا٫ مً البِئت في الخ٤
 التي ألايغاع مً وخماًتها الخلىر مً البِئت ٖلى اإلاداٞٓت الكٗب وؤٞغاص الضولت ؤظهؼة ظمُ٘ ٖلى ًخٗحن: "ؤهه 1990 لٗام

. (( ))"ووْاثٟها بجمالها جسل

                                                           
 .43923العدد   3 ، السنة 2007مارس  0 زلمد عبد اللطيف، التعديالت الدستورية والبيئة، رللة األىراـ، قضايا وآراء، مصر، السبت   -( )
 . 97 ، ص 2008اىرة، مصر، رجب زلمود طاجن، اإلطار الدستوري للحق يف البيئة،الطبعة األوذل، دار النهضة العربية، الق  -(2)
 . 2 -20 ، ص 2009عارؼ صاحل سللف، اإلدارة البيئة، احلماية اإلدارية للبيئة، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف،  -(3)
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ً
 بِئت في الخ٤ بىظىص ؤؾاسخي وبك٩ل لبِئتجغجبِا بدماًت ال٣اهىوي الىاظب ٨ٞغة ؤن ًخبن ؾب٤ ما ٖلى وجإؾِؿا

ى ،(( ))خ٤ ٣ًابله واظب ٧ل ؤن اٖخباع ٖلى ؾلُمت،  68 اإلااصة هو زال٫ مً الجؼاثغي  الضؾخىعي اإلااؾـ بلُه اججه ما َو
 الخ٤ َظا ؤن بل ٞدؿب، اإلاىاًَ خ٣ى١  مً الؿلُمت البِئت ؤن ٖلى بالىو ٨ًخٟي لم والظي اإلاٗض٫، الضؾخىع  مً

 اإلا٩لٟحن واإلاىاَىحن ألاشخام لها ًسً٘ بل ٞدؿب، وؤظهؼتها الضولت ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ ال والتي والتزاماث، واظباث ٣ًابله

 .اؾخضامتها ٖلى والخٟاّ البِئت خماًت بىاظب

 الخاجمت

 ٌٗض الجضًض الجؼاثغي  الضؾخىع  مىاص نلب في ال٣اصمت ألاظُا٫ وخ٣ى١  ؾلُمت بِئت في اإلاىاًَ خ٤ صؾترة بن
ُت مؿبى٢ت ٚحر زُىة  هدى واًجابُت َامت اهُال٢ت طل٪ ٩ًىن  و٢ض اإلاجا٫، َظا في الضؾخىعي اإلاكٕغ ؤخغػَا وهٖى

ٗاث زال٫ مً الخ٤ لهظا ٞٗلي ججؿُض  ؤن ٨ًٟي ال ؤهه ٚحر البِئت، بدماًت اإلاخٗل٣ت الالخ٣ت والخىُٓماث الخانت الدكَغ
 ًهاخبه ؤن بض ال وبهما ٢اهىهُت، ٢ُمت الضؾخىعي لخ٤ا لهظا ٩ًىن  ختى البِئت في للمىاًَ خ٣ا الضؾخىعي الىو ًيصخئ

ت ى ،(( ))الٛحر ٢بل مً واخترامه الخ٤ َظا مماعؾت ج٨ٟل ؤن قإجها مً التي الًماهاث ؤو ال٣ىاٖض مً مجمٖى   هالخٔ ما َو
 بدماًت ُٞلتال٪ الًماهاث مً ظملت ٖلى الضؾخىع  َظا في ًىو ؤن اإلاكٕغ ٖلى ٧ان ألازحر،بط الجؼاثغي  الضؾخىع  في ُٚابه

ت ؤظهؼة اؾخدضار ٖلى ٧الخىهُو وبهٟاطٍ الخ٤ َظا ُئاث وع٢ابُت اؾدكاٍع  البُئُت الخ٣ى١  بدماًت حٗجى ٢ًاثُت َو

  اإلاؿخضامت الخىمُت مٟهىم وجمىذ اهتها٥، ؤي مً ال٣اصمت ألاظُا٫ وخ٣ى١ 
ً
  مًمىها

ً
  ٞٗلُا

ً
.  وخ٣ُ٣ُا

: كابمت اإلاهاصع واإلاغاح٘

 
ً
 :اح٘ باللغت الٗغبُتكابمت اإلاهاصع واإلاغ -ؤوال

ش  76/97، الهاصع بمىظب ألامغ ع٢م 1976الضؾخىع الجؼاثغي لٗام -1 مبر  22بخاٍع ضة 1976هٞى ، الجٍغ

مبر  24، الهاصعة في 94الغؾمُت ٖضص  : ، مخاح ٖلى اإلاى1976٘٢هٞى

 http://www.joradp.dz/HAR /Index.htm 

، مخًمً الخٗضًل 2016ماعؽ  6اإلااعر في  10-16، ال٣اهىن ع٢م 2016الضؾخىع الجؼاثغي لٗام -2

ضة الغؾمُت ٖضص   .2016ماعؽ  07اإلااعزت في  14الضؾخىعي، الجٍغ

اإلاخٗل٤ بمكغوٕ ال٣اهىن اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي،  2016ظاهٟي  28اإلااعر في  01-16ال٣اهىن  -3

ضة الغؾمُت ٖضص  ش06الجٍغ : ، مخاح ٖلى اإلاى2016٘٢ُٟٞغي  03: ، الهاصعة بخاٍع

 http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 

اى نالر، صوع ال٣اهىن الضولي الٗام في مجا٫ خماًت البِئت -4 الُبٗت الشاهُت، صاع الجهًت  ،ؤبى الُٗا ٍع

 .2008، الٗغبُت، ال٣اَغة، مهغ

                                                           
(1)
- Jean -Pierre Machelon, du droit de l'environnement au …, op.cit, p.157. 

(2)
-Cullet Philippe,Definition of an environmental right in a human rights context, N.Q.H.R, Vol 13, 

No 1, 1995, p.36. 

http://www.joradp.dz/HAR /Index.htm
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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الكىاوي ولُض مدمض، الخماًت الضؾخىعٍت للخ٣ى١ البُئُت، صعاؾت م٣اعهت، مجلت البدىر ال٣اهىهُت  -5

 . 2012، 52والا٢خهاصًت، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت اإلاىهىعة، مهغ، الٗضص 

 .2015، جىوـ، 02الٟغقِصخي وخُض، خ٣ى١ ألاظُا٫ ال٣اصمت في جىوـ، مجلت اإلا٨ٟغة ال٣اهىهُت، الٗضص  -6

اع الضؾخىعي للخ٤ في البِئت، الُبٗت ألاولى، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، مهغ،  -7 َاظً عظب مدمىص، ؤلَا

2008. 

اَغة الخلىر، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،  -8 ٖبض الخاٞٔ مٗمغ عجِب مدمض، ال٣اهىن الضولي للبِئت ْو

2007. 

ماعؽ  10، مجلت ألاَغام، ٢ًاًا وآعاء، مهغ، الؿبذ ٖبض الل٠ُُ مدمض،الخٗضًالث الضؾخىعٍت والبِئت -9

 .43923الٗضص  131، الؿىت 2007

:    الٛاػ الصخغي في اإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت، ؤلاباصة البُئُت اإلاٗلىت، م٣ا٫ مخاح ٖلى اإلاى٢٘ الخالي -10

 http://www.workshop19.info 

ت للبِئت، الُبٗت الٗغبُت، صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ  مسل٠ ٖاٝع -11 نالر، ؤلاصاعة البُئُت، الخماًت ؤلاصاٍع

 .2009والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،

ت، مخُجت للُباٖت، الُبٗت ألاولى،  -12  . 2008لباص هانغ، الضؾاجحر الجؼاثٍغ

 
ً
 :كابمت اإلاهاصع واإلاغاح٘ باللغت ألاحىبُت -زاهُا

1- "An Environmental Right for Future Generations", model state constitutionnal provisions and 

model statute science and environmental health network, the international human rights clinic at Harvard 

Law School, November 2008.  

2- Bioy Xavier, Le concept de personnehumaine en droit public, Nouvelle bibliothèque de thèse, 

Dalloz, Paris, 2003. 

3- Birnie (P.W) and Boyle (A.E), International law and the environment, Oxford University Press, 

2002. 

4- Boyd David Richard, The Environment rights revolution: a global study of constitutions, human 

rights and the environments, the University of British, Columbia (UBC) Press, 2012. 

5- Christel Cournil et Catherine Colard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et 

droits de l’homme, Bruylant, 2012. 

6- Cullet Philippe, Definition  of an environmental right in a human rights context, N.Q.H.R, Vol 13, 

No 1,1995. 

http://www.workshop19.info/
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7- Delhoste-Marie France, L'environnement dans les constitutions du monde, revue de droit public, 

L.G.D.J, Paris, 2004. 

8- Dumont Hugues, François OST ET Sébastien Van Drooghenbroeck, La responsabilité face cachée 

des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2005. 

9- Henry Roussillon,Xavier Bioy, Stéphane Mouton (dir), Les nouveaux objets  du droit 

constitutionnel, presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, 2005. 

10- Machelon Jean- Pierre, Du droit de l’environnement au droit à l’environnement, a la recherche 

d’un juste milieu,l’Harmattan, Paris, 2010. 

11- Prieur -Michel, droit de l'environnement, 4 édition, Dalloz, Paris, 2001. 

12- R. Zerguine, la législation de l’environnement en Algérie, revue Algérie des sciences juridique 

économiques et politique, Volume xxx, N°: 01/2, 1992. 

13- Tim Hayward, Constitutional environment rights, oxford university Press, Inc., New York, 2005. 

14- Vincent Rebeyrol, L’affirmation d’un droit à l’environnement et la réparation des dommages 

environnementaux, tome 42, éditions lextenso, France, 2010. 
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 آلُاث الخفُٗل والخضوص: جمىحن الخم في الخهٌى ٖلى اإلاٗلىمت البُئُت
" ب"ؤؾخاطة مدايغة كؿم ، زغش ي الهامالضهخىعة 

، الجؼابغ 2-ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت مدمض إلاحن صباغحن ؾُبف

 

 

 ملخو

 الضولت مؿئىلُت هي البُئُت وألازُاع باإلاكا٧ل الٗلم يغوعة ٞةن الجمُ٘، تهم مؿإلت البِئت خماًت ٧اهذ بطا
الم اإلاكاع٦ت ٖلى ٢اثمت بُئُت خى٦مت بَاع في الجمُ٘ اججاٍ  ألاظُا٫ نالر في مؿخضامت جىمُت جد٤ُ٣ بلى والىنى٫  وؤلٖا

. اإلاؿخ٣بلُت

 ؤٞغػث خُض الىا٢٘، في لخُٟٗله م٨ُجزماث وي٘ البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جم٨حن ًخُلب
ٗاث ى الخل٣اجي واليكغ الُلب َما ؤؾاؾُحن م٩ُاهؼمحن ج٨َغـ اإلا٣اعهت الدكَغ  ًهُضم ل٨ً ٞٗالُت، ألا٦ثر اإلا٩ُاهحزم َو

ت، بمبضؤ اإلا٨ُجزماث َظٍ جُب٤ُ  بنضاع بٗضم الخ٤ َظا جُٟٗل في ٢هىعا ازبذ الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن بلى باإلياٞت الؿٍغ

. َظا ًىمىا ٚاًت بلى2003 ؾىت مىظ بظل٪ اإلاخٗل٣ت الخىُٓماث

Résumé 

   Si la protection de l'environnement nous concerne tous, cela conduit l'État à être  

responsable de faire connaître les problèmes et les risques environnementaux à tout le monde 

dans le cadre de la gouvernance environnementale, basée sur la participation et l‟accès à 

l‟information pour atteindre un développement durable dans l'intérêt des générations futures. 

L‟effectivité  du droit à l‟accès a l‟information  environnementale nécessite des 

mécanismes d‟application.   En fait, les législations comparées ont consacrés deux 

mécanismes principales: la demande et la publication automatique qui est le plus efficace, 

mais ils se heurtent à l'application du principe de confidentialité, ainsi que le législateur 

algérien a prouvé une carence d‟activer ce droit car  les  réglementations à ce sujet n‟existent  

pas depuis l'année 2003 jusqu'à nos jours. 

 ملضمت

 بؿبب مباقغ بك٩ل اهدباَه وججظب الٟغص تهم التي الخؿاؾت اإلاؿاثل ؤَم بحن مً البِئت خماًت مؿإلت حٗض

 ومىه... وؤمىه وؾالمخه صخخه ٖلى مباقغ بك٩ل جى٨ٗـ والتي الُىم بالبِئت جمـ التي واإلاخُىعة اإلاتزاًضة التهضًضاث
لى ها التي الخدىالث ْل في الًغوعي  مً ؤنبذ الجمُ٘، بحن جغ٧امل مجاال ٌٗخبر البِئت خماًت مىيٕى ؤن اٖخباع ٖو  ٖٞغ

ها ٗٞغ  ًم٨ً لم ما ًخد٤٣ لً وطل٪ البِئت، بدماًت اإلاخٗل٣ت الؿُاؾاث وي٘ في الٟغص بقغا٥ ،( )ال٣اهىن  نى٘ مجا٫ َو
                                                           

(1)
Jacques Chevallier, « vers un droit post-moderne ? les transformations de la régulation juridique », 

RDP ,n°3, 1998, pp. 659-690 ; Paul Amselek, « l‟évolution générale de la technique juridique dans les 

sociétés occidentales », RDP, 1982, pp. 275-294. 
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ت مً  الًغوعي  ال٣ضع مً الٟغص َظا  جخًمً والتي ؾاثالؿُا َظٍ ٖلحها جبجى التي باألعيُت وؤلاإلاام وؤلاخاَت اإلاٗٞغ
بُٗت تهضصٍ التي واإلاساَغ ُٞه ٌِٗل الظي البُئي باإلادُِ اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث مجمٕى  البُئُت اإلاك٨الث وحجم َو

٘ واليكاَاث . بالبِئت جًغ التي واإلاكاَع

 الضولي اإلاؿخىي  ٖلى جُىعا زهىم البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في والخ٤ ٖمىما البِئت في الخ٤ ٖٝغ
 جغاظ٘ الخالي ال٣اهىوي الخُىع  ؤزبذ خُض اإلاؿخضامت، الخىمُت مٟهىم لخُٟٗل ظضًضة م٨ُجزماث بًجاص هدى يوالضازل
 الىاؾ٘ اليكغ ٖلى اإلااؾؿت البُئُت للخى٦مت ظضًض ق٩ل ْهىع  لهالر البِئت لخماًت ال٨الؾ٨ُُت الخىُٓمُت اإلا٣اعبت

الم بىاؾُت بالًبِ" ًىن٠ البِئت مجا٫ في للمٗلىماث . ( )" ؤلٖا

الن الخ٤ َظا ج٨َغـ البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  خ٤ مً الٟغص جم٨حن مؿإلت جخُلب ال ل٨ً  في ٖىه وؤلٖا
حر جخُلب بل ازخالٞها، ٖلى والضازلُت الضولُت الىهىم مسخل٠  ألازحر لهظا جدُذ التي ال٣اهىهُت واإلا٨ُجزماث آلالُاث جٞى

. الخ٤ َظا ٞٗلث التي آزغ بمٗجى الىا٢٘، في الخ٤ َظا مماعؾت

: ٧الخالي اإلاضازلت َظٍ بق٩الُت جإحي ومىه

ؿها جم التي واإلا٨ُجزماث آلالُاث ماهي ٗاث مسخل٠ في ج٨َغ ٘ ومجها اإلا٣اعهت الدكَغ  التي الجؼاثغي  البُئي الدكَغ
 بِجٌ التي ؤوال٣ُىص الخضوص هي ما الخ٤؟ لهظا جُٟٗلها مضي وما اإلاٗلىمت، ٖلى الخهى٫  في خ٣ه مً الصخو جمىً

ت بمبضؤ الخظٕع خضوص مضي ما الخ٤؟ َظا مماعؾت   اإلاٗلىمت؟ ٖلى الخهى٫  خ٤ مىاظهت في الؿٍغ

: ٧الخالي وهي زالزت اإلاضازلت ٖىانغ ج٩ىن  ؤن اعجإًذ ؤلاق٩الُت َظٍ إلاٗالجت

 اإلاٗلىمت؟ ٖلى الخهى٫  في الخ٤ إلااطا: ؤوال

. َاٖلي الخهى٫  في الخ٤ مدل البُئُت باإلاٗلىمت اإلا٣هىص جدضًض/ 1

 البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ ويغوعة ؤَمُت/ 2

 البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جُٟٗل آلُاث/ زاهُا

 اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ ج٨َغـ/ 1

 البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ بٖما٫ وبظغاءاث م٨ُجزماث/ 2

 اإلاٗلىمت ٖلى ٫الخهى في الخ٤ جم٨حن ٖلى الىاعصة ال٣ُىص/ زالشا

ت مبضؤ بٖما٫/ 1  الؿٍغ

 البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جُٟٗل وبظغاءاث م٨ُجزماث ُٚاب/ 2

                                                           
(1)
« Regulation by Revelation », voir, Jean Baril, Droit d‟accès à l‟information environnementale: 

pierre d‟assise du développement durable, vertigo la revue électronique en sciences de 

l‟environnement, https://vertigo.revues.org/8931, (26/10/2016). 

 
 

https://vertigo.revues.org/8931
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ٌ  في الخم إلااطا/  ؤوال  البُئُت؟ اإلاٗلىمت ٖلى الخهى

 ؤن بط ٖمىما، البِئت في الخ٤ جم٨حن بىاؾُتها ًخم التي آلالُاث مً البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ ٌٗخبر
الن الخ٤ ج٨َغـ زال٫ مً ٠٨ً ال ؾلُمت ببِئت الخمخ٘ في ؤلاوؿان خ٤ ب٢غاع  والىهىم اإلاىاز٤ُ مسخل٠ في ٖىه وؤلٖا

.  ومماعؾخه الخ٤ بهظا الخمخ٘ مً الصخو جم٨ً التي واإلا٨ُجزماث آلالُاث جدضًض ألامغ ًخُلب بل ال٣اهىهُت،

لى  في الٟغص اقغا٥ ٖلى ًخإؾـ ؤنبذ  اإلاؿخضامت والخىمُت ثتالبي الخى٦مت بَاع في البِئت في الخ٤ ؤن اٖخباع ٖو
ٗاال ٞٗلُا ٩ًىن  لً الاقغا٥ َظا ٞةن البُئي، ال٣غاع ونى٘ البُئُت الؿُاؾاث وجبجي ازخُاع  الصخو مىذ صون  مً ٞو

 الخ٤ ؤَمُت مضي ما (1) الخ٤؟ مدل البُئُت باإلاٗلىمت بضاًت اإلا٣هىص َى ٞما. ( )البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤
 (2) البُئُت؟ اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في

 البُئُت باإلاٗلىمت اإلالهىص جدضًض/ 1

 واإلاخى٢٘ ال٣اثم البُئي بالىا٢٘ جخٗل٤ التي ( )اإلاٗلىمت حكمل ٖلحها الخهى٫  لؤلٞغاص ًد٤ التي البُئُت اإلاٗلىمت

بُٗت ٘ واليكاَاث البُئُت اإلاك٨الث وحجم َو  مجمٕى هي ؤو. ( )البُئُت وجإزحراتها ب٢امتها ًغاص التي وجل٪ ال٣اثمت واإلاكاَع
ا بإخض ؤو بالبِئت اإلاخٗل٣ت واإلاُُٗاث البُاهاث  مً مُٗىا َضٞا ًد٤٣ مٗحن ق٩ل ٖلى واإلاىٓمت واإلاغجبت ٖىانَغ

. ( )البُئي اإلاجا٫ في اؾخسضامها

ٗاتها مؿخىي  ٖلى ؾىاء ٖلحها لئلَإل لؤلشخام اإلاخاخت البُئُت اإلاٗلىمت مًمىن  بخدضًض الضو٫  ٢امذ  حكَغ

 خى٫   Aarhus اجٟا٢ُت مً الشاهُت اإلااصة اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هظ٦غ خُض بُجها، اإلابرمت الاجٟا٢ُاث مؿخىي  ٖلى ؤو الضازلُت
 مٟهىما جبيذ التي ،( )البِئت مجا٫ في لل٣ًاء واللجىء ال٣غاع نى٘ ٖملُت في الٗام الغؤي ومكاع٦ت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫ 

إل لؤلشخام ًد٤ التي البُئُت ةللمٗلىم واؾٗا  َٝغ مً الٗام الغؤي جهٝغ جدذ جىي٘ ؤن ًم٨ً والتي ٖلحها، الَا

                                                           
. ، ص2 20عة األوذل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، عبد الناصر زياد ىياجنة، القانوف البيئي النظرية العامة للقانوف البيئي مع شرح التشريعات البيئية، الطب ( )

82. 
رلموعة البيانات وادلعطيات  يتحدد ادلعىن االصطالحي للمعلومة البيئية وفقا لطبيعة ورلاؿ استخدامو وادلعىن ادلراد منو، فادلعلومة ووفقا لالستخداـ العاـ ذلا ىي (2)

كما يعرب بو عن سلتلف ادلعطيات والبيانات اليت ذلا تأثًن على . دد ديكن من الوصوؿ إذل نتائج بعد حتليلها وتفسًنىاادلتعلقة مبوضوع زلدد واليت مجعت وفق شكل مح
. احلالة ادلعرفية أو اإلدراكية لشخص ما اجتاه موضوع زلدد ديكنو من اختاذ موقف أو قرار مناسب اجتاه ىذا ادلوضوع

و اجملاؿ ادلكاشل الذي يعيش فيو اإلنساف بكل ما يشملو من عناصر سواء كانت طبيعية كاحليواف والنبات والتضاريس أما البيئة فهي يف االصطالح العاـ الوسط أ
زين : أنظر. والسدود وغًنىاواذلواء وادلياه وعناصر مشيدة أو منشأة كاف اإلنساف سببا يف وجودىا كمظاىر العمراف ادلختلفة والطرؽ وادلواصالت وادلصانع وادلزارع 

. 7 .، ص998 ، دار البحوث العلمية، الكويت، 2.الدين عبد ادلقصود، قضايا بيئية معاصرة ادلواجهة وادلصاحلة بٌن اإلنساف وبيئتو، ط
. 82.عبد الناصر زياد ىياجنة، ادلرجع السابق، ص(3)
، كلية احلقوؽ   20/ البيئة، اجمللة األكادديية للبحث القانوشل، عدد  سليم بركات، احلق يف احلصوؿ على ادلعلومة البيئية وسيلة أساسية حلماية الفرد يف محاية (4)

. 36. والعلـو السياسية، جامعة عبد الرمحاف مًنة، َناية، ص
وريب، ودخلت دولة يف إطار اللجنة االقتصادية التابعة لإلحتاد األ 39من طرؼ  998 -06-25الدامناركية بتاريخ  Aarhusمت توقيع ىذه االتفاقية يف مدينة  (5)

عن  2003- 0-28بتاريخ  4-2003وصدرت التوجيهة األوربية رقم . دولة أوربية 43، حيث مت التصديق على االتفاقية من طرؼ  200حيز النفاذ يف أكتوبر 
ادلستوى الوطين يف إطار تكييف القانوف الوطين مع القانوف الربدلاف األوريب واجمللس األوريب ادلتعلقة باطالع الرأي العاـ على ادلعلومة يف رلاؿ البيئة واليت مت تبنيها على 

 .األوريب
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ت م٣غوءة، م٨خىبت، ٖلُه ٧اهذ ق٩ل ؤي في  مخاخت مٗلىمت ٧ل: وهي الٗمىمُت الؿلُاث  بُاهاث ق٩ل في ؤو مؿمٖى

: بُجها ٖالثالخٟا ومسخل٠ البُئُت بالٗىانغ جخٗل٤ آزغ ماصي ق٩ل ؤي في ؤو  ال٨تروهُت

 البُىلىجي والخىٕى الُبُُٗت واإلاىا٢٘ الُبُُٗت واإلاىاْغ وألاعى والتربت واإلااء والجى الهىاء مشل البِئت ٖىانغ (ؤ
 الٗىانغ؛ َظٍ بحن والخٟاٖل ظُيُا اإلاٗضلت اإلاىاص طل٪ في بما وم٩ىهاجه،

ت الخضابحر طل٪ في بما بحر،الخضا ؤو وألاوكُت وؤلاقٗإ، والًىياء والُا٢ت اإلاىاص مشل الٗىامل، (ب  ؤلاصاٍع
ٗاث والؿُاؾاث البُئُت والاجٟا٢اث  ٖلى جإزحر لها ٩ًىن، ؤن اإلادخمل مً ؤو جازغ التي والبرامج، والخُِ والدكَغ

 اإلاؿخسضمت ألازغي  الا٢خهاصًت والاٞتراياث والخدلُالث واإلاىاٞ٘ الخ٩ال٠ُ وجدلُل ؤٖالٍ، ال٣ٟغة يمً البُئُت الٗىانغ
 ال٣غاع؛ نى٘ بِئت في

 بٟٗل جخٛحر ؤن ًم٨ً التي واإلاباوي الش٣اُٞت اإلاىا٢٘ وي٘ و٦ظل٪ لئلوؿان اإلاِٗكُت والٓغوٝ والؿالمت الصخت (ط

 .( )ؤٖالٍ (ب) ال٣ٟغة في بلحها اإلاكاع الخضابحر ؤو ألاوكُت ؤو بالٗىامل الٗىانغ، َظٍ ٍَغ٤ ًٖ ؤو البِئت ٖىانغ

با هٟؿه اإلاًمىن  وعبيألا الاجداص في الضازلت الضو٫  جبيذ و٢ض لى البُئُت للمٗلىمت ج٣ٍغ  يمً ٞغوؿا عؤؾها ٖو

عي ال٣ؿم مً 2-124 اإلااصة : ٧الخالي الٗىانغ بٌٗ في بالخىؾ٘ ول٨ً البِئت، ٢اهىن  مً الدكَغ

 الُبُُٗت، واإلاىا٢٘ الُبُُٗت، واإلاىاْغ وألاعى والتربت واإلااء والجى الهىاء طل٪ في بما البِئت، ٖىانغ ٧ل• 
ت ؤو الؿاخلُت ها٤َوالم  الٗىانغ؛ َظٍ بحن والخٟاٖالث البُىلىجي، والخىٕى البدٍغ

 اإلاىاص، طل٪ في بما ؤٖالٍ، اإلاظ٧ىعة الٗىانغ خالت ٖلى جازغ ؤن ًدخمل التي وألاوكُت وال٣غاعاث الٗىامل• 

ٟاث والاهبٗازاث والىٟاًاث وؤلاقٗإ، والًىياء، والُا٢ت،  الغؾىم بمبالٜ طل٪ عجبِوي . ألازغي  وؤلانضاعاث والخهٍغ
 بالبِئت؛ اإلاخٗل٣ت

 بٟٗل جخٛحر ؤن ًم٨ً التي الش٣افي، والترار واإلاباوي لؤلشخام  اإلاِٗكُت والٓغوٝ وؾالمت ؤلاوؿان صخت خالت• 
 ؤٖالٍ؛ اإلاظ٧ىعة الٗىامل ؤو وألاوكُت وال٣غاعاث البِئت ٖىانغ

                                                           
(1)
. L'expression « information(s) sur l'environnement » désigne toute information disponible sous 

forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur : 

a) L'état d'éléments de l'environnement tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, le paysage 

et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes 

génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments ; 

b) Des facteurs tels que les substances, l'énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou 

mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l'environnement, des politiques, 

lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d'avoir, des incidences sur les éléments de 

l'environnement relevant de l'alinéa a ci-dessus et l'analyse coût-avantages et les autres analyses et 

hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d'environnement ; 

c) L'état de santé de l'homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l'état des sites culturels et 

des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d'être, altérés par l'état des éléments de 

l'environnement ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à 

l'alinéa b ci-dessus. 
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 اإلاظ٧ىعة وألاوكُت ال٣غاعاث بَاع في اإلاؿخسضمت الا٢خهاصًت الاٞتراياث و٦ظل٪ واإلاىاٞ٘ الخ٩ال٠ُ جدلُل• 
 ؤٖالٍ؛

غ•   .بالبِئت اإلاخٗل٣ت واللىاثذ ال٣ىاهحن جىُٟظ خى٫  لخؿابها ؤو الٗامت الؿلُاث ًٖ الهاصعة الخ٣اٍع

٨ظا، غ ًٖ ًٞال البِئت لخماًت مهىٟت ميكإة جغزُو َلب مل٠: بالبِئت اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث حكمل َو  ج٣اٍع
 ماء، جُاع خٟغ ؤقٛا٫ ًغزو اإلاداٞٓت  مً ٢غاع وحكُٛل، مذجغة بترزُو اإلاخٗل٣ت والىزاث٤ قأث،اإلاً َظٍ مغا٢بت

 الهاج٠ َىاثُاث بوكاء وجغازُو الؿى١، بلى نُضالهُت مىخجاث بةصزا٫ والترازُو والاؾخٛال٫ الخىػَ٘ جغازُو

 .( )PLU وملٟاث الى٣ا٫

ها ألاعصوي اإلاكٕغ هجض بِىما ت بُاهاث ؤي:" ٧الخالي 2007-47 ع٢م بال٣اهىن  ٖٞغ  ؤو سجالث ؤو م٨خىبت ؤو قٍٟى
٣ت بإي ؤو ال٨تروهُا مسؼهت ؤو مسجلت ؤو مهىعة ؤو م٨خىبت وزاث٤ ؤو بخهاءاث  ؤو اإلاؿئى٫  بصاعة جدذ وج٣٘ ٍَغ

. ( )"والًخه

 مًمىن  10-03 ع٢م اإلاؿخضامت والخىمُت البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ ال٣اهىن  مً 7 اإلااصة خضصث ٣ٞض الجؼاثغ في ؤما
غة باإلاٗلىماث جخٗل٤ وهي البُئي، لئلٖالم الٗام الخ٤ بَاع في لئلَإل اإلاخاخت البُئُت اإلاٗلىمت  مغجبِ قيل ؤي في اإلاخٞى

 في الخام الخ٤ بَاع في ؤما. ( )وجىُٓمها البِئت خماًت لًمان اإلاىظهت وؤلاظغاءاث والخضابحر والخىُٓماث البِئت بدالت
الم  بٌٗ في اإلاىاَىىن  لها ًخٗغى التي ألازُاع ًٖ اإلاٗلىماث ،10-03 ع٢م ال٣اهىن  مً 9 اإلااصة ٞذؤيا ٣ٞض البُئي ؤلٖا

. ( )اإلاخى٢ٗت الُبُُٗت وألازُاع الخ٨ىىلىظُت ألازُاع في وجخمشل جسههم، التي الخماًت جضابحر و٦ظا ؤلا٢لُم مىا٤َ

 الخ٤ مؿخىي  ٖلى لئلَإل اإلاخاخت اإلاٗلىمت مًمىن  بحن محز: ؤولى ظهت مً الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن مالخٓخه ًم٨ً ما
الم في الٗام الم في الخام الخ٤ بَاع في ومًمىجها البُئي ؤلٖا  ٖلى الشاهُت مً ؤوؾ٘ ألاولى مًمىن  ٧ان خُض البُئي، ؤلٖا

 بلى باإلياٞت ٧اهذ ق٩ل ؤي في البِئت بدالت اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث حكمل الٗام الخ٤ بَاع في اإلاٗلىمت مًمىن  ؤن اٖخباع
 ألازُاع ٖلى الخام الخ٤ بَاع في مًمىجها ا٢خهغ بِىما خماًتها، لًمان وؤلاظغاءاث والخىُٓماث الخضابحر

 ؤن ًم٨ً ٚامًا،" البِئت خالت" مهُلر ٩ًىن  ؤن ُٞم٨ً: زاهُت ظهت مً ؤما. اإلاخى٢ٗت الُبُُٗت وألازُاع الخ٨ىىلىظُت
. وجغبت ماءو َىاء مً البُئُت الٗىانغ خالت مىه اإلا٣هىص هٟهم

                                                           
-2006ادلتضمن تبين أحكاـ نصوص القانوف األوريب يف اجملاؿ البيئي ادلتمم بالقانوف رقم  2005-0 -26ادلؤرخ يف  9 3 -2005حيث صدر القانوف رقم  ( )

 . ألمن يف اجملاؿ النوويادلتعلق بالشفافية وا 2006-06-3 ادلؤرخ يف  686
www.legifrance.gouv.fr 

 .83.عبد الناصر زياد ىياجنة، ادلرجع السابق، ص(2)
لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من اذليئات ادلعنية معلومات متعلقة :" على ما يلي 2003-07-9 ادلؤرخ يف  0 -03من القانوف رقم  7نصت ادلادة  (3)

ديكن أف تتعلق ىذه ادلعلومات بكل ادلعطيات ادلتوفرة يف أي شكل مرتبط ُنالة البيئة والتنظيمات والتدابًن واإلجراءات ادلوجهة . عليها ُنالة البيئة احلق يف احلصوؿ
. 2003-07-20بتاريخ  43اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية عدد ". حتدد كيفيات إبالغ ىذه ادلعلومات عن طريق التنظيم. لضماف محاية البيئة وتنظيمها

دوف اإلخالؿ باإلحكاـ التشريعية ادلعموؿ هبا يف ىذا اجملاؿ للمواطنٌن احلق يف احلصوؿ على ادلعلومات :" على ما يلي 0 -03من القانوف رقم  9نصت ادلادة  (4)
حيدد . ى األخطار التكنولوجية واألخطار الطبيعية ادلتوقعةيطبق ىذا احلق عل. عن اإلخطار اليت يتعرضوف ذلا يف بعض مناطق اإلقليم وكذا تدابًن احلماية اليت ختصهم

" شروط ىذا احلق وكذا كيفيات تبليغ ادلواطنٌن بتدابًن احلماية عن طريق التنظيم
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 مما البُئُت، اإلاٗلىمت مًمىن  جدضًض في وص٢ت ويىخا ؤ٦ثر ٧ان والٟغوسخي ألاوعبي اإلاكٕغ مً ٦ال ؤن بلى هسلو

ما٫ الٗمىمُت للؿلُاث اإلاجا٫ جغ٥ ًٖ ٌٛجي ت ؾلُتها إٖل ٌ في الخ٣ضًٍغ . اإلاٗلىمت مىذ ٞع

ٌ  في الخم ويغوعة ؤَمُت/ 2  البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى

ُب عللخُى بالىٓغ الم ج٨ىىلىظُاث وحكهضٍ قهضجه الظي الَغ  ،( )اإلاٗلىمت مجخم٘ و٢ضوم الُىم والاجها٫ ؤلٖا
غ جدضًض لًغوعة بالىٓغ غ الدكاع٦ُت الضًم٣غاَُت هدى الخدى٫  ويغوعة ؤلاصاعة وجٍُى  بَاع في البُئُت الخى٦مت وجٍُى

 ؤنبذ ،( )ألازحرة لهظٍ ألاؾاسخي الدجغ ( )ثُتالبي اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ اٖخبر خُض ،( )اإلاؿخضامت الخىمُت
 اٖخباع ٖلى مؿخ٣لت، بهٟت ًماعؽ ؤن ًم٨ً بظاجه م٨غؾا خ٣ا زهىنا البِئت مجا٫ وفي ٖمىما اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫ 

. البِئت مجا٫ في ال٣غاعاث اجساط في اإلاكاع٦ت ؤظل مً ٣ِٞ ولِـ مخٗضصة ٖلُه الخهى٫  ؤؾباب ؤن

 ٖامت بهٟت الكٗبُت اإلاكاع٦ت مبضؤ آلُاث مً آلُت اٖخباٍع في ٧امىت الخ٤ لهظا ٦بري ا٫ ألاَمُت جب٣ى طل٪ وم٘ 
 جُٟٗل بلى البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جُٟٗل ًاصي بط زانت، بهٟت البُئُت ال٣غاعاث نى٘ في واإلاكاع٦ت

ٗالُت ت ؤن اٖخباع ٖلى اإلاكاع٦ت في الخ٤ ٞو : حؿمذ اإلاٗلىمت مٗٞغ

-  ً . للبِئت مكتر٦ت خماثُت ؾُاؾت بَاع في الهاصعة لل٣غاعاث جإؾِـو ظُض بخ٩ٍى

ُت بخدؿحن  - ت ال٣غاعاث هٖى  جد٤ُ٣ بلى ال٣غاعاث بهظٍ والىنى٫  وألا٩ٞاع، والغئي البضاثل بخجمُ٘ البُئُت ؤلاصاٍع
 بٗحن ًإزظ لظيا الخام لل٣ُإ باليؿبت زهىنا جىا٣ٞي ؤؾلىب ٖلى بىاء ناصعة ؤجها ؤؾاؽ ٖلى مجها، اإلاىخٓغة الىخاثج

خباع ا في ؾاَم ألهه الىخاثج َظٍ الٖا  .( )بنضاَع

لهم ومىه ،( )مؿخضامت جىمُت بَاع في وجغ٢ُتها البِئت ٖلى اإلاداٞٓت هدى واظبهم بإصاء لؤلٞغاص حؿمذ -  بلى جدٍى

 .مخٟغظحن ؤو مخابٗحن مجغص ولِـ مؿئىلحن اإلاجخم٘ في ٞاٖلحن ؤَغاٝ

 ألامغ ًخُلب الٗمىمُت، الؿلُاث ًٖ الهاصعة لل٣غاعاث الضًم٣غاَُت ٢ابتالغ جضُٖم ؤظل ومً زالشت هاخُت مً
ؿمذ البُئي، اإلاجا٫ في اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  خ٤ ألاشخام مىذ زال٫ مً ؤلاصاعي، الخضزل قٟاُٞت يمان  َظا َو

 :الخ٤

                                                           
(1)
Jacques Chevallier, l‟Etat post-moderne, 2 éd., droit et société, L.G.D.J. , Paris, 2004, p.51. 
(2)
Perrine Canavaggo, vers un droit d‟accèsa l‟information public les avancées récentes des normes et 

des pratiques, UNESCO, 2014, pp. 22-29. 
على هبا االطالع ال يوجد تعريف جامع مانع للحق يف احلصوؿ على ادلعلومة البيئية، ومنو ديكن إعطاءه تعريفا عاما يتمثل يف كونو السلطة اليت ختوؿ لصاح (3)

مسعودي رشيد، الرشادة البيئية، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن يف القانوف العاـ، كلية احلقوؽ : أنظر. ادلعلومات ادلتعلقة بالبيئة واحلصوؿ عليها يف أي شكل كانت
 .74. ، ص3 20-2 20، -2-والعلـو السياسية، جامعة سطيف 

(4)  Jean Baril, Droit d‟accès à l‟information environnementale: pierre d‟assise du développement 

durable, http:// www.vertigo.revues.org/8931, (26-10-2016). 

(5)  Benoit Jadot, (sous direction), la participation du public au processus de décision en matière 

d‟environnement et d‟urbanisme, actes du colloque organisé le 27-mai 2004 par le centre d‟étude du 

droit de l‟environnement (CEDRE) des facultés universitaires SAINT-LOUIS, BRUYLANT , 

Bruxelles, 2005, pp.19-20. 
(6)
Ibid., p.20. 

http://www.vertigo.revues.org/8931
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 بالٗىانغ جخٗل٤ التي جل٪ وزهىنا لل٩لمت، الض٤ُ٢ باإلاٗجى البُئُت اإلاٗلىماث وصخت وظىص مً بالخد٤٣ -
. (...الهىاء -اإلااء -ألاعى باًَ -ألاعى ) للبِئت ألاؾاؾُت

٘ ب٩ل اإلاخٗل٣ت باإلاٗلىماث ؤلاخاَت -  ؤو للخُغ الٗمىمُت الصخت حٍٗغٌ ؤو بالبِئت اإلااؾت واليكاَاث اإلاكاَع
 .الىباجُت ؤو الخُىاهُت ألاهىإ

غث متى اإلاىاَىحن ؤمام اإلاجا٫ ٞخذ -  اإلاٗىُحن الٟاٖلحن ٧ل م٘ البِئت خماًت ٝي للمؿاَمت اإلاٗلىمت لضحهم جٞى
الم وؾاثل الخبراء، الٗمىمُت، الؿلُاث ٧اإلااؾؿاث،  .( )ؤلٖا

ٌ  في الخم جفُٗل آلُاث/ زاهُا  البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى

 خُض الضولي، اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء ج٨َغؿه جم ختى ٖضًضة بخُىعاث البِئت مجا٫ في اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  مغ
 في الخ٤ ب٢غاع ٚاًت بلى ٖامت ؤلاوؿان خ٣ى١  بمىٓىمت اإلاخٗل٣ت الضولُت اإلاىاز٤ُ مؿخىي  ٖلى الٗام ج٨َغـا٫ مً اهخ٣ل

لى زانت، اجٟا٢ُاث في البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  ٗاث مسخل٠ زال٫ مً الضازلي اإلاؿخىي  ٖو  ومجها الضازلُت الدكَغ

٘ . الجؼاثغي  الدكَغ

 ؤو لخُب٣ُه وبظغاءاث م٨ُجزماث ال٣اهىهُت الىهىم ويٗذ ٖلىمتالم ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جم٨حن ًخم ختى

 اإلاٗلىمت بيكغ ًخٗل٤ والشاوي (1)  الُلب ج٣ضًم  في ًخمشل ألاو٫ : ؤؾاؾُحن م٩ُاهحزمحن في ٖمىما جمشلذ و٢ض بٖماله،
 مجا٫ في اإلاٗلىمت يٖل الخهى٫  في الخ٤ جم٨حن في ٞٗالُتهما مضي وما اإلا٩ُاهحزمحن؟ َظًً ج٨َغـ جم ٠ُ٨ٞ. (2) للجمهىع 
 البِئت؟

ـ/ 1 ٌ  في الخم جىَغ  اإلاٗلىمت ٖلى الخهى

 الضازلي اإلاؿخىي  ٖلى زم الضولي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ لخ٨َغـ ؾىٗغى

 الضولي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ ج٨َغـ/ ؤ

غاٝ الخ٩ىماث بحن البُئُت اإلاٗلىمت جباص٫ ؤلتمـ ٌٗالج الضولي ال٣اهىن  ب٣ي الؿخِىُاث ؾىىاث ؤوازغ ختى  ألَا
 صولي اظخمإ ؤو٫  او٣ٗض 1972 ؾىت مً بضاًت ل٨ً. ( )الٗام للغؤي اإلاٗلىمت َظٍ بةجاخت الاَخمام صون  مً اإلاخٗا٢ضة

ى  للبِئت، مسهو الن ٖىه جمسٌ  صولت 113 بحن اؾخى٦هىلم في اإلاى٣ٗض البِئت خى٫  اإلاخدضة ألامم ماجمغ َو  و٫ ح ؤلٖا

ت حؿهُل ٖلى وشج٘ للبِئت ٢اهىن  لىي٘ ؤؾـ والظي البِئت،  مً ٨ًً لم ولى ختى. ( )البِئت مجا٫ في اإلاٗلىمت خغ٦ت خٍغ
٤ آهظا٥ الؿهل الن َظا ٞو  َظا ألن البُئُت، اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  خ٤ لخإؾِـ ومخحن ٢ىي  ٢اهىوي ؤؾاؽ بًجاص ؤلٖا

                                                           
(1)
 Droit d‟accès à l‟information, www. Environnement.wallonie.le/droit_information/, (26-10-2016). 
(2)
 Jean Baril, Droit d‟accès à l‟information environnementale: pierre d‟assise du développement 

durable, thèse présenté a la faculté des études supérieures et postdoctorales de l‟université Laval dans 

le cadre du programme de doctorat en droit pour l‟obtention du grade de docteur en droit ( L.L.D), 

faculté de droit université LAVAL, Québec, 2012, p.75. 
: منو على ما يلي 20حيث نصت ادلادة  (3)

« On devra encourager et faciliter la libre circulation des informations les plus récentes et le transfert 

des données d‟expérience, en vue d‟aider a la solution des problèmes d‟environnement ». voir, 

www.diplomatie.gouv.fr.pdf. 
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الن م للضو٫، ملؼما ٨ًً لم ؤلٖا ش فيٌ ؤَمُذ مً بالٚغ ٗاث مً لل٨شحر ألاؾاسخي اإلاهضع ل٩ىهه البِئت، ٢اهىن  جاٍع  الدكَغ
 لخماًت الضولُت ال٣ىاٖض ٖلحها جإؾؿذ التي ألاؾاؾُت ال٣ىاٖض ق٩لذ ٦غؾها التي اإلاباصت ؤن اٖخباع ٖلى البُئُت،

. ( )البِئت

ش اؾخى٦هىلم ماجمغ مً ؾىىاث ٖكغ بٗض اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت جبيذ  الٗالمي اإلاُشا١ 1982-10-28 بخاٍع

 لًمان ؤؾاؾُت وؾُلت باٖخباٍع الخ٤ َظا ب٢غاع يغوعة ٖلى الخإ٦ُض ٖكغ الؿاصؽ اإلابضؤ يمً هو والظي ،( )للُبُٗت
 في اإلاُشا١ ؤ٦ض ٦ما ٖلحها، واإلاداٞٓت البِئت بدماًت ًخٗل٤ ما ٧ل في اإلاىاؾبت ال٣غاعاث اجساط في الٟٗالت ألاٞغاص مكاع٦ت

. ٞحها ٌِٗل التي بُئخه جسو التي ال٣غاعاث وي٘ في اإلاكاع٦ت ٚحٍر م٘ ؤو مىٟغص شخو ٧ل بم٩اهُت لىٕ 23 اإلابضؤ

 بظاجه، ٢اثم مخمحز ٦مبضؤ البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ ج٨َغـ ًخم لم اإلاُشا١ َظا نضوع  ختى ل٨ً

م. بِئتا٫ جسو التي ال٣غاعاث اجساط في الٗام الغؤي مكاع٦ت بمبضؤ مغجبُا ول٨ىه  لهظا ٧ان ٣ٞض الؼامُخه، ٖضم مً وبالٚغ

  الهاصع والخىمُت البِئت خى٫   Rio بٖالن ٚغاع ٖلى اإلاجا٫ في اإلاهمت الضولُت الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض ٖلى ٦بحر جإزحر اإلاُشا١
ى بمضًىت اإلاى٣ٗضة ألاعى ٢مت بَاع في 1992 ؾىت لُت، صًجاهحرو ٍع ش باليؿبت ؾىاء ؤؾاسخي مغظ٘ ٌٗخبر الظي البراٍػ  لخاٍع

. ( )جضزالتها في الضو٫  لخىظُه مبضؤ 27 جًمً  اإلاؿخضامت، الخىمُت ؤو البُئُت للمٗلىمت باليؿبت ؤو للبِئت الضولي ال٣اهىن 

 ٖملُت في باإلاكاع٦ت لهاالء بالؿماح واإلاىاَىحن، الضولت بحن للٗال٢اث ٢لب ق٩ل ٢ض اإلابضؤ َظا ؤن ال٨شحر اٖخ٣ض
 ج٨َغـ هدى مهم وجُىع  الؿُاؾُحن، ممشلحهم لىؾاَت الخاظت صون  مباقغ بك٩ل ؤعائهم ًٖ والخٗبحر ال٣غاعاث نى٘

ت جدىلذ Rio ماجمغ ختى اؾخى٦هىلم ماجمغ مً ؾىت، 20 مضة زال٫ وؤهه. البُئُت اإلاٗلىمت في الخ٤  مً الضولُت اإلاجمٖى

ت حصجُ٘ ٖلى الٗمل .  ( )الٗام الغؤي جهٝغ جدذ عةألادي َظٍ بىي٘ الالتزام بلى البُئُت اإلاٗلىماث خغ٦ت خٍغ

 ألامم اجٟا٢ُت اإلاىازُت، الخٛحراث خى٫  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت ٚغاع ٖلى الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض طل٪ بٗض او٣ٗضث

اهؼبىعٙ اإلاؿخضامت للخىمُت الٗاإلاُت ال٣مت او٣ٗضث 2002 ؾىت البُىلىجي،وفي الخىٕى خى٫  اإلاخدضة  ظمٗذ 2002 ؾىت بجَى

كغاث ةصو٫  190 مً ؤ٦ثر  يمان يغوعة يمىخه جضزل بمسُِ اهتهذ والتي اإلاضوي، اإلاجخم٘ َُئاث مً اإلاالًحن ٖو
جي اإلاؿخىي  ٖلى البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫   .( )Rio بٖالن مً الٗاقغ اإلابضؤ لتر٢ُت الَى

٨ظا تراٝ جم Rio بٖالن ومىظ َو  جىمُت بلى ٫الىنى البِئت وجغ٢ُت لخماًت ؤؾاسخي ٦ٗىهغ باإلاٗلىمت الضولي الٖا

. مؿخضامت

                                                           
(1)
 Jean Baril, Droit d‟accès à l‟information environnementale: pierre d‟assise du développement 

durable, thèse présenté a.----, Op.Cit., p. 76. 
(2)
www. Diplomatie.gouv.fr.pdf, (03-11-2016). 

كامل لإلعالف أنظر النص اؿ...من ىذا اإلعالف اليت ركزت على أمهية ادلعلومة البيئية يف معاجلة ادلواضيع البيئية وضماف مشاركة ادلواطنٌن 0 وباخلصوص ادلادة  (3)
 :متوفر على ادلوقع

www.un.org.htm 
(4)
 Jean Baril, Droit d‟accès à l‟information environnementale: pierre d‟assise du développement 

durable... thèse présenté a.----, Op.Cit., p,.  .78  
(5)
 Jean Baril, Droit d‟accès à l‟information environnementale: pierre d‟assise du développement 

durable, thèse présenté a.----, Op.Cit., p. 81. 
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 ؤلا٢لُمي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  خ٤ ج٨َغـ/ ب

 مً هظ٦غ البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ لخ٨َغـ ؤلا٢لُمي اإلاؿخىي  ٖلى الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض ؤبغمذ
٨ُت اإلاخدضة والىالًاث ٦ىضا بحن ؤبغمذ التي جل٪: بُجها  بٌٗ جًمىذ البُئي اإلاجا٫ في ون للخٗا 1993 لؿىت واإلا٨ؿُ٪ ألامٍغ

. البُئُت اإلاٗلىمت وكغ يغوعة خى٫  ألاخ٩ام

٣ي اإلاؿخىي  ٖلى ٣ي اإلاُشا١ هو ؤلاٍٞغ  البِئت ب٣ًاًا اإلاىاَىحن بٖالم ؤن ٖلى ( )والكٗىب ؤلاوؿان لخ٣ى١  ؤلاٍٞغ
٣ُت الضو٫  و٢ٗذ ٦ما. وؾلُمت صخُت ببِئت لخمخٗهم ؤؾاسخي ش ؤلاٍٞغ  اجٟا٢ُت ٖلى باإلاىػمب٤ُ Maputo ب 2003-07-11 بخاٍع

٣ُت . الُبُُٗت واإلاهاصع الُبُٗت ٖلى اإلاداٞٓت خى٫  اٍٞغ

 ج٨َغـ مجا٫ في ؤلا٢لُمُت الاجٟا٢ُاث ؤَم مً 1998-06-25 في اإلابرمت ألاوعبي اإلاؿخىي  ٖلى Aarhus اجٟا٢ُت حٗض 
 للضو٫  الضازلُت ال٣ىاهحن لىٕ الىٟاط، خحز صزىلها مىظ ٦بحر بك٩ل ؤزغث خُض البُئُت، اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  خ٤

ًاء الضو٫  ؤلؼمذ خُض ٖامت، بهٟت ألاوعبي وال٣اهىن  ٖلحها اإلاى٢ٗت  بخ٨َغـ الالتزام جبجي ٖلى ألاوعبي الاجداص في ألٖا

ٗاتها في البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤  َظا بخ٨َغـ ألاوعبُت الضو٫  مً الٗضًض ٢امذ وبالٟٗل. الىَىُت حكَغ
غ١  ظغاءاثب وبُان الخ٤ . ( )مماعؾخه ويىابِ َو

 يغوعي  قٍغ َى الخ٤ َظا ؤن اٖخباع ٖلى البُئُت، اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في بالخ٤ ٖام اٖتراٝ َىا٥ بالىدُجت،

ما٫ ومهم الهاث بلى باإلياٞت الاجٟا٢ُاث َظٍ ؤزغث و٢ض. البُئُت ال٣ىاٖض وي٘ في الٗام الغؤي مكاع٦ت في الخ٤ إٖل  ؤلٖا

٣ت الضولُت . البُئُت مجا٫ في اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ ج٨َغـ هدى الىَىُت الضو٫  مىا٠٢ جدى٫  في بًجابُت بٍُغ

 الضازلي اإلاؿخىي  ٖلى/ ط

ٗاث مسخل٠ باصعث  ههىم بَاع في ؾىاء البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ ج٨َغـ بلى الىَىُت الدكَغ

ى ( )البِئت ٢ىاهحن  وبظغاءاث يىابِ جدضًض م٘ الخ٤، َظا بخ٨َغـ زانت ههىم بَاع في ؤو ألامغ، في الٛالب َو
. م٣ضمتها في بٖماله

 ال٣ؿم مً 1-124 اإلااصة هو يمً الٟغوسخي البِئت اإلاشال٣اهىن  ؾبُل ٖلى ٞىىعص ٖمىما البِئت ٢ىاهحن بَاع في ؤما
عي، -03 ع٢م ال٣اهىن  نضع الجؼاثغ في ،( )اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  خ٤ بًمان اإلاخٗل٤ 2007-47 ع٢م  ألاعصوي ال٣اهىن  الدكَغ

                                                           
. 986 أكتوبر   2ودخل حيز النفاذ بتاريخ   98 جواف  27الذي دتت صياغتو بتاريخ  ( )
: لالطالع على نص االتفاقية، أنظر (2)

http://www.legifrance.gouv.fr 
ؾ العديد من الدوؿ اليت كرست حق احلصوؿ على ادلعلومة عموما سواء يف دساتًنىا كأدلانيا مثال، فرنسا يف ادليثاؽ الفرنسي للطبيعة ديكن أف نشًن إذل أنو ىنا (3)

ة إلقرار ادلتعلق مبيثاؽ البيئة كمرجعية دستوري 2005-03- 0بتاريخ  205-2005والذي اعترب وفقا للتعديل الدستوري الفرنسي الصادر بالقانوف الدستوري رقم 
: أنظر. حقوؽ وحريات ادلواطن أو يف قوانينها العادية

http://www.legifrance.gouv.fr 

 
(4) http:// track.unodc.org, (05-11-2016) 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ ٦غؽ الظي ( )اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ 2003-07-19 في اإلااعر 10

. مىه 9 بلى 6 اإلااصة مً اإلاىاص يمً البِئت حؿُحر ؤصواث بٗىىان الشاوي الباب بَاع في البُئُت

ٌ  في الخم (جفُٗل) إٖماٌ وإحغاءاث مُىجزماث/ 2  البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى

الن الخ٤ ج٨َغـ ٠٨ً ال  ؤلاظغاءاث يبِ ًخم ؤن ًجب بهما هٟؿه، الضؾخىع  في طل٪ ٧ان ولى ٖىه وؤلٖا

ٗاث بٌٗ وباؾخ٣غاء. ال٣اهىن  نلب في الىا٢٘ في الخ٤ بهظا الٟٗلي الخمخ٘ مً الصخو جم٨ً التي واإلا٨ُجزماث  الدكَغ

٤ اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ مماعؾت يبُذ ٢ض الٗمىم يٖل هجضَا اإلا٣اعهت : ؤؾاؾُحن م٩ُاهحزمحن ٞو

ٌ  اإلاُياهحزم . اإلاٗلىمت ٖلى للخهى٫  اإلاٗجي مً َلب ج٣ضًم ًخًمً ألاو

 لئلَإل الٗمىمُت الؿلُاث َٝغ مً البِئت مجا٫ في للمٗلىماث الخل٣اجي اليكغ بىاؾُت ًخم الثاوي اإلاُياهحزم

. الجمهىع  ؤو الٗام عؤيا٫ َٝغ مً ٖلحها

  ٌ  اإلاٗىُت للؿلُاث َلب جلضًم بٗض البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى

 بلحها الُلب ونى٫  الٗمىمُت الؿلُت جيخٓغ خُض اإلاٗلىمت، إلاىذ ( )الؿلبي بااللتزام اإلا٩ُاهحزم َظا ون٠
ى. اإلاٗلىمت ٖلى بالخهى٫  ٗاث مٗٓم اٖخمضجه الظي اإلا٩ُاهحزم َو  ٖلى الخهى٫  بد٤ ؤو بالبِئت ٢تاإلاخٗل الىَىُت الدكَغ

 ًخم التي وؤلاظغاءاث الكغوٍ خضصث التي Aarhus اجٟا٢ُت ٚغاع ٖلى ؤلا٢لُمُت الاجٟا٢ُاث ؤًًا ٦غؾخه ٦ما اإلاٗلىمت،
٣ا ٌ ؤو ٢بى٫  في ألازحرة َظٍ ؾلُت ومضي باؾخ٣باله اإلاسخهت والهُئت بالُلب واإلاٗجي ومًمىهه الُلب ج٣ضًم لها ٞو  ٞع
 .الُلب َظا

 اإلاىاَىت، ؤؾاؽ ٖلى جمُحز صون  شخو ٧ل في Aarhus اجٟا٢ُت خضصجه: الُلب ناخب جدضًض خُض مً -
 الٗمىمُت الؿلُاث مً ًُلب ؤن ًم٨ىه خُض َلبه، ٌؿبب ؤو مهلخت له ج٩ىن  ؤن صون  ومً اإلاؿ٨ً، ؤو الجيؿُت

 مً 1-124 اإلااصة هو يمً هٟؿه اإلابضؤ  الٟغوسخي البِئت ٢اهىن  ٦غؽ و٢ض. ( )البِئت خى٫  مُٗىت مٗلىماث ٖلى الخهى٫ 
عي ال٣ؿم  مكغوٕ ؾبب ؤو مكغوٖت مهلخت وظىص اقتراٍ م٘ ؤعصوي ب٩ل خضصٍ ٣ٞض ألاعصوي اإلاكٕغ ؤما مىه، الدكَغ

 َبُعي شخو ٧ل:" ههها آلاحي 10-03 ع٢م ال٣اهىن  مً 7 اإلااصة هو يمً الجؼاثغي  اإلاكٕغ و٦ظل٪  ( )الُلب لهاخب

 لئلٖالم الٗام الخ٤ بَاع في َظا.." ٖلحها الخهى٫  في الخ٤ بالبِئت مخٗل٣ت مٗلىماث ٖىُتالم الهُئاث مً ًُلب مٗىىي  ؤو

 لئلٖالم الخام الخ٤ بَاع في ؤما. البُئُت اإلاٗلىمت َلب لهم ًد٤ الظًً ألاشخام صاثغة في اإلاكٕغ وؾ٘ خُض البُئي،

 لؤلزُاع ًخٗغيىن  الظًً ألاظاهب صون  مً ًًاإلاىاًَ ٖلى ال٣اهىن  َظا مً 9 اإلااصة هو يمً اإلاكٕغ ٢هٍغ ٣ٞض البُئي،
. لها ًخٗغيىن  التي الخماًت وجضابحر ؤلا٢لُم مىا٤َ بٌٗ في اإلاخى٢ٗت الُبُُٗت وألازُاع الخ٨ىىلىظُت

                                                           
 . 2003-07-20بتاريخ  43اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية عدد  ( )
. منها 4ضمن نص ادلادة  Aarhusالوصف مبوجب اتفاقية أطلق ىذا  (2)
. من االتفاقية 4مبوجب نص ادلادة  (3)
مع مراعاة أحكاـ التشريعات النافذة لكل أردشل احلق :" من القانوف ادلتعلق بضماف حق احلصوؿ على ادلعلومة األردشل اليت نصت على ما يلي 7مبوجب نص ادلادة  (4)

" ت اليت يطلبها وفقا ألحكاـ ىذا القانوف إذا كانت لو مصلحة مشروعة وسبب مشروعيف احلصوؿ على ادلعلوما
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اث الضولت، في الٟغوسخي اإلاكٕغ خضصَا:  الُلب بلحها اإلاىظه ٢اهىها اإلاسخهت الهُئت خُض مً  -  ؤلا٢لُمُت، اإلاجمٖى
٤ بمهمت اإلا٩لٟحن وألاشخام الٗمىمُت اإلااؾؿاث  اإلاٗلىماث َظٍ جخٗل٤ ؤن بكٍغ بالبِئت، ٖال٢ت ٖل ٖمىمي مٞغ

 ؤو الىػعاء عثِـ في اإلاخمشل باإلاؿئى٫  الُلب بلحها ٣ًضم التي الجهت خضص ألاعصوي اإلاكٕغ هجض بِىما. ( )اإلاهمت َظٍ بمماعؾت

 اإلا٣ضم اإلاسخهت الهُئاث ًدضص ٞلم 7 اإلااصة هو يمً ظؼاثغي ا٫ اإلاكٕغ ؤما.  ( )للضاثغة الٗام اإلاضًغ ؤو الغثِـ ؤو الىػٍغ

ى الخىُٓم، ٖلى ؤلاخالت م٘...". اإلاٗىُت الهُئاث مً ًُلب"...  اإلااصة نُاٚت ظاءث خُض الُلب، بلحها  ٧ل ًتر٥ ما َو
 .( )عألادي َظا نضوع  ٚاًت بلى مٗل٣ت  اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ بخُب٤ُ اإلاخٗل٣ت والًىابِ ؤلاظغاءاث

ذ بالغص ٖامت ٣٦اٖضة ملؼمت ؤلاصاعة ج٩ىن  ٌ ؤو بال٣بى٫  ؾىاء الُلب ٖلى الهٍغ ٌ ًم٨جها وال ،( )بالٞغ  الُلب ٞع
 الًُٗ لٍُغ٤ ًلجإ ؤن اإلاٗلىمت َالب للمٗجي ًم٨ً ؤلاصاعة حٗؿ٠ خالت وفي. ( )ال٣اهىن  في اإلادضصة الخاالث زاعط

حر ؤلاصاعة ٖلى ُٞجب الُلب ٢بى٫  خالت في ؤما. ( )ال٣اهىوي إل مً الُلب ناخب لخم٨حن اإلاىاؾبت اإلا٨ُجزماث جٞى  ٖلى الَا
. ( )اإلاٗلىماث َظٍ جىاظض مهاصع بلى جىظحهه ؤو البُئُت اإلاٗلىماث لٟئاث و٢ىاثم ملٟاث بىي٘ اإلاٗلىمت

 

 

 

                                                           
. من القسم التشريعي من قانوف البيئة الفرنسي 3-24 مبوجب نص ادلادة  ( )
. 47/2007طبقا لنص ادلادة الثانية من القانوف رقم  (2)
. أدناه 7إجراءات التكفل بطلبات احلصوؿ على ادلعلومات وفق أحكاـ ادلادة "... ستدامة يف أخر فقرة من القانوف ادلتعلق بالبيئة والتنمية ادل 6حيث نصت ادلادة  (3)

" حتدد كيفيات تطبيق ىذه ادلادة عن طريق التنظيم
حتديد طرؽ وأجاؿ الطعن، من القسم التشريعي من قانوف البيئة الفرنسي اليت نصت على أف رفض الطلب يبلغ للمعين بقرار مسبب مع  6-24 مبوجب ادلادة  (4)

.  ،واليت أضافت حالة الرفض الضمين عند فوات مدة الرد47/2007من القانوف األردشل رقم  9وىو تقريبا ادلضموف نفسو الذي جاءت بو ادلادة 
: ـ التشريعي منو وتتمثل يفمن القس 4-24 وقد حدد قانوف البيئة الفرنسي بالتحديد األسباب اليت يتم على أساسها رفض الطلب مبوجب ادلادة  (5)
. باخلصوص محاية احلياة اخلاصة والسر الصناعي والتجاري 978 -07-7 من القانوف ادلؤرخ يف  6األسباب احملددة بادلادة  -
 .عندما تكوف ادلعلومات ادلطلوبة يف مرحلة التكوين، حيث تعلم اإلدارة الطالب ادلدة اليت ينتهي فيها تكوين ادلعلومة -
 .ادلعلومات ادلطلوبة ليست حتت تصرؼ اإلدارة عندما تكوف -
 .عندما يكوف الطلب عاما، لكن قبل رفض الطلب يستدعى ىذا األخًن من طرؼ اإلدارة لتحديده -
 .عندما يكوف االطالع على ادلعلومة ديس ُنماية البيئة أو بالشخص الطبيعي الذي قدمها من دوف موافقتو على نشرىا -
 ...ماية ادلعلومات احملددة بنصوص أخرىاالطالع يؤدي إذل ادلساس بح -

ادلشرع األردشل وضع قائمة واسعة األكيد أف التشريعات ادلقارنة ختتلف فيما بينها يف حتديد ىذا اجملاؿ ادلغلق الذي يسمح بداخلو بتمكٌن احلق يف ادلعلومة، فنجد مثال 
 :أنظر. 47/2007من القانوف رقم  3 وجب ادلادة للحاالت اليت جيب أف ديتنع ادلسئوؿ فيها عن الكشف عن ادلعلومة مب

http:// track.unodc.org, (05-11-2016). 
ادلنشأة بالقانوف ادلؤرخ  CADAوتتمثل طرؽ الطعن يف الطعن القضائي والعوف ادلوجهة للسلطات اإلدارية ادلستقلة مثل جلنة ضماف االطالع على الوثائق اإلدارية (6)

: أنظر نص القانوف كامال بالتعديالت الواردة عليو ادلوقع الرمسي لالنرتنت. ابًن ادلتعلقة بتطوير العالقات بٌن اإلدارة واجلمهورالذي التد 978 -07-7 يف 
http://www.legifrance.gouv.fr 

. من القسم التشريعي من قانوف البيئة الفرنسي 7-24 طبقا لنص ادلادة  (7)
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  ٌ  اليكغ بىاؾُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى

م لى ٞةهه الُلب، ج٣ضًم ٖلى ًخإؾـ ال٣اهىهُت ألاهٓمت مً للٗضًض ألاؾاسخي الىمىطط ٧ىن  مً بالٚغ  ؤن اٖخباع ٖو
 جظَب ؤن اإلاالثم مً ؾ٩ُىن  ألازحرة، َظٍ ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جغ٢ُت ؤظل ومً الجمُ٘، جسو مؿإلت البُئُت اإلاٗلىمت

. الُلب ج٣ضًم مً ٞٗالُت ؤ٦ثر ؾ٩ُىن  ألهه الخل٣اجي اليكغ باٖخماص وجباصع اإلا٩ُاهحزم َظا مً ؤبٗض الؿلُت

غ بَاع في البِئت مجا٫ في للمٗلىمت الخل٣اجي اليكغ لُتآ جىضعط  بىاؾُت بًجابي التزام لهالر الؿلبي الالتزام جٍُى
 ليكغ آلُاث جبجي ٖلى الضو٫  Aarhus اجٟا٢ُت ؤلؼمذ و٢ض. اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  جُٟٗل ؤظل مً الضولت َٝغ مً اليكغ

إل البُئي اإلاجا٫ في اإلاٗلىماث  هو يمً الٟغوسخي البِئت ٢اهىن  طل٪ و٦غؽ ،( )اإلاالثمت الىؾاثل ب٩ل ٖلحها الجمهىع  إَل

عي ال٣ؿم مً 7-124 اإلااصة :  ًخم خُض ( )الدكَغ

 ًماعؽ ؤزغ شخو ؤي ؤو الٗمىمُت واإلااؾؿاث لؤلظهؼة و٢ىاثم اإلاٗلىماث ٞئاث خى٫  و٢ىاثم ملٟاث وي٘ -

٤ مهام . بالبِئت ٖال٢ت له الٗام اإلاٞغ

 ٖلى التزام َىا٥ ٨ًً لم بطا البِئت مجا٫ في اإلاٗلىمت ج٣ضًم ؤو بًها٫ ًٖ ( )مؿئى٫  شخو حُٗحن ًخم  -

إل ًٖ مؿئى٫  بخُٗحن الٗمىمُت الؿلُاث ت الىزاث٤ ٖلى ؤلَا  .بُئُت مٗلىماث بلُه جهل ٖىضما ؤلاصاٍع

 صعاؾاث البِئت، ٖلى جازغ التي الترازُو البُئُت، الاجٟا٢ُاث في اإلاًمىت البُئُت للمٗلىماث ٖام بيكغ الالتزام -

 .(...الاهترهذ مىا٢٘ ٖلى عؾاثل، ٢غاعاث، مجم٘ عؾمُت، ظغاثض في... ألازُاع ج٣ُُم الخإزحر،

 : في جل٣اجي بك٩ل لليكغ ال٣ابلت البُئُت اإلاٗلىماث الاجٟا٢ُت خضصث و٢ض

غ - ت الهُئاث َٝغ مً صوعي بك٩ل اإلاٗضة والضعاؾاث الخ٣اٍع . البِئت خالت بسهىم ؤلاصاٍع

. بالبِئت اإلاخٗل٣ت والاجٟا٢اث واإلاسُُاث طالبرام الؿُاؾاث، -

ُٗت ال٣اهىهُت الىهىم -  .مىاعصَا بةصاعة ًخٗل٤ ما و٧ل البِئت خماًت مجا٫ في اإلاُب٣ت والدكَغ

غ١  البُئي اإلادُِ تهضص التي باإلاساَغ اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث -  ...خماًخه َو

دا ٨ًً ٞلم الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤما  البُئي لئلٖالم قامال هٓاما ٦غؽ ل٨ىه ،الخل٣اجي اليكغ آلُت جُٟٗل في نٍغ

 :ًخًمً

. الخام ؤو الٗام لل٣اهىن  الخايٗحن ألاشخام ؤو للهُئاث الخابٗت البُئُت اإلاٗلىمت ظم٘ قب٩اث -

 .البُئُت اإلاٗلىماث ظم٘ وقغوٍ الكب٩اث َظٍ جىُٓم ٦ُُٟاث -

 .البُئُت اإلاُُٗاث صخت وبزباث مٗالجت و٦ُُٟاث بظغاءاث -

                                                           
اليت ألزمت الدوؿ على وضع قوائم أو دفاتر أو ملفات متاحة للجمهور ويكوف االطالع عليها رلانيا، وضع ادلعلومات البيئية  من ىذه االتفاقية 5ضمن نص ادلادة ( )

...  يف مواقع االنرتنت بواسطة شبكات اتصاؿ عمومية
. من القسم التنظيمي من القانوف 4-24 وأيضا ادلادة  (2)
. ئيس الوزراء، الوزير، الرئيس أو ادلدير العاـ للدائرةيف ر 47/2007حدده القانوف األردشل رقم  (3)
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 اإلاخًمىت والا٢خهاصًت واإلاالُت وؤلاخهاثُت والخ٣ىُت الٗلمُت الٗامت البُئُت اإلاٗلىماث خى٫  اإلاُُٗاث ٢ىاٖض -
 .الصخُدت البُئُت اإلاٗلىماث

جي الهُٗضًً ٖلى البُئُت الجىاهب مسخل٠ خى٫  اإلاٗلىماث ٖىانغ ٧ل -  .والضولي الَى

ب٣ى ب٣ي لئلٖالم الكامل الىٓام َظا وججؿُض جُٟٗل ل٨ً  التي الخىُٟظًت اإلاغاؾُم وع نض اهخٓاع في مجمضا ٍو

 مىي٘ الجؼاثغ في ال٣اهىهُت ال٣اهىن  الىهىم مً ال٨شحر وي٘ ح٤ُٗ التي اإلاك٩لت َظٍ جب٣ى. الجلُض ٖىه ؾخظًب

 .اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جُٟٗل مً جدض التي ال٣ُىص ؤبغػ  مً ٣ِٞ، البِئت مجا٫ في لِـ الخىُٟظ،

ٌ  في خماٌ جمىحن ٖلى الىاعصة اللُىص/ زالثا  اإلاٗلىمت ٖلى الخهى

م  ،( )الٛغب صو٫  في زهىنا اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ به ًخمخ٘ الظي وال٣ىي  الىاضر الخم٨حن مً بالٚغ
 لخم٨حن  مٛل٤ مجا٫ جً٘ ومىه لُالبحها البُئُت اإلاٗلىمت ونى٫  مً جدض التي والًىابِ ال٣ُىص بٌٗ َىا٥ جب٣ى ل٨ً

ت مبضؤ ٖما٫ب  في جخمشل وبٖماله، الخ٤ َظا  في الخ٤ جُٟٗل وبظغاءاث م٨ُجزماث ويىح ٖضم ؤو ُٚاب وؤخُاها (1) الؿٍغ

 (2 )(الجؼاثغ في اإلاُب٣ت الخالت وهي) البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫ 

ت مبضؤ إٖماٌ/ 1  الؿٍغ

م ت مبضؤ جغاظ٘ مً بالٚغ الم لهالر الؿٍغ  في اثالاؾخصىاء بٌٗ ب٣ُذ ل٨ً ،( )البِئت مجا٫ في والكٟاُٞت ؤلٖا
اث٠ ٚغاع ٖلى ٖامت، ج٩ىن  ٢ض التي اإلاهالر بٌٗ بدماًت ٖمىمها في جخٗل٤ اإلاجا٫  ٧الضٞإ الؿُاصًت واليكاَاث الْى

جي ٗاث بحن مخباًىت بخُب٣ُاث ال٣ًاثُت واإلاخابٗاث الٗام والىٓام وألامً الخاعظُت والٗال٢اث الَى  ،( )اإلاسخلٟت الدكَغ
ت اإلاهىُت، اإلاهالر ٚغاع ٖلى زانت اإلاهالر َظٍ ج٩ىن  و٢ض ما٫، ؾٍغ ت الهىاُٖت اإلاهالر ألٖا  والبُاهاث والخجاٍع

ت بمبضؤ ٞحها الخظٕع ؤلاصاعة بةم٩ان ٩ًىن  التي اإلاٗلىماث البِئت ٢اهىن  يمً الٟغوسخي اإلاكٕغ خضص و٢ض ،( )الخانت  الؿٍغ
عي ال٣ؿم مً 4-124 اإلااصة هو يمً : البِئت ٢اهىن  مً الدكَغ

 ًها ؤلاصاعة جبرع ما ٚالبا:ؤلاصاعي  الؿغ ُب٤. ؤلاصاعي  بالؿغ اإلاٗلىمت لخ٣ضًم ٞع  ؤلاصاعي  الؿغ مبضؤ ٍو

جي الضٞإ مجا٫ في البِئت مجا٫ في عي ال٣ؿم مً 4-124 اإلااصة لىو َب٣ا الٗمىمي وألامً الَى  البِئت ٢اهىن  مً الدكَغ
ذ اؾخصىاءاث خضصث التي ( )10 -03 ال٣اهىن  مً 20 اإلااصة هو و٦ظل٪ الٟغوسخي،  جخٗل٤ مدٌ ؤمجي َاب٘ طاث ةنٍغ

                                                           

 
من مبدأ  ىي أف إعطاء ادلعلومة البيئية والتحفظ بذريعة مبدأ السرية وضعيتٌن متناقضتٌن، على اعتبار أف ىذه األخًنة ختص اجلميع Michel Prieurاعترب (2)

فكاف ادلبدأ السائد ىو  (...السيادية من دفاع وأمن عاـ وعالقات خارجية، مداوالت احلكومة، )يف فرنسا طويال يف كل اجملاالت اإلدارية  978 السرية قبل سنة 
حدث حتوؿ يف العالقات بٌن السرية والشفافية بالرتاجع عن مبدأ سرية الوثائق  978 -07-7 لكن بعد صدور القانوف ادلؤرخ يف . السرية واالستثناء ىو الشفافية

 حلصوؿ على ادلعلومة، مع إنشاء جلنة لضماف اإلطالع على الوثائق اإلدارية كسلطة إدارية مستقلة تعطي أراء غًن ملزمة حوؿ حق االطالع يفاإلدارية لصاحل احلق يف ا
 .وية ونشر آرائها دلعنحالة رفض اإلدارة وتقدصل طعن لديها قبل اللجوء للقضاء، لكن ىذه اآلراء تؤخذ بعٌن االعتبار من طرؼ اإلدارة بسبب سلطة ىذه األخًنة ا

 :أنظر
Michel Prieur, droit de l‟environnement droit durable, Bruylant, Bruxelles, 2014, pp. 70-74. 
(3)
Perrine Canavaggo, Op.Cit., pp. 63-64. 
(4)
Ibid., pp. 65-67. 

". أعاله من قبل الوزير ادلكلف بالدفاع الوطين 9 كاـ ادلادة بالنسبة للمنشآت التابعة للدفاع الوطين يتم تنفيذ أح:" اليت نصت على ما يلي (5)
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جي الضٞإ لىػاعة الخابٗت اإلاهىٟت اإلايكأث بظغاءاث بسًٕى  ٌكٝغ واإلاغا٢بت والخد٤ُ٣ للترزُو زانت ٢ىاٖض بلى الَى

جي الضٞإ وػٍغ ٖلُه إل ًمى٘ ٦ما. الَى " الىىوي الؿغ"ب ٌؿمى ما ؤو ؤلاقٗاعي الخلىر بداالث اإلاخٗل٣ت الىزاث٤ ٖلى الَا
 مجا٫ في واإلاٗلىماث البُاهاث ج٩ىن  بالىدُجت. ( )للبدض الؿامُت للمداٞٓت الاؾدكاعي  لالزخهام بٗتجا جب٣ى التي

جي الضٞإ ت إلابضؤ زايٗت الَى . الؿٍغ

 خٗل٤ البِئت مجا٫ في مهمت م٩اهت والخجاعي  الهىاعي الؿغ ًدخل: والخجاعي  الهىاعي الؿغ  َىا ألامغ ٍو
٨ظا ألصخابها، الا٢خهاصي لُاب٘ا طاث الخانت اإلاهالر بٌٗ جمـ بمٗلىماث  في هٟؿها الٗمىمُت الؿلُاث ججض َو

ت في والخ٤ البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في  للجمهىع  اإلاكغوٕ الخ٤: خ٣حن بحن مىاظهت  اإلاٗلىماث بٌٗ ؾٍغ

 ٖلى نى٫ الر خ٤ مىاظهت في ال٣ُض َظا الٟغوسخي اإلاكٕغ اٖخمض و٢ض. اإلاىخج بؿغ مشال إلاؿاؾها اإلاهاو٘ ؤو للماؾؿاث
عي ال٣ؿم مً 4-124 اإلااصة هو يمً البُئُت اإلاٗلىمت  ؤو للىالي ؤظاػ ٣ٞض الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤما. البِئت ٢اهىن  مً الدكَغ

ذ ٖلى وبىاء الخالت خؿب البلضًت عثِـ  ٌٗخ٣ض التي اإلاٗلىماث بدظٝ ٣ًىم ؤن اإلاهىٟت اإلايكإة مكغوٕ ناخب مً جهٍغ
ا ؤن  ما بحن مً ٌكمل الظي الترزُو َلب مل٠ في اإلاًمىت الىزاث٤ ٧ل في اإلاظ٧ىعة و٘الو ؤؾغاع بٞكاء بلى ًاصي وكَغ

 ال٨ُٟلت وؤلاظغاءاث اإلايكإة ٞحها جدؿبب ؤن ًم٨ً التي ألازُاع جبحن التي والضعاؾت البِئت ٖلى الخإزحر مضي صعاؾت ٌكمل

 ومىه ،( )بض٢ت وخضوصٍ والخجاعي  اعيالهً الؿغ مًمىن  جدضًض ٖضم بؿبب ٢اثما ًب٣ى ؤلاق٩ا٫ ل٨ً. ( )مجها بالخ٣لُل
ت، ؤو الهىاُٖت ألاؾغاع مً حٗض التي والبُاهاث اإلاٗلىماث لخدضًض اإلاكغوٕ لهاخب ال٩املت الؿلُت جغ٥ ٨ظا الخجاٍع  َو

إل خ٤ خض خضًً بحن هٟؿها ؤلاصاعة ججض  . والخجاعي  الهىاعي الؿغ ٖلى اإلاداٞٓت وخض الَا
 م الخانت، خُاتهم ؤو ألاشخام بسهىنُاث مؿاؽ ُٞه اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  ٧ان بطا  الظًً َو

غة اإلاٗلىمت مهضع ٧اهىا ا، ٖلى ًىا٣ٞىا ولم الٗمىمُت الؿلُت لضي اإلاخٞى  بالخماًت َاالء ًدٓى ؤن ًجب لظل٪ وكَغ

 .( )ال٩اُٞت ال٣اهىهُت

م ٌ الٗمىمُت للؿلُت ٞحها ًم٨ً التي للخاالث جدضًضٍ مً بالٚغ إل ٞع  اإلاٗلىماث بُجها ومً ،اإلاٗلىمت ٖلى الَا
ت، إلابضؤ جسً٘ التي ت الؿلُت مً َامل ٖلى الٟغوسخي اإلاكٕغ ؤب٣ى الؿٍغ إل ل٣بى٫  الخ٣ضًٍغ  عؤث بطا اإلاٗلىمت ٖلى الَا

 .َلب ٧ل ج٣ضًغ بٗض مالثما طل٪

ٌ  في الخم جفُٗل وإحغاءاث مُىجزماث غُاب/ 2   البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى

 في الخ٤ َظا مماعؾت ٦ُُٟت جبحن التي والًىابِ ؤلاظغاءاث جدضًض اإلاٗلىمت لىٕ الخهى٫  في الخ٤ جم٨حن ًخُلب
لى الجؼاثغي  اإلاكٕغ ل٨ً الىا٢٘،  بلى اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جُب٤ُ بسهىم ؤخا٫ الٟغوسخي، اإلاكٕغ زالٝ ٖو

. الجؼاثغ في البُئُت متاإلاٗلى في الخ٤ جم٨حن ًٖ الخضًض ًم٨ً ال ولظل٪. الُىم ٚاًت بلى ًهضع لم الظي الخىُٓم
                                                           

. 986 لسنة  5 ر عدد .ادلتضمن إنشاء احملافظة السامية للبحث، ج 986 049-08ادلؤرخ يف  72-86وفقا للقانوف رقم  ( )
ؽ على ادلؤسسات ادلصنفة، اجلريدة الرمسية للجمهورية يضبط التنظيم ادلطب 2006-05- 3مؤرخ يف  98 -06من ادلرسـو التنفيذي رقم  8مبوجب نص ادلادة  (2)

. 2006-06-04بتاريخ  37اجلزائرية عدد 
 :أنظر. وىو اإلشكاؿ نفسو مطروح يف التشريع الفرنسي (3)

Mélanie Dulong de Rosnay, L‟ineffectivité du droit d‟accès à l‟information environnementale sur les 

risques chimiques, http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2012-3-page-149.htm, (26-10-2016). 

 
 .من قانوف البيئة الفرنسي 4-24 طبقا لنص ادلادة  (4)

https://www.cairn.info/publications-de-Dulong%20de%20Rosnay-M%C3%A9lanie--106213.htm
http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2012-3-page-149.htm
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 بٗضم إلخؿاؾهم البُئُت اإلاٗلىمت َلب ٖلى اإلاىاَىحن ب٢ضام ٖلى ؾلبا ؤلاظغاثُت اإلاىٓىمت َظٍ ُٚاب او٨ٗـ و٢ض
 اججاٍ مى٢ٟها جدؿم ؤن بٗض بال بٖالمهم بلى جلجإ ال ؤلاصاعة بإن مجهم ال٨شحر واٖخ٣اص الخ٤، َظا مماعؾت مٗالم ويىح

المي للمجا٫ الٟاصح الى٣و بلى إلياٞتبا ،( )اإلاٗغوى اإلاىيٕى  للمٗلىماث ؤلاصاعة خبـ بؿبب للبِئت اإلاسهو ؤلٖا
ا ؤخُاها الهامت البُئُت ت الهُئاث ٢ضعة وي٠ٗ البُئي اإلاجا٫ في للمُُٗاث واٞخ٣اَع حر ٖلى اإلاغ٦ٍؼ  البُئُت اإلاٗلىماث جٞى
ا ضم  وكغا٫ وج٣ىُاث ل٣ىاٖض  ؤلاصاعة ججاَل ؤو ؤزغي  ؤخُاها للجمهىع  ووكَغ  ًخىظب لظل٪ اإلاىاَىحن، بأعاء اَخمامها ٖو

. (البِئت ٢اهىن  مً 6 اإلااصة جُٟٗل ) اإلاٗلىمت بلى الىنى٫  لدؿهُل اإلاجا٫ ًٖ اإلاؿئى٫  جدضًض م٘ ٢اٖضي جىُٓم وي٘

 الخاجمت

: ًلي ٦ما بلُه الخىنل جم ما جلخُو ًم٨ً الضعاؾت َظٍ بجهاء بٗض

 همىطط هدى الخدى٫  يغوعة و٦ظا مؿخضامت، وجىمُت ٞاٞتوف ٞٗالت بُئُت خى٦مت بلى الخاظت صٞٗذ -
الم ج٨ىىلىظُاث حكهضٍ الظي اإلاظَل الخُىع  ٖلى باإلياٞت الدكاع٦ُت، الضًم٣غاَُت  اإلاتزاًض والاَخمام والاجها٫ ؤلٖا

 ٧ىهه مً صؤب٘ والظَاب البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جم٨حن يغوعة بلى البُئُت، ؤلاوؿان بد٣ى١  الاَخمام هدى

ا ؾاب٣ا بظغاءا . بظاجه ٢اثما خ٣ا اٖخباٍع بلى اإلاكاع٦ت في الخ٤ إلاماعؾت ويغوٍع

 بى٣ل حؿمذ الىا٢٘، في لخُٟٗله وبظغاءاث مُى٩اهحزماث وي٘ ًخُلب اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جم٨حن بن -
٣ت للجمهىع  ومٟهىمت ٧املت اإلاٗلىمت  في جدى٫  التي اإلاؿخضامت والخىمُت ثُتالبي الخى٦مت بَاع في ٦ٟاٖل صوعٍ جضٖم بٍُغ

ا . ال٣اصمت ألاظُا٫ ؤظل مً البِئت خماًت ًٖ مؿئى٫  بلى الٟغص بَاَع

ٗاث جبيذ -  واليكغ الُلب ج٣ضًم: اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ لخُٟٗل ؤؾاؾُحن م٩ُاهؼمحن اإلا٣اعهت الدكَغ

. ومغوهت ٞٗالُت ؤ٦ثر ألهه الشاوي اإلا٩ُاهحزم جضٖم ؤن الضو٫  ٖلى ًجب ول٨ً الخل٣اجي،

م - ت بمبضؤ اإلاخٗل٣ت الخ٣لُضًت الخضوص جب٣ى الخ٤، لهظا الىاضر الخ٨َغـ مً بالٚغ  في) ؤلاصاعي  الؿغ)  الؿٍغ

جي وآلامً الضٞإ مجا٫  اإلاٗلىمت ًٖ ؤلاٞهاح مىاظهت في ٖاث٣ا... الخانت البُاهاث والخجاعي، الهىاعي الؿغ ،(...الَى
٤ُ ٢ىي  جدضي مىاظهت في الٗمىمُت ثالؿلُا وجب٣ى البِئت، مجا٫ في  الٗلم في للجمهىع  اإلاكغوٕ الخ٤ بحن للخٞى

 .اإلاىخج ؾغ ٖلى ؤلاب٣اء في اإلااؾؿاث وخ٤ البُئُت باإلاكا٧ل

الم في الخ٤ جُٟٗل في م٣هغا الجؼاثغي  اإلاكٕغ ًب٣ى -  بظغاءاث ًٟٗل الظي الخىُٓم غُاب بؿبب البُئي، ؤلٖا
 ٖلى ألاخُان ٚالب في وُٗب ٦ىا ٞةطا لظل٪. 10-03 ع٢م ال٣اهىن  مً 9و 7 اإلااصجحن َاعب في البُئُت اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫ 

 خض في ال٣اهىوي الىو ُٚاب الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٖلى وُٗب الخالت َظٍ في ٞةهه لها، الٟٗلي للخُب٤ُ جٟخ٣غ ههىم وظىص

 .الىا٢٘ في اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جُب٤ُ اوٗضام ومىه طاجه،

                                                           
وحسونة عبد الغين،  70 -69 .، ص ص2007حيٍن وناس، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة دكتوراه يف القانوف العاـ، جامعة أبو بكر القايد،  ( )

أطروحة مقدـ لنيل درجة الدكتوراه علـو يف احلقوؽ، ختصص قانوف أعماؿ، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، جامعة  احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية ادلستدامة،
. 8 2-7 2. ، ص ص3 20-2 20زلمد خيضر بسكرة، 
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 بعاصة بىظىص ًغجبِ ما ب٣ضع ٣ِٞ ٢اهىهُت ههىم وظىص ٖلى اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ جُٟٗل ًخى٠٢ ال -
ٟحن مً ال٨شحر جمحز التي اإلاخذجغة ال٣ٗلُت ًٖ الخسلي ٖلى جغج٨ؼ واإلادلي، اإلاغ٦ؼي  اإلاؿخىي  ٖلى خ٣ُ٣ُت ؾُاؾُت  اإلاْى

حن  . ومؿئىلت مغهت ٣ٖلُت لهالر ؤلاصاٍع

لُه  اإلاجمضة اإلاىاص ههىم جُٟٗل ٖلى الٗمل الجؼاثغ، في البُئُت اإلاٗلىمت في الخ٤ م٨حنث في للمؿاَمت ًم٨ً ٖو

غ ٖلى الٗمل ،9 اإلااصة بلى 6 اإلااصة مً زهىنا  جُٟٗل ٖلى الٗمل البُئُت، اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ ز٣اٞت جٍُى
 مؿئىلت َُئت بوكاء بض٢ت، البُئُت متاإلاٗلى ٖلى الخهى٫  خ٤ ٖلى الاؾخصىاءاث خهغ للمٗلىماث، الخل٣اجي اليكغ آلُت

 .اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  في الخ٤ يمان ًٖ

 

 اإلاغاح٘ كابمت

 الٗغبُت باللغت/ ؤوال

الىخب / 1

ً الضًً ٖبض اإلا٣هىص، ٢ًاًا بُئُت مٗانغة اإلاىاظهت واإلاهالخت بحن ؤلاوؿان وبُئخه، ٍ -1 ، صاع البدىر 2.ٍػ

ذ،  . 1998الٗلمُت، ال٩ٍى

اص َُا -2 ٗاث  البُئُت، ٖبض الىانغ ٍػ ت الٗامت لل٣اهىن البُئي م٘ قغح الدكَغ ظىت، ال٣اهىن البُئي الىٍٓغ

 .2012الُبٗت ألاولى، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

 الغؾابل واإلاظهغاث الجامُٗت/ 2

خ٣ى١ وهاؽ ًدحى، آلالُاث ال٣اهىهُت لخماًت البِئت في الجؼاثغ، عؾالت ص٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت ا٫ -1

. 2007والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ؤبى ب٨غ ال٣اًض، جلمؿان، 

خؿىهت ٖبض الٛجي، الخماًت ال٣اهىهُت للبِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ؤَغوخت م٣ضم لىُل صعظت   -2

الض٦خىعاٍ ٖلىم في الخ٣ى١، جسهو ٢اهىن ؤٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، 

2012-2013 .

مؿٗىصي عقُض، الغقاصة البُئُت، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم  -3

 .2013-2012، -2-الؿُاؾُت، ظامٗت ؾ٠ُُ 

 اإلالاالث والضعاؾاث/ 3

ؾلُم بغ٧اث، الخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت البُئُت وؾُلت ؤؾاؾُت  لخماًت الٟغص في خماًت البِئت،  -1

، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ٖبض الغخمان محرة، 1/2011ألا٧اصًمُت للبدض ال٣اهىوي، ٖضص اإلاجلت 

 .53 -36. بجاًت، م م
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 الىهىم اللاهىهُت / 4

ضة الغؾمُت  0491986-08ماعر في  72-٢86اهىن ع٢م  -2 ًخًمً بوكاء اإلاداٞٓت الؿامُت للبدض، الجٍغ

ت ٖضص  . 1986لؿىت  15للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ضة  2003-07-19ماعر في  10-٢03اهىن ع٢م  -3 ًخٗل٤ بدماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت الجٍغ

ت ٖضص   ش    43الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ .  2003-07-20بخاٍع

ًًبِ الخىُٓم اإلاُب٤ ٖلى اإلااؾؿاث اإلاهىٟت،  2006-05-31ماعر في  198-06إلاغؾىم جىُٟظي ع٢م 

ضة الغؾمُت للج ت ٖضص الجٍغ ش  37مهىعٍت الجؼاثٍغ . 2006-06-04بخاٍع

 باللغت الفغوؿُت/ زاهُا

 

1- Benoit Jadot, (sous direction), la participation du public au processus de décision en matière 

d’environnement et d’urbanisme, actes du colloque organisé le 27-mai 2004 par le centre d’étude du droit 

de l’environnement (CEDRE) des facultés universitaires SAINT-LOUIS, BRUYLANT , Bruxelles, 2005. 

2- Jacques Chevallier, l’Etat post-moderne, 2 éd., droit et société, L.G.D.J. , Paris, 2004. 

3- Jean Baril, Droit d’accès à l’information environnementale: pierre d’assise du développement durable, 

thèse présenté a la faculté des études supérieures et postdoctorales de l’université Laval dans le cadre du 

programme de doctorat en droit pour l’obtention du grade de docteur en droit ( L.L.D), faculté de droit 

université LAVAL, Québec, 2012. 

4- Michel Prieur, droit de l’environnement droit durable, Bruylant, Bruxelles, 2014.  

5- Perrine Canavaggo, vers un droit d’accès a l’information public les avancées récentes des normes et 

des pratiques, UNESCO, 2014. 

B/ Les articles 

1- Jacques Chevallier, « vers un droit post-moderne ? les transformations de la régulation  juridique », 

RDP ,n°3, 1998, pp. 659-690  

2-   Jean Baril, Droit d’accès à l’information environnementale: pierre d’assise du développement 

durable, vertigo la revue électronique en sciences de l’environnement, https://vertigo.revues.org/8931, 

(26/10/2016). 

3- Mélanie Dulong de Rosnay, L’ineffectivité du droit d’accès à l’information environnementale sur les 

risques chimiques, http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2012-3-page-149.htm, (26-10-2016). 

4- . Paul Amselek, « l’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP, 

1982, pp. 275-294. 
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C/ les sites interne tes 

 

1- www. Diplomatie.gouv.fr.pdf, (03-11-2016). 

2- http:// track.unodc.org, (05-11-2016) 
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 الكلف-حامٗت خؿِبت بً بىٖلي كؿم ؤ –ؤؾخاط مؿاٖض  ألاؾخاط مُلىص بً عجمُت

 

 

 

  ملخو

 ٞحها، الٟاٖلحن مسخل٠ جضزل ٢اَبت اإلاجخمٗاث في اإلاؿخضامت الخىمُت ٨ٞغة وجد٤ُ٣ البِئت خماًت حؿخضعي    
 ظهت مً وؤٞغاص وظمُٗاث خ٩ىمُت ٚحر ماؾؿاث مً ؤو ظهت، مً اإلاىخسبت ؤو اإلاُٗىت وماؾؿاتها الضولت ممشلي مً ؾىاء

 وهماطط الجىاعي، لٗملها هٓغا الهضص، َظا في ٞٗا٫ ظض بضوع  ج٣ىم مجها، اإلادلُت زانت الجمُٗاث، ؤن ولٗل ؤزغي،

ؿا ؾ٨ُ٨ضة، بمضًىت 21 بٍغ٤ ظمُٗت بُجها مً ٦شحرة، اإلاجا٫ َظا في الىاقُت الجمُٗاث  ال٣اهىن  مً 35 اإلااصة لىو ج٨َغ

لُت 19 في اإلااعر 10-03 ع٢م . متاإلاؿخضا الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت واإلاخٗل٤ ،2003 ظٍى

م ل٨ً     اع ؤن بال البِئت، ٖلى اإلاداٞٓت مجا٫ في للجمُٗاث اإلالمىؽ اإلاُضاوي الٗمل ٚع  ًىٓمها الظي ال٣اهىوي ؤلَا

خٗل٤ الخالي، الجمُٗاث ٢اهىن  ؾً بٗض زانت مهمتها، جهٗب التي اإلاٗى٢اث ٖضًض ٖلى ًىُىي  -12 ع٢م بال٣اهىن  ألامغ ٍو
 ٖلى الخىهُو ًخم ؤن ٞبض٫ مىه، 46 بلى 39 مً اإلاىاص ؤخ٩ام وبالخدضًض ظمُٗاث،با٫ اإلاخٗل٤ 2012 ظاهٟي 12 في اإلااعر 06

 .  لل٣ًاء اللجىء بلى الخاظت صون  ؤلاصاعة ٢بل مً خلها ؤو حٗل٣ُها بم٩اهُت ؾً جم صؾخىعي، ٦د٤ البِئت في الخ٤

Résumé :  

La protection de l'environnement et la concrétisation du concept du développement 

durable requièrent l’intervention des différents acteurs dans la société. Que ce soit, de par 

l'Etat et  ses institutions nommés ou élus d'une part, ou  par les organisations non 

gouvernementales, les associations et les particuliers d’autre part. Les associations locales,  

en raison de son travail de proximité.  Parmi lesquelles, on cite  l’Association Bariq 21 à 

Skikda, et ce, selon les dispositions de l'article 35 de la loi n ° 03-10 du 19 Juillet 2003 

relative à la protection de l'environnement et de développement durable. 

     Néanmoins, le cadre juridique réglementant les associations comporte de nombreux 

obstacles, malgré son action concrète dans la préservation de l’environnement, rendant sa 

tâche  très difficile, surtout après la promulgation de la  loi  n ° 12-06 du 12 Janvier 2012 sur 

les associations. En particulier les dispositions des articles 39 à 46, qui ont prévu  la 

possibilité de les suspendre ou résoudre par l’administration, sans  recourir à la justice, ce 

qui minimise son rôle,  au lieu de  le renforcer.  

 

 صوع الجمُٗاث اإلادلُت في الخىمُت اإلاؿخضامت ومٗىكاث فٗالُتها 

م   . بؿىُىضة همىطحا  21حمُٗت بٍغ
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 ملضمـــت

 يماها خماًتها ؤظل مً الجهىص ج٨ش٠ُ يغوعة بلى ؤصي باإلاٗمىعة، جدض١ التي باإلاساَغ ؤلاخؿاؽ جىامي بن     
 خؿاب ٖلى الا٢خهاصي الىمى ٣ِٞ الخؿبان في جإزظ ال مؿخضامت، جىمُت وجد٤ُ٣ صخُت، بِئت في ال٣اصمت ألاظُا٫ لخ٤

 ".ألازًغ الا٢خهاص"  مٟهىم و٦ظا ،( )"الخُُت مبضؤ"  ؤَمها ومباصت، مٟاَُم ٖضة بغوػ بلى ؤصي مام اإلادُِ،

 بقغا٥ لؼاما باث الُبُٗت، حُٛحر في ؤلاوؿان لخضزل الؿلبُت آلازاع مً الخ٣لُل ؤو للخض اإلاتزاًض الىعي َظا ؤمام    
حر خ٩ىمُت وماؾؿاث ،مدلُت وظماٖاث ؤٞغاص مً اإلاضوي، اإلاجخم٘ في الٟاٖلحن ظمُ٘  ٖلى للٗمل وظمُٗاث خ٩ىمُت، ٚو

.  ( )وخماًتها البِئت ٖلى اإلاداٞٓت

 زانت البُئُت، التربُت ز٣اٞت ليكغ الٟٗالت الىؾاثل بحن مً حٗض ٞةجها -الجمُٗاث ؤي  –ألازحرة لهظٍ باليؿبت   

 َظٍ ٖلى وللى٢ٝى ،( )ألاٞغاص وختى ،خ٩ىمُت ماؾؿاث مدلُت، ظماٖاث مً الكغ٧اء باقي م٘ بالخٗاون  مجها، اإلادلُت

خٗل٤ ٦ىمىطط، الجؼاثغ في الٟاٖلت الجمُٗاث بخضي وكاَاث بٌٗ ٖغى ؾِخم الخ٣ُ٣ت،  21 بٍغ٤ بجمُٗت ألامغ ٍو
 َظا في الجمُٗاث، باقي ٚغاع ٖلى مهمتها، حٗتري  التي اإلاٗى٢اث بٌٗ ٖلى الًىء وحؿلُِ ظهت، مً ،(I) ؾ٨ُ٨ضة بمضًىت

. ؤزغي  ظهت مً ،(II) ( )الخالي الجمُٗاث ٢اهىن  ؾً بٗض زانت اإلاجا٫،

I- م حمُٗت وكاَاث  البِئت خماًت مجاٌ في ؾىُىضة بمضًىت ( ) 21 بٍغ

 الجؼاثغ، في البِئت خماًت مجا٫ في الٟاٖلت الجمُٗاث باقي ٚغاع ٖلى ،( )بؿ٨ُ٨ضة 21 بٍغ٤ ظمُٗت جإؾِـ ظاء   
لُت 19 في عراإلاا  10-03 ال٣اهىن  مً 35 اإلااصة هو لخُٟٗل  ،( )اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ ،2003 ظٍى
٣ا اإلاؿخضامت الخىمُت ز٣اٞت وكغ في واإلاكاع٦ت الخدؿِـ الغؤي، وابضاء اإلاؿاٖضة ٖلى والٗمل ُٗت للىهىم ٞو  الدكَغ

 .بها اإلاٗمى٫  والخىُٓمُت

                                                           
(1)
 . Soraya CHAIB, Sécurité juridique et incertitude scientifique: le cas du principe de précaution , 

Université Dillali Liabès de Sidi Bel Abbes: « …La doctrine définit le principe de précaution de la 

manière suivante" :afin d’assurer la protection et la préservation  de l’environnement et de parvenir 

au développement durable, l’absence de certitude scientifique ne doit pas être utilisée comme une 

raison pour différer la prise de mesures destinées à assurer la qualité    de l’environnement"… ». 
جامعة سيدي بلعباس، السنة  قانوف وصحة،: فرع -درباؿ زلمد، احلماية القانونية للبيئة يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة مدرسة الدكتوراه يف ختصص القانوف.  (2)

. 2 20-  20اجلامعية 
(3)
 .Françoise Chantal Viala, Associations et protection de l’environnement, thèse Doctorat en Droit, 

Bordeaux 4, sous la direction de Jean Laveissière, soutenue en 2004, In www.thèses.fr: « …la création 

continue d‟associations constitue un phénomène porteur d‟une dynamique… ». 
. 33، صفحة 2، العدد 2 20جانفي  5 ادلتعلق باجلمعيات، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف  2 20جانفي  2 ادلؤرخ يف  06-2 أي القانوف رقم .  (4)
.  992 سنة " مؤدتر ريودي جانًنو"األرض  لقمة  2يعود سبب اختيار ىذه التسمية لإلشادة بادلبدأ .  (5)

(6)
 .Pour d‟amples informations sur l‟association Bariq 21, et ses activités voy. son blog http: // 

bariq21.over-blog.com  
زلمد . يف اجلزائر، رسالة دكتوراه يف القانوف العاـ، إشراؼ د، راجع وناس حيي، اآلليات القانونية حلماية البيئة 0 -03دلزيد من التفاصيل حوؿ القانوف رقم .  (7)

. 2007تلمساف، جويلية  -كحلولة، جامعة أبو بكر بلقايد



 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

137 

جي اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء وكاَاث، بٗضة 21 بٍغ٤ ظمُٗت وج٣ىم ٢امذ ألاَضاٝ، َظٍ ج٨َغـ وألظل     ؤو ،(1) الَى

. (2 ) الضولي

 :الىَني اإلاؿخىي  ٖلى -1

: ؤَمها وكاَاث بٗضة الجمُٗت ٢امذ 

 اإلادُِ هٓافت ٖلى للمدافٓت مُضاهُت وخمالث ٖملُاث في اإلاكاعهت -ؤ

 مً ب٩ل  وطل٪ ،« chauffe-eau solaire » الكمؿُت بالُا٢ت حكخٛل ماء مسخىاث جغ٦ُب الٗملُاث، َظٍ بحن مً    

هُضة ؤلازىة م٨خبت و٦ظا الخًاهت، وصاع ؾ٨ُ٨ضة، لبلضًت البلضي الكٗبي اإلاجلـ م٣غ ٗلت" ب بٖى  الهضٝ و٧ان ،"بَى
حر  اإلاخجضصة الُا٢اث اؾخسضام حصجُ٘ َى الٗملُت َظٍ مً  حؿببه الظي الخلىر مً الخ٣لُل م٘ هُٟٓت، زضماث وجٞى

ت بُئُت جغبُت ز٣اٞت وكغ ؤظل مً اإلا٨خبت، مغجاصي لؤلَٟا٫ الٗمل ج٣ىُت قغح وجم ألازغي، الُا٢ت مهاصع    ( ).ظىاٍع

 بط ،"قهضاثىا هيسخى ال ختى" خملت و٦ظا بؿ٨ُ٨ضة،" ه٠ُٓ قاَئ ؤظل مً"  ٖملُت في الجمُٗت ؾاَمذ ٦ما   

 الىَىُت اإلا٣برة تهُئت وبٖاصة بدى٠ُٓ 1956 ؤوث 20  –1955 ؤوث 20 اإلاؼصوظت والظ٦غي  اإلاجاَض ًىم بمىاؾبت ٢امذ
. ظما٫ عمًان بخي للكهضاء

 ؤزغي  مجاالث في هاقُت ؤزغي  حمُٗاث م٘ الخٗاون  -ب  

" مجاػالضقِل" بًاخُت اإلاؿتهل٪ لخماًت وعوص ظمُٗت م٘ بالخٗاون  البِئت ٖلى مٟخىخت ؤًام جيكُِ جم بط    

"Mezedchiche "، حي ؤه٠ٓ بازخُاع ،2010 ظىان 12و 11 ؤًام .

ُٟت اإلاغؤة"  ظمُٗت م٘ وكاَاث جىُٓم ٖلى الجمُٗت ث٠٨ٖ ٦ما  اإلاضاعؽ بةخضي"  Guerbes" بمى٣ُت" الٍغ

ا مدمُت، بمى٣ُت ج٣٘ اإلاضعؾت بإن الخالمُظ وجدؿِـ الابخضاثُت، بت اإلاىا٤َ مً باٖخباَع . الَغ

 وزبراء اثَيئ م٘ بالخٗاون  مخجضصة، َاكاث إلى اللجىء بدخمُت للخدؿِـ صعاؾُت، ؤًام في اإلاؿاَمت -ج

 :اإلاجاٌ في مسخهحن

 مٗهض م٘ بالخٗاون  ،"الجؼاثغ في اإلاخجضصة الُا٢اث ؾى١  لخىمُت الىَىُت ؤلاؾتراجُجُت"  خى٫  هضوة هٓمذ بدُض  
ىاٍ، بىالًت م٣ٍغ ال٩اثً اإلاخجضصة الُا٢اث  الىالجي الكٗبي اإلاجلـ مً مىخسبحن بدًىع  ؾ٨ُ٨ضة، ظامٗت و٦ظا ألٚا

. ؾ٨ُ٨ضة لىالًت

 ماؾؿت م٘ بالخٗاون  ،"الجؼاثغ في ومؿخ٣بلها الكمؿُت الُا٢ت" بٗىىان مدايغة ًًاؤ وهٓمذ 

"DESERTEC "( )، جي اإلاجلـ مً ؤًٖاء و٦ظا . والاظخماعي الا٢خهاصي الَى

 

                                                           

.Journal El- Watan du 10-10-2013. ( ) 
ف   20جامعة سيدي بلعباس، العدد الثامن، دىار زلمد، واقع وأفاؽ ادلشاريع الطاقوية يف اجلزائر، رللة احلقوؽ والعلـو السياسية، . يف ىذا الصدد أنظر أ.  (2)

. 239صفحة 
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 اإلاؿخضامت الخىمُت في الكباب بئقغان اللُام -ص

ً زال٫ مً وطل٪    ؤًام بظغاء بلى بياٞت ،ENGEM اإلاهٛغ ال٣غى و٧الت م٘ بَاع –اجٟا٢ُت بمىظب قباب ج٩ٍى
يُت صوعة في قاع٦ذ ٦ما بٗؼابت، للظ٧ىع  الجامُٗت ؤلا٢امت مشل الُلبت، ؤوؾاٍ في الجامُٗت باال٢اماث جدؿِؿُت  ج٩ٍى

 ".بلج٩ُا"  مً ؤظاهب زبراء بدًىع  ،"البِئت في الخ٤ ومجها ؤلاوؿان خ٣ى١  واخترام اإلاىاَىت"  خى٫ 

 البِئت خماًت مجاٌ في للمؿئىلحن مفخىخت عؾابل جىحُه -ٌ

 الُا٢ت وػٍغ الؿُض بلى وعؾالت. البِئت في الخ٤ صؾترة ؤظل مً الجمهىعٍت، عثِـ: الؿُض بلى مىظهت عؾالت مجها    
 ٖىض الُا٢ت وا٢خهاص البُئي، البٗض اخترام زال٫ مً الُا٢ت، مجا٫ في الٗمىمُت اله٣ٟاث جغقُض ؤظل مً واإلاىاظم

 ،"Guerbes Sanhadja" ٚابت بجالٝ ْاَغة مً للخض ؾ٨ُ٨ضة بىالًت الٛاباث مداٞٔ بلى مىظهت وؤزغي . اله٣ٟت ببغام

ا باإلاى٣ُت البُئي الخىٕى ٖلى طل٪ وجإزحر بت مى٣ُت باٖخباَع . ٦مدمُت ومهىٟت َع

: الضولي اإلاؿخىي  ٖلى -2

: ؤَمها صولُت جٓاَغاث ٖضة في اإلاكاع٦ت في ؤؾاؾا الجمُٗت صوع  ٞخمشل  

غ بسهىم لُتالضو ألاًام خًىع  - أ  بالىالًاث واقىًُ بمضًىت اإلاىٓمت :اإلاخجضصة الُاكاث وجىمُت جٍُى
٨ُت، اإلاخدضة  ازخُاع ٧ان بط خ٩ىمُت، ٚحر مىٓماث و٦ظا اإلاجا٫، َظا في الىاقُت الجمُٗاث ٖضًض بدًىع  ألامٍغ

٨ُت الؿٟاعة مً باٌٗاػ الجمُٗت . بالجؼاثغ ألامٍغ

ٌ  18 صوةبالً الجؼابغي  اإلاضوي اإلاجخم٘ جمثُل -ب ًاء للضو اع الاجفاكُت في ألٖا ٌ  ؤلَا  الخغاعي  الاخخباؽ خى

"  ِCOP18 " :"Changement climatique." 

مبر 26 بحن اإلا٣امت  ت بالٗانمت 2012 صٌؿمبر 8و هٞى  اإلاخدضة ألامم مىٓمت مً صٖىة جل٣ي بٗض الضوخت، ال٣ٍُغ
 ،"Programme des Nations Unies pour le Développement "(الخىمُت ؤظل مً اإلاخدضة ألامم بغهامج )"  PNUD" بىاؾُت

اًت جدذ ت ٖع . الخاعظُت بىػاعة اإلاؿخضامت والخىمُت البِئت مضًٍغ

:  بإإلااهُا بغلحن بمضًىت صولي ملخلى خًىع  -ج

ً خى٫   زمغة للمكاع٦ت الضٖىة ٧اهذ بط ،"Renac" بغلحن ؤ٧اصًمُت بمؿاَمت اإلاخجضصة، الُا٢اث مجا٫ في الخ٩ٍى
.  بؿ٨ُ٨ضة اإلاضًىت بٟىض١ هضوة جىُٓم زال٫ مً DESEREC وماؾؿت الجمُٗت بحن ون الخٗا

ٌ  الثالث الضولي اإلالخلى في اإلاكاعهت -ص ـ هضاء خى ". Appel de Paris:"باَع

ل 13و 12 ؤًام بباَعـ، UNESCO بم٣غ  ظمُٗت)" ARTAC" ظمُٗت ٢بل مً اإلالخ٣ى جىُٓم جم بدُض ،2011 ؤٍٞغ

غ خى٫  ان يض الٗالط ؤظل مً البدض جٍُى  م٘ ،(Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse ) (الؿَغ
 ،HEAL  "( Health Environment Alliance)" وظمُٗت ،ISDE "(International Society of Doctors for Environment)" ظمُٗت

 ،"OMS"  للصخت الٗاإلاُت اإلاىٓمت ًٖ ممشلحن بدًىع  ،"البُئي الخلىر مىاظهت في الُٟىلت"  اإلالخ٣ى مىيٕى و٧ان

 .AEE "( Agence Européenne pour l’Environnement)"  للبِئت ألاوعوبُت والى٧الت
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ٌ  في الجؼابغ إلاهغحان ألاولى الُبٗت في اإلاكاعهت -ٌ  بلى 12 مً ،(Festival Algérie en Mouvement ) (FAEM): جدى
مبر 16  الجؼاثغي، اإلاضوي اإلاجخم٘ صوع  جُٟٗل اإلاهغظان مً الهضٝ و٧ان الجؼاثغي، -الٟغوسخي اإلاىخضي مً بمباصعة ،2013 هٞى

٘ مباصعاث زل٤ في ُاء ومكاَع ل اإلاؿخ٣بل، لجؼاثغ ظضًضة صًىام٨ُُت إٖل  .الهضص َظا في الكبابُت الُا٢ت ٖلى والخٍٗى

II- البِئت خماًت مجاٌ في الجمُٗاث فٗالُت مٗىكاث( ) :

م    ؤن بال اإلادلُت، الجمُٗاث وبالخهىم البِئت خماًت مجا٫ في الجمُٗاث به ج٣ىم الظي الٟٗا٫ لضوع ا مً بالٚغ
اع  َاظؿا، الخالي الى٢ذ في ٌك٩ل ٖضة، مجاالث في الىاقُت الجمُٗاث باقي ٚغاع ٖلى ًد٨مها، الظي ال٣اهىوي الَا

 ؤخ٩اما اإلاٟٗى٫  الؿاعي  ال٣اهىن  جًمً بط. ( )١الؿاب ال٣اهىن  وبلٛاء ،( )الجمُٗاث ل٣اهىن  ألازحر الخٗضًل بٗض زانت
ا  خالت في الجمُٗت خل بم٩اهُت ؤبغػَا ومً. ( )البِئت خماًت ظمُٗاث ٞحها بما ٞٗالُاتها، مٗى٢اث مً الجمُٗاث حٗخبَر

. (2 )الجمُٗت خل ؤو حٗل٤ُ في ؤلاصاعة ؾلُت جىؾُ٘ و٦ظا ،(1) للضولت الضازلُت الكاون في جضزلها

: للضولت الضازلُت الكؤون في جضزلها خالت في الجمُٗت خل إمياهُت -1

 ٢اهىها ،2012-01-12 في اإلااعر 06-12 ع٢م الخالي الجمُٗاث ٢اهىن  في جغي  واإلادلُت الىَىُت الجمُٗاث مٗٓم بن  
 الجؼاثغ، في الجمٗىي  اليكاٍ مماعؾت في للخ٤ م٣ُضا

 خل ظىاػ وؤَمها الضؾخىعي، الخ٤ َظا م٘ جخٗاعى ؤخ٩ام اصعاط زال٫ مً البِئت، خماًت ظمُٗاث طل٪ في بما 

ظا للضولت، الضازلُت الكاون في الخضزل خالت في الجمُٗت . ( )ؤٖالٍ اإلاظ٧ىع  06-12 ال٣اهىن  مً 39 اإلااصة بمىظب َو
 الجؼاثغ في الصخغي  الٛاػ بهخاط بسُىعة بالخدؿِـ مشال البِئت لخماًت ظمُٗت ٢امذ بطا اإلااصة، َظٍ ؤخ٩ام ٞدؿب

(Gaz de Schiste)( )، ٢اهىن  حٗضًل بٗض زانت للضولت، الضازلُت الكاون في جضزل بإهه ًٟؿغ ؤن ًم٨ً الٗمل َظا ٞةن 
ل 18 في اإلااعر 07-05 ع٢م لل٣اهىن  واإلاخمم اإلاٗض٫ 2013 ُٟٞغي  20 في اإلااعر 01-13 ع٢م ال٣اهىن  بمىظب اإلادغو٢اث  ؤٍٞغ

 اإلاخٗل٣ت اليكاَاث مماعؾت جسً٘"  ؤهه ٖلى ههذ والتي مىه، م٨غع  23 اإلااصة بمىظب ( ).باإلادغو٢اث اإلاخٗل٤ 2005

                                                           
(1)  .Françoise Chantal Viala, thèse préc.: « …la protection de l’environnement évolue ainsi dans un 

cadre juridique instable, entre avancées et reculs, … ». 
. ادلذكور أعاله 06-2 القانوف . (2)
، ادللغى مبوجب 686 ، صفحة 53، العدد 990 -2 -05ادلتعلق باجلمعيات، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف  990 -2 -04ادلؤرخ يف   3-90 القانوف رقم. (3)

 .ادلذكور أعاله 06-2 القانوف 
(4)  . Journal Le Quotidien d‟Oran du 15-01-2014, Loi sur les associations: l’épée de Damoclès. 

يعلق نشاط كل مجعية أو حتل يف حالة التدخل يف الشؤوف الداخلية للبالد أو ادلساس :" ادلتعلق باجلمعيات ادلذكور أعاله  06-2 من القانوف  39ادة نصت ادل.  (5)
".  بالسيادة الوطنية

مسئولية ادلنتج عن : التشريع اجلزائري، يـو دراسي حوؿ يف" Gaz de schiste" ادلسؤولية ادلدنية دلنتج غاز االردواز " أنظر بن عجمية ميلود، مداخلة بعنواف.  (6)
تيزي وزو، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، قسم احلقوؽ وسلرب العودلة  –، جامعة مولود معمري 3 20جواف  26فعل منتجاتو ادلعيبة كوسيلة حلماية ادلستهلك، يـو 

. والقانوف الوطين
ادلتعلق باحملروقات، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة  2005أفريل  8 ادلؤرخ يف  07-05ادلعدؿ وادلتمم للقانوف رقم  3 20ري فيف 20ادلؤرخ يف   0-3 القانوف رقم .  (7)

. 2، صفحة   ، العدد 3 20فيفري  24يف 
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 الصخغي  الٛاػ ) يُٟٗت ظض هٟىط ٢ابلُت طاث ؤو الىٟىطة ٚحر الىًُضًت ؤو/ و الُُيُت الجُىلىظُت اإلا٩ىهاث باؾخٛال٫

 ". الىػعاء مجلـ إلاىا٣ٞت الهُضعول٩ُي، الدك٤ُ٣ ج٣ىُاث حؿخٗمل التي (الصخغي  الٍؼذ ؤو

  الجمُٗت خل ؤو حٗلُم في ؤلاصاعة ؾلُتٕ جىس ي -2

 الجمُٗاث، خل ؤو حٗل٤ُ في ؤلاصاعة لؿلُت م٣ُضا ( )1990-12-04 اإلااعر 31-90 ع٢م اإلالغى الجمُٗاث ٢اهىن  ٧ان   

ٍغ ًخم ال والظي  ههذ والتي مىه 32 اإلااصة هي وخُضة ماصة آهظا٥ اإلاكٕغ وزو اإلاسخهت، ال٣ًاثُت الجهاث مً بال ج٣ٍغ

 بدؿُحر الخانت الخدُٟٓت الخضابحر وظمُ٘ الجمُٗت وكاٍ حٗل٤ُ حٗلً ؤن اإلاسخهت ال٣ًاثُت الجهاث ًم٨ً:"  ههؤ ٖلى
 اإلاسخهت الٗمىمُت الؿلُت ج٣ضمها ٍٖغًت ٖلى بىاءا الٗمل بها الجاعي  والخىُٓماث بال٣ىاهحن اإلاؿاؽ صون  ألامال٥

. ال٣اهىن  َظا مً 33 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم الكغوٍ خؿب

ًذ بطا ال٣اهىن  ب٣ىة الخضابحر َظٍ وجيخهي  ٍَغ٤ عؤي ًٖ الىٓغ بهٝغ الٍٗغًت بخل٪ اإلاٗىُت ال٣ًاثُت الجهت ٞع

 مىه الشالض الٟهل في مضعظت ٧املت مىاص زماهُت (8) زهو ٣ٞض ،06-12 الخالي الجمُٗاث ٢اهىن  ؤن خحن في". آزغ ًَٗ
 للمىاص الجمُٗت زغ١  ًاصي:" اهه 40 اإلااصة هو في ظاء بط لجمُٗت،ا خل ؤو حٗل٤ُ ؾلُت خى٫ " مىه 46 بلى 39 مً اإلاىاص"

 اإلااصة َظٍ زال٫ ٞمً". ؤقهغ (6) ؾخت جخجاوػ  ال إلاضة وكاَها حٗل٤ُ بلى ال٣اهىن، َظا مً 63و 60 ،55 ،30 ،28 ،19 ،18 ،15
 بدُض ال٣ًاء، ؾلُت خؿاب ٖلى الجؼاثغ، في الىاقُت الجمُٗاث ٖلى ع٢ابتها بؿِ في ؤلاصاعة ؾلُت جىؾُ٘ جم ٢ض

 الكإن َظا في لئلصاعة اإلامىىخت اإلاالثمت ٞؿلُت لل٣ًاء، اللجىء بلى الخاظت صون  الجمُٗت بخٗل٤ُ ج٣ىم ؤن لئلصاعة ًم٨ً

" ٧اوؿخا٫"  ؾ٩ان لجمُٗت باليؿبت الخا٫ َى ٦ما. البِئت خماًت مجا٫ في الىاقُت الجمُٗاث ؤمام ٖاث٣ا حك٩ل

(Canastel) ،غان ٗتها صٖىي  في ٢ًاجي ٢غاع نضوع  بٗض وطل٪ والجي، ٢غاع بمىظب ججمُضَا جم التي بَى  يض الجمُٗت ٞع
".   ٦يؿخا٫" بٛابت زًغاء بمؿاخت ؾ٨ىاث بىاء ؤقٛا٫ وو٠٢ بىاء عزو بةلٛاء ٣ًطخي زىام،

 الخاجــــــــــــــــــــمت

-12 في اإلااعر 06-12 ع٢م الخالي الجمُٗاث ٢اهىن  حٗخبر واإلادلُت الىَىُت الجمُٗاث مٗٓم ؤن ال٨الم، نٟىة    

 لجمُٗاث وباليؿبت مىه، 46 بلى 39 مً اإلاىاص ؤخ٩ام زانت الجؼاثغ، في الجمٗىي  اليكاٍ إلاماعؾت م٣ُضا ٢اهىها ،01-2012
ؼ ًخم ؤن ٞبض٫ جدضًضا، البِئت خماًت  ٞةن صؾخىعي، ٦د٤ البِئت في الخ٤ ٖلى بالخىهُو اإلاجا٫ َظا في صوعَا حٍٗؼ

٣ا خلها ؤو ٢هاحٗلي بم٩اهُت  بٖاصة زال٫ مً ُٞه، الىٓغ بٖاصة ًخٗحن جغاظٗا ٌك٩ل ؤٖالٍ اإلاظ٧ىع   06-12 ع٢م لل٣اهىن  ٞو

. الجؼاثغ في الىاقُت الجمُٗاث باقي ٚغاع ٖلى بها، اإلاىٍى الضوع  م٘ ًخالءم بك٩ل مىه 46 بلى 39 مً اإلاىاص نُاٚت

كابمت اإلاهاصع واإلاغاح٘ 

 بالٗغبُت كابمت اإلاهاصع واإلاغاح٘: ؤوال

ضة الغؾمُت اإلااعزت في  2012ظاهٟي  12اإلااعر في  06-12ال٣اهىن ع٢م  ظاهٟي  15اإلاخٗل٤ بالجمُٗاث، الجٍغ

. 33، نٟدت 2، الٗضص 2012

                                                           
 .ادلذكور أعاله  3-90أي القانوف رقم .  ( )



 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

141 

ـل  18اإلااعر في  07-05اإلاٗض٫ واإلاخمم لل٣اهىن ع٢م  2013ُٟٞغي  20اإلااعر في  01-13ال٣اهىن ع٢م  ؤٍٞغ

. 2نٟدت     ،11، الـٗضص 2013ٞـُٟغي  24ًضة الغؾـمُت اإلااعزـت في اإلاخـٗل٤ باإلادغو٢اث، الجغ 2005

ت في الجؼاثغ، مجلت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ؾُضي . ؤ ٘ الُا٢ٍى صَاع مدمض، وا٢٘ وؤٞا١ اإلاكاَع

. 239، نٟدت 2011بلٗباؽ، الٗضص الشامً، 

مدمض . ص٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام، بقغاٝ ص وهاؽ ًخي، آلالُاث ال٣اهىهُت لخماًت البِئت في الجؼاثغ، عؾالت

لُت  -٦دلىلت، ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض . 2007جلمؿان، ظٍى

 -صعبا٫ مدمض، الخماًت ال٣اهىهُت للبِئت في الجؼاثغ، مظ٦غة لىُل قهاصة مضعؾت الض٦خىعاٍ في جسهو ال٣اهىن 

. 2012-٢2011اهىن وصخت، ظامٗت ؾُضي بلٗباؽ، الؿىت الجامُٗت : ٕٞغ

٘  (Gaz de schiste)اإلاؿئىلُت اإلاضهُت إلاىخج ٚاػ ؤلاعصواػ " عجمُت مُلىص، مضازلت بٗىىان بً  في الدكَغ

ظىان  26مؿئىلُت اإلاىخج ًٖ ٞٗل مىخجاجه اإلاُٗبت ٧ىؾُلت لخماًت اإلاؿتهل٪، ًىم : ، ًىم صعاسخي خى٫ "الجؼاثغي 

جيجحزي وػو، ٧لُت الخ٣ى١ ومسبر الٗىإلات   -، ظامٗت مىلىص مٗمغي 2013 . وال٣اهىن الَى

 كابمت اإلاهاصع واإلاغاح٘ بالفغوؿُت: زاهُا

1. Soraya CHAIB, Sécurité juridique et incertitude scientifique: le cas              du principe de 

précaution, Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbes. 

2. Françoise Chantal Viala, Associations et protection de l’environnement, thèse Doctorat en Droit, 

bordeaux 4, sous  la direction de Jean Laveissière, soutenue en 2004, In www.theses.fr 

3. Blog association Bariq 21, http:// bariq21.over-blog.com 

4. Journal El-Watan du 10-10-2013. 

5. Journal Le Quotidien d’Oran du 15-01-2014, Loi sur les associations: l’épée de Damoclès 

  

http://www.theses.fr/
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 الاكخهاص ألازًغ هألُت لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت
٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت  "ؤ"ؤؾخاطة مؿاٖضة ٢ؿم  ألاؾخاطة  ؾمُت قا٦غي 

. الجؼاثغ -2-ظامٗت مدمض ألامحن صباٚحن ؾ٠ُُ

 

 

 

 ملخو
 والظي البُٗض، اإلاضي ٖلى اإلاخجضصة ٚحر الخام واإلاىاص ألا٢ل ؤو ألاًٞل الُا٢ت ٌؿخسضم ا٢خهاص َى ألازًغ الا٢خهاص

اٍ جدؿحن بلى ًاصي ؿاَم الاظخماُٖت، والٗضالت ؤلاوؿان ٞع  ًضعط لظا.البُئُت اإلاساَغ مً الخض في ٦بحر بك٩ل َو
 . للبِئت الشالر الخىاػهاث جد٤ُ٣ زال٫ مً اإلاؿخضامت الخىمُت لخد٤ُ٣ وؤؾالُبه ؤصواجه في البُئي البٗض ألازًغ الا٢خهاص

 Résume : 

 Lorsqu’on ouvre débat sur le concept de l’économie verte, il s’agit évidement, d’une gestion 

administrée, rationnée et à long terme des différentes sources énergétiques et des matières inorganiques 

en vue d’améliorer le bien-être humain et d’instaurer la justice sociale. De plus, ce nouveau mode de 

gestion des énergies contribue d’une manière tangible à la restriction  des effets néfastes de l’action 

humaine qui constituent de véritables dangers sur le milieu environnemental.  

 Ainsi, les exigences environnementales  constituent l’élément pivot du concept de l’économie 

verte; ces dernières empreignent de manière significative ses instruments et mécanismes de gestion et cela 

afin d’atteindre un développement durable centré  sur les  trois exigences indispensables pour garantir un 

bon équilibre environnemental.    

 

 ملضمت

 َغاإلاسا جٟا٢م بلى ؤصي ما الا٢خهاصًت، الخىمُت في البُئي البٗض ؤَمُت ال٣ضًمت الا٢خهاصًت اإلاٟاَُم ؤَملذ
مىطط لُُٛان هدُجت البُئُت،   اإلابجي الا٢خهاصي الىّم

ً
٣اؽ الا٢خهاصي الىمى ٖلى ؤؾاؾا

ُه
 صون  ؤلاظمالي الضازلي بالىاجج اإلا

لبُت ب٩لٟخه الاَخمام ضعة البِئت، ٖلى الؿّم
ُه
 مً ٩ٞان اإلاخ٣ضمت، لال٢خهاصًاث الُا٢ُت والخبُٗت ألاولُت الُبُُٗت اإلاىاعص ه

 الازخالالث جصخُذ ؤظل مً البِئت ٖلى الخٟاّ ؤؾاؽ ٖلى مبيُت هاظٗت ا٢خهاصًت مٟاَُم نُاٚت بم٩ان ألاَمُت
 الضًمٛغافي، لالهٟجاع البُئُت الاؾخضامت جضٖم ووَىُت وب٢لُمُت ٖاإلاُت ا٢خهاصًت ؾُاؾاث بجبإ زال٫ مً وطل٪ البُئُت

. 
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ى١  جىُٓم وحُٗض اقي، ال٫الاؾخ٤ ٢ىامها ا٢خهاصًت ؾُاؾاث وحٗخمض الٗاإلاُت، الُا٢ُت الؿّم
ّم
صث بط الُ  الؿُاؾاث حٗضّم

غ بدؿب الضو٫  بحن الا٢خهاصًت
ّم
ا٢ت مهاصع جٞى

ّم
ُٗض ٖلى الُ جي الهّم   .( )الَى

اَُت اَخم خُض الؿاثض الا٢خهاصي ال٨ٟغ في البكغي  البٗض جُىع  م٘ الخىمُت مٟهىم جُىع   زال٫ الاظخماُٖت بالٞغ
ب، مبالخٗلي الاَخمام بلى الؿخِىاث زال٫ لُيخ٣ل الخمؿُيُاث،  وجإمحن ال٣ٟغ خضة جس٠ُٟ بلى الؿبُٗىاث في زم والخضٍع

 اج٣ٟذ ؤًً الضولي، اإلاؿخىي  ٖلى باعػا م٩اها اخخل والظي اإلاؿخضامت الخىمُت مٟهىم بلى ونىال ألاؾاؾُت ؤلاوؿان خاظاث

  والخىمُت البِئت ئجمغم ؤ٢ٍغ الظي الشالض اإلابضؤ في اإلاؿخضًمت الخىمُت حٍٗغ٠ ٖلى 1992 ٖام ألاعى ماجمغ في الٗالم صو٫ 

ت الخاظاث مدؿاوي، ق٩ل ٖلى جخد٤٣ بدُض الخىمُت في الخ٤ بهجاػ يغوعة:" ؤجها ٖلى  الخايغ ألظُا٫ والبُئُت الخىمٍى
ٝغ َىا ومً". واإلاؿخ٣بل  الٗضالت وجد٤ُ٣ ؤلاوؿان خُاة جدؿحن بلى حهضٝ الظي الا٢خهاص ؤهه ألازًغ الا٢خهاص ُٖه
ضم البُئُت عاإلاساٍ مً والخض الاظخماُٖت  الترابِ مد٣٣ا ال٣اصمت، ألاظُا٫ خ٣ى١  لًمان الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخجزاٝ ٖو

 الاَخمام نؤ مٟاصَا َامت، خ٣ُ٣ت ٖلى اإلاؿخضامت الخىمُت ٞلؿٟت جغ٦ؼ بالخاليو .والبُئي الاظخماعي الا٢خهاصي، البٗض بحن

 .الا٢خهاصًت للخىمُت الهلب ألاؾاؽ َى بالبِئت

 اإلاؿخضامت؟ الخىمُت ألازًغ الا٢خهاص ًد٤٣ ٠ُ٦ هي عثِؿت لُتبق٩ا اإلاىيٕى ًُغح

ُت بق٩االث الغثِؿت ؤلاق٩الُت ًٖ جخٟٕغ : ؤَمها ٖٞغ

 اإلاؿخضامت؟ الخىمُت لخد٤ُ٣ ألازًغ الا٢خهاص مً الخم٨حن ؤصواث هي ما  -

 ألازًغ؟ الا٢خهاص لخد٤ُ٣ للضولت الضازلُت ألاؾالُب هي وما -

 ألازًغ الا٢خهاص مً الخم٨حن ؤصواث ؤَم زم ؤوال، ألازًغ الا٢خهاص مٟهىم البدشُت الىع٢ت َظٍ حؿخٗغى

 اإلاىادي، الخُٛحر الخًغاء، الخ٨ىىلىظُا ألازًغ، الاؾدشماع الخًغاء، الُا٢ت: زال٫ مً اإلاؿخضامت الخىمُت لخد٤ُ٣
اث٠ اإلاؿخضامت الخًغاء واإلاضًىت الخًغاء الخُاة  صٖم في الضولت ؤؾالُب ؤَم ٖغى ُٞخم زالشا ؤما. زاهُا الخًغاء والْى
 البُئُت الجباًت ؤؾلىب الاجٟا٢ُت، ال٣ٗىص ؤؾلىب ؤلاصاعي، الًبِ ؤؾالُب مجها الؾُما ألازًغ الا٢خهاص جُب٤ُ

 ؤَم الخاجمت جىاولذو ألازًغ، لال٢خهاص ٞٗالُت لخد٤ُ٣ بصاعي  ختى ؤو وظىاجي مضوي ٧ان ؾىاء الجؼاجي وألاؾلىب

. ألازًغ لال٢خهاص ٞٗا٫ ١لخد٣ي والخىنُاث الىخاثج

. ؤؾالُب ؤصواث، الخم٨حن، اإلاؿخضامت، الخىمُت ألازًغ، الا٢خهاص: اإلافخاخُت اليلماث

 ألازًغ الاكخهاص مفهىم: ؤوال

. ال٣اهىوي ؤؾاؾه زم ألازًغ الا٢خهاص حٍٗغ٠ ٖغى زال٫ مً ألازًغ الا٢خهاص مٟهىم ٖغى ؾِخم

ف -1  .ألازًغ الاكخهاص حٍٗغ

ٞاَُت جدؿحن ٖىه ًيخج الظي الا٢خهاص: "ؤهه ألازًغ الا٢خهاص (UNEP) للبِئت إلاخدضةا ألامم بغهامج ٖٝغ  الغّم
ت، ؿاواة البكٍغ

ُه
ت بهىعة ؤلا٢ال٫ ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً الاظخماُٖت واإلا ضعة البُئُت ألازُاع مً ملخْى

ُه
 اإلاىاعص وه

غج٨ؼ الا٩ًىلىظُت؛ دؿاو وػن بُٖاء ٖلى ٍو ىمُت مُه . ( )"البُئُت والاؾخضامت الاظخماُٖت لتوالٗضا الا٢خهاصًت للخّم
                                                           

 .6، ص"من العادلية إذل الوطنية. ر النظرية وتفعيلها مؤّسساتياً بٌن تطّور األط: االقتصاد األخضر" أبو القاسم زياشل، احلسٌن شكراشل، ( )
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ٗا٫ ال٨غبىن  مىسٌٟ ا٢خهاص" َى ألازًغ الا٢خهاص ٞةن ؤبؿِ، وبخٗبحر   وقامل اإلاىاعص خُض مً ٞو
ً
. اظخماُٖا

ه ىظَّ  اهبٗازاث جسٌُٟ بلى جٟطخي والخام الٗام ال٣ُاٖحن مً اؾدشماعاث بىاؾُت والٗمالت الضزل في الىمى ُٞه وٍُه
ؼوث والخلىر ال٨غبىن  ٕ زؿاعة ومى٘ واإلاىاعص الُا٢ت اؾخسضام ٦ٟاءة ٍٖؼ   .( )"ؤلا٩ًىلىظُت الىٓم وزضماث ؤلاخُاجي الخىىّم

 اإلاؿخضامت الخىمُت ؾُا١ في ألازًغ الا٢خهاص ؤن 2012 اإلاؿخضامت للخىمُت اإلاخدضة ألامم ماجمغ هخاثج وز٣ُت وجغي 
دؿم اإلاؿخضامت، جىمُتا٫ لخد٤ُ٣ اإلاخاخت الهامت ألاصواث ؤخض َى ال٣ٟغ ٖلى وال٣ًاء اصة ألازًغ الا٢خهاص  ٍو  ٦بحرة بٍؼ

 َظٍ وجدُذ. الؿُاؾاث مؿخىي  ٖلى جم٨ُيُت بنالخاث طل٪ في جضٖمه الخًغاء، ال٣ُاٖاث في الاؾدشماعاث في
اصة الالػمت آلالُت والخانت، مجها الٗمىمُت الاؾدشماعاث، ما٫ مالمذ عؾم إٖل ت ألٖا  ث،واإلااؾؿا الخدخُت والبجى الخجاٍع

خماص اإلاجا٫ جٟسر وهي اصة بلى َظٍ اإلاالمذ عؾم بٖاصة ٖملُت وجٟطخي. مؿخضامت وبهخاط اؾتهال٥ ٖملُاث اٖل  ههِب ٍػ
اث٠ ٖضص واعجٟإ الا٢خهاص، مً الخًغاء ال٣ُاٖاث  في واإلاىاص الُا٢ت ٦مُاث واهسٟاى الالث٣ت، الخًغاء الْى

  ( ).الخغاعي  الاخخباؽ ٚاػاث اهبٗازاث في ًغ٦ب واهدؿاع والخلىر، الىٟاًاث وج٣لو ؤلاهخاط، ٖملُاث
ً
 ؤَمُت ًٖ ًٞال

 اإلاؿخضام الا٢خهاصي الىمى ويمان الخًغاء، الٗمل بٟغم ٌٗٝغ ما زل٤ في ج٨مً والتي ألازًغ الا٢خهاص همىطط

 ( ).البُئي والتراظ٘ اإلاىاعص واؾخجزاٝ الخغاعي، والاخخباؽ البُئي، الخلىر ومى٘ والخ٣ُ٣ي،

ب حك٨ُل بٖاصة ٖلى ألازًغ الا٢خهاص ٞهىمم ًغج٨ؼ ٖلُه و  مؿاهضة ؤ٦ثر لخ٩ىن  الا٢خهاصًت ألاوكُت وجهٍى

ل بدُض الاظخماُٖت والخىمُت للبِئت
ّم
  ألازًغ الا٢خهاص ٌك٩

ً
٣ا . ( )اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ هدى ٍَغ

                                                                                                                                                                                     

- UNEP, 2011. Green Economy Report. Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable 

Development and Poverty Eradication. UNEP Edition, p.16. 
( )  

 .54، ص (63-53)، ص ص 4 20، يناير 39سيوط للدراسات البيئية، العدد، رللة أ"االقتصاد البيئي " عايد راضي خنفر، - (2)
من جدوؿ األعماؿ  4البند ، 0 20فرباير /شباط 26  -24ادلنتدى البيئي الوزاري العادلي، بارل، إندونيسيا، /جمللس اإلدارة الدورة االستثنائية احلادية عشرة (3)

 .6و 5فقرة . UNEP/GCSS.XI/1البيئة يف النظاـ ادلتعدد األطراؼ، : امةالقضايا الناشئة يف رلاؿ السياسات العادلؤقت، 
 .54عايد راضي خنفر،ادلرجع السابق، ص  (4)
-http://css.escwa.org.lb/sdpd/1390/1رذل رلدالشل، مفاىيم ومبادئ االقتصاد األخضر، اإلطار ادلفاىيمي، اجلهود ادلبذولة وقصص النجاح، - (5)

RoulaMajdalani.pdf 
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 .ألازًغ لالكخهاص اللاهىوي ألاؾاؽ -2

ى وماجمغ ،(1987-1983) بغاهخالهض لجىت وظهىص ،(1972) ؾخى٦هىلم ماجمغ ؤن الق٪  ألاؾاؽ حك٩ل (1992) ٍع

غ اإلاىيىعي . ألازًغ الا٢خهاص مٟهىم لخٍُى

ت للبِئت ؾخى٦هىلم ماجمغ عبِ-ؤ مهُض وخاو٫  وؤلا٩ًىلىظُت، الا٢خهاص مٟهىمي بحن 1972 للٗام البكٍغ  لبىاء الخّم
 ألامم بغهامج بخضار بلى اإلااجمغ باصع بط. (Eco-developpement)الاظخماعي ههاٝلئل ويامً للبِئت مداٞٔ جىمىي  همىطط

اث ٖلى البُئُت للمكا٧ل خلى٫  بًجاص" ؤظل مً 1972 الٗام في  للبِئت اإلاخدضة ؿخٍى
ُه
 والىَىُت، والا٢لُمُت الضولُت: اإلا

غ البُئُت، الؿُاؾاث ج٣ُُم ٖلى ٖمله ٞاههبّم  ت البُئُت البرامج وجٍُى ؿاثما وج٣ٍى ضبحر ؾّم  ( )".للبِئت الؿلُم الخّم

ٟذ: (Brundtland Commission ) بغاهخالهض لجىت-ب
ّم
 مً (WCED) والخىمُت للبِئت الٗاإلاُت اللجىت اإلاخدضة ألامم ٧ل

غ بهجاػ ؤظل  اإلاظ٧ىعة اللجىت ؤنضعث 1987 ؾىت وزال٫. اإلاالثمت الخىنُاث وا٢تراح الٗالمي البُئي الىي٘ ًٖ قامل ج٣ٍغ
ا َغ ض الظي ج٣ٍغ

ّم
 الخىمُت مٟهىم لخدضًض ٦إؾاؽ للخىمُت والبُئُت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت ألابٗاص جغابِ ٖلى ؤ٦

. ( )اإلاؿخضامت

                                                           
(1) URL: http://www.unep.org/french/About, accessed January 3, 2015. 

  :أنظر تقرير جلنة برانتالند". التنمية ادلستدامة ىي التنمية اليت تليب احتياجات األجياؿ احلالية دوف ادلساس ُناجيات األجياؿ ادلقبلة (2)
 Our commun future. Oxford: Oxford University Press, p.4 WCED, 1987. 

http://www.unep.org/french/About
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ى ماجمغ-ج  للؿُاؾاث ٦إؾاؽ اإلاؿخضامت الخىمُت مٟهىم ؤصعط بط: 1992 لؿىت والخىمُت للبِئت  ظاهحر صي ٍع
  ٖىه واهبش٤ والىَىُت، والا٢لُمُت الضولُت الا٢خهاصًت

ً
ت -والاجٟا٢ُت (Agenda 21)  21 ال٣غن  ؤظىضة بغهامج ٖملُا اٍع  الَا

.  البُىلىجي الخىٕى واجٟا٢ُت (UNFCCC) اإلاىازُت الخٛحراث بكإن
ص الظي (Kyoto Protocol) ٦ُىجى بغوجى٧ى٫  -ص  الهىاُٖت للضو٫  باإلااثت 2.5 بيؿبت ال٨غبىن  ؤو٦ؿُض زاوي جسٌُٟ خضّم

هىع  ل٨ً ،( )اإلاجا٫ َظا في البُئُت الالتزاماث مً الىامُت الضو٫  اؾخصىاء وجمّم  عي،مغط ٦إؾاؽ 1990 ؾىت اٖخباع م٘ 
ُه
ْ 

ل والهىض ٧الهحن) ناٖضة ا٢خهاصًت ٣٦ىة الىامُت الضو٫  بٌٗ غاظٗت بلى الهىاُٖت بالضو٫  ؤصي (والبراٍػ  مىا٢ٟها مُه
اب٣ت دانهت هٓام خى٫  حاإلاها٫ جباًً بلى ٦ُىجى بغوجى٧ى٫  جُب٤ُ بكإن اإلاٟاوياث ٞكل وؤصي. الؿّم

ُه
 بسهىم اإلا

ل الاهبٗازاث، جسٌُٟ ىهّم ٢ابت مً والخّم  ( ).(2001 مغا٦ل، ماجمغ) الاهبٗازاث حجم ٖلى اإلاٟغويت الغّم

يؿبىعٙ) اإلاؿخضامت للخىمُت الٗالمي اإلااجمغ-ٌ  في اإلاؿخضامت الخىمُت مٟهىم ؤَمُت اإلااجمغ ؤصمج :(2002 ظَى

اث ظمُ٘ ٖلى وجُب٣ُه البُئي (Making decision) عاعال٤ واجساط الا٢خهاصًت، الؿُاؾاث نُاٚت ؿخٍى
ُه
 جىُٟظ ؤظل ومً. اإلا

ؿاث بلى بالخاظت ؤ٢غّم  ٦ما اإلاؿخضامت، الخىمُت ؤَضاٝ صة ماؾّم غاٝ مخٗضّم  ألاؾـ بلى وحؿدىض بٟاٖلُت حٗمل ألَا

 ( ).الخضبحر في الضًم٣غاَُت

 طل٪ في بما ألازًغ، الا٢خهاص بلى ٢ا٫الاهذ نُٗض ٖلى مدضصة زُىاث ًٖ قتى بلضان ؤٖلىذ 2009 ٖام في
اث في الخًغاء الاؾدشماعاث ىُت ؾُاؾاث وي٘ م٘ اإلاحزاهُت مً اإلاىخٓم وؤلاهٟا١ اإلاهٛغة الا٢خهاصًت اإلاجمٖى  َو

. الاهخ٣ا٫ لخُٟٗل

 ٦إصاة (Green Climate Fund)  اإلاىازُت للخٛحراث ألازًغ الهىضو١  ماجمغ اإلاىار خى٫  ٧ىبجهاًٚ ماجمغ ؤخضر
ل بلى تهضٝ ًتٖمل ٘ جمٍى ؼ البُئُت، والبرامج اإلاكاَع س٠ُٟ بلى الهاصٞت وألاوكُت الؿُاؾاث وحٍٗؼ  الخٛحراث مً الخّم

 .( )الىامُت الضو٫  في اإلاىازُت

ى اإلاؿخضامت، للخىمُت اإلاخدضة ألامم ماجمغ-ٌ ى :[2012] 20+ ٍع غ جبجّم ض الظي اإلاؿخ٣بل) للماجمغ الخخامي الخ٣ٍغ ٍغ
ُه
 (ه

ص ( ).ال٣غاع ناوعي زُاعاث لخ٣ُُم ٖملُت ٧ىؾُلت ألازًغ الا٢خهاص مجها ةص١ّم  ؤ٦ثر مٟاَُم غ وقضّم  مؿاَمت ٖلى الخ٣ٍغ

                                                           
(1)
 -  Peter, Dauvergne. 2005. Handbook of global Environmental Politics. (UK. Edward Elgar 

Publishing Limited), pp. 46-48. & Pierre Berthaud, Denise Cavard et Patrick Criqui. 2006. Economie 

politique internationale de l‟environnement global: Kyoto est-il condamné ?. In La question politique 

en économie internationale (Pierre Berthaud, Gérard Kebadjian), Paris, La Découverte, p.215. 
(2)

- Annie Vallée.. Economie de l’environnement. Paris. Seuil,2011, pp.240-241.  

- United Nations: Report of the World Summit on Sustainable Development Johannesburg, South 

Africa, 26 August-4 September (3)  
(4)
 2002URL:http://www.un.org/jsummit/html/documents/summit_docs/131302_wssd_report_reissued.pdf, 

accessed January 3, 2015. 
(5)
 - United Nations. Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen 

from 7 to 19 December 2009, URL: http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf, accessed January 

3, 2015. 

http://www.un.org/jsummit/html/documents/summit_docs/131302_wssd_report_reissued.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf
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ؼ الا٢خهاصًت الخىمُت جد٤ُ٣ وفي ال٣ٟغ مً الخضّم  في ألازًغ الا٢خهاص اَُت وجدؿحن الاظخماعي الاهضماط وحٍٗؼ  الىاؽ ٞع

حر الكٛل ٞغم وزل٤ م الٗمل وجٞى ٓم اؾخضامت ٖلى الخغم م٘ للجمُ٘ ال٨ٍغ . ( )الا٩ًىلىظُت الىّم

.  اإلاؿخضامت الخىمُت لخدلُم ألازًغ الاكخهاص مً الخمىحن ؤصواث: زاهُا

 الخًغاء، الُا٢ت: زال٫ مً اإلاؿخضامت الخىمُت لخد٤ُ٣ ألازًغ الا٢خهاص مً الخم٨حن ؤصواث ٖغى ؾِخم
اث٠ اإلاؿخضامت الخًغاء واإلاضًىت زًغاءا٫ الخُاة اإلاىادي، الخُٛحر الخًغاء، الخ٨ىىلىظُا ألازًغ، الاؾدشماع  والْى

. الخًغاء

التم ين من ا  ت اد ا    

ال ا ة 
ال   ا 

الو ود الن ي 

ال ا ة المت دد 

  ا   م ايي  
ال ا ة

ا ست ما  
ا    

     م 

ت دي  واستي اد 

    ا ست ما 

الت نولو يا 
ال   ا 

تحوي  الن ايا   
 ل   ا ة

 والتقا  ال   ون 
 ت  ين 

 الية   التقنيا 
ال  ا  

الت يي  
المنا  
حماية التنو  
ال يولو  

ال  ا ة ال  وية

    ا ن  ا 

الحيا  ال   ا 

 حة  و  ا ية 
الم تم 

تدوي   وت  يد 
الموا د

الت    ال ي  

المدينة 
ال   ا 

سياسة  م انية  
 ي ية

وسا   نق   ي ية

 ود  ال وا  

 
 

 

 

                                                           
 ادلتاحة اذلامة األدوات من ىو الفقر على ضاءوالق ادلستدامة التنمية سياؽ يف األخضر االقتصاد أف: اخلتامي القمة بياف من ( 56 ) الفقرة يف جاء حيث  -( )

 وحتسٌن , االقتصادي اإلدماج وتعزيز , ادلطرد االقتصادي النمو حتقيق ويف , الفقر على القضاء يف يسهم أف األخضر لالقتصاد وينبغي , ادلستدامة التنمية لتحقيق
. للجميع الالئق العمل وتوفًن العمل فرص وخلق , اإلنساف رفاه

 وَندوؿ فة كا ريو مببادئ الفقر على ادلستدامة والقضاء التنمية سياؽ يف األخضر االقتصاد سياسات تسرتشد أف ضرورة ونؤكد:" على  57نصت الفقرة  يف حٌن
 متفق إمنائية أىداؼ من ضوعذا ادلوبه يتصل ما حتقيق يف السياسات تلك تسهم وأف ادلبادئ، ذلذه وفقا وضعها يتم التنفيذية وأف جوىانسربغ وخطة  2 القرف أعماؿ
  ".لأللفية اإلمنائية األىداؼ فيها مبا دوليا، عليها
 بلد لكل الوطنية السيادة حترـت وأف , الدورل القانوف مع متسقة تكوف أف ,الفقر على والقضاء األخضر االقتصاد سياسات يف يراعى أف: ( 58 ) التوصية يف وجاء
 مجيع ومشاركة قيادي بدور احلكومات قياـ مع ادلستويات مجيع على جيد بشكل وظائفها تؤدي ومؤسسات مؤاتية ببيئة عومةمد تكوف وأف . الطبيعية موارده على

 .للجميع ادلطرد والشامل االقتصادي النمو تعزز وأف ,ادلدشل اجملتمع ذلك يف مبا .ادلعنية األطرافط
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. الخًغاء الُاكت-1

ا٢اث ألاخٟىعٍت، الُا٢اث وهي للبِئت ملىزت َا٢اث بلى البُئي اإلاىٓىع  مً الُا٢ت جى٣ؿم  وهي للبِئت، نض٣ًت َو
ُل٤ اإلاخجضصة الُا٢اث حر باؾخمغاع اإلاخىاظضة الُا٢ت جل٪ ؤجها حٗٝغو البضًلت الُا٢ت ؤًًا ٖلحها ٍو  ألجها للىٟاط ٢ابلت ٚو

: ومجها ( )بُئي جلىر اؾخسضامها ًٖ ًيخج وال باؾخمغاع جخجضص

ى مجها، الخُىاهُت ؤو الىباجُت ؾىاء الخُت ال٩اثىاث مً اإلاؿخمضة الُا٢ت َى :الخُىي  الىكىص -ؤ  ؤَم ؤخض َو
ل ٖلى باألؾاؽ اهخاظه ٌٗخمض ه٠ُٓ و٢ىص َى وي الخي ٞالى٢ىص اإلاخجضصة، الُا٢ت مهاصع ت ال٨خلت جدٍى  ؾىاء الخٍُى

ا ٞى٫  ٍػذ مشل ٍػىث نىعة في ؤو الؿ٨غ و٢هب الظعة مشل ػعاُٖت ومدانُل خبىب نىعة في ممشلت ٧اهذ  وػٍذ الهٍى
 اإلاغ٦باث وحؿُحر ةالاهاع في اؾخسضامها ام٩اهُت ٌٗجي مما ًٖىي  صًؼ٫  ؤو ٦دىلي اًشاهى٫  بلى خُىاهُت، وشخىم الىسُل
ظا اإلاىلضاث، واصاعة   خاصر َو

ً
لى ٞٗال ل امحر٧ا ابغػَا ٦شحرة صو٫  في واؾ٘ هُا١ ٖو ض واإلااهُا والبراٍػ  والهحن و٦ىضا والؿٍى

 .والهىض

 مىاصٍ جىاٞغ بؿبب ألاعى، مً ب٣ٗت ؤي وفي و٢ذ ؤي في اهخاظه وبم٩اهُت ج٩لٟخه عزو الخُىي  الى٢ىص مؼاًا مً

ضم ألاولُت  ان ٚحر .اإلاخجضصة الازغي  الُا٢ت مهاصع جٟخ٣ضَا ٦بري  محزة وهي َبُُٗت، ؤو ظٛغاُٞت ٖىامل بإي صَاج٣ي ٖو
ضم اإلاهضع َظا هٓاٞت هي ال٨بري  الخُىي  الى٢ىص محزة  في ٖلُه اإلا٣ٗىصة الاما٫ حٗاْم وبالخالي اإلاىار ؤو بالبِئت ايغاٍع ٖو

 بلى الخُىي  الى٢ىص جهيُ٘ في الخ٨ىىلىجي الابخ٩اع ًاصي ان ٦ًًم ٦ما البُئُت مكا٧له مً ٦بحر ظؼء مً الٗالم جسلُو
 الؿلُلىػٍت الىؾُُت اإلاىاص مً اإلاكخ٤ الخُىي  الى٢ىص مً ازغ ظُال ًضزل ٢ض خُض الخ٩ال٠ُ في َاثل اهسٟاى خضور
 الؿل٘ ؤؾٗاع ٖلى الًِٛ واهسٟاى الؼعاُٖت اإلادانُل م٘ اإلاىاٞؿت اهسٟاى بلى ًاصي مما الخجاعي، الاهخاط يمً

 ( ).ألاؾاؾُت

 لئلوؿان ًم٨ً التي الُا٢اث ؤهىإ ؤَم مً الكمـ مً بلُىا الىاعصة الُا٢ت حٗخبر: الكمؿُت الُاكت -ب
 جتر٥ وال ؤزغي، بمهاصع م٣اعهت بالبِئت ياعة هىاجج ؤو ٚاػاث اؾخسضامها ًٖ ًيخج ال صاثمت َا٢ت ٞهي اؾخٛاللها،

 مً ؤإلااهُا جم٨ىذ .الىىوٍت الُا٢ت اؾخٗما٫ ًٖ جخسل٠ التي اإلاكٗت الىٟاًاث مشل الخُىعة مً صعظت ٖلى مسلٟاث

 الٗالم في قإع ؤَى٫  ًىظض ٦ما ،"ؾماعث" باؾم مدلُا واإلاٗغوٝ الكمسخي باإلاهباح ؤإلااهُت مضًىت 220 مً ؤ٦ثر بياءة
 مجها الكمؿُت الُا٢ت ٢ُإ في حٗمل قغ٦ت 2500 ؤإلااهُا في ًىظض ٦ما قخىججاعث، مضًىت في ال٨هغوقمؿُت بالُا٢ت ًًاء

ىلُي الكمؿُت الخالًا جهيُ٘ في حٗمل قغ٦ت 39  .( )الٟىجٞى

                                                           
(1)
 General Assembly, RES 66/288. The future we want URL: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E, accessed January 3, 

2015. 
، رسالة ماجستًن يف العلـو االقتصادية فرع "  20-996 "يف اجلزائر يف الفرتة من شراقي باية خدجية، مسامهات الطاقات البديلة يف احلفاظ على التوازف البيئي  (2)

 .2 ص  ،2 20قتصادية والعلـو جامعة اجلزائر، االحتليل اقتصادي كلية العلـو 
.   ص  2009ي، ادلملكة األردنية اذلامشية،، ادلركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراع"الوقود احليوي اآلفاؽ وادلخاطر والفرص"موسى الفياض وعبًن أبو رماف، - (3)

http://www.iraqi-datepalms.net/Uploaded/file/BiofuelCoal.pdf 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E
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 الخ٣ىُاث م٘ ٞٗا٫ اؾخسضام لها جًمً الكمسخي، ؤلاقٗإ مً مغجٟٗت مٗضالث بخىاٞغ الٗغبُت الضو٫  جخمخ٘
غة الكمؿُت  وجدلُت اإلاجزلي الدسخحن في الكمؿُت الُا٢ت اؾخسضام الٗغبُت الضو٫  بٌٗ في ًىدكغ خُض خالُا، اإلاخٞى

 .ومهغ وألاعصن ولبىان ؾىعٍا في الخا٫ َى ٦ما اإلاُاٍ،

اح َاكت -ج : الٍغ

اح َا٢ت حٗخبر ٘ ٞالكمـ الكمؿُت، الُا٢ت مٓاَغ ؤخض الٍغ  ٖلى لِؿذ والتي الًٟاء َب٣اث خغاعة صعظت جٞغ
ت طل٪ في جخد٨م بل الاعجٟإ، اإلاسخلٟت الُب٣اث وفي ألاما٦ً ٧ل في واخضة خغاعة صعظت  ألاقٗت بها حؿ٣ِ التي الؼاٍو

يخ٣ل الُب٣ت َظٍ ٖلى الكمؿُت  بلى بضوعٍ الؿازً الهىاء ًغجٟ٘ و٦ظل٪ الؿازً، الهىاء مدل لُدل الباعص الهىاء ٍو
لى ذ حؿبب التي هي الخدغ٧اث َظٍ الباعص، الهىاء مدله لُدل ألٖا  .الٍغ

 الجىفُت الُاكت -ص

ُت الخغاعة  بحن واإلاسؼوهت ألاعى باًَ في مكٗت ٖىانغ وظىص ًٖ هاججت ىلؤلع الُبُُٗت الخغاعة هي الجٞى
 َا٢ت وهي البر٧اهُت، الصخىع  بإخىاى الٛىُت واإلاىا٤َ البر٧اهُت اإلاىا٤َ في الُبُعي الخغاعي  الاهخ٣ا٫ هدُجت الصخىع 

ت ٢ضعة الُا٢ت َظٍ جمشل.ألاعى ؤٖما١ بلى اججهىا ٧لما وجؼصاص ألاعى صازل صُٞىت لى ًَ، لُاعم 700 ب ج٣ضع َا٢ٍى  ٖو
م ت الُا٢ت ؤن مً الٚغ ُت الخغاٍع لى ظضي بك٩ل آلان خض بلى حؿخٛل لم الجٞى  في واؾٗت آماال َىا٥ ٞةن واؾ٘، هُا١ ٖو

 .ال٣اصمت الؿىىاث في ٖملي بك٩ل اؾخٛاللها ًخم ؤن

غة م٘ و ت للُا٢ت الؼمً ٖبر اإلامخضة الٞى ض ٞئتالخض مشل عزُهت جُب٣ُاث م٘ اإلاخ٩املت ألاعيُت الخغاٍع  والخبًر

. الٗالم خى٫  اإلادُاث مً متزاًضة ؤٖضاص بوكاء ًخم ال٨هغباء، جىلُض ووؾاثل

 اإلاابُت الُاكت -ٌ

ٗىص .ألاعيُت ال٨غة ؾُذ ؤعبإ زالزت هدى اإلااء ٌُٛي خماص َو  ا٦دكاٝ ٢بل ما بلى للُا٢ت ٦مهضع اإلاُاٍ ٖلى الٖا
ت الُا٢ت  و٢ُ٘ الخبىب مُاخً حكُٛل في ألاجهاع مُاٍ ٌؿخسضم ؤلاوؿان ٧ان خُض ٖكغ، الشامً ال٣غن  في البساٍع

. مسخلٟت ؤزغي  وؤٖما٫ ألازكاب

ان ومً والبداع اإلادُُاث ؤمىاط مً َا٢ت ٖلى الخهى٫  بم٩اهُت بن  َى والجؼع، واإلاض اإلاُاٍ ومؿا٢ِ ألاجهاع ظٍغ

بلٜ الٗالم، في بلضا الزحنر مً ؤ٦ثر في خالُا اإلااثُت الُا٢ت مهاصع حؿخسضم .ٖضًضة لٗهىع  ؤلاوؿان قٛل ٢ض ؤمغ  ٍو
ل ج٣ىم صوالُب مً اإلاهضع َظا ج٣ىُت جُىعث بط ال٨هغباثُت، الُا٢ت مً الٗالمي ؤلاهخاط زمـ الُا٢ت مً بهخاظها  بخدٍى

ت جضوع  مىلضاث بلى م٩ُاه٨ُُت؛ َا٢ت بلى اإلااء مً بؿُُت ٦مُاث . ظضا ٖالُت ب٨ٟاءة ٦هغباثُت َا٢ت جيخج ٦بحرة بؿٖغ

:  زًغألا الاؾدثماع -2

دؿم الا٢خهاص في اؾدشماع ؤهه ألازًغ الاؾدشماع ٌٗٝغ ى اإلاىاعص، وهجاٖت ال٨غبىن  ب٣لت ٍو صة وؾُلت َو  مدضَّ
اث مً ٦جؼء الاججاٍ َظا في الؿحر في البلضان بٌٗ بضؤث و٢ض. الخدضي َظا إلاىاظهت  التي الا٢خهاصًت الخىاٞؼ مجمٖى

ش 2008 ؾىت ق٩لذ ،و ويٗتها ة ٫ألو قهض الظي الخاٍع  بلٜ التي البضًلت، الُا٢ت جىلُض مهاصع اؾدشماعاث ججاوػ  مغّم

ا ألاخٟىعي بالى٢ىص الُا٢ت جىلُض مهاصع في الاؾدشماعاث صوالع، بلُىن  140 حجمها   صوالع، بلُىن  110 و٢ضَع
ً
 م٘ وجمكُا
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 بخ٣ىُاث صًتالخ٣لي الخ٨ىىلىظُاث ببضا٫ ه٣ٟاث حُُٛت الاؾدشماعاث هه٠ ؾدكمل ألازًغ، الا٢خهاص هدى الخدى٫ 

  ؾلُمت
ً
ٗت والاؾدشماعاث. ال٨غبىن  و٢لُلت بُئُا

ّم
صة الُا٢ت ٢ُإ في اإلاخى٢  ملُىن  20 بخضار بلى جٟطخي ؾٝى وخضَا اإلاخجضّم

ُٟت  بالى٢ىص الُا٢ت نىاٖت ٢ُإ مً ب٨شحر ؤ٦بر للٗمالت مهضعا ًجٗله مما ال٣ُإ، َظا في ألا٢ل ٖلى بياُٞت ْو

 .الُىم ألاخٟىعي

٘ في ألازًغ الاؾدشماع ٩ًىن    اإلاغجبُت ؤوالخضمُت ؤلاهخاظُت الاؾدشماعاث جل٪ بها ٣ًهض والتي البُئُت اإلاكاَع

حر بلى تهضٝ والتي بالبِئت ٘ حكمل ٦ما بها، جًغ ال التي (الخًغاء اإلاىخجاث) هُٟٓت مىخجاث جٞى  لخجىب الى٢اثُت اإلاكاَع
 في ؤو ملىزاتها مً الخسلو بلى تهضٝ التي ؾدشماعاثالا جل٪ ؤو مىاعصَا، في هًىب ؤو جضَىع  ؤو بالبِئت جلىر خضور
 ( )."بظماال الخاعظُت بالبِئت ؤو اإلاهىُت بالبِئت ؤو اإلاجز٫  صازل بالبِئت ًخٗل٤ طل٪ ٧ان ؾىاء هًىبها مكا٧ل مٗالجت

ُّم٠ في والاؾدشماع إجه مً والخس٠ُٟ اإلاىار حٛحر م٘ الخ٨ ل ؤلا٩ًىلىظُت الىٓم ؤؾاؽ ٖلى َو
ّم
  ٌك٩

ًّال
 اصًاا٢خو خال

 . آزغ ؤزًغ
ْن
 الٗاإلاُت الاهبٗازاث مً اإلااثت في 20 بىدى الٛاباث وجضوي ألاخغاط بةػالت الهلت طاث الاهبٗازاث حؿخإزغ بط

اصة. الخغاعي  الاخخباؽ ٚاػاث مً الخالُت  وجضوي ألاخغاط بػالت ًٖ الىاظمت الاهبٗازاث مً الخضّم  اؾدشماعاث في والٍؼ
ؼ اباث،للٜ اإلاؿخضامت وؤلاصاعة الٛاباث،  للخٗاون  اإلاخدضة ألامم بغهامج) ”REDD-plus“ باؾم اإلاٗغوٝ الٛابي، الُٛاء وحٍٗؼ

 الخ٩لٟت خُض مً ٞٗالت ؾبل هي ،(الىامُت البلضان في وجضَىعَا الٛاباث بػالت ًٖ الىاظمت الاهبٗازاث زٌٟ مجا٫ في
ت للخضّم  . ( )الاهبٗازاث وؿب همى مً بؿٖغ

 ؤوعو، ملُىن  733: بـ 1997ؾىت في للجؼاثغ مىدها التي ال٣غوى مجمٕى ماعلالؾدض ألاوعبي البى٪ زهو ول٣ض
 الا٢خهاصًت للخىمُت الٗغبي بالهىضو١  ًخٗل٤ ُٞما ؤما للمٛغب، ؤوعو ملُىن  977و لخىوـ ؤوعو ملُىن 869 م٣ابل

٘ ل٩ل متزاًضا اَخماما حٗحر َُئخه ؤن ممشله ؤ٦ض ٣ٞض ،(FADES)والاظخماُٖت  زال٫ مً البِئت، ًتلخما الغامُت اإلاكاَع

ل للجؼاثغ صوالع ملُاع 5.1 ومىذ البِئت ٖلى ؤلاًجابي الاو٩ٗاؽ طاث ألاوكُت ٧ل صٖم  بًُالُا و٦ظل٪ بهجاػاث، ٖضة لخمٍى
ل للجؼاثغ ؤوعو مالًحن7: بـ ج٣ضع مؿاٖضة ٢ضمذ ٢ض ٘ ؤعب٘ لخمٍى  ببِئتها مٗغوٞت ماهدت بلضان ا٢ترخذ ٦ما بُئُت، مكاَع

ؿغا االىمـ مجها الصخُت ض، وؾَى  مجا٫ في الٗالُت الخ٨ىىلىظُت الخلى٫  مً ؾلؿلت مً حؿخُٟض الجؼاثغ ظٗل والؿٍى

. ( )الخلىر

 ألاؾـما٥ مهـاًض الٗظبـت، اإلاُــاٍ الؼعاٖــت، الخغاظــت، ومجهــا الُبُٗــي اإلاــا٫ بــغؤؽ ألازًــغ الا٢خهــاص ٌؿــدشمغ
ُـت جدؿـحن ٖجهـا هـخجي الخـي الى٢ـذ مـغوع ومـ٘ الٛابـاث ونـىاٖت  اإلادانـُل مـً الٗاثـضاث وػٍـاصة التربـت وظـىصة هٖى

                                                           
 األوذل، الطبعة الكويتية، البحوث والدراسات مركز العريب، اخلليج الكويت ودوؿ لدولة القومي األمن البديلة ومنظومة الطاقة غنيمي، ادلقصود عبد الدين زين - ( )

 .64، ص 2008 يت،الكو
 .2  ، ص 2003زينب صاحل األشواح، األطراد والبيئة ومداولة البطالة، دار غريب، القاىرة،   -(2)
:  علي عبد الرمحاف علي، اإلقتصاد األخضر، اإلحتاد العريب للتنمية ادلستدامة والبيئة، أنظر (3)

http://www.ausde.org/ 
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 الًــِٛ ٣ًلــل ممــا اإلاــاء ٖلــى الُلــب مــً والبلــضًاث والهــىاٖت الؼعاٖــت ٢ُاٖـاث ٞـي الؼاثـضة ال٨ٟـاءة وحٗمـل الغثِؿـُت،

ُــت اإلاُــاٍ ٖلــى لوالِ ال٣هحر اإلاضي ٖلى والؿُدُت الجٞى  ( ).ؾىاء خض ٖلى ٍو

 الخًغاء الخىىىلىحُا -3

 مً الخض في الخ٣ىُت الخلى٫  مؿاَمت ومضي البِئت، لخماًت ج٣جي جُب٤ُ هي الخًغاء الخ٨ىىلىظُا . 
 ج٨ىىلىظُا مجا٫ فى جُب٣ُها ًم٨ً التي اإلاباصت ؤَم ومً الخغاعي، والاخخباؽ ال٨غبىن  اهبٗازاث

 :الاحى الخًغاء اإلاٗلىماث

غ  مغقضة مٗضاث اؾخسضام زال٫ مً والاجهاالث اإلاٗلىماث لخ٨ىىلىظُا ألاؾاؾُت البيُت اءة٠٦ وعٞ٘ جٍُى

غ للُا٢ت  .الُا٢ت اؾتهال٥ مىسًٟت خضًشت ج٨ىىلىظُاث وجٍُى

غ .2  ج٨ىىلىظُاث اؾخسضام زال٫ مً والاجهاالث اإلاٗلىماث لىٓم الدكُٛل مىٓىمت ٦ٟاءة وعٞ٘ جٍُى
 جغقُض بلى تهضٝ التى اإلاباصعاث ٧اٞت وحصجُ٘ الدكُٛل ٖملُت زال٫ الُا٢ت اؾتهال٥ لخٌٟ خضًشت

 . ال٣ُإ َظا فى الُا٢ت اؾتهال٥

غ البدض بغامج صٖم .   . الخًغاء والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا جُب٤ُ مجا٫ فى والخٍُى

اصة .4   الُا٢ت اؾتهال٥ جغقُض بإَمُت والاجهاالث اإلاٗلىماث مجخم٘ قغاثذ ٧اٞت بحن الىعي ٍػ

اصة ثمكغوٖا جىُٟظ .   .الال٨تروهُت للمسلٟاث الاؾخسضام إٖل

غ ٌٗض ا الىُٟٓت الخ٨ىىلىظُا جٍُى َغ  وجىُىي . ؤزًغ ا٢خهاص ب٢امت في الىجاح في الخاؾمت الٗىامل مً وجٞى

هض١. والبِئت البكغ بصخت ألايغاع زُغ ٖلى الٗخ٣ُت الخ٨ىىلىظُاث  للمىاص الؿلُمت ؤلاصاعة ٖلى باألزو ألامغ َظا ٍو
اصة. الىٟاًاثو ال٨ُمُاثُت ٗت ٞالٍؼ   جاصي والخُغة الهلبت الىٟاًاث وبهخاط ال٨ُمُاثُت اإلاىاص اؾخسضام في الؿَغ

ً
 بلى ٚالبا

ر ت، واهبٗازاث صخُت، ومساَغ البِئت، جلىّم ُّم م   والخٗغى. اإلاىاعص في وجل٠ ؾُه
ً
ا الخكغاث إلابُضاث مشال حَر  اإلاىاص مً ٚو

  ٌك٩ل الؼعاُٖت ال٨ُمُاثُت
ً
  زُغا

ً
  مهىُا

ً
م في ًدؿبب ٢ض ٦بحرا ىجم. واإلاىث الدؿمّم م خاالث ًٖ ٍو  التي باإلابُضاث، الدؿمّم

ا ٖضصَا ًبلٜ اة خاالث بنابت، مالًحن 3 ؾىٍى  ( ).الٗالم في خالت 220 000 هدى بلى ٖضصَا ًهل ٞو

 الخًغاء اإلاباوي-4

خًمً البِئت نض٤ً َى اإلاؿخضام البىاء . ال٣ضًمت اوياإلاب جهمُم بٖاصة ًٖ ًٞال ظضًضة، َُا٧ل ؤوكاء ٍو
ؿدىض  اؾتراججُاث مً الاؾخٟاصة و٦ظل٪ البىاء في للخجضًض ال٣ابلت اإلاىاص اؾخسضام ٨ٞغة ٖلى الخًغاء اإلاباوي مٟهىم َو

ذ اإلابجى لجٗل البضًلت الُا٢ت  ؤ٢ل بهمت جتر٥ للبِئت،ٞإجها ؾلمُت حٗخبر التي اإلاسخلٟت ألاؾالُب باؾخسضام. لكاٚلُه مٍغ
ؼ وبالخالي َبُُٗتا٫ اإلاىاْغ ٖلى لل٨غبىن  اَُت حٍٗؼ .  للبِئت ٞع

                                                           
،رللة الباحث، -بورقلة" اجلزائر البيضاء"تقييم دور ادلؤسسات ادلالية يف دتويل ادلشاريع البيئية يف اجلزائر دراسة حالة مشروع  بن قرينة زلمد محزة وفروحات حدة، - ( )

 .25 ، ص (36 -23 )، ص ص .0 20، 7العدد
 .57عايد راضي خنفر، ادلرجع السابق،ص  - (2)
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خباع بىٓغ ألازظ م٘ زُُذ مضًىت هي ( )البُئُت اإلاضًىت ؤو اإلاؿخضامت، اإلاضًىت  هاؽ ٣ًُجها والتي البُئي، ألازغ الٖا

 ،CO2 الهىاء وجلىر الخغاعة، مً الىاججت والىٟاًاث الٛظاثُت، واإلاىاص واإلاُاٍ الُا٢ت مً الالػمت اإلاضزالث ج٣لُل ٚاًتهم
. اإلا٣بلت ألاظُا٫ ٖلى ٖبئا ًتر٥ ؤن وصون  اإلاُاٍ وجلىر واإلاُشان،

.  ( )للخىمُت الخمؿت اإلاباصت ؤؾاؽ ٖلى اإلاؿخضامت اإلاضًىت اؾتراجُجُاث بىِذ

 َظا في ال٣ُاٖاث مسخل٠ ٖلى بٓاللها ؤل٣ذ التي والا٢خهاصًت البُئُت الخدضًاث ٌؿخدًغ اإلاؿخضام الخهمُم
 وفي البُئي، ألازغ ج٣لُل في حؿهم مخُىعة وج٣ىُاث بإؾالُب وحكُٛلها وجىُٟظَا جهمُمها ًخم ًضةالجض ٞاإلاباوي الٗهغ،

لى الخ٩ال٠ُ زٌٟ بلى ج٣ىص الى٢ذ هٟـ  ؤجها ٦ما ،(Running Costs)والهُاهت الدكُٛل ج٨ــال٠ُ الخهــىم وظــه ٖو

حر في حؿهم دــت آمىت ٖمغاهُت بِئــت جٞى .  ومٍغ

٨ــظا ُــإ في الاؾخضامت مٟهـــىم بجيث بىاٖض ٞةن َو  وجبجي ْهىع  بلى ؤصث التي البىاٖض ًٖ جسخل٠ ال الٗمغاوي ال٣

  .اإلاخضازلت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت البُئُت بإبٗاصَا(Sustainable Development) اإلاؿخضامت الخىمُت مٟهىم

. الخًغاء الىْابف -5

٣هض اث٠" ٍو  بلى وجاصي الا٢خهاصًت وال٣ُاٖاث للكغ٧اث البُئي ألازغ جس٠ُٟ ج٨ٟل التي جل٪ ":الخًغاء بالْى
اجه جسٌُٟ لها، ًم٨ً خضوص بلى مؿخٍى اث٠ َظٍ ؤمشلت ومً جدمّم  الا٢خهاص، مً ٦شحرة ٢ُاٖاث في جىظض التي جل٪ الْى

غ وبٖاصة ٧الُا٢ت اث٠ َظٍ و٧ل. والى٣ل والدكُِض الؼعاٖت وفي اإلاسلٟاث جضٍو  جسٌُٟ في حؿهم ؤن قإجها مً الْى
لُت اإلاىاص اؾخسضام وخؿً الُا٢ت اؾتهال٥  ال٨غبىن  مً الا٢خهاص جسلُو ٖلى حٗمل اؾتراجُجُاث زال٫ مً واإلاُاٍ ألاوّم

م وبنالح وخماًت والخلىر، الىٟاًاث ؤق٩ا٫ ظمُ٘ بػالت ؤو/وجسٌُٟ الضُٞئت، الٛاػاث اهبٗار وج٣لُل
ُه
ٓ  البُئُت الىُه

  .( )البُىلىجي والخىٕى

٨ظا اث٠" حٗخبر َو  بحن الخيؿ٤ُ ٖلى حٗمل ألجها البُئي، والخضَىع  اإلاىادي الخٛحر إلاك٩لت خال" الخًغاء الْى
اث بخسٌُٟ الخانت وجل٪ ال٣ٟغ مً الخض ؤَضاٝ  زال٫ مً الُبُُٗت البِئت وجدؿحن الضُٞئت، الٛاػاث اهبٗار مؿخٍى

اث٠ اؾخدضار " البُئُت الاؾخضامت" َى 7 مع١  والهضٝ" ال٣ٟغ مً الخض" َى 1 ع٢م الهضٝ ؤن ؤي. للؿ٩ان الث٣ت ْو
ما للخىمُت، الشالشت ألالُٟت ؤَضاٝ يمً . ( )مخ٩املحن َضٞحن َو

                                                           
(1)
 -  Eddleston, M., and others, “Pesticide poisoning in the developing world – a minimum pesticides 

list,” Lancet 360 (2002), p. 1163. 

- www.qac.jo/Files/GreenHouseConcept.pdf (2)  
: تتمثل ادلبادئ اخلمسة للتنمية ادلستدامة يف  -- (3)

ذ اإلجراءات الالزمة دلنع أو تقليل األضرار احملتملة اف االفتقار إذل اليقٌن العلمي ينبغي أف ال يكوف ذريعة لتأجيل اختا: مبدأ االحرتاز
اف ادلتطلبات البيئية جيب أف تكوف متكاملة يف مجيع رلاالت صنع السياسة : مبدأ التكامل

. اف تكلفة التلوث جيب أف تتحملها تلك اجلهات ادلسؤولة عن التسبب يف ذلك: مبدأ ادللوث يدفع .
  .اليت من ادلفرتض أف تلحق ضررا خطًنا لرأس ادلاؿ الطبيعي أو العمراشل ال ينبغي أف حتظى بدعم اجملتمعإف األنشطة : مبدأ اإلجراء الوقائي 

 .إف شراكة اجلمهور يف صنع القرار جيب أف تكوف على أوسع نطاؽ: مبدأ التشارؾ
 .3مة، ادلرجع السابق، ص حدة متلف، اعتماد الوظائف اخلضراء يف توظيف الشباب وحتقيق التنمية ادلستداصليحة عشي و (4)
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غ ؤُٖى  الضولُت واإلاىٓمت الضولُت الٗمل ومىٓمت للبِئت اإلاخدضة ألامم بغهامج بحن اإلاكتر٥ 2008 ٖام ج٣ٍغ
  الٗما٫، لى٣اباث الضولي والاجداص الٗمل ألصخاب

ً
ٟا   حٍٗغ

ً
ُٟت ؤي ؤجها ٖلى اءالخًغ للىُْٟت ٖاما  في حؿهم الث٣ت ْو

ُت ٖلى الخٟاّ ظٍ . ؤلاصاعة ؤو الخضماث ؤو الهىاٖت ؤو الؼعاٖت في ؾىاء اؾترظاٖها، ؤو البِئت هٖى اث٠، َو  مً الْى

: الٗملُت الىاخُت

  الخام؛ واإلاىاص الُا٢ت اؾتهال٥ جسٌٟ" 1" 

 الضُٞئت؛ ٚاػاث اهبٗازاث مً جدض" 2"

 جلىر؛وا٫ الىٟاًاث ج٣لل" 3" 

  وحؿترظٗها؛ ؤلا٩ًىلىظُت الىٓم جدمي" 4" 

"5 "ً
ّم
  .اإلاىار حٛحر م٘ الخ٠ُ٨ مً اإلادلُت واإلاجخمٗاث اإلايكأث جم٨ِ

اث٠ الخٍٗغ٠ َظا في اإلاهمت الٗىانغ ومً اث٠ ؤن الخًغاء للْى   ًجب الْى
ّم
 الث٣ت بل ٞدؿب زًغاء ج٩ىن  ؤال

،
ً
اث٠ ؤي ؤًًا غ مىِخجت ْو جهم الٗما٫ خ٣ى١  وجدترم ٧اُٞت ةاظخماعي وخماًت مضازُل وجٞى

ّم
 اجساط في اإلاكاع٦ت مً وجم٨ِ

كمل. خُاتهم ٖلى ؾخازغ التي ال٣غاعاث اث٠ .اإلاؿخضامت للخىمُت الشالزت ألابٗاص الخٍٗغ٠ َظا َو  الٗمل هي الخًغاء والْى
  ًدض الظي الالث٤

ً
 اإلايكأث بلى اإلاُاٝ جهاًت في ًاصي مما الا٢خهاصي، لليكاٍ الؿلبُت البُئُت الخإزحراث مً ٦شحرا

. ( )اإلاؿخضامت والا٢خهاصًاث

.  ألازًغ الاكخهاص جُبُم صٖم في الضولت ؤؾالُب: زالثا

 وؤؾلىب الاجٟا٢ُت ال٣ٗىص وؤؾلىب الى٢اثُت ألاؾالُب في ألازًغ الا٢خهاص جُب٤ُ صٖم في الضولت ؤؾالُب جخمشل

. البُئُت الجباًت

غ ؤلالؼام، الخٓغ، ازُو،التر: في جخمثل. ؤلاصاعي  الًبِ ؤؾالُب: 1 . الخإزحر مضي وصعاؾت الخ٣اٍع

.  البِئت ٖلى الؿاب٣ت الغ٢ابت مً هٕى الترازُو وحٗخبر :الترازُو-ؤ

ب٣ا ؤلاصاعة اقتراٍ:" ؤهه ٖلى الترزُو ؤؾلىب بىيُاٝ ٖماع الض٦خىع  ٌٗٝغ   الخىُٓم ؤو ال٣اهىن  لىهىم َو
ت مماعؾت ؤعاصوا َم بن مُٗىا جغزُها ألاٞغاص ٖلى  خ٤ مماعؾت ألاٞغاص ؤعاص لى ٦ما مٗحن بٗمل ال٣ُام ؤو مُٗىت خٍغ

 ٖملهم ٧ان وبال باليكاٍ ال٣ُام ٢بل عزهت ٖلى الخهى٫  ٖلحهم جٟغى ؤن ؤلاصاعة خ٤ ٞمً مؿحرة ب٢امت ؤو الخجم٘
 ٖلى عىج٠ ؤن ؤو لظل٪ عزهت اؾخهضاع الؿالح خامل ٖلى جٟغى ؤن ؤلاصاعة حؿخُُ٘ ٦ما اإلاكغوُٖت، في بُٗب مكىبا

اصة مدضصة ظهت مً بطن ٖلى الخهى٫  مُٗىت إلاى٣ُت الضزى٫  ؤعاص مً   ".الاؾخصىاثُت الخاالث في طل٪ ٩ًىن  ما ٖو

                                                           
(1) - UNEP, ILO, IOE, ITUC, ‘‘Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world’’, 
Report produced by World Wach Institute with technical assistance from Cornell University ILR Scool, 
Global Labor Institute, United Nations Environment, (September 2008), p. 17. 
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  ألا٢ل لليكاَاث باليؿبت البِئت لخماًت و٢اجي بظغاء الترزُو ٌٗض البِئت خماًت مجا٫ وفي 
ً
 البُئي بالىٓام جإزحرا

 مً مُٗىت ؤهىإ ؤو ٦مُاث جضاو٫  لٛغى جغزُو ٦مىذ. مؿب٤ بطن ٖلى الخهى٫  بٗض بال مماعؾتها ًجىػ  ال والتي
جها ؤو مٗالجتها ؤو بػالتها ؤو بالبِئت الًاعة الىٟاًاث  بٟسر ،جخمشل ٞغيه مً الخ٨مت و٢اجي ٦ةظغاء والترزُو. جسٍؼ

. الترزُو مدل ٍلليكا الؿلبُت آلازاع لخىقي الالػمت الاخخُاَاث ألجساط اإلاٗىُت ؤلاصاعي  الًبِ ؾلُاث ؤمام اإلاجا٫

ٗض   البِئت بدماًت اإلاسخهت الًبِ لهُئاث لِـ ،ألن البِئت لخماًت الى٢اثُت الًماهاث ؤَم اخض الترزُو َو
غ مً جد٣٣ها بٗض الا الترازُو مىذ غث ومتى مٗىىي  ؤو َبُعي اإلاخ٣ضم بصخو جخٗل٤ ٢ض والتي الالػمت الكغوٍ جٞى  جٞى

 و اليكاٍ بمماعؾت ؤلاطن ًهضع الكغوٍ َظٍ
ً
 ًدخل و٢اجي ٦ةظغاء الترزُو ان والىا٢٘. البِئت خماًت إلا٣خًُاث ٣ٞا

ت ألاوكُت بٌٗ مماعؾت ألن البِئت، خماًت هُا١ في ٦بحرة ؤَمُت اث بٌٗ ؤو الهىاُٖت ؤو الخجاٍع ت الخٍغ  الهُض ٦دٍغ
 
ً
 في جماعؽ التي الًىابِٕ وى في واضخت ج٩ىن  الترزُو ؤَمُت ٞإن ،لظا البُئي الٗام بالىٓام بزال٫ ٖجها ًىجم ما ٦شحرا

ا اث اليكاَاث َظٍ مشل بَاَع ٘ وفي ( ).جلىزه ؤو بالبِئت ألايغاع صون  والخٍغ  هٓام ٖلى ٦شحرة ؤمشلت الجؼاثغي  الدكَغ

 .( )اإلاهىٟت اإلااؾؿاث اؾخٛال٫ عزهت -البِئت وخماًت البىاء عزهت: حكمل الترازُو

 م٣ضما الخضزل مً ؤلاظاعة بخم٨حن وطل٪ البُئي، الٗام امالىٔ ٖلى الخٟاّ يغوعة في ألاو٫  مبرعٍ الترزُو ًجض
ت الؿلُاث جم٨حن زال٫ مً بالبِئت اإلاًغة البُئُت ألاوكُت ببٌٗ ال٣ُام ٦ُُٟت في  الالػمت الاخخُاَاث اجساط مً ؤلاصاٍع

 اليكاٍ ؾحر ا٢بتومغ والؼمان اإلا٩ان خُض مً للٓغوٝ جبٗا خالت ٧ل في مماعؾتها ًٖ اإلاترجب الخُغ مً اإلاجخم٘ لى٢اًت

غى به اإلاغزو . ( )طل٪ ألامغ اؾخضعى بطا اؾخٛالله ٖلى ظضًضة اقتراَاث ٞو

  الخٓغ هٓام-ب

اث بٌٗ بجُان مى٘ زالله مً تهضٝ ؤلاصاعة، بخُب٣ُه ج٣ىم ٢اهىهُت وؾُلت الخٓغ هٓام  الخُىعة بؿبب الخهٞغ

. ( )مماعؾتها ًٖ جىجم التي

اث بٌٗ بجُان خٓغ ٖلى البِئت خماًت ٢اهىن  ًىو ما ٦شحرا  َظا ٩ًىن  و٢ض البِئت ٖلى زُغا حك٩ل التي الخهٞغ
 ال باجا مىٗا بالبِئت ياعة آزاع مً لها إلاا مٗىُت ؤٞٗا٫ بجُان مى٘ ٞهى اإلاُل٤ الخٓغ ؤما وؿبُا، ٩ًىن  و٢ض مُل٣ا الخٓغ

 جغزُو وال ُٞه اءاؾخثن ال مُل٤ وبك٩ل ال٣اهىن  ًدٓغ ؤن ؤلاظغاء َظا ٌٗجي بكإهه جغزُو وال ُٞه اؾخصىاء

  مُٗىت ؤٞٗا٫ مٗه،مماعؾت
ً
 ال٣ُام مى٘ في اليؿبي الخٓغ ًخجؿض: اليؿبي الخٓغ ؤما.بالبِئت ياعة ؤزاع مً لها إلاا هٓغا

ا، مً ٖىهغ ؤي في بالبِئت ياعة آزاع جلخ٤ ؤن ًم٨ً مُٗىت بإٖما٫  مً بظل٪ جغزُو ٖلى الخهى٫  بٗض بال ٖىانَغ

 بمى٘ ًخجؿض والظي .البِئت لخماًت واللىاثذ ال٣ىاهحن جدضصَا  التي والًىابِ للكغوٍ وو٣ٞا اإلاسخهت، الؿلُاث

                                                           
 .22مكتب العمل الدورل، التنمية ادلستدامة والعمل الالئق والوظائف اخلضراء، التقرير اخلامس، ص  -- ( )
نونية والسياسية، السنة السادسة، العدد الثاشل،ص ، رللة احملقق احللى للعلـو القا"األساليب القانونية حلماية البيئة من التلوث"امساعيل البديري وحواء ابراىيم،  - (2)

 .80،ص (29 -62)ص 
،رللة "دور الدولة يف دعم تطبيق نظاـ إدارة البيئة لتحسٌن أداء ادلؤسسات االقتصادية دراسة حالة اجلزائر" عمر صخري وعبادي فاطمة الزىراء، -(3)

 .60 ، ص (64 -57 )، ص ص 2 20،   الباحث،العدد
 .4،ص 2 20،رلل الفقو والقانوف، العدد الثاشل، ديسمرب "الرتخيص اإلداري ودوره يف احملافظة على النظاـ العاـ البيئي"دين دكداؾ،صالح اؿ -(4)
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ٗاث  ؤو مىا٣ٞت ؤو بطن ٖلى الخهى٫  بٗض ؤال البِئت ٖلى زُغ مً لها إلاا مُٗىت وكاَاث ؤو بإٖما٫ ال٣ُام البُئُت الدكَغ

  الالػمت الاخخُاَاث بٌٗ اجساط ؤو البُئي ؤلاصاعي  الًبِ َُئاث مً جغزُو
ً
٣ا  .البِئت خماًت  ويىابِ للكغوٍ ٞو

 بظغاء اجساط ًٖ بالىهي الٗام الىٓام لخٟٔ ؤلاصاعي  الًبِ ؾلُاث لها جلجإ ٧ىؾُلت بالخٓغ اإلا٣هىص ًخدضص
 اػصخام بؿبب مٗحن م٩ان في الؿُاعاث و٠٢  ًٖ ،٧الىهي الٗام الىٓام ٖلى لخُىعجه مدضص وكاٍ مماعؾت ؤو مٗحن

 الًبِ لؿلُت لِـ ألهه الخٓغ، مدل لليكاٍ الكامل ؤو اإلاُل٤ الخٓغ ٌٗجي ال ٥ط٫ ؤن بال.اإلا٩ان طل٪ في اإلاغوع
اث بلٛاء ؤلاصاعي   اإلاخجىلحن اإلاهىعًٍ بمى٘ ٢ُامها لئلصاعة الٟغوسخي الضولت مجلـ ٣ًغ لم ،لظا ال٣اهىن  ٦ٟلها التي الخٍغ

 ؤو بجُان ال٣اهىن  ًمى٘ بن ظغاء،ؤلا َظا ٌٗجي البِئت، خماًت مجا٫ وفي. مُل٤ بك٩ل الكىإع في وكاَهم مماعؾت مً
اث بٌٗ مماعؾت . ( )بها ؤلايغاع بلى وجاصي البِئت تهضص ؤن قإجها مً التي الخهٞغ

ى البِئت، لخماًت ال٣اهىن  اؾخسضمها التي الىؾاثل مً ؤلالـؼام هٓام-ث  ظمُ٘ مً للى٢اًت يبِ ؤؾلىب َو
 مً ًخم وبصاعي  ٢اهىوي بظغاء ألازحر َظا ألن الخٓغ، ٨ٖـ َى وؤلالؼام بالبِئت، جمـ ؤن ًم٨ً التي وألازُاع ألايغاع

. ( )مٗحن بخهٝغ ال٣ُام يغوعة َى ؤلالؼام ؤن خحن في اليكاٍ، بجُان مى٘ زالله

ذ بًغوعة ٧اإللؼام البِئت ٖلى اإلاداٞٓت ٢هض ما، ٖمال بجُان يغوعة ؤلالؼام ٌٗض  بٖاصة ؤو ؤلانالح ؤو الخهٍغ

  ( ).ٖلُه ٧ان ما بلى الخا٫

ما٫ ببٌٗ ال٣ُام بًغوعة ألاٞغاص اإلاكٕغ بلؼام بصاعي  ٢اهىوي ٦ةظغاء باإللؼام ٢هضي اث ؤلٖا ى والخهٞغ  بظغاء َو
لُه ال٣اهىن  ؤوظبه الظي الخهٝغ بةجُان بال َضٞه ًخد٤٣ ال اًجابي  ألهه الخٓغ ٨ٖـ اإلاٗجى َظا خؿب ٞةاللؼام ،ٖو

اث بٌٗ ال٣اهىن  بمى٘ ًخمشل ؾلبي بظغاء ٗض. الخهٞغ  حؿخسضمها التي ال٣اهىهُت لئلظغاءاث الٛالبت الهىعة لؼامؤلا َو
 ؾاب٤، بزُاع ؤو جغزُو ٖلى مماعؾخه حٗل٤ وال  اليكاٍ جدٓغ ال ؤلاظغاء َظا هُا١ في ،ٞهي ؤلاصاعي  الًبِ ؾلُاث

 اعي ؤلاص الًبِ َُئاث جلجإ البِئت خماًت مخُلباث ولخد٤ُ٣.مماعؾخه ٦ُُٟت وبُان اليكاٍ جىُٓم بمجغص ج٨خٟي بل
٣هض. البِئت بدماًت الخانت ال٣ىاهحن في ٖلحها اإلاىهىم الكغوٍ الى٢اجي،بدؿب ؤلاظغاء َظا بلى البُئي  بلؼام به ٍو

ت ؤو َبُُٗت ) ألازغي  والجهاث ؤلاٞغاص  بطا الخلىر ومى٘ البِئت خماًت بهضٝ  –اًجابي جهٝغ  -مٗحن بٗمل بال٣ُام (مٗىٍى
ٗاث في الىاعص ؤلالؼام ٖلى ةوألامشل. ؤلالؼام َظا بكغوٍ ج٣ُضث ما  اإلاكٕغ ٖلُه هو ما مجها هظ٦غ ٦شحر البُئُت الدكَغ

٘ لهظٍ ما لخ٣ُُم البُئي الخإزحر صعاؾت بلؼامُت بلى ؤقاع خُض الُبُٗت خماًت ٢اهىن  في الٟغوسخي  ٖلى جإزحر مً اإلاكاَع

. ( )البِئت

 ؤلؼم خُض .البِئت ٖلى زُغ حك٩ل ؤن ًم٨ً يالذ ألاوكُت ٖلى الخ٣ت ع٢ابت ٞغى بلى ٌؿعى: الخلاعیــغ هٓام -ر
غ ج٣ضًم بًغوعة البِئت ٖلى زُغ حك٩ل ؤن ًم٨ً التي اإلاهىٟت اإلايكأث بٌٗ مؿخٗملي  ألاوكُت ًٖ ؾىىي   ج٣ٍغ

                                                           
 .60 عمر صخري وعبادي فاطمة الزىراء، ادلرجع السابق، ص  - ( )
، رللة احملقق احللى للعلـو القانونية والسياسية، السنة السادسة، العدد الثاشل،ص "تلوثاألساليب القانونية حلماية البيئة من اؿ" امساعيل البديري وحواء ابراىيم، - (2)

 .78،ص (29 -62)ص 
 .60 ادلرجع نفسو، ص  - (3)
حلقوؽ والعلـو السياسية، جامعة بن أمحد عبد ادلنعم، الوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ، كلية ا - (4)

 .80،ص 2009اجلزائر، 
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غ هٓام البُئي اإلادُِ ٖلى واو٩ٗاؾاتها اإلاماعؾت ، اؾخدضزه ظضًض ؤؾلىب ٞهى الخ٣اٍع  الخ٣ت ع٢ابت ٞغى بلى حهضٝ اإلاكٕغ
 ج٣ضًم ناخبه ٖلى ًٟغى ٧ىهه ؤلالؼام مً ٣ًترب ؤهه ٦أما الترزُو، ألؾلىب م٨مال ؤؾلىبا ٌٗخبر ٞهى َظا٫ ومؿخمغة،

غ غجب وكاَاجه، ًٖ صوعٍت ج٣اٍع  .( )مسخلٟت ظؼاءاث ؤلالؼام بهظا ال٣ُام ٖضم ٖلى ال٣اهىن  ٍو

ت لىب الخىنل ؤظل البِئت،مً بدماًت للجهىى ؤؾاؾُت وؾُلت: الخإزحر مضي صعاؾت هٓام-ج   وج٣ضًغ مٗٞغ

حر اإلاباقغة الاو٩ٗاؾاث ٘ اإلاباقغة ٚو ُت بَاع ٖلى و٦ظا البُئي الخىاػن  ٖلى للمكاَع  ."الؿ٩ان مِٗكت وهٖى

٘ ؤن بظل٪ واإلا٣هىص ا، لخ٣ُُم مؿب٣ا جسً٘ اإلاكاَع لؼم ؤزَغ  ألانلُت للخالت ون٠ م٘ الخىمىي  اإلاكغوٕ ٖغى ٍو
لى البِئت ٖلى للمى٢٘ لى ؤلاوؿان، صخت ٖو غى الش٣افي جغارا٫ ٖو  ؤم٨ً وبطا وؤلاػالت الخس٠ُٟ مً حؿمذ التي للخضابحر ٖو

ٌ ت بلى تهضٝ ل٩ىجها البِئت، لخماًت ؤؾاؾُت وؾُلت الخإزحر مضي صعاؾاث بظغاء اإلاكٕغ واٖخبر . الخٍٗى  وج٣ضًغ مٗٞغ

٘ اإلاباقغة ٚحر ؤو/و اإلاباقغة او٩ٗاؾاث . ( )الؿ٩ان مِٗكت ًتوهٕى بَاع ٖلى و٦ظا البُئي، الخىاػن  ٖلى للمكاَع

ى ٧اإلباٙل ؤزغي  آلُاث َىا٥ ؤن ؤلاقاعة وججضع َظا ض زُغ ؤ٢ل بٗمل بال٣ُام لؤلٞغاص ال٣اهىن  ٌؿىذ ؤن َو  وجلٍى
 في الكغوٕ مً مضة مغوع بٗض ؤو ٢بل ؾىاء ٖمل ؤو ق٪ ؤي ٖلى ؤلاباٙل قٍغ م٘ ول٨ً الترزُو قٍغ صون  للبِئت

ُب ؤؾلىب ًىظض ٦ما.الٗمل ؤو ٍلليكا والخ٣ت ؾاب٣ت ع٢ابت ٞهى ألاقٛا٫  بُٖاء زال٫ مً ٩ًىن  والظي اإلاؼاًا ومىذ التٚر
اث ٘ مىذ في ألاولٍى ت ؤو ماصًت امخُاػاث ؤو مكاَع ٘ ٣ًىم مً ل٩ل الًغاثب وجس٠ُٟ ج٣لُل ؤو مٗىٍى  ٖلى جداٞٔ بمكاَع

ٗمل البِئت  الٗضًض جإزظ والتي البِئت ٖلى اّالخ٠ ؤظل مً لئلصاعة اإلامىىخت الجؼاء ؾلُت بلى باإلياٞت خماًتها ٖلى َو

ا الغزو بلٛاء الٛل٤، الخىبُش، ٧اإلهظاع، الهىع  مً حَر . ( )ٚو

. الاجفاكُت الٗلىص ؤؾلىب-2

ت ألاؾالُب بحن مً هجض ت البِئت، خماًت مجا٫ في ؤلاصاٍع  ًٖ اإلاؿاولت ؤلاصاعة بحن الاجٟا٢ُت اليكاَاث مجمٖى
٣ىص الىٟاًاث حؿُحر ٣ٖىص بلى بازخهاع الخُغ١  هداو٫  ًلي ُٞماو الا٢خهاصًحن، واإلاخٗاملحن البِئت خماًت  الخىمُت، ٖو
ت بظغاءاث الضولت جمىذ الىٟاًاث حؿُحر ٣ٖىص بَاع في بدُض غ حصجُ٘ ٢هض جدٟحًز  وه٣لها الىٟاًاث ظم٘ وكاَاث جٍُى

 وبػالتها وجشمُجها

 اإلاىا٤َ في الؾُما التهُئت وزُِ جىظحهُتا٫ اإلاسُُاث جىُٟظ ٖلى ًترجب ؤن ُٞم٨ً الخىمُت ٣ٖىص بلى باليؿبت اما

 خُض الا٢خهاصًحن، والكغ٧اء واإلاخٗاملحن ؤلا٢لُمُت الجماٖاث ؤو/و الضولت ٞحها حكتر٥ جىمُت ٣ٖىص ببغام جغ٢ُتها، الىاظب
ت الضولت ٞحها حكتر٥ اجٟا٢ُت َى الخىمُت ٣ٖض ؤن اث ٖضة ؤو ومجمٖى  ؤو مخٗاملحن ٖضة ؤو مخٗامل ؤو ب٢لُمُت، مجمٖى

 مُٗىت؛ إلاضة التهُئت وزُِ الخىظحهُت اإلاسُُاث مً اهُال٢ا جدضص وبغامج بإٖما٫ لل٣ُام ا٢خهاصًحن قغ٧اء ؤو قٍغ٪

ضم ال٣ٗىص لهظٍ لخضازت وهٓغا  زال٫ مً .ال٣ٗىص َظٍ ٞٗالُت مضي ٖلى الخ٨م الهٗب مً ٞةهه الخىُٟظ خحز صزىلها ٖو
بت مً هابٗت ألجها طل٪ ال٣ٗابُت، ألاصواث مً ؤ٦بر ٞٗالُت طاث هي ال٣ٗىص َظٍ ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ؾب٤ ما ُت الٚغ  الُٖى

                                                           
 . 8امساعيل البديري وحواء ابراىيم، ادلرجع السابق،ص   -( )
 .60 عمر صخري وعبادي فاطمة الزىراء، ادلرجع السابق، ص  - (2)
 .84بن أمحد عبد ادلنعم، ادلرجع السابق، ص  - (3)



 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

158 

 نىعة مً ًدؿً الظي ألامغ البِئت، خماًت في اإلاؿاَمت قإجها مً ؾُاؾاث وجُب٤ُ بجبإ في اإلااؾؿاث إلاؿحري 

 ( ).الضولت مً بٖاهاث ٖلى الخهى٫  م٣ابلت وطل٪ الا٢خهاصي، ؤصاَا و٦ظا اإلااؾؿت

 ظهت، مً البِئت ًٖ اإلاضاٞٗت الٟىاٖل بحن ججم٘ التي اإلاٟاوياث ؤؾاؽ ٖلى جبرم ٣ٖىص هي الاجٟا٢ُت ال٣ٗىص
غاٝ؛ لجمُ٘ ملؼم اجٟا١ ببغام بلى الىنى٫  ؤظل مً وطل٪ ؤزغي، ظهت مً اإلالىزت والٟىاٖل  جد٤ُ٣ بلى حهضٝ ألَا

: ؤَمها ألازًغ الا٢خهاص

  اإلاؿخضامت الخىمُت ٖلىص-ؤ

ت الضولت ٞحها حكتر٥ اجٟا٢ُت َى الخىمُت ٣ٖض اث ٖضة ؤو ومجمٖى  مخٗاملحن ٖضة ؤو مخٗامل ؤو ب٢لُمُت، مجمٖى
 إلاضة التهُئت وزُِ الخىظحهُت اإلاسُُاث مً اهُال٢ا جدضص وبغامج بإٖما٫ لل٣ُام ا٢خهاصًحن، قغ٧اء ؤو قٍغ٪ ؤو

 .( )مُٗىت

  الىفاًاث حؿُحر ٖلىص-ب

 وبًضًىلىظُت ا٢خهاصًت مىايُ٘ ٌكمل بل ٣ِٞ الخ٣جي الجاهب ٖلى ٣ًخهغ ال الىٟاًاث حؿُحر مىيٕى بن
 واإلاؿخ٣بلُت، الخايغة ألاظُا٫ خ٣ى١  جغاعي وؾىؾُىلىظُت ا٢خهاصًت خلى٫  جخُلب مكا٧ل ًٟغى خُض مٗانغة

لُه ت الٗملُت ٟٞهم ٖو ُت الخ٩لٟت و٦ظا الخ٣ىُت باإلاغاخل ؤلاإلاام ٌؿخلؼم للىٟاًاث الدؿحًر . اإلا٣ضمت الخضمت وهٖى

 :ًئيالب ألاصاء خؿً ٖلىص-ج

 الامخشا٫ بؿبب البُئُت الؿُاؾت جىُٟظ في للملىزحن ؤ٦بر مؿاَمت جًمً خضًشت، ؤصاة ألاصاء خؿً ٣ٖض ٌٗخبر

ٗىص.  الضولت ج٣ضمها مسخلٟت وامخُاػاث بٖاهاث مً اؾخٟاصتهم م٣ابل البُئُت، الخىُٓمُت لل٣ىاٖض الُىعي  هجاح ؾبب َو
 ٖضم خالت في. م٣ابل وبضون  الاهٟغاصي ألاؾلىب اؾخٗما٫ بلى جٟاوىا٫ مغخلت بٗض ؾدخضزل ؤلاصاعة ؤن في ألاؾلىب َظا

 .( )ؤلاصاعة م٘ ٖلُه للمخ٤ٟ البِئت ملىسي اؾخجابت

 : البُئُت الىجاٖت ٖلىص-ص

 البٗض بصعاط بلى حهضٝ ،إلاجا٫ا َظا في الٗاملت واإلااؾؿاث بالبِئت اإلا٩لٟت الىػاعة بحن جبرم ٣ٖىص الىجاٖت، ٣ٗٞىص

ٗمل اإلااؾؿت، حؿُحر ظىاهب في البُئي  .( )ألاه٠ٓ ؤلاهخاط لخ٣ىُاث باؾخٗما٫ الخلىر مً الخض ٖلى َو

 

 

 

 
                                                           

 .52 ، ص (60 -45 )، رللة االجتهاد القضائي، العدد السادس، ص ص "محاية البيئةدور اجلماعات احمللية يف " زلمد دلوسخ، - ( )
 . 6 عمر صخري وعبادي فاطمة الزىراء، ادلرجع السابق ص  -- (2)
 .28بن أمحد عبد ادلنعم، ادلرجع السابق، ص  - (3)
 .29ادلرجع نفسو، ص - (4)
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. البُئُت الجباًت ؤؾلىب -3

ٟاء البُئُت الجباًت في جخمشل و .  البُئي وؤلٖا

حن ألاشخام ٖلى الضولت جٟغيها التي والغؾىم الًغاثب مسخل٠ البُئُت الجباًت حكمل  والُبُُٗحن اإلاٗىٍى
ٟاءاث مسخل٠ حكمل ٢ض البُئُت الجباًت ؤن بلى باإلياٞت للبِئت اإلالىزحن حن لؤلشخام الجباثُت والخدٟحزاث ؤلٖا  اإلاٗىٍى

. ( )للبِئت نض٣ًت ج٣ىُاث الا٢خهاصًت مٌوكاَا في ٌؿخسضمىن  الظي والُبُُٗحن

ض هٓحر له ٣ٗ٦ىبت اإلاىخج ٖلى الضولت جٟغيه ظبري  ه٣ضي ا٢خُإ ًٖ ٖباعة وهي  ألامىا٫ َظٍ نب البِئت، جلٍى
جي الهىضو١  بلى جظَب ؤلاعاصاث َظٍ بُئُا، هُٟٓت ج٨ىىلىظُا ًٖ للبدض جظَب ض، بػالت للبِئت الَى  ومحزاهُت الخلٍى

ا التي البُئُت ٧الغؾىم ألازغي  الخضابحر بٌٗ بلى باإلياٞت .الٗمىمُت واإلاحزاهُت البلضًت،  الغصُٖت الىؾاثل ؤَم مً وٗخبَر

 ‟ اإلالىر" مبضؤ مً اهُال٢ا البِئت، " pollueur- payeur" في، ألاؾاؾُت ألاصاة البُئُت الغؾىم بغحٗذ خُض خماًت ٖملُت في
ت اؾخدضزذ و٢ض .اإلابضؤ َظا جُب٤ُ ًضٞ٘  اإلاخٗل٤ الغؾم البالؾد٨ُُت، ألا٦ُاؽ ٖلى الغؾم :مجها الغؾىم مً مجمٖى

ت، ٖازاثؤلاهب ٖلى الخانت الغؾىم البِئت، ٖلى والخُغة اإلالىزت باليكاَاث  ٖلى الغؾم ،.الى٢ىص ٖلى الغؾم الجٍى
 ( ).الهلبت الىٟاًاث ٖلى الغؾىم الهىاُٖت، الؿاثلت الاهبٗازاث

فاء ؤما     بي ؤلٖا  الؿضاص الىاظب الًغاثب مبلٜ في اإلا٩لٟحن بٌٗ ًٖ الضولت خ٤ بؾ٣اٍ ًٖ ٖباعة ٞهى  الًٍغ

. ( )مُٗىت ْغوٝ في مٗحن وكاٍ بمماعؾت التزامهم م٣ابل

ت ب٢غاع جم ٣ٞض الجؼاثغ، اٖخمضجه الظي ألازًغ الجباجي ؤلانالح إلاؿاع ٖاجب  والغؾىم الًغاثب مً مجمٖى
بت ؤو٫  بصزا٫ جم ؤهه بلى ؤلاقاعة م٘ واإلااء، الهىاء جلىر زانت الخلىر، ؤهىإ إلاسخل٠ خض لىي٘ ٦مداولت البُئُت  يٍغ

 لم ؤهه بال ،(TAPD)الخُغة ؤو اإلالىزت باليكاَاث اإلاخٗل٤ الغؾم ٞغى جم خُض 1992 لؿىت اإلاالُت ٢اهىن  زال٫ مً بُئُت

. ( ) 2003 ،2002 ،2000 الؿىىاث زال٫ بال الٗملُت ججؿُض ًخم

. ؤصهاٍ اإلاسُِ ًىضخه ظؼاء البِئت ٢ىاهحن مسالٟت ًٖ ًترجب و

 

                                                           
 .33ادلرجع نفسو، ص - ( )
 .348ص  ( 35-345 )،ص0 20-2009، 7حلكومات يف محاية البيئة من خالؿ اجلباية البيئية، رللة الباحث، العددفارس مسدور، أمهية تدخل ا (2)
 .200منًنة سالمي ومىن مسغوشل، ادلرجع السابق،ص  - (3)
فروحات حدة،  . -73 اجلزائر، ص 2005عية، دراسة حتليلية تقييمية، ديواف ادلطبوعات اجلاـ: عبد اجمليد قدي، ادلدخل إذل السياسات االقتصادية الكلية - (4)

 .30 ، ص (0 20-2009 )،سنة 7،رللة الباحث،عدد-دراسة حالة اجلزائر–ادلؤسسات ادلالية يف دتويل البيئة من أجل حتقيق التنمية ادلستدامة  اسرتاجتيات
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 الخاجمت

ت بلى البدض زال٫ مً الخىنل جم :  ؤَمها ثالخىنُا مً مجمٖى

ت يغوعة * ؼ وصٞ٘ الغوابِ ج٣ٍى  الخ٨ىىلىظُا اهخ٣ا٫ ٌؿهل ؤن قإهه مً الظي وؤلا٢لُمي، الضولي الخٗاون  وحٍٗؼ
 هدى الجهىص وج٩امل صمج في بٟاٖلُت ٌؿهم ؤن ؤلا٢لُمي والخٗاون  الخيؿ٤ُ ًم٨ً ٦ما ألاظىبُت، الخبراث مً والاؾخٟاصة

 .اإلاؿخضامت الخىمُت ؤَضاٝ جد٤ُ٣

ُئاث مغا٦ؼ بوكاء في زماعالاؾذ * ىُت َو  ٖلى البى٨ُت اإلااؾؿاث وحصجُ٘ واإلاخجضصة، الجضًضة الُا٢ت مجا٫ في َو

ل ج٣ضًم  .اإلادلُحن للمؿدشمٍغً الالػم الخمٍى

. هٓاٞت ألا٦ثر والى٢ىص الخ٨ىىلىظُاث اؾخسضام هُا١ جىؾُ٘ مً بض ال*   

الم جىظُه*      ألاٞغاص وبَإل ٖلحها للمداٞٓت الضاُٖت بغامجه وج٨ش٠ُ ًئي،الب الىعي وكغ بلى الٟٗالت ووؾاثله ؤلٖا
اصة ،و٦ظل٪ الخلىر مساَغ ٖلى  وؤلاعقاص الخىظُه َاب٘ جدمل والتي اإلاخسههت والضوعٍاث والبدىر اليكغاث ٍػ

.  لها وصاُٖا البُئُت بالتربُت مكب٘ ظُل إلزغاط البِئت م٘ للخٗامل

ً اؾـتراجُجُاث اٖخمـاص بلى الـضٖىة- وا٢لُمُـت ًـتَو  ؾُاؾـت وبىيـ٘ والُا٢ـت، ألاهٓـ٠ والُا٢ـت الُا٢ـت ل٨ٟـاءة ٕ 
 ال٨غبـىن  اإلاىسًٟت للهىاٖاث جىُٓمُا ؤو ٖمغاهُـا البلضًـت ألاعايـي لخهـي٠ُ ؤهٓمـت وباٖخمـاص اإلاخجـضصة، نـىاُٖت

ىُت ماؾؿُا ًٕ  البدشُـت وال٣ـضعاث غ َو ت واجُا بَاعا جٞى ٍغ  . والخٍُى
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 البُئي هألُت لخماًت البِئت وجدلُم الخىمُت اإلاؿخضامتالخسُُِ 
ؤؾخاطة مؿاٖضة بيلُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت  هىؾام ؤمُىت: ألاؾخاطة

، الجؼابغ 2حامٗت مدمض إلاحن صباغحن ؾُُف 

 

 

 

 ملخو

 ٖلى ؾخضامتالم الخىمُت وجد٤ُ٣ البِئت خماًت مجا٫ في الىَىُت الاؾتراجُجُاث ؤَم مً البُئي الخسُُِ ٌٗض    
جي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاؿخضامت الخىمُت ًد٤٣ بما البُئُت الخُِ بٖضاص ًخم بدُض الضولت، ؤ٢الُم ٧اٞت مؿخىي   الَى

. البِئت خماًت مجا٫ في اإلادلُت ؤلاصاعاث صوع  وصٖم واإلادلي،

ٗض  تهخم التي الضولت، في الا٢خهاصًت الخىمُت عجلت صٞ٘ في ؾببا البُئي، البٗض بصزا٫ ٨ٞغة ٖلى ال٣اثم الخسُُِ َو
 ٨ٞما ولظل٪ ألازغ، ًضٖم مجهما و٧ل وز٣ُا، اعجباَا مغجبُخان مٟهىمان والخىمُت البِئتٝ البُئي، بالجاهب مسُُاتها

 .ومخىاػن  متزامً بك٩ل للبِئت هسُِ ؤن ًيبغي للخىمُت هسُِ

Résumé: 

La planification environnementale des stratégies nationales les plus importantes dans le 

domaine de la protection de l'environnement et du développement durable dans toutes les 

régions de l'État, afin qu'il prépare des plans environnementaux pour parvenir à un 

développement durable au niveau national et local, et de soutenir le rôle des administrations 

locales dans le domaine de la protection de l'environnement. 

La planification Sur la base est l'idée d'introduire la dimension environnementale, la 

cause de la promotion du développement économique dans l'Etat, intéressé par ses plans 

l'aspect environnemental, l'environnement et le développement sont deux concepts sont 

étroitement liés, et l'autre support, et donc que nous planifions pour le développement devrait 

être la planification de l'environnement en même temps et équilibré. 

 

 ملضمت

 
ً
 الُبُٗت في وقامل واؾ٘ حُٛحر بخضار ٖلى الٟغص ٢ضعاث لخُىع  وهدُجت ال٨بحر، الؿ٩ان ٖضص لتزاًض هٓغا

ا التي وآلالُاث الخ٣ىُاث بمؿاٖضة ؿُُغ ًضًَغ  في (وألاعى الهىاء، اإلااء،) ألاؾاؾُت الُبُٗت ٖىانغ بضؤث ٖلحها، َو
، ج٣ل الُٗاء في الاؾخمغاع يٖل ٢ضعتها وؤزظث والاؾخجزاٝ، للضماع الخٗغى

ً
جُا  الخجضًض ٖلى ال٣ضعة ٣ٞضث ؤجها بل جضٍع

  هٟؿها بىاء بٖاصة ؤو
ً
.  مجضصا
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 ألاوػون  َب٣ت وز٣ب الجى، خغاعة صعظت اعجٟإ في ممشال الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى البُئي الىي٘ في الخضَىع  ؤصي و٢ض
٣ضان الخمًُت وألامُاع الخًغاء، اإلاؿاخاث وه٣و  مً طل٪ بلى وما الخصخغ، هُا١ واحؿإ بُىلىجي،ا٫ الخىٕى ٞو

.  الٗالم لضو٫  ؤلاهماجي الخسُُِ في البُئي البٗض لضمج الضٖىة بلى للضو٫، الجٛغاُٞت الخضوص جخٗضي بُئُت مكا٧ل

لى ذ طل٪، ازغ ٖو  ٖىانغ وجهىن  البِئت جدمي التي الخىنُاث وب٢غاع اإلااجمغاث ٣ٖض بلى الٗالم صو٫  ؾاٖع

ض اؾخى٦هىلم مضًىت في وؤلاوؿان للبِئت اإلاخدضة ألامم ماجمغ ٩ٞان الُبُٗت، ت، البِئت خى٫  1972 ٖام بالؿٍى  البكٍغ

 البِئت، خماًت مجا٫ في اجٟا٢ُاث ٖضة ظاءث زم. ٖلحها واإلاداٞٓت البِئت خماًت بلى تهضٝ و٢غاعاث بخىنُاث زغط الظي

ىصي في اٖخمضث التي البُىلىجي الخىٕى ٧اجٟا٢ُت لبا ظاهحرو ٍع  في الخصخغ إلا٩اٞدت الضولُت والاجٟا٢ُت 1992 ٖام في لبراٍػ
اوؿبىعٙ ماجمغ زم. (1)1994 ٖام ٣ُا ظىىب في اإلاؿخضامت للخىمُت ظَى ا 2002  ٖام بٍٞغ حَر . ٚو

جي الخبضًض وفي والخىمُت البِئت بحن الٗال٢ت جىيُذ في ٧لها ؾاَمذ و٢ض       بإجهما الخاَئ للمٟهىم الخضٍع
 حٗبحراث اؾخسضمذ ول٣ض مخٗضصة، وصولُت ب٢لُمُت مىخضًاث في واؾ٘ لى٣اف ألاؾاؽ ألا٩ٞاع َظٍ ٧ىهذ صول٤ مخىاٞغجان،

" و"  لالؾخمغاع ال٣ابلت الخىمُت" و"  للبِئت اإلاالثمت الخىمُت" و"  بُئُا اإلاخىاػهت الخىمُت" و"  للخىمُت البضًلت ألاهماٍ"  مشل
ا"  اإلاؿخضامت الخىمُت" و"  اإلاًُغصة الخىمُت حَر  مغجبُخان والخىمُت البِئت ؤن هي واخضة عؾالت ًٖ ؤؾاؾا للخٗبحر  ٚو
 متزامً بك٩ل للبِئت هسُِ ؤن ًيبغي للخىمُت هسُِ ٨ٞما ولظل٪ ألازغ، مجهما ٧ل ًضٖم الخ٣ُ٣ت وفي وز٣ُا، اعجباَا

.  (2)ومخىاػن 

لُه  التي الجؼاثغ ٚغاع ٖلى بها، جدُِ التي ألازُاع ظمُ٘ مً البِئت بدماًت الاَخمام هدى ًخجه الٗالم بضؤ ٣ٞض ٖو
ؼ قاجها مً وزُِ ؾُاؾاث حٗخمض بضؤث اع حٍٗؼ  الخىمُت عجلت وصٞ٘ البِئت خماًت اظل مً واإلااؾؿاحي، ال٣اهىوي ؤلَا

. ال٣ُاٖاث مسخل٠ في

اع َظا وفي     ت اجسظث ؤلَا غاى، َظٍ جد٤ُ٣ قإجها مً التي والاؾتراجُجُاث ؤلاظغاءاث مً مجمٖى  نوم ألٚا

ى. الاؾخجزاٝ ؤق٩ا٫ ٧ل مً والُبُٗت البِئت خماًت ؾبُل في واإلادلُت، الىَىُت البُئُت، اإلاسُُاث ٨ٞغة ؤَمها  ًىم ما َو
ت الؿلُاث وعي ًٖ . ٩٦ل الضولي واإلاجخم٘ بالبِئت جدض١ التي باإلاساَغ الجؼاثٍغ

ٗض     لخماًت الالػمت والبرامج َُاثاإلاش بٖضاص في البُئي البٗض بصماط مبضؤ ٨ًغؽ الظي البُئي الخسُُِ َو
 وال٣ُإ اإلاضوي اإلاجخم٘ ٞئاث م٘ بالخيؿ٤ُ اإلاسُُاث َظٍ وي٘ الضولت ٞحها جخىلى التي الدكاع٦ُت ألاؾالُب مً البِئت،

 والخظع الخُُت وؤزظ مؿخ٣بال، ج٣٘ ؤن ًم٨ً التي البُئُت، واإلاك٨الث باإلاساَغ والخيبا الخى٢٘ زال٫ مً الخام،

. بكإجها

 الخىمُت ومخُلباث ظهت، مً البِئت خماًت بحن الخىاػن  جد٤ُ٣ في البُئُت اإلاسُُاث جلٗبه الظي الضوع  َى ٞما

. ؟ ؤزغي  ظهت مً الضولت في اإلاؿخضامت

 :الخالُت الى٣اٍ بلى اإلاىيٕى بخ٣ؿُم ٢مىا ؤلاق٩الُت َظٍ وإلاٗالجت

. البُئي الخسُُِ مٟهىم ؤوالـــ

ـــ . البُئي الخسُُِ ؤَمُت زاهُاـ
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ـــزا ضاص ؤؾاؾُت ؤصاة البُئي الخ٣ُُم صعاؾاث لشاـ . البُئُت اإلاسُُاث إٖل

. البُئُت اإلاسُُاث وؤق٩ا٫ نىع  عابٗاـــ

: البُئي الخسُُِ مفهىم ؤوالـــ

ت اإلااصًت للمىاعص حٗبئت بإهه ٖام بك٩ل الخسُُِ ٌٗٝغ      الىمى مً مٗحن مٗض٫ بخضار بٛغى اإلاخاخت والبكٍغ
 اإلاىاعص باؾخٛال٫ ال٣اصمت الٟترة في جد٣ُ٣ها بلى اإلاجخم٘ ؤو الٟغص ٌؿعى مدضصة ؤَضاٝ ًٖ ٖباعة ٞهى ٢اصمت، ٞترة زال٫

. (3)اؾخٛال٫ ؤًٞل اإلاخاخت

٣ىم : َما ؤؾاؾُحن ٖىهٍغً ٖلى الخسُُِ ٍو

ها اإلاسُُىن  ًخى٢٘ واٞتراياث ج٣ضًغاث ؤؾاؽ ٖلى وطل٪ :باإلاؿخلبل الخيبؤ ـــ1  ٞترة زال٫ اإلاؿخ٣بل في و٢ٖى

. له ؤؾاؾا وج٩ىن  مؿخ٣بال طل٪ جىاظه التي الخُت ًًٗىن  ولظل٪ مُٗىت، ةػمجي

 ألاَضاٝ َظٍ ج٩ىن  بدُض بالىا٢ُٗت، الخسُُِ ؤَضاٝ جدؿم بن ًجب خُض: اإلاؿخلبل إلاىاحهت الاؾخٗضاص ــــ2
 ٧ل عخو م٘ للمؿخ٣بل، اؾخٗضاصا وصعاؾتها اإلااضخي مكا٧ل خل بالًغوعة ًٟترى ٞالخسُُِ ٞٗال، للخد٤ُ٣ ٢ابلت

 مجها لالؾخٟاصة اإلاؿخ٣بلُت الاٞتراياث ٖلى جضزل التي الُغ١  ؤًٞل جدضص ؤن ًخٗحن ٦ما للمؿخ٣بل، اإلاخاخت اإلاىاعص
 . (4)الخُت ٞترة زال٫

ٟا الجؼاثغي  اإلاكٕغ ًىعص ٞلم البُئي، الخسُُِ إلاٟهىم باليؿبت ؤما م ٖلى له حٍٗغ  الٗضًض في بلُه ؤلاقاعة مً الٚغ

 بَاع في البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ ،17/07/2003 في اإلااعر 03/10 ال٣اهىن  مً 03 للماصة باليؿبت الخا٫ َى ٦ما اإلاىاي٘، مً

 12 اإلااصجحن بلُه ؤقاعث ٦ما ال٣اهىن، َظا ٖلحها ٣ًىم التي اإلاباصت جدضًض ؾُا١ في بلُه ؤقاعث خُض ،(5)اإلاؿخضامت الخىمُت
. البُئُت باليكاَاث الخانت اإلاسُُاث اصبةٖض اإلاسخهت الجهت جدضًض ٖىض ال٣اهىن  هٟـ مً 13و

 ٖىض اإلاسُِ مهُلر ٧اؾخٗما٫ البُئي، اإلاسُِ ًٖ للخٗبحر مهُلخاث ٖضة اؾخسضم الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن ٦ما
جي اإلاسُِ بلى ؤلاقاعة جي واإلاسُِ ؤلا٢لُم، لتهُئت الَى  ومسُُاث اإلاؿخضامت، والخىمُت البِئت اظل مً لؤلٖما٫ الَى
 لخماًت البلضي واإلاُشا١ الؿهىب، إلاُشا١ ؤلاقاعة ٖىض اإلاُشا١ مهُلر واؾخٗمل اإلاُاٍ، ومسُُاث والخٗمحر، التهُئت

. وألامً الىٓاٞت لىاثذ مشل ،1985 هضوة زال٫ اللىاثذ مهُلر اؾخٗمل ٦ما اإلاؿخضامت، والخىمُت البِئت

لُه  في الك٨لي اإلاُٗاع َب٤ُث ٞٗالُت ٖضم بلى البُئي الخسُُِ ًٖ حٗبر التي اإلاهُلخاث حٗضص ؤصي ٣ٞض ٖو
خماص وظب لظا البُئُت، اإلاسُُاث ٖلى الخٗٝغ  مدخىي  ٞدو ٖلى ؤؾاؾا ٣ًىم الظي اإلاىيىعي، اإلاُٗاع ٖلى الٖا

٣ت اإلاسُِ ٍغ . (6)اٖخماصٍ َو

ٗض٫ ٣ًىم مىهج بإهه البُئي الخسُُِ ٖٝغ و٢ض  ًد٨مه الظي الخسُُِ َى ؤو بُئي، مىٓىع  مً الخىمُت زُِ َو
حر اإلاىٓىع  اإلاضي ٖلى الخىمُت لخُِ اإلاخى٢ٗت البُئُت وآلازاع البُئي البٗض يألاو٫  بالضعظت . (7)اإلاىٓىع  ٚو

 باإلاساَغ والخيبا الخى٢٘ زال٫ مً البِئت، لخماًت مدضصة وجىُٓماث ٢ىاٖض ًخًمً بغهامج وي٘ بإهه ٌٗٝغ ٦ما
 للى٢اًت الالػمت الخُِ وي٘ ٍَغ٤ ًٖ ابكإهه والخظع الخُُت وؤزظ مؿخ٣بال، جٓهغ ؤن ًم٨ً التي البُئُت واإلاك٨الث

ا مً والخ٣لُل مجها . (8)زؿاثَغ
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لُه  اإلاىاعص باؾخسضام الخىمُت، مسُُاث بٖضاص يمً البُئي البٗض صمج ؤؾاؽ ٖلى ٣ًىم البُئي ٞالخسُُِ ٖو

. ال٣اصمت ألاظُا٫ خ٣ى١  ًًمً مخىاػن  بك٩ل اؾخسضامها ٨ًٟل بما اإلاخاخت، البُئُت

: البُئي َُِالخش ؤَمُت زاهُاــــ

 ؤَمُت ٞله اإلاجاالث، مسخل٠ في الخىمىي، الخىاػن  لخد٤ُ٣ مشلى ؤصاة الخسُُِ اٖخباع ُٞه ًصر الظي الى٢ذ في 
 الضوع  باػصًاص الخسُُِ ؤَمُت بغػث ولظا ظُض، جسُُِ صون  ٖملىا ؤي ًىظض ال خُض وصولت، ومىٓمت الٟغص  لضي زانت
ؼصاص الخايغ، ٖهغها في ؤ٦بر بك٩ل ؤوكُتها وجىٕى الضولت، بذ ج٣ىم الظي  هٓغا الٗالم صو٫  بحن بالخسُُِ ألازظ ٍو

. الضولت هُا١ ٖلى بالخىمُت الجهىى في ألَمُخه

 وي٘ زال٫ مً اإلاؿخ٣بل، ظٛغاُٞت حك٨ُل في الؿلبُت الٗىامل صوع  مً الخ٣لُل بلى ٖام بىظه الخسُُِ وحهضٝ

توا الُبُُٗت اإلاىاعص ؤؾاؽ ٖلى ا٢خهاصًت اظخماُٖت زُت غة لبكٍغ .  (9)اإلاخٞى

  :ًلي ُٞما البُئي الخسُُِ ؤَمُت وجخطر

ت الُبُُٗت واإلاىاعص ؤلام٩اهُاث ًٖ وا٢ُٗت نىعة ٣ًضم البُئي الخسُُِ ـــ حر اإلاؿخٛلت والبكٍغ  ٧ل في اإلاؿخٛلت ٚو

ُٟها اؾخسضامها الضولت،و٦ُُٟت ب٢لُم  .واًجابي ٞٗا٫ بك٩ل وجْى

 خُض ،(10)للؿ٩ان اإلاؿخ٣بلُت الخاظاث ويمان البُئُت واإلاىاعص البِئت ٖلى خاٞٓتوالم اإلاؿخضامت، الخىمُت جد٤ُ٣ ـــ
٣ت الُبُُٗت الثرواث اؾخٛال٫ ٣ٖلىت ٖلى ٌٗمل . (11)الهاٖضة ألاظُا٫ لٟاثضة مؿخضامت بٍُغ

 ٞهى ،الى٢اجي لُابٗه هٓغا البِئت لخماًت الىؾاثل ؤهج٘ بحن مً اٖخباٍع في البُئي الخسُُِ ؤَمُت ج٨مً ٦ما ـــ
 جيخهجها التي الؿُاؾاث بحن الخىا٢ٌ الى٢ٕى ًجىب اهه ٦ما خضوثها، ٢بل البُئُت واإلاكا٧ل اإلاساَغ خضور ًخٟاصي
 ص٣ُ٢ا، جدضًضا واإلااؾؿاث ألاظهؼة ٧ل صوع  ًدضص  الخسُُِ ؤن طل٪ البِئت، بدماًت ٖال٢ت لها التي واإلااؾؿاث ألاظهؼة

. (12)بِئتلل ألامشل الخماًت ألظل بُجها ًيؿ٤ و٦ظل٪

 البِئت، لخماًت مؿب٤ و٢اجي جضزل ًًمً وجىظُه، وجيبا مؿخ٣بلي جهىع  وؾُلت باٖخباٍع الخسُُِ ٞإؾلىب     
 الخىُٓمي لؤلؾلىب باليؿبت الكإن َى ٦ما الٟٗل عص ؤؾاؽ ٖلى ٣ًىم ألهه الاخخُاٍ، بمبضؤ ٖلُه ًهُلر ما ؤو

 .(13)والًبُي
ا وبٖاصة اإلاسلٟاث مً الاؾخٟاصة ٦مكغوٖاث ا٢خهاصًت، ؤعباخا ظىاهبها بٌٗ في جدمل البُئُت اإلاسُُاث ؤن ٦ما َغ  جضٍو

 .(14)مجها اإلاىخجاث مً الٗضًض وبهخاط مجها، الخسلو ٢بل وعؾ٩لتها،

: البُئُت اإلاسُُاث إلٖضاص ؤؾاؾُت ؤصاة البُئي الخلُُم صعاؾاث زالثاــــ

 هٓغا الاؾخ٣ال٫، بٗض ما ٞترة في الجؼاثغ في ًتالخىم مسُُاث يمً البِئت خماًت مؿإلت ج٨ً لم بضاًت     
٘ اٚلب ٧اهذ ٣ٞض. بها مىزى١  مُُٗاث بلى والاٞخ٣اع البِئت، ٖلى الهىاٖاث جإزحر ج٣ضًغ لهٗىبت  في ٢امذ التي اإلاكاَع

 نم الؿُاؾت َظٍ ؤٞغػجه وما البُئي، الجاهب طل٪ في مهملت ال٨بري  اإلاهاو٘ وحكُِض الخهيُ٘ هدى مخجهت الٟترة َظٍ

.  البِئت ٖلى جإزحراث
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ت الضولت جبيذ ٣ٞض  طي اإلاىظه اإلاغ٦ؼي  ا٢خهاصَا في ٦بري  وبغامج ا٢خهاصًت مسُُاث الٟترة َظٍ في الجؼاثٍغ
 مشل الىَىُت الا٢خهاصًت اإلاسُُاث بالظ٦غ وهسو الخ٩ىمُت، ؤو الٗمىمُت وماؾؿاجه بىؾاثله الاقترا٧ي، الُاب٘

 مشل ال٨بري  والبرامج ،1974/1977 الشاوي الغباعي واإلاسُِ 1970/1979 لغباعيا واإلاسُِ 1967/1969 الشالسي اإلاسُِ
ت 1000 بىاء ومكغوٕ الٟالخُت ألاعاضخي جإمُم وبغامج الدصجحر، بىاؾُت الخصخغ إلا٣اومت ألازًغ الؿض مكغوٕ  ٢ٍغ

 .(15)ٞالخُت

 والتي ؾاب٣ا، اإلاٗخمضة الؿُاؾاث نٕ اهجغث التي البُئُت اإلاساَغ بسهىم الىعي جؼاًض الشماهِىاث بضاًت وم٘     

. لؤلٞغاص الخُاجُت الجىاهب ؤَم مهملت الخهيُ٘ مجا٫ بلى اججهذ

ت للخىمُت الىَىُت الخُت وي٘ وجم    ؾىت في اإلاؿخدضزت الٗمغاهُت والتهُئت الخسُُِ وػاعة ويٗتها التي ال٣ٍُغ

ت ؤَضاٞها اؾخمضث ،1979 جي اإلاُشا١ مً الخىمٍى  ٧ان الظي 1980/1985 ألاو٫  الخماسخي اإلاسُِ وي٘ م٘ َظا وجؼامً. الَى
. الهىاعي ال٣ُإ ٩َُلت وبٖاصة للبالص الضازلُت اإلاىا٤َ جىمُت بلى حهضٝ

 بالتهُئت اإلاخٗل٤ 87/03ع٢م والخٗمحر الٗمغاهُت التهُئت ب٣اهىن  1987ظاهٟي12 في الٗمغاهُت التهُئت جؼوصث ٦ما
.  الخ٣ا بلٛاٍئ جم والظي الٗمغاهُت

: ًلي ما بلى اإلاؿخضامت الخىمُت وجد٤ُ٣ البِئت خماًت مجا٫ في اإلاسُُاث َظٍ وتهضٝ

اث الًٟاءاث خماًت* . وجشمُجها وا٢خهاصًا ا٩ًىلىظُا الهكت واإلاجمٖى

. الُبُُٗت بالخ٣لباث اإلاغجبُت ألازُاع مً والؿ٩ان ألا٢الُم خماًت*

٠ُ والخشمحن الخماًت*  . ال٣اصمت لؤلظُا٫ وخٟٓها والش٣اُٞت بُُٗتوالِ الترازُت للمىاعص ال٣ٗالوي والخْى

 وج٣ُُم وصعاؾت الا٢خهاصًت، الخىمُت مسُُاث في البُئي البٗض بقغا٥ بًغوعة اإلاغخلت َظٍ في الىعي اػصاص ٣ٞض  
ى مؿب٣ا، لخٟاصحها ٖجها جيخج ٢ض التي البُئُت ألايغاع ٖلى الخٗٝغ ًخم بدُض الجضًضة، للمكغوٖاث البُئي ألازغ  ما َو

. البُئُت اإلاسُُاث بٖضاص ٖىض الاخخُاٍ بمبضؤ ٌٗٝغ

 :البُئي الخلُُم صعاؾاث مفهىم ــ1

٘ البُئي اإلاغصوص ؤو آلازاع لخى٢ٗاث صعاؾت بإهه البُئي الخ٣ُُم بظغاء ٌٗٝغ     ت للمكاَع  واإلاُٟضة، الًاعة الخىمٍى
حر اإلاباقغة  ٧اهذ ؾىاء اإلاجاوعة، اإلاىا٤َ ؤو اإلاكغوٕ ه٣ُتم في اإلاجخم٘ ٖلى ألايغاع و٢ٕى واخخما٫ وهخاثجها اإلاباقغة، ٚو

ىُت ؤو مدلُت  .  (16)آلازاع َظٍ وجٟاصي مٗالجت اظل مً وطل٪ ٖاإلاُت، ؤو َو

٘ في اإلاخاخت البضاثل وازخُاع جدضًض اظل مً وؾُلت البُئي ٞالخ٣ُُم ت، اإلاكاَع  ٖلى الخس٠ُٟ اظل مً الخىمٍى
ىانغ م٩ىهاث ٘ َظٍ ٖم ظمجً ٢ض التي ألايغاع مً البِئت ٖو . اإلاكاَع

 ؤ٦ثر وجضٖمذ ،1972 ؾىت اؾخى٦هىلم ماجمغ بٗض اإلااضخي، ال٣غن  مىخه٠ في الضعاؾاث مً الىٕى َظا ْهغ و٢ض

ىصي ماجمغ بٗض  في ٞٗالت ٦ألُت البُئي الخ٣ُُم ؤو البُئُت الخ٣ىُت الضعاؾاث ؤَمُت ٖلى ؤ٦ض الظي ،1992 ؾخت ظاهحرو ٍع
. الخىمُت اثومكغوٕ البِئت بحن الخىاػن  جد٤ُ٣
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 بدماًت اإلاخٗل٤ 83/03 ال٣اهىن  زال٫ مً بالبِئت، اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهُت الىهىم في الجؼاثغي  اإلاكٕغ بلُه ؤقاع و٢ض

 105/ 07 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم وانضع اإلاؿخضامت، الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ 03/10 ال٣اهىن  و٦ظا ،(17)البِئت
. (18)البِئت لىٕ الخإزحر بضعاؾت اإلاخٗل٤

: البُئي الخلُُم صعاؾاث مًمىن  -2

 اإلاغجبُت باإلاخٛحراث ًخٗل٤ ؤخضَا اإلاخٛحراث، مً نىٟحن ٖلى البُئي الخ٣ُُم لضعاؾاث الخ٣ىُت ال٣ىاٖض جغج٨ؼ   

،  اإلاؼم٘ باإلاكغوٕ . (19)ُٞه اإلاكغوٕ ب٢امت ٌٗتزم الظي بالىؾِ اإلاغجبُت باإلاخٛحراث وآلازغ اهجاٍػ

خىلى ؤَمُت، وألا٦ثر زُىعة ألا٦ثر اإلادخملت عاثالخإسي وحكمل ٘ جإزحر صعاؾت بٖضاص ٍو  م٩اجب البِئت ٖلى اإلاكاَع
 بخد٤ُ٣ الضعاؾت َظٍ وجدب٘ ،(20)اإلاكغوٕ ناخب ه٣ٟت ٖلى وطل٪ بالبِئت اإلا٩ل٠ الىػٍغ َٝغ مً مٗخمضة صعاؾاث

ُاء ٖمىمي . بكإهه ال٣غاع اجساط ٢بل اٍئبول اإلاؼم٘ اإلاكغوٕ خى٫  آعائهم إلبضاء لؤلشخام الٟغنت إٖل

٘ البُئي الخ٣ُُم ٖملُت في ألاؾاؾُت الغ٧اثؼ بخضي الكٗبُت اإلاكاع٦ت حٗخبر خُض غي  جإزحر وطاث للمكاَع  ٖلى ظَى

 جُبُم إلاجاٌ اإلادضص الظهغ الؿالف 07/145 الخىفُظي اإلاغؾىم مً 15 إلى 10اإلااصة خؿب وطل٪ ال٣غاع، اجساط ٖملُت

 .البِئت ٖلى الخإزحر ومىحؼ صعاؾت ٖلى كتاإلاهاص وهُفُاث ومدخىي 

٘ وجب٣ى  بالبِئت اإلا٩لٟت اإلاهالر َٝغ مً مؿخمغة مخابٗت مدل الخإزحر مىظؼ ؤو صعاؾت مدل ٧اهذ التي اإلاكاَع

 ٚحر الاو٩ٗاؾاث مغاظٗت اظل مً الٟٗا٫، الخضزل ٖىامل ؤَم مً للمكغوٕ الخ٣ىُت اإلاخابٗت وحٗخبر. ب٢لُمُا اإلاسخهت

.  (21)جصخُدها بُٛت جى٢ٗها ًخم لم التي ألايغاع اج٣اء اظل مً اإلاالثمت الخضابحر جساطوا اإلاخى٢ٗت

: بُجها مً مؼاًا ٖضة جد٤ُ٣ بلى البُئي الخ٣ُُم صعاؾاث وتهضٝ

 ويمان. ؤلاوؿان بصخت اإلاغجبُت الجىاهب طل٪ في بما ٖلحها والخٟاّ الُبُُٗت واإلاىاعص البِئت خماًت يمان-
. ال٣اصمت لؤلظُا٫ عصاإلاىا َظٍ اؾخضامت

ا بمسخل٠ البِئت بحن الخىاػن  مً هٕى بًجاص-  اإلاكتر٦ت اإلاهلخت لخد٤ُ٣ الخىمُت زُِ ومكغوٖاث ٖىانَغ

. واإلاخباصلت

 َظٍ اهدغاٝ ٖضم ٨ًٟل بما الخىمُت، إلاكغوٖاث اإلاؿخمغة البُئُت واإلاغا٢بت اإلاخابٗت مً الالػم ال٣ضع جد٤ُ٣-

تها هجاخها جًمً التي البُئُت اإلاخُلباث ًٖ اإلاكغوٖاث . واؾخمغاٍع

٘ والاًجابُت الؿلبُت آلازاع جدضًض زال٫ مً ال٣غاع نىاٖت ٖملُت جدؿحن في اإلاؿاَمت- . (22)البِئت ٖلى للمكاَع

: البُئُت اإلاسُُاث وؤق٩ا٫ نىع  عابٗاــــــ

 مسُُاث بلى ج٣ؿُمها ًم٨ً خُض جىُٓمه، جخىلى الظي اإلاجا٫ خؿب البُئُت اإلاسُُاث وؤق٩ا٫ نىع  جخٗضص
. قمىلُت بُئُت ومسُُاث ٢ُاُٖت بُئُت
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  زانت، بُئُت مسُُاث يمً بُئُت ٖىانغ ٖضة جىُٓم الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤوعص: كُاُٖت بُئُت مسُُاث-1
 والخسُُِ ال٨بري، باألزُاع اإلاخٗل٤ الخسُُِ الىٟاًاث، وحؿُحر بصاعة و٢ُإ باإلاُاٍ اإلاخٗل٤ ال٣ُاعي ٧الخسُُِ

. الُا٢ت في بالخد٨م اإلاخٗل٤

 الخسُُِ ؤؾلىب باإلاُاٍ اإلاخٗل٤ 05/12 ع٢م ال٣اهىن  في الجؼاثغي  اإلاكٕغ جبجى: اإلاُاٍ بلُإ اإلاخٗلم الخسُُِ ؤـــ
 اإلاىاعص لتهُئت الخىظُهي باإلاسُِ اإلاخٗل٤ 01-10 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم جبجي زال٫ مً وطل٪ ،(23)اإلااثُت اإلاىاعص لدؿحر

جي واإلاسُِ اإلااثُت .   (24)ماءلل الَى

جي اإلاسُِ زال٫ مً وطل٪: الىفاًاث وحؿُحر إصاعة بلُإ اإلاخٗلم الخسُُِ ـــ ب  الىٟاًاث لدؿُحر الَى

.  (26)قابهها وما اإلاجزلُت الىٟاًاث لدؿُحر البلضي واإلاسُِ ،(25)الخانت

 بالى٢اًت اإلاخٗل٤ 20-04 ع٢م ال٣اهىن  زال٫ مً الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤخضر: الىبري  باألزُاع اإلاخٗلم الخسُُِ ـــ ج
 ٖلُه اإلاهاص٢ت جخم والظي ال٨بري، ألازُاع مً للى٢اًت الٗام اإلاسُِ (27)اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في ال٨بري  ألازُاع مً

. مغؾىم بمىظب

 الخُغ بػاء وؤلانابت ال٣ابلُت خضة مً الخ٣لُل بلى الغامُت وؤلاظغاءاث ال٣ىاٖض مجمٕى اإلاسُِ َظا ًدضص خُض

. (28)ٖلُه اإلاترجبت آلازاع مً لى٢اًتوا اإلاٗجي

خماص وطل٪: الُاكت في بالخدىم اإلاخٗلم الخسُُِ صـــ جي البرهامج ٖلى بااٖل  جم الظي الُا٢ت، في للخد٨م الَى
 خُض ،(29) 149-04 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم و٦ظا الُا٢ت في بالخد٨م اإلاخٗل٤ 09-99 ع٢م ال٣اهىن  بمىظب ٖلُه الىو

 جغ٢ُت الُا٢اث، بحن ما الاؾدبضا٫ الُا٢ت، ا٢خهاص: الخالُت اإلاجاالث في والخضابحر وؤلاظغاءاث ٌ٘اإلاكاع مجمل ٌكمل
الم والتربُت الخدؿِـ البِئت، ٖلى الُا٢ت آزاع مً الخ٣لُو الٟٗالُت، مٗاًغ بٖضاص اإلاخجضصة، الُا٢اث  مجا٫ في وؤلٖا

ت، الٟٗالُت ت الٟٗالُت مجا٫ في البدض الُا٢ٍى .  الُا٢ٍى

 زُِ وي٘ ٌؿتهضٝ والظي  الكمىلي، البُئي الخسُُِ هٓام اإلاكٕغ اٖخمض:الكمىلُت البُئُت اإلاسُُاث-2
م٨ً قمىلي، َاب٘ طاث  البُئي الخسُُِ اإلادلي البُئي الخسُُِ نىعجحن، بلى الخسُُِ مً الىٕى َظا ج٣ؿُم ٍو

 .اإلاغ٦ؼي 

 الخىظُهي اإلاسُِ حكمل التي والخٗمحر، ثتالخهي مسُُاث في وجخمشل: اإلادلُت الكمىلُت البُئُت اإلاسُُاث-ؤ
 .ألاعاضخي قٛل مسُِ و٦ظا والخٗمحر، للتهُئت

 PDAU:والخٗمحر للتهُئت الخىحُهي اإلاسُِ* 

ذ ل٣ض  ظاء الظي 1914 ماعؽ 14 ال٣اهىن  في الؾُما الٟغوسخي الاخخال٫ مىظ الٗمغاهُت اإلاسُُاث ٨ٞغة الجؼاثغ ٖٞغ

 الٟترة جل٪ في الٟغوؿُت الؿلُاث مً ٦مداولت وطل٪ ،"للخٗمحر الخىظُهي زُِالم"و" الٗام الخىظُهي اإلاسُِ" ب٨ٟغة
حن اهدباٍ لجلب حن مجها ٌٗاوي التي والاظخماُٖت الا٢خهاصًت اإلاكا٧ل ٧اٞت لخل حؿعى بإجها الجؼاثٍغ  في زانت الجؼاثٍغ

ظا الؿ٨ً، مجا٫  .٢ؿىُُىت مسُِ في ؤ٦ثر بىيىح ججلى ما َو
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ت وب٣ُذ الاؾخٗماع، ًٖ اإلاىعوزت اإلاسُُاث هٟـ ٖلى الخٗمحر مجا٫ في ٖخماصالا جم الاؾخ٣ال٫ وبٗض    ؾاٍع

. (PUP)" اإلِا٣ذ الٗمغاوي اإلاسُِ"و (PUD)" اإلاىظه الٗمغاوي اإلاسُِ" ٨ٞغة طل٪ بٗض لخٓهغ ،1974 ؾىت ختى اإلاٟٗى٫ 

 اإلاٗض٫ 1990 صٌؿمبر 01 في اإلااعر 29-90 ال٣اهىن  في والخٗمحر للتهُئت الخىظُهي اإلاسُِ الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤ٢غّم  ل٣ض  

 الؾُما له، الخُب٣ُُت والىهىم والخٗمحر التهُئت ٢اهىن  اإلاخًمً 2004 ؤوث 14 في اإلااعر 05-04 ال٣اهىن  بمىظب واإلاخمم
 والخٗمحر للتهُئت الخىظُهي اإلاسُِ بٖضاص بظغاءاث ًدضص الظي 1991 ماي 28 في اإلااعر 177-91 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم

 ؾبخمبر 10 في اإلااعر 317-05 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم بمىظب واإلاخمم اإلاٗض٫ به اإلاخٗل٣ت الىزاث٤ ومدخىي  ٖلُه ٢تواإلاهاص
2005 .

 ال٣ىاهحن مً الٗضًض في الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤ٦ض ٣ٞض الُبُُٗت، والثرواث البِئت خماًت اإلاسُِ ؤَضاٝ يمً ومً

 ج٣خطخي الىَىُت الخىمُت ألن َبُُٗت، مىاعص مً جخًمىه ما و٧ل البِئت خماًت يغوعة ٖلى والخٗمحر التهُئت ٢اهىن  ٞحها بما

 مِٗكت بَاع ٖلى واإلاداٞٓت البِئت خماًت ومخُلباث ظهت مً الا٢خهاصي الىمى بِىمخُلباث الًغوعي  الخىاػن  جد٤ُ٣
 ٧ل في" البِئت ٖلى جإزحرا٫ صعاؾت مبضؤ" ؤو" اإلاؿب٤ الترزُو إلابضؤ" الهاعم الخُب٤ُ زال٫ مً بال َظا ٩ًىن  وال الؿ٩ان،

. والخٗمحر بالتهُئت حٗل٤ ٖمل

 POS: ألاعاض ي قغل مسُِ* 

 وظىصٍ والخٗمحر التهُئت ألاصواث مً الخًغي  والدؿُحر إلاجاليا للخسُُِ خضًشت ؤصاة َى ألاعى قٛل مسُِ

 يمان اظل مً ظا٫،الم حؿُحر في للخد٨م ،01/12/1990 في اإلااعر 90/29 ٢اهىن  بمىظب ْهغ مىٗضما، ٧ان م 1990 ٢بل
ُت ت الخٖى ت الخًٍغ  مىٓىمت في ألازحر الُاب٤ ًدخل والخُاعاث، للمكا٧ل الاؾخجابت زال٫ مً للمضًىت واإلاٗماٍع

ٗخبر الجؼاثغ، في الٗمغاوي الخسُُِ  . للمٗاعيت جهلر ؤي ؤلاٞغاص ؤمام بها الاخخجاط وؿخُُ٘ ٢اهىهُت ؤصاة َو

ت ظُضة ؤصاة ٌٗخبر بط اإلادلُت، ثللجماٖا باليؿبت زانت ؤَمُت له ؤن ٦ما  .اإلاجا٫ جىُٓم في ال٣غاع الجساط لالمغ٦ٍؼ

ه ٣ٞض  الخىظُهي اإلاسُِ جىظحهاث بَاع وفي بالخٟهُل ًدضص الظي اإلاسُِ طل٪ بإهه الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٖٞغ
٣ا ٖلحها، والبىاء ألاعاضخي اؾخسضام ٢ىام ،والخٗمحر للتهُئت  الخىظُهي اإلاسُِ َٝغ مً واإلاىٓمت اإلادضصة للخىظحهاث ٞو

 .والخٗمحر للتهُئت

 ألاخُان ٚالب في ٌُٛي الخٗمحر ؤصواث مً ؤصاة َى ألاعاضخي قٛل مسُِ ؤن الخٍٗغ٠ َظا زال٫ مً لىا ًخطر   
 ال٨مُت للبىاًاث الخًغي  الك٩ل خُض مً والبىاء ألاعاضخي اؾخسضام ٢ىاٖض مٟهلت وبهٟت ُٞه جدضص ٧املت بلضًت جغاب

 اإلاغجبُت البىاء وخ٣ى١  ألاحجام، مً اإلا٨ٗب باإلاتر ؤو اإلاغب٘ باإلاتر ٖىه واإلاٗبر به اإلاؿمىح لبىاءا مً وال٣هىي  الضهُا
 الٗمىمُت، اإلاؿاخاث للبىاًاث، الخاعجي واإلآهغ بها، اإلاؿمىح اليكاَاث و٦ظا ٖلحها اإلا٣غعة والاعجٟا٢اث ألاعاضخي بمل٨ُت

 .الكىإع الاعجٟا٢اث، الخًغاء،

ص الظي ٞهى ألاعاضخي، قٛل بمسُِ مُٛاة ةبلضي ٧ل ج٩ىن  ؤن ًجب  ٖلحها،البىاءو ألاعاضخي اؾخٗما٫ خ٣ى١  ًدضّم
بحّمن  ال٣ىاٖض ًدضص ٦ما اث،البىاء وؤَمُت َبُٗت ًدضص ألاعاضخي اؾخٗما٫ ٖىض و٦ظل٪ البىاء وخ٣ى١  الٗمغاوي الك٩ل ٍو

بحن للبىاءاث، الخاعجي باإلآهغ اإلاخٗل٣ت ت واإلاىا٤َ والُغ٢اث والاعجٟا٢اث الٟالخُت، ألاعاضخي مسُِ َظا ٦ظل٪ ٍو  ألازٍغ
. خماًتها الىاظب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
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ت الكمىلُت البِئت اإلاسُُاث ـــ ب  :اإلاغهٍؼ

تها التي الٟىضخى ازغ ٖلى  بُئُت بغامج وي٘ جم البِئت، وخماًت ةالخىمي بحن الخىاػن  جد٤ُ٣ مجا٫ في الجؼاثغ ٖٞغ

جي الهىضو١  َٝغ مً صٖمها جم 2010 بلى 2001 مً امخضث  مؿاٖضاث ٣ًضم الظيFEDEPالخلىر وم٩اٞدت للبِئت الَى

ر مً" 2005 مىظ الا٩ًىلىجي الغؾم بصعاط جم ٦ما. الخلىر مهاصع ٖلى لل٣ًاء الهىاُٖت للماؾؿاث مالُت  ،(30)"ًضٞ٘ ًلىَو
.  (31)البِئت خماًت مجا٫ في ال٣ىاهحن مً الٗضًض ؾً وجم

جي اإلاسُِ في اإلاسُُاث َظٍ ابغػ  وجخمشل . صعاؾدىا مىيٕى ؾ٩ُىن  والظي ؤلا٢لُم، لتهُئت الَى

: ؤلاكلُم لتهُئت الىَني اإلاسُِ مفهىم*

جي اإلاسُِ ٌٗض  ٖام ووي٢ان بةَاع جضٖم ؤن بٗض 2011 مىظ جُب٣ُه في قٕغ والظي 2030 ألٞا١ ؤلا٢لُم لتهُئت الَى
جي اإلاسُِ ٖلى اإلاهاص٢ت ًخًمً 10/02 ال٣اهىن  بمىظب ،2010  اإلاخ٩اٞئت الخىمُت لخد٤ُ٣ ٞغنت ؤلا٢لُم لتهُئت الَى

ً مىا٤َ ٧ل في واإلاؿخضامت ى الغاقض، والخ٨م ؤلاصاعة بَاع في الَى ه مً ألاو٫  ٌٗض الظي البرهامج َو  اؾخ٣ال٫ مىظ هٖى

. الجؼاثغ

ترظم  جًم والتي والبِئت ؤلا٢لُم تهُئت وػاعة َٝغ مً ق٩لذ ٢ُاُٖت لجىت بةٖضاصٍ ٢امذ الظي اإلاسُِ َظا ٍو
ىُحن زبراء ؤًًا  ألٞا١ اإلاؿخضامت والخىمُت ؤلا٢لُم تهُئت لؿُاؾت ؤلاؾتراجُجُت والترجِباث الخىظحهاث وؤظاهب، َو

. اإلاسُِ َظا لخىُٟظ صًىاع ملُاع ؤل٠ 21 مبلٜ عنض جم و٢ض.2030

: ؤؾاؾِخحن مغخلخحن بلى اإلاسُِ ج٣ؿُم جم و٢ض

جي الىمى جد٤ُ٣ زاللها ًخم 2025 بلى 2015 مً والشاهُت الخُىعي، للٗمل مسههت 2014 بلى 2010 مً ألاولى  الخضٍع
. زانت ٖمىمُت قغا٦ت ٍَغ٤ ًٖ

غج٨ؼ  وجُٟٗل الش٣افي والترار الُبُعي اإلاا٫ عؤؽ ٖلى اإلاداٞٓت بلى تهضٝ  عثِؿُت ؤؾـ زالزت ٖلى اإلاسُِ ٍو

ً مىا٤َ بحن جىػَٗها وخؿً الخىمُت ج٣اؾم في والخًامً وؤلاههاٝ جىاٞؿُت ٖاإلاُت ؾى١  في ًتالخىم . الَى

 :ؤلاكلُم لتهُئت الىَني اإلاسُِ إؾتراجُجُت*

 ب٢لُم بوكاء مجها بؾتراجُجُت زُاعاث ٖلى ٣ًىم ٞهى جىظحهُت، مسُُاث ؤعبٗت ًخًمً اإلاسُِ َظا ؤن ٦ما
 الٗضالت وجد٤ُ٣ ألا٢الُم وجىاٞؿُت ظاطبُت قغوٍ ويمان والبُئي ؤلا٢لُمي، اػن الخى بٖاصة خغ٦ُاث ويمان مؿخضام

:  وهي ،(32)ؤلا٢لُمُت

 البِئت خماًت مجا٫في ؤلاؾتراجُجُت َظٍ ؤَضاٝ جخًمً: الؿاخلي ؤلاكلُم في الىَني اإلاسُِ إؾتراجُجُت**
 ال٣اعي  والجٝغ الؿاخلُت اإلاىا٤َ وخماًت ،ألازغي  وألاوكُت البدغي  الهُض ؤوكُت جىمُتاإلاؿخضامتفي الخىمُت وجد٤ُ٣

بت اإلاىا٤َ وخماًت الخلىر ؤزُاع مً البدغ ومُاٍ  .اإلااجي ألازغي  والترار الَغ

غ اإلاىاؾبت الخ٣ىُاث بىاؾُت اإلااثُت اإلاىاعص بدكض وطل٪: الجبلُت اإلاىاَم في ؤلاؾتراجُجُت**   الؼعاٖت وجٍُى
.  وجدؿُجها اإلاؿ٣ُت اإلاؿاخاث اربخض و٦ظل٪ الجبلُت باإلاىا٤َ اإلاىاشخي وجغبُت
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 البُىلىجي، الخىٕى وخماًت ال٣ٗالوي، واؾخٛالله الٛابي الترار ٖلى والخٟاّ الٛاباث حصجحر بٖاصة و٦ظا     
غ اإلادلُت للمىاعص ألاًٞل والاؾخٛال٫ حهُت وألاوكُت والؿُاخت الخ٣لُضًت الهىاٖت بخٍُى  الا٢خهاص جالثم التي التٞر

. الجبلي لال٢خهاص اإلاالثمت واإلاخىؾُت الهٛحرة هاٖتالو الجبلي،وجغ٢ُت

 ل٩ل ال٣ٗالوي الاؾخٛال٫ في ؤلاؾتراجُجُت َظٍ ؤَضاٝ وجخمشل: والؿهىب الٗلُا الهًاب باكلُم ؤلاؾتراجُجُت** 
الث وجد٤ُ٣ اإلادلُت والباَىُت الؿُدُت اإلااثُت اإلاىاعص ت الخدٍى  او٦ظ. الجىىب بلى الكما٫ مً اهُال٢ا لها الًغوٍع

ت اإلاؿاخاث وخماًت. لؤلعاضخي الٟىيىي  والاؾخٛال٫ الخصخغ م٩اٞدت ٍى ا الٖغ  الؿهىب ؾ٩ان وججىُض وججهحَز

.  الخىمُت ؤٖما٫ في وبقغا٦هم

 ٢لُلت ومخىؾُت نٛحرة وماؾؿاث وم٣اوالجُت، مه٩ُلت وكاَاث خى٫  ًخمدىع  نىاعي وكاٍ جغ٢ُت بلى تهضٝ ٦ما

غ ومخابٗت وعنض للمُاٍ، الاؾتهال٥  .باؾخمغاع الؿبهي اإلاجا٫ جٍُى

 اإلاىٓىماث وخماًت مجها، اإلااثُت وزانت الُبُُٗت اإلاىاعص جغ٢ُت ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ :الجىىب بئكلُم ؤلاؾتراجُجُت** 
ت اإلاىا٤َ وخماًت والصخاعي  الىاخاث في البُئُت ٍى ا الٖغ ت الؼعاٖت وجغ٢ُت. وججهحَز  الؼعاٖت بدشمحن والىاخاث، الصخغاٍو

ل اؾخٛالال الباَىُت اإلااثُت اإلاىاعص الؾخٛال٫ ٣ٖالوي بغهامج بٖضاص ٍَغ٤ ًٖ ًضةظض ؤعاضخي واؾخهالح  ألامض ٍَى
. وجُب٣ُه

غ ًخم ٦ما  غوٝ جخالءم ا٢خهاصًت ؤوكُت جٍُى  وجشمحن الؿ٩ان باخخُاظاث اإلاغجبُت الهىاٖاث وزانت اإلاىا٤َ، َظٍ ْو

 .(33)اإلاىجمُت واإلاىاعص اإلادغو٢اث

حر زال٫ مً للبِئت ؤًٞل خماًت بلى تهضٝ ؤجها ؾتراجُجُاثالا َظٍ ٖلى ًالخٔ ٞما       ويبِ الىؾاثل جٞى

. وألا٢الُم اإلاىا٤َ ٧ل في اإلاؿخضامت الخىمُت يمان عاًت جدذ جىُىي  ألاَضاٝ َظٍ و٧ل بظل٪، ال٨ُٟلت ؤلاظغاءاث

 الخاجمــــت

 اإلاؿخضامت الخىمُت وجد٤ُ٣ ة،البحئ خماًت في قمىلُت ؤو ٢ُاُٖت البُئُت اإلاسُُاث ؤَمُت جخطر الخخام في
لُه جخًمجها، التي وؤلاظغاءاث البرامج زال٫ مً الضولت، في واإلاخىاػهت  بٌٗ وا٢تراح الىخاثج مً ظملت اؾخسالم ًم٨ً ٖو

. اإلاىيٕى َظا لخضُٖم ال٨ُٟلت الخىنُاث

: الىخابج

. ج٣ضمها التي والًماهاث ظغاءاثؤلا زال٫ مً البِئت، وخماًت الخىمُت بحن ونل خل٣ت البُئُت اإلاسُُاث حٗض ــــ
ى ؤال اإلاؿخضامت، الخىمُت  بلحها حؿدىض التي الهامت اإلاباصت ؤخض ج٨َغـ ٖلى حٗمل خُض  يمً البُئي البٗض بصماط  مبضؤ  َو

. الخىمُت بؾتراجُجُت

 الُمؤ١ مسخل٠ بحن واإلاخىاػهت اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ اظل مً هاظٗت وؾُلت البُئُت اإلاسُُاث حٗض ــــ

 اإلاكٕغ خاو٫  والظي البُئي، بالجاهب اَخمامه ي٠ٗ َى للخىمُت الخ٣لُضي الخسُُِ في ال٣هىع  ؤوظه ؤَم ٞمً.الضولت

ٗاث ٚغاع ٖلى الجؼاثغي  . الا٢خهاصًت الخىمُت مسُُاث بٖضاص يمً بالبِئت باالَخمام الضولُت الدكَغ
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ا ومؿخ٣لت بظاتها مدضصة ب٣ُاٖاث البُئُت الٗىانغ مً ال٨شحر العجباٍ وهٓغا ــ ٩ُلُا، بصاٍع  حؿُحر اؾخ٣غ ٣ٞض َو
 الخسُُِ الىٟاًاث، وحؿُحر بصاعة و٢ُإ باإلاُاٍ، اإلاخٗل٤ ال٣ُاعي ٧الخسُُِ ٢ُاُٖت، مسُُاث يمً مجها ال٨شحر

. الُا٢ت في بالخد٨م اإلاخٗل٤ والخسُُِ  ال٨بري  باألزُاع اإلاخٗل٤

م٨ً قمىلي، َاب٘ طاث زُِ وي٘ ٌؿتهضٝ والظي  ولي،الكم البُئي الخسُُِ هٓام اإلاكٕغ اٖخمض ٦ما ـــ  ٍو

 الهىعة جخجؿض خُض. اإلاغ٦ؼي  البُئي والخسُُِ اإلادلي، البُئي الخسُُِ نىعجحن، بلى الخسُُِ مً الىٕى َظا ج٣ؿُم
 ٫زال مً ٞخخجؿض الشاهُت الهىعة ؤما ألاعاضخي، قٛل مسُِ و٦ظا والخٗمحر للتهُئت الخىظُهي اإلاسُِ زال٫ مً ألاولى

جي اإلاسُِ . ؤلا٢لُم لتهُئت الَى

 ألاظُا٫ اؾخٟاصة ٨ًٟل ٣ٖالهُا، اؾخٛالال واؾخٛاللها الُبُُٗت الثروة ٖلى الخٟاّ البُئُت، اإلاسُُاث جًمً ــــ

. مجها الالخ٣ت

م ٖلى ــــ  اءاج٤ ٖلى حٗمل و٢اثُت آلُت ؤهه خُض مً البُئي، الخسُُِ ٖملُت في البُئي الخ٣ُُم بظغاء ؤَمُت مً الٚغ
ت، وكاَاث هدُجت بُئُت ؤيغاع خضور  ال٣ضعة ي٠ٗ في جخمشل والتي والهٗىباث اإلاكا٧ل بٌٗ ًىاظه ؤهه بال جىمٍى

. اإلاسخهت للجهاث الغ٢ابُت الٗملُت مً جدض التي الٗلمُت الخ٣ُ٣ت ووؿبُت اإلاٗىُت، للميكأث واإلاالُت الا٢خهاصًت

: الخىنُاث

 ج٣ىُت جُىعاث مً الىا٢٘ ًٟغيه ما م٘ ميسجمت ج٩ىن  ختى صوعٍت، بهٟت وجدُُجها البُئُت اإلاسُُاث جدضًض-
. ألانٗضة مسخل٠ ٖلى وج٨ىىلىظُت

 اؾخٗما٫ ٣ٖلىت بًغوعة اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن الىعي ووكغ البِئت، خماًت ظمُٗاث مً اإلاضوي اإلاجخم٘ صوع  جُٟٗل-
.  ال٣اصمت ألاظُا٫ خ٣ى١  ٖلى للخٟاّ الُبُٗت الثرواث واؾخٛال٫

 جضُٖم ويغوعة اإلاؿخضامت الخىمُت وجد٤ُ٣ البِئت لخماًت ٧ىؾُلت البُئُت اإلاسُُاث بؾتراجُجُت ة٦ٟاي ٖضم-
 مٗضالث جىامي ْل في الىا٢٘، اعى ٖلى اإلاسُُاث َظٍ ججؿُض وجغا٢ب ج٨ٟل بٗضًت بةظغاءاث اإلاسُُاث َظٍ

. البُئُت الاهتها٧اث

ت ال٣اهىهُت الترؾاهت جضُٖم-  .البُئُت الاهتها٧اث خا٫ في وعصٕ ٞٗالُت ؤ٦ثر بىهىم الجؼاثٍغ

حر- ت ال٩ىاصع جٞى لت البكٍغ  حؿخجُب مسُُاث ووي٘ البِئت، الغقاصة جد٤ُ٣ لًمان البِئت مجا٫ في اإلاَا
: زال٫ مً وطل٪ اإلاجخم٘، لخُىعاث

 ٤ حك٨ُله ؾِخم والظي البُئي الخسُُِ َُئت في الٟجي ال٩اصع جضٍعب . للهُئت الضازلي الىٓام ٞو
 اث في نالٟىحي جضٍعب  الخُِ م٘ الخٗامل ٦ُُٟت ٖلى البِئت، بدماًت اإلا٩لٟت للهُئاث الخابٗت ال٣غاع صٖم مضًٍغ

 .اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى واإلاخابٗت الغنض وآلُاث والخىُٟظًت، الؼمىُت البرامج وبٖضاص البُئُت
 بُت وصوعاث ومدايغاث ٖمل وعقاث جىُٓم  في ؾخجضةالم الخسُُُُت الٗمل آلُت خى٫  وصولُت مدلُت جضٍع

 .اإلاؿخضامت الخىمُت وجد٤ُ٣ البِئت خماًت في وصوعَا الضولت،
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 حر تهضٝ التي الٗالي الخٗلُم وػاعة بغامج وصٖم البُئي، بالخسُُِ الخانت البدشُت الٗمل زُِ صٖم  لخٞى

 .البُئي الخسُُِ بكاون ؾتهخم التي ؤلاؾتراجُجُت الٟىُت ال٩ىاصع

 

الهىامل 

، م 2008لُت الضولُت ًٖ خماًت البِئت، صاع الخلضوهُت، الُبٗت ألاولى، الجؼاثغ، نباح الٗكاوي، اإلاؿاو  (1)

3 .

جضعط الخدى٫ في مىاهج الخسُُِ لبلضان الٗالم هدى مىهج ألاؾخاط الضهخىع مدمـض ٖلي ألاهباعي،  (2)

 ، حامٗت بابل،الخسُُِ الخىمىي البُئي

غ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترونقب٨ت الخسُُِ الٗمغاوي : ي، مخٞى

 araburban.net/category/regional-planning 

. 6، م 2009عيا بؾماُٖل الؿىوي، الخسُُِ ؤلاصاعي، َُبت لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ال٣اَغة،  (3)

خؿىهت ٖبض الٛجي، الخماًت ال٣اهىهُت للبِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ؤَغوخت م٣ضمت لىُل صعظت  (4)

١، جسهو ٢اهىن ؤٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، الض٦خىعاٍ في الخ٣ى

. 139، م 2012/2013

ضة عؾمُت 17/07/2003اإلااعر في  03/10ال٣اهىن  (5) ، اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ظٍغ

. 43ٖضص 

ع، عؾالت ص٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الخ٣ى١، وهاؽ ًخي، آلالُاث ال٣اهىهُت لخماًت البِئت في الجؼات (6)

. 35، م 2007ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، 

غ ومدمض خمى، الا٢خهاص البُئي، صاع الخلضوهُت لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ،  (7) . 58، م 2011مىىع اوؾٍغ

. 141خؿىهت ٖبض الٛجي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  (8)

مكغوٕ الضٖم الٟجي واللىظؿتي لهُئت الخسُُِ : هماجي لضولت ؾىعٍت وز٣ُت اإلاكغوٕبغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلا (9)

غ ٖلى اإلاى٢٘ SYR/11/007 ؤلا٢لُمي : مخٞى

https://wikileaks.org/syria.../335531_SYR10007_RPC_ProjectDocument_V0. 2_JM_9-1-

11_Arabic.docx 

، ٞىط "٢لُمي في جىاػن الكب٨ت الٗمغاهُت، الجؼاثغ همىطظاؤي صوع للتهُئت والخسُُِ ؤلا" ص ٞىػي بىص٢ت، /ا (10)

ت ــ ٢ؿم الجٛغاُٞا  ت ــ مسبر الجٛغاُٞا والتهُئت الٗمغاهُتــ، ٧لُت ٖلىم ألاعى والجٛغاُٞا والتهُئت ال٣ٍُغ التهُئت الخًٍغ

تـــ، ظامٗت َىاعي بىمضًً للٗلىم والخ٨ىىلىظُا، الجؼاثغ، ماي  . 2011والتهُئت ال٣ٍُغ
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ىُت في خهت  (11)  ل٣اء "الؿُض بً مغاص الؿُٗض، اإلاضًغ الٗام لتهُئت وظاطبُت ؤلا٢لُم، في خىاع م٘ ؤلاطاٖت الَى

. 2013، "الُىم

. 141خؿىهت ٖبض الٛجي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  (12)

 (13) Ahmed REDDAF, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse pour le doctorat en droit, 

Université de MAINE, 1991, p. 62. 

. 36ًخي وهاؽ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  مكاع بلُه في

غ ومدمض خمى، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  (14)  .60مىىع اوؾٍغ

ت باإلاجخم٘ الجؼاثغي، صاع ال٨خاب الٗغبي، الُبٗت  (15) هىع الضًً ػمام، الؿلُت الخا٦مت والخُاعاث الخىمٍى

. 177، م 2002ألاولى، 

ذ، الٗضص  (16) ٘، مجلت ظؿغ الخىمُت، اإلاٗهض الٗغبي للخسُُِ بال٩ٍى نالر الٗهٟىع، الخ٣ُُم البُئي للمكاَع

. 144خؿىهت ٖبض الٛجي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م : مكاع بلُه في. 5، م 2005، ًىلُى 43

ضة عؾمُت ٖضص  05/02/1983اإلااعر في  83/03ال٣اهىن  (17) . 06اإلاخًمً خماًت البِئت، ظٍغ

، اإلاخٗل٤ بضعاؾت ومىظؼ الخإزحر ٖلى البِئت، 2007/ 19/05اإلااعر في  07/145اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  (18)

ضة عؾمُت ٖضص  . 34ظٍغ

. 179ًخي وهاؽ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  (19)

. اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت 03/10مً ال٣اهىن  22اإلااصة  (20)

. 180لؿاب٤، م ًخي وهاؽ، اإلاغظ٘ ا (21)

زالض مهُٟى ٢اؾم، بصاعة البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت في ْل الٗىإلات اإلاٗانغة، الضاع الجامُٗت،  (22)

ت،  . 147-146ه٣ال ًٖ خؿىهت ٖبض الٛجي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م . 191، م 2088ؤلاؾ٨ىضٍع

ضة 04/08/2005اإلااعر في  12-05ال٣اهىن ع٢م  (23) . 60عؾمُت ٖضص  اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاُاٍ، ظٍغ

اإلاخٗل٤ باإلاسُِ الخىظُهي لتهُئت اإلاىاعص اإلااثُت  2010-01-04اإلااعر في  01-10اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  (24)

ضة عؾمُت ٖضص  جي للماء، ظٍغ . 01واإلاسُِ الَى

ضة عؾمُت ٖضص  12/12/2001اإلااعر في  19-01ال٣اهىن  (25) . 77اإلاخٗل٤ بالىٟاًاث ومغا٢بتها وبػالتها، ظٍغ

جي لدؿُحر الىٟاًاث الخانت  2003-12-09اإلااعر في  477-03واإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  اإلاخٗل٤ بةٖضاص اإلاسُِ الَى

ضة عؾمُت ٖضص  . 78ووكٍغ ومغاظٗخه، ظٍغ

اإلادضص ل٨ُُٟاث وبظغاءاث بٖضاص اإلاسُِ  30/06/2007اإلااعر في  477-03اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  (26)

ضة عؾمُت ٖضص البلضي لدؿحر الىٟاًاث اإلاجز . 43لُت وما قابهها ووكٍغ ومغاظٗخه، ظٍغ
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اإلاخٗل٤ بالى٢اًت مً ألازُاع ال٨بري وحؿُحر ال٩ىاعر البُئُت في  25/12/2004اإلااعر في  20-04ال٣اهىن ع٢م  (27)

ضة عؾمُت ٖضص  . 84بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ظٍغ

. 160خؿىهت ٖبض الٛجي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  (28)

جي  19/05/2004اإلااعر في  149-04م الخىُٟظي ع٢م اإلاغؾى (29)  الظي ًدضص ٦ُُٟاث بٖضاص البرهامج الَى

ضة الغؾمُت ٖضص  . 32للخد٨م في الُا٢ت، الجٍغ

غ ٖلى  (30) ما٫، مخٞى خحرف هىع الضًً، مدل الخىمُت اإلاؿخضامت يمً ال٣اهىن البُئي، مجلت ال٣اهىن وألٖا

 www.droitentreprise.org: اإلاى٢٘ الال٨ترووي

اإلاخٗل٤ بدؿُحر ومغا٢بت الاؾخٛىاء ًٖ  12/12/2001اإلااعر في  01/19مً بحن َظٍ ال٣ىاهحن ال٣اهىن ع٢م  (31)

اإلاخٗل٤ بالتهُئت الٗمغاهُت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ال٣اهىن  12/12/2001اإلااعر في  01/20الًٟالث، وال٣اهىن 

اإلااعر في  04/09اًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ال٣اهىن ع٢م اإلاخٗل٤ بدم 19/07/2004اإلااعر في  03/10ع٢م 

اإلااعر في  04/20اإلاخٗل٤ بتر٢ُت الُا٢ت اإلاخجضصة في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ال٣اهىن ع٢م  19/08/2004

 .اإلاخٗل٤ بالى٢اًت مً ألازُاع وحؿُحر ال٩ىاعر في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت 25/12/2004

(32) ضة اإلاؿاء، ًىم ًٖ الى غ الؿاب٤ قٍغ٠ عخماوي، وػٍغ البِئت وتهُئت ؤلا٢لُم والؿُاخت، ظٍغ  23/05/2010ٍػ

غ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي (33)  digiurbs.blogspot.com/2013/09/blog-post_16.html: مخٞى
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لىم الدؿُحر، ظامٗت الٗغبي بً مهُضي بإم البىاقي،  ػاًضي خبِب  ت ٖو ؤؾخاط مُٗض ب٩لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

لىم الدؿُحر ظامٗت مدمض بىيُاٝ باإلاؿُلت ت ٖو ُــــسخى بى٢ـــــــــــــــــــــغة ؤؾخاط مُٗض ب٩لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع  .ٖو

 

 

 

 : اإلالخو

 الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث حؿاَم لم بطا ؤَضاٞه ًد٤٣ لً اإلاؿخضامت الخىمُت وجد٤ُ٣ البِئت خماًت مؿاع بن         

 بلى اإلااؾؿاث جضٞ٘ ؤنبدذ ٖىامل ٖضة ٞهىا٥. بالبِئت ؤلايغاع ًٖ اإلاؿاولحن ؤ٦بر ل٩ىجها هًٓغا ُٞه ٞٗالت مؿاَمت
 بهٗىبت جغجبِ ٖغا٢ُل، ٖضة جىاظهه اإلاؿعى َظا ل٨ً ،الٗامت بؾتراججُتها يمً الخىمىي  البُئي البٗض بصعاط في الخ٨ٟحر

.  لخد٣ُ٣ه اإلااؾؿت حؿعى ٢ض الظي الاظخماعي والهضٝ واإلاالُت الا٢خهاصًت ألاَضاٝ بحن واإلاىاػهت الغبِ

 ًٖ للماؾؿاث البُئُت اإلاؿاَمت َظٍ مً ألاصوى الخض يمان ٖلى البِئت ٢اهىن  في الجؼاثغي  اإلاكٕغ هوّم  و٢ض 
 ج٣ىم التي اإلااؾؿاث ٖلى جُب٤ ٢ض ظؼاءاث ٖلى هو ٦ما زانت، إلظغاءاث اإلاهىٟت اإلااؾؿاث وكاءب بزًاٖه ٍَغ٤

 صازل الُىمُت اإلاماعؾاث في وجٓهغ جخد٤٣ الخىظه َظا في الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث مكاع٦ت  ل٨ً. بالبِئت جًغ بخجاوػاث
 بخجؿُض ج٣ىم التي للبِئت الهض٣ًت اإلاىاَىت ئؾؿتالم مٟهىم ًخ٨غؽ وبهظا للماؾؿت ٦ةؾتراجُجُت جبىحها جمّم  بطا اإلاجخم٘؛

.  ألازًغ الا٢خهاص مباصت

 :ملضمــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 التي الؿى١  ا٢خهاص مباصت وججؿضث والاظخماعي الا٢خهاصي الضولت صوع  جغاظ٘ الا٢خهاصًت الٗىإلات ْل في     
ت ٖلى ج٣ىم خذ والاؾدشماع، الخجاعة مماعؾت خٍغ  الا٢خهاصي الٟاٖل لخهبذ الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ؤمام اإلاجا٫ ٞو

ُٟت جىدهغ خحن في ألاؾاسخي،  الا٢خهاصًت الازخالالث لخصخُذ والاظخماعي الا٢خهاصي الًبِ في الضولت ْو
 والالتزام اإلااؾؿاث خى٦مت مباصت في ججؿضث والتي اإلاسخلٟت ألاؾىا١ صازل اإلاماعؾاث في جٓهغ ٢ض التي والاظخماُٖت

.  البِئت خماًت ٢ىاهحن في البِئت بدماًت

٘ مم٨ً عبذ ؤ٦بر جد٤ُ٣ بلى ؤؾاًؾا تهضٝ الا٢خهاصًت ٞاإلااؾؿاث ظا ؤٖمالها؛ ع٢م لٞغ  اؾخجزاٝ ٖىه هخج ما َو

. نالشم باَخت ج٩لٟتها ج٩ىن  ما ٚالًبا والتي الُبُُٗت، اإلاىاعص لهاجه الال٣ٖالوي الاؾخٛال٫ بلى بالىٓغ وطل٪ الُبُُٗت، اإلاىاعص

ضم الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخجزاٝ ل٨ً ظا اإلاىاعص، َاجه هٟاص بلى ًاصي ؾٝى البِئت اخترام ٖو  ٖلى ؾلًبا ًازغ ما َو

. بىٟؿها هٟؿها جدُم ؤنبدذ والتي الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث اؾخضامت

مضي التزام اإلاؤؾؿاث الاكخهاصًت بدماًت البِئت لًمان جدلم 

الخىمُت اإلاؿخضامت  مخُلباث
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ض ؤن الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ٖلى الًغوعي  مً ٧ان ولهظا ُّم  ًًمً بما اإلاىاعص لهظٍ اؾخٛاللها ٦ُُٟت في الىٓغ حٗ

 في باإلاؿاَمت َىاُٖت جلتزم ؤنبدذ ٩٦ل، للمجخم٘ اإلاًاٞت ٢ُمتها حُٗٓم ؤظل ومً الا٢خهاصًت ٞاإلااؾؿاث. صًمىمتها
ظا الُبُُٗت، للمىاعص ال٣ٗالوي والاؾخٛال٫ البِئت ٖلى بالخٟاّ التزامها زال٫ مً وطل٪ اإلاؿخضامت؛ الخىمُت جد٤ُ٣  ما َو

 لها ًد٤٣ ؾٝى البِئت بدماًت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ٞالتزام. ال٣اصمت لؤلظُا٫ بُُٗتالِ الثرواث وصًمىمت ب٣اء ًًمً

. ؤزغي  هاخُت مً الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخضامت ًًمً ؤهه ٦ما ظهت مً جىاٞؿُت محزة

 مؿخىي  وجدؿحن الىَىُت الخىمُت لخضمت ؤؾاسخي ٞاٖل زانت ؤو ٖامت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ؾخهبذ وبهظا

. ألاٞغاص مِٗكت

حر صون  خ٣ُ٣ُت واظخماُٖت ا٢خهاصًت جىمُت جىظض ال  ألن ُٞه؛ وِٗل الظي البُئي للىؾِ خ٣ُ٣ُت خماًت جٞى
 اإلاىاعص ٖلى ؾلًبا ًازغ بالبِئت مؿاؽ ٩ٞل للبالص؛ والاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخىمُت الهلت وز٣ُت ؤلا٩ًىلىظُت اإلاكا٧ل

اصي الُبُعي، بغؤؾما٫ ٌؿمى ما ؤو الُبُُٗت .  ٦بحرة واظخماُٖت ا٢خهاصًت زؿاثغ خ٤ُ٣ث بلى ٍو

ت البِئت خماًت ؤنبدذ لهظا  مً جدضّم  بإن ٦ُٟلت والضولي الضازلي اإلاؿخىي  ٖلى آلُاث اؾخدضار ٍَغ٤ ًٖ يغوٍع
 ال٣ُإ ل٩ىن  الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث مكاع٦ت صون  ًخد٤٣ لً الخىمىي  اإلاؿاع َظا. بالبِئت الًاعة الخجاوػاث
همي مً ؤ٦ثر َى الا٢خهاصي ض في بمؿاَمخه تّم  اإلاؿخضامت الخىمُت حهضص مما الُبُُٗت؛ للمىاعص واؾخجزاٞه البِئت جلٍى

.  ال٣اصمت ألاظُا٫ ومؿخ٣بل

 الجماٖاث في واإلاخمشل اإلادلي، واإلاؿخىي  اإلاغ٦ؼي  اإلاؿخىي  ٖلى اإلاؿاولحن ظهىص ج٩اج٠ صون  ًخد٤٣ لً اإلاؿاع َظا
 خماًت بصعاط ٍَغ٤ ًٖ مىخضة بؾتراجُجُت لغؾم الا٢خهاصي ال٣ُإ م٘ جٟاٖلُت ٖال٢اث جغبِ ؤن ًجب التي اإلادلُت
ىُت بؾتراجُجُت ألًت ألاؾاؾُت اإلاٗالم يمً البِئت  ظٗل صون  جخد٤٣ لً والتي قاملت، واظخماُٖت ا٢خهاصًت لخىمُت َو

اث مً الاظخماعي البٗض .  واإلاالي الا٢خهاصي البٗض ظاهب بلى الا٢خهاصًت اإلااؾؿت ؤولٍى

ىا ى اإلاضازلت َظٍ في ٖلُه هجُب ؤن ؾىداو٫  الظي الدؿائ٫  ًُغح َو ت ألاؾـ ما: َو  اللاهىهُت وآلالُاث الىٍٓغ
ل اإلاؿخضامت، الخىمُت لخدلُم البِئت خماًت مؿاع في الاكخهاصًت للمؤؾؿاث فٗلُت مكاعهت جًمً التي   جًمً َو

  ؟ طلً لخدلُم اليافُت اللاهىهُت ألاخيام الجؼابغي  البُئي اللاهىن 

ً، بلى الضعاؾت ج٣ؿُم ًخم ؾٝى ؤلاق٩الُت َظٍ ٖلى لئلظابتو : َما ٖىهٍغ

. اإلاؿخضامت الخىمُت لخدلُم البِئت خماًت في الاكخهاصًت اإلاؤؾؿاث مؿاَمت ومٗىكاث صواف٘ -ؤوال

 . اإلاؿخضامت الخىمُت مخُلباث لخد٤ُ٣ البِئت بدماًت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث التزام صواٞ٘ - أ

.  اإلاؿخضامت الخىمُت وجد٤ُ٣ البِئت خماًت بهضٝ الا٢خهاصًت إلااؾؿاثا جىاظه التي الٗىاث٤ - ب

 جُٟٗل -ؤ  .   اإلاؿخضامت الخىمُت إَاع في البِئت خماًت ًٖ الاكخهاصًت اإلاؤؾؿت مؿؤولُت جفُٗل آلُاث -زاهُا

ااؾتراجُج زُاًعا باٖخباٍع اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت الا٢خهاصًت اإلااؾؿت التزام ًً  . 

ا التزاًما باٖخباٍع اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في البِئت خماًت ًٖ الا٢خهاصًت اإلااؾؿت مؿاولُت جُٟٗل -ب       ًُ  ٢اهىه

 . اإلااؾؿت ٖلى
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ً

: اإلاؿخضامت الخىمُت مخُلباث لخدلُم البِئت خماًت في الاكخهاصًت اإلاؤؾؿت مؿاَمت ومٗىكاث صواف٘  -ؤوال

 َب٣ت واؾدىٟاص اإلاىازُت، الخٛحراث في ججلذ والتي ٦بحرة، مىازُت ومكا٧ل بُئُت ًغاثحٜ الُىم الٗالم ٌكهض      

ما٫ ماؾؿاث ٞةن البُئي الخغاب َظا ْل في. ال٣ُب ظلُض وطوبان ألاوػون   هٟؿها جضمغ ؤنبدذ ٖامت بهٟت  ألٖا

. َبُعي مىعص ؤي ألاعيُت ال٨غة في ججض لً ًىم ًإحي ٞةهه اإلاىىا٫ َظا ٖلى اؾخمغث وبن بهه بط بىٟؿها،

ا،: لالَخمام بزاعة ألا٦ثر اإلاجا٫ البِئت ؤنبدذ لهظا     ًُ ا، ؾُاؾ ًً ا وا٢خهاص ًُ  هدى الاججاٍ زال٫ مً وطل٪ وز٣اٞ
ما٫، قغ٧اث جسًحر  اإلاضمغة اليكاَاث ًٖ والابخٗاص للبِئت نض٣ًت بإٖما٫ لل٣ُام وػباثجها ؤؾىا٢ها جسًحر و٦ظا ألٖا

 ال٣ًاء مً البض ٖغا٢ُل ٖضة جىاظهه اإلاؿخضامت الخىمُت وجد٤ُ٣ البِئت باخترام الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث التزام ؤن بال. لها
.  ٖلحها

 ٖلى الاظخماُٖت الخىمُت ألَضاٝ ًىٓغ ٧ان الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ز٣اٞت في وحٛلٛله البُئي الىعي ْهىع  ٢بل    
ما٫، اإلاخهلت ألاَضاٝ ًٖ مىٟهلت ؤجها  ؤنبدذ بط الؿاب٣ت؛ الىٓغة حٛحرث نلتالخا الخُىعاث م٘ ل٨ً باأٖل

 واللظان الخىاٞؿُت اإلاحزة ا٦دؿاب وبالخالي البُئي، الجاهب ًغاعي الظي الخ٨ىىلىجي الابخ٩اع جد٤ُ٣  ٖلى جغ٦ؼ اإلااؾؿاث
خباعاث صمج جمّم  بطا نىعَما بإًٞل ًخد٣٣ا ؤن ًم٨ً ما٫ بصاعة بؾتراجُجُت في والبُئُت الاظخماُٖت الٖا  ،البضاًت مً ألٖا

ظا غ بلى ًاصي ؾٝى ما َو ٟحن، وألاؾىا١، الابخ٩اعاث،: مً الشاوي الجُل جٍُى  ؤلاهخاط صًمىمت جد٤ُ٣ وبالخالي واإلاْى
 ( ). ٩٦ل وللمجخم٘ ولال٢خهاص للماؾؿت اإلاؿخضامت الخىمُت وبالخالي

  .اإلاؿخضامت الخىمُت لخدلُم البِئت خماًت إلى الاكخهاصًت باإلاؤؾؿاث جضف٘ التي الضواف٘ -ؤ

 بإن ملؼمت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ؤنبدذ الُبُُٗت اإلاىاعص في اإلاتزاًض والخىا٢و اإلاىازُت للخٛحراث هًٓغا       
امت ألاؾاسخي اؾتراجُجُاتها يمً البِئت جً٘ وؤن الا٢خهاصًت، ؾُاؾاتها في الىٓغ حُٗض  في البُئُت اإلاك٨الث جىدهغ ٖو

 في مدىعٍت ٖىامل ٧لها وهي. البُئُت الُبُُٗت اإلاىاعص واؾخجزاٝ الخلىر، الؿ٩اوي، الاهٟجاع مك٩لت: هي مك٨الث، زالر
حر ٍَغ٤ ًٖ الخىمُت جد٤ُ٣   اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ بٛغى وطل٪ الؿاب٣ت، الٗىانغ لخٟٔ ال٨ُٟلت آلالُاث جٞى

  الٗام  الا٢خهاصي  ال٣ُإ  مً بمؿاَمت

 ( ).الخام و

ىا٥  َظٍ ج٣ؿم ؤن ًم٨ً ( ).البُئي البٗض ٖاج٣ها ٖلى جإزظ ؤن اصًتالا٢خو باإلااؾؿاث صٞٗذ ؤؾباب ٖضة َو

اصة جخٗل٤ وصواٞ٘ الُبُُٗت، ومىاعصَا اإلااؾؿت مدُِ بدماًت جخٗل٤ صواٞ٘: بلى الضواٞ٘  الا٢خهاصًت اإلاغصوصًت بٍؼ
:  للماؾؿت

 

                                                           
 .7ػ، ص  20القاىرة، الدار الدولية لالستشارات الثقافية، الطبعة االوذل،  فيليب كوتلر، نانسي رل، ترمجة عال أمحد إصالح،ادلسؤولية االجتماعية للشركات، - ( )
ئة بالتنمية عبد احلميد زميت، أليات محاية البيئة ودورىا يف حتقيق التنمية ادلستدامة يف اجلزائر، مداخلة مقدمة يف ادللتقى الدورل العالقة اليب -مي زعياط، أ -د - (2)

 .5 20أفريل  29-28لـو االقتصادية والتسيًن، جامعة جيجل ،الواقع والتحديات، كلية الع
(3)
 Raymond Guillouzo, Entrepreneuriat, développement durable et territoires – approche 

conceptualisées, Françoise bouvard, paris :2014, p 101- 
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:  ٌُٗتالُب ومىاعصَا اإلاؤؾؿت مدُِ بدماًت اإلاغجبُت البِئت بدماًت اإلاؤؾؿت التزام صواف٘ -1-ؤ

 :في الضواٞ٘ َظٍ جخجلى

 نالخت ٚحر البِئت ًجٗل مما والىباجاث؛ والخُىاهاث، والهىاء، ٧اإلااء،: اإلاخجضصة اإلاىاعص ظىصة وجضوي الخلىر - 
ظا ٖلحها، الخُت ال٩اثىاث الؾخمغاع . الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ٖلى ؾلًبا ًازغ ما َو

ؿتهل٪ ًسغط ما ؤن خُضب والُا٢ت، ٧اإلاٗاصن،: اإلاخجضصة ٚحر اإلاىاعص اؾخجزاٝ -2  الُبُٗت ٢ضعة ب٨شحر ًٟى١  مجها َو
لت مضة مغوع بٗض بلى خالتها، بلى حٗىص وال جخجضص ال ؤجها خُض الُبُعي؛ عؤؾما٫ بَما٫ ْل في ججضًضَا ٖلى  ج٣ضع ال ٍَى

 ( ).بكغي  بم٣ُاؽ
ظا الهىاُٖت، الضو٫  في وزانت الخلىر لخ٩لٟت اإلاؿخمغ التزاًض -  ض ما َو  الًغاثب و٦ظا لٗالطا ج٩لٟت مً ًٍؼ

 .الٗالط مً ؤخؿً ٞالى٢اًت خضوزه؛ ٢بل الخلىر جخٟاصي ؤن الا٢خهاصًت باإلااؾؿاث ألاظضع ٞمً البُئُت، والغؾىم
 اه٣غاى و٦ظا الهالخت، ألاعاضخي وبالخالي الخًغاء اإلاؿاخاث ج٣لو بلى ًاصي مما ألامُاع؛ وهضعة الجٟاٝ -4

ظا الخُت؛ ال٩اثىاث  . ولىجيالبي الخىٕى حهضص ما َو
اث جؼاًض -  اػاث ال٨غبىن  ؤ٦ؿُض زاوي مؿخٍى  في ز٣ب ْهىع  و٦ظا ؤلاوؿاوي، لليكاٍ هدُجت الخغاعي  الخبـ ٚو

 . ألاوػون  َب٣ت

اصة اإلاغجبُت اإلاؿخضامت الخىمُت لخدلُم البِئت بدماًت اإلاؤؾؿت التزام صواف٘-2-ؤ :  الاكخهاصًت مغصوصًتها بٍؼ

 ( ): في الضواٞ٘ َظٍ جخجلى

اصة  -   لتزاًض هًٓغا اإلااؾؿاث َٝغ مً البِئت خماًت مؿاع في الاهسغاٍ اػصاص: الؿىق  في وخهتها بُٗاثالم ٍػ
 وطل٪ البِئت، خماًت مجا٫ في ومباصعاث بمؿاعي ج٣ىم التي اإلااؾؿاث مؿاهضة بلى وؾُٗه ال٣ًاًا بهظٍ الٗام الغؤي وعي
ى البِئت، خماًت ج٩ال٠ُ ٌُٛي ؤ٦بر، ؤٖما٫ مع١  جد٤ُ٣ بلى ًاصي مما وزضماتها؛ مىجاتها ا٢خىاء جًُٟل ٍَغ٤ ًٖ  ما َو

مالء مؿخ٣غة ؤعباح ًمىدها ُاء ٖو  .ؤٞو

ت -2 ت الٗالمت مياهت جلٍى ت ٖالمت عبِ ًاصي :الخجاٍع  ل٨ؿب  البِئت خماًت: مشل اظخماُٖت، ب٣ًُت ما ججاٍع
٣ضم جل٪، في اإلاؿتهل٨حن ز٣ت  بٗض  –بٗباعة ال٣ٟهاء بٌٗ طل٪ يٖل ٖبر و٢ض. الٗالماث بباقي م٣اعهت جىاٞؿُت محزة لها ٍو
ظا  –الٗالمت عوح ا في الاؾخمغاع بٛغى للٗالمت اإلاؿدشمغة الكغ٦ت مااػعة بلى الؿعي بلى اإلاؿتهل٨حن ًضٞ٘ ما َو  مؿاَع

 ( ).والخحري  الاظخماعي

ؼ -  غ :وهفىطَا الكغهت نىعة حٍٗؼ ت وؾمٗت بًجابُت صٖاًت البِئت بدماًت اإلااؾؿت التزام ًٞى  م٘؛اإلاجذ في ٢ٍى
ظا  .ٖجها والضٞإ خماًتها بلى والؿعي الكغ٦ت بلى باالهخماء ؤلاخؿاؽ بلى بالٛحر ًاصي ما َو

                                                           
 7 -6 -5 ،ص ص 2008األردف، : ر والتوزيعصلم عبود صلم، البعد األخضر لألعماؿ، دار الوراؽ للنش - ( )
 .و ما بعدىا 20فيليب كوتلر نانسي رل، ادلرحع السابق، ص - (2)
 .24ادلرجع نفسو، ص - (3)
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 جد٤٣ للبِئت الهض٣ًت الاظخماُٖت ٞاإلاباصعاث: بالٗاملحن والاخخفاّ والخدفحز الجظب ٖلى اللضعة اػصًاص -4
ا جإزحًرا ًُ  َظٍ في مىهب ٦ؿب بٛغى الجهض بظ٫ بلى الٗمل مىانب ٖلى الخهى٫  في الغاٚبحن وجضٞ٘ هٟىؽ، في بًجاب

ظا اإلااؾؿاث؛ حر اإلاخمحزة ال٨ٟاءاث ٖلى للخهى٫  ؤوؾ٘ مجا٫ جد٤٣ بلى ًاصي َو  .اإلااؾؿت صازل ؤًٞل زضمت لخٞى

ا :الدكغُل جيالُف اهسفاى -  اصة بلى ًاصي ٢ض للبِئت نض٣ًت بإٖما٫ ال٣ُام بلى اإلاباصعة: ْاَغًٍ  الخ٩ال٠ُ، ٍػ
اصة جاصي اإلاباصعاث َظٍ بن بط طل٪؛ ٨ٖـ الىا٢٘ ألامغ خ٣ُ٣ت في ل٨ً  .بُئُا اإلااؾؿت اللتزام هدُجت والخىاٞؼ الهباث لٍؼ

 اؾخسضام وبٖاصة الىٟاًاث، مًاع ج٣لُل: ؤظل مً بُئُت مباصعاث جدبجى التي الكغ٧اث ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع ٦ما
غ  بخضي بها ٢امذ مباصعة: طل٪ ؤمشلت ومً. ٣ٞاثالً في الا٢خهاص جد٤٣ واإلاُاٍ. ال٨هغباء اؾتهال٥ وجغقُض اإلاىاص، وجضٍو

٨ُت، الكغ٧اث حر ؤه٠ٓ َىاء: حؿمى الُا٢ت لهُاهت مباصعة ؤَل٣ذ والتي ؾِؿخمجز، ؾِؿ٩ى قغ٦ت وهي ألامٍغ  وجٞى
حر للكغ٦ت خ٣٣ذ والتي الضوالعاث، بمالًحن ا، صوالع ملُىن  4.5 هدى جٞى  جسًُٟاث ٖلى جخدهل بإن طل٪ ًم٨جها ٦ما ؾىىًٍ

ا صوالع ملُىن  5.7 ب٣ُمت  للٛاػ باؾُُٟ٪ قغ٦ت في واإلاخمشل مٗه، جخٗامل ٧اهذ الظي اإلادلي الُا٢ت مىعص مً ؾىىًٍ

 ( ). وال٨هغباء
ً باليؿبت الجاطبُت اػصًاص -6  :للمؿدثمٍغ

اصة البِئت خماًت مؿاع في اإلااؾؿت اهسغاٍ ًاصي  اؾخ٣ُاب ٖلى ل٣ضعتها هٓغا وطل٪ ألاؾهم؛ ٢ُمت لٍؼ

،ً ظا اإلاؿدشمٍغ . اإلاالي ؤصائها جدؿً بلى ًاصي ما َو
 ا٢خهاصًت مؼاًا لها جد٤٣ البِئت، خماًت ٢ًاًا بدبجي الا٢خهاصي ال٣ُإ ماؾؿاث الترام ؤن بلى هسلو وبهظا    

 .اإلاؿاع َظا في الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث اهضماط صون  جدى٫  ٖىاث٤ َىا٥ ؤن بال حٗىى ال ومالُت،

 .اإلاؿخضامت الخىمُت وجدلُم البِئت خماًت إلى تهضف التي ناصًتالاكذ اإلاؤؾؿاث جىاحه التي الٗىابم -ب

  الا٢خهاصًت ماؾؿاث حٗاملذ     
ً

ا حٗامال ًُ ا؛ ه٣ل لم بن البِئت م٘ ؾلب ًُ  الهافي والهىاء الى٣ي اإلااء جإزظ ٞهي ٖضاث

ىاء ماء،: بلى لخدىلها الخًغاء وألاعاضخي  وجد٤ُ٣ البِئت بدماًت ةالا٢خهاصي اإلااؾؿاث ٞالتزام ظغصاء؛ وؤعاىٍت  ملىر، َو

ا ٖغا٢ُل ٖضة جىاظهه اإلاؿخضامت، الخىمُت  (( )): ًلي ُٞما هىظَؼ

 زٌٟ زال٫ مً وطل٪ ألاعباح، مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر جد٤ُ٣ وعاء حؿعى الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث مٗٓم بنّم  - 

٣ت بإي الىخضة ج٩لٟت ظا ٧اهذ، ٍَغ ض الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخجزاٝ بلى ًاصي َو . البِئت وجلٍى
ض هي ج٣ىم ٖىضما بالبِئت اإلاخٗل٣ت الخ٩لٟت تهمل الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ؤٚلب بنّم  -2  البُئُت ٞاإلاىاعص. البِئت بخلٍى
 ٦خ٩ال٠ُ البُئُت اإلاىاعص لخ٩ال٠ُ جدملها ٨ٞغة ج٣اوم ْلذ ٞالكغ٧اث م٣ابل، صون  ؤلاهخاظُت الكغ٦ت ٖملُاث في حؿتهل٪

 ٞةن البُئُت اإلاىاعص ج٩لٟت ًخدمل مً َىا٥ ٧ان وبن. مجاهُت مىاعص هي الكاجٗت البُئُت اإلاىاعص ؤٚلب ؤن ما٦ضة صازلُت،
خدمل ًضٞ٘ الظي اإلاجخم٘ .  الخ٩لٟت َظٍ ٍو

ان  مبضؤ": بلى "ًضف٘ اإلاجخم٘ مبضؤ": مً الاهخ٣ا٫ ؤظل مً الكغ٧اث ٖلى جتزاًض الًٍٛى ؤنبدذ ما وؾٖغ

اصة مً ًدض لً اإلابضؤ َظا ؤن بال ،"ًضف٘ اإلالىر  الؼباثً بلى الخ٩ال٠ُ َظٍ بى٣ل ج٣ىم ؾٝى الكغ٧اث ؤن ا٦م الخلىر، ٍػ

                                                           
 .29ادلرجع نفسو، ص - ( )
 .20-9 صلم عبود صلم،، ادلرجع السابق، ص  - (2)



 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

180 

 للخض ظهىص ببظ٫ الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث بلؼام بل الخ٩ال٠ُ جدمل مً ؤ٦ثر َى ٞاإلاُلىب الؿٗغ، في صمجها زال٫ مً

حر الىٟاًاث مً زالُت وزضماث مىخجاث بلى الخىنل زال٫ مً وطل٪ الخلىر، مً  . جماما ملىزت ٚو

لت اإلاهالر ٖلى ألامض ٢هحرة للمهالر ٢خهاصًتالا اإلااؾؿاث حٛلُب -   خملت بعياء ؤظل ٞمً: ألامض ٍَى
 جد٤ُ٣ ؤظل مً الٗمل ؤو للخ٨ٟحر الى٢ذ مً مدؿ٘ َىا٥ ٩ًىن  ال ٞةهه الؾدشماعاتها، ؤٖلى ٖاثض جد٤ُ٣ زال٫ مً ألاؾهم

ؿخمغ مخجضص ل٨ىه مدضوص، ٖاثض لت إلاضة َو . ٍَى

ت الٛاباث باؾخجزاٝ ج٣ىم يالذ ألازكاب نىاٖت قغ٧اث طل٪ ومشا٫  مم٨ً عبذ ؤ٢صخى لخد٤ُ٣ بال لصخيء ال بؿٖغ

م ا ج٣ىم ؤجها مً بالٚغ ًُ مالها اإلاؿخ٣بلُت الٗىاثض مهضع بةلٛاء ٖمل . أٖل

 
ً

ىض ب٣ؿىة، اإلاىاعص اؾخٛال٫ ًخمّم  ٞةهه الٗاثض؛ الؾخمغاع اإلاىعص بصامت مً وبضال  مىعص مً الاهخ٣ا٫ ًخم مىه الاهتهاء ٖو

.  آلازغ َى ؾخجزاٞها ؤظل مً آلزغ

اصة بلى ًاصي ؾٝى بالبِئت الاَخمام ؤن الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث جغي  -4 ى ج٩الُٟها، ٍػ . ؤعباخها مً ًى٣و ما َو

اصة م٣ابل وفي ؤهه بال ا ؤ٢ل إلاىخجاث وبهخاظها للبِئت، الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث مغاٖاة ٞةن الخ٩لٟت ٍػ
ً
ش  طاث ؤو جلٍى

ض مٗضالث ى الؼباثً، بظظ بلى ًاصي ؾٝى نٛغي  جلٍى ض ما َو  ( ).ؤعباخها مً ًٍؼ

م٨ً البُئي، الخلىر حجم مً ػاص الخ٨ىىلىظُا ٖلى الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث اٖخماص -   قغ٧اث هالخٔ ؤن ٍو
ما٫ عث التي ألٖا  ج٨ىىلىظُا في اإلاؿاَماث مً ال٣لُل بال لضحها لِـ طل٪ م٣ابل وفي الىٟاًاث، ٖالُت ج٨ىىلىظُاث َىّم

. وزاثواإلال الىٟاًاث مىسًٟت

ما٫ قغ٧اث ٖلى ٌٗاب وما ه بٗض الخلىر مٗالجت بلى جلجإ ما -ٚالًبا –ؤجها َى ألٖا  مىه، الى٢اًت  مً بضال و٢ٖى
ع  جهضًغ بلى الكغ٧اث جلجإ ألاخُان ٚالب وفي. خض ؤ٢صخى بلى الخلىر وؿبت زٌٟ ٖلى حٗمل ؤن بالكغ٧اث ٞاألظضّم

 باهسٟاى ومخذججت الٗىإلات، ؾخاع جدذ الىامُت الضو٫  بلى لىزتالم مهاوٗها ه٣ل زال٫ مً وطل٪ اإلالىزت، ج٨ىىلىظُتها

 ( ).الٗاملت الُض ج٩لٟت

:        اإلاؿخضامت الخىمُت مخُلباث لخدلُم البِئت خماًت في الاكخهاصًت اإلاؤؾؿت مؿاَمت جفُٗل آلُاث: زاهُا  

 جًمً آلُاث وظىص مً بض ال صامتاإلاؿذ الخىمُت جد٤ُ٣ وبالخالي البِئت بدماًت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث جلتزم ختى
 البِئت ٖلى بالخٟاّ التزامها ؤن ٦ما الغبدُت، مً ٢ضع ؤ٦بر جد٤ُ٣ بلى ؤؾاًؾا تهضٝ الا٢خهاصًت ٞاإلااؾؿاث طل٪؛

.  بياُٞت ج٩ال٠ُ ًدملها ؾٝى

 يمً البِئت خماًت بةصعاط َىاُٖت بما: البِئت خماًت بلى حؿعى اإلااؾؿاث ؤنبدذ البُئي الىعي اهدكاع م٘ ل٨ً
 خماًت في مؿاَمتها لًمان الجؼاثغي  البِئت ٢اهىن  جًمجها التي ال٣اهىهُت الالتزاماث بم٣خطخى ؤو الٗامت، بؾتراجُجُتها

. صًمىمتها وتهضص بالبِئت جًغ ججاوػاث و٢ٕى وجٟاصي البِئت

                                                           
(1)
 - Raymond Guillouzo, p 10 . 

 . 24ص صلم عبود صلم، مرجع سبق ذكره،  -(2)



 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

181 

ا اإلاؿخضامت الخىمُت  لخدلُم البِئت خماًت ًٖ الاكخهاصًت اإلاؤؾؿت مؿؤولُت جفُٗل - أ  ًاعر باٖخباَع

. اؾتراجُجي

  البُئي البٗض اؾتراجُجُاتها يمً جضعط الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث مً الٗضًض ؤنبدذ      
ً
 الاظخماعي، البٗض وزانت

ى الؼباثً، ظلب زال٫ مً الخىاٞؿُت ٖلى جإزحراث مً له إلاا  الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ٞالتزام. ألازًغ بالؼبىن  ٌؿمى ما َو
 ًًمً البِئت بدماًت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث التزام ٞةن ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً افؿُتجً محزة لها ًد٤٣ البِئت بدماًت

ى الُبُُٗت؛ اإلاىاعص ٖلى الخٟاّ زال٫ مً وطل٪ الاؾخضامت، لها .  الُبُعي اإلاا٫ بغؤؽ ٌؿمى ما َو

:   جىافؿُت محزة لها ًدلم البِئت بدماًت الاكخهاصًت اإلاؤؾؿاث التزام -1-ؤ

 واإلاؿخ٣بلُت الخالُت ألاؾىا١ في الخىاٞؿُت للمحزة الجضًض واإلاهضع الاَخمام مغ٦ؼ لُىما البِئت ؤنبدذ    
غاٝ ظمُ٘ جضزل ًخُلب مما ؤلاوؿاهُت الخُاة حهضص ؤنبذ البُئُت اإلاىاعص ٞاؾخجزاٝ الا٢خهاصًت، للماؾؿاث  ألَا

ت ألا٦ثر ثاإلاىٓما هي الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث وحٗض البُئُت، اإلاىاعص في الجًز٠ َظا إل٣ًاٝ  اإلاٗانغة؛ اإلاجخمٗاث في خٍُى
 الكغ٦ت، جسًحر  زال٫ مً وطل٪ بةٞؿاصٍ، ٢امذ ما جهلر وؤن البُئي، البٗض ٖاج٣ها ٖلى جإزظ ؤن البض ٞةهه وبالخالي
٣هض  واججاَاتها ولىاثدها البِئت م٘ مخالثمت ظٗلها في حؿاَم ظؼثُت، ؤو قاملت بُئُت لؿُاؾت جبىحها الكغ٦ت بخسًحر ٍو

ما٫ ٢ُإ ٖلى الخإزحر وبالخالي بالخىامي؛ آلازظة ؾاؾُتألا  ( ).بغمخه ألٖا

  طل٪ م٣ابل وفي اهه بال بياُٞت، ج٩ال٠ُ ًدملها ٧ان وبن البِئت بدماًت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ٞالتزام      
ظا جىاٞؿُت محزة ًمىدها اصة بلى ًاصي ما َو ى بُئُت مؼاًا طاث الخًغاء وزضماتها مىخجاتها ٖلى الُلب ٍػ  ٖلحها ٌٗىص ما َو

.  والبُٗض اإلاخىؾِ اإلاضي ٖلى بالٟاثضة

:  الاؾخضامت لها ًدلم البِئت بدماًت الاكخهاصًت اإلاؤؾؿاث التزام -2-ؤ

ؿمى الُبُُٗت، الثرواث ٖلى الخٟاّ وخماًتها البِئت باخترام الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث التزام ٖلى ًترجب       بغؤؽ َو
ظا الُبُعي، اإلاا٫ ًمً ال٣اصمت، لؤلظُا٫ الثروة وخٟٔ اإلاؿخضامت الخىمُت خ٤٣ي َو ى اإلااؾؿت؛ صًمىمت ٍو  ٌؿمى ما َو

 ا٢خهاصَا بلى ًاصي الخلىر ججىب ؤن بدُض الٗالط مً زحر الى٢اًت بمبضؤ جإزظ التي الكغ٦ت ؤي اإلاؿخضامت، بالكغ٦ت

. مًاٍع إلاىاظهت جخدملها التي البآَت للخ٩ال٠ُ

اصة بلى ًاصي مما ألاؾهم؛ خملت بعياء بهضٝ وطل٪ مم٨ً، عبذ ؤ٢صخى ٤ًجد٤ بلى تهضٝ ٞالكغ٧اث  ؤلاهخاط، ٍػ

اصة وبالخالي غى اإلاؿتهل٨حن ٖضص ٍػ .  الُبُعي اإلاا٫ عؤؽ ؤو الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخجزاٝ بلى ًاصي اإلاىخجاث؛ مً ٢ضع ؤ٦بر ٖو

 لهظا الؾخٛاللها؛ َبُُٗت مىاعص ؤًت ًٝه ججض ال ًىم ًإحي ٣ٞض اإلاؿاع َظا في الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث اؾخمغث ٞةطا
٣ت اؾخسضامها ٍَغ٤ ًٖ اإلاىاعص َظٍ اؾخٛال٫ ٦ُُٟت في الىٓغ حُٗض ؤن البض  لؤلظُا٫ صًمىمتها جًمً ختى ٣ٖالهُت بٍُغ

 ٞةطا الٛاباث باؾخٛال٫ ج٣ىم والتي الخكب لهىاٖت قغ٦ت ٞمشال. طاتها خض في اإلااؾؿت صًمىمت ًًمً مما ال٣اصمت،
تها؛ مٍٟغ ٚال٫باؾذ ٢امذ ظا الخكب ٖلى للخهى٫  ؤشجاًعا ُٞه ججض ال ًىم ٞؿُإحي واؾخجٞز  َظٍ اؾخضامت حهضص ما َو

.  الكغ٦ت

                                                           
 .63 ادلرجع نفسو، ص  - ( )
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 التزاًما باٖخباٍع اإلاؿخضامت الخىمُت إَاع في البِئت خماًت ًٖ الاكخهاصًت اإلاؤؾؿاث مؿؤولُت جفُٗل-ب

ا ًُ :  اإلاؤؾؿت ٖلى كاهىه

 ؤلؼم ٣ٞض ظاهبحن مً وطل٪ للماؾؿاث، البُئُت بااللتزاماث جخٗل٤ خ٩اًما،ؤ الجؼاثغي  البِئت ٢اهىن  جًمً      
 اإلاجاوع  للمدُِ إلاًاع  حؿببها ٖضم مً الخإ٦ض بٛغى اؾخٛال٫ عزهت ٖلى الخهى٫  بًغوعة اإلاهىٟت اإلايكإة اإلاكٕغ

-20 في الهاصع 10-03 ع٢م  ال٣اهىن  مً الخامـ الٟهل في اإلاهىٟت للماؾؿاث بدىاوله طل٪ الهىاعي؛ ألامً وخماًت لها

 بالبِئت ٖال٢ت لها التي الخانت وال٣ىاهحن ال٣اهىن  َظا ؤن ٦ما. اإلاؿخضامت الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت واإلاخٗل٤ 07-2003

  .                              البِئت لخماًت اإلاىٓمت باألخ٩ام بزاللها خالت في الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ٖلى جُب٤ ظؼاءاث جًمىذ

لُه   ٖلى ٢بلُت ع٢ابت هٓام وي٘ ٍَغ٤ ًٖ اإلاهىٟت للماؾؿاث باليؿبت للبِئت و٢اثُت خماًت وي٘ ٞاإلاكٕغ ٖو
ت، لجؼاءاث ؾىه ٍَغ٤ ًٖ الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث َٝغ مً ججاوػاث و٢ٕى خالت في عصُٖت خماًت وهٓم بوكاءَا  بصاٍع

 ( ).لبِئتبا مًغة بإٖما٫ ج٣ىم التي اإلااؾؿاث ٖلى جُب٤ وظىاثُت مضهُت

:  اإلاهىفت اإلاؤؾؿاث اؾخغالٌ عزهت -1-ب

 في بال الجؼاثغ في البِئت ٖلى وؤزُاع الجىاع مؿاوت  حؿبب التي الهىاُٖت اإلااؾؿاث بمك٩ل الاَخمام ًٓهغ لم    

 التي واإلاؼعجت صخُت الٛحر  الخُحرة واإلااؾؿاث بالٗماعاث اإلاخٗل٤ ( )76/34 ع٢م اإلاغؾىم زال٫ مً وطل٪ 1976 ؾىت
. الالث٣ت ٚحر ؤو الىٓاٞت ٖىهغ بلى جٟخ٣غ

 اإلااؾؿاث َظٍ بوكاء هٓم والظي البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ 03/83 ع٢م البِئت ٢اهىن  بمىظب ؤلغي الظي اإلاغؾىم َظا
ى الجىاع مًاع مً الخماًت ٖىىان جدذ مىه الغاب٘ الباب في الخُغة   اإلايكإة حؿمُت اإلااؾؿاث َظٍ ٖلى ؤَل٤ الظي َو

 (( )). ؾاب٣ا اإلاظ٧ىع  03/10ع٢م بال٣اهىن  ؤلغي  و٢ض ( ). اإلاهىٟت

دضص اإلاهىٟت اإلايكإة ًًبِ الظي 98/ 339 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم نضع ٦ما  (( )). ٢اثمتها ٍو

ذ  ال٣اهىن  َظا ألخ٩ام جسً٘'' : ب٩ىجها اإلاهىٟت اإلايكأث اإلاٟٗى٫  الؿاعي  البِئت خماًت ٢اهىن  مً 18 اإلااصة ٖٞغ
 ؤو َبُعي شخو ًمل٨ها ؤو ٌكٛلها التي اإلايكأث ٖامت وبهٟت واإلاىاظم الدجاعة وم٣ال٘ واإلاكاٚل والىعقاث اإلاهاو٘
 البُئُت والىٓم والٟالخت وألامً والىٓاٞت الٗمىمُت الصخت ٖلى ؤزُاع في جدؿبب ٢ض والتي زام، ؤو ٖمىمي مٗىىي،

 '' الجىاع بغاخت اؽاإلاـ في جدؿبب ٢ض ؤو الؿُاخُت واإلاىا٤َ واإلاٗالم الُبُُٗت واإلاىاعص

 للترزُو زايٗت ميكأث زُىعتها، خؿب وطل٪ ٢ؿمحن بلى اإلاهىٟت اإلااؾؿاث الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٢ؿم ٢ض و
ذ، زايٗت وميكأث  الخايٗت جل٪ مً زُىعة ألا٦ثر الهى٠ للترزُو الخايٗت اإلايكأث جخمشل خُض للخهٍغ

                                                           
: منشور على ادلوقع األوؿ،، جامعة احلسن واألعماؿزلل التنمية ادلستدامة ضمن القانوف البيئي، رللة القانوف : حًنش نورالدين -2 

www.droitetentreprise.org6 20-  -05: مت االطالع عليو بتاريخ .
 .ادلتعلق بالعمارات اخلطرة وال صحية أو ادلزعجة  976 -02-20ادلؤرخ يف  34-76ادلرسـو رقم  -(2)
 
 . 03/0ادللغى بالقانوف رقم  983 لسنة  6ادلتعلق ُنماية البيئة اجلريدة الرمسية العدد  983 -02 -05ادلتعلق ُنماية البيئة ادلؤرخ يف  83/03القانوف رقم -(4)
 .اص بالتنظيم ادلطبق ادلنشأة ادلصنفة وحيدد قائمتها اخل 998 -  -03ادلؤرخ يف  339/98ادلرسـو التنفيذي رقم  -(5)
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ذ  اإلاؿاوت  ؤو ألازُاع صعظت بدؿب صعظاث ٖضة بلى مللتردي الخايٗت اإلايكأث الجؼاثغي  اإلاكٕغ عجب ول٣ض.  للخهٍغ

: ؤنىاٝ زالزت بلى وطل٪ اؾخٛاللها ًٖ جىجم التي

.  بالبِئت اإلا٩ل٠ الىػٍغ جغزُو بلى ألاو٫  الهى٠ مً اإلايكأث جسً٘ -

ا اإلاسخو الىالي جغزُو بلى الشاوي الهى٠ ميكأث جسً٘ - ًُ .  ب٢لُم

ا اإلاسخو البلضي اإلاجلـ عثِـ جغزُو بلى الشالض الهى٠ ميكأث جسً٘ - ًُ . ب٢لُم

 بهاخب الخانت اإلاٗلىماث ٧اٞت ٌكمل اإلاسخهت الجهت لضي َلب ًىصٕ ؤن ًجب الترزُو ٖلى للخهى٫  و
ا شخًها ؤ٧ان ؾىاء اإلايكإة ًُ ا َبُٗ بُٗت مى٢ٗه جدضًض ٍَغ٤ ًٖ باإلايكإة جخٗل٤ ومٗلىماث ومٗىىًٍ ما٫ َو  التي ألٖا

 الؿلُت حؿخُُ٘ ل٩ي ؤلاهخاط في اإلاؿخسضمت واإلاىاص اإلاٗجي ٌٗخمضَا التي الهى٘ الُبؤؽ و٦ظا وحجمها  بها ال٣ُام حٗتزم

 (( )).للبِئت حؿببها ٢ض التي ألازُاع مضي ج٣ضع ؤن الترزُو بمىذ اإلا٩لٟت

ا بضعاؾت ال٣ُام الغزهت مىذ ٌؿب٤ بط  ًسو ُٞما الٗمىمي الخد٤ُ٣ بلى اللجىء ًخم ٦ما البِئت، ٖلى جإزحَر

.  2و 1 الهى٠ مً اإلااؾؿاث

 ال ؤجها ٞاألنل ال٣اثمت يمً اإلااؾؿت وعوص ٖضم خالت ٟٞي اإلاهىٟت للميكأث ٢اثمت وي٘ اإلاكٕغ ؤن هالخٔ

. ؤلاظغاء لهظا جسً٘

 لهظٍ الجؼاثغي  اإلاكٕغ جيبه ل٣ض ال٣اثمت، في جىظض وال البِئت ٖلى جإزحر لها ماؾؿاث الىا٢٘ في جىظض ٢ض ل٨ً

 الىالي ٣ًىم ال٣اثمت في واعصة ٚحر ماؾؿت اؾخٛال٫ ًٖ هجم بطا ؤهه ٖلى 10-03 ع٢م ل٣اهىن ا مً 25 اإلااصة ههذ بط الخالت
غ ٖلى بىاءا اإلاسخو  ؤو الازُاع إلػالت الالػمت الخضابحر اجساط بًغوعة اإلاؿخٛل بةٖظاع بالبِئت اإلا٩لٟت اإلاهالر مً ج٣ٍغ

.  الالػمت الخضابحر اجساط ٚاًت بلى اإلايكإة ؾحر ًى٠٢ اإلادضص ألاظل زال٫ اإلاىعي ًمخشل لم وبطا اإلاشبخت ألايغاع

:  بالبِئت مًغة بيكاَاث الاكخهاصًت اإلاؤؾؿاث إجُان ٖلى اإلاترجبت الجؼاءاث -2-ب

 اإلاغا٢بت الهُئت جلجإ و٢ض بالبِئت، مًغة بيكاَاث ٢ُامها زبذ بطا اإلااؾؿاث ٖلى جى٢٘ ٢ض ظؼاءاث ٖضة َىا٥    
ظاع لهظا اإلااؾؿت اؾخجابت ٖضم خالت وفي ٖلحها، الجؼاءاث جى٢ُ٘ ٢بل اإلاسالٟت اإلااؾؿت بزُاع بلى  جى٢ُ٘ ًخم ٞةهه ؤلٖا

ظٍ ٖلحها الجؼاء ت ج٩ىن  ؤن بما الجؼاءاث َو  ( ). ظؼاثُت ؤو مضهُت ؤو بصاٍع

ت الجؼاءاث - :  الاصاٍع

ض ؤلاصاعة ج٣ىم: الترزُو سخب*   الغزهت مً البُئُت للم٣اًِـ مىا٣ٞا وكاَه ٌٗض لم الظي اإلاؿخٛل بخجٍغ

.  اإلاسخو ال٣ًاء ؤمام ُٞه الًُٗ ًم٨ً بصاعي  ب٣غاع  وطل٪ اليكاٍ إلاماعؾت له اإلامىىخت

                                                           
وما  44، ص3 20-2 20حسونة بقة، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، جامعة بسكرة ، -( )

 .بعدىا 
االطالع عليو  زل.www.djelfa.infoمنشورة على ادلوقع . كرة خترج لنيل إجازة ادلدرسة الوطنية للقضاء البيئة من الناحية القانونية، مذ: بن قري سفياف -(2)

 .6 20-  -02: بتاريخ

http://www.djelfa.info.نم/
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 ٍَغ٤ ًٖ البِئت ٖلى ؾلبي جإزحر لها التي الهىاُٖت اإلااؾؿاث ٖلى ؤلاظغاء َظا ًُب٤ ما ٚالبا: اليكاٍ وكف* 

جىػ . ٖمىمُتا٫ الصخت ٖلى يغًعا حك٩ل التي الجى في اإلاىبٗشت ال٨ُمُاثُت الٛاػاث  ال٣ًاء ؤمام ال٣غاع َظا في الًُٗ ٍو
. اإلاسخو ؤلاصاعي 

ى ظضًًضا، عؾما 1992 لؿىت اإلاالُت ٢اهىن  في اإلاكٕغ اؾخدضر :اإلاالُت الٗلىباث* ض ٖلى الغؾم َو  في وطل٪ الخلٍى
اصة في ظهت مً حؿاَم مالي َاب٘ طاث ال٣ٗىبت َظٍ. البِئت لخماًت ال٩اُٞت للىؾاثل اإلايكإة وي٘ ٖضم خالت  ؤلاًغاصاث ٍػ

. اإلاسالٟحن ٖلى جُب٤ مالُت ٣ٖىبت حٗخبر ؤزغي  ظهت ومً الٗامت

٘ ؤن ًجىػ و للمسال٠ اإلاضهُت اإلاؿاولُت ب٢امت  في جخمشل و: اإلاضهُت الجؼاءاث -  اإلاسال٠ ٖلى مضهُت صٖىي  جٞغ
ٌ للمُالبت ا يغًعا ججٗله طاجُت وممحزاث زانت َبُٗت له الظي البُئي الًغع  ًٖ بالخٍٗى ًُ  جم وبطا. زام َاب٘ طا مضه

ا اإلااؾؿت جضٞ٘ والًغع  اإلااؾؿت وكاٍ بحن الؿببُت والٗال٢ت الًغع  وظىص بزباث ًً  ؤن بلى ووكحر. للمخًغعًٍ حٍٗى
.  الخُإ ولِـ اإلاساَغ ؤؾاؽ ٖلى جاؾـ اإلاضهُت اإلاؿاولُت َظٍ

 ًُغح مما وظماعي؛ مباقغ ًغٙ بٍُغ٤ الُبُعي باإلادُِ ًمـ ٧ىهه ؤَمها طاجُت زهاثو له البُئي ٞالًغع 
ٌ م٣اًِـ وي٘ بق٩الُت  ال اإلاضهُت للمؿاولُت الٗامت ال٣ىاٖض ؤن ٦ما اإلاضهُت اإلاؿاولُت ٢ُام خالت في ٖىه للخٍٗى

ب ؤن حؿخُُ٘ حر شخصخي ٚحر بإهه ًخمحز ل٩ىهه الًغع  َظا حؿخٖى  (( )).زانت َبُٗت طو ٞهى مباقغ ٚو

ت ءاثبجؼا اإلاكٕغ ٨ًخ٠ لم: الجىاةي الجؼاء -  بل بالبِئت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث مؿاؽ خالت في واإلاضهُت الاصاٍع
مه ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ البِئت خ٤ في الخُحرة الخجاوػاث لغصٕ ظىاثُت ظؼاءاث ٖلى هو  ٢اهىن  في ؾىاء مسخلٟت ألٞٗا٫ ججٍغ

لُه ؛ البِئت بدماًت ٖال٢ت لها التي الخانت ال٣ىاهحن ؤو البِئت ٢اهىن  ؤو ال٣ٗىباث  َى مجها الٛغى الجؼاءاث ٞهظٍ ٖو
 ألاظُا٫ خ٣ى١  وخٟٔ اإلاؿخضامت الخىمُت لخد٤ُ٣ خماًتها بٛغى للبِئت مىاُٞت بإٖما٫ اإلااؾؿاث بجُان ٖضم يمان

. ال٣اصمت

 في جًمجها اإلاكٕغ ؤن هجض الجىاًاث ًسو ُٞما ومسالٟاث، وظىذ ظىاًاث بلى البُئُت الجغاثم اإلاكٕغ و٢ؿم

خضاءاث مً ظىاثُا البِئت خماًت في واإلاخمشل ال٣ٗىباث ٢اهىن  ابُت، ؤٖما٫ ًٖ الىاججت الٖا  87 اإلااصة زال٫ مً وطل٪ بَع

 ومغا٢بتها الىٟاًاث حؿُحر ٢اهىن  وهي مسخلٟت ٢ىاهحن  في ٖلحها مىهىم بُئُت ظىاًاث جىظض و. ال٣ٗىباث ٢اهىن  مً م٨غع 
. ًاٍالم و٢اهىن   البدغي، وال٣اهىن،: بالصخت اإلاخٗل٤ وال٣اهىن  وبػالتها

  اإلا٣غعة ال٣ٗىباث مٗٓم ل٩ىن  مسالٟاث ؤو ظىذ ؤجها ٖلى ٦ُٟذ البُئُت الجغاثم ٞمٗٓم 03/10 ع٢م ال٣اهىن  في ؤما

. بخضاَما ؤو الٛغامت ؤو الخبـ في جخمشل

 بجُان وجٟاصي البِئت بدماًت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث بلؼام بلى ؾعى اإلاسخلٟت الجؼاءاث َظٍ ٖلى بىهه ٞاإلاكٕغ

.  اإلايكىصة اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ وحٗغ٢ل بها ؽجم وكاَاث

 

 

                                                           
 وما بعدىا  80ص 2003-20023تلمساف وعلي مجاؿ، ادلسؤولية ادلدنية عن أضرار التلوث الصناعي يف القانوف اجلزائري، رسالة ماجستًن، جامعة  -( )
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 الخاجمت

 ْل في ل٨ً وكاَاتها، وجىؾُ٘ ؤعباخها حُٗٓم بلى الؿى١  ا٢خهاص بَاع في الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث حؿعى   
 عةبصا هٓم ووي٘ البِئت بدماًت الالتزام ؤنبذ زاًنا؛ ؤو ٖاًما ؤ٧ان ؾىاء الا٢خهاصي ال٣ُإ وكاٍ بإزل٣ت اإلاُالبت

تها اإلااؾؿت جد٤ُ٣ لًمان يغوعة ٞٗالت بُئُت ضم الؾخمغاٍع : ٢اهىهُت لجؼاءاث ؤو الجماَحري  للسخِ حٗغيها ٖو
ت، . البِئت ٢اهىن  ألخ٩ام مسال٠ ؤهه ٖلى وكاَها ج٠ُُ٨ جم بطا خالت في ظىاثُت ؤو مضهُت، ؤو بصاٍع

خباع بٗحن الالتزاماث لهظٍ ؤزظَا ٖضم بن بط       مؿخ٣بلها تهضص وا٢خهاصًت، مالُت مساَغ ٖلُه ؾُترجب الٖا

 . الكاملت الىَىُت الخىمُت مسُِ في الاهضماط ٖلى ال٣ضعة ٖضم مً حٗاوي ماؾؿت، مجها وججٗل الا٢خهاصي،

 جخٗل٤ التزاماث، الٗامت ؾُاؾتها يمً جضعط التي اإلااؾؿت وهي اإلاىاَىت، اإلااؾؿت ٨ٞغة ج٨َغـ جم وبهظا      

ٗض بىاؾُتها اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ بلى اإلااؾؿت حؿعى اظخماُٖت، بإَضاٝ . ؤَمها مً البِئت بدماًت الالتزام َو
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ت وجدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت  صوع اإلاداهم الضولُت في خماًت البِئت البدٍغ

 ".ٖلى يىء اجفاكُت مىهتي كىباي
. الؿُاؾُتولُت الخلىق والٗلىم  (ؤ)ؤؾخاطة مؿاٖضة نىف هــــــــــاجُــت كغمــاف

 ، الجؼابغ2حامٗت مدمض إلاحن صباغحن، ؾُُف

 

 

 

 ملخو

ه ما بلى بالىٓغ ٖجها، ٚجى ال زغوة البداع حٗض حر خُت َبُُٗت مىاعص مً جدٍى  مهضع ؤجها بلى ؤًًا بالىٓغ خُت، ٚو
 مهضع َى َهامُا وج٩از٠ جبسغ ؤن بد٨م البُئي؛ الىٓام في الغثِؿُت الخل٣ت ؤجها ٦ما َامت، وجى٣ل ه٣ل ووؾُلت َا٢ت
لُه بضوهه، خُاة ال الظي للماء، اثُت التر٦ُبت في حُٛحر ؤي ٞةن ٖو  خُاة ٖلى مدالت ال ؾُازغ اإلاُاٍ لهظٍ وال٨ُمُاثُت الٟحًز

ال٥ ألامغاى مً الٗضًض اهدكاع بٟٗل الُىم وكهضَا التي الخ٣ُ٣ت وهي. الخُت ال٩اثىاث ٧ل  ال٩اثىاث مً َاثلت ؤٖضاص َو
ت ت؛ البِئت جلىر هدُجت ؤهىاٖها، بٌٗ عاىاه٤ خض بلى البدٍغ  الىىوٍت زانت ٞحها، الىٟاًاث بل٣اء ٍَغ٤ ًٖ بما البدٍغ

ت، الىُُٟت واإلايكأث الؿًٟ ٍَغ٤ ًٖ والٍؼذ الىِٟ حؿغب ؤو مجها،  خاولذ و٢ض. اإلاهاو٘ مً اإلاىبٗشت الٛاػاث ؤو البدٍغ
ت البِئت بلُه آلذ الظي الىي٘ جضاع٥ الضو٫  ٣ض الضولُت الاجٟا٢ُاث عامبب ٍَغ٤ ًٖ البدٍغ  اإلاىٓماث وبوكاء اإلااجمغاث ٖو

اء مضي ع٢ابت جخىلى صولُت ٞى١  ؾلُت وظىص ٖضم ؤن بال اإلاخسههت،  الخماًت صون  خا٫ اإلاجا٫ َظا في بالتزاماتها الضو٫  ٞو

ت، للبِئت الٟٗالت غ١ِ  ؾىي  اإلاخًغعة الضو٫  ؤمام ًب٣ى ولم البدٍغ
َو
لى. الضولُت اإلادا٦م باب َ  مىهتي اجٟا٢ُت ؤن باعاٖذ ٖو

ت اإلاٗاَضة هي ٢ىباي ُت ل٣ىاٖض ج٣ىُجها بد٨م البداع؛ ٢اهىن  مجا٫ في الكاٖع  زانا ظؼءا وجسهُهها ؾاب٣ت ٖٞغ

ت البِئت لخماًت ه، ج٣ُُض صون  البدٍغ غاٝ الضو٫  لٗضص ؤًًا وبالىٓغ مىيٖى ًاء الضو٫  مً %87 البالٜ ٞحها ألَا  في ألٖا
غاٝ َاالء ا٫امخض يمان ٞةن اإلاخدضة، ألامم  للبِئت خماًت ؤ٦بر يمان في  مدالت ال ؾِؿاَم الاجٟا٢ُت ألخ٩ام ألَا

ت، ت البِئت ٖلى الخٟاّ اإلاخدضة ألامم ظٗلذ ؤن بٗض زانت البدٍغ  ًيبغي َضٞا اإلاؿخضامت، للخىمُت صاثم ٦مهضع البدٍغ

. 2030 ؾىت ٢بل بلُه الىنى٫ 

Résumé : 

La mer est une richesse dont on ne peut s‟en passer, vu ses ressources naturelles, vu 

qu‟elle même est une source d‟énergie et un moyen de transport important, elle est aussi le 

maillon fort dans le système écologique, en étant une source constante d‟eau, élément 

indispensable à la vie. Toutes atteintes  à la nature physique ou chimique de l‟eau de mer 

entraine des effets néfastes sur la vie de tout être vivants, une réalité dont on est conscient 

aujourd„hui du fait de la pollution d‟eau de mer, par immersion, fuites d‟hydrocarbures, gaz 

toxiques…ect, et qui a causée de très graves dommages au milieu marin ,allant à la disparition 

de quelques mammifères marins; Ceci a conduit les Etats à conclure des traités, organiser des 

conférences et créer des organisations pour préserver le milieu marin ,mais le résultat de ces 
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efforts reste limité vu qu‟au niveau international, il n‟ya pas d‟ institution de contrôle supra 

étatique, et pour prévaloir leurs droits, les Etats doivent saisir les  juridictions 

internationales ,dont la convention de MontegoBay fait une belle démonstration. 

 Il est opportun d‟étudier le rôle des juridictions internationales dans la protection et 

préservation du milieu marin a travers cette convention, vu qu‟elle est  la convention orge 

omni dans le domaine du droit de la mer, qu‟elle a consacré tout un chapitre à la préservation 

et la protection du milieu marin, vu que 87% des Etats membres de l‟ONU sont parties à la 

convention, et que désormais le milieu marin est reconnu par l‟ONU comme source durable 

d‟un développement durable, un but a atteindre d‟ici  2030.      

 

 مـــلــــــضمـــــــــــــــــــــــت

 ه٣ل وؾُلت َام، عػ١ مىعص ٌك٩ل ًؼا٫ وال ٧ان ٞالبدغ طاتها، ؤلاوؿاهُت ٢ضم ٢ضًمت بالبدغ ؤلاوؿان ٖال٢ت بن   
ت وال٩اثىاث ما٧٥األؽ مجها اإلاخجضصة الُبُُٗت؛ للمىاعص َاثال ومدؼها للُا٢ت مٗخبرا مهضعا وجى٣ل، حر البدٍغ  اإلاخجضصة ٚو

 ًٖ بُٗضا خض، أل٢صخى مىه الاؾخٟاصة مداوال والخغب، الؿلم ػمً ؤلاوؿان اؾخٛله. والخصخى الغما٫ والبترو٫، ٧اإلاٗاصن
ت، البِئت ٖلى ؾلبا الخإزحر بلى ؤصي مما البداع، إلاؿخ٣بل اؾدكغاُٞت هٓغة ُٚاب وفي ال٣ٗالهُت  ٞغمي ومىعصا؛ ماءا البدٍغ
لى بدُض مجها، الخُغة زانت ٞحها، الىٟاًاث  الىٟاًاث إلاسخل٠ م٣ابغ البداع ؤضخذ ؾُٗضان ٖلي ألاؾخاط ٢ى٫  خض ٖو

 ًًاٝ ،( )٢ضمها بٗض الىىوٍت الٛىاناث مً الخسلو ؤو الىىوٍت باألؾلخت اإلادملت الخغبُت البىاعط بٚغا١ بؿبب الىىوٍت
ُاب بدغي،ا٫ الانُضام خىاصر هدُجت البترو٫ حؿغب طل٪ بلى  الُا٢ت، مض  وؤهابِب البترولُت اإلايكأث جهِب التي ألٖا

ت، الشضًُاث زانت بها، الخُت ال٩اثىاث خُاة ٖلى والخإزحر البدغ مُاٍ جلىر بلى ؤصي  الكهحرة الخىاصر في ٖبرة ولىا البدٍغ

٩او 1979 ؾىت(Atlantic Empress) ؤجلىخ٨إمبرؽ ،1967ؾىت (Torrey Canyon) ٧اهُىن  جىعي ؾًٟ لٛغ١   ؾىت( Erika )بٍع

ُاهُت البترولُت ال٣اٖضة اهٟجاع ؤخضثها اإلاجا٫ َظا في بُئُت ٧اعزت ؤ٦بر و٦ظا ،1999  زلُج في (Deep Water Horizon)البًر
ش اإلا٨ؿُ٪ ى التر٦ُب في حُٛحر مً ًيخج ما طل٪ بلى ،ًًاٝ( )20/04/2010 بخاٍع  وؤلاقٗاٖاث البدغ إلاُاٍ ٦ُمُاجي-الٟحًز
٣ضان حها،ٝ اإلاىبٗشت ت الٛظاثُت الؿلؿت في خل٣اث ٞو  بؿبب طل٪ البدغي،٧ل البُئي الخىاػن  في زلال ًدضر مما البدٍغ
غاى ٧اهذ وؾىاء الخُت، ٚحر ؤو الخُت مىاعصَا ٖلى ؾىاء بالبداع، الضو٫  ججغحها التي الخجاعب ت، ؤو ؾلمُت أٚل  ٖؿ٨ٍغ

 ْاَغة في مدؿببت ألاوػون  َب٣ت ٖلى وجازغ الجى، لىرث التي واإلايكأث اإلاهاو٘ مً اإلاىبٗشت الٛاػاث بؿبب و٦ظا
 خمىيت ؤ٦ثر ألامُاع ونحروعة البدغ، مُاٍ ميؿىب واعجٟإ الجلُضًت اإلاُاٍ طوبان ٖجها ًيخج التي الخغاعي، الاخخباؽ

 .البدغ في الخُاة ٖلى مدالت ال ًازغ الظي ،الصخيء

                                                           

 :اذلوماش وادلراجع
أمحد اسكندري، /د:، نقال عن53،ص2008، دار اخللدونية،  علي سعيداف، محاية البيئة من التلوث بادلواد اإلشعاعية والكيماوية يف القانوف اجلزائري، ط/د -( )

.  54، ص995 الة دكتوراه،كلية احلقوؽ بن عكنوف،أحكاـ محاية البيئة من التلوث يف ضوء القانوف الدورل العاـ، رس
 :أنظر-(2)

Jean-Pierre Quéneudec,(Les incidences de l‟affaire du Torrey Canyon sur le droit de la mer), Annuaire 

Français du droit international, vol 14,n°1,1968,pp.701-718. 

http://www.regardsurlemonde.fr/blog/les-plus-grandes-marees-noires-de-l-histoire. 

Philippe Thomas, Dynamique de pollution d‟une marrée noire. 

(http://www.mareenoire.info/thomas.htm). 
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ت والبِئت ٖمىما البِئت ٖلى الخٟاّ ؤن جد٣ًُ الضو٫  ظٗل ألاعى، ٧ى٦ب بلُه آ٫ الظي الىي٘ بن     البدٍغ
٣ض الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض إلبغام صٞٗها مما مىه، مٟغ ال التزاما ؤيخى زهىنا  البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت اإلااجمغاث ٖو

ت،  رالخلى بمى٘ اإلاخٗل٣ت 1954 ماي 12 في اإلابرمت لىضن ٞا٢ُت٧اث  مدضصة مىايُ٘ جىاولذ زانت اجٟا٢ُاث مجها البدٍغ
مبر 02 في مدلها خلذ التي ،(ILPOL/Oil Pollution)واإلاؿماة بالىِٟ البدغي   ًٖ الخلىر مً الى٢اًت اجٟا٢ُت 1973 هٞى

 بَاع في اإلاٗخمضة البداع ؤٖالي في الخُت اإلاىاعص وخماًت الهُض اجٟا٢ُت ،(MARPOL/Marine Pollution) الؿًٟ ٍَغ٤

 إلاى٘ 1972 لؿىت ؤوؾلى اجٟا٢ُت ،1966 ماعؽ 20 في الخىُٟظ خحز صزلذ حيا٫ (1958ظى٠ُ) البداع ل٣اهىن  ألاو٫  اإلااجمغ
 خماًت بكإن بغقلىهت ٧اجٟا٢ُت ب٢لُمُت واجٟا٢ُاث والؿًٟ، الُاثغاث مً الىٟاًاث بل٣اء زال٫ مً البدغي  الخلىر

ت البِئت خماًت باجٟا٢ُت حؿمى ؤضخذ والتي 1995 ؾىت اإلاٗضلت 1976 ؾىت الخلىر مً اإلاخىؾِ ألابٌُ البدغ  البدٍغ

ذ اجٟا٢ُت ،( )اإلاخىؾِ للبدغ الؿاخلُت واإلاى٣ُت ت البِئت خماًت مجا٫ في للخٗاون  ؤلا٢لُمُت ال٩ٍى  الخلىر مً البدٍغ
ت البِئت خماًت بكإن ظضة واجٟا٢ُت الاؾ٨ىضًىاُٞت الضو٫  بحن 1979 ؾىت اإلابرمت البِئت خماًت اجٟا٢ُت ،1978 لؿىت  البدٍغ

الن ٖامت وبٖالهاث ،( )1982لٗام صنٕ وزلُج ألاخمغ للبدغ  ًلؼم الظي (16/06/1972 ؾخى٦هىلم بٖالن)للبِئت الٗالمي ٧اإٖل
 اإلاىاص ؤو ؤلاوؿان صخت تهضص ؤيغاعا حؿبب بمىاص البداع جلىر إلاى٘ اإلام٨ىت ؤلاظغاءاث ٧اٞت باجساط ٖلُه اإلاى٢ٗت الضو٫ 

 الظي (UNEP) للبِئت اإلاخدضة ألامم بغهامج ٖىه جمسٌ طيوا٫ للبداع، مكغوٖت اؾخسضاماث ؤي ؤو الُبُُٗت البُىلىظُت

اجه بحن مً خالُا ًً٘ . ( )البدغي  الا٩ًىلىجي الىٓام ٖلى الخٟاّ ؤولٍى

 (٢ىباي مىهتي )1982 لؿىت البداع ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت ْهغث الىاؾٗت الخ٣ىُيُت الخغ٦ت َظٍ وؾِ
ت البِئت ًتبدما زانا ظؼءا جًمىذ للبداع، مىٓم ٦ضؾخىع   التزام بلُه ؤقاع ما ظملت ،مً(ٖكغ الشاوي الجؼء ) البدٍغ

غاٝ للضو٫  ٖام ت البِئت بدماًت ألَا  إلاى٘ اجساطَا الىاظب الخضابحر 194 اإلااصة بُيذ ٦ما ،(192 اإلااصة) ٖلحها والخٟاّ البدٍغ
ت، البِئت جلىر  لخجىب جضابحر اجساط واإلااطًت، امتالـ اإلاىاص بَال١ مً مشال ٧اإل٢ال٫ ٖلُه والؿُُغة زًٟه البدٍغ

ً الؿًٟ جهمُم وخؿً البدغي  الخهاصم ت البِئت حهضص زُغ بإي الضو٫  ب٣ُت بزُاع واظب َىا٢مها، وج٩ٍى . البدٍغ
غاٝ الضو٫  ٖلى  التزاما الاجٟا٢ُت ؤل٣ذ طل٪ بلى بياٞت  البِئت خماًت ؾبُل في وؤلا٢لُمي الٗالمي الخٗاون  بىاظب ألَا

ت ا ٖضم بلى الاجٟا٢ُت ؤقاعث ٦ما ،202 للماصة َب٣ا وج٣ىُا ٖلمُا الىامُت الضو٫  مؿاٖضة وواظب ،(197 اإلااصة)البدٍغ  جإزحَر
غاٝ الضو٫  التزاماث ٖلى ت البِئت بدماًت واإلاخٗل٣ت ؤزغي  اجٟا٢ُاث ًٖ الىاقئت ألَا  ٦ما      ،237 للماصة َب٣ا البدٍغ

ت البِئت ٖلى بالخٟاّ الضو٫  اللتزام ؤقاعث  21اإلاىاص مجها ٖكغ الشاوي الجؼء ٖضا ؤزغي  ؤخ٩ام في وخماًتها البدٍغ

. 145و 118 ،79،117 ،39/2 ،22/2،(ص،و)1/

                                                           
:  أنظر-(1) http://www.unepmap.org/index.php 

 : وأنظر.53،ص2 20، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردف، (ُنارالقانوف الدورل لل )سهيل حسٌن الفتالوي، موسوعة القانوف الدورل/ د-(2)
http://www.persga.org/inner_ar.php?id=112. 

وأنظر .  3-29.، ص ص2 20، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردف،  إيناس اخلالدي، تلوث البحار النفطي ادلالحي يف القانوف الدورل، ط/د-(3)
:أيضا http://www.unep.org/gc/gc26/cow_details-docs.           
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 بدماًت جخٗل٤ ؤخ٩اما جًمىذ التي الىخُضة الاجٟا٢ُت حٗض البداع ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت ؤن ًبضو بطن 

ت البِئت  ٞةن اإلاخدضة، ألامم مىٓمت في ًٖىا صولت 193 بحن مً 168  البالٜ ؤَغاٞها لٗضص وبالىٓغ ،( )ٖام بىظه البدٍغ
ت البِئت ٖلى الخٟاّ في مدالت ال ؾِؿاَم ألخ٩امها الضو٫  امخشا٫  اإلاؿخضامت، للخىمُت صاثم ٦مهضع  واؾخسضامها البدٍغ

٤ اع ةاجٟاقي ًٖ اإلاىبش٣ت ،1993 ؾىت اإلايكإة (CSD)اإلاؿخضامت للخىمُت اإلاخدضة ألامم لجىت بلُه جهبى ما ٞو  خى٫  ؤلَا

ى اإلاىازُت اإلاخٛحراث  ٖكغ الؿبٗت ألاَضاٝ يمً ؾُغث بط ،( )"ألاعى ٢مت" بَاع في اإلاى٣ٗضة 1992 ؾىت ظاهحرو صي ٍع

ها ًيبغي التي ت واإلاىاعص والبداع اإلادُُاث خٟٔ" اإلاخًمً ٖكغ الغاب٘ الهضٝ 2030 ؾىت بلٚى  صاثم ٦مهضع البدٍغ
". اإلاؿخضامت للخىمُت

خماص بن ت البِئت ٖلى الٖا  وخماًتها، ٖلحها بالخٟاّ الضو٫  التزام يمان ًخُلب اإلاؿخضامت للخىمُت ٦مهضع البدٍغ
ٗجى صولُت ٞى١  ؾلُت وظىص ٖضم وؤمام

ُه
 بدماًت الالتزام ومجها الضولُت، بالتزاماتها بزاللها ًٖ الضو٫  ومؿاءلت بغ٢ابت ح

ت البِئت  زم ومً الضولُت، اللتزاماتها الضو٫  امخشا٫ لًمان الىخُض هبرالم هي الضولُت اإلادا٦م جب٣ى ٖلحها، والخٟاّ البدٍغ

ت البِئت لخماًت اإلاهحري  البٗض ْل وفي الىٟاط خحز ٢ىباي مىهتي اجٟا٢ُت صزى٫  ٖلى ؾىت 22مغوع وبٗض  ؤن لىا آن البدٍغ
ت البِئت خماًت في  الضولُت اإلادا٦م وجلٗبه لٗبخه الظي الضوع  ًٖ هدؿاء٫ . اإلاؿخضامت الخىمُت وجد٤ُ٣ البدٍغ

ت البِئت خماًت في الضولُت اإلادا٦م صوع  جدضًض ؤوال مىا ٣ًخطخي الدؿائ٫  َظا ًٖ ؤلاظابت بن  زال٫ مً البدٍغ
ت البِئت خماًت ٖال٢ت لبُان زاهُت ه٣ُت في لىيخ٣ل ٖجها، الهاصعة ألاخ٩ام زال٫ ومً الاجٟا٢ُت في ال٣اهىوي جىُٓمها  البدٍغ

. اإلاؿخضامت بالخىمُت

ت البِئت خماًت في الضولُت اإلاداهم صوع : ٌألاو الفٕغ  البدٍغ

ت، البِئت خماًت في الضولُت اإلادا٦م صوع  بُان ٢بل ٣ًخطخي اإلاى٤ُ بن     في باإلاهُلخحن اإلا٣هىص جدضًض البدٍغ

ا ٢ىباي مىهتي اجٟا٢ُت بَاع . الضعاؾت مدىع  باٖخباَع

ت مىيٕى (٢ىباي مىهتي ا٢ُتاج٠)1982 لؿىت البداع ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت ٖالجذ ل٣ض  الجزاٖاث حؿٍى
ا ًٖ الىاقئت ت وؾُلت ؤي ازخُاع في الضو٫  خ٤ م٣غة مجها، ٖكغ الخامـ الجؼء في وجُب٣ُها جٟؿحَر  للٟٕغ َب٣ا حؿٍى

ت في بزٟا٢ها خا٫ وفي مىه، ألاو٫  ت وؾاثل اإلاخًمً الشاوي للٟٕغ اللجىء ًخم ال٣اثم، الجزإ حؿٍى  ةاإلاٟطخي ؤلالؼامُت الدؿٍى

، وبهظا ملؼمت، ل٣غاعاث  مد٨مت)صاثمخان مد٨مخان مجها صولُت؛ مدا٦م ؤعب٘ بلى ؤلاقاعة جمذ ،287 اإلااصة في وبالًبِ الٟٕغ

 مك٩لت جد٨ُم مد٨مت) هؼإ ٧ل بمىاؾبت حك٨الن ما٢خخان ومد٨مخان (البداع ل٣اهىن  الضولُت واإلاد٨مت الضولُت الٗض٫

٣ا ٤ ٞو ٣ا ق٩لتم زام جد٨ُم ومد٨مت الؿاب٘ للمٞغ ٤ ٞو  ألازحرة الشالزت اإلادا٦م حك٨ُل في ًغاعى بدُض ،(الشامً للمٞغ

                                                           
ية طبقة األوزوف ادلنعقدة يف اتسمت االتفاقيات ادلتزامنة أو الالحقة التفاقية األمم ادلتحدة لقانوف البحار، بتنظيم مواضيع ذات صلة بالبيئة عموما، كاتفاقية محا -( )

-، اتفاؽ لينا994 ، اتفاقية األمن النووي ادلربمة يف فيينا سنة 997 نعقد يف طوكيو عاـ ، بروتوكوؿ تقليص انبعاث غاز االحتباس احلراري ادل985 فيينا سنة 
، وال 6 20/  /04، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 5 20ديسمرب2 نوفمرب إذل  30باريس ادلرـب يف إطار مؤدتر األمم ادلتحدة للتغًنات ادلناخية ادلنعقد بباريس من

 /http://cop22.ma/fr:     أنظر بشأف ذلك.عن ىذا احملتوى 6 20/  /07للتغًنات ادلناخية ادلنعقد مبراكش يـو خيرج مؤدتر األمم ادلتحدة 
وأنظر أيضا بشأف . 7 2-5 2، ص ص 3 20،جواف 9،دفاتر السياسة والقانوف، العدد (فعالية ادلؤسسات البيئية الدولية)مراد بن سعيد وصاحل زياشل، / د -(2)

: ىذه االتفاقية
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201771/v1771.pdf. 
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 ٢اهىن  مجا٫ في بال٨ٟاءة لهم مكهىصا ٩ًىن  ؤن البداع ل٣اهىن  الضولُت اإلاد٨مت ٢ًاة في ِٞكتٍر الخسهو، مبضؤ

٤ مً 2/1للماصة َب٣ا البداع كتٍر الاجٟا٢ُت، مً الؿاصؽ اإلاٞغ ٣ا ق٩لتالم الخد٨ُم مد٨مت مد٨مي في َو ٤ ٞو  للمٞغ
ت الكاون في الخبرة طوي  مً ٩ًىهىا ؤن (ٖام جد٨ُم) الؿاب٘ ٤ مً 2/1 للماصة َب٣ا البدٍغ  مد٨مي ؤما الؿاب٘، اإلاٞغ
ت البِئت خماًت الهُض، مجا٫ في زبراء ٢اثمت يمً مً ُُٞٗىىن  الخام الخد٨ُم مد٨مت  ٖلحها، والخٟاّ البدٍغ

 لؤلٚظًت اإلاخدضة ألامم مىٓمت: مً ٦ال ٞئت ل٩ل وباليؿبت الخىالي، ٖلى بٖضاصَا، جخىلى واإلاالخت، البدغي  الٗلمي البدض
غاُٞت اللجىت للبِئت، اإلاخدضة ألامم بغهامج والؼعاٖت،  للماصة َب٣ا للمالخت الضولُت واإلاىٓمت الخ٩ىمُت الضولُت ألاو٢ُاهٚى

٤ مً 2و2/1 . الشامً اإلاٞغ

لى      الجزاٖاث ٌٞ في ؤلا٢لُمُت اإلادا٦م لضوع  به٩اعا لِـ ألاعبٗت، ٦ماإلادا َظٍ ٖلى مضازلخىا ؾى٣هغ َظا ٖو
ت البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت ها، خُض مً قمىلُت ؤ٢ل اجٟا٢ُاث جٟؿحر َى لها ألاؾاسخي الضوع  ألن بل البدٍغ  مىيٖى

ا ؤشخانها  خُض مً مىلُتف ؤ٦ثر ازخهانها  ٌٗض التي ٢ىباي مىهتي باجٟا٢ُت الىاعصة باإلادا٦م م٣اعهت اإلا٩اوي، وخحَز

 وبالىٓغ اإلاخدضة، ألامم ؤًٖاء الضو٫  مً %87 ٌٗاص٫ ما ؤي صولت 168 البالٛحن الاجٟا٢ُت ؤَغاٝ لٗضص بالىٓغ ؤشخانها؛
ت البِئت ٖلى بالخٟاّ الضو٫  ٖلى ٖاما التزاما ؤل٣ذ ٢ض الاجٟا٢ُت مً 192 اإلااصة ؤن بلى ؤًًا  بمجا٫ ج٣ُُضٍ صون  البدٍغ

، ٧ان مهما الخلىر ًٖ هاججا ٩ًىن  ٣ٞض مدضص؛  آلُاث اؾخٗما٫ ؤو الهُض، في ؤلاٞغاٍ ًٖ هاججا ٩ًىن  ٢ض ٦ما مهضٍع
 اإلا٩اوي الخحز ألاشخام، خُض مً ؤٖم اإلادا٦م َظٍ ازخهام ٞمجا٫ بطن الؿم٨ُت، ألاعنضة بةهخاظُت جًغ

.  واإلاىيىعي

ت، البِئت مهُلر ًٖ ؤما    ذ بن ٢ىباي مىهتي اجٟا٢ُت ؤن ٞاإلاالخٔ البدٍغ  بخلىر اإلا٣هىص ألاولى ماصتها في ٖٞغ
ت البِئت ٟا حِٗ لم ؤجها بال البدٍغ ت، للبِئت حٍٗغ ب٣ى البدٍغ ت البِئت مٟهىم ٍو حر مدضص ٚحر البدٍغ  انُالخا مًبٍى ٚو
م مٟهىمه، خى٫  الؿاٖت لخض الضو٫  اجٟا١ ٖضم بؿبب ما١ الضولُت للؿلُت وال٣اهىهُت الخ٣ىُت اللجىت مداولت ٚع  أٖل

ت البِئت حكمل" :مٟاصٍ الخٗضًً ٢اهىن  مكغوٕ في له حٍٗغ٠ بُٖاء البداع  والٗىامل الٓغوٝ الٗىانغ، البدٍغ
اثُت،  خالت، بهخاظُت، جدضص والتي البٌٗ بًٗها م٘ اإلاخٟاٖلت والجُيُت، البُىلىظُت ،الجُىلىظُت، ال٨ُمُاثُت الٟحًز

ُت ْغوٝ  ٢إ ًٖ ًٞال اإلاُاٍ، َظٍ ٌٗلى الظي الجىي  إلاجا٫وا واإلادُُاث البداع مُاٍ البدغي، الا٩ًىلىجي الىٓام وهٖى

." ؤعيها وباًَ واإلادُُاث البداع

ت البِئت مٟهىم ؤن طل٪ ألاػمىت، ل٩ل نالخُخه ٖضم ويىخه، ٖضم الخٍٗغ٠ َظا ٖلى ُٖب و٢ض  جُىع  في البدٍغ

 .( )الخٍٗغ٠ اَظ مً قِئا ًٟهم لم ؤهه بلى طَب مً َىا٥ ؤن بل والخ٨ىىلىجي، الٗلمي الخ٣ضم بخُىع  مؿخمغ

 ؤن اؾخيخاط ًم٨ً ؤهه بال طاتها، البِئت لخٍٗغ٠ باليؿبت الخا٫ َى ٦ما ٖلُه، مخ٤ٟ ٚحر ٧ان بن الخٍٗغ٠، َظا بن
ت البِئت  ٦ما بُجها، ُٞما اإلاخٟاٖلت خُت، ٚحر ؤو خُت ٧اهذ ؾىاء البدغي  للىؾِ اإلا٩ىهت الٗىانغ مجمٕى حٗجي البدٍغ

ا الظي الجىي  والٛالٝ ؤعيها وباًَ ا٢هاؤٖم واإلادُُاث، البداع مُاٍ حكمل . ٌٗلَى

                                                           
 :أنظر-( )

LE CONSEIL SE PENCHE SUR LA DEFINITION DU MILIEU MARIN, DES NODULES 

POLYMETALLIQUES ET DES MESURES DE PRECAUTION,communiqué de presse, 

MER/246,24 août 1999 (http://www.un.org/press/fr/1999/19990824.mer246.html). 
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ت البِئت بدماًت الالتزام ؤن والخ٣ُ٣ت   ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ ٖام التزام جلخ٣ها، ؤن ًم٨ً التي ألايغاع ٧اٞت مً البدٍغ

غاٝ الضو٫  ٧اٞت ت؛ اإلاجاالث ٧ل وفي البداع، ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت مً 192 للماصة َب٣ا ألَا  ؤن طل٪ البدٍغ
غاٝ الضو٫  اؾخٛال٫ ت البِئت خماًت بًغوعة م٣غون الُبُُٗت إلاىاعصَا ألَا  ٢ُامها ؤن ٦ما ،193 للماصة َب٣ا البدٍغ
ىن  اإلاى٣ُت في باألوكُت ت للبِئت الٟٗالت الخماًت لًمان اإلام٨ىت الخضابحر ٧ل اجساط بًغوعة ؤًًا مَغ  َب٣ا البدٍغ

ت البِئت خماًت الاجٟا٢ُت ج٣هغ ولم. 209و 145،147 للمىاص  اإلاىاص في بُيذ بط مدضصة؛ ؤهىإ ؤو هٕى ٖلى الخلىر مً البدٍغ

ت البِئت خماًت الضو٫  ٖلى ًخٗحن ؤهه 207-212 ، ٧ان ؤًا الخلىر مً البدٍغ  إلاى٘ الخضابحر بٌٗ 194 اإلااصة في م٣ترخت مهضٍع
ت، البِئت جلىر غاٝ صاُٖت البدٍغ  حهضص الى٢ٕى وقُ٪ زُغ ؤي ًٖ الخبلُٜ ويغوعة ،197 اإلااصة في الخٗاون  يغوعة بلى ألَا

ت البِئت . 200 اإلااصة في والبُاهاث والضعاؾاث اإلاٗلىماث جباص٫ ٖلى الضو٫  خشذ ٦ما ،198 للماصة َب٣ا البدٍغ

 الاجٟا٢ُت، مً ٖكغ الشاوي الجؼء في الىاعصة الالتزاماث وباقي الؿاب٣ت الالتزاماث مً التزام بإي الضو٫  بزال٫ بن   

ت البِئت خماًت مجا٫ في الضولُت ًتهامؿاو٫ ًُغح . 235/1 اإلااصة في نغاخت ٖلُه مىهىم َى ٦ما البدٍغ

 يغوعة مً طل٪ ٌؿخدب٘ وما الاجٟا٢ُت، ألخ٩ام جُب٣ُها مضي في الىٓغ ٌٗجي ما صولت مؿاولُت ب٢غاع بن   

ا، ت اإلاهمت وهي جٟؿحَر  ٩ًىن : "ٞحها ظاء والتي 288/1 للماصة َب٣ا الاجٟا٢ُت، مً 287 باإلااصة حٗضاصَا الىاعص باإلادا٦م اإلاىَى
٣ا بلحها ؤخُل جُب٣ُها ؤو الاجٟا٢ُت َظٍ بخٟؿحر ًخٗل٤ هؼإ ؤي في ازخهام 287 اإلااصة في بلحها مكاع مد٨مت ألي  لهظا ٞو

".  الجؼء

لى    ت البِئت خماًت في الضولُت اإلادا٦م صوع  بُان اإلاىالُخحن، الى٣ُخحن في ؾيخىلى َظا ٖو  ظاهب ظاهبحن؛ مً البدٍغ
ت البِئت خماًت في بضوعَا ًخٗل٤ هٓغي   البِئت خماًت في صوعَا في ًخمشل ٖملي وظاهب ال٣اهىوي، جىُٓمها زال٫ مً البدٍغ

ت : ٖجها الهاصعة ألاخ٩ام زال٫ مً البدٍغ

ت البِئت خماًت في الضولُت اإلاداهم صوع -(ؤوال  اللاهىوي جىُٓمها زالٌ مً البدٍغ

 ؤعؾذ ٢ض ألازحرة َظٍ ؤن ًبضو البداع، ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت مً ٖكغ الخامـ ءالجؼ ألخ٩ام بالغظٕى
ت هٓام غاٝ، للضو٫  ًم٨ً بم٣خًاٍ بلؼامي، حؿٍى  لضي ًىصٕ م٨خىب بٖالن بىاؾُت حٗبر، ؤن قاءث، و٢ذ ؤي وفي ألَا

ا ًٖ اإلاخدضة، لؤلمم الٗام ألامحن ت ٧ىؾُلت 287 باإلااصة صاصَاح٘ الىاعص اإلادا٦م مً ؤ٦ثر ؤو واخضة ازخُاَع  بلؼامُت، حؿٍى
اٍ ًخ٤ٟ لم هؼإ ٢ُام خا٫ في بلحها اللجىء ًخم خه وؾُلت ٖلى مؿب٣ا َٞغ ت وؾُلت ؤن ؤو حؿٍى  ؤز٣ٟذ ٢ض اإلاسخاعة الدؿٍى
 بمىظب ازخاعا ٢ض ٧اها بطا ما خا٫ في الجزإ َغفي بٖالوي في الىاعصة اإلاد٨مت الزخهام الجزإ ًسً٘ بدُض خله، في

ت، وؾُلت طاث 287 إلااصةا ٤ في ؤخ٩امه الىاعص )الٗام وللخد٨ُم   الدؿٍى  :الخالُت الخاالث في (الاجٟا٢ُت مً الؿاب٘ اإلاٞغ

ت لىؾاثل الجزإ ؤَغاٝ ازخُاع- . 287 للماصة َب٣ا الهاصعة بٖالهاتها بمىظب مخباًىت، حؿٍى

. هاٞظ بٖالن ؤي ٌُُٛه ال هؼإ ٢ُام-

 في الًٗى الضولت ؤن بدُض ؤزغي، مىٓمت ؤو صولت يض ٞحها ًٖى وصولت خ٩ىمُت ًتصو٫  مىٓمت بحن هؼإ ٢ُام -
ت ٧ىؾُلت الضولُت الٗض٫ مد٨مت ازخاعث ٢ض اإلاىٓمت  الخد٨ُم ٢بلىا ٢ض ظمُٗهم الجزإ ؤَغاٝ ٌٗض ٞدُجها ملؼمت، حؿٍى

ت ٧ىؾُلت الٗام . بلؼامُت حؿٍى
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ىهت ألاخ٩ام َظٍ وجب٣ى  َب٣ا اؾدبٗاص مدل الجزإ ٩ًىن  ال وؤن طل٪، زالٝ لىٕ الجزإ ؤَغاٝ اجٟا١ بٗضم مَغ

. 298و 297 للماصجحن

ت البِئت خماًت في ٌؿاَم ال٣اهىوي الخىُٓم َظا بن  : ًلي ما زال٫ مً البدٍغ

ت لىؾاثل اإلادؿلؿل الخىُٓم بن-ؤ ت مً الدؿٍى ت بلؼامُت مً بلؼامُت، بلى ازخُاٍع  مٟتريت بلؼامُت بلى جسُحًر
ت البِئت خماًت في ٌؿاَم مما مٗل٤، هؼإ ؤي ب٣اء ٖضم ًًمً الٗام، الخد٨ُم في مجؿضة ٣ت ولى البدٍغ  ٚحر بٍُغ
 الضو٫  ألن و٦ظل٪ مدالت، ال خال ؾخجض بإجها ل٣ُُجها اإلادا٦م لهظٍ هؼاٖاتها خمل ٖلى الضو٫  حصجُ٘ زال٫ مً مباقغة؛

ت بالبِئت اإلاًغة ِغَا م٩اهُتإل مؿاولُاتها مً الخىهل ًم٨جها ال ؤهه جضع٥ البدٍغ  اإلاىٟغصة باإلعاصة الخد٨ُم مدا٦م ؤمام ظَو
ت ٖى٣ىص في خل٣ت ٦أزغ ولى اإلاضُٖت للضولت .  الدؿٍى

اث زًٕى بن-ب  ت بالبِئت اإلاخٗل٣ت اإلاىاٖػ ت البدٍغ  ؤن بلى ؤقاعث التي (ط)297/1 اإلااصة في  ما٦ض ؤلالؼامُت للدؿٍى
ذ ٢ض ؾاخلُت صولت ؤن باصٖاء اإلاخٗل٣ت الجزاٖاث  البِئت لخماًت اإلادضصة الضولُت واإلاٗاًحر ال٣ىاٖض ًسال٠ ماب جهٞغ
ت  جسً٘ صبلىماسخي، ماجمغ ؤو مسخهت صولُت مىٓمت بَاع في ؤو الاجٟا٢ُت َظٍ بمىظب اإلا٣غعة ٖلحها والخٟاّ البدٍغ

ت وظىبا إل زال٫ مً ؤًًا طل٪ ًدبحن ٦ما ؤلالؼامُت، للدؿٍى  ٖكغ مـالخا الجؼء مً الشالض الٟٕغ ؤخ٩ام ٖلى الَا

ت خضوص اإلاخًمً اث ؤن بلى 297 اإلااصة مً 3و 2 ال٣ٟغجحن ؤقاعث بط الجاثؼة؛ والخدٟٓاث ؤلالؼامُت الدؿٍى  اإلاىاٖػ
ت مً اإلاؿدبٗضة  الٗلمي بالبدض اإلاخٗل٣ت الؿُاصًت لخ٣ى٢ها الؿاخلُت الضولت بمماعؾت اإلاخٗل٣ت جل٪ هي ؤلالؼامُت الدؿٍى

اث ال٣ٟغجحن َاجحن حكغ ولم لهت،الخا الا٢خهاصًت مى٣ُتها في  والهُض ت، البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت للمىاٖػ  ًًاٝ البدٍغ

ت وؾاثل ٖلى الخدٟٔ لىُا١ اإلادضصة 298 اإلااصة ؤن طل٪ بلى  الخدٟٔ ًم٨ً مجاالث ألعبٗت ؤقاعث ؤلالؼامُت الدؿٍى
اث: بـ جخٗل٤ بكإجها ت الخضوص حُٗحن مىاٖػ اث ٫،الؿاح مخجاوعة ؤو مخ٣ابلت صو٫  بحن البدٍغ  باألوكُت جخٗل٤ مىاٖػ

ت ت ألاوكُت ٞحها بما الٗؿ٨ٍغ ت، ٚحر بسضمت ال٣اثمت الخ٩ىمُت والُاثغاث للؿًٟ الٗؿ٨ٍغ اث ججاٍع  ًماعؽ التي اإلاىاٖػ
٘ ٣ًغع  لم ما ازخهاناجه، ألامً مجلـ بهضصَا  بىاؾُت خلها الجزإ ؤَغاٝ مً ًُلب ؤو   ؤٖماله ظضو٫  مً اإلاؿإلت ٞع
اثا وؤزحرا الاجٟا٢ُت  مً اإلاؿخصىاة الؿُاصًت لخ٣ى٢ها الضولت بمماعؾت اإلاخٗل٣ت ال٣ىاهحن جىُٟظ بإوكُت اإلاخٗل٣ت إلاىاٖػ

اث ؤي ؛297 اإلااصة مً 3و 2 لل٣ٟغجحن َب٣ا مد٨مت ؤًت ازخهام  الهُض ًسو ُٞما الضولت ٢ىاهحن بدىُٟظ اإلاخٗل٣ت اإلاىاٖػ
لى. البدغي  الٗلمي والبدض اث ؤن ًٓهغ َظا ٖو ت بالبِئت ٖل٣تاإلاذ اإلاىاٖػ  اإلااصة في الىاعص الٗام للخ٨م زايٗت جب٣ى البدٍغ

ت ؤي الاجٟا٢ُت، مً 288 ى ؤلالؼامُت، للدؿٍى ت بالبِئت اإلاخٗل٣ت الجزاٖاث ٧ل خل يمان قإهه مً ما َو .   البدٍغ

 في واعصةا٫ ال٨ُاهاث وباقي للضو٫  الضولُت، الٗض٫ مد٨مت ٖضا ما الشالر، مدا٦مها باب الاجٟا٢ُت ٞخدذ ل٣ض-ط
لى305و 1 اإلااصجحن ٗض الشالر، اإلادا٦م َظٍ باب ولىط الخ٩ىمُت الضولُت للمىٓماث ًد٤ َظا ،ٖو  في َامت زُىة طل٪ َو
ت، البِئت خماًت ؾبُل ت، البِئت خماًت في اإلاىٓماث َظٍ جلٗبه الظي للضوع  بالىٓغ البدٍغ  اإلاىٓمت حٗجى ٞمشال البدٍغ

ت ض بٗضم التزام مً ٌؿخدبٗه وما اإلاالخت خ٤ بدىُٓم الضولُت البدٍغ ت البِئت جلٍى غاى البدغ واؾخسضام البدٍغ  أٚل
ت الخُت ال٩اثىاث خماًت في َاما صوعا وجلٗب البدغي، الهُض مجا٫ في والخٛظًت الؼعاٖت مىٓمت وجيكِ ؾلمُت،  البدٍغ

ت، البِئت ٖىانغ ؤخض  مكتر٥ ٦ةعر اإلاى٣ُت مىاعص لىٕ الخٟاّ في الؿلُت جلٗبه الظي الهام الضوع  هيسخى ؤن صون  البدٍغ

ت بالبِئت يغع  ؤي بلخا١ لخجىب باإلاى٣ُت ألاوكُت ع٢ابت في وصوعَا لئلوؿاهُت،  ،17 اإلااصة مً ألاولى لل٣ٟغة َب٣ا البدٍغ
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ت بالبِئت اإلاخٗل٣ت ازخهاناتها بٌٗ ه٣لذ ٢ض ألاوعبي الاجداص صو٫  ؤن ٦ما ،(و بىض)     2 وال٣ٟغة ،(12ب،) البىض  البدٍغ

 .اإلاجا٫ َظا في مؿاولُخه َغح بم٩اهُت ٌٗجي مما خاص،لالث

 الٗام الخد٨ُم مد٨مت البداع، ل٣اهىن  الضولُت اإلاد٨مت) الشالر اإلادا٦م حك٨ُل في الخسهو بمُٗاع ألازظ بن-ص

 في ؤ٦ثر ٞٗالُت ًًمً مسخهحن، بسبراء الضولُت الٗض٫ مد٨مت اؾخٗاهت بم٩اهُت ٖلى ٖالوة ،(الخام الخد٨ُم ومد٨مت
ت بالبِئت اإلاخٗل٣ت الجزاٖاث ٫ح . البدٍغ

 م٘ الجزإ، َغفي ؤخض مً َلب ٖلى بىاء ما٢خت، جضابحر باجساط 287 اإلااصة في الىاعصة اإلادا٦م ازخهام ب٢غاع بن-ٌ
ت ؤو البداع، ل٣اهىن  الضولُت للمد٨مت بلؼامي ازخهام مىذ اث لٛٞغ  اإلاخٗل٣ت للجزاٖاث باليؿبت البداع ٢اهىن  مىاٖػ

حن ًٚىن  في بُٗجها مد٨مت ٖلى الجزإ ؤَغاٝ اجٟا١ ٖضم خا٫ في باإلاى٣ُت، ش مً ؤؾبٖى  اهخٓاع وفي الُلب، ج٣ضًم جاٍع
ٗض الخد٨ُم، مد٨مت حك٨ُل ت بالبِئت يغع  ؤي بلخا١ إلاى٘ و٢اثُت وؾُلت ٌُه ى جٟا٢مه، مى٘ ألا٢ل ٖلى ؤو البدٍغ  الٛغى َو

ذ ألاؾاسخي  جغي  مد٨مت ؤًت بلى ألانى٫  خؿب هؼإ ؤخُل بطا: "ٞحها ظاء بط ٢ُت؛الاجٟا مً 290/1 اإلااصة في ٖىه اإلاٗبر الهٍغ

 اإلاد٨مت لهظٍ ًجىػ  ٖكغ، الخاصي الجؼء مً 5 الٟٕغ بمىظب ؤو الجؼء َظا بمىظب ازخهام طاث ؤجها مبضثُت بهىعة
ا ما٢خت جضابحر ؤًت جٟغى ؤن  بلخا١ إلاى٘ وؤ      الجزإ ؤَغاٝ مً ٧ل خ٣ى١  لهىن  مىاؾبت ال٣اثمت الٓغوٝ في حٗخبَر

ت، بالبِئت ظضي يغع  ."  الجهاجي ال٣غاع باهخٓاع البدٍغ

ت البِئت خماًت في الضولُت اإلاداهم صوع -(زاهُا : واكُٗا البدٍغ

 اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت صزى٫  مىظ ؤي اإلاىهغمت، ؾىت والٗكٍغً ؤلازجي زال٫ الضولُت اإلادا٦م ليكاٍ بالغظٕى
ت البِئت خماًت في اإلادا٦م َظٍ مؿاَمت ؤن ًبضو الىٟاط، خحز البداع ل٣اهىن   ٚحر نىعة بهىعجحن، جمذ ٢ض البدٍغ

: الخالي الىدى ٖلى مباقغة ونىعة مباقغة

: مباقغة غحر بهىعة-ؤ

ت البِئت خماًت في الضولُت اإلادا٦م مؿاَمت جبضو     بخُٗحن اإلاخٗل٣ت ؤخ٩امها زال٫ مً مباقغة ٚحر بهىعة البدٍغ
ت، الخضوص ت ائهاآع زال٫ مً البدٍغ ٘ ؤلاٞغاط ٢ًاًا في ٞهال ٖجها الهاصعة وألاوامغ الاؾدكاٍع  الؿًٟ ًٖ الؿَغ

ىا٢مها؛ ى مؿاولُت، بضٖاوي  ؤو ٖمىما بالبِئت بما جخٗل٤ ؤزغي  ٢ًاًا في مىا٢ٟها زال٫ مً ؤًًا جبضو ٦ما َو  ما َو
ه م٘ ألاعبٗت، اإلادا٦م ًٖ الهاصعة ألاخ٩ام بٌٗ بلى بالغظٕى ؾىبُىه  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت صزى٫  ومىظٌ ؤن بلى الخىٍى

 ال ؤهه بال البداع، ب٣اهىن  جخٗل٤ ٢ًُت 17 الضولُت الٗض٫ مد٨مت ٖلى ٖغيذ ٢ض ٧اهذ بن الىٟاط، خحز البداع ل٣اهىن 
ت وؾُلت بىنٟها ٖلحها ؤخُلذ ٢ًُت ؤي بُجها جىظض  بىاء بما جمذ ٞٛالبُتها الاجٟا٢ُت، مً 287 للماصة َب٣ا بلؼامُت حؿٍى

ت ٧ىؾُلت ؤي للمد٨مت، ألاؾاسخي الىٓام مً 36/2 للماصة َب٣ا ؤو زام جٟا١ا ٖلى  مً 282 اإلااصة بَاع في ازخُاٍع
ت بالبِئت اإلاخٗل٣ت ألخ٩امها الغظٕى مً ماوٗا ٩ًىن  لً طل٪ ؤن ٚحر الاجٟا٢ُت،  ٧اهذ وؤجها زانت ٖمىما، البِئت ؤو البدٍغ

. اإلاخب٣ُت الشالر اإلادا٦م ٖلى اإلادالت ال٣ًاًا مً الٗضًض في ؾىضا

ت البِئت خماًت في الضولُت اإلادا٦م صوع  ًٓهغ    ت، الخضوص بخُٗحن اإلاخٗل٣ت ؤخ٩امها زال٫ مً البدٍغ  بالىٓغ  البدٍغ
ت الخضوص جدضًض ؤن بلى ُما للضو٫  البدٍغ ت؛ البِئت بػاء الضو٫  مؿاولُاث جدضًض في ؾِؿاَم الضو٫، بحن ٞو  وطل٪ البدٍغ
ت البِئت خماًت ج٨ٟل ؤهٓمت وي٘ في خ٣ها ؾُما ال الؿاخلُت، الضولت مازخها خضوص بُان زال٫ مً  واإلاىاعص البدٍغ
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ت، مدمُاث وي٘ في ٦د٣ها الاجٟا٢ُت، مً 193 للماصة َب٣ا بدغي  مُل اإلائتي خضوص في اإلاخىاظضة الخُت  وجدضًض بدٍغ
 طل٪ ًٖ ًيخج وما الخلىر، بم٩اٞدت ل٤جخ٘ ؤهٓمت حؿً ؤن لها ٦ما ظىحها، ًم٨ً التي وألاهىإ به اإلاؿمىح الهُض ٦مُت

غح باخترامها الٛحر الضو٫  بػاء التزاماث مً  وتهضص لالجٟا٢ُت مسالٟت الىٓم َظٍ ٧اهذ بن الؿاخلُت الضولت مؿاولُت َو

ت البِئت ت الخضوص بخُٗحن اإلاخٗل٣ت ال٣ًاًا بحن ومً. البدٍغ  الخضوص حُٗحن ألزغ الضولُت اإلادا٦م ٞحها ؤقاعث التي البدٍغ
ت، البِئت ٖلى  ظهت مً باعباص بحن ال٣اعي  والجٝغ الخالهت الا٢خهاصًت اإلاى٣ُت خضوص بخُٗحن اإلاخٗل٤ الجزإ البدٍغ

ىضاص ٣ا اإلاك٩لت الخد٨ُم مد٨مت ؤقاعث بط زاهُت؛ ظهت مً وجىباٚى وجٍغ ٤ ٞو  ٧ان وبن ؤهه  بلى الاجٟا٢ُت، مً الؿاب٘ للمٞغ
ا الٟهل ًم٨جها ال  ًم٨جها ال ؤهه ٦ما الجزإ، َغفي ٢بل مً الازخهام َظا بؾىاصَا لٗضم الهُض خ٣ى١  في مىيٖى

حن ٢بل مً بها اإلادخج الهُض خ٣ى١  اٖخباع ت الخضوص حُٗحن في زام ٦ٓٝغ  الُٞغ  ًخٗحن ؤهه بال الضولخحن، بحن البدٍغ
حن ٖلى  الُاثغ الؿم٪ صةؤعم ٖلى اإلاداٞٓت لًمان الالػمت الخضابحر بكإن اجٟا١ بلى للىنى٫  الخٟاوى واظب الُٞغ

يُضاص الخالهت الا٢خهاصًت اإلاى٣ُت في ألاؾما٥ إلاهاثض الىنى٫  خ٤ بغباصوؽ لهُاصي ًمىذ بدُض وجىمُتها  وجىباٚى لتًر
٤ حن، ٢بل مً ٖلحها اإلاخ٤ٟ الكغوٍ ٞو ىضاص وواظب خ٤ م٘ الُٞغ ت الخُت اإلاىاعص ٖلى اإلاداٞٓت في وجىباٚى جٍغ  البدٍغ

.   ( )اإلاىاعص جل٪ وبصاعة لىالًتها الخايٗت

ت البِئت خماًت في الضولُت اإلادا٦م بضوع  ًخٗل٤ ُٞما ؤما   ت، آعائها زال٫ مً البدٍغ  بلى ؤلاقاعة ُٞم٨ً الاؾدكاٍع
حن الغؤًحن ً الاؾدكاٍع ت ًٖ الهاصع الاؾدكاعي  الغؤي في بط البداع؛ ل٣اهىن  الضولُت اإلاد٨مت ًٖ الهاصٍع اث ٚٞغ  مىاٖػ

ش البداع ؤٖما١ ما١ الضولُت الؿلُت مجلـ مً َلب ٖلى بىاء ،01/02/2011بخاٍع  التزاماث بخدضًض واإلاخٗل٤ البداع، أٖل
ت الضو٫  ومؿاولُاث ت بُيذ باإلاى٣ُت، بإقٛا٫ ال٣اثمت وال٨ُاهاث ألاشخام ٖلى اإلاكٞغ  الضولت ٖلى ًخٗحن بإهه الٛٞغ

ت لى مكتر٦ت ٞاثضة جد٤ُ٣ ٖلى جدغم ؤن اإلاكٞغ  وفي ٖلحها، حكٝغ التي ألاوكُت ٖلب٠ بالبِئت يغعا جلخ٤ ال ؤن ٖو
ت الخىُٓماث اجساط  ٖلحها ًخٗحن طل٪ ؾبُل  الخُُت مبضؤ وجُب٤ُ بغ٢ابخه ملؼمت وهي اللتزاماجه، اإلاخٗا٢ض الخترام الًغوٍع

 جم٨ً ًَٗ َغ١  الضازلُت هٓمها جدىي  ؤن ًجب ٦ما والاؾخ٨كاٝ، لالؾخٛال٫ الا٩ًىلىظُت الُغ١  ؤًٞل واؾخسضام
ٌ وبلؼامه بالتزاماجه بزالله خا٫ في حٗا٢ضالم مخابٗت مً ذ ٞةن ُٞه، حؿبب الظي الًغع  ًٖ ال٩امل بالخٍٗى  الضولت ٞو

٣اجه ٖكغ الخاصي الجؼء في الىاعصة بالتزاماتها اع ووٞغث ومٞغ  ؤزل اإلاخٗا٢ض ؤن بال ٞٗلُا، وهٟظجه الالػم ال٣اهىوي ؤلَا
 ع٢ابت في الؿلُت واظب بلى الهضص طاث في ؤقاعث ٦ما قتر٦ت،م ج٨ً لم ما اإلاؿاولُت، وخضٍ ًخدمل ٞهىا بالتزاماجه،

 ( ).اإلاخٗا٢ض مً اإلا٣ضمت الٗمل زُت

ش الهاصع الاؾدكاعي  عؤحها وفي    ؤوضخذ للهُض، ؤلا٢لُمُت صون  اللجىت مً َلب ٖلى بىاء ،02/04/2015 بخاٍع
 جُغح ؤوكُت بإي ج٣ىم ال ٖلمها جدمل التي الؿًٟ ؤن مً وجخإ٦ض جًمً ؤن الٗلم صولت ٖلى ًجب بإهه اإلاد٨مت

                                                           
 :، على ادلوقع04/2006/  من احلكم الصادر بتاريخ  380إذل  27راجع يف ذلك الفقرات من -( )

https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1116 
 :ادلوقع ، على  02/20/ 0أنظر يف ذلك، الرأي االستشاري لغرفة منازعات أعماؽ البحار الصادر بتاريخ -(2)

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf 

: وراجع أيضا
Jean-Pierre Beurier, « L‟autorité internationale des fonds marins, l‟environnement et le juge », 

VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 

2015, mis en ligne le 10 septembre 2015, consulté le 18 novembre 2016. URL: 

http://vertigo.revues.org/16169 ; DOI: 10.4000/vertigo.16169. 
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ت، البِئت وخماًت الخُت اإلاىاعص بدٟٔ ًخٗل٤ ُٞما مؿاولُتها  ٖىاًت، ببظ٫ التزام َى الالتزام َظا ؤن بلى مكحرة البدٍغ
ت الخضابحر ٧اٞت الٗلم صولت جخسظ ؤن مٗه ًخٗحن  اإلااصة ؤخ٩ام ٖلمها جدمل التي الؿًٟ زغ١  ٖضم لًمان الالػمت ؤلاصاٍع

ت البِئت وخماًت بدٟٔ اإلاخٗل٣ت الاجٟا٢ُت مً 192  ٖىانغ مً ٖىهغا حٗض التي الخُت اإلاىاعص بدٟٔ التزامها و٦ظا البدٍغ
ت، البِئت ًاء الضو٫  ٞحها جى٣ل التي الخالت في ؤهه بلى وؤقاعث البدٍغ  َى ٦ما للمىٓمت، ازخهاناتها صولُت مىٓمت في ألٖا
 بظ٫ ألازحرة َظٍ جشبذ لم ما اإلاىٓمت بلى الًٗى الٗلم صولت مً جيخ٣ل لُتاإلاؿاو  ٞةن ألاوعبي، لالجداص باليؿبت الخا٫

.  الالػمت الٗىاًت

ٗض    بدماًت جخٗل٤ لم وبن التي الضولُت، الٗض٫ مد٨مت ؤخ٩ام بٌٗ بلى ؤلاقاعة ٖضم الجمُل به٩اع باب مً َو
ت البِئت  ٖلى بىاء الخُت اإلاىاعص بدٟٔ جخٗل٤ مىايُ٘ ولذجىا ؤجها بال البداع، ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت َب٣ا البدٍغ

ش الهاصع لخ٨مها باليؿبت الخا٫ َى ٦ما ٖمىما؛ البِئت بدماًت جخٗل٤ مىايُ٘ ؤو ؤزغي  اجٟا٢ُاث  في 31/03/2014 بخاٍع
بي الهُض بغهامج لخُىعة ؤقاعث خُض البالحن، نُض ٢ًُت  لٗضم مؿاولُخه و٢غعث البالحن، ؾم٪ ٖلى للُابان الخجٍغ

 الىىوٍت الخجاعب ٢ًُت في وؤقاعث. اإلابخغى الٗلمي والهضٝ جدىاؾب ٢بله مً اإلامىىخت الهُض جغازُو مدخىي  ؤن وثزب
٩ا ٢بل مً اإلاكُض الٍُغ٤ ٢ًُت وفي الخجاعب، َظٍ ًٖ الىاجج لئلنالح ال٣ابل ٚحر الًغع  بلى  ؾان جهغ ٖلى ٧ىؾخاٍع

شبذ الهاصع خ٨مها في اإلاد٨مت، ؤقاعث(San Juan)  ظىان  ٖلى ه٩ُاعاٚىا ؤقٛا٫ بٌٗ ٢ًُت يم بٗض ،16/12/2015 اٍع
 إلاكغوٖاتها البُئي ألازغ ًٖ صعاؾاث بٖضاص ووظىب البِئت ٖلى ؤٖمالها آزاع بخ٣ضًغ الضو٫  التزام بلى الخضوصي، الكٍغِ

. ( )(الخ٨م م162ً-146 ،105-101 ال٣ٟغاث )بظل٪ اإلاٗىُت الضو٫  بٖالم يغوعة م٘ ؤلاهجاػ بضاًت ٢بل

ت البِئت خماًت في الضولُت اإلادا٦م صوع  ًٖ ؤما   ٘ ؤلاٞغاط ٢ًاًا زال٫ مً البدٍغ ىا٢مها، الؿًٟ ًٖ الؿَغ  َو
 صٞٗها الىاظب ال٨ٟالت م٣ٗىلُت جدضًض في ؾلُتها زال٫ مً ُٞٓهغ ٞحها، عاثضة البداع ل٣اهىن  الضولُت اإلاد٨مت حٗض والتي

ِجؼة، بالضولت الالخ٤ عالًغ حجم خؿابها في ًضزل بط الؿُٟىت؛ ًٖ لئلٞغاط دخَو
ُه
 بالتزاماجه الؿُٟىت َا٢م بزال٫ هدُجت اإلا

ض ؤو للغزهت، مسالٟت بهىعة نُض ؤو عزهت بال نُض نىعة في ججؿض ؾىاء اإلاكغوٕ، ٚحر ٧الهُض الضولُت  البِئت جلٍى
ت، ى البدٍغ  ظيؿُتها، جمىده مً اهخ٣اءو لها الخابٗت الؿًٟ ع٢ابت في ؤ٦بر ٖىاًت بظ٫ ٖلى الٗلم صو٫  جدٟحز قإهه مً ما َو

.   ( )طاتها الؿُٟىت ٣٦ُمت ال٨ٟالت ٢ُمت خؿاب في جضزل ؤًًا ؤزغي  ٖىانغ وؤن زانت

ت بالبِئت مباقغة ٚحر بهىعة اإلاغجبُت اإلاؿاولُت صٖاوي  مجا٫ في و  ًٖ الهاصع للخ٨م ؤلاقاعة ًم٨ً البدٍغ

ُيُا بىما بحن "ط ٞغظُيُا" الؿُٟىت ٢ًُت في البداع ل٣اهىن  الضولُت اإلاد٨مت ش ٞحها اإلاٟهى٫  بِؿاو، ٚو  ؛14/04/2014 بخاٍع
 ٖىض اإلاد٨مت، ؤقاعث بط لالجٟا٢ُت؛ مسالٟت بهىعة الؿُٟىت حجؼ هدُجت بِؿاو ُٚيُا مؿاولُت بُغح واإلاخٗل٣ت
ا  الخالهت؛ الا٢خهاصًت اإلاى٣ُت في الؿاخلُت الضولت والتزاماث بد٣ى١  اإلاخٗل٣خحن الاجٟا٢ُت مً 58و 56 للماصجحن جٟؿحَر

                                                           
: ديكن اإلطالع على ىذه األحكاـ بادلواقع التالية-( )

Chasse a la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zelande(intervenant)), arret, 

C.I.J. Recueil 2014, p. 226. 

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE 

(COSTA RICA c. NICARAGUA) CONSTRUCTION D‟UNE ROUTE AU COSTA RICA LE LONG 

DU FLEUVE SAN JUAN (NICARAGUA c. COSTA RICA) ;arret du 16/12/2015(http://www.icj-

ij.org/docket/files/152/18849.pdf). 
. قضايا تتعلق باإلفراج عن السفن وطواقمها 09عرضت على احملكمة الدولية لقانوف البحار منذ إنشائها -(2)



 2017 ًىاًغ :   15  الٗضص   -الغاب٘الٗام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

197 

 الؿُاصًت لخ٣ى٢ها مماعؾتها بَاع في الى٢ىص ببُ٘ جخٗل٤ ؤهٓمت ؾً بِؿاو لُٛيُا ًد٤ اإلااصجحن، َاجحن ٖلى وبىاء ؤهه بلى
 مى٢ٗها ؤن بلى مكحرة الخالهت، الا٢خهاصًت مى٣ُتها في الخُت اإلاىاعص وبصاعة خٟٔ واؾخ٨كاٝ، باؾخٛال٫ اإلاخٗل٣ت

ت البِئت ماًتح َى الُٛجي ال٣اهىن  في الخ٣ُ٣ي . ( )الهُض ولِـ البدٍغ

ُضعالُت َىلىضا بحن (ArcticSunrise) الؿُٟىت ٢ًُت ؾمدذ، ٦ما ش ٞحها اإلاٟهى٫  عوؾُا، ٞو  ،14/08/2015 بخاٍع
ت، البِئت بدٟٔ اإلاخٗل٣ت اإلاىاص بٌٗ بكإن مى٢ٟها ببضاء مً الخد٨ُم إلاد٨مت  مؿاولُت بُغح ال٣ًُت وجخٗل٤  البدٍغ

ا هدُجت عوؾُا  مىٓمت بها ٢امذ اخخجاظاث في مكاع٦تهم بزغ ٖلى مخجها ٖلى ٧اهىا شخها 30و الؿُٟىت لهظٍ حجَؼ
 َظٍ في اإلاد٨مت وؤوضخذ الخالهت؛ الا٢خهاصًت بمى٣ُتها بترولُت ٢اٖضة بةوكاء عوؾُا ٢ُام بؿبب ألازًغ، الؿالم

غ ؤن ال٣ًُت ا اإلاد٨مت، ؤمام اإلاشى٫  ًٖ امخىٗذ التي عوؾُا، جبًر  ؤلخ٣خه الظي الًغع  ؤؾاؽ ٖلى هتللؿٟي حجَؼ

 اإلااصة َظٍ ؤن طل٪ مبرع، ٚحر صٞ٘ الاجٟا٢ُت، مً 73 للماصة َب٣ا الخالهت الا٢خهاصًت بمى٣ُتها الخُت ٚحر بمىاعصَا
 ًم٨ً وال الخالهت، الا٢خهاصًت بمى٣ُتها الخُت مىاعصَا وخٟٔ لخماًت الؿاخلُت الضولت جخسظٍ ٦خضبحر بالدجؼ جخٗل٤

 ومً ال٣اعي، الجٝغ مى٣ُت وجسو 77 اإلااصة لخ٨م جسً٘ التي الخُت، ٚحر للمىاعص خ٨مها جمضًض خىا٫ألا مً خا٫ بإي
ا بإن عوؾُا ٞاخخجاط زم  بمى٣ُتها الخُت ٚحر مىاعصَا خماًت في ازخهام مً جمل٨ه ما ٖلى بىاء جم للؿُٟىت حجَؼ

 في ؾاَمذ ٢ض اإلاد٨مت ج٩ىن  وبظل٪ ،(لخ٨ما مً 285-284 ال٣ٟغاث )قغعي وظه ألي ٌؿدىض ال الخالهت الا٢خهاصًت
 اؾخٛال٫ خٟٔ، ٢ىاٖض ٞحها جىته٪ التي الخاالث ٖلى ج٣خهغ الؿًٟ حجؼ في الؿاخلُت الضولت ؾلُاث ؤن جبُان

 الدجؼ ٖملُت بإن عوؾُا اخخجاط اإلاد٨مت ها٢كذ ٦ما الخالهت، الا٢خهاصًت مى٣ُتها في الخُت اإلاىاعص واؾخ٨كاٝ

ت للبِئت الؿُٟىت ؾببخه الظي الًغع  بؿبب جمذ ها مبرعة البدٍغ ا وفي الاجٟا٢ُت، مً 234و 220 باإلااصجحن جهٞغ  جٟؿحَر
 ؤن بىيىح جشبذ ؤن اإلاٗىُت الضولت ٖلى ًخٗحن الىظه بهظا ألازظ ؾبُل وفي ؤهه بلى اإلاد٨مت طَبذ اإلااصجحن َاجحن ألخ٩ام

ت للبِئت جلىر في حؿببذ الؿُٟىت ى البدٍغ  اإلاىا٤َ زاعط مىجؼة اإلايكإة ؤن الشابذ ؤن زم الخا٫، ة٢طخي في ًشبذ لم ما َو

 للؿُٟىت عوؾُا حجؼ مكغوُٖت مضي اإلاد٨مت ها٢كذ ٦ما. ( ) 234 اإلااصة لخُب٤ُ مجا٫ ٞال زم ومً بالجلُض اإلا٨ؿىة

ت الخىاصر ًٖ الىاظم الخلىر لخٟاصي الغامُت بالخضابحر اإلاخٗل٣ت الاجٟا٢ُت مً 221 اإلااصة لىو جُب٣ُا  ؤهه مبِىت ؛البدٍغ
ت ؤمُا٫ زالزت بىدى اإلايكإة ًٖ بُٗضة ب٣ُذ وؤجها الاخخجاظاث في بقغا٦ها ًخم لم الؿُٟىت ؤن وبد٨م  ٨ًً لم ٞةهه بدٍغ
ت البِئت ٖلى زُغ ؤي َىا٥ ا ؤو بالؿُٟىت ُٖب ؤو الخهاصم هدُجت جلىثها مً البدٍغ  بالبِئت ًًغ مما ٚحَر

ت  لخ٣ى٢ها مماعؾتها وفي الؿاخلُت الضولت بإن خ٨مها مً 326 ال٣ٟغة في اإلاد٨مت وبُيذ. (313-307ال٣ٟغاث)البدٍغ

. واإلاالءمت الًغوعة اإلا٣ٗىلُت، مباصت اخترام بَاع في ًلؼم ما الخضابحر مً جخسظ ؤن ًجب الؿُاصًت

ش الهاصع الخد٨ُم مد٨مت خ٨م في ؤًًا اإلاباصت َظٍ ٖلى الخإ٦ُض جم و٢ض  الؿُٟىت ٢ًُت في 05/09/2016 بخاٍع

(DuzgitIntegrity) والخُإ جدىاؾب ال جىمي ؾاو ٢بل مً اإلاخسظة ؤلاظغاءاث بإن ٢غعث خحن جىمي، وؾان مالُا بحن 

ت بالبِئت ؤلايغاع بضاعي الى٢ىص مً خمىلتها مً الؿُٟىت بٞغاٙ ؤلاظغاءاث، َظٍ بحن مً و٧ان اإلاغج٨ب .   ( )البدٍغ

                                                           
: ى موقع احملكمةمن احلكم، عل 208راجع يف ذلك الفقرة -( )

https://www.itlos.org/ 
 :من احلكم، على ادلوقع 292-288أنظر الفقرات  -(2)

https://pcacases.com/web/sendAttach/1438. 
: من احلكم على ادلوقع  07،260،26 راجع يف ذلك الفقرات-(3)
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: مباقغة بهىعة-ب 

ت، البِئت ًتخما في الضولُت اإلادا٦م صوع  ًخجلى غ اإلاخٗل٣ت ؤخ٩امها زال٫ مً مباقغة، بهىعة البدٍغ  بخ٣ٍغ
ت البِئت خماًت ًٖ الىاججت بالتزاماتها بزاللها هدُجت الضو٫  مؿاولُت ا زال٫ ٖلحها،مً والخٟاّ البدٍغ  للمىاص جٟؿحَر

ا اإلاا٢خت الخضابحر ٢ًاًا في ٞهلها زال٫ ومً اإلاجا٫، بهظا اإلاغجبُت ت البِئت لخماًت ثُتو٢ا وؾُلت باٖخباَع . البدٍغ

ت، للبِئت وا٢ُا خاظبا حك٩ل اإلاا٢خت الخضابحر ؤن بلى وبالىٓغ ُت، الضٖاوي  باقي ٢بل ؾىدىاولها ٞةهىا البدٍغ  اإلاىيٖى
خباع بٗحن ؤزظها بطا زانت  ٖلى بالخٟاّ وحٗل٣ذ الخد٨ُم ٖلى ٖغيذ ؤؾاؾُت ٢ًاًا زالر في لٗبخه الظي الضوع  الٖا
ت، البِئت  الضٖىي  سخب بما بؿبب اإلاؿإلت مً نغاخت مى٢ٟها وبُان ٞحها الٟهل الخد٨ُم إلادا٦م ًدؿجى لمو البدٍغ

اه٠ ألاػع١ الخىن  ؾم٪ ٢ًُت)الازخهام بٗضم خ٨م نضوع  ،ؤو(اإلاسخلِ ألا٦ؿُض مهى٘ ٢ًُت)  جبجي بؿبب ؤو ،(الٖؼ

غاٝ ِمغ زبراء لجىت بلُه جىنلذ إلاا ألَا
ُه
غ بم٤ًُ ألعاى ؾىٛاٞىعة حاؾخهال ٢ًُت )ما٢خت جضابحر في بها ؤ  ؛(وخىله ظَى

 الخٗاون  الضو٫  واظب مً ؤن اإلاا٢خت، الخضابحر في ٞهلها ٖىض البداع، ل٣اهىن  الضولُت اإلاد٨مت ؤ٦ضث الشالر ال٣ًاًا ٟٞي

ت، البِئت ٖلى للخٟاّ اإلاٗلىمت وجباص٫ ؿدك٠ ،( )طل٪ ألظل الالػمحن والخظع الخُُت بظ٫ ٖلحها ًخٗحن ٦ما البدٍغ  مً َو
ت بالبِئت الالخ٤ الجضي الًغع "ٖىهغ حٗخمض لم اإلاد٨مت ؤن الشالزت، ألاوامغ  ب٣ضع ازخهانها، الو٣ٗاص ٦كٍغ"  البدٍغ

جىب جضابحر ب٢غاع ٖلحها ًخٗحن بدُض اإلاا٢خت، الخضابحر صٖاوي  في الٟهل ٖىض مغاٖاجه ٖلحها ًخٗحن ٦هضٝ اٖخمضجه ما
ُه
 ج

ت البِئت غ به اإلاٗخض لًغع ا حجم بكإن ؤما. ظضًا يغعا البدٍغ  بلُه ؤقاع و٦ما اإلاد٨مت، ؤن ًبضو اإلاا٢خت الخضابحر لخ٣ٍغ
ىىػا ألاؾخاط غ بم٤ًُ ألعاى ؾىٛاٞىعة اؾخهالح ٢ًُت في ؾاًغث ٢ض ،(Christophe Nouzha)٦غؾخٞى  ما وخىله، ظَى
ـــــت الٗض٫ مد٨مت بلُه طَبذ ــ ــ ــ ــ ـــحرللخضا اإلاىظب الًـــــــــــــغع  ج٣ضًغ في الضولُــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت، بـ ــ ــ ــــخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحر ٩ًىن  بإن اإلاا٢ـ ــ ــ ــ  ٢ابل ٚـ

غ جدُٟٓت جضابحر ب٢غاع مىظباث مً ؤن اإلاد٨مت بُيذ ٦ما ،( )(Préjudice irréparable)لئلنالح  الاؾخعجا٫ ٖىهغ جٞى
(l’urgence de la situation) .

                                                                                                                                                                                     
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1915 

 
: فصال يف قضية مسك التونة األزرؽ الزعانف ما يلي 999 /27/08األمر الصادر بتاريخ من  77،78الفقرتٌن  إذ ورد يف -( )

« Considérant que, de l‟avis du Tribunal, les parties devraient, dans ces conditions, agir avec prudence 

et précaution et veiller à ce que des mesures de conservation efficaces soient prises dans le but 

d‟empêcher que le stock du thon à nageoire bleue ne subisse des dommages graves; 

Considérant que les parties devraient redoubler d‟efforts visant à coopérer avec d‟autres participants à 

la pêche au thon à nageoire bleue en vue d‟assurer la conservation du stock et de promouvoir son 

exploitation optimale. »(https://www.itlos.org/ 

fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_3_4/Order.27.08.99.F.pdf). 

، إذل أف احملكمة الدولية لقانوف البحار لو عمدت إذل اعتماد مبدأ احليطة واحلذر يف إقرار (Christophe Nouzha)نوزاكرستوؼيف ىذا الصدد يشًن األستاذو
بدأ سيوسع من حجم ادلنازعات التدابًن ادلؤقتة، النتقل عبء اإلثبات للمدعى عليو الذي يتعٌن عليو أف يثبت أنو دل يلحق ضررا بالبيئة البحرية، كما أف تبين ىذا ادل

: لقة ُنماية البيئة البحرية ادلعروضة على احملكمة، أنظر يف ذلكادلتع
Christophe Nouzha,"L’affaire de l’Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni) devant le Tribunal 
international du droit de la mer: quelles mesures conservatoires pour la protection de 
l’environnement ?", Actualité et Droit International, mars 2002. [http://www.ridi.org/adi]. 

 :أنظر يف ذلك-(2)
Christophe Nouzha,Le rôle du Tribunal International du droit de la mer dans la protection du milieu 

marin, (2005) 18.2 Revue québécoise de droit international, pp. at pp.69-70. 

https://www.itlos.org/
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ت البِئت بدماًت اإلاغجبُت اإلاؿاولُت صٖىي  مجا٫ في ؤما   اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل بٌٗ ٢ًُت٫ وكحر ؤن ُٞم٨ً ،( )البدٍغ
٣ا اإلاك٩لت الخد٨ُم مد٨مت ٢بل مً ٞحها اإلاٟهى٫  والهحن، الٟلبحن بحن الهحن، بدغ بجىىب ٤ ٞو ش الؿاب٘ للمٞغ  بخاٍع

 ميكأث وبوكاء والخُغ اإلاٍٟغ الهُض ؤزغ مجها (مؿإلت 15) مؿاثل ٖضة في الىٓغ للمد٨مت ُٞه ٖهض بدُض ؛12/07/2016

ت ت، البِئت ٖلى (انُىاُٖت ظؼعا زانت) بدٍغ  اؾدىاصا الُلب َظا بىٓغ بازخهانها اإلاد٨مت ٢ًذ ؤن وبٗض بط البدٍغ
ت حُٗحن بلى ٖمضث الاجٟا٢ُت، بإخ٩ام لخٗل٣ه ضاص مسخلٟت، مُاصًً في الخبراء مً مجمٖى غ إٖل ت البِئت خى٫  ج٣اٍع  البدٍغ

 الخُت ال٩اثىاث وؤن ٖا٫، مؿخى طو بُىلىجي بدىٕى جؼزغ اإلاى٣ُت ؤن بلى خ٨مها مً 824 ٢غةال٠ في مخىنلت باإلاى٣ُت،
ٗت بها اإلاخىاظضة ، بالهُض الخإزغ ؾَغ  ؤن وبٗض ،(983-976 ال٣ٟغاث) اإلا٣امت وباإلايكأث البكغ بىظىص بالخلىر، اإلاٍٟغ

ش الهاصع عي الاؾدكا عؤحها في البداع ل٣اهىن  الضولُت اإلاد٨مت بلُه طَبذ بما ط٦غث  الخٟاّ ؤن مً ،02/04/20145 بخاٍع
ت البِئت ٖلى الم الخٗاون  في الضو٫  واظب ؤ٦ضث ٖىاًت، بظ٫ ًخُلب ؾلى٥ التزام البدٍغ  البُئي البٗض صعاؾت ويغوعة وؤلٖا

٘ غ بلى زلهذ زم ومً ٞحها، الكغوٕ ٢بل اإلاىجؼة للمكاَع  ،194 ،192 اإلاىاص ؤخ٩ام مسالٟتها هدُجت الهحن مؿاولُت ج٣ٍغ

 زُغ، في باألنىاٝ يغعا ؤلخ٣ذ التي نُضَا ؾًٟ يض الالػمت الخضابحر جخسظ ولم خمذ ؤجها طل٪ ،206 ،123 ،197
 بىاظب جخ٣ُض ولم ؤ٢امتها، التي اإلايكأث بؿبب للمى٣ُت الخُت باإلاىاعص ؤيغث ؤجها ٦ما مخٟجغة، مىاص باؾخٗما٫ زانت
 البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت الخضابحر بضٖم ال٨ُٟلت ؤلاظغاءاث اجساط في ٣ٞذؤر ٢ض ج٩ىن  زم ومً ٖجها، الىاججت آلازاع ج٣ُُم

ت . ( )البدٍغ

ت اإلادمُت ٢ًُت وفي  اإلاٟهى٫  اإلاخدضة، واإلامل٨ت مىعَكُىؽ بحن،(Chagos marine protected area)قا٢ىؽ البدٍغ
ش ؤًًا الخد٨ُم مد٨مت ٢بل مً ٞحها حن، بحن ال٣اثم ٫الجض في ٞهال اإلاد٨مت ؤوضخذ ؛18/03/2015 بخاٍع  ما خى٫  الُٞغ
ت، البِئت خماًت ؤو الهُض ؤخ٩ام بَاع في ًضزل اإلادمُت بوكاء ٧ان بطا  في ؤقاعث طاتها اإلاخدضة اإلامل٨ت ؤن بلى البدٍغ

ا َغ ت البِئت ٖلى الخٟاّ اإلادمُت َظٍ بوكاء ؤَضاٝ بحن مً ؤن بلى اإلادمُت بهظٍ اإلاخٗل٣ت ج٣اٍع  زم ومً وخماًتها، البدٍغ

ت البِئت بدماًت ،بل( )ٞدؿب بالهُض جغجبِ ال ؤلتٞاإلاـ  ٖىانغ مً ٖىهغا حٗض طاتها الخُت اإلاىاعص ؤن زم ؤًًا، البدٍغ
ت، البِئت لُه البدٍغ  لهظٍ الىظحز ؤلاوكاء مىظ ًشبذ لم ٧ان وبن بإهه، ؤياٞذ ٦ما. اإلاد٨مت الزخهام ًسً٘ ٞالجزإ ٖو

ت بالبِئت يغع  ؤي بلخا٢ها اإلادمُت الن نؤ بال البدٍغ  الخٗغى بٗضم اإلاخٗل٣ت 194/4 للماصة مسالٟا ظاء بوكائها ًٖ ؤلٖا
                                                                                                                                                                                     

 القابل لإلصالح كمعيار مع اإلشارة إذل أف احملكمة الدولية لقانوف البحار، ويف قضايا التدابًن التحفظية الالحقة ذلذه القضية، دل تشر صراحة لتبين الضرر غًن
من األمر  00 و 75راجع يف ذلك الفقرتٌن . قضاهتااالستعجاؿ والضرورة، وىو ماعابو عليها  يالختصاصها، رغم إثارتو من قبل ادلدعي، مكتفية باإلشارة لعنصر

على ادلوقعٌن  « Paik » ،وتصريح القاضي« Ara Libertad »فصال يف التدابًن ادللتمسة يف قضية السفينة  2 2/20 /5 الصادر عن احملكمة بتاريخ 
: ادلواليٌن

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.20/C20_ordonnance_15.12.2012.corr.p

df. 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.20/C20_Ord_15.12.2012_Decl_Paik_F

r_TR.pdf. 
علقة باحلفاظ على ادلوارد احلية قضية حفظ واستغالؿ مسك أبو سيف جنوب شرؽ احمليط اذلادي بٌن الشيلي واالحتاد األوريب، دعوى ادلوضوع الوحيدة ادلتإذ تعد -( )

 .حملكمة بطلب من طرفيهاللبيئة البحرية، ودل يتسىن للمحكمة بياف موقفها من األحكاـ ادلوضوعية لالتفاقية ادلتعلقة هبذا اجملاؿ لشطب الدعوى من جدوؿ أعماؿ ا
 :أنظر، حكم زلكمة التحكيم على ادلوقع-(2)

http://www.pcacases.com/pcadocs/PH-CN%20-%2020160712%20-%20Award.pdf .
تصاص احملكمة خلضوعها دفعت ادلملكة ادلتحدة بأف إنشاء احملمية يدخل يف إطار سلطتها يف شلارسة حقوقها السيادية ادلتعلقة بالصيد، رغبة يف استبعادىا من اخ-(3)

. من االتفاقية 297/3يف ىذه احلالة لالستثناءات التلقائية الواردة يف ادلادة 
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 نُض ؤوكُت الخا٫ ٢ًُت في ومجها الاجٟا٢ُت، في الىاعصة والتزاماتها لخ٣ى٢ها مماعؾتها ًٖ الىاججت الٛحر الضو٫  ألوكُت

.  ( )ؤلا٢لُمي البدغ في مىعؾُىف

ت البِئت خماًت في الضولُت اإلادا٦م صوع  لبُان خىنلت في بطن  الضولُت اإلادا٦م بإن بةًجاػ، ال٣ى٫  ًم٨ً البدٍغ

: ًلي ما زال٫ مً مٗخبرا صوعا جلٗب

ت الاجٟا٢ُت ؤ٢غث بم٣خًاٍ والظي الاجٟا٢ُت، في الىاعص ال٣اهىوي جىُٓمها - أ ت وؾُلت ازخُاع في الضو٫  خٍغ  الدؿٍى
ت وؾُلت الٗام الخد٨ُم واٖخباع اإلاىاؾبت،  اإلاسخاعة الىؾُلت ؤن ؤو هاٞظ بٖالن ٌُُٛه ال هؼإ ٢ُام خا٫ في مٟتريت حؿٍى

خه وؾُلت بكإن جباًىا الجزإ َغفي ؤن ؤو خله في ؤز٣ٟذ . للجزإ خال ًًمً مما ؤلالؼامُت، حؿٍى
 بالبِئت ظضي يغع  بلخا١ ججىب ؤَضاٞها بحن مً ٌٗض التي اإلاا٢خت للخضابحر اللجىء في الضو٫  خ٤ ب٢غاع - ب

ت . البدٍغ
 البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت ؤهٓمتها وي٘ بَاع في بها الخ٣ُض الؿاخلُت الضو٫  ٖلى ًخٗحن لتيا الشالزت اإلاباصت بُان - ت

ت  .اخترامها في الٛحر الضو٫  وواظب واإلاالءمت، الًغوعة اإلا٣ٗىلُت، وهي البدٍغ
ت، البِئت بدماًت نلت طاث اإلاىاص جٟؿحر في اإلاؿاَمت - ث  ٖىانغ مً ٖىهغا حٗض الخُت اإلاىاعص ؤن وب٢غاع البدٍغ

ت لبِئتا  .البدٍغ

ت البِئت خماًت ؤن ب٢غاع  - ج الم وواظب الضولُت، واإلاىٓماث الضو٫  بحن ُٞما الخٗاون  واظب ج٣خطخي البدٍغ  ؤلٖا
٘ ت البِئت ٖلى الخإزحر قإجها مً التي باإلاكاَع  .البدٍغ

٘ البُئي البٗض خى٫  صعاؾاث بٖضاص بًغوعة الضو٫  بلؼام  - ح م للمكاَع ا اإلاٖؼ  .ٞحها الكغوٕ ٢بل بهجاَػ
ت بالبِئت الالخ٤ الًغع  حجم ب٢دام  - خ ى الؿًٟ، حجؼ ال٨ٟالت،ٖىض م٣ٗىلُت جدضًض ٖىانغ يمً البدٍغ  َو

 .ؤ٦ثر للخُُت الضو٫  ًضٞ٘  ؤن قإهه مً ما

ت البِئت بدماًت الضو٫  التزام ؤن ب٢غاع - د  الخُُت بمبضؤ ألازظ ًخُلب ٖىاًت، ببظ٫ التزام بؿلى٥، التزام البدٍغ
 .والخظع

ب٣ا الضولي الهُٗض ٖلى اإلاؿاولُت بن - ذ  .اإلاساَغ ال الخُإ ؤؾاؽ ٖلى ٢اثمت لالجٟا٢ُت َو

ت البِئت خماًت بحن الٗالكت-(زاهُا  اإلاؿخضامت والخىمُت البدٍغ

ت البِئت خماًت بحن الٗال٢ت جدضًض بن  بالخىمُت اإلا٣هىص جدضًض ؤوال ٣ًخطخي اإلاؿخضامت، والخىمُت البدٍغ

ى 1992 لؿىت ألاعى ٢مت مىظ اإلاؿخضامت، للخىمُت بغهامجا جبيذ التي صة،اإلاخذ ألامم إلاى٢٘ ٞبالغظٕى اإلاؿخضامت؛  صي بٍغ
 ٖلى اإلا٣بلت ألاظُا٫ ب٣ضعة اإلاؿاؽ صون  الخايغ اخخُاظاث جلبي التي الخىمُت:" حٗجي اإلاؿخضامت الخىمُت ؤن ًٓهغ ظىحرو،

. اإلاخاخت للمىاعص الغاقضة ؤلاصاعة ،ؤي." الخانت اخخُاظاتها جلبُت

 اإلاىاعص خٟٔ لخضابحر ويٗها ٖىض الضو٫  جلؼم مجها 119 اإلااصة ٞةن البداع، ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت وبالغظٕى
اث وججضًضَا اإلاجخىاة ألاهىإ ؤعنضة نىن  بلى حهضٝ ما الخضابحر مً جخسظ بإن البداع، بإٖالي الخُت  ؤن ًم٨ً بمؿخٍى

                                                           
: من احلكم على ادلوقع  54و 323،48، 286،292،304، 278-275راجع يف ذلك الفقرات  -( )

http://www.pcacases.com/pcadocs/MU-UK%2020150318%20Award.pdf 
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 الخىمُت ًضٖم هدى ٖلى ًخم ؤن ًجب اإلاى٣ُت في باألوكُت ال٣ُام ؤن بلى 150 اإلااصة وحكحر للضوام، ٢ابلت ٚلت ؤ٢صخى جضع
جهٌ الضولُت للخجاعة اإلاخىاػن  والىمى الٗالمي لال٢خهاص الؿلمُت  لجمُ٘ الكاملت الخىمُت ؤظل مً الضولي بالخٗاون  ٍو
 الترار جىمُت ُٚتوب وعقُضة، وآمىت مىخٓمت بصاعة اإلاى٣ُت مىاعص بصاعة يمان بُٛت الىامُت، الضو٫  زانت البلضان،

. ظمٗاء ؤلاوؿاهُت نالر ُٞه إلاا اإلاكتر٥

 اإلاؿخضامت، الخىمُت إلاهُلر نغاخت نلبها في ٌكحروا لم وبن الاجٟا٢ُت وايعي ؤن ؾب٤ ما زال٫ مً ًٓهغ    
ش في لٓهىعٍ  بما ةالبُئي اإلاىاعص ٖلى والخٟاّ الخىمُت جد٤ُ٣ َى ؾُغوَا التي ألاَضاٝ بحن مً ؤن بال لها، الخ٤ جاٍع

 اإلاخٗل٣ت ألاخ٩ام في وعصا بن(الٛلت صوام ويمان الخىمُت )الالتزامحن َظًً ؤن والخ٣ُ٣ت. ظمٗاء ؤلاوؿاهُت نالر ًًمً
ما ٌٗجي ال طل٪ ؤن بال واإلاى٣ُت البداع بإٖالي  بدماًت الاجٟا٢ُت مً ٖكغ الشاوي الجؼء ٞٗىىهت اإلاجا٫، َظا في خهَغ
ت البِئت  ؤو الىاصعة الا٩ًىلىظُت الىٓم خماًت قإجها مً جضابحر اجساط في الضو٫  واظب ب٢غاع م٘ ٖلحها، والخٟاّ البدٍغ

ٗت ت ألاهىإ ومىاثل الخإزغ الؿَغ ا الؼوا٫ لخُغ اإلاٗغيت ؤو اإلاهضصة ؤو اإلاؿخجٞز حَر ت الخُاة ؤق٩ا٫ مً ٚو  عبِ م٘ البدٍغ

. اؾخٛاللها بدؿً الالتزام يمىا ًدىي  ٖلحها، الخٟاّ بىاظب طل٪

ت البِئت ٖلى ٞاّالر بن   حر الخُت مىاعصَا ٖلى الخٟاّ ٣ًخطخي وخماًتها البدٍغ حر مجها اإلاخجضصة الخُت، ٚو  ٚو
ى آزغ، زُغ ؤي ومً الخلىر، ؤق٩ا٫ ٧ل مً مُاَها ؾالمت ٖلى الخٟاّ اإلاخجضصة،  اهخٟإ ؤَى٫  يمان قإهه مً ما َو
ت واإلاىاعص والبداع اإلادُُاث خٟٔ صامت،اإلاؿذ للخىمُت اإلاخدضة ألامم بغهامج ؾُغ لظا ومُاَها، بمىاعصَا  البدٍغ

ه ًيبغي َضٞا اإلاؿخضامت الخىمُت لخد٤ُ٣ مؿخضام هدى ٖلى واؾخسضامها  ؤمُاعها مُاٍ: "ؤن مبِىا ،2030 ؾىت ٢بل بلٚى
٣ؿىا  قغبىا ومُاٍ  هدىٟؿه، الظي الهىاء في اإلاىظىص ألا٦سجحن وختى بل ٚظاثىا، مً ٦بحر و٢ضع وؾىاخلىا ومىازىا َو

ا  َغ   وجىٓمها البداع جٞى
ً
ش مغ ٖلى والبداع اإلادُُاث ٧اهذ و٢ض. اإلاُاٝ جهاًت في ظمُٗا ت  ٢ىىاث الخاٍع  للخجاعة خٍُى

غي  الٗالمي اإلاىعص َظا بصاعة وجمشل والى٣ل، ." مؿخضام  مؿخ٣بل ؾماث مً ؤؾاؾُت ؾمت بٗىاًت الجَى

     : بلى اإلاخدضة ألامم حؿعى الٛاًت َظٍ لبلٙى

ت، ألاوكُت مً والؾُما ٦بحرة، بضعظت مىه والخض ؤهىاٖه بجمُ٘ البدغي  الخلىر مى٘-  الخُام طل٪ في بما البًر
. 2025 ٖام بدلى٫  اإلاٛظًاث، وجلىر البدغي،

ت ؤلا٩ًىلىظُت الىٓم بصاعة-  ؾلبُت آزاع خضور ججىب ؤظل مً وخماًتها، مؿخضام هدى ٖلى والؿاخلُت البدٍغ
ؼ ٍَغ٤ ًٖ طل٪ في بما ٦بحرة،  وؤلاهخاظُت الصخت جد٤ُ٣ ؤظل مً الالػمت ؤلاظغاءاث واجساط الهمىص، ٖلى ٢ضعتها حٍٗؼ

.                                                        2020 ٖام بدلى٫  للمدُُاث،

، ومٗالجت خض ؤصوى بلى اإلادُُاث جدمٌ ج٣لُل- ؼ زال٫ مً طل٪ في بما آزاٍع  ظمُ٘ ٖلى الٗلمي الخٗاون  حٍٗؼ

اثالم .                                                                                      ؾخٍى

حر ال٣اهىوي ٚحر والهُض اإلاٍٟغ الهُض وبجهاء ٞٗا٫، هدى ٖلى الهُض جىُٓم- حر ٖىه اإلابلٜ ٚو  اإلاىٓم ٚو
 في ٖلُه ٧اهذ ما بلى الؿم٨ُت ألاعنضة صةبٖا ؤظل مً الٗلم، ٖلى ٢اثمت بصاعة زُِ وجىُٟظ اإلاضمغة، الهُض ومماعؾاث

اث بلى ألا٢ل ٖلى لخهل مم٨ً، و٢ذ ؤ٢غب ٣ا مؿخضامت ٚلت ؤ٢صخى بهخاط جدُذ ؤن ًم٨ً التي اإلاؿخٍى  جدضصٍ إلاا ٞو

.                                     2020 ٖام بدلى٫  البُىلىظُت، زهاثهها
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ت، ًتالؿاخل اإلاىا٤َ مً ألا٢ل ٖلى اإلااثت في 10 خٟٔ- جي ال٣اهىن  م٘ ًدؿ٤ بما والبدٍغ  بلى واؾدىاصا والضولي الَى

.                                     2020 ٖام بدلى٫  اإلاخاخت، الٗلمُت اإلاٗلىماث ؤًٞل

اهاث ؤق٩ا٫ خٓغ-  ألاؾما٥، نُض وفي الهُض ٢ضعاث في ؤلاٞغاٍ في حؿهم التي ألاؾما٥ إلاهاثض اإلا٣ضمت ؤلٖا
اهاث وبلٛاء حر اإلاكغوٕ ٚحر ألاؾما٥ نُض في حؿاَم التي ؤلٖا حر ٖىه اإلابلٜ ٚو  اؾخدضار ًٖ وؤلاحجام اإلاىٓم، ٚو

 وؤ٢ل الىامُت للبلضان والٟٗالت اإلاالثمت والخًُٟلُت الخانت اإلاٗاملت بإن الدؿلُم م٘ ال٣بُل، َظا مً ظضًضة بٖاهاث
اهاث بكإن الٗاإلاُت لخجاعةا مىٓمت مٟاوياث مً ًخجؼؤ ال ظؼءا ج٩ىن  ؤن ًيبغي همىا البلضان  ألاؾما٥، إلاهاثض ؤلٖا

.                                       2020 ٖام بدلى٫ 

اصة-  الاؾخسضام مً همىا البلضان وؤ٢ل الىامُت الهٛحرة الجؼعٍت للضو٫  جخد٤٣ التي الا٢خهاصًت الٟىاثض ٍػ
ت، للمىاعص اإلاؿخضام  والؿُاخت، اإلااثُت، ألاخُاء وجغبُت ألاؾما٥، إلاهاثض صامتاإلاؿذ ؤلاصاعة زال٫ مً طل٪ في بما البدٍغ

. 2030 ٖام بدلى٫ 

اصة- غ الٗلمُت، اإلاٗاٝع ٍػ ت، الخ٨ىىلىظُا وه٣ل البدض، ٢ضعاث وجٍُى  اللجىت مٗاًحر مغاٖاة م٘ البدٍغ
غاُٞت ت، الخ٨ىىلىظُا بى٣ل اإلاخٗل٣ت الخىظحهُت ومباصئها الضولُت الخ٩ىمُت ألاو٢ُاهٚى  صخت جدؿحن ظلؤ مً البدٍغ

ؼ اإلادُُاث،  الىامُت الهٛحرة الجؼعٍت الضو٫  والؾُما الىامُت، البلضان جىمُت في البدغي  البُىلىجي الخىٕى بؾهام وحٍٗؼ

. همىا البلضان وؤ٢ل

حر- ُحن الهُاصًً نٛاع ونى٫  بم٩اهُت جٞى ت اإلاىاعص بلى الخٞغ . وألاؾىا١ البدٍغ

ؼ-  بهُٛخه الضولي ال٣اهىن  جىُٟظ ٍَغ٤ ًٖ مؿخضاما اؾخسضاما واؾخسضامها ومىاعصَا اإلادُُاث خٟٔ حٍٗؼ
اع جً٘ التي البداع ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت في الىاعصة  ٖلى واؾخسضامها ومىاعصَا اإلادُُاث لخٟٔ ال٣اهىوي ؤلَا

. “بلُه ههبى الظي اإلاؿخ٣بل” وز٣ُت مً 158 ال٣ٟغة طل٪ بلى حكحر ٦ما مؿخضام، هدى

ُا ٣ًخطخي إلا٣انضا َظٍ بلٙى بن      إلاسالٟي ػظغ هٓام ؤًًا ًخُلب ٦ما خ٣ُ٣ت، وبعاصة اإلاؿاولُت بذجم صولُا ٖو

ى الالتزاماث، َظٍ  خمل ٖلى الضو٫  حصجُ٘ ًخٗحن لظا ،287 اإلااصة في حٗضاصَا الىاعص الضولُت اإلادا٦م مً اإلاىخٓغ الضوع  َو
ت البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت هؼاٖاتها : بُجها ومً اإلادا٦م، َظٍ جىاظه التي ال٣ٗباث ٖلى وال٣ًاء اإلادا٦م، َظٍ ؤمام البدٍغ

ت، البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت الضولُت الاجٟا٢ُاث حٗضص - أ  مما بُجها، جيؿ٤ُ آلُت وظىص صون  وب٢لُمُا، صولُا البدٍغ
دى٫  الاجٟا٢ُاث، َظٍ في اإلا٣غعة الضولُت اإلادا٦م بحن الازخهام جىإػ مك٩ل ًُغح اث في الٟهل صون  ٍو  َامت مىاٖػ

ت، بالبِئت جخٗل٤ . اإلاسخلِ ألا٦ؿُض مهى٘ ل٣ًُت باليؿبت الىي٘ ٧ان ٦ما البدٍغ
 في ومٗالجخه الجزإ لخجؼثت الضولُت اإلادا٦م ٢ًاة لضي الجغؤة بى٣و ًخٗل٤ آزغ ٖاث٤ الٗاث٤ َظا ٣ًابل - ب

اع اه٠، ألاػع١ الخىهت ؾم٪ ٢ًُت في بط اإلاىاؾب؛ ؤلَا  ًٖ وكإ الجزإ ؤن بلى الخد٨ُم مد٨مت جىنلذ ُٞما الٖؼ
اه٠ ألاػع١ الخىن  ؾم٪ وبصاعة خٟٔ اجٟا٢ُت َما صولخحن اجٟا٢ُخحن  ٞهلذ طَبذ ؤجها بال ٢ىباي مىهتي واجٟا٢ُت الٖؼ

 الُابان مباقغة ؤن بد٨م باالزخهام الخمؿ٪ ال٣ًاة ٖلى ًخٗحن ٧ان اٖخ٣اصها وفي الجزإ، بىٓغ ازخهانها بٗضم
بي إلاكغوٖها ت ًئتبالب يغعا ؤلخ٤ الخجٍغ  ال ؤهه زم مؿاولُتها، َغح ًخىظب و٧ان ٢ىباي، مىهتي الجٟا٢ُت َب٣ا البدٍغ

اه٠ ألاػع١ الخىن  ؾم٪ وبصاعة خٟٔ اجٟا٢ُت مً 16 اإلااصة يىء ٖلى ٢ىباي مىهتي اجٟا٢ُت ؤخ٩ام جٟؿحر ًم٨ً  .الٖؼ
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 الخل وهذ ،(الغهجت وؤؾما٥ ؾ٠ُ ؤبى ؾم٪ ٢ًُت)ألاوعبي الاجداص زانت الاجٟا٢ُت، ؤَغاٝ ظىىح - ت

 .مؿاولُاتها ٞحها جُغح مغة ٧ل في الضولُت للمدا٦م اللجىء وججىب الخٟاوضخي
 الىٓم مؿخىي  ٖلى والكغ٧اث ألاٞغاص مؿاولُت ب٢غاع بؿبب الضولُت للمدا٦م اللجىء ًٖ الضو٫  ٖؼوٝ - ث

ض ًٖ الىاججت ألايغاع مؿاولُت ؤن مٟاصَا والتي ،"ًضٞ٘ اإلالىر" ٢اٖضة وجُب٤ُ الضازلُت، ت ًئتالب جلٍى  ال البدٍغ
 . اإلالىر بل الٗامت الؿلُت جخدملها

 الخــاجمــــــــت

ت البِئت بحن الٗال٢ت بن ت البِئت خماًت ؤن طل٪ خخمُت، ٖال٢ت اإلاؿخضامت والخىمُت البدٍغ  ٖلحها واإلاداٞٓت البدٍغ
حر الخُت مىاعصَا حٍٗغٌ ٖضم حٗجي  لهالر بها، ؤَى٫  اهخٟاٖا ًًمً مما للخُغ، ؤعيها وباًَ مُاَها الخُت، ٚو

 للبِئت الغاقضة ؤلاصاعة ٌٗجي اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ ؤن ٦ما اإلاؿخضامت، الخىمُت هي وجل٪ واإلاؿخ٣بلت، الخايغة ألاظُا٫

ت .   ٖلحها واإلاداٞٓت بدماًتها التزام مً طل٪ ًدىي  بما البدٍغ

 اإلاجالحن، َظًً في بالتزاماتها الضو٫  ج٣ُض مضي بغ٢ابت حٗجى صولُت ٞى١  ؾلُت اوٗضام ْل في مٗا، الٛاًخحن ولبلٙى 
ا الغ٢ُب، بضوع  الضولُت اإلادا٦م جًُل٘  َب٣ا ٞحها والٟهل الضو٫  مؿاولُاث َغح زالله مً ًم٨ً الظي اإلاىبر باٖخباَع

 طل٪، لىٕ مشا٫ زحر البداع، ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت مً 287 اإلااصة في الىاعصة اإلادا٦م اإلاجا٫ َظا في وحٗض. لل٣اهىن 
ت مٗاَضة الاجٟا٢ُت ؤن بلى بالىٓغ هو البداع، ٢اهىن  مجا٫ في قاٖع

ُه
ت البِئت لخماًت مجها ظؼء ز  واإلاداٞٓت البدٍغ

ت هٓام جًمىذ ،٦ما(12الجؼء)ٖلحها م٨ً. والخسهو ؤلالؼامُت ٖلى ٢اثم زام، حؿٍى  َظٍ صوع  بُان لظل٪ جبٗا ٍو
ت البِئت خماًت في اإلادا٦م : نُٗضًً ٖلى حهاٖل واإلاداٞٓت  البدٍغ

ت البِئت خماًت في اإلادا٦م َظٍ مؿاَمت في ًخمشل: هٓغي  نُٗض-  وطل٪ ال٣اهىوي، جىُٓمها زال٫ مً البدٍغ
: بلى بالىٓغ

ت، لىؾاثل الاجٟا٢ُت في الىاعص ال٣اهىوي الخىُٓمي بن - أ ت الضو٫  جمل٪ زالله مً والظي الدؿٍى  في واؾٗت خٍغ
ت وؾُلت ازخُاع  اإلاًغة الضو٫  مؿاولُت لُغح الضولُت اإلادا٦م باب ولىط ٖلى ٌصجٗها ؤن ههقإ مً اإلاىاؾبت، الدؿٍى
ت، بالبِئت ت ٧ىؾُلت الٗام الخد٨ُم ب٢غاع ؤن ٦ما البدٍغ  ؤن ؤو هاٞظ بٖالن ٌُُٛه ال هؼإ ٢ُام خا٫ في مٟتريت حؿٍى

خه وؾُلت بكإن جباًىا الجزإ َغفي ؤن ؤو خله في ؤز٣ٟذ اإلاسخاعة الىؾُلت  الضو٫  ًدٟؼ ؤن ؤًًا قإهه مً ة،ؤلالؼامي حؿٍى

. واخض ظاهب مً الضٖىي  جدٍغ٪ إلم٩اهُت الضولُت اإلادا٦م باب َغ١  ٖلى

، صٖىي  في الٟهل خحن بلى ما٢خت، جضابحر الخماؽ في الضو٫  خ٤ ب٢غاع بن - ب  البِئت خماًت في ٌؿاَم اإلاىيٕى
ت . حهضصَا زُغ ؤي مً البدٍغ

اث في الىٓغ بؾىاص بن - ت ت البِئت مىاٖػ  .ٞٗالُت ؤ٦ثر ؤخ٩اما ًًمً مخسههحن ل٣ًاة البدٍغ

 الضولُت، الٗض٫ مد٨مت ٖضا ما الضولُت، اإلادا٦م باب ولىط خ٤ الضولُت الخ٩ىمُت اإلاىٓماث مىذ بن - ث
ت، البِئت خماًت في ؾِؿاَم ت، البِئت مجا٫ في جلٗبه الظي للضوع  بالىٓغ البدٍغ ما١ الضولُت ٧الؿلُت البدٍغ  البداع أٖل

 لالزخهاناث ه٣ل مً طل٪ ٌؿخدب٘ وما اإلاجا٫ َظا في الٗالم ٌكهضَا التي ؤلا٢لُمي الخ٨خل لٓاَغة اؤًٌ وبالىٓغ مشال،
ًاء الضو٫  مً  خ٤ مً الضولُت اإلاىٓماث جم٨حن الخالخحن وفي ألاوعبي، لئلجداص باليؿبت الخا٫ َى ٦ما للمىٓمت، ألٖا

 .  ٖلُه مضعى ؤو ٦مضٕ مشىلها بم٩اهُت ٌٗجي الخ٣اضخي
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 ؾاَمذ ؤجها ًٓهغ الىٟاط، خحز ٢ىباي مىهتي اجٟا٢ُت صزى٫  مىظ الضولُت، اإلادا٦م ليكاٍ بالغظٕى: ٖملي نُٗض-
ا ؤخ٩امها، زال٫ مً ت وآعائها ؤوامَغ  : في الاؾدكاٍع

 البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت ؤهٓمتها وي٘ بَاع في بها الخ٣ُض الؿاخلُت الضو٫  ٖلى ًخٗحن التي الشالزت اإلاباصت بُان  - ج
ت  .اخترامها في الٛحر الضو٫  وواظب واإلاالءمت، الًغوعة اإلا٣ٗىلُت، وهي البدٍغ

ت، البِئت بدماًت الهلت طاث اإلاىاص جٟؿحر في اإلاؿاَمت  - ح  ٖىانغ مً ٖىهغا حٗض الخُت اإلاىاعص ؤن وب٢غاع البدٍغ

ت البِئت  .البدٍغ
ت البِئت خماًت ؤن ب٢غاع  - خ الم وواظب لضولُت،ا واإلاىٓماث الضو٫  بحن ُٞما الخٗاون  واظب ج٣خطخي البدٍغ  ؤلٖا

٘ ت البِئت ٖلى الخإزحر قإجها مً التي باإلاكاَع  .البدٍغ
٘ البُئي البٗض خى٫  صعاؾاث بٖضاص بًغوعة الضو٫  بلؼام  - د م للمكاَع ا اإلاٖؼ  .ٞحها الكغوٕ ٢بل بهجاَػ

تالبذ بالبِئت الالخ٣ت ألايغاع ًٖ مؿاولُتها لضٞ٘ الالػمحن الغ٢ابت وواظب الخُُت لبظ٫ الضو٫  صٞ٘ - ذ  هدُجت ٍع
٘ لؿُٟىت مكغوٕ ٚحر ٖمل ت بالبِئت الالخ٤ الًغع  حجم ب٢دام  زال٫ مً وطل٪ ٖلمها، جٞغ  جدضًض ٖىانغ يمً البدٍغ

 .ال٨ٟالت م٣ٗىلُت

ت البِئت بدماًت الضو٫  التزام ؤن ب٢غاع - ر  الضو٫  ٖلى ٌؿخىظب مما ٖىاًت، ببظ٫ التزام بؿلى٥، التزام البدٍغ

 .والخظع الخُُت بمبضؤ ألازظ
ب٣ا الضولي الهُٗض ٖلى اإلاؿاولُت ؤن انبي - ز  .اإلاساَغ ال الخُإ ؤؾاؽ ٖلى ٢اثمت لالجٟا٢ُت َو
 البِئت خماًت مجا٫ في صوعَا آصاء مً الضولُت اإلادا٦م جمى٘ التي الٗغا٢ُل خ٣ُ٣ت اإلاؿاَمت، َظٍ جذجب وال 

ت ا ًم٨ً والتي اإلاؿخضامت، الخىمُت جد٤ُ٣ وبالخبُٗت البدٍغ  :ًلي ُٞما بًجاَػ

ت، البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت الضولُت الاجٟا٢ُاث ٖضصث - أ  مما بُجها، جيؿ٤ُ آلُت وظىص صون  وب٢لُمُا، صولُا البدٍغ
دى٫  الاجٟا٢ُاث، َظٍ في اإلا٣غعة الضولُت اإلادا٦م بحن الازخهام جىإػ مك٩ل ًُغح اث في الٟهل صون  ٍو  َامت مىاٖػ

ت، بالبِئت جخٗل٤ . اإلاسخلِ ألا٦ؿُض مهى٘ ل٣ًُت باليؿبت الىي٘ ٧ان ٦ما البدٍغ
 في ومٗالجخه الجزإ لخجؼثت الضولُت اإلادا٦م ٢ًاة لضي الجغؤة بى٣و ًخٗل٤ آزغ ٖاث٤ الٗاث٤ َظا ٣ًابل - ب

اع اه٠، ألاػع١ الخىهت ؾم٪ ٢ًُت في بط اإلاىاؾب؛ ؤلَا  ًٖ هاشخئ الجزإ ؤن بلى الخد٨ُم مد٨مت جىنلذ ُٞما الٖؼ
اه٠ ألاػع١ الخىن  ؾم٪ عةوبصا خٟٔ اجٟا٢ُت َما صولخحن اجٟا٢ُخحن  بٗضم ٞهلذ ؤجها بال ٢ىباي مىهتي واجٟا٢ُت الٖؼ

 إلاكغوٖها الُابان مباقغة ؤن بد٨م باالزخهام الخمؿ٪ ال٣ًاة ٖلى ًخٗحن ٧ان اٖخ٣اصها وفي الجزإ، بىٓغ ازخهانها
بي ت بالبِئت يغعا ؤلخ٤ الخجٍغ  جٟؿحر ًم٨ً ال ؤهه زم تها،مؿاولي َغح ًخىظب و٧ان ٢ىباي، مىهتي الجٟا٢ُت َب٣ا البدٍغ

اه٠ ألاػع١ الخىن  ؾم٪ وبصاعة خٟٔ اجٟا٢ُت مً 16 اإلااصة يىء ٖلى ٢ىباي مىهتي اجٟا٢ُت ؤخ٩ام  .الٖؼ
 الخل هدى ،(الغهجت وؤؾما٥ ؾ٠ُ ؤبى ؾم٪ ٢ًُت)ألاوعبي الاجداص زانت الاجٟا٢ُت، ؤَغاٝ ظىىح - ت

 .مؿاولُاتها ٞحها جُغح مغة ٧ل في الضولُت للمدا٦م اللجىء وججىب الخٟاوضخي
 الضازلُت، الىٓم مؿخىي  ٖلى والكغ٧اث ألاٞغاص مؿاولُت إل٢غاع الضولُت للمدا٦م اللجىء ًٖ الضو٫  ٖؼوٝ - ث

 ".ًضٞ٘ اإلالىر" ٢اٖضة وجُب٤ُ

 :ب هىصخي ال، إلاا ٖلحها، وال٣ًاء الٗىاث٤ َظٍ مً الخس٠ُٟ ٢هض
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 وطل٪ الازخهام، جىإػ مك٩ل ججىب ًًمً بما الضولُت الاجٟا٢ُاث ؤخ٩ام بحن الاوسجام جد٤ُ٣ يغوعة - أ
 زانت صولُت مد٨مت بةوكاء اإلاىاصاة ْل في زانت صولُت، جىإػ مد٨مت بةوكاء ؤو الؿاب٣ت، اللتزاماتها الضو٫  بمغاٖاة
. بالبِئت

 .الضولُت اإلاٗاَضاث جٟؿحر ب٣ىاٖض والخ٣ُض بازخهانهم الضولُحن ال٣ًاة جمؿ٪  - ب

ت، الضولت ؤو الجيؿُت صولت ؤو الٗلم صولت ٖلى الغظٕى خ٤ مً اإلاخًغعة الضو٫  جم٨حن  - ت  عجؼ خا٫ في اإلاكٞغ
ٌ ج٣ضًم ؤو الًغع  ظبر ًٖ الًغع  في اإلادؿبب ت جُب٣ُا اإلاىاؾب، الخٍٗى  في ألازحرة الضولت خ٤ م٘ الظمت، مالءة لىٍٓغ

ى ٧املت، خ٣ى٢ها اإلاخًغعة الضولت اؾدُٟاء لًمان وطل٪  الًغع، في اإلادؿبب ٖلى بٗض ُٞما الغظٕى  الضو٫  ؾُضٞ٘ ما َو

 .مخٗا٢ض ؤي ٖلى ؤلاقغاٝ ؤو ؾُٟىت ألي ظيؿُتها مىذ ٢بل مغة ؤل٠ للخ٨ٟحر مدالت ال
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