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  وعرفان شكر
هللا رب العــالمین والصــالة والســالم علــى المبعــوث رحمــة للعــالمین ســیدنا محمــد وعلــى آلــه  الحمــد

  :وصحابته أجمعین إلى یوم یبعثون أما بعد

  اآلیة} ...وٕاذ تأذن ربك لئن شكرتم ألزیدنكم{ :عمال بقوله تعالى

اهللا علــى مــا أنعــم بــه علینــا مــن نعمــه التــي ال تحصــى وال تقــدر ومنهــا توفیقــه تعــالى إلتمــام أشــكر 

  .هذا العمل فاهللا هو الغني ونحن الفقراء إلیه

أتقــدم بالشــكر الجزیــل وخــالص العرفــان والتقــدیر لألســتاذ المــؤطر بــن عبــو عفیــف ،الــذي شــرفني 

ته القیمة فجزاه اهللا عني خیر الجـزاء، كمـا بقبوله اإلشراف على هذه المذكرة وعلى دعمه وتوجیها

  .أنوه بالمجهودات التي بذلها طاقم األساتذة خالل هذه المرحلة الدراسیة

  .كما یسرني أن أوجه أسمى عبارات الشكر إلى والدي العزیزان فأنا لم ولن أوفیهما حقهما شكرا

لطـروش العجـال و :السـیدین الشـكر موصـول أیضـا إلـى رئیّسـي المجلـس الشـعبي لبلدیـة بـوقیرات 

  .وولد الشارف محمد اللذان سهال لي في دراستي

وٕالـى كـل . كما أتقدم بخالص الشكر إلى موظفي مكتبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بصـالمندر

  .من ساهم في إنجاز هذا العمل سواء من قریب أو بعید

  .واهللا الموفق والمستعان

  

  

  

  



  داءـــــــهإ

ســـید الخلـــق رســـولنا إن الحمـــد هللا  نحمـــده ونســـتغفره ونســـتهدیه ونتـــوب إلیـــه ونصـــلي ونســـلم علـــى 

وقاســینا أكثــر مــن هــم  خطــوة بخطــوة ویــدا بیــد بــدأنا  .صــلى اهللا علیــه وســلم الكــریم ســیدنا محمــد

 األیــــامالحمــــد نطــــوي ســــهر اللیــــالي وتعــــب  وعانینــــا الكثیــــر مــــن الصــــعوبات وهــــانحن الیــــوم و هللا

  . وارنا بین دفتي هذا العمل المتواضعوخالصة مش

ـــن  إلـــى* ـــم ول ـــذین ل ـــدین الكـــریمین الل ـــاالوال ـــى أبعـــد مـــن هـــذا ب یهن  یهماســـعفـــي دعمـــي ودفعـــي إل

ني أن اعلمـ فهمـا مـنالنجـاح  بلـوغ قمـةمـن أجـل  بشـيء لم یبخالف والهناءألنعم بالراحة  وشقائهما

بارك لهمـا فـي عمرهمـا واخـتم  فاللهم العطاءالینبوع الذي ال یمل ،أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر

   .بالصالحات أعمالهما وأرضهما عني إنك ولي ذلك والقادر علیه

إلـــى أم البنـــات زوجتـــي الغالیـــة التـــي طالمـــا وقفـــت إلـــى جـــانبي فهـــي بحـــق قـــد وفـــرت لـــي الجـــو *

  .المناسب والدعم المعنوي والتحفیز إلتمام دراستي

مصــابیح حیــاتي وقــرة عینــي أكبــرهن بســمة وأوســطهن هنــاء إلــى بنــاتي العزیــزات علــى قلبــي هــن *

  .وأصغرهن شمیسة

وٕالـى كـل عائلـة  ،وأخـواتي  إخـوتيج بـذكراهم فـؤادي إلـى یإلى من حبهم یجـري فـي عروقـي ویهـ*

  .حیدرة

إلـــى أســـتاذي المتواضـــع وصـــدیقي بـــن عبـــو عفیـــف الـــذي أخـــذ علـــى عاتقـــه حمـــل التـــأطیر رغـــم *

  .التزاماته

علمونــا حروفــا مــن فقــد  أســاتذتي الكــرام مــن مرحلــة االبتــدائي إلــى الوقــت الــراهن معلمــّي و إلــى*

مــن لنــا  عبــارات فــي العلــم إلــى مــن صــاغواالذهــب وكلمــات مــن درر وعبــارات مــن أســمى وأجلــى 

  .علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنیر لنا سیرة العلم والنجاح 

  . أصدقائي وزمالئي في العملإلى  *

 



  

  

  ةــــــــــدمــــــــمقال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



أو كیفمـا أطلـق علیـه  االسـمالبیئة حیث یتبادر إلى أذهاننا منذ الوهلـة األولـى أن هـذا 

، إذ تعـد مشـكلة البیئـة ولعـل  علـى هـذا الكوكـب االستمراریةفإن له عالقة مباشرة بوجودنا وسبب 

المشكلة تكمن في كیفیة حمایتها والمحافظة علیها وهذا عبر مراحل تطور المجتمعـات البشـریة ، 

خاصة إذا علمنا أن اآلثار المترتبة على المساس واإلخالل بالنظام البیئي ال تنحصـر فـي مجـال 

ذا الموضــوع بعــدا دولیــا بــالنظر ، ونتیجــة لــذلك أخــذ هــ و إقلــیم معــین بــل تمتــد إلــى أبعــد مــن ذلــك

لخصوصــیة الموضــوع وأهمیتــه البالغــة ، وهــذا ألن أهمیــة البیئــة تكمــن فــي كونهــا ظــاهرة متعــددة 

الــــذي نعــــیش فیــــه  ومتعدیــــة بمــــا فیهــــا االجتماعیــــة و اإلداریــــة ، غایتهــــا اســــتقرار الوســــط البیئــــي

  .ونتعایش معه 

ــة الجزائریــة  فالحفــاظ علــى البیئــة وحمایتهــا یعتبــر مــن أهــم واجبــات المجتمــع الــدولي عامــة والدول

بالخصــوص بــل ومــن أهــم الوظــائف المنــوط بهــا ، لــذلك تعتبــر مســألة حمایــة البیئــة مــن المســائل 

الحساسة كما سـبق اإلشـارة إلیـه والمطروحـة بقـوة وهـذا لكونهـا مـن المسـائل الحساسـة والمطروحـة 

   . ف الدولبقوة ، باعتبار أنها تتداخل مع السیاسات العامة لمختل

حمایتهــا وترقیتهــا موضــوعا إســتراتیجیا علــى المســتوى الــدولي فــي الوقــت ،أصــبح موضــوع البیئــة 

. علـى نوعیـة حیـاة اإلنسـان فـي عصـرنا هـذا لهاالمعاصر ویعود ذلك إلى التأثیر القوّي والمباشر 

وبقیـت أخـرى  ،واتخذت في ذلك العدید مـن اإلجـراءات والتـدابیر هذه األهمیة أدركتها دول وتبنتها

  .مترددة بشأن ذلك نظرا لتعارض مصالحها االقتصادیة مع مسألة حمایة البیئة 

وقــد عرفــت فكــرة حمایــة البیئــة تطــورا منــذ بدایــة االهتمــام بهــا و الــوعي التــام بأنــه ال یمكــن العــیش 

فــي بیئــة غیــر محمیــة وال ســلیمة ، خاصــة بعــدما تبــین أن األضــرار الناجمــة عــن التلــوث تتجــاوز 

ود الدولــة الواحــدة ومثــال ذلــك الهــواء وكــذا المیــاه ، ومنــه أخــذت مســألة حمایــة البیئــة الصــبغة حــد

العالمیة وأصبحت تمثل نقطة اهتمام مشتركة بین أعضـاء المجتمـع الـدولي وتجسـد ذلـك فـي سـن 

  .العدید من القوانین وٕابرام االتفاقیات وعقد الندوات والمؤتمرات 

وبنــــاءا علــــى مــــا ســــبق ذكــــره یتجلــــى أن أهمیــــة هــــذا الموضــــوع والهــــدف مــــن تناولــــه هــــو البحــــث 

واستقصــــاء الوســــائل واألغــــراض والمقاصــــد الرامیــــة إلــــى وقایــــة وحمایــــة البیئــــة ومحاربــــة التلــــوث 
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والســعي إلــى التقلیــل منــه ویتجســد ذلــك مــن خــالل إبــراز دور المجتمــع الــدولي والجهــود الوطنیــة 

    . ئة ألجل حمایة البی

رغــم هــذه اإلجــراءات المتّخــذة إّال أّن أخطــار التلــّوث مــا تــزال تحــوم بمــدننا وأریافنــا وتشــكل تهدیــدا 

، ومـن المجموعـة الدولیـة بمـا فیهـا الجزائـر حقیقیا للبیئة ما یدفعنا إلى معرفـة الـدور الـذي تقـوم بـه

  .هنا تظهر جدوى معالجة هذا الموضوع 

معالجة مسألة مصیریة تعني اإلنسانیة ككل وتعني جمیـع الـدول  إّن أهمیة هذه الدراسة تكمن في

  .حمایة البیئة و المحافظة علیها  يالمتطورة والدول السائرة في طریق النمو ، أال و ه

 العـــــالمي المتمثـــــل فـــــي  مســـــتوىالالمتزایـــــد بالبیئـــــة علـــــى  االهتمـــــامفأهمیـــــة الموضـــــوع تـــــأتي مـــــن 

الحكومـــات و المنظمـــات الدولیـــة ذات الصـــلة وعلـــى المســـتوى اإلعالمـــي والشـــعبي، خاصـــة بعـــد 

الحـراري، كمـا تكمــن  االحتبــاسالكـوارث واألزمـات البیئیـة التــي بـرزت فـي العقــود األخیـرة كظـاهرة 

إبـراز المعـالم التـي ترتكـز علیهـا السیاسـة البیئیـة فـي الجزائـر خاصـة علـى  أیضا هذه األهمیـة فـي

علـى التكفـل بالمشـاكل البیئیــة المطروحـة مـع العلـم أن أي أســاس  تهاسـتوى المحلـي ومـدى قــدر الم

األقــرب واألعلـــم بالمشــاكل البیئیـــة  باعتبارهـــاللحفــاظ علـــى البیئــة ینطلـــق مــن الجماعـــات المحلیــة 

 .إلقلیمها

مدى جدوى القانون الـدولي للبیئـة  تبعا لما سبق ذكره تبرز لنا معالم اإلشكالیة التي تتمحور حول

الجماعــــات (الجزائــــر فعّالیــــة المنظمــــات الدولیــــة الحكومیــــة وغیــــر الحكومیــــة ناهیــــك عــــن دور  و

في حمایة البیئة كأحد الفاعلین في هذا المجال من خـالل كیفیـة التصـدي لمـا یقـع علـى  )المحلیة

المهـــام المنوطـــة  بمختلـــف  معرفـــةو بمـــا فـــي ذلـــك التلـــوث واألخطـــار الناجمـــة عنـــه  هـــذه األخیـــرة

األطــــراف  ســــواء الدولیــــة أو المحلیة،اختصاصــــاتها وصــــالحیاتها للمحافظــــة علــــى البیئــــة و كــــذا 

الوســائل المتــوفرة لــدیها ، وهــذا مــا یســتدعي بالضــرورة دراســة توجهــات الجزائــر فــي مســألة حمایــة 

  .لهذا الغرضالبیئة والعمل على إیجاد الحلول وطرح االقتراحات والتوصیات المناسبة 

أهمیة  تبیانإّن طبیعة الموضوع المعالج ، یفرض اعتماد منهج الوصف والتحلیل ألجل 

القانونیة  الوسائل تبیان وعرضموضوع البیئة واإلحاطة بالمشكالت التي تهددها ، وكذا 

 .في هذا المجال  جمیع المعنیین دولیا ومحلیاالمنظمة لدور 
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اســتخدام المــنهج المقــارن لتحدیــد أوجــه االخــتالف والشــبه فــي تشــریعات كمــا لــم تخــل الدراســة مــن 

بغــــرض معرفــــة  بالنســــبة للمنظمــــات الدولیــــة الحكومیــــة والغیــــر حكومیــــةوسیاســــات حمایــــة البیئــــة 

 .لظواهر البیئیة  ا تعاطیها معاإلیجابیات والسلبیات في 

هنـاك ترسـانة قانونیـة خاصـة أما عن أسباب اختیار هذا الموضوع فیعود إلى أنه وبالرغم مـن أن 

إال أننـــا نرصـــد تزایـــد  مختلـــف الهیئـــات والحكومـــات بمـــا فیهـــا الجزائـــربحمایـــة البیئـــة متـــوفرة لـــدى 

عرفـــة مالتلـــوث الكمـــي والنـــوعي وكـــذا الظـــواهر البیئیـــة الســـلبیة بشـــكل یـــومي ، وهـــو مـــا اســـتدعى 

  .في مجال حمایة البیئة ومدى حل المشاكل البیئیة وفق القوانین الساریة المنوطةالمهام 

مـن الـدول إلـى سـّن  التشـریعات واإلجـراءات  وكـذا العدیـدمن خـالل هـذا المنطلـق تسـعى الجزائـر 

مــن خــالل ســعیها إلــى  ولهــا أهمیتهــاأولویــة  ذاتالوقائیــة  التــي تخــص حمایــة البیئــة ،باعتبارهــا 

ئــة ومحاولــة حــّل مشــكالتها واآلثــار الســلبیة التــي تخّلفهــا هــذه المشــاكل علــى إعــادة االعتبــار للبی

رهانــات التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة فأصــدرت مجموعــة مــن النصــوص القانونیــة تهــدف إلــى 

المحافظـــة علـــى البیئـــة مــــن جمیـــع أنـــواع التلـــوث، واســــتحدثت العدیـــد مـــن الهیئـــات والمؤسســــات 

  .مایة البیئةمجال حاإلداریة المتخصصة في 

أوكلــت هــذه المهّمــة إلــى عــّدة أجهــزة مركزیــة فــي البدایــة ثــّم وّســعت  أمــا فیمــا یخــص الجزائــر فقــد

نطــاق حمایــة البیئــة إلــى المســتوى المحّلــي بغیــة تجســید إرادة الدولــة فــي حمایــة البیئــة مــن أضــرار 

 .وأخطار التلّوث

  : ألجل ما تقدّم تّم تقسیم البحث إلى فصلین

،من خالل طرح موضوع البیئـة كموضـوع و التلوث البیئيالبیئة  ماهیةتناول في الفصل األول سن

وهــذا مــن خــالل التعریفــات دون أن ننســى أننــا باعتبارنــا  حمایتهــابضــرورة یحظــى باهتمــام بــالغ  

إلــى ضــرورة التحلــي بــروح المســؤولیة تجــاه  ودعـامسـلمین كیــف أن دیننــا قــد تنــاول هــذا الموضــوع 

،إذ قسم هـذا الفصـل إلـى مبحثـین ، األول خصـص لتحدیـد مفهـوم البیئـة بمـا فیهـا التعریفـات البیئة

البیئـة ) عناصـر(مكونـات لنعـرج بعـد ذلـك علـى ) االصـطالحياللغوي ، اإلسـالمي ، العلمـي أو (

باعتبـــاره الشـــغل فـــي المبحـــث الثـــاني التلـــوث ومـــن ثـــم التطـــرق إلـــى بمـــا فیهـــا األساســـیة والثانویـــة 

ثــم اإلشــارة إلــى  مــن خــالل إعطــاء تعریــف لــه وتبیــان ماهیتــه الیــوم وكیفیــة التعامــل معــهالشــاغل 
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أنواعــــه وأنماطــــه،دون أن ننســــى الكشــــف عــــن مصــــادره ومخــــاطره فــــي الجــــزء األخیــــر مــــن هــــذا 

 .المبحث

مـن المجهـودات الدولیـة   آلیـات حمایـة البیئـة المتمثلـة فـي سـیتم التطـرق إلـىوفـي الفصـل الثـاني 

 تعریفــه ومبادئــه باإلضــافة إلــى الخصــائص والمصــادر المتعلقــة بــه خــالل القــانون الــدولي للبیئــة 

هــذا فــي المبحــث األول، أمــا  كــذلك المنظمــات الدولیــة الحكومیــة والغیــر حكومیــة ،دون أن ننســى

مـــن واق البیئـــة فـــي الجزائـــر ثـــم السیاســـة  لبیئـــةفســـنتناول فیـــه السیاســـة الوطنیـــة لالمبحـــث الثـــاني 

  . العامة التي تنتهجها الجزائر في هذا المجال

مــا هــي إســتراتیجیات حمایــة البیئــة مــن منظــور دولــي : آالتیــةكــل هــذا دفعنــا إلــى طــرح اإلشــكالیة 

 :كما تمتد إشكالیة الدراسة إلى أسئلة فرعیة  ؟ووطني

   البیئیة  واألخطار الناجمة عن التلوث البیئي؟التغاضي عما آلت إلیه الظروف كیف یمكن   -

 وكـــذا المنظمـــات الحكومـــاتالتـــي حرصـــت الـــدول علـــى ســـّنها فـــي جعـــل  القـــوانینهـــل أســـهمت   -

 حجم المسؤولیة الملقاة على عاتقها في مجال البیئة ؟ إلى إدراك )الحكومیة و الغیر حكومیة(

مـن االضـطالع بـدور فّعـال فـي  محلیـا المجتمـع الـدولي وكـذا الجزائـر ما هي اآللیات التي تمّكن  -

 حمایة البیئة ؟

خاصـة ما مدى أهمیة موضوع البیئة في الجزائـر مـن خـالل النصـوص القانونیـة ذات العالقـة ،   -

 ؟ الهیئات المكلفة بذلك حمایة البیئة من قبل في مجال

 ؟والتشریعات المتعلقة بالبیئة وٕاعادة بلورتهاألم یحن الوقت إلعادة النظر في القوانین   -
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  :الفصل األول

  ماهیة البیئة والتلوث البیئي

  

  

  
  

  



فــــي هــــذا ســــنحاول خصصــــنا الفصــــل األول لتبیــــان ماهیــــة البیئــــة والتلــــوث البیئــــي حیــــث         

علــم قــائم بحــد ذاتــه ویســتوجب اإلبحــار  مــادام أنهــاتبیــان عــام للبیئــة إعطــاء الفصــل قــدر اإلمكــان 

أنـه متعلـق بالحیـاة علـى هـذا  كونوتوضیح مفهومها باعتبارها موضوع بالغ األهمیة وحساس فیه 

وعلیــــه سنخصــــص المبحــــث األول كــــامال للتعریــــف بالبیئــــة لغــــة واصــــطالحا وكیــــف أن  الكوكــــب

اإلســــالم قــــد أوالهــــا أهمیــــة قصــــوى وبــــادر إلــــى الــــدعوة بحمایتهــــا مــــن خــــالل النصــــوص القرآنیــــة 

واألحادیـــث الشـــریفة كمـــا ال ننســـى حـــظ العلـــم البشـــري وكیـــف فصـــل فـــي هـــذا الموضـــوع بالـــذات 

إعطـــاء تعریـــف مـــن شـــأنه إزالـــة اللـــبس أرائهـــم التوصـــل إلـــى وحـــاول العلمـــاء بـــاختالف أفكـــارهم و 

وأهمل هذا الجانب الحسـاس وهـذا مـا  وكشف الغطاء عن المآالت الحتمیة للعالم متى أدار ظهره

الــذي یعتبــر لــب الدراســة ككــل وهــو التلــوث البیئــي حیــث ســیتم ســوف یتبــین فــي المبحــث الثــاني 

المحدقـة  یـتم فـي األخیـر النظـر فـي آثـاره ومخـاطرهتعریفه والتطـرق إلـى أنواعـه  وتبیـان مصـادره ل

    .بالجمیع دون استثناء
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  مفهوم البیئة  :المبحث األول

 فیـــهخلــق اهللا تعــالى هـــذا الكــون وجعـــل اإلنســان مكرمـــا علــى جمیــع المخلوقـــات، وســخر كـــل مــا 

قـــادًرا علـــى اســـتغالل مـــا تحویـــه األرض مـــن مكونـــات مختلفـــة لكـــي یـــؤدي دور  هلخدمتـــه، وجعلـــ

اهللا في هذه األرض، ویكون قادًرا على تذلیل الصعوبات التي یواجهها في الحیـاة الیومیـة،  ةخالف

وتختلـــف مكونـــات مـــا یحـــیط باإلنســـان فـــي هـــذه الحیـــاة، وكـــل مكـــون مـــن هـــذه المكونـــات لـــه دور 

العناصـــر مـــع بعضـــها لتكمـــل سلســـلة طبیعیـــة تتفاعـــل فیمـــا بینهـــا  خـــاص یقـــوم بـــه، وتتكامـــل هـــذه

ســنقدم تعریــف البیئــة  وممــا یلــي وتــؤدي أدوار متكاملــة تــؤدي إلــى اســتمرار الحیــاة علــى األرض، 

  .بشكل واف ومفصل

  .تعریف البیئة :المطلب األول

: الكائنـات الحیـةهي الوسط الطبیعـي الـذي تعـیش فیـه بالمفهوم العام فإن البیئة  :تعریف البیئة  

ویبقـى هـذا التعریـف عامـا إذ  و الذي یـوفر لهـا جمیـع متطلبـات الحیـاة ،اإلنسان، الحیوان والنبات

البـــد مـــن التفصـــیل فیـــه مـــن خـــالل المعـــاني اللغویـــة وكـــذا االصـــطالحیة باإلضـــافة إلـــى موقـــف 

  . اإلسالم من ذلك

  التعریف اللغوي واإلسالمي :األول الفرع

وهـي فـي اللغـة تـأتي بعـده معـاني " بـوأ"للبیئة مفهوم لغوي ،فهي مشتقة مـن  :اللغويالتعریف /أوال

 ]3[ :منها 

هیـأه ومكـن لـه : أو الموضع ، یقال تبوأت منزلة أي نزلته ، وبوأ له منزًال وبوأه منـزًال  المنزل -1

  .  فیه

  .باء بحقه اعترف به : االعتراف ، یقال  -2

  ."من استطاع منكم الباءة فلیتزوج :" ومنه قول رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : الزواج  -3

  

 أمـــام كلیـــة الحقـــوق اإلســـكندریة المطبوعـــات الجامعیـــة، ،دار فـــي ضـــوء الشـــریعةحمایـــة البیئـــة  قـــانون ، الحلـــو ماجـــد راغـــب ]1[

  .31،ص

   21اإلسكندریة ص الجامعي الفكردار ، ، في النظام القانوني الوضعي واإلسالمي ، حمایة البیئة حمدي عطیة مصطفى ]2[

  .14،ص2014،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ، ،دار هومة للنشر والتوزیع الجزائر ، أحمد لكحل ]3[
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ولــو نظرنــا إلــى هــذه المعــاني، نــرى أن المعنــى األول هــو الــذي یتفــق مــع موضــوعنا، وهــو أشــهر 

المعـــاني ،فالبیئـــة هـــي المنـــزل أو الموضـــع الـــذي یحـــیط بـــالفرد أو المجتمـــع ، فیقـــال بیئـــة طبیعیـــة 

 .اجتماعیة وبیئة سیاسیة  وبیئة

ن الكـریم فـي عـدة سـور ءااشـتقاقات البیئـة فـي القـر وردت فقـد  ]1[ :اإلسالمي للبیئـة التعریف/ثانیا

َواْذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكـْم ُخَلفَـاء ِمـن َبْعـِد َعـاٍد َوَبـوََّأُكْم ِفـي اَألْرِض َتتَِّخـُذوَن ((  :كریمة ففي سورة األعراف

ــــِه َوَال  ــــاْذُكُروْا آالء الّل ــــا َف ــــاَل ُبُیوًت ــــوَن اْلِجَب ــــي اَألْرِض ُمْفِســــِدیَن ِمــــن ُســــُهوِلَها ُقُصــــوًرا َوَتْنِحُت ــــْوا ِف َتْعَث

  .)74(اآلیة))

َوَأْوَحْیَنــا ِإَلــى ُموَســى َوَأِخیــِه َأن َتَبــوََّءا ِلَقْوِمُكَمــا ِبِمْصــَر ُبُیوًتــا َواْجَعُلــوْا ُبُیــوَتُكْم ( (:وفــي ســورة یــونس  

ــِر اْلُمــْؤِمِنینَ  ــَالَة َوَبشِّ ــًة َوَأِقیُمــوْا الصَّ ــا َبِنــي ِإْســَراِئیَل ُمَبــوََّأ (( ، وفــي نفــس الســورة)87)) (ِقْبَل ــْد َبوَّْأَن َوَلَق

ــَن الطَّیَِّبــاِت َفَمــا اْخَتَلُفــوْا َحتَّــى َجــاءُهُم اْلِعْلــُم ِإنَّ َربَّــَك َیْقِضــي َبْیــَنُهْم َیــْومَ   اْلِقَیاَمــِة ِصــْدٍق َوَرَزْقَنــاُهم مِّ

  ]2[ . اآلیة ))ِفیَما َكاُنوْا ِفیِه َیْخَتِلُفونَ 

إذا أبیتم إال الجلوس : "إلى الحفاظ على البیئة في معنى قوله قوله علیه الصالة والسالم وقد دعا

َغضُّ البصـر، وردُّ : وما حقُّ الطریق یا رسول اهللا؟ قال:  في الطریق فأعطوا الطریق حقَّه، قالوا

  ."السَّالم، وٕاماطة األذى عن الطریق

، وأیضــًا لعــن "منــه یغتســلال یبــولنَّ أحــدكم فــي المــاء الــدائم ثــم "]3[: ویقــول علیــه الصــالة والســالم 

الرسول علیه الصالة والسالم من یبول فـي ظـلِّ شـجرة أو فـي قارعـة الطریـق، وغیرهـا الكثیـر مـن 

ــالة والسَّــالم. األقــوال فــي الكتــاب والسُّــنَّة مــا مــن مســلٍم : "الحــثُّ علــى تنمیــة البیئــة یقــول علیــه الصَّ

  وفي "و یزرع زرعًا ، فیأكل منه طیٌر أو إنساٌن أو بهیمٌة، إال كان له به صدقةیغرس غرسًا ، أ

ــالة والسَّــالم هــذا دعــوة و  تشــجیع علــى االهتمــام بالبیئــة ، وحتــى فــي الحــروب فقــد نهــى علیــه الصَّ

  .عن قطع الشجر أو قتل الحیوان حتى ال یؤدي ذلك إلى إخالٍل فظیٍع في توازنات الطبیعة

  

  .43ي محمد مرسي ،اإلسالم والبیئة، ،دار الجامد للنشر والتوزیع عمان األردن ،صمحمد مرس  ]1[

  .14،ص2014،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ، ،دار هومة للنشر والتوزیع الجزائر ، أحمد لكحل ]1[

 .74اآلیة، سورة األعراف  ، القرآن الكریم ]2[

  .87نس ، سورة األعراف ، اآلیةالقرآن یو  ]2[

 WWW.denana.com)كتاب الطهارة(مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحیح مسلم.عبد اهللا بن حمود الفریح ]3[
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   ]1[ :تعریف البیئة اصطالحا/ثالثا

الحیــز الــذي یمــارس فیــه البشــر مختلــف أنشــطة حیــاتهم، وتشــمل ضــمن هــذا اإلطــار هــي  ذلــك 

یرجــــع الفضــــل األول فــــي تحدیــــد مفهــــوم البیئــــة العلمــــي، إلــــى العلمــــاء إذ كافــــة الكائنــــات الحیــــة ،

العــاملین فــي مجــال العلــوم الحیویــة والطبیعیــة، فیــرى الــبعض أن للبیئــة مفهومــان یكمــل بعضــهما 

وهـــو كـــل مـــا یخـــتص بحیـــاة اإلنســـان نفســـه مـــن تكـــاثر ووراثـــة » الحیویـــةالبیئـــة «أولهمـــا .الـــبعض

فحســب، بــل تشــمل عالقــة اإلنســان بالكائنــات الحیــة، الحیوانیــة والنباتیــة، التــي تعــیش فــي صــعید 

وهـــذه تشـــمل مـــوارد المیـــاه وتربـــة األرض » البیئـــة الطبیعیـــة أو الفیزیقیـــة«أمـــا ثانیهمـــا وهـــي .واحـــد

إن البیئــة هــي مجمــوع إذا فــ .ر ذلــك مــن الخصــائص الطبیعیــة للوســطوالجــو ونقاوتــه أو تلوثــه وغیــ

العوامل الطبیعیة والبیولوجیة والعوامل االجتماعیة والثقافیـة واالقتصـادیة التـي تتجـاور فـي تـوازن، 

 .وتؤثر على اإلنسان والكائنات األخرى بطریق مباشر أو غیر مباشر

فهنـاك البیئـة الطبیعیـة بمكوناتهـا : مركـبوهذا التعریـف یبصـر بـأن البیئـة اصـطالح ذو مضـمون 

التــــي أودعهــــا اهللا فیهــــا، وتشــــمل المــــاء والهــــواء والتربــــة وأشــــعة الشــــمس، ومــــا یعــــیش علــــى تلــــك 

 .العناصر والمكونات من إنسان ونبات وحیوان

ـــات  ـــه مـــع المكون ـــدخل اإلنســـان وتعامل ـــة االصـــطناعیة وهـــي تشـــمل كـــل مـــا أوجـــده ت وهنـــاك البیئ

  المدن والمصانع والعالقات اإلنسانیة واالجتماعیة التي تدیر هذه المنشآتالطبیعیة للبیئة، ك

 ن قــانون حمایــة البیئــة فــي بلــد مــا، هــو مجموعــة القواعــدیمكــن القــول أ ]2[:التعر�ــف�القــانو�ي�:2الفــرع

القانونیة ذات الطبیعة الفنیة التي تنظم نشـاط اإلنسـان فـي عالقتـه بالبیئـة والوسـط الطبیعـي الـذي 

یعیش فیه، وتحدد ماهیة البیئة وأنماط النشاط المحظور الذي یـؤدي إلـى اخـتالل التـوازن الفطـري 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــار القانونی ــــــــــــــــــین مكوناتهــــــــــــــــــا واآلث ــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا النشــــــــــــــــــاطب ــــــــــــــــــى مث ــــــــــــــــــة عل  .ة المترتب

  ألن الجریمة البیئیة هي كل فعل أو امتناع عن فعل یصدر عن شخص عام أو خاص على

  
  .14،ص2014،المرجع السابق،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ،  أحمد لكحل ]1[

  .18،ص2014، سهالمرجع نف ]2[
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ــــــة الطبیعیــــــة  ــــــي أو بمــــــوارد البیئ ــــــالتوازن البیئ ــــــدولي، ویحــــــدث مساســــــًا ب ــــــي وال المســــــتویین المحل

واالجتماعیة، بمـا یـؤدي إلـى إحـداث ضـرر مباشـر أو غیـر مباشـر بالبیئـة، أو یشـكل خطـرًا یهـدد 

فــي حیاتــه وصــحته وأمنــه، ومــن ثــم یتقــرر لــه جــزاء طبقــًا لنصــوص القــانون المحلــي أو  اإلنســان

لقــد قیـل بحــق أن كلمـة البیئــة ذات االسـتعمال المتكــرر المتزایـد، تبــدو كمـا لــو  .االتفاقیـات الدولیـة

فــي الحقیقــة أكبــر مــن ذلــك وأعمــق ممــا یســتوجب الــتمعن كانــت واضــحة وضــوحًا تامــًا، إال أنهــا 

، وعلــى مــا والتــدقیق أكثــر فــأكثر ألن لــه عالقــة مباشــرة مـع الحیــاة وســبل المحافظــة علیهــاوالتـدبر 

یثار من جدل حول مفهوم هذا المصطلح الدقیق، فإننا نؤكـد أهمیـة الكشـف عـن هویـة البیئـة مـن 

الناحیة الفنیة التي من خاللها یمكـن لرجـل القـانون تحدیـد الحمایـة الالزمـة لهـا، فتحدیـد العناصـر 

ویعتمــد . نوعــة المكونــة للبیئــة یــدخل ضــمن مجــال المتخصصــین مــن علمــاء العلــوم الطبیعیــةالمت

الـــذي یبنـــي مـــن خاللـــه رجـــل القـــانون األســـس  الفقـــه القـــانوني علـــى مـــا یقدمـــه هـــؤالء مـــن تحدیـــد

، وهــو مــا یعكــس الطــابع الفنــي لقــانون حمایــة البیئــة حمایــة قانونیــة لهــا والتشــریعات التــي تكفــل 

إدراجهــا فــي أفكــار قانونیــة تمهیــدًا لصــیاغة القواعــد  ســتوعب الحقــائق العلمیــة، ثــمالــذي یجــب أن ی

تصـــبح جـــزءا مـــن لال بـــد أن نضـــیف نصـــوص االتفاقیـــات الدولیـــة ، كمـــا  القانونیـــة المالئمـــة لهـــا

القــانون المحلــي بعــد التصــدیق علیهــا مــن قبــل الســلطة التشــریعیة فــي أي دولــة، ویمكــن االعتمــاد 

  . من یخالف القانون أیا كانعلیها في مقاضاة 

مضـمار تطبیـق هـذا القـانون أن التـي تعتـرض تحدیـد هـذا المفهـوم  ]1[الصـعوبات من بـین أهـم  و

وبذلك فأن هذا القـانون مـرتبط . اإلنسانیةمتسع بشكل كبیر نظرا الرتباط البیئة بغالبیة النشاطات 

تأخــذ شــكل مجموعــات قانونیــة فالهیكلیــة القانونیــة لــه . بالعدیــد مــن التشــریعات القانونیــة المختلفــة

رئیسیة یرتبط بكل منهـا فـروع متعـددة ومتممـة لكـل مجموعـة وتتـداخل مـع القـوانین األخـرى بشـكل 

   .متشعب حیث مرة تظهر بمظهر القواعد الرئیسة ومرة تظهر بمظهر القواعد التابعة

ئیــــة بمظهــــر حیــــث قوتهــــا القانونیــــة فمنهــــا قواعــــد احترازیــــة تتجلــــى فــــي األعمــــال والنشــــاطات البی

  ومنها قواعد رقابیة تسعى, التراخیص المسبقة أو أنظمة القیود المفروضة أو أنظمة الحظر

  

  .27،ص المرجع السابق،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ، أحمد لكحل ]1[
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ومنهـا قواعـد عقابیـة مدنیـة . لفرض رقابة إداریة دائمة ومستمرة وتتماشى مع عمـل النشـاط البیئـي

جــم حوٕاداریــة وجزائیــة تتــراوح بــین اإلنــذار اإلداري لتصــل إلــى حــد العقوبــات الجنائیــة وذلــك وفقــا ل

أمــا مكمــن الصــعوبة فــي تحدیــد مفهــوم قــانون البیئــة  البیئیــة ولمــا ینــتج عنهــا مــن أضــرارالمخالفــة 

  .فهــــــي عــــــدم اســــــتقرار الفقهــــــاء القــــــانونیین علــــــى تعریــــــف واضــــــح ودقیــــــق لقــــــانون البیئــــــة

قــانون البیئــة ذو منشــأ عرفــي مســتند لألعــراف المحلیــة ثــم تطــور لیــدرج ضــمن أطــر فــإن  اعمومــ 

صــل إلــى االهتمـــام العــالمي حیـــث أن القــانون الــدولي أفـــرد بــه اهتمـــام القــوانین الداخلیــة وأخیـــرا و 

خاصـــا بغیـــة مواجهـــة المشـــاكل البیئیـــة التـــي تتجـــاوز حـــد الدولـــة وبـــدأت االتفاقـــات الدولیـــة تحـــت 

  إشراف األمم المتحدة واتسع نطاقها إلى أن وصلت عدد االتفاقیات واألنظمة لما یقارب المائتین 

  .المتحدة بهذا القانون باألممباعا على مدى اهتمام الدول ممثلة وخمسین وهذا ما یعطي انط
  

  :یئة من أنظمة متكاملة ومتفاعلة تتمثل فيتتكون الب ]1[ :مكونات وأنواع البیئة:المطلب الثاني

     عناصر البیئة:1الفرع

   .ونجد فیهاتتعدى العناصر الطبیعیة وتتنوع 

هي المكونات التي ال تظهر علیها مظاهر الحیاة حیث تتكـون مـن المـواد  :غیر الحیة العناصر/أوال

  :العضویة والمواد غیر العضویة وهي كاآلتي

مــــن أكثــــر العناصــــر البیئیــــة الطبیعیــــة تــــأثیرًا علــــى اإلنســــان فهــــو یــــرتبط بــــالكثیر مــــن :المنــــاخ-أ

المقّومات الحیاتّیة الرئیسـّیة كـالحرارة والمـاء، ومـن المؤكـد أن المنـاخ هـو نتـاج لتفاعـل العدیـد مـن 

العناصر المناخیة كالحرارة، والضغط الجوي، والریاح، حیـث تختلـف المـؤثرات التـي تـتحكم بـالقیم 

مناخیــة بشــكل كبیــر ومتبــاین مــن بیئــة إلــى أخــرى، ویظهــر بــذلك أن جمیــع عناصــر المنــاخ لهــا ال

تأثیرهـــا الخـــاص علـــى حیـــاة اإلنســـان والكائنـــات الحیـــة بتســـییر وتوجیـــه األفـــراد ووضـــعهم ضـــمن 

  ظروف معیشیة معینة والتي تستلزم السلوكّیات واألنشطة المالئمة التي تُفرض بحكم ظروف 

هـــو العنصـــر الرئیســـّي واألساســـّي الـــذي یترّبـــع علـــى  الهـــواء الجـــويّ كمـــا�أن� .لســـائدالنظـــام البیئـــي ا

  عرش 

  

 .35د رمضان ، حمایة البیئة في الجزائر، دور الجماعات المحلیة والمجتمع المدني ،دار  مجدالوي ،صعبد المجی ]1[
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لیحة ، دور المنظمات الدولیة غیـر الحكومیـة فـي حمایـة البیئـة ، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي العلـوم السیاسـیة موالید ص  ]1[

  .30،ص2016-2015،جامعة مستغانم ،

  جمیع عناصر البیئة الطبیعّیة، فهو سّر الحیاة، وروحها، وأكثر العناصر أهمیًة للكائنات الحّیة،

فال ُیوجد كائٌن حـي یسـتطیع االسـتغناء عـن تـنّفس الهـواء ولـو لـدقائق، ویتكـّون الهـواء الجـوّي مـن 

مــن مجمــوع الهــواء،  بالمائــةعــدة غــازات، أكثرهــا غــاز النیتــروجین، الــذي ُیمّثــل أكثــر مــن ســبعین 

  ات ویلیه األكسجین، باإلضافة للغازات األخرى، والجدیر ذكره أّن أّي اختالٍل في توازن غاز 

الغـــالف الجـــوّي یتســـّبب بـــالكثیر مـــن اآلثـــار الســـلبّیة علـــى البیئـــة والكائنـــات الحّیـــة، ســـواًء بشـــكٍل 

   .مباشر أم غیر مباشر

دخل المـاء یـُیعتبر المسّطح المائي هو المكّون الرئیس لألنظمة البیئیـة المختلفـة، حیـث :الماء-ب

باإلضافة إلـى أن الحیـز المـائي هـو الحیـز في عملیات التركیب الضوئي التي تقوم بها النباتات، 

األمثــل لحصــول تحلــالت العناصــر المهمــة مــن التربــة، والتــي توصــلها بــدورها إلــى النباتــات، كمــا 

أن جمیع أشكال التفاعالت الكیمیائیـة الحیویـة تحتـاج إلـى محـیط مـائي إلتمـام عملیاتهـا، لـذا فـإن 

 .یات المــاء الالزمــة والمناســبة الســتمرارهأي نظــام بیئــي یعتمــد فــي وجــوده علــى مــدى تــوّفر مســتو 

ــاه البحــار والمحیطــات  ــا می ــاه العذبــة هــي مصــدر الشــرب لجمیــع الكائنــات الحّیــة، أّم وُتعتبــر المی

المالحــة فتمّثــل البیئــة البحرّیــة الطبیعّیــة للكائنــات الحّیــة البحرّیــة، وتتعــّرض مصــادر میــاه الشــرب 

واألنهـــار، والمحیطـــات للتلـــوث، مّمـــا یـــؤّثر علـــى  إلـــى النضـــوب الُمســـتمر، كمـــا تتعـــّرض البحـــار،

  .توازن البیئة الطبیعّیة

إنـــه مـــن المعـــروف أن الّتربـــة هـــي الســـطح الخـــارجي للقشـــرة الخارجیـــة للكـــرة  :والنبـــات التربـــة-ج

األرضیة، حیث إنها إحدى المكّونات األساسـیة لحیـاة الكائنـات الحیـة علـى كوكـب األرض، فهـي 

تحتضــــن المخــــزون الكبیــــر مــــن المــــاء، والمــــواد الغذائیــــة المختلفــــة، وتختلــــف أشــــكالها بــــاختالف 

ة، والمناخیــة التــي تتعــّرض لهــا والتــي قــد یكــون لهــا األثــر الكبیــر فــي العوامــل المتغیــرة الجیولوجیــ

مســــتویات ترســــبها وتآكلهــــا، إال أن التربــــة بشــــكل عــــام هــــي عبــــارة عــــن نــــواتج تفتــــت الصــــخور، 

وتكّســرها وتهشــیمها خــالل حركــات القشــرة األرضــیة، فهــي تتكــّون مــن الّرمــل والّطــین وغیرهــا مــن 
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ة المحتویات العضـویة لبـواقي النباتـات المیتـة وجثـث الحیوانـات العناصر، كما تتأثر نوعیتها بنسب

  ُتعتبر النباتات من المنتجات الرئیسّیة في البیئة الطبیعّیة، وعنصرًا أساسیًا فیها،  كما .المیتة

أّن التربــة والنباتــات مــن العناصــر الُمتجــّددة فــي البیئــة الطبیعّیــة، ورغــم هــذا تتعــّرض التربــة  علمــا

لملوثـــاٍت عـــدة، مـــن أهمهـــا التلـــوث بـــالمواد الكیمیائّیـــة، باإلضـــافة لألســـمدة، والتلـــّوث النـــاتج عـــن 

ـــات فتتعـــّرض للقطـــع ـــا النبات  الجـــائر، والحرائـــق، والرعـــي ، كمـــا أنّ  ســـقوط المطـــر الحمضـــي، أّم

  الزحف 

  .العمرانّي ُیعتبر من أهّم أعداء عناصر البیئة الطبیعّیة، خصوصًا التربة والنبات

لعناصــر الحیــة جمیــع الكائنــات التــي تتمتّــع بمظــاهر الحیـــاة المقصــود با]1[ :العناصــر الحیــة-2

  :العامة كالغذاء، والتنفس، والحركة، والتكاثر، وتم تقسیمها بحسب طرق تغذیتها، وهي كاآلتي

غــذائها بنفســها عــن طریــق  عهــي الكائنــات الحیــة ذاتیــة التغذیــة والتــي تصــن :الكائنــات المنتجــة-أ

عملیـــة التمثیـــل الضـــوئي، وذلـــك باســـتعمال المـــاء، والمعـــادن، وثـــاني أكســـید الكربـــون، وقـــد ُتعتبـــر 

الكائنــات المنتجــة المصــدر األساســي لغــذاء بعــض الكائنــات التــي ال تســتطیع أن تصــنع غــذائها 

  .بنفسها، ومن أمثلتها النباتات الخضراء، وبعض الكائنات الحیة الدقیقة

وهـي الحیوانـات والكائنـات التـي ال تـتمّكن مـن صـناعة غـذائها وحــدها،  :الكائنـات المسـتهلكة-ب

جاهزًا من الكائنات المنتجة أو من بعض الكائنات المسـتهلكة األخـرى كما هي التي تأخذ غذائها 

  .كاإلنسان والحیوان من آكلي النباتات واللحوم

وهـي الكائنـات الحیـة الدقیقـة التـي تتغـّذى علـى جثـث الكائنـات المسـتهلكة  :الكائنات المتحللة-ج

 .العضویة وتحللها إلى مواد أولیة تطرحها في األرض والمنتجة وبعض الفضالت

، داخــل بیئــة معینــة وأقــالیم مختلفــةغیــره یقصــد بهــا عالقــة اإلنســان مــع :العناصــر االجتماعّیــة-3

، أو إلــى جماعــة اتبیئــال هــذه األفــراد الــذین ینتمــون إلــىهــذه العالقــة فیمــا بــین وهــذه البیئــة تــنظم 

عنـــه أو بینـــه وبـــین أفـــراد ینتمـــون إلـــى حضـــارات مختلفـــة، وینـــتج عـــن هـــذه العالقـــة نظـــم  ةمتباینـــ

  نشأ عن هذه البیئة بیئة تسّمى البیئة ت ، كماوتبادل للعادات والتقالید وحتى العلوم  اجتماعیة
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قائمـة علـى جـانبین همــا جانـب مـادي ومظـاهر هـذا الجانـب تتجلّـى فــي  األخیـرةالحضـارّیة، وهـذه 

أدواته وأجهزته، والجانب غیر المادي تتجلى مظـاهره ،، وسائل نقله، ملبسه وٕاقامته سكن اإلنسان

 .األفكـــــــــــــــــار، وكـــــــــــــــــذلك الثقافـــــــــــــــــةفـــــــــــــــــي العـــــــــــــــــادات والتقالیـــــــــــــــــد، الـــــــــــــــــدیانات والمعتقـــــــــــــــــدات، 

  : تتمیز عناصر البیئة بعدة خصائص أهمها ما یلي :خصائص عناصر البیئة

ــة ذاتیــة عناصــر-1 منتجــات، تنــتج الغــذاء للكائنــات األخــرى وتنــتج األكســجین،  وتعتبــر :التغذی

وتخلـــص الهـــواء الجـــوي مـــن غـــاز ثـــاني أكســـید الكربـــون، كمـــا أنهـــا تمـــتص الضوضـــاء وتخلـــص 

  .الغبار واألتربة، وهي النباتات، وتشمل الغابات والمراعي والنظم الزراعیة المختلفةاألجواء من 

  تعتمد في غذائها على المنتجات، وأهم هذه العناصر اإلنسان الذي ُیعتبر :مستهلكة عناصر-2

  .المستهلك األول في النظام البیئي، وأیضًا الحیوانات التي تعتبر مستهلكات أیضاً 

التـي تسـاعد فـي تحلیـل فضـالت  المحلالت والفطریات والكائنات الحیة الدقیقةتشمل :محلالت-3

  .البیئة والتخلص منها ومنع تراكمها

  ]1[ األنواع البیئیة:2الفرع

تنقسـم  لقد تعددت األنواع البیئیة واختلفت بحسب اآلراء المختلفة فمنهم من یرى البیئة على أنهـا 

 فقـــط إلـــى یابســـة ومـــاء بحســـب التقســـیم الطبیعـــي ومـــنهم مـــن أضـــاف قـــائال بوجـــود بیئـــات أخـــرى 

لإلنســـان حظـــه فیهـــا كالبیئـــة االجتماعیـــة والسیاســـیة لـــذلك ارتأینـــا أن نفصـــل فـــي كـــل منهـــا حتـــى 

األنــواع ومـن أبــرز هـذه  یتسـنى للقـارئ اكتشــاف وتحصـیل معلومــات جدیـدة مثلمــا هـو الحـال معنــا

  :ما یأتي

كمـا أوجـدها  ُیعنى بالبیئـة الطبیعیـة تلـك المتعلقـة بالمكونـات البیولوجیـة للبیئـة:البیئة الطبیعیة/أوال

كاألوساط البیئّیة المائّیة ومنها المیاه المالحـة البحرّیـة، والمیـاه العذبـة، األوسـاط ، الخالق سبحانه 

ــــــة الیابســــــة ومنهــــــا ــــــث الغابــــــات البیئّی ُتشــــــّكل الغابــــــات ثلــــــث مســــــاحة الیابســــــة علــــــى الكــــــرة  حی

، واألراضــي .األرضّیة،وتقســم إلــى عــدة أنــواع اعتمــادَا علــى نــوع الّتربــة، والمنــاخ الــذي یســود فیهــا

  .العشبّیة، والّصحراء
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 .35،ص المرجع السابقد رمضان ، عبد المجی ]1[
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 وذلـك ، إیجـاده أو كـل مـا لإلنسـان یـد فـي  یطلـق علیهـا البیئـة االصـطناعیة:البیئـة المشـیدة/ثانیا

الطبیعیـة لخدمتـه وتلبیـة حاجاتـه، وتشـكل البیئـة المشـیدة لتطویـع مسـخرات البیئـة  منـه في محاولـة

ومثــال ذلــك مــا نــراه فــي  التــي تحیطــه تمثــیًال واقعیــًا لحكایــة التفاعــل المســتمر بــین اإلنســان والبیئــة

  . الواقع المعاش 

  

  .27،ص 2013الشافعي ، قانون حمایة البیئة ، مكتبة الوفاء القانونیة اإلسكندریة ،الطبعة األولى حسن أحمد  ]1[

هـي العالقــة القائمـة بـین األفـراد داخـل مجتمعـاتهم بـالنظر إلــى :ةیـالبیئـة االجتماعیـة والثقاف/ثالثـا

  وهي جمیع ما یحكم العالقة المتعدیة بین جمیع البشر باختالف الثقافات المبنیة على أساسها أ

  .ألسنتهم ،عاداتهم وتقالیدهم أو باألحرى ثقافاتهم

  .هي المحیط السیاسي الناشئ نتیجة لسیاسة الحكومة أو اإلدارة:البیئة السیاسیة/رابعا

التي تعتمد  األزل ووالوقائع التي الزمت اإلنسان منذ هي األحداث :البیئة التاریخیة/خامسا

  .على بیئته

  

  التلوث البیئي: المبحث الثاني

  التلوث البیئي وأنواعه:المطلب األول

  ]1[ : البیئي تعریف التلوث:1الفرع

إن المعاجم اللغویة تشـیر إلـى أن التلـوث یعنـي خلـط الشـيء بمـا هـو خـارج :التلوث في اللغة/والأ

وقــد جــاء فــي لســان العــرب ألبــن منظــور فــي مــادة  لــوث الشــيء بالشــيء خلطــه بــه : عنــه فیقــال 

  فقد لثته ولوثته ، كما تلوث الطین  بالتبن والجص بالرمل زجتهأن كل ما خلطته وم(لوث 

  كدره: طین أي لطخها ، ولوث الماء ولوث ثیابه بال 

عبارة عن الحالـة القائمـة فـي البیئـة الناتجـة عـن التغیـرات المسـتحدثة  هو:االصطالح العلمي/ثانیا

فیهــا ،والتــي تســبب لإلنســان اإلزعــاج أو األضــرار أو األمــراض أو الوفــاة بطریقــة مباشــرة أو عــن 

   .طریق اإلخالل باألنظمة البیئیة 
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ســان، كــل مــا یــؤثر فــي جمیــع العناصــر البیئیــة بمــا فیهــا مــن نبــات وحیــوان وٕانفــالتلوث إذن هــو 

  العناصر الطبیعیة غیر الحیة مثل الهواء والتربة والبحیرات وكذلك كل ما یؤثر في تركیب 

الطبیعیــة، ممــا یلحــق  البیئــة هــو إدخــال الملوثــات إلــى التلــوث،باإلضــافة إلــى أن والبحــار وغیرهــا 

  البیئي، وهذه الملوثات إما أن تكون مواد دخیلة في النظام ضطراباالالضرر بها، ویسبب 

  

 .101ي محمد مرسي ،اإلسالم و البیئة ،دار الجامد للنشروالتوزیع عمان األردن ،صمحمد مرس  ]1[

ـــة ]1[ ـــانون حمای ـــو ، ق ـــة الحقـــوق اســـكندریة   ماجـــد راغـــب الحل البیئـــة فـــي ضـــوء الشـــریعة ،دار المطبوعـــات الجامعیـــة أمـــام كلی

  .33،ص

  .43دار مجدالوي ص، عكنون ، دور الجمعات المحلیة والمجتمع المدني ، حمایة البیئة في الجزائر د رمضانعبد المجی ]1[

بــــالمواد  التلــــوث البیئــــة، أو مــــواد طبیعیــــة، ولكــــن تجــــاوزت المســــتویات المقبولــــة، وال یقتــــرن علــــى

الضوضــائي والتلــوث بأشــكال الطاقــة المختلفــة، كــالتلوث  التلــوث الكیمیائیــة فقــط، بــل یمتــد لیشــمل

یعتبــر التلــوث مــن أكثــر المشــاكل التــي بــدأت منــذ قــدیم الزمــان ومــا زالــت مســتمرة حتــى و  الحــراري

وقتنــا الحــالي، بــل إنــه ومــع التطــور االقتصــادي والتطــور التكنولــوجي فــإن هــذه المشــكلة أصــبحت 

علــى اخــتالف تتزایــد كمــا أن أثرهــا علــى حیــاة اإلنســان وصــحته قــد ازداد أیضــًا، ویــؤدي التلــوث 

أنواعه إلى اإلضرار بالبیئة على مدى قریب وعلى مدى بعید أیضًا، ویوجد أنواع مختلفـة للتلـوث 

  .وجمیعها لها أثر سلبي على البیئة التربة ومنها تلوث الماء وتلوث الهواء 

هو كل تغیر یطرأ على الصفات الفیزیائیة أو الكیمیائیة او على أنه  البیئيالتلوث  كما یعرف

البیولوجیة لهذا اإلطار الذى یعیش فیه اإلنسان ویؤثر سلبیًا على صحته أو یؤثر على ما یربیه 

   .من حیوانات او ما ینمیه من موارد زراعیة

  كما وینتج هذا التلّوث عن نشاطات معینة یقوم بها اإلنسان كالصناعة والبناء والوقود وال سّیما 

والمواصـــالت، وهنــاك تلّوثـــات بیئیــة تحـــدث نتیجـــة  حرقــه مـــن خــالل اســـتخدامه فــي وســـائل النقــل

موجــودة علــى  تكــن ظهــور مــواد لــم الكـوارث الطبیعیــة ومــن أبرزهــا الــزالزل والبــراكین؛ ألّنهــا تســّبب

ذلك التدهور الذي یحدث فـي البیئـة، والـذي  یعرف تلوث البیئة على أنهكما  .وجه األرض أصالً 

یعتبـر ، كمـا نه یخل بتناسقها مع بعضها الـبعضیسبب حدوث خلل في في عناصر البیئة، كما أ

یـؤدي مما  أحد أهم أخطر الكوارث التي یواجهها اإلنسان على سطح األرض في عصرنا الحالي
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البیئــة علــى ممارســة األدوار الطبیعیــة لهــا ،كمــا أن حــدوث خلــل أو  إلــى حــدوث فقــدان فــي قــدرة

   .زاء األخرى كونه ینتقل إلیهاتلوث في جزء معین من أجزاء البیئة یسبب اإلضرار باألج

  أنماط التلوث البیئي :2الفرع

عنــدما نتحــّدث عــن البیئــة فإننــا نقصــد كــل مــا ُیحــیط باإلنســان مــن مــاء، وهــواء، ونبــات، وعنــدما 

نتحـــّدث عـــن التلـــّوث البیئـــي فإّننـــا نشـــیر بشـــكٍل مباشـــر إلـــى تلـــوث كـــل هـــذه األشـــیاء التـــي تحـــیط 

فیما یلي سنتحدث عـن و باإلنسان وبالتالي إصابته بالعدید من األمراض الخطیرة واألوبئة القاتلة، 

لكــي نرســم صــورة للمأســاة البیئیــة التــي یعیشــها اإلنســان نتوقــف قلــیًال عنــد أنــواع التلــوث البیئــي، 

تلوث الهواء وتلوث الغذاء وتلوث التربة بوصـفها األطـراف التـي یفتـرض فیهـا أْن تسـهم فـي تـوفر 

ـــر  الحیـــاة اآلمنـــة لإلنســـان دون أن ننســـى تلـــوث الغـــذاء والتلـــوث الضوضـــائي  وهـــذا األخیـــر مثی

للفضــول وغریــب بعــض الشــيء ألننــا لــم نعتــد ســماعه رغــم وجــوده ومالزمتــه لحیاتنــا الیومیــة ممــا 

یظهــر التلــوث و  .)الضـغط(النفسـیة والقلــق واالضــطرابات یسـبب لنــا اإلرهـاق واألرق وعــدم التركیـز

  ]1[ :في البیئة بأشكال وأنواع مختلفة، وهي على النحو اآلتي

  :حسب النظام البیئي/أوال

وهو التلوث الذي یحدُث نتیجة تجمع بعـض المـواد الصـلبة والسـائلة والغازیـة فـي :التلوث الهوائي

ینعكس سلًبا على حیاة اإلنسان وعلـى كـل الكائنـات الموجـودة علـى األرض بمـا فیهـا  الهواء، مما

  .الحیوان والنبات

  :وأهم أسباب التلوث الهوائي نجد 

  .البراكین، والعواصف الترابّیة، وحرائق الغاباتالتي تنتج عن :األسباب الطبیعّیة -

وصــــناعة األســــمدة،  متعلقــــة بصــــناعة الــــنفط، والصــــناعات األســــمنتّیةال:صــــناعیةالســــباب األ -

  .وصناعات النسیج والغزل، ووسائل المواصالت، والمبیدات الحشریة

النفایــــات النوویــــة، الناتجــــة عــــن اســــتخدام األســــلحة النوویــــة، ومخلفــــات :األســــباب اإلشــــعاعّیة-

  .والمفاعالت الذریة

  . التي تمثل األحیاء الدقیقة من جراثیم وبكتیریا:األسباب الحیوّیة-
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  .النشاط السكاني الذي یتعلق بمخّلفات المنازل من مواد غازیة وصلبة وسائلة

فــي ت العالمیــة إلــى أّن المالیــین مــن األشــخاص یموتــون ســنوًیًا ئیاتشــیُر اإلحصــا:التلــوث المــائي

  كیمیائي ممَّا یؤثُر سلًبا في حیاة  العالم بسبب التلوث المائي الذي یحدث نتیجة تغیٍر فیزیائيٍّ أو

  . الكائنات الحیة

  

  

عي ،المنظمــــــــــــات غیــــــــــــر الحكومیــــــــــــة دورهــــــــــــا فــــــــــــي حمایــــــــــــة البیئــــــــــــة ،دار الخلدونیــــــــــــة القبــــــــــــة القدیمــــــــــــة میلــــــــــــود موســــــــــــ ]1[

  .140،ص2017الجزائر،الطبعة

 

تغیُّـــٍر فــــي  یـــاه الطبیعـــي الـــذي یحـــدُث نتیجـــةتلـــوث الم  ]1[ :التلـــوث المـــائي فـــي أنـــواعوتتجلـــى 

  .الخصائص الطبیعّیة للمیاه، بحیُث تصبح غیر صالحة لالستهالك البشري

تلــوث المیــاه الكیمیــائي النــاتج عــن تواجــد مــواد ومركبــات ســامة فــي المیــاه كالرصــاص، والمبیــدات 

 .یرةالحشرّیة،  مما یؤدي إلى موت الكائنات الحّیة وٕاصابتها باألمراض الخط

تلـــوث المیـــاه عبـــر الصـــرف الصـــحي، حیـــث یحـــدث هـــذا عنـــدما تقـــوم بعـــض الجهـــات المختصـــة 

أو نتیجــة أخطــاء فــي التوصــیل  بتصــریف میــاه الصــرف الصــحي فــي المیــاه المخصَّصــة للشــرب

التـــي تنتقـــل إلـــى   ، وهـــذا یـــؤدي إلـــى انتشـــار البكتیریـــا الّضـــارة فیهـــاوالتركیـــب وحتـــى الترصـــیص

  . اإلنسان عن طریق الشرب واالستحمام

تلوث المیاه بالنفط الذي یتسرب إلیها عن طریق األنابیب والنـاقالت البحرّیـة، وینتقـل التلـوث إلـى 

  . طانات الخطیرةاإلنسان عندما یتناول من الكائنات البحرّیة فیؤدي ذلك إلى إصابته بالسر 

ثـة یفضل مشكلة تلوث المیاهوللحد من  َسـنُّ القـوانین  ،بناء المنشآت الخاصة لمعالجة المیاه الملوَّ

إنشـاء جمعیـات خاصـة  ،والتشریعات الصارمة للمحافظة على المیاه ومنع استغاللها بشكٍل سلبي

ر والبحیـرات المغلقـة وكافـة مراقبة األنهـا ،لنشر الوعي حول أهمیة الحفاظ على المیاه من التلوث

عـن  المجـاريفصـل األنابیـب الخاصـة بمیـاه  ،المسطحات المائّیة لمنع وصول المـواد الّضـارة لهـا

  التخلص  ،األنابیب التي ترتبُط مع میاه البحر والمحیطات، وصیانة هذِه األنابیب بشكٍل دوري

16 

http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/


تخصـــیص منـــاطق معینـــة  ،مـــن بقایـــا الـــنفط الموجـــودة فـــي المیـــاه عـــن طریـــق الســـحب أو الحـــرق

البحـث عـن وسـیلة  و لتفتیت مخلفات المنازل والنفایات في أمـاكن بعیـدة جـدًا عـن مصـادر المیـاه

مناســبة لــدفن المخلفــات النوویــة فــي أعمــاق بعیــدة عــن المیــاه الجوفّیــة للحفــاظ علــى نظافــة المــاء 

  . المخّزن في طبقات األرض

   بعض العناصر الغریبة والضارة إلیها، ممایحدث تلوث التربة نتیجة دخول :تلوث التربة

  

 ب الحلــــو ،قــــانون حمایــــة البیئــــة فــــي ضــــوء الشــــریعة،دار المطبوعــــات الجامعیــــة أمــــام كلیــــة الحقــــوق اســــكندریةماجــــد راغــــ  ]1[

  .196،ص143،ص

في تغیُّر عام في الخصـائص الفیزیائّیـة والكیمیائّیـة والبیولوجیـة للتربـة ویـنعكُس سـلًبا علـى  یتسبب

  .حیاة اإلنسان والحیوان والنباتات وصحتها

                           . وهــــــــــــــــو النــــــــــــــــاتج عــــــــــــــــن الكــــــــــــــــوارث الطبیعیــــــــــــــــة كاألعاصـــــــــــــــــیر:طبیعــــــــــــــــيالتلــــــــــــــــّوث ال

وهـو نتیجـة االسـتخدام واالسـتعمال المفـرط للمبیـدات :التلّوث الكیمیـائي:حسب نوع المادة الملّوثة

  . ومختلف األسمدة والمواد الكیمیائیة لزیادة خصوبة التربة التي تنهكها في األصل

ت، وغالبـًا مـا تحـدث هـذه ابهـا الضوضـاء الناجمـة عـن الطـائرات، والسـیار یقصـد :التلوث السمعيّ 

  . بسبب الكثافة السّكانّیة العالیة الضوضاء

هــو التغیــر فــي درجــة الحــرارة للمســطحات المائیــة الطبیعّیــة الناتجــة عــن التــأثیر :التلــوث الحــراريّ 

  . البشرّي كاستخدام میاه التبرید في محطة للكهرباء

الموجـودة  تشیر إلى وجود خطوط الطاقة الكهربائیة العلوّیـة، واللوحـات اإلعالنیـة:البصريّ التلوث 

فـــي مختلـــف الطـــرق، والنفایـــات بأشـــكالها المختلفـــة، وتلـــوث المیـــاه، ومیـــاه الصـــرف الصـــحّي مـــن 

   .النفایات الصناعیة والتجاریة

   ]1[ :حسب المصدر

نتج عـن المصـانع، وتحدیـدًا التـي تـتّم فیهـا الصـناعات الثقیلـة والتـي یوهو الذي :صناعيالتلّوث ال

  . مواد ضارة وخطیرة جدًا، كالمواد المسرطنة والغازات تفرز

  تراكم المنتجات البالستیكّیة في البیئة التي تؤّثر سلبًا على یكون نتیجة : التلوث البالستیكيّ 
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 .الحیاة البرّیة

الموجـــود فـــي المـــدن نتیجـــة الكثافـــة الســـكانیة العالیـــة والضوضـــاء والتكنولوجیـــا :التلـــّوث الحضـــري

  . المستخدمة فیها

ــّوث اإلشــعاعي وهــذا النــوع تعــاني منــه الــدول التــي تقــوم بإنتــاج الطاقــة والمفــاعالت النوویــة، :التل

 .والدول التي تعاني من الحروب

یعد تلوث الغذاء مشكلة یتعرض لها اإلنسان في شتى أرجاء الـبالد، فالغـذاء یتلـوث :تلوث الغذاء

  .بكتریا الكولیرا والسل والتیفوئید والدیدان الشریطیة: أحیانًا بالكائنات الحیة الممرضة مثل

 الغذاء أحیانًا من تحلـل المـواد الغذائیـة بواسـطة بعـض األحیـاء الدقیقـة التـي یتسـبب عنهـاویتلوث 

ویعـد .ما یعرف بالتسمم الغذائي في حاالت فساد الحلیـب ومشـتقاته والفواكـه وغیرهـا مـن األطعمـة

الـــذباب والفئـــران وغیرهـــا مـــن الحشـــرات والحیوانـــات المنزلیـــة مـــن الوســـائل الناقلـــة للملوثـــات إلـــى 

ـــي یلقیهـــا بـــالقرب مـــن مســـكنه ال غـــذاء، وهـــذه اآلفـــات تترعـــرع فـــي نفایـــات اإلنســـان المكشـــوفة الت

ویبدو أنَّ أشد أنواع التلوث الغذائي وأخطرها هو التلوث بالكیمیاویات مـن خـالل المبیـدات .أحیاناً 

ذي التي تستعمل لحمایة المزروعات واألغذیة المخزونة من األوبئة واألمراض حیث ثبت أنَّهـا تـؤ 

تنتقـــل إلیـــه مـــع الغـــذاء، كـــذلك فاألســـمدة التـــي تخصـــب بهـــا التربـــة لتحســـین اإلنتـــاج  إذاإلنســـان 

الزراعــــي تنتقــــل إلــــى اإلنســــان عبــــر المــــواد الغذائیــــة النباتیــــة وتســــبب لــــه األذى، باإلضــــافة إلــــى 

خیـرة األضرار الكبیرة الناتجة عن المواد الكیمیائیة الحافظة التـي كثـر اسـتخدامها فـي السـنوات األ

الزئبــق مــواد ســامة لإلنســان، والســمك یــأتي فــي : وُتعــّد المعــادن الثقیلــة مثــل. بشــكل الفــت للنظــر

مقدمــة األغذیــة التــي یمكــن أْن تتلــوث بهــذه الســموم، وقــد أصــبح مــن المعــروف أنَّ الســمك الــذي 

  . مناطقالیستخرج من بعض 

رض للضوضــاء النــاجم عــن المطــارات وازدیــاد ضــجیج الســیارات إنَّ التعــ ]1[:يالتلــوث الضوضــائ

  القطارات والموسیقى العالیة في المقاهي والمنتدیات وأجهزة اإلنذار في -ووسائل النقل األخرى
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 .196،صالمرجع السابقب الحلو ،قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة،ماجد راغ  ]1[
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ضــجیج فــي المصـانع كلهــا تــؤدي علــى التلــوث الضوضــائي، الالسـیارات الرســمیة وغیــر الرســمیة و 

ــــه إذا تعــــرض الشــــخص  ــــدان الكامــــل ل ــــى فقــــدان مؤقــــت لحــــدة الســــمع وٕالــــى الفق وهــــذا یــــؤدي عل

قـــد یـــؤدي هـــذا النـــوع مـــن التلـــوث علـــى االضـــطرابات النفســـیة  كمـــاوباســـتمرار للصـــوت العـــالي، 

 .والعصبیة لإلنسان

  :درجات التلوث

  :یته  یمكن تقسیم التلوث إلى ثالث درجات متمیزة هينظرا ألهمیة التلوث وشمول

مـن هـذه الدرجـة مـن التلـوث،  األرضـیةال تكاد تخلو منطقة من مناطق الكرة :التلوث المقبول-1

بأنواعه المختلفة من مكان إلـى آخـر سـواء كـان ذلـك بواسـطة العوامـل المناخیـة  هنظرا لسهولة نقل

  یتأثر بها توازن النظام البیئي من درجات التلوث التي الوالتلوث المقبول هو درجة . أو البشریة

  

مصــطفى عــامر ، حمایــة البیئــة  فــي النظــام القــانوني الوضــعي واإلســالمي، دار الفكــر الجــامعي اإلســكندریة  حمــدي عطیــة ]1[

 . 172ص

    .،حیث یمكن التحكم فیه والسیطرة علیه وال یكون مصحوبا بأي أخطار أو مشاكل بیئیة رئیسیة

 األولىمن الدول الصناعیة من التلوث الخطر والناتج بالدرجة  الكثیرتعاني :رالتلوث الخط -2

ن النشاط الصناعي وزیادة النشاط التعدیني واالعتماد بشكل رئیسي على الفحم والبترول ع

تعتبر مرحلة متقدمة من مراحل التلوث حیث أن كمیة ونوعیة الملوثات  والتي. در للطاقةاكمص

أ معه التأثیر السلبي على العناصر البیئیة الطبیعیة تتعدى الحد البیئي الحرج والذي یبد

  . والبشریة

 التي ینهار فیها النظام البیئي األكثر خطورة  یمثل التلوث المدمر المرحلة :التلوث المدمر-3

ولعـل حادثـة . ویصبح غیر قادر على العطاء نظرا الختالف مستوى االتزان بشكل جذريویندثر 

خیــر مثــال للتلــوث المــدمر، حیــث أن  أوكرانیــاالتــي وقعــت فــي المفــاعالت النوویــة فــي  تشــرنوبیل

اتزانـــه بواســـطة تـــدخل العنصـــر  الســـتعادةالنظـــام البیئـــي انهـــار كلیـــا ویحتـــاج إلـــى ســـنوات طویلـــة 

 تشــرنوبیلالبشــري وبتكلفــة اقتصــادیة باهظــة ویــذكر تقریــر لمجموعــة مــن خبــراء البیئــة بــأن منطقــة 

  .الطبیعیة الحالةوالمناطق المجاورة لها تحتاج إلى حوالي خمسین سنة الستعادة 

  التلوث البیئي انعكاساتمصادر و :المطلب الثاني

  المصادر   :1الفرع
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فــي الحقیقــة لــو نظرنــا إلــى مصــادر التلــوث هــذه لوجــدنا أن اإلنســان هــو المســؤول األول واألخیــر 

تلــوث ال ینــتجحیــث  أشــكاله وذلــك بســبب قلــة الــوعي بأهمیــة البیئــةظــاهرة التلــوث البیئــي بكــل  عــن

ملوثـات ك ،صـنع اإلنسـانمـا یكـون مـن  هـاطبیعـي ومن مصادر متنوعة ومختلفة منهـا مـا هـو من 

ــــة تلــــوث الهــــواء  .االحتــــراق، والتشــــیید، والتعــــدین، والزراعــــة، وللحــــرب صــــورة متزایــــدة فــــي معادل

الوالیــات المتحــدة  ،الصــین .الرئیســیة لتلــوث الهــواء العوامــلالمركبــات اآللیــة هــي أحــد  انبعاثــات

مصـــادر ف ،تلـــوث الهـــواء واالنبعاثـــاتهـــم قـــادة العـــالم فـــي  والیابـــان المكســـیك ،روســـیا ،األمریكیـــة

مصـــافي  ،ولیـــد الطاقـــة بـــالفحممحطـــات ت ،مصـــانع الكیمائیـــات محطـــات التلـــوث الرئیســـیة تشـــمل

والحـــرق، والمـــزارع الكبیـــرة للـــدواجن ومنتجـــات األلبـــان   النفایـــات النوویـــة البتروكیماویـــات ، الـــنفط

، ، ومصانع إنتاج المعادن ومصانع البالستیك وغیرهـا مـن الصـناعات الثقیلـة واألبقار وغیر ذلك

الهــواء الزراعــي  والتــي تشــمل قطــع األشــجار  تلــوثالالمشــروطة فــي الممارســات  حیــث تتســبب 

ـــدات األعشـــاب ـــدات الحشـــریة ومبی ـــاتي الطبیعـــي وكـــذلك رش المبی  ، كمـــا أن وحـــرق الغطـــاء النب

مــن  ةالمائـ مـن حیــث تنـتج حـوالي تسـعین السـیارات هـو ]1[لتلـوث الضوضـائيللمصـدر المهـیمن ا

لـذلك سنقسـم هاتـه  .وٕاحـداث الصـخب  كل الضوضاء غیر المرغوب فیها في جمیع أنحاء العـالم

  :المصادر إلى

تكــاد و .و تتمثــل فــي الكائنــات الدقیقة،االنجراف،التصــحر واألمطــار الحمضــیة:المصــادر الطبیعیــة

ُتشــارك الطبیعــة فــي تكــون هــذه المصــادر شــبه منعدمــة بالمقارنــة مــع مــا یتســبب فیــه اإلنســان إذ 

مجموعـــًة مـــن الُملّوثـــات، ومـــن بینهـــا تلـــوُّث ، حیـــث تُنـــتج العملّیـــات واألنشـــطة الطبیعیَّـــة الُمشـــكلة 

 أكســید،المیثان الُمنبعــث مــن الُبحیــرات العمیقــة والُمستنقعات،الُغبــار الُمتطــایر مــن القشــرة األرضــّیة

 األوزون النــاتج عــن تفاعــل أكســید النیتــروجین مــع المــواد ،النیتــروجین الُمتشــّكلة بِفعــل الصــواعق

ـــة  ،العضـــوّیة الُمتطـــایرة بوجـــود ضـــوء الشـــمس ـــة كحبـــوب الّلقـــاح والكائنـــات الحّی الُملّوثـــات الحیوّی

  .ثاني أكسید الكبریت الُمتكّون بفعل األنشطة الُبركانّیةباإلضافة إلى  الدقیقة

تســـّبب الكائنـــات الدقیقـــة، كالبكتیریـــا، والفیروســـات، والطفیلّیـــات بتلـــّوث المـــاء، :الكائنـــات الدقیقـــة

جریــان المــاء بمصــادر المیــاه الســطحّیة والضــحلة ویحــدث ذلــك عــن طریــق وصــولها وتكاثرهــا فــي 
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فوق سـطح التربـة ووصـوله لمصـدر المیـاه، وتعـّد الفیضـانات هـي المسـّبب الرئیسـّي النتشـار هـذه 

 . الملّوثات الحّیة، وینتج عن هذا التلّوث العدید من األمراض

  )الصناعیة:(المصادر البشریة

ُیشّكل التلـّوث الحـرارّي للمـاء أحـد المصـادر الّضـاّرة :مخلفات المصانع والبیوت و التلّوث الحراري

بالحیــاة المائّیــة؛ فارتفــاع درجــة حــرارة المــاء یــؤدي إلــى انخفــاض ذوبــان األكســجین بالمــاء، وزیــادة 

كمّیــة األمــالح، كمــا أّن بعــض الكائنــات الحّیــة التــي تعــیش بالمــاء قــد ال تتكّیــف مــع ارتفــاع درجــة 

 ة حـرارة المیـاه إلـى اسـتخدامها فـيیرجع الّسـبب الرئیسـّي الرتفـاع درجـحرارته، مّما یهّدد حیاتها، و 

ـــاع درجـــة حرارتهـــا بســـبب البخـــار  ـــك ارتف ـــاج، فیســـّبب ذل ـــد خطـــوط اإلنت ـــة لتبری المصـــانع اإلنتاجّی

 مّمــا یســبب بطریقــة غیــر شــرعیة اإلضــافّي، ویتبــع ذلــك إعــادة ضــّخها لألنهــار والبحیــرات وغیرهــا

   تتسّبب مخلفات المصانع بتلویث مصادر المیاه بعّدة طرق، فقد یتّم ذلككما . التلوث المائيّ 

  

  140،ص2017البیئة ،دار الخلدونیة القبة القدیمة الجزائر الطبعة   عي، المنظمات الحكومیة ودورها في حمایةمیلود موس ]1[

عن طریق تصریف المخّلفات الكیمیائّیة بشكل غیـر صـحیح ووصـولها لمصـادر إمـدادات المیـاه، 

لجوفّیــة، كمــا أو مــن خــالل تســّرب األنابیــب والخّزانــات الموجــودة تحــت األرض مّمــا یهــّدد المیــاه ا

یمكن للفیضـانات الحاصـلة أن تتسـبب بوصـول المخّلفـات الموجـودة بمـدافن القمامـة إلـى مصـادر 

ة لمخلفـات البیـوت، فـإّن تلـّوث مصـادر إمـدادات المیـاه قـد یكـون ناتجـًا بالمیاه وتلویثها، أّمـا بالنسـ

الــدهانات، أو غیرهــا، ثُــّم عــن التصــریف غیــر الّســلیم للنفایــات الكیمیائّیــة، كســوائل التنظیــف، أو 

  .وصول هذه النفایات لمصادر المیاه

تعتبـــر المـــواد المشـــّعة مـــن ملّوثـــات المـــاء الخطیـــرة :واألســـلحة البیولوجیـــة الملّوثـــات اإلشـــعاعّیة

وبعیـــدة المـــدى، ویرجـــع الســـبب الرئیســـّي لتلـــّوث المیـــاه بهـــذه المـــواد إلـــى التفجیـــرات النووّیـــة التـــي 

ـــة بـــالهواء، ثُـــّم تســـاقطت علـــى األرض بعـــّدة أشـــكال، حصـــلت؛ حیـــث انتشـــرت الجســـی مات النووّی

واختلطت بمصادر المیاه ووصلت لجسم اإلنسان عن طریـق السلسـلة الغذائّیـة، ونظـرًا لكـون هـذه 

الجســیمات تتفّكــك بشــكل بطــيء جــّدًا؛ إال أّن الــتخّلص منهــا ُیعــّد أمــرًا صــعبًا ویحتــاج لمــدى مــن 

   .الوقت
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تشــّكل المبیــدات مصــدرًا لتلــوث المیــاه عــن طریــق المحاصــیل ]1[ :الزراعیــةالمخلفــات و  المبیــدات

ــــة والســــطحّیة عنــــد اســــتخدامها علــــى  الزراعّیــــة، وذلــــك بســــبب اختالطهــــا بمصــــادر المیــــاه الجوفّی

المحاصیل الزراعّیة، وتصل هذه المبیدات الملّوثة لمصادر المیاه إّما بسبب قدرتها علـى الـذوبان 

ـــــه، أو ـــــث یســـــهل اختالطهـــــا ب ـــــى  فـــــي المـــــاء حی بســـــبب التطبیـــــق الخـــــاطئ عنـــــد اســـــتخدامها عل

 تكــونمشــكلة تلــوث المــاء  فالمحاصــیل، أو قــد تســاعد الظــروف البیئّیــة المحیطــة علــى انتشــارها 

یعمل التلوث بالمخلفـات اآلدمیـة علـى تقلیـل مـوارد  إذ والصرف الصحي اآلدمیةالمخلفات بسبب 

االلتزام بالقواعـد عدم ،ائها في المجاري المائیةالمیاه العذبة وذلك بالتخلص من النفایات یومیًا بإلق

 التخلص مـــن نفایـــات المصـــانع فـــي األنهـــار،واألنهـــارالتبـــول والتبـــرز فـــي میـــاه التـــرع  و الصـــحیة

تتمثـــل المخلفـــات الزراعیـــة فـــي األســـمدة والمبیـــدات التـــي یـــتم تصـــریفها إلـــى المجـــاري و  ،والبحـــار

  للمیاه باألحماض، واألصباغ ، واألمالح السامة، ومنالمائیة إذا لم تدّور، والتي ُتسبب تلوثًا 

  

الجــــامعي اإلســــكندریة  ،دار الفكـــرلنظــــام القـــانوني الوضــــعي واإلســــالميمصـــطفى عامر،حمایــــة البیئــــة فـــي ا حمـــدي عطیــــة ]1[

  208،ص

هنا یضم هذا النوع من المخلفات خلیطًا من الملوثات الكیمیائیة، المبیدات الحشریة والمخصـبات 

  .الزراعیة

من أكثر مصادر التلوث المائي انتشارًا وتأثیرًا، ویحدث هـذا التلـوث نتیجـة  تعد:الملوثات النفطیة

تســرب المــواد النفطیــة إلــى المیــاه، وخاصــة المیــاه البحریــة، وهــي ال تنحصــر بالمنــاطق الســاحلیة 

فقــط، وٕانمــا تمتــد لتصــل إلــى ســطح میــاه المحیطــات، والطبقــات العمیقــة مــن المیــاه، ومــن أســباب 

حــوادث نــاقالت الــنفط وُمشــتقاته، وحــوادث اســتخراج الــنفط مــن اآلبــار البحریــة،  نجــد هــذا التلــوث

وعلى وجه الخصوص عند فصل الماء عن الزیت فصًال تامًا، أو بسبب تسرب النفط من اآلبـار 

 الُمحاذیــة للشــواطئ، أو نتیجــة لتلــف أنابیــب نقــل الــنفط مــن آبــاره البحریــة إلــى الشــواطئ، أو غــرق

للـــــنفط تـــــأثیر ضـــــار علـــــى . الملیئـــــة بـــــالنفط، أو اصـــــطدامها بالســـــفن األخـــــرىالنـــــاقالت النفطیـــــة 

المخلوقـــات البحریـــة، إذ ینـــتج عنـــه تســـمم هـــذه المخلوقـــات، حیـــث ُتخـــزن المـــواد الهیدروكربونیـــة 

تـؤدي  وهـذه األخیـرةالُمشكلة للـنفط فـي األنسـجة الدهنیـة، والبنكریـاس، والكبـد الخـاص باألسـماك، 

  .رطانبالساإلنسان  ةإلى إصاب
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الناتجة عن عملّیات تكریـر الـنفط، والغـاز، باإلضـافة إلـى  االنبعاثاتُتعتبر :االنبعاثات الصناعیة

تلــك الصــادرة عــن الصــناعات الورقّیــة مصــدرًا أساســّیًا لتلــّوث الهــواء؛ حیــث تعمــل علــى إطــالق 

أكاسید الكبریت، وأكاسید النیتـروجین، ومجموعـة مـن المـواد العضـوّیة الُمتطـایرة، إلـى جانـب ذلـك 

  .في زیادة تفاُقم مشكلة تلّوث الهواء واأللمنیوملخرسانة، ُتسهم عملّیات التعدین، وٕانتاج ا

  :ُتطِلق السیارات مجموعًة من المواد الُملّوثة للهواء، ومن أبرزها ما یأتي:عوادم السیارات

ُیشّكل ُمرّكب أّول أكسید الكربون تهدیـدًا لصـّحة اإلنسـان، وذلـك لُقدرتـه علـى :أّول أكسید الكربون

وتتضــّمن أّول أكســید : أكاســید النیتــروجین. علــى الــدورة الدموّیــة فــي الجســمالتــأثیر بصــورة ســلبّیة 

النیتــروجین، وثــاني أكســید النیتــروجین، وهنــاك العدیــد مــن األضــرار البیئّیــة لوجــود هــذین الُمــرّكبین 

  . في الجو، كإنتاج األوزون، والُمساهمة في تكّون األمطار الحمضّیة

تتمثّـل خطـورة الهیـدروكربونات بقُـدرتها علـى إنتـاج األوزون الـذي ُیشـّكل :مركبات الهیدروكربونات

  .خطرًا حقیقّیًا على عملّیة التنفس عند اإلنسان

تـؤّثر الُجَسـیمات الدقیقـة علـى الجهـاز التنّفسـي، وقـد تصـل خطـورة هـذا األمـر :الُجَسیمات الدقیقة

   .في بعض األحیان إلى الوفاة

الغطــاء النبــاتي النــاتج عــن عملّیــات إزالــة الغابــات إلــى ارتفــاع تركیــز یــؤّدي تــدهور :إزالــة الغابــات

ثـــاني ُأكســـید الكربـــون، وذلـــك ألّن األشـــجار تلـــتقط هـــذا الُمرّكـــب مـــن الجـــو وُتخّزنـــه فـــي أنســـجتها 

  .النباتّیة في عملّیة معروفة علمّیًا بعزل الكربون الستخدامه في عملّیاتها الحیویَّة

عادن دورًا مهمًا في حیـاة األحیـاء وفعالیتهـا البیولوجیـة المختلفـة ، ولكـن تؤدي الم:المعادن الثقیلة

وممــا یزیــد مــن خطــورة هــذه المعــادن فــي . تكــون هــذه المعــادن ســامة وخطــرة فــي تراكیــز معینــة 

البیئــة هــو عــدم إمكانیــة تحلیلهــا بواســطة البكتریــا والعملیــات الطبیعیــة األخــرى فضــًال عــن ثبوتهــا 

 .نتشار لمسافات بعیدةوالتي تمكنها من اال

مطار الحمضیة إلى إحـداث تغیـر فـي طبقـة التربـة الزراعیـة وتؤدي األ ]1[ :األمطار الحمضیة

وتذیب عددًا من العناصر والمركبات التي تسري إلى جوف التربة ومن ثم إلى المیـاه الجوفیـة 

كمــا تعمــل األمطــار الحمضــیة علــى زیــادة . التــي قــد تســتخدم فــي الشــرب أو ري المزروعــات 
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 ق الضـرر فـي خصـوبتها وتـؤدي إلـى مــوتحموضـة التربـة ممـا یـؤثر علـى أحیـاء التربــة ویلحـ

النباتــات ، كمــا یمكــن أن تحتــوي هــذه األمطــار عنــد تســربها فــي جــوف التربــة علــى عناصــر 

  .ذائبة خطرة وسامة مثل المعادن الثقیلة كالرصاص والزئبق

إن االنعكاســـات بمعناهـــا الحقیقـــي إمـــا أن تكـــون إیجابیـــة أو ســـلبیة ،غیـــر أن :المخـــاطر:2الفـــرع

فـي الحقیقـة ف  إلـى الموضـوع المطـروح أمامنـا رالسـلبیة بـالنظ المخـاطرالمقصود هنا بالـذات هـي 

  یعتبر التلّوث البیئي من أكثر المخاطر التي تواجه اإلنسان فقد یتسّبب التلوث في فناء 

  : مخاطر التلوث البیئي بالنقاط التالیةحصر یمكن و البشریة والكائنات الحیة جمعاء، 

  وصول الملّوثات إلى المیاه یؤدي إلى إصابة اإلنسان بالعدید من األمراض مثل الكولیرا، -

إلى الكائنات الحیة كالحیوانات، والغطاء النباتي یـؤدي إلـى تسـممها وفنائهـا مـا  بوصوله التلوث-

  یؤثر على موارد الغذاء فیعجز اإلنسان عن توفیر طعامه، وشرابه لتنتشر المجاعات، ویرتفع

  

  208،ص المرجع السابقمصطفى عامر، حمایة البیئة في النظام القانوني الوضعي واإلسالمي  ، حمدي عطیة ]1[

  .معدل سوء التغذیة، وحدوث الوفاة إثرهاعلى 

التلـــوث البیئـــي یفقـــد التربـــة خصـــوبتها ألنـــه یغیـــر خصائصـــها ومكوناتهـــا فتصـــبح غیـــر صـــالحة -

للزراعة ما یؤدي إلى تصحرها مع الوقت، فتموت النباتـات، وینتشـر الجفـاف مـا یـؤثر علـى حیـاة 

  . كل من الكائنات الحیة، واإلنسان

  في الحقیقة یعتبر التلوث البیئي أحد أسباب ظاهرة االحتباس الحراري، والتي تتمثل في ازدیاد -

درجـــة الحـــرارة الســـطحیة المتوســـطة فـــي العـــالم مـــع زیـــادة كمیـــة ثـــاني أكســـید الكربـــون، المیثـــان، 

  . وبعض الغازات األخرى في الجو

  نتج عنها ذوبان جلید القطبین سبب التلوث البیئي بنشوء ظاهرة االحتباس الحراري الذي تی-

الشــمالي والجنــوبي، وارتفــاع نســبة المیــاه فــي البحــار والمحیطــات، ومــن المتوقــع بعــد عــدة ســنین 

  .سیؤدي ارتفاع منسوب المیاه إلى غرق الكرة األرضیة بمن علیها

لقد ترك التلـوث البیئـي مخـاطر جسـیمة علـى الغـالف الجـوي، وتسـبب فـي اتسـاع ثقـب األوزون -

دى إلــى تعــرض األرض لألشــعة الفـوق بنفســجیة، ومــن المعــروف أن هـذه األشــعة تــؤدي إلــى مـا أ
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إصابة اإلنسان بسرطان الجلـد، كمـا وتلحـق الضـرر بالنباتـات فتضـعف إنتاجیتهـا مـا یهـدد األمـن 

   .الغذائي العالمي

تعـــّرض الحیوانـــات إلـــى مســـتویات كبیـــرة مـــن الملوثـــات المختلفـــة یـــؤدي إلـــى إضـــعاف مناعتهـــا -

وصحتها ما یجعلها أكثر عرضة لإلصابة باألمراض المعدیة وغیر المعدیـة، مّمـا قـد ُیشـّكل سـبًبا 

ـــاة البریـــة علـــى ســـطح الكـــرة األرضـــیة ـــّوث بالغـــازات . فـــي إعاقـــة تنـــوع الحی استنشـــاق الهـــواء المل

  . لعدة أمراضوالجسیمات یؤدي إلى تعّرض اإلنسان 

لعبــت دوًرا أساســًیا فــي زیــادة نســبة التلــوث وانتشــار  و قــد شــهد العــالم بعــض الكــوارث البیئیــة التــي

  :األمراض الخطیرة، فیما یلي سنتعرف على أشهرها

 26الكارثـة أكبـر كارثـة نوویـة شـهدها العـالم، ففـي یـوم السـبت تعتبـر هـذه ]1[ :كارثة تشیرنوبل- 

مــا أدى إلــى انتشــار اإلشــعاعات فــي  4حــدث انفجــار فــي المفاعــل رقــم   1986أبریــل مــن عــام  

   إنسان كضحّیة لهذه اإلشعاعات، وتم 100منطقة كبیرة تحیط بالمفاعل ومات على أثرها 

  208،ص المرجع السابقمصطفى عامر، حمایة البیئة في النظام القانوني الوضعي واإلسالمي  ، حمدي عطیة ]1[ 

ألف شخص عقب االنفجار، وأعلنت علـى أثرهـا السـلطات فـي أوكرانیـا أن  14إجالء ما یقارب  

 ".منطقة منكوبة"منطقة تشرنوبل 

 3الكارثــة فــي مــن أســوأ الكــوارث الصــناعیة علــى مــر التــاریخ، حــدثت هــذه ]1[ :كارثــة بوبــال -

في مدینة بوبال في الهنـد عنـدما انفجـار مصـنع المبیـدات لشـركة یونیـون كاربایـد  1984دیسمبر 

 ما أدى إلى انطالق غاز میثیـل إیزوسـیانات، وتعـرض علـى إثرهـا أكثـر مـن نصـف ملیـون نسـمة

اد شخًصــا، أمــا أعــد 2259لمرّكبــات كیمیائیــة أخــرى، فبلغــت حصــیلة الوفیــات إلــى الغــاز و الهــذا 

  .ألف 600و 150المتضررین اإلجمالي بلغت بین 

، حیـث 2011مـارس  11حـدثت هـذه الكارثـة بعـد زلـزال الیابـان فـي  :كارثة محطة فوكوشـیما -

حــدثت مشــاكل التبریــد ضــمن مفاعــل فوكوشــیما النــووي مــا أدى إلــى ارتفــاع فــي ضــغط المفاعــل 

وتبعهـــا مشـــكلة فـــي الـــتحكم بـــالتنفیس نـــتج عنهـــا زیـــادة فـــي النشـــاط اإلشـــعاعي، ولألســـف تســـببت 

ط، ووصــلت المــواد المشــعة إلــى میــاه الشــرب، الكارثــة فــي تســرب اإلشــعاعات إلــى الوســط المحــی

سـنة حتـى تـتخّلص مـن اآلثـار  40والخضروات  وغیرها من المواد الغذائیة، وتحتاج الیابـان إلـى 
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تؤثر هـذه الملّوثـات سـلبًا علـى صـحة اإلنسـان،فهي تقتـل العدیـد مـن الكائنـات الحّیـة بمـا . المشعة

كثیـرة ویعـود معظمهـا نتیجـة تلـّوث  صـحیة كلفیها البشـر، وتـؤّثر علـى األوزون الـذي یسـبب مشـا

فالتلوث البیئـّي یسـبب تغیـرات سـلبّیة فـي المحـیط، ولـه أشـكال كثیـرة وعدیـدة، وتقسـم  .میاه الشرب

والغالف المائي، والیابسة، والمحیط الجـوي، وفـي حالـة تلـّوث  البیئة الطبیعّیة إلى الغالف الجوي،

ى األجــزاء األخــرى، وتعتبــر هــذه الملّوثــات ضــار علــى جــزء منهــا یــؤّدي إلــى انتقــال الملّوثــات إلــ

األنظمة الرئیسّیة فـي حیاتـه الیومّیـة، ولكـي یبقـى  اإلنسان بالدرجة األولى؛ بسبب حاجته إلى تلك

ومع هذا فإن تعقد الحیاة وضعف الوعي البیئي وعدم وجود بـرامج شـاملة ودائمـة .على قید الحیاة

  .بطرق علمیةلالستفادة من المخلفات والنفایات 

  

 

  . المرجع السابقحمدي عطیة مصطفى عامر، حمایة البیئة في النظام القانوني الوضعي واإلسالمي  ، ]1[

  

من خالل ما سبق ونتیجة لما جاء فـي هـذا الفصـل یمكـن لنـا أن نسـتخلص أن البیئـة 

كموضوع عام هـي فـي الحقیقـة تحتـاج فـي دراسـتها إلـى العدیـد مـن األبحـاث والمشـاریع البحثیـة ، 

حیــث أن هــذا الموضــوع هــو الشــغل الشــاغل فــي ظــل الظــروف واألوضــاع الراهنــة،ما تطلــب منــا 

فیمـــا تعلـــق بتحدیـــد المفـــاهیم مـــراعین فـــي ذلـــك  الجانـــب الـــدیني التفصـــیل بعـــض الشـــيء خاصـــة 

ـــه الســـبق فـــي  ـــم أن اإلســـالم كـــان ل والعلمـــي ومـــدى التقـــارب المالحـــظ فـــي هـــذا الشـــأن ،مـــع العل

التعــرض لهــذا الموضــوع نظــرا لحساســیته وكیــف أن اهللا  قــد أوجــب علینــا أن نحــافظ علــى البیئــة 

س ،وباعتبــار أن اإلنســان هــو وحــده القــادر علــى بحكــم أنهــا تقــدم خــدمات جلیلــة لمختلــف األجنــا

ــاة واألنمــاط البیئیــة ،وهــذا كلــه مــن أجــل  التســبب فــي أي اخــتالل أو فقــدان لــبعض مقومــات الحی

تحقیق األطماع والمسائل الشخصیة علـى حسـاب بـاقي المخلوقـات ، ومـن بعـد ذلـك عرجنـا علـى 

یویــة للطبیعــة  ویــؤدي إلــى الفوضــى رة فــي التركیبــة الحمباشــ یــؤثرالتلــوث وكیــف أن هــذا األخیــر 

، حیــث تناولنــا جمیــع أنــواع التلــوث و كیــف یمكنــه التــأثیر علــى البیئــة  والالاســتقرار للــنظم البیئیــة

حتـى نبـین للقـارئ  إضافة إلى ذلك ارتأینا الولوج بعض الشيء والتعمق قلـیال . الطبیعیة والبشریة
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وندفعـــه إلـــى اإلطـــالع علـــى المعلومـــات المتعلقـــة بهـــذا الشـــأن ، علمـــا أن التفصـــیل فـــي موضـــوع 

ألن التلـوث البیئـي الكـل بالدراسـة و التحلیـل أكثـر فـأكثر التلوث البیئي من شأنه أن یلهم البعض 

  .معني به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثا�يالفصل�
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املج�ودات�الدولية�والوطنية�

  الب�ئة��ماية�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سنتطرق في الفصل الثاني من هذا البحـث إلـى المجهـودات الدولیـة والمحلیـة للجزائـر 

ألجل حمایة البیئة والنظم البیئیة إذ یظم المبحث األول طرق  وسائل حمایة البیئـة علـى الصـعید 

یقــوم علیهــا نشــأته وتطــوره المبــادئ التــي العــالمي وهــذا مــن خــالل القــانون الــدولي لحمایــة البیئــة 

المنظمـات الدولیـة الحكومیـة وغیـر الحكومیـة لنتعـرف علیهـا ومدى فعالیته ،ومـن ثمـة نعـرج علـى 

لنصــل فــي النهایــة إلــى الــدور الــذي تلعبــه فــي ونــرى كیــف تأسســت ونضــرب عنهــا بعــض األمثلــة 

  .حمایة البیئة

واقــع إشــكالیة كحالــة مــن خــالل  یــة للبیئــة الجزائر  السیاســة الوطنیــة أمــا المبحــث الثــاني  فســیدرس

هي المشاكل التي تعترض حمایتها أو باألحرى العوائـق وصـوال إلـى اآللیـات التـي  وما البیئة فیها

 تؤطرهــا الكفیلــة بهــذه العملیــةالمجنــدة تنتهجهــا الجزائــر لحمایــة البیئــة مــن حمایــة إداریــة والطــواقم 

الدولــة فــي ذلــك مــن أســالیب تحفیزیــة وأخــرى ردعیــة  تبنتهــاأن ننســى الوســائل القانونیــة التــي دون 



مـــن خـــالل  والجـــزاءات المترتبـــة عـــن التجـــاوزات وعـــدم االلتـــزام بـــالقرارات المتخـــذة والمعمـــول بهـــا

    .ترسانة القوانین التي تدعم الحفاظ على البیئة وسالمتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 طرق حمایة البیئة على المستوى الدولي :المبحث األول

تنامت مشاكل البیئیة واتسع نطاقها و أصـبحت أكثـر تعقیـدا بسـبب الحركـة الصـناعیة            

المتســـارعة التـــي نـــتج عنهـــا تلـــوث ال حـــدود لـــه و اســـتغالل اســـتنزافي ألحـــق أضـــرارا بـــرأس المـــال 

بـــذلك قضـــیة االهتمـــام بحمایـــة البیئـــة انشـــغال العصـــر ، بیـــد أن عجـــز الـــدول  صـــبحالطبیعـــي، لت

ى مواجهـة هـذه المعضـالت المسـتحدثة والخطیـرة التـي أصـبحت تهـدد الوجـود اإلنسـاني منفردة عل

و حــق اإلنســان فــي العــیش فــي بیئــة ســلیمة، كــان البــد مــن التعامــل معهــا فــي إطــار قــانوني یكفــل 

تعاونـــا دولیـــا بـــین جمیـــع فواعـــل المجتمـــع الـــدولي، وهـــذا مـــا یتحقـــق فـــي إطـــار قـــانون دولـــي یهـــتم 

ددة، و هو ما أصبحنا نطلق علیه القـانون الـدولي للبیئـة، و الـذي بـدوره یرمـي بقضایا البیئة المتع

  .بشكل أساسي إلى حمایة البیئة من األخطار و األضرار التي تواجهها، أو الحد و التقلیل منها
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  من خالل القانون الدولي لحمایة البیئة:المطلب األول

یمكـن اختراقها،حیـث  قانونیة موحدة حتـى اللقد سعت الدول مجتمعة عبر العالم إلى إیجاد نظم  

ارتأت وضع قانون دولي موحد لحمایة البیئة من المخاطر المحیطة والمتربصـة بهـا وخلصـوا فـي 

 .النهایة إلى تبني فكرة وضع القانون الدولي لحمایة البیئة

  التعریف  والمبادئ : 1الفرع

مجموعـة قواعـد ومبـادئ القـانون الـدولي العـام " ن الـدولي البیئـي بأنـه عـرف القـانو ]1[: تعریـفال/أوال

التي تنظم نشاط الدول في مجال منع وتقلیل األضرار المختلفة ، التي تنـتج مـن مصـادر مختلفـة 

الـــبعض بأنـــه  مجموعـــة ، فـــي حـــین عرفـــه "  للمحـــیط البیئـــي أو خـــارج حـــدود الســـیادة اإلقلیمیـــة 

العرفیة واالتفاقیة المتفق علیها بین الدول للحفاظ علـى البیئـة مـن التلـوث القواعد القانونیة الدولیة 

المحافظـة علـى البیئـة و إلى ، كما أنه مجموعة من المبادئ والقواعد القانونیة الدولیة التي ترمي 

  وتقلیل األضرار مجال منع  حمایتها ، من خالل تنظیم نشاط أشخاص القانون الدولي العام في

  

 .11،ص2009،الجدیدة جامعة دار ال ، في ظل القانون الدولي، حمایة البیئة  أبو العطا ریاض صالح ]1[

  .28،ص2014الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونیة اإلسكندریة ، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري،  ةسایح تركی ]1[

   .16،ص اسكندریة كلیة الحقوقدار المطبوعات الجامعیة أمام ، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، الحلو ماجد راغب ]1[

هو القـانون المـنظم لجمیـع  ، وقانون البیئة"وتنفیذ االلتزامات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البیئیة 

بالبیئــة أو تســبب انعكاســات النشــاطات المتداخلــة مــع الطبیعــة والتــي مــن شــأنها أن تلحــق أضــرار 

أي القــانون الحــامي للطبیعــة وللتنوعــات البیولوجیــة التــي تتــداخل معهــا ومــا تحویــه . ســلبیة علیهــا

مضــمار تطبیــق هــذا القــانون متســع بشــكل كبیــر نظــرا ، كمــا أن هــذه التنوعــات مــن كائنــات حیــة

مـرتبط بالعدیـد مـن التشـریعات ن هذا القـانون إوبذلك ف. اإلنسانیةالنشاطات  البیئة بغالبیة الرتباط

هو یضم القواعد القانونیـة التـي تـدور حـول محـور مكافحـة التلـوث وحمایـة  إذا .المختلفة القانونیة

البشــریة  لالســتثماراتالبیئــة مــن المخــاطر الكبــرى وتصــحیح الــدمار الــذي یلحــق بالطبیعــة نتیجــة 

  .قد یصیبها حدارناالجائرة والحفاظ على مكامن الثروة الطبیعیة بمأمن عن أي 

مــن التصــرفات التــي تشــكل قبــوال مــن الوســط االجتمــاعي كونهــا هــي مجموعــة ]1[ :مبــادئال/ثانیــا

فهـي تعبیـر عـن واجبـات سـلوكیة . نتاج التراث الثقافي والتـراث الطبیعـي المشـترك فـي إقلـیم معـین

29 

http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/


والمبـادئ المعیاریـة هـي مبـادئ تحـددها القواعـد . كـذلك أنهـامقبولة اجتماعیا وتفرض نفسها علـى 

القانونیة النافذة فقد تكون واردة في األحكام التشریعیة أو األحكام التنظیمیـة أو بالدسـتور والهـدف 

  :ومن هذه المبادئ إلزامیةمنها خلق مفاعیل قانونیة یفرض من خاللها موجبات  يالرئیس

جبـات امـن خاللهـا و  دها القواعـد القانونیـة النافـذة وتفـرضوهـي مبـادئ تحـد:المبادئ المعیاریة-1

  :ومن هذه المبادئ

ـــة-أ ـــدأ الوقای ـــدأ الحمایـــة یقـــوم :مب ـــة أو مب علـــى اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لمنـــع اإلضـــرار بالبیئ

 وأول مــن ســن هــذا المبــدأ هــو. ضــرار یصــعب إزالتهــا أو إعــادة الحــال لمــا كانــت علیــهأإصــابتها ب

ـــذي نـــص علـــى وجـــوب اســـتغالل واســـتخدام القـــانون الفرنســـي  الخـــاص بمكافحـــة تلـــوث الهـــواء ال

كمــا نــص القــانون السویســري علــى . التصــمیم البنــائي الثابــت والمتحــرك فــي ســبیل تالفــي التلــوث

   .المبدأ وأیضا كان المبدأ أساسا التفاقیة خاصة باالتحاد األوربي تحت عنوان إجراءات الوقایة

  

  

الطـاهر .عبد اهللا ،مبدأ الحیطة في القانون الدولي للبیئة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القـانون العـام ،جامعـة د براكني بن ]1[

  .8،ص2017-2015سعیدة -موالي

  

شــخص یقــوم بنشــاط  أيمــن قبــل  إتباعــهالقــانون یجــب  یفرضــههــو تصــرف :مبــدأ االحتــراس-ب

 یحـتمحیث  ،یفترض أنه یسبب خطر فادح على الصحة العامة أو السالمة العامة أو على البیئة

المبـــدأ علـــى الســـلطة العامـــة بـــأن تقـــوم بفـــرض قـــوانین وٕاجـــراءات صـــحیة وأمنیـــة لتجنـــب حـــدوث 

وتقلـیص وتقییمهـا  األخطـاءذ كافة التدابیر واألحكـام التـي تسـمح لهـا بالكشـف عـن اتخاو  األضرار

مكـــن وذلــــك ضـــمن كلفـــة اقتصــــادیة أ إنحجمهـــا إلـــى المســــتوى المقبـــول أو الـــتخلص منهــــا كلیـــا 

الوقائیــة متناســبة مــع حجــم  اإلجــراءاتتكــون  أنواجتماعیــة مقبولــة ومحتملــة وغیــر مرهقــة علــى 

  بما یتناسب مع الوقائع اإلجراءاتلتعدیل هذه  اإلمكانیةهذا مع منح . الخطر أو الضرر البیئي

ـــادئلا-2 ـــة مب ئ توجیهیـــة وتهـــدف إلـــى تنســـیق خیـــارات اإلدارة ضـــمن وتـــدعى مبـــاد]1[ :اإلداری

  . األسالیب المتاحة بما یخص المشكالت البیئیة
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قــام بــه مــن  یلــزم فاعــل الضــرر البیئــي بإصــالح مــا أنیفتــرض مــن خاللــه :مبــدأ الملــوث یــدفع-أ

أضــرار أو إلزامــه بــالتعویض عــن تكــالیف إزالــة الضــرر وٕاعــادة الحــال لمــا كانــت علیــه وتصــحیح 

األوضاع الشاذة في نشاطه كي ال یتسبب بالضـرر مـرة أخـرى وكـان القـانون السویسـري أول مـن 

تبنــى قواعــد قانونیــة مســتلهمة مــن هــذا المبــدأ حیــث نــص أن الرســوم الناتجــة عــن المعــاییر التــي 

فقــد أورد هــذا المبــدأ صــراحة فــي  أمــا الفرنســي. یلزمهــا القــانون تترتــب علــى عــاتق المتســبب بهــا

  رنییه حیث أوجب تحمل الملوث للرسوم الناجمة عن اإلجراءات الوقائیة للحد من قانون با

 .طـــور مـــن المبـــدأ حیـــث أوجـــب فـــي بعـــض الحـــاالت إن الملـــوث والمســـتخدم یـــدفع ثـــم. التلـــوث

مــن أجــل حمایــة البیئــة  وااللتزامــاتیفــرض علــى الدولــة أن تســن اإلجــراءات :مبــدأ حــق البیئــة-ب

باعتبـار . ل مـن حجمهـائبالطبیعة أو المناظر الطبیعیة أو یضا عمل أن یمس وعدم السماح ألي

وجـاء هـذا المبـدأ بشـكل صـریح . الحـالیین واألجیـال القادمـة أن هذه البیئة هي حـق لكـل مواطنیهـا

حـــق فـــي بیئـــة ســـلیمة ومتوازنـــة الفـــرد  حیـــث نـــص علـــى أن لكـــل وواضـــح فـــي الدســـتور االســـباني

ســت فرنســا المبــدأ فــي دســتورها أیضــا بعــد أن ورد فــي ثــم كر . وبــنفس الوقــت یترتــب علیــه حمایتهــا

  .القوانین البیئیة صراحة كما انه اخذ صورة اهتمام كبیر 

  كإحدى وسائل التأمین ومدى فعالیتها وطرق استخدامها في مجال:الشرطة البیئیةمبدأ -ج 
  

  .04/05/2019:تاریخ اإلطالع 2014نوفمبر08ن دیزاد ، مصادر قانون حمایة البیئة ،السبتموقع قانو  ]1[ 

هي الجهـاز أو السـلطة المسـؤولة عـن ضـبط المخالفـات البیئیـة وتنظـیم ف األنظمة المقارنة  تطبیق

المخالفــات وتحویلهــا إلـى القضــاء وتختلــف الشـرطة البیئیــة بــأختالف بمحاضـر الضــبوط الخاصـة 

نجـد فـي بعـض البلـدان شــرطة بیئیـة متخصصـة تتـابع مســائل   حیــث .النافـذة فـي البلـدانالقـوانین 

نجـد بعـض الـدول تمـنح الشـرطة العامـة ،كمـا  واألحراشبیئیة محددة فمثال مسائل حمایة الغابات 

مخالفـة تنصـب علـى مكونـات البیئـة بشـكل عـام وبعـض الـدول تمـنح  أيهذه المهمة وكـذلك قمـع 

ومیین ذو الكفـــاءة والخبـــرة الفنیـــة والعلمیـــة مهمـــة ضـــبط بعـــض المخالفـــات لــبعض المـــوظفین العمـــ

حیـــــث یكـــــون للموظـــــف صـــــفة الشـــــرطة البیئیـــــة فـــــي حـــــدود  اختصاصـــــهمالبیئیـــــة ضـــــمن حـــــدود 

وعمومــا كــل مــن یتصــف بصــفة الشــرطة البیئیــة یكــون علــى  .اختصاصــه المكــاني والنــوعي فقــط

  .لنوعیة والمكانیة ضبط المخالفات البیئیة ضمن إطار صالحیاته اه عاتق
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  :صادرالخصائص والم:2الفرع

للقـــانون الـــدولي البیئـــي مجموعـــة مـــن الخصـــائص والســـمات تســـتند إلـــى إن  ]1[ :الخصـــائص/أوال

خطــورة موضــوعه وطبیعتــه ، وهــو حمایــة البیئــة  والــذي یــؤدي التهــاون فــي تنظیمــه إلــى اخــتالل 

بمـا یهـدد فـي النهایـة ،الطبیعي بین عناصـر البیئـة ومكوناتهـا  وتـدمیر الـنظم البیئیـة كافـة  التوازن

  :ومن تلك الخصائص نذكر. ى كوكب األرض اإلنسان وسائر المخلوقات عل

لـــیس ولیـــد الظـــروف الراهنـــة إن التعـــدي علـــى البیئـــة ونظمهـــا الطبیعیـــة :قـــانون حـــدیث النشـــأة-أ

ویمكـن اعتبـار أوائـل .  وحسب ما استدعى إیجاد قانون یحرص على البیئـة ویسـعى إلـى حمایتهـا

القرن التاسع عشر بدایة لذلك  فقد بدأ االهتمام بتنظیم مجـاري المیـاه واألنهـار والبحیـرات الدولیـة 

 التـي تضـع المبـادئ التـي تحكـم تنظـیم اسـتخدام 1814، خصوصًا مع إبرام معاهدة بـاریس عـام 

العدیـــد مـــن االتفاقیـــات  أبرمـــت 1815ومنـــذ عـــام . میـــاه نهـــر الـــراین بـــین الـــدول التـــي یمـــر بهـــا 

  .المنظمة لحقوق الصید والرقابة المالحیة في األنهار الدولیة ، ومناطق المیاه العذبة الحدودیة

   ولكن میالد هذا القانون من الناحیة الواقعیة یرجع إلى مشارف النصف الثاني من القرن

  

  .04/05/2019:تاریخ اإلطالع 2014نوفمبر08السبت، مصادر قانون حمایة البیئة،  ن دیزادموقع قانو  ]1[

  .12/20البیئة ، ص  مجدي عبد الغني ،القانون الدولي و ادالی ]1[

 site/mamounfarhatyahoocom.09/05/2019مقتبس یومبیئة ، لل القانون الدولي، مأمون عارف فرحاتمقال  ]1[

 1954، وتمثــل ذلــك فــي إبــرام عــدد مــن االتفاقیــات الدولیــة ، ومنهــا اتفاقیــة لنــدن لعــام العشــرین

 الخاصــة بمنـــع تلـــوث میــاه البحـــار بـــالبترول ، واتفاقیــة جنیـــف للحمایـــة مــن اإلشـــعاع الـــذري لعـــام

الخاصــــة بحظــــر تجــــارب األســــلحة النوویــــة فــــي  1963، وكــــذلك اتفاقیــــة موســــكو لعــــام  1960

الفضــاء الخــارجي أو تحــت المــاء أو فــي أعــالي البحــار غیــر أن تلــك المحــاوالت كانــت محــدودة 

الفعالیة ، نظرًا لكونها نسبیة األثر من حیث قلة عدد الدول المنضمة إلیها ، باإلضـافة إلـى عـدم 

ویمكـــن الجـــزم بـــأن البدایـــة ، امـــات التـــي تقررهـــا وعـــدم كفایتهـــا مـــن الناحیـــة القانونیـــةوضـــوح االلتز 

لمناقشــة  1972ؤتمر اســتوكهولم بالســوید عــام الحقیقیــة للقــانون الــدولي البیئــي كانــت مــع عقــد مــ

وقــد تمخــض عــن هــذا المــؤتمر مجموعــة مهمــة مــن المبــادئ . األخطــار المحدقــة ببیئــة اإلنســان 
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المبـادئ والتوصـیات كانـت وال تـزال  ، هـذه 1972تضمنها إعالن اسـتوكهولم لعـام والتوصیات ، 

  .نبراسًا ومرشدًا للعدید من االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة لحمایة البیئة في قطاعاتها المختلفة

الخصــائص الممیــزة للقــانون الــدولي البیئــي أن قواعــده ذات طــابع مــن :قــانون ذو طــابع فنــي -ب

بــین األفكــار القانونیــة والحقــائق العلمیــة البحتــة المتعلقــة بالبیئــة ، وذلــك  المــزجفنــي  فهــي تحــاول 

في رسم السلوك الذي ینبغـي التزامـه فـي التعامـل مـع عناصـر البیئـة واألنظمـة اإلیكولوجیـة ، مـن 

والجانـب الفنـي فـي هـذا القـانون  لتي یمارس فیها ، وحكم الخروج علیهـاحیث مواصفاته والحدود ا

نلمسه فـي أن قواعـده ال ترمـي فقـط إلـى الحفـاظ علـى البیئـة ، بـل إلـى وضـع بعـض القیـود الفنیـة 

علــى القواعــد القانونیــة التــي تقرهــا فــروع قانونیــة أخــرى فعلــى ســبیل المثــال فــإن القاعــدة القانونیــة 

البحار مفتوحة لكل الدول ، ساحلیة كانت أو غیر سـاحلیة ، ولكـل دولـة أن  التي تقرر أن أعالي

تمــارس فیهـــا حریـــة المالحـــة وحریـــة التحلیـــق وحریــة وضـــع الكـــابالت وخطـــوط األنابیـــب ، وٕاقامـــة 

 2الجــزر والمنشــآت الصــناعیة ، وحریــة صــید األســماك ، والبحــث العلمــي وذلــك وفقــًا للمــادة رقــم 

 مـــن قـــانون البحـــار الجدیـــد لعـــام  87، والمـــادة  1958البحـــار لعـــام مـــن اتفاقیـــة جنیـــف ألعـــالي 

ثــم یــأتي القــانون الــدولي البیئــي لیضــع الحــدود والقیــود علــى ممارســة تلــك الحریــة ، ویقــرر ،1982

زامًا  على الدول الحفاظ على البیئة البحریـة ألعـالي البحـار مـن التلـوث ، وٕاال تحملـت ل أن هناك

   والجانب الفني للقانون الدولي البیئي نلمسه المسؤولیة الدولیة عن عملهاالدولة المخالفة تبعة 

تنفیـــذ وٕاعمـــال أحكـــام قواعـــده وٕاذا كانـــت هنـــاك جوانـــب علمیـــة فنیـــة خاصـــة بالبیئـــة ، فـــي كیفیـــة 

العضـویة وغیرهـا مـن المعلومــات الكیمیائیـة والفیزیائیـة ، وهـو مـا یجــب ومركبا��ـا� كنوعیـة الملوثـات

المنظمــــات الدولیــــة  قانونیــــة اســــتیعابها ، فــــإن الهیئــــات واألجهــــزة المختصــــة لــــدىعلــــى القواعــــد ال

  . المعنیة ، سوف تسهم في جالء العدید من تلك الجوانب

الحفـاظ علـى  إلـى یهدف المشرع الدولي من هذا القـانونحیث :قانون ذو طابع تنظیمي آمر -ج

  .البیئة والصحة اإلنسانیة من األخطار الناتجة عن التلوث وغیره من مصادر تهدید البیئة 

بمعنــى أن . ولكــي یحقــق هــذا الهــدف فقــد أســبغ علــى قواعــد القــانون الــدولي البیئــي طابعــًا ملزمــًا 

مـن / 235/تـنص المـادة : فعلـى سـبیل المثـال، هناك جزاءات قانونیة تترتب على مخالفـة قواعـده
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12/20البیئة ، ص  دالیا مجدي عبد الغني ،القانون الدولي و ]1[  



الوفـاء بالتزاماتهـا الـدول مسـؤولة عـن « :على أن 1982األمم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقیة 

تكفـل كمـا  وهي مسؤولة وفقًا للقانون الدولي»الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها

ــًا لنظمهــا القانونیــة ، مــن أجــل الحصــول الســریع مت الــدول أن یكــون اللجــوء إلــى قضــائها احــًا وفق

علـــى تعـــویض كـــاٍف أو علـــى أي ترضـــیة أخـــرى فیمـــا یتعلـــق بالضـــرر النـــاتج عـــن تلـــوث البیئـــة 

كما نصت المـادة ،  الخاضعون لوالیتها االعتباریینالبحریة الذي یسببه األشخاص الطبیعیون أو 

تتعهــــد « علــــى أن  1976مــــن التلــــوث لعــــام  مــــن اتفاقیــــة برشــــلونة لحمایــــة البحــــر المتوســــط 12

األطـــراف المتعاقــــدة بالتعــــاون فــــي أقــــرب وقــــت ممكـــن فــــي صــــیاغة وٕاقــــرار اإلجــــراءات المناســــبة 

المتعلقــة بتحدیــد المســؤولیة القانونیــة والتعــویض عــن األضــرار الناجمــة عــن تلــوث البیئــة البحریــة 

والطــابع اإللزامــي للقــانون الــدولي  بســبب خــرق أحكــام هــذه االتفاقیــة والبروتوكــوالت المعمــول بهــا

البیئـــي تبـــرره طبیعـــة المصـــلحة التـــي یحمیهـــا هـــذا القـــانون ، فهـــي مصـــلحة مشـــتركة ینبغـــي علـــى 

جمیـع الــدول العمــل علــى حمایتهــا ، عــن طریـق االســتعمال المعقــول والمفیــد لمــوارد البیئــة لصــالح 

لذلك ینبغي على جمیـع الـدول أن تتعـاون لتطـویر القـانون الـدولي  ، ةیاألجیال الحاضرة والمستقبل

 البیئي فیما یتعلق بقواعد المسؤولیة الدولیة وتعویض ضحایا التلوث واألضـرار البیئیـة المختلفـة ،

ویمكن أن یتم ذلك على أسـاس دخـول الـدول فـي اتفاقیـات دولیـة عالمیـة وٕاقلیمیـة ، سـواء متعـددة 

ونشــیر . 1972لعــام  ســتوكهولمورد الــنص علــى ذلــك فــي مبــادئ مــؤتمر  األطــراف أو ثنائیــة كمــا

أخیـــرًا إلـــى أن مـــوارد البیئـــة باعتبارهـــا تراثـــًا مشـــتركًا لإلنســـانیة یجـــب أن تتضـــافر جمیـــع الجهـــود 

  .الدولیة للحفاظ علیها وحمایتها من األخطار المحدقة بها

ل دولـة، بحیـث تسـعى كـل واحـدة إذا كانت مشـكلة حمایـة البیئـة تهـم كـ:قانون ذو طابع دولي -د

منها إلى وضع قواعد قانونیة لمواجهة األخطار البیئیة، إال أن المجتمع الدولي قد اهـتم بهـا ونبـه 

فأغلــب قواعــد قــانون حمایــة البیئــة  .إلــى خطورتهــا وعمــل علــى الوقایــة منهــا، ووضــع الحلــول لهــا

الــدول مــن خــالل االتفاقیــات الجماعیــة أو الثنائیــة، علــى وضــعها  بهــا هــي قواعــد اتفاقیــة عملــت

باعتبارها األنسب لیس فقط ألن األخطار التي تهدد البیئة عالمیة األثر والمضار، بل أیضـا ألن 

موحـدة فـي مجـال وضـع   سیاسـة دولیـةضمن فعالیة وسائل الحفاظ على البیئة، تقتضي التنسیق 

  .بیئةالقواعد واألنظمة المتعلقة بال



تعتبر المصادر التقلیدیة للقانون الدولي هي المصادر الرسمیة للقـانون الـدولي ]1[ :المصادر/ثانیا

   :للبیئة وتتمثل فیما یلي

ــاتالمعاهــدات -أ یكــاد یجمــع فقهــاء القــانون الــدولي فــي تعــریفهم لالتفاقیــات و :الدولیــة واالتفاقی

أتفـــاق دولـــي مكتـــوب یبـــرم بـــین شخصـــین مـــن أشـــخاص القـــانون   باعتبارهـــاالمعاهـــدات الدولیـــة 

, ترتیــــب آثــــار قانونیــــة معینــــة طبقــــا للقــــانون الــــدولي العــــام  یســــتهدف ,  أكثــــرأو  الــــدولي العــــام 

 مــن یمكــن اســتخالص تعریــف المعاهــدة الدولیــة مــن نــص الفقــرة األولــى مــن المــادة الثانیــة  كمــا

االتفـاق  "المعاهدة" یقصد بـ "  التي تنص على ما یلي 1969اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام 

 الدولي المعقود بین الدول فـي صـیغة مكتوبـة والـذي ینظمـه القـانون الـدولي، سـواء تضـمنته وثیقـة

 واالتفاقیـاتالمعاهدات  وتعد " واحدة أو وثیقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسمیته الخاصة 

 االتفاقیــــاتذ تتنــــوع هــــذه إوالبروتوكــــوالت مــــن أهــــم المصــــادر الرئیســــیة للقــــانون الــــدولي البیئــــي ، 

ومـن هـذه  بحریة أو جویة  أو كانت بیئة بریة  سوءاالمجاالت البیئیة وتعددها  باختالفوتختلف 

 1979بـــون لعـــام  واتفاقیـــةالخاصـــة بحمایـــة النباتـــات ،  1951رومـــا لعـــام  اتفاقیـــة،  االتفاقیـــات

   بزیت الخاصة بمنع تلوث البحار 1954لندن لعام  اتفاقیةالخاصة بحفظ األحیاء البریة ، 

   

  .32،ص 2014ة ، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، ، مكتبة الوفاء القانونیة اإلسكندریة الطبعة األولى سایح تركی ]1[

 1963لعــــام  موســــكو واتفاقیــــة،  1985األمــــم المتحــــدة ألعــــالي البحــــار لعــــام  واتفاقیــــة البتــــرول

   .الخاصة بحظر أجراء التجارب النوویة في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء

مــن النظــام األساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة العــرف  38تصــنف المــادة ]1[ :العــرف الــدولي-ب

قواعد القانون الدولي  تشكل  إذضمن مصادر القانون الدولي ،  الدولي باعتباره المصدر الثاني 

في أغلبهـا قواعـد عرفیـة تـم تقنینهـا فـي معاهـدات دولیـة عامـة ، والقاعـدة العرفیـة تنشـأ مـن خـالل 

لـــدیهم  واالقتنـــاع االعتقـــادســـلوكا معینـــا مـــع تـــوفر  إتبـــاع وتـــواتر أشـــخاص القـــانون الـــدولي العـــام 

ـــدكتور صـــالح الـــدین  .بإلزامیـــة إتبـــاع ذلـــك الســـلوك مجموعـــة القواعـــد " عـــامر بأنـــه فقـــد عرفـــه ال

بمثابـة القـانون دل علیـه تـواتر , المرعیـة و المعتبـرة  العرفیة الدولیة المستقاة من العادات الدولیـة 

فـــالعرف الـــدولي یمثـــل البدایـــة الحقیقیـــة لقواعـــد القـــانون الـــدولي بـــالنظر ألن طریقـــة "  االســـتعمال
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عـة كبیـرة مـن القواعـد المفصـلة التـي تشـكل في وجـود مجمو , وتتمثل أهمیة العرف الدولي .تكوینه

مـن القـانون الـدولي العـام  ویشـكل هـذا الجـزء, القسم األكبر من القانون الدولي العام المعترف بـه 

وكــذلك حریــة المالحــة , معظــم القواعــد التــي تــنظم المنــاطق المختلــف علــى ســیادتها بــین الــدول , 

المتعلقــة بحمایــة البیئــة والتنمیــة  المبــادئقــة أن والحقی.والحصــانات  واالمتیــازات, عــرض البحــار فی

حتــل مكانــة هامــة فــي یبصــفة خاصــة  21بصــفة عامــة والمبــدأ  ســتوكهولم إعــالنالتــي جــاء بهــا 

نطاق العرف الدولي باعتباره مصدرا رئیسیا للقانون الدولي البیئیـة ، والـذي یحـدد مسـؤولیة الـدول 

قلیمهـا إهذه األنشطة تجـري علـى  كانت  سواءعن النشاطات التي تسبب أضرارا عابرة للحدود ، 

  .، ولكنها تخضع لرقابتها اإلقلیمیةأو خارج نطاق والیتها 

مجموعـة القواعـد التـي تهـیمن " العامـة للقـانون بأنهـا  بالمبـادئویقصـد :القانون العامـة مبادئ-ج

حیـز التنفیـذ فـي صـورة  إلـىعلى األنظمة القانونیة والتـي تتفـرع عنهـا قواعـد أخـرى تطبیقیـة تخـرج 

التــي شــكلت قواعــد  المبــادئولقــد تعــززت الحمایــة الدولیــة للبیئــة بفضــل تلــك ."و التشــریع  العــرف

غیـر  االسـتخداممبـدأ " عرفیة عامة وملزمـة ظهـرت فـي المجتمـع الـدولي نتیجـة تلـوث البیئـة منهـا 

فهذا المبدأ یصلح ألن یكون أساسا للمسؤولیة الدولیة عن األضرار الناجمـة عـن " قلیم الضار لإل

   .اعدة الدولیة القانونیة العامةالتلوث بالنفایات الخطرة وتسأل الدولة المصدرة عن خرق هذه الق

لـیس غریبـا أن یتبـوأ القضـاء مكانـة ضـمن :القانونیـة المسـتمدة مـن المحـاكم الدولیـة المبادئ-د

على المستوى الداخلي أو المسـتوى الـدولي وسـواء أكـان هـذا القضـاء مـدنیا  سواءمصادر القانون 

ویناط بأحكام القضـاء الـدولي والتـي تعـد مـن مصـادر القـانون الـدولي العـام علـى وجـه , أم جزائیا 

والمحكمـــــة الدائمـــــة للعـــــدل الـــــدولي ومحكمـــــة العـــــدل الدولیـــــة، , العمـــــوم أحكـــــام محـــــاكم التحكـــــیم 

ـــى باإلضـــافة  ـــس األمـــن التـــابعین لألمـــم المتحـــدة  مـــا یصـــدر إل ـــة العامـــة ومجل مـــن آراء  الجمعی

 االســـتثنائیةویعتبـــر القضــاء مـــن المصــادر التفســـیریة أو  .أي أجهـــزة دولیــة أخـــرى  أو  استشــاریة

 واســـتنباطللقـــانون الـــدولي البیئـــي ، ویلعـــب دورا مهمـــا فـــي تفســـیر النصـــوص القانونیـــة الجامـــدة ، 

الدولیـــة  االتفاقیـــاتي لـــم یتعـــرض لهـــا المشـــرع ، وهنـــاك العدیـــد مـــن الحلـــول للمســـائل العلمیـــة التـــ

المتعلقـة بتفسـیرها  سـواءبفـض المنازعـات  االختصـاصالبیئیة التـي منحـت محكمـة العـدل الدولیـة 

  1954لندن لعام  واتفاقیة 1974هلسنكي لعام  التفاقیةأو بتطبیقها ، كما هو الحال بالنسبة 
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األحكـــام  اســـتخالصأن الفقـــه یمثـــل الجانـــب العلمـــي للقـــانون ألنـــه یقـــوم علـــى :الفقـــه الـــدولي-ه

الجزئیة من األصول الكلیة للقواعد القانونیة بالطرق العلمیـة ومناقشـة قواعـد القـانون للكشـف عـن 

عیوبهــــا ومزایاهــــا وأختلــــف الفقــــه الــــدولي حــــول الــــدور الفقهــــي لفقهــــاء القــــانون الــــدولي كمصــــدر 

, تراجــع دور الفقــه الــدولي  إلــىالــبعض  فقــد ذهــب, انون الــدولي العــام مــن مصــادر القــ احتیــاطي

یفســر هــذه القواعــد الدولیــة الموجــودة ویعلــق علیهــا ممــا   وٕانمــاقواعــد دولیــة  ینشــئبمعنــى أنــه ال 

فـي حـین ذهـب غالبیـة , أننا أمام مصدر كاشف للقاعـدة القانونیـة الدولیـة ولـیس منشـأ لهـا  یعني 

  ما دون المصادر الثانویة كمصدر من مصادر القانون الدولي إلىا الدور تراجع هذ إلىالفقهاء 

  ت الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیةادور المنظم من خالل:الثانيالمطلب 

  ]1[وغیر الحكومیة الحكومیة المنظمات الدولیة: 1الفرع

من خـالل  ،هیئة تضم مجموعة من الدول  هيالمنظمات الدولیة  :الحكومیة المنظمات الدولیة/أوال

یهدف إلى تحقیق مصالح مشتركة  على نحو دائم  و تتمتع هـذه الهیئـة بالشخصـیة   دولياتفاق 

ـــدول األعضـــاء فیهـــا فـــي المجـــال  ـــة و الذاتیـــة المتمیـــزة عـــن ال  إرادةوتقـــوم علـــى  .الـــدوليالقانونی

   الدول التي تتكون من) المنظمات الدولیة الحكومیة مثل(االعتباریة  مجموعة من األشخاص

 .85،ص2009أبو العطا ، حمایة البیئة في ظل القانون الدولي العام ، دار الجامعة الجدیدة ، ریاض صالح ]1[

التــي تتكــون مــن انضــمام مجموعــة مــن المنظمــة  المنظمــات كمنظمــة األمــم المتحــدة وغیرهــا مــن

یطلــــق علیهــــا ( دول ذات ســــیادة أو هــــي منظمــــة مكونــــة بشــــكل رئیســــي مــــن  الحكومیــــة الدولیــــة

المنظمـــــات  طلـــــق علـــــى المنظمـــــات الحكومیـــــة الدولیـــــة اســـــمغالبـــــًا مـــــا ی) الـــــدول األعضـــــاء ســـــمإ

كالمنظمــات  غیـر حكومیـةمنظمــات دولیـة  علـى الـرغم مـن أن هــذا المصـطلح قـد یتضـمن الدولیـة

     .والشركات متعددة الجنسیات غیر الربحیة

ترجـع نشـأة المنظمـات الدولیـة إلـى فكـرة المـؤتمر الـدولي، ألنهـا فـي  ]1[ :نشـأة المنظمـات الدولیـة

  امتداد لهذه المؤتمرات، بعد إعطاء عنصر الدوام لها من خالل تطورات إالحقیقة األمر لیست 

المـؤتمرات تعـالج المسـائل المشـتركة للـدول وهـي  أنحدثت في نطاق أمانـات المـؤتمرات، خاصـة 

تســتجیب للمطالــب العملیــة وتتخــذ قراراتهــا باإلجمــاع، لــذا فهــي تبحــث عــن اتخــاذ موقــف مشــترك 
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 یـــة، ألنهـــا تحـــاول الحصـــول علـــى مواقـــف متســـقة بـــین الـــدولأكثـــر مـــن كونهـــا تمـــارس ســـلطة فعل

  خارجیة، لكن المنظمات الدولیة حصلت إرادةالمشاركة في المؤتمر، ولكنها ال تفرض علیها 

وبســــكرتاریة مســــتقلة، وقــــرارات تتخــــذ باألغلبیــــة  الــــدول األعضــــاء ذاتیــــة مســــتقلة عــــن إرادةعلــــى 

الموصوفة، ومن خالل أجهـزة مكونـة مـن أشـخاص أخـرى غیـر ممثلـي الـدول وتتمثـل  البسیطة أو

  أو الموظفون الدولیون، وامتلكت المنظمات سلطات ذاتیة (اإلدارة المدنیة للمنظمة الدولیة في

التي رسـمت للمنظمـة الدولیـة كهیئـة  اآللیاتوغیر ذلك من . ناتجة عن تفویض حقیقي من الدول

ذاتیــة  إرادةهــي مؤسســات وهیئــات دائمــة ذات (وبصــورة أخــرى  .طــى الــدولخســلطة تت قویــة تملــك

 بیــنهم وتحقیــق تعزیــز التعــاون فیمــاوشخصــیة قانونیــة ودولیــة مســتقلة تنشــئها مجموعــة مــن الــدول ل

  .ویبین ذلك االتفاق المنشأ بینهم المشتركة أهدافها

 ]2[ :الخصائص

  بمعني إن العضویة فیها ،تتكون المنظمة الدولیة من مجموعة من الدول :ع دوليطابذات -أ

  ال تتمتع بالحقف التي ال یصدق علیها وصف الدولة األخرىالدول أما الكیانات ى قاصرة عل

   .بموجب اتفاق دولي  أكما أن هذه المنظمات تنش ،في عضویة المنظمة الدولیة 

  

  47الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة،دار المطبوعات الجامعیة أمام كلیة الحقوق اسكندریة ،ص ماجد راغب ]1[
  .85،ص2009الجامعة الجدیدة ، أبو العطا ، حمایة البیئة في ظل القانون الدولي العام ، دار ریاض صالح ]2[
  .47،ص المرجع السابقالحلو،قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ، ماجد راغب ]2[

ـــدوليتخضـــع -ب ـــاق ال ـــدول :االتف ـــي بـــین ال ـــة فـــي قیامهـــا إلـــي اتفـــاق دول تســـتند المنظمـــة الدولی

ویعـد هـذا االتفـاق بمثابـة الوثیقـة  ،فـي المنظمـة اختیاریـة ن العضـویةأوهـذا یعنـي , طراف فیها ألا

إ ن مثـل هـذا العنصـر  .بهـاالجوانب القانونیة الخاصـة  الذي یحدد كافة, المنشئة للمنظمة الدولیة

  .هو الذي یمیز أیضا المنظمات الدولیة الحكومیة عن المنظمات غیر الحكومیة

ـــام المنظمـــة الدولیـــة  :یةاالســـتمرار -ج ـــدوام , یشـــترط لقی ـــك , عنصـــر االســـتمرار أو ال وال یعنـــي ذل

اختصاصــاتها بصــفة المنظمــة  تســیر ،بــل أنضــرورة وصــف االســتمرار علــي كــل فــروع المنظمــة 

  .كوحدة قانونیة متكاملةمستمرة 

أنهـا نجـد فیعـد هـذا العنصـر مـن هـم العناصـر التـي تمیـز المنظمـة عـن غیرهـا :اإلرادة الذاتیة-د 

  كون لها إرادة ذاتیة تحیث , طراف ألتتمتع بشخصیة قانونیة خاصة ومستقلة بها عن الدول ا
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ن القـرارات أو التوصـیات التـي تصـدر عـن الـدول إولهذا ف. مستقلة عن إرادة الدول األطراف فیها

لـیس تنسـب إلـي المنظمـة الدولیـة و , وسواء كانت باألغلبیة أم باإلجماع , األعضاء في المنظمة 

  .للدول األعضاء فیها

  ]1[ :المنظمات الدولیة نماذج عن

هـو جهـة النشـاط  (یونیب (UNEP) ج األمم المتحدة للبیئةبرنام:برنامج األمم المتحدة للبیئة-1

 د مؤتمر األمم المتحدةأنشئ البرنامج وقت انعقا .األمم المتحدة والتابع لمنظمة)المعني بالبیئة

، ویقـــــــع مقـــــــره فـــــــي 1972 فـــــــي یونیـــــــو العـــــــام بالســـــــوید ســـــــتوكهولم لبیئــــــة اإلنســـــــان فـــــــي مدینـــــــة

 .ولدى البرنامج ستة مكاتب إقلیمیة في مناطق مختلفة من العالم كینیا في نیروبي مدینة

و یتــیح لألمـــم علــى نحـــ البیئــة تأســس برنــامج األمـــم المتحــدة للبیئــة لتشـــجیع قیــام شــراكات لرعایـــة

والشعوب تحسین نوعیة حیاتها دون اإلضرار بنوعیة حیاة األجیال المقبلة، كمـا یقـیم االحتفالیـات 

لـدى البرنـامج نظـام للرصـد و  .من كـل عـام یونیو 5 في یوم البیئة العالمي الدولیة والفعالیات مثل

 تشــجیع النشــاط البیئــي حــول :مــن أولویاتــه.والتقیــیم واإلنــذار المبكــر فــي مجــال البیئــة حــول العــالم

  تبادل المعلومات عن التكنولوجیات السلیمة بیئیًا ،العالم وزیادة الوعي المجتمعي بالقضایا البیئیة

 

  09:30على الساعة  02/05/2019اطلع علیه یوم ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة  -نظمات البیئیة قائمة الم ]1[

 

 تقدیم المشورة التقنیة والقانونیة والمؤسساتیة للحكومات والمنظمات اإلقلیمیة،وٕاتاحتها للجمیع

تعمـل علـى المسـائل المتعلقـة  غیـر حكومیـة منظمـة دولیـة هـي]1[ :بیعةالصندوق العالمي للط-2

عرفــت المنظمــة ســابقا باســم الصــندوق العــالمي للحیــاة البریــة،  .البیئــة بالحفــاظ والبحــث واســتعادة

منظمــة فــي العــالم تهــتم بالحفــاظ  وهــي أكبــر .والوالیــات المتحــدة كنــدا االســم الرســمي فــيوظلــت 

  تأسست مؤسسة الحفظ ، وهي مقدمة لصندوق العالمي للطبیعة،   .أي بتأیید األغلبیةالمستقل 

المعروفة الیوم باسم جمعیـة الحفـاظ (باعتبارها تابعة للجمعیة نیویورك للحیوانات  1948في عام 

تأســـس  ،1961و فـــي عـــام  .حمایـــة المـــوارد الطبیعیـــة فـــي العـــالمبهـــدف ) علـــى الحیـــاة البریـــة 

أصـبحت مؤسسـة الحفـظ  1985وفـي عـام  .الصندوق العـالمي للطبیعـة وتـم تعیـین أول رئـیس لـه
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، تم دمج مؤسسة الحفظ مع الصندوق العـالمي 1990عام  وفي .تابعة لصندوق العالمي لطبیعة

بنـاء مسـتقبل یعـیش فیـه  حیث كان شـعارها.والمجلسللطبیعة، ولكن تم الدمج مع نفس الموظفین 

 .الناس في وئام مع الطبیعة

اتحـاد ( االتحـاد العـالمي للحفـاظ علـى الطبیعـة ومواردهـا:االتحاد الدولي للحفاظ على الطبیعة-3

األولــى فــي العــالم تأسســت فــي الخــامس مــن أكتــوبر البیئیــة  المنظمــة هــي) الحمایـة العــالمي ســابقاً 

ــــــــة مــــــــن حیــــــــث معلومــــــــات العــــــــالم وتعتبــــــــر أكبــــــــر شــــــــركات .1948 عــــــــام ویقــــــــع مقرهــــــــا  البیئ

البحــــث  یقــــوم عملهــــا علــــى. حــــول العـــالم  حكومــــة 200وتضــــم أكثـــر مــــن  بسویســــرا جنیــــف فـــي

وتوحیـــد الجهـــود لمكافحـــة التغیـــرات الســـلبیة التـــي تطـــرأ علـــى النظـــام البیئـــي عبـــر شـــبكة  العلمـــي

. مكتــــــب یــــــتم تمویلهــــــا عــــــن طریــــــق الحكومــــــات والشــــــركات 622موظــــــف و 1100مدعمــــــة بـــــــ 

القائمــة  ویصــدر عــن االتحــاد ســنویا الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي مراقــب رســمي المنظمــة

ات الموجــودة فــي التــأثیر علــى جمیــع المجتمعــ:  مــن أهــدافها الحمــراء لألنــواع المهــددة بــاالنقراض

یملـــك مركـــز مراقـــب استشـــاري فـــي األمـــم المتحـــدة، ویلعـــب دورا فـــي تنفیـــذ م ، جمیـــع أنحـــاء العـــال

وشــــارك فــــي إنشــــاء . جي العدیــــد مــــن االتفاقیــــات الدولیــــة للحفــــاظ علــــى الطبیعــــة والتنــــوع البیولــــو 

فــــي الماضــــي تعــــرض النتقــــادات . الصــــندوق العــــالمي لمركــــز الرصــــد العــــالمي لحفــــظ الطبیعــــة 

في السنوات األخیرة ، توثیـق العالقـات مـع . لوضعه مصالح الطبیعة على تلك الشعوب األصلیة

 كــان یســمى ســابقا باالتحــاد الــدولي و1948تأســس فــي عــام . قطــاع األعمــال قــد تســبب بالجــدل

). 2008-1990(ثم سمي باالتحاد العالمي لحفظ الطبیعـة , ) 1956-1948(لحمایة الطبیعة 

 5فـي  تأسسـت . أما اسـمه القـانوني الكامـل هـو االتحـاد الـدولي لحفـظ الطبیعـة والمـوارد الطبیعیـة

الحكومات ومنظمـات الحفـاظ علـى البیئـة  ممثلو، في فونتینبلو، فرنسا، عندما وقع 1948أكتوبر 

وجـاءت المبـادرة لتأسـیس منظمـة جدیـدة مـن  فعل رسـمي بتشـكیل االتحـاد الـدولي لحمایـة الطبیعـة

وكانـت . عـام لهـا ، عـالم األحیـاء البریطـاني جولیـان هكسـلي الیونسـكو وخصوصـا مـن أول مـدیر

الطبیعـة، لتعزیـز العمـل الـوطني  أهداف االتحاد الجدید لتشجیع التعـاون الـدولي فـي مجـال حمایـة

المنظمــة الدولیــة الوحیــدة  فــي وقــت تأسیســها كانــت. والــدولي وتجمیــع وتحلیــل وتوزیــع المعلومــات
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6


منظمــة دولیــة لحمایــة الطیــور، واآلن حیــاة (التــي تركــز علــى طائفــة كاملــة للحفــاظ علــى الطبیعــة 

 .1922الطیور الدولیة، وقد تم تأسیسها في عام 

ــــــــة للمحیطــــــــات-4 مؤسســــــــة غیــــــــر  هــــــــي المیــــــــة للمحیطــــــــاتالشــــــــبكة الع]1[:الشــــــــبكة العالمی

ومـــن شـــعارات تلـــك . لمحیطــاتل  المســـتداماالســـتخدام  تـــدعم التــي المنظمـــات تضـــم دولیـــة بحیــةر 

أنشـــئت هـــذه المؤسســـة فـــي شـــهر .  الفـــارقفأنـــت مـــن یصـــنع , قالكوكـــب األزر  اهـــتم بــــ"الشـــبكة 

بولـوني سـور  مركـز البحـار الـوطني بفرنسـا -ویقـع مقرهـا فـي ناوسـیكاه . 2002نوفمبر من عـام 

الیـوم العـالمي  تشـترك مـع منظمـة مشـروع المحیطـات فـي رعایـةها أنهـا تأنشطو من  .فرنسا ,میر

، الیـوم العـالمي للمحیطـات اأمـ  ;2003الذي یحتفل به یوم الثامن من یونیو منذ عام  للمحیطات

شـــریكة فـــي مبـــادرة العمـــل الـــدولي لمكافحـــة   .2009رســـمًیا عـــام  األمـــم المتحـــدة فقـــد اعترفـــت بـــه

االحتبــاس الحـــراري فـــي العـــالم مـــع اتحـــاد مراكـــز التقنیـــة والعلـــوم، وتهـــدف تلـــك الشـــراكة إلـــى رفـــع 

رعایــة    )دولي لمكافحــة االحتبــاس الحــراريالعمــل الــ(مســتوى الــوعي بـــ آثــار االحتبــاس الحــراري 

 1999ثالثة أحداث دولیة حول المتاحف السمكیة والمتاحف مراكز العلوم حول المحیطـات عـام 

المــــــواطن المحــــــب "خــــــاص بــــــ " جــــــواز ســـــفر"ابتكــــــار ، باإلضـــــافة الــــــى ذلـــــك  2006و 2002،

  . ویمنح لألشخاص الملتزمین بـ حفظ الحیاة البحریة من خالل األفعال الیومیة" للمحیطات

عالقات القانونیة الدولیـة تـتم فـي العـادة بـین رغم أن ال ]1[ :غیر الحكومیة الدولیة المنظمات/ثانیا

حكومیــة المنظمــات غیــر ال ، غیــر أنــه قــد ظهــر للعلــن نــوع جدیــد یطلــق علیــهالــدول أو الحكومــات

  .وتسمى أیضا جمعیات أو منظمات التضامن الدولي دولیة

قــد تطلــق عــدة مصــطلحات و تســمیات علــى المنظمــات غیــر الحكومیــة  كتعریــف عــام ومختصــر

كالمنظمــــات غیــــر الربحیــــة و المنظمــــات التطوعیــــة و المنظمــــات الخیریــــة المنظمــــات األهلیــــة و 

 . منظمات المجتمع المدني غیرها و یمكن القول أنها كلها تؤدي نفس المعنى تقریبا

و اتحـادات فـي إطـار القـانون الـوطني یقـع عبارة عن تنظیمات خاصة أو جمعیات أهي :فقهیا-أ

 لكــن عملیـــا لهـــا ) دولـــة المقـــر ( مقرهــا الرئیســـي فــي إحـــدى الـــدول و تخضــع لقـــانون هـــذه الدولــة 

امتــداد جهــوي أو عــالمي نظــرا للمهــام التــي تعتــزم القیــام بهــا و قــد تشــكل لهــا فــروع فــي منــاطق أو 

مكونـة بصـفة دائمـة مـن طـرف خـواص كـل تجمـع أو جمعیـة أو حركـة تعرف بأنهـا و ،دول أخرى

  .منتمین لدول مختلفة لمتابعة أهداف غیر الربح والكسب
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/


بأنهـا جمعیـة "هـو منظمـة غیـر حكومیـة حیـث عـرف هـذه المنظمـات ف أما اتحاد الجمعیات الدولیة

مكونــة مــن ممثلــین منتمــین لــدول مختلفــة و هــي دولیــة مــن خــالل أعمالهــا و مصــادر تمویلهــا و 

  . ربح الكسب و تستفید من مرتبة استشاریة لدى منظمة حكومیةلیس لها هدف ال

تجمعــات ألشــخاص و جمعیــات تنشــا بحریــة بموجــب مبــادرة "و عرفهــا معهــد القــانون الــدولي بأنهــا

 ا خــــارج كــــل انشــــغال ذخاصــــة و تمــــارس نشــــاطا دولیــــا ذا مصــــلحة عامــــة دون نیــــة الــــربح و هــــ

الحكومیـــة مـــن الناحیـــة القانونیـــة علـــى المســـتوى لـــم یـــتم االعتـــراف بالمنظمـــات غیـــر :قانونیـــا-ب

فبرایــر  07الصــادر فــي 288إال فــي عهــد هیئــة األمــم ،فقــد بــین القــرار  .طــابع وطنــي وذ الــدولي

عن المجلس االقتصادي و االجتماعي التابع لألمـم المتحـدة تصـورا قانونیـا لهـذه الهیئـات  1950

التــي  بأنهاكــل منظمــة دولیــة لــم یــتم إنشــاؤها بموجــب اتفاقیــات بــین الحكومــات بمــا فیهــا المنظمــات

طات الحكومیة بشرط ال یعرقـل األعضـاء المنتمـین إلـى هـذه الفئـة حریـة یقبل إعطاء تعیینهم السل

لقــد ركــز هــذا التعریــف علــى عالقــة المنظمــات الغیــر حكومیــة . داخــل هــذه المنظمــات التعبیــر

ـــر ـــین فهـــو ینصـــب فـــي مفهـــوم ســـلبي یجعـــل مـــن المنظمـــات الغی ـــین ممثل ـــدول مـــن خـــالل تعی  بال

  .  تتبعه اغلب المنظمات الحكومیة لذي ا التوجه السلبيي للحكومات ف حكومیة مضادة

  

عي ،المنظمـــــات غیـــــر الحكومیـــــة ودورهـــــا فـــــي حمایـــــة البیئـــــة ، دار الخلدونیـــــة القبـــــة القدیمـــــة الجزائـــــر الطبعـــــة میلـــــود موســـــ ]1[

 .17،ص2017،

  .50،ص2015/2016،المرجع السابقالبیئة ،  في حمایة  دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة،  لیحةموالید ص  ]1[

نفــي مشــاركة ممثلــین للحكومــات تبقــى الصــفة الغیــر حكومیــة الخاصــیة األساســیة رغــم انــه لــم یــتم 

المباشـرة في إطار المبادرات الخاصـة و تفـتح المجـال أمـام المشـاركة  لهذه المؤسسات التي تعمل

و قـــد تبنـــى المجلـــس األوروبـــي التعریـــف  لألفـــراد والجماعـــات فـــي میـــادین مختلفـــة للحیـــاة الوطنیـــة

الـــــذي تضـــــمنته االتفاقیـــــة األوربیـــــة الخاصـــــة بـــــاالعتراف بالشخصـــــیة القانونیـــــة للمنظمـــــات غیـــــر 

الحكومیـــة والتـــي تعتبـــر منظمـــة غیـــر حكومیـــة فـــي كـــل مؤسســـة خاصـــة أو جمعیـــة تنطبـــق علیهـــا 

  :التالیةالشروط 

   .جب أن یكون هدفها لیس الكسب أو الربح و ذو فائدةی -

   .دولیة على أن تمارس عملها على األقل في دولتین-

   أن تكون قد نشأت في دولة ما و بالتالي تصبح خاضعة للقانون الداخلي لهذه الدولة-
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الدولـة أو دولـة رض هـذه أأن یكون لها مقر متوافق مع مجتمع دولة ما و مقرهـا الحقیقـي علـى -

  .ىأخر 

فالقـانون  التشـریعات الوطنیـة أما المنظمات غیر الحكومیة الوطنیـة فیختلـف تعریـف هـا بـاختالف

الفرنسي یعرف الجمعیات بأنها اتفاق بین مجموعـة مـن األشـخاص یشـركون بشـكل دائـم معـارفهم 

  .و نشاطهم بهدف غیر تقسیم األرباح

اتفاقیة تخضع للقوانین المعمـول بهـا و یجتمـع فـي إطـاره "" ]1[تعرف الجمعیة بأنها :و في الجزائر

أشخاص طبیعیة أو معنویة على أساس تعاقدي و الغرض غیـر مـریح كمـا یشـتركون فـي تسـخیر 

معارفهم لمدة محددة أو غیـر محـددة مـن اجـل ترقیـة األنشـطة ذات الطـابع المهنـي االجتمـاعي و 

ـــدیني و التربـــوي و  ـــر "و تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن مصـــطلح  الریاضـــيالعملـــي و ال المنظمـــات الغی

المنظمــات المســتقلة إلــى حــد كبیــر عــن الحكومــات تتســم  حكومیــة یشــیر إلــى مجموعــة كبیــرة مــن

قانونیة أكثر من كونها أهداف تجاریة و تسـعى بصـورة  بصورة رئیسیة بان لها أهداف إنسانیة أو

الفقـــراء و الفئـــات المستضـــعفة األخـــرى أو حمایـــة عامـــة إلـــى تخفیـــف المعانـــاة أو تقریـــر مصـــالح 

ــــة ــــة البیئــــة أو تــــوفیر الخــــدمات االجتماعی ــــة المجتمعــــات المحلی  .األساســــیة أو االضــــطالع بتنمی

 

  .المرجع السابقعي ،المنظمات غیر الحكومیة ودورها في حمایة البیئة ، میلود موس ]1[

ـــات غیـــر الحكومیـــة ـــر الحكومیـــة عـــن المنظمـــات  ]1[ :خصـــائص المنظم تتمیـــز المنظمـــات الغی

   :الحكومیة بمجوعة من الخصائص نوجزها فیما یلي

ـــــــــس أمنـــــــــاء- ـــــــــة ، و أن تحكـــــــــم نفســـــــــها مـــــــــن خـــــــــالل مجل  .أنهـــــــــا تنشـــــــــأ مســـــــــتقلة عـــــــــن الدول

الصــدقات و الهبــات النقدیــة مــن قبــل األفــراد و الشــركات أو التبــرع بالوقــت أو  أنهــا تســتفید مــن-

  .استقطاع من الراتب و التركات

 .أن تكون أدوات جلب منافع لآلخرین أي منافع تستفید منها فئات خاصة أو جمیع الناس-

 .أن ال تكون مؤسسة ربحیة-

 .تخضع الهیئات والمؤسسات الخیریة لرقابة ضریبیة صارمة-

الحرص على ترك مجال واسع من حریة التحرك والمبادرة لمجالس األمناء التي تدیر هذه -
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 .المؤسسات لتقرر في كل زمان أولویات العمل ومواطنه

ارتباط مؤسسات القطاع الخیري عادة بالضمیر الحي لدى العاملین خاصة على مستوى -

ما تتسم المؤسسات الخیریة المتبرعین بالعمل وبعض قیادات العلیا لهذه المؤسسات ،ك

 .والمنظمات غیر الحكومیة بأنها أكثر كفاءة وخدماتها أكثر جودة من المؤسسات الحكومیة

حصول المؤسسة الخیریة على قدر كبیر من العمل التبرعي والذي یعتبر أغلى عناصر -

 .اإلنتاج في االقتصادیات الغربیة

  أشكاال مختلفة كاإلعفاءات الضریبیةتتلقى المؤسسات الخیریة دعما حكومیا یأخذ -

واإلعفـــاءات فـــي الرســـوم كمـــا تتلقـــى منحـــا مـــن الحكومـــة المركزیـــة إضـــافة إلـــى دعـــم الســـلطات 

  .المحلیة

طبقا للتشریعات المدنیة في المجتمعات الغربیة الحدیثة تحظى جمیـع منظمـات القطـاع الثالـث  -

الســلطة اإلداریــة المختصــة عنــد  بالشخصــیة االعتباریــة إضــافة إلــى ضــرورة الحصــول علــى إذن

  .التأسیس واالستثمار لها

القیـام علـى أسـاس مبـادرات أهلیـة واالعتمـاد علـى التمویـل الـذاتي والتمتـع باالســتقالل اإلداري  -

   فضال عن تعدد األنشطة واألعمال والمشروعات
 

الفیدرالیـــة الدولیـــة تأسســـت  1971كـــان مـــع ســـنة  المنظمـــات الدولیـــة ذات البعـــد البیئـــي ظهـــور-

  االستجابة للحاجات األساسیة لإلنسان   ألصدقاء األرض التي تستهدف بناء عالم یقوم على

فیمـــا یخـــض المــــاء و الهـــواء و التغذیـــة و الطاقــــة دون أن یـــؤثر ذلـــك علــــى احتیاجـــات األجیــــال 

  .القادمة

ـــدأي- ـــى قاعـــدة مب ـــاء عل ـــاء مجتمـــع دیمقراطـــي بن ـــع المـــواطنین فـــي بن ـــاط و  مســـاهمة جمی االحتی

ـــداء مـــن ســـنة  المشـــاركة ـــذي اهـــتم بإیجـــاد " الصـــندوق العـــالمي للطبیعـــة "بـــرز اســـم  1986ابت ال

الحلــــول للمشــــاكل البیئیــــة مــــن خــــالل حمایــــة الغابــــة ، و محاربــــة تلــــوث البحــــار و المحیطــــات و 

التغیــرات الســواحل، و المحافظــة علــى نقــاوة المیــاه العذبــة والتنــوع البیولــوجي، و مواجهــة عواقــب 

، و ]1[إلـى منظمـة دولیـة " كـرینبیس" تحولـت منظمـة السـالم األخضـر 1989منـذ سـنة  .المناخیة
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أهدافها على حمایة الغابات و المحیطـات مـن كـل أشـكال التـدهور، وتشـجیع اسـتعمال  ركزت في

 الطاقات المتجـددة و النظیفـة كبـدیل للوقـود األحفـوري، و نـزع السـالح النـووي و الحـد مـن انتشـار

ت النوویــة، و حظــر اســتعمال المــواد الكیماویــة الســامة ، و منــع انتشــار المــواد المعدلــة اإلشــعاعا

 :كمـــــــــا عـــــــــرف دور المنظمـــــــــات غیـــــــــر الحكومیـــــــــة فـــــــــي حمایـــــــــة البیئـــــــــة تحـــــــــوال هامـــــــــا.وراثیـــــــــا

كانـــت المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة ترتكـــز فقـــط علـــى  1992قبـــل مـــؤتمر ریـــو دي جـــانییرو لســـنة 

علــــى بــــرامج لحمایــــة الطبیعــــة، و یغلــــب الطــــابع االحتجــــاجي قوتهــــا التجنیدیــــة دولیــــا، و تقتصــــر 

بعـد هـذا المـؤتمر ، أصـبحت هـذه المنظمـات قـادرة علـى التحلیـل والتفكیـر  .المحض على مواقفها

و االقتراح، و صارت تمیـل نحـو االسـتثمار فـي كبریـات المسـائل السیاسـیة و االقتصـادیة للتنمیـة 

  .مميأالة داخل المنتظم المستدامة، و انتقلت إلى موقف فعال خاص

  .التأكد من األضرار البیئیة:التحقیق

  .فهم األضرار و سبل تجاوزها:البحث

  .اقتراح بدائل تربویة و تشریعیة و تقنیة:االقتراح

تــدبیر شـــؤون البیئــة، و ترشـــید ( االتصـــال بالمســؤولین و أصــحاب القـــرار االفتراضــیین :التشــاور

  .إشعار الجمهور باألخطار الحالیة و المتوقعة: اإلعالم ).استعمال الموارد الطبیعیة

  

  .تعبئة الجمهور و كل المؤثرین:الضغط

 .المواجهـــــــة أحیانــــــــا إلثــــــــارة االهتمــــــــام و إلرغــــــــام المســـــــؤولین علــــــــى معالجــــــــة القضــــــــایا البیئیــــــــة

  ورغم تزاید نفوذ المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالشأن البیئي، فإن الوعي بالمحافظة على 

البیئــة لــم یــرق بعــد إلــى المســتوى المطلــوب ســواء لــدى المــواطنین او أصــحاب القــرار، ممــا یكــرس 

  .استمرار ندهور البیئة و انتشار الكوارث البیئیة

:المنظمات غیر الحكومیةنماذج عن 
 ]1[  

عند ذكرنا ألهـم المنظمـات البیئیـة فإنـه مـن الواجـب أن نـذكر منظمـة :السالم األخضرمنظمة -1

السالم األخضر وهي منظمة غیـر حكومیـة تملـك مكاتـب فـي أكثـر مـن أربعـین دولـة حـول العـالم 

مــع وجــود مركــز للتنســیق الــدولي فــي أمســتردام فــي هولنــدا، وتــم تأسیســها عبــر ناشــطین مــن كنــدا 
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، وتــنص المنظمــة علــى أن هــدفها األساســي هــو ضــمان قــدرة 1971ي ســنة والوالیــات المتحــدة فــ

كوكــب األرض علــى حمایــة الحیــاة فــي كــل أنواعهــا، وتركــز المنظمــة علــى حمالتهــا العالمیــة فــي 

ـــة الغابـــات وصـــید األســـماك غیـــر القـــانوني وصـــید ـــر المنـــاخ وٕازال  دعـــم قضـــایا حساســـة مثـــل تغی

الحیتان التجاري والهندسـة الوراثیـة والسـالح النـووي، وتسـتخدم المنظمـة األفعـال المباشـرة ووسـائل 

الضــغط السیاســي والبحــث العلمــي والبحــث عــن تشــریع القــرارات الصــارمة لتحقیــق األهــداف التــي 

تضــعها كــل فتــرة، وال تقبــل المنظمــة العالمیــة أیــة تمــویالت مــن الحكومــات والشــركات واألحــزاب 

سیاسیة وتعتمد على األفراد الذین یقترب عددهم من ثالثـة ملیـون فـرد مـن الـداعمین والمـانحین، ال

 إنجــازات .وهنــاك جســر تواصــل بــین المنظمــة والمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لألمــم المتحــدة 

تعرف المنظمة بخططها وقراراتها المباشـرة ودوًمـا مـا وصـفت  إذ منظمة السالم األخضر وأنشطة

أكثر المنظمات البیئیـة بـروًزا فـي العـالم بأكملـه، ونشـرت المنظمـة الـوعي البیئـي بـین العامـة  بأنها

وعملت على هذا عبر وسائل عدیدة، وبسبب تلك الوسائل فقد أثارت المنظمة جـدًال كبیـًرا لكونهـا 

ز حــائلــذا فقــد كتــب أكثــر مــن مائــة  .تقــوم بــبعض األشــیاء غیــر القانونیــة وفًقــا لمــا ادعــاه الــبعض

الخاصــة بمحاربــة  علــى جــائزة نوبــل خطــاب مفتــوح إلــى منظمــة الســالم األخضــر إلنهــاء حملتهــا

  هذا في تعدیل جینات الكائنات الحیة، وبسبب األفعال المباشرة الجریئة التي قامت بها المنظمة
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تــدمیر  الصـدد فقــد تعــرض بعــض الناشــطین إلــى المسـائلة القانونیــة ودفــع بعضــهم غرامــات بســبب

اختبـــار للقمــــح المعــــدل وراثًیــــا وتــــدمیر خطــــوط نازكـــا الموجــــودة فــــي صــــحراء نازكــــا فــــي األجــــزاء 

الجنوبیـة مـن بیـرو فـي أمریكـا الالتینیـة، وهـي عبـارة عـن رسـومات قدیمـة یصـل طـول أكبرهـا إلــى 

متــر وتــم اعتبــار الموقــع ضــمن مواقــع التــراث العــالمي لمنظمــة الیونســكو، وكانــت القضــیة  370

مثیــرة للجــدل إلــى حــد بــالغ، حیــث حــدث صــراع بــین المهتمــین باآلثــار اإلنســانیة وبــین المهتمــین 

لكــن  1969التــاریخ األول لتأســیس المنظمــة هــو ســنة : تأســیس المنظمــة.شــكل متطــرفبالبیئــة ب

حیــث بــدأت األنشــطة الحقیقیــة بــالرغم مــن أنهــم قــاموا بالفعــل بــبعض  1972التــاریخ الفعلــي هــو 

األنشـــطة الجریئـــة قبلهـــا، وكـــان المقـــر فـــي فـــانكوفیر فـــي كولومبیـــا البریطانیـــة فـــي كنـــدا، والمـــدیر 

 بــــوني ماكدیرمیــــد وجینیفــــر مورجــــان، ویــــتم اختیــــار مجموعــــة مــــن المســــئولینالتنفیــــذي اآلن هــــو 

باالعتمـــاد علـــى انتخـــاب األعضـــاء فـــي اجتمـــاع عـــام ســـنوي، وبلغـــت میزانیـــة المنظمـــة فـــي ســـنة 
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عامــــل وهــــذا وفــــق  2.400ملیــــون یــــورو، وطــــاقم العــــاملین حــــوالي  237مــــا یقــــرب مــــن  2011

 .متطوع 15.000، وعدد المتطوعین یزید عن 2008إحصائیات سنة 

تعمـل علـى المسـائل المتعلقـة  غیر حكومیـة منظمة دولیة هي ]1[ :الصندوق العالمي للطبیعة-2

  عرفت المنظمة سابقا باسم الصندوق العالمي للحیاة البریة، .البیئة بالحفاظ والبحث واستعادة

منظمــة فــي العــالم تهــتم بالحفــاظ  وهــي أكبــر .والوالیــات المتحــدة كنــدا رســمي فــيوظلــت االســم ال

  .دولة 100یعملون في أكثر من  العالم مالیین مؤید في جمیع أنحاء 5المستقل بأكثر من 

باعتبارهـــا  1948دمـــة لصـــندوق العـــالمي للطبیعـــة، فـــي عـــام تأسســـت مؤسســـة الحفـــظ ، وهـــي مق

) المعروفـــة الیـــوم باســـم جمعیـــة الحفـــاظ علـــى الحیـــاة البریـــة (تابعـــة للجمعیـــة نیویـــورك للحیوانـــات 

  ، تأسس الصندوق العالمي 1961و في عام  بهدف حمایة الموارد الطبیعیة في العالم

أصـــبحت مؤسســـة الحفـــظ تابعـــة لصـــندوق  1985وفـــي عـــام .للطبیعـــة وتـــم تعیـــین أول رئـــیس لـــه

، تم دمج مؤسسة الحفـظ مـع الصـندوق العـالمي للطبیعـة، ولكـن 1990عام  وفي.العالمي لطبیعة

بنـاء مسـتقبل یعـیش فیـه النـاس  "هـو المنظمـة هـذه شـعارو .تم الدمج مع نفـس المـوظفین والمجلـس

  ".في وئام مع الطبیعة

 

ــدى العر -3 ــةالمنت ــة والتنمی ــي للبیئ ال  إقلیمیــة كمنظمــة غیــر حكومیــة 2006ســنة  تأســس ]1[ :ب

، تجمـــــع الخبـــــراء واألكـــــادیمیین مـــــع هیئـــــات المجتمـــــع األهلـــــي ومجتمـــــع األعمـــــال تتـــــوخى الـــــربح

   .واإلعالن، لتشجیع سیاسات وبرامج بیئیة متطورة عبر العالم العربي اإلعالمومؤسسات 

تعتبـر  .1969دولـة تأسسـت عـام  77فـي  لمنظمات بیئیة هي شبكة عالمیة:أصدقاء األرض-4

. شــبكة أصــدقاء األرض العالمیــة أكبــر شــبكة بیئیــة تعمــل علــى المشــاكل البیئیــة الحالیــة والعاجلــة

فـــإن أصـــدقاء األرض العالمیـــة هـــي ذات  المنظمـــات الدولیـــة غیـــر الحكومیـــة علـــى خـــالف معظـــم

تركیبة هرمیة من األسفل إلى األعلى حیث هي عبارة عن تجمع لمنظمات محلیة صـغیرة شـكلت 

یـؤمن الـدعم للشـبكة وحمالتهـا  أمستردام للشبكة مكتب رئیسي صغیر في. الشبكة الكبیرة العالمیة
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وتســتمد قوتهــا مــن . تعمــل الشــبكة علــى القضــایا البیئیــة واالجتماعیــة الملحــة فــي عصــرنا .البیئیــة

ن، والمجتمعـات والسـكان المحلیـین مـن أجـل وضـع بـرامج دولیـة خالل العمل مع الشركاء المحلیـی

 هــاتكــافح الشــبكة مــن أجلالتــي  أهــم البــرامجومــن  .مســتدامة وتحقیــق العدالــة االجتماعیــة العالمیــة

العدالــــة للمجتمعــــات المتضــــررة مــــن جــــراء تغیــــر المنــــاخ، وتعزیــــز الســــیادة والطاقــــة والحــــق فــــي 

كمــــا یــــدعون فــــي إطــــار . صــــادر الطاقــــة المســــتدامةالمجتمعــــات المحلیــــة فــــي اختیــــار نظمهــــا م

مفاوضـــــــات األمـــــــم المتحـــــــدة إلـــــــى عقـــــــد اتفـــــــاق عـــــــادل لتمویـــــــل المنـــــــاخ، ووضـــــــع حـــــــد إلزالـــــــة 

إلــى حظــر الكائنــات المعدلــة وراثیــًا، ومنــع الشــركات مــن الســیطرة علــى  البرنــامج یهــدف.الغابــات

حملــة كمــا یشــن   .ویــدافعون عــن حــق الشــعب فــي اختیــار الــنظم الغذائیــة الخاصــة بهــا. غــذائنا

الســكان لمكافحــة قطــع األشــجار غیــر المشــروع وٕازالــة الغابــات، والعمــل مــع المجتمعــات المحلیــة و 

ــــدعم حقــــوقهم فــــي إدارة غابــــاتهم فــــي مختلــــف أنحــــاء العــــالم المحلیــــین أیضــــًا یقومــــون بفضــــح . ل

ومعارضـــة اآلثـــار الســـلبیة لمـــزارع المحصـــول الواحـــد مـــن المحاصـــیل مثـــل قصـــب الســـكر وفـــول 

 .الصویا وزیت النخیل إلنتاج الوقود الزراعي

  غیر الحكومیة في مجال حمایة البیئة  الحكومیة و فعالیة المنظمات الدولیة:2الفرع

مع زیادة التلوث والمشاكل البیئیة أصبح هناك دور إضافي یقع علـى عـاتق المجتمـع خاصـًة فـي 

الــــدول النامیــــة، لكــــن بســــبب عوامــــل مثــــل الفقــــر وقلــــة الــــوعي البیئــــي فــــي تلــــك الــــدول فنجــــد أن 

ــا مــا تكــون غیــر كافیــة، وفــي حــاالت كثیــرة ال تســتطیع اإلجــراءات  المختصــة بســالمة البیئــة غالًب

جتمــع المــدني تقــدیم رؤیــة قویــة واالســتعانة بــدعم فئــات المجتمــع كمــا هــو الحــال فــي منظمــات الم

الــــدول المتقدمــــة، ولــــذلك فــــإن أكثــــر المنظمــــات البیئیــــة فــــي الــــدول العربیــــة تواجــــه هــــذا التحــــدي 

 وتـشمن أهم هذه المنظمات الصندوق العالمي للطبیعـة ومنظمـة األرض أوًال وأمـازون . الصعب

ویمكننـــا . رة والصـــندوق الـــدولي للعنایـــة بـــالحیوان والوكالـــة األوروبیـــة للبیئـــةالغابـــات المطـــ لحمایـــة

تلخــیص األدوار الواقعــة علــى عــاتق المنظمــات البیئیــة فــي الــدول العربیــة والمنظمــات بشــكل عــام 

  :محددة أبرزها في نقاط
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التوجیـــه واإلعـــالم والتوعیـــة للجمهـــور وتكـــوین كـــوادر مختصـــة وتجهیـــز المعلومـــات لنقلهـــا إلـــى  -

  .وسائل اإلعالم وٕاصدار دوریة متخصصة

  .توزیع عادل للثروات، و المزاوجة بین الحق في بیئة نظیفة و واجب المحافظة علیها-

فــي بعــض الخصــائص لكــن  ســواءا الحكومیــة أو غیــر الحكومیــةالبیئیــة الدولیــة تجتمــع المنظمــات 

سیاسـي والمـوارد، وبعـض  هناك اختالفات واضحة ترجع إلى عوامـل مهمـة أبرزهـا التكـوین الجیـو

الـدول تغیـب عنهـا المؤسســات التطوعیـة التـي یعتبرهــا مناصـرو البیئـة العنصــر األكثـر أهمیـة فــي 

یســبب . یاســیینمثــل تلــك القضــایا وذلــك تحســًبا لتــأثیر ســلطة رأس المــال علــى صــناع القــرار والس

العمل التطوعي زخم یمكـن أن یـؤدي إلـى صـنع تغییـرات حاسـمة تـؤدي إلـى مشـاكل خطیـرة تهـدد 

الكوكب مثل تغیر المناخ والتلـوث، ومـع غیـاب الـوعي لـدى األفـراد فـي الكثیـر مـن الـدول العربیـة 

ي وال فهنــاك حمــل ثقیــل یقــع علــى عــاتق المنظمــات البیئیــة والتــي ال تحظــى بــدورها بالــدعم الكــاف

تســتهدف القطــاع الجمــاهیري المفتــرض، كــل هــذه التحــدیات وأكثــر تواجــه المنظمــات البیئیــة فــي 

 .الــــــــــدول العربیــــــــــة مــــــــــع اعتبــــــــــار وجــــــــــود نتــــــــــائج إیجابیــــــــــة مــــــــــن جانــــــــــب بعــــــــــض المنظمــــــــــات

  غیر الحكومیة في إرساء و تطویر القانون الدولي البیئي الدولیة الحكومیة و المنظمات تساهم

نجد أن بعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة قـد حاولـت مـؤخرا تعـدیل قواعـد العمـل الدولیـة  إذ

الجــاري التعامــل بهــا مــن قبــل الــدول و الهیئــات الدولیــة فــي مجــال البیئــة، و هــي ترتكــز فــي ذلــك 

، وبهـــذا االقتـــراحقوتهـــا علـــى الصـــعید الـــدولي، و قـــدرتها علـــى التحلیـــل و التفكیـــر و تجنیـــد علـــى 

، كمـا استطاعت باالعتماد على جملة من السبل المساهمة في إعداد قواعد القانون الـدولي للبیئـة

أن هـــــذه المنظمـــــات مجتمعـــــة قـــــد دعـــــت إلـــــى رفـــــض احتـــــرام النصـــــوص والتشـــــریعات ومقاضـــــاة 

  .المتورطین في إلحاق الضرر بالبیئة ورفع السریة عن بعض التجاوزات

مایـة البیئـة مـن التلـوث ونشـر الـوعي البیئـي مـن أهـم ولعل سعي المنظمات غیـر الحكومیـة فـي ح

  م ، قامت 1972عام  ستوكهولمالجهود التي تبذلها هذه المنظمات في هذا الشأن، فمنذ مؤتمر 

المنظمــات غیــر الحكومیــة بــدور ال غنــى عنــه فــي تحدیــد المخــاطر وتقیــیم اآلثــار البیئیــة، واتخــاذ 

اإلجـــراءات لمعالجتهـــا، كمـــا قامـــت برصـــد االهتمـــام العـــام والسیاســـي بالقضـــایا البیئیـــة واإلنمائیـــة، 

شــیلي، (فعلــى ســبیل المثــال، یقــوم عــدد مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي مختلــف أرجــاء العــالم 
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، بنشـــر تقـــاریر وطنیـــة عـــن الحالـــة البیئیـــة، )لومبیـــا، الهنـــد، مالیزیـــا، تركیـــا، والوالیـــات المتحـــدةكو 

ـــدة بمـــا فیهـــا المعهـــد العـــالمي للمراقبـــة، والمعهـــد  . وأصـــدرت منظمـــات غیـــر حكومیـــة دولیـــة عدی

العــالمي للمــوارد، واالتحــاد الــدولي لحفــظ الطبیعــة والمــوارد الطبیعیــة ـ تقــاریر هامــة عــن البیئــة 

تعلــــیم الجمــــاهیر، والتربیــــة البیئیــــة، : العالمیــــة، وبعــــض الجوانــــب المتعلقــــة بالبیئــــة والتنمیــــة، مثــــل

  .مشكلة سیاسیةوتحویل المشكلة البیئیة من علمیة إلى 

المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة فـــي كـــذا بشـــكل عـــام و المنظمـــات الحكومیـــة فـــي الواقـــع إن مســـاهمة 

حمایة البیئة ونشر الـوعي البیئـي یحتـاج إلـى تنسـیق الجهـود المهتمـة بالبیئـة والتنمیـة ، وذلـك مـن 

امعــــات، انتقــــال هــــذه المنظمـــات إلــــى المــــدارس والجب و هــــذاخـــالل عقــــد حلقــــات للتوعیــــة البیئیـــة 

  وقیامهم بتنظیم دورات معرفیة للطالب تعرفهم فیها على مواطن الجمال في بیئتهم، وتبین لهم 

مفهــوم البیئــة بشــكل مبســط یتــیح لهــم قــدرًا مــن االهتمــام بالبیئــة والحفــاظ علیهــا، هــذا إلــى جانــب 

العــالم ، فضــًال عــن مختلــف دول دخــال المنــاهج البیئیــة والتربیــة البیئیــة ضــمن خطــة التعلــیم فــي إ

إشــراك المــواطن فــي المشــروعات البیئیــة؛ بهــدف إكســابه الخبــرة والــوعي الالزمــین لهــذه المشــكلة، 

ومــن منطلــق أنــه ال یحــل المشــكلة إال أصــحابها، ثــم عقــد المــؤتمرات والنــدوات التــي ترســخ الــوعي 

لیفزیـــون وراء البیئــي لـــدى الجمــاهیر، مـــع حشــد وســـائل اإلعــالم المختلفـــة مــن صـــحافة وٕاذاعــة وت

غیــر الحكومیــة هــو و الحكومیــة العمــل الــذي تقــوم بــه ، كمــا أن جانبــًا هامــًا فــي دور المنظمــات 

المشــاركة اإلیجابیــة فــي إجــراء البحــوث البیئیــة التــي تمكــن فــي النهایــة مــن صــنع القــرار الصــحیح 

طبیعیة التي هي حـق بیئیًا، والذي یدفع بدوره عملیات التنمیة إلى األمام دون اإلضرار بالموارد ال

أصــیل للمجتمــع واألجیــال القادمــة، كمــا أن التضــامن والتعــاون لــیس فقــط بــین المنظمــات األهلیــة 

بعضــها مــع بعــض، وٕانمــا مــع المنظمــات الحكومیــة والمؤسســات الدولیــة، حیــث یتــیح قــدرة أكبــر 

هـــذا علـــى تـــدفق المعلومـــات التـــي هـــي أفضـــل ســـالح لمواجهـــة كافـــة المشـــكالت البیئیـــة، كمـــا أن 

. الــتالؤم یــنعكس بــدوره علــى الجمــاهیر العریضــة، ویســاهم فــي تكــوین رأي عــام لهــذه المنظمــات

وهذا یوضح أهمیة إنشـاء مزیـد مـن هـذه المنظمـات لـدفع الحركـة الشـعبیة فـي اتجـاه الحفـاظ علـى 

البیئــــة، ونشــــر الــــوعي البیئــــي، والقضــــاء علــــى العدیــــد مــــن المعوقــــات التــــي ُتكبــــل حركــــة العمــــل 

  . الشعبي في العالمالتطوعي 
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تواجـه تحـدیات جـادة ویمكـن  على تنوعهـا واختالفهـانخلص في النهایة إلى أن المنظمات البیئیة ل

أن تــؤدي إلـــى تعطیـــل الوصـــول إلــى نتـــائج ملموســـة علـــى أرض الواقــع، وهنـــاك أدوار هامـــة تقـــع 

علــى عـــاتق األفــراد وكـــذلك علــى عـــاتق الحكومـــات، ولكــن البـــد مــن دمـــج األفــراد وتـــوعیتهم بكـــل 

ســبیل إخـــراج المخــاطر البیئیــة المحلیـــة والعالمیــة، وكــذلك تحفیـــز منظمــات المجتمــع المـــدني فــي 

  .مساعدات قویة للجهود الحكومیة

  

  أو السیاسة الوطنیة للبیئة حمایة البیئة على المستوى الوطني:المبحث الثاني

ة علــى المســتوى المحلــي، هــي القاعــد ]1[منــه فالبلدیــة15خصوصــا المــادة  1996حســب دســتور 

وهـــي مثـــال الالمركزیـــة اإلداریـــة، وهـــي تلعـــب دورا أساســـیا فـــي الحفـــاظ علـــى البیئـــة، فهـــي ممثلـــة 

للســـلطة التنفیذیـــة وتقـــوم بتنفیـــذ القـــوانین الخاصـــة بحمایـــة البیئـــة، بـــذالك فـــرئیس المجلـــس الشـــعبي 

كمـــا تكـــرس . بیئـــةالبلـــدي یســـهر علـــى ســـالمة األشـــخاص وحمایـــة النظـــام العـــام والحفـــاظ علـــى ال

نظــام الالمركزیــة فــي النظــام السیاســي الجزائــري، وهــذا مــن خــالل تركیبتهــا المزدوجــة بــین  الوالیــة

وسـنحاول فـي . المجلس الشعبي الوالئي المنتخب وبـین سـلطة الـوالي المعـین مـن الجهـة المركزیـة

والمحافظة علـى البیئـة  في الحمایة) البلدیة والوالیة(هذه الدراسة أن نبین دور الجماعات المحلیة 

وهذا انطالقا من القانون الخاص بالبلدیة والوالیة من جهة ومن خالل القوانین ذات االختصـاص 

  ) قانون النفایات، قانون المیاه، قانون التهیئة والتعمیر، قانون الصید(بعنصر عناصر البیئة 

لیـة مـن خـالل المشـاركة من جهة أخرى، كما سنحاول أن نبین الدور المسـتحدث للجماعـات المح

  .في إعداد المخطط المحلیة والجهویة لحمایة البیئة

  ]1[إشكالیة حمایة البیئة في الجزائر أو إشكالیة البیئة في الجزائر:المطلب األول

  ]2[ اقع البیئة في الجزائرو  :1الفرع

  بل أنها  2كم2.381.000 :بــــــ الجزائر من أكبر بلدان القارة اإلفریقیةأن من كون  على الرغم

، غیــــر أن مواردهــــا  تكــــاد تكــــون قــــارة بحــــد ذاتهــــا وذلــــك مــــن خــــالل التنــــوع البیولــــوجي والمنــــاخي

الطبیعیـــة ال تناســـب مـــا یمكـــن انتظـــاره مـــن مثـــل هـــذه المســـاحة ألنهـــا محـــدودة وهشـــة بـــالظروف 
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أخصـــب وأحســـن األراضـــي ( ا علـــى اإلقلـــیم، ممـــا یعـــرض أثمـــن مواردهـــاهـــالمناخیـــة وســـوء توزیع

  حكم فیه، حیث تألخطار محققة من خالل اكتساح العمران المتمیز بالتسارع وسوء ال) الزراعیة

 خاصة في السنوات العشرون األخیرة نتیجة البرامج الوطنیـة التـي سـطرتها الدولـة الجزائریـةارتفع 

لألراضـــي الزراعیـــة القیمـــة بســـبب االنتشـــار المفـــرط للمـــدن یولـــد واقعـــا  االنتهـــاك الصـــارخ، وهـــذا 

 مــوارد أخــرى هامــة كالمــاء الــذي یتمیــز بالنــدرة وكثــرة الطلــب، ســوء تســییرمؤلمــا آخــر یتمثــل فــي 

مــن اإلقلــیم خاضــعة لمنــاخ جــاف مــن جهــة،وكون المــوارد الكامنــة المتولــدة عــن الحجــم %95كــون

،وهـذا  السنوي لمیاه األمطار التي تسـتقبلها األحـواض المنحـدرة ال تعبـأ إال جزئیـا وبصـعوبة كبیـرة

ي تقــع تحــت حــد النــدرة فــي وفــرة المیــاه ،ونســبة التســربات فــي الوضــع یرتبنــا مــن بــین البلــدان التــ

مقارتـــة بالـــدول األخـــرى  أمـــا نســـبة تنقیـــة المیـــاه القـــذرة فهـــي تقریبـــا معدومـــة% 50القنـــوات بلغـــت

وباإلضـــافة إلـــى األســـباب المناخیــــة المســـببة لهـــذه النـــدرة،یبقى االســــتعمال غیـــر العقالنـــي للمــــاء 

أمــا مســألة التصــحر فــي الجزائــر فقــد أصــبحت قضــیة . ذلكوتبــذیره مــن أهــم العوامــل األساســیة لــ

الواسـع، وهـو المنطقـة الرعویـة عالیـة الجـودة  بي، نظرا لتهدیدها لمجمـوع المجـال السـه ةاستعجالی

،وهـذا یرجـع ألسـباب عدیــدة منهـا الجفـاف، األنشـطة البشــریة  الدراسـات ذلــكللبالد،حیـث أظهـرت 

  من طاقتها الحقیقیة من المواشيمكنها تحمل أكثر وكمثال لهذا األخیر هو كون السهوب ال ی

  

غنیة ابریر،دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیـة دراسـة حالـة الجزائـر، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي العلـوم السیاسـیة  ]1[

  .83،ص2009/2010كلیة حقوق ،جامعة باتنة ،

اطلــــــع علیــــــه یــــــوم .2016مــــــارس2الجزائریــــــة للدراســــــات السیاســــــیة و اإلســــــتراتیجیة ، دراســــــة واقــــــع البیئــــــة فــــــي الجزائــــــر الموســــــوعة  ]2[

  13:00على الساعة19/05/2019

 وفــي حــدیثنا عـــن.واألغنــام نتیجــة الحصــار المتنــامي للعمــران وســوء اســتغالل األراضــي الرعویــة

أن المجتمـع الحضـري یتمیـز بالكثافـة المناطق الحضریة واألنشطة الصناعیة فال یخفى عن أحـد 

یعتبــــر التوســــع كمــــا الســـكانیة وتزایــــد التخصــــص المهنــــي النــــاجم عــــن تقســــیم العمــــل فــــي الجزائر،

وتغیـــر نمــط االســتهالك فیـــه مــن العوامــل المباشـــرة  الــدیموغرافيالعمرانــي غیــر المـــدروس والنمــو 

عرفـــت الجزائـــر خـــالل  د فقـــ تلـــوث الهـــواء للتـــدهور التـــدریجي لإلطـــار المعیشـــي الـــذي مـــن بینـــه

السنوات الماضیة تطورا هاما على الصعید الحضري والصناعي الذي ولد تلوثـا هوائیـا یمكـن فـي 

 بعـــض األحیـــان مشـــاهدته بـــالعین المجـــردة، وترجـــع التـــدفقات الهوائیـــة فـــي التجمعـــات الحضـــریة 
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یـة أو صـادرة أساسا لحركة المرور،مصـادر منزلیة،تـدفقات صـناعیة صـادرة عـن الوحـدات اإلنتاج

وال شــــك أن األفــــراد یختلفــــون فــــي اســــتجابتهم .عــــن احتــــراق النفایــــات الصــــلبة فــــي الهــــواء الطلــــق

لملوثــات الهــواء ، فاألطفــال خاصــة أكثــر حساســیة المتصــاص أجســامهم للملوثــات بســرعة وكــذا 

  أغلب النفایات حتى المسموح بها من طرف البلدیة كما أن.كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة

هي نفایات خام ال تخضـع لمعـاییر حمایـة خاصـة المنزلیـة منهـا فهـي تشـكل مصـدرا هامـا لتلـوث 

البیئـــة فـــي الجزائـــر بســـبب طبیعتهـــا الســـمیة والمشـــوهة لجمـــال المناظر،فـــالجزائري ینـــتج یومیـــا مـــا 

كـــغ فـــي 1.2كـــغ مـــن النفایـــات الحضـــریة وتزیـــد هـــذه النســـبة إلـــى 0.5یعـــادل بالقیمـــة المتوســـطة 

هــذه الوضــعیة  تــأزمالمــواطن غیــر المحســوبة فــي  تســلوكیان، باإلضــافة إلــى نتــائج كبریــات المــد

،نجــــد أن تســــییر النفایــــات فــــي الجزائــــر یتمیــــز بنقــــائص هامــــة كانعــــدام فــــرز النفایــــات فــــي عــــین 

أمـــا فیمـــا .تحســـیس المســـتهلك مصـــدرها، انعـــدام المزابـــل الخاضـــعة للمراقبـــة، نقـــص فـــي إعـــالم و

كانــت المشــاریع )1983(فقبــل صــدور القــانون المتعلــق بحمایــة البیئــةیتعلــق باألنشــطة الصــناعیة 

الصـــناعیة تنجـــز دون القیـــام بدراســـة أثرهـــا علـــى البیئـــة ، حیـــث كـــان المقـــاولون یفضـــلون المواقـــع 

ســـهلة التهیئـــة ممـــا جعـــل الصـــناعة تبتلـــع مســـاحات شاســـعة مـــن األراضـــي الزراعیـــة،وكانت لهـــذه 

مومیة، مثال ذلك هو أن تدفقات كل من مركـب المنظفـات الوضعیة آثار على البیئة والصحة الع

زد علــى ذلــك إنتــاج ...لســور الغــزالن لــوث ســد لكحل،والمنطقــة الصــناعیة لتیــارت لــوث ســد نجــدة

النفایـــات الصـــناعیة كاإلســـمنت والجـــبس والغـــازات ذات المفعـــول التحـــراري الناجمـــة عـــن مصـــانع 

كثــر حــدوثا ســببها الرصــاص، تــذویب وتكریــر التكریــر، وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن التســممات األ

وعلیــه فــالتقییم البیئــي للمشــروعات الصــناعیة هــو أفضــل حــل للتقلیــل  الرصــاص، صــناعة الطــالء

فــي نفــس الوقــت ال یمكننــا أن نغفــل وجــود أوســاط وأنــواع التنــوع البیولــوجي و . مــن اآلثــار الناجمــة

ات الحیــــة مــــن حیــــوان ونبــــات خطر،فــــالمعروف أن التنــــوع البیولــــوجي هــــو مجمــــوع الجســــیمفــــي 

واألنظمة البیئیة التي تتطور فیها، والتنوع البیولوجي أساسي للمساعدة على التكیف مـع التغیـرات 

، إال أنه رغم كون هذا التنـوع ثـري فـي الجزائـر إال أنـه متقهقـر ففـي الجـزء الشـمالي نجـد الغابـات 

مجملهــا تقریبــا وكــل  ي قاحلــة فــيالمتوســطیة وفــي الهضــاب، الحلفــاء والعرعــار أمــا الصــحراء فهــ

منطقـــة تحـــوي حیواناتهـــا وكائناتهـــا البریـــة والبحریـــة التـــي یجـــب حمایتهـــا، مـــع العمـــل علـــى زیـــادة 
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عملیــات الرعــي  مســاحة الغابــات الجزائریــة كمــا كانــت علیــه قبــل قــرنین ،وتهیئــة الســهوب بتنظــیم

والجزائــر أیضــا فضــاء للعدیــد مــن التنوعــات الوراثیــة ألنــواع مزروعــة أو  .والحمایــة مــن التصــحر

هـدد ی الرعـي الـذيطوعیه، إال أنها الیوم تعاني من وعـدة مشـاكل كـاألمراض،الحرائق،اإلفراط فـي 

بعضها باالنقراض،وأهم ما یمكن ذكـره والـذي یعمـل حالیـا علـى حمایتـه بـدعم دولـي هـو الحظـائر 

قــد مــن اهللا علــى الجزائــر بمنــاطق ف ،یعیــة للحفــاظ علــى التنــوع البیولــوجيالوطنیــة والمحمیــات الطب

كــم، هـــذا التركـــز الكبیـــر 1200بحریــة وشـــاطئیه أكســـبتها واجهــة بحریـــة رائعـــة ممتــدة علـــى طـــول 

للســــكان ومــــا یتبعــــه مـــــن تمركــــز لمعظــــم األنشــــطة الصـــــناعیة والســــیاحیة والتجهیــــزات القاعدیـــــة 

بالمائة من المسـاحة اإلجمالیـة للمنطقـة 17ضیاع حوالي (ئیة المتنامیة، أثر على المساحة الشاط

الشاطئیة وعلى الموارد المائیة حیـث سـجل التلـوث البحـري المتولـد عـن األقطـاب الصـناعیة نسـبا 

ملیـون طـن مـن المحروقـات تمـر سـنویا 100تبعث على القلق خاصة التسربات البترولیة فحـوالي 

ون طــــــن تشــــــحن ســــــنویا مــــــن المــــــوانئ الجزائریــــــة، ملیــــــ50بــــــالقرب مــــــن الشــــــواطئ الجزائریــــــة،و 

فهــــل یمكـــن تخیــــل تـــأثیر ترســــب طـــن تفقــــد وتتســـرب فــــي البحـــر أثنــــاء هـــذه العملیات،10.000و

 511شـاطئ ضـمن  183فقـد تـم منـع االسـتحمام فـي ... المعادن الثقیلة على األحیـاء البحریـة ؟

قـتالع المفـرط للرمـال إلى ذلك مشـكل االنجـراف الشـاطئ و اال فوظ شاطئ أي أكثر من الثلث،

  .من الشواطئ 

ــ /أوال ــار االجتماعی ــع ةاآلث أن منظمــة الصــحة بــالرغم مــن ]1[: الصــحیة الناجمــة عــن هــذا الواق

حالة من الراحـة الجسـمیة والنفسـیة واالجتماعیـة ولیسـت فقـط الخلـو "العالمیة تعرف الصحة بأنها 

مــن األمــراض إال أننــا ســنتحدث عــن األمــراض الناتجــة عــن واقــع بیئتنــا فــي الجزائــر لنــتمكن مــن 

المرتبطــة  اســتنتاج أهمیــة البیئــة فــي حفــاظ ســالمتنا الصــحیة مــن خــالل االقتصــاد فــي التكــالیف

  .بالعالج وبالتالي حتمیة وضرورة حمایتها

إن عملیـــة جمـــع وٕاخـــالء النفایـــات الحضـــریة فـــي فـــ :فـــي مجـــال النفایـــات الحضـــریة والصـــناعیةو 

الجزائر تتم في ظروف مقبولة نوعا مـا، غیـر أن هـذه اإلزالـة ال زالـت ال تـؤمن أیـة حمایـة للبیئـة، 

ن محــاوالت إقامـــة مزابــل مراقبــة،كون المـــوارد خاصــة تفریغهــا فــي مزابـــل فوضــویة علــى الـــرغم مــ

تسمح سوى بجمع ونقل النفایات وٕان كانت كبریات المدن قد خصصت لهـا اسـتثمارات المالیة ال 
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بغــرض التقلیــل مــن آثــار النفایــات علــى البیئــة وسیشــرع فــي وقــت قریــب فــي تنفیــذ برنــامج معتبــرة 

الصـناعیة هـي األخـرى باعثـة علـى كمـا أن وضـعیة النفایـات .خـاص بتحـدیث نظـام جمـع وٕاخـالء

بالمائة مـن الوحـدات الصـناعیة قـد جهـزت بأنظمـة مضـادة للتلـوث إال 50القلق،وٕان كانت حوالي 

  .معظمها معطلة حالیا أن

ـــة فـــ:  فـــي مجـــال تلـــوث البحـــر والمنـــاطق الشـــاطئیة إن إقامـــة جـــل مشـــاریع وبـــرامج التنمیـــة الثقیل

ور الوضــعیة وبالتــالي ســعت الدولــة لمكافحــة التلــوث والملوثــة علــى الشــریط الســاحلیة زاد مــن تــده

الناجم عن المحروقات بشراء معدات الكفیلة بمكافحـة التلـوث البترولـي وتجهیـزات ومـواد المخـابر 

المختصــة وتنظــیم المــرور فــي  اإلطــارات، وٕاعــادة تشــغیل محطــات تفریــغ زیــوت البــواخر وتكــوین 

المتوسطي، بادرت الجزائـر بمسـاعدة برنـامج  الموانئ،ومن جهة أخرى وعلى غرار بلدان الحوض

عمــــل البحــــر األبــــیض المتوســــط بإعــــداد مخطــــط للتهیئــــة الشــــاطئیة وقــــد انتهــــت دراســــته األولیــــة 

الخاصــة بالمســاحة الحضــریة للجزائــر العاصــمة، وفــي حالــة بلــوغ هــذا المشــروع نتــائج حســنة،یتم 

  . توسیعه إلى مناطق ساحلیة أخرى

ترمـي اإلسـتراتیجیة الحالیـة إلـى تفضـیل االختیـارات التقنیـة  : السهوبفي مجال الغابات وحمایة 

  المقبولة من طرف الفالحین من جهة ومراعاة احترام البیئة من جهة أخرى والعمل على قدم 

بــاالنجراف، ولكــن العمـــل  وســاق إلعــادة تهیئــة الســهوب وٕاعطــاء أولویـــة أكبــر لألراضــي المعنیــة

  .إلیه هو عملیة مكافحة الجراد الصحراويالجبار الذي تجدر اإلشارة 

یمثل التـراث الثقـافي األثـري خاصـة سـندا للـذاكرة الجماعیـة، إذ  : في مجال حمایة التراث الثقافي

ــــه یعــــاني مشــــاكل أهمهــــا ــــة والثقافیــــة إال أن ــــى الــــرغم مــــن أهمیتــــه التاریخی الســــلب المنــــتظم : وعل

فــي الخــارج،و ســلوكات التخریــب والخربشــات التـــي  للمنحوتــات واألوانــي لمــا قبــل التــاریخ وبیعهــا

ـــاء  یتركهـــا المـــارة إلبـــراز الرســـوم اللتقـــاط الصـــور،ونهب الصـــخور المنحوتـــة لتســـتعمل كمـــواد للبن

 لهـــذا الغــرض فتحــت عـــدة ورشــات تعمـــل حالیــا علــى تـــرمیم التــراث التـــاریخي،..بشرشــال وجمیلــة

  .وٕاعادة االعتبار للمكتسبات التاریخیة

إن السیاسة البیئیة الناجعة هي تلك التي تمهد الطریق أمـام  :یة والتحسس البیئيفي مجال الترب

نشـــوء وعـــي وثقافـــة بیئیـــة،وهي التـــي تـــربط النظـــام االیكولـــوجي بالنظـــام التعلیمـــي حیـــث تـــم إدراج 

55 



دروس حول البیئة في الطـور التعلیمـي األول،وطبـع كتـاب مدرسـي لمقیـاس التربیـة البیئیـة للطـور 

أسســت بــرامج إذاعیــة وتلفزیونیــة حــول البیئــة تشــاركها الصــحافة المكتوبــة العمومیــة الثــاني، كمــا 

  .والخاصة في معالجة ونشر مواضیع ایكولوجیة

ــا ــة/ثانی ــة فــي مجــال البیئ -2001ا المجــال مخطــط التــدخل نــذكر فــي هــذ]1[ :إســتراتیجیة الدول

  :تتركز حول تحقیق األهداف التالیة محاور أساسیة عدةالذي یمس  2004

حیــث یــتم تشــكیل  :إدمــاج االســتمراریة البیئیــة فــي بــرامج التنمیــة االجتماعیــة واالقتصــادیة -أ

األعمــــدة القاعدیــــة الكفیلــــة بضــــمان تنفیــــذ البــــرامج المســــطرة التــــي یكــــون فیهــــا اســــتعمال المــــوارد 

 .الطبیعیــة وتقــدیم خــدمات بیئیــة ســلیمة متوافقــة مــع متطلبــات صــالحیة البیئــة والتنمیــة المســتدامة

ــى النمــو المســتدام وتقلــیص ظــاهرة الفقــر -ب ق بالتهیئــة مــن خــالل القــانون المتعلــ :العمــل عل

 والتنمیة المستدامة، موضوعه عقلنه األعمار والتطور البشري الـذي تقـوم علیـه التنمیـة المسـتدامة

والتـــي أصـــبح االســـتثمار فیهـــا أمـــرا ضـــروریا حیـــث تســـمح باإلســـهام فـــي بنـــاء مجتمـــع متضـــامن 

  .والتخفیف من ظاهرة الفقر

س البیئـي لحـث المـواطنین علـى مـن خـالل التربیـة والتحسـی :حمایة الصحة العمومیة للسكان-ج

احتــــرام القواعــــد البیئیــــة فیغیــــروا ســــلوكا تهــــم بصــــفة إرادیــــة تجــــاه البیئــــة ســــواء بواســــطة المعلمــــین 

ـــة أو الشخصـــیات المحلیـــة  درهـــم "لنصـــل لتحقیـــق المثـــل القائـــل ...والمـــربین أو الجمعیـــات الفاعل

  ."وقایة خیر من قنطار عالج

  

  

  ]1[السیاسة العامة للبیئة في الجزائر:2الفرع

وزارة خاصـــة  وٕانشـــاءائـــر علـــى إصـــدار القـــوانین والتصـــدیق علـــى المعاهـــدات البیئیـــة عملـــت الجز 

  وهذا كله من أجل تدارك التأخر وتزویدها باالعتمادات المالیة بمختلف هیاكلها وفروعها بالبیئة 

مــن الوســائل المختلفــة التــي تضــمن عــدم ممكــن  الحاصــل ألجــل حمایــة البیئــة وتــوفیر أكبــر قــدر 

حمایــة البیئــة ببمــا فیهــا الوالیــة والبلدیــة زمــت الجماعــات المحلیــة ت، والتلویــث البیئــةالتعــرض  أو 

للنهــوض بالمســتوى المعیشــي لألفــراد والجماعــات دون إلحــاق الضــرر   وتحقیــق التنمیــة المســتدامة
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بالمحیط وهذا كلـه یتـأتى مـن خـالل تسـطیر البـرامج ونشـر الـوعي بـین أفـراد المجتمـع بغـرس روح 

، التكافــل وتعیــین الكفــاءات وأهــل االختصــاص وبالخصــوص فــي مجــال حمایــة البیئــةالتضــامن و 

  ین المصالح ب وتعترض السیاسة العامة البیئیة في الجزائر نقائص خصوصا في ضعف التنسیق

بــالنظر إلــى المجــاالت األخــرى   المختلفــة وكــذا نقــص االعتمــادات المالیــة وقلــة عــدد المختصــین

وهــذا كلــه راجــع  الســیما علــى المســتوى المحلــي ناهیــك عــن عــدم وجــود مراكــز بحــث متخصصــة 

لعـــدم االهتمـــام الـــذي تولیـــه الدولـــة فـــي مجـــال حمایـــة البیئـــة وعـــدم وجـــود الحـــوافز خاصـــة ألجـــل 

حیــث نجــد  یئیــةالتخــاذل فــي فــرض احتــرام التشــریعات الب إلــى إضــافة، الســتثمار فــي هــذا المجــالا

  نتیجة المخالفات والتجاوزات التي یقوم بها  العقابیة تطبق القوانین الردعیة أو الجزاءات أنه ال

بعــض األفــراد أو حتــى المتعــاملین االقتصــادیین مــن مســتثمرین ورجــال أعمــال وبالخصــوص فــي 

ســییر وعــدم إذ نجــد أن العدیــد مــن مصــادر التلــوث تكــون نتیجــة ســوء التوالمصــانع  مجــال البنــاء 

،إذ البد من خلـق وتكـوین فـرق خاصـة تحـرص علـى القیـام بخرجـات میدانیـة وجود رقابة صارمة 

بصـفة دوریـة لمراقبـة مـدى احتـرام وتطبیـق القـوانین المنظمـة لشـروط العمـل فـي بیئـة نظیفـة وغیـر 

  ، ویظهر ذلك جلیا حیث تمت مالحظة نسب معتبرة للتلوث وعدم التنسیق بین المصالحملوثة

مــن أجــل هــذا یجــب  ألداء مهمــة حمایــة البیئــة وضــعف المــوارد المالیــة المخصصــة لهــذا القطــاع

إعادة النظر و إعطاء هذا الجانب حقه الكامل بل على العكس یمكن للدولة الجزائریة االسـتثمار 

  في هذا المجال بتكلفة ضئیلة وستكون النتیجة مذهلة وٕایجابیة من شأنها أن تعود على الخزینة 

  

غنیة ابریر،دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  ]1[

   .83ص 2009/2010السیاسیة كلیة حقوق ،جامعة باتنة ،

وخالصــة القــول أنــه وكمــا جــاء فــي هــذه الفقــرة فالدولــة الجزائریــة یجــب علیهــا  الوطنیــة بالفائــدة ،

النظــر وبجدیــة فیمــا یتعلــق بالبیئــة والمحــیط حتــى تســتطیع الســیطرة والــتحكم فــي مــا ســتفرزه إعــادة 

ونحــن ال نــرى منهــا ســوى الجانــب  التكنولوجیــا فــي المســتقبل  ألن هــذه األخیــرة ســالح ذو حــدین 

  .هذا الموضوعاإلیجابي  لذلك فنحن مطالبون حكومة وشعبا بالجدیة في التعامل مع 

  ]1[آلیات حمایة البیئة في الجزائر:الثانيالمطلب 

  ]2[الحمایة اإلداریة والهیئات المكلفة بها: 1الفرع
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إن تجســید النظــام القــانوني لحمایــة البیئــة وتنفیــذه علــى أرض الواقــع یتطلــب وجــود جهــاز تنفیــذي 

ولعـل . فعال من القاعدة إلى القمة یعمل فـي كنـف الشـرعیة ویسـهر علـى التطبیـق السـلیم للقـانون

ـــذلك فباإلضـــافة علـــى  الالمركـــزيالنظـــام اإلداري  ـــتهج مـــن طـــرف المشـــرع الجزائـــري كفیـــل ب المن

الهیئــات اإلداریــة المحلیــة التــي تشــرف علــى قطـــاع البیئــة عــن كثــب باعتبارهــا الخلیــة األساســـیة 

 للهیكــل اإلداري هنــاك الــوزرة المكلفــة بالبیئــة باعتبارهــا الســلطة الوصــیة علــى القطــاع عــن طریــق

مة التـي تفرضـها علـى مختلـف المـدیریات الوالئیـة للبیئـة لتحقیـق التـوازن بــین یتسـییره بالرقابـة السـل

  .الخصوصیات الجغرافیة والبیئیة لكل منطقة والقضایا البیئیة ذات البعد الوطني 

  ]3[ :الهیئات المركزیــة/أوال

 .1983في : لوكالة الوطنیة لحمایة البیئةاستحداث ا

  :تناوب التمثیل اإلداري لقطاع البیئة

 وزارة الري 1977

 كتابة الدولة لدى الغابات واستصالح األراضي 1981

  وزارة الري 1984

  

                                                        اطمة ،الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر حقـوق ،جامعـة أبـي بكـر بن صدیق ف ]1[

 .14،ص2015/2016بلقاید تلمسان ،

ــــــةســــــایح ترك  ]2[ ــــــة ، حمای ــــــة اإلســــــكندریة ،  ی ــــــاء القانونی ــــــة الوف ــــــري ، مكتب ــــــي ظــــــل التشــــــریع الجزائ ــــــة ف الطبعــــــة  2011البیئ

  .61-50،ص2014األولى

عالم ،اآللیات القانونیة للوقایـة مـن تلـوث البیئـة ، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون العـام ،جامعـة بوزیدي بو  ]3[

 .37-29،ص2017/2018أبو بكر بلقاید تلمسان ،

 زارة الداخلیة والبیئةو  1988

 زارة منتدبة للبحث والتكنولوجیا والبیئةو   1990

  .والتهیئة العمرانیة والبیئة والتعمیرزارة األشغال العمومیة و   1999

 .وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة  2000

كلیل الجهود المبذولة من قبل الدولة فیما یخص المحافظـة علـى البیئـة وتحسـین اإلطـار ت 2016

 .المعیشي للمواطن من خالل دسترة الحق في البیئة
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 .الطبیعیةتضمن الدولة االستعمال الرشید للموارد  ”19المادة 

 .”والحفاظ علیها لصالح األجیال القادمة

 .للمواطن الحق في بیئة سلیمة ”68المادة 

  .استحداث وزارة البیئة والطاقات المتجددة  2017 

الــذي  02/175اســتحدثت هــذه الوكالــة بموجــب المرســوم التنفیــذي ]1[ :الوكالــة الوطنیــة للنفایــات

اختصاصاتها،تشكیلتها وكیفیة عملها وقد جاءت هذه الوكالة في ظل التغیرات الـذي شـهدها حدد 

 إذ تغیـر مفهومهـا مـن تلـك بالتـالي أصـبحت قضـیة النفایـات تطـرح نفسـها بشـدةالمجـال الصـناعي 

البقایــا والفضــالت التــي یجــب التفكیــر فــي كیفیــة الــتخلص منهــا إلــى مــادة أولیــة خامــة لهــا أهمیــة 

عـرف المشـرع الجزائـري :عمـل وتنظـیم الوكالـة كعملیة التصنیع وذلك بخضوعها لعملیات الرسـكلة

یــات فــي المــادة األولــى مــن المرســوم الســالف الــذكر بأنهــا مؤسســة عمومیــة الوكالــة الوطنیــة للنفا

ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة السـتقالل المـالي تخضـع للقـانون اإلداري 

فـي عالقاتهــا مــع الدولــة وتعــد تـاجرة فــي عالقاتهــا مــع الغیــر ،تسـیر وفقــا لنظــام الوصــایة اإلداریــة 

تدار الوكالة بمجلس إدارة متكون من وزیـر الوصـي عـن قطـاع .بالبیئة من طرف الوزیر المكلف 

ممثـل الـوزیر المكلـف بالجماعـات المحلیـة، : البیئة كرئیس أو ممثل له وأعضاء هم على التوالي 

ممثــل الــوزیر المكلــف بالمالیــة ،ممثــل الــوزیر المكلــف بالصــناعة ،ممثــل الــوزیر المكلــف بالطاقــة 

یعـین هـؤالء األعضــاء . الـخ…مكلـف بالمؤسسـات والصــناعات المتوسـطةوالمناجم،ممثـل الـوزیر ال

  لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزیر المكلف بالبیئة بناء على اقتراح السلطة التي 

ویجتمــع بنــاء علــى اســتدعاء مــن الــرئیس فــي دورة عادیــة مــرتین فــي الســنة علـــى  .ینتمــون إلیهــا

غیــر عادیــة كلمــا قضــت الضــرورة ذلــك إمــا بطلــب مــن رئــیس أو األقــل ولــه أن یجتمــع فــي دورة 

ثلتـــي أعضـــائه وال تصـــح مداوالتـــه إال بحضـــور أغلبیـــة األعضـــاء وتتخـــذ القـــرارات فیـــه باألغلبیـــة 

  . البسیطة لألصوات وفي حالة التعادل یرجح صوت الرئیس

وتثمینهــا  كمـــا تكلـــف الوكالــة بتطــویر نشـــاطات فــرز النفایــات ومعالجتهـــا  :اختصاصــات الوكالــة

 :كلف في إطار القیام بمهامها المتعلقة بمجال النفایات على الخصوص بما یلي

  . تقدیم المساعدة للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایات -
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ــــي للمعلومــــات حــــول  - ــــك وطن ــــات وتكــــوین بن ــــات والمعلومــــات الخاصــــة بالنفای معالجــــة المعطی

 . النفایات وتحیینها

نشـاطات فـرز النفایـات وجمعهـا ونقلهـا ومعالجتهـا وتثمینهـا وٕازالتهـا تكلـف الوكالـة أما فیما یخص 

 : بما یلي

 .المبادرة بإنجاز الدراسات واألبحاث والمشاریع التجریبیة والمشاركة في انجازها -

 .المبادرة ببرامج التحسیس واإلعالم والمشاركة في تنفیذها -

المتعلــق بحمایــة الســاحل  02/02لهیئــة بموجــب قــانون أنشــئت هــذه ا :المحافظــة الوطنیــة للســاحل

 .وتثمینه وسمیت بالمحافظة الوطنیة للساحل 

لمشــرع المحافظــة بأنهــا هیئــة عمومیــة لقــد عــرف ا ]1[ :اختصاصــات المحافظــة الوطنیــة للســاحل

تكلـــف بتنفیـــذ السیاســـة الوطنیـــة لحمایـــة الســـاحل وتثمینـــه علـــى العمـــوم والمنطقـــة الشـــاطئیة علـــى 

الخصـــوص  كمـــا تضـــطلع هـــذه الهیئـــة بإعـــداد جـــرد واف للمنـــاطق الشـــاطئیة ســـواء تعلـــق األمـــر 

  . بالمستوطنات البشریة أم بالفضاءات الطبیعیة 

لتهیئـة وتســیر المنـاطق السـاحلیة وتلـك المجــاورة للبحـر مـن أجـل حمایــة خـتص بإنشـاء مخطـط ت-

  .الفضاءات الساحلیة السیما الحساسة منها

لمیاه االسـتحمام وتقـوم بـإعالم المسـتعملین بنتـائج التحالیـل  ومنتظمةتقوم بإجراء تحالیل دوریة  –

  .بصفة دائمة ومنتظمة كذلك

التـي مـن شـأنها أن یجب إجراء مراقبة منتظمـة لجمیـع النفایـات الحضـریة والصـناعیة والزراعیـة –

 .تؤدي إلى تدهور الوسط البیئي أو تلوثه وتبلیغ هذه النتائج للجمهور

 .محمیة ویمكن إقرار منع الدخول إلیها  وكمساحاتتصنیف الكثبان الرملیة كمناطق مهددة –

  .تصنیف األجزاء الشاطئیة أین تكون التربة هشة أو معرضة لالنجراف كمناطق مهددة –

واحل والمناطق الرطبة بالحمایة وال یجوز أن تكـون موضـوع تغییـر إال ست والتحضى المستنقعا–

 .إذا كان ذلك یخدم البیئة
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أفــرز التقــدم التقنــي التكنولــوجي فــي مجــال  ]1[ :الوكالــة الوطنیــة للجیولوجیــة والمراقبــة المنجمیــة

وعـي التصنیع ظهور آثار وخیمة على الطبیعـة واإلطـار العـام لحیـاة األفـراد ممـا مهـد إلـى تنـامي 

ف آلیـات معالجـة المشـاكل البیئیـة مـن بلـد إلـى آخـر بحسـب بیئي لـدى األفـراد والحكومـات واخـتال

ــــة  ــــر فــــي سیاســــتها المتعلق ــــة ، وقــــد لجــــأت الجزائ ــــه وبحســــب خصوصــــیاته البیئی تضــــرره ومعانات

المتواجــدة فــي بــاطن  بالمحافظــة علــى المجــال الجیولــوجي والمحافظــة علــى المــادة الطبیعیــة الخــام

تعزیز القانوني والمؤسساتي وذلك بإخضاع هذا المجال الطبیعـي إلـى نظـام قـانوني الإلى األرض 

مــن شــأنه أن یضــمن الســیر الحســن لــه ویكفــل المحافظــة علیــه كــذلك وكــذا بإنشــاء هیئــات إداریــة 

ولعـل الوكالـة الوطنیـة للجیولوجیـا والمراقبـة .تشرف على تسییره وٕادارته بتطبیق التشریع المنظم لـه

میـــة المســـتحدثة بموجـــب قـــانون المنـــاجم مـــن أهـــم الهیئـــات اإلداریـــة التـــي تســـمح باســـتغالل المنج

األمثــل للمــوارد الجیولوجیــة بطریقــة تتماشــى ومقتضــیات حمایــة البیئــة والتــي ســنتطرق إلــى تبیــان 

  .أحكامها

ســهر تعتبــر الوكالــة الوطنیــة للجیولوجیــا والمراقبــة المنجمیــة ســلطة مســتقلة ت:تنظــیم وســیر الوكالــة

على تسییر وٕادارة المجال الجیولوجي والنشاط المنجمي ولها في سبیل تسـییر شـؤون هـذا القطـاع 

 :أن تتنظم على الشكل التالي

أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة بناء علـى اقتـراح مـن الـوزیر  5مجلس لإلدارة الذي یتكون من –

 . المكلف بالمناجم

  .أمین عام یعین كذلك من طرف رئیس الجمهوریة–

للوكالـة الوطنیـة للجیولوجیـا والمراقبـة المنجمیـة عـدة :اختصاصات الوكالة في مجال حمایة البیئـة

إلــى التســییر األمثــل للمــوارد الجیولوجیــة والمنجمیــة مــن جهــة وبحمایــة البیئــة  اختصاصــات تهــدف

من األخطار التي قد تنجم جراء استغالل هذه المواد الطبیعیة الخـام مـن جهـة أخـرى والتـي نـذكر 

 : من أهمها
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إنشـــاء المصـــلحة الجیولوجیـــة الوطنیـــة التـــي تهـــتم بترقیـــة الجانـــب الجیولـــوجي مـــن خـــالل جمـــع –

ت المتصــلة بعلــوم األرض وٕانشــاء بــرامج متعلقــة بالمنشــئات الجیولوجیــة وتنفیــذه وانجــازه المعلومــا

 .علمیة ذات المنفعة العامة كل الدراسات الجیولوجیة والجیو

مراقبة مدى احترام المؤسسات للفن المنجمي توخیا لالستخراج األفضل للمواد المعدنیـة الموافقـة –

 .لقواعد الصحة 

في مجـال في السنوات األخیرة االهتمام  زایدتلقد  ]1[ :)الجماعات المحلیة(المحلــیةالهیئات /ثانیا

بتــدعیم الجانــب المؤسســاتي خاصــة علــى مســتوى مــن قبــل الهیئــات المحلیــة وذلــك حمایــة البیئــة 

أن الجماعات المحلیة المتمثلة في الوالیة و البلدیـة تمـثالن المؤسسـتان الرئیسـیتان  حیثالقاعدة ،

هـــذا المجـــال بحكـــم قربهـــا مـــن المـــواطن و الفعـــال الـــذي تؤدیـــه فـــي  فـــي حمایـــة البیئـــة نظـــرا للـــدور

محلـي آخـر لطبیعـة المشـاكل التـي یعانیهـا السـیما البیئیـة منهـا و لمـا  جهـاز إدراكها أكثر مـن أي

سـنحرص علـى مادیة و إطارات بشریة مؤهلة في هـذا المجـال و لهـذا  لها من إمكانیات و وسائل

 أوكلـتو البلدیة في مجال حمایة البیئة مستعرضین أهـم االختصاصـات التـي  دور كل من تبیان

   . اهمل

تعتبر الوالیة هیئة إداریة تتربع على جزء من إقلیم الدولة ، وهي تتمتـع بالشخصـیة  :الوالیــــــة-1

امتـدادها المعنویة واالستقالل المالي ولها أن تتخذ القرارات الخاصة بتـدبیر شـؤونها علـى مسـتوى 

الجغرافــي ویعتبــر الــوالي ممثــل الســلطة التنفیذیــة علــى مســتوى الوالیــة وهــو الممثــل المباشــر كــذلك 

لكل وزارة إذ یقوم بتنفیذ القوانین في إطار االمتداد اإلقلیمي للوالیة ، أما المجلس الشعبي الـوالئي 

ن بـین المـواطنین وعلـى فهو صورة من صور الدیمقراطیة على مستوى الوالیة الذي یتم انتخابه مـ

  . هذا فهو یشركهم في تسییر المرافق العامة

  

صـدرت أهـم وثیقــة  1990فـي ســنة  ]1[ :اإلطـار القــانوني لـدور الوالیــة فـي مجــال حمایـة البیئــة

تتعلق بقانون الوالیة ، هذه األخیرة منحت صالحیات واسعة للوالیـة فـي مجـال حمایـة البیئـة علـى 

ضوئها سـنحاول تحدیـد دور الوالیـة فـي مجـال حمایـة البیئـة باإلضـافة إلـى ذلـك لقـد تـم اسـتحداث 

عـدیل األخیـر الـذي جهاز محلي على مستوى كل والیة یعرف بمفتشیة البیئة كما سنتطرق إلـى الت
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منــه والــذي عــدل بــالقرار المــؤرخ فــي  20مــن خــالل المــادة  94/269جــاء بــه المرســوم التنفیــذي 

  .الذي أنشأ لجنة تل البحر 06/02/2002

  في إطار الحدود الجغرافیة للوالیة،  إن الوالي ]2[ :اختصاصات الوالي في مجال حمایة البیئة

یتولى القیام بالمهام المتعلقة بتنفیذ السیاسة القانونیة فـي مجـال حمایـة البیئـة التـي یمكـن تحدیـدها 

  : كما یلي

یـنص قـانون الوالیـة علـى أن الـوالي یتـولى انجـاز أشـغال التهیئـة :حمایة المـوارد المائیـةل بالنسبة

كافــة والتطهیــر وتنقیــة مجــاري المیــاه فــي حــدود اإلقلــیم الجغرافــي للوالیــة  فــالوالي ملــزم مــن اتخــاذ 

المـواطنین  اإلجراءات الخاصـة فـي حمایـة المـوارد المائیـة لمـا هـذه األخیـرة مـن تـأثیر علـى صـحة

المتنقلـة عـن طریـق المیـاه الـذي مـرده امتـزاج المیـاه المسـتعملة مـع  قصد تفادي أخطـار األمـراض

المیــاه الصــالحة للشــرب أو غیــاب معالجتــه میــاه األنابیــب واآلبــار فــي هــذا المجــال یقضــي قــانون 

المیـــاه علـــى أن المیـــاه الموجهـــة لالســـتهالك البشـــري تخضـــع للمراقبـــة وتنشـــر هـــذه المراقبـــة للـــرأي 

جــراءات الالزمـــة للوقایــة مـــن الكـــوارث الطبیعیــة هـــو ملـــزم كـــذلك كافـــة اإل ]3[ویتخـــذ الــوالي. العــام

بضــــبط مخطــــط تنظــــیم تــــدخالت اإلســــعافات فــــي كــــل منطقــــة صــــناعیة تقــــع فــــي حــــدود اإلقلــــیم 

  ألحقالذي   94/279كما استحدث بموجب آخر تعدیل للمرسوم تنفیذي .الجغرافي للوالیة 

  

 .53-47صالمرجع السابق اطمة ،بن صدیق ف ]1[

ید أحمــد ،دور الجماعــات المحلیــة فــي حمایــة البیئــة ، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق ،جامعــة مســتغانم الحــاجي ســ  ]2[

 .10،ص2014/2015،

 .10صالمرجع نفسه الحاجي سید أحمد ،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ،   ]3[

، دار مجـــــــدالوي ) دور الجماعـــــــات المحلیـــــــة والمجتمـــــــع المـــــــدني(د رمضـــــــان ، حمایـــــــة البیئـــــــة فـــــــي الجزائـــــــرعبـــــــد المجیـــــــ ]3[

  .149،ص137،ص

لجنــة تــل البحــر الوالئیــة والــذي حــدد تشــكیلتها وكیفیــة عملهــا  06/02/2002بــالقرار المــؤرخ فــي 

مــن  بهــا إذ أضــیفت اختصاصــات واســعة للــوالي فــي مجــال حمایــة البیئــة المنوطــةوالصــالحیات 

یتــرأس هــذه اللجنــة الــوالي كمــا تتشــكل مــن عــدد مــن رؤســاء .جهــة وتهیئــة اإلقلــیم مــن جهــة أخــرى

الهیئــات ومــدیري مؤسســات عمومیــة علــى مســتوى الوالیــة بمــا فــیهم قائــد الــدرك الــوطني ،مفــتش 

تجتمــع  .إلــخ…یة للوالیــة ،مــدیر المــوانئلالبیئــة ،مــدیر النقــل مــدیر الصــید البحــري والمــوارد الصــید
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هــذه الهیئــة كــل مــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك بــأمر مــن رئیســها ویمكــن أن تســتعین بــأي شــخص 

ولقـد . بمساعدتها في أعمالها خاصـة تلـك اآلراء العلمیـة والبحـوث المتعلقـة بحمایـة وترقیـة البیئـة 

  أعطى المشرع لهذه اللجنة عدة اختصاصات تمارسها قصد المحافظة على البیئة البحریة 

 :حیلولة دون الوقوع أي اعتداء علیها یمكن عدها في النقاط التالیةوترقیتها وال

  اتخاذ التدابیر الضروریة لتحسین وتعزیز قدرات التدخل األجهزة المكلفة بمحاربة التلوث–

 . إعطاء األولویة للمناطق المنكوبة وذلك بإمدادها بالوسائل البشریة والمادیة–

للوقایـة وللكشـف والحراسـة ولمراقبـة كـل أعمـال التلـوث متابعة عملیة المكافحـة ووضـع منظومـة –

  . البحري

حرصـــا مـــن المشـــرع علـــى  ]1[ :الجهـــاز المحلـــي الكفیـــل لحمایـــة البیئـــة علـــى مســـتوى الوالیـــة

اســتكمال الجهــاز المحلــي مــن أجــل تجســید الحمایــة القانونیــة للبیئــة وتطبیــق اإلجــراءات الخاصــة 

إنشــاء هــذه الهیئــات كــان جــد متــأخر بســبب  بــذلك قــام بإحــداث مفتشــیة البیئــة فــي الوالیــة ،إال أن

غیاب التسییر وقلة اإلمكانیات البشریة والمادیة السیما المالیة منها وقد تم إنشاء عشر مفتشیات 

 48حیـث بلـغ عـددها  1998ولـم یسـتكمل النصـاب إال فـي سـنة  على مستوى عشـر والیـات فقـط

تـوافر اإلمكانیـات المادیـة والبشـریة التـي مفتش ومفتشـیة إال أنهـم تلقـوا صـعوبات كثیـرة نظـرا لعـدم 

والمتمثلة أساسا فـي  96/60تسمح لهم بممارسة مهامهم المخولة لهم بمقتضى المرسوم التنفیذي 

 : تجسید مراقبة القوانین والتنظیمات المتعلقة بحمایة البیئة وذلك عن طریق

  افحة التلوث والتصحر وانجرافاقتراح التدابیر الرامیة للوقایة من كل أشكال تدهور البیئة ومك-

  
  

 .89،ص2014ة ، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري ، مكتبة الوفاء القانونیة اإلسكندریة ، الطبعة األولى ،سایح تركی ]1[

 .التربة والحفاظ على التنوع البیولوجي وتنمیة وصیانة الثروات

 .تصور وتنفیذ برامج لحمایة البیئة على مستوى كامل تراب الوالیة–

 . مجال البیئة ترقیة أعمال اإلعالم والتربیة في–

  ولتكریس هذه المهام میدانیا فقد أعطى المشرع الجزائري األهلیة القانونیة لتمثیل إدارة البیئة أمام 

  ولتدعیم هذه الرقابة،القضاء وتسییر مفتشیة البیئة تحت وصایة الوزیر المكلف بحمایة البیئة
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  أداة محفزة لحمایة لبیئة ولكن الدراسةالمیدانیة على البیئة أنشأ الصندوق الوطني للبیئة باعتباره 

  درجة التلوث واألضرار االعتبارالتطبیقیة أكدت عدم أخذ المرسوم المنشأ لهذا الصندوق بعین 

محـدودة  الناجمة عنه بقدر مـا ركـز علـى طبیعـة الصـندوق وبالتـالي تبقـى مصـادر هـذا الصـندوق

  أما في میدان مكافحة التلوث.البیئة وال یمكنها أن ترقى إلى أداة تطبیق عملیة محفزة لحمایة

الحضــري فــإن مفتشــي البیئــة مكلفــون بتطبیــق السیاســة القانونیــة الخاصــة بــتخلص مــن النفایــات 

الحضـــریة الصـــلبة إلـــى جانـــب رؤســـاء البلدیـــة وفـــي هـــذا المجـــال تـــم إنشـــاء لجـــان والئیـــة تتكلـــف 

والیــة بــاقتراح مــن مفتشــیة بمعاینــة األمــاكن المخصصــة إلقامــة المزابــل العمومیــة علــى مســتوى ال

 :بما یلي 96/60من المرسوم  02البیئة تكلف هذه اللجان حسب المادة 

 .اقتراح إجراء دراسة الختیار موقع المزبلة–

 .الوصول إلى إنشاء المزابل المراقبة على مستوى الوالیات–

 . انجاز مزابل محروسة على مستوى كل البلدیات–

 . تم إنشائها على سطح األودیة واألراضي ذات المردود الفالحيمتابعة إزالة المزابل التي –

 .إحصاء دقیق من كل المزابل الفوضویة المتواجدة في تراب الوالیة–

 .السـواحلاقتراح التدابیر الخاصة بالمحافظة على الودیان واألراضي الفالحیة في إطار حمایـة –

ســیس والتوعیــة ونشــر الثقافــة البیئیــة عــن طریــق تســاهم مفتشــیة البیئــة فــي تــدعیم عملیــة التحكمــا 

ــــة  ــــة البیئ ــــي لهــــا عالقــــة بحمای ــــة الت ــــام العالمی ــــاء األی ــــة ،الیــــوم العــــالمي (إحی الیــــوم العــــالمي للبیئ

،ذلـــك أن هـــذه المهمـــة تعـــد وســـیلة لتـــدعیم تطبیـــق القاعـــدة القانونیـــة مـــن طـــرف المجتمـــع )للشـــجرة

ســـاهمة فـــي صـــنع القـــرارات علـــى المســـتوى المـــدني وفـــتح األبـــواب لكـــل المـــواطنین مـــن أجـــل الم

  .المحلي

  علیها النظامالمبني داریة من أهم المؤسسات المؤسسة اإل تعتبرهذه  ]1[:البلدیـــــة-2

فهي من ناحیة تمثل سیاسة الدولة و سیاسة الوالیة و تعبر عنهما و تعكس  االجتماعي ككل ،

  برامجهما 
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ومن ناحیة أخرى تمثل المجتمع  و تتوسط مباشرة بینهما و بین المواطن على مستواها اإلقلیمي،

 فالبلدیة كالوالیة و كأي إدارة عمومیة ،  .تطلعاته و أماله و احتیاجاتهعلى المستوى المحلي و 

  .السلطوي بالتنظیم و التسلسل الهرمي هي تنظیم اجتماعي ذو عالقة اجتماعیة معینة تتسم

 تجمع سكاني و فضاء جغرافي محدد: ویمكن تعریفها من الناحیة القانونیة و السیاسیة بأنها

قاعدة التعبیر السكاني عن طریق االنتخاب  إداریة وهي تعتبر في الجزائرإقلیمیا و بأنها وحدة 

  : ، و تستجیب البلدیة إلى بعدین اثنین و هما

 .بكونها تعبر عن سلطة و امتداد الدولة من خالل تسییر المصالح العامة-

 .بكونها تعبر عن مجموعة منظمة لتسییر المصالح و األعمال و النشاطات المحلیة-

 :ما یخص مهامها التقلیدیة المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة فإنها تقوم على مایليو فی

 الحالة المدنیة-

  تنظیم االنتخابات-

  تعمیم القوانین و النظام-

 .اإلحصاء لفائدة واجب الخدمة الوطنیة-

  المصادقة على الوثائق-

 .السهر على األمن و النظام و الهدوء على المستوى اإلقلیمي-

یعتبر هنا رئیس البلدیة أو الرئیس المجلس الشعبي البلدي كعون من أعوان الدولة ، بالنظر  و

  إلى مستویات التي یضطلع بها و اعتبارها جماعة إقلیمیة أو مؤسسة إداریة محلیة فان علیها

   :ن تسهر على مایليأ

  لساكنین في البلدیة، ضمان صیرورة اإلدارة المحلیة للمصالح و الخدمات المقدمة للمواطنین ا-

   و مادام إن البلدیة تملك الشخصیة المعنویة و القانونیة التي تخولها حق التصرف في تنظیمها

  
  

 .48صالمرجع السابق د أحمد ،دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة الحاجي سی ]1[

  الداخلي و في عالقتها بالمؤسسات و التنظیمات األخرى إلى حد ما ، فإنها تعتبر تنظیما 

 66 ]1[ :اجتماعیا مستقال نسبیا ، یقوم بتحقیق الوظائف و المهام التنظیمیة التالیة
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   .المالیة لمصالح البلدیة كتنظیم و المصالح المواطنینإلدارة ا-

  .األمالك البلدیة المتحركة و غیر المتحركة كالعقارات بمختلف أنواعها إدارة-

 . التعمیر و التهیئة العمرانیة للمحیط و كل العملیات االقتصادیة-

 النشاطات التربویة و التعلیمیة و االجتماعیة و الثقافیة-

  . اإلمكانیات العامة من اجل توظیف أحسن للمشاریع الموكلة للبلدیةتسییر -

اف للبلدیـة بالشخصــیة المعنویــة إن االعتــر  ]2[ :اإلطـار القــانوني للبلدیــة فــي مجــال حمایــة البیئــة

تجعل لها جمیع الصالحیات في اتخاذ القرارات النهائیة في الشؤون المحلیة السیما تلـك المتعلقـة 

 .بقضایا البیئة

فهي تلعب دورا أساسیا في مجال الحفاظ على البیئة و حمایتها من أخطـار التلـوث و یتمثـل هـذا 

للدولــة باعتبارهــا ســلطة تنفیذیــة تســهر علــى تنفیــذ فــي مهمتــین رئیســیتین ، فهــي مــن جهــة ممثلــة 

القـــوانین الوطنیـــة المتعلقـــة بحمایـــة البیئـــة ، و علـــى هـــذا فـــإن قـــانون البلدیـــة ألـــزم رئـــیس المجلـــس 

الشــعبي البلــدي فــي إطــار التنظیمــات و القــوانین اتخــاذ جمیــع التــدابیر الالزمــة مــن شــأنها ضــمان 

میـة التـي یمكـن أن تتعـرض لكـوارث طبیعیـة ، أمــا سـالمة األشـخاص واألمـوال فـي األمـاكن العمو 

  في حالة الخطر الجسیم فإن البلدیة تتدخل عن طریق المجلس الشعبي البلدي الذي یتخذ جمیع

  اإلجراءات الالزمة و تدابیر األمن حسب ظروف الحال ، و هذا في مجال حمایة النظام العام 

مجلــس الشــعبي البلــدي یتــولى فــي ســبیل و علــى هــذا فــإن رئــیس ال،و حمایــة البیئــة بصــفة خاصــة

 . المحافظة على النظام العام و سالمة األشخاص و األموال هذا الشأن القیام بما یلي

  . المحافظة على حسن النظام في جمیع األماكن العمومیة التي یتردد علیها األشخاص–

  . المعاقبة على كل مساس بالراحة العمومیة و كل األعمال المخلة بها–

 
 

  .64صالمرجع السابق البیئة ،  سید أحمد ، دور الجماعات المحلیة في حمایة الحاجي  ]1[
 .81،ص2014تركیة ، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مكتبة الوفاء اإلسكندریة ، الطبعة األولىسایح   ]2[

 . القضاء على الحیوانات المؤذیة و المضرة–

 67  . اتخاذ االحتیاطات و التدابیر الضروریة لمكافحة األمراض المعدیة و الوقایة منها–
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 . ضة للبیعالسهر على نظافة المواد االستهالكیة المعرو –

 . السهر على احترام المقاییس و التعلیمات في مجال التعمیر–

فالبلدیـــــة تملـــــك مـــــن اإلمكانـــــات للعمـــــل مـــــع الجمـــــاهیر و توعیتـــــه و ضـــــبط كـــــل االعتـــــداءات و 

المخالفــــات و ذلــــك بــــالطرق القانونیــــة التــــي منحهــــا لهــــا المشــــرع بوضــــع حــــد للتجــــاوزات الماســــة 

المشــروعیة و تطبیقـــا لنصــوص القانونیــة ، لهـــا دور أساســي فـــي فالبلدیــة فــي إطـــار . بــالمحیط

حمایــة البیئــة و تــأمین ســالمتها و تطویرهــا صــحیا و اجتماعیــا و هــي المكلفــة بتنظیــف المــدن و 

الــتخلص مــن مختلــف الفضــالت البشــریة بــالطرق العلمیــة الصــحیحة ، كمــا تراقــب المحــالت التــي 

لمحالت للمـــواد الغذائیـــة إذ تفـــرض رقابتهـــا علـــى تمـــارس نشـــاطات لهـــا اتصـــال مباشـــر بالبیئـــة كـــا

الســلع المعروضــة و علــى التجــار للتطبیــق األمثــل لقــانون المســتهلك و كمــا تفــرض رقابتهــا علــى 

المحالت التي تمارس نشاطها في وسط صخب و ضوضاء ممـا قـد یـؤدي إلـى تـأثیرات نفسـیة و 

لمیـاه الصـالحة للشـرب و مـدى مطابقتهـا و كما تلعب البلدیة دورا رئیسـیا فـي مراقبـة ا. زیولوجیةیف

  . للمقاییس العلمیة و لها بحكم سلطتها العامة غلق المنشآت المنافیة لهذه المقاییس

إن البلدیـــة ملزمـــة باتخـــاذ التـــدابیر المتعلقـــة : اختصاصـــات البلدیـــة فـــي میـــدان النظافـــة العمومیـــة

میـــاه القـــذرة أو مكافحـــة األمـــراض بالنظافـــة العمومیـــة ســـواء تعلـــق منهـــا بالنفایـــات الحضـــریة أو ال

المتنقلــة عــن طریــق المیــاه ، فهــذه القضــایا تعــد مــن أهــم المشــاكل التــي تتطلــب اســتعمال أســالیب 

الضــــبط اإلداري الخــــاص بصــــیانة و حمایــــة النظــــام العــــام لكونهــــا لهــــا آثــــار ســــیئة علــــى صــــحة 

لـس الشـعبي البلـدي یتـولى أما بالنسبة للنفایات التي یتضـایق منهـا المواطنـون فـإن المج. المواطن

مسؤولیة رفعها في حالة معرفة هویة المتسبب فیها فإنه تولى مسـؤولیة رفعهـا  و هـذا فضـال عـن 

  النفایات التي تفرزها المؤسسات االستشفائیة غیر المتعفنة ، و النفایات الناجمة عن الطرق

ملزم بإعداد جرد لها بعد التصـریح أما النفایات الصناعیة فإن المجلس الشعبي البلدي .العمومیة 

بالصناعات التي تقع في إقلیمه  ، لكن مـا یجـب التنویـه إلیـه أن أصـحاب المؤسسـات الصـناعیة 

قــد یتهربــون مــن االلتــزام بالتصــریح خصوصــا قبــل صــدور قــانون المنشــآت المصــنفة  الــذي حــدد 

و  1990یـة الصـادر سـنة قـانون البلدل وبالنسـبة. بدقة شـروط التصـریح و الملـف الواجـب تطبیقـه

كــــان أكثــــر تجاوبــــا مــــع  فقــــد 1989الــــذي جــــاء فــــي ضــــمن التغیــــرات التــــي تبناهــــا دســــتور ســــنة  68 



،كمـــا أعطــــى المشـــرع صـــالحیات واســــعة  1981المعطیـــات البیئیـــة الجدیـــدة مقارنــــة مـــع قـــانون 

هـذا باعتبارها الضابطة اإلداریة الرئیسیة المتواجدة على المستوى المحلـي مـن جهـة ، كمـا حـاول 

التــي قضــت بــأن الحمایــة  1989مــن قــانون حمایــة البیئــة لســنة  02القــانون اإلجابــة علــى المــادة 

البیئیـــة تعـــد مطلبـــا أساســـیا للسیاســـة التنمویـــة إال أنـــه حـــاول تجســـید إشـــكالیة هـــذه السیاســـة علـــى 

نظافـة المستوى المحلي و ذلك ضمن ثالث محاور التهیئة العمرانیة و البیئة ، العمران و البیئة ال

 و علیـه فـإن البلدیـة تحقیقـا لهـذه المهـام ملزمـة بإصـدار القـرارات فـي هـذا المجـال، النقـاوة والبیئـة

إن تحقیــق حمایــة البیئــة كمــا أرادتهــا الســلطات العمومیــة ، ال یمكــن أن تقــوم البلدیــة بــدورها فــي .

احتــرام النظــام  مجــال النفایــات ، بــل یتعــین علــى المــواطن أن یلتــزم بواجباتــه إذ یقــع علیــه واجــب

الذي وضعته البلدیة فـي هـذا الصـدد ، كـأن یقـوم بتجمیـع النفایـات فـي المكـان المخصـص بهـا و 

وضعها في األكیاس المخصصـة لهـا ، ففـي ظـل هـذه المشـاكل التـي تعـاني منهـا البلدیـة یعـد مـن 

  . ظلم تحمیل البلدیة وحدها لمسؤولیة األضرار المترتبة

حـل التـي مـر بهـا التسـییر العقـاري إن المرا  ]1[ :لتهیئـة و التعمیـرصالحیات البلدیة في میـدان ا

فــي الجزائــر هــي التــي تحــدد لنــا اختصــاص البلدیــة فــي میــدان التهیئــة و التعمیــر ، ففــي مرحلــة 

  السبعینات خضع تسییر هذا المجال إلى عملیة احتكار و البلدیات بكل التحوالت العقاریة في

حیـث ضـمت كـل األراضـي   1974المناطق المعمرة و ذلك في إطار التشریع الـذي صـدر سـنة 

الشـعبي البلـدي و بنـاءا علـى  إلى االحتیاطات العقاریـة للبلدیـة عـن طریـق أبسـط مداولـة للمجلـــس

تبدیــد :اكل مـن بینهــا إال أن هــذا التطبیــق فـي الواقــع أثـار عــدة مشــ، المخطـط األساســــي التـوجیهي

وتـــــاله بعــــد ذلـــــك فــــي بدایـــــة . األراضــــي ، كثـــــرة البنــــاءات الفوضـــــویة ، انتشــــار البیـــــوع العرفیــــة 

التســعینات صــدور قــانون التوجیــه العقــاري  ، الــذي حــاول وضــع حــد لهــذه التجــاوزات فــي میــدان 

لصــالح  التعامــل العقــاري ، حیــث قضــى علــى احتكــار البلــدیات لتلــك األراضــي التابعــة للخــواص

الســــوق العقاریــــة الحــــرة و ذلــــك بإلغــــاء الصــــریح للقــــانون المــــنظم لالحتیاطــــات العقاریــــة لصــــالح 

الـــذي حـــدد بدقـــة  1990وبصـــدور آخـــر قـــانون یتعلـــق بمجـــال البنـــاء و التعمیـــر ســـنة ،البلـــدیات 

الصالحیات المخولة للبلدیة في مجال حمایة البیئة و ذلك من خـالل وسـائل قانونیـة التـي تسـاهم 

و بالتـــالي فقـــد جعـــل مقـــاییس قانونیـــة تتعلـــق بإنتـــاج أراضـــي قابلـــة للبنـــاء و  بلدیـــة فـــي وضـــعهاال

   .التعمیر 

  . مكافحة التلوث و حمایة البیئة-
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مــا فیمــا یحــص النفایــات المنزلیــة و مــا شــابهها أصــبح لزامــا علــى كــل حــائز للنفایــات اســتعمال أ

طــرف البلدیــة التــي ألزمهــا القــانون  مــن. نظــام الفــرز و الجمــع و النقــل الموضــوع تحــت تصــرفه

  :بوضع مخطط بلدي لتسییر النفایات البلدیة یتضمن على وجه الخصوص

 .جــــرد كمیــــة النفایــــات المنزلیــــة و مــــا شــــابههما و النفایــــات الهامــــدة المنتجــــة فــــي إقلــــیم البلدیــــة-

  .جرد و تحدید مواقع و منشات المعالجة الموجودة في إقلیم البلدیة-

  غالبیة لوقب و انتشارا و للبیئةحمایـــة  لسائوال رأكث و مأه بـــرتعت ]1[ الوســـائل القانونیـــة: 2الفـــرع

  نوالقان أن باعتبار ، د اإلنســـــــان ةطأنش نع ث الناتجوالتل نم تحـــــــد لسائوال هذه العـــــــالم، دول

ــــــة لیکف ــــــىإ فدیه مــــــثالبات والعق امظفن.  للبیئة ةزمتمی حمای   البیئیة عیةوالن ا فداأله لتفعی ل

المشـرع الجزائـري اتخـاذ جمیـع  لقـد أصـبح مـن الواجـب علـى ف میةوالعم السـلطاتها دصرت تـيال

واســـــتعمال الوســـــائل القانونیـــــة التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تـــــوفر حمایـــــة أكثـــــر للبیئـــــة مـــــن  اإلجـــــراءات

، ولعــل االجتهــادات المبذولــة فــي  األخیــرةفــي حــق هــذه  واألخطــار المحدقــة االنتهاكــات الصــارخة

  هذا المجال لخیر دلیل على مدى االهتمام الذي تولیه الجزائر كدولة لهذا الجانب من خالل

القوانین ،النصوص التشریعیة ،األوامر دون أن ننسى المراسیم وهذا كله فـي إطـار دسـتوري منـذ  

ـــة الجزائریـــة حیـــث تنـــاول المشـــرع فـــي العدیـــد مـــن الم كمحـــور هـــام  ة یـــحطـــات البیئتأســـیس الدول

وتتمثـل هـذه ،  بجانب عدة قوانین أخرى مشتركة تضـمنت حمایـة البیئـةتجاهله ینبغي  وأساسي ال

  :الوسائل في 

هو تصرف إداري انفرادي یعبر عـن إرادة السـلطة اإلداریـة  إن الترخیص]1[ :ظام التراخیـصن/أوال

  و علیـه فـإن الترخـیص.في تنظیم نشاط معـین و یخضـع إجـراء تسـلیم الرخصـة إلجـراء تحقیـق

هـــو اإلذن الصـــادر عـــن اإلدارة المختصــة لممارســة نشــاط معــین و یــدرج هــذا النظــام فــي إطــار 

ا تســــتطیع اإلدارة أن تفــــرض علــــى حامــــل الســــالح كمــــ .وســـائل الضـــبط اإلداري بصـــفة عامـــة

  رخصة لذلك أو أن تفرض على من أراد الـدخول منطقـة معینـة الحصـول علـى إذن استصدار
  

 أمـــام كلیـــة الحقـــوق اســـكندریةة یـــجامعدار المطبوعـــات ال،  قـــانون حمایـــة البیئـــة فـــي ضـــوء الشـــریعة ، الحلـــو ماجـــد راغـــب ]1[ 
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و الرخصــة اإلداریــة المســـبقة  .مــن جهــة محــددة و عـادة مـا یكـون ذلـك فـي الحــاالت االسـتثنائیة

  عبـارة عـن قـرار صـادر عـن السـلطة العامـة الهـدف منـه تقییـد حریـات األفراد بما یحقـق النظـام 

  كمـا یعتـبر وسـیلة الرقابـة القبلیـة الـتي تمارسـها اإلدارة علـى نشـاط موضـوع  المجتمعالعـام داخـل 

اإلدارة  ااســع فـي مجــال حمایــة البیئــة نظــرا للحمایــة الــتي تحققهــاإلذن و لهـذا األسـلوب تطبیــق و 

ـــوث ـــة فــي مكافحـــة األضـــرار الناتجـــة عـــن التل  فالســـلطة المختصـــة بإصـــداره هـــي. لعناصـــر البیئ

و لقـــد تضـــمن  .المتمثلـــة فـــي رئـــیس البلدیـــة أو الـــوالي و الســـلطات المحلیـــة المركزیـــةالســـلطات 

و على غـرار هــذا سنقتصــر علــى بعـض  المجالالتشریع الجزائري الكثیر من التطبیقات في هـذا 

   :منها و التي تعد أهم و األكثر تطبیقا لنظام الترخیـص على النحو التالي

ـــا، تمـــنح بمقتضـــاه الحـــق  وهــيرخصــة البنــاء  القـــرار اإلداري الصـــادر مـــن ســـلطة مختصـــة قانون

بإقامـة بنـاء جدیـد أو تغیــیر بنــاء قبــل البــدء فـي أعمــال البنــاء الــتي ) طبیعیا أو معنویـا(خص للش

   :تحترم قواعد قانون العمران ویمكن تحدید خصائص رخصة البناء في اآلتي یجـب أن 

تعتبـــر قـــرار إداري و هـــذا بـــالنظر إلـــى الجهـــات اإلداریـــة التـــي تصـــدرها و المحـــددة قانونـــا فـــي  -

  في نطاق اختصاصه  بالتعمیر كلالشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف  المجلسرئیس 

  ).اإلدارة هي التي تقبل أو ترفض حسب سلطتها التقدیریة(لها طابع تقریري  -

هـــي مـــن رخـــص الضـــبط و ذلـــك عـــن طریـــق الرقابـــة المســـبقة علـــى إنشـــاء عملیـــات البنـــاء و  -

أو تغــیر  اسـتعمالهاكــان  رخصـة البنـاء في حالـة تشـیید بنایـات جدیـدة مهمـایجـب الحصول علـى 

البنـــاء الـــذي یمـــس الجـــدران الضـــخمة أو الواجهـــات أو هیكـــل البنایـــة أو الزیـــادات فــي العلـــو فـــال 

تغییــر جــوهري فــي  تشــمل كــلالبنــاء علــى إقامــة البنــاءات الجدیــدة فحســب بــل  تقتصـــر رخصـــة

  .المبنى

هـــي وســـیلة قانونیـــة وقائیـــة تلجـــأ إلیهـــا الســـلطات اإلداریـــة مـــن أجـــل  ]1[ :الحضـــر والنهـــي/ثانیـــا

ممارســة ســلطات الضــبط یتمثــل فــي قـــرار إداري یرمـــي إلــى منـــع إتیـــان بعـــض التصـــرفات بســـبب 

  الخطـورة
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فــالحظر صـورة مـن صـور القواعـد اآلمـرة التـي تقیـد كـل مـن اإلدارة و . الـتي تـنجم عـن ممارســتها

و الحظـــر تقـــوم اإلدارة بتطبیقـــه عـــن طریـــق  .األشــخاص الـــذین یزاولـــون نشـــاطات مضـــرة بالبیئــة

  شأن الترخیص اإلداري تصدرها  نهاو هـذه األخـیرة مـن األعمـال االنفرادیـة شأالقـرارات اإلداریـة 

و لكــي یكــون أســلوب الحظــر قانونیــا البــد أن یكــون  .اإلدارة لما لها من امتیازات السلطة العامـة

األساســیة  متهكـان تعسـفا مـن جانـب اإلدارة قـد یمـس حقــوق األفــراد و حریــا ائیـا و مطلقـا و إالنه

كمـا یسـمیه فقهـاء  فیصـبح عمـال غـیر مشـروع مجــرد اعتــداء مــادي أو عمـل مـن أعمـال الغصـب

  :و یتخذ الحظر صورتین هما القانون اإلداري 

یجسـد الحظـر المطلــق صــورة واضــحة للقواعــد قــانون البیئــة اآلمــرة و یمكــن  :الحظر المطلق-1

فــي منــع اإلتیــان بأفعــال معینــة لمــا لهــا مــن آثــار ضــارة بالبیئــة  القـــول أن الحظـــر المطلـــق یتمثــل

منعــا تامــا ال اســـتثناء فیـــه و ال تـــرخیص بشــأنه و إذا كــان القــانون المتعلــق بحمایــة البیئــة لحمایــة 

   .البیئة في إطار التنمیة المسـتدامة لم یشـتمل علـى تطبیقات كثیرة لهذا النوع من الحظر

التنمیة المسـتدامة هـو الشـریعة العامـة فـي  أن قانون حمایة البیئة في إطار اعتبارعلى :تطبیقاته

المحمـي كـل  المكـانمجال حمایة البیئة فقد جاءت سلطات المنـع متنوعـة فیـه حیـث حظـر داخـل 

  و بصفة عامة حظر كل. البیولوجي عمل من شأنه أن یضر بالتنوع الطبیعي و

محمـــي و یتعلـــق هـــذا الحظـــر خصوصـــا بالصـــید و ال الجمـــاليعمـــل مــــن شــــأنه أن یشــــوه طــــابع 

 اســـتخراجالصــــید البحــــري، األنشــــطة الفالحیــــة، الغابیــــة، الرعویــــة، الصـــناعیة و إنجـــاز األشـــغال 

المیاه و تنقل المارة أینا كانـت الوسـیلة المسـتخدمة شـرود  استعمالو  المواد القابلة أو غیر القابلة

  .المحمي جالالمفوق  الحیوانات األلیفة و التحلیق

اإلجــراء الضــبطي فــي مجــال حمایــة البیئــة إلـــزام األفـــراد و المنشـــآت یعنــي هــذا  ]1[ :اإللــزام/ثالثــا

 القیـام بعمـل إیجـابي معـین لمنع تلویـث عناصــر البیئــة المختلفــة أو لحمایتهــا أو إلــزام مــن تســبب

  واإللزام عكس الحظر ألن هذا األخیر .التلوث إن أمكن بخطئـه في تلویـث البیئـة بإزالـة آثـار
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جــاء لمنــع إتیــان النشــاط فهــو إجــراء ســلبي فــي حــین أن اإللــزام هــو ضــرورة القیــام بتصــرف معــین 

إن النصوص القانونیة الخاصة بحمایة البیئة ثریة بمثل هـذه القواعــد فــاألوامر .فهو إجراء إیجابي

حمایـة البیئــة  الهیئــات و المؤسسـات هـي وسـیلة مناسـبة لتحقیـق أهـداف قـوانینالملزمــة لألفــراد و 

   .كالمحافظة علـى النظـام العـام هـذا نظرا للطبیعة اإللزامیة للقواعد القانونیة البیئیة

و بـــــالرجوع إلــــى القـــــانون األساســـــي و التشـــــریعات ذات العالقـــــة بحمایـــــة البیئـــــة نجـــــد عدیـــــد مـــــن 

ففي مجال حمایة الجو مـن التلـوث  :تي تجسد أسلوب اإللزام و سنقف على بعض منهااألمثلـة ال

نبعاثــات من قانون حمایـة البیئـة فـي إطـار التنمیـة المســتدامة المتســببین فـي اال 46ألزمت المادة 

التــــدابیر الضــــروریة إلزالتهــــا أو تقلیصــــها كمــــا ألزمــــت الوحـــدات الصـــناعیة  اتخـــاذالملوثــــة للجــــو 

ــــة  اســـتعمالكـــل التـــدابیر الالزمـــة لتقلـــیص أو الكـــف مـــن  اتخـــاذ المــــواد المتســــببة فـــي إفقــــار طبق

و فـي ســبیل  ..األوزون و المالحـظ مـن هـذه المـادة أن المشـرع أضـاف إلـزام الوحـدات الصــناعیة

ـــانون  ـــا لطابعهـــا إ اســتعمالحمایـــة األرض و مـــا فــي باطنهـــا أوجـــب الق مـــا أراضــي األراضـــي وفق

  مواردها الباطنیة إلى المبادئ استغاللذات طابع صناعي أو عمراني أو زارعي و أن یخضع 

التـــي تحكـــم قـــانون البیئـــة كمبـــدأ عـــدم تـــدهور المـــوارد الطبیعیـــة و مبـــدأ الوقائیـــة و بـــاألخص مبـــدأ 

  .شدد علیه المشرع الجزائري العقالنیة الذي

مـن أخـف الجـزاءات التـي قــد تتخــذها اإلدارة ضــد المســتغل، و  تعتبـر هـذه الوسـیلة :اإلبالغ/رابعا

 باإلعـذارالمقصـود ف .اإلجـراءات المناسـبة لتفـادي اإلضـرار بالبیئـة التخـاذیهــه بهــذا مــن خــالل تن

كجــزاء مــن الجــزاءات اإلداریــة هــو تنبیـــه اإلدارة للمخـــالف علـــى أنـــه فــي حالـــة عـــدم  أو اإلخطــار

سیخضــــع للجـــزاء  كافیــــة الــــتي تجعــــل النشــــاط مطابقــــا للشــــروط القانونیــــة فإنــــهالمعالجــــة ال اتخـــاذ

  المنصوص عنـه قانونـا كمـا یعتـبر اإلعـذار أو اإلنـذار أخـف الجـزاءات الـتي یمكـن أن توقـع

ـــ ــــة مـ ــــار هــــو مقدمـ ــــول أن اإلخطـ ــــه نقـ ــــة و علیـ ــــة البیئـ ــــانون حمای ــــام قـ ــــالف أحكـ ــــى مــــن یخـ ـن عل

  مقــدمات الجــزاء القانوني یحتـوي علـى ضـمانة مهمـة لألفـراد و هـو أن ثمـة بعـض أنـواع مـن
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الجـزاءات ال یمكـن إخضـاع األفراد إلیها مباشرة و إنما ال بد من تسبیق تطبیـق الجـزاء باإلخطـار 

و أحســن مثــال لهــذا  و لقــد تبــنى المشــرع الجزائــري أســلوب اإلخطــار فـي قــوانین حمایــة البیئــة ،

  بإعـذار مسـتغل ]1[یقـوم الـوالي" الـتي تـنص علـى  25هـو مـا نجـده في قـانون البیئـة في مادتـه 

ـــنجم عنهـــا أخطـــار أو أضـــرار تمـــس  ـــتي ی المنشـــأة الغـــیر واردة فــي قائمـــة المنشـــآت المصـــنفة وال

نجـــد  حیـث.تلـك األخطـار أو األضـراربالبیئــة و یحــدد لــه أجــال التخــاذ التـدابیر الضــروریة إلزالـة 

نصــت  التـي 10-03مــن القــانون  56أن المشـرع الجزائـري قـد تطــرق علــى اإلعــذار فـي المــادة 

فــي حـــال وقـــوع عطـــب أو حـــادث فــي المیـــاه الخاضـــعة للقضـــاء الجزائـــري، لكـــل ســـفینة أو " علــى

أن نها شـــأمحروقـــات مـــن  طـــائرة آلیـــة أو قاعـــدة عائمـــة تنقـــل أو تعمـــل مـــواد ضـــارة أو خطـــیرة أو

افع المرتبطـة بـه تشـكل خطـرا كبیـرا ال یمكـن دفعـه و مـن طبیعتـه إلحـاق الضـرر بالسـاحل أو المنـ

الالزمـة لوضـع  یعـذر صـاحب السـفینة أو الطائرة أو اآللیة أو القاعدة العائمة باتخاذ كـل التـدابیر

و فـــي ذات الســـیاق فـــإن إدارة المـــوارد المائیـــة بالوالیـــة تمـــنح مهلـــة لصـــاحب . حـــد لهـــذه األخطـــار

ن خــالل التقــاریر المنجــزة التــرخیص برمــي اإلفــرازات غیــر الســامة فــي المیــاه العمومیــة إذا تبــین مــ

إجـراءات تصـحیحیة ضــروریة فـي أجـــل  باتخــاذلتعلیمـات قــرار الرخصـة حیـث یــتم تبلیغـه  مخالفتـه

 التخـاذفرصـة ثانیـة بإعـذاره مـرة أخـرى  خـالل هـذا األجــل تمــنح لــه  بما علیهمحـدد و إذا لم یقـم 

 كوسـیلة مـن  ل أن اإلخطـارخالصـة القـول نقـو  .اإلجراءات الالزمة خالل أجل إضافي محدد

كمرحلـة أولى یتضمن خطـورة المخالفـة المرتكبــة و جســامة  وسـائل الجـزاء الـذي تلجـأ إلیــه اإلدارة

  .الحالجـزاء المترتـب عنهـا في حالـة عـدم اتخـاذ اإلجـراءات إلزالـة الم

المشـرع الجزائـري دراسـة التـأثیر مــن خــالل قــانون المنــاجم  عـرف ]1[ :دراسة مدى التأثیر/خامسا

الشــروط التــي تحــددها األحكــام التشــریعیة المتعلقــة  وثیقـــة یـــتم إعـــدادها وفـــق " أنــه ساسعلـــى أـــ

بتحدیــــد مجــــاالت  10-03القـــانون  اكتفـــىفــي حــــین ة إطــار التنمیـــة المســـتدام البیئـــة فـــيبحمایــة 

نظـام تقـویمي آخـر هـو مـوجز التـأثیر الـذي  اسـتحدثتطبیـق دراسـة مـدى التـأثیر إضـافة إلـى أنــه 

  فهو شبیه إجراء قبلي یهدف إلى تقویم آثار المشاریع و المنشآت المنعكسة على البیئة هو
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بینهـــا   االخــتالفبنظــام دارســة التــأثیر كونـــه یعتـــبر وســـیلة و أداة قانونیـــة وضـــعها غـــیر أن أوجـــه 

الضبطیة فـي میــدان حمایــة البیئــة یكمـن فـي طبیعـة األشـغال  اتالمشرع بید اإلدارة لتمارس سلط

و تأثیرهـا علـى البیئـة فالمشـاریع األقـل خطـورة تخضـع لمـوجز التـأثیر و  ةو درجة خطور  المتوقعة

فــي إجـــراءات المصـــادقة حیــث  االخــتالفدراســة أقــل صـــرامة مـــن دراســـة التـــأثیر كمـــا یـــبرز  هــي

في حین تخضع دارسة التأثیر لمصادقة الـوزیر المكلـف  ]2[یخضع موجز التأثیر لمصادقة الوالي

  إن دارسـة التـأثیر هـي وثیقـة یعـدها المختصـون مـن أجـل الكشـف عـن التـأثیرات السـلبیة  .بالبیئة

  لها مع المحیط و تقدیم بدائلالمحتمـل حدوثها على مستوى البیئة بسبب األنشطة الضارة و تفاع

  :التأثیرات و تحقیق أغراض تكمن فیما یلي لتفادي هذه

  .غیر المباشرة للمشروع تحدید مدى مالئمة إدخال المشروع في بیئته -

   .تحدید و تقییم اآلثار المباشرة أوّ في إطار المشروع المعني -

  . ةالبیئالتحقق من التكفل بالتعلیمات المتعّلقة بحمایة  -

  :مجموعة الرسوم المتعلقة بالحفاظ على البیئة 

 إن مبدأ الجبایة البیئیة یرتكز إلى قاعدة أساسیة مفادهـا أن الـذي یحـدث أكثـر ضـررا بیئـي تلـوثي

  وعلیه كلما كانت الضرائب . البیئةب اإلضراروذلك كعقوبة على  هو من یدفع ضرائب أكثر،

  قد یجعلهم یغیرون استراتیجیاتهم الصناعیة أو اإلنتاجیة  ما أكبر كلما أحس الملوثون بأثرها،

  إلى البحث في سبل اعتماد تكنولوجیات صدیقة  المرتكزة على التكنولوجیا الرخیصة الملوثة

  .للبیئة

  ]2[ :و تتمثل مجمل ها ته الرسوم في 

  .على األطر المطاطیة الجدیدةالرسم  -أ

  .الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیرها -ب

  

ــــى ، مكتبــــة الوفــــاء اإلســــكندریة، فــــي ظــــل التشــــریع الجزائــــري،حمایــــة البیئــــة  تركیــــةســــایح   ]1[         .132،ص2014الطبعــــة األول
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   الصناعیة الخاصة والخطیرةرسم لتشجیع عدم تخزین النفایات -جـ

  .رسم لتشجیع عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العالج -د

   :الرسوم التكمیلیة

  الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي-أ

  الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذي المصدر الصناعي-ب 

   :الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم -1

  .2018 الیة لسنةمال انونقمن  66المادة 

الرســـم علـــى الزیـــوت والشـــحوم وتحضـــیر الشـــحوم المســـتوردة أو المصـــنوعة فـــي التـــراب الـــوطني، 

    .والتي تنجم عن استعمالها زیوت مستعملة

  .دج للطن الواحد 18.750: یحدد هذا الرسم بـ 

  :تخصص مداخیل هذا الرسم كما یلي 

  .لبیئة والساحلالفائدة صندوق %  34-

   :الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات -

  .2018 الیة لسنةمال انونقمن  62المادة 

دج لكـل طـن مخـزن مـن النفایـات  16.500: یحدد الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات بــ 

  .أو الخطرة/الصناعیة الخاصة و

  .والساحل لبیئةالفائدة صندوق %  48 بنسبةیخصص حاصل هذا الرسم 

الرســــم التحفیــــزي علــــى عــــدم تخــــزین النفایــــات المرتبطــــة بأنشــــطة العــــالج فــــي المستشــــفیات  -3

   :والعیادات الطبیة 

  2002 الیة لسنةمال انونقمن  204المادة 

دج  30.000: یحــدد هــذا الرســم بســعر مرجعــي بـــ . 2018 الیــة لســنةمال انونقــمــن  63المــادة 

  وُیضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العالج وأنماطه في كل مؤسسة معنیة أو عن طریق. للطن
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ـــة والســـاحل %  60 بنســـبةیخصـــص حاصـــل هـــذا الرســـم .قیـــاس مباشـــر   .لفائـــدة الصـــندوق للبیئ

تكمیلــي علــى التلــوث الرســم التكمیلــي علــى المیــاه المســتعملة الصــناعیة و الرســم باإلضــافة إلــى ال

كمیـــة المرفوضـــات والكمیـــة المنبعثـــة عـــن الالجـــوي ذي المصـــدر الصـــناعي بنـــاء علـــى حجـــم أو 

  .النشاط التي تتجاوز حدود القیم

 .]1[تحدد هذه الرسوم بالرجوع إلى المعّدل األساسي السنوي المحدد عن طریق التنظیم

   :التكمیلي على المیاه المستعملة الصناعیةالرسم -أ

ــــانون المالیــــة لســــنة  94المــــادة  ــــة  46، المعــــدل والمــــتمم بالمــــادة 2003مــــن ق مــــن قــــانون المالی

ــــــــة بموجــــــــب المــــــــادة  2008 التكمیلــــــــي لســــــــنة ــــــــة لســــــــنةمال انونقــــــــمــــــــن  65المعدل   .2018 الی

   لبیئة والساحلالفائدة صندوق %  34 :ویخصص حاصل هذا الرسم كما یلي 

  .لفائدة الصندوق الوطني للمیاه%  16

 :الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي-ب

  من قانون المالیة  46، المعدل والمتمم بالمادة 2002من قانون المالیة لسنة  205المادة 

  .2018 الیة لسنةمال انونقمن  64المعدلة بموجب المادة  ،2008التكمیلي لسنة 

  .لفائـــــــــــدة الصـــــــــــندوق للبیئـــــــــــة والســـــــــــاحل %  50بنســـــــــــبةیخصـــــــــــص حاصـــــــــــل هـــــــــــذا الرســـــــــــم 

  ): رفع القمامات المنزلیة(رسم التطهیر 

   1981المتضمن قانون المالیة  31/12/1980المؤرخ في  80/12القانون -

  21المادة  2015قانون المالیة التكمیلي -

  267إلى  263قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المواد من -

 :مجموع الرسوم المتعلقة بالحفاظ على البیئة

 المطاطیة الجدیدة األطرالرسوم على  –1

  60المادة  2006قانون المالیة لسنة 

    46المادة  2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  

  .40،ص )والیة مستغانم(2018ي لفائدة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ینایریوم تكوین ]1[

77 

http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/


    12المادة  2017قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  :الرسم على الزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم -2

  61المادة  2006قانون المالیة لسنة 

    46المادة  2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 

    66المادة  2018قانون المالیة لسنة 

  ]1[ :الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات الصناعیة –3

  203المادة  2002قانون المالیة لسنة 

      2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  62المادة  2018قانون المالیة لسنة 

  :      الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأ نشطة العالج  -4

      2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 

   63المادة  2018قانون المالیة لسنة 
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لقد حاولنا فـي هـذا الفصـل مـن المـذكرة أن نتطـرق إلـى بعـض الجهـود الدولیـة والوطنیـة لحمایـة   

البیئة ،حیث ركزنا علـى القـانون الـدولي للبیئـة كدسـتور عـالمي فـي هـذا الشـأن وكیـف أن لـه دور 

 ، دون أن ننســـى المنظمـــات الدولیـــة بشـــقیها الحكومیـــةكبیــر فـــي تحقیـــق بعـــض التوازنـــات البیئیـــة 

 ر حكومیــة وســعیها الحثیــث فــي كــبح التجــاوزات التــي تمارســها كبریــات الــدول الصــناعیة فــيوالغیــ

  .تعاملها مع البیئة والالمباالة تجاه األخطار المحدقة بكوكبنا

اإلســـتراتیجیة  وماهیـــةأمـــا فیمـــا تعلـــق الجزائـــر فقـــد بینـــا واقـــع البیئـــة فیهـــا وٕاشـــكالیة الحفـــاظ علیهـــا 

الوصـــیة والوســـائل و اآللیـــات القانونیـــة التـــي تســـمح  الهیئـــات اإلداریـــة تتجلـــى فـــيالتـــي الوطنیـــة 

    .التهدیدات التي تعترضهابالحفاظ على البیئة وحمایتها من مختلف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79 



  

  

  

  

  

  

  

  ةــــــــــمخــــــــــاتال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



إن االهتمـــــام الـــــدولي و الـــــوطني بموضـــــوع حمایـــــة البیئـــــة نـــــابع أساســـــا مـــــن األخطـــــار          

والمشـــاكل التـــي أصـــبح الجمیـــع عرضـــة لهـــا، غیـــر أن هـــذه الحمایـــة ال تكتمـــل إال إذا تضـــافرت 

الجهـــود مجتمعـــة ســـواء مـــن الســـلطات العالمیـــة أو المحلیـــة أو المنظمـــات و الجمعیـــات المهتمـــة 

ه األخیــرة بــدور ال غنــى عنــه فــي تحدیــد المخــاطر وتقیــیم األثــار بحمایــة البیئــة، حیــث قامــت هــذ

البیئیــة، و اتخــاذ اإلجــراءات لمعالجتهــا، كمــا ســاهمت برصــد االهتمــام العــام و السیاســي بالقضــایا 

البیئیـة و اإلنمائیـة،و اكتسـبت المنظمــات الدولیـة غیـر الحكومیـة، مــن خـالل جهودهـا و إنجازاتهــا 

نهــوض بحمایــة البیئــة و المحافظــة علیهــا، شــهرة و نفــوذ كبیــرین علــى ونشــاطاتها المیدانیــة فــي ال

الســاحة الدولیــة، إذ أصــبحت تحظــى باهتمــام كبیــر مــن جانــب الــدول و المنظمــات الدولیــة غیــر 

بــل حتــى مــن قبــل األفــراد، و هــذا مــن أجــل االســتفادة مــن خبراتهــا الممیــزة فــي مجــال الحكومیــة، 

حـــل الـــدول فـــي العدیـــد مـــن المجـــاالت و الســـیما المجـــال حمایـــة البیئـــة، فهـــذه المنظمـــات حلـــت م

البیئي، و ذلك بفضل اسـتراتیجیاتها المختلفـة، و األجهـزة المكونـة لهـا و الخبـرة العلمیـة والمیدانیـة 

كمـا تـزداد أهمیـة هـذه المنظمـات البیئیـة بشـكل بـارز  .التي یتسم بها أعضـاؤها و المنتسـبین إلیهـا

أحـــد المصـــادر الرئیســـیة و األساســـیة التـــي تســـاهم فـــي نشـــر  بحكـــم دورهـــا و بحكـــم كونهـــا تشـــكل

الوعي البیئي ألعضاء المجتمع الدولي، هذا الوعي الذي یعد بمثابة خطوة هامة لحمایـة البیئـة و 

كـل هـذا .الحفاظ علیها من خالل تكوین المجتمع الدولي و إكسـابه سـلوكیات إیجابیـة اتجـاه البیئـة

مر بهــذه المنظمــات، بحیــث أصــبحت شــریكا فعــاال یحســب لــه یعــود إلــى االعتــراف الــدولي المســت

ألـــف حســـاب فـــي كبریـــات المـــؤتمرات و اإلعالنـــات و مـــا یـــنجم عنهـــا مـــن اتفاقیـــات و معاهـــدات 

دولیــة تــنظم و تحتــوي مجمــل المشــكالت البیئیــة التــي أضــحت تــؤرق العــالم بأســره، وهنــا نجــد أن 

هذه االتفاقیات من قبل الـدول المصـادقة  المنظمات الدولیة غیر الحكومیة قد حرصت على تنفیذ

علیهــا، و هــذا مــا أســهم فــي تطــویر القــانون الــدولي البیئــي و ترقیتــه، بــل األكثــر مــن ذلــك أخــذت 

 .بعــــین االعتبــــار ضــــرورة االلتــــزام بــــاحترام هــــذا القــــانون فــــي ظــــل الحــــروب والنزاعــــات الدولیــــة

تـم التوصـل إلیهـا مـن خـالل الوقـوف و بناء علـى مـا تقـدم یمكـن تقـدیم مجموعـة مـن النتـائج التـي 

علـــى مكانـــة المنظمـــات الدولیـــة غیـــر الحكومیـــة البیئیـــة فـــي المجتمـــع الـــدولي، و كـــذا مـــن خـــالل 
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الجهــود المبذولــة مــن قبــل هــذه المنظمــات بغیــة مواجهــة تــدهور البیئــة علــى المســتویین المحلــي و 

  .العالمي و العمل على درء مشاكل البیئة و تبیان انعكاساتها

هــاجس عــالمي  هــوأن موضــوع البیئــة والتلــوث البیئــي  نتیجـة لمــا ســبق وكحصــیلة جزئیــة نســتنتج 

قد تعدى وتجاوز الحدود واألقالیم ،وبالنظر إلى الجهود الرامیـة إلـى خلـق تـوازن بیئـي خاصـة فـي 

ظل التطـورات الراهنـة وانعكاسـاتها علـى الكائنـات الحیـة التـي تعـیش علـى هـذا الكوكـب ،غیـر أن 

الدول الكبرى خاصة الصناعیة منها وبالرغم من نسبة التلوث التـي تتسـبب فیهـا غیـر أنهـا بعض 

لــم تبــدي رغبتهــا ونیتهــا الحســنة فــي التعــاون ألجــل الحــد مــن ظــاهرة التلــوث ،مــن أجــل هــذا كلــه 

ارتأینـــا توجیـــه بعـــض التوصـــیات علهـــا تلقـــى صـــدى لـــدى الـــبعض وبالتـــالي نشـــارك ولـــو بـــبعض 

  :لتي تحسب لنا في المحافظة على البیئة وذلك من خاللالمساهمات الفعالة ا

تـــوفیر آلیـــات التنســـیق بـــین المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة و الفواعـــل الدولیـــة األخـــرى، وهـــذا عـــن *

طریــق عقــد اجتماعــات دوریــة مشــتركة لتنســیق جهــود المتخــذة فــي مجــال حمایــة البیئــة، و كــذلك 

حكومیــة منهــا، و اإلقلیمیــة وكــذا المنظمــات العمــل بــین جهــود المنظمــات الدولیــة غیــر ال*تنســیق 

المحلیة، و هـذا مـن خـالل عقـد المـؤتمرات و اللقـاءات و التشـاور حـول مختلـف المخـاطر البیئیـة 

  .التي تهدد الكوكب الحي

تقـــدیم الـــدعم و االهتمـــام بمیزانیـــة المنظمـــات الدولیـــة غیـــر الحكومیـــة البیئیـــة حتـــى تـــتمكن مـــن *

  .جال حمایة البیئةمباشرة أعمالها الهامة في م

وجــوب تقریــر مبــدأ إعفــاء الشــركات و المنشــآت التــي تحــافظ علــى البیئــة مــن بعــض الضــرائب *

ــــع مخططاتهــــا االســــتثماریة المســــتقبلیة،  ــــة فــــي جمی ــــى إدراج بعــــض األهــــداف البیئی لتحفیزهــــا عل

بالمقابـــل ضـــرورة إقـــرار مبـــدأ الضـــرائب التصـــاعدیة علـــى الشـــركات و المنشـــآت ذات الســـلوكات 

  .الماسة بالبیئة

تـــوفیر آلیـــات التنســـیق بـــین المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة و الفواعـــل الدولیـــة األخـــرى، وهـــذا عـــن *

طریــق عقــد اجتماعــات دوریــة مشــتركة لتنســیق جهــود المتخــذة فــي مجــال حمایــة البیئــة، و كــذلك 

تنســـیق العمـــل بـــین جهـــود المنظمـــات الدولیـــة غیـــر الحكومیـــة منهـــا، و اإلقلیمیـــة وكـــذا المنظمـــات 
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عقـد المـؤتمرات و اللقـاءات و التشـاور حـول مختلـف المخـاطر البیئیـة  ا مـن خـاللالمحلیة، و هـذ

  .التي تهدد الكوكب الحي

تقـــدیم الـــدعم و االهتمـــام بمیزانیـــة المنظمـــات الدولیـــة غیـــر الحكومیـــة البیئیـــة حتـــى تـــتمكن مـــن *

  مباشرة أعمالها الهامة في مجال حمایة البیئة

منشــآت التــي تحــافظ علــى البیئــة مــن بعــض الضــرائب وجــوب تقریــر مبــدأ إعفــاء الشــركات و ال*

ــــع مخططاتهــــا االســــتثماریة المســــتقبلیة،  ــــة فــــي جمی ــــى إدراج بعــــض األهــــداف البیئی لتحفیزهــــا عل

بالمقابـــل ضـــرورة إقـــرار مبـــدأ الضـــرائب التصـــاعدیة علـــى الشـــركات و المنشـــآت ذات الســـلوكات 

  .الماسة بالبیئة

لــدى عامــة النــاس عــن لیــة والمؤسســات الدولیــة أن الحكومــات المح مــن قبــل نشــر الــوعي البیئــي*

طریـق المنــاهج الدراســیة فــي المـدارس، والجامعــات، ووســائل اإلعــالم مـن إذاعــة وتلفزیــون وجرائــد 

  . ووسائل تواصل اجتماعي وغیرها، وتأسیس جمعیات حمایة البیئة

عثـة التـي تتسـّبب إصدار التراخیص والتصاریح البیئیـة التـي تعطـي الحـق فـي إیقـاف المـواد المنب*

في التلّوث البیئي، وٕالزام الجهات المعنیة على االلتزام بهذا، سیساعد هذا في الحفـاظ علـى البیئـة 

  . والحد من التلوث

فرض الضرائب البیئیة فهي تساعد في الحّد من انتشـار التلـوث البیئـي، وفـرض غرامـات مادیـة *

لمتعلقــــة بالبیئــــة، وٕاعطــــاء حــــوافز مالیــــة علــــى المصــــانع والمؤسســــات التــــي ال تلتــــزم بــــالقوانین ا

  . ومعونات لكل المصانع التي تسعى للتصرف وفق األهداف البیئیة

أمـا علـى الصـعید الشخصـي یجـب المحـافظ علـى البیئـة المحیطـة بنـا، وعـدم رمـي األوسـاخ فــي *

الشــارع، وفــي المیــاه العذبــة، والبحــار، والحــرص علــى وضــع القمامــة فــي المكــان المخصــص لهــا 

  .تفادًیا النتشار األمراض

االعتمــاد علــى الــدراجات الهوائیــة بشــكل أساســي فهــي صــدیقة للبیئــة، والحــد قــدر اإلمكــان مــن *

  . استخدام السیارات، ووسائل النقل، حیث تتسبب عوادم السیارات في زیادة نسبة التلوث
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واأللمنیــوم، والــورق، فبــدًال مــن تطبیــق نظــام إعــادة تــدویر الَفضــالت ِمثــَل الزُّجــاج، والبالســتیك، *

المهمــالت یمكــن اســتخدامها فــي أمــور مفیــدة، ســیحد هــذا مــن تلــوُّث الهــواء نتیجــة  رمیهــا فــي ســلة

  . حرق هذِه الُمنتجات

المصافي ع وضع الدولة مجموعة من الضوابط آللیة تصریف مخلفات المصانع، وٕالزامها بوض*

  . لفات في المیاه العذبة والبحار واألنهارللحد من التلوث البیئي، ومنعهم من رمي المخ

ــــاطق الســــكنیة، وداخــــل المــــدن، وٕاعــــادة * ــــى التشــــجیر، وزراعــــة األشــــجار فــــي المن التشــــجیع عل

استصــالح األراضــي القاحلــة، حیــث تعمــل األشــجار علــى امتصــاص ثــاني أكســید الكربــون الــذي 

  .یعد من غازات االحتباس الحراري

مجـــرد أراء نـــدعو إلـــى محاولـــة األخـــذ بهـــا وتطبیـــق مـــا یمكـــن لإلشـــارة فـــإن هـــذه التوصـــیات تبقـــى 

تطبیقه على أرض الواقع  من أجـل العـیش فـي بیئـة نظیفـة ونقیـة وحفاظـا منـا علـى كوكبنـا والحـد 

من االستغالل الالعقالني للمصادر الطاقویـة وتغلیـب المصـلحة العامـة  العالمیـة علـى المصـالح 

 ".ل عالم نظیف وبیئة سلیمةمن أج" الشخصیة الوطنیة شعارنا في ذلك
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  :المراجع و المصادرقائمة 

I. المصادر:  

  .القرآن الكریم* 

كتـــاب (مســتلة مـــن إبهــاج المســلم بشـــرح صــحیح مســلم.عبــد اهللا بــن حمـــود الفــریح" الحــدیث النبــوي الشـــریف* 

  "WWW.denana.com)الطهارة

  :الكتب-أ

ـــة مصـــطفى عـــامر.د -1 ـــة  -حمـــدي عطی ـــانوني الوضـــعي واإلســـالمي،دار الفكـــرحمای  البیئـــة فـــي النظـــام الق

  .الجامعي اإلسكندریة

حمایــــــة البیئــــــة فــــــي ظــــــل التشــــــریع الجزائري،مكتبــــــة الوفــــــاء القانونیــــــة اإلســــــكندریة،الطبعة -ســــــایح تركیــــــة -2

  .2014األولى

  .2014الجزائر ، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ، ،دار هومة للنشر والتوزیع -أحمد لكحل. د -3

  .التوزیع عمان األردن و اإلسالم و البیئة ،دار الجامد للنشر -محمد مرسي محمد مرسي -4

  .حمایة البیئة في ظل القانون الدولي ، دار الجامعة الجدیدة -ریاض صالح أبو العطا. د -5

قـــانون حمایـــة البیئـــة فـــي ضـــوء الشـــریعة ،دار المطبوعـــات الجامعیـــة أمـــام كلیـــة  -ماجـــد راغـــب الحلـــو. د -6

  .إسكندریةالحقوق 

البیئــة ،دار الخلدونیـــة القبــة القدیمــة الجزائـــر   المنظمـــات الحكومیــة ودورهــا فـــي حمایــة -میلــود موســعي.أ -7

  .2017 الطبعة

دار   المحلیـــة والمجتمـــع المـــدني ، حمایـــة البیئـــة فـــي الجزائـــر، دور الجماعـــات -عبـــد المجیـــد رمضـــان. د -8

  .مجدالوي

  .2013الوفاء القانونیة اإلسكندریة،الطبعة األولى  مكتبة حمایة البیئة ، قانون -الشافعي أحمد حسن. د-9

  :الرسائل والمذكرات-ب

دور الجماعــات المحلیــة فــي حمایــة البیئــة ، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق  -الحــاجي ســید أحمــد -1

  .2014/2015،جامعة مستغانم ،

دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایـة البیئـة ، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي  -موالید صلیحة -2

  .2016-2015العلوم السیاسیة ،جامعة مستغانم ،
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مذكرة لنیـل شـهادة  -دراسة حالة الجزائر.دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة  -غنیة ابریر -3

  .2009/2010. الماجستیر في العلوم السیاسیة كلیة الحقوق قسم العلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر باتنة

أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي -اآللیــات القانونیــة للوقایــة مــن تلــوث البیئــة  -بوزیــدي بــوعالم  -4

  .2017/2018جامعة أبو بكر بلقاید تلمسانالقانون العام 

مذكرة تخرج الماسـتر تخصـص قـانون  -الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري  -بن صدیق فاطمة -5

  .2017/2018الملحقة الجامعیة مغنیة قسم الحقوق جامعة أبي بكر بلقاید تلمسانعام معمق 

مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي القــانون  -مبــدأ الحیطــة فــي القــانون الــدولي للبیئــة  -براكنــي بــن عبــد اهللا  -6

  .2015/2017الطاهر موالي سعیدة.جامعة دالعام معمق 

  :األیام الدراسیة-ج

  ).والیة مستغانم(2018یوم تكویني لفائدة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ینایر -1

II. المراجع:  

  :األنترنات-أ

 29دراســــــة واقــــــع البیئــــــة فــــــي الجزائــــــر .موقــــــع الموســــــوعة الجزائریــــــة للدراســــــات السیاســــــیة واالســــــتراتیجیة -1

  .2016مارس

  :المجالت-ب

ــة العلــوم اإلنســانیة واالجتماعیــة جامعــة  -جهــود الجزائــر فــي مواجهــة مشــكالت البیئــة -رادف لقمــان -1 مجل

  .2017جوان/29عمار ثلیجي األغواط الجزائر العدد
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  الفهرس

  الصفحة                                   الموضوع                                  

  اإلهداء 

  الشكر 

  01-- ------------------------------ -----------المقدمة 

  05----- ---- -------------- ماهیة البیئة والتلوث البیئي :الفصل األول

  06-- ----------------------------- البیئةمفهوم  :المبحث األول

  06-- -----------------------------تعریف البیئة :المطلب األول

  06-- ------------- التعریف اللغوي ،اإلسالمي و االصطالحي:الفرع األول

  08--- ----------------- ---------- التعریف القانوني:الفرع الثاني

  10- ------------------------- وأنواع البیئةمكونات  :المطلب الثاني

  10-------------- ------------------ عناصر البیئة:الفرع األول

  13--------------------------------- األنواع البیئیة:الفرع الثاني

  14----------- ------------------- التلوث البیئي :المبحث الثاني

  14------- ------------------- وأنواعه التلوث البیئي :المطلب األول

  14 ------------- -------------- تعریف التلوث البیئي :الفرع األول

  15------------ -----------------أنماط التلوث البیئي:الفرع الثاني

  20------ --------------مصادر ومخاطر التلوث البیئي :المطلب الثاني

  20---------- -------------------------المصادر :الفرع األول

  24 ----------------- ------------------المخاطر:الفرع الثاني

  27- --------------------------------- -:ل األولــة الفصــاتمــخ

  28---- -------المجهودات الدولیة والوطنیة ألجل حمایة البیئة :يـــالثانل ــــالفصّ 

86 



  29------- ------------ حمایة البیئة على المستوى الدولي :المبحث األول

  29---------------- من خالل القانون الدولي لحمایة البیئة :المطلب األول

  29-- ---------------------------- التعریف والمبادئ :الفرع األول

  32-- -------------------------ادرـالخصائص والمص :الفرع الثاني

  37- ---ةمـة وغیر الحكو ـة الحكومیـات الدولیـمن خالل دور المنظم :الثانيالمطلب 

  37- ---------------------الماهیة مع ذكر بعض النماذج :الفرع األول

  فعالیة المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة:الفرع الثاني

  47---------------------------------- ةـة البیئـفي مجال حمای

  ةـة الوطنیـالسیاس حمایة البیئة على المستوى الوطني أو :المبحث الثاني

  50- -------------------------------------------ةـیئـللب

  51--- ------------------ --ئرـة في الجزاـإشكالیة البیئ :المطلب األول

  51 --------------------------رـواقع البیئة في الجزائ :الفرع األول

  56 -------------------- زائرـة في الجـة للبیئـة العامـالسیاس:الفرع الثاني

  57 -------------------رـزائــة في الجـة البیئـآلیات حمای :المطلب الثاني

  57 -----------اـة بهــــة المكلفـات اإلداریـیئـــــة والهـة اإلداریـالحمای: الفرع األول

  69--- --------------------ةــل القانونیـــائـب والوسـالیـاألس:يـالفرع الثان

  78--- -------------- ----------------:الـثانـــي لـــصــة الفـاتمـخ

  79- -----------------------------------------:ةـاتمـــخال

  83------- ------------------------:عـادر والمراجــة المصـــائمـــق

  85--- ---- - ----------------------------------:رســـالفه

 88--- ---- -- ----------------------------:رةـــص المذكــملخ
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إستراتیجیات حمایة البیئة "لقد حاولنا في هذه المذكرة المدرجة تحت عنوان 

حیث  .أن نبرز أهم المحطات المتعلقة بحمایة البیئة 

تناولنا في الفصل األول ماهیة البیئة وكذا التلوث البیئي وكیف أن لهذا األخیر 

أما الفصل الثاني . وحتى آثار سلبیة على مختلف الكائنات الحیة

الدولي للبیئة باإلضافة إلى  فقد تم تخصیصه للمجهودات الدولیة من خالل القانون

حكومیة ومدى فاعلیتها في هذا المجال ، ثم 

عرجنا على إشكالیة البیئة في الجزائر محاولین التطرق إلى واقع البیئة في الجزائر 

والسیاسة الوطنیة المنتهجة في ذلك مرورا بأهم الهیئات اإلداریة المخولة ، باإلضافة 

لنخلص في النهایة إلى . متبعة 

التخفیف من حدة  إسداء وطرح  بعض التوصیات  علها تلقى صدا والتي من شأنها 

                                        

  التلوث�البي��

  املنظمات�ا���ومية�وغ���ا���ومية

 

 

 

المذكرة مــلخص  

 
 

لقد حاولنا في هذه المذكرة المدرجة تحت عنوان 

أن نبرز أهم المحطات المتعلقة بحمایة البیئة " من منظور دولي ووطني

تناولنا في الفصل األول ماهیة البیئة وكذا التلوث البیئي وكیف أن لهذا األخیر 

وحتى آثار سلبیة على مختلف الكائنات الحیة ومآالت

فقد تم تخصیصه للمجهودات الدولیة من خالل القانون

حكومیة ومدى فاعلیتها في هذا المجال ، ثم الوغیر  دور المنظمات الدولیة الحكومیة

عرجنا على إشكالیة البیئة في الجزائر محاولین التطرق إلى واقع البیئة في الجزائر 

والسیاسة الوطنیة المنتهجة في ذلك مرورا بأهم الهیئات اإلداریة المخولة ، باإلضافة 

متبعة ال إلى التركیز على أهم الوسائل واألسالیب القانونیة

إسداء وطرح  بعض التوصیات  علها تلقى صدا والتي من شأنها 

                                           .التلوث واالنتهاكات الصارخة  في حق البیئة 

التلوث�البي��/3ةالبي�ي�/2 �س��اتيجيات/1:الكلمات المفتاحية

املنظمات�ا���ومية�وغ���ا���ومية/5القانون�الدو���للب�ئة

  إش�الية�الب�ئة����ا��زائر

لقد حاولنا في هذه المذكرة المدرجة تحت عنوان          

من منظور دولي ووطني

تناولنا في الفصل األول ماهیة البیئة وكذا التلوث البیئي وكیف أن لهذا األخیر 

ومآالتمصادر 

فقد تم تخصیصه للمجهودات الدولیة من خالل القانون

دور المنظمات الدولیة الحكومیة

عرجنا على إشكالیة البیئة في الجزائر محاولین التطرق إلى واقع البیئة في الجزائر 

والسیاسة الوطنیة المنتهجة في ذلك مرورا بأهم الهیئات اإلداریة المخولة ، باإلضافة 

إلى التركیز على أهم الوسائل واألسالیب القانونیة

إسداء وطرح  بعض التوصیات  علها تلقى صدا والتي من شأنها 

التلوث واالنتهاكات الصارخة  في حق البیئة 
  

الكلمات المفتاحية

القانون�الدو���للب�ئة/4                     

إش�الية�الب�ئة����ا��زائر/ 6
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