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 تفعيل فكرة المواطنة البيئية في السياسات التشريعية_

  -دراسة مقارنة-

 ، عليان بوزيان.د

 جامعة تيارت 

 مقدمة: 
وهي تمثل واحدة من أخطر ، تحتل قضية حماية البيئة أهمية دولية كبرى

الحديث إن لم تكن أخطرها على اإلطالق لتعلقها بمستقبل  القضايا في العصر
البشرية ومصير النوع اإلنساني؛ فالحالة المأساوية الملوثة التي وصل إليها 

نتيجة اإلسراف في استعمال الموارد الطبيعية وعدم ترشيد ، الكوكب األرضي
، البشريةوما يشهده من تلوث متزايد ومخيف بات يهدد الحضارة ، استغاللها

وينذر بكارثة بيئية شاملة  بدأت مظاهرها تنعكس علىارتفاع درجة حرارة 
، وكذلك أزمة نقص المياه العذبة وتلوثها، واتساع فجوة األوزون، األرض

 واضمحالل الغابات الطبيعية. 

بحيث ال ، لقد كانت نتائج هذا التلوث البيئي جسيمة وبالغة الخطورة
نكار آثارها على صحة اإلنسان و  قل تجاهلهايستطيع  معها أي إنسان عا ا 

ألمر الذي  أيقظ لدى اإلنسان المعاصر الوعي البيئي ا، وحقوق األجيال القادمة
يقاظ وعي الشعوب والمشرعين بالخطر الداهم، من أجل تدارك ما بقي وحث ، وا 

والمبادرة ، الدول على المستوى العالمي نحو الشعور بالمسؤولية تجاه الوضع
وهو الوعي الذي ينطلق من ، حماية البيئة والطبيعة من االعتداء عليهاإلى 

اعتبار اإلنسان مستخلف ومستأمن على البيئة وليس مالكًا لها ومن ثم فال 
من خالل إعادة تكييف ، يمكن له أن يتصرف فيها على هواه دون ضوابط

بيئة إلى عالقة البيئة من عالقة ملكية اإلنسان المطلقة للو  العالقة بين اإلنسان
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وليس مالكًا ، اعتبار اإلنسان مجرد وصي ومستخلف على هذه الموارد البيئية
 لها. 

وفي ظل عالمية حقوق اإلنسان بأجيالها الثالث والتي يعتبر الحق في 
البيئة واحدا من أهم حقوق جيلها الثالث؛ فان هناك اتفاق دولي يعترف أنه 

لحقوق التقليدية )السياسية والمدنية ينبغي أن تضاف الحقوق البيئية إلى ا
واالجتماعية( للمواطنين في مجال عولمتها وحمايتها دوليا. وكان من الطبيعي 

هذا الخيار من تشكيل ، أن تتبنى منظمة األمم المتحدة بحكم مسؤولياتها الدولية
ووضع االتفاقيات والمعاهدات التي تؤدي ، اللجان وعقد المؤتمرات لحماية البيئة

مما أدى إلى تبلور فكرة جديدة في القانون البيئ ،  ى إعادة التوازن إلى البيئةإل
فضال عن ، المعاصر عرفت بفكرة :"المواطنة البيئية"ببعدها الوطني والدولي

وظهر في ، ُعد أحد فروع القانون الدولي العام، إحداث قانون بيئي دولي جديد
للحد من تلوث البيئة ، دولاتفاقيات دولية وقوانين محلية على مستوى ال

وبالتالي فقد صارت حقوق المواطنة ، والحيلولة من االعتداء عليها، وحمايتها
 -البيئة تتجاوز الحدود الوطنية لتؤكد على حقوق البيئية العالمية والمسؤوليات 

 للتركيز على كل ما يحفظ ويخطط لالستخدام المستدام للموارد كوكبنا.

وأهم نتائجها في ، البحث مضمون فكرة المواطنة البيئيةوعليه سيعالج هذا 
قرارهاو  وضمانات حمايتها، ووسائل صناعتها، مجال حماية البيئة خصوصا ، ا 

في مجال تفعيلها للمشاركة في صنع القرارات البيئية في مختلف المشاريع 
 من خالل مبحثين على النحو األتي:، المجتمعية التنموية

 

 مضمون فكرة المواطنة البيئية.المبحث األول:  
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المبحث الثاني:  تفعيل حقوق المواطنة البيئية ونتائجها في مجال 
 حماية البيئة.

 

 المبحث األول: مضمون فكرة المواطنة البيئية.
من بين أهم ايجابيات الخيار الديمقراطي شيوع مفهوم المشاركة الشعبية 

ليشمل ويمتد إلى المشاركة في في التسيير العمومي وفي مصادر اتخاذ القرار 
حماية البيئة من خالل مفاهيم المواطنة البيئية التي ترتكز على تحمل 

فهل من الممكن أن نتحدث عن ، المسؤوليات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة
"المواطنة البيئية" في القانون البيئي؟ وما مضمونها؟ وكيف يمكن صناعة 

 فظ لها والمدافع عنها؟المواطن الصديق للبيئة والمحا

لإلجابة عن هذه اإلشكاالت كان البد من تطوير الوعي البيئي لألفراد  و
خلق الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع حتى تتحقق و  عن طريق التأهيل البيئي

 المعرفة البيئية الالزمة بمخاطر التدهور البيئي.

ئي أساس العالج من ذلك ان االهتمام بالوقاية عن طريق تفعيل الوعي البي
الدائم و  مما سينعكس على السلوك البيئي االيجابي، التدهور البيئي المتسارع

الذي هو شرط من خالل هي تحقق للفرد القيام بتأدية دورة بشكل إيماني فعال 
يتضح هذا جليا في ، و ازدهارها وصيانتها لألجيال القادمة، و في حماية البيئة

نشر الثقافة و  أهميته عند العمل على تنميتهو  ئيالدور الذي لعبه الوعي البي
 المعرفة بين أفراد المجتمع.و  البيئية

وجدددير بالمالحظددة تقريددر أن العمددل علددى تعزيز"المواطنددة البيئيددة" هددو فددي بداياتدده 
خصوصدددا فدددي دولندددا العربيدددة حيدددث الزالدددت البيئدددة عنددددنا بكدددرا لدددم تعبدددث فيهدددا ، المبكدددرة

أيادي أعداء البيئة مدن أصدحاب الجشدع وتحقيدق الدربح دون دراسدة لجددوى التدأثير علدى 
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ومن ثم يستحسن أن نسدتعرض ظدروف نشدأة هدذه الفكدرة الحديثدة قبدل أن نحداول ، البيئة
 نشائها.وأهداف إيجادها وا  ، معالجة مفهومها ومضمونها

 المطلب األول: مفهوم ونشأة فكرة المواطنة البيئية.

 الثاني:دور الوعي البيئي في مجال صناعة المواطنة البيئية اإلنسانية. المطلب

 المطلب األول: مفهوم ونشأة فكرة المواطنة البيئية.

المواطنددددة البيئيددددة فكددددرة مسددددتحدثة وليددددد اسددددتفاقة الضددددمير العددددالمي عقددددب تنددددامي  
وهددي فكددرة مددن إبددداع العقددل اإلنسدداني بقصددد إيقدداظ وعددي المشددرع ، ظدداهرة التلددوث البيئددي

مدددن خدددالل ضدددرورة ، الددددولي والدددوطني بسدددرعة التحدددرك لحمايدددة حقدددوق اإلنسدددان البيئيدددة
ممددددا يعددددزز تقريددددر ، لمتعلقددددة بالتنميددددةاستحضددددار البعددددد البيئددددي فددددي جميددددع التشددددريعات ا

 المسؤولية البيئية العالمية.

، وهي بذلك فكرة محفزة للمواطن أيضا من خالل غرس فيه القيم البيئية
مما يخلق لديه التزام شخصي ، وربطها بقضية الوجود اإلنساني على األرض

ل المشاركة مث، لمعرفة المزيد عن البيئة بغية اتخاذ اإلجراءات البيئية المسؤولة
نشاء منظمات وجمعيات بيئية ، و في صنع القرار البيئي لتعزيز االستدامة ا 

 لتعزيز مقتضيات المواطنة البيئية.

لقد برزت فكرة"المواطنة البيئية" في النظرية السياسية بعد فشل السياسات 
الحكومية في إيقاف التدهور البيئي؛ وهي فكرة وضعت ألول مرة من طرف 

، وهي آخذة في االنتشار في جميع أنحاء دول العالم اآلن، الكندية وزارة البيئة
ويقصد بها: "سلوك شخص ينظر إليه على أنه عضو في النظام البيئي مع 

وخاصة المسؤولية للحفاظ على السالمة ، حقوق ومسؤوليات المصاحبة
والمقصود من تفعيل المواطنة ، اإليكولوجية والحق في الوجود في بيئة صحية
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بيئية تمكين المواطنين من التأثير على الحكومات والقطاع الخاص من أجل ال
 1تحقيق أنماط أكثر السليمة بيئيا والمنصف لإلنتاج واالستهالك.

غير أن البدايات األولى لها كفكرة فلسفية ومفاهيمية تعود إلى اإلسالم 
عندما جعل ، بين البيئةو  الذي يعد أول من نظر للعالقة المتوجبة بين اإلنسان

 حمايتها مقصدا أساسيا وضروريا للوجود اإلنساني.

كما أن نشأة المواطنة البيئية العالمية مصدره أيضا نابع  من عدة مواثيق 
الذي عد وثيقة جامعة للقيم والمبادئ  ميثاق األرضعالمية خصوصا قمة 
وهي الوثيقة  التي حددت مسؤوليات وحقوق كل ، المحققة لمستقبل مستدام

ص اتجاه البيئة. وبهذا تستهدف المواطنة البيئية العالمية الحصول على شخ
معرفة أفضل للبيئة من أجل استخدام تلك المعلومات كأداة التخاذ إجراءات 

وهو تطور الحياة ، الفردية والجماعية على حد سواء، مواطن مسؤول عن البيئية
عية بين األفراد االجتماعية التي برفع قيمة العالقة السياسية واالجتما

من وجهة نظر بناء على صفقة جديدة حيث البيئة هو عامل ، والجماعات
 أساسي في الحفاظ من أجل ضمان بقاء اإلنسان.

 :الفرع األول: المواطنة البيئية في ظل مقاصد الشريعة اإلسالمية 
، شاءت حكمة اهلل عّز وجّل أن يجعل من األرض محور الحياة اإلنسانية

وثروات طبيعية هائلة ، بجميع ما يحتاج إليه اإلنسان من نبات وحيوانفأمدها 
تأكيدًا للعالقة بين خالفة ، لإلفادة منها واالنتفاع بما في األرض وتعميرها

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك   تلك العالقة التي أشار إليها رب العزة بقوله:، اإلنسان والبيئة
قرنًا ، أي قومًا يخلف بعضهم بعضاً   أَلْرِض َخِليَفة  ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي ا

َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم   بعد قرن، وجياًل بعد جيل، ويقول فيها المولى عّز وجّل: 
                                                             

1-Alicia Bárcena ،Global Environmental Citizenship  voir ،

http://www.ourplanet.com/imgversn/ 

http://www.ourplanet.com/imgversn/
http://www.ourplanet.com/imgversn/
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، فكل جيل أمين على ما استخلف عليه، يحافظ على هذه  1 َخالَِئَف اأَلْرضِ 
 .2البيئة ملكية انتفاع ال رقبةاألمانة ويسلمها للجيل الذي يليه، أي أّنه يملك 

، ومادام اإلنسان مستخلفًا في األرض فليس له أن يتحكم في عناصر البيئة
ألّنه في الحقيقة يتعسف في استخدام حقه باحتكاره ، مدعيًا أن ذلك حقه المطلق

البيئة لنفسه واستمتاعه بها ألقصى درجة على نحو يحرم األجيال القادمة من 
َوَلُكْم ِفي األْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع  :مرفوض امتثااًل لقوله تعالىخيراتها وهو أمر 

وهو ما يستفاد من قوله ، ِإَلى ِحيٍن" أي االستثمار دون إسراف أو استنزاف
 3ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق اللَِّه َوال تَ ْعثَ ْوا ِفي األْرِض ُمْفِسِدينَ .. بقوله: تعالى
َوال تُ ْفِسُدوا ِفي األْرِض بَ ْعَد  :وقوله أيضاً  4َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفواوَُكُلوا  وقوله 

 .  5ِإْصالِحَها

وهو أيضا مركز مشكالت الحفاظ ، فالمواطن أهم محور للحفاظ علي البيئة
لذلك فالمدخل الرئيسي للحفاظ علي البيئة يكون من خالل االنتماء ، علي البيئة
علي البيئة، والمسئولين للحفاظ ، شراكة بين كل المواطنينفهناك ، للبلد الواحد

وهي حقيقة يجب التأكيد عليها في تحديد وصناعة المواطنة البيئية، فجماع ما جاء 
في الدين من أمر بحفظ البيئة ونهي عن أي ضرر بها ما جاء في القرآن والسنَّة من 

الصنيع، وذلك في  نهي مغلظ عن الفساد في األرض، ومن تشنيع كبير على هذا
                                                             

 561سورة األنعام/  -1
مجلة عالم داود عبدالرزاق الباز؛ مفاهيم أساسية في القانون العام لحماية البيئة بحث منشور -2

 :على الرابط بتاريخ 3002لسنة  33مجلد 3الفكر/ العدد 
 2013/01/24http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=1134 

 .60سورة البقرة -3
 35سورة األعراف/  -4
مجلة عالم داود عبدالرزاق الباز؛ مفاهيم أساسية في القانون العام لحماية البيئة  بحث منشور  -5

 على الرابط بتاريخ: 3002لسنة  33مجلد 3الفكر/ العدد 
2013/01/24http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=1134 
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مواطن متعددة ومواقف مختلفة مما يدّل على أن حفظ البيئة من الفساد مقصد 
  ضروري من مقاصد الشريعة اإلسالمية.

فهدددي ميدددراث ، لددديس عجيبدددا أن تحظدددى البيئدددة فدددي شدددريعة اإلسدددالم باهتمدددام بدددال 
األسدددس  لدددذلك أرسدددى اإلسدددالم، وفيهدددا أودع اهلل كدددّل مقومدددات الحيددداة لإلنسدددان، األجيدددال

والقواعد والمبادئ التدي تضدبط وتقدنن عالقدة اإلنسدان ببيئتده لتتحقدق مدن خاللهدا العالقدة 
وبدذلك يكددون التشدريع اإلسدالمي  مددن ،  السدوية والمتوازندة التددي تصدون البيئدة مددن ناحيدة

أهدددم مصدددادر فكدددرة المواطندددة البيئيدددة  مدددن خدددالل وضدددعه لإلطدددار العدددام لنظدددام حمايدددة 
 البيئة.

لوعي البيئي في ربط المسؤولية عن التدهور البيئي بالكسب تظهر أهمية ا
اإلنساني والسلوك التخريبي في نصوص الشريعة اإلسالمية كما في قوله 

َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلب َرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُهْم بَ ْعَض   تعالى:
فعبارة َظَهَر اْلَفَساُد تتضمن كل مظاهر التلّوث  ِجُعونَ الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَ رْ 

كما أن قوله"ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس"تجعل مصدر المشكالت ، بمعناه الواسع
البيئية في السلوك اإلنساني غير المتزن وغير العقالني للموارد الطبيعة مما 

آثار هذه المشكالت تجعل وبالنتيجة فان ، جعلها سببا مباشرا لتلّوث البيئة
ِلُيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي  اإلنسانية تعيش في أزمات وكوارث تضر بمستقبل جنس

لما تنبه إلى ، ولوال هذا الذي يذوقه اإلنسان من بعض ما عملته يداه، َعِمُلوا
فبدأ يدّق ناقوس الخطر ، خطورة ما يقدم عليه من تخريب لألنظمة البيئية

 1لحماية البيئة.
، والكون، فنظرة اإلسالم إلى البيئة نابعة من التصور الشامل لإلنسان

فاإلسالم ينظر إلى ، وكل خلل في التصّور ينعكس فسادًا في السلوك، والحياة

                                                             
البيئة والحفاظ عليها في الشريعة اإلسالمية؛ على الرابط  ، عصام الدين مصطفى الشعارد/ -1

http://www.taddart.org/?p=12041 
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وكل ما في الكون مخلوق ، فهو سّيد هذا الكون، اإلنسان على أنَّه سّيد الموقف
َوِإْذ َقاَل رَبَُّك  تعالى:قال ، من أجله مسخر له باعتباره الخليفة المؤتمن

. فموقع اإلنسان في هذا الكون يحّدد   ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفة  
كخليفة ، له الدور الذي ينبغي عليه القيام به لتحقيق المهّمة التي أنيطت به

التي حملها  حتَّى يؤدِّي األمانة -بالمحافظة على الكون المستخَلف فيه ، مؤَتمن
 فهو سّيد هذا الكون.، فال يظلم نفسه

لن يكون اإلنسان جديرا بحمل أمانة الخالفة إذا أساء استعمال هذه النعم 
جريا ، أو تصرف فيها على نحو غير مشروع، التي تتكون منها عناصر البيئة

فالخالفة تعني أول ما تعني ، أو استسالما ألنانية مقيتة، وراء منفعة خاصة
وبالعمل على إظهار عظمة الخالق ، ر األرض بإشاعة الخير والسالم فيهاتعمي

وقدرته عن طريق االنتفاع اإليجابي بكل المخلوقات التي سخرها اهلل لخدمة 
ْعَمرَُكْم ويتجلى ذلك في قوله تعالى: ، اإلنسان ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْست َ

، ي جعلكم عمارا تعمرونها وتسكنون بهاوكما جاء في كتب التفسير: أ، ِفيَها
، وهذا ال يتأتى إاّل بأمرين: أولهما: أن تبقي الصالح على صالحه وال تفسده

وال شّك أن في األمرين خير ، والثاني: أن تصلح ما يفسد وتزيد إصالحه
 1وتحقيق التنمية واستدامتها.، ضمان لحماية البيئة وسالمتها

 

 : المواطنة البيئية في المواثيق الدوليةفكرة : الفرع الثاني

يطلب ، وفقا لديباجة ميثاق األرض"كلناواحد"ومستقبل البشرية يعتمد علينا
، من االتحاد لخلق مجتمع عالمي البيئية على أساس احترام حقوق الطبيعة

اإلنسان العالمية واالقتصادية والعدالة لثقافة السالم. لكن هذا لن يكون ممكنا 
                                                             

بحث منشور في مجلة نهج  ، تلوث البيئة فساد في البر والبحر، محمَّد فيض اهلل الحامدي-1
 .560ص، م5996هد/ 5256( رمضان 63العدد )، اإلسالم
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يكون الناس على علم أنه يجب إيجاد حلول محلية لرؤية التغير العالمي؛ عندما 
 وهذا مطلوب تعزيز الشعور بالترابط العالمي والمسؤولية العالمية.

إطالق مجموعة من  5993لقد كان من بين أهم أهداف مؤتمر ستوكهولم 
ي اإلنسان تهدف إلى زيادة المعرفة بالحقائق وتأثيرها ف، النشاطات المنسقة دولياً 
نتاجية الموارد ، والموارد )تقويم البيئة( وكذلك حماية ونوعية البيئة وتحصينها وا 

)إدارة البيئة(. واتخاذ التدابير في حقول التعليم والتدريب والتوعية الشعبية 
 .1والمساعدة التقنية للبلدان النامية

ثم ألقى ، وقد بدأ المؤتمر بدقيقتي صمت احتراما لمتاعب الكوكب المريض
أكد فيها أن األرض مريضة ، األمين العام لألمم المتحدة كلمة افتتاح المؤتمر

وأن الدول األغنى تتحمل النصيب األكبر من مسؤولية ، بالتخلف والتقدم معا
، أهل الشمال الغني وأهل الجنوب الفقير، وأن الجميع معنيون، تلويث األرض

مية يجب أن ال تتم على حساب وأضاف أن التن، ألن األرض بيتهم المشترك
، وأن إنقاذ األرض من أجل األجيال المقبلة يستلزم جهدا دوليا موحدا، البيئة

 وتعاونا عالميا منسقا بين جميع أبناء الجنس البشري. 

                                                             
وقد وضعت األمم المتحدة للبيئة تحالفات استراتيجية ، العالميةمن خالل برنامج المواطنة البيئية  -1

ووسائل اإلعالم ، والجماعات الدينية، والمربين، والسلطات المحلية، والبرلمانيين، مع المستهلكين
والمجموعات الرئيسية األخرى التي تلعب أدوارا هامة في المجتمع. وتشاورت معهم قبل ذلك القيام 

وذلك لفهم مصالحهم وهمومهم واحتياجاتهم وتوفر لهم الدعم المحدد. ، عي العامبأنشطة لزيادة الو 
بما في ذلك حملة مشتركة مع المنظمة ، بالتعاون مع هذه الشبكات قد أنتج بالفعل نتائج مهمة

، الدولية للمستهلكين على الغذاء اآلمن للجميع الذي يعطي المستهلكين المعلومات في شكل بسيط
والتجارة والبيئة: والتي تم توزيعها على ، والسالمة البيولوجية، مثل المواد الكيميائيةحول موضوعات 

 السلطات المحلية في جميع أنحاء العالم. 200أكثر من 
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أصدر المؤتمر في ختام أعماله"إعالن ريو" الذي تبنته كافة الدول 
ستناد إليها في إدارة الكرة مبدأ يجب اال 39وتضم ، األعضاء في األمم المتحدة

 األرضية باعتبارها"داراإلنسانية"من أجل الحفاظ على البيئة في عملية التنمية
من أهم هذه المبادئ المبدأ الثاني الذي يوجب على الدول:"أن تضمن أال و 

والمبدأ الثامن الذي يوجب على الدول ، تخلق أنشطتها أضرار بيئية لدول أخرى"
ل اإلنتاج واالستهالك التي تتعارض مع تحقيق نمو دائم أن تتخلى عن وسائ

 1.ورفع مستوى معيشة جميع الشعوب

غير أن فكرة المواطنة لم تحض بمتابعة دولية حمائية ففي أواخر يونيو 
انعقد مؤتمر قمة األرض الثاني في نيويورك حيث انتهى بالفشل في  م5999

خاذ إجراءات جديدة لمقاومة إقرار بيان ختامي بشأن حماية البيئة يتضمن ات
وأكد رئيس المؤتمر انه ليس لدى الحكومات ، ارتفاع درجات حرارة األرض

كما اعترف اغلب ، اإلرادة السياسة لحل مشاكل البيئة المعقدة التي يواجهونها
ويعزى هذا ، بفشل المؤتمر -دولة 590 -مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر

المستعصية بين الدول الصناعية التي تطالب بمبادرات الفشل إلى الخالفات 
ليخلص المؤتمر في ، والدول النامية التي تطالب بمساعدات مالية، بيئية

اللحظة األخيرة  منه ببيان ختامي ينبئ عن ادراك مخاطر التدهور البيئي 
وضرورة تحمل المسؤوليات حيث أكد على:"أن التدهور المتزايد للوضع البيئي 

وأن التغيرات المناخية تشكل أحد أكبر التحديات التي .إلى القلق العميقيدعو 
وأنه يوجد توافق واسع ولكنه ، سيواجهها العالم خالل القرن الواحد والعشرين
واقعية وعادلة للدول الصناعية ، ليس شاماًل حول ضرورة اعتماد قيود ملزمة

وانطالقا ، محددة" تؤدي إلى خفض كبير النبعاث الغازات وفق جداول زمنية

                                                             
، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، المكتبة القانونية، قانون حماية البيئة، ماجد راغب الحلو -1

 30و 59ص –5999
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من ذلك ظهرت مالمح وعي بيئي دولي أحسنت منظمات المجتمع المدني 
 الوطني والعالمي توظيفه في تفعيل فكرة المواطنة البيئية العالمية التشاركية.

 المطلب الثاني: مفهوم المواطنة البيئية وأهدافها: 

، يئي الحاليسبق بيان أن المواطنة البيئية مصطلح جديد أوجده الوضع الب
من أجل الرفع من درجة الوعي باالهتمام بصحة األرض وما عليها من هواء 

وتعميق البعد العالمي للمواطنة البيئية من ، وماء وحجر وحيوان وشجر وبشر
خالل دفع المواطن للمشاركة الفعالة والمسؤولة تجاه مجتمعه خاصة وكوكب 

ك لرد كل التحديات البيئية التي وذل، األرض عامة دون تأثر بالحدود الجغرافية
فالهواء النقي والماء النظيف ، تواجه أجيال الحاضر والمستقبل دون تمييز

والتربة الصالحة لالستخدام حق لكل الناس دون استثناء بموجب فكرة 
ذا  وفكرة االشتراك في المسؤولية  البيئية.، االستخالف اإلنساني في األرض وا 

تخلف اإلنسان في األرض؛ وفضله على كثير من كان سبحانه وتعالى قد اس
المخلوقات تكريما فإن خالفة اإلنسان في الكون تجعله مسؤواًل عن صيانة 

إال أّن اإلنسان بحكم ، وحارسًا لعمارتها، وأمينًا على سالمتها، خيرات األرض
 فمضى فاسداً ، وسيدًا ال حارساً ، وعد نفسه مالكًا ال أميناً ، تفضيله طغى واستبد

َذا َتَولَّى َسَعى ِفي اأَلْرِض ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك في األرض كما وصفه خالقه "َواِ 
والفساد هنا ال يقتصر على الفساد الديني ، اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوالّلُه اَل ُيِحبُّ الَفَساَد"

نما يشمل الفساد الذي يطال البيئة الطبيعية وهو ، واألخالقي واالجتماعي وا 
وهذا التعميم يشمل بصفة أساسية ، وليس ثانويًا ملحقًا بذلك، قصد أساسي فيهام

 1اإلفساد البيئي.

                                                             
 3002؛ سنة 3؛  دار الغرب اإلسالمي؛ ط، د النجار مقاصد الشريعة بأبعاد جديدةد/عبد المجي -1

 .209ص
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 الفرع األول : مضمون المواطنة البيئية 

يرتكز مفهوم المواطنة البيئية من خالل التأمل في خلف يات ظهوره على 
، تحقيق هدف محدد يتمثل في:" إيجاد رادع ذاتي ينبع من داخل اإلنسان
 .ويدفعه إلي حماية البيئة وصيانتها واحترامها" وهذا هو جوهر المواطنة البيئية

ومن ثم يمكن تعريفها بغايتها:" أن يكون الفرد )المواطن( متحمسًا وداعيًا 
للقضايا البيئية متفهمًا مسائلها متحفزًا لصون وسط  بيئته ومهتمًا بصحة كوكب 

لى تمكين المواطنين من التمتع بالحقوق ففكرة المواطنة البيئية تسعى إ، األرض"
ناثًا  البيئية المدعومة بالقوانين انطالقًا من تكافؤ الفرص لكل المواطنين ذكورًا وا 
وتمكينهم من المشاركة في صياغة الخطط واالستراتيجيات وبرامج العمل 

فالمواطنة هي التعبير االجتماعي والسياسي لعملية  وصواًل إلى مرحلة التقويم.
فهي ليست مجرد ، نتماء وعطاء اإلنسان للواقع أو الموقع الذي يعيش فيها

حقوق معترف بها في دستور وقوانين دولة ما كما هو الشائع؛ بل هي تزاوج 
بين التمتع بالحقوق وااللتزام بالواجبات ومنها الحرص على سالمة البيئة والوفاء 

ين تجاه البيئة والحيوانات وهو ما يدل على أهمية التزامات المواطن، لها حفظا
ومسألة العدالة بين ، ولكن األهم من مسؤوليتنا تجاه األجيال المقبلة، والطبيعة

 األجيال باعتبارها القضية األخالقية والسياسية األكثر بروزا في عصرنا. 

المواطنة البيئية على عدة مبادئ من أهمها: االعتراف بحق جميع تقوم فكرة 
لها مكانتها في المنظومة البيئية، كذلك المحافظة علي التنوع الكائنات في أن 

البيولوجي والعوامل التي تشكل استمرارية الحياة، كذلك البد من التوازن بين اإلنتاج 
إذا كان اإلنسان القديم قد عاش في انسجام مع بيئته، حيث  .واالستهالك الدائم

في المعمورة األرضية هو جزء ال  تنطلق المواطنة البيئية من فكرة أن كل واحد منا
يتجزأ من النظام اإليكولوجي، ليتطور المفهوم إلى االعتقاد أن مستقبل اإلنسانية 
يعتمد على تحمل كل واحد من البشر مسؤوليته إيجابية تجاه البيئة، وحيث تكشف 
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الدراسات الحديثة من خالل مؤشرات  معرفة درجة الوعي البيئي عن زيادة في حجم 
رفة البيئية، وتطور في السلوك البيئي وانتشار قضية اإلدراك البيئي، المهني لدي المع

المواطنين فضال عن إقحام التربية البيئية في برامج التعليم والتدريب لدى المسيرين 
اإلداريين واالقتصاديين، وتشجيع التقنيات الرفيقة بالبيئة مما سيساعد على بناء 

ي عقد سالم مع البيئة إلي جانب والتعامل معها بشكل األخالق البيئية الحاثة عل
عقالني، وهو ما أ ثمر تشريعات بيئية متنوعة مواكبة لمظاهر احتمال وقوع خلل 

فضال عن تفعيل التشريعات البيئية القائمة وتطويرها، فهذه الحلقاُت مجتمعًة ،  بيئي
التقليل من من شأنها أن تقود للمحافظة على عناصر البيئة ورفع سويتها و 

 1استنزافها.

االهتمام بالوعي البيئي والتربية البيئية جاء من فرضية جهل اإلنسان 
فهو ، مستقبل األجيالو  بتداعيات اإلضرار بالبيئة على نمط الحياة اإلنسانية

والعمل على تقوية ، وسيلة عملية وقائية لتبصير اإلنسان بالمخاطر البيئية
وعليه فان مسألة تحقيق الوعي البيئي ، ذه البيئةالسلوك الفردي باتجاه حماية ه

ولكنها مسألٌة ُتكتسب وتُنمى ، عند اإلنسان ليست أمرًا فطريًا في جميع األحوال
وتحتاج إلى بذل الكثير من الجهود المشتركة لمختلف المؤسسات االجتماعية 

سان حتى يتعامل اإلن، بهدف التركيز على تنمية الجانب اإليماني عند اإلنسان
مع البيئة من منطلٍق إيماني خالص يتربى فيه اإلنسان على أهمية احترام هذه 

 2.البيئة وحسن التعامل مع مكوناتها

                                                             
.منشور على الرابط 3009/تشرين االول 9بتاريخ : في ، األمن البيئي، د/عبدالناصر هياجنه -1

 االلكتروني:
http://abdelnaserhayajneh.maktoobblog.com 

أهمية تنمية الوعي البيئي وكيفية تحقيقه ، أبو عرَّادلدكتور صالح بن علي ا -2
 http://www.saaid.net/Doat/arrad/65.htmعلىالرابط
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 الفرع الثاني: أهداف فكرة المواطنة البيئية ومقوماتها: 

إن مما ال يمكن إنكاره هو أن اإلنسان بسلوكياته التي تفتقر إلى احترام 
يهدد وجوده نفسه. وليس أدل على هذا من ظهور البيئة ورعاية حقوقها بات 

والتي تنبئ بخطورة ما ، العديد من المشكالت البيئية التي أخذت صفة العالمية
فزيادة التقّدم العلمي والتكنولوجي  لدى اإلنسان ، يتهدد حياة اإلنسان واستمرارها

 جعلته ينظر إلى البيئة نظرة، المعاصر واتساع مساحة طموحه واستغالله
فأصبحت عنده مجرد مورد لالستغالل وليست جزءًا من عالقته القيمة ، العبودية

، بمحيطه البيئي ورسالته التعبدية والعمرانية في األرض التي استخلفه اهلل فيها
وعليه تستهدف فكرة المواطنة البيئية تحقيق عدة مرامي وغايات نبيلة على 

يقاف نزيف التدهور البيئي نذكر يمكن توظيفها في إ، المستوى الوطني والدولي
 منها على سبيل المثال:

إيجاد مواطنين فاعلين لهم الشعور باالقتدار على التدخل في صناعة  -5
مع مسؤوليات فضال عن  -القرار البيئي يمتع اختالل األمن البيئي

مما جعل المنظرين البيئيين السياسيين إلى إعادة صياغة ، الحقوق
لديمقراطية واستدامتها والفردية والمسؤوليات تحت العالقات بين حقوق ا

مسمى "المواطنة البيئية"و"العدالة البيئية".  وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  03/50من القانون  31إلى المادة 

التي تمارس أنشطتها في و  المستدامة:"تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا
ل البيئة وتحسين اإلطار المعيشي في عمل الهيئات العمومية مجا

بداء الرأيو  بخصوص البيئة وذلك بالمساعدة المشاركة وفق التشريع و  ا 
وذلك من خالل عضويتها في اللجنة القانونية واالقتصادية ، المعمول به"

 للمجلس األعلى للتنمية المستدامة.
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ية بين جميع األجيال من خالل التمكين للقيم الوطنية وللعدالة البيئ -3
العدالة البيئية بين س إلقامة المشاركة العامة في صنع القرار البيئي كأسا

بحيث تظهر المواطنة البيئية كرد فعل على الظلم بين أبناء ، األجيال
 الجيل الواحد ضمنا لفكرة االستدامة.

تسهم  تهدف الى تدريب المواطنين على كسب الكفاءات والسلوكيات التي-3
عادة التوازن للنظام البيئي الطبيعي الذي أصابه  في اإلصحاح البيئي وا 
ما لنظرته اآلنية في  الخلل إما لجهل اإلنسان لموقعه ضمن هذا النظام وا 
، التعامل مع الموارد الطبيعية أو إقامته للمشاريع الربحية المختلفة

المفيدة والصحيحة المواطنين المهارات واآلليات السليمة و فالمواطنة تكسب 
التي تساهم في المحافظة على اإلصالح البيئي من أجل التنمية 

 المستدامة.

كما تهدف المواطنة البيئية بصفة عامة إلى غرس مجموعة من القيم -2
لتساعدهم في أن ، والمبادئ والمثل لدى أفراد المجتمع صغارا كانوا ام كبارا

عالة والنشطة في كافة قضايا يكونوا صالحين وقادرين على المشاركة الف
ومن ثم اإلسهام في رفع مستوى المعرفة والثقافة البيئية ، البيئة ومشكالتها

لألفراد بما يحفزهم على المشاركة في اتخاذ القرارات ووضع الحلول المعنية 
 .بالشؤون البيئية

تسعى المواطنة البيئية من خالل نشر الوعي البيئي وتشكيل االتجاهات -1
ابية نحو البيئة إلى العمل من أجل مفهوم التنمية المستدامة وتبادل اإليج

الخبرات على مستوى األفراد والحكومات والقطاع الخاص والعام 
والمنظمات األهلية والدولية المعنية بشؤون البيئة ألنها استثمار للمسؤولية 

دى األفراد لذا فان المواطنة البيئية ل، وتحمل لألمانة والواجبات تجاه البيئة
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وفاعليتها مرتبطة بعمق ، مرتبطة بكفاءتهم وقدرتهم على فهم الواقع البيئي
 1المواطنة البيئية لديهم.

تطوير وتوسيع مفهوم المواطنة الدستورية ليصبح شامال ومتعديا  -6
إلى المواطنة العالمية مما سيرتب اعتبار ، المواطنة السياسية الوطنية

أي أن عليه ، وفاعال وسط المجتمع البشري ككلاإلنسان عضوا نشطا 
بالتالي يصير مواطن ، واجبات تجاه العالم كله مثلما له واجبات نحو وطنه

، ذو صبغة عالمية يحمل على عاتقه مسؤولية أوسع نطاقًا نحو بيئته ككل
وبذلك يصبح مفهوم المواطنة البيئية والسلوك البيئي الصحيح ضرورة 

له أن يختاره أو ، ن وليس مجرد رغبة أو شعاروجودية لبقاء اإلنسا
 يرفضه.

السعي إلى تجنب األضرار البيئية قبل نشوئها والمطالبة بإثبات عدم -9
 تحقق أضرار بعيدة المدى لألنشطة البيئية المقترحة.

المتأمل في هذه األهداف التي سطرها رواد ومفكري حماية البيئة يالحظ 
، ر االيجابي المأمول من المواطن القيام بهأنها صيغت بشكل يركز على الدو 

، ال يخرج عن كونها أزمة قيم، انطالقا من أن مصدر غالبية المشكالت البيئية
فهي بالدرجة األولى سلوكيات ناتجة عن غياب احترام القيم البيئية المتعلقة 

فعل مما سّول لإلنسان أنه المالك الوحيد للبيئة ي، بطريقة معاملة اإلنسان للبيئة
وأخطارا يحاول ، فانعكس كل هذا على البيئة بمكوناتها آثارا مدمرة، بها ما يشاء

  اإلنسان نفسه أن يتفاداها ضمانا لبقائه على سطح األرض.

                                                             
 على الرابط3050-3-31المواطنة البيئية؛ مجلة الفداء حماة بتاريخ الخميس، إيمان خضر-1

 http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName 
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إزاء هذا أدرك صائغو ضمير األمة أنه البد على اإلنسان في ظل فكرة 
نقاذ نفسه، إلنقاذ بيئته، المواطنة البيئية من ضرورة أن يغير من أفعاله حيث ، وا 

تمثل التربية البيئية منهجا أساسيا في  نشر القيم البيئية وتعديل سلوكيات 
للقيام ، لذا صار عليها أن تقدم عمال تربويا مخططا ومنظما ومستمرا، األفراد

مما ، بدور فعال فى خلق القيم البيئية لفهم مشكالت البيئة على نحو أفضل
وهو االتجاه المغيب ، من السلوك تجاه البيئةيشجع على تبنى أنماط إيجابية 

في الكثير من التشريعات المعاصرة حيث تشير الكثير من الدراسات إلى أن 
وال يجد العناية الكافية ، أمر تنمية القيم البيئية غير مقصود وغير مستهدف فيها

 ،أو في تطويرها، أو في تنفيذها، أو في بنائها، سواء في تخطيط مناهج العلوم
ومن ثم كان البد من إعادة النظر فيما يقدم ألبنائنا وفي فلسفة التشريع البيئي 

 بما يساهم فى تنمية قيم المواطنين البيئية.

إذا كان دور اإلنسان في الحد من المشكالت البيئية من خالل فكرة 
فان الكثير من ، المواطنة ظاهرا وأمرا مسلما به في الدول الديمقراطية المتقدمة

ومات دول العالم الثالث ال تؤمن بدور المشاركة الشعبية في التخفيف من حك
بل وغير قادرة على ، حدة المشكالت البيئية ومن ثم فهي ليست على استعداد

 العمل بالتعاون مع الجماهير أو االستجابة لهم.
ويؤدي ، فالمخططون والمديرون ينظرون إلى الناس على أنهم  هم المشكلة

ي النظرة التسلطية في التعامل مع الناس.وعلى الرغم من أن هذا إلى تفش
إال أنها ال زالت في الكثير من ، التربية البيئية قد اجتازت مرحلة الجدل واإلقناع

فالكثير ، أماال لم تدخل في حيز الواقعو  خططاً ، والكثير من البلدان، المجاالت
صمهم ببهجة وسرور على من قادة الدول ال زالوا ينظرون إلى األدخنة فوق عوا

أساس أن األدخنة عالمات للتقدم. وجدير باإلشارة أن من بين األدوات الجديدة 
من تصريح ريو ديجانيرو حول  59التي تم تبنتها  االتفاقيات الدولية المبدأ رقم 

إجراء دراسات التأثير على البيئة بموجبه يوصي  5993البيئة والتنمية في يونيو 
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اف على ضرورة إخضاع المشاريع التي يمكن أن تخلف الحكومات األطر 
 أضرار محتملة بإنجاز دراسات مسبقة للتأثير على البيئة. 

نمددا تعتبددر أولويددة قصددوى  بددذلك لددم تعددد حمايددة البيئددة ترفددًا فكريددا أو نمطددًا دعائيددًا وا 
قضدددائيا حيدددث بددددأت بعدددض الددددول فدددي و  دسدددتوريا بدددلو  اجتماعيدددا  واقتصددداديا وقانونيدددا

ممدددا يجعدددل حمايدددة البيئدددة تحتدددل مكدددان فدددي الصددددارة ، حددداكم بيئيدددة متخصصدددةإنشددداء م
إذ لديس معقدواًل أن نفسدد األرض التدي فيهدا  -مؤسسداٍت وأفدراد-ضمن اهتمامدات الدولدة 

تعدددّرض و  نعددديش دون األخدددذ علدددى محمدددل الجدددد األخطدددار التدددي تهددددد سدددالمة األرض
 للخطر حقوق األجيال القادمة في العيش الكريم اآلمن. 

 

المبحث الثاني:  تفعيل المواطنة البيئية ونتائجه على السياسات 
 .التشريعية

سبق االنتهاء إلى أن اختالل القيم اإلنسانية في عالقة اإلنسان بالبيئة 
ذلك أن احترام القيم يكسب ، يمثل جوهر ولب المشكالت البيئية في أغلبها
عني أن مشكلة البيئة مما ي، اإلنسان أخالقا بيئية في سلوكه التعاملي معها

في األساس، تتجلى في عدم شعور اإلنسان بمسؤولية سلوكه  هي"مشكلة أخالقية"
تجاهها، ومن ثم لن تستطيع الحكومات وحدها حماية البيئة دون مشاركة فعالة من 
جانب اإلنسان حتى نستطيع أن نصل إلى حل سليم لحماية البيئة، ومساعدة األفراد 

لقيم واالتجاهات واألخالقيات االيجابية نحو صيانة البيئة، على اكتساب وتنمية ا
 والعمل على التخلص من السلوكيات السلبية تجاه البيئة.

حيدددث ُتشدددير المدددؤتمرات الدوليدددة التدددي ُعنيدددت بالبيئدددة وُمشدددكالتها إلدددى أن اإلنسدددان 
وسددددددلوكياته الخاطئددددددة ُيعددددددد المسددددددؤول األول عددددددن هددددددذه ، بتصددددددرفاته غيددددددر المسددددددؤولة
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والعمدل الجدداد لنشددر ، وعليدده يتوقددف حلهدا؛ عددن طريددق تفهدم مدددى خطورتهددا، المشدكالت
 الوعي البيئي بين مختلف أفراد المجتمع وفئاته للتخفيف من حدتها. 

الزالدددت ، وانطالقددا مدددن أن هندداك شدددبه اتفدداق علدددى أن البيئدددة فددي كثيدددر مددن الددددول
األوان لددم يفددت  فددإن، بكددرا ممددا يتطلددب جهدددا منظمددا ومتبصددرا فددي كيفيددة الحفدداظ عليهددا

مدن خدالل جهدود ، بعد! لتفعيل الوعي البيئي فدي صدناعة المواطندة البيئدة وطنيدا وعالميدا
بحيددث يكددون لزامددًا علددى المنظمددات الدوليددة تنسدديق الجهددود ،  التضددامن والتعدداون الدددولي

وعلددددى الدددددول سددددن القددددوانين والتشددددريعات البيئيددددة الصددددارمة ومددددلء الفددددرا  ، فيمددددا بينهددددا
فالهددددف هدددو أن يحيدددا اإلنسدددان حيددداة مسدددتقرة وآمندددة ، مجدددال حمايدددة البيئدددةالقدددانوني فدددي 

لنحقددق بعدددها ، خاليددة مددن المخدداطر واألمددراض وبعيدددة عددن كددل مظدداهر الخددوف والقلددق
 1.آمالنا المنشودة

ومدن هنددا تثبددت الدراسددات أن المشدداركة الشددعبية فددي التخطدديط واتخدداذ القددرار مسددألة 
، االقتصددداديةو  كامدددل األهدددداف البيئيدددة واالجتماعيدددةال يمكدددن االسدددتغناء عنهدددا لتحقيدددق ت

كمددا أنهددا تبنددي وتوثددق جسددور الثقددة بددين الندداس ومتخددذي القددرار البيئددي تعطددي الضددمان 
 .2لسرعة وكفاءة التنفيذ والوصول إلى الهدف

وترتيبا على ذلك يبدو جليًا أّن العالقة وطيدة بين أهداف المواطنة البيئية 
مما يقتضي تقرير أن حسن السياسة التشريعية ليس ، وحماية البيئة من التلوث

وانما أيضا بالتوعية البيئية ، مقترنا دائما بالعقاب الجنائي او الضبط اإلداري
واالستشارة الموسعة من خالل االهتمام بدور المواطنة البيئية في الوقاية من 

                                                             
على  3001حماية البيئة الدولية من التلوث مايو ،  الحوسنيطالل بن سيف بن عبد اهلل -1

 ، الرابط
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net 

ص ، 3002، بيروت، البيئة والتنمية، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، د/عصام الحناوي -2
33 -33 
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شراكها في عملية صنع القرار البيئي عن طريق االو  األضرار البيئية ستشارة من ا 
، خالل ما يعرف في  القانون الجزائري بدراسة موجز مدى التأثير على البيئة
، وهو نوع المشاركة واالستشارة مع مختلف اإلدارات القطاعية والجمعيات البيئية

 1بحماية البيئة. المتعلق03/50من القانون  56وهو آلية استحدثها بموجب المادة 
 

 البيئي في تفعيل المواطنة البيئية.المطلب األول: دور الوعي 

المطلب الثاني: تفعيل فكرة المواطنة البيئية في تنمية وعي المشرع وتحريك 
 رقابة القضاء .

 

 المطلب األول: دور الوعي البيئي في تفعيل المواطنة البيئية:

واستنزاف ، لقد أصبحت قضيَّة البيئة بمشكالتها المتعددة بدءا من تلّوثها
من القضايا الملحة في عالمنا ، وصواًل إلى اإلخالل بتوازنها، مواردها

يستنتج أنها ال تخرج عن ، ومن يتأمل  في هذه المشكالت البيئية، المعاصر
فهي بالدرجة األولى سلوكيات ناتجة عن غياب القيم البيئية ، كونها أزمة قيم

لمالك الوحيد مما سول لإلنسان أنه ا، المتعلقة بطريقة معاملة اإلنسان للبيئة
، فانعكس كل هذا على البيئة بمكوناتها آثارا مدمرة، للبيئة يفعل بها ما يشاء

وأخطارا يحاول اإلنسان نفسه أن يتفاداها ضمانا لبقائه على سطح 
ولما كانت أولى وأهم وظائف التربية هى تكوين الخلق والقيم لتعديل  األرض.

مال تربويا مخططا ومنظما لذا صار عليها أن تقدم ع، سلوكيات األفراد
للقيام بدور فعال في خلق القيم البيئية لفهم مشكالت البيئة على نحو ، ومستمرا
 مما يشجع على تبنى أنماط إيجابية من السلوك تجاه البيئة.، أفضل

                                                             
رسالة دكتوراه في ، البيئة في الجزائراالليات القانونية لحماية ، ينظر تفصيال ذلكد/ وناس يحي -1

 .521ص، جامعة تلمسان، 3009القانون العام 
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 صناعة المواطنة البيئية:  في مجالالفرع األول: أهمية الوعي البيئي 

اعتمدداده علددى الددوعي البيئددي ضددمن وسددائل مددن بددين خصوصدديات القددانون البيئددي 
الحمايدة القانونيدة للبيئددة وهدو موضددوع يحدض بإجمداع منقطددع النظيدر فددي جميدع الشددرائع 

وقددد عبددرت الجزائددر عددن رأيهددا فددي مسددألة حمايددة البيئددة مددن ، والقددوانين الدوليددة والوطنيددة
غال ؛ فلقدددد أشدددار ممثدددل الجزائدددر فدددي مداخلتددده عدددن ربدددط االنشددد1خدددالل نددددوة سدددتوكهولم

البيئدددددي بالوضدددددعية السياسدددددية واالجتماعيدددددة المترديدددددة التدددددي تعيشدددددها األغلبيدددددة السددددداحقة 
 .2وكذا تطور الرأسمالية والثورة الصناعية، لشعوب العالم المستعمرة

مددع ذلددك فقددد فددان موقدددف الجزائددر مددن قضددية البيئدددة وسددعيا منهددا لضددمان حمايدددة 
ألمدر ذلدك حينمدا صدارت تددمج أفضل للبيئة شاركت في عدة ندوات دوليدة بدل وتعددى ا

وبددددذلك فلقددددد ، بنددددود اتفاقيددددات دوليددددة تعددددالج مسددددألة حمايددددة البيئددددة فددددي القددددانون الددددداخلي
إذ كرسددت هددذه 3صددادقت الجزائددر علددى اتفاقيددة ريددو دي جددانيرو المتعلقددة بحمايددة البيئددة

االتفاقيددة اإلعددالن الددذي تددم اعتمدداده فددي ندددوة سددتوكهولم وحاولددت ضددمان اسددتمرار يتدده 

                                                             
أول تجمع دوليحول مسألة حماية البيئة التي كانت تحت ، 5993تعتبر ندوة ستوكهولم سنة  -1

ومن أهم هذه ، مبدأ 36واختتمت هذهالندوة بإعالن ستوكهولم الذي يتكون من ، رعاية األمم المتحدة
مسؤولية اإلنسان الخاصة في الحفاظ على التراث الطبيعي من النباتات -5  :نذكر المبادئ
 .العالقة المتداخلة بين التنمية االقتصادية واإلجتماعية ودورها في الحفاظ على البيئة .والحيوان

 .المسؤولية اإليكولوجية وتعويض ضحايا التلوث عن األضرار البيئية العابرة للحدود الدولية3
مجلةالعلوم القانونية ، تبلور التنمية المستديمة من خالل التجربة الجزائرية، د/وناس يحي-2

 31-32ص 3003، كلية الحقوق جامعة تلمسان، واإلدارية
 35المؤرخ في: 03/91وذلك بموجب األمر رقم : 5993جوان  52إلى  3المنعقدة من   -3

ومن أهم المبادئ التي .3ص  52/06/5991مؤرخة في  33الجريدة الرسمية رقم   5991جانفي 
 :جاءت بها هذه المعاهدة

الدول بوضع  التزام و.إلتزام الدول فيإشراك المواطنين في اإلطالع على معلومات متعلقة بالبيئة-
 .تشريعات متعلقة بالبيئة
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علدددى االعتدددراف بسددديادة الددددول علدددى مصدددادرها الطبيعيدددة طبقدددا لميثددداق األمدددم ونصدددت 
المتحددددة الدددذي ينطلدددق مدددن أن ممارسدددة الحدددق فدددي التنميدددة يخضدددع لمقتضددديات التنميدددة 

كمدددا ، 1البيئدددةو  المسدددتديمة وضدددمان حاجيدددات األجيدددال الحاضدددرة والمسدددتقبلة فدددي التنميدددة
والمتعلقددددة بالتنميدددددة  3003سددددبتمبر  02أوت إلددددى  36انعقدددددت قمددددة جوهانسددددبور  مددددن 

وخلصددت ، المسددتدامة والتددي ضددمت رؤسدداء الدددول وممثلددي المنظمددات الغيددر الحكوميددة
هدددذه النددددوة إلدددى أن ضدددمان التنميدددة المسدددتدامة يتحقدددق مدددن خدددالل تطدددوير نوعيدددة حيددداة 

 .الئقة لكل شعوب المعمورة

في فازدياد الوعي بقضايا البيئة ال يعني بالضرورة حدوث تغيرات إيجابية 
سلوكيات األفراد خصوصا في ظل تفشي حالة الالمباالة في شرائح المجتمع 

حيث أصبح الشعور السائد هو ترك المشاكل البيئية لألجهزة ، المختلفة
خاصة في ، هناك اتجاه واضح، الحكومية للتصرف فيها.باإلضافة إلى ذلك

دراية بما تسببه وقد يكون الناس على ، لعدم تعاون الجمهور، دول نامية كثيرة
أو يرفعون ، ولكنهم يطلقون أبواق سياراتهم، الضوضاء من إزعاج لآلخرين

صوت أجهزة الراديو والكاسيت والتلفزيون دون مباالة ومراعاة لمشاعر اآلخرين 
على تفعيل الحس البيئي للمواطن ، تعتمد سياسة تنمية الوعي البيئي2وحقوقهم.

وتعد التربية البيئية  ، صيانة مواردها الطبيعيةبأهمية حماية البيئة من التلوث و 
ويهدف ، واإلعالم البيئي  من أهم أسس تكوين وتشكيل الوعي البيئي لألفراد

هذا الوعي إلى أن يكون أفراد المجتمع واعين بالقضايا البيئية والمشكالت 
أو بالتعاون مع أفراد المجتمع ، وأن يعمل كل فرد على حدة، المصاحبة لها

 .تالفي مشكالت التلوثعلى 

                                                             
 .20-39المرجع السابق ص ، د/وناس يحي -1
ص ، 3002، بيروت، البيئة والتنمية، ابقضايا البيئة في مئة سؤال وجو ، د/عصام الحناوي -2

30 – 35 . 
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مدددن ثدددم ينبغدددي رفدددع مسدددتوى الدددوعي البيئدددي لددددى السدددكان لتفدددادي مخددداطر الجهدددل 
ويدتم ، بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهدة حداالت التلدوث التدي تكدون الرذيلدة فيهدا جهدال

ذلدددك عدددن طريدددق إدخدددال حمايدددة البيئدددة ضدددمن بدددرامج التعلددديم فدددي المددددارس والجامعدددات 
أهمهددددا التلفددددداز وكددددذلك تقدددددديم ، م العصدددددرية واسددددعة االنتشدددددارواسددددتخدام أجهدددددزة اإلعددددال

  .1المعلومات لرجال األعمال التقنية السلمية بيئيا ومزاياها

 دور التربية البيئية في تعزيز المواطنة البيئية: الفرع الثاني:

فالعالم اليوم ، تعتبر التوعية البيئية المقياس الحقيقي لتقدم الدول وحضارتها
نما هو بحاجة ماسة أيضاً ، إلى التقدم العلمي والتقني فحسبليس بحاجة  ، وا 

ومن هنا تهدف التربية البيئية كمفهوم إلى بناء ، إلى صحوة الضمير اإلنساني
وتنمية ، وتنمية الوعي بأهمية البيئة، المواطن اإليجابي الواعي بمشكالت البيئة

، من خالل منظور القيم، وتحليلها، ودراسة المشكالت البيئية، القيم االجتماعية
 وتنمية المهارات الالزمة لفهم وتقدير العالقات التي تربط بين اإلنسان وبيئته.

كما تهدف أيضا إلى تنمية أخالق بيئية تسعى إلى إيجاد التوازن البيئي 
وتنمية مفهوم جماهيري أساسي للعالقات ، ورفع مستوى المعيشة لألفراد

باإلضافة إلى تزويد المواطنين بمعلومات ، ككل اإلنسانية والتفاعالت البيئية
دقيقة وحديثة عن البيئة ومشكالتها بهدف معاونتهم على اتخاذ القرارات السليمة 

وبأن من حق كل مواطن اتخاذ ، ألسلوب التعايش مع البيئة وتوعية المجتمع
القرارات بشأن المشكالت البيئية.ويقع على عاتق التربية البيئية مسؤوليات 

عن طريق ، خمة لتحقيق التعاون بين الدول لتوفير حياة كريمة لكل البشرض
وتوجيه االهتمام إلى المشكالت البيئية ، االستغالل العلمي للموارد المتاحة

                                                             
 على الرابط3001حماية البيئة الدولية من التلوث مايو ، طالل بن سيف بن عبد اهلل الحوسني -1
 ،http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net 
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وضرورة دراسة المشكالت الناجمة عن التغيرات التكنولوجية التي ، المعاصرة
 1كالتلوث. ، يئيةأحدثها اإلنسان وكانت لها آثار سيئة على األنظمة الب

حتى تكون التربية البيئية عملية مثمرة وناجحة يشترط فيها أن تكون 
ناثا، مستمرة مدى الحياة بغض ، وعامة لكل للناس صغارا وكبار وذكورا وا 

من ، بحيث  تبدأ من بواكير الطفولة، النظر عن العمر أو الجنس أو غير ذلك
وعليه فليس ثمة جمهور محدد ، النظاميةوغير ، خالل برامج التربية النظامية
بل على العكس فان هذا الجمهور يشمل الناس ، مستهدف في التربية البيئية

إنه جمهور متنوع متغير على الدوام.وهو ما يتطلب تعدد أشكال التعليم ، كافة
من خالل شكلي التعليم ، استيعاب الجمهور المستهدف بالتربية البيئية

، النظامي )الرسمي( والتعليم غير النظامي )غير الرسمي( الرئيسيين: التعليم
وعبر مؤسسات المجتمع كافة. والهدف من كل ذلك واحد تنمية القيم البيئية 

وبلورة فهم صحيح للبيئة ، لخلق سلوكيات إيجابية نحو البيئة، لدى الجميع
 2وتنمية الوعي بها وبأبعادها المحيطة باإلنسان.

البيئدددة وعناصدددرها هدددي أماندددة الحاضدددر والمسدددتقبل ويجدددب أن يتبدددين ممدددا تقددددم أن 
تكددون هددذه األمانددة مسددئولية مشددتركة تفددرض علددى كددل مددواطن أن يتصددرف فددي ضددوء 
التزامددده بالمصدددالح العامدددة فدددال تقدددف مهمتددده عندددد حددددود بيتددده أو مكدددان عملددده بدددل تمتدددد 

بددل تسددتوعب كددل مددوطئ قدددم فددي ، وتنتشددر لتشددمل حدددود كددل بيددت وكددل مكددان عمددل
 رض التي يحيا عليها. إن توضيح المفاهيم البيئية للناس عامة.األ

                                                             
بمناسبة اليوم د/صليحة علي صداقة؛ تفعيل التشريعات البيئية بين النص والواقع؛ ندوة علمية  -1

جامعة عمر  –درنة ، ؛ كلية القانون8002/  6/  5العالمي للحفاظ على البيئة الخميس الموافق 
 8002/  5/  88المختار

، العدد الرابع، "البيئة والحياة"، نحوحملة وطنية لتحقيق محو األمية البيئية، ساطع محمود الراوي -2
 3006أيار 
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نخلص إلى أن التربية البيئية فكر حضاري يهدف إلى تسليح اإلنسان في 
شتى أرجاء العالم) بخلق بيئي( أو ) ضمير بيئي( يحدد سلوكه وهو يتعامل مع 

المؤثر البيئة في أي مجال من مجاالتها.. الخلق البيئي يجب أن يكون العامل 
في اتخاذ القرارات البيئية مهما كان مستواها.. بما في ذلك القرارات األكبر على 
المستوى السياسي واالقتصادي يجب أن تحسب حسابًا للبيئة في إطارها 

ومستقبل الجنس البشري واحد.." فالخلق ، العالمي ألن المصالح البشرية واحدة
عي اإلنسان الوحدة والتكامل البيئي في البيئي كثمرة للتربية البيئة" معناه أن ي

حيث يمكن أن تترتب على القرارات التي تتخذها البالد ، عالمنا المعاصر
 َاثار على النطاق الدولي.، وعلى مناهج سلوكها، المختلفة

 

المطلب الثاني: تفعيل فكرة المواطنة البيئية في تنمية وعي المشرع 
 وتحريك رقابة القضاء .

ومن ثم ، أهمية الوعي في خلق تعاون بيئي لتحقيق توازن بيئيسبق بيان 
دون إغفال الدور المحوري   تحتاج حماية البيئة إلى تعاون وتكاتف الجميع

للدولة ممثلة في اإلدارة البيئية التي يقع على مسؤوليتها تنشيط وتفعيل جمعيات 
مستمرة توعية المواطنين ورفع الوعي لديهم عن طريق عمل حمالت توعية 

ما يحتم على الجميع ، فالمواطنة في بعدها الكوني ال تقبل التجزئة، ومنظمة
للمشاكل ، االنخراط في مشروع المواطنة التشاركية إليجاد الحلول المالئمة

السيما في ظل التغيرات المناخية ةوالتحديات البيئية المطروحة بغية تدبير الجود
 التي تخيم بظاللها على كوكب األرض.

ذا كانت مشكلة حماية البيئة قد جذبت عناية رجال السياسة وعلماء إ
إال أن الفقه القانوني قد تأخر نسبيا في التنبه ، األرض والطبيعة منذ وقت بعيد

إلى المشكلة القانونية التي تثيرها المخاطر التي تهدد البيئة جراء االستغالل 



125 
 

لقواعد قانونية أو  غير الرشيد لعناصرها ؛ وعندئذ أصبحت الحاجة ملحة
على نحو يحفظ عليها ، نظامية تضبط سلوك اإلنسان في تعامله مع بيئته

ورّبما يعود السبب في تأخر ، توازنها اإليكولوجي فكان ميالد قانون حماية البيئة
االهتمام القانوني بالبيئة إلى أّن محاولة اإلنسان السيطرة على البيئة التي يعيش 

كان طبيعيًا أن يثير سلوكه ردود فعل ، ال يمكن قبولها بوسائل مختلفة، فيها
وهو ما أدى إلى يقظة رجال القانون واستشعارهم ، عنيفة ضد ما يفعله بالبيئة

 .ضرورة تدخلهم لتنظيم هذا السلوك

فزيادة األخطار التي تهدد البيئة اإلنسانية أدت بالدول إلى وضع أنظمة 
درت العديد من القوانين البيئية في الواليات قانونية لمواجهة األخطار البيئية فص

نكلترا وفرنسا على أن بعض الدول قد ذهبت ، المتحدة األمريكية وكندا وا 
اهتمامها بالبيئة إلى حد جعل الحفاظ عليها مبدأ دستوريا؛ لعل من أهمها ميثاق 

ي والذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من الكتلة الدستورية ف 5991البيئة في فرنسا لسنة 
فرنسا؛ بحيث يمكن للمجلس الدستوري التأسيس عليه عند الفصل في مدى 

فجوهر موضوع قانون ، دستورية القوانين متى ارتأى انه مخالف أو ضار بالبيئة
 حماية البيئة هو تنظيم النشاط اإلنساني التنموي بما ال يضر بالبيئة.

الجوهرية في سياسة وفي هذا الصدد تعد التنمية المستدامة إحدى الثوابت 
هي االستمرارية و  كون أن البيئة والتنمية يشكالن وجهان لعملة واحدة، الدولة

والبقاء والمحافظة على حقوق األجيال المقبلة وأي إخالل بهما يؤدي حتما إلى 
والمالحظ على التنمية االقتصادية في .تدهور الحياة الطبيعية واالقتصادية

البيئة وهذا بالرغم من وجود جملة من النصوص  الجزائر أنها تمت على حساب
 . القانونية التي تؤكد ضرورة مراعاة البيئة

 

 الفرع األول: تفعيل حقوق المواطنة البيئية في السياسات التشريعية البيئية.
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ال ريددب فددي أّن الحمايددة القانونيددة للبيئددة تفددرض نفسددها علددى رجددال القددانون اعتمددادًا 
ّن القددانون باعتبدداره قواعددد ملزمددة ومنظمددة لسددلوك اإلنسددان أ، علددى مسددلمة رئيسددية هددي

ويلبددي مددا يسددتجد فددي الدولددة مددن ، يجددب أن يواكددب مددا يطددرأ علددى المجتمددع مددن تطددور
أّن القددانون ال يجددرم سددلوكًا معينددًا مددن أجددل الحفدداظ ، حاجددات. ويراعددى فددي هددذا الشددأن

مدددن خدددالل ، ه للبيئدددةعلدددى البيئدددة إال بعدددد التأكدددد علميدددًا مدددن ضدددرر هدددذا السدددلوك وتلويثددد
 األبحاث المتعددة التي يصل إليها العلماء كل في مجاله. 

بناء على هذه األبحاث تتدخل الدولة بوضع القوانين واللوائح التنظيمية 
وفي ، التي تحدد شروط مزاولة أي نشاط يمكن أن يترتب عليه إضرار بالبيئة

قد ، ومنها فرنسا، الصناعيةهذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أّن العديد من الدول 
جمعت شتات هذه القوانين المتفرقة في مجموعة واحدة يطلق عليها مسمى 

 قانون البيئة.

وعليه فالقانون البيئي كفرع من فروع القانون يسعى إلى إيقاف وردع كل 
من شأنه اإلضرار  بالبيئة وبصحة المواطنين نتيجة لتلوث ، مسلك إنساني

، وهو اليزال في مرحلة الميالد ولم يكتمل تطوره بعد ، البيئة المحيطة بهم
 .وقابل للتعديل والتغيير على ضوء فعالية القانون في حماية البيئة

حيث يرى المختصون أن الحل األمثل لتغيير سلوكيات اإلنسان هو 
أو ، ألن اإلنسان بطبيعته األنانية يميل إلى التصرف، استخدام التشريعات

ومن هنا تتسم الحماية القانونية للبيئة ، الحه الذاتيةالعمل بما يحقق مص
إذ لم يدرك الفكر القانوني مدى الحاجة إلى تنظيم قانون لحماية البيئة ، بالحداثة

بسبب ضعف الوعي البيئي لدى ، إال في وقت متأخر أو حديث نسبياً 
عتداء المشرعين؛ وامام تفاقم األزمة البيئية وحدة مشاكلها بات واضحًا أن أي ا
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ويشكل في الوقت ذاته اعتداء ، على البيئة يؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية
  .1ومن ثّم يعد اعتداء مباشرًا كذلك على الفرد، مباشرًا على المجتمع

الجزائر في حماية البيئة تشريعيا من خالل عدة في هذا المجال بادرت 
كهيئة استشارية آليات ونصوص قانونية منها :إنشاء المجلس الوطني للبيئة 

تقدم اقتراحاتها في مجال حماية البيئة خالل مرحلة التصنيع في العهد 
صدر قانون حماية البيئة الذي تضمن المبادئ  5923وفي سنة 2، االشتراكي

العامة لمختلف جوانب حماية البيئة،  ليساهم في حمايتها من جميع أشكال 
، 3االستنزاف، وقد تدعم هذا القانون بالقانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 

الذي عبر من خالله المشرع على العالقة بين حماية الصحة وحماية البيئة تحت 
ر القانون المتعلق  بالتهيئة ، كما صد4عنوان "تدابير حماية المحيط والبيئة"

والتعمير، الذي قيد من السياسية العمرانية من خالل مراعاة التوازنات البيئية 
 5والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية.

دراكه  غير أن التجلي الواضح لتأثر المشرع الجزائري بموضوع البيئة وا 
المتضمن حماية  03/50للمشكالت البيئية يظهر من خالل صدور القانون رقم 

البيئة في إطار التنمية المستدامة والذي يمكن القول بشأنه أنه جاء ثمرة 
                                                             

مجلة عالم الفكر/ العدد د/ داود عبدالرزاق الباز؛ مفاهيم أساسية في القانون العام لحماية البيئة   -1
 مرجع سابق. االشارة اليه. 3002لسنة  33مجلد  3
في  19عدد ، الجريدة الرسمية، المتضمن إنشاء المجلس الوطني للبيئة 92/516المرسوم رقم -2

33/09/5992. 
 2الجريدة الرسمية العدد ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها  المعدل والمتمم 21/01القانون رقم -3

 .596ص  59/03/5921في 
 .21/01من القانون رقم  15إلى 33المواد من -4
 05/53/5990في 13العدد ، الجريدةالرسمية، المتعلق بالتهيئة والتعمير 90/39القانون رقم -5

 52/02/3002في 02/01المعدل باألمر 
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مشاركة الدولة الجزائرية في عدة محافل دولية تخص هذا الموضوع منها ندوة 
قمة ريو دي جانيرو التي تعتبر نقطة التحول الكبرى في السياسة و  ستوكهولم

زيل؛ التي تضمنت مجموعة من المبادئ واألهداف البيئية الدولية المنعقدة بالبرا
بما يتناسب ومتطلبات التنمية المستدامة ، التي تجسد حماية أفضل للبيئة

 .ومبادئها

إضافة إلى ما سبق نجد أنه وفي كل سنة مالية يصدر قانون يتضمن 
بنودا تتعلق بالبيئة؛ علما ان فكرة الرسومات البيئية لم تظهر إلى في سنة 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص المشرع على مواكبة  5995
والذي جاء به المشرع ليجسد مبدأ ، متطلبات العصرنة بما تفرزه من مشاكل

الملوث الدافع برفع نسب رسوم رفع النفايات وهذا لمعالجة مشكلة النفايات 
ما شكل م، زهيدا 5993الحضرية والتي كان مقدارها في ظل قانون المالية لسنة 

 صعوبة للبلديات في تطوير أساليب معالجة النفايات.

تتمثل الحماية في إطار القانون في الحيلولة دون التلوث وذلك بمنع 
وحصر ما هو قائم منه في أضيق نطاق تمهيدًا للتخلص منه كلما ، مسبباته

: ويفهم من ذلك أّن الحماية القانونية للبيئة تتطلب أحد أمرين.كان ذلك ممكناً 
ما مكافحة األسباب القائمة، إما منع أسباب التلوث من أجل إعادة التوازن ، وا 

 .والقضاء على آثارها، البيئي

ال ريب في أّن الحماية القانونية للبيئة تفرض نفسها على رجال القانون 
أّن القانون باعتباره قواعد ملزمة ومنظمة ، اعتمادًا على مسلمة رئيسية هي

ويلبي ما ، ب أن يواكب ما يطرأ على المجتمع من تطورلسلوك اإلنسان  يج
أّن القانون ال يجرم ، يراعى في هذا الشأن يستجد في الدولة من حاجات. و

سلوكًا معينًا من أجل الحفاظ على البيئة إال بعد التأكد علميًا من ضرر هذا 
من خالل األبحاث المتعددة التي يصل إليها العلماء كل ، السلوك وتلويثه للبيئة
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في مجاله. وبناء على هذه األبحاث تتدخل الدولة بوضع القوانين واللوائح 
التنظيمية التي تحدد شروط مزاولة أي نشاط يمكن أن يترتب عليه إضرار 
، بالبيئة. وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أّن العديد من الدول الصناعية

قد جمعت شتات هذه القوانين المتفرقة في مجموعة واحدة يطلق ، نها فرنساوم
 ..Code de l’environnement. عليها مسمى قانون البيئة

فالقددددانون البيئددددي كفددددرع مددددن فددددروع القددددانون يسددددعى إلددددى إيقدددداف وردع كددددل مسددددلك 
المحيطددة مددن شددأنه اإلضددرار  بالبيئددة وبصددحة المددواطنين نتيجددة لتلددوث البيئددة ، إنسدداني

وقابددل للتعددديل والتغييددر ، وهددو اليددزال فددي مرحلددة المدديالد ولددم يكتمددل تطددوره بعددد،  بهددم
 .على ضوء فعالية القانون في حماية البيئة

مراء في أن تشريعات حماية البيئة تنتهي جميعها إلى هدف رئيسي ال 
ذا ويمكن للدولة في ه، يتمثل في حماية المصلحة العامة والفردية في آن واحد

من أجل ، المجال االستعانة بسلطات الضبط اإلداري ذات الطبيعة الوقائية
يمكن تدعيمها بجزاءات جنائية ، كفالة فعالية هذه التشريعات في تنظيم السلوك

كما يقول ، ولما كانت الوقاية خير من العالج، تفرض احترامها على الجميع
قوع الفعال التي تهدد البيئة يعمل على منع و ، فإّن القانون اإلداري، أهل الطب

ذا استعان بالعقوبة الجنائية، قبل وقوعها فإنما يكون ذلك على سبيل ، وا 
 التخويف والردع.

كأساس لمكافحة الجباية البيئيةنظام من الناحية االقتصادية يمكن  توظيف 
اعتبار الضريبة البيئية كغرامة عقوبة :التلوث البيئي ذلك من خالل نظرتين

أن الموارد المتأتية من الضرائب البيئية تستغل في محو آثار  .التلوث مالية ضد
منها الضرائب البيئية أو ، و تطوير أساليب جديدة صديقة للبيئةو  التلوث البيئي

وهي تلك الضرائب المفروضة على الملوثين الذين يحدثون ، الجباية الخضراء
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يتم تحديد نسبة هذه و  أضرارا بيئية من خالل نشاطاتهم االقتصادية المختلفة
 درجة خطورة االنبعاث المدمرة للبيئة.و  الضرائب على أساس تقدير كمية

أن الذي يحدث مضمونها ويرتكز نظام الجباية البيئية على قاعدة أساسية 
اعتماد بسبب ضررا بيئيا يدفع ضرائب أكثر عقوبة على تدمير البيئة 

ضرائب أكبر كلما أحس الملوثون وعليه كلما كانت ال، تكنولوجيات عدوة للبيئة
ما قد يجعلهم يغيرون استراتيجياتهم الصناعية أو اإلنتاجية المرتكزة على ، بأثرها

التكنولوجيا الرخيصة الملوثة إلى البحث في سبل اعتماد تكنولوجيات صديقة 
في المقابل يوجد الحوافز الجبائية التي يستفيد منها المستعملون ،  و للبيئة

 للتكنولوجيا تغير الملوثة.
 

 الفرع الثاني: أثر المواطنة البيئية الواعية في تفعيل الحماية القضائية للبيئة.

سبق بيان أن المواطنة البيئية عبارة عن مجموعة من األهداف واإلجراءات 
، والطويل لتغيير السلوك اإلنساني نحو البيئةعلى المدى القصير والمتوسط 

مما ، رسات الصديقة والمساعدة والمحافظة على كوكب األرضوالقيام بالمما
نما هي واجب على الدولة، يعني أن حماية البيئة ليست حقًا لإلنسان فحسب ، وا 

من ، ويقتضي القيام بهذا الواجب أن تقوم الدولة بتهيئة النظام األمثل لتحقيقه
 .جانبها ومن جانب الفرد كذلك

ذا صلح اإلنسان وكان واعيا بمخاطر فإصالح البيئة لن يتحّقق إاّل إ
لذا ال بد من تنمية الوعي البيئي تثقيفا ومشاركة ، السكوت عن المخاطر البيئية

من خالل المؤسسات الثقافية والمنابر الدعوية واإلعالمية والدعاوى ، ومراقبة
فلم يعد من الممكن التطرق للقضايا السياسية واالجتماعية .القضائية

خاصة بعد ، وللنزاعات والحروب دون استصحاب المنظور البيئيواالقتصادية 
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تلك المخاطر الناتجة عن تغير المخاطر الناتجة عن تغير المناخ،  أن تزايدت
 تلك المخاطر التي باتت تواجه كل البلدان. ، المناخ

لقد جاءت فكرة حقوق اإلنسان في بيئة نظيفة كرد على مظاهر الظلم 
إّن مأساة حقوق ، غير المستدامة  البيئية وأساليب التنميةالبيئي وغياب العدالة 

اإلنسان البيئية ال يمكن أن تتم إال من خالل تبني أهداف التنمية المستدامة 
 .ألجيال الحاضرة وأجيال المستقبلممثلة بالمساواة بين ا

مع ذلك ال نعدم لها تطبيقات قضائية تستهدف المحافظة على  النظام 
حفاظا على السكينة النفسية ، لشارع العام الذي يرتاده المارةالعام البيئي ل

كمسؤوليتها عن حماية حياتهم ، كون اإلدارة مسؤولة عن حماية البيئة، 1لألفراد
وان لإلنسان الحق في البيئة النظيفة والسليمة باعتبارها كلها جوانب ، وسالمتهم

 .2الزمة للوجود البشري المتكامل

 5936حزيدران  3الصدادر فدي لهذا فقد قضدى مجلدس الدولدة الفرنسدي فدي حكدم لده 
بشددرعية الئحددة أصدددرها أحددد المحددافظين فددي فرنسددا تحظددر فددي قضددية )مصددانع رينددو( 

فددي الطرقددات العامددة خشددية قيددام توزيددع اإلعالنددات والنشددرات علددى المددارة فددي الطرقددات 
لقائهددددا فددددي الشددددارع فيتشددددو  ه بددددذلك منظددددر الطددددرق والحدددددائق هددددؤالء المددددارة بتصددددفحها وا 

 3العامة.

                                                             
رسالة دكتوراه منشورة دار  -دراسة مقارنة-ئ وسلطات الضبط ر د/ محمد الوكيل؛ حالة الطوا -1

؛ ويسميه بالنظام العام الجمالي للبيئة ويكيفه على انه 66؛ ص8002/ سنة 1النهضة العربية؛ ط
احد مكونات السكينة العامة التي نمثل احد عناصر النظام العام الشامل؛ ينظر المرجع نفسه؛ 

 .62ص
بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد  ، حدود سلطة الضبط اإلداري، د/ محمود عاطف البنا -2

 .587ص  1762 ، 82السنة ، العددان الثالث والرابع، كلية الحقوق جامعة القاهرة
 C.E,23/10/1936 union parisienne des syndicatsdelimpremerie, R.P.906-3 
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مطالبدددًا ، رغدددم طعدددن اتحددداد نقابدددات المطدددابع والنشدددر فدددي بددداريس فدددي هدددذه الالئحدددة
رفددددض ، إلغائهددددا لخددددروج أهدددددافها عددددن األهددددداف المرسددددومة لسددددلطات الضددددبط اإلداري

مجلددس الدولددة ذلددك الطعددن مؤكدددًا أن حمايددة الرونددق والددرواء والبيئددة تعتبددر مددن أغددراض 
 بوصفها إحدى عناصر النظام العام الجديرة بالحماية.، إلداريالضبط ا

بدذلك الحكدم أضداف القضدداء اإلداري غرضدا جديددا غيددر تقليدديا ألغدراض الضددبط 
وذلددك بتكددريس حمايددة ، لددم يكددن مسددلما بدده جعددل المشددرع الفرنسددي يسدداير موقددف القضدداء

، يخددرج علددى هددذا االتجدداهفإندده لددم ، أمددا المشددرع الجزائددري  1النظددام العددام الجمددالي للبيئددة.
وهدذا مددا ، بدل سدداير هدذا التطددور وأعتبدر حمايددة البيئدة عنصددرا مدن عناصددر النظدام العددام

لمتعلددق بصددالحيات ا 267-81يظهددر جليددا مددن خددالل اسددتعراض أحكددام المرسددوم رقددم 
كمددا ، رئدديس المجلددس الشددعبي البلدددي فيمددا يخددص الطددرق والنقدداوة والطمأنينددة العموميددة

الجديدد فصدال للنظافدة وحفدظ الصدحة مدن خدالل سدهر   50-55يدة خصص قانون البلد
البلديدددة ومصدددالحها التقنيدددة علدددى جمدددع النفايدددات الصدددلبة ونقلهدددا ومعالجتهدددا طبقدددا للمدددادة 

فضدال عددن مسدؤوليتها فدي التكفدل بتهيئددة المسداحات الخضدراء طبقددا ، منده 03فقدرة  533
مدن نفدس القدانون علدى   110 تددعيما لدذلك ندص المدادةو  من قانون البلديدة. 532للمادة 
المسددددداحات و  لدددددس الشدددددعبي البلددددددي علدددددى حمايدددددة األراضدددددي الفالحيدددددةلمجيسدددددهر اأنه:"

 :السددديما عندددد إقامدددة مختلدددف المشددداريع علدددى إقلددديم البلديدددة"كما نصدددت المدددادةو  الخضدددراء
الصدحة العموميدة و  "يقتضدي إنشداء أي مشدروع يحتمدل اإلضدرار بالبيئدة منده : 114 منده

لسالشددعبي البلددي باسددتثناء المشداريع ذات المنفعددة الوطنيددة لمجديدة موافقددة اعلدى إقلدديم البل

                                                                                                                                               

 ، 550ص  ، المرجع السابق، حدود سلطة الضبط اإلداري، د عاطف البناد/ محمو مشار إليه لدى: 
 . 680 كذلك 

دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات العامة مذكرة ماجستير في ، سليماني السعيد -1
 36ص، 3002-3003القانون كلية الحقوق جامعة تيزي وزو؛ سنة 
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التدي تخضددع لألحكددام المتعلقددة بحمايددة البيئددة." فضددال عددن اشددتراط شددهادة دراسددة مددوجز 
 التأثير على البيئة في كل مشاريع التنمية."

التي و  منه 02 المادةفي 1 02-55كما أن مراجعة قانون الترقية العقارية 
 تفيد انه:"يجب أن تسعى كل عملية تجديد عمراني إلى جمال اإلطار المبني

كذا نص ، و كذا مطابقته للمعايير العمرانية السارية"و  تحسين راحة المستعملينو 
الطابع و  العمرانيو  :"يجب أن يؤخذ في الحسبان االنسجام المعماري50المادة 

تصميم البناية أو البنايات الجمالي بالنسبة للمجموعة العقارية األصلية عند 
 .التي تكون موضوع عملية توسيع مشروع عقاري"

حماية النظام زائري فلقد أكد على حق اإلدارة في بالنسبة للقضاء اإلداري الج
العام الجمالي، وذلك في العديد من المناسبات نذكر على سبيل المثال قراره الصادر 

اتضح لمجلس الدولة بعد االطالع  والذي جاء فيه:"حيث 2003أفريل15بالتاريخ 
على كل ما احتوى عليه ملف الدعوى من وثائق ومستندات انه حقيقة تحصل 
المستأنف على ترخيص من المستأنف عليها بوضع كشك جاهز بشرط أن  يكون 
هذا األخير في حالة مالئمة ال تشوه المنظر العام واحترام قواعد النظافة والمحافظة 

 2البلدية." على جمالية عمران

                                                             
يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية    2011فبراير  17مؤرخ في:    04-   11قانون رقم -1

 .3055مارس  06الصادرة بتاريخ :  52العقارية  الجريدة الرسمية العدد 
ضد بلدية -ه م-قضية ، 2003-08-15الصادر بتاريخ :10048قرار مجلس الدولة رقم: -2

 ، العليا وقرارات مجلس الدولةقرارات المحكمة ، موسوعة االجتهاد القضائي الجزائري، حاسي مسعود
، 2003-08-25الصادر بتاريخ: 9618انظر كذلك قرار مجلس الدولة رقم  2006، اإلصدار الرابع

قرارات المحكمة ، موسوعة االجتهاد القضائي الجزائري، ضد بلدية حاسي مسعود-ع ب-قضية 
 2006، اإلصدار الرابع ، العليا وقرارات مجلس الدولة
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خص المشرع الجزائري الجمعيات حق التقاضي سواء بموجب قانون كما 
 /53/05المؤرخ في: 53/06القانوناو الجديد وهو  90/35الملغىالجمعيات سواء 

ويمكنها القيام بالتقاضي ..بسبب وقائع   -منه:" 03فقرة 59المادة بموجب3053
الدفاع عن المصالح المشروعة من أجل ذلك ، و لها عالقة بهدف الجمعية.."

أو بموجب قانون ، المحددة بأهدافها وذلك باللجوء إلى القضاء كطرف مدني
بحماية البيئة في إطار  59/09/3003والمتعلق المؤرخ في  03/10 البيئةحماية 

الذي خصها بأحكام للتقاضي حيث مكنها من رفع دعاوى 1التنمية المستدامة
يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة المختصة حيثأمام الجهة القضائية 

الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا 
أو غير مباشر بالمصالح الجماعية والتي تشكل مخالفة لألحكام التشريعية 

الجو و  تحسين اإلطار المعيشي وحماية الماء والهواءو  المتعلقة بحماية البيئة
الفضاءات الطبيعية ألضرار فرضية تسبب فيها و  األرض وباطن األرضو 

تعود إلى طبيعته ألضرار فرضية تسبب فيها الشخص نفسه و  الشخص نفسه
وتعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة أعاله فإنه يمكن لكل جمعية 

الحق في التقاضي أمام ،  50/ 03القانون  من 36و 31معتمدة بمقتضى المادة 

                                                             
الذي أجاز للجمعيات الحق في  5923منصوصا عليه في قانون البيئة الصادر سنة وهو حق كان  -1

الدفاع عن المصالح الجماعية وذلك برفع دعوى قضائية ولكن عدم جرءة القضاء جعلته يرفض دعاوى 
بتاريخ  -الغرفة المدنية-الجمعيات البيئية ولعل أحسن مثال عن ذلك القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة

الفاصل في النزاع القائم بين جمعية حماية البيئة ومكافحة التلوث  5530/96تحت رقم: 31/53/5996
لوالية عنابة )مستأنفة( وبين مؤسسة اسميدال )مستأنف عليها(، والذي طلبت فيه الجمعية إبعاد خزان 

تعويضات.فعلى األمونياك التابع لمؤسسة اسميدال الذي كان يفرز غازات سامة مضرة بالصحة مع دفع ال
مستوى المحكمة اإلبتدائية )محكمة الحجار( رفضت الدعوى في الشكل لعدم توفر الصفة في الجمعية ولقد 
أيد المجلس القضائي هذا الحكم الذي إعتبر أن الجمعية غير حائزة لصفة التقاضي، مادام أن موضوع النزاع 

من  56ا هو منصوص عليه بنص المادة ال يدخل ضمن أهداف الجمعية وال يلحق أي ضرر بأعضائها كم
 قانون الجمعيات.
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الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة حتى في الحاالت التي ال 
بل أن المشرع ذهب إلى أبعد ، تعني األشخاص المتسببين بالبيئة لها بانتظام

من نفس القانون على أنه يمكن لألشخاص  32من ذلك عندما أقر في المادة 
ية تسبب فيها فعل الشخص نفسه أن الطبيعيين الذين تعرضوا ألضرار فرد

يفوضوا جمعية معتمدة قانونًا لكي ترفع باسمهما دعوى التعويض أمام القاضي 
إذا ما فوضها على األقل . العادي أو تتأسس طرفا مدنيًا أمام القضاء الجزائي

شخصان طبيعيان معنيان أن ترفع باسمها دعوى التعويض أمام أية جهة 
 1ذا التفويض كتابيا.يجب أن يكون هو  قضائية

كما يمكن للجمعية التي ترفع دعوى قضائية وفقا لألحكام السابقة الذكر  
فيما ، ممارسة الحقوق بتأسسها كطرف مدني أمام أي جهة قضائية جزائية

 يتعلق بالمخالفات ألحكام التشريع الخاص بحماية المحيط.

بقدر ، ول أو الرفضلم تعد حماية البيئة خيارًا يحتمل القبأخيرا وليس آخرا
ما هي مسألة بقاء ال تحتمل التأجيل أو التراخي في السعي نحو توفير كل 

تعني شيئًا أقل من حياة اإلنسان فالبيئة بمعناها الواسع ال ، المقومات إلنجاحها
ومستقبله، وعليه فال بد من توفير منظومة متكاملة للعمل البيئي الجاد بهدف خلق 
الوعي البيئي وتعزيزه خصوصا وأنالوضع البيئي في الجزائر ليس قاتًما كما في 

 الدول المصنعة. 
 

 الخاتمة:
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ي كثير من المسارات ال شك أن عالمنا اليوم يتقدم علميًا ويتخلف إنسانيًا ف
بداعاتها اإلنسان المعاصر حبا فلم يهتم بمؤثراتها ، الحياتية لقد شغفت التقنية وا 

 التي شّكلت في بعض جوانبها أكبر الملوثات المدمرة للبيئة.، ومضارها البيئية

لقد شهدت األعوام األخيرة من القرن العشرين المنصرم تدهورا مخيفا 
مستمرا؛ تخوفا جعل قضية البيئة من األولويات في  بالبيئة الطبيعية ال يزال

مختلف السياسات االقتصادية واالجتماعية والتشريعية نظرا لما تمثله البيئة من 
دامة الحياة البشرية في توفير بيئة موائمة لحياة بشرية و  أهمية في استمرارية وا 

 أفضل.

كائن حي على  انطالقا من أن المسؤولية البيئية  مسؤولية جماعية تهم كل
فانه ، وجه األرض؛ سواء على المستوى المحلي والوطني أو اإلقليمي والعالمي

 يجب أن تتكاتف من أجله جميع المؤسسات واألفراد على حد سواء وهو
 التضامن الذي يتطلب من األجيال الحاضرة عدم االستئثار بهذه الثروة البيئية

ألن ذلك يؤدي إلى تناقصها ، عدم اإلفراط في استهالك الموارد البيئيةو 
 واستنزافها وهذه مشكلة أخرى ليست بأقل خطر من مشكلة التلوث.

من ثم تعدد فكدرة المواطندة البيئيدة ومدا تقتضديها روحهدا مدن المشداركة االيجابيدة فدي 
ومنهدا قضدية البيئدة المدددخل المنهجدي والمعرفدي للحدد والتخفيدف مددن ، القضدايا المصديرية
الحددددديث عددددن تنميددددة الددددوعي البيئددددي مسددددألة ضددددرورية ال بددددد مددددن ف، المشددددكالت البيئيددددة
السياسددددات التشددددريعية ذلددددك أن الفيصددددل فددددي مجددددال حمايددددة البيئددددة االهتمددددام بهددددا فددددي 

والمحافظة عليهدا هدو صددق التوجده اإلنسداني لحدل المشدكالت، حتدى ال تبقدي المعالجدة 
ون وحدددده بمعدددزل مجدددرد مقاربدددات نظريدددة وأقدددوال ال تّصددددقها األفعدددال. وال شدددك أن القدددان

عددن التربيددة ومسدداندة العلددوم ال يمكددن أن يحقددق الغددرض المنشددود، كمددا اندده  ممدداال شددك  
فيددده أن تحقيدددق هدددذا الدددوعي يحتددداج  الدددى تدددوفير المعلومدددات البيئيدددة الصدددحيحة، والعمدددل 
يصددددالها بمختلددددف الطددددرق والوسددددائل التربويددددة، والتعليميددددة، واإلعالميددددة،  علددددى نشددددرها وا 
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أفددراد وفئددات المجتمددع، حتددى تكددون فددي متندداول الجميددع، حيددث يمثددل واإلرشددادية لجميددع 
االعددالم البيئددي بوسددائله المتعددددة الوسدديط الددرئيس فددي إيصددال المعلومددة وتثقيددف الندداس 
وتوسدددديع درجددددة الددددوعي البيئددددي، خصوصددددا مددددع تطددددور وسددددائل االتصددددال وسددددرعة نقددددل 

البيئددة، فهددو يقددوم المعلومدة، ممددا يمكددن أن يسدداهم بشدكل إيجددابي فددي دعددم جهدود حمايددة 
بدددور بددال  األهميددة فددي حمايددة البيئددة وصددناعة المواطنددة البيئيددة مددن خددالل خلددق الددوعي 

 . البيئي ونشره وتعزيزه

والحددث ، وهددو مددا مددن شددأنه غددرس الشددعور باالنتمدداء الصددادق للبيئددة فددي النفددوس
علدددددى إدراك عمدددددق العالقدددددة اإليجابيدددددة بدددددين اإلنسدددددان والبيئدددددة بمدددددا فيهدددددا مدددددن كائنددددداٍت 

وهددذا بدددوره كفيددل بتددوفير الدددافع الفددردي والجمدداعي لتَعددّرف كددل مددا مددن شددأنه ، مكوندداتو 
بمدا فدي ذلدك تحريدك الددعاوى القضدائية ضدد الملدوثين االقتصداديين ، الحفاظ علدى البيئدة

القضدددائي لمسدددمى بالمواطندددة االيكولوجيدددة تنبدددأ عدددن حدددس و  للتفعيدددل الحقيقدددي المشددداركتي
 حضاري بيئي.

 


