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 ولمة شىس

 

 

٣ني الى ما ٦ىذ ؤَم ٕ بلُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوال و٢بل ٧ل ش يء ؤق٨غ هللا الظي ٞو

ا، بلى ؤؾاجظحي اإلادترمحن  ل بلى ٧ل مً ٖلمني خٞغ زم ؤجىظه بالك٨غ الجٍؼ

ضان ًاؾحن   الظي ؤعقضوي وجدمل  لى عؤؾهم ألاؾخاط اإلاكٝغ بً ٍػ ٖو

معي مك٣ت اهجاػ َظا الٗمل بلى ٚاًت ا٦خماله 

بلى ٧ل مً ٢ضم لي ًض اإلاؿاٖضة في ؾبُل اهجاػ وبجمام َظا الٗمل في ؤخؿً 

وظه 

بلى ٧ل الؼمالء وألانض٢اء 

  



إلاهداء 

 

ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهدي هرا العمل املحىاض

 . الرًً زبُاوي صغيرا وطهسا على ثسبُتي الى

إلى مً ولله هللا بهُبة الىكاز، إلى مً علمني العطاء بدون اهحظاز، 

إلى مً أحمل اطمه بيل افحخاز، أزحى مً هللا أن ًمد في عمسن 

الي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي الغ

إلى مً فسحد لفسحي وحصهد لحصوي والتي زبد وطهست  عسفاها 

صة بمجهداتها حفظها هللا وأطاٌ في عمسها  أمي .  العٍص

مة  . إلى ول أفساد العائلة الىٍس

. إلى ول ألاصدكاء 

 

 

عبد اللادز . م 

  



إلاهداء 

و ال  )حلّز  و إلى مً كاٌ ففهم هللا عصّز  أهدي هرا العمل املحىاطع

ما   مً حملحني إلى، (ثلل لهما أف ، وال ثنهسهما ،وكل لهما كىال هٍس

 التربُة أحظًوهً على وهً والى مً طهست على طلمي ، وزبحني 

. ، أمي زحمها هللا وأطىنها فظُح حىاهه 

 الرًً زباوي و عىطني فلدان أمي و وابس مع الشدائد ، والدي الى

. أطاٌ في عمسه 

الى كسة عُني أوالدي معاذ و هُبة ، و الحىأمين الحظً و الحظين 

. حفظهم هللا مً ول طىء

إلى مً طاهم بصغيرة أو بىبيرة في زطالتي هره حصاهم هللا ول 

. خير

 .الى ول أفساد العائلة ، و ول ألاصدكاء 

 

العجاٌ . م 
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 امللدمة
 

 
  أ

:  ملدمــــــة -

هت، هاججت ًٖ مسلٟاث اإلاُاٍ الهىاُٖت ٚحر       جىاظه  الجؼاثغ في الى٢ذ الغاًَ مكا٧ل جلىر ٍٖى

اإلاٗالجت،  اهبٗار الٛاػاث الؿامت، بهخاط الًٟالث الخُحرة، ٢ُ٘ ألاشجاع و الخصخغ وجضَىع الىٓام 

   .البُئي، و التي حٗخبر مكا٧ل بُئُت خ٣ُ٣ُت

ول٣ض ؤيخى مىيٕى خماًت البِئت و م٩اٞدت الخلىر، مً ؤ٦بر الاوكٛاالث الؿُاؾُت ،خُض او٣ٗضث     

ً و الٗلماء، ختى ٖامت  مً ؤظلها ال٨شحر مً اإلااجمغاث اإلادلُت و الضولُت و اَخم بها ال٨شحر مً اإلا٨ٍٟغ

الىاؽ، خُض حؿعى الضولت ظاَضة ٖلى خماًت البِئت و جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، التي خُٓذ بضوعَا 

باَخمام واؾ٘ مً مسخل٠ الباخشحن الظًً ؤظمٗىا ٖلى ؤجها بضًل مىؾ٘ إلاٟاَُم ؾاب٣ت ؤزبدذ ٢هىعَا 

ا قامال وبضًال ًًم زالزت  و ؤصث الى الخضَىع البُئي الخُحر، ٞالخىمُت اإلاؿخضامت جمشل مٟهىما جىمٍى

ؤبٗاص عثِؿُت جخمشل في البٗض الا٢خهاصي، الاظخماعي و البٗض البُئي 

     وحٗخبر الجباًت البُئُت مً بحن الغواٞض الهامت في مىٓىمت اإلاداٞٓت ٖلى البِئت لظل٪ باقغث 

  في البدض ًٖ اظغاءاث مالُت إلاداعبت ْاَغة الخلىر البُئي مً زال٫ ٢ىاهحن 1992الجؼاثغمىظ ؾىت 

لُت 20   اإلااعر في  10- 03الجباًت البُئُت  لىي٘ خض لألوكُت اإلالىزت، خُض ؤنضعث ال٣اهىن   ظٍى

.  اإلاخٗم٤ بدماًت البِئت في اَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، و َضا ما ع٦ؼها ٖلُى في صاعؾدىا2003

:  إلاشيالُة السئِظُة -

٠ُ٦ حؿاَم الجباًت البُئُت في :  "إلاٗالجت َظا اإلاىيٕى ًجب الاظابت ًٖ الدؿائ٫ الغثِس ي الخالي  

. ؟ "جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت 

:  الخظاؤالت الفسعُة -

ُت الخالُت   :  لإلإلاام باإلظابت ًٖ الدؿائ٫ الغثِس ي ًم٨ً َغح الدؿائالث الٟٖغ

ما اإلا٣هىص بالجباًت البُئُت ؟   .1

ما مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ؟   .2

ما ٖال٢ت الجباًت البُئُت بالخىمُت اإلاؿخضامت ؟  .3

:  الفسطُات   -

: لإلظابت ًٖ الدؿائالث اإلاُغوخت ًم٨ً وي٘ الٟغيُاث الخالُت 

:  الٟغيُت الغثِؿُت

.  حؿاَم الجباًت البُئُت بك٩ل ٦بحر في جد٤ُ٣ ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت



 امللدمة
 

 
  ب

:  الفسطُات الفسعُة -

.  الجباًت البُئُت ٖباعة ًٖ عؾىم جضٞ٘ م٣ابل ألايغاع التي جلخ٤ بالبِئت  -1

. الخىمُت اإلاؿخضامت مٟهىم ًغبِ بحن خ٤ ألاظُا٫ الخالُت و الاظُا٫ ال٣اصمت في الخىمُت  -2

جىظض ٖال٢ت َغصًت بحن الجباًت البُئُت و الخىمُت اإلاؿخضامت   -3

: ؤؾباب ازخُاع اإلاىيٕى _ 4

:  مً بين الاطباب هرهس ما ًلي  :أطباب مىطىعُة   -

حٗاْم ؤَمُت الجباًت البُئُت، ووظىب الاَخمام بها ؤ٦ثر هٓاع ل٩ىجها مخٛحر مهم في زضمت الخىمُت 

.  اإلاؿخضامت

. مداولت الغبِ بحن الجباًت البُئُت و جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت

: مً بين الاطباب ذهس ما ًلي : أطباب ذاثُة -

ت وا٢٘ الجبابت البُئُت  بت في مٗٞغ .  الٚغ

. جماش ي مىيٕى الضاعؾت م٘ جسههىا الٗلمي

 : أهمُة الدازطة -

      ج٨مً ؤَمُت البدض في مداولت الخإ٦ض مً ؤن الًغاثب والغؾىم البُئُت وؾُلت مالُت و٢اهىهُت  

حؿاَم في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، و خماًت البِئت، مً زال٫ اقاع٥ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت في 

. اإلاداٞٓت ٖلحها، و مضي التزامهم في حؿضًض َظٍ الغؾىم

ت  ٘ الخىمٍى ل اإلاكاَع ت خهُلت الغؾىم البُئُت و صوعَا في جمٍى      ٦ما ج٨مً ؤَمُخه في ججضًض و مٗٞغ

ؾىاء في الجاهب البُئي، ؤو الا٢خهاصي ؤو الاظخماعي  في بَاع جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت و الخٟاّ ٖلى 

. خ٣ى١ ألاظُا٫ ال٣اصمت 

:  أهداف الدزاطة  -

:  نهدف مً خالٌ هره الدازطة إلى

. ببغاػ و حشخُو مسخل٠ آلازاع التي جيكإ ًٖ الخضَىع البُئي  -

. جدضًض َبُٗت الٗال٢ت ال٣اثمت بحن ٧ل مً الجباًت البُئُت و الخىمُت  -

ال٨ك٠ ًٖ الخإزُاعث اإلاخباصلت بحن ألابٗاص الاظخماُٖت، الا٢خهاصًت و البِئت لخد٤ُ٣ الخىمُت  -

. اإلاؿخضامت 
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  ج

اء، الخؿاب، الخدهُل و الخسهُو في  - جىيُذ ؤزغ الًاعثب و الغؾىم البُئُت مً خُض الٖى

جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت 

املىهج املحبع وأدوات الدازطة   -

     ل٣ض اٖخمضها في صاعؾدىا لهظا اإلاىيٕى ٖلى اإلاىهج الىنٟي ، بُٛت ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت و 

.  بزباث صخت الٟغيُاث اإلاخبىاة مً زال٫ ظم٘ البُاهاث و جدلُلها 

:  صعىبات الدازطة -

٢لت اإلاغاظ٘ وج٨غاع هٟـ اإلاٗلىماث زانت في مجا٫ الجباًت البُئُت  -

نٗىبت الخهى٫ ٖلى اإلاٗمىماث   -

:  الضاعؾاث الؿاب٣ت

-2009مظ٦غة ماظؿخحر إلاُالب ٖبض الباقي مدمض، بجامٗت الجاػثغ، للؿىت الجامُٗت : الضاعؾت ألاولى _1

مؿاَمت الجباًت البُئُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت خُض ؾعى مً زال٫ "  ، جدذ ٖىىان 2010

٠ بالخىمُت اإلاؿخضامت وجدضًض ؤبٗاصَا،وباإلياٞت بلى مداولت جبان جإزحر الجباًت  صاعؾخه بلى الخٍٗغ

. البُئُت ٖلى جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ

:  ل٣ض جىنل في جهاًت صاعؾخه بلى الىخاثج الخالُت

_  ً مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ٌٗبر ًٖ ؤَمُت الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لألظُا٫ الخالُت صون َع

. ألاظُا٫ ال٣اصمت في خ٣ها، ٞهي ججم٘ بحن ألابٗاص الشالزت الا٢خهاصًت ،الاظخماُٖت و البُئُت

ت الخىمُت  _ ، مً ؤَم اإلاكا٧ل التي ٢ض ح٤ُٗ مً اؾخمغاٍع ٌٗخبر الخلىر البُئي بمسخل٠ ؤهىاٖه ومهاصٍع

.  اإلاؿخضامت

صوع الًاعثب والغؾىم "ٖباعة ًٖ مظ٦غة ماظؿخحر للُالب الؿُٗض ػهاث بٗىىان :الضاعؾت الشاهُت  _2

مً ظامٗت اإلاؿُلت، للؿىت "البُئُت في جىظُه الؿلى٥ البُئي للماؾؿت الا٢خهاصًت في الجؼاثغ 

.      2016_2015الجامُٗت 

:  َضٞذ َظٍ الضاعؾت بلى ألاَضاٝ اإلاىالُت

ببغاػ الضوع الظي جلٗبه الًاعثب والغؾىم البُئُت في بقاع٥ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت لخد٤ُ٣ البٗض _

.        البُئي

اء والخؿاب والخدهُل_ .       جىيُذ ؤزغ الًاعثب و الغؾىم البُئُت مً خُض الٖى
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ٞهم ال٣ُض الظي جمشله الًاعثب والغؾىم البُئُت ٖلى مسخل٠ ؤوكُت اإلااؾؿت الا٢خهاصًت التي لها _

. ؤيغاع ٖلى البِئت

:      وجىنل مً زال٫ صاعؾخه بلى الىخاثج الخالُت

وكاٍ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت في الجؼاثغ به ؤزاع ؾلبُت ٖلى البِئت خُض ؤن ٞئت ٦بحرة مً َظٍ _ 

.   اإلااؾؿاث ال جىلي اَخمام ٦بحر لضمج البٗض البُئي في وكاَها

جداو٫ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت في الجؼاثغ بْهاع اَخمامها بالبِئت مً زال٫ اإلاكاع٦ت في الخٓاَغاث _ 

.     الٗلمُت طاث الهلت بالخٟاّ ٖلى البِئت وخماًتها مً الخلىر  

.  الًاعثب والغؾىم البُئُت اؾخُاٖذ بٗض ببضاٖاث بُئُت باإلااؾؿت الا٢خهاصًت _

: هُيل الدزاطة -

       ٢هض ؤلاإلاام بجىاهب اإلاىيٕى ٢مىا بخ٣ؿُم صاعؾدىا بلى زالزت ٞهى٫ ٖلى الىدى الخالي               

خُض جُغ٢ىا في اإلابدض ألاو٫ بلى مٟهىم البِئت والخلىر و٦ظا "الجباًت البُئُت  "  جىاولىا في الٟهل ألاو٫ 

.  مٟهىم الجباًت البُئُت  

٣ت جدضًض  ائها و ٍَغ      وفي اإلابدض الشاوي ٞخىاولىا الخىُٓم الٟني للجباًت البُئُت، اإلا٩ل٠ بها،ٖو

ا  .  ؾَٗغ

ال٢تها بالجباًت البُئُت         ؤما الٟهل الشاوي ٣ٞض جدضزىا ُٞه ًٖ الخىمُت اإلاؿخضامت ٖو

ٟٞي اإلابدض ألاو٫ ٢ض جُغ٢ىا ُٞه بلى مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ، ؤَضاٞها ومباصئها   

ُما ًخٗل٤ باإلابدض الشاوي ٣ٞض جىاولىا ؤبٗاصَا وبق٩الُت ٢ُاؾها    . ٞو

ُما ًسو اإلابدض الشالض، جىاولىا ٖال٢ت الجباًت البُئُت بالخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ  .ٞو



 

 

 

 ٌ  الفصل ألاو
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:  ثمهُد

    ٌٗٝغ الٗلم الـخُىاعث ا٢خهاصًت في بَاع ما ٌٗٝغ بالٗىإلات الا٢خهاصًت ٚحر ؤن َظٍ الخُىاعث ؤزغث 

ؾلبا ٖلى البِئت التي حٗخبر ؤَم ؤؾباب اؾخمغاع خُاة ؤلاوؿان، بط ؤنبدذ ٚحر ٢اصعة ٖمى الاؾخمغاع 

ً بُٛت الىنى٫ بلى خلى٫ حؿاَم في  اء بمُالب ؤلاوؿان، ٧ل َظا ؤزاع اَخمام الباخشحن واإلا٨ٍٟغ والٞى

. اإلاداٞٓت ٖلى البِئت

بط هجض ظل الضو٫ اإلاخ٣ضمت حٗمل ٖلى جُىع جغؾاهت م٠ ال٣ىاهحن والبىىص لخماًت البِئت، والجؼاثغ هي _

الخٔ ؤن  ألازغي لـم جخىاوي في البدض ًٖ بظغاءاث وؾُاؾاث حؿعى مً زاللها لخماًت البِئت ٍو

٤ الجباًت البُئُت ؤو ما ًهُلر  ً، وطل٪ ًٖ ٍَغ اَخمامها باإلاىيٕى بضؤ مً حؿُٗىاث ال٣غن الٗكٍغ

تزاًض اَخمامها مً زال٫ نضوع ٢اهىن اإلاالُت لؿىت.ٖلحها بالجباًت الخًغاء   ٗاث التي 2002ٍو  وحكَغ

. جلُه 

وفي َظا الهضص خاولىا مً زال٫ ٞهلىا َظا اإلاٗىىن بالجباًت البُئُت ؤلاإلاام بمسخل٠ خُصُاتها خُض  _

 :  ٢مىا بخ٣ؿُمه بلى مبدشحن

.   ماَُت الجباًت البُئُت:01اإلابدض  -

 .   الخىُٓم الٟني للجباًت البُئُت:02اإلابدض  -
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. ماهُة الجباًة البُئُة:املبحث ألاٌو 
     حٗض الجباًت البُئُت مً ؤ٠٦ء الؿُاؾاث وؤلاظغاءاث اإلاٗخمضة لخماًت البِئت، وجخمشل في ٞغى 

ٌ، ٦ما حٗخبر الجباًت  الضولت الًغاثب والغؾىم  ٖلى اإلادؿبب في بلخا١ ألاطي والًغع بالبِئت ٦خٍٗى

.  البُئُت وؾُلت عصٕ، ٞامخىإ اإلا٩ل٠ ًٖ صٞ٘ ج٩ال٠ُ ألايغاع التي حؿبب ٞحها ٌٗغيه بلى ٣ٖىباث

.  مضزل للىٓام الجباجي:اإلاُلب ألاو٫ 

ا ؤَم  اًغاصاتها ، وحٗض وؾُلت ؤؾاؾُت      ل٣ض جؼامً بغوػ مٟهىم  الجباًت م٘ وكإة الضولت باٖخباَع

ا مً الٗىانغ اإلاالُت لخُاعاث مخٗضصة  للخٗبحر ًٖ ٖال٢ت الضولت باألٞغاص ومالها، و٢ض زًٗذ ٦ٛحَر

ت وهٟؿُت    و٢ض جمسٌ ًٖ ٧ل َظا ما ٌٗٝغ بالىٓام الجباجي  ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت واصاٍع

.  اإلاُب٤  في اإلاجخمٗاث الخضًشت

 .الجباًة العادًة:زع ألاٌو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

بُة_أوال :   وثحىىن مً: إلاًسادات الظٍس

بة_1 : مفهىم الظٍس
 ٠ ت مً الخٗاٍع ى ما ًٟؿغ وظىص مجمٖى بت َو ًىظض ازخالٝ  ٦بحر في جدضًض مٟهىم  مٗحن للًٍغ

:  اإلاسخلٟت هظ٦غ مجها ألاحي

ا زمً  زضمت م٣ضمت مً َٝغ الضولت ؤو ٖالوة الخإمحن اإلا٣ضمت  اث ال٣ضًمت جـم  اٖخباَع خؿب الىٍٓغ

   1. "مً َٝغ ألاشخام مً ؤظل مماعؾت خ٣ى٢حهم

GASTON JEJE_  ها باجها ا٢خُإ ه٣ضي ًلؼم ألاٞغاص بك٩ل بظباعي وجهاجي وبضون م٣ابل وطل٪ مً :  ٖٞغ

باء الٗامت  2. "ؤظل حُُٛت ألٖا

ها ٖلى ؤجها_ لؼم اإلامى٫ بإصائها " : ؤما ألاؾخاط ٖبض الخمُض صعاػ ٣ٞض ٖٞغ ٍٞغًت بلؼامُت جدضصَا الضولت ٍو

  3. "بال م٣ابل جم٨ُىا للضولت مً ال٣ُام بخدضًض ؤَضاٝ اإلاجخم٘

ٗذ مذجىب ٖلى ؤجها_ ها ٞع ٤ الجبر مً زغوة ألاشخام" : ٖٞغ   ا٢خُإ مالي ج٣ىم به الضولت ًٖ ٍَغ

ً وصون م٣ابل لضاٞٗها وطل٪ لٛغى جد٤ُ٣ هٟ٘ ٖام   4. "آلازٍغ

بت بإجها ا٢خُإ بلؼامي وجهاجي جدضصٍ الضولت و صون م٣ابل بٛغى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ " : ٦ما حٗٝغ الًٍغ

  5. "ٖامت

                                                                                 

 11، م2006، الجؼاثغ، 2 زالص ي عيا، الىٓاـ الجباجي الجاػثغي الخضًض، صاع َىمت للُباٖت واليكغ، ٍ 1
 13،م2008، الجؼاثغ،4 مدمض ٖباؽ مدغػي،ا٢خهاصًاث الجباًت والًغاثب، صاع َىمت للُباٖت واليكغ، ٍ 2
اث الجامُٗت، ٍ 3   145، الجؼاثغ، م3 مجغػي مدمض ٖباؽ، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، صًىان اإلاُبٖى
  12،صاع الجامُٗت لليكغ والخىػَ٘ ،مهغ، م (الًغاثب والى٣ٟاث الٗامت) ًىوـ ؤخمض ، خامض ٖبض اإلاجُض صعاػ، اإلاالُت الٗامت  4
ً مدلىلت) قٗباوي لُٟي، ظباًت اإلااؾؿت  5   14ن، م.ث.ص ٍ، ص (صعوؽ م٘ ؤؾئلت وجماٍع
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٠ الخالي_ ٠ الؿاب٣ت هلخو بلى الخٍٗغ بت ٖباعة ًٖ ا٢خُإ ه٣ضي جٟغيه " : مً زال٫ الخٗاٍع الًٍغ

حن خؿب ٢ضاعجُـها الخ٩لُٟت،  خباٍع ٤ ٢اهىن مدضص ٖلى ألاشخام الُبُُٗحن والٖا الؿلُت الٗامت ٞو

باء الٗامت  ٣ت جهاثُت و بال م٣ابل،جضٞ٘ للضولت ؤو بخضي الهُئاث الٗامت اإلادلُت ب٣هض حُُٛت ألٖا بٍُغ

. "  اإلادلُت

ت مً اإلامحزاث الخانت بها   بت اإلا٣ضمت آهٟا وؿخسلو مجمٖى ت حٍٗغ٠ الًٍغ ًخطر مً زال٫ مجمٖى

  1:وهي

بت طاث ق٩ل ه٣ضي  * م٘ اهدكاع اؾخٗما٫ الى٣ىص واٖخباعًا وؾُلت و ؤصاة الخٗامل ألاؾاؾُت في :الًٍغ

بت زانت م٘ ٦ثرة ُٖىبها و نٗىبت ظباًتها، ؤًً ٧اهذ جضٞ٘ .اإلاجخم٘  اهخهى ٖهض الهىع الُٗيُت للًٍغ

ظا بخ٣ضًـم ألاٞغاص ظؼءا مً مدانُلهم ومىخجاتهم  بت بك٩ل ُٖني، َو ل٨ً َظا لـم ٨ًً ٖاصال .الًٍغ

بت ٖلى الىاجج ؤلاظمالي صون الىٓغ بلي ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط للم٩ل٠، ٦ما ؤن الى٣ٟاث   ٖىض ٞغى الًٍغ

 وؤلاًغاصاث الٗامت  ؤنبدذ في ق٩ل ه٣ضي بما ًالءم الٓغوٝ و ألاهٓمت الخضًشت

ت *  بت ٍٞغًت ظبًر ا وال :الًٍغ بت ؤو ٖضم صٞٗها وال في ازخُاع م٣ضاَع ت في صٞ٘ الًٍغ لِـ للم٩ل٠ الخٍغ

ض صٞٗها، خُض جدضص لى الؿلُت الٗامت الجىاهب الخ٣ىُت الخانت بها .  ٦ُُٟت و مٖى

بت الجهاثُت *    .      ٞهي ٚحر ٢ابلت لالؾترصاص ٧ىجها لِؿذ ؤماهت ؤو وصٌٗت:الًٍغ

٣ا إلا٣ضعة اإلا٩لٟحن * بت جضٞ٘ ٞو بت مغجبِ باإلا٣ضعة الخ٩لُٟت للٟغص اإلا٩ل٠ :الًٍغ ؤن م٣ضاع الًٍغ

بت التي ٣ًىم بها  بت،ؤي م٣ضاع ما ًمل٨ه، ؤو ًد٣٣ه ؤو الٗملُاث اإلاغجبُت بالًٍغ بالًٍغ

بت جٟغى مً ٢بل الضولت *  بت و هي مً : الًٍغ اهٟغاص الؿلُت الٗامت بىي٘ الىٓام ال٣اهىوي للًٍغ

بت بال ب٣اهىن ولِـ بىاءا ,ؤق٩ا٫ ببغاػ ؾُاصة الضولت   خُض ال ًم٨ً ؤن جٟغى ؤو حٗض٫ ؤو جلغى الًٍغ

 . ٖلى ٢اهىن 

بت جٟغى بال م٣ابل لخد٤ُ٣ مىٟٗت ٖامت  * ال ٌٗٝغ اإلا٩ل٠ م٣ضاع و ال َبُٗت اإلاىٟٗت التي حٗىص :الًٍغ

بت ، بل ٌؿخُٟض بهٟخه واخض مً الجماٖت مً الضٞٗاث الٗامت  التي ا٢تريذ  )ٖلُه مً صٞ٘ الًٍغ

بت اإلاداًضة ، جـم ؤنبدذ حكمل ٧ل ما ًد٤٣ ؤَضاٝ  ٖلى الضٞإ ، ألامً ، الٗضالت ، في ٖهض الًٍغ

 .(الخ ....اإلاجخم٘ مً حٗلُم ، صخت و بني جدخُت 

بة - 2    :  اهداف الظٍس
 بن ٞغى الًغاثب لـ ٨ًً  ؤمغا ٖبشا، بل ظاء بُٛت جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مؿُغة في مجاالث مسخلٟت  

 2:وجخمشل َظٍ ألاَضاٝ ُٞما ًلي

                                                                                 

غ لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن،  1   23، م22، م2008 ٖبض اإلاجُض ٢ضعي، صعاؾاث في ٖلم الًغاثب، صاع ظٍغ
  149-143، م2015 َاقم ٖبض الغخمان ج٨غوعي، ألاؾـ الٟلؿُٟت للًغاثب، صاع اإلاجهاط لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن،  2
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بت : الهضٝ اإلاالي*  ىتها ، وبالخالي حؿضًض .اهه  الهضٝ الخ٣لُضي للًٍغ ل زٍؼ بط حؿخٗملها الضولت لخمٍى

ىت الٗمىمُت في  ل الخٍؼ مسخل٠ الى٣ٟاث التي ج٣٘ ٖلى ٖاج٣ها ، خُض ؤن ؤَمُت الًغاثب في جمٍى

ـم مً اَخمام الضولت  الجغاثغ جإحي في اإلاغجبت الشاهُت بٗض الجباًت البترولُت التي جدخل الهضاعة بالٚغ

بت  . بالًٍغ

بت في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ٞهي ؤصاة ٌٗالج بها :الهضٝ الا٢خهاصي  *  ؤن الضولت حٗخمض ٖلى الٍغ

٘ مٗض٫  الخطخـم والاه٨ماف ، وبالخالي الىنى٫ بلى الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي في خالت الخطخـم ًٞغ

ض  بت و جٍؼ بت مً اظل امخهام ال٨خلت الى٣ضًت الؼاثضة و في خالت الاه٨ماف ًسٌٟ مٗض٫ الًٍغ الًٍغ

اصة الاصزاع و جىؾُ٘ الاؾدشماع  ٟاءاث بٛغى ٍػ ؤلٖا

٨ًمً الهضٝ الاظخماعي في ج٣لُل مً الٟىاع١ الاظخماُٖت اإلاىظىصة بحن مسخل٠ : الهضٝ الاظخماعي * 

بت التي جدمل في  َب٣اث اإلاجخم٘ ، و لهضا ٖمضث ألاهٓمت الجباًت بلى جدؿحن ْغوٝ ٞغى الًٍغ

بت الخهاٖضًت بالكاعثذ مً اظل مغاٖاة مهالر الضزى٫   َُاتها الٗضالت الاظخماُٖت، ٞخٟغى الًٍغ

٣ت اليؿبُت جغاعي مهالر اإلاغجٟٗت  . اإلاىسًٟت و الٍُغ

ني مً اإلاىاٞؿت ألاظىبُت و طل٪ بٟغى يغاثب و : الهضٝ الؿُاس ي *  حؿخٗمل لخماًت الا٢خهاص الَى

عؾىم  ظمغ٦ُت ٖلى الؿل٘ اإلاؿخىعصة مً اظل حٛحر ًٖ مى٢ٟها الؿُاس ي و طل٪ بٟغى يغاثب و 

عؾىم ظمغ٦ُت ٖالُت ٖلى ؾل٘ الضو٫ اإلاسالٟت لها ؾُاؾُا وج٣ىم بال٨ٗـ م٘ ؾل٘ الضولت اإلاىا٣ٞت لها 

. ؾُاؾُا 

حُٗض ألاَضاٝ البُئُت الخضًشت وؿبُا، باإلا٣اعهت م٘ ألاَضاٝ الؿاب٣ت و مً ؤًهم َضٍ :ألاَضاٝ البُئُت *

 : ألاَضاٝ هجض

الخض مً الخلىر البُئي ، خُذ ج٣ىم بٟغى يغاثب ٖلى ٧ل ما ًاصي بلى خضور جلىر و مكا٧ل بُئُت 

ى مهُلر ٣ًهض به الهىاٖاث ٚحر اإلالىر للبِئت خُذ ج٣ىم الضولت  حشجُ٘ الهىاٖاث الخًغاء َو

بت للمهاو٘ التي حؿخسضم في بهخاظها ؤؾالُب ٚحر مًغة بالبِئت   .  بخ٣ضًـم بٖٟاءاث يٍغ

بة - 3 :  مباديء الظٍس
بي ، وهي جد٤٣ ٧ل مً  ت ال٣ىاٖض وألاؾـ الىاظب مغاٖاتها ٖىض وي٘ الىٓام الًٍغ ٣ًهض بها مجمٖى

ىت الٗمىمُت، و٢ض وي٘ الا٢خهاصي الاهجلحزي  في ؾبُل بدشه ًٖ "آصم ؾمُذ "مهلخت اإلا٩ل٠ والخٍؼ

بي ٞٗا٫ ؤعب٘ ٢ىاٖض ناٚها في ٦خابه   خُض تهخم َظٍ  1776زغوة ألامـم ،"الكغوٍ الٗامت لىٓام يٍغ

بت والٗال٢اث بحن الضو٫ واإلا٩ل٠ مً  خُض  ال٣ىاٖض باؾخصىاء ألاولي مجها بالكغوٍ الخاعظُت للًٍغ

ا و جدهُلها، وجخلخو َظٍ ال٣ىاٖض ُٞما ًلي بت و بنضاَع اء الًٍغ  1: وي٘  ٖو

                                                                                 

ت والجمغ٦ُت وؤلاؾدشماعاث) ITCIS مدمض ٖباؽ مدغػي، اإلاضزل بلى الجباًت والًغاثب، صاع اليكغ  1 ، 2010، الجؼاثغ، (الكغ٦ت الخضماث الخجاٍع

 . 26م-20م
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: ٢اٖضة الٗضالت ؤو اإلاؿاواة في اإلا٣ضعة *

٣ا إلا٣ضعجحهم، و   ٖضالت جىػَ٘ الٗبء اإلاالي، بط ًجب ؤن ٌؿاَم ؤٞغاص الضولت في الى٣ٟاث الخ٩ىمُت ٞو

بت، بهما حٗنى مكاع٦ت ٧ل م٩ل٠  بالخالي ٞالٗضالت ال حٗنى ؤن اإلا٩لٟحن ًضٞٗىن هٟـ اإلابلٜ مً الًٍغ

باء الٗامت للضولت و طل٪ خؿب ال٣ضعة الخ٩لُٟت، و ٢ض ؤوظض اإلا٨ٟغون  ؾىء مٗىىي ؤو َبُعي في ألٖا

بت الخهاٖضًت ألاصاة اإلاشلى لخد٤ُ٣ مبضؤ الٗضالت والخض مً الخٟاوث في جىػَ٘  اإلاالُىن في الًٍغ

:  الضزى٫، وفي بَاع َظا اإلابضؤ همحز مبضؤًً

بت_ : مبضؤ الكمىلُت الشخهُت للًٍغ

الخايٗحن لؿُاصة  (ختى اإلا٣ُمحن بالخاعط ولهم ؤمال٥ بة٢لُم الضولت) جٟغى ٖلى ٧اٞت اإلاىاَىحن 

ٟاءاث  (اإلا٣ُمحن مً ألاظاهب)ؤو ا٢خهاصًا  (الجيؿُت)الضولت ؤو الخابٗحن لها ؾُاؾُا  ؿدشنى ؤلٖا َو

غاى ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت .  اإلا٣غعة لبٌٗ ؤًٖاء الؿل٪ الضبلىماس ي ؤو أٚل

بت_ : مبضؤ الكمىلُت اإلااصًت للًٍغ

بت ٖلى ٧اٞت ألامىا٫ والٗىانغ اإلااصًت مً صزى٫ وزغواث بال ما اؾدشني ٢اهىها ٧األعاض ي   ؤي ٞغى الًٍغ

 .  الخغةؽالبىع ؤو اإلاىاٍ

بت مدضصة صون ٚمىى مً خُض الٟترة، الىمِ، الدجـم، :٢اٖضة الىيىح وال٣ُحن* ؤي ج٩ىن الًٍغ

مى٘ الخٗؿ٠ والخجاوػ في خ٣ه بي ٍو .  و٦ُُٟت الضٞ٘، بما ٌؿمذ للم٩ل٠ مً جدضًض مى٢ٟه الًٍغ

بت بما ًالءم اإلا٩لٟحن بها وحؿهُل صٞٗها زانت ُٞما ًخٗم٤ :٢اٖضة اإلاالثمت*   ؤي جىُٓـم ٢ىاٖض الًٍغ

بت الضزل ؤألظغي بما  ىا ْهغ ما ٌٗٝغ باال٢خُإ مً اإلاىب٘ باليؿبت لًٍغ ٣خه، َو ٍغ ض الخدهُل َو بمٖى

بت و  جٗل اإلا٩ل٠ ؤ٦ثر ٢ضعة و ج٣بال لٗبئ الًٍغ ض جد٤ُ٣ الضزل ، ٍو ًد٤٣ مالثمت الخدهُل م٘ مٖى

.  ٌؿهل الخدهُل ٖلى مهلخت الًغاثب 

بت بإؾهل الُغ١ و ألا٢ل ج٩لُٟا ، مما ًًمً :٢اٖضة الا٢خهاص في ه٣ٟت الجباًت * ؤي جدهُل الًٍغ

بت ٦مىعص مالي صون يُإ ظؼء ٦بحر مىه للخهى٫ ٖلحها ، ولظل٪ حؿعى بصاعة الًغاثب  ٞٗالُت الًٍغ

بت ، وفي الى٢ذ الخايغ ًخـم اؾخٗما٫  الزخُاع ؤؾلىب الجباًت و الخدهُل اإلاىاؾب لُبُٗت الًٍغ

ت م٩ىهت بهضٝ صٖما لخ٣لُل مً الخ٩ال٠ُ ٢ضع ؤلام٩ان  الم آلالي الظي حؿحٍر َا٢ت بكٍغ .  ؤلٖا

.  ٖضم الخٛحر م٘ حٛحراث الخُاة الا٢خهاصًت:٢اٖضة الشباث *

بت: ٢اٖضة اإلاغوهت* . جاػمً الخٛحر في الضزل بالٛحر في خهُلت الًٍغ

: أهىاع الظسائل _4 

 ازخلٟذ وظُاث الىٓغ في جهي٠ُ الًغاثب، بط هجض مً نىٟها مً خُض ه٣ل ٖبئها، مً خُض بٖاصة 

.:  الخ...الخايٗت لها، و لظل٪ مً خُض الىا٢ٗت اإلايكاة لها و 
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بي*   1و جى٣ؿـم بلى : مً خُض ه٣ل الٗبا الًٍغ

ىت مً ٢بل اإلا٩ل٠ بها مشال : يغاثب مباقغة_  بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي :هي يغاثب جىعص بلى الخٍؼ الًٍغ

بت مباقغة ٧ىن ؤن اإلا٩ل٠ بها ال ٌؿخُُ٘ جدمُل ٖبئها ٖلى ؤي َٝغ ؤزغ مهما ٧اهذ نٟخه . هي يٍغ

بي ٞحها ًيخ٣ل مً اإلا٩لٟحن بها : يغاثب ٚحر مباقغة-  هي ٨ٖـ الًغاثب اإلاباقغة ٧ىن الٗبإ الًٍغ

 .٢اهىهُا بلى اإلاؿتهل٪ ألازحر و ابغػ مً طل٪ الغؾـم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت

:   مً خُض اإلااصة الخايٗت * 

 2:و هجض ٞحها 

ؤن َظا الىٕى مً الًغاثب َى الؿبا١ بلى الٓهىع خُض جضٞ٘ مً ؤشخام :يغاثب ٖلى ألاشخام -

م٣ُمحن في  ب٢مُـم مٗحن ، ٦ما جضٞ٘ خؿب الاهخماء الاظخماعي لهاالء ألاشخام ، وحٗٝغ َظٍ في 

٘ ؤلاؾالمي  ت و التي بضٞٗها ؤشخام م٣ُمحن في بلض ٌٗخمض الدكَغ الىٓام ؤلاؾالمي بالجٍؼ

بت َى ما ًمل٨ه الشخو ولِـ الشخو في خض طاجه و َظا :الًاعثب ٖلى ألامىا٫  - ؤؾاؽ َظٍ الًٍغ

بت َى الضزل و عؤؽ  ألازحر ٢ض ًمل٪ صزال وعؤؽ اإلاا٫ ؤو ٧لحهما و بالخالي ٞةن ؤؾاؽ ٞغى َظٍ الًٍغ

.  اإلاا٫

بت* :   مً خُض الىا٢ٗت اإلايكإة لًٍغ

 3:    وهظ٦غ مجها 

بي، ٞمشال :وا٢ٗت جمل٪ عؤؽ اإلاا٫ - بمٗنى اهخ٣ا٫ عؤؽ ؤٖما٫ مً شخو بلى ؤزغ ًترجب ٖىه ج٩ل٠ُ يٍغ

بت ٖلٍى عؤؽ اإلاا٫ .  اهخ٣ا٫ اإلاا٫ مً اإلاال٪ بلى الىاعر ًجٗل َظا ألازحر زاي٘ للًٍغ

الث بٛغى الخهى٫ ٖلى مىخج ؾىاء : وا٢ٗت ؤلاهخاط - ؤن اإلااصة ألاولُت التي جسً٘ بلى حٗضًالث وجدٍى

بت ٖلى ؤلاهخاط . جام ؤو هه٠ مهى٘ جيكإ ٖجها يٍغ

بي الىاجج ًٖ الاؾتهال٥ مجؿض في مسخل٠ ؤهىإ الًغاثب الٛحر : وا٢ٗت الاؾتهال٥ _ بن الخ٩ل٠ُ الًٍغ

لى ؤعؾها الغؾـ ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، مٗغى ؤو جىظُه ؾلٗت لالؾتهال٥ ؾىاء ٧اٝ  اإلاباقغة ٖو

ى الغؾـم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت بي َو . لالؾتهال٥ الجهاجي ؤو لالؾتهال٥ ؤلاهخاجي ًترجب ٖىه ج٩ل٠ُ يٍغ

بمجغص جد٤ُ٣ صزل مٗحن باليؿبت للشخو الُبُعي ؤو مٗىىي ًجٗله زايٗا : وا٢ٗت جد٤ُ٣ الضزل_

بي، ٞباليؿبت للشخو الُبُعي ًد٤٣ ؤظغ بطا ٧ان ٖامال ؤو ًد٤٣ صزل ؾىىي بطا ٧ان  للخ٩ل٠ُ الًٍغ

بت الضزل ؤلاظمالي، ؤما باليؿبت للشخو اإلاٗىىي الظي  ناخب وكاٍ ما ٨ٞالَما ًسًٗان بلى يٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث . ًد٤٣ ؤعباح ًسً٘ بلى الًٍغ

                                                                                 

تي، الؿُاؾاث الجباثُت وجدضًاث ؤلانالخاإل٢خهاصي في الجؼاثغ، ؤَغوخت م٣ضمت يمً مخُلباث الخهى٫ ٖلى قهاصة الض٦خىعة،  1  بىمضًً ب٨ٍغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان،  ت ٖو   22، م2018-٧2017لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت الخجاٍع
  24م-23 هٟـ اإلاغظ٘، م 2
، ى 3   19م-18 زالص ي عيا، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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:  مً خُض اإلاهضع* 

 1: وجخمشل الًغاثب خؿب َظا الىٕى في 

بت اإلاخٗضصة _ بت زانت به، وهدُجت : هٓام الًٍغ ٞهظا الىٓام ٌٗخمض ٖلى جسهُو ل٩ل وكاٍ يٍغ

. لهظا هجض ؤهىإ مسخلٟت ومخٗضصة بازخالٝ وحٗضص اليكاٍ

بت الىاخضة  _ ت، نىاُٖت، ٞالخُت، مالُت،:هٓام الًٍغ ها، ججاٍع . و َى ججمُ٘ ٧ل ألاوكُت مهما ٧ان هٖى

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي مشال...   بت وخُضة ٧الًٍغ  2:مً خُض الؿٗغ : الخ  ازًاٖها بلى الًٍغ

بي الظي ًٟغى وؿبت واخضة ٖلى : الًغاثب اليؿبُت _ بت اليؿبُت جمشل طل٪ الا٢خُإ الًٍغ بن الًٍغ

.  مجمٕى اإلاضازُل

هجض َىا ٖال٢ت َغصًت بحن الضزل واإلاٗض٫ ٩ٞلما ػاص الضزل ػاص اإلاٗض٫ اإلاُب٤، : الًاعثب الخهاٖضًت_

ى٣ؿم بلى  بي و َى ألاؾلىب ألا٦ثر اهدكاعا، ٍو اء الًٍغ جٟغى َظٍ الًغاثب جتزاًض بتزاًض ٢ُمت الٖى

حن ، جهاٖضًت بالُب٣اث جهاٖضًت بالكاعثذ .  : هٖى

: وم السطم ـــــــــــــمفه_2_أ

: جعٍسف السطم_1_2_أ

ل ؤلاهٟا١ الٗام، وجدهل "  حٗخبر الغؾىم مً  ؤلاًغاصاث الٗامت للضولت التي حؿخسضم خهُلتها في جمٍى

  3. "ٖلحها الضولت مً ألاٞغاص خُىما ًلجئىن بلى َلب زضمت زانت مً بٌٗ مغا٣ٞها الخانت

ضٞٗه الٟغص في ٧ل مغة جاصي بلُه زضمت " : ٦ما ٌٗٝغ ؤًًا ٖلى ؤهه _ مبلٜ مً اإلاا٫ جدضصٍ الضولت ٍو

 4. "مُٗىت حٗىص ٖلُه بىٟ٘ زام، وجىُىي في هٟـ الى٢ذ ٖلى مىٟٗت ٖامت ٚالبا

ه ٖلى ؤهه _ ىا٥ مً ٌٗٞغ مبلٜ ه٣ضي ًضٞٗه الٟغص ظبرا بلى الضولت، ؤو بخضي ماؾؿاتها الٗمىمُت، " : َو

 5. "م٣ابل مىٟٗت ًدهل ٖلحها الٟغص بلى ظاهب مىٟٗت ٖامت حٗىص ٖلى اإلاجخم٘ ٩٦ل

      

  

                                                                                 

  20 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
  21 هٟـ اإلاغظ٘، م 2
، م 3  17 قٗباوي لُٟي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
.   هٟـ اإلاغظ٘، هٟـ الهٟدت 4
. 102، م 2006، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث،1 ؾىػي ٖضلي هاقض، ؤؾاؾُاث اإلاالُت الٗامت، ٍ  5
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٠ الخالي للغؾـم ٠ التي جم الخُغ١ بلحها ًم٨ً لىا ؤن هً٘ الخٍٗغ الغؾـم ٖباعة ًٖ "_: ومً زال٫ الخٍٗغ

م٣ابل ًضٞٗه الشخو هٓحر خهىله ٖلى زضمت، وحؿخٛل ٖاثضاث َظا اإلابلٜ اإلاضٕٞى ه٣ٟاث ٖامت 

   1. "جلبي اخخُاظاث ٧ل ؤٞغاص اإلاجخم٘

: السطم خصائص_ب_2_أ

ت مً الخهاثو التي ًخمحز بها الغؾـم وجخمشل      مً زال٫ الخٗاٝع ؾالٟت الظ٦غ ًم٨ً نُاٚت مجمٖى

 2.في

ًضٞ٘ الغؾـم ه٣ضا للضولت ولِـ ُٖىا، وطل٪ بؿبب ؾُاصة الا٢خهاص الى٣ضي و لُخالءم :نٟت الى٣ضًت *

.  م٘ الهٟت الى٣ضًت للى٣ٟاث الٗامت

ت* ت مً الشخو اإلاخدهل ٖلى الخضمت،بط جدضص ٢ُمخه مً : الهٟت الجبًر ًضٞ٘ الغؾـم بهٟت ظبًر

٢بل الؿلُت الٗامت و لِـ لُالب الخضمت صوع في جدضًضٍ ، باإلياٞت بلى ؤن الٟغص مُالب و مسحر 

بخ٣بل الخضماث و بال ٖغى هٟؿه لل٣ٗاب ؤو ٢ض ًدغمه مً امخُاػاث مهمت مشا٫ طل٪ الخهى٫ ٖلي 

الخ  . ..بظاػة خمل الؿالح ؤو الخهى٫ ٖلي بٌٗ الىزاث٤ الغؾمُت ؤو جىز٤ُ ال٣ٗىص ؤو الخ٣اض ي 

حن َما-  ٩ىن ؤلاظباع و ؤلا٦غاٍ في صٞ٘ الغؾـم ٖلي هٖى : ٍو

ًها ٦ما َى الخا٫ في :ؤلاظباع ال٣اهىوي * خُض ٩ًىن الٟغص مجبرا ٖلي َلب الخضمت وال زُاع له في ٞع

صٞ٘ عؾـم الخ٣اض ي و عؾـم الخهى٫ ٖلي الىزاث٤ مشل وز٣ُت الخسغط مً الجامٗت و عؾىم اإلاٗالجت في 

. اإلااؾؿاث الصخُت الخ٩ىمُت ؤو عؾىم الخٗلُم ؤو الدتجُل ال٣ٗاعي 

ًها مً َٝغ الٟغص و َى ما ًجٗله خغا في صٞ٘ الغؾـم ؤو :ؤلاظباع اإلاٗىىي  *    ت َلب الخضمت ؤو ٞع خٍغ

الامخىإ ًٖ طل٪ مشا٫ طل٪ عؾـم الخهى٫ ٖلي ظىاػ الؿٟغ ول٨ً ٦شحرا مً الخضماث بط امخى٘ الٟغص 

. ًٖ َلبها ٌٗغى هٟؿه للمؿاثلت ال٣اهىهُت ؤو الخغمان مً امخُاػاث مهمت 

صٞ٘ الغؾـم ٩ًىن م٣ابل الخهى٫ ٖلي زضمت م٣ضمت مً َٝغ :الغؾـم ًضٞ٘ م٣ابل زضمت زانت*

٠ خ٩ىمي مشل ال٣اض ي و ٧اجب  الضولت ٣ِٞ ، و ج٩ىن في نىعة الخهى٫ ٖلي َضٍ الخضمت مً مْى

الٗض٫ ؤو مىذ امخُاػ للٟغص ٦غزهت الهُض و مماعؾت مهىت مُٗىت ، ؤو ج٩ىن الخضمت ٖلي ق٩ل ج٩ال٠ُ 

جخدملها الضولت ٦غؾىم ألاعيُت وؾٗغ الغؾـم ال ًدضص بدىاؾب و اإلاغ٦ؼ اإلاالي لُلب الخضمت و بهما 

 .ًدضص بالخىاؾب و ج٩لٟت الخضمت اإلا٣ضمت ، ٦ما بجها جضٞ٘ مً ٢بل اإلاؿخُٟض مً الخضمت ال ٚحر

 

 

                                                                                 

. 104 هٟـ اإلاغظ٘، م 1
. 77م-76، م2007، صاع الخامض، ٖمان، 1 ٖاص٫ ٞلُذ الٗلي، اإلاالُت الٗامت، ٍ  2
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صٞ٘ الشخو اإلاؿخُٟض مً الخضمت للغؾـم اإلاترجب ٖجها ٨ًؿب مىٟٗت زانت و في هٟـ :َاب٘ اإلاىٟٗت*

الى٢ذ ًدهل اإلاجخم٘ ٖلي مىٟٗت اظخماُٖت مشا٫ طل٪ ٖىضما ًضٞ٘ الًمان عؾىم الخ٣اض ي ٞان ٧ل 

غصٕ الٓلمت و اإلاٗخضون ٖلي  مجهما ًدهل ٖلي خ٣ه وهي جخمشل في اإلاىٟٗت الخانت ، وحؿىص الٗضالت ٍو

ظٍ جمشل مىٟٗت ٖامت ًدهل ٖلحها اإلاجخم٘  ً َو .  خ٣ى١ آلازٍغ

بُة:راهُا  .  إلاًسادات غير طٍس

:  السطىم الجمسهُة_1 

  1:وهي ٖباعة ًٖ

ا للخضوص ؤلا٢لُمُت، ٢ض جٟغى ٖلى ال٣ُمت       ؤٖباء مالُت جخدملها الؿل٘ اإلاؿخىعصة بمىاؾبت مغوَع

ؤو جٟغى ٖلى ق٩ل مبلٜ مٗحن مً ٧ل وخضة مً وخضاث %10ال٩لُت  للؿمٗت اإلاؿخىعصة ٦إن ج٩ىن 

ني وطل٪ مً زال٫ . الؿلٗت حؿخسضم َظٍ الغؾىم لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ا٢خهاصًت مشل حشجُ٘ ؤلاهخاط الَى

ٞغى عؾىم ٖالُت ٖلى الؿل٘ اإلاؿخىعصة ل٩ي ج٣ل اإلاىاٞؿت بحن اإلاىاٞؿحن ؤو لخ٣لُل اؾخحراص واؾتهال٥ 

و ؤَمُت َظٍ الغؾىم جسخل٠ خؿب .بٌٗ الؿل٘، بياٞت بلى ما جد٣٣ه الضولت مً بًغاصاث مالُت 

ؾُاؾت الضولت وصعظت جُىعَا، بط ؤجها حك٩ل وؿبت يئُلت مً بًغاصاث الضولت في الضو٫ الهىاُٖت 

 %  0 و1وفي ٞغوؿا  % 1  و5اإلاخ٣ضمت ٞهي االىالًاث اإلاخدضة  

غالخجاعة  % 0 و1    وفي اإلامل٨تاإلاخدضة  وطل٪ عاظ٘  لخُىعَا الا٢خهاصي و الؿُاؾتها الضاُٖت بلى جدٍغ

، %31و 3ؤما في الضو٫ الىامُت ٞدك٩ل الغؾىم الجمغ٦ُت وؿبت ٖالُت بطفي مهغ.  الخاعظُت مً ال٣ُىص

%.                                                         73.5والُمً% 46والؿىصان% 42، في اعصن%36جىوـ

:    جخسظ َظٍ الغؾىم ٖضة ؤهٓمت مشل

ذ)هٓام الخجاعة الٗابغة  * وحٗني ٞغى يغاثب بؿُُت ظضا ؤو ٖضص ٞغيها ٖلى الؿل٘ جمغ ٖبر : (التراهٍؼ

.  ؤعاض ي البلض بلى بلض آزغ

في َظا الىٓام حٗخبر الضولت ظؼءا مً ؤعايحها وا٢ٗت زاعط خضوصَا مً الىاخُت :هٓام اإلاىا٤َ الخغة *

ظا مً ؤظل حشجُ٘ الخجاعة .الجمغ٦ُت بط جضزل الؿل٘ بلى َظٍ اإلاى٣ُت مً ٚحر ٞغى الغؾىم ٖلحها، َو

 . الضولُت

لدشجُ٘ الهىاٖت والخهضًغ، جٟغى ٖلى الؿل٘ اإلاؿخىعصة ومجها اإلاىاعص ألاولُت ول٨ً :هٓام الاؾترصاص *

بت للم٩ل٠ .  ٖىضما ٌٗاص جهضًغ الؿل٘ اإلاهىٗت مً َظٍ اإلاىاص حٗاص الًٍغ

  

                                                                                 

. 159-158، م2011 ؾُٗض ٖلي الٗبُضي، ا٢خهاصًت اإلاالُت الٗامت، صاع صظلت،  1
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:  إلاثاوة _2

    جإزظ الضولت بمبضؤ ؤلاجاوة هدُجت ج٣ضًـم ٖمل ٖام له مهلخت ٖامت بال ؤهه ٌٗىص بالىٟ٘ ٖلى ٞئت 

٘ ظضًضة  جىنُل )مُٗىت مً اإلاىاَىحن ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اعجٟإ الغؤؾمالُت لل٣ٗاعاث هدُجت ل٣ُام مكاَع

. (ال٨هغباء واإلاُاٍ، واإلاجاعي اإلااثُت ألخُاء ظضًضة، ؤو ق٤ الُغ١ 

لُه ٞاإلجاوة ٣ًهض بها اإلا٣ابل الظي ًضٞٗه ناخب ال٣ٗاع ؤو الثروة بؿبب ٢ُمت مل٨ه اإلاترجب " :   ٖو

٘ ٖامت  ٤ ؤو ب٢امت ؾض ًازغ ٖلى ٢ُمت ألاعض ي اإلاجاوعة ، ٌؿاًهم .ًٖ ٢ُام الضولت بمكاَع ٞخٗبُض الٍُغ

  1. "اإلاؿخُٟض ب٣ؿِ ما في الى٣ٟاث التي ج٨بضتها الضولت

: الثمً العام _3

ت  ؤو ماؾؿت طاث َاب٘  (زمً الاقترا٥ في الهاج٠)     ًضٞٗه الٟغص م٣ابل ؾلٗت ؤو زضمت لهُئت بصاٍع

. نىاعي وججاعي ؤو ماؾؿت ٖامت ا٢خهاصًت

خمشل في ألاعباح التي جد٣٣ها الضولت      وبُابٗت الخا٫ ٞإن الشمً الٗام ًد٤٣ بًغاصاث ٖامت للضولت ٍو

مً بُ٘ َظٍ اإلاىخجاث، ُٞما ًخٗل٤ بخدضًض الشمً الٗام ٞةهه ال جىظض في خ٣ُ٣ت ألامغ، ٢ىاٖض ٖامت 

ًم٨ً الاعج٩اػ ٖلحها ٖىض جدضًض ؤؾٗاع ما جيخجه اإلااؾؿاث الٗامت مً ؾل٘ وزضماث بط ًسخل٠ ألامغ 

بدؿب هٕى الؿى١ والهضٝ مً اإلااؾؿت، و َى ما ًخُلب الخٟغ٢ت بحن الخاالث التي جماعؽ ٞحها الضولت 

٘ ألاٞغاص وبحن الخاالث التي جخمخ٘ ٞحها  وكاَها الخجاعي والهىاعي ٖلى ؾبُل اإلاىاٞؿت بُجها وبحن مكاَع

الضولت بمغ٦ؼ اخخ٩اعي بكإن ؤهىإ مً الؿل٘، وفي خالت اإلاىاٞؿت ال٩املت، ٞةن الضولت قإجها قإن 

ألاٞغاص حؿعى بلى جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى عبذ مم٨ً، ومً جـم ٞخدضًض الشمً الٗام ًسً٘ ل٣ىي الٗغى 

بت في جمُحٍز ًٖ الشمً الخام ىا ٌؿمى الشمً الٗام ٚع  2.والُلب، َو

:  الغسامة_4

بت  هي ٣ٖاب شخو ما بؿب مسالٟت لل٣ىاهحن و اللىاثذ، وبالخالي ٞلها َاب٘ ظضي، خُض ؤن الًٍغ

ىت ل ه٣ٟاث الضولت، وهي حٗخبر مىاعص مً مىاعص الخٍؼ .  ماؾؿت ؤنال لخمٍى

:  أمالن الدولة _5

لى ازغ طل٪ جُب٤ ٖلحها ظمُ٘ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت     حٗخبر اإلااؾؿاث الٗمىمُت اإلادلُت مل٩ا للضولت، ٖو

 مً ٢اهىن ع٢م 4 الى2والخىُٓمُت التي جد٨ـم اإلااؾؿاث الٗمىمُت، ٦ما َى مٗغوٝ بمىظب اإلاىلض مً 

  3. و اإلاخًمً ال٣اهىن الخىظُهي إلاماؾؿاث الا٢خهاصًت1  1988ًىاًغ ؾىت12اإلااعر في88-01

                                                                                 

ت مىظهت لٟاثضة َلبت  1 لىم LMD لجىاٝ ٖبض الغػا١، مدايغاث في م٣ُاؽ ظباًت اإلااؾؿت، مُبٖى ت ٖو ، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت والخجاٍع

. 7، م 2018-2017، 3الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ
اث الجامُٗت، بً ٨ٖىىن، م 2 . 16م -14 خمُضة بىػٍضة، ظباًت اإلااؾؿاث، صًىان اإلاُبٖى
ضة الغؾمُت ع٢م 1993 مً ٢اهىن اإلاالُت 108 اإلااصة  3 . 41 م1993 ًىلحر 20 اإلااعزت في  41 الهاصع بالجٍغ
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    جدهل ؤجاوي ٖلحها بما لهالر محزاهُت الجماٖاث الٗمىمُت التي جدب٘ لها ملخ٣اث ألامال٥ الٗمىمُت 

اإلاٗىُت ؤو لهالر محزاهُت الهُئاث الٗمىمُت اإلاؿحرة ٖىضما ًخٗل٤ الكٛل بملخ٣اث ألامال٥ الٗمىمُت 

الخابٗت للضولت اإلامىىخت ؤو اإلاخىاػ٫ ٖجها لها، في َظٍ الخالت جضٞ٘ مً خانل َظٍ ألاجاوي إلاحزاهُت الضولت   

  1:(مدانُل ومضازُل امال٥ الضولت) اإلاٗىىن 606-201الخؿاب ع٢ـم 

.  مً َٝغ اإلااؾؿاث الٗمىمُت للمىاوئ واإلاُاعاث 33%_ 

.  مً ٢بل ٧ل َُئت ٖمىمُت مؿحرة ؤزغي  10%_ 

:  اًة البترولُةـــــــــــالجل:الفسع الثاوي 

:   اًة البترولُةـــــــــــــــــــــــــــــــجعٍسف الجل_ أ

:  جعسف الجباًة البترولُة على أنها

 الخامل ٖلى الىٓام الجباجي 14/86     هي مجمٕى الًغاثب والغؾىم اإلا٣ضعة مً َٝغ ال٣اهىن 

لليكاَاث البترولُت َاجه الًغاثب اإلاؿخد٣ت والًغاثب اإلاباقغة البترولُت، هي ا٢خُإ ًٟغى ٖلى 

اإلااؾؿاث ؤو الكغ٧اث التي جيكِ في اإلاجا٫ البترولي، جضٞ٘ َظٍ الًغاثب ٖل ؤؾاؽ ؤجها م٣ابل  

  2.الترزُو مً ٢بل الضولت الؾخٛال٫ باًَ ألاعى التي هي مل٪ الضولت

:  وجُب٤ الجباًت البترولُت في اإلاجاالث الخالُت 

 .جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي ومٗالجت الٛاػاث الىُُٟت -

.  ه٣ل اإلادغو٢اث باألهابِب -

.  الخى٣ُب ٖلى خ٣ى٫ اإلادغو٢اث والبدض ٖجها واؾخٛاللها -

  

                                                                                 

 . 109 اإلااصة  1
ل 18 اإلااعر في 07 / 05 ال٣اهىن  2 ضة الغؾمُت ع٢م 2005 ؤٍٞغ  24 اإلاخٗل٤ باإلادغو٢اث م2005 لؿىت 50 الهاصع بالجٍغ
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: مفاهُم أطاطُة حٌى البِئة والحلىذ البُئي:املطلل الثاوي 

:  جعٍسف البِئة: الفسع ألاٌو 

ىا٥ مً ٨ٌٗؿه      َىا٥ مً ًغي ؤن الخضًض ٖلى البِئت ٌٗني الخضًض ًٖ بَاع الخُاة والُبُٗت، َو

بلُه اإلاهُلر جهىعاث ؤزغي جض٫ ٖلى الؿلبي لهظا اإلاٟهىم ٧األيغاع، الخلىر، جضَىع بَاع اإلاِٗكت، 

خضاء ٖلى ؤعاض ي الٟالخت  .   الخ. ....اؾخجزاٝ اإلاىاعص الُبُُٗت، الاؾتهال٥ ٚحر ال٣ٗالوي للمجا٫ و الٖا

ت لجىاهب البِئت ٞةهىا وؿلم بإن ل٩ل مٟهىم مً َظٍ اإلاٟاَُم ٖال٢ت       وهدً ؤمام الخهىاعث اإلاخىٖى

بالبِئت م٘ الٗلم ؤن ال٨شحر مً الباخشحن في ٢ًاًا البِئت ٢ضًما وخضًشا ٌؿلمىن بإن مٟهىم البِئت 

خىاء بالُبُٗت، واؾخالم بصاع٥ ؤلاوؿان ؤن الُبُٗت مجا٫ واؾ٘ مً مجاالث  ٌؿاًغ جماما يغوعة الٖا

٠ البِئت :  خماًت البِئت وجداو٫ ؤن هىضر َىا مسخل٠ حٍٗغ

:  الحعٍسف اللغىي للبِئة_ أ 

واط٦غوا بط ظٗل٨م زلٟاء مً بٗض ٖاص، " : ومجها ٢ى٫ هللا حٗالي"بىؤ "بن  ٧لمت البِئت مكخ٣ت مً الٟٗل 

وبىؤ٦م في ألاعى جخسظون مً ؾهىلها ٢هىعا و جىدخىن الجبا٫ بُىجا، ٞاط٦غوا آالء هللا وال حٗشىا في 

٣ا٫ لٛت جبىؤث مجزال بمٗنى َُإث وم٨ىذ لى ُٞه 1" ألاعى مٟؿضًً  2. ، ٍو

:  الحعٍسف الاصطالحي للبِئة_ب

،ول٨ىه لم ًخُغ١ بلى جدضًض 1858الٗالم َجري جىعٍو  (ECOLOGIE)ؤو٫ مً ناٙ ٧لمت ب٩ًىلىظُا

٣ٞض وي٘ ٧لمت ا٩ًىلىجي "اعوؿذ ٩َُل "مٗىاَا وؤبٗاصَا الٗالم ألاإلااوي اإلاخسهو في ٖمل الخُاة 

 3. "اإلاجز٫ ؤو م٩ان الىظىص والٗمل"بضمج ٧لمخحن ًىهاهِخحن 

٩اعصو الُبر ماؾـ ظمٗت  ٗٝغ الباخض ٍع ت الٗىامل "ؤنض٢اء الُبُٗت "    َو البِئت ٖلى ؤجها مجمٖى

ت مً ال٩اثىاث الخُت  الُبُُٗت اإلادُُت التي جازغ ٖلى ال٩اثً الخي ؤو التي جىٓم هٓام خُاة مجمٖى

 4.اإلاخىاظضة في م٩ان و جال٠ وخضة ا٩ًىلىظُت مخاعبُت

  5:الحعٍسف حظل مؤثمس طحىههىلم_ ج 

حر اإلاباقغة اإلاازغة ٖلى خُاة وهمى  ت ٧ل اإلاازغاث والٓغوٝ الخاعظُت اإلاباقغة ٚو  البِئت هي مجمٖى

ىا٥ ٖضة ماقغاث مٗىُت بالبِئت ؤَمها : ال٩اثىاث الخُت، َو

.  والظي ًمشل ٢ضعة ألامـم ٖلى خماًت البِئت زال٫ ال٣ٗىص اإلا٣بلت(ESI)ماقغ الاؾخضامت البُئُت  *

لى الخجاعب الخالُت (EPI)ماقغ ألاصاء البُئي * . ًغ٦ؼ ٖلى ألاصاء البُئي الخالي لضولت ما ٖو

                                                                                 

غاٝ ألاًت ع٢م  1 . 74 ؾىعة ألٖا
. 95، م2007، 5 ٦ما٫ عػ٤ٍ، صوع الضولت في خماًت البِئت، مجلت الباخض، ظامٗت البلُضة، الٗضص  2
.  هٟـ اإلاغظ٘ 3
. 19، م2014، صاع صظلت لليكغ والخىػَ٘، 1 مال٪ خؿحن الخامض، ألابٗاص ؤلا٢خهاصًت للمكا٧ل البُئُت وؤزغ الخىمُت اإلاؿخضامت، ٍ  4
. 432، م2013، صٌؿمبر 3 بً ٖؼة مدمض، صوع الجباًت البُئُت في خماًت البِئت مً ؤق٩ا٫ الخلىر، مجلت صعاؾاث ظباثُت، ظامٗت  جلمؿان، الٗضص  5



 ٌ        إلاطاز املفاهُمي للجباًة البُئُة                                         :              الفصل ألاو

 

 
17 

: الخٍٗغ٠ خؿب اإلاكٕغ الجؼاثغي _ ص 

ت ٧الهىاء والجى واإلااء وألاعى وباًَ ألاعى  ت والخٍُى ت اإلاىاعص الُبُُٗت الالخٍُى  البِئت هي مجمٖى

والىباث والخُىان، بما في طل٪ الترار الىاعسي، وؤق٩ا٫ الخٟاٖل بحن َظٍ اإلاىاعص و٦ظا٥ ألاما٦ً واإلاىاْغ 

 1.واإلاٗالم الُبُُٗت

: جعٍسف الحلىذ البُئي: الفسع الثاوي 

٠ اإلا٣ترخت مً َٝغ الباخشحن خاولذ جدضًض       ال ًىظض حٍٗغ٠ خاؾم للخلىر، بل ٧ل الخٗاٍع

ظا بهضٝ جدضًض مٟهىم له، هىعص مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ :  ٖىانغ الخلىر البُئي َو

بت في ؤي م٩ىن مً م٩ىهاث البِئت ًجٗلها ٚحر نالخت _ؤ  ٣ًهض بالخلىر البُئي وظىص ماصة ؤو مىاص ٍٚغ

بياٞت ؤي مىاص بلى ٖىانغ البِئت وػٍاصة "جلىر "ؤو ًدض مً اؾخٗمالها بط حٗني ٧لمت .لالؾخٗما٫ 

 مدخىاَا

م٘ ؤي ازخالٝ في جغ٦ُب البِئت الُبُُٗت، والظي حهضص خُاة ال٩اثىاث الخُت مً هباث ؤو بوؿان ؤو 

 2.خُىاهاث

جلىر البِئت َى ؤن ًخهل بها ٧ل حٛحر ٦مي ؤو ٦ُٟي في م٩ىهاتها الخُت ؤو ٚحر الخُت، ال ًم٨ً _ب 

.  لألهٓمت البُئُت اؾدُٗابه صون ؤن ًسخل جىاػجها

الخٔ ؤن مداوالث الخلىر البُئي ٖضًضة و٢ض ج٩ىن ؤخُاها مخباًىت، ل٨جها جخ٤ٟ ظمُٗا ٖلى ؤن ٖىانغ  ٍو

ا في زالر ٖىامل  3الخلىر البُئي ال ًم٨ً خهَغ

ا * . خضوص الخٛحر ؤو ازخالٝ في البِئت مً خُض م٩ىهاتها ؤو ٖىانَغ

٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة (ؤلاوؿان)وظىص ٞاٖل زاعجي  * بلخا١ ؤو اخخما٫ . *ًدؿبب في َظا الخٛحر بٍُغ

. بلخا١ الًغع بالبِئت

 وبظل٪ ًخجلي ؤن الخلىر ًدضر هدُجت ازخالٝ في م٩ىهاث الخلىر البُئي بؿبب مباقغ ؤو ٚحر مباقغ، 

ؤي ؤن َىا٥ ٖال٢ت ؾببُت بحن الٟٗل والًغع، ٦ما ؤن الخلىر البُئي ؤي٤ُ مٟهىما مً ألايغاع 

البُئُت، بل ال ٌٗضو ؤن ٩ًىن بال ؤخض َظٍ ألايغاع البُئُت ول٨ىه ٖلى ٢ضع َام مً الخإزحر بل َى ألا٦ثر 

. صماعا للبِئت مً باقي ألايغاع البُئُت ألازغي 

ه في هٟي ال٣ٟغة : جعٍسف املشسع الجاشئسي _ج   :  ٖلى ؤهه10-03مً ال٣اهىن 4 مً اإلااصة ٢8ض ٖٞغ

٧ل حٛحر مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في البِئت ًدؿبب ُٞه ٧ل ٞٗل ًدضر ؤو ًدضر ويُٗت مًغة بالصخت "..

 1".وؾالمت ؤلاوؿان والىباث والخُىان والهىاء والجى واإلااء وألاعى واإلامخل٩اث الجماُٖت والٟغصًت 

                                                                                 

لُت 20 اإلااعر في 10_03 ال٣اهىن  1 ضة الغؾمُت الٗضص 2003 ظٍى .  10، م 43، الهاصع بالجٍغ
٘ الجباجي،  مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض  2  ٢ُاع هىع الضًً، الخماًت ال٣اهىهُت للبِئت في ْل الدكَغ

. 11، م 2017_2016إلاحن صباٚحن، ؾ٠ُُ 
.  هٟـ اإلاغظ٘ 3
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: أصىاف الحمىذ _2

٤ الاػوٍت اإلاىاؾبت    ال ًىظض جهي٠ُ مدضص بُٗىه للخمىر البُئي، ألن ٧ل باخض ًدىاو٫ اإلاىيٕى ٞو

 2.إلاجا٫ جسههه ول٨ً ًم٨ً اؾخٗاعى بٌٗ الخ٣ؿُماث اإلاخىاولت 

: الخلىر البُئي بالىٓغ بلى َبُٗخه_ 

٤ َظا الخهي٠ُ هىاظه زالزت ؤهىإ مً الخلىر  الخلىر البُىلىجي، الخلىر ؤلاقٗاعي، الخلىر : ٞو

. ال٨ُمُاجي

: الخلىر البُئي بالىٓغ بلى مهضٍع وؤؾبابه -

ت ًم٨ً جهي٠ُ الخلىر البُئي بلى   . جلىر بُئي َبُعي وجلىر بُئي نىاعي: مً زال٫ َظٍ الؼاٍو

: الخلىر البُئي بالىٓغ بلى هُا٢ه الجٛغافي _

حن  ب اإلاضي : بجباٖا لهظٍ الغئٍت ًم٨ً خهغ الخلىر في هٖى ال ًخٗضي هُا١ جإزحٍر  (مدمي)جلىر بُئي ٢ٍغ

الٛاػاث اإلاؿببت لألمُاع :مجا٫ خضوزه، وجلىر بُئي بُٗض اإلاضي ال ًم٨ً الخد٨م في مضٍ الجٛغافي مشل 

، ؤو الخلىر الىُٟي ما بحن اإلاُاٍ (ًخم في صولت و٢ض حؿ٣ِ ألامُاع في صولت ؤو صو٫ ؤزغي )الخمًُت 

. ؤلا٢لُمُت بحن الضو٫، ؤو ما بحن اإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت للضو٫ واإلاُاٍ الضولُت

حر اإلااصي _ : الخلىر البُئي اإلااصي ٚو

اجي)الخلىر اإلااصي  *  (اإلااء، الهىاء، التربت)َى الخلىر الظي ًهِب ؤخض ٖىانغ البِئت الغثِؿُت : (الٟحًز

ضاثه ومجاله الخُىي و الا٢خهاصي  .  الخ...وبالخالي ٞهى جلىر ْاَغي ًهِب ؤلاوؿان في صخخه ٚو

البا ما      : (اإلاٗىىي )الخلىر ٚحر اإلااصي * َى جلىر مدؿىؽ ول٨ىه ٚحر ملمىؽ بال مً زال٫ هخاثجه ٚو

ى بما ؤن ٩ًىن ٖلى ق٩ل جلىر ٦هغباجي مٛىاَِس ي هاجج ًٖ اإلاىظاث ال٨حرومٛىاَِؿُت،   ٩ًىن ٢اجال، َو

التي جازغ في ؤلاوؿان مشل مدُاث الغاصعاث وألا٢ماع الهىاُٖتخى٫ ألاعى، وبما ان ٩ًىن جلىر ؾمُٗا 

.  الخ. ..هاججت ًٖ يىياء اإلاضن واإلاهاو٘ و الىعقاث 

 

 

 

:  مدخل للجباًة البُئُة:املطلل الثالث 

:  مفهىم الجباًة البُئُة:الفسع ألاٌو 

:   جعٍسف الجباًة البُئُة_1 

                                                                                                                                                                                                                                                             

لُت 20 اإلااعر في 10_03 ال٣اهىن  1 ضة الغؾمُت الٗضص 2003 ظٍى . 11، م 43، الهاصع بالجٍغ
غاء ٖباصي، هٓم بصاعة البِئت في اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت، ؤَغوخت ص٦خىعة في ٖلم الدؿُحر، جسهو بصاعة ؤٖما٫، ظامٗت الجؼاثغ 2 ، 3  ٞاَمت الَؼ

. 5، م2014_2013
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٠ التي ظاءث لخٗٝغ الجباًت البُئُت هجض  1:ومً ؤبغػ الخٗاٍع

ذ الجباًت البُئُت ألو٫ مغة مً زال٫ الا٢خهاصي  الظي ٧ان ٌٗمل بغوِٞؿىعفي   "Cecil Pigou"ل٣ض ٖٞغ

اَت   ،1908الا٢خهاصالؿُاس ي بجامٗت ٧امبرصط في الٟترة ما بحن وكغ في ٖام )في ٦خابه ا٢خهاصًاث الٞغ

بت ٧ىؾُلت مىاؾبت إلا٩اٞدت الخلىر(1920 . ،ا٢ترح ٞغى يٍغ

ظٍ  ت ؤلاظغاءاث الجباثُت التي لها جإزحر ٖلى البِئت َو       حٗٝغ الجباًت البُئُت ٖلى ؤجها مجمٖى

ت:ؤلاظغاءاث جخًمً  بُت جدٟحًز .  يغاثب وعؾىم، بجاواث، بظغاءاث يٍغ

ت مً       الجباًت البُئُت ؤو ٦ما ًًٟل البٌٗ حؿمُتها بالجباًت الخًغاء، هي ٖباعة ًٖ مجمٖى

ٌ ؤو باألخغي الخض مً آلازاع الًاعة الالخ٣ت بالبِئت مً ظغاء  ؤلاظغاءاث الجباثُت الغامُت بلى حٍٗى

.  الخلىر

وٗنى بالجباًت البُئُت ظملت :Ocde))     وخؿب حٍٗغ٠ مىٓمت الخٗاٝو والخىمُت الا٢خهاصًت 

ا  اَئ ب٩ىهه طا جإزحر ؾلبي  (. ....مىخجاث، زضماث،ججُحزاث، اهبٗازاث، )ؤلاظغاءاث الجباثُت التي ًدؿـم ٖو

.  ٖلى  البِئت

    و٦ظا حٗٝغ الجباًت البُئُت ٖلى ؤجها هٕى مً ألاصواث الا٢خهاصًت إلاٗالجت اإلاكا٧ل البُئُت، وهي 

ؼ ألاوكُت  حر خىاٞؼ ا٢خهاصًت لألشخام والكغ٧اث لخٍٗؼ مهممت الؾدُٗاب الخ٩ال٠ُ البُئُت وجٞى

ائها ؤو ما ًىىب  اإلاؿخضامت البُئُت بدُض ؤن بؾ٣اٍ ون٠ البِئت ٖلى الجباًت في خالت ما بطا ٧اهذ ٖو

. ٖىه ٖباعة ًٖ وخضة َبُُٗت

٠ الؿاب٣ت ًم٨ً ؤن وؿخيخج ؤن  :  مً زال٫ الخٗاٍع

ت الًغاثب والغؾىم التي جٟغيها ؤلاصاعة الجباثُت ٖلى اإلالىزحن اإلادؿببحن      الجباًت البُئُت هي مجمٖى

ٟاءاث و الخدٟحزاث الجباثُت التي حشج٘ ٖلى  في بخضار ؤيغاع ٖلى البِئت، ٦ما حكمل مسخل٠ ؤلٖا

.  اؾخسضام ج٣ىُاث في ؤلاهخاط نض٣ًت للبِئت 

  2:زهاثو الجباًت البُئُت _2 

:     جخمخ٘ الجباًت البُئُت بسانِخحن ؤؾاؾِخحن َما

بت الظي ٌؿدىض بلى َضٝ :جسهُو الغؾىم والخغوط ًٖ  ٖمىمُت اإلاحزاهُت -  ل٣ض جُىال مٟهىم الًٍغ

بت ٦إصاة إلادهى٫ ٖلى ؤلاًغاصاث اإلاالُت بهضٝ حُُٛت  ًخمشل في اؾخسضام الؿلُاث الٗامت الًٍغ

الى٣ٟاث الٗمىمُت، وؤنبذ ًىٓغ بلحها ٖلى ؤجها ؤصاة لخد٤ُ٣ ؤٚغاى ا٢خهاصًت واظخماُٖت مخٗضصة، 

غاى البُئُت  غاى بُئُت جسهو بًغاصاتها لالؾخٗما٫ في ألٚا .  ل٨ً الغؾىم التي جٟغى أٚل

                                                                                 

. 109، م 2013، 18 مدمض مؿٗىصي، الجباًت البُئُت ٦إصاة لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ، مجلت الىاخاث للبجىر والضعاؾاث، الٗضص 1
٘ الجؼاثغي،  2  نىهُت بً َُبت، الجباًت البُئُت ٧الُت لخماًت البِئت، ملخ٣ى صولي خى٫ الىٓام ال٣اهىوي لخماًت البِئت في ْل ال٣اهىن الضولي والدكَغ

. 10م_9، م2013 صٌؿمبر، 10_9، ٢اإلات، ًىمي1945 ماي ٧8لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت  (leje )مسبر الضعاؾاث ال٣اهىهُت البُئُت 
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ل  بت البُئُت ٖلى اإلادؿببحن في الخلىر وجىػَ٘ خهُلت الغؾىم لخمٍى     بمٗني ؤزغ جىػَ٘ ٖبئ الًٍغ

ل ميكأث ٣ًُمها  الخضابحر اإلاخسظة مً َٝغ الؿلُاث الٗامت لخماًت البِئت، ؤو اإلاؿاَمت في جمٍى

 . اإلالىزىن ؤهٟؿهم إلا٩اٞدت الخلىر

ًخسظ مبضؤ اإلاؿاواة اإلاىهىم ٖلُه في صؾاجحر مسخل٠ الضو٫، ٖضة :مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام الًغاثب - 

باء، اإلاؿاواة ؤماـ الًغاثب اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة :ؤق٩ا٫ مجها  مً اٖالن 1 و6اإلاؿاواة ؤمام ألٖا

، وبالخالي ٞةهه ال مجا٫ لىظىص ؤي جباًً في مٗاملت اإلالىزحن ؤو اإلاىاص ؤو ألاوكُت 1948خ٣ى١ الاوؿان

.  اإلالىزت ٣ًٟض الغؾىم البُئُت َابٗها الخدٟحزي 

:  مىىهات الجباًة البُئُة:الفسع الثاوي 

ٟاءاث الجباثُت      جخ٩ىن الجباًت البُئُت مً الًغاثب والغؾىم البُئُت وباإلياٞت بلى الخىاٞؼ وؤلٖا

: وؾيخُغ١ بلحها بالخٟهُل ٦ما ًلي 

هي جل٪ الًغاثب التي ًخدملها اإلالىزىن الظًً ًدضزىن ؤيغاعا بُئُت بؿبب : يغاثب البُئُت _1    

  1.وكاَاتها الا٢خهاصًت  الىاججت ًٖ مىخجاتها اإلالىزت واؾخسضامها لخ٣ىُاث مًغة بالبِئت

ٍغ الضولت  مً زضماث زانت حؿخسضم ٞحها ج٣ىُاث الخُهحر والؿالمت : الغؾىم البُئُت  _2 هٓغا إلاا جٞى

البِئت ٞهي جٟغى ٖلى اإلاؿخُٟضًً مً َظٍ الخضماث عؾىماث زانت ال جٓهغ بال ٖىض اإلاباقغة مً 

واإلاالخٔ مً زال٫  (عؾـم الخُهحر، الىٓاٞت، عؾـم الاؾخٟاصة مً اإلاُاٍ الهالخت للكغب :مشل )زضماتها 

  2:والغؾىم البُئُت ؤن اؾخدضاثها وجُب٣ُها ًخُلب:2الًغاثب  

٣ت مباقغة في خماًت البِئت_ . يغوعة جضزل الضولت بٍُغ

غ ج٣ىُاث ٢ُاؽ صعظت الخلىر _ .  يغوعة جٞى

. يغوعة وظىص ٣ٖض اظخماعي إلا٩اٞدت الخلىر_

.   ٖضالت مخسههت في اإلاكا٧ل البُئُت _

ؼ م٩اٞدت الضولت      ٖلما ؤن الٗىانغ الؿاب٣ت ال ًم٨ً ؤن جٟي بالٛغى في جإؾِـ ٢اٖضة مخِىت لخٍٗؼ

:  للخلىر البُئي في ُٚاب ٖىانغ مؿاٖضة ًم٨ً ظمٗا في آلاحي

ىان الا٢خهاصًحن وؤٞغاص اإلاجخم٘ بسُىعة الخلىر البُئي   -  . مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي التي جدؿـ ألٖا

لبت اإلاضاعؽ -  ت جغزو خماًت البِئت في ٣ٖى٫ جالمُظ َو .  ؾُاؾاث جغبٍى

. بؾتراجُجُت بٖالمُت م٣ىٗت بًغوعة اإلاؿاَمت في خماًت البِئت والخض مً الخلىر البُئي -

:  الحىافص وإلاعفاءات الجبائُة _3

                                                                                 

 الؿُٗض ػهاث، صوع الًغاثب والغؾىم البُئُت في جىظُه الؿلى٥ البُئي للمائؾؿاث ؤلا٢خهاصًت في الجؼاثغ، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل  1

لىم الدؿُحر، ظامٗت مدمض بىيُاٝ، اإلاؿُلت،  ت ٖو . 75، م2016-2015قهاصة اإلااظؿخحر، ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت والخجاٍع
. 349، م2010-2009، ظامٗت البلُضة، 7 ٞاعؽ مؿضوع،  ؤَمُت جضزل الخ٩ىماث في خماًت البِئت مً زال٫ الجباًت البُئُت، مجلت الباخض، ٖضص  2
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ٟاءاث الجباثُت      الىا٢٘ ؤن الىٓام الجباجي لِـ يغاثب وعؾىم بل ًخٗضي طل٪ بلى الخىاٞؼ وؤلٖا

التي ٢ض ٩ًىن لها ؤزغ ٦بحر في اٖخماص نىاٖاث ووكاَاث ا٢خهاصًت نض٣ًت للبِئت وألن ٞغى الًغاثب 

ٟاء ؾٝى ًدط ى باالؾخجابت  والغؾىم ٢ض ًىاظه بالتهغب والٛل الجباجي، في خحن الخدٟحز وؤلٖا

ٟاء ؤو الخدٟحز ٢ض ًإزظ ألاق٩ا٫  الخل٣اثُت  واٖخماص ج٨ىىلىظُا وج٣ىُاث مداٞٓت للبُئُت ٖلما ؤن ؤلٖا

  1:الخالُت

ٟاء الضاثـم -  ظا مً الًغاثب والغؾىم التي جٟغى ٖلى مسخل٠ اليكاَاث الا٢خهاصًت بُٛت :ؤلٖا َو

٤ بحن ألاوكُت اإلالىزت للبِئت وجل٪ الهض٣ًت لها .   الخٍٟغ

ٟاء اإلاا٢ذ -  ٩ًىن إلاضة مدضصة ٦ةٖٟاء اإلااؾؿت اإلاٗىُت في الخمـ ؾىىاث ألاولى مً مؼاولت :ؤلٖا

ًا ال٦دؿابها ج٨ىىلىظُا م٩لٟت نض٣ًت للبِئت، باإلياٞت بلى مؿاٖضتها بك٩ل  وكاَها جدٟحزا لها وحٍٗى

.    ٚحر مباقغ في بهخاط ؾل٘ ؤ٦ثر جىاٞؿُت م٣اعهت بالؿل٘ التي حؿخسضم ج٨ىىلىظُا ملىزت

٦إن ًخـم بٖٟاء الخجُحزاث واإلاٗضاث اإلاؿخىعصة الهض٣ًت للبِئت مً صٞ٘ الًغاثب :الخىاٞؼ الجباثُت - 

والغؾىم الجمغ٦ُت، ومسخل٠ الغؾىم والًغاثب ألازغي، مً ؤظل جدٟحز اإلااؾؿت ٖلى ا٢خىاء 

.  ج٨ىىلىظُا جداٞٔ ٖلى البِئت

. مباصت و ؤَضاٝ الجباًت البُئُت:اإلاُلب الغاب٘ 

:   مباصت الجباًت البُئُت: الٟٕغ ألاو٫ 

  2:حٗخمض الجباًت البُئُت ٖلى الٗضًض مً اإلاباصت الٗامت اإلاخمشلت في

٣ًخط ي َظا اإلابضؤ ٖلى ؤهه ٖلى ٧ل وكاٍ ججىب بلخا١ يغع :مبضؤ اإلاداٞٓت ٖلى الخىٕى البُىلىجي  -  

.   مٗخبر بالخىٕى البُىلىجي

ًدض َظا اإلابضؤ ٖلى جٟاصي بلخا١ الًغع باإلاىاعص الُبُُٗت مشل :مبضؤ ٖضم جضَىع اإلاىاعص الُبُُٗت - 

جب ؤال جىظض  اإلااء والهىاء وألاعى و ما ًىظض بباَجها، بط حٗخبر في ٧ل الخاالث ظؼء مً مؿاع الخىمُت، ٍو

.   بهٟت مىٗؼلت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت

سخاع :مبضؤ الاؾدبضا٫ -  ٌعي َظا اإلابضؤ بلى اؾدبضا٫ ٖمل مًغ بالبِئت بإزغ ٩ًىن ؤ٢ل زُغا ٖلحها، ٍو

َظا اليكاٍ ألازحر بٌٛ الىٓغ ًٖ ج٩لٟخه ما بن ٧اهذ مغجٟٗت ؤم ال ماصمذ مىاؾبت لل٣ُـم البُئُت 

 . مىيٕى الخماًت

ت ٖىض اإلاهضع-   يخج ًٖ اؾخٗما٫ ؤخؿً :مبضؤ اليكاٍ الى٢اجي وجصخُذ ألايغاع البُئُت باألولٍى ٍو

لؼم ٧ل شخو ًم٨ً ؤن ًلخ٤ يغعا ٦بحرا بالبِئت  غة وبخ٩لٟت ا٢خهاصًت م٣بىلت، ٍو الخ٣ىُاث اإلاخٞى

.  مغاٖاة مهالر الٛحر ٢بل الخهٝغ

                                                                                 

. 349 اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
ضة الغؾمُت ٖضص2003_07_19 الاعر في 10_03 ال٣اهىن  2 . 9، م43، الهاصع بالجٍغ



 ٌ        إلاطاز املفاهُمي للجباًة البُئُة                                         :              الفصل ألاو

 

 
22 

غ الخ٣ىُاث هٓغا للمٗاٝع الٗلمُت والخ٣ىُت :مبضؤ الخُُت -  ًىو َظا اإلابضؤ ٖلى ؤن ال ٩ًىن ٖضم جٞى

الخالُت، ؾببا في جإزغ اجساط الخضابحر الٟٗلُت واإلاخىاؾبت، للى٢اًت مً زُغ ألايغاع الجؿُمت اإلاًغة 

٩ىن طل٪ بخ٩لٟت ا٢خهاصًت م٣بىلت .   بالبِئت، ٍو

٣ًخط ي َظا اإلابضؤ ًخدمل ٧ل شخو ًدؿبب وكاَه ؤو ًم٨ً ؤن ًدؿبب في :مبضؤ اإلالىر الضاٞ٘  - 

بلخا١ الًغع بالبِئت، ه٣ٟاث ٧ل جضابحر الى٢اًت مً الخلىر والخ٣لُو مىه و بٖاصة ألاما٦ً وبِئتها بلى 

.    خالتها ألانلُت

الم واإلاكاع٦ت -  ٩ًىن بم٣خط ي َظا اإلابضؤ ل٩ل شخو الخ٤ في ؤن ٩ًىن ٖلى ٖملم بدالت :مبضؤ ؤلٖا

.  البِئت واإلاكاع٦ت في ؤلاظغاءاث اإلاؿب٣ت ٖىض اجساط ال٣غاعاث التي ٢ض جًغ بالبِئت

ًخـم بم٣خط ي َظا اإلابضؤ صمج الترجِباث اإلاخٗل٣ت بدماًت والخىمُت اإلاؿخضامت ٖىض بٖضاص :مبضؤ ؤلاصماط -  

. اإلاسُُاث والبرامج ال٣ُاُٖت وجُب٣ُها

:   ؤَضاٝ الجباًت البُئُت: الٟٕغ الشاوي

  1:جخمشل ألاَضاٝ البُئُت ألاؾاؾُت لخإؾِـ الًغاثب البُئُتيمً اإلاىٓىمت الجباثُت ُٞما ًلي

ثهم  -  ظا خؿب صعظت جلٍى ٤ عصٖهم مالُا، َو الؿعي هدى الخٗضًل ؤلاًجابي لؿلى٥ اإلالىزحن ًٖ ٍَغ

بت ٧لما خٟؼها اإلالىزحن ٖلى جبني ج٣ىُاث بهخاط ؤه٠ٓ وؤ٦ثر اختراما  للبِئت، بدُض ٧لما ػاص ؾٗغ الًٍغ

.  للبِئت

ت خ٣ُ٣ُت-  . جد٤ُ٣ الخسهُو ألامشل للمىاعص، مً زال٫ بُٖاء ماقغاث ؾٍٗغ

اصة ؤلاًغاصاث الجباثُت التي حؿخٗمل لخُُٛت -  ل ؾُاؾاث خماًت البِئت، مً زال٫ ٍػ اإلاؿاَمت في جمٍى

ٗض َظا الهضٝ مً ؤَم ؤؾباب جإؾِـ الًاعثب البُئُت  اؾخٗمالها ٧ىؾُلت .  - - الى٣ٟاث البُئُت، َو

ٞٗالت، إلصماط ج٩ال٠ُ الخضماث وألايغاع البُئُت مباقغة في ؤؾٗاع الؿل٘ والخضماث،ؤوفي ج٩ال٠ُ 

ظا جُب٣ُا إلابضؤ اإلالىر الضاٞ٘ جدٍغٌ اإلاؿتهل٨حن واإلاىخجحن ٖلى .  - ألاوكُت اإلادؿببتفي الخلىر،َو

 . جدؿحن وحٗضًل ؾلى٦هم هدى اؾخٗما٫ ؾلُم بُئُا للمىاعص اإلاخاخت

ٗاث -  ؼ اخترام الدكَغ حشجُ٘ الخجضًض الخ٨ىىلىجي والخدىالث اله٩ُلُت في ؤؾالُب ؤلاهخاط، وحٍٗؼ

.    الخانت بدماًت البِئت

٤ جهمُم يغاثب بُئُت ج٨ٟل حُُٛت ج٩ال٠ُ -  جدمُل اإلالىر ههِبه مً ه٣ٟاث خماًت البِئت ًٖ ٍَغ

.    الؿُاؾت البُئُت، بما ظؼثُا ؤو ٧لُا

الىٟاًاث، اإلاىاص ال٨ُمُاثُت اإلاؿخٗملت في الٟالخت :اإلاؿاَمت في مداعبت اإلاهاصع الهٛحرة للخلىر مشل - 

.  ؾىاء ٧اهذ ؤؾمضة ؤو مبُضاث

                                                                                 

، م  1 . 112 مدمض مؿٗىصي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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اإلاؿاَمت في ججؿُض مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت، ٞالبٌٗ مً اإلاسخهحن ٌٗخبرون ؤو ٌؿمىن الًغاثب - 

. "  ظباًت الخىمُت اإلاؿخضامت للم٩ل٠"البُئُت ب

م٨ً ٖلى الٗمىم ازخهاع َظٍ ألاَضاٝ ُٞما ًلي :  ٍو

لي_ ُٟت الٗامت للضولت : َضٝ جمٍى بك٩ل ٖام تهضٝ الغؾىم البُئُت بلى ٞغى الًغاثب، بمىظب الْى

٠ الضولت  باء الٗامت، مما ًسٌٟ مً مهاٍع في ؤلاًغاصاث الٗامت مً ؤظل اإلاؿاَمت في الخ٩ال٠ُ وألٖا

.  في خماًت البِئت

٧ان َضٝ الغؾىم في البضاًت بنالحي ٣ًهض به ٢ُام اإلا٩ل٠ بضٞ٘ الغؾىم :َضٝ بنالحي ٖالجي _

.  بُٛت بنالح آلازاع اإلاترجبت ًٖ وكاَه

ل٣ض ؤنبذ الٛغى مً ٞغى الغؾىم البُئُت حشجُ٘ اإلاكغوٖاث والكغ٧اث مً :َضٝ و٢اجي جدٟحزي _

شا وجضمحرا  . ؤظل اؾخسضام ج٨ىىلىظُا ؤ٢ل جلٍى

 . الحىظُم الفني للجباًة البُئُة:املبحث الثاوي 

غ ٧ل م٩ىهاتها والخيؿ٤ُ ُٞما  بُٛت جد٤ُ٣ الجباًت البُئُت ألَضاٞها اإلاؿُغة واإلاسُُت البض مً جٞى

اء ٞغى الًغاثب البُئُت والخدضًض الض٤ُ٢ للم٩ل٠ بهظٍ الًغاثب والغؾىم  بُجها، بضؤ مً جدضًض ٖو

.  واإلادؿبب في بلخا١ الًغع بالبِئت

بت البُئُت:اإلاُلب ألاو٫  . اإلا٩ل٠ بالًٍغ

     اؾدىض ٞغى الًغاثب والغؾىم البُئُت ؤؾاؾا بلى ال٣اٖضة ألا٧اصًمُت التي ا٢ترخها الٗالـم 

اَت)في ٦خابه1" بُجى"الا٢خهاصي   ، خى٫ ٞغى ٖلى الؿيئ بضال مً الجُض، 1920ؾىت (ا٢هاصًاث الٞغ

ت ل٣ُمت ألاطي الىاظـم ًٖ الخلىر  بت بهبٗازاث ل٩ل وخضة جلىر ج٩ىن مؿاٍو و٢ض ا٢ترح ٞغى يٍغ

٧ىؾُلت مىاؾبت إلاؿاواة الخ٩ال٠ُ الاظخماُٖت م٘ الخ٩ال٠ُ الخاعظُت، اهُال٢ا مً طل٪  ًدضص اإلا٩ل٠ 

.    بضٞ٘ الًغاثب والغؾىم البُئُت، واإلااصة الخايٗت لها

:  وفي َظا الهضص هخُغ١ بلى ماًلي

ل٣ض جُغ٢ذ ؤَم الضاعؾاث الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت بلى مىيٕى مً ًخدمل ؤٖباء :مبضؤ اإلامىر ًضٞ٘  - 

خضور الخلىر، وو٤ٞ ألانل الٗام وما جملُه الٗضالت الاظخماُٖت مً ًخدمل الخلىر البُئي، َى مً 

الظي الظي َغح ؤو٫ principle) (polluer payeurleحؿبب به ؤي اإلالىر في مبضؤ الكهحر اإلالىر ًضٞ٘ 

مبر 1974مغة مً َٝغ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت ؾىت   1974 وصزل خحز الخُب٤ُ في هٞى

 2.لُهبذ م٣ترن ب٩ل ال٣ىاهحن البُئُت في الٗالم

                                                                                 

مبر 18 ب٢خهاصي اهجلحزي ولض  1 ضط، و٢ض ؤزغ ٦شحرا ٖلى ؤٚلب الظًً جخلمظو 1959ماعؽ 7، جىفي 1877 هٞى ، ماؾـ ٞٙغ الا٢خهاص في ظامٗت ٧امبًر

.  ، ٧ان ًٖىا مترصصا ٖلى اللجىت اإلال٨ُت1919ٖىضٍ مً قتى ؤعظاء الٗالم، ٖمل في الٗضًض مً اللجان  بما في طل٪ لجىت الًغاثب اإلال٨ُت لٗام 
ٗاث الجباثُت في خماًت البِئت، مجلت ظُل خ٣ى١ ؤلاوؿان، الٗضص  2 بل، صوع الدكَغ لي، الكل٠، 25 زضًجت بَى ، م 2018، ظامٗت خؿِبت بً بٖى

41 .
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 اإلاخٗل٤ بدماًت البِئتفي اَاع 10-03و٢ض جُغ١ اإلاكٕغ الجؼاثغي إلابضؤ اإلالىر ًضٞ٘ في ال٣اهىن    _

ؤن ًخدمل بم٣خًاَا ٧ل شخو ًدؿبب وكاَه ) التي ههذ ٖلى  37الخىمُت اإلاؿخضامت في اإلااصة 

م٨ً ؤن ًدؿبب في بلخا١ الًغع بالبِئت ه٣ٟاث ٧ل جضابحر الى٢اًت مً الخلىر والخض مىه وبٖاصة  ؤٍو

الاما٦ً 

ىصي ظان ًغو ؾىت 16، ٦ما جم ج٨َغـ َظا اإلابضؤ يمً (بِىتها الى خالتها ألانلُت   1992 مً اٖالن ٍع

  1 .2003ًىلُى19بمىظب ٢اهىن 

بت بُئُت ٖلى وكاٍ اإلااؾؿاث اإلالىزت ًاصي بلى بخضار آزاع مخٗضصة ٖلى جسهُو    -  بن ٞغى يٍغ

ـم الؿلى٥ الا٢خهاصي للمخٗاملحن الا٢خهاصًحن،  هاخب ٖملُت الخإزحر في ج٣ٍى اإلاىاعص الا٢خهاصًت، ٍو

غاٝ اإلاٗىُت  هاخب ٖملُت الخإزحر في الؿلى٥ الا٢خهاصي جٟاٖل واؾخجابت ألَا   (اليكُاث اإلالىزت)ٍو

بُت البُئُت والتي ٢ض جترظـم في بخضي الخُاعاث الخالُت    2:بالؿُاؾت الًٍغ

بي _ 1 غ ُٞه قغوٍ :ه٣ل الٗبء الًٍغ بت ٖلى شخو مٗحن جخٞى في ٦شحر مً ألاخُان جٟغى الًٍغ

ؿمي اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي، وال ًلبض َظا ألازحر ؤن ٌٗمل ظاَضا ٖلى الخسلو مً ٖبئ  الخًٕى لها، َو

ؿمى اإلا٩ل٠ الا٢خهاصي ؤو الٟٗلي بت بى٣لها بلى شخو آزغ جدمله  بهٟت جهاثُت، َو . الًٍغ

٣ا إلابضؤ اإلالىر ًضٞ٘  لُه ٞو بت ول٨ً ال ًدى٫ صون ؤن "   ٖو ٩ًىن اإلالىر َى اإلا٩ل٠ اإلاباقغ بالًٍغ

بت ؤو اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي بها بلى  بت في جهاًت اإلاُاٝ ٖلى ٚحٍر بط ٢ض ًخم٨ً صاٞ٘ الًٍغ ٌؿخ٣غ ٖبئ الًٍغ

غ ْغوٝ  لب الؿلٗت وبخٞى خى٠٢ طل٪ ٖلى مغوهت ٖغى َو ه٣ل ما صٞٗه ٧له ؤو بًٗه بلى الٛحر، ٍو

: مُٗىت ٖلى الخٟهُل الخالي

غيُا ٚحر مغن ٞخخدمل اإلااؾؿت في َظٍ الخالت  -  في خالت ما بطا ٧ان الُلب ٖلى الؿلٗت مغها ٖو

خدمل اإلاؿتهل٩ىن الجؼء ألا٢ل بت ٍو .  الجؼء ألا٦بر مً ٖبئ الًٍغ

غيها مغها، ُٞخدمل اإلاؿتهل٩ىن في َظٍ الخالت -  ؤما في خالت ما بطا ٧ان الُلب ٖلى الؿلٗت ٚحر مغن ٖو

بت وجخدمل اإلااؾؿت الجؼء ألا٢ل .  الجؼء ألا٦بر مً ٖبئ الًٍغ

غيها مغها، ؤو ٩ًىن ٧ل مً الُلب و الٗغى ٚحر -  ؤن ٩ًىن ٧ل مً الُلب ٖلى الؿلٗت ٚحر مغن ٖو

با بت ًخىػٕ بحن اإلااؾؿت و اإلاؿتهل٩ىن بالدؿاوي ج٣ٍغ ان، ٞةن ٖبئ الًٍغ .  مغن ؤو ٩ًىن ٦الَما مدؿاٍو

بت _ ب ج٣ىم اإلااؾؿت اإلالىزت للبِئت في َظٍ الخالت بالبدض ًٖ بضاثل ؤزغي لخجىب :ججىب ٖبئ الًٍغ

بي، والتي جخلخو في بخضي الخُاعاث الخالُت : الٗبء الًٍغ

. ال٣ُام باؾدشماع ٢هحر ألاظل في نىعة جغ٦ُب مٗضاث م٩اٞدت للخلىر _

ُت البُئُت و م٩اٞدت الخلىر _ ل ألاظل في ج٨ىىلىظُاث جدؿحن الىٖى  .ال٣ُام باؾدشماع ٍَى

                                                                                 

م ومدغػ هىع الضًً، ٞاٖلُت جُب٤ُ الغؾىم والًغاثب البُئُت في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ، مجلت الىاخاث للبدىر  1  نُض مٍغ

. 610_609، م 2015، 02والضعاؾاث، الٗضص 
. 612_611 هٟـ اإلاغظ٘، م 2
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. ال٣ُام بٗملُت بخال٫ مهاو٘ ظضًضة جىٗضم ؤو جىسٌٟ ٞحها ؤلاهبٗازاث واإلالىزاث الًاعة بُئُا_

وباإلياٞت للٟغوى الؿاب٣ت ٢ض جلجإ بٌٗ الهىاٖاث جٟاصًا : بٖاصة جىظُه اإلاىاعص الا٢خهاصًت_ ط

حن ميكأتها في اإلاىا٤َ التي ج٣ل ٞحها  لضٞ٘ بلى بٖاصة جىظُه مىاعصَا الا٢خهاصًت ب٢لُمُا ؤو صولُا و جَى

ٗاث ظباثُت بُئُت بت، ؤو الضو٫ التي ال جىظض ٞحهاحكَغ  ؤو ؤيغاع الخلىر وجىسٌٟ ٞحها مٗضالث الًٍغ

. البُئُت ٦ضو٫ الٗالـم الشالض جدٟٓاث باأليغاع

ى غجبِ اؾخسضام مبضؤ اإلالىر ًضٞ٘ ٖلى الىدى اإلاخ٣ضم بىظىص مبضؤ آزغ ؤال َو خؿاب ج٩ال٠ُ " :      ٍو

خُض ٨ًٟل ال جُب٤ُ َظا اإلابضؤ ؤن ح٨ٗـ ؤؾٗاع الؿل٘ والخضماث ج٩ال٠ُ "الخلىر ٦ٗىهغ صازلي 

بهخاظها الخ٩ال٠ُ اإلاغجبُت بالخلىر وجضَىع اإلاىاعص الُبُُٗت، ألامغ الظي بم٣خًاٍ ج٩ىن جل٪ الخ٩ال٠ُ 

ت في ؾٗغ َظٍ الؿل٘ اإلالىزت في الؿى١  .  مىٍُى

ىصي ظاٝ ًغو للبِئت والخىمُت ٟٞي اإلابضؤ الؿاصؽ ٖكغ اإلاخٗل٤  ظا ما ؤ٦ض ٖلُه بٖالن ٍع     َو

ى ما ؤنبذ ٌٗٝغ بمبضؤ  م اإلالىر"باؾدُٗاب الخ٩ال٠ُ صازلُا، َو ، وو٣ٞا لهظا اإلابضؤ مً اإلاهم ؤن "حٍٛغ

جىدهغ الخ٩ال٠ُ البُئُت لألوكُت الا٢خهاصًت في الضازل بما في طل٪ ج٩ال٠ُ الى٢اًت مً الًغع 

اإلادخمل  بضال مً ٞغيها ٖلى اإلاجخم٘ بإ٦مله، و٢ض اؾخدضزذ مىٓمت الخٗاون والخىمُت َظا اإلابضؤ ٖام 

 في مداولت مجها ؤن جضٞ٘ الكغ٧اث ٧امل ج٩ال٠ُ الخد٨ـم بالخلىر صون صٖـم الضولت لها، و٢ض ؤزض 1970

ـم اإلالىر ٨ًدؿب ٢بىال متزاًضا مىظ ٖام   1982مبضؤ حٍٛغ

ا:اإلاُلب الشاوي  اء الجباًت البُئُت وجدضًض ؾَٗغ .  ٖو

بت البُئُت:الٟٕغ ألاو٫  اء الًٍغ .   ٖو

اء الًغاثب البُئُت ٩ًىن ٦ما ًلي:   1:بن جدضًض ٖو

اء  ٗخبر ٖو بت، َو بت َى الٗىهغ ؤو اإلاىيٕى الظي جٟغى ٖلُه الًٍغ اء الًٍغ بت ؤو ٖو مُغح الًٍغ

بت لظل٪ ًضزل في ازخهام اإلاكٕغ وخضٍ ازخُاع  بت مً ؤَم الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلا٩ىهت للًٍغ الًٍغ

بت البُئُت ال ًخدضص ب٣ُمت  اء الًٍغ لى ٨ٖـ الًغاثب ألازغي، ٞةن ٖو بت ٖو اإلااصة الخايٗت للًٍغ

ه٣ضًت، بل ًخدضص ٖلى ؤؾاؽ وخضاث ماصًت مشل حجـم اإلاسلٟاث، ٦مُت اإلالىزاث في الهىاء، بال ؤهه 

٣ًابل َظا الاججاٍ الظي ٤ًًُ بهىعة واضخت مً هُا١ الًغاثب البُئُت، اججاٍ ؤزغ ًىؾ٘ مً هُا١ 

بُا اليكاٍ، مباقغة بل ٌؿتهضٝ مً زال٫ مضزالجه ومسغظاجه التي  جُب٣ُها ٞال ًخـم اؾتهضاٝ يٍغ

ًخـم ٢ُاؾُابؿهىلت ٦بحرة، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ٞاهبٗار زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن نٗبت الخ٣ضًغ، ٚحر ؤن 

بت الى٢ىص ؾٝى ج٣لل مً اؾخسضامه  جدضًض ٦مُت الى٢ىص اإلاؿخسضم ش يء مم٨ً وبالخالي ًٍٞغ

بت البُئُت ٖلى ٖضص مً الًغاثب  لى َظا ًهبٜ ون٠ الًٍغ وج٣لُو اهبٗار زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن ٖو

التي ٩ًىن مدلها ٚحر مكخمل ٖلى اإلالىزاث واإلاىاص الًاعة بهىعة مباقغة مشل الًغاثب ٖلى بٌٗ 

                                                                                 

ً للضعاؾاث والبدىر، الٗضص  1 بي وؤزٍغ في الخض مً الخلىر البُئي، مجلت قٍغ . 71، م 2007، 29 مدمض ٖهام ظىػي، ٖبحر هاٖؿت، الىٓام الًٍغ
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بت ٖلى اإلاىخجاث الجهاثُت، ماصامذ جد٤٣ ؤَضاٞا ؤؾاؾُت لخماًت البِئت باإلياٞت بلى  اإلاضزالث ؤو الًٍغ

الًغاثب التي جٟغى بهىعة مباقغة ٖلى اإلالىزاث واإلاسلٟاث هٓغا لهٗىبت ٢ُاؽ وج٣ضًغ ؤلاهبٗازاث 

بُت اإلا٣اعهت بلى جغظمت َظٍ اإلالىزاث في  والخض٣ٞاث واإلاسلٟاث بك٩ل ص٤ُ٢، جلجإ ٖاصة ألاهٓمت الًٍغ

ق٩ل مداوالث وظضاو٫ جدؿب ٖلى ؤؾاؽ ؤَمُت اإلاساَغ الىاججت ًٖ ٧ل هٕى مً ؤهىإ َظٍ اإلالىزاث، 

بت اإلاسهو ل٩ل وخضة مُٗىت مً وخضاث ال٣ُاؽ . ٖلى ؤن ًخـم جىيُذ وبُان م٣ضاع الًٍغ

بت البُئُت: الٟٕغ الشاوي  :  جدضًض ؾٗغ الًٍغ

بت ٌٗٝغ بك٩ل ٖام ٖلى ؤهه  1: بما ؤن ؾٗغ الًٍغ

بت ؤو ن     اإلابلٜ م  اإلاا٫ الظي وظب ٖلى اإلامى٫ ؤو اإلا٩ل٠ ؤن ًضٞٗه ًٖ ٧ل وخضة مً مىيٕى الًٍغ

ائها  بت ميؿىبا بلى ٢ُمت ٖو بت ُٞه ٖباعة ًٖ م٣ضاع الًٍغ ت التي ًدضص بها م٣ضاع الًٍغ ؤهه اليؿبت اإلائٍى

بت هجظ : ؤو مدلها مً ؤَم ألاق٩ا٫ التي ًخسظَا ؾٗغ الًٍغ

:  الظعس الثابد_ أ 

بت، بمٗنى  اء الًٍغ في َظٍ الخالت ٞةن الؿٗغ ًب٣ى زابخا، بٌٛ الىٓغ ًٖ الخٛحراث التي جدضر في ٖو

بت و الؿٗغ جب٣ي زابخت ومً ؤَم زهاثو َظا ألاؾلىب ؤهه ًخمخ٘  اء الخاي٘ للًٍغ ؤن اليؿبت بحن الٖى

بُت .  بالؿهىلت والبؿاَت ل٩ل مً اإلا٩ل٠ وؤلاصاعة الًٍغ

:  الظعس الحصاعدي_ ب

خمحز ؤؾلىب الخهاٖض  بت، ٍو اء الخاي٘ للًٍغ بت م٘ جؼاًض الٖى َب٣ا لهظا ألاؾلىب ًخهاٖض ؾٗغ الًٍغ

ٗاث اإلاالُت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت ٦ما ؤهه ٌٗض مً ؤصواث  بإهه ًخماش ي م٘ مبضؤ الٗضالت، و جإزظ به الدكَغ

بُت اإلاغجٟٗت، مما  جىظُه الا٢خهاص، و٢ض ٩ًىن له ؤزغ ٞٗا٫ في خض اإلالىر ٖلى ججىب ؤؾٗاع الًٍغ

ًضٞٗه بلى جسٌُٟ ما ًطخه بلى البِئت مً وخضاث الخلىر بلى ؤن ًخـم جدضًض الخضوص التي ًبضؤ ٖىضَا 

ت ظهت ٖمُت مسخهت .  الخهاٖض بمٗٞغ

م٨ً اؾخسضام الخمُحز الؿٗغي في خالت وي٘ خض للخلىر اإلاؿمىح به بدُض ًجب ٖضم ججاوػٍ   ٍو

بُت مىسًٟت في خالت ٖضم الخجاوػ، ٨ٖـ في خالت الخجاوػ جُب٤ ؤؾٗاع  وحؿخسضم ؤؾٗاع يٍغ

بت جغجٟ٘ لخخجاوػ ه٣ٟاث  ٪ الؿٗغ لألٖلى مما ًجٗل ه٣ٟت الًٍغ بُت مغجٟٗت٦ما ًم٨ً جدٍغ يٍغ

م٩اٞدت الخلىر وطل٪ باليؿبت لبٌٗ اإلاىا٤َ ؤو باليؿبت لبٌٗ ؤهىإ اإلالىزاث، مما ًضٞ٘ اإلالىر 

بُت بُئُت مىسًٟت  لخسٌُٟ ٦مُت اإلالىزاث الىاقئت ًٖ وكاَه، وفي اإلا٣ابل هُب٤ مٗضالث يٍغ

باليؿبت للميكأث التي ج٣ام في اإلاىا٤َ الىاثُت والبُٗضة ًٖ اإلاضن والخجمٗاث الؿ٩اهُت، مما ًاصي في 

غ خماًت ؤًٞل للبِئت وج٣لُل ٦مُت الخلىر .  الجهاًت بلى جٞى

                                                                                 

لىم الدؿُحر،  1 ا ٖلى الخىاػن ؤلا٢خهاصي والبُئي، ؤَغوخت ص٦خىعة، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت ٖو غاء ػعواَي، بق٩الُت حؿُحر الىٟاًاث وؤزَغ  ٞاَمت الَؼ

. 165، م 2006_2005ظامٗت الجؼاثغ، 
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.  مىىهات الجباًة البُئُة:املطلل الثالث 

 جىُىي الجباًت البُئُت ٖلى ؤق٩ا٫ ٖضًضة تهضٝ في مجملها بلى الخض مً الخلىر البُئي والاؾخٛال٫ 

ُما ًلي ؾىٗغى مسخل٠ َظٍ ألاق٩ا٫ : ألامشل للمىاعص الُبُُٗت، ٞو

:  الظازئل على إلاهبعارات واطحغالٌ املىازد الطبُعُة: الفسع ألاٌو 

 les taxes sur les émissions polluants 1 الًاعثب ٖلى ؤلاهبٗازاث _

    َظا الىٕى مً الًاعثب البُئُت َى ٖباعة ًٖ ا٢خُإ ه٣ضي ًدىاؾب م٘ حجم ؤلاهبٗازاث الٟٗلُت ؤو 

ىصر باٖخماص َظا الىٕى مً الًاعثب في  ها ؾىاء في الهىاء ؤو اإلااء ؤو ألاعى، ٍو اإلا٣ضعة، التي ًخم نٞغ

ظا ألظل حؿُحر ٖملُاث اإلااع٢بت والدؿُحر ٖلى الهُٗض  خالت ما بطا ٧اهذ مهاصع ؤلاهبٗازاث زابخت َو

.  ؤلاصاعي 

ىُىي َظا الىٕى مً   ٖلى هجاٖت بُئُت مٗخبرة، طل٪ ألهه ًُا٫ اإلالىزاث ؤو ؤلاهبٗازاث في الًغاثب    ٍو

ذ مشال)خض طاتها  وجٟغى َظٍ الًاعثب ٖلى ؤلاهبٗازاث اإلالىزت في خالت بم٩اهُت ٢ُاؽ  (٧اهبٗار ال٨بًر

.  ؤو ج٣ضًغ َظٍ ؤلاهبٗازاث م ظهت، وخؿاب الخ٩ال٠ُ الخضًت لأليغاع مً ظهت ؤزغي 

    و٦ما َى مٗمى٫ ٞةن آلازاع الجاهبُت الًاعة ؤلاهبٗازاث اإلالىزت الىاظمت ًٖ مسخل٠ ألاوكُت 

الا٢خهاصًت، ال جى٨ٗـ يمً ؤؾٗاع الؿل٘ والخضماث لهظا ٞةن الًاعثب التي جُا٫ مباقغة َظٍ 

بُت اإلاٟغويت ٖلى بهبٗازاث  اصة ما ج٩ىن الا٢خُاٖاث الًٍغ ؤلاهبٗازاث ٦ُٟلت بخصخُذ َظا الىي٘، ٖو

اث َظٍ ؤلاهبٗازاث، بدُض ٧لما ػاص حجم َظٍ  الخلىر، ؾىاء في الهىاء، اإلااء مخىاؾبت م٘ مؿخٍى

بي، وال٨ٗـ صخُذ، ألامغ الظي ًدٟؼ اإلالىزحن ٖلى جسٌُٟ  ألازحرة، ٧لما ػاص مؿخىي الا٢خُإ الًٍغ

ت، مما ًاصي بلى زٌٟ الخلىر . بهبٗازاتهم اإلالىزت بُٛت الخ٣لُل مً وؿب الًاعثب اإلاضٖٞى

ولٟغى َظا الىٕى مً الًاعثب، البض مً جىاٞغ بم٩اهُاث ج٣ىُت وج٨ىىلىظُت مٗخبرة هاَُ٪ ًٖ      

ظا ما  ت اإلاخسههت في مجا٫ الخدضًض الىىعي وال٣ُاؽ ال٨مي للخلىر، َو الخباعث وال٨ٟاءاث البكٍغ

ًجٗل الضو٫ الىامُت في مى٠٢ ي٠ُٗ ججاٍ ٞغى َظا الىٕى مً الًاعثب الظي ًُا٫ ؤلاهبٗازاث 

 : ومً ؤمشلت الًاعثب ٖلى ؤلاهبٗازاث اإلالىزت ما ًلي.اإلالىزت مباقغة

والتي جٟغى بالخىاؾب م٘ حجم اهبٗار َظٍ  (الخ. ...NOX ،CO ،CFC)الًاعثب ٖلى ملىزاث الهىاء  - 

. اإلالىزاث وم٘ حجم ألايغاع الىاقئت ٖجها

الًاعثب ٖلى الًىياء و التي جٟغى خؿب حجم الًىياء الىا٢ٗت، و٦ظا خؿب هٕى اإلاهضع  - 

.  (مهضع الًىياء)

                                                                                 

. 131، م 2004، 11 ؤخمض باش ي، صظىع الجباًت في الخض مً الخلىر البُئي، مجلت ٖلىم ؤلا٢خهاص والدؿُحر والخجاعة، ظامٗت الجؼاثغ، الٗضص  1
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ُت وؿبت  َظا ووكحر بلى ؤن َىا٥ مً ًًٟل حؿمُت الًاعثب ٖلى ؤلاهبٗازاث اإلالىزت بالًاعثب البُٛٞى

 الظي ٌٗض ؤو٫ مً ج٩لم ًٖ اؾخضزا٫ آلازاع الخاعظُت وجصخُذ ٞكل الؿى١ بىجاٖت Pigouبلى الٗالم 

. ؤ٦بر

  Les taxes l’exploitation des ressources naturelles: 1ي اؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت  ٫الًاعثب ٕ_2

غ اإلاىاعص الُبُُٗت الٗضًض مً اإلاىاص ألاولُت التي حؿخٗمل في مسخل٠ ألاوكُت وهي ٚالبا ما ج٩ىن       جٞى

مملى٦ت مً َٝغ الضولت التي حُٗي خ٣ى١ الاؾخٛال٫ ؤو ٣ٖىص الامخُاػ لكغ٧اث ٖامت ؤو زانت ج٣ىم 

باالؾخٛال٫ الخجاعي لهظٍ اإلاىاعص التي ٢ض حكمل اإلاىاعص اإلاخجضصة ٧الٛاباث والثروة الؿم٨ُت ؤو اإلاىاعص 

. ٚحر اإلاخجضصة ٧البترو٫ واإلاٗاصن

 والدؿُحر الاعقض لهظٍ اإلاىاعص ٌٗض ٖامال مهما للىمى الا٢خهاصي اإلاؿخضام الظي ًاععي ظاهب الخض مً     

الخلىر، لهظا ٞةهه ًم٨ً ج٠ُُ٨ الًاعثب ٖلى الاؾخٛال٫ الخجاعي للمىاعص الُبُُٗت، لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ 

للمىاعص _بُئُت بلى ظاهب ألاَضاٝ الا٢خهاصًت، ٦إن ًخم ٞغى ياعثب ٦بحرة الُغ١ الاؾخٛاللُت

ظا بُٛت جدٟحز الكغ٧اث اإلاؿخٛلت هدى جبني َغ١ بهخاط ؤو اؾخٛال٫ ؤ٢ل  شا، َو الُبُُٗت ألا٦ثر جلٍى

شا .   جلٍى

 

 

 

 

 

 

 

:  ئل على املىحجات و الخدمات املؤذاةزاالع:الفسع الثاوي 

 Les taxes sur les produits:: 2الظازئل على املىحجات _1       

بطا ٧ان بهخاط بٌٗ اإلاىخجاث ؤو الخسلو مجها ًٟغػ ؤيغاعا بالٛت ٖلى الصخت ؤو الىٟاًاث ؤو ملىزاث،      

بت ٖلحها . ٞةن َظٍ اإلاىخجاث ًم٨ً الخ٣لُل مجها، ٖبر ٞغى يٍغ

 وجدل الًاعثب البُئُت ٖلى اإلاىخجاث مدل الًاعثب ٖلى ؤلاهبٗازاث اإلالىزت بط حٗظع ٞغى َظٍ     

ألازحرة مباقغة، ٦ما ؤن الًاعثب البُئُت ٖلى اإلاىخج حؿخٗمل بك٩ل ؤ٦بر لخصخُذ آلازاع الخاعظُت، ؤ٦ثر 

بت بٌٗ ؤهىإ اإلاىخجاث التي جًم  مً اؾخٗمالها لخض مً الخلىر ومً اإلام٨ً ؤن حؿتهضٝ َظٍ الًٍغ
                                                                                 

، م  1 م، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ . 58  بً مىهىع ٖبض ال٨ٍغ
الث الضولت، ٧لُت  2 م، الجباًت ؤلا٧ىلىظُت لخماًت البِئت في الجؼاثغ، مظ٦غة لىُل قهاصة ماظؿخحر في ال٣اهىن، ٕٞغ جدٍى   بً مىهىع ٖبض ال٨ٍغ

. 58الخ٣ى١، ظامٗت ملىص مٗمغي، جحزي وػو، م
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ظا  ٖىانغ ملىزت ؤو ؾامت، ٦ما مً اإلام٨ً ؤن جٟغى في ق٩ل ياعثب ٖلى اؾتهال٥ مىخجاث مُٗىت، َو

.  بُٛت الخ٣لُل مً اؾتهال٥ َظٍ اإلاىخجاث ؤو الخدٟحز هدى اؾتهال٥ مىخجاث ؤزغي بضًلت

حر  بًغاصاث      بلى ظاهب الخض مً اؾتهال٥ اإلاىخجاث اإلالىزت،جاصي الًغاثب البُئُتمً َظا الىٕى بلى جٞى

بت، بدُض بطا  ت اإلاخٗل٣ت بهظٍ اإلاىخجاث مدل ٞغى الًٍغ ظباثُت، ًغجبِ حجمها بضعظت اإلاغوهت الؿٍٗغ

بت البُئُت ٖلى اإلاىخج ًم٨ً ؤن جدهل بًاعصاث مالُت مٗخبرة   بال ؤن .٧ان الُلب ٚحر مغن، ٞةن الًٍغ

ا البُئي ٩ًىن ؤ٢ل . جإزحَر

 ؤما بطا ٧ان الُلب ٖلى َظٍ اإلاىخجاث ًدؿم باإلاغوهت لخٛحراث الؿٗغ، ٞةن َظا ؾُاصي ال مدالت بلى 

بت البُئُت _الخ٣لُل مً اؾخٗما٫ َظٍ اإلاىخجاث، ما ٌٗنى جد٤ُ٣ ٞٗالُت بُئُت ؤ٦بر، _بٗض ٞغى الًٍغ

خباع بم٩اهُت اللجىء  بت البُئُت ٖلى اإلاىخىط ًجب ؤن جإزظ بٗحن الٖا وحجم بًغاصاث مالُت ؤ٢ل و الًٍغ

بلى اإلاىخجاث البضًلت، جىُىي هي ألازغي ٖلى ؤيغاع بُئُت، ٞةهه ال ظضوي مً ٞغى الًاعثب البُئُت 

ٖلى اإلاىخجاث ألانلُت مىاثمت ؤو مًٟلت بُئُا، ٞةن ٞغى َظا الىٕى مً الًاعثب البُئُت ًدؿم 

طل٪ ألهه ؾُاصي بلى بخال٫ اإلاىخجاث البضًلت اإلاًٟلت بُئُا، مدل اإلاىخجاث اإلاًغة .بالىجاٖت البُئُت 

ً بدُض هجض ؤهه ًخم في ؤٚلب الضو٫  يتخب َظا الخدلُل ٖلى الًاعثب اإلاٟغويت ٖلى البجًز بالبِئت ٍو

ً اإلاخًمً للغنام، بُٛت جدٟحز اللجىء هدى اؾخٗما٫ البضًل آلازغ له  ٞغى ياعثب ٦بحرة ٖلى البجًز

ً بضون عنام ى البجًز .  َو

بت البُئُت ٖلى ؤلاهبٗازاث اإلالىزت، هدخاط بلى      بت ٖلى اإلاىخج م٣اعهت بالًٍغ وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الًٍغ

 .حجم مٗلىماث ؤ٢ل ُٞما ًسو آلُاث و م٩ُاهحزماهت ٞغيها في الضو٫ الىامُت ٦بحرة

: ومً ؤمشلت الًاعثب البُئُت ٖلى اإلاىخجاث ما ًلي

بت ٖلى اإلادخىي ال٨غبىوي إلاسخل٠ ؤهىإ الى٢ىص ألاخٟىعي - بت ال٨غبىن ) الًٍغ بت ٖلى - -- -  (يٍغ الًٍغ

ت الىاظمت ًٖ اقخٗا٫ بٌٗ ؤهىإ اإلادغو٢اث مشل . (الخ. ..البروبان، البترو٫:  اإلاغ٦باث الًٍٗى

ذ، الظي ًاصي ٖىض اقخٗاله بلى -   ىث الخضٞئت ؤو باألخغي ٖلى مدخىاَا مً ال٨بًر بت ٖلى ٍػ الًٍغ

. ٚاػ ؤ٦ؿُض ال٨غبىن الًاع  جىلُض

بت ٖلى مؿاخ٤ُ الٛؿل اإلاخًمىت لٗىهغ الٟىؾٟاث-    الًٍغ

بت ٖلى ألاؾمضة و اإلابُضاث ال٨ُمُاثُت التي حؿتهضٝ مدخىي َظٍ ألازحرة مً الٟىؾٟاث ؤو-    الًٍغ

.   الىخاعث

   Les redevances pour les services rendus:1:إلاثاوات على الخدمات املؤذاة - 2

                                                                                 

بُت في م٩اٞدت جلىر البِئت، مجلت الخٗاون الهىاعي في الخلُج الٗغبي، الٗضص 1 ٟاءاث الًٍغ . 114، م2003، 92 مدمض خلمي، ٞٗالُت ؤلٖا
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جمشل ؤلاجاواث ؤو خ٣ى١ الاؾخٗما٫ اإلا٣ابل الى٣ضي لالؾخٟاصة مً زضمت بُئُت مُٗىت، مشل الخىنُل      

بكب٨ت اإلاُاٍ الهالخت للكغب، الهٝغ الهخي، ظم٘ الىٟاًاث والخسلو مجها، مٗالجت مُاٍ الهٝغ 

. الهخي الهىاعي

ومً خُض اإلابضؤ ٞةن ٖاثضاث بجاواث ؤو خ٣ى١ الاؾخٗما٫ ال جضزل يمً اإلاحزاهُت الٗامت للضولت،       

طل٪ ألجها تهضٝ في اإلا٣ام ألاو٫ بلى حُُٛت الخ٩ال٠ُ الخ٣ُ٣ُت ألصاء َظٍ الخضماث باإلاىاػاة م٘ يمان 

خماًت للبِئت بك٩ل ؤًٞل، لهظا ٞٛالبا ما ًخم جسهُو َظٍ ؤلاًغاصاث لهالر الُِئاث واإلااؾؿاث 

. اإلا٣ضمت لهظٍ الخضماث

بلى ظاهب حُُٛت الخ٩ال٠ُ الخ٣ُ٣ُت ألصاء الخضماث، تهضٝ ؤلاجاواث ؤو خ٣ى١ ؤلاؾخٗما٫ بلى       

حشجُ٘ الاؾخٛال٫ ال٣ٗالوي للخضماث اإلااطاة، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ الدؿٗحر اإلاىاؾب للمُاٍ الهالخت 

. للكغب ؤو ال٨هغباء، ًاصي بلى جغقُض الاؾخٛال٫ وججىب الخبظًغ

 وحٗض ؤلاجاوة ٖلى ظم٘ ومٗالجت الًٟالث ألا٦ثر جُب٣ُا في الٗضًض مً الضو٫ وهي جخُلب ختى ج٩ىن      

ُت ٦تر٦حز اإلاىاص الؿامت  خباع للدجم الٟٗلي للىٟاًاث و٦ظا لبٌٗ الٗىامل الىٖى ٞٗالت ألازظ بٗحن الٖا

   .التي ٢ض جخىاظض يمً الىٟاًاث

:  الخالصة

مً زال٫ ٧ل ما جم اؾخٗغايه والخُغ١ بلُه في َظا الٟهل خى٫ الجباًت البُئُت، ًخطر لىا ظلُا       

ؤن ٢ُام الجباًت البُئُت بضوعَا الظي ؤوكإث مً ؤظله واإلاخمشل في خماًت البِئت، ٌٗخمض بضعظت ٦بحرة 

ُت خى٫ مساَغ ؤلايغاع بالبِئت،  ٖلى وكغ الىعي بحن ألاٞغاص في اإلاجخم٘، وطل٪ مً زال٫ خمالث الخٖى

٧ىن ؤن ؤي يغع ًلخ٤ بالبِئت ًهضع بالضعظت ألاولى مً ؤلاوؿان، واٖخباع ؤن البِئت هي ٧ل ما ًدُِ 

لى م٩ىهاتها يمان له باؾخمغاع خُاجه  .   باإلوؿان ٞمداٞٓت ؤلاوؿان ٖلحها ٖو
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وعالكحه بالجباًة البُئُة في  املظحدامة

 الجصائس

ماهُة الحىمُة املظحدامة  :      املبحث ألاٌو 

املحاوز ألاطاطُة للحىمُة املظحدامة  :      املبحث الثاوي 

   عالكة الجباًة البُئُة بالحىمُة  :       املبحث الثالث

الجصائس     املظحدامة في
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ثمهُد  

ا م٘ جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ؾىاء مً خُض اإلاٟهىم  ذ ا٢خهاصًاث الخىمُت جُىعا ملخْى      ٖٞغ

خُض جم الاهخ٣ا٫ مً الىمى الا٢خهاصي بلى جىمُت ا٢خهاصًت اظخماُٖت ، بلى جىمُت ,ؤو اإلادخىي 

ا اإلاٟهىم في ؤوازغ ال٣غن اإلااض ي لُدخل ط،خُض ْهغ ٌ (الخىمُت اإلاؿخضامت  )ا٢خهاصًت اظخماُٖت بُئُت 

 الباخشحن واإلاهخمحن بالبِئت  ، وطل٪ ألن َظا الٗهغ ٌكهض جدضًاث بُئُت مسخلٟت تهضص يم٩اهت باعػة لض

وحٗخبر الخىمُت اإلاؿخضامت  الٗملُت التي مً زاللها جخم اإلاىاػهت بحن الخاظاث . مؿخ٣بل ألاظُا٫ 

الخىمُت ٦ٗملُت حُٛحر ، والاؾخضامت :ؤلاوؿاهُت وخماًت البِئت ، وهي جإزظ بحن بٗضًً ؤؾاؾحن َما 

والخ٩امل بحن ألابٗاص الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت ٧البُئُت  ٦بٗض ػمني وطل٪ بُٛت زل٤ هٕى مً الخىاؾ٤

ً ٌ بلى  للخىمُت اإلاؿخضامت خُض وٗالج  في َظا الٟهل وؾيخُغ١   مً زال٫ زالر مباخض جدذ الٗىاٍو

:  الخالُت  

. ماهُة الحىمُة املظحدامة  _ 

 .  املحاوز ألاطاطُة للحىمُة املظحدامة_ 

 عالكة الجباًة البُئُة بالحىمُة املظحدامة في الجصائس _
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ماهُة الحىمُة املظحدامة :املبحث ألاٌو 

الٗلمي وألامغ الظي ؤصي بلى ْهىع آعاء ٖضًضة و     ًىو مٟهىم الخىمُت بالخُٛحر ٧االزخالٝ ال٨ٟغي 

م  ىامل ومك٨الث وجٟاٖالث ، وبالٚغ ومٟاَُم مسخلٟت إلاهُلر الخىمُت ٧ل ما ًخهل به مً ظىاهب ٖو

ٟها خُض ؾىدىاو٫ في َظا  مً حٗضص اإلاهُلخاث طاث الهلت بالخىمُت بال ؤن ال٨خاب ازخلٟىا في حٍٗغ

٠ الخىمُت اإلاؿخضامت ، ؤَضاٞها ومباصئها    اإلابدض ٧ل مً حٍٗغ

: مفهىم الحىمُة املظحدامة :املطلل ألاٌو 

     م٘ جؼاًض الىعي لضي الضو٫ والهُئاث واإلااؾؿاث و ألاٞغاص ب٣ًاًا البِئت واإلاجخم٘  ، ْهغ مٟهىم 

ه ٖبر مسخل٠ اإلادُاث  ظضًض للخىمُت انُلر ٖلُه حؿمُت الخىمُت اإلاؿخضامت ، ٣ٞض جبلىعث زَُى

سُت مىظ  ؾىت بلى ًىمىا َظا مً زال٫ ماجمغاث ألامم اإلاخدضة   . 1972الخاٍع

٠ الخىمُت اإلاؿخضامت :الٟٕغ ألاو٫  :  حٍٗغ

٠ وبالخالي ؤنبدذ  خي الظي قهضٍ مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ؤصي بلى حٗضص الخٗاٍع     بن الخُىع الخاٍع

 ٠ ها وحٗضصَا ، و٢بل الخُغ١ لهظٍ الخٗاٍع اإلاك٩لت لِؿذ مك٩لت ٖضم وظىص حٍٗغ٠ بل في جىٖى

: ؾى٣ىم بخٍٗغ٠ ٧ل مً ٧لمتي الخىمُت والاؾخضامت بُٛت جىيُذ اإلاٗني ؤ٦ثر 

:   جعٍسف الحىمُة_ أ 

ُت مً الخُاة ألاًٞل لجمُ٘ الكٗىب بلى همى ٦بحر في ؤلاهخاظُت والضزل  حر ٖمل مىخج وهٖى هي جٞى

ت وخؿب َظٍ الغئٍت  ٨ًمً َضٝ الخىمُت في جم٨حن الىاؽ مً جىؾُ٘ هُا١  غ لل٣ضعة البكٍغ وجٍُى

غ ال٣ضعاث ولِؿذ ٖملُت حُٗٓم اإلاىٟٗت ؤو  ٨ظا جهبذ ٖملُت الخىمُت هي ٖملُت جٍُى زُاعاتهم َو

بحن طل٪ ؤن خاظاث  اَُت  الا٢خهاصًت ٣ِٞ بل الغقي باإلاؿخىي الاظخماعي والش٣افي والا٢خهاصي ٍو الٞغ

ؤلاوؿان ٦ٟغص لِؿذ ٧لها ماصًت ل٨ً جدخ٨م ؤًًا ٖلى الٗلم والش٣اٞت وخ٤ الخٗبحر والخٟاّ ٖلى 



 الجصائس في البُئُة بالجباًة وعالكحه املظحدامة للحىمُة الىظسي  إلاطاز: الفصل الثاوي

 

 
33 

غ قاون ألاٞغاص بحن ألاظُا٫ الخالُت  البِئت ومماعؾت ألاوكُت الخال٢ت وخ٤  اإلاكاع٦ت في ج٣ٍغ

 1 واإلاؿخ٣بلُت

هي ٖملُت مجخمُٗت لى٣ل مجخم٘ ج٣لُضي ٌٗاوي ٖىاعى الخسل٠ الش٣افي والاظخماعي ٧الٗلمي والجمىص  _ 

غ الىاؽ مً الخاظت اإلااصًت والٓلم  الا٢خهاصي بلى خالت جخه٠ بالخىمُت اإلاؿخضامت ج٣ىم بخدٍغ

 2.والباؽ والجهل  واإلاغى، وعٞ٘ مؿخىي خُاة مً ؤٞغاص اإلاجخم٘

:   جعٍسف الاطحدامة_ب

  هي ؤن ال ٣ًل الاؾتهال٥ م٘ مغوع الؼمً ول٨ً ماطا ًلؼم لخد٤ُ٣ طل٪ ؟

  ٞاالؾخضامت جبحن ؤن ٢ضعة بلض ما ٖلى الاؾخضامت بمٗنى ؤن جض٤ٞ الاؾتهال٥ اإلاىٟٗت ًخى٠٢ ٖلى الخٛحر 

الثروة م٘ مغوع الى٢ذ وفي ْل وظىص بضاثل وبخال٫ مدخمل بحن اإلاىاعص ٖلى مغوع  في عنُض اإلاىاعص ؤو

 3.الؼمً

  َىا٥ مً ًغي الاؾخضامت بإجها لِؿذ ٣ِٞ ما ًجب جغ٦ه ٦ةعر لألظُا٫ اإلا٣بلت ٦مىاعص َبُُٗت

                                  4. اإلاجا٫ لهم مٟخىخا خى٫ ٦ُُٟت الخهٝغ ٞحها مً ؤظل جلبُت اخخُاظاتهم ول٨ً جغ٥

٠ للخىمُت اإلاؿخضامت :     ٖلُه ه٣ىم بظ٦غ ؤَم الخٗاٍع

غ  :حىة العاملُة للبِئة والحىمُة  ٌجعٍسف اٌ_ؤ ٟها في ج٣ٍغ ؾىت " مؿخ٣بلىا اإلاكتر٥ "وعص حٍٗغ

الخىمُت اإلاؿخضامت هي جل٪ الخىمُت التي جلبي خاظاث الخايغ ، صون : " والظي هو ٖلى ان 1987

  5. "اإلاؿاؽ ب٣ضعة ألاظُا٫ اإلا٣بلت ٖلى جلبُت خاظاتهم 

جل٪ التي تهخم بخد٤ُ٣ الخ٩اٞا : "ٖٝغ البى٪ الضولي الخىمُت اإلاؿخضامت بإجها  : حٍٗغ٠ البى٪ الضولي _ب 

ت الخالُت لألظُا٫ ال٣اصمت ، ٦ظال٪ بًمان زباث  اإلاخهل الظي ًًمً بجاخت هٟـ الٟغم الخىمٍى

اصجه اإلاؿخمغة ٖبر الؼمً   6. "عؤؽ اإلاا٫ الكامل ؤو ٍػ

                                                                                 

 الٗاًب ٖبض الغخمان، الخد٨م في ألاصاء الكامل للماؾؿت ؤلا٢خهاصًت  في الجؼاثغ في ْل جدضًاث الخىمُت اإلاؿخضامت، عؾالت م٣ضمت لىُل قهاصة  1

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؾ٠ُُ،  ت ٖو   7-6 ، م2011-2010ص٦خىعة، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع
ؼ عبُ٘، الخىمُت اإلاجخمُٗت اإلاؿخضامت، صاع الُاػوعي، ألاعصن،  2  10، م2015 مدمض ٖبض الٍٗؼ
٠، صوع اإلاغاظٗت الضازلُت  في ج٣ُُم ألاصاء البُئي ٦مُلب لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت ، مجلت  3 بي، ؤمدمض مدمض اإلا٣ٍغ  ٖبض الٟخاح الٗشمان الٍٗغ

. 389، م2017البدىر ؤلا٢خهاصًت واإلاالُت، اإلاجلض الغاب٘، الٗضص ألاو٫ ظامٗت ؤم البىاقي ، ظىان 
ؿغي مدمض البلخاجي، اإلاداؾبت في مجا٫ الخىمُت اإلاؿخضامت، اإلا٨خب الجامعي الخضًض،  4 .  18م-17، م2013 مدمض ٖباؽ بضوي، َو
ت ، مهغ، 5 .  20، م2007 زالض مهُٟى ٢اؾم، بصاعة البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
.  23، م 2005 هللا الخغصس ي خمُض، الؿُاؾت البِئت وصوعَا في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت ، مظ٦غة ماظؿخحر، ٚحر ميكىعة، ظامٗت قل٠،  6
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ت :  جعٍسف ألامم املححدة_ج  ٍغ الٗالمي بكإن الخىمُت البكٍغ ٌٗٝغ بغهامج ألامـم اإلاخدضة في ج٣ٍغ

بُت : "  ، الخىمُت اإلاؿخضامت بإجها 1992ٖام ٖملُت ًخـم مً زاللها نُاٚت الؿُاؾت الا٢خهاصًت والًٍغ

ت،الُا٢ُت والؼعاُٖت والهىاُٖت ٧لها ب٣هض ب٢امت جىمُت ج٩ىن ا٢خهاصًت واظخماُٖت  ، الخجاٍع

 1".وا٩ًىلىظُا مؿخضًمت

:  جعٍسف مىظمة ألاغرًة والصازعة لألمم املححدة   _4 

: ٌ اإلاىٓمت ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت هي  ط       جغي  ٌ

جىمُت جخًمً بصاعة والخٟاّ ٖلى ٢اٖضة اإلاىاعص الُبُُٗت، بما ًًمً بقبإ الخاظاث ؤلاوؿاهُت     " 

ٚحر مًغة بُئُا، مالثمت ج٨ىىلىظُا، ٢ابلت : ٖىانغ 4َظٍ الخىمُت جخًمً.في الخايغ واإلاؿخ٣بل

 2."للخُب٤ُ ا٢خهاصًا، وم٣بىلت اظخماُٖا

الخىمُت اإلاؿخضامت ٖملُت قاملت جدىاو٫ مسخل٠ م٣ىماث الخُاة الاظخماُٖت مٗخمضة في طل٪ ٖلى  - 

جسُُِ  قامل إلاسخل٠ الجىاهب الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت للمجخم٘ وحؿحر في اججاٍ مدضص لخد٤ُ٣ 

 3.ؤَضاٝ مدضصة

خباع ال٣ُىص الشالزت الغثِؿُت التي جٟغيها البِئت ٖلى ظهض  -  الخىمُت اإلاؿخضامت هي التي جإزظ في الٖا

ؤال وهي ٖضم الخبظًغ في اؾخسضام اإلاىاعص ٧االلتزام في اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخجضصة بدضوص ٢ضعتها .الخىمُت 

ضم ججاوػ ٢ضعة ٖلى ًَـم ما ًل٣ُه ٞحها ظهض الخىمُت مً مسلٟاث    4.ٖلى ججضًض هٟؿها، ٖو

  : اإلااعر٦ما ٖٝغ اإلاكٕغ الجؼاثغي الخىمُت اإلاؿخضامت ، ٦ظل٪ مً زال٫ بنضاع ال٣اهىن ع٢م    - 

، ٧الظي ًخٗل٤ بدماًت البِئت في 2003 ًىلُى19 اإلاىا٤ٞ 1424 ٖام ؤولى ظماصي 19 اإلااعر في 10_03

                                                                                 

، 2007 الُاَغ زامغة، اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت مضزل إلاؿاَمت اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت وع٢ت،  1

.  20م
، م 2 .  29 الُاَغ زامغة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 3  . 20 زالض مهُٟى ٢اؾم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
بُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ، 4 .  56، م2014 ٠ُٟٖ ٖبض الخمُض، ٞٗالُت الؿُاؾت الًٍغ
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٤ُ بحن جىمُت : " ٖلى ؤن 4بط هو في اإلااصة  :بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت الخىمُت اإلاؿخضامت مٟهىم ٌٗني جٞى

اظخماُٖت وا٢خهاصًت ٢ابلت لالؾخمغاع وخماًت البِئت ، ؤي بصعاط البٗض البُئي في بَاع الخىمُت جًمً 

 1. "جلبُت خاظاث ألاظُا٫  الخايغة وألاظُا٫ ال٣اصمت 

٠ الؿاب٣ت ًم٨ً وي٘ حٍٗغ٠ قامل للخىمُت اإلاؿخضامت   هي ٖملُت تهضٝ بلى  :     مً زال٫ الخٗاٍع

٠ُ اإلاىاعص الُبُُٗت   غ اإلاجخم٘ ٦مداعبت الخسل٠ الش٣افي والاظخماعي والا٢خهاصي مً زال٫ جْى جٍُى

ُت  ت والخ٨ىىلىظُا اإلاخاخت بك٩ل ٣ٖالوي مً ؤظل جد٤ُ٣ جىمُت مؿخضامت جاصي بلى جدؿحن هٖى والبكٍغ

.  خُاة ألاٞغاص صون الخإزحر الؿلبي ٖلى البِئت و٢اٖضة اإلاىاعص الُبُُٗت 

:   زهاثو الخىمُت اإلاؿخضامت:الٟٕغ الشاوي 

٠ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت جخمحز       مً زال٫ ما جـم الخُغ١ بلُه ؾاب٣ا في الخٗاٍع

 2 :بالخهاثو الخالُت

لت اإلاضي بالًغوعة خُض حٗخمض ٖلى ج٣ضًغ  _1  الخىمُت حٗخبر البٗض الؼمني َى ألاؾاؽ، ٞهي جىمُت ٍَى

ى٫ ٞترة ػمىُت مؿخ٣بلُت، ًم٨ً مً زاللها الخيبا باإلاخٛحراث   خـم الخسُُِ لها أَل بم٩اهُاث الخايغ، ٍو

اء بداظُاتهم  _2  اء باخخُاظاث الخايغ صون الخض مً ٞترة ؤظُا٫ اإلاؿخ٣بل ٖلى الٞى .  الٞى

 جإَُل البِئت التي حٗغيذ للخضَىع وؾىء وبٖاصة الىاُٖت باإلاهاصع اإلاخاخت وال٣ضعاث البُئُت ؤلاصاعة_ 3

. الاؾخسضام 

ألازظ بؿُاؾاث الخى٢ٗاث والى٢اًت للخٗامل م٘ ال٣ًاًا البُئُت ألازظة في الٓهىع ٖمال بمبضؤ  _4 

، ٞل٣ض زبذ ؤن َظا اإلابضؤ ؤ٦ثر ٞٗالُت ٦إ٢ل ج٩لٟت مً الخٗامل م٘ َظٍ "الى٢اًت زحر مً الٗالط"

ا  . ال٣ًاًا بٗض اؾخٟدا٫ ؤمَغ

                                                                                 

ضة الغؾمُت الٗضص 20/07/2003 اإلااعر في 03-10 ال٣اهىن ع٢م  1 .  9، م43، الهاصع بالجٍغ
 ٖهماوي مسخاع، صوع الجباًت البترولُت في جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي اإلاؿخضام، مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً مخُلباث  هُل قهاصة اإلااظؿخحر في بَاع  2

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؾ٠ُُ  ت ٖو . 52، م2014-2013، 1مضعؾت الض٦ترة ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع
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وي٘ ؾُاؾاث للبِئت والخىمُت هابٗت مً الخاظت بلى الخىمُت ال٣ابلت لالؾخمغاع م٘ التر٦حز ٖلى  _5 

ُتها، ومٗالجت مك٨الث ال٣ٟغ وؾض خاظاث ؤلاوؿان والخٗامل م٘ مك٨الث  جيكُِ الىمى ٧الخُٛحر وهٖى

 اإلاساَغ وصمج البِئت وبصاعة جىظُه الخ٨ىىلىظُا وبٖاصةالىمى الؿ٩اوي م٘ نىن ٢اٖضة اإلاىاعص وجىمُتها 

. والا٢خهاص في نى٘ ال٣غاع

خي ملفهىم الحىمُة املظحدامة  : املطلل الثاوي  .  الحطىز الحاٍز

    م٘ جؼاًض الىعي لضي الضو٫ والهُئاث واإلااؾؿاث وألاٞغاص ب٣ًاًا البِئت واإلاجخم٘ ، ْهىع مٟهىم  

سُت  ه ٖبر مسخل٠ اإلادُاث الخاٍع للخىمُت ؤنُلر ٖلُه حؿمُت الخىمُت اإلاؿخضامت و٢ض جبلىعث زَُى

.     بلى ًىمىا َظا مً زال٫ ماجمغاث ألامـم اإلاخدضة  .1972مىض 

سُت إلاٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت في   : وجخمشل ؤَم الخُىعاث الخاٍع

:  1968ؾىت  _1

 1.، الظي حهضٝ بلى جدضًض الىمى في الضو٫ اإلاخ٣ضمت     جـم بوكاء هاصي عوما

: 1972ؾىت  _2

    ٢ضم هاصي عوما صعاؾت وضر ٞحها مؿخ٣بل الٗالـم اؾدىاصا بلى اإلاُُٗاث الغاَىت ٦ما ؤقاع بلى 

حر الٛضاء ، وجدضًاث الخلىر ، وهٟاط اإلاىاعص  الخٟاٖالث بحن الؿ٩ان وؤلاهخاط الهىاعي والخضماث، وجٞى

الُبُُٗت وزلو بلى ؤهه اؾخمغاع الىي٘ في الٗالم بىٟـ ألاهماٍ الؿاثضة ٞةن طل٪ ؾُاصي زال٫ 

٢غن مً الؼمان بلى اؾخجزاٝ مً وؿبت ٧امل اإلاىاعص الُبُُٗت ٦ما ؾُيخج ٖىه جضمحر للبِئت هدُجت 

 2.للخلىر والضماع البُئي  

ت مً :  1972ًىلُى16_ 3  او٣ٗضث ٢مت ألامـم اإلاخدضة خى٫ البِئت في ؾخى٦هىلـم خُض ٖغيذ مجمٖى

البذ  ال٣غاعاث الخانت بالخىمُت الا٢خهاصًت ويغوعة الترابِ بحن البِئت واإلاكا٧ل الا٢خهاصًت ، َو

                                                                                 

، ى 1 . 20 زالض مهُٟى ٢اؾم، اإلاغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 
2 Audre Aknin، Developpement durable ،، cabion de gem den ،paris ،2012، p13. 
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ض جدؿحن البِئت وجٟاصي الخٗضي ٖلحها   ت في الخىمُت بطا ؤٍع وبالخالي يغوعة ج٤ًُ .الضو٫ الىامُت باألولٍى

 1.الٟجىة بحن الضو٫ الٛىُت وال٣ٟحرة 

غا ًٖ الخالت البُئُت الٗاإلاُت وبُاهاث ؤَمُت : 1982ؾىت  _4 وق٘ بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت ج٣ٍغ

غ   2.ؤهه مبني ٖلى وزاث٤ ٖلمُت وبُاهاث بخهاثُت ؤ٦ضث الخُغ اإلادُِ بالٗالـم الخ٣ٍغ

ؤ٢غث الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة اإلاُشا١ الٗالمي للُبُٗت الهضٝ مىه جىظُه  :1982 ؤ٦خىبغ28_ 5 

خباع الىٓام الُبُعي  جب ألازظ بٗحن الٖا ـم ؤي وكاٍ بكغي مً قإهه الخإزحر ٖلى الُبُٗت ، ٍو وج٣ٍى

ت 3.ٖىض وي٘ الخُِ الخىمٍى
  

ل 27 _6 جإؾؿذ اللجىت _٢ضمذ اللجىت الضولُت للبِئت للخىمُت الخابٗت لألمم اإلاخدضة   :  1987 ؤٍٞغ

ا بهٟت شخهُت ال ًمشلىن بلضاجهم 1983ؾىت  غا مٟهال بٗىىان _  ٌٗمل ؤًٖاَئ مؿخ٣بلىا "ج٣ٍغ

غ "اإلاكتر٥  ٗٝغ ٦ظل٪ بخ٣ٍغ غ ٞهال ٧امال ًٖ الخىمُت اإلاؿخضامت، وجـم "بىعجالهض"َو ، خُض ؤْهغ الخ٣ٍغ

غ ؤهه ال ًم٨ً الاؾخمغاع في الخىمُت بالك٩ل الؿاثض، ما لم الخىمُت  بلىعة حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ لها، ؤ٦ض الخ٣ٍغ

  4. صون يغع بُئي

ظا ألازحر ق٩ل  :  1992ظىان _ 7 ل َو ى صي ظان هغو بالبراٍػ او٣ٗض ماجمغ الخىمُت والبِئت في مضًىت ٍع

 179ؤ٦بر خكض ٖالمي خى٫ البِئت والخىمُت جدذ بقغاٝ ألامم اإلاخدضة ، خُض خًٍغ ممشلىن ًٖ

ٝغ َظا اإلااجمغ باؾم  ، ٧ان َضٝ َظا اإلااجمغ َى وي٘ ؤؾـ بُئُت ٖاإلاُت "٢مت ألاعى"صولت ، ٖو

والخٗاون بحن الضو٫ الىامُت والضو٫ اإلاخ٣ضمت مً مىُل٤ اإلاهالر اإلاكتر٦ت لخماًت مؿخ٣بل ألاعى، 

 5: جلؼم الضو٫ الىا٢ٗت ٖلحها ب21و٢ض اهبش٤ ًٖ َظا اإلااجمغ وز٣ُت ؤظىضة ال٣غن 

ؼ الخىمُت بمسخل٠ ؤبٗاصَا _  .  م٩اٞدت ال٣ٟغ، وحٍٗؼ

. اإلاداٞٓت ٖلى اإلاىاعص اإلاسخلٟت والدؿُحر الجُض لها،بما في طل٪ مهاًض ألاؾما٥ والثروة الٛابُت_ 

                                                                                 

لىم الدؿُحر،   1 صبُخي ٣ُٖلت، الُاٞت في ْل الخىمُت اإلاؿخضامت، مظ٦غة جضزل يمً مخُلباث هُل قهاصة ماظؿخحر،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 16، م2009-2008ظامٗت مىهخىعي، ٢ؿىُُىت، 
، 2015 مٗخهم مدمض اؾماُٖل،صوع الاؾدشماعاث في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، عؾالت ؤٖضث لىُل صعظت ص٦خىعة، ٧لُت الا٢خهاص، ظامٗت صمك٤، 2

  . 40م
-22، م2007 اإلاىٓىع الا٢خهاصي للخىمُت اإلاؿخضامت، ؤوعا١ ٖمل اإلااجمغ الٗغبي الخامـ لالصاعة البُئُت اإلاى٣ٗض في جىوـ، ظامٗت الضو٫ الٗغبُت ،  3

23 .
4 Gilles cote. La participation des acteurs sociaux a l evaluation et suivi des impacts enivrement et soliom. Presente comme exigence 

partielle du doctorat. Univrsite du quebec. 2004.p26.  
، م 5 . 16 صبُخي ٣ُٖلت، اإلاغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ؼ صوع مىٓماث اإلاجخم٘ واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت و٦ظا صوع اإلاغؤة _  . حٍٗؼ

ىع٥ _8  ًاء في ألامم اإلاخدضة باألَضاٝ  : ٢2000مت ألالُٟت لألمم اإلاخدضة هٍُى ىع٥ التزمذ الضو٫ ألٖا ٟٞي هٍُى

، اإلاغى، ألامُت، الخضَىع البُئي والخمُحز يض اإلاغؤة، ٖلى ؤن جيخهي الٟترة :ؤلاهماثُت لأللُٟت   1. 2015ال٣ٟغ، الجٕى

اوؿبىعٙ ؾىت _9  ش  ل٣ض ٧ان بمشابت ؤ٦بر ماجمغ : 2002ماجمغ ال٣مت الٗاإلاُت للخىمُت اإلاؿخضامت في ظَى  بطفي الخاٍع

م مً ممشلي مً مسخل٠ 113 مل٪ وعثِـ الضولت وخ٩ىمت ، بياٞت بلى ممشلي 100مً  خًٍغ ؤ٦ثر حَر  بلض ٚو

ا ٦ظل٪ بهضٝ الخإ٦ض مً الالتزام الضولي بخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت  حَر الاجداصاث واإلاهالر مً قغ٧اث البترو٫ ٚو

واجٟا٢ُاث لخماًت اإلاىار الٗالمي والخٟاّ ٖلى الخىٕى البُئي و٦ظا م٩اٞدت الخصخغ، مً زال٫ ج٣ضًم الخ٣ضم اإلادغػ 

 2  .1992اإلاىبش٣ت ًٖ ماجمغ  ألامم اإلاخدضة للبِئت والخىمُت ؾىت   (21ؤظىضة ال٣غن ) 21في جىُٟظ ظضو٫ ؤٖما٫ ال٣غن 

ل _ ى بالبراٍػ ى )ماجمغ ألامم اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت في ٍع جم مً زالله الخإ٦ُض ٖلى ؤَمُت ؤظىضة  :2012ؾىت  (20+ٍع

 باإلياٞت جغ٦حٍز ٖلى ٢ًاًا ؤؾاؾُت جىاظهها 2000،  وجد٤ُ٣ ؤَضاٝ جإلُٟت التي ٣ٖضتها ألامم اإلاخدضة في 21ال٣غن 

ت  3. البكٍغ

ض ًٖ  :   2015ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلاٗني بخُٛحر اإلاىار بباَعـ في ؾبخمبر _  مً ٢اصة 150مً خًغ َظا اإلااجمغ ما ًٍؼ

ىع٥ مً ؤظل اٖخماص زُت ظضًضة  الٗالم في ماجمغ ٢مت الخىمُت اإلاؿخضامت الظي ٣ٖض في م٣غ ألامم اإلاخدضة في هٍُى

ل ٖاإلاىا" َمىخت الخىمُت اإلاؿخضامت عؾمُا بٗىىان     4 ".2030زُت الخىمُت اإلاؿخضامت : جدٍى

  

                                                                                 

 الهام قُلي، صوع اؾتراجُجُت الجىصة الكاملت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت،مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً مخُلباث هُل قهاصة  1

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، ت ٖو ، 2014-2013ماظؿخحر في بَاع مضعؾت الض٦خىعة في ٖلىم الدؿُحر، ٧لُت ٖلىم ا٢خهاصًت الخجاٍع

.  64م
ت، مهغ، 2  .11، م2003 ؾٗض َه ٖالم، الخىمُت والضولت، صاع َُبت لليكغ وجىػَ٘ الخجهحزاث الٗلمُت ، الاؾ٨ىضٍع

، م 3 . 41 مٗخهم مدمض اؾماُٖل، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، 2017، 12 ٖماعة َضي، البِئت والخمُت اإلاؿخضامت، ججغبت الجؼاثغ، مجلت البدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، ظامٗت البلُضة، الٗضص  4

.  509م
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:   في مفهىم الحىمُة املظحدامةالحطىزاتأهم  : 01الشيل زكم 

 

           1972                                1987                              1992                                    1997                                 2002                            

  ٢مت الخىمُت            بغوجى٧ى٫          ٢مت ألاعى               لجىت بغوجالهض                             ٢مت ألامم       

اإلاؿخضامت  

غ مؿخ٣بلىا       )           اإلاخدضة خى٫           ىصًجاهحرو              ج٣ٍغ                            ٦ُىجى                                 بٍغ

جزبىعٙ  ظَى

  (مكتر٥                 البِئت في                     

 

1970 1980 1990 2000 

 

 

مغخلت ْهىع مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت والاَخمام بجمُ٘ ظىاهبها                         مغخلت جغ٦حز ٖلى الىمى     

 وبضاًت  بك٩ل عؾمي  الا٢خهاصي  

  التر٦حز ٖلى الاَخمام  

   بدماًت البِئت  

التر٦حز ٖلى مؿاولُت اإلاجخم٘ واإلااؾؿاث                                                                                  

                                    التر٦حز ٖلى ألاصاء الا٢خهاصي                                                                                                                                                     

 الاظخماعي

  

Source: Alain Junot, 100 question pour comprendre et agir le développement  durable, Afnor, France, p 16 .
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ٗخبر  غ بىعجالهض ، ل٨ىه لم ٨ًً ٧اُٞا، َو  مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ هالخٔ ؤن الاَخمام بالجاهب البُئي بضؤ ٢بل  ج٣ٍغ

غ البضاًت الٟٗلُت لغبِ الخىمُت بالجاهب البُئي   . نضوع َظا الخ٣ٍغ

ات الحىمُة املظحدامة  :الثالثاملطلل  .  هظٍس

اث  التي ظاءث في مسخل٠ مجاالث الضاٖمت  ت مً هٍٓغ     جُىع مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت  ظاء بىاءا ٖلى مجمٖى

اث هظ٦غ  :  للخىمُت اإلاؿخضامت وؤَم َضٍ الىٍٓغ

ت البُئُت :الٟٕغ ألاو٫  اث الضاُٖت لألولٍى :   الىٍٓغ

ت البُئُت مً اث الضاُٖت لألولٍى  1:   وجخ٩ىن الىٍٓغ

ت  _1  : GAYAهٍٓغ

ت حٗض ألاعى ظؿما خُا ضخما ٢اصع ٖلى الاؾخجابت للخ٠ُُ٨ ٢ض        باليؿبت لجُمـ لى٧لى٥ ماؾـ َظٍ الىٍٓغ

ت ٞةن الُبُٗت ؤؾب٣ُت ٖلى ؤلاوؿان الظي ال ٌٗض بال ظؼءا  جخجاوػ وكاَاث ٦إٞٗا٫  ؤلاوؿان، ٞدؿب َظٍ الىٍٓغ

 ؤًًا GAYA  ٦ما ًغي  مجها ، ٞالُبُٗت زل٣ذ لخداٞٔ ٖلى هٟؿها ولِـ لؿض اخخُاظاث ألاظُا٫ الخالُت والالخ٣ت

خباع الجىاهب  ؤن اإلاٗاًحر ؤلا٩ًىلىظُت هي وخضتها التي حؿحر الٗال٢ت بحن اإلادُِ واإلاجخم٘ صون ألازظ بٗحن الٖا

ت   ظا مً هىاحي ٢هىع َظٍ الىٍٓغ ت ٧اهذ تهضٝ بلى  بلى  طل٪ ي٠ُ.الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ، َو  ؤن َظٍ الىٍٓغ

ت ٖلى خؿاب ؤلاوؿان .  زل٤ بههاٝ بػاء ال٩اثىاث ٚحر البكٍغ

ة حلىق اليائىات غير إلاوظاهُة _2  :   هظٍس

     DEEPN ESOLOGY :  ٌٗت الُبُٗت ٖلى ؤلاوؿان ، و٢ام ؤلضولُىبىلض وب ت ٦ؿاب٣تها ؤولٍى جٟغى َظٍ الىٍٓغ

٨ُت وؤإلااهُا  .  الخغ٧اث ألاهجلىؾا٦ؿىهُت بتروٍج َظا اإلابضؤ وظٗله ؤ٦ثر قٗبُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ة املخشائمة _3  :  الىظٍس

 وكغ جىماؽ م٣الخه اإلاكهىعة خى٫ مباصثه ًٖ الؿ٩ان ، و٧ان ًغي ؤن الجيـ البكغي بطا اؾخمغ في 1798    في ٖام 

الخ٩ازغ وػٍاصة الخىاؾل ؾخىاظه مكا٧ل خضوص اإلاىاعص الُبُُٗت الىايبت ، ؤن َظا ؾٝى ًاصي بلى باؽ ومجاٖاث 

اصة ٢هحرة ألاظل في ٖمل  وزباث في مٗضالث ألاظىع، خُض ًغي مالدـ ؤن الخُىع الخ٨ىىلىجي ًم٨ً ؤن ًاصي بلى ٍػ

. اإلاىاعص الُبُُٗت اإلادضوصة 

ة الحفاؤلُة _4 :   الىظٍس

 حكائما ؤهه في خحن ؤن اإلاىاعص الُبُُٗت اإلادضوصة ؤو الىايبت ؽ    ًغم ظىن ؾدُىاعث مُل َى ا٢خهاصي ٦الؾ٩ُي ؤ٢ل

اصة ؤلاهخاط في اإلاؿخ٣بل، ٞةن جل٪ الخضوص لم ًخىنل بلحها بٗض، ولً جهل بلحها ؤي صولت في  ًم٨ً ؤن جمشل ٢ُضا ٖلى ٍػ

اع الؼمني ألي نىاٖت مً الهىاٖاث ال٣اثمت  . الٗالم زال٫ ؤلَا

٨ُت اإلاداٞٓت  _5   (: 1920_ 1890 )الخغ٦ت ألامٍغ

                                                                                 

لىم الدؿُحر،  1 ت ٖو ت بٗىىان مٟاَُم خى٫ الخىمُت اإلاؿخضامت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع ت، مُبٖى .  8، م2017-2016 قىبي نٍغ
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لذ ومً خىله جمشل هجاخا لل٨ٟغ الؿُاس ي  ٩ي جُىصوع عوٞػ      ل٣ض ٧اهذ الخغ٦ت اإلاداٞٓت التي ٢اصَا ألامٍغ

٣ا إلاظاَب َظٍ الخغ٦ت ٞةن الىمى 1920-1890ؤ زال٫ الٟترة ما بحن ٖامي .م.ألاًضًىلىجي في الى  ، خُض ؤهه ٞو

ت مً ال٣ُىص الُبُٗت الىايبت ٌٗخبر تهضًضا ٦بحرا الخ٣ى١ ألاظُا٫ ال٣اصمت .  الا٢خهاصي ًداٍ بمجمٖى

ة الىظىج _6  :  هظٍس

اإلاضاٞ٘ الغثِس ي ٖجها وب٣ُذ ؾاثضة ٞترة مً الؼمً بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت جا٦ض ؤهه لً ٩ًىن  َاوـ َى.     ٧ان ؤ 

ٗت الاهُٟاء ، ول٣ض ٧ان مً خؿً خٔ ؤلاوؿاهُت ؤجها ٫ ٕيالخ٣ضم الا٢خهاص ي اإلاضي البُٗض بال هاعا مً ال٣ل ؾَغ

، ٚضث بهىعة  (. ..البساع ، ال٨هغباء )ويٗذ ًضَا في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ ٖلى هٕى مً ا٦دكاٞاث الخ٣ضم الا٢خهاصي 

مؿخمغة آلالت وجؼاًض الؿ٩ان في الى٢ذ طاجه ، وم٘ اؾخجزاٝ َظًً اإلاىبٗحن للخ٣ضم ًجب ٖلى ؤلاوؿاهُت ؤن جغض ي 

ىضما ًهبذ ا٢خهاص ما ٚحر ٢اصع ٖلى جمشُل خهخه  ت الخباَا في وجحرة ج٣ضمها ، ؤن جضزل في ٞترة ع٧ىص وؿبي ٖو بؼاٍو

.  مً ؤلابضإ بالىجحرة طاتها ، ٞةهه ؾُهل ال مدالت بلى خالت الىًىط 

  (: 1963)دازطة بساثل ومىزض _7

٨ُحن بغاجب ومىعؽ ، ٧اهذ الىخاثج      في صاعؾت ٖلى الىضعة والىمى الا٢خهاصًت ؤٖضَا ازىان مً الا٢خهاصًحن ألامٍغ

ت واإلاٗاصن ٞةن ألاؾٗاع وج٩ال٠ُ ؤلاهخاط ٢ض اهسًٟذ ؤو ٖلى ؤ٢ل  مضَكت بلى خض ٦بحر خُض ؤ٦ضث ؤهه باليؿبت للؼاٖع

غ َظٍ الىخاثج خؿب الا٢خهاصًحن ٖلى ؤؾاؽ ؤن الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي 1957-٧1870اهذ زابخت زال٫ الٟترة  م٨ً جبًر   ٍو

اصة حجم الاخخُاَاث  اصي بلى اهسٟاى في ج٩الُٟها ما ٣ًىص بلى ٍػ ٘ مً ٦ٟاءة اؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت ، ٍو ؾحٞر

. الا٢خهاصًت

ة الحالة الثابحة املظحلسة _8 : هظٍس

غاُٞحن  "ؽالخض اإلاُل٤" في الؿخِىاث بغػ مهُلر  امت الضًمٚى حن، َظٍ اإلاغة خُض ٢امذ  مً ظضًض ول٨ً بٖؼ والُا٢ٍى

ت مً الٗلماء ٖلى الخإ٦ض ؤن الىمى الا٢خهاصي  البُيء، ؤو ختى ب٣ًاٞه َى الؿبُل ع ا الىخُض لخشبُذ واؾخ٣غؽمجمٖى

ت بهٟت مؿخضًمت  . اليكاَاث البكٍغ

ت خضوص الىمى لىاصي عوما _9  :  هٍٓغ

غ، 1972   في ٖام  غ همىطظا ظضًضا بٛغى الخيبا "خضوص الىمى" ؤٖلً هاصي عوما ج٣ٍغ ، خُض ٢ضم َظا الخ٣ٍغ

.  بمؿخ٣بل الخىمُت باؾخسضام زمـ مخٛحراث ٖاإلاُت وهي الؿ٩ان، الٛضاء، الخهيُ٘، اإلاىاعص الىايبت والخلىر

ت الا٢خهاصًت: الٟٕغ الشاوي  اث الضاُٖت لألولٍى :  الىٍٓغ

اث فيؽ     وجخمشل  1:  ؤَم َظٍ الىٍٓغ

  

                                                                                 

لىم  1 ل الخىمُت الا٢خهاصًت في البلضان الىامُت، اَغوخت ص٦خىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو  هانغي هِٟؿت، صوع الاؾدشماع الاظىبي اإلاباقغ في جمٍى

. 35، م2014-2013الدؿُحر، ظامٗت ابى ب٨غ بل٣ابض، جلمؿان،  
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ة جعدًل الظىق  _1  : هظٍس

ت الا٢خهاص اللُبرالي ؤن ٧ل  الٓىاَغ التي ال ًم٨ً الخٗبحر ٖجها بك٩ل ه٣ضي في الؿى١ ًم٨ً ؤن جازغ ؽ     جغي هٍٓغ

، ومىه باث لؼما ؤزض اإلاىاعص "الا٢خهاص الخاعجي"بك٩ل ؤو بإزغ ٖلى ؤصاء اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن و٢ضم مٟهىم 

خباع في الٗملُت الا٢خهاصًت وجىاولها ٦مازغاث ٞاٖلت، ما ًخُلب بالخالي حٗضًل الؿى١   .الُبُُٗت بٗحن الٖا

ة الاطحدخاٌ ازثى زبُجى _2 : هظٍس

ً ؤن جهبذ الخإزحراث التي جدضر زاعط الؿى١ مً ظغاء بهخاط  واؾتهال٥ بٌٗ . ٣ًترح ؤ عبُجى زال٫ ؾىىاث الٗكٍغ

٤ جُب٤ُ بٌٗ ألاصواث الا٢خهاصًت مشل ا مً  اإلاىاعص ومجها اإلاىاعص البُئُت ، ًٖ ٍَغ حَر  اإلاُاٍ الهىاُٖت اإلاؿخٗملت ٚو

 ألاقٛا٫ لخجمُل  بط ج٩ل٠ مٗالجتها مبالٜ مالُت َامت وجسهو جل٪ اإلاؿاٖضاث لؿض مجمل.اإلالىزاث اإلاًغة بالبِئت 

 .اإلادُِ والبِئت

ة حلىق امللىُة لسوهالد هىاش _3  :هظٍس

٣ترح خال ؤ٢ل حكضصا لُتر٥ مجاال واؾٗا ل٣ىاهحن اإلاىاٞؿت .         ًيخ٣ض الخانُت اإلاشلى للغؾىم التي خضصَا بُجى ٍو

ة املىازد الىاطبة_4 :    هظٍس

 خُض ٢ام مً 1931، ٖام " ا٢خهاصًاث اإلاىاعص الىايبت"     ٢ام الا٢خهاصي َاعولض َىجُلُىٜ بيكغ صاعؾخه خى٫ 

زال٫ َظٍ الضاعؾت ببىاء همىطط هٓغي خى٫ ٦ُُٟت الاؾخسضام ال٠٨ء للمىاعص الُبُُٗت الىايبت، وحُٗٓم الاؾخٟاصة 

ل .  مجها ٖلى اإلاضي الٍُى

ة اللُمة الاكحصادًة اليلُة _5 :  هظٍس

ُاء ٢ُمت للبِئت جخم بخ٣ضًغ ألايغاع باؾخٗما٫ َغ١ ج٣ُُم مالي  ألزاع الٓاَغة،      ظغث الٗاصة ؤن اإلاىاهج اإلاىظهت إٖل

اثُت لىيُٗت اإلاىا٤َ الُبُُٗت، زم الخإزحراث والخؿاثغ اإلاىجغة ٖجها .  خُض جخم مالخٓت الخٛحراث الٟحًز

ة الاكحصاد الىلي _6 :  هظٍس

    مً ظملت الاهخ٣اصاث اإلاىظهت إلا٣اعبت ال٩ل للؿى١ ًبرػ جُاع ظضًض ٌٗض بمشابت بغهامج ٖمل ؤ٦ثر مىه بَاع هٓغي 

ًضٖى َظا الخُاع بلى الخ٣اعب بحن ٖلىم ألاخُاء والٗلىم الاظخماُٖت ومىه جمذ جدى٫ بلى مجا٫ ظضًض لضاعؾاث مخٗضصة 

.  الازخهاناث للٗال٢اث اإلاغجبُت بحن ألاهٓمت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ٧اال٩ًىلىظُت

ة الىمى الداخلي _7 :  هظٍس

اث الىمى الا٢خهاصي بهٟت ٖامت،  ً حٛحرث هٍٓغ     زال٫ جهاًت ال٣ٗض الشامً وبضاًت ال٣ٗض الخاؾ٘ مً ال٣غن الٗكٍغ

اث التي جخجاَل صوع الخُىع الخ٨ىىلىجي في .وجدىلذ بلى ما ٌؿمي الىمى الضازلي  خُض ؤ٦ضث الضاعؾاث ٞكل الىٍٓغ

.  الخٛلب ولى بك٩ل وؿبي ٖلى مك٩لت هضعة اإلاىاعص الُبُُٗت
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ات الداعُة للعدالة في ثىشَع الثروة و الحىمُة : الثالث املطلل :  الىظٍس

اث في   1:    وجخمشل ؤَم َظٍ الىٍٓغ

ة التراهمُة  _1 ة الحىمُة الدائٍس :  هظٍس

ت اإلاترا٦مت في صلت ما  ضي ظىهغمحرصا٫ ج٣ىم ٨ٞغتها ٖلى ؤن الخىمُت الضاثٍغ ت الا٢خهاصي الؿٍى     وي٘ َظٍ الىٍٓغ

سُت لهظٍ الضولت وإل٢لُمها ، خُض جاصي الخغ٦ت الخغة لل٣ىي ؽجغجبِ بالٓغوٝ  والخهاثو الُبُُٗت والخاٍع

اصة الٟىاع١  ت  الا٢خهاصًت والاظخماُٖت بلى ٍػ  ؤلا٢لُمُت بإهىاٖها اإلاسخلٟت بحن اإلاغ٦ؼ والظي جمشله ٖاصة اإلاىا٤َ الخًٍغ

اٝ .  ، ؤو اإلاضن والهامل الظي جمشله ألاٍع

ة مساهص الىمى لهيرمان  _2 :  هظٍس

ت الخىمُت الؿببُت  ت في جٟانُلها م٘ هٍٓغ ت الاؾخ٣ُاب جدكابه َظٍ الىٍٓغ ُل٤ ٖلحها بٌٗ الباخشحن اؾم هٍٓغ      ٍو

 . ؽاإلاترا٦مت إلاحرصا٫ باؾخصىاء بٌٗ الٟىاع١ 

ة الاطحلطاب العىس ي _3  :   هظٍس

ت جدهل ٩اعصؾىن ، الظم ًغي ؤن آلازاع الاهدكاٍع ت َى ٍع مً اإلاغ٦ؼ باججاٍ لهىامل ٌك٩ل آلي ؤو      ناخب َظٍ الىٍٓغ

غقمان ؤوجىماج٩ُي ، صون الخاظت لخضزل الخ٩ىمت ٦ما ًغي محرصا٫  .  َو

ة الللل وألاطساف  _4  : هظٍس

ُحن َماؽ ويٗها ٞحرصمان الظي ًغي ؤن الىٓام الجٛغافي في الضو٫  :   الىامُت ًخ٩ىن مً هٓامحن ٖٞغ

ت الغثِؿُت و٢ُب ؤو مغ٦ؼ الىمى_ ى اإلاى٣ُت الخًٍغ .  ال٣لب َو

غاٝ هي مىاٍ_ .   الهامكُتؽ١ الٓهحر ؤو اإلاىا٤َؽألَا

ُحن هي ٖال٢ت جبُٗت .     و الٗال٢ت ال٣اثمت بحن َظًً الىٓامحن الٟٖغ

ة الححيي الحظسي  _5 :  هظٍس

 لبىىن خا٧ى٫ مً زاللها ؤلاظابت ٖلى الؿاا٫ إلااطا ًب٣ى ال٣ٟغاء ٣ٞغاء؟ و٢ض خاو٫ جٟؿحر ؾبب ب٣اء ؽويٗها مُساثُل

واؾخمغاع وجؼاًض ْاَغة ال٣ٟغ في الٍغ٠ مً زال٫ الٗضًض مً الٗىامل الاظخماُٖت والؿُاؾُت بك٩ل عثِس ي م٘ ٖضم 

 . بَما٫ الجىاهب الا٢خهاصًت

ة الىظام العاملي _6 : هظٍس

ت ؤن الاػصَاع اليؿبي الظي ًىٗم به ال٣لت ٣ًىم ٖلى باؽ ال٨ثرة .     ًغي ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ

ت الىمى الا٢خهاصي ألامشل_7  :  هٍٓغ

ت الىمى الا٢خهاصي ألامشل في نُٛتها ٦ما ٢ضمها ٞغاه٪ ت قاملت      بن هٍٓغ ىعَا آزغون مً بٗضٍ ، هي هٍٓغ  عمؼي َو

   . لخُىع اإلاىهج الىٟعي ، ٞهي طاث بٗض ه٣عي في ٖغيها إلاىٟٗت اإلاجخمٗاث ٖلى ؤجها صالت في مىٟٗت ألاٞغاص 

                                                                                 

، م 1 ت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .  10-9 قىبي نٍغ
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.  املبادئ العامة للحىمُة املظحدامة :املطلل السابع 

   مً ؤظل جد٤ُ٣ الخيؿ٤ُ بحن ألاهٓمت الا٢خهاصًت والبُئُت، والاظخماُٖت في بَاع ما ٌؿمى بالخىمُت اإلاؿخضامت 

ت مً اإلاغج٨ؼاث التي ج٣ىم ٖلحها الخىمُت اإلاؿخضامت وجخمشل َظٍ اإلاغج٨ؼاث ؤو اإلاباصت في :   اؾخىظب وي٘ مجمٖى

: مبدأ الىكاًة مً ألاخطاز املعسوفة  _1 

ُت ؤن ج٩ىن بإ٢ل  ج٩لٟت       بن جُب٤ُ ؤلاظغاءاث الى٢اثُت ٨ًؼن في البضاًت مً زال٫  اؾخسضام ج٣ىُاث مخُىعة قٍغ

 1.مم٨ىت ٞٗىضما ًخٗل٤ ألامغ بدماًت البِئت ٞةن الى٢اًت ج٩ىن ؤ٦ثر ٞٗالُت

:  مبضؤ اإلالىر ًضٞ٘_2 

ا مجبر ٖلى جدمل ج٩ال٠ُ َظٍ ألايغاع التي  ض البِئت بالىٟاًاث ؤو ٚحَر     مٟاص َظا اإلابضؤ ؤن ٧ل مً ًدؿبب في جلٍى

 2.مؿئىال ٖجها ن ٧ا

: مبدأ الحظامً_3

إزظ َظا اإلابضؤ بٗضًً َما   ٩ىن هاججا ًٖ جًامً الضو٫ الىامُت واإلاخُىعة بُٛت ال٣ًاء ٖلى :     ٍو البٗض اإلا٩اوي ٍو

مٗى٢اث الخىمُت اإلاؿخضامت واإلاك٨الث التي جمد٤ الًغع بالبِئت، ٦ما ًم٨ً ؤن ًإزظ مبضؤ الخًامً بٗضا ػماهُا 

والظي ًخد٤٣ مً زال٫ الخًامً بحن ألاظُا٫، بدُض ًخم اؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت  لخلبُت اخخُاظاث ألاظُا٫ 

 3.الخالُت م٘ مغاٖاة خ٤ ألاظُا٫ اإلاؿخ٣بلُت مً َظٍ اإلاىاعص الُبُُٗت

: مبدأ ثسشُد إلاهحاج والاطتهالن_4 

      ٣ًخط ي َظا اإلابضؤ حُٛحر ؤهماٍ ؤلاهخاط والاؾتهال٥ الؿاثضة بالك٩ل الظي ًجٗلها ؤ٦ثر جالئم م٘ مٗاًحر الاؾخضامت 

ا الؿلبُت ٖلى الجاهبحن الاظخماعي والبُئي   4.وج٣لُل ؤزاَع

: مبضؤ الٗمل م٘ ال٣ُإ الخام_5

     ًدض مبضؤ الٗمل م٘ ال٣ُإ الخام ٖلى ؤالء ؤَمُت لل٣ُإ الخام باٖخباٍع ٖىهغ ٞٗا٫ في الٗملُت 

٤ حشجُ٘ اإلااؾؿاث ٖلى  ت، ومً ؤظل جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٫ َظا اإلابضؤ ٩ًىن ًٖ ٍَغ الاؾدشماٍع

 نض٣ًت 14000 الظي ًض٫ ٖلى ؤن الكغ٧اث لضحها ؤهٓمت 14000 هٓام الاًؼو بوكاءالخٟاّ ٖلى البِئت مً زال٫ 

 5.للبِئت 

  

                                                                                 

، م 1 . 65 الهام قُلي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 2 .  55 ٠ُٟٖ ٖبض الخمُض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 3 . 56 ٠ُٟٖ ٖبض الخمُض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 4 ت مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ   3 قىبي نٍغ
، م 5 ت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ . 4قىبي نٍغ
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: مبدأ املشازهة الشعبُة_6

ت التي حؿمذ للهُئاث الغؾمُت والكٗبُت وألاَلُت، والؿ٩ان  غ الالمغ٦ٍؼ      ٞٗالُت الخىمُت اإلاؿخضامت مخى٢ٟت ٖلى جٞى

  1.وك٩ل ٖام مً اإلاكاع٦ت في زُىاث بٖضاص وجىُٟظ زُُها

 7: مبضؤ اؾخسضام ؤؾلىب الىٓم في بٖضاص وجىُٟظ زُِ الخىمُت اإلاؿخضامت_

  والاظخماُٖت      ٣ًىم َظا اإلابضؤ ٖلى بُٖاء اَخمام ٦بحر بالخُاة اإلاجخمٗاث وبجمُ٘ ظىاهبها الا٢خهاصًت والبُئُت

 2.صون جًُٟل ؤي ظاهب ٖلى آلازغ ؤو الخإزحر ٞحها بك٩ل ؾلبي 

. املحاوز ألاطاطُة للحىمُة املظحدامة:املبحث الثاوي 

ت مً  ظا مً زال٫ مجمٖى ت مضي جُىع بلض ما البض مً ٢ُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت التي ونل بلحها َو     مً ؤظل مٗٞغ

.  1995اإلااقغاث التي جمذ ؤلاقاعة بلحها زال٫ اظخمإ لجىت الخىمُت اإلاؿخضامت الخابٗت لألمم اإلاخدضة ؾىت 

. وختى ج٩ىن الخىمُت اإلاؿخضامت ٞٗالت البض مً ؤن ج٩ىن قاملت إلاسخل٠ ؤبٗاصَا، الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والبُئُت   _

. أبعاد الحىمُة املظحدامة: املطلل ألاٌو 

    ؤن جد٤ُ٣ الخ٩امل بحن ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت والترابِ ُٞما بُجها ٌٗض ؤخض ؤَم ؤؾباب الىنى٫ بلى جىمُت 

:  مؿخضامت ٞٗالت وجخمشل ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت في

: البعد الاكحصادي للحىمُة املظحدامة _1 

بُت اخخُاظاث الؿ٩ان ٫     ٣ًىم البٗض الا٢خهاصي للخىمُت ٖلى مبضؤ الخىاػن، اؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت واإلاالُت لذ

: م٘ جٟاصي الخإزحر الؿلبي ٖلى ههِب ألاظُا٫ اإلاؿخ٣بلُت ًخًمً َظا البٗض الى٣اٍ الخالُت

:  حصة الفسد مً املىازد الطبُعُة_ أ 

الُبُُٗت بحن الضو٫ اإلاخ٣ضمت والضو٫ الىامُت خُض ًخدهل الٟغص في الضو٫   خهت الٟغص مً اإلاىاعص ؽ    جسخل٠

 3. اإلاخُىعة ٖلى ؤيٗاٝ مًاٖٟت لىهِب الٟغص مً َاجه اإلاىاعص في الضو٫ ال٣ٟحرة

:  ب٣ًاٝ جبضًض اإلاىاعص الُبُُٗت _ب

اث الاؾتهال٥ اإلابضصة       الضو٫ اإلاخ٣ضمت وفي بَاع ؾٗحها بلى جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت حٗمل ٖلى جسٌُٟ مؿخٍى

اث ال٨ٟاءة ، ٦ما تهضٝ بلى حُٛحر ؤهماٍ الاؾتهال٥ التي تهضص  ٤ جدؿحن مؿخٍى للُا٢ت ٧اإلاىاعص الُبُُٗت وطل٪ ًٖ ٍَغ

 4.الخىٕى البُىلىجي 

 

                                                                                 

 ٚبض الباقي مدمض، مؿاَمت الجباًت البُئُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، مظ٦غة جسغط م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماظؿخحر، ٧لُت الٗلىم  1

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ،  .  36، م2010-2009الا٢خهاصًت ٖو
، م 2 . 36 ٖبض الباقي مدمض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 3 ؼ عبُ٘، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ . 178 مدمض ٖبض الٍٗؼ
 ٖبض ال٣اصع بلخًغ، وازغون، الخُاعاث الاؾتراجُجُت للخغوط مً الخبُٗت للمدغو٢اث وجد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، مجلت ا٢خهاصًاث اإلاا٫  4

ما٫،  ىاٍ، الٗضص  JFBEوالٖا . 96، م2018، ظىان 6 ظامٗت الٚا
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:  مظؤولُة البلدان املحلدمة عً الحلىذ ومعالجحه_ج 

خه الضو٫   اإلاخُىعة مً ج٣ضم هاجج ًٖ الشىعة الهىاُٖت التي ؤصث بلى الاؾتهال٥ اإلاترا٦م للمىاعص      هٓغا إلاا ٖٞغ

الُبُُٗت مشل اإلادغو٢اث الظي اٖخبر ؤَم ؤؾباب مك٨الث الخلىر الٗالمي، ٞهظٍ الضو٫ مُالبت بخدمل مؿاولُتها 

ت ٖلى اؾخسضام ج٣ىُاث ؤهٓم وبإ٢ل ج٩لٟت  1.لٗالط َظا اإلاك٩ل ٧ىجها جمل٪ ال٣ضعة اإلاالُت والبكٍغ

: ثللُص ثبعُة الدٌو الىامُة_ د 

ال٣ٟحرة مً الخبُٗت للضو٫ الٛىُت، بط هجض ؤن اهسٟاى اؾتهال٥ اإلاىاعص الُبُُٗت في الضو٫ الهىاُٖت      حٗاوي الضو٫ 

ى ما ٌٗغ٢ل ا، َو الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في الضو٫ ال٣ٟحرة  ًازغ ٖلى ناصعاث الضو٫ الىامُت وجسٌُٟ ؤؾٗاَع

لي واٖخماصَا ٖلى الخىمُت الظاجُت وجإمحن الا٦خٟاء الظاحي   ٞالخىمُت في الضو٫  .ٞهظٍ ألازحرة مُالبت بخُٛحر همُها الخمٍى

اث اإلاِٗكت والخض مً ال٣ٟغ   2.الىامُت ٣ًهض بها ه٣و اؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت لخدؿحن مؿخٍى

: اإلاؿاواة في جىػَ٘ اإلاىاعص_ٌ

اث اإلاِٗكت مؿاولُت ٧ل مً الضو٫      اإلاؿاواة في جىػَ٘ اإلاىاعص ٌؿاٖض في الخسٌُٟ مً ال٣ٟغ وجدؿحن مؿخٍى

ال٣ٟحرة والٛىُت، وطل٪ مً زال٫ حؿاوي ٞغم وخّٓى الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص واإلاىخجاث والخضماث بحن ظمُ٘ 

  3.ألاٞغاص

: ثللُص إلاهفاق العظىسي _و 

ل ألامىا٫ مً ؤلاهٟا١ الٗؿ٨غي وؤمً الضولت بلى ؤلاهٟا١ ٖلى اخخُاظاث الخىمُت   4.    ٣ًهض بالخىمُت اإلاؿخضامت جدٍى

: البعد الاححماعي للحىمُة املظحدامة_2

و بقبإ الخاظاث ألاؾاؾُت لٛالبُت مً       البٗض ؤلاوؿاوي ؤو ما ٌٗٝغ بالبٗض الاظخماعي للخىمُت اظخىاب ال٣ٟغ

بط ؤن ٖملُت الخىمُت اإلاؿخضامت ٚاًتها ألاؾاؾُت هي اؾخمغاع الخُاة ؤلاوؿاهُت مً .الؿ٩ان والٗضالت في جىػَ٘ الضزل 

 والخض مً الخٟاوث وما ًغجبِ به مً ٣ٞغ وخغمان وظهل  زال٫ ججؿُض مجاالث الٗضالت وج٩افئ الٟغم وؤلاههاٝ

ؿاص،،  وؤمُت ٞو

.  ختى ًخم٨ً ؤلاوؿان مً جدهُل الاخخُاظاث التي جًمً ال٨غامت ؤلاوؿاهُت

  5:     في َظا الهضص جىظض ٖضة ه٣اٍ البض ؤلاقاعة بلحها وهي

  

                                                                                 

، م 1 .  35 الُاَغ زامغة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 2 . 53 ٖهماوي مسُاع، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 3 . 56 الٗاًب ٖبض الغخمان، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 4 .  36 الُاَغ زامغة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
.  108،م2013، 18 مدمض مؿٗىصي، الجباًت البُئُت لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ، مجلت الىاخاث للبدىر والضعاؾاث، الٗضص 5
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: ثثبُد الىمى الدًمىغسافي_أ

م مً  ظا هٓغا لألَمُت البالٛت التي ًخمخ٘ بها، بالٚغ     ٣ًهض به الؿعي بلى جد٤ُ٣ جُىع ٦بحر في جشبُذ الؿ٩ان َو

 ٘ ت للمٗضالث الخالُت ؤنبذ ؤمغا مؿخدُال بط ؤن الىمى الؿَغ لت وبمٗضالث مؿاٍو ٧ىن الىمى اإلاؿخمغ للؿ٩ان لٟترة ٍَى

التهم  سٌٟ مً اإلاىاعص الُبُُٗت اإلاسههت إٖل .  للؿ٩ان ًازغ ؾلبا ٖلى الخىمُت اإلادلُت للضو٫ ٍو

:  أهمُة ثىشَع الظيان_ب 

ت جخمحز بتر٦حز     اوٗضام الخىػَ٘  ألامشل للؿ٩ان ٌٗغ٢ل ٖملُت الخىمُت اإلاؿخضامت ، خُض هالخٔ ؤن اإلاىا٤َ الخًٍغ

.  الىٟاًاث ٧اإلاىاص اإلالىزت

:  البعد البُئي للحىمُة املظحدامة_3

   حهخم البٗض البُئي للخىمُت اإلاؿخضامت بًمان خؿً حؿُحر اإلاىاعص الُبُُٗت واؾخٛاللها في جلبُت اخخُاظاث ؤلاوؿان 

، وجد٤ُ٣ ٧ل َظا ًخى٠٢ ٖلى الاَخمام بالخىٕى البُىلىجي الثرواث واإلاىاعص اإلا٨دكٟت واإلاسؼهت مً الُا٢ت اإلاخجضصة 

.   الخلىر البُئي

 1:    ًم٨ً جلخُو ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالبِئت في الى٣اٍ الخالُت

:  ألازاض ي_ ؤ

 يغوعة خخمُت اؾخسضام مىهج مخ٩امل إلصاعة ألاهٓمت البُئُت وألاعاض ي م٘ 21     خضص مًمىن وز٣ُت ألاظىضة 

ضم اؾخجزاٞها  باإلياٞت بلى خماًت ألاعاض ي مً الخلىر .مغاٖاة ٢ضعة ألاعاض ي ٖلى جؼوٍض ٖملُت الخىمُت باإلاىاعص ٖو

.  والخصخغ وؤي ق٩ل آزغ مً الٗىامل التي ٢ض جازغ ٖلى اإلاىاعص

 بمكا٧ل الٛالٝ الجىي وخماًت اإلاىار 21و٢ض اَخمذ وز٣ُت ألاظىضة :  خماًت اإلاىار مً الاخخباؽ الخغاعي _ب 

ت مً ؤوكُت  اث الخالُت الهبٗار الٛاػاث الخغاٍع وم٣اومت ْاَغة الاخخباؽ الخغاعي الظي حهضص حٛحر اإلاىار واإلاؿخٍى

.   امخهانهاؽالبكغ التي جخجاوػ ٢ضعة ألاعى ٖلى

: البحاز واملحُطات واملىاطم الظاحلُة_ج 

     بصاعة َظٍ اإلاىا٤َ حٗض مً ؤنٗب اإلاهام َظا عاظ٘ بلى ح٣ٗض ألاهٓمت البُئُت لها، ٞالىٓام البُئي البدغي ًخٗغى 

ت للمهاًض .  ٖاصة لل٨شحر مً اإلاكا٧ل مجها جلىر ناصع ًٖ الؿاخل وجغاظ٘ ؤلاهخاظُت البدٍغ

:  صُاهة املُاه_د

٣هض بها خماًت اإلاُاٍ مً ؤلاؾغاٝ  والخبضًض وجدؿحن ٦ٟاءة قب٩اث اإلاُاٍ ، هٓغا ل٩ىجها ٖىهغ ٚحر مخجضص ألجها ؽ    ٍو

.  مٗغيت لالؾخجزاٝ والخلىر 

: ألازظ بالخ٨ىىلىظُا اإلادؿىت والىهىم ال٣اهىهُت الؼاظغة_ٌ 

                                                                                 

ص ي، الخىمُت الا٢خهاصًت، الُبٗت الاولى، صاع واثل لليكغ، ٖمان،  1 . 131، م2007 مضخت ال٣َغ
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ى      حٗض الخ٨ىىلىظُا اإلاؿخٗملت مً َٝغ البلضان اإلاسخلٟت ؤخض ؤؾباب الخلىر ، ٞهي حٗغ٢ل الخىمُت اإلاؿخضامت َو

ما ًخُلب ب٢امت ٖال٢اث حٗاون ج٨ىىلىجي بحن الضو٫ الىامُت واإلاخُىعة مً ؤظل اؾخدضار ج٨ىىلىظُا ؤه٠ٓ جدىاؾب 

غوٝ الضو٫ الىامُت  . ْو

ت_ و :   الخض مً اهبٗار الٛاػاث الخغاٍع

ت مً زال٫ الٗمل ٖلى الخ٣لُل مً اؾخسضام اإلادغو٢اث والبدض ًٖ مهاصع      ًخم الخض مً ببٗار الٛاػاث الخغاٍع

. ؤه٠ُ 
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 . ظضو٫ ًىضر ٦ُُٟت ج٩امل ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت :01الجضو٫ ع٢م 

 الاؾخضامت البُئُت الاؾخضامت الاظخماُٖت الاؾخضامت الا٢خهاصًت ال٣ًُت  

جٟاوث اإلاُاٍ و٦ٟاءة اإلاُاٍ  

اؾخسضامها في ألاوكُت 

الهىاُٖت والؼعاُٖت  

خ٤ الخهى٫ ٖلى اإلاُاٍ 

الهالخت للكغب للؿ٩ان 

ال٣ٟغاء 

يمان خماًت اإلاجخمٗاث اإلااثُت 

ونُاهتها 

 الٛظاء 

جد٤ُ٣ ألامً الٛظاجي مً 

٘  الاهخاظُت  زال٫ ٞع

الؼعاُٖت 

جدؿحن الاهخاظُت ٢هض 

يمان الٛظاء  

يمان الاؾخسضام اإلاؿخضام 

للخٟاّ ٖلى الاعاض ي والٛاباث 

واإلاُاٍ 

٤ الصخت  اصة الاهخاظُت ًٖ ٍَغ ٍػ

اًت الصخُت   جدؿحن الٖغ

خماًت صخت البكغ بٟغى 

مٗاًحر بُئُت في اإلاضًىت  

يمان خماًت اإلاىاعص البُىلىظُت 

وألاهٓمت البُئُت الضاٖمت 

للخُاة 

يمان ؤلامضاص ال٩افي الُا٢ت  

والاؾخٗما٫ ال٠٨ء 

للُا٢ت 

لبُت  يمان ونى٫ الُا٢ت أٚل

ال٣ٟغاء  

زٌٟ ألازاع البُئُت والخىظه 

هدى اؾخسضام الُا٢ت الىُٟٓت 

ب وجُىعث اإلاهاعاث الخٗلُم   الخضٍع

في ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت  

يمان الخٗلُم للجمُ٘ مً 

اظل خماًت مىخجت  

بصزا٫ البِئت في البرامج 

الخٗلُمُت ووكغ الىعي البُئي  

اصة ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت الضزل  ٍػ

وهمى ٞغم الٗمل 

٘ الهٛحرة وزل٤  صٖم اإلاكاَع

اث٠ لألٚلبُت   ْو

يمان الاؾخٗما٫ اإلاؿخضام 

للمىاعص الُبُُٗت  

 

 . 194باجغ مدمض ٖلي وعصم، الٗالم لِـ للبُ٘، مساَغ الٗىإلات ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت، صاع ألاَلُت، ٖمان، م: اإلاهضع
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.  أهداف الحىمُة املظحدامة:املطلل الثاوي 

 الخىمُت اإلاؿخضامت هاظم ًٖ الىعي الظي ؽ     بن ؾعى الخ٩ىماث واإلااؾؿاث ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بلى جد٤ُ٣

لى  َظا ألاؾاؽ وظب الى٢ٝى ٖلى ؤَضاٝ   ظمٗاء بلى ألاَضاٝ  بالىٓغ ج٨دؿبه َظٍ الٟئاث،وطل٪ ٖىض جد٣ُ٣ها،ٖو

 : الخىمُت اإلاؿخضامت والتي ًم٨ً ؤن هدضصَا ُٞما ًلي

 ٖملُاث الخسُُِ وجىُٟظ الؿُاؾاث  جداو٫ ٖملُت الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٫: ثحظين هىعُة حُاة الظيان_ 1

٤  التر٦حز ٖلى  ُت خُاة الؿ٩ان في اإلاجخم٘ ا٢خهاصًا واظخماُٖا وهٟؿُا وعوخُا، ًٖ ٍَغ ت لخدؿحن هٖى الخىمٍى

ُت للىمى، ولِـ ال٨مُت وبك٩ل ٖاص٫  1.الجىاهب الىٖى

الخىمُت اإلاؿخضامت جغ٦ؼ ٖلى الٗال٢ت بحن وكاَاث الؿ٩ان والبِئت وجخٗامل م٘ الىٓم :اخترام البِئت الُبُُٗت _2

ب الٗال٢ت لخهبذ ٖال٢ت ج٩امل واوتجام وؤجهاالبُئُت ومدخىاَا ٖلى ؤجها ؤؾاؽ الخُاة،  .   ببؿاَت جىمُت حؿخٖى

 مً زال٫ ٞهم   والتي حؿعى بلى بٖضاص ألاٞغاص ل٩ُىهىا مخىا٣ٞحن م٘ بِئتهم وطل٪:إبساش دوز مفهىم التربُة البُئُة _3

ؼ، ٦ما حٗٝغ التربُت البُئُت ٖلى ؤجها  هٓم البِئت الُبُُٗت اإلا٣ٗضة، التي َم ظؼء مجها، واؾخسضامها بمؿاولُت وحٍٗؼ

 اهخاظُتها وججىب اإلاساَغ واػالت الُٗب البُئي ال٣اثم واجساط ال٣غاعاث  حٗلم اؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًشت وػٍاصة

 2. البُئُت ال٣اثمت وجىمُت اخؿاؾهم ًٖ جضَىع البِئت

مً ؤظل اؾتهال٥ اإلاىاعص الُبُُٗت ومى٘ اؾخجزاٞها خٟاْا ٖلى اإلاسؼون  :ثحلُم اطحغالٌ علالوي للمىازد_ 4

 3. الاؾتراجُجي، ٞاإلاىاعص الُبُُٗت لِؿذ مل٩ا لألظُا٫ الخايغة ٣ِٞ بل ؤن لألظُا٫ ال٣اصمت هٟـ الخ٣ى١ ٞحها

٠ُ الخ٨ىىلىظُا الخضًشت بما ًسضم :عبِ الخ٨ىىلىظُا الخضًشت بإَضاٝ اإلاجخم٘ _5 جداو٫ الخىمُت اإلاؿخضامت جْى

ُت الؿ٩ان بإَمُت الخ٣ىُاث اإلاسخلٟت في اإلاجا٫ الخىمىي، و٦ُُٟت اؾخسضام اإلاخاح  ؤَضاٝ اإلاجخم٘، مً زال٫ جٖى

ُت خُاة اإلاجخم٘ وجد٤ُ٣      والجضًض مجها في جدؿحن هٖى

وآزاع بُئُت ؾلبُت، ؤو ٖلى ألا٢ل َظٍ اإلاساَغ وآلازاع مؿُُغ ٖلحها بمٗني   مساَغ اإلايكىصة، صون ؤن ًىجم ًٖ طل٪

 4.وظىص خلى٫ مىاؾبت لها 

اث اإلاجخم٘  _6 ٣ت جالئم بم٩اهُاث اإلاجخم٘ وحؿمذ :بخضار حُٛحر مىاؾب ومؿخمغ في خاظاث وؤولٍى خم طل٪ بٍُغ ٍو

بخد٤ُ٣ الخىاػن الظي مً زالله ًم٨ً جُٟٗل الخىمُت الا٢خهاصًت، والؿُُغة ٖلى اإلاك٨الث البُئُت ٧اٞت، ووي٘ 

 5.الخلى٫ اإلاالثمت لها

    ًم٨ً جغظمت ألاَضاٝ التي حؿعي الخىمُت اإلاؿخضامت لخد٣ُ٣ها في الك٩ل اإلاىالي 

                                                                                 

 ٖماع ٖماعي، اق٩الُت الخىمُت اإلاؿخضامت وابٗاصَا، اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الخىمُت اإلاؿخضامت وال٨ٟاءة الاؾخسضامُت للمىاعص اإلاخاخت، ظامٗت ؾ٠ُُ  1

ل 8-7اًام  . 5، م2008 اٍٞغ
. 139، م2016، ظامٗت البلُضة، ظىان 26 مغاص هانغ، الخىمُت وجدضًاتها في الجؼاثغ، مجلت الخىانل، الٗضص  2
. 71 ظمُلت الجىػي، اَمُت اإلاداؾبت البُئُت في اؾخضامت الخىمُت، ظامٗت الجؼاثغ، م 3
، م 4 . 32 طبُخي ٣ُٖلت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
.   مغاص هانغ، مغظ٘ ؾاب٤ 5
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 .ألاَضاٝ التي ًخٗحن ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت جد٣ُ٣ها : 2الك٩ل ع٢م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .72، م 1993صوظالم مىؽ قِذ، جغظمت بهاء قهحن، الضاع الضولُت لالؾدشماعاث الش٣اُٞت، ال٣اَغة، : اإلاهضع

  

 ةألاهداف إلاًدًىلىجي

  .يوحدة الىظام إلاًدًىلىج_ 

 .كدزة ثحمل الىظام البُئي _ 

 الحىىع البُىلىجي_ 

 اللظاًا العاملُة_ 

 ألاهداف الاححماعُة 

 الحمىين_ 

 املشازهة_ 

 الحسان الاححماعي_

 الحماطً الاححماعي_

ة الثلافُة_   الهٍى

 الحطىز املؤطس ي_

 ألاهداف الاكحصادًة

 الىمى_ 

 املظاواة_ 

 الىفاءة_ 
 الحىمُة املظحدامة
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ل الحىمُة املظحدامة:املطلل الثالث  . مصادز ثمٍى

ل  مسخلٟت، و٢ض ل٣ي َظا اإلاىيٕى اَخمام ٦بحر، بط جمذ      بن جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت ًخُلب جىاٞغ مهاصع جمٍى

  ماجمغ مىا٢كخه في ماثضة مؿخضًغة ظمٗذ وعاء البِئت واإلاالُت ل٩ل مً الضو٫ ال٣ٟحرة والٛىُت ٖلى خض الؿىاء زال٫

.   2002ال٣مت الٗالمي اإلاٗني بالخىمُت اإلاؿخضامت ؾىت 

ما  حن مً اإلاىاعص َو ل الخىمُت اإلاؿخضامت في ؤي بلض ٖلى هٖى ٗخمض جمٍى   1:     َو

ل اإلادلُت:الٟٕغ ألاو٫  : مهاصع الخمٍى

ل الظاحي_1  :   الخمٍى

غ عئوؽ ألامىا٫ الالػمت لخُُٛت ج٩ال٠ُ لبِئت اإلاغظىة ا   ألاَضاٝ  جد٤ُ٣      ٣ًهض به ؤن اإلااؾؿت هي مً ج٣ىم بخٞى

.  مً اإلاكغوٕ هٟؿه 

ل الخاعظُت _2 : مهاصع الخمٍى

 : ٖلحها اإلااؾؿت مً مهاصع الخاعظُت وهي في ألامىا٫ التي جخدهل    وجخمشل َظٍ اإلاهاصع

: البىى٥ وماؾؿاث ؤلا٢غاى اإلادلُت_ ؤ 

    ًخم اللجىء بلى َظٍ الجهت مً اإلاهاصع بُٛت الخهى٫ ٖلى مىاعص مالُت الالػمت إلظغاء جدؿِىاث بُئُت  في خالت 

. ٢هىع اإلاىاعص الظاجُت 

: نىاص٤ً خماًت البِئت اإلادلُت_ ب 

ل بك٩ل .   ؤؾاس ي في ق٩ل مىذ ؤو ٢غوى     حٗض َظٍ الهىاص٤ً ؤخض مىاعص الخمٍى

ل ألاظىبُت:الٟٕغ الشاوي  : مهاصع الخمٍى

:  ال٣غوى ألاظىبُت _1 

٣هض بها اإلا٣اصًغ وألاق٩ا٫ ألازغي مً الثروة التي ج٣ضمها مىٓمت ؤو خ٩ىمت صولت لضولت ؤزغي يمً قغوٍ     ٍو

حن   . مُٗىت ًخ٤ٟ ٖلحها الُٞغ

:  اإلاؿاٖضاث الضولُت_2

 الخىمُت اإلاؿخضامت ًخُلب ج٩لٟت بظمالُت بآَت زانت باليؿبت للضو٫ الىامُت، بط في اظخمإ بالي      بن جد٤ُ٣

ت مً الضو٫  ًذ مجمٖى اصة الىالًاث اإلاخدضة مجضصا اإلاىا٣ٞت ٖلى ج٣ضًم مؿاٖضاث مالُت في بَاع الخىمُت  ٞع  بٍغ

.  اإلاؿخضامت

: البى٪ الضولي _3 

                                                                                 

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ، م  1 ل الخىمُت اإلاؿخضامت، مظ٦غة م٣ضمت يمً هُل قهاصة اإلااظؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو ، جمٍى ٍُى  ؤخمض ٍػ

57-61 .
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    في بَاع جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت اهخهج البى٪ الضولي في البضاًت ؾُاؾت ج٣ضًم ههاثذ خى٫ مك٨الث البِئت ، 

 66 ؤ٢غ ًٖ 2003 بط زهو مىاعصٍ ألعب٘ مباصعاث جىُٟظًت، وفي 1987لحزصاص اَخمامه بالخىمُت اإلاؿخضامت في ماي 

.  مكغوٖا لخماًت البِئت

 (: GEF)نىضو١ البِئت الٗالمي _4 

ل اإلاخٗل٣ت بجضو٫ ؤٖما٫ 1992 َظا الهىضو١ ًٖ ألامم اإلاخدضة ٖام اهبش٤     اصة ؤصواث و٢اٖضة الخمٍى  مً ؤظل ٍػ

.   ملُىن صوالع 742 والخىمُت اإلاؿخضامت الاجٟا٢ُاث اإلاٗلىت، و٢ض بضؤ ؤٖماله بمسههاث ٢ضعث 21ال٣غن 

.  إشيالُة كُاض الحىمُة املظحدامة وأهم مؤشساتها:املطلل السابع 

ت  اث الخىمُت اإلاؿخضامت التي ونلذ بلحها ًخى٠٢ ٖلى مجمٖى    بن بنضاع خ٨م ًسو جُىع صولت ما و٢ُاؽ مؿخٍى

.   1995مً اإلااقغاث التي جم الخُغ١ بلحها في لجىت الخىمُت اإلاؿخضامت لألمم اإلاخدضة ٖام

:     وفي َظا الهضص وظب الخُغ١ بلى مٟهىم اإلااقغ

  : مٟهىم اإلااقغ:الٟٕغ ألاو٫ 

: حٍٗغ٠ اإلااقغ_1

  1. "ؤصاة جه٠ بهىعة ٦مُت مىظؼة ويٗا ؤو خالت مُٗىت: " ٌٗٝغ اإلااقغ ٖلى ؤهه _

ه بإهه_ ىا٥ مً ٌٗٞغ ؿخسضم للخٗبحر ًٖ ْاَغة ؤو ٢ًُت : " َو مخٛحر ٦مي ًخدضص ب٣ُمت مُل٣ت ؤو مٗض٫ ؤو وؿبت ، َو

 2" ما

٣ِـ م٣ضاع:"ٌٗٝغ ؤًًا ب_ . "  ٖبر الؼمً الخٛحر ؤو َىؤصاة، حكحر بلى ٢ًُت ؤو ْغوٝ مُٗىت ٍو

:   زهاثو ماقغاث ٢ُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت _2

ت مً الخهاثو الخالُت   3:    جخمخ٘ اإلااقغاث اإلاٗخمضة في ٢ُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت بمجمٖى

    ال٣ابلُت لل٣ُاؽ، الىيىح والش٣ت بدُض ٌؿهل ٞهمها وج٣بلها، ؤن ح٨ٗـ قِئا ؤؾاؾُا ًٖ ظىاهب اإلاجخم٘ 

الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والبُئُت، بم٩اهُت الخيبا بها وجى٢ٗها، ؤن ج٣ىم ٖلى بُاهاث مخاخت ًم٨ً ظمٗها، ؤن ج٩ىن 

بر اإلا٩ان، ؤن ج٩ىن لها مغظُٗت، ؤن حؿاٖض ٖلى الخد٨م بها .         خؿاؾت للؼمً ٖو

:             ؤما ُٞما ًسو زهاثو وممحزاث اإلااقغ الجُض ل٣ُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت ُٞخمشل في

بر   _ اإلا٩ان، خُىي و٢اصع ٖلى ٢ُاؽ مضي الخ٣ضم  وز٤ُ الهلت باإلاىيٕى اإلاغاص صاعؾخه، خؿاؽ للخُٛحر ٖبر الؼمً ٖو

 خ٣ُ٣ي ٨ٌٗـ الىا٢٘،   الخانل في مجا٫ مٗحن، مخ٨غع و٢ابل للم٣اعهت وماؾـ ٖلى بُاهاث ججم٘ ق٩ل مىخٓم،

. ٣ًضم مٗلىماث وز٣ُت

  

                                                                                 

، م 1  40 الُاَغ الخامغة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 2 .  60 مٗخهم مدمض اؾماُٖل، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 3 . 70 الهام قُلي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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:  أهىاع مؤشسات كُاض الحىمُة املظحدامة: الفسع الثاوي 

  1:اإلااقغاث الاظخماُٖت ل٣ُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت_

:     جُغ٢ذ اإلااقغاث الاظخماُٖت ل٣ُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت للٗىانغ الخالُت 

:  اإلاؿاواة الاظخماُٖت _ؤ 

خم ٢ُاؾها هي ألازغي  مً زال٫ ماقغي ال٣ٟغ واإلاؿاواة في الىٕى     ٣ًهض بها جُب٤ُ الٗضالت ؤزىاء جىػَ٘ اإلاىاعص ٍو

.  الاظخماعي

:  الصخت الٗامت _ب 

غ الصخت الٗامت مً زال٫ الخهى٫ ٖلى مُاٍ قغب هُٟٓت، ؽ   جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت مخى٠٢  ٖلى مضي جٞى

خم ٢ُاؾها مً زال٫   ضاء نخي وو٢اًت صخُت ، ٍو اًت الصخُت:ٚو اة، ؤلاصخاح،الٖغ . خالت الخٛظًت، الٞى

: الخٗلُم_ط 

 ٤ .  مؿخىي الخٗلُم، مدى ألامُت، الؿ٨ً:    ٢ُاؽ مؿخىي الخٗلُم في صولت ما ًخم ًٖ ٍَغ

: الىمى الؿ٩اوي_ٌ 

 .     ٧لما اهسٌٟ مٗض٫ الىمى الؿ٩اوي ٧لما ؤزغ بًجابا ٖلى مؿخىي الخىمُت اإلاؿخضامت  

: ألامً_و

.  ؤل٠ شخو 100ٖضص الجغاثم اإلاغج٨بت ل٩ل :     ًاقغ ٖلحها مً زال٫ 

  2:اإلااقغاث الا٢خهاصًت ل٣ُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت _2

ً َما :      َظٍ اإلااقغاث جه٠ الخالت الا٢خهاصًت لبلض ما وطل٪ مً زال٫ ماقٍغ

ًم َظا اإلااقغ :  البيُت الا٢خهاصًت_ؤ  . ألاصاء الا٢خهاصي، الخجاعة، الخالت اإلاالُت:ٍو

  .  الىٟاًاث، الى٣ل واإلاىانالثوبصاعة  بهخاطاؾتهال٥ اإلااصة ، : مً ؤَم ماقغاتها:  ؤهماٍ ؤلاهخاط والاؾتهال٥_ ب 

خماص ٖلحها ل٣ُاؽ صعظت 3:اإلااقغاث البُئُت ل٣ُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت_3     مً ؤَم اإلااقغاث البُئُت التي ًخم الٖا

: الىمى في البلضان هجض

ُت:   الٛالٝ الجىي _ ؤ  ُت الهىاءؽالخُٛحر في اإلاىار، جغ٤ُ٢:هي وجىضعط جدخه ماقغاث ٖٞغ  .  َب٣ت ألاػون، هٖى

ت الخالُت :    ض ياألاع_ب  ت، الخصخغ، :ًخم اٖخماصَا ل٣ُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٫ ماقغاتها الشاهٍى الؼاٖع

.  الٛاباث

اقغ ٖجها بىاؾُت : البداع واإلادُُاث واإلاىا٤َ الؿاخلُت_  ط  .  مهاًض ألاؾما٥، اإلاىا٤َ الؿاخلُت:ٍو

ُت اإلاُاٍ_ص  ٤:    هٖى خم ٢ُاؾها ًٖ ٍَغ ُت و٦مُت اإلاُاٍؽٍو .  هٖى

                                                                                 

، م 1 ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ٍُى . 31 اخمض ٍػ
، م 2 . 69 ٠ُٟٖ ٖبض الخمُض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 3 .  59 طبُخي ٣ُٖلت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ٗخمض في ٢ُاؾه للخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى ألاهٓمت البُئُت، ؤهىإ ال٩اثىاث الخُت:الخىٕى البُىلىجي_ٌ  . َو

 عالكة الجباًة البُئُة بالحىمُة املظحدامة في الجصائس: املبحث الثالث

 ٌ  ( الاهحلادات و تإلاًجابُا)ثلُُم الجباًة البُئُة :   املطلل ألاو

بت ؤصاة ٞٗالت  بُت، بدُض حٗخبر ألاَضاٝ البُئُت للًٍغ        بما ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت حؿخضعي جغقُض ال٣ىاٖض الًٍغ

٘ مً ؤؾٗاع  ٤ الٞغ  ٖلى اإلاىخجاث اإلاًغة بالبِئت، ومما ؾب٤ ًم٨ً ؤن الًغاثبإلاٗالجت الازخالالث البُئُت، ًٖ ٍَغ

  1:هىظؼ ؤَم الاًجابُاث  والاهخ٣اصاث التي جىظه بلى الجباًت البُئُت في الى٣اٍ الخالُت

:  اًجابُاث الجباًت البُئُت _1

.   حٗمل الجباًت البُئُت ٖلى جصخُذ ٞكل الؿى١ ُٞما ًسو الخإزحراث الخاعظُت✓

ا وؾُلت ٞٗالت إلصماط ج٩ال٠ُ الخضماث وألايغاع البِئت مباقغة في ؤؾٗاع✓  الؿل٘ والخضماث ؤو في    اٖخباَع

. ج٩ال٠ُ ألاوكُت اإلادؿببت في الخلىر، جُب٤ُ اإلابضؤ اإلالىر ًضٞ٘

 الخ٩امل بحن الؿُاؾاث الا٢خهاصًت والبُئُت مً ؤظل مداعبت الخلىر خٟاْا ٖلى البُئُت ✓  

 جدٍغٌ اإلاؿتهل٨حن واإلاىخجحن ٖلى جدؿحن وحٗضًل ؾلى٦هم هدى اؾخٗما٫ اإلاىاعص اؾخٗماال ٞٗاال في الخٟاّ ٖلى ✓ 

.   البِئت، في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت

ض✓ .    وؾُلت ٞٗالت تهضٝ بلى مداعبت اإلاهاصع الهٛحرة للخلٍى

.    حشجُ٘ الاؾدشماع في ال٣ُإ البُئُت والخٟاّ ٖلحها مً ؤظل جد٤ُ٣ الخىمُت  اإلاؿخضامت✓

اصة ✓ ٘ مً مؿخىاَا ؤو جسٌُٟ الغؾىم ٖلى ؤلاًغاصاث  ٍػ  الجباثُت التي حؿخٗمل في حُُٛت الى٣ٟاث البُئُت والٞغ

.   الُض الٗاملت، عئئؽ ألامىا٫ والاصزاع

 يمان اؾخضامت الخىمُت الا٢خهاصًت بًٟل الاؾخسضام ال٣ٗالوي للمىاعص الُبُُٗت   ✓

.   واؾخٛاللها بُغ١ ٣ٖالهُت اؾخجزاٞها حٗمل الجباًت البُئُت ٖلى بٖاصة حؿٗحر اإلاىاعص الُبُُٗت، بما ًد٤٣ ٖضم ✓

 مً ظهت، ومً ظهت زاهُت ✓ زل٤ مىانب قٛل في ٢ُإ البِئت مً ؤظل زٌٟ جلىر والخٟاّ ٖلى البِئت ✓

ى ما ٌؿاَم في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت  .زٌٟ وؿبت البُالت َو

 يمان ؾالمت البِئت اإلادُُت باإلوؿان مما ًاصي بلى بُٖاثه الخاٞؼ للٗمل،  هٓغا لىظىص ٖال٢ت َغصًت بحن اإلاىار ✓

.    التي ًم٨ً ؤن ٣ًضمها الٗاملوالاهجاػاثالٗمل 

ٟاءاث بهٟت  ٖامت؛  ✓ بُت ؤو ؤلٖا ٟاءاث الًٍغ .    حشجُ٘ الؿل٘ البُئُت وطل٪ في خالت ؤلٖا

:  الاهخ٣اصاث اإلاىظهت للجباًت البُئُت

.   نٗىبت جدضًض اإلالىر باإلياٞت بلى نٗىبت جدضًض حجم الخلىر الظي ًم٨ً ؤن  ًدضزه✓

.    ح٣ٗض ألاهٓمت البُئُت ًاصي بلى نٗىبت جدضًض الخإزحراث الؿلبُت التي ًم٨ً ؤن  جيخج ًٖ الخلىر✓

                                                                                 

، م 1 . 107-106 ٖبض الباقي مدمض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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.    ٖضم جمازل ملىزاث البُئُت، مما ًهٗب ج٣ضًغ حجم الغؾىم البُئُت التي ًم٨ً ؤن  جٟغى ٖلى اإلادؿبب ُٞه✓

اصة الخ٩ال٠ُ مما ًاصي بلى الخإزحر ٖلى جىاٞؿُت اإلااؾؿاث  الىَىُت✓ .    الخإزحر الؿلبي لٍؼ

ى ما ًاصي بلى ✓   ٢ض جاصي يغاثب البُئُت بلى ٚل٤ بٌٗ اإلااؾؿاث التي ال حؿخُُ٘ ؤن ج٣لل مً  حجم الخلىر، َو

ىت الٗمىمُت بٌٗ مىاعصَا اإلاالُت .  ٣ٞضان مىانب قٛل، وبلى ٣ٞضان الخٍؼ

 ٖضم جىاٞؿُت الؿل٘ التي ال جدخىي الخهاثو اإلاداٞٓت ٖلى البِئت   ✓

  ٢ض جخإزغ اإلااؾؿاث التي جداٞٔ ٖلى البِئت مً زال٫ بهخاط الؿل٘ البُئُت مما  ًجٗل ؤؾٗاع ؾلٗها ؤ٦بر مً ؾل٘ ✓

.   التي ال جىلى البُئُت ؤًت ؤَمُت، وطل٪ في خالت ٖضم ٞغى الًغاثب البُئُت

بي، والتي جدض مً مؿاَمت الجباًت في خماًت البِئت  بهٟت زانت وجد٤ُ٣ الخىمُت ✓  ْاَغة التهغب والٛل الًٍغ

. اإلاؿخضامت بهٟت ٖامت

 ال ًم٨ً للجباًت البُئُت ؤن حؿهم في الخ٣لُل مً حجم الخلىر بال بيؿبت ٢لُلت لظا وظب اؾخٗما٫ جىلُٟت مً ✓

. الىؾاثل وآلالُاث الا٢خهاصًت ألازغي، بياٞت بلى آلالُاث ال٣اهىهُت

آلُات الجباًة البُئُة في ثحلُم الحىمُة املظحدامة : املطلل الثاوي

 مً ؤظل جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، وظب الىلىط بلي ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ، وباٖخباع ؤن الجؼاثغ       

م مً ؤن ظل الىؾاثل التي اؾخٗاهت  جُمذ بلي جد٣ُ٣ها ٣ٞض جم الاؾخٗاهت بٗضة وؾاثل لهظا الٛغى اإلايكىص، وبالٚغ

. بها الجؼاثغ ٢ض جخضازل ُٞما بُجها، بال ؤن ٧ل وؾُلت لها زهاثو وممحزاث ججٗلها ؤصاة ٞٗالت

٣ت اؾخسضامها في الخىمُت        ٍغ عي،  وعٚم ؤن اإلادغو٢اث َو مً زهاثو الا٢خهاص الجؼاثغي ؤهه ا٢خهاص َع

الا٢خهاصًت بالجؼاثغ حٗخبر مً ؤَم مخٛحراث الخىمُت اإلاؿخضامت ٞهي  حٗخبر مً الٗىامل ألاؾاؾُت إلاساَغ البِئت 

ى اؾخجزاٝ للمىاعص  ا صولُا َو غح الىٟاًاث ال٨ُماثُت، وؤن اؾخٛال٫ اإلادغو٢اث اعجبِ باعجٟإ ؤؾٗاَع ٧الخلىر َو

ت الُبُُٗت ٚحر ولهظٍ . اإلاخجضصة،  مما ًسل بد٣ى١ ألاظُا٫ ال٣اصمت ال ًم٨ً ؤن ًد٤٣ بال جىمُت مؿخضامت مكَى

ت ٢ىاهحن هظ٦غ مجها ٗاث اإلاخٗضصة آلُاث الجباًت البُئُت بالجؼاثغ يمً مجمٖى : ؤلاق٩الُت ؤوظضث الدكَغ

ٗاث : ألاو٫ الٟٕغ   1: ال٣ىاهحن والدكَغ

  وبػالتها مخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث ومغا٢بتها 12/12/2001 اإلااعر في 1/19ال٣اهىن 

  اإلاخٗل٤ بالخىمُت اإلاؿخضامت للؿُاخت3/11ال٣اهىن  . 

  اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت3/10ال٣اهىن  

  الطخاًابةلؼامُت اإلاخٗل٤ 3/16ال٣اهىن ٌ   الخإمحن ٖلى ال٩ىاعر الُبُُٗت وبخٍٗى

  اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاىا٤َ الجبلُت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت3/03ال٣اهىن . 

                                                                                 

الخىمُت اإلاؿخضامت و٦ٟاءة الاؾخسضامُت للمىاعص ) عجالن الُٗاش ي جُٟٗل صوع الجباًت البُئُت لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، مضازلت في ماجمغ الضولي  1

ل 8-7، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، الجؼاثغ، اًام  (اإلاخاخت . 633، م2008 اٍٞغ
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  اإلاخٗل٤ بالُا٢اث اإلاخجضصة في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت 4/09ال٣اهىن  

  اإلاخٗل٤ بالى٢اًت مً ألازُاع ال٨بري وحؿُحر ال٩ىاعر في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت4/20ال٣اهىن  

  اإلاخٗل٤ بدماًت البظوع ومكاجل الىباجُت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت5/03ال٣اهىن  . 

  اإلاخٗل٤ باإلادغو٢اث5/07ال٣اهىن  . 

  اإلاخٗل٤ باإلاُا5/12ٍال٣اهىن . 

  واإلاداٞٓت ٖلحهابااله٣غاى اإلاخٗل٤ بدماًت بٌٗ ألاهىإ الخُىاهُت اإلاهضصة 6/12ال٣اهىن . 

  اإلاخٗل٤ باإلاىاظم في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت7/02ال٣اهىن . 

  اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاؿاخاث الخًغاء وجىمُتها اإلاؿخضامت 7/05ال٣اهىن . 

 

 :وبظغاءاث جدهُلها  الجباثُت  الغؾىم :ٕٞغ الشاوي 

 جخمشل في بٌٗ الغؾىم اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت ؾاب٣ت 1992       وهي ٩َُل الجباًت البُئُت بالجؼاثغ اهُال٢ا مً ؾىت 

 2.الظ٦غ

غ آلُاث مالُت   َامت جضٖم مخُلباث اإلاالُت لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت  خطر لىا ؤن الجباًت البُئُت بالجؼاثغ جٞى  ٍو

. بالجؼاثغ 

   ؤما ُٞما ًسو بظغاءاث جدهُل الغؾىم البُئُت ، والتي جيخج ًٖ ألاوكُت التي جلىر البِئت  

ا ، وجدُلها   ٞةن اإلاٟدكُاث الىالًت ج٣ىم بةٖضاص ٢اثمت الجغص وبخهاء اإلااؾؿاث اإلاهىٟت ؾىٍى

ل مً ٧ل ؾىت 30بلى ٢بايت الًغاثب اإلاخٗضصة ٢بل  .  ؤٍٞغ

 :   مظاهمة الجباًة البُئُة بالنهىض بلطاع البِئة في املؤطظات : املطلل الثالث 

ت الؿاب٣ت ،      ل٣ض ؤولذ الجؼاثغ ٢ُإ البِئت اَخماما ٦بحرا ، زانت بٗضما ٧اهذ ٢ض ؤَملتها في ٧ل مسُُاتها الخىمٍى

خه خُض ٧ان ٌؿىصَا جبظًغ اإلااء ،  والتي ؤزلذ ٦شحرا ًالىٓام البُئي ، ٞبٗض اإلاكا٧ل البُئُت والخضَىع البُئي الظي ٖٞغ

الخ ، مما هجم ٖىه ؤزاع وزُمت ، والتي جغ٦تها الٛاػاث وؤلاٞغاػاث الهىاُٖت ٖلى الُبُٗت ، ......وؾىء مٗالجت الىٟاًاث 

ا في ؾىت  ٤ صعاؾت جم بهجاَػ ا ًٖ ٍَغ  مً الضازلي %07 ملُاع والتي جمشل ما وؿبخه 3.5 بدىالي 2002وجم ج٣ضًَغ

 ، خُض خخمذ ٖلى 2007 ؾىت % 5.21 ملُاع صوالع هي زؿاعة البِئت لٗام والتي جمشل ما وؿبخه 2.5الخام ، وخىالي 

 الؿُُغة ٖلحها ، وطل٪ مً زال٫ الٗمل ٖلى خماًت البِئت في بَاع جد٤ُ٣ بؾتراجُجُتالؿلُاث الٗمىمُت جبني 

الخىمُت اإلاؿخضامت في مىُل٣ها ، والتي ٧اهذ مباصعاث ومؿاعي بوؿاهُت وؤزال٢ُت ، وعئي ٞحها هٟ٘ وزحر ل٩ل الؿ٩ان ، 



 الجصائس في البُئُة بالجباًة وعالكحه املظحدامة للحىمُة الىظسي  إلاطاز: الفصل الثاوي

 

 
58 

ؿا لضٖم الىخضة الىٓام البُئي ، خُض ؤجها٦ما  ا وماصًا ،وج٨َغ غاٝ والجهاة التي جضٖمها ٨ٍٞغ  بن خلى٫ جغيحها ألَا

 1: الجباًت البُئُت ؾاَم وبك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في 

 والخبظًغ والهضع وؤلاهخاطالخ٣لُل مً حجم وخضة الهغإ والدؿاب٤ هدى الاؾخدىاط ٖلى مهاصع الثروة ،  -1

.  البُئُت وؤلام٩اهاثالالمدضوصًت للمىاعص 

اصٞت ومجضًت صون  -2  ال٨ىىػ التي جدخىحها مً اإلاُاٍ واإلاٗاصن بجالٝالخٗامل م٘ ٖىانغ الُبُُٗت ب٨ُُٟت مىٓمت َو

 الخ......

ل والىٟاًاث والازترا١الخى٠٢ ٖلى بخضار الٓىاَغ اإلاًغة بالبِئت ، ٧الخلىر  -3 اث ، وال٣ُ٘ ، والخدٍى  والخٍٟغ

 .الخ ......

حر م٣اًِـ ٦مُت ص٣ُ٢ت ٖلمُا لالؾخضامت الا٩ًىلىظُت، ؤو  لصخت الىٓام البُئي ٧ي  -4 الٗمل اإلاخىانل واإلا٩ل٠، لخٞى

 .  مخىاػها، بضعظت م٣ٗىلت يمً اإلاجاالث الا٩ًىلىظُت و الا٢خهاصًت والاظخماُٖتٖىهغاجٓل الاؾخضامت البُئُت 

 .  واؾخٛاللها بك٩ل ٣ٖالوياؾخجزاٝبٖاصة الخ٣ُُم اإلاىاعص البُئُت، مما ٢لل مً  -5

 .  حٗخبر الجباًت البُئُت ججؿُض اإلابضؤ الٗالمي اإلاٗغوٝ بمبضؤ اإلالىر الضاٞ٘ -6

ؼ ؤؾالُب الخماًت  -7 ت بؿُاؾت 7ٖضم الا٦خٟاء بىي٘ الىؾاثل الى٢اثُت لخماًت البِئت وجم اللجىء بلى حٍٗؼ  ؤلاصاٍع

 . ثُتاظؼ

 . . حٗخبر مً بحن ؤًٞل الخلى٫ الا٢خهاصًت واإلاالُت إلاىاظهت ألايغاع البُئُت ، ٧ىن جإؾِـ الًغع ٖلى ٨ٞغة الخُإ -8

ل الهىضو١ مهضعاجدؿحن مضازُل الغؾم ٖلى ألاوكُت اإلالىزت زانت بٗض بٖاصة جشمُىه، مما ٌٗض  -9  َاما لخمٍى

ني للبِئت و بػ م مً ؤن الىا٢٘ الٗلمي ال ًخالءم  و اخخُاظاث الهىضو١ االَى  . لت الخلىر، بالٚغ

ني للبِئت وبػالت الخلىر، وهدُجت إلعاصاث الجباًت البُئُت  -10 باإلياٞت بلى ؤلاعاصاث ألازغي –ٌٗمل الهىضو١ الَى

٦ما ٌٗمل الهىضو١ ٖلى بنالح ألاٞغان . ٖلى جىهِب زالًا بُئُت وؤظهؼة زانت بخهُٟت الٛاػاث واإلالىزاث– 

اإلاخىاظضة ٖلى مؿخىي الىخضاث الهىاُٖت مً ؤظل ج٣لُو بٞغاػاتها التي حؿبب في اهدكاع ألامغاى، وطل٪ باإلهٟا١ 

ل ٖملُاث مغا٢بت خالت البِئت  . الخ...ٖلى مغا٢بت الخلىر في اإلاهضع وجمٍى

ني للبِئت  -11 ل ٖملُاث حشجُ٘ ةوبػا٫حؿاَم الجباًت البُئُت مً زال٫ ٖمل الهىضو١ الَى  الخلىر، ٖلى جمٍى

ل ٖملُاث اإلاكتر٦ت للميكاث مً ؤظل بػالت الخلىر  .  الاؾدشماع اإلاضمجت للخ٨ىىلىظُاث الىُٟٓت، وصٖم اإلاىظه لخمٍى

 

 

  

                                                                                 

الخىمُت اإلاؿخضامت ) نض٣ًي مؿٗىص، مؿٗىصي مدمض، الجباًت البُئُت ٧اصاة لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت الٟي الجؼاثغ، اإلاضازلت في اإلااجمغ الضولي  1

ل 8-7و٦ٟاءة الاؾخسضامُت للمىاعص اإلاخاخت، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، الجؼاثغ اًام  . 153-152، م2008 اٍٞغ
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:  الخالنت

 الخىمُت جُىع ٖبر مغاخل ٖضًضة ٟٞي البضاًت ٧ان ؾاثض مٟهىم الىمى مٟهىم    ٦سالنت للٟهل ًم٨ً ال٣ى٫ بإن 

الا٢خهاصي، الظي اَخم بالجاهب الا٢خهاصي ٣ِٞ، زم اهخ٣ل بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت بلى اإلاؼط بحن الىمى 

ذ َظٍ اإلاغخلت بظ٫ ظهىص ٖاإلاُت في  الا٢خهاصي والبٗض الاظخماعي خُض ؾاص َظا اإلاٟهىم بلى ٚاًت الدؿُٗىاث،ٖٞغ

جىيُذ الٗال٢ت بحن البِئت والخىمُت مما ؤصي بلى بغوػ مٟهىم ظضًض ٖٝغ بالخىمُت اإلاؿخضامت الظي ظاء بٗض نضوع 

غ  غ 1987ًٖ اللجىت ألاممُت ؾىت " مؿخ٣بلىا اإلاكتر٥  ،"ج٣ٍغ غ ؤو٫ حٍٗغ٠ " بىعجالهض" اإلاٗغوٝ بخ٣ٍغ بط ٢ضم َظا الخ٣ٍغ

للخىمُت اإلاؿخضامت، بإجها الخىمُت التي حؿخجُب إلقبإ خاظاث الخايغ صون الخطخُت بةم٩اهُت الخاظاث اإلاخٗل٣ت 

باألظُا٫ ال٣اصمت، ولخد٣ُ٣ها البض ؤن جمشل خماًت البِئت ظؼءا ال ًخجؼؤ مً ٖملُت الخىمُت، وبالخالي جد٤ُ٣ الىمى 

والاؾخ٣غاع، والٗضالت ويمان الصخت والخٗلُم وألامان مً الجاهب الاظخماعي بالك٩ل الظي ًًمً الخىػَ٘ الٗاص٫ 

 للمىاعص لألظُا٫ الخالُت واإلا٣بلت في ْل بِئت هُٟٓت
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 : الخاثمة

 صٞٗىا الظي الغثِس ي الدؿائ٫  ًٖ ؤلاظابت ٌافي خاولىا التي صاعؾدىا، في باؾخٗغايه ٢مىا ما زال٫ مً       

 ."اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ في البُئُت الجباًت متٌمؿا ما" : في اإلاخمشل و اٌب ٢ُام٫٫

 بحن الخيؿ٤ُ و اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ بلى حؿعى البُئُت الجباًت       زلهىا في َظٍ الضعاؾت بلى ؤن 

 يمان و البِئت ي٫ٕ اإلاداٞٓت ٌو البُئُت الجباًت مً الٛاًت ٞةن البُئُت، و ظىاهبها الا٢خهاصًت 

  ، ال٣اصمت ألاظُا٫ خ٣ى١  بًمان ٌؿمذ مما الاؾخٛال٫ الجُض للمىاعص الُبُُٗت 

         وفي بَاع الؿعي بلى جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت والخُلىلت صون اؾخٟدا٫ ْاَغة الخلىر البُئي، 

ت ظملت مً الؿُاؾُاث البُئُت  مً ؤَم َظٍ الؿُاؾُاث ؾُاؾت بصعاط  جبيذ الؿلُاث الجؼاثٍغ

ت  ؾُاؾت الجباًت البُئُت ٦إصاة للخض مً ؤيغاع الخلىر البُئي، وبُٛت جُٟٗل الجباًت البُئُت الجؼاثٍغ

 بلى جإؾِـ ظملت مً الغؾىم 1992اٖخمضث الؿلُاث مً زال٫ ٢ىاهحن اإلاالُت وابخضؤث مً ؾىت 

 . البُئُت التي قملذ الٗضًض مً ال٣ُاٖاث البُئُت

. يُٟٗت ٌامغصوصًذ ؤن ٦ما مدضوصة، الىا٢٘ ؤعى في البُئُت الجباًت ٞٗالُت ٞةن الٗمىم ي٫ٕو    

 : الفسطُات اخحباز

:   صاعؾدىا في اإلاٗخمضة الٟغيُاث زُإ ؤو صخت مضي ازخباع ًم٨ً ؾب٤ مما  

ت البُئُت الجباًت ؤن هجض البُئُت بالجباًت الخام الك٤ ، الىٓغي  الجاهب بلى بالغظٕى_ 1   مً مجمٖى

التي  ألاٞٗا٫ ي٫ٕ جٟغى التي الغؾىم و ثباالًغ في ة٫اإلاخمض و البِئت ي٫ٕ جإزحر ا٫ٌ التي الجباثُت ءاثاؤلاظغ

ظا ماًشبذ صخت الٟغيُت ألاولى  . جلخ٤ ؤيغاع بالبِئت باالياٞت الى ؤلاجاواث و الخدٟحزاث  الجباثُت  َو

خماص_ 2  صخت ًشبذ الظي الىٓغي  الجاهب في اإلاؿخضامت بالخىمُت الخام الجؼء مًمىن  ٖمى بااٖل

غ بلى صٌٝث ًت٫ٖم يٌ اإلاؿخضامت ٞالخىمُت الشاهُت، الٟغيُت  و الش٣افي ٫ٝالخش مداعبت و اإلاجخم٘ جٍُى

٠ُ زال٫ مً الا٢خهاصي، و الاظخماعي ت و الُبُُٗت اإلاىاعص جْى . ٣ٖالوي بك٩ل الخ٨ىىلىظُا و البكٍغ

ت َٝغ مً اٌي٫ٕ اإلاخدهل وماث٫واإلا٘ مُُٗاث٫٫ جدمُل مً  الشاويالٟهلٌ جًمً ما زال٫ مً _3   مضًٍغ

 بحن َغصًت ٖال٢ت جىظضٌ ؤن بلى الخىنل جم خُض ، زالشتا٫ الٟغيُت صخت بزباث بلى الخىنل جم البِئت

 ما٥٫ الىا٢٘ ؤعى ي٫ٕ ٞٗا٫ البُئُت الجباًت جُب٤ُ ٧ان ما٫ٞ٪ اإلاؿخضامت، الخىمُت وجد٤ُ٣ البُئُت الجباًت

 . ٞٗا٫ بك٩ل اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ جم
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  : الىحائج

: الخالُت الىخاثج اؾخسالم ًم٨ً الضاعؾت، طٌٍ الجاهب جهجًمً ما ٧ل مً اهُال٢ا    

 صوع  ٖب٫ث ٌال٩ىن  ا،ٌؤبٗاص ٫ٝبمسذ اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ في ٦بحر بك٩ل مٌحؿا البُئُت الجباًت _1 

ل مهاصع ؤخض يٌٝ الا٢خهاصًت، الازخالالث ٫ٝمسذ مٗالجت و الا٢خهاص همى في ٌمم باء جمٍى  الٗامت ألٖا

  . البُئي ور٫الذ مً الخض في اماٌ اصوع  ب٫ح٘ ٌاؤن ٦ما صولت،٫٫

ٌ بصماط ٖضم و البُئي الجاهب ما٫ٌب و البِئت، ي٫ٕ بُت٫الـ بأزاٍع ثغاالجؼ في الا٢خهاصي اليكاٍ ًخمحز -2 

 نض٣ًت وؾاثل حٗخمض ال الا٢خهاصي اليكاٍ جماعؽ التي اإلااؾؿاث ب٫الا٢خهاصي،ٞإٙ اليكاٍ في

 . بياُٞت وؤٖباء ج٩ال٠ُ لخجىب ٌامً مداولت في ور٫الذ مً جدض بِئت٫٫

 طاٌو البُئي، بالبٗض الٗامت اإلااؾؿاث مً ال٨شحر راا٦تر ٖضم و الاظخماعي، الالمباالة و الىعي ه٣و- 3

ُت خمالث ه٣و بلى ظ٘اع الم الخٖى  اإلااصًت ٌاوم٩ىهاث البِئت ي٫ٌٕ ٞاث٫مش وجإزحر البُئي ور٫الذ بمساَغ وؤلٖا

ت . واإلاٗىٍى

 و مغوهت مً ا٫ٌ إلاا البِئت، خماًت و ور٫الذ إلا٩اٞدت مالي و ا٢خهاصي َاب٘ طاث ؤصاة البُئُت الجباًت حٗض-4

 هٓاع اإلاؿخضامت الخىمُت مً ًخجإػ ال ظؼء البُئُت الجباًت ٧ىن  ور،٫الذ مهاصع ي٫ٕ الخإزحر في خؿاؾُت

. الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت ألابٗاص ي٫ٕ ٌاالو٩ٗاؾاث

:   الحىصُات

 في ة٫اإلاخمض و الهجضر ؤصاة جُٟٗل اٌي٫ٕ ًجب ٌاؤبٗاص ب٩ل اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣الضولت  صثاؤع بطا  - 

. الخىمُت طٌٍ في البُئي بالبٗض ٖال٢ت ا٫ٌ التي البُئُت الغؾىم و ثباالًغ

ؼ بلى الخاظت -  . اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ في الجباًت متٌمؿا خى٫  ًمي٫ؤلا١ و الضولي الخٗاون  حٍٗؼ

 طاٌ باٖخباع الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث صازل الدؿُحري  الىعي ي٫ٕ  ألاولى بالضعظت ٌٗخمض البِئت خماًت 

. ور٫ث٫٫ ألاو٫  اإلاهضع ال٣ُإ

٘ ٌو البُئُت ظباًت٫٫ ألاؾاس ي صٌٝا٫ ظٗل يغوعة     -  لِـ و البِئت ي٫ٕ بالخٟاّ صاألاٞغ لضي الىعي ٞع

.  ٣ِٞ الجباثُت  ؤلاًغاصاث الخهى٫  ي٫ٕ التر٦حز

. البُئي ور٫الذ مً ًل٫الخ٤ في البُئُت الجباًت صوع  جُٟٗل بلى صٌٝث  م٩ُاهحزماث بًجاص يغوعة   -  

 الخىمُت جد٤ُ٣ و البِئت خماًت مجا٫ في مُت٫ٕ بدىر ءاإلظغ البُئُت الجباًت صاثابًغ مً ظؼء جسهُو 

.   البِئت ي٫ٕ اإلاداٞٓت مُتٌبإ جدؿِؿُت ًاث٫بٗم ال٣ُام ؤزغي  ٌةط مً و ة،ٌط مً اإلاؿخضامت

:    الضاعؾت آٞا١
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ىا في  يُٟٗت، اٌث٫خص ي ًجٗل ما البُئُت والغؾىم ثباالًغ ٧ل جبني ًخم الٌ ان بلى الخىنل جم مىيٖى

:  ه٣ترح بدض٫٫ آٞا٢ا حٗخبر التي الى٣اٍ بحن ومً مٟخىح اإلاىيٕى وؾِب٣ى

 .  البُئُت الجباًت جدهُل ءاثابظغ ج٣ُُم- 

٘ في الخإزحر ٣ٖىباث حكضًض ؤزغ-  اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ ي٫ٕ البُئُت ثباوالًغ الغؾىم ٞع
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:  اإلاهاصع واإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبُت: ؤوال

:  اإلاهــاصع_ 1

م . ال٣غان ال٨ٍغ

: املساحـــع_ 2

 :         ال٨خب

اث الجامُٗت، ٍ _ 1 . 2007، بً ٨ٖىىن ، الجؼاثغ، 2خمُضة بىػٍضة، ظباًت اإلااؾؿت ، صًىان اإلاُبٖى

ت، مهغ، _ 2 . 2007زالض مهُٟى ٢اؾم، بصاعة البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

، الجؼاثغ، 2زالص ي عيا، الىٓام الجباجي الجؼاثغي الخضًض، صاع الهىما للُباٖت واليكغ، ٍ _ 3

2006 .

ت ، مهغ، _4 ؾٗض َه ٖالم، الخىمُت والضولت، صاع َُبت ليكغ وجىػَ٘ الخجهحزاث الٗلمُت، ؤلاؾ٨ىضٍع

2003  .

.  2000ؾُٗض ٖلي لٗبُضي، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، صاع صظلت، _ 5

. 2006، الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، 1ؾىػي ٖضلي هاقض، ؤؾاؾُاث اإلاالُت الٗامت، ٍ _ 6

غ لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، _ 7 . 2008ٖبض اإلاجُض ٢ضعي، صعاؾاث في ٖلم الًغاثب، صاع الجٍغ

. 2007، صاع خامض، ٖمان، 2ٖاص٫ ٞلُذ الٗلي، اإلاالُت الٗامت، ٍ _ 8

، صاع صظلت لليكغ 1مال٪ خؿحن خامض، ا٢خهاصًت للمكا٧ل البُئُت وازغ الخىمُت اإلاؿخضامت، ٍ _ 9

.  2011والخىػَ٘، 

ى، ًهغي مدمض البلخاجي، اإلاداؾبت في مجا٫ الخىمُت اإلاؿخضامت، اإلا٨خب _ 10 مدمض ٖباؽ بىصٍو

.  2013الجامعي الخضًض، مهغ، 

، 4مدمض ٖباؽ ؤإلادغػي، ا٢خهاصًاث الجباًت والًغاثب، صاع الهىما للُباٖت واليكغ، ٍ _ 11

.  2008الجؼاثغ، 

اث الجامُٗت، ٍ _ 12 .  3مدمض ٖباؽ اإلادغػي، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، صًىان اإلاُبٖى

.  2016، الجؼاثغ، ITISمدمض ٖباؽ اإلادغػي، مضزل الى الجباًت البُئُت والًغاثب، صاع اليكغ _ 13

ؼ عبُ٘، الخىمُت اإلاجخمُٗت اإلاؿخضامت، صاع الحزوعي، الاعصن، _ 14 .  2015مدمض ٖبض الٍٗؼ

ص ي، الخىمُت الا٢خهاصًت، ٍ _ 15 .  2007، صاع واثل لليكغ، ٖمان، 1مضخذ ٢َغ
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َاقم ٖبض الغخمان ج٨غوصي، الاؾـ الٟلؿُٟت للًغاثب، صاع مجهاط لليكغ والخىػَ٘، الاعصن، _ 16

2015  .

:             املجالت وامللاالت

:  اإلاجالث_ ؤ

ؤخمض باش ي، صوع الجباًت البُئُت في الخض مً الخلىر البُئي، مجلت ٖلىم الا٢خهاص والدؿُحر _1

.  2014، ظامٗت الجؼاثغ، 11والخجاعة، الٗضص 

ٗاث الجباثُت في خماًت البِئت، مجلت ظُل خ٣ى١ الاوؿان، الٗضص _ 2 بل، صوع الدكَغ ، 25زضًجت بَى

لي .  ظامٗت خؿِبت بً بٖى

م، مدغػي هىع الضًً، ٞٗالُت جُب٤ُ الغؾىم والًغاجي البُئُت في جد٤ُ٣ اَضاٝ الخىمُت _ 3 نُض مٍغ

. 2015 ، 2اإلاؿخضامت في الجؼاثغ، مجلت الىاخاث للبدىر والضعاؾاث، الٗضص 

بي، اخمض م٣ٍغ٠، صوع اإلاغاظٗت الضازلبُت في ج٣ُُم الاصاء البُئي ٦مُلب _ 4 ٖبض الٟخاح ٖشمان لٍٗغ

لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، مجلت البدىر الا٢خهاصًت واإلاالُت، اإلاجلض الغاب٘، الٗضص الاو٫، ظامٗت ام 

.  2017البىاقي، ظىان 

ٖبض ال٣اصع بازًغ وازغون، الخُاعاث الاؾتراجُجُت للخغوط مً جبُٗت اإلادغو٢اث جد٤ُ٣ الخىمُت _ 5

ما٫، الٗضص  ىاٍ، ظىان 6اإلاؿخضامت، مجلت ا٢خهاصًاث اإلاا٫ والٖا .  2018، ظامٗت الٚا

ٖماعة َضي، البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت ججغبت الجؼاثغ، مجلت البدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت _6

    .   2007، 12والؿُاؾُت،  ظامٗت البلُضة، الٗضص 

ٞاعؽ مؿضوع، اَمُت جضزل الخ٩ىمت في خماًت البِئت مً زال٫ الجباًت البُئُت، مجلت الباخض _ 7

.  2016، ظامٗت البلُضة، 7الٗضص 

.  2007، ظامٗت البلُضة، ٦5ما٫ عػ٤ٍ، صوع الضولت في خماًت البِئت، مجلت الباخض، الٗضص _ 8

مدمض بً ٖؼة، صوع الجباًت البُئُت في خماًت البِئت مً اق٩ا٫ الخلىر، الابدار الا٢خهاصًت _ 9

ت، الٗضص  . 2016، ظىان 19والاصاٍع

بُت في م٩اٞدت جلىر البِئت، مجلت الخٗاون الهىاعي في _ 10 ٟاءاث الًٍغ مدمض خلمي، ٞٗالُت الٖا

. 2003، 92الخلُج الٗغبي،  الٗضص 

بي وازٍغ في الخض مً الخلىر البيئ، مجلت _ 11 مدمض ٖهام الجىػي، ٖبحر هاٖؿت، الىٓام الًٍغ

ً، للضعاؾاث والبدىر، الٗضص  .  2007، 29قٍغ
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مدمض مؿٗىصي، الجباًت البُئُت ٧اصاة لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ، مجلت الىاخاث _ 12

. 2013، 18للبدىر والضعاؾاث، الٗضص

، ظامٗت البلبضة، ظىان 26مدمض هانغ، الخىمُت وجدضًاتها في الجؼاثغ، مجلت الخىانل، الٗضص _ 13

2016 .

:  اإلا٣االث_ ب

. ظمُلت الجىػي، اَمُت اإلاداؾبت البُئُت في اؾخضامت الخىمُت، ظامٗت الجؼاثغ_ 1

:            اإلاظ٦غاث

الٗاًب ٖبض الغخمان، الخد٨م في الاصاء الكامل للماؾؿت الا٢خهاصًت في الجؼاثغ في ْل جدضًاث _ 1

ت  الخىمُت اإلاؿخضامت، عؾالت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

. 2011-2010والٗلىم الدؿُحر، ظامٗت ؾ٠ُُ، 

تي، الؿُاؾاث الجباثُت وجدضًاث الانالح الا٢خهاصي في الجؼاثغ، اَغوخت م٣ضمت _2 بىمضًً ب٨ٍغ

لىم الدؿُحر،  ت ٖو يمً مخُلباث الخهى٫ ٖلى قهاصة ص٦خىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

. 2018-2017ظامٗت ابى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، 

ا ٖلى الخىاػن الا٢خهاصي البُئي، اَغوخت _3 غاء ػعواَي، اق٩الُت الدؿُحر الىٟاًاث وازَغ ٞاَمت الَؼ

لىم الدؿُحر،  ظامٗت الجؼاثغ،  . 2006-2005ص٦خىعة، ٧لُت ٖلىم ا٢خهاصًت ٖو

غاء ٖباصي، هٓم الاصاعة البُئُت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، اَغوخت ص٦خىعة في ٖلىم _ 4 ٞاَمت الَؼ

. 2014-2013، 3الدؿُحر جسهو اصاعة اٖما٫، ظامٗت الجؼاثغ 

مٗخهم مدمض اؾماُٖل ، صوع الاؾدشماعاث في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت ، عؾالت اٖضث لىُل _ 5

. 2015قهاصة ص٦خىعة ٧لُت الا٢خهاص، ظامٗت ظمك٤، 

ل الخىمُت الا٢خهاصًت في البلضان الىامُت ، _ 6 هانغي هِٟؿت، صوع الاؾدشماع الاظىبي اإلاباقغ في جمٍى

لىم الدؿُحر، ظامٗت ابى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان،  . 2014-2013اَغوخت ص٦خىعة، ٧لُت ٖلىم ا٢خهاصًت ٖو

ل الخىمُت اإلاؿخضامت، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة ماظؿخحر، ٧لُت ٖلىم الدؿُحر _ 7 ، جمٍى ٍُى اخمض ٍػ

. ظامٗت الجؼاثغ

الهام قلبي، صوع اؾتراجُجُت الجىصة الكاملت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، _ 8

مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر في اَاع مضعؾت الض٦خىعة في ٖلىم الدؿُحر، 

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ،  ت ٖو . 2014-٧2013لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع
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الُاَغ زامغة، اإلاؿاولُت الاظخماُٖت مضزل إلاؿاَمت  اإلااؾؿت الا٢خهاصًت في جد٤ُ٣ الخىمُت _ 9

. 2007اإلاؿخضامت، ظامٗت وع٢لت، 

الؿُٗض ػهاث، صوع الًغاثب والغؾىم البُئُت في جىظُه الؿلى٥ البُئي للماؾؿت الا٢خهاصًت، _ 10

مظ٦غة م٨ملت لىُل قهاصة ماظؿخحر، في ٖلىم الدؿُحر، ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت 

لىم الدؿُحر، ظامٗت اإلاؿُلت،  . 2016-2015ٖو

م، الجباًت الا٩ًىلىظُت لخماًت البِئت في الجؼاثغ، مظ٦غة لىُل قهاصة _ 11 بً مىهىع ٖبض ال٨ٍغ

. ماظؿخحر في ال٣اهىن، ٕٞغ جدىالث الضولت ، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت ملىص مٗمغي، جحزي وػو

صبُخي ٣ُٖلت، الُا٢ت في ْل الخىمُت اإلاؿخضامت، مظ٦غة جضزل يمً مخُلباث هُل قهاصة _ 12

لىم الدؿُحر، ظامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت،  . 2009-2008ماظؿخحر، ٧لُت الا٢خهاصًت ٖو

ٖبض هللا الخغحس ي خمُض، الؿُاؾت البُئُت وصوعَا في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، مظ٦غة _ 13

. 2007ماظؿخحر، ظامٗت وع٢لت، 

ٖهماوي مسُاع، صوع الجباًت البُترولُت في جد٤ُ٣ الىمى اإلاؿخضام، مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً _ 14

ت  مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر في اَاع مضعؾت الض٦خىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ،  . 2014-2013ٖو

بُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، مظ٦غة ماظؿخحر، _ 15 ٠ُٟٖ ٖبض الخمُض، ٞٗالُت الؿُاؾت الًٍغ

. 2014ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ، 

٘ الجباجي، مج٨غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، _ 16 ٢ُاع هىع الضًً، الخماًت ال٣اهىهُت للبِئت في ْل الدكَغ

. 2017-٧2016لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض إلاحن صباٚحن، ؾ٠ُُ، 

مدمض ٖبض الباقي، مؿاَمت الجباًت البُئُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، مظ٦غة جسغط م٣ضمت _ 17

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ،  يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

2009-2010 .

:        امللحلُات واملؤثمسات

نىهُت بً َُبت، الجباًت البُئُت ٧اصاة لخماًت البِئت، ملخ٣ى صولي خى٫ الىٓام ال٣اهىوي لخماًت _1

٘ الجؼاثغي، مسبر الضعاؾاث ال٣اهىهُت البُئُت، ٧لُت الخ٣ى١  البِئت في ْل ال٣اهىن الضولي والدكَغ

. 2013 صٌؿمبر، 10-9، ٢اإلات، ًىمي 1945 ماي 8والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت 
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ٖماع ٖماعي، اق٩الُت الخىمُت اإلاؿخضامت ػابٗاصَا، ملخ٣ى صولي خى٫ الخىمُت اإلاؿخضامت وال٨ٟاءة _2

ل، 8-7ؾ٠ُُ، اًام -الاؾخسضامُت للمىاعص اإلاخاخت، ظامٗت  . 2008 اٍٞغ

اإلاىٓىع الا٢خهاصي للخىمُت اإلاؿخضامت، اوعا١ ٖمل اإلااجمغ الخامـ لالصاعة البُئُت اإلاى٣ٗض في _ 3

. 2007جىوـ، ظامٗت الضو٫ الٗغبُت، 

:         اللىاهين واملساطُم

ل 28 اإلااعر في 07-05ال٣اهىن _ 1 ضة الغؾمُت ع٢م 2005 اٍٞغ  لؿىت 50 اإلاخٗل٤ باإلادغو٢اث، الجٍغ

2005 .

لُت 19 اإلااعر في 10-03ال٣اهىن _ 2  اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في اَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، 2003 ظٍى

ضة الغؾمُت، الٗضص  . 43الجٍغ

. ٢2006اهىن اإلاالُت _ 3

. ٢2016اهىن الغؾم ٖلى ع٢م الٗما٫ _4

ضة الغؾمُت  2015 مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي 01-15الامغ ع٢م _ 5  23 اإلااعر في 40، ع٢م 2015 الجٍغ

لُت  . 2015ظٍى

ضة الغؾمُت ع٢م 2007 ماي 19 اإلااعر في 144-07اإلايكىع الىػاعي ع٢م _ 6  اإلااعزت 34 الهاصع بالجٍغ

. 2007 ماي 22في 

ضة الغؾمُت ع٢م 198-06اإلاغؾىم الخىُٟظي _ 7 . 2006 ظىان 4 اإلااعزت في 37 الهاصع بالجٍغ

 الظي ًدضص ٦ُُٟاث حؿُحر خؿاب الخسهُو 2017 ماًى 22 اإلااعر في 170-17اإلاغؾىم الخىُٟظي _ 8

ني للبِئت302-065الخام ع٢م  .   الظي ٖىىاهه  الهىضو١ الَى

:   اإلاهاصع واإلاغاظ٘ باللٛت الاظىبُت

_1   Audre  Aknin، Developpement  durable ، cabion de gem den ،paris ،2012 

 _2    Gilles cote . La participation  des  acteurs  sociaux a  l evaluation  et suivi des  impacts  

enivrement  et soliom.  Presente  comme exigence  partielle  du doctorat. Univrsite du 

quebec. 2004. 

اث بُضاٚىظُت،   مُبٖى

ت بٗىىان مٟاَُم خى٫ الخىمُت اإلاؿخضامت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت _ 1 قىبي نىعٍت ، مُبٖى

لىم الدؿُحر،  ت ٖو .  2017-2016والخجاٍع
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ت مىظهت للُلبت _ 2  ، ٧لُت LMDلجىاٝ ٖبض الغػا١، مدايغاث في م٣ُاؽ ظباًت اإلااؾؿت، مُبٖى

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ  ت ٖو  .2018-2017، 3الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع



 ملخص الدزاطة
 

 

 

 :ملخص

مً خاللها ثطسكىا إلى والتي     ثىاولىا في دزاطخىا مظاهمة الجباًة البُئُة في ثحلُم الحىمُة املظحدامة في الجصائس 

 .أهىاع الظسائل والسطىم البُئُة ، هُفُة فسطها في الجصائس مً احل الحد مً الحلىذ واملحافظة على البِئة 

        خلصد الدزاطة إلى إن الجباًة البُئُة جعحبر أداة مظاعدة في ثحلُم الحىمُة املظحدامة في الجصائس وفلا 

م ثطبُم إلاحساءات البُئُة  اطحجابة لللىاهين الخاصة  ألبعادها الاححماعُة والاكحصادًة والبُئُة عً طٍس

بحماًة البِئة ، حُث بُيد الىحائج ان معظم املؤطظات محل الدزاطة تهحم باللظاًا البُئُة ، هرا ما ًؤهد 

 .كىاعة املؤطظات بمشسوعُة الظسائل وزطىم البُئُة 

  الجباًة، الجباًة البِئة، الحىمُة املظحدامة، الجصائس: اليلمات املفحاحُة

Abstract : 

In Our study, we discussed the contribution of environmental taxation to the achievement of 

sustainable development in Algeria, through which we addressed the types of environmental taxes 

and fees imposed in Algeria in order to reduce pollution and preserve the environment. 

The study concluded that environmental collection is an instrument to help achieve sustainable 

development in Algeria in accordance with its social, economic and environmental dimensions by 

applying environmental measures in response to environmental protection laws. 
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