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يف السنوات األخرية حبيث أصبحت حمل النقاش واحلوار يف  متنامياعرف االهتمام بالبيئة اجتاها  
يرتبط باإلنسان  ألا متثل اال احليوي الذيكثري من الندوات واملؤمترات وحديث العام واخلاص، 

  .كذلك ألا أصبحت تعاين مشاكل عديدةارتباطا وثيقا، و
متثل البيئة احمليط الطبيعي الذي تعيش فيه الكائنات احلية املختلفة يف حالة توازن يضمن       

الضرورة احمليط البيئي ته األساسية، ويتبع ذلك باحاجيوإنتاجها مبا خيدم اإلنسان و واستمراريتها
االجتماعية، لذلك وجب عليه تبين أو إتباع سياسات يف ج عن أنشطة اإلنسان االقتصادية والنات

تقع على  ةهذا اال تتالءم مع حاجياته وما يضمن محاية بيئته، حيث جند أن هناك مسؤولية كبري
يف رسم السياسات ووضع  عاتق املؤسسات احلكومية وغري احلكومية، الوطنية منها والدولية

. التدهور نالتشريعات والقوانني الالزمة للمحافظة على سالمة وفعالية األنظمة البيئية ومحايتها م
العقود  وهنا يظهر لنا ضرورة مشاركة اتمع املدين يف صياغة وبلورة هذه السياسات، ألنه يف

 كل ااالت وعلى كل األخرية كانت هناك دعوة ملحة بضرورة إدخاله كعنصر أساسي يف
  .املستويات احمللية والعاملية، مع مراعاة اختالف وتباين هذا املفهوم ودرجة فعاليته من مستوى آلخر

تعد مشكلة احلفاظ على البيئة من القضايا الشائكة اليت باتت تؤرق شعوب دول العامل مع   
إىل ممارسة فعلية نتج عنها  حلول القرن الواحد والعشرين، وقد ترمجت هذه الشعوب وعيها هذا

ظهور منظمات تم أساسا بالبيئة، هذه األخرية اليت أصبحت متارس ضغطا على احلكومات قصد 
اختاذ اإلجراءات الكفيلة حبماية البيئة، وبالتايل محاية اإلنسان وضمان استمرار يته، ومن الواضح أن 

دودا يف دول العامل الثالث اليت من ضمنها انتشار الوعي البيئي وروح املواطنة البيئية ال يزال حم
  . اجلزائر، وهذا مرتبط بأوضاع البلدان ومشاكلها السياسية واالقتصادية والثقافية

  :أمهية املوضوع
بالنظر إىل الدور املتزايد واملتعاظم للمجتمع املدين يف خمتلف ااالت وعلى كل األصعدة 

ورة املشاكل البيئية وضرورة معاجلتها خاصة بعدما فإن أمهية هذه الدراسة تكمن يف إبراز خط
أصبحت ذات بعد عاملي، ورصد الدور احلقيقي والفعلي ملنظمات اتمع املدين يف صياغة 

  . السياسات البيئية كطرف غري رمسي ميثل تأييد املواطنني ويعكس جناعة السياسات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  :مربرات اختيار املوضوع
  .أسباب منها املوضوعية والذاتيةيعود اهتمامي ذا املوضوع لعدة 

  :املربرات املوضوعية -أ
تنامي احلديث عن دور اتمع املدين وازدياد أدواره على كل املستويات، حيث أصبح يأخذ  -1

مات اتمع املدين الناشطة يف اال يبعدا عامليا، كذلك كان اإلمجاع على ضرورة دراسة تنظ
  .لبيئية العامليةالبيئي والتأثري على القرارات ا

املشاكل البيئية اليت أصبحت أعمق وأكثر تعقيدا نتيجة االنتهاكات من طرف العديد من  -2
األطراف مبا فيها املواطنون والدول، وانتقال االهتمام من اجلانب احلكومي إىل اجلانب املدين هذا 

  .يف هذا االاألخري الذي تعد تدخالته وأطروحاته أكثر جرأة من التدخالت احلكومية 
عجز الكثري من الدول الفقرية يف مواجهة هذا التحدي خاصة أا ال متلك اخلربة والكفاءة  -3

واملوارد املالية الكافية فهي ما زالت يف مرحلة تأسيس هذه املؤسسات وعليها إعادة بناء قدراا 
  .لتكون أكثر جدية وفعالية

  : املربرات الذاتية - ب
لشخصي ملعاجلة هذا املوضوع يف نقص الدراسات يف هذا اال كذلك حماولة يتمثل الدافع ا -1

إعطاء حتليل أو تشخيص ملا هو عليه يف العامل واجلزائر، وحماولة إجراء مقارنة ضمنية ملا توصلت 
إليه اجلزائر خبصوص توسيع أدوار اتمع املدين خاصة يف اال البيئي الذي أخذ حيزا واسعا 

  .نقاشات القرنوكبريا يف 
تلبية مليويل اخلاص للمجال البيئي، خاصة وهو يواجه حتديات وصعوبات كثرية جتعل عالمات  -2

استفهام كثرية حتوم حول مصري الكرة األرضية بعد ثقب األوزون وكذلك التغريات املناخية حيث 
  .تعترب مواضيع الساعة

ات املواطنني خاصة يف اال البيئي من معرفة مدى مسامهة اتمع املدين يف حتديد احتياج -3
خالل مشاركته يف صياغة سياسات بيئية تتماشى ومطالب مجهور املواطنني وإن مل يدركوا أمهية 

  .مشاركتهم يف حتديد السياسات اليت ختدمهم نكون أمام مهمة أخرى للمجتمع املدين
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  :اإلشكالية
سات البيئية يقودنا إىل وضع مؤشرات إن احلديث عن دور اتمع املدين يف صياغة السيا

لقياس هذا الدور لكن هذه املؤشرات ال ميكن تطبيقها يف كل مكان وزمان، فهناك حمددات كثرية 
حبكم العالقة بني هذين املتغريين، فالدور الذي يلعبه اتمع املدين العاملي ليس نفسه الذي يلعبه 

 من حيث درجة التأثري والتنظيم، ومنه كانت اتمع املدين احمللي ال من حيث الوسائل وال
  .إىل أي مدى يؤثر اتمع املدين يف صياغة السياسات البيئية : اإلشكالية التالية
  :األسئلة الفرعية

هل اتمع املدين يتمتع باستقاللية تضمن له القيام بأدوار فعالة يف رسم السياسات العامة  -1
  .عموما والسياسات البيئية خصوصا؟

  ما هو واقع السياسات البيئية املتبناة يف اجلزائر بالنظر إىل املشاكل اليت تواجهها؟ -2
  :حدود اإلشكالية
تناولت هذه الدراسة على مستويني عاملي وحملي وحاولت من خالل ذلك طرح  :احلدود املكانية

  .مقارنة ضمنية حول تأثر الثانية باألوىل
ينة لكن حاولت التركيز أكثر على السنوات األخرية وإعطاء آخر مل أحدد فترة مع :احلدود الزمانية

  .التطورات واملستجدات
  :الفرضيات

  .استقاللية مؤسسات اتمع املدين تضمن هلا املشاركة بفعالية يف رسم السياسات البيئية -
السياسات البيئية تكون ناجحة ومتكاملة إذا تعددت األطراف املشاركة يف صنعها السيما  -

  .املدنية منها
  :املناهجاملداخل و

حتتاج كل دراسة علمية إىل إتباع عدة مناهج وأدوات ومقاربات تسمح بالتقرب من 
املوضوع وتساعدنا على نفي أو إثبات الفرضيات املقدمة، سواء كانت هذه املناهج رئيسية أو 

خلة ومتكاملة فيما مكملة فهي كلها تساعد على فهم املوضوع حمل الدراسة وعادة ما تكون متدا
  .بينها بشكل علمي ومنطقي وموضوعي

اعتمدت على املنهج التارخيي لسرد بعض األحداث التارخيية وسري تطور بعض املصطلحات 
  .من خالل تتبع األحداث وحتليلها
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كذلك املنهج البيئي املقارن الذي مسح بإجراء مقارنات ضمنية بينت من خالهلا السياسات  
  .املستوياتالبيئية على كل 

كما استعملت املنهج الوصفي الذي أردت من خالله التوصل إىل معرفة دقيقة وتفصيلية 
عن عناصر موضوع البحث، وتبيان الواقع البيئي يف اجلزائر من خالل التقارير واملستندات اليت 

  .ليةحصلنا عليها من خمتلف اجلهات املعنية، وهذا ما يفيد بالتنبؤ أو التصور لسياسات مستقب
أيضا اعتمدت على مدخل مهم جدا خيص املوضوع وهو مدخل اتمع املدين والدولة من  

  .خالل رصد العالقة بينهما يف كل فترة خاصة يف الفصل األخري
  :الصعوبات

تواجه عادة عملية البحث أو إعداد البحث العلمي جمموعة من الصعوبات، حياول الباحث 
واجهتين يف إعداد هذا املوضوع تعلق األمر بقلة املراجع خاصة جتاوزها فبخصوص الصعوبات اليت 

اليت تربط بني اتمع املدين والسياسة البيئية، وأغلب الدراسات املوجودة تتمحور حول محاية البيئة 
وليس صياغة سياسات بشأا، كذلك صعوبة احلصول على الوثائق الرمسية واإلحصائيات الدقيقة 

  .من كل هذه الصعوبات حاولت إجناز موضوع البحث بالطريقة العلميةللموضوع، على الرغم 
  :توزيع الدراسة

  :لدراسة هذا املوضوع ارتأيت تقسيمه إىل ثالث فصول بعد التقدمي له، وتطرقت فيه إىل
وتناولت فيه اإلطار املفاهيمي للدراسة من خالل التطرق إىل املفهومني احملوريني  الفصل األول -

  .  مها اتمع املدين والسياسة البيئيةيف املوضوع 
وتطرقت فيه إىل مشاركة اتمع املدين العاملي يف السياسات البيئية وتناولته من  الفصل الثاين -

  :خالل النقاط التالية
أهم املؤمترات الدولية املتعلقة بالبيئة باعتبار أن كل القرارات والنتائج اليت خترج ا هذه  -

  .سياسة بيئية عاملية املؤمترات تعد
  .دور املنظمات غري احلكومية يف هذه السياسات  -

مث االنتقال من املستوى العاملي إىل املستوى اإلقليمي بدراسة عن الوطن العريب، يف نفس الفصل 
  .طرحت أهم السياسات البيئية يف الوطن العريب وواقع مشاركة اتمع املدين فيها

  :الدراسة فيه للجزائر من خالل شرح النقاط التالية فخصصتالفصل الثالث أما  -
  .السياسة البيئية يف اجلزائر -
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  .اتمع املدين اجلزائري ودوره يف صياغة السياسات البيئية -
يف األخري نصل إىل خامتة كانت عبارة عن خالصة لكل ما مت التطرق إليه باختصار وطرح 

  .تواضعة اليت تفعل دور اتمع املديننتائج هذه الدراسة مع بعض االقتراحات امل
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   متهيد
حبيث  ،تغريات عميقةلالعشرين خضع مفهوم الدولة التقليدي يف بداية القرن الواحد و 
انتقال بعض املهام من القطاع احلكومي إىل القطاع املدين هذا األخري الذي يعرب عن جممل  لوحظ

واملؤسسية، اليت هلا هدف تعمل ألجله، عادة ما يكون غري ميومة التنظيمات اليت حتمل صفة الد
رحبي وجه لفئة أو شرحية معينة، هذا التحول واالنتقال جاء بعدما مر مفهوم اتمع املدين 
بتطورات عديدة وسري تارخيي حافل يف النهاية، وظهر بالشكل احلديث ملا هو عليه اتمع املدين 

ذا الفصل التركيز على مفهومه بتبيان عملية تطوره، وكذلك أهم أركانه، اآلن، لذلك ارتأينا يف ه
  .مث تطرقنا إىل بعض الوظائف اليت بدأت تتوسع بشكل مطرد

خبصوص السياسة البيئية فهي جزء من السياسة العامة تعرب عن جمموع القرارات والربامج 
ي بعد مناقشتها مع أطراف متعددة، أو تتبناها الدولة يف اال البيئ ،واإلجراءات اليت تصدرها

تكون السياسة البيئية أكثر جناعة وفاعلية إذا تعددت األطراف املشاركة يف صنعها هذا ما جيرنا إىل 
  .ربط هذا املفهوم باملفهوم السابق

حاولنا التعرض ألهم مفهومني يف هذا املوضوع بتخصيص مبحث  أيضا يف هذا الفصل
 .لسياسة البيئيةل ومبحث آخر لدراسة مفهوم اتمع املدين
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  تمع املدينمفهوم ا :املبحث األول
يف هذا املبحث حناول تبيان السياق التارخيي واملعريف ملفهوم اتمع املدين، الذي اكتسى 
مضامني سياسية وإيديولوجية، ودالالت معرفية متنوعة، مع حماولة اإلحاطة ببعض مقتضيات هذا 

  .اخل سامهت يف تشكيل معامله وحمدداته الرئيسية... ئص، املفهوم من أركان، خصا
  تعريف اتمع املدين وأركانه :املطلب األول

  تعريف اتمع املدين:  أوال
  :لغــة/ أ

مل يرد فيها، بل  Civil Societyبالرجوع إىل القواميس واملوسوعات جند أن مصطلح 
  . للتعبري عن مصطلحات أخرى "Civil"وردت فقط كلمة 

مبعىن العصيان املدين،  "Civil disobedience"يظهر املصطلح األفكار يف معجم تاريخ 
أنه عبارة عن مقاومة حضارية أو متميزة،  فهووتطلق عليه هذه الصفة مبعىن عصيان القانون املدين 

  .)1(وهو اشتقاق من عصيان املواطنني الناجم عن انعدام احلقوق املدنية
للتعبري عن جمموعة دالالت ذات عالقة  "Civis"يف الالتينية  "Civil"كذلك يستعمل لفظ 

باملواطن وتناقض كل ما هو عسكري، رمسي، ديين، وكذلك يعرب عن ضد متوحش أو مهجي، 
لمجتمع الرمسي أي خارج لخمالف و خارج يدل على كل ما هو" Civils"وعليه فإن تعبري مدين 

  .)2(املؤسسات احلكومية

                                                
  .207. ، ص)2006( 15، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية "اتمع املدين كبديل سياسي يف الوطن العريب"يور الطاهر، بلع )1(
، جامعة فرحات عباس بسطيف اجلزائـر،  "احلكم الراشد واستراتيجيات التنمية يف العامل النامي: "مأخوذ من ورقة قدمت يف امللتقى الدويل حول )2(

  .2007أفريل  8-9
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  :اصطالحا/ ب
اإلشارة إىل أنه من الناحية العلمية توجد صعوبة يف إجياد تعريف جامع ودقيق ومتفق  جتدر

 ،عليه، فبالرغم من شيوع استخدام هذا املفهوم إال أنه مل يتم االتفاق على تعريف حمدد ودقيق له
فهناك تفاوت يف حتديد عناصره وتشكيالته، ومن بني أهم التعريفات املقدمة للمجتمع املدين ما 

  :يلي
جمموعة التنظيمات التطوعية احلرة اليت متأل اال العام بني : "يعرفه سعد الدين إبراهيم على أنه -1

األسرة والدولة لتحقيق مصاحل أفرادها ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري االحترام، التراضي والتسامح، 
ات، األحزاب، األندية اتمعات، الروابط، والنقاب: ا تشمل تنظيمات اتمع املدين علىلذ

  .)3("والتعاونيات أي كل ما هو غري حكومي وكل ما هو غري وراثي
تعريفا للمجتمع املدين  1996قدم مركز دراسات الوحدة العربية يف ندوة نظمها عام  -2

مجلة املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعمل يف ميادينها : "واعتربه
يف استقالل عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة، منها أغراض سياسية كاملشاركة يف  املختلفة

صنع القرار على املستوى الوطين والقومي ومثال ذلك األحزاب السياسية، ومنها أغراض نقابية 
كالدفاع عن مصاحل أعضائها، ومنها أغراض ثقافية كما يف احتادات الكتاب واحملققني واجلمعيات 

فية اليت دف إىل نشر الوعي الثقايف وفقا الجتاهات أعضاء كل مجاعة، ومنها أغراض الثقا
  .)4("للمسامهة يف العمل االجتماعي لتحقيق التنمية

خمتلف اهليئات والتنظيمات التطوعية اليت تنشأ مبقتضى اإلرادة احلرة ": ويعرف أيضا على أنه -3
األحزاب السياسية، : ومنها على سبيل املثال ألعضائها بقصد محاية مصاحلهم والدفاع عنها،

  .)5("التنظيمات النقابية، االحتادات املهنية، مجاعات املصاحل واجلمعيات األهلية

                                                
  .167.ص): 2006( 15 جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "الواقع والتحديات: اتمع املدين"ليندة نصيب،  )3(
هيئـات  : "ورقة حبث قدمت يف مؤمتر التوافق السنوي الثالث حـول " (األدوار التكاملية ملختلف هيئات اتمع املدين"فهيمة خليل أمحد العيد،  )4(

  .10.، ص)2006أفريل  11-10، الكويت، "التنمية الوطنيةاتمع املدين و
  .22.ص): 2000( 142ة جملة السياسية الدولي، "التطور الدميقراطي يف الوطن العريب، قضايا وإشكاليات"حسنني توفيق إبراهيم،  )5(
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اتمع املدين هو خمتلف األبنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية " -4
لتفاعالت والعالقات واملمارسات بني القوى واحلقوقية اليت تنتظم يف إطارها شبكة معقدة من ا

اليت حتدث بصورة ديناميكية ومستمرة من خالل جمموعة ووالتكوينات االجتماعية يف اتمع، 
  .)6("املؤسسات اليت تنشأ طواعية، وتعمل باستقالل عن الدولة

مات غري منظ دين أيضا أنه يعين باختصار جمموعمن بني التعاريف اليت قدمت للمجتمع امل -5
صلحة وتضم أفرادا جيتمعون للسعي وراء حتقيق مصلحة مشتركة أو م ،طوعية ال رحبيةالكومية احل

ضاء الواسع الواقع بني املواطن والدولة حيث يربز إرادة املواطنني عامة، أو بعبارة أخرى هي الف
تسعى إىل السلطة،  وتتحرك خارج الرعاية الرمسية للدولة، وهذا ال يعين أا ضد الدولة ألا ال

النقابات العمالية، واملنظمات غري احلكومية، : عامليا ضمن أنواع خمتلفة منها اوقد مت تصنيفه
  .)7(مجعيات نسائية ومجعيات الشباب، إضافة إىل التجمعات الدينية

هو جممل املؤسسات اليت تم وتناقش وتطرح قيما وقضايا ذات : تعريف اتمع املدين العاملي -
ويشمل اجلمعيات والروابط ... ة عاملية كحقوق اإلنسان، السالم، العدالة، التنمية، البيئةمس

  .)8(اخل... والنقابات واهليئات املهنية واالس النيابية واملنتديات الفكرية والشبكات االتصالية 
، بغرض حتقيق املؤسسات والتنظيمات اليت ينظم إليها األفراد طواعية اتمع املدين هو جمموع -

مصلحة عامة أو جمموعة مصاحل، فاتمع املدين جيب أن يضم عناصر منها املؤسسية، الطوعية، 
  .واهلدف املشترك

خر والشعور ة والتدريب على احترام الذات واآلاتمع املدين يتم تعلمه عن طريق املمارس -
  .باملسؤولية املدنية والشخصية واحترام احلقوق

                                                
ــدي،   )6( ــران العبي ــة عم ــر مجع ــة "عم ــق الدميقراطي ــدين يف حتقي ــع امل ــع "دور اتم ــفح املوق ــوم، مت تص ــوبر17 :ي  2007أكت

(http://www.annabaa.org/nbahome/nba72/Door.htm). 
 ،2008ديسـمرب 12: ، مت تصـفح املوقـع يـوم   "-مدخل آخر للحوار بني الشـمال واجلنـوب  -اتمع املدين ومحاية البيئة "قاسم الربيدي،  )7(
.)thawra.alwehda.gov.s4/-print-veiw-asp ?File Name 73086436320051206122003-10K-( 
ــعيد،  )8( ــيد س ــد الس ــديات "حمم ــعوبات والتح ــاملي، الص ــدين الع ــع امل ــوم"اتم ــع ي ــفح املوق ــانفي 12: ، مت تص ، 2009ج

(http://www.Islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/04/article 01.shtml)  
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  ان اتمع املدين أرك:  ثانيا 
خنلص إىل جمموعة من العناصر املكونة للمجتمع املدين  فمن خالل كل ما تقدم من تعار ي

  :)9(املتفق عليها من قبل أغلب الباحثني وهي تشمل
  ):الطوعي(الفعل اإلرادي احلر / أ

ألسرة اتمع املدين يتكون باإلرادة احلرة، لذلك فهو خيتلف عن اجلماعات القرابية مثل ا
والعشرية والقبيلة، واليت ال دخل للفرد يف اختيار عضويتها، فهي مفروضة عليه حبكم املولد أو 
اإلرث، وتشري فكرة الطوعية هذه إىل جمموعة الظواهر املهمة يف تكوين التشكيالت االجتماعية 

  .املختلفة
  ):املؤسسية(التنظيم اجلماعي / ب

ات، كل تنظيم فيها يضم أفرادا أو أعضاء اختاروا اتمع املدين هو جمموعة من التنظيم
ة؛ ولكن بشروط يتم التراضي بشأا أو قبوهلا ممن يؤسسون التنظيم أو حض إرادم احلرعضويته مب

  ".اتمع التقليدي العام مبفهومه الكالسيكي"ينظمون إليه فيما بعد، وهذا ما مييزه عن 
  :الركن األخالقي والسلوكي/ ج

الركن على قبول االختالف والتنوع بني الذات واآلخرين، وعلى حق  وينطوي هذا
اآلخرين يف أن يكونوا منظمات جمتمع مدين حتمي وتدافع عن مصاحلهم املادية واملعنوية، وااللتزام 
يف إدارة اخلالف داخل وبني مؤسسات اتمع املدين، وبينها وبني الدولة بالوسائل السلمية، ويف 

  .ام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلميضوء قيم االحتر
  التارخيي ملفهوم اتمع املدين التطور :املطلب الثاين

رة تطور تارخيي من املتعارف عليه أن اتمع املدين قرين الفكر الغريب، ومع هذا فقد خضع لصريو
مرحلة تعين شيئا  أا يف كل ستخدامات ليس هلا مضمون واحد، إذيريات واحافلة كانت ذات تغ

مفهوم اتمع املدين يف ظل املدرسة الكالسيكية مث : خمتلفا وعليه سنقسم هذه الدراسة إىل مرحلتني
  .بعد ذلك يف الفكر الغريب املعاصر

                                                
  .100 -99. ص ص ):1999( 3 جملة عامل الفكر، "تطور اتمع املدين يف مصر"أماين قنديل،  )9(
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  اتمع املدين يف الفكر الغريب الكالسيكي: أوال
ن وجود عالقة بني يف البداية دخلت فكرة اتمع املدين إىل الفلسفة السياسية كتعبري ع

  .)*(العقد االجتماعي مدرسةقطبني مها اتمع والسياسة، وذلك من خالل 
إن التحول الذي حدث يف الفكر السياسي الغريب خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر 
من خالل رغبته يف اخلروج من أزمنة العصور الوسطى، وإعالنه قطيعة مع النظام القدمي الذي يقوم 

الربط بني السلطة والقدسية، أدى إىل تبين نظام جديد يقوم على أسس خمتلفة تتمحور كلها على 
  .)10(يف األفكار اليت نادى ا فالسفة العقد االجتماعي

تقوم نظرية العقد االجتماعي على تنازل مجيع األفراد عن كافة حقوقهم، فاتمع الوحيد املمكن 
طبيعي تسوده حالة من اخلوف وعدم االستقرار والدولة وأي جمتمع  ،كمجتمع مدين هو الدولة

-قد االجتماعي ما لبثت هذه احلالة ، لكن مع تطور مفهوم العله األمن واالستقرار هي اليت توفر
  .)11(أن حتولت إىل جمتمع قادر على تسيري ذاته دون اللجوء إىل الدولة -أي احلالة الطبيعية

ملفهوم وتداخله مع نظرية العقد االجتماعي يف حد جتدر اإلشارة إىل ارتباط ا هوبز عند
ذاا، فهو يعترب أن أصل اتمع هو ضرورة اخلروج من الصراع الالمتناهي الذي يتولد عن قانون 

يظهر له مناسبا حلماية نفسه والوصول إىل ما حالة الطبيعة، أي أن من حق كل شخص أن يفعل 
  .)12(فالتعاقد هو التنازل اإلرادي عن احلرية ،خيلقه االتفاقالغاية املنشودة، يف إطار التعاقد الذي 

انتقد هوبز، ليس بسبب نشره لفكرة السلطة املطلقة وإمنا بسبب عدم اشتقاقه هلذه السلطة 
  .)13(املطلقة من احلق اإلهلي، واعتربها من صنع البشر

ك شكل احلكم املطلق، ذا فاتمع املدين عنده هو اتمع القائم على التعاقد ولو اختذ ذل
هدفه األساسي احلفاظ على " طوعي"ويتبني أن دخول األفراد جتربة اتمع املدين هو دخول 

                                                
هوبز، لوك وروسـو  : تعد من أوىل املدارس الفكرية اليت ظهرت يف ايات القرن السادس عشر، من أشهر فالسفتها: مدرسة العقد االجتماعي )*(

نظريـة اتمـع   تعترب إسهامات هؤالء وما ترتب عليها من جدال وخالف أوىل مصادر التراكم النظري واملعريف الذي استفادت منه وبصور خمتلفة 
  .املدين

  .18.، ص)2000مركز دراسات الوحدة العربية،  :بريوت(، مستقبل اتمع املدين يف الوطن العريبأمحد شكر الصبيحي،  )10(
، )2000مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،     :بريوت( 2، ط-مع إشارة للمجتمع املدين العريب- اتمع املدين دراسة نقديةعزمي بشارة،  )11(

  .45.ص
مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،     : بريوت( اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطيةسعيد بن سعيد العلوي وآخرون،  )12(

  .53-52.، ص ص)1992
  .80.سابق، صالرجع املعزمي بشارة،  )13(
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حقوقهم املتساوية، اليت كانوا يتمتعون ا يف ظل القانون الطبيعي، على أن تقوم سلطة قوية 
زام األفراد بطاعة هذه تتموقع فوق اجلميع حبماية هذه احلقوق وتسهيل ممارستها، فيكون بذلك الت

السلطة واخلضوع هلا مبثابة الشرط الضروري لنجاح هذه السلطة يف القيام بوظيفتها وهي متثل 
  .)14(الدولة

الذي يعترب من أكرب مفكري مدرسة العقد االجتماعي اهتماما مبفهوم اتمع  جون لوكأما 
ان حقوقهم املتساوية اليت متتعوا ا املدين، والذي يقصد به ذلك اتمع الذي يدخله األفراد لضم

ريى أن غياب سلطة قادرة على الضبط يف اتمع الطبيعي يهدد ممارسة فيف ظل القانون الطبيعي، 
  .األفراد حلقوقهم، لذلك اتفقوا على تكوين اتمع املدين ضمانا هلذه احلقوق

ن ويعربان عن ولة مترادفاتمع السياسي أو الداتمع املدين وا مفهوم رأى جون لوك أن
  .)15(شيء واحد هو االنتقال من حالة الطبيعة إىل حالة االجتماع

وذا جعل لوك اتمع مصدر شرعية الدولة وهو قادر على مراقبتها وعزهلا، وهو يفضل 
  .)16(العزل املنظم عن طريق االنتخابات الدورية بدال من العصيان العنيف واحلروب األهلية

  :ن خالل كتاباته فقد أعطى السيادة خاصيتني أساسيتنيأما روسو وم
   .هي أن السيادة ال تقبل أن تكون حمل تفويض ألن اإلرادة ذاا ال تنتقل :األوىل
أن السيادة ال تقبل التجزئة، فالعقد عند روسو جيب أن يؤسس شعبا قائما برؤسائه  :الثانية

  .)17(تنازل عنهاأو من دوم، وإرادة عامة ال تتجزأ وال ميكن ال
كما أكد روسو يف كتابه العقد االجتماعي على ضرورة البحث عن نظام مدين جديد 

يؤسس  اجديد اإيديولوجي اخارج النظام الكنسي القائم، ويتقاطع مع النظام القدمي ويوقع عقد
وهي  ،مليالد اتمع املدين، والتركيز باخلصوص على الغايات واألهداف البعيدة لفلسفة التعاقد

 )حق احلياة، حق احلرية، حق امللكية(احلماية واحملافظة على احلقوق األساسية للفرد املواطن خاصة 
)18(.  

                                                
  .20.سابق، صالرجع املأمحد شكر الصبيحي،  )14(
  .93.، ص)2000الدار الثقافية للنشر، : القاهرة( السياسية اإلسالمية واتمع املدين اجلماعاتأمحد حسني حسن،  )15(
 . 20.سابق، صالرجع املأمحد شكر الصبيحي،  )16(
 .هاملرجع نفس)17(
: 2008تمربسـب 02: مت تصـفح املوقـع يـوم   ".مفهوم اتمع املدين بني الفلسفة السياسية الغربية والسوسيولوجيا املعاصـرة "عمر برنوصي،  )18(

http://www.amanjordan.org/aman-Studies/wmview.php?artid=775). (  
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  اتمع املدين يف الفكر الغريب احلديث: ثانيا
كل من النظريتني الليربالية واملاركسية فهما تلتقيان فيما خيص برزت يف هذه املرحلة 

يف الفكر الكالسيكي مصدرها املباشر، بالرغم من وجود املصدر واألسس ألن كليهما جتد 
اختالف وتباين يظهر بينهما من خالل اختالف نظرما إىل اتمع املدين، فقد اهتمتا بالتمييز بني 

  .اتمع والدولة ويف حتديد منط العالقة بينهما
ز االجتماعي أن تشكيل اتمع املدين يتم بعد بناء الدولة، وهو ميثل احلي هيجليرى 

 و جمتمع احلاجة واألنانية، وبناءواألخالقي الواقع بني العائلة والدولة، فاتمع املدين عند هيجل ه
شكل املفهوم اهليجلي للمجتمع املدين  ،على هذا فهو يف حاجة دائمة إىل املراقبة من طرف الدولة

املدين بأنه جمال وساحة  وصف هيجل اتمع ،)19( عنصر جذب ملنظري الدميقراطية املعاصرين
  .)20(للرتاع والتفكك وتبادل اخلدمات، وأن االستقرار ال يتحقق له إال بوجود الدولة

يعترب هيجل أول من حتدث بصراحة عن وجود فصل بني ما هو سياسي وما هو مدين، 
السياسي،  ميز بني اتمع املدين وبني الدولة السياسة أو اتمع) 1821" (فلسفة احلق"ففي كتابه 

فأدرج مؤسسات اتمع املدين ما بني مؤسسات الدولة ذات السلطة وما بني التجاري االقتصادي 
  .)21(القائم على أساس الربح

الواقعي للدولة، نافيا بذلك مثالية هيجل،  هو األساسفريى أن اتمع املدين  كارل ماركسأما 
مرحلة من مراحل تطور قوى اإلنتاج بعبارة وقد شخصه يف جمموع العالقات املادية لألفراد يف 

أخرى اتمع املدين عنده هو جمال للصراع الطبقي وهو يشكل كل احلياة االجتماعية قبل نشوء 
  .)22(الدولة وهنا يظهر نقده هليجل الذي اعترب اتمع املدين يتشكل بعد نشوء الدولة

طابق مع مفهوم البنية التحتية، بل يف مؤلفات كارل ماركس جند أن مفهوم اتمع املدين يت
يف الواقع أن كارل ماركس مل يعد يستعمل املفهوم، وحاول عن طريق استخدام مفهومي البنية 

  .)23(التحتية والبنية الفوقية، حتديد األسس املادية واإليديولوجية للوجود اتمعي

                                                
  .22 -21.سابق، ص صالرجع امللصبيحي، أمحد شكر ا )19(
  .11.سابق، صالرجع املخليل أمحد العيد،  فهيمة )20(
دور اتمع املـدين يف تنميـة   : "تقى الدويل الثامن حولورقة مقدمة يف املل" (مفهوم اتمع املدين بني العاملية واخلصوصية"عبد اهللا هوادف،  )21(

  .4.، ص)2005نوفمرب  22-20جامعة أدرار، : ، اجلزائر"الدولة
  .22.سابق، صالرجع املأمحد شكر الصبيحي،  )22(
  .64.سابق، صالرجع امليد العلوي وآخرون، سعيد بن سع )23(
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  .مسرحا للتاريخاتمع املدين عند ماركس عموما ميثل جماال للتنافس االقتصادي و
إىل تلك السلسلة " الدميقراطية يف أمريكا"فقد أشار يف كتابه  أليكسيس دي توكفيلأما 

وربط ضمان احلرية  ،الالمنتاهية من اجلمعيات والنوادي اليت ينضم إليها املواطنون بكل عفوية
ربز أمهية املدنية السياسية بالقوانني والعادات أي الوضعية األخالقية والفكرية للشعب، ومن هنا ت

  .وأمهية املواطنة كمكانة قانونية باعتبارها جمموعة أدوار اجتماعية وجمموعة من الصفات األخالقية
ويقول توكفيل أنه البد للمجتمع من عني فاحصة ومستقلة، وهذه العني الفاحصة ليست 

  .)24(م الذايتدائمة اليقظة والقائمة على التنظيعة متعددة من اجلمعيات املدنية سوى جممو
خضع الفكر املاركسي عموما ونظرته للمجتمع املدين خصوصا لتطوير جدي على يد  

من البنية الفوقية،  اونظر إىل اتمع املدين باعتباره جزء ،"آنطونيو غرامشي"الفيلسوف اإليطايل 
اهليمنة عن ) اتمع املدين(وظيفة األول  ،هذه األخرية اليت تنقسم إىل جمتمع مدين وجمتمع سياسي

السيطرة واإلكراه، ومن هنا كانت ) اتمع السياسي(طريق الثقافة واإليديولوجية، ووظيفة الثاين 
 ،الدعوة إىل ضرورة تكوين منظمات اجتماعية ومهنية ونقابية وتعددية هلدف اجتماعي صريح

للتفاعل احليوي املستمر  ليضع البنية الفوقية يف حالة غري متنافرة مع البنية التحتية وإجياد طريقة
  .)25(بينهما

مقاربة مفهوم اتمع املدين عند غرامشي تقوم على ضرورة فهم واستيعاب بعض املفاهيم 
املرتبطة به كالدولة، اهليمنة واإليديولوجية، ذا فإن التصور املقدم للمفهوم يؤكد على أن اتمع 

ماركس وهيجل بأن اتمع املدين جمال  املدين هو جمال للتنافس اإليديولوجي عكس ما قاله
   .للتنافس االقتصادي

يعترب غرامشي اتمع املدين ذلك الفضاء الذي يضم كل ما يسمى باخلاص من املنظمات 
أعطى  .)26(اخل...فية والكنائس ووسائل اإلعالم كالنقابات واملدارس واجلامعات واجلمعيات الثقا

مهما يف اكتساب الوعي لدى الطبقات اليت يتكون منها  غرامشي منظمات اتمع املدين دورا

                                                
  .24 -23.سابق، ص صالرجع املد شكر الصبيحي، أمح )24(
ــز دور مؤسســات اتمــع املــدين يف الصــمود"حممــد فهمــي الشــاللدة،  )25( ــوم"تعزي ــع ي . 2008مــارس18 :، مت تصــفح املوق

(http://www.amanjordan.org/aman-studies/wmview.php?ArTID=568)  
  .119 -117.سابق، ص صالرجع املأمحد حسني حسن،  )26(
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 لدىحتويل سيطرا على جمتمعها إىل هيمنة مقبولة  منمتكني طبقة مسيطرة اقتصاديا ، واتمع
  .)27(أفراده كافة

  :متحورت الرؤية الغرامشية للمجتمع املدين حول فكرتني رئيسيتني مهاوقد 
لى أنه بناء فوقي ميثل حلقة وصل بني البنية االقتصادية نظرة غرامشي إىل اتمع املدين ع -1

والدولة ومن أجل التوفيق بني الدولة واتمع خرج غرامشي مبصطلح املنظومة السياسية يف اتمع، 
وهي منظومة تنصهر فيها كل من الدولة ومنظمات اتمع املدين وفق آلية براغماتية، فمن ناحية 

شروعيتها من خالل كسب رضا وود اتمع املدين، ومن ناحية أخرى تعمل الدولة على تعزيز م
  .)28(تعمل منظمات اتمع املدين على تنفيذ أهدافها بشكل مستقل نسبيا عن الدولة

ربط وظيفة اتمع املدين بوظيفة اهليمنة وميز بني املثقف التقليدي واملثقف العضوي  -2
  .)29(واملهيمن

ملسامهات املقدمة يف صياغة مفهوم اتمع املدين من طرف بالرغم من تعدد واختالف ا
الغرب، جند أن هناك عناصر مشتركة يوافق عليها أغلب الذين حتدثوا عن هذا املفهوم، ومن بني 

  :أهم هذه العناصر
فكرة الطوعية حبيث ينظم األفراد إىل منظمات أو جمموعات طواعية منهم وبإرادم وليس  -

  .جمربين
  .اخل...ة، النقابات، األحزاب،تمع املدين على عدة مكونات من بينها االحتادات املهنيحيتوي ا -
  .الدولة واتمع السياسي ضروريان الستقرار اتمع املدين، ومتتعه بوحدته وأدائه لوظائفه -
  .توسع يف بعض عناصره، أو اتساع تأثريهاالللمجتمع املدين امتدادات خارج حدوده مثل  -
تمتع مؤسسات اتمع املدين باستقاللية نسبية من النواحي املالية والتنظيمية واإلدارية، هذا ما ت -

  .)30(يعكس قدرة األفراد على تنظيم نشاطام بعيدا عن تدخل الدولة

                                                
  .63.سابق، صالرجع املد بن سعيد العلوي، سعي )27(
  .6.سابق، صالرجع املعبد اهللا هوادف،  )28(
  .63.سابق، صالرجع املد بن سعيد العلوي، سعي )29(
  .25 -24.ص صسابق، الرجع املأمحد شكر الصبيحي،  )30(
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  خصائص اتمع املدين ووظائفه :املطلب الثالث
  خصائص اتمع املدين: أوال

يما بينها من حيث التقدم والتخلف ودرجة فعاليتها، ختتلف مؤسسات اتمع املدين ف 
  :ومن أهم املعايري املتبعة يف قياس هذه الفعالية واملؤسسية ما يلي

ويقصد ا قدرة املؤسسة على التكيف مع التطورات الدولية واحمللية، : القدرة على التكيف -1
يف حني أن . إىل حتقيق الفعاليةفكلما استطاعت املؤسسة التكيف مع الوضع القائم كلما أدى ذلك 

  :أنواع ةمجودها وعدم تكيفها يؤدي إىل القضاء عليها أو نقص فعاليتها، ويأخذ التكيف ثالث
  .ويعين به استمرارية املؤسسة مدة طويلة :التكيف الزمين   - أ

ونقصد به استمرار املؤسسة وتعاقب األجيال عليها خاصة على مستوى  :التكيف اجليلي - ب
  .وظهور خنب متجددةالقيادة 

ونعين به قدرة املؤسسة على إحداث تغريات على مستوى أنشطتها  :التكيف الوظيفي -ج
  .ووظائفها وذلك قصد التكيف مع الظروف اجلديدة

  :بتطبيق هذا املعيار على الوطن العريب نالحظ ما يليو   
  .ارتباطها بشخص واحد اتمع املدين باملرحلية، وكذا تتسم مؤسسات -1
نالحظ أيضا أن مؤسسات اتمع املدين يف الوطن العريب مل ختفق فقط يف التكيف بل حىت يف  -2

  .)31(آداء وظائفها األساسية
  :االستقالل -2

من بني أهم معايري قياس فعالية مؤسسات اتمع املدين درجة االستقالل اليت تتمتع ا هذه 
من املؤسسات أو األفراد يسهل عملية السيطرة املؤسسات، وعدم استقالليتها وخضوعها لغريها 

  .عليها وتوجيه نشاطها مبا يتفق مع رؤية املسيطر
 اصبح هلا، حبيث تإن استقاللية مؤسسات اتمع املدين عن الدولة يقلل من سيطرا عليه

 امن لعب دور الوسيط بني الدولة واتمع، وعليه يصبح الفرد مواطن اديناميكية مستقلة متكنه
  .)32(ينتمي إىل مجاعة أو مؤسسة توفر له قدرا من احلماية

                                                
  .33 -32.، ص صاملرجع نفسه )31(
  .11.سابق، صالرجع املبلعيور الطاهر،  )32(
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ميكن حتديد درجة استقالل مؤسسات اتمع املدين عن الدولة من خالل املؤشرات و
  :التالية

  .ظروف نشأة مؤسسات اتمع املدين وحدود تدخل الدولة يف ذلك -
ل حتديد مصادر متويل هذه ويتجلى ذلك من خال: االستقالل املايل ملؤسسات اتمع املدين -

املؤسسات، أي هل تتلقى متويلها أو جزء منه من الدولة، أو من بعض اجلماعات أو اجلهات 
. أم تعتمد على التمويل الذايت من خالل رسوم العضوية والتربعات واألنشطة واخلدمات. اخلارجية

كانت الدولة هي صاحبة إن صاحب التمويل يف مؤسسات اتمع املدين هو صاحب القرار، فإذا 
  .التمويل فإن توجيه أنشطة وأعمال وأهداف هذه املؤسسات سيكون لصاحل الدولة

أي أن ملؤسسات اتمع املدين إدارة خاصة ا : االستقالل اإلداري ملؤسسات اتمع املدين -
استبعاد  تدير ا شؤوا وفق لوائحها وقوانينها الداخلية وبعيدا عن تدخل الدولة ومن مثة

  .خضوعها لسلطة الدولة ورقابتها
إن النظم التسلطية بصفة عامة حترص على منع قيام مؤسسات اتمع املدين، ويف حالة السماح  -

  .)33(بقيامها فهي ختضعها للرقابة والسيطرة وبذلك تصبح عدمية الفعالية
سسة ألن عدم التعدد يؤدي ويقصد بذلك تعدد املستويات األفقية والعمودية داخل املؤ :التعقد -3

فتوزيع فروعها على نطاق واسع يساعد  ،إىل الضعف، وكذا انتشارها اجلغرايف داخل اتمع ككل
  .على حتقيق أهدافها

وفق هذا املعيار فإن مؤسسات اتمع املدين يف الوطن العريب تتمركز معظمها يف العاصمة 
 من عدم االنتشار وهذا ما يشكل مركز ضعف تعاين أو توجد أخرى حملية. قاليم األخرىدون األ

  .هلا يف أداء وظائفها
ويقصد به عدم وجود صراعات داخل املؤسسة ألنه يؤثر على نشاطها، فكلما  :التجانس -4

  .كانت هناك انقسامات وصراعات غري منطقية أدى ذلك إىل ضعف أداء املؤسسة
ىل تقويتها لكن إذا كانت هذه املنافسة وجود تنافس سلمي داخل املؤسسة على إدارا يؤدي إ -

  .والصراع يقوم على أسس شخصية فهو يضعفها

                                                
  .12.، صاملرجع نفسه )33(
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وفق هذا املعيار فإن مؤسسات اتمع املدين يف الوطن العريب ال تتسم بالتجانس وكثريا ما 
  .)34(تعاين من صراعات داخلية تقوم ألسباب شخصية

  :)35(خلصائص من بينهاباإلضافة إىل ما سبق من خصائص هناك جمموعة أخرى من ا
رادة حبيث لن يكون للمجتمع املدين وجود دون متتع أفراده حبرية االختيار والتعبري عن اإل :احلرية

نضمام إىل التنظيمات باختياره وإرادته احلرة لتحقيق غاية معينة كالدفاع جند أن الفرد يسعى لال
  .عن مصلحة أو قضية معينة

وحدات اتمع املدين بااللتزام بقواعد الدستور والقانون وما حيث يتم تأسيس  :التراضي العام
  .تكفله من محاية حلقوق األفراد يف التعبري والتصويت واملشاركة يف مناخ مفتوح لتبادل اآلراء

إن قيام جمتمع مدين حقيقي يستلزم وجود دولة قادرة على فرض  :احترام النظام والقانون القائم
دون هذا ماعات، وية احلقوق اليت ينص عليها الدستور بالنسبة لألفراد واجلالقواعد القانونية ومحا

الدور للدولة سيتحول اتمع املدين إىل كيان أجوف خال من أي معىن، بل األخطر من ذلك أنه 
قد يتحول إىل عدو يهدد حريات األفراد بشكل ال يقل خطورة عن ديد احلكومة املستبدة يف 

  .غياب الدميقراطية
فاتمع الذي تسوده روح املدنية . التسامح هو الذي جيعلنا نطلق صفة مدين على اتمع :التسامح

هو اتمع الذي يقبل فيه األفراد واجلماعات وجود آخرين خيتلفون معهم يف الرأي واملصلحة، 
  .كما حيترمون حقوقهم يف التعبري عن وجهات نظرهم

ايري على مؤسسات اتمع املدين يف اجلزائر واليت حتمل بعد القيام بعملية إسقاط هلذه املع
تمع املدين العريب فإننا جند أ36(تميز بـت انفس مقومات ومسات ا(:  

  .املرحلية وعدم القدرة على االستمرار أو البقاء وارتباطها بشخص واحد -1
  .ليةالتبعية للسلطة وعدم استقالليتها عن الدولة، خاصة االستقاللية املا -2
  .بساطة البنية التنظيمية والتركز يف املناطق احلضارية الكربى دون املناطق الريفية -3
  . عدم التجانس وكثرة الصراعات ألسباب شخصية -4

                                                
  .37-36.سابق، ص صالرجع املد شكر الصبيحي، أمح )34(
)35(

ـــــــــــ،
  .2009جانفي08: مت تصفح املوقع يوم، "خصائص اتمع املدين ووظائفه" 

 )www.3poli.net/civil sociéty/info/cs.roles.htm-62k-( 
اسـات الوحـدة العربيـة،    مركز در: بريوت( اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره لتحقيق الدميقراطيةحممد صفي الدين خربوش وآخرون،  )36(

  .172.، ص)1992
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  وظائف اتمع املدين: ثانيا
يضطلع اتمع املدين بوظائف عديدة سواء كانت هذه اخلدمات واألنشطة اليت يقوم ا 

موجهة للمجتمع، إذ أننا جند أن فعالية مؤسسات اتمع املدين تنطوي على موجهة للحكومة أو 
أهداف أوسع وأعمق مثل املشاركة مبعناها الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وهذه 
املشاركة هي اليت تسمح للمجتمع املدين وتتيح له فرصة مراقبة مجيع البىن االجتماعية مبا فيها 

وضبطها وتصحيح مسارها، إن وظيفة اتمع املدين هي وظيفة تسيريية شاملة  الدولة نفسها
  .للمجتمع كله حيافظ فيها اتمع املدين على استقالليته عن الدولة

تلعب منظمات اتمع املدين دورا كبريا يف حتقيق املشاركة السياسية، ومراقبة احلراك 
  .)37(لالسياسي واالجتماعي واملسامهة فيه بشكل فاع

يسعى اتمع املدين إىل اإلصالح وتصحيح األخطاء احلكومية واملطالبة بتعديل السياسات 
من خالل التنبيه إىل أوجه القصور ووقف املمارسات اليت تتعدى على حقوق األفراد بالكشف عن 

  .األخطاء وحماسبة احلكومة عليها
بط سلوك األفراد واجلماعات اجتاه اتمع املدين أداة لفرض الرقابة على سلطة احلكومة وض

بعضهم البعض، نتيجة احلقوق والواجبات اليت تترتب على الفرد نتيجة انضمامه هلذه املؤسسات، 
وهو يوفر قناة للمشاركة االختيارية يف اال العام واال السياسي، كما تعد منظمات اتمع 

  .احلرة واملشاركة اإلجيابية النابعة من التطوعاملدين أداة للمبادرة الفردية املعربة عن اإلرادة 
يضطلع اتمع املدين كذلك بوظيفة التنشئة االجتماعية والسياسية واليت تعكس قدرته على 
اإلسهام يف عملية بناء اتمع أو إعادة بنائه من جديد من خالل غرسه موعة من القيم واملبادئ 

  .)38( ...مل املسؤولية التعاون، االنتماء، التضامن وحت: منها
تقوم أيضا مؤسسات اتمع املدين بوظيفة الوساطة والتوفيق لذا فهي تتحرك مباشرة للتأثري 

نقطة اتفاق والتقاء بني اآلراء املتعددة إىل لوصول لعلى عملية تشريع ووضع القوانني ودف 
  .كأساس لالستقرار

                                                
  .2009جانفي20 :، مت تصفح املوقع يوم"-املفهوم والوظائف–اتمع املدين " ــــــ، )37(
)www.doroob.com/?p=18295-65k-( 
  .سابقالرجع امل، "خصائص اتمع املدين ووظائفه" )38(
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ديهم قنوات مفتوحة لعرض آرائهم وجود جمتمع مدين مبؤسسات قوية يشعر األفراد أن ل
ووجهات نظرهم حبرية حىت ولو كانت تعارض احلكومة وسياساا، والتعبري عن مصاحلهم 
ومطالبهم بأسلوب منظم وطريقة سلمية دون احلاجة إىل استعمال العنف طاملا أن البديل السلمي 

ن على واملواطنة وبأم قادروباالنتماء متوفر ومتاح، هذه الوظيفة تؤدي إىل تقوية شعور األفراد 
  .املبادرة بالعمل اإلجيايب التطوعي

صحيح أن وظيفة منظمات اتمع املدين هي الدفاع عن املصاحل اخلاصة املشتركة لفئات 
معينة إال أا كذلك متد يد العون واملساعدة للمحتاجني وتقدم خدمات خريية اجتماعية هدفها 

جد على هامش اتمع، وتتنوع أشكال املساعدة ما بني مساعدة الفئات الضعيفة اليت تو
  .اخل...مساعدات مالية وأخرى خدماتية كبناء املدارس واملستشفيات 

اتمع املدين هو أداة هامة لتحقيق االستقرار إال أن ذلك ال يعين أنه ال حيقق التغيري  
تنمية تؤكد على معىن جديد هلا وهو والتطوير، فمنذ فترة قريبة بدأت املنظمات الدولية املهتمة بال

التنمية باملشاركة على أساس أن جتارب التنمية العديدة قد أصاا الفشل ألنه مت فرضها من جانب 
احلكومة على احملكومني دون إشراكهم فيها، بينما أثبتت حاالت أخرى أن مشاركة املستويات 

عبء على احلكومة حيث يصبح الشعبية هي خري ضمان لتحقيق النجاح، وهذا ما يقلل ال
يف تنفيذ الربامج وإعداد خطط التنمية وملؤسسات اتمع املدين دور الشريك يف العمل احلكومي 

  .بني خمتلف جوانبها
  )39( :أهم وظائف اتمع املدين ميكن إدراج املالحظات التالية عرضبعد 

املدين حلقوق ومصاحل األفراد  بعض فحماية اتمعلبعضها الوجود تكامل بني هذه الوظائف  -1
  .واجلماعات ال يتعارض مع كونه أداة للتنظيم واحلفاظ على االستقرار يف اتمع

وظائف اتمع املدين تتكامل مع وظائف الدولة وميكن القول بأن هناك ما يسمى بتقسيم  -2
  .ص يف دور اآلخراملسؤوليات بني احلكومة واتمع املدين، حيث يسد كل منهما القصور والنق

كل وحدة من الوحدات املكونة للمجتمع املدين قد جتمع بني أكثر من وظيفة واحدة يف  -3
  .الوقت نفسه

                                                
  .سابقالرجع امل، "خصائص اتمع املدين ووظائفه" )39(
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  مفهوم السياسات البيئية :املبحث الثاين
  تعريف بعض املصطلحات املشاة :املطلب األول

مة جيب أوال قبل تعريف مبا أن السياسة البيئية جزء من السياسة العا :تعريف السياسة العامة-1
  .السياسة البيئية تقدمي تعريف بسيط للسياسة العامة

" السياسة العامة"يف كتابه " الفهداوي"ملقدمة للسياسة العامة فيعرفها اختلفت التعاريف ا   
من خالل استجابتها  ،تلك املنظومة الفاعلة اليت تتفاعل مع حميطها واملتغريات ذات العالقة: "بأا

بالشكل الذي يعرب عن نشاط مؤسسات احلكومة الرمسية وسلطاا املنعكسة يف البيئة  ،ةاحليوي
يف حل  ،عرب األهداف والربامج والسلوكيات املنتظمة ،االجتماعية احمليطة ا مبختلف جماالا

وحتديد الوسائل . ، والتحسب لكل ما ينعكس عنهاالقضايا ومواجهة املشكالت القائمة واملستقبلية
كمنظمات نظامية هامة ألغراض التنفيذ  ،املوارد البشرية والفنية واملعنوية الالزمة ويئتهاو

ملا جيسم أو جيسد حتقيقا ملموسا  ،قبتها وتطويرها وتقوميهاارمومتابعتها و ،واملمارسة التطبيقية
  . ) 40(" ة املشتركة واملطلوبة يف اتمعللمصلحة العام

برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو مجاعي يف : "أا ب  "جيمس أندرسون"ويعرفها 
  . ) 41(" ملشكلة أو مواجهة قضية أو موضوعالتصدي 

  : تعريف البيئة -2
  يف بعض اللغات  ةلبيئيلكلمة ا سنتعرض إىل املعىن اللغوي :لغة

   ) 42( .والذي يعين بيت أو مرتل  OIKOSمصطلحالبيئة كلمة مأخوذة من  :يف اللغة اليونانية -1
واملؤثرات تعين جمموعة الظروف  Environment"ةالبيئة يف املعاجم اإلجنليزي :يف اللغة اإلجنليزية -2

   ) 43( .الكائنات مبا فيها اإلنسان ةاخلارجية اليت هلا تأثري يف حيا
يف اإلجنليزية أيضا للداللة على الظروف احمليطة واملؤثرة   Environment ويستخدم لفظ

  ) 44(.إخل.اهلواء، املاء، األرض: الظروف الطبيعية مثل التنمية، كما يستخدم للتعبري عنوعلى النمو 
                                                

    .38.ص ،) 2001دار املسرية للنشر والتوزيع والطبعة،: عمان( السياسة العامة منظور كلي يف البنية والتحليلمي خليفة الفهداوي، فه )40(
   .15.، ص)1999دار املسرية للطبع والنشر، : عمان(  صنع السياسات العامةعامر الكبيسي، مترمجا،  )41(
    .3.ص ،)2007مكتبة بستان املعرفة، : اإلسكندرية(  األبعاد واملنهج ،اصلةالتنمية املتوأمحد أبو اليزيد الرسول،  )42(
  .10.، ص)2007دار الفكر اجلامعية، : اإلسكندرية( السياحة و البيئةحممد الصرييف،  )43(
املكتب اجلامعي احلديث، : يةاإلسكندر( السياسة التشريعية حلماية البيئة يف مصر وقطر ودور األمم املتحدة يف محايتهافارس حممد عمران،  )44(

  . 20.، ص)2005
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الظروف الطبيعية  ا جمموعيف الفرنسية بأ Environnementتعرف كلمة : يف اللغة الفرنسية -3
   .و جمموع الكائنات احلية احمليطة باإلنسانأللمكان من هواء، ماء، أرض 

ونقول بوأتك بيتا مبعىن  اختذت " بوأ"البيئة يف اللغة العربية مأخوذة من الفعل  :يف اللغة العربية -4
والبيئة، الباءة واملباءة أمساء مبعىن . لك بيتا وقيل أيضا تبوأه أي أصلحه وهيأه، تبوأت مرتال أي نزلته

رب عن املكان أو تع املرتل الذي يأوي إليه اإلنسان أو احليوان ويقيم فيه ، فالبيئة يف اللغة العربية
  ) 45(. عيش فيه  الكائن احلياحمليط الذي ي

  . عديدة للبيئة سنتعرض إىل بعضها وحناول أن خنلص إىل تعريف شامل فهناك تعاري :اصطالحا
 ااالستخدام يف وقتنا احلايل، فقد كان مفهومها يف املاضي بسيط أصبح لفظ البيئة شائع

املتعددة مثل األرض، النباتات،  اة الطبيعية مبواردها ومكوناحبيث ينظر إليها على أا البيئ اوجمرد
احليوانات، البحار وأخريا الغالف اجلوي وما حيمله من عناصر اهلواء، إال أن هذا املفهوم تغري، ومل 
تعد البيئة متثل العناصر الطبيعية فقط بل أصبحت تشمل املوارد املادية واالجتماعية املتاحة إلشباع 

هذا األخري أحد مكونات البيئة وبناء على ذلك ميكن القول بأن  إلنسان، وذا أصبحا تحاجيا
  .باإلنسان ويؤثر على احلياة بصورة مباشرة أو غري مباشرة طالبيئة هي كل ما حيي

تعرف البيئة مبنظورها العاملي الشامل أيضا على أا مجيع العناصر اليت تكون هذا الكوكب 
ة هي التكوين الطبيعي لألرض وما حتتويه يف باطنها أو على سطحها، من مياه أو تؤثر عليه، فالبيئ

جوفية أو سطحية، وما ينمو فيها من حياة بشرية وحيوانية ونباتية، ومن الطبقات الغازية اليت 
تغلفها، فالكالم عن البيئة هو الكالم عن احلياة نفسها اليت تتأثر بفعل الطبيعة من ناحية وبفعل 

   )1( .الذي يعيش هذه احلياة من ناحية أخرى، وتتفاوت تأثريات كل منها على البيئةاإلنسان 
 :مفهوما للبيئة واعتربها 1972ستوكهومل عام اقدم إعالن مؤمتر البيئة البشرية الذي عقد يف  -
 )2(". كل شيء حييط باإلنسان"
يعية أو مادية ويدخل معها يف تعرب البيئة عن كل العناصر احمليطة باإلنسان سواء كانت عناصر طب -

تفاعالت قد تؤثر هذه التفاعالت تأثريا سلبيا على البيئة كما ميكن أن حيدث العكس من خالل 
  .    واملوارد تاستعماالته الرشيدة هلذه اإلمكانيا

                                                
  . 18.، صنفسهاملرجع  )45(
  .131.، ص )2001 ،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان(  اإلدارة والبيئة والسياسة العامةكامل حممد،  )1(
 . 10.سابق، صالرجع املحممد الصرييف،   )2(
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  : مفهوم علم البيئة -3
طها على العلم الذي يهتم بدارسة النباتات واحليوانات وارتبا EcoLogyيطلق مصطلح 

: يونانية مكونة من شقني مها EcoLogy يوكلمة إيكولوج ،بالظروف الطبيعية والكائنات احلية
oikos  ووتعين مكان املعيشةLagus  وتعين دارسة، وبذلك تكون كلمة إيكولوجيEcoLogy 

  )3(.تعين علم دارسة أماكن معيشة الكائنات وكل ما حييط ا
، والبيئة احمليطة أو ما يعرف بعلم البيئة EcoLogyم البيئة كثريا ما حيدث خلط بني عل

ائنات أينما ، لكن الفرق يكمن يف أن علم البيئة يشمل دراسة لكل الكEnvironmemtاإلنساين 
   .م البيئة اإلنساين على دراسة عالقة اإلنسان بالطبيعة دون سواهاتعيش، بينما يقتصر عل

والتأثريات املتداخلة بني الكائنات احلية مبا  م البيئة بضرورة االهتمام بالعالقاتينادي عل
فيها اإلنسان والوسط الذي تعيش فيه، كما يركز على ضرورة وجود التوازن والتالؤم بني هذا 
الوسط والكائنات احلية، وإذا ما وجدت حالة ال توازن ظهر االختالل البيئي املتمثل يف كثري من 

  .إخل...التصحر الظواهر مثل التلوث، االنقراض، اجلفاف و
أن علم البيئة أمشل من علم البيئة اإلنساين ألن األول يهتم ن القول من خالل ما سبق ميك

بدراسة كافة الكائنات احلية مبا فيها اإلنسان بينما الثاين يقتصر على دراسة اإلنسان وعالقته مع 
   .الطبيعة

حلجم والتعقيد متنوع املكونات عبارة عن نظام كبري ا": Ecosystem"تعريف النظام البيئي  -4
أي ظروفه  ويشتمل على مواطن وبيئات متعددة، ولكل موطن من هذه املواطن خصائصه املميزة،

  . م الكائنات احلية اليت تستوطنهالبيئية اخلاصة اليت تالئ
ن تفاعل مكونات حية مع عيعرف أيضا النظام البيئي على أنه وحدة طبيعية متوازنة تنتج 

حية، أي هو عبارة عن وحدة بيئية متكاملة تتكون من مكونات حية ومكونات غري أخرى غري 
نظام دقيق ومتوازن يف ديناميكية ذاتية  يتفاعل بعضها مع بعض وفقحية متواجدة يف مكان معني 

الطبيعية واالقتصادية جيب أن امة فإن كل األنظمة االجتماعية وتضمن هلا االستمرارية، وبصفة ع
  )1(.التوازن البيئيبيؤثر وخيل  ةقيق التوازن البيئي، وان أي خلل ميس هذه األنظمتعمل على حت

  :تعريف التربية البيئة - 5 

                                                
 .253.، صنفسهاملرجع  )3(
 . 5.، ص نفسهرجع امل ،أمحد أبو اليزيد الرسول  )1(
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جتنب الكثري من املشكالت البيئة اليت دد نوعية حياة اإلنسان، وغريه بشكل عام حماولة تعين  -
  . بيئتهباليت تربط اإلنسان من األحياء على األرض عن طريق توضيح املفاهيم والعالقات املعقدة 

واجتاهات جديدة عن حميطه،  اوقيم االتربية يف السياق االجتماعي تعين إكساب املتعلم مفاهيم -
 . وبالتايل تعديل سلوكياته

كذلك التربية البيئية عملية هدفها إكساب املتلقي مهارات ضرورية لفهم العالقة املنظمة لعالقته  -
 )2(.مع وسطه

و البيئة اليت يعيش ا حندلبيئية يف أبسط أشكاهلا تعين تربية الفرد حبيث يسلك سلوكا رشيالتربية ا -
  ر لكي تكون قادرة على مكاناا ويتعامل معها برفق وحتضالواسع، فسيثمر إ فيها باملعىن

 )1(. االستمرار يف العطاء، مما يوفر لإلنسان حياة مرحية يف احلاضر واملستقبل
عديد من املؤسسات واهليئات واملؤمترات والندوات اليئية حمور اهتمام أصبحت التربية الب

حيث يعترب . لذلك وجب علينا االتفاق على حتديد املفاهيم األساسية يف جمال التربية البيئية ،العاملية
   .اإلنسان والبيئة مها الطرفان احملوريان واألساسيان يف هذه العملية

  البيئية وأهدافها ةتعريف السياس :املطلب الثاين
   تعريف السياسة البيئية ومميزاا: أوال

  : تعريف السياسة البيئية -أ 
تشري السياسات البيئية إىل ااالت اليت توجه فيها السياسات احلكومية أو الدولية حنو حتسني "

عا فإن التركيز اإلقليمية والعاملية، وألن هذا اال يعترب واسالبيئة على املستويات الوطنية و نوعية
سينصب على استخدام آليات وتقنيات موجهة حنو تعزيز القدرات التشاركية واملؤسسة ملعاجلة 

   )2(".من خالل وضع سياسات بيئية فعالة القضايا البيئية بصورة فعالة
الضرورية ملستقبل إنسان من السياسة العامة و تعرف السياسة البيئية أيضا على أا جزء

، و األضرار البيئية املتواجدة أصال مهمة السياسة البيئية ال تنحصر فقط يف معاجلة أفضل، كما أن
اإلمكان، كما  تقليل األخطار النامجة عنها قدرلمطالبة بتجنب املشاكل البيئية وإمنا تتعدى ذلك ل

                                                
 .75.، ص )1997( 215 جملة املستقبل العريب، "أثر وسائل اإلعالم  يف تكوين الوعي البيئي"حممد خليل الرفاعي،  )2(
 .12.، ص)1999توزيع والطباعة، عامل الكتب للنشر وال: القاهرة(حسني اللقاين وفارعة حممد حسن، التربية البيئية بني احلاضر واملستقبلأمحد  )1(
  .2009 فيفري 10: ، مت تصفح الوضع يوم"السياسات البيئية واإلدارة التكاملة" )2(
 )WWW.FAO.org / sd / em/ ar.htm –11K(  
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تسعى إىل إجياد وتطوير اإلجراءات الضرورية والفعالة حلماية صحة اإلنسان وحياته من كافة 
  .)3("كال التلوثأش

تلك احلزمة من اخلطوط العريضة اليت تعكس القواعد : "ريفها أيضا على أا كما ميكن تع
ات مع حتديد مهام املؤسسات واجله ،واإلجراءات اليت حتدد أسلوب تنفيذ اإلستراتيجية البيئية

الل األوامر ، وذلك من خسؤولة عن نتائج هذه اإلستراتيجيةاملوالوحدات املختلفة املشاركة و
  هي يف األخري توضح أسلوب تقومي النتائج وفقا من هذه اجلهات و التشريعية امللزمة لكل

  
  .)1(" ا مسبقا مع توضيح آلليات التصحيحلألهداف اليت مت حتديده

  )2(:يلي من أهم املميزات اليت جيب أن تتصف ا السياسة البيئية ما :مميزات السياسة البيئية - ب
القواعد املنظمة هلا بشكل ينبع من واقع هذه ي التعامل مع املشكالت البيئية وأ :الواقعية-1

  .املشكالت
 . أن تعكس األهداف البيئية املختلفة و على كافة املستويات الرمسية احمللية و العاملية -2
كل  البيئة يف الترابط بني خمتلف السياسات املستخدمة يف جمال احلفاظ علىالتوافق والتكامل و-3

 .اخل...، السياسيةية، الزراعااالت الصناعية
أو اجلماعي يف  ،معدلة للسلوك البشري سواء على املستوى الفرديأن تكون مرشدة و-4

اعة ، حبيث حتقق القننواحي احلياة االجتماعية األخرى القطاعات االقتصادية أو اخلدماتية أو يف
 .بأمهية البيئة واحلفاظ عليها

الردع الذايت وااللتزام ى أدوات مرنة، واقعية قابلة للتنفيذ تعتمد يف األساس على اعتمادها عل-5
 .الطوعي وليس فقط أدوات الردع الرمسية

 تعطي هلا االستمرارية وآليات التنفيذ واملتابعة معأطر تشريعية تدعم هذه السياسات ووجود -6
يعات بصفة دائمة لتنقيحها مبا يفسر ، على أن تراجع هذه التشروضع قواعد ملواجهة عدم االلتزام

                                                
 2009جويلية06 : ، مت تصفح املوقع يوم"السياسة البيئية ومهامها األساسية" ،علي دريوسي )3(

org/debat/show.art.asp?aid=23395.Http://www.ahewar  
لة ماجستري يف العلوم رسا"(2004-1994السياسة البيئية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة مع دراسة حالة اجلزائر "عبد اهللا احلرتسي محيد ،  )1(

 . 54.، ص )2005 ، قسم العلوم االقتصادية، جامعة الشلف،االقتصادية
 .55-54.، ص صنفسهرجع امل )2(
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ضارب أو تتكرر مع التطبيق العملي للسياسة البيئية مع عدم استصدار تشريعات جديدة قد تت
 .تشريعات قائمة

وجود التنظيمات الفعالة بالتنفيذ احلقيقي هلذه السياسات، سواء كانت هذه التنظيمات رمسية -7
 .القائمة على تنفيذ السياسات البيئية أو غري رمسية، مع تنمية املوارد البشرية

  أهداف و مبادئ السياسة البيئية : ثانيا 
لتكون السياسة البيئية ناجحة جيب أن حتدد أهدافها بوضوح، ومن بني  :أهداف السياسة البيئية -أ

   )1(:يلي أهم األهداف اليت تسعى السياسة البيئية إىل حتقيقها ما
ليت أدت وتؤدي إىل تدهور موارد البيئة أو تنظيم تلك األنشطة حتجيم املمارسات واألنشطة ا -1

  .آثاره قدر اإلمكانمبا يكفل معاجلة مصادر التلوث وختفيف 
استعادة الوضع األمثل ملكونات البيئة اهلامة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية واحليوية مبا  -2

  .واإلنتاجية ةيكفل قدراا االستيعابي
بارات البيئية يف اخلطط التنموية للقطاعات املختلفة، وتقييم اآلثار البيئية يف خمتلف مراعاة االعت -3

  .القتصادية خاصةاواملشاريع 
إن الدور الذي نبغي على السياسة البيئية أن تلعبه مرتبط بشكل وثيق بالثقافة البيئية، ففي 

دام آليات تقنية وإدارية، تسعى الوقت الذي تطمح فيه السياسة البيئية حلل املشاكل البيئية باستخ
الثقافة البيئية بالتوازي وباهتمام متزايد إىل إحداث تغيريات يف طرق التفكري والسلوك البيئي عند 

   )2( .اإلنسان حبيث يتصرف كل فرد كأنه صاحب القرار
اسية و بالثقافة البيئية هلا أهداف جوهرية أس لسياسة البيئية بارتباطها الوثيقعليه فإن ا وبناء

  )3(: أخرى ثانوية وميكن حصر األوىل يف
إن محاية وحفظ صحة وحياة اإلنسان هي التزام وواجب من املفروض أن يؤخذ بعني االعتبار  -1

 .عند القيام بأي عمل من قبل احلكومة أو اتمع

                                                
 . 5.ص ):2004( 25 دورية جسر التنمية، "السياسات البيئية"حممد عيسى الغزايل،  )1(
  .2009جويلية05:، مت تصفح املوقع يوم"م السياسة البيئية وأهم أهدافهامفهو"ـــــ، )2(
 )Http://www.beeaty.tv/new/index.php?option=com-content.task=view.id=3470.itemid=72(  
 .هاملرجع نفس )3(
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اليكولوجية يف األنظمة ام للنظام الطبيعي والنبايت واحليواين وكافة إن احلماية والتطوير املستدا -2
استقرار املنظر الطبيعي العام وكذلك محاية  هو إال مسامهة رئيسية من أجل مجاهلا، ماتنوعها و

  .  للتنوع احليوي الشامل
ن النظام البيئي م ارئيسي ااملناخ واليت تعترب جزءبيعية كالتربة واملياه واهلواء ومحاية املصادر الط -3

 .ان واحليوان والنباتأساس لوجود اإلنسويف الوقت نفسه 
  التراث احلضاري كقيم حضارية وثقافية واقتصادية للفرد واتمعظ املوارد وحفمحاية و -4

   )1(:ياسة البيئية فنذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما يليلسلأما األهداف الثانوية 
   .سامةو ةريالنفايات من مواد كيمائية خطدارة السليمة الرشيدة للمخلفات واإل -1
  .نظافة اهلواء -2
  .جتنب الضجيج -3
  .مكافحة التصحر -4

 ،ن سياسة البيئة الناجحة هي تلك السياسة اليت متهد الطريق أمام نشوء وعي وثقافة بيئيةإ    
كالمها بالنظام االقتصادي ونظام تربط و ،وهي اليت تربط النظام اإليكولوجي بالنظام التعليمي

، وتعمل على إزالة كافة ة لكل من نظام السوق واالستثمارسؤولية الذاتيالسوق، وحتترم وتشجع امل
ن ط مشاريع رفيقة للبيئة واإلنسان، ومتكأشكال البريوقراطية  أمام التراخيص اهلادفة لتخطي

املستثمرين والباحثني من الوصول إىل دراسة وفحص كل النظم واللوائح واملعايري التقنية املتواجدة 
من الشركات الصناعية عن  تتقربوكذلك  ،األخضر أمام إدخال آليات جديدةالضوء  تعطيو

ملواطنني عن طريق وسائل نظام مجاعي مهتم بالبيئة وإشراك ايف طريق تقدمي عروض للمشاركة 
راكهم يف اإلنشاء، وكذلك إش ةحول البعد البيئي للمشاريع مزعوم همرأياإلعالم يف إبداء 

    )2(.االتفاقات املزمع عقدها
عادة ما يواجه تطبيق السياسات البيئية العديد من املشاكل والصعوبات  :مبادئ السياسة البيئية - ب

والعقبات، لذا فإن هذه السياسات إذا أردناها أن تكون ناجحة وفعالة، علينا استخدام بعض 
   )3(:املبادئ العملية البسيطة اليت تضمن لنا فعاليتها ومن بني هذه املبادئ ما يلي

                                                
 .السابقاملرجع ، "م السياسة البيئية وأهم أهدافهامفهو" )1(
 .، املرجع السابقعلي دريوسي )2(
 .64-63.ص ص ،و اليزيد الرسول ، املرجع السابقأمحد أب )3(
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ويقضي بتحميل  وهو أحد الركائز اهلامة يف تطبيق السياسات البيئية،: مبدأ من يلوث يدفع؟ -1
ب فيه، أي أن من يستخدم املوارد البيئية أو خيل ا جيب أن يدفع مقابال أو بتستكاليف التلوث للم

لضرر الذي عناصر البيئة ماليا عن ا بأحد املخلتعويضا، ويتطلب ذلك حتديد مسؤولية امللوث أو 
تسبب فيه سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وهذا املبدأ ليس مرادفا متاما للضرائب املفروضة 

  . على امللوثني حيث من املمكن تطبيقه بطرق خمتلفة منها الغرامات أو الرسوم
محاية  يقضي هذا املبدأ بأن يقوم املستفيدون من :لمستفيد من محاية البيئةل التكاليف مبدأ حتمل -2

البيئة من التلوث بتحمل التكاليف املترتبة على تقدمي هذه اخلدمات فمثال املستفيدون من قيام 
 . مشروع ملعاجلة مياه الصرف الصحي يف منطقة ما جيب أن يشاركوا يف متويل هذا املشروع

خاصة عند يقوم هذا املبدأ على أساس تقليل املخاطر وأسوأ النتائج احملتملة  :مبدأ االحتياط -3
 . التعامل مع مواد أو تكنولوجيا مل يتم التعرف عليها بدقة وعلى أثارها البيئية

هذا املبدأ يعتمد على أن اإلجراءات البيئية ووسائلها جيب أن حتدد  :أو اإلقليمية ةمبدأ الالمركزي -4
يف منطقة شكلة بيئية معينة بواسطة أدىن مستوى من مستويات السلطة واليت تتناسب مع عالج م

وتساعد الالمركزية يف التخفيف من مشاكل الروتني والبريوقراطية عند تنفيذ السياسة البيئية معينة 
 . وبالتايل تضمن استمرار وجناح هذه السياسات

 1969ظهر مفهوم أو فكرة تقومي اآلثار البيئية ألول مرة عام  :مبدأ تقدير أو تقومي اآلثار البيئية -5
وبعد هذا التاريخ  1969حدة األمريكية يف قانون السياسة الوطنية للبيئة عام يف الواليات املت

العديد من الدول يف قوانينها البيئية وتعد حاليا من املتطلبات األساسية ) أي الفكرة( أخذت ا
لتخطيط السياسات التنموية أو البيئية الناجحة، يؤكد هذا املفهوم على أن احملافظة على البيئة من 

قومات األساسية والضرورية إلجناح املشاريع التنموية واستمرارها كما أنه يعين ضرورة تقدير امل
وتقومي تأثري أي نشاط مشروع أو سياسة على البيئة قبل البدء يف تنفيذ هذا النشاط فإذا تبني أن له 

 اآلثار البيئية ال ن فكرة تقوميإعناصر البيئة يتم تعديله لتفادي هذا الضرر وذا فعلى  اضار اتأثري
تعترب وسيلة يف حد ذاا ولكن الغرض األساسي منها هو تقدمي العون واملساعدة وتوفري املعلومات 

   )1( .اجليدة لصانعي القرارات والسياسات

                                                
 . 65ـ  64.أمحد أبو اليزيد الرسول، املرجع السابق، ص ص )1( 
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اختاذ من خالل التربية البيئية ونشر الوعي البيئي يتحقق إشراك الفرد يف  :نشر الوعي البيئي -6
، فالفرد هو أحد طريف التفاعل وبالتايل، فإن إشراكه يف الدراسات البيئية بالبيئة القرارات املتعلقة

وحتديد املشكالت وإجياد البدائل يعد من األمور املنطقية، إذ ال جيوز أن يتخذ أحد القرارات 
قتناعه ومحاسه لتنفيذ هذا القرار، بينما من ا هذا يقللف ،ويفرضها على الفرد دون أن يشارك فيها

ذا شارك الفرد يف اختاذ القرار فإن ذلك جيعله يف اقتناع كامل وحرص على تنفيذ قرار شارك يف إ
  )1(.صنعه

  أدوات السياسة البيئية :املطلب الثالث
   األدوات التنظيمية: أوال

يعترب التنظيم القانوين أكثر وسائل محاية البيئة انتشارا وقبوال يف غالبية دول العامل خاصة 
  )2(. ميةالدول النا

السلطات اإلدارية املختصة حبماية البيئة،  عنتتمثل األدوات التنظيمية يف األوامر اليت تصدر 
تدعى كذلك قيود التحكم والسيطرة و، )افعل أو ال تفعل(التصريح  واملتمثلة أساسا يف املنع أو

  ؟تلوثود كيف؟ وأين يتم احلد من العندما تكون مرتبطة مبصدر التلوث حبيث حتدد القي
تعترب املعايري من بني األدوات التنظيمية اليت يتم استخدمها على نطاق واسع وتأخذ أربعة 

  :هي لأشكا
املعايري ( مللوث ما ىتعمل على حتديد كمية النفايات القصو: )اتاالنبعاث(معايري اإلصدار  -1

 قابلة لألكسدة اليت ميكن د الوزن املوا: مثال) ا للنفايات امللوثة يف مكان معنيالقصوى املسموح
 .اخل....وكسيد الكربون يف مؤسسة ما، حد إصدار الضجيجأ، حدود إصدار ثاين املاء رميها يف

)3(   
وعية العامة الواجب حتقيقها تضع هذه األهداف الن): نوعية البيئة أو احمليط(معايري جودة البيئة  -2
حبيث حتدد مستوى مسبقا يرجى بلوغها، على قدرات الوسط، فهي إذا ترتبط بغايات حمددة  بناء

                                                
 . 19 -18.ص أمحد حسني اللقاين وفارعة حممد حسن ، مرجع سابق، ص   )1(
 ،)2002لفنية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع ا: اإلسكندرية(  اآلثار االقتصادية واملالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منهاحممد صاحل الشيخ،  )2(

 .323.ص
  .2008 ديسمرب 10: مت تصفح املوقع يوم ، كاتبدون عنوان ودون  )3(
 )Http://www.unesco.org/most/sd-arab/fiche 3a.htm( 
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جودة األوساط املستقبلة للتلوث، أي أن هناك معدل حمدد من كمية امللوث يف الوسط الطبيعي 
 .وكسيد الكربون يف اجلولنسبة ثاين أ احلد األقصى: مثال

ص واليت حتدد وتوضح اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف املنتجات لتقلي: معايري خاصة باملنتج -3
حتديد نسبة الرصاص يف البرتين، يستخدم هذا النوع من املعايري : ثر استخدامها على البيئة مثلأ

  .على مستوى التجارة الدولية
وهي تلك اليت حتدد الطرائق التقنية الواجب استعماهلا يف عملية : معايري خاصة بالطريقة -4

  )1(.ثالتجهيزات املقاومة للتلوويف إعادة التدوير، واإلنتاج 
 )2(:نظيمية على عيوب يتمثل أمهها يفينطوي استخدام األدوات الت :تقييم فعالية األدوات التنظيمية

  .شكل حال ملشاكل اآلثار اخلارجيةد املعايري وحيدة الطرف، حيث ال تتع -1
ملنتجني يف احملافظة على مع غياب ا(طوير تقنيات احلفاظ على البيئة غياب خاصية احلث على ت -2

 .)البيئة
 .ر و الذي حيد من فعالية املعايريغياب عنصر اليقني املرتبط باألضرا -3
 .تكلفة مرتفعة للقوانني والترتيبات التشريعية والتنظيمية -4

تكون هذه اإلجراءات القانونية ورغم ذلك فإن األدوات التنظيمية تبقى إجراءات ضرورية 
لبيئية اليت ال ميكن تعويضها، أو حني تكون صحة ضرورية يف حاالت كثرية، خاصة عند اخلسائر ا

من  اإلنسان مهددة، ومن ناحية أخرى يعترب وضع هذه القوانني شرطا أوليا لتفعيل النوع الثاين
 .)األدوات االقتصادية(األدوات 

   األدوات االقتصادية: ثانيا
ذ بعني على عكس األدوات التنظيمية تعمل األدوات االقتصادية على إدخال أو األخ

االعتبار اآلثار اخلارجية النامجة عن املشاكل البيئية، وإمهال التكاليف االجتماعية النامجة عن 
ن خالل التأثري األنشطة االقتصادية باالعتماد على قوى السوق أو آلية العرض والطلب وذلك م

  .على نفقة اإلنتاج

                                                
  .2008ديسمرب 10: مت تصفح املوقع يوم  ـــــ، ـــــــ، )1(
 )Http://www.unesco.org/most/sd-arab/fiche 3a.htm( 
 .هاملرجع نفس )2(
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أوهلا يتعلق بتحديد : ف رئيسيةتنقسم األدوات االقتصادية للسياسة البيئية إىل ثالثة أصنا
تكلفة موارد البيئة، بينما يتعلق الثاين بدفع مقابل جلهود محاية البيئة، أما الثالث فيتمثل يف إنشاء 

  .حقوق ملكية هلذه املوارد
هناك أنواع عديدة لألدوات االقتصادية منها اجلباية البيئية اليت يتم التركيز عليها على و

  .سبيل املثال ال احلصر
  :اجلباية البيئية

اجلباية اخلضراء التأثري الواسع من طرف صناع القرار السياسيني  حتتل اجلباية البيئية أو
واالقتصاديني، ويعود ذلك إىل املزايا اليت تتمتع ا هذه األداة خاصة وأا تساهم يف توفري إيرادات 

يف إستدخال اآلثار اخلارجية النامجة عن  للجباية البيئية دور هام. مالية إىل جانب احلفاظ على البيئة
  : التلوث واألضرار البيئية، إضافة إىل الدور االقتصادي واالجتماعي الذي تلعبه وذلك باعتبارها 

   .مكمل مهم بالنسبة للتشريع البيئي -
عد ذلك من املبادئ الرئيسية للسياسة جتعل امللوث يدفع مثن الضرر والتلوث الذي يسببه وي -

  .يةالبيئ
  .تعمل على إعادة توجيه املوارد حنو السياسة البيئية -

حقوق نقدية مقتطعة "تعترب الرسوم البيئية أحد أشكال اجلباية البيئية، وتعرب هذه األوىل عن 
نقصد باالستخدام كل نشاط يغري احمليط سلبا " من طرف احلكومة إزاء استخدام البيئة

   )1(.كالتلوث
  )2(:هناك ثالثة أصناف للرسوم البيئية تتمثل يف :أصناف الرسوم البيئية

ءات خفض وتعد مثال لتغطية تكاليف اخلدمات البيئية وإجرا: اإلتاوات أو الرسوم التحويلية - أ
 .، واليت ميكن أن تستخدم كنفقات بيئية متعلقة باملياه)إتاوة االستهالك(التلوث، معاجلة املياه 

  .ا فهي موجهة لتغري سلوك املنتجني أو املستهلكنيوامسها يدل عليه: الرسوم احلاثة -ب
 .موجهة لزيادة اإليرادات اجلبائيةو هي : الرسوم البيئية اجلبائية - ج 

من بني أهم األهداف األساسية لتطبيق الرسوم البيئية واليت تعد مربرات  :أهداف الرسوم البيئية
   )1( :ما يلي منطقية استعماهلا

                                                
.64.ص ،املرجع السابق ،عبد اهللا احلرتسي  )1(  

 .65.ص  ،ملرجع نفسها ا2(
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لسلع، لة إلدماج تكاليف اخلدمات واألضرار البيئية مباشرة يف أسعار ااستعماهلا كوسيلة فعا -
ولتحقيق التكامل بني السياسات االقتصادية والسياسات البيئية من أجل " امللوث يدفع"تطبيقا ملبدأ 

 .احلفاظ على البيئة
تعماال حث املنتجني واملستهلكني على حتسني وتعديل سلوكهم حنو استعمال املوارد املتاحة اس -

 .فعاال يف احلفاظ على البيئية
أي سياسة فعالة دف إىل حماربة مصادر  -الرسوم البيئية- اعتبارها وسيلة من جمموع وسائل  -

 .التلوث
  .زيادة اإلرادات اجلبائية اليت تستعمل يف تغطية نفقات البيئة -

ألنه ينبغي على الضرائب  يف األخري ال ميكن املفاضلة بني األهداف البيئية واألهداف املالية
  .داف املالية وهذا ما صنعت ألجلهاألهداف البيئية وليس األهأن حتقق 

                                                                                                                                                   
 .66-65. احلرتسي، املرجع السابق، ص صعبد اهللا )1(
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  :  خالصة
إن عملية حتديد املصطلحات وتوضيح املفاهيم مهمة جدا يف دراسات العلوم االجتماعية 

رية واإلنسانية ككل والسياسية منها باألخص، ألن طرح املفهوم وتوضيحه يبعدنا عن ثغرات كث
  .ميكن للباحث أن يقع فيها ملا تكتسيه هذه املفاهيم من اختالفات وتغريات

فنجد أن اتمع املدين مر مبراحل عديدة ليصل إىل ما هو عليه اآلن وخضع للتأثريات 
  .والتغيريات الدولية الكثرية ليأخذ بعدا علميا وحيويا ألنه يعترب موضوعا حيويا وثريا

ن أهم مواضيع الساعة اليت أخذت حيز نقاش كبري يف امللتقيات أما موضوع البيئة فهو م
الدولية وألن البيئة هي حميط اإلنسان جيب تبيان أمهية السياسة البيئية وضرورة أن تعاجل هذه 

  .السياسات التدهور البيئي الناتج عن انتهاكات اإلنسان هلا
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 :متهيد
يف العديد من ااالت، مشلت هذه التغريات تنظيمات  ايم وتطوريشهد العامل تغريا يف املفاه

اتمع املدين حيث أصبحت ذات نطاق عاملي، ذلك ملا تفرضه األنظمة القوية، وكذلك إفرازات 
خالا يف ما بينها وتشجيعها ملختلف احلكومات يف تبين وقبول أدوار اتمع ااملنظمات الدولية وتد

  .ام الدميقراطي العاملي احلديثلنظاملدين يف إطار ا
ظاهرة العوملة، حيث أدى انتشارها بيرتبط ظهور اتمع املدين العاملي كمفهوم وتطبيق 

سيطرة القطب األمريكي الليربايل الرأمسايل على اريات إىل السريع وزوال الثنائية القطبية، 
ئ عاملية أمهها التحرر املايل الدولية، وما يؤكد ذلك هو غزو سيادة الدول وإتباع عدة مباد

  .ى حقوق اإلنسان واحلريات العامةواقتصاد السوق، وأساسا النظام الدميقراطي املرتكز عل
من أهم هذه وذلك أصبحت عاملية البعد، عوملة على كل القضايا املطروحة لأثرت ال

ن تأثري التدهورات على اإلطالق اجلانب البيئي الذي يهم كل دول العامل على حد سواء أل القضايا
التدهور أو ال، لذلك كانت الضرورة إلجياد  االبيئية العاملية متس كل الدول سواء كانت مسببة هلذ

  .كل احللول املمكنة وحماورة كل األطراف ذات الصلة لتفعيل السياسات البيئية العاملية
املي يف هذه من خالل ما سبق سنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء على دور اتمع الع

  .السياسات وبعد ذلك سنطرح يف املقابل هذه العالقة على املستوى العريب
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  أهم املؤمترات الدولية املتعلقة بالبيئة ومشاركة املنظمات غري احلكومية فيها: املبحث األول
  ئةأهم املؤمترات الدولية املتعلقة بالبي :املطلب األول

من املؤمترات الدولية ملناقشة موضوع البيئة ملا  لقد شهدت السنوات املاضية عقد العديد
ا تعانيه من مشاكل وجتاوزات خطرية، ومن بني أهم ملأصبح هلا من أمهية على املستوى العاملي و

  :هذه املؤمترات نذكر ما يلي
  :1972مؤمتر استوكهومل  -1

حول البيئة مؤمتر عاملي "حتت عنوان  1968دعت إليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 
) 109(وأسفر عن تبين  مائة وتسع  ،1972، وقد انعقد يف مدينة استكهومل بالسويد عام "اإلنسانية
وستة وعشرون مبدأ حول ما ينبغي عمله حلماية بيئة اإلنسان على كوكب األرض ليضع  توصيات

  .)47(املعامل األوىل ملا جيب القيام به يف هذا الصدد
ق االنسجام والتكامل بني البيئة والتنمية من منظور اقتصادي سعى هذا املؤمتر إىل حتقي

وقانوين وإعالمي، ونتج عن هذا املؤمتر ما مسي بتصريح استوكهومل وقد نص املبدأ األول من هذا 
يف احلرية واملساواة ويف ظروف معيشية مرضية يف ظل  اأساسي اأن لإلنسان حق: "التصريح على

يف كرامة ورفاهية، وله واجب صريح يف محاية البيئة وحتسينها لصاحل بيئة تتيح له نوعيتها العيش 
  )48( ".األجيال احلاضرة واملستقبلية

يف هذا املؤمتر قدمت العديد من دول العامل الصناعية تقارير عن أوضاع البيئة لديها، 
ر العتقادها يف املؤمت شارك عدد قليل من الدول الناميةوبرامج مقترحة للحفاظ على البيئة، يف حني 

يف ذلك الوقت بأن خطط محاية البيئة اليت أعلنت عنها الدول املتقدمة سوف تؤدي إىل تعطيل منو 
الصناعات يف هذه الدول، وأن مشاكل البيئة ما هي إال قضايا ثانوية وهامشية، حيث كانت متثل 

واستغالل العامل ، القتصاديةعملية التنمية بالنسبة هلذه الدول حتديا حقيقيا للتخلص من أسر التبعية ا
  .)49(املتقدم ملوارد تلك الدول، وهي بذلك مل تضع يف اعتبارها اآلثار السلبية املستقبلية

                                                
  .228.سابق، صالرجع املس حممد عمران، فار ) 47(
  .29.سابق، صالرجع املأمحد أبو اليزيد الرسول،  ) 48(
  .30.، صنفسهرجع امل ) 49(
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إن محاية البيئة البشرية وحتسينها قضية رئيسية متس رفاه الشعوب والتنمية االقتصادية يف 
  .احلكوماتمجيع أحناء العامل، وهي رغبة ملحة لدى الدول وواجب تتحمله مجيع 

إن إجناز هذا اهلدف البيئي سيتطلب موافقة املواطنني واتمعات احمللية وخمتلف املؤسسات 
مجيع املستويات على حتمل املسؤولية، ومسامهة اجلميع بالتساوي يف بذل اجلهود املشتركة بني  يف

ذلك من خالل نتائج األفراد وكذلك املنظمات يف ميادين عديدة لتشكيل بيئة العامل يف املستقبل، و
أعماهلم، وسوف تتحمل احلكومات احمللية والوطنية العبء األكرب للسياسة العامة والعمل على 

ويقتضي األمر حتقيق التعاون الدويل يف معاجلة املشاكل البيئية ألا . نطاق واسع يف جمال البيئة
  )1( .أصبحت إقليمية أو عاملية املدى وستمس اال الدويل املشترك

من أهم ما خرج به مؤمتر استوكهومل مبدأ الشراكة بني الدول سواء كانت كبرية أم 
واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات واجلماعات يف محاية وحتسني البيئة بأبعادها  ،صغرية

الكاملة، فلم يعد اإلعالن مقصورا على احلكومات املوقعة عليه بل مشل املنظمات الدولية املعنية 
بيئة وكذلك األفراد الطبيعيني واملؤسسات االجتماعية ومجاعات الشباب والكهول والنساء، بال

على مجيع الدول كبرية وصغرية أن تتوىل بروح التعاون، : "فلقد نص املبدأ الرابع والعشرون أنه
  )2( ".وعلى أساس املساواة معاجلة املسائل

قد استطاع هذا ، وUNEPتحدة للبيئة ترتب على مؤمتر استوكهومل إنشاء برنامج األمم امل
وغريها من الظواهر اليت  ،الربنامج أن يلفت األنظار إىل ظواهر على قدر من اخلطورة مثل التصحر

شكلت ديدا خطريا على املوارد الطبيعية، كما اهتم هذا الربنامج بتوضيح أبعاد املشكالت البيئية 
ملوارد الطبيعية، ووجه األنظار أيضا إىل التغريات البيئية النامجة عن ضغط اإلنسان املبالغ فيه جتاه ا

وأثرها على التغريات املناخية للكرة األرضية نتيجة تقلص مسك طبقة األوزون اليت حتمي الغالف 
اجلوي، وأحدث االهتمام بالبعد البيئي نقلة يف الوعي بعاملية القضايا البيئية واستحالة معاجلتها على 

  )3(.ليميمستوى حملي أو إق
                                                

مركز (الوجيز العريب للقانون البيئي الدويل : ، سلسلة القانون البيئي الصادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة"اليونيب"برنامج األمم املتحدة للبيئة  )1(
  .21.، ص)1995النشاط الربناجمي للقانون البيئي واملؤسسات، 

دون سنة البحرين، املنظمة العربية للتنمية، ( التنمية املستدامة واإلدارة اتمعية، يف "القانون الدويل ودوره يف محاية البيئة"عبد اإلله الوداعي،  )2(
  .107.، ص)نشر

  .190.، ص)2005دار املعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع، : اإلسكندرية( تنمية يف الدول الناميةقضايا المرمي أمحد مصطفى وإحسان حفظي،  )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


الضمري البيئي هليئة األمم املتحدة حبيث تتلخص " UNEP"يعترب برنامج األمم املتحدة للبيئة 
عن طريق إعالم األمم والشعوب . توفري القيادة وتشجيع الشراكة يف االهتمام بالبيئة"مهمته يف 

نشائه وهو يلعب ، فمنذ إ"متكينها من حتسني نوعية حياا دون اإلضرار حبياة األجيال القادمةو
على هذا  ضفيدورا هاما يف تطوير سبل املعرفة العلمية الصحيحة حول وضع البيئة العاملية، كما ي

الدور أمهية خاصة من خالل يئة املناخ إلجياد حلول مبكرة وتشجيعها فيما يتعلق بإدارة عدد من 
اإلقليمي وأخريا املستوى  املشكالت البيئية املعقدة على نطاق واسع بدءا باملستوى احمللي مث

  .)1(العاملي
ستوكهومل احلجر األساس يف خلق واقع يضع اجلانب البيئي يف االعتبار القد أعترب مؤمتر 

وبناء عليه فقد مت ختليد اليوم الذي بدأ فيه املؤمتر وجعله يوما عامليا  ،عند رسم السياسات التنموية
  ".يوم البيئة العاملي"من شهر جوان باعتباره  للبيئة حيث حيتفل مجيع العامل باليوم اخلامس

  ):1992" (ريو دي جانريو"مؤمتر  -2

بالرغم من اإلجنازات البيئية اليت حتققت بفضل مؤمتر استوكهومل وما متخض عنه من 
قرارات إال أن التدهور البيئي بدأ يأخذ أبعادا خطرية تفوق قدرات ما مت إجنازه يف مؤمتر 

ريو دي "الدعوة لعقد مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية يف مدينة استوكهومل، لذا متت 
كان اهلدف من هذا املؤمتر " قمة األرض: "مسي بـ 1992بالربازيل يف شهر جوان عام " جانريو

  :)2( مجع قادة العامل يف منرب واحد لبحث أزمة عاملية ذات شقني متشابكني مها
  .التدهور البيئي -
  .قتصاديالتدهور اال -

 بلدا، وحبضور ولون حكوميون من مائة وتسعة وسبعنياشترك يف هذا املؤمتر رؤساء ومسؤ
  .مندوبني يف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات العاملية وممثلني ملنظمات غري حكومية

                                                
  .108.سابق، صالرجع املعبد اإلله الوداعي،  )1(
  .110.ص ،املرجع نفسه )2(
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جانريو بإعداد خطة عمل  قامت اللجنة التحضريية ملؤمتر البيئة والتنمية يف ريودي
عرفت باسم أجندة احلادي والعشرين، ) العشرينوأي يف القرن احلادي (بعدها للتسعينات وما 

   .ريووقد متت املوافقة عليها كخطة عمل يف مؤمتر 
تعكس اخلطة إمجاعا دوليا والتزاما سياسيا يف أعلى املستويات احلكومية حول التنمية 

اضر وحتديات القرن احلادي وهي تعاجل قضايا العصر احل. والتعاون الدويل من أجل محاية البيئة
  .والعشرين

  :حتتوي أجندة احلادي والعشرين على أربعة أجزاء ميكن اختصارها يف اآليت
وتشمل التعاون الدويل، حماربة الفقر، تغيري األمناط االستهالكية،  :األبعاد االجتماعية واالقتصادية -أ

  .محاية صحة اإلنسان والعمل من أجل التنمية املستدامة
وتشمل محاية الغالف اجلوي لألرض، محاية الغابات،  :احلفاظ على املوارد وطريقة إدارا - ب

حماربة التصحر واجلفاف، تطوير املناطق اجلبلية والريفية، احلفاظ على التنوع البيولوجي، محاية 
  ...احمليطات وإدارة املياه العذبة، التعامل السليم مع املواد السامة والضارة 

مثل النساء والشباب واملنظمات غري  :دور الذي تقوم به اجلماعات يف التنمية املستدامةدعم ال -ج
  ...احلكومية، والسلطات احمللية والعمال والنقابات 

وتشمل متويل التنمية املستدامة ونقل التكنولوجيا والعلوم  :طرق تنفيذ أجندة احلادي والعشرين -د
  .)1(ونشر التعليم والوعي
ضمنت أجندة احلادي والعشرين نصوصا دف إىل أن تصبح عملية التنمية عموما لقد ت

مستدامة وشاملة لكل البلدان ويف تناسق مع مجيع العناصر االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف 
  .اتمع

أن القضايا البيئية والتنموية اليت تواجه العامل هي أعقد بكثري مما كان يعتقد،  ريولقد أكد مؤمتر 
أن املشكالت البيئية اليت كانت تبدو يف السابق مشكالت ميكن التعامل معها على الصعيد احمللي و

  .والوطين حتولت إىل أزمات شائكة ومستعصية وتتطلب حلوال عاملية عاجلة وشاملة

                                                
  .18.سابق، صالرجع املبرنامج األمم املتحدة للبيئة، )1(
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جسد هذا املؤمتر أرقى أشكال االستجابة الدولية املمكنة للتدهور البيئي العاملي، الذي أخذ يتفاقم 
تائر متسارعة خالل السنوات األخرية وأكد أن قضايا البيئة والتنمية ستكون على رأس أولويات بو

  .)2(اتمع الدويل فيما بعد
إىل وضع خطط ميدانية  ريودعت أجندة القرن احلادي والعشرين املعلن عنها يف مؤمتر 

متاسك السياسات تعتمدها مجيع وزارات احلكومات وعلى مجيع مستويات احلكم، وذلك لضمان 
واخلطط وأدوات السياسة العامة القطاعية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، والغرض من هذه 

  .)1(صنع القرار يفاإلستراتيجيات هو الربط بني مجيع اخلطط املختلفة وإدخال البعد البيئي 
ت صارمة وأم بالفشل الذريع ألنه مل يضع ارتباطا ريووجهت انتقادات كثرية ملؤمتر 

لكثري من التهديدات البيئية اخلطرية اليت نواجهها اآلن، لللحد من تدهور البيئة، ومل يقدم إجابات 
بالرغم من ذلك ال ميكن إنكار التقدم امللموس الذي حدث بعد املؤمتر، فقد مت التوقيع على 

ت بشأن عدد كبري من اتفاقيتني مهمتني يف جمال تغري املناخ والتنوع البيولوجي، ومت اختاذ قرارا
املوضوعات األخرى، مما يدل على مستوى جديد من االهتمام الدويل باملشاكل البيئية وكيفية 

  .)2( التعامل معها
من بني أهم االتفاقات الدولية اليت جرى التفاوض حوهلا باملوازاة مع عملية التحضري ملؤمتر 

  :ول املشاركة يف املؤمتر ما يليمت التوقيع عليها بواسطة األغلبية من الداليت و ريو
  :االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ -أ

عام  ريوطرحت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ للتوقيع خالل مؤمتر 
 186دولة من أصل  165، وقع عليها من طرف 1994مارس  21، مث دخلت حيز التنفيذ يف 1992

غري أن معظم البلدان الصناعية مل حتقق اهلدف التطوعي الرامي إىل تقليل  ،املشاركة من األطراف
  .)3(1990انبعاثاا من الغازات الدفيئة إىل النسب اليت حددت عام 

                                                
  .80-79.ص ص): 1993( 167 جملة املستقبل العريب، "لعالقة بني البيئة والتنميةالتنمية املستدامة وا"عبد اخلالق عبد اإلله،  )2(
  . 30.سابق، صالرجع املأمحد أبو اليزيد الرسول،  )1(
  .29.ص، )2003املنظمة العربية للتنمية، : مصر( البيئية، املبادئ واملمارساتنادية محدي صاحل، اإلدارة  )2(
مشكالت وقضايا ، يف "اإلجراءات االقتصادية والقانونية حلماية البيئة يف دول العامل الثالث اجلزائر منوذجا"وشنان حكيمة ومنصوري مسرية،  )3(

  .65.، ص)2007دار اهلدى للطباعة والنشر، التوزيع عني مليلة، : اجلزائر(قوادرية علي وآخرون : ، احملرراتمع يف عامل متغري
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  :)4(وقد ألزمت االتفاقية الدول املوقعة عليها بـ
تلك  أن تقدم املعلومات اليت توضح كميات الغازات الدفيئة اليت تنبعث منها، وكم حجم -1

  .الكميات اليت متتصها املستودعات الطبيعية
أن تنشر دوريات منتظمة عن براجمها اهلادفة للسيطرة على انبعاثات الغازات الدفيئة وعن  -2

  .الطرق اليت تتبعها حىت تتالءم ظروفها مع تغري املناخ
ت، نبات، أن تطور اإلدارة السليمة الالزمة للحفاظ على املستودعات الطبيعية من غابا -3

  .وحميطات
أن تتعاون يف وضع اخلطط الكفيلة مبجاة اآلثار الضارة لتغري املناخ على البلدان اجلزرية  -4

  .الصغرية، والبلدان الساحلية، وكذا البلدان املعرضة للكوارث وتلك املعرضة للجفاف والتصحر
  .كون مستعدا وواعيا بتلك املخاطرأن تقوم بتوعية املواطنني باآلثار احملتملة لتغري املناخ حىت ي -5

اليابانية، اتفقت احلكومات على صياغة بروتوكول  كيوتوويف مدينة  1997ويف ديسمرب 
هلذه االتفاقية، توافق الدول الصناعية مبوجبه على أهداف ملزمة قانونيا مفادها تقليل انبعاث ستة 

تويات اليت كان معمول ا عام من املس 5%من الغازات الدفيئة إىل نسب تقل يف متوسطها عن 
  .2012إىل غاية  2008وذلك حبلول  1990

من األطراف املعنية، حيز  54بلدا وصادق عليه  84وسيدخل هذا الربوتوكول الذي وقعه 
بلدا، وجتدر اإلشارة إىل أنه مل يصادق كل هذا  55التنفيذ عندما يتم التصديق عليه من قبل 

  )1( .نإال بلدا توكول من الدول الصناعيةالربو
  :االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي - ب

دخلت اتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي أو احليوي اليت طرحت للتوقيع خالل مؤمتر 
، 1993ديسمرب  29دولة، حيز التنفيذ يف  183وصادق عليها منذ ذلك احلني  .1992ريو عام 

  )2( .ائل النباتية واحليوانية من خالل احلفاظ على مواطنهاتلزم االتفاقية البلدان حبماية الفصو
                                                

  .20.سابق، صالجع راملبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  )4(
  .65.سابق، صالرجع املوشنان حكيمة ومنصوري مسرية،  )1(
  .66.، صنفسهرجع امل )2(
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  )3( :من بني أهم ما ألزمت به االتفاقية الدول املوقعة ما يلي
ضرورة احلفاظ عليها مع . أن حتدد عناصر التنوع البيولوجي املوجودة لديها داخل أراضيها -1

  .تكون هلا آثار سلبية على هذا التنوعواستغالهلا بصورة سلمية، وأن تراقب النشاطات اليت رمبا قد 
  .وضع اخلطط اإلستراتيجية والربامج الالزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي -2
  .وضع القوانني حلماية الكائنات املهددة باالنقراض، وتطوير املناطق احملمية لتلك الكائنات -3
  .دمارإعادة بناء األنظمة اإليكولوجية اليت أصاا التدهور أو ال -4
مساعدة الدول بعضها البعض للحصول على املوارد البيئية بغرض االستعمال السليم والسماح  -5

  .للبلدان النامية باحلصول على املعارف التقنية اليت حتتاج إليها يف احلفاظ على التنوع البيولوجي
يرمي إىل بلدا، وهو  17مت إقرار بروتوكول قرطاجة لألمان احليوي مبصادقة  2000يف سنة 

تقليل املخاطر النامجة عن انتقال الكائنات احلية الدقيقة املعدلة وراثيا عرب احلدود، كما يهدف إىل 
  .  )1(ضمان االستخدام اآلمن للتكنولوجيات احليوية

اتفاقية دولية  30لقد شهدت السنوات العشر اليت تلت مؤمتر ريو والدة ما يزيد عن 
  :)2(كز علىيز التنفيذ وكلها ترخلت مجيعها حمتعددة األطراف د

  .احلد من التلوث -
  .املسؤولية املشتركة بني اجلميع -
  .امللوث يدفع الثمن -
  .الوقاية خري من العالج -
  .الشفافية ومشاركة غري احلكوميني -
  .تعزيز التنمية املستدامة -

                                                
  .19.سابق، صالرجع املبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  )3(
  .66.سابق، صالرجع املوشنان حكمية ومنصوري مسرية،  )1(
  .111.سابق، صالرجع املعبد اإلله الوداعي،  )2(
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  :2002مؤمتر جوهانسربغ  -3

يف مدينة  2002عقدت يف سبتمرب  تعترب قمة جوهانسربغ للتنمية املستدامة اليت
 100جوهانسربغ جبنوب إفريقيا من أهم أكرب املؤمترات يف التاريخ، حيث ساهم فيها أكثر من 

ألف  65دولة، وبلغ عدد املسجلني حلضورها  174ملك ورئيس دولة وحكومة، إضافة إىل ممثلي 
ت غري احلكومية آالف صحفي وحضر القمة اجلها 6وآالف مسؤول حكومي،  10شخص بينهم 
ألف شخص ميثلون خمتلف االحتادات واملصاحل، من شركات البترول وحىت  15املوازية حنو 

  .اجلمعيات مثل مجعية محاية الطيور
لكنها ختتلف عنها يف حجم  ريوسنوات على قمة  10بعد مرور  جوهانسربغعقدت قمة 

اتفاقيات حلماية املناخ العاملي  وضعت ألول مرة يف تاريخ البشرية ريوإجنازها التارخيي، ففي 
وضعت معايري عملية حلماية  جوهانسربغواحلفاظ على التنوع البيئي ومكافحة التصحر، لكن قمة 

سكان األرض احملرومني من املياه إىل  العامل، وحددت خططا خلفض عدد الثروة السمكية يف
  .)1(النصف

ذو اجتاه عملي من خالل تأسيس  وضع األساس ملنهج جديد جوهانسربغاستهدف مؤمتر قمة 
  .عدة أهداف وجداول زمنية والتزامات بتشجيع التنمية املستدامة

تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي لخطة " جوهانسربغباإلضافة إىل ما سبق فقد أقر مؤمتر 
بة تقليص نس: هامة للتصدي للمشاكل البيئية الصعبة مثل ا، واليت حددت أهداف"للتنمية املستدامة

كذا تقليص ، و2015أولئك الذين ال يتمتعون باملرافق الصحية األساسية إىل النصف حبلول عام 
تعود بالضرر على صحة البشر ال بواسطة سبل  2020إنتاج واستخدام املواد الكيميائية حبلول عام 

  .)2(والبيئة
  :ناتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزو 

ت التحليل الكيميائي لقد دلت الدراسات العلمية على أن غاز األوزون ينتج عن عمليا
كيلومتر فوق مستوى سطح  30 -25األوكسجني وخباصة ذلك املوجود على ارتفاع اجلزئي لغاز 

                                                
  .55-54.، ص ص)2005مجعية املكتب الغريب للبحوث والبيئة، : القاهرة( إدارة البيئة حنو اإلنتاج األنظفون، زكريا طاح )1(
  .112.سابق، صالرجع املعبد اإلله الوداعي،   )2(
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كما أثبتت هذه الدراسات أن األوكسجني الناتج عن عمليات البناء الضوئي اليت تقوم ا  .البحر
 ،ت يتسرب إىل طبقة اإلستراتوسفري حيث يتفاعل مع ضوء الشمس ليكون جزيئات األوزونالنباتا

األخري طبقة على سطح الكرة األرضية تكمن أمهيتها يف امتصاص األشعة الشمسية  يشكل هذا 
فوق البنفسجية الضارة وبالتايل متنع معظم تلك األشعة من الوصول إىل سطح األرض ألا تشكل 

ن األوزون يلعب دورا مهما يف تنظيم مناخ األرض فإكال احلياة باإلضافة إىل ذلك ضررا لكل أش
  .)3(ملا له من تأثري يف توزيع درجات حرارة الغالف اجلوي

حدوث اخنفاض شديد يف األوزون يف فصل الربيع فوق القارة  1985لقد تأكد يف عام 
لزيادة تركيزات عنصري الكلور والربوم  القطبية اجلنوبية، واستنفاذ األوزون هو يف األساس نتيجة

يف اجلو وهذا ناتج عن تفكك كل من الكلور، الفلور، الكاربون واهلالونات، وقد توقع العلماء يف 
هذا أن ، و2000تلك الفترة أن تصل مستويات هذه الغازات يف اجلو إىل ذروا حوايل عام 

األمريكية عند " ناسا"فقد سجلت وكالة  سيؤدي إىل االستمرار يف تآكل طبقة األوزون، وبالفعل
  .رصدها هلذه الطبقة تدهورا كبريا فاق كل التوقعات احملتملة

إن القياسات اليت أجريت على طبقة األوزون يف منتصف الثمانينات من القرن العشرين قد 
 أكدت على تآكل تلك الطبقة بشكل خطري مما دعا العلماء أن يطلقوا على هذه الظاهرة تعبري

األمر الذي عجل باملصادقة على اتفاق دويل حلماية طبقة األوزون يف شهر مارس " ثقب األوزون"
عندئذ أمجعت الدول األطراف ". طبقة األوزون يةاتفاقية فيينا حلما"والذي أطلق عليه  1985عام 

 يف االتفاقية على ضرورة اختاذ تدابري مناسبة للمحافظة على طبقة األوزون وأوصت بتعجيل
  .املفاوضات إلصدار الربوتوكوالت اخلاصة باختاذ هذه التدابري

 1987لقد جاء إقرار بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزون يف سبتمرب 
ن دولة، كخطوة رئيسية عليه عشروبعد أن صادقت  1989 جانفيوالذي دخل حيز التنفيذ يف 

التوقف التام عن  على طراف يف الربتوكول وبعدهوافقت الدول األو ،على الطريق الصحيح
  . )1(استخدام املواد املستنفذة لطبقة األوزون

                                                
  .114.، صنفسه املرجع  )3(
  .115.، صالسابق املرجع  ،يالو ادععبد اإلله  )1(
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إن بروتوكول مونتريال اخلاص باملواد اليت تستنفذ طبقة األوزون قد مت وضعه حتت إشراف 
نفذة وأن هذا الربوتوكول حيدد املواد املست. 1987يف سبتمرب  )UNEP(برنامج األمم املتحدة للبيئة 

لطبقة األوزون، كما يشري إىل مستويات حمددة إلنتاجها واستهالكها جلميع الدول األعضاء املوقعة 
  .على الربوتوكول

وقد مت حتديث الربوتوكول عن طريق االجتماعات اليت تضم األطراف لتعكس التغيريات 
لندن : وتوكول وهييف األدلة العلمية والتطورات التقنية، وقد مت تبين أربع تعديالت على الرب

وتضيف التعديالت مواد جديدة  1999، وبكني 1997، ومونتريال 1992، وكوبنهاجن 1990
مستنفذة لألوزون، والبحث عن آلية لتمويل املشاريع اخلاصة بتنفيذ الربوتوكول وحتديث تدابري 

  .العالقة باألمرالتحكم إضافة إىل قرارات أخرى تتعلق بتعزيز التدابري السياسية والقانونية ذات 
اليت أصبحت أطرافا يف الربوتوكول ) مبا فيها الدول العربية(-وقد مت متكني الدول النامية 

من احلصول على عدد من املزايا وذلك بعد إعدادها وتقدميها  -هوتعمل مبوجب املادة اخلامسة من
  .)1(برناجمها الوطين للدولة املعنية

ا كثرية تكسبها الدول من اشتراكها يف صنع املعاهدات يف األخري ميكن القول أن هناك مزاي
البيئية العاملية، من بينها القدرة على تشكيل السياسة الدولية لتستجيب لالهتمامات الداخلية 

  .تعد هذه املسامهة فرصة لعقد اتفاق يكون مفيدا فيما بعد للكل لكللدولة، وكذ
     :2009مؤمتر كوبنهاجن  -4

 18 إىل 7األمم املتحدة يف مدينة كوبنهاجن بالدمنرك يف الفترة املمتدة بني  عقدت منظمة        
دولة من بينها اجلزائر، وهم  190حوايل  مترها حول التغريات املناخية شارك فيهمؤ 2009ديسمرب

تقريبا الدول األعضاء يف األمم املتحدة، جاء هذا املؤمتر مكمال التفاقية كيوتو اليت انعقدت يف 
واجه مؤمتر كوبنهاجن صعوبة التوزيع العادل للجهود العاملية، عالوة على فشل خطط  ،1997

، وكان اخلالف بني الدول النامية 2050ختفيض درجة حرارة األرض مبقدار درجتني حىت عام 
األكثر تضررا من تغريات املناخ، والدول الصناعية الكربى املتسببة يف تلك التغريات حول نصف 

متثل الفرق بني اخلفض الذي يطالب به العلماء واجلهود السياسية اليت تبتعد عن حتقيق درجة مئوية 
الكربى بأرقام افتراضية  لذلك اهلدف النظري، ويف حقيقة األمر كثريا ما خترج الدراسات يف الدو

                                                
  .116.ص ،السابق املرجع  ،عبد اإلله الوادعي )1(
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غازية مبتعدة بذلك عن أرض الواقع، فعلى سبيل املثال يقرر االحتاد األورويب احلد من االنبعاثات ال
من االنبعاثات املسببة لالحتباس احلراري بالتوازي  ةباملائ 20يف جمايل الطاقة والبيئة، وذلك بنسبة 

باملائة من خالل استخدام تكنولوجيا الطاقة املتقدمة ورفع نسبة استهالك الطاقات  20مع حتقيق 
، وحتقيق تلك 2020عام باملائة، وذلك خالل السنوات العشر القادمة أي حىت  20املتجددة مبقدار 

األرقام يعد نوعا من اخليال يف ظل التشكيك يف النتيجة النهائية ملستويات االبعاثات الغازية السيما 
غاز ثاين أكسيد الكربون، وان كان مؤمتر كوبنهاجن مل يتوصل التفاقية بديلة بعد انتهاء املرحلة 

ديدة يف سلعة الكربون ويظل السيناريو بال فإن ذلك يدعم التجارة اجل 2012األوىل ملعاهدة كيوتو 
                                                                                   )71( .استراتيجية ملزمة

خالل التحضري ملؤمتر كوبنهاجن، كشفت الدمنارك الدولة املستضيفة للمؤمتر عن     
يف املائة من عبء مواجه التغري املناخي،  80عية ما نسبه مسودة اتفاقية حتمل الدول الغنية الصنا

وهذا يستدعي من تلك الدول خفض انبعاثاا الغازية خالل السنوات القليلة القادمة، وبالرغم من 
، إال أن عددا من الدول الصناعية ويف مقدمتهم الواليات املتحدة األمريكية ة تلك املسودةأمهي

كون أن يتمكن الرئيس احلايل أوباما يف إحداث تغري حقيقي يف يعارضون ذلك، ويأمل املشار
     )1( .املوقف األمريكي الذي رفض سابقا التوقيع على بروتوكول كيوتو

أكد عدد من الدول النامية وأنصار ومحاة البيئة على أن البيان اخلتامي ملؤمتر كوبنهاجن 
حساب دول العامل النامية، وان االتفاق ال  كان جمرد تراض بني الدول الصناعية الكربى الثرية على

 .يرقى أبدا إىل طموحات تلك الدول
اليت تضم الدول النامية السوداين لومومبا دي إبينغ  77وقد رفض رئيس جمموعة الـ

  .االتفاق ووصفه بأنه يشكل ديدا ملواثيق وأعراف األمم املتحدة ويضع الفقراء يف حال أسوأ
املناهضة لالتفاق على لسان مندوبة فرتويال كلوديا سالرينو كالديرا  كما جاءت أقسى العبارات

بقوهلا إن االتفاق يشكل  - رئيس املؤمتر- اليت خاطبت رئيس الوزراء الدامناركي لوكي رامسوسن 
  .مصادقة على انقالب ضد األمم املتحدة

                                                
  ،2010فيفري 16: ، مت تصفح املوقع يوم"مظاهرها وأبعادها االقتصادية والسياسية... تغريات املناخ العاملي"ـــــــ،  )71(
( .com/articles.asp5http://www.arabnet  )? 

، 2010فيفري 16: مت تصفح املوقع يوم، "بل الكرة األرضيةقمة كوبنهاجن حتدد مستق" ،أجمد قاسم )1(  
)http://amjad68.jeeran.com/archive/2009/12/982060.html(   
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ر من جهة أخرى أكد الرئيس األمريكي باراك اوباما أن الدول املشاركة يف مؤمت
  .كوبنهاجن قد توصلت إىل اتفاق معقول وغري مسبوق حول التغريات املناخية

مليار دوالر لدعم الدول الفقرية خالل  30وذكر اوباما أن االتفاق قد تضمن ختصيص 
السنوات الثالثة القادمة من اجل مواجهة اآلثار السلبية للتغريات املناخية على أن يتم رفع قيمة 

  )73( .2020مليار دوالر حبلول عام  100املبلغ املخصص إىل 

وتبني من نص االتفاقية انه ال توجد أهداف ملزمة خلفض انبعاث الغازات بالنسبة للدول 
  درجت أمساؤها يف ملحق باالتفاقيةالصناعية، لكنها تتضمن التزامات لدول بعينها أ

  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف السياسات البيئية :املطلب الثاين
املنظمات غري احلكومية هي مجعيات خاصة وتسمى أيضا باملنظمات الدولية اخلاصة أو 

الستخدام واألكثر استعماال من معيات الدولية، واملصطلح الشائع االتجمعات الدولية اخلاصة أو اجل
  .قبل هيئة األمم املتحدة هو املنظمات غري احلكومية

ات ال يتم تكوينها باتفاق بني احلكومات، ينصرف لفظ املنظمات غري احلكومية إىل مؤسس
وإمنا بني أفراد وهيئات خاصة أو عامة من دول وجنسيات خمتلفة تسعى للتأثري يف جمرى العالقات 

  .الدولية أو التأثري يف السياسات العامة العاملية
ثلني مممجعية مشكلة من : "ويعرف إحتاد اجلمعيات الدويل املنظمات غري احلكومية بأا

نتمون لدول خمتلفة، وهي دولية بوظائفها وبتشكيلها وبإدارا ومبوارد متويلها، ليس هلا هدف ي
  ".مايل، وتتمتع بنظام استشاري لدى منظمة حكومية

باعتبار أنه سيتم التعرض إىل مشاركة املنظمات غري احلكومية لذا وجب تقدمي تعريف    
  )1( .ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقوم ا بسيط أوال للمشاركة قبل اخلوض يف األدوار اليت

                                                
، 2010فيفري 16: مت تصفح املوقع يوم، "نتائج مؤمتر كوبنهاجن هل تنقذ كوكب األرض من عواقب االحتباس احلراري؟" ،أجمد قاسم )2(  

 ) http://amjad68.jeeran.com/archive/2009/12/988107.html( 
 

  
     
، )2004دار الغرب للنشر والتوزيع، : وهران( دور اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية والنقابات: اتمع املدين ومحاية البيئة ،وناس حيي )1(

  .155.ص
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  :ينصرف هذا التعريف إىل عدة معاين من بينها :تعريف املشاركة
املشاركة تعين أخذ جزء من األمر واملسامهة بالبحث فيه، واملشاركة الفعالة تتم عندما يكون  -

ة العمل والنقاش حوهلا، لدى أفراد اموعة الفرصة الكافية لطرح األسئلة أو األمور على أجند
  )2( .وليعربوا بشكل واضح عن اختيارام من املخرجات النهائية أثناء عملية اختاذ القرارات

جيب أن تتاح له فرصة إبداء  فرد يف اتمع قادر وعامل وواع يعين مفهوم املشاركة أيضا أن كل -
من هذه املشاركة أي فرد حتت أي  رأيه يف األمور اهلامة واحليوية اليت م الوطن، وال يستثىن

ولتحقيق هذا املفهوم عمليا جيب أن تقوم األسرة كخطوة أوىل  ،ظرف مادام صاحلا لألخذ برأيه
  .)3(على إكساب األبناء هذه القدرة على املشاركة يف اختاذ القرارات

تتفاوت تعاريف املشاركة فيما بينها اتساعا وحتديدا، عموما وخصوصا، ومن بني 
اريف اليت توسع نطاق املشاركة، أا العملية اليت يلعب الفرد من خالهلا دورا يف احلياة التع

االجتماعية والسياسية يف بلده، واليت تتيح له فرصة اإلسهام يف وضع األهداف العامة تمعه، 
واقتراح أفضل الوسائل لتحقيق تلك األهداف وإجنازها، ومثة تعريفات تضيق لتعاجل املشاركة 
السياسية بوصفها جزءا من املشاركة الشعبية، ومن مث فهي تنطوي على مشاركة الناس يف اختيار 

  .حكامهم، ويف صياغة السياسة العامة بصورة مباشرة أو غري مباشرة
وفق التعريف املوسع للمشاركة فإن هناك جمموعة مبادئ أساسية تستند عليها عملية 

  :املشاركة منها
ين األفقي والعمودي حبيث حتقق املشاركة تفاعال خالقا بني خمتلف ضرورة توافر البعد -

  .املستويات االجتماعية واهليئات والتنظيمات
أن تتسم بشمول وجتاوز احتكار صفوات وخنب حمدودة الختاذ القرارات ووضع اخلطط وأن  - 

  .احتياجات الناس عامة) اخلطط والقرارات(تعكس هذه األخرية 
شاركة على آليات الضبط والرقابة والتواصل والتفاعل وتبادل اآلراء أن تنطوي هذه امل -

  .واخلربات

                                                
  .55.، ص)2003ة للتنمية اإلدارية، املنظمة العربي: القاهرة( قضايا وتطبيقات: احلكمانيةزهري عبد الكرمي الكايد،   )2(
، جتارب واقعية -تفعيل -املشاركة الشعبية واإلصالح تأصيل، يف "تفعيل املشاركة الشعبية يف مواقف صنع القرار"انشراح حممد الدسوقي،  )3(

  .143.، ص)2007دار العلوم للنشر والتوزيع، : مصر(عفت حممد الشرقاوي، :احملرر
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وميكن التمييز بني نوعني من املشاركة، فهناك مشاركة نظامية أو مؤسسية مثل مشاركة 
ما وهو املواطنني يف أنشطة اجلمعيات والنقابات وغريها من املنظمات واهليئات وهناك نوع آخر 

جتماعية وهي غري نظامية ميكن أن تدخل يف إطار التكافل االجتماعي يعرف باملشاركة اال
  .)1(والتعاون التلقائي بني الناس دون تنظيم أو برنامج عمل حمدد

  :تطور املنظمات غري احلكومية البيئية

عرفت الساحة الدولية نشاطا كبريا للمنظمات غري احلكومية، حيث تضاعف عددها ما 
  .، بينما مل يتضاعف عدد املنظمات احلكومية إال بعشر مراتمرات 105بـ  1984و 1909بني 

تزايدت مسامهة املنظمات غري احلكومية أو ما يعرف باتمع املدين الدويل بصورة فعالة يف 
إثراء العديد من املوضوعات الدولية وعلى رأسها محاية البيئة ألول مرة من خالل مشاركة 

اب يف مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة واإلنسان املنعقد يف حركات اجتماعية والعديد من الشب
ت االجتماعية مل تكن جتسد املنظمات غري احلكومية ، إال أن هذه التمثيال1972عام  استكهومل

  .بصورا احلالية، ومل تشارك يف هذا املؤمتر ألا مل تكن مهيكلة بالشكل احلايل
لى املستوى الدويل، نتيجة املطالب االجتماعية لقد تبلور دور املنظمات غري احلكومية ع

الداخلية اليت كانت ترى بأا ختتلف عن الدولة من حيث التنظيم والتقنية، كما أن ميثاق هيئة 
ومل يقل حنن دول العامل، لذلك جتد " حنن شعوب العامل"األمم املتحدة يشري يف ديباجته إىل عبارة 

  .الهتمام بالشؤون العامليةاملنظمات غري احلكومية مربرها يف ا
حول التنمية  1988الذي أعدته ندوة األمم املتحدة للبيئة سنة  "مستقبلنا مجيعا"أشار تقرير 
دون املشاركة الفعالة للمنظمات غري احلكومية، لتغيري ال ميكن أن يتم أو يتحسن املستدامة، إىل أن ا

وأقرت أجندة  1992دي جانريو عام منظمة غري حكومية يف مؤمتر ريو  760وقد شاركت حوايل 
منها، على اعتبار املنظمات غري احلكومية شركاء  27هذه األمهية من خالل نصها يف البند  21الـ 

ية أن استقالليتها عن اهليئات احلكومية هو الذي يعطيها املصداق تيف تطبيق هذه األجندة واعترب
  .)1(منها قوية وفعالة وجيعل

                                                
، جتارب واقعية -تفعيل - تأصيل" املشاركة الشعبية واإلصالح، يف "دراسة يف املعوقات البنائية والثقافية: ركة الشعبية والتنميةاملشا"حممود عودة،  )1(

  .10-9.، ص ص)2007دار العلوم للنشر والتوزيع، : مصر(عفت حممد الشرقاوي، : احملرر
  .157- 156.سابق، ص صالرجع املوناس حيي،  )1(
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جندة أيضا على أنه جيب على املنظمات غري احلكومية أن تلعب من األ 27وينص البند 
  .دورا حيويا لتطويع وتطبيق دميقراطية املشاركة

كسنة لبعث حوار منظم ومثمر على املستوى الوطين بني  1995وقد مت اختيار سنة 
احلكومة واملنظمات غري احلكومية وشبكاا، ودف هذه العملية إىل تشجيع الشراكة بني 

نظمات غري احلكومية واحلكومات والسلطات احمللية، وإشراكهم يف وضع اآلليات املعتمدة على امل
، وكذا إشراكهم يف عمليات التعليم "ريو"من أجل تنفيذ توصيات مؤمتر . املستوى الوطين

والتحسني، وتستند عملية إشراك املنظمات الدولية غري احلكومية إىل قناعة تقضي بأن احللول 
القرارات احلكيمة املستخلصة من وقفة م السياسيني وإمنا من خالل آالف ة ال تأيت من احلكااجلذري

  .)2(ضمري ماليني األشخاص الذين يعملون من أجل إنقاذ هذا الكوكب
  :عالقة املنظمات غري احلكومية بالدول واملنظمات الدولية

ؤديه يف ساحة العالقات ال ميكن التحدث عن املنظمات غري احلكومية، وعن الدور الذي ت
هذه األخرية  دول واملنظمات الدولية وعلى رأسدون احلديث عن العالقة اليت تربطها بال. الدولية

دوا ال يكون للمنظمات غري احلكومية أية مصداقية على املستوى الدويل، باألمم املتحدة، ألنه 
  .ن اجلانب القانوينكان ذا النوع من التنظيمات، خاصة م كن أن يعترف أيوال مي

" املنظمات غري احلكومية: "لقد كان ميثاق األمم املتحدة أول وثيقة دولية حتدثت عن
، لكن حيطة حمرري امليثاق، 71بصفة رمسية، حىت أن هذه التسمية هي وليدة امليثاق يف املادة رقم 

كومية بالس تترجم من خالل عدد من النصوص واألحكام اليت حتدد عالقة املنظمات غري احل
االقتصادي واالجتماعي فقط، بذلك جتد نفسها مقصاة فيما يتعلق مبعاجلة املسائل السياسية اليت 
تعترب من اهتمامات األجهزة واهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة، حترير هذه املادة ترك 

يني حمادثيه أو للمجلس االقتصادي واالجتماعي هامشا مهما للمبادرة، سواء تعلق األمر بتع
  .)1(بشروط وطرق التعامل معهم

                                                
  .158.، صنفسهرجع امل )2(
مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف العالقات الدولية، قسم العلوم " (دور ومكانة املنظمات غري احلكومية يف العالقات الدولية"عياد مليكة،  )1(

  .87-86.، ص ص)2003السياسية، جامعة اجلزائر، 
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أما بالنسبة لعالقة املنظمات غري احلكومية بالدول، فهي عالقة تأثر وتأثري فاألوىل حتتاج 
للدول حىت تتمكن من احلصول على مقر و متويل، وذلك يف حالة الدول املتطورة أو الدول 

كومية حىت تتكفل مبيادين وجماالت ال تستطيع الغربية، والثانية أي الدول حتتاج للمنظمات غري احل
االهتمام ا نظرا لعدم قدرا على ذلك وسيكون ذلك يف حالة الدول النامية وهنا تتسم هذه 

  :، وتأخذ هذه العالقة شكلني)2(العالقة بالتجانس أحيانا، وبالتوتر أحيانا أخرى
احلكومية، وغالبا ما تكون هذه  عالقات تعاون مع الدول اليت تبحث عن دعم املنظمات غري -

  .الدول من الدول الفقرية جدا كالبنغالدش
عالقات توتر مع الدول اليت تتمسك بسيادا وتنادي بعدم التدخل يف شؤوا الداخلية، وفكرة  -

حق التدخل هذه اليت تنادي ا املنظمات غري احلكومية ظهرت نتيجة للعراقيل اليت واجهتها 
انية عند قيامها بعملها، فلجأت الختراق سيادة الدول جمازا أو التقليل منها، مات اإلنسيالتنظ
عترب أهم مكسب حصلت عليه دول العامل الثالث بعد استقالهلا، أما املنظمات غري يي والذ

خطاب السيادة ليس له مكان إال يف التقارير الدولية، وال حيتج به لدى "  احلكومية فترى أن
  .)1("اخلواص
  :ملنظمات غري احلكومية يف املعاهدات واملؤمترات الدولية البيئيةدور ا

لقد قامت املنظمات غري احلكومية بدور متزايد األمهية يف صنع املعاهدات البيئية على مدى 
ة من ف ا وتأكيدها رمسيا خاصالعشرين عاما املاضية، وما تزال مسامهتها يف حاجة إىل االعترا

  .تاج تأكيد اشتراك املنظمات غري احلكومية إىل توسيع أكربجانب األمم املتحدة، وحي
خالل املراحل املبكرة ملفاوضات املعاهدات أو املؤمترات تقوم املنظمات غري احلكومية 
بتوسيع جمال وجهات النظر اليت تبدى خالل حتليل األدلة العلمية والفنية والقانونية املستخدمة 

ئية، وتقوم أيضا بعملية املراجعة العامة اليت جتعل األدلة لتشخيص مدى خطورة التهديدات البي
العلمية املتضاربة معقولة، وبدون أن تدعى أحيانا تقوم املنظمات غري احلكومية بتقدمي مقترحات 

  .والعمل خلف الكواليس، وجمرد وجودهم  يضيف درجة من الشرعية للمعاهدات واالتفاقيات

                                                
  .105.، صنفسهاملرجع  )2(
  .113.، صالسابقاملرجع  ،عياد مليكة )1(
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وس إىل مائدة املفاوضات له تأثري كبري على العملية حق املنظمات غري احلكومية يف اجلل
  )2( .حىت وإن مل يكن هلم حقوق رمسية يف التصويت

ا العمل كمستشار علمي ا، فيمكنه  احلكومية أدوار حامسة ومتعددة تقومللمنظمات غري
م لرأي العااحتريك  امعلومات عند حتديد املخاطر أو تشخيص املشاكل، كما ميكنهلل أو جامعة

داخل كل دولة وعلى النطاق العاملي أيضا للضغط على رؤساء الدول إلعطاء املوضوع أولوية يف 
  : برنامج العمل السياسي

ميكن أن جتعل املنظمات غري احلكومية املفاوضات أكثر دميقراطية من خالل مناقشتها 
رصد بتقدمي مراجعة كذلك القيام مبهمة الوالهتمامات املواطنني، وتعزيز مداخل سياسية جديدة، 
أو مجع املعلومات والبيانات اليت تقاعست  ،مستقلة هامة للمعلومات اليت تقدمها املصادر احلكومية

كما ميكنها اقتراح بدائل أو املساعدة يف تنفيذ ما  بشأا الدول عن تقدمي التقارير املطلوبة منها
  .)1(توصل إليه اتمعون

ا حيويا يتمثل يف تكييف وتطبيق مبدأ املشاركة من تؤدي املنظمات غري احلكومية دور
خالل مشاركتها النشيطة يف إعداد السياسات وتنفيذها، تؤدي أيضا دورا يف التكوين واإلعالم 
والتحسيس للمجتمع املدين احمللي، يف إطار التكفل به من جهة وجعله مسؤوال إزاء التنمية 

  .خاصة املستدامة بصفة عامة والقضايا البيئية بصفة
لقد قامت املنظمات غري احلكومية والزالت بدور فعال وهام يف تعريف املواطنني باملشاكل 
البيئية ووضع احللول العملية واملناسبة حلماية البيئة يف كثري من الدول النامية، وقد بلغ عدد 

هذه  منظمة، وكثري من 7230املنظمات غري احلكومية اليت تتعامل مع األمم املتحدة حوايل 
املنظمات هلا من القوة ما جيعلها تضغط على التنظيمات الشعبية واحلكومية إليقاف أية إجراءات أو 

  .نشاطات تضر بالبيئة
(*)  "Green peace"من أمثلة املنظمات غري احلكومية النشطة جند منظمة السالم األخضر

كن أن حتشد الرأي العام، من واليت تعتمد أساسا على املواجهة السياسية وأحداث اإلعالم اليت مي
                                                

اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، : القاهرة( التفاوض لتحقيق اتفاقيات عاملية أكثر فاعلية-دبلوماسية البيئة أمني اجلمل، مترمجا،  أمحد )2(
  .146-145.، ص ص)1997

  .64-63.، ص صالسابقملرجع ، اأمحد أمني اجلمل )1(
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" شل"عندما كانت شركة تدعى  1996أبرز ما قامت به منظمة السالم األخضر ما حدث يف عام 
بإغراقها يف حبر الشمال فشنت منظمة  برينت سبارتعتزم التخلص من منصة بترول تالفة تسمى 

مثل يف مقاطعة مجيع تت(خضر محلة مقاطعة جلميع خدمات شركة شل بسبب هذه اخلطة السالم األ
، وملواجهة اخنفاض مبيعات البرتين استجابت شركة شل ووضعت خطة أخرى )خدمات احملطة

  . )2(للتخلص من املنصة
ركزت منظمة السالم األخضر احتجاجاا خالل عقد السبعينات على مواقع االختبارات 

لنووية األمريكية من خالل قوارب صغرية داخل مناطق التجارب ا. النووية وصيد احليتان
  .يف مواجهات مباشرة مع قوارب صيد احليتان اليابانية والسوفيتيةووالفرنسية، 

إىل جانب املنظمات غري احلكومية الدولية فإن العديد من املنظمات غري احلكومية الوطنية 
  )1( .كان لديها برامج دولية متميزة ونشطة يف الوقت ذاته

ع املدين يف عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة قدم جملس ولتعزيز مشاركة تنظيمات اتم
إدارة الربنامج إستراتيجية عمل، وبالنظر إىل النمو املستمر يف الشركات والتعاون مع تنظيمات 
اتمع املدين، من الضروري استعراض العالقات بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وتنظيمات اتمع 

ر فعالة ومالئمة ملعاجلة مشاركتها يف هذا الربنامج دون إضعاف احلكومات املدين من أجل إقامة أط
  .يف صنع القرار

لقد فرض اتمع املدين نفسه كعنصر فاعل يتسم باملسؤولية والتحدي يف القضايا البيئية ف
العاملية، ووجد مفهوم مشاركة اموعات الرئيسية القبول يف جدول أعمال القرن الواحد 

التحدي الرئيسي أمام برنامج األمم املتحدة للبيئة هو ضمان مشاركة اتمع كان و والعشرين،
  .املدين من أجل االستجابة للحقائق اجلديدة

ومن املعامل الرئيسية يف تاريخ عالقة برنامج األمم املتحدة للبيئة بتنظيمات اتمع املدين ما 
  :يلي

 .1972عام  ي إلنشاء برنامج األمم املتحدةقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، الداع -

                                                
  .89-88.ص ص السابق،ملرجع ا عبد اهللا احلرتسي محيد، )2(
  .يف فراكوفر 1971منظمة غري حكومية تنشط يف جمال البيئة تأسست يف سنة  )*(
  .198-197.، ص ص)2005دار البشري،  :عمان( نشطاء بال حدودلينا محدان البالونة، مترمجا،   )1(
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 .1973 عام إنشاء مكتب للمنظمات غري احلكومية بربنامج األمم املتحدة للبيئة -
 .1988 عام إنشاء جملس استشاري للشباب -
الداعي لصنع إطار للسياسات العامة وآليات مناسبة للعمل  18/04قرار جملس اإلدارة رقم  -

 .1995 عام دين والقطاع اخلاص واموعات الرئيسية األخرىمع تنظيمات اتمع امل
بيان سياسات عامة يتعلق مبشاركة املنظمات غري احلكومية يف أنشطة برنامج األمم املتحدة،  -

 عام األمم املتحدة جوأيضا إدراج فرع عن املنظمات غري احلكومية يف دليل مشروعات برنام
1996. 

عتراف بأمهية تنظيمات اتمع املدين على قدم املساواة مع اعتماد إعالن ماملو، واال -
  .2000 عام احلكومات والقطاع اخلاص
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  السياسات البيئية يف الوطن العريب وواقع مشاركة اتمع املدين فيها :املبحث الثاين
  اجلانب النظري للسياسات البيئية يف الوطن العريب :املطلب األول

  لسياسات البيئية يف الوطن العريب  اإلطار التشريعي  ل: أوال
تغطي البلدان العربية منطقة واسعة متتد من اخلليج العريب يف الشرق إىل احمليط األطلسي يف 
الغرب، ومن سالسل جبال سوريا ولبنان يف الشمال إىل اهلضبة االستوائية وسهول الصومال يف 

تنوعة، يطل الوطن العريب على ثالث اجلنوب، وتظم هذه الرقعة الفسيحة سلسة نظم إيكولوجية م
البحر األبيض املتوسط، البحر األمحر واخلليج العريب، وتعاين من التلوث : حبار شبه مغلقة هي

  .بدرجات متفاوتة
تواجه بلدان الوطن العريب وبدرجات تتفاوت يف حدا عددا من املشاكل البيئية، وتصنف 

ائية ونقص يف األراضي الصاحلة للزراعة يزيد من تفاهم شح املوارد امل: هذه املشاكل إىل فئتني مها
هذا الوضع ظاهرة التصحر، والفئة الثانية هي التلوث البيئي الذي من أسبابه االنتقال للعيش يف 
املناطق احلضرية مبعدالت سريعة والذي خيلق مشاكل تلوث اهلواء، وتواجد املدن الكربى على 

تلوث الشواطئ، وتساهم مجيع هذه املشاكل يف ختفيض جودة  املناطق الساحلية يؤدي إىل مشاكل
احلياة وإعاقة جوانب القدرة البشرية وتتسبب يف تكاليف اقتصادية كبرية ال تستطيع هذه البلدان 

  )1(.حتملها
ميكن إجياز بعض مميزات الوضع احلايل للبيئة يف الوطن العريب وتوجهات العمل البيئي 

  : املستقبلية فيما يلي
لقد تضاعف عدد سكان الوطن العريب ثالث مرات ونصف  :األوضاع االجتماعية واالقتصادية -1

، وقد صاحب هذا 2000مليون نسمة عام  288إىل  1950مليون نسمة عام  77لريتفع من 
   )2(.االرتفاع تطور  اخلدمات الصحية و التعليم مما أدى إىل اخنفاض معدالت وفيات األطفال

ن معدالت تزايد السكان باملنطقة قد اخنفض بصفة عامة خالل السنوات واجلدير بالذكر أ
العشر األخرية غري أن هذه املعدالت ال تزال أعلى من املتوسط العاملي، ومن املتوقع أن يصل إمجايل 

مما ميثل تزايدا يف األعباء االقتصادية  2025مليون نسمة حبلول سنة  466سكان املنطقة إىل 
   .ل الوطين العريب وتزايدا يف الضغوط على املوارد الطبيعية و البيئيةواالجتماعية لدو

                                                
  .40.، ص)2002ر والتوزيع، ق للنشدار الشرو :عمان(2002العربية  اإلنسانيةتقرير التنمية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )1(
 .28 .نادية محدي صاحل، املرجع السابق، ص )2(
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إلتباعها مطلع التسعينات وذلك  معالوطن العريب خاصة  دول وقد تطورت اقتصاديات
سياسات إصالح اقتصادي، ومل تعد تعتمد على االقتصاد البترويل فقط ولكن اجتهت إىل التوسع 

  . رات املختلفةيف الصناعات التحويلية واالستثما
  :الزراعة و اإلنتاج الزراعي-2

لقطاع الزراعة إسهامات متنوعة يف الدول العربية تشمل إسهامات يف الدخل الوطين، 
باإلضافة إىل توفري مناصب العمل إال أن استعمال املبيدات واألمسدة يؤدي إىل اختالل التوازنات 

  .البيئية
من إمجايل الناتج احمللي يف الدول العربية، وقد مت بناء  %50-25متثل الصناعة ما بني  :الصناعة-3

نسبة كبرية من القاعدة الصناعية يف الستينيات حيث أن معظم الصناعات ذات التقنيات القدمية 
تسبب التلوث خاصة تلوث اهلواء واملاء الناجتني عن مزاولة األنشطة الصناعية كما ينتج عنها 

  .خلطريةالكثري من املخلفات السامة و ا
وقد قامت الدول العربية عامة بإصالح سياستها االقتصادية، األمر الذي أدى إىل خفض 

  .التلوث الصناعي دون أن يعرض البعد االقتصادي لتنمية الدول ألية أخطار
منطقة الوطن العريب من أكثر املناطق يف العامل منوا يف  تعد: املناطق احلضرية يف الوطن العريب -4

حلضرية، وقد أدت الزيادة الكبرية يف النمو احلضري إىل زيادة كبرية يف عدد السيارات التنمية ا
ومشاكل املرور واملخلفات الصناعية والبلدية، مما أدى بدوره إىل زيادة كبرية يف املشاكل الصحية 

  .والبيئية
سكان املدن  ددالدول العربية وكذلك زيادة ع أدت الزيادة يف املناطق احلضرية يف: املواصالت -5

السيارات واملركبات هذا ما أثر سلبا على  واقتناء كل أنواعإىل زيادة رحالت النقل ومسافاا 
  )1(.على البيئة اكبري انوعية اهلواء وبالتايل مثل ضغط

                                                
 .29. املرجع السابق، ص صاحل،نادية محدي  )1(
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  : يتميز الواقع البيئي العريب عموما بالسمات التالية
ية العربية نتيجة سوء استغالل املصادر هناك اختالل واضح يف هياكل العديد من النظم البيئ -1

الطبيعية الوطنية املتجددة، ويأيت يف مقدمة ذلك احنسار املساحات اخلضراء على امتداد الوطن 
  .العريب

مبرور األيام تزداد سعة مساحات املناطق اجلافة وشبه اجلافة، كما يقود إمهال األراضي  -2
   .شبح التصحرالصاحلة للزراعة وسوء استعماهلا إىل بروز 

تفاقم حدة تلوث اهلواء والسماء عرب معظم أقطار الوطن العريب نتيجة ازدياد حجم املخلفات  -3
الصناعية، وختلف وسائل معاجلة الصرف الصحي وصعود معدالت ثاين أكسيد الفحم يف جو مدن 

  .الوطن العريب
إىل بروز آثار سلبية مستعصية استخدام املبيدات مبختلف أنواعها خاصة يف جمال الزراعة، أدى  -4

 )1(.باتت ترهق بقاء اإلنسان ونوعية البيئة من حوله
  )2(:اب من بينهابإىل عدة أس ملريرجع هذا الواقع البيئي ا

  . غياب احلس البيئي العريب الرمسي والشعيب حىت سنوات قريبة -1
  .ار الوطن العريبتفاوت وجود التشريعات  واملؤسسات الرمسية البيئية لدى خمتلف أقط -2
  . قزمية البحث البيئي واحنسار الرؤية البيئية ضمن احلرم اجلامعي العريب يف كثري من األحيان -3
ضعف التعاون والتنسيق بني األقطار العربية يف الشؤون البيئية واإلبقاء عليها، باإلضافة إىل  -4

  .تفتت اجلهود اخلاصة مبكافحة التصحر
  : يف العامل العريبأهم التشريعات البيئية 

منذ فترة طويلة بدأت بعض الدول العربية سن القوانني والتشريعات البيئية يف جماالت 
وغريها، ورغم استمرار تطوير تلك التشريعات عرب ... الصحة واملوارد الطبيعية ومراقبة النفايات

وحلوال جزئية  السنني إال أا مل ترق بعد لتكون حلوال كلية بل كانت جمرد مسكنات مؤقتة
ملشاكل خطرية ومتشعبة، وكرد فعل لسياسة معنية قد عمدت بعض الدول إىل فرض عقوبات 
مادية للحد من تلوث البيئة من اإلشعاعات والنفايات وتدهور األراضي، إال أن معدالت التضخم 

ر التلوث، السكاين والصناعي جعلت تلك الغرامات أمرا يسريا وال متثل ردعا فعاال للحد من انتشا
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وبدأت يف ختصيص جزء كبري من مواردها املالية ملواجهة التحديات اليت تواجه البيئة، وذلك من 
خالل تشجيع الصناعة على تغيري طرق التسيري وإدخال التكنولوجيا النظيفة اليت تقلل من استرتاف 

  .البيئة
العمل تستلزم دراسة  وجتدر اإلشارة إىل أن مشاكل البيئة تتطلب حلوال مميزة وأن معايري

واسعة للخصائص البيئية واإلمكانات املالية والفنية والبشرية لكل دولة على حدى، حىت تتمكن 
  .من سن التشريعات املناسبة للعمل  والقابلة للتنفيذ

لقد دلت معظم الدراسات على أن معظم تشريعات محاية البيئة املعمول ا يف معظم دول 
اهليئات التنفيذية السلطات الالزمة ملكافحة مصادر التلوث، وأا حتدد الوطن العريب ال متنح 

  )1(.اجلزاءات الفاعلة ملعاقبة املخالفني

بلدا عربيا  18يف عملية الستطالع الرأي العام البيئي الذي نظمته جملة البيئة والتنمية يف 
ت والقوانني، إذ يرون من املشاركني يرون أن التدهور البيئي سببه ضعف التشريعا %24وجد أن 

أن احترام القوانني املوجودة أكثر فعالية وجدوى من العمل على وضع قوانني جديدة، وهذه رسالة 
واضحة إىل املسؤولني بأن املواطنني على علم ودراية بالفجوة الواسعة بني النظريات على الورق 

قبل البحث عن جديد يثقون يف وعملية تنفيذها على أرض الواقع إذ أم يريدون تطبيق املوجود 
  )2(.إمكانية تطبيقه

القوانني البيئية يف معظم الدول العربية مازالت جمزأة وال تشدد بصورة واضحة على ضرورة 
تطبيق مبادئ اإلدارة السليمة يف استخدام املوارد، إضافة إىل أن التحديات البيئية املتطورة باستمرار 

كن افتقار مؤسسات البيئة عامة إىل العناصر البشرية الفاعلة تتطلب قوانني متجددة ملواكبتها ل
واملوارد املادية الكافية لتحقيق األهداف املنشودة يعرقل تنفيذ السياسات البيئية ويضعف القدرة 

   )3(.على تطبيق قوانني البيئة
يد من على  الرغم من زيادة االهتمام العاملي واإلقليمي والوطين باجلانب البيئي، وسن العد

القوانني الوطنية والدولية للحفاظ على البيئة إال أن هناك عنصرا هاما يبقى ضروريا لتفعيل عملية 
محاية البيئة واحلفاظ عليها وضمان تواصل عملية التنمية، هذا العنصر هو الوعي البيئي للفرد نفسه 
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يوفر كثريا من اجلهد والذي إذا توافر فإنه يكون أكثر فعالية من سن القوانني والتشريعات، و
واملال، وبصفة عامة فإن املشكلة ليست يف احلاجة إىل تشريعات محاية البيئة بقدر ما هي حباجة إىل 

اخل، فال بد من توافر سلوك عام يتبناه ...زيادة الوعي البيئي لدى األفراد واملؤسسات والشركات
طريق التربية البيئية لتعيد النظرة  أفراد اتمع وقيم حتكم هذا السلوك ولن يتأتى ذلك إال عن

  .السليمة من اإلنسان للبيئة على أساس أن اإلنسان جزء أساسي منها ال ينفصل عنها
ميكن القول أن سن وتشريع قوانني قد ال يكون هو وحده األسلوب األمثل للحد من 

رى مما فيها من التلوث وضمان تنمية مستدامة، وإمنا البد أن تكون متكاملة مع إستراتيجيات أخ
  )1(.مبادرات اقتصادية وتكنولوجية وكذلك مدنية  لضمان فعاليتها

  :أسباب عدم كفاية التشريعات و القوانني البيئية
تتلخص أهم أسباب عدم كفاية التشريعات والقوانني البيئية للحد من التلوث واحلفاظ على 

  )2(:بيئة نظيفة فيما يلي
ا بالشكل الذي يتالءم مع التطور السريع يف خمتلف جوانب عدم مرونة التشريعات املعمول  -

احلياة اليت أدت إىل إحداث تأثريات كثرية متنوعة على األنشطة البيئية مما يقتضي إجياد معاجلات 
  .قانونية مالئمة

  .عدم تناول النصوص القانونية لكثري من املستجدات اهلامة املتصلة بالبيئة -
علقة بالبيئة، ما ينشا عن ذلك من عدم الوضوح يف اعتماد النص الواجب ازدواجية النصوص املت -

  .التطبيق
ازدواجية عمل املؤسسات املختصة بشؤون البيئة، وما ينشأ عن ذلك من تداخل وتنازع يف  -

  .االختصاصات سواء يف جمال اإلشراف الرقابة أو التنفيذ
ية حيث أا ال تتمتع بقوة الردع املوازية عدم مالئمة العقوبات اليت تضمنتها النصوص التشريع -

  .حلجم املخالفات املتعلقة بالبيئة
غياب االستقاللية يف عمل املؤسسات املسؤولة عن شؤون البيئة، حيث نالحظ أا ال تعمل  -

على البعد البيئي فقط بل ترتبط بنشاطات حكومية أخرى تأخذ الكثري من اجلهد والوقت يف 
  .علمها
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ادر املتخصصة يف العمل البيئي يف املؤسسات املعنية إلدارة شؤون البيئة مما يفقدها غياب الكو -
  .املرجعية العلمية

افتقار األجهزة املسؤولة عن شؤون البيئة إىل صالحية الرقابة على عمل املؤسسات سواء العامة  -
  .تعلقة بالبيئةأو اخلاصة أو األهلية الالزمة ملتابعة تطبيق وتنفيذ النصوص التشريعية امل

  :-األهداف و األدوات  –السياسة البيئية يف الوطن العريب 
السياسة البيئية املثلى هي اليت تسعى ملوازنة الفوائد  :أهداف السياسة البيئية يف الوطن العريب  . أ

 اليت تعود على اتمع ومراجعة األنشطة االقتصادية املرتبطة بالتلوث البيئي وتبيان األضرار النامجة
 )1(:عنها ويف هذا اإلطار تعمل السياسة البيئية املتكاملة على حتقيق ما يلي

حتجيم املمارسات واألنشطة اليت أدت وتؤدي إىل تدهور موارد البيئة، أو تنظيم تلك األنشطة  -1
  .مبا يكفل معاجلة مصادر التلوث وختفيف أثاره البيئية قدر اإلمكان

البيئة اهلامة وخصائصها الفيزيائية والكيمائية واحليوية مبا يكفل استعادة الوضع األمثل ملكونات  -2
  .استمرارية قدرا اإلستعابية واإلنتاجية

مراعاة اعتبارات البيئة يف اخلطط التنموية للقطاعات املختلفة وحتليل اآلثار البيئية وكيفية  -3
  .واالجتماعية معاجلتها يف املراحل األوىل لدراسات اجلدوى للمشروعات االقتصادية

جيب أن دف السياسة البيئية إىل حتقيق كل التوازنات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية 
لتكون أكثر فعالية وجدوى، ولتحقق جناحا أكثر واستمرارية جيب أن تكون شاملة وواقعية 

  .تتماشى مع معطيات الواقع املعاش
  :أدوات السياسة البيئية يف الوطن العريب  . ب

  )2(:أنواع من األدوات لتنفيذ السياسة البيئية وهي ةلتمييز بني ثالثميكن ا
وتشمل الربامج التلفزيونية واإلذاعية، برامج اإلنترنت، احملاضرات  :األدوات التعليمية والتثقيفية-1

إىل توعية اجلمهور بضرورة االهتمام بسالمة ونظافة البيئة،  ودف ،يةالشبابالعامة والندوات 
ألمناط االستهالكية املضرة بالبيئة، وكذلك تعريف املستهلك مبصادر التلوث يف السلع وتغيري ا

املصنعة واملواد الغذائية وكيفية التعامل معها، وتقع مسؤولية القيام ذا الدور على عاتق املؤسسات 
الشبابية  اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات األهلية، كجمعيات محاية البيئة واجلمعيات
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ومجعيات محاية املستهلك، وبالنظر للوضع يف البلدان العربية نالحظ خلو الساحة من مثل هذه 
  .التنظيمات يف بعض البلدان وعدم فعاليتها يف البلدان اليت توجد فيها

وتشمل جممل القوانني واللوائح والتشريعات اخلاصة حبماية البيئة،  :التشريعيةاألدوات املؤسسة و -2
ا يتبعها من مؤسسات وهياكل تنفيذية، ويأيت يف مقدمة ذلك وجود قانون حلماية البيئة وهيئة وم

مركزية مستقلة ومؤهلة لتنفيذ القانون، وبالرغم من وجود قوانني ومؤسسات محاية البيئة يف 
كما  العديد من البلدان العربية إال أن هذه القوانني تعاين من الشمولية وعدم الوضوح واالزدواجية

  .تعاين املؤسسات املعنية حبماية البيئة من الضعف وعدم الفاعلية
يتطلب استخدام األدوات التنظيمية وجود األطر التشريعية واملؤسسية : األدوات التنظيمية املباشرة-3

املشار إليها، وتشمل هذه األدوات جممل األنشطة التدخلية هليئات حكومية يف آليات السوق 
لل السوقي املتمثل يف غياب أسواق السلع البيئية، ووجود التأثريات اخلارجية دف معاجلة اخل

السالبة لألنشطة االقتصادية املرتبطة بالتلوث البيئي وهناك ثالثة أساليب من التنظيم تستخدم يف 
  :مكافحة التلوث البيئي وهي

وى امللوثات املسموح به يتمثل يف التحديد املباشر ملستو :التنظيم باستخدام األوامر والتحكم -
   .لألنشطة االقتصادية مثل حتديد املستويات العليا لالنبعاثات أو ملستويات تركيز امللوث يف البيئة

ويتمثل يف التحديد املباشر للمستويات الدنيا للتقنيات اليت جيب  :التنظيم املبين على التكنولوجيا -
  .  تلوثاستخدامها يف األنشطة االقتصادية املرتبطة بال

أو تصحيح قوى السوق لألخذ يف االعتبار آثار التلوث الناجم  :آليات السوق التنظيم املبين على -
عن األنشطة االقتصادية، وهو النوع الذي تشجعه وتدعمه النظرية االقتصادية كأجنع األساليب 

املوارد ملكافحة التلوث وخاصة يف االقتصاديات احلرة اليت تعتمد آلية السوق يف توزيع 
  )1(.االقتصادية

تتمثل اإلستراتيجيات العربية املتبعة يف محاية البيئة  :استراتيجيات الدول العربية يف جمال محاية البيئة -
  )2(:يف إطار السعي حنو حتقيق التنمية املستدامة فيما يلي

  : تتمثل أهم عناصر هذه اإلستراتيجية على املستوى اإلقليمي يف: مكافحة التصحر -1
  .اإلدارة املتكاملة للمراعي واألراضي الزراعية املنتجةابتكار وتطوير أنظمة  -
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  .تطوير التقنيات لتثبيت الكثبان الرملية ومنع اجنراف التربة بفعل اهلواء و املاء -
  .تطوير أنواع السالالت من النباتات الربية لزراعتها يف املناطق القاحلة -
  .زحف الصحراءإقامة األحزمة اخلضراء أمام  -
تطوير تقنيات ري املناطق اجلافة والقاحلة باملياه املاحلة وتصميم شبكات السدود حلجز مياه  -

  .الفيضانات يف املناطق شبه الصحراوية
  : وتتمثل أهم السياسات املنتهجة للحد من تلوث املياه يف :)1(مكافحة تلوث املياه -2
بحريات واألار والسدود ومراقبة مستوى امللوثات تطوير طرق لضبط نوعية مياه الشرب يف ال -

  .فيها
  .تطوير تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعية امللوثة إلعادة استخدامها -
  .تطوير معايري واملواصفات نوعية املياه -
  .ضبط وترشيد استخدام مياه الري -
  :يف اإلستراتيجية ههذ وتتمثل أهم عناصر :مكافحة تلوث التربة -3
  .التربةالتعرف على أنظمة وآليات جتدد خصائص  -
  .تطوير طرق مكافحة تلوث التربة -
  .تطوير مواصفات قياس نوعية التربة لتقدير صالحيتها اإلنتاجية وفق كل حمصول -
  : وتتمثل أهم عناصر هذه اإلستراتيجية يف :مكافحة تلوث اهلواء -4
  .تطوير طرق مراقبة وقياس نوعية اهلواء -
  .ة النفايات الغازية وتطوير التقنيات للحد من إنبعاثات الغازاتمعاجل -
  : اإلستراتيجية فيما يلي هوتتمثل أهم عناصر هذ :احملافظة على التنوع الوراثي -5
  .التعرف على النظم البيئية اليت تعيش فيها األنواع والسالالت بالنسبة للكائنات احلية -
  الزحف السكاين محاية النظم البيئية من التلوث و -
  .الكشف عن األسس العلمية إلعادة استنساخ وزرع السالالت املختلفة -
  . ابتكار برامج إلدارة احملميات الطبيعية لألنظمة البيئية -
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حتديد املعايري واملواصفات للحدود الدنيا للملوثات اليت تؤدي إىل اإلخالل بالتوازن االيكولوجي  -
  .لألنظمة املوجودة

  : اإلستراتيجية يف هوتتمثل أهم عناصر هذ: ة تلوث البيئة املهنيةمكافح -6
تطوير معايري ومواصفات بيئة العمل من حيث حتديد مستويات ومعدالت التركيز القصوى  -

  .للملوثات املسموح ا يف اهلواء ومراكز اإلنتاج
  .التعرف على آلية التأثري الصحي جلميع امللوثات -
  .هلواء والتخلص من االنبعاثات داخل بيئة العملتطوير طرق مراقبة ا -
  : وأهم عناصر هذه اإلستراتيجية ما يلي :مكافحة تلوث البيئة احلضرية -7
  .وضع األسس العلمية إلدماج املتطلبات البيئية يف التخطيط اإلقليمي -
  .تطوير إدارة البيئة احلضرية وإتباع سياسة عمرانية ختدم البيئة -
  .التلوث واملراكز الصناعية إىل خارج املناطق العمرانية واحلضريةإبعاد مصادر  -
  )1(.العمل على خفض الضجيج وانبعاث الغازات الناجتة عن وسائل النقل -

جتسد هذه االستراتيجيات املقترحة عددا من املبادئ التوجيهية العامة اليت ميكن االستفادة 
  :ئ التوجيهية بدورها إىل دعامتنيمنها لوضع برامج عمل بيئية وتستند هذه املباد

  .جوانب  القوة والضعف يف الظروف البيئية العربية  احلالية-1
فهم عام للتطورات األخرية يف خمتلف جماالت العمل البيئي ويتطلب التنوع االيكولوجي يف  -2

  )2(.العامل العريب إتباع طرق عالج خمتلفة للمشاكل البيئية يف البلدان املختلفة
  :استراجتيات محاية البيئة يف الوطن العريبمسات 

على ضوء ما تقدم ميكن إمجال االستراتيجيات املختلفة يف إستراتيجية واحدة يف العامل 
  )3(:العريب تتضمن األبعاد التالية

العمل ضمن إطارين زمنيني، إذ تتعذر معاجلة مجيع املشاكل البيئة العديدة واملتنوعة اليت تواجه  -1
لعربية يف وقت واحد، لذلك جيب وضع خطط عمل دف إىل محاية وإصالح البيئة البلدان ا

  :العربية على مستويني

                                                
 .449.، املرجع السابق، صخليل حسن )1(
 .43.املرجع السابق، ص ائي،مناإلبرنامج األمم املتحدة  )2(
  .املرجع نفسه )3(
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 .وضع خطط قصرية األجل، تعاجل مشكالت ذات طبيعة ملحة  . أ
وضع خطط طويلة األجل، وتأخذ يف احلسبان اخلطط القصرية األجل لكنها تعاجل املشاكل  . ب

 .ة زمنية أطولاليت حتتاج إىل جهد مستمر على مدى فتر
  .وضع سلم لألولويات على أساس علمي رصني -2
وقف أسباب تدهور البيئة حيث جند دائما اهتماما بوقف تأثريات التدهور البيئي دون معاجلة  -3

األسباب احلقيقية له، لذلك يتوجب تقسيم اجلهود ما بني عالج التأثريات من جهة وإزالة األسباب 
  .عاجلة املشاكل يف مراحل مبكرةمن جهة أخرى وأفضل حل هو م

تعزيز القدرة العربية على استخدام أدوات االقتصاد البيئي احلديثة، حيث جند أن إتقان  -4
استخدام أدوات التحليل احلديثة ميكن أن يوفر لصانعي السياسة تقديرات دقيقة للضرر الذي حلق 

حساب اآلثار البيئية : من بني هذه األدواتبالبيئة نتيجة لعدم اختاذ إجراءات أو التأخر يف اختاذها، 
اخل، هذه األدوات ...اخلارجية لألنشطة االقتصادية، إحصاء ما حيدثه الناتج القومي من تلف بيئي 

ميكن أن تكون مفيدة لصانعي القرار العريب وتساعدهم على أن يتخذوا وبثقة قرارات رشيدة 
  .وفعالة بشأن املسائل البيئية

تيجية اإلنتاج األنظف، إذ تغطي هذه األخرية نطاقا واسعا من املواضيع مبا فيها اعتماد إسترا -5
ختفيض استهالك املوارد الطبيعية، وجتنب استخدام املواد شديدة السمية أو الضارة بالبيئة، وحتسني 

يت تصميم وتصنيع املنتجات لتخفيف الغازات املنبعثة والنفايات، والتقليل من استهالك الكماليات ال
  .تبدد املوارد وتضر بالبيئة

زيادة  املشاركة الشعبية يف خطط عمل محاية البيئة والتعامل مع القضايا البيئية، وهنا ينبغي  -6
استطالع الرأي العام بشأن اخليارات املقترحة، وأن يؤخذ هذا الرأي على حممل اجلد ألن الشعب 

ميكن أن تنجح جهود محاية البيئة على املدى هو الذي يتأثر باملشاكل واحللول على حد سواء، وال 
  .البعيد دون دعم املواطنني

  : هناك ثالث عوامل تساعد على حشد الرأي العام بالنسبة للقضايا البيئية هي
 . دمج الوعي البيئي يف التعليم والتدريب على مجيع املستويات ويف مجيع امليادين -1
 .املسموعة و املكتوبةتعبئة وسائل اإلعالم بكل أنواعها املرئية و  -2
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  )1(. تشجيع املشاركة الشعبية يف سن التشريعات واالمتثال هلا -3
إىل االهتمام  اهذه املهمة ليست سهلة يف جمتمعات مازالت تفتقر يف ممارستها وتشريعا

  .باملشاركة الشعبية يف صنع القرار وتنفيذه بصفة عامة والقرارات املتعلقة بالبيئة بصفة خاصة
  واقع مشاركة اتمع املدين العريب يف السياسات البيئية  :الثايناملطلب 

 يف الدول يف قوة وفعالية تنظيمات اتمع املدين اأن هناك تفاوت جتدر اإلشارة أوال إىل
ة على كل الدول العربية لذا أن هذه األطروحات ال تنطبق بالضرورو، العربية من دولة ألخرى

  .تمع املدين يف بعض الدول العربيةن خالل أمثلة عن نشاط اتقدمي هذا العنصر م حاولنا
  املنظمات غري احلكومية يف البلدان العربية  :أوال

عرفت البلدان العربية تارخييا أشكاال عديدة من اجلمعيات األهلية اليت تأثرت بالقيم الدينية 
اعي، وتطور بىن الدول االجتم ، مث مع تطور الوعيري ومساعدة الفقراء واحملتاجنيوعمل اخل

هيكلها تطور مفهوم املنظمات األهلية إىل املنظمات غري احلكومية األوسع مشوال، وخالل و
توسعت أنشطتها كما وكيفا، املنظمات غري احلكومية العربية والعقدين األخريين أرتفع عدد 

اد فرص عمل، تدريب إجي(ة يوزادت فعاليتها يف خمتلف ااالت االجتماعية واالقتصادية والسياس
األمر الذي ميكننا من اعتبار هذه املنظمات إحدى  ،)اخل...ل، تعليم مبختلف مستوياته وتأهي

وكذلك لعبت  ،النظام االقتصادي للسوق العربيةووسائل إعادة توزيع املوارد االقتصادية مبا يتالءم 
يف األخري توجهت إىل االهتمام بعض هذه املنظمات دورا فعاال يف نشر بعض املفاهيم السياسية، مث 

  )1(.بالقضايا العاملية مثل محاية البيئة، حقوق اإلنسان
احتل مفهوم املنظمات غري احلكومية شيوعا وانتشارا كبريا يف اخلطاب العريب املعاصر،  

وأصبح من املفاهيم الشائعة واملألوفة، هذا الرواج الواسع ملفهوم املنظمات غري احلكومية ازداد 
اليت متثل العوملة إحدى آلياا، حيث طرحت قيما ثقافية تعرف خا يف ظل التغريات العاملية، وسور

بالثقافة املدنية، كما سامهت يف تأسيس شبكات عاملية وإقليمية يطلق عليها املنظمات غري 
ة احلكومية عرب القومية، وكذلك عوملة قوانني املنظمات غري احلكومية، لذا شهدت العقود القليل

املاضية اهتماما عامليا وحمليا بدور اتمع املدين يف قضايا محاية البيئة، ونشر الوعي البيئي، ونشر 
                                                

 .44.السابق، ص ، املرجعبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي )1(
 30مت اإلطالع عليه يوم ) 2005جويلية  12-11: اجلزائر(دسة واألربعون، لس االحتاد الربملاين العريباإلحتاد ا لربملاين العريب، الدورة  السا  )1(

  :يف املوقع التايل 2009جوان 
 www.aihr/ .recommendatons/con fongtim.1993.. ORG.TN/ARABIC / gtm     
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ثقافة العمل التطوعي، خاصة وأن املنظمات غري احلكومية هي منظمات تطوعية تعمل مع آخرين 
إىل غاية الشبكات  لتكوينولصاحل آخرين، وهي تغطي جماال واسعا للغاية يبدأ من املنظمات احمللية ا

  .الدولية
يف املنظمات غري احلكومية بشكل خاص سامهة اتمع املدين بشكل عام ون مإيف الواقع    

حيتاج إىل تنسيق اجلهود بني املنظمات غري  ،نشر الوعي البيئي يف الوطن العريبمحاية البيئة و
ة البيئية يف حلقات للتوعي ذلك من خالل عقدبالبيئة و اجلهود احلكومية، واحلكومية املهتمة 

اجلمعيات األهلية العاملة يف انب ضغط منظمات اتمع املدين و، هذا إىل جاملدارس واجلامعات
ضمن خطط التعليم يف الوطن جمال البيئة على احلكومات إلدخال املناهج البيئية والتربية البيئية 

 دف إكسابه اخلربة والوعي الالزمني ملثلفضال عن إشراك املواطن يف املشروعات البيئية  ،العريب
الندوات اليت ترسخ الوعي البيئي لدى اجلماهري مع حشد وسائل هذه املشاكل مث عقد املؤمترات و

  )1(.اإلعالم املختلفة لذلك
هو املشاركة اإلجيابية يف إجراء وللمنظمات غري احلكومية  اهام اكما أن هناك دور

النهاية من صنع قرار بيئي صحيح، والذي يدفع بدوره عمليات البحوث البيئية، اليت متكن يف 
األجيال القادمة، بيعية اليت هي حق أصيل للمجتمع وضرار باملوارد الطالتنمية إىل األمام دون اإل

ملنظمات األهلية بعضها مع بعض، وإمنا مع املنظمات كما أن التضامن والتعاون ليس فقط بني ا
ة، حيث يتيح هذا قدرة أكرب على تدفق املعلومات اليت هي أفضل املؤسسات الدولياحلكومية و

سالح ملواجهة كافة املشكالت البيئية، وهذا يوضح أمهية إنشاء املزيد من هذه املنظمات لدفع 
ونشر الوعي البيئي،و القضاء على العديد من املعوقات  احلركة الشعبية يف اجتاه احلفاظ على البيئة،

  )2(.ل التطوعي يف العامل العريبلعماليت تكبل حركة ا
تعبئة االحتياجات احلقيقية للمواطنني وتلعب املنظمات األهلية دورا حامسا يف حتديد 

الطاقات الالزمة لعمليات التنمية، وهي تعمق الشعور باالنتماء واملسؤولية االجتماعية وبناء 
الرقابة واملساءلة اليت حترص على الشراكة ما بني قطاعات اتمع وفئاته، كما تعترب إحدى أدوات 

  .ات احلكومية وتدافع عن األفراد وحقوقهمسالمة أداء املؤسس

                                                
  .2009جويلية 06: مت تصفح املوقع يوم  ،"ري احلكومية يف نشر الوعي البيئياملنظمات غدور " حممد ياسر اخلواجه، )1(
    http://www.medadcenter. com/ articles/ show.asp&? id=67 
  .املرجع نفسه )2(
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تتمتع املنظمات األهلية مبيزة نسبية عن املنظمات احلكومية يف كوا أكثر قدرة على 
الوصول إىل قاعدة اهلرم االجتماعي ومواجهة املشكالت يف مواقعها األولية، هذا باإلضافة إىل 

ا أكثر حتررا من الروتني والقيود اإلدارية مما يعطيها قدرة أفضل على املبادرة واإلبداع يف كو
   )1(.مواجهة املشكالت

 :2002مشاركة اتمع املدين العريب يف مؤمتر جوهانسبورغ  

للتنمية املستدامة فقد مت على  2002املشاركة الفعالة يف قمة جوهانسبورغ  حرصا على
ؤولني مبجلس الوزراء العرب املس العريب وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة مستوى الوطن 

كل من برنامج األمم املتحدة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا يف عن شؤون البيئة و
تنظيم املنتديات اإلقليمية للشركاء املعنيني يف تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع املنظمات العربية 

، حيث مت استعراض ما أحرز من تقدم يف تنفيذ جدول دولية، احلكومية وغري احلكوميةإلقليمية والا
ورسم االت وبيان املعوقات والتحدياتأعمال أجندة القرن احلادي والعشرين يف خمتلف ا ،

ؤون ، وتقدمي الرؤية العربية هلذه الشألهداف واألولويات للعمل املشتركاإلستراتيجيات وحتديد ا
ولني عن شؤون البيئة املنعقد يف يف لقاء جملس الوزراء العرب املسؤوالقضايا وقد دعا اتمعون 

إىل ضرورة تعزيز الشراكة مع مؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص لغرض  2001القاهرة 
  )2(.قضايا البيئةالقرار فيما خيص عملية التنمية وتوسيع قاعدة عملية صنع 

وحتضريا هلا عقدت الدول العربية ندوة  2002مع عقد قمة جوهانسبورغ وباملوازاة 
غري حكومية من عشر  حول التنمية املستدامة شارك فيها ممثلون عن منظمات 2002باملغرب سنة 

، العراق والبحرين مصر، املغرب، اجلزائر، تونس، لبنان، فلسطني، األردن، اليمن: دول عربية هي
هذه وقد طالبت هذه املنظمات غري احلكومية املشاركة يف " الن الرباطإع"وقد أطلق عليها اسم

 )3(:الندوة اتمع الدويل بـ

تعميم ثقافة السلم ووقف عسكرة الكوكب خاصة أسلحة الدمار الشامل ملا تسببه من  -1 
 .بشرية و بيئيةكوارث 

                                                
   .2009جويلية09: ، مت تصفح املوقع يوم "ذاتية للمنظمات غري احلكوميةبناء القدرات ال"يوسف القريوين،  )1(

http//www.ilo.org.public/arabic/region/orion/beirut/infoser-vices/wow/wow2002-
03/issue41-42/article.10htm  

 .02.ص ،)2001أكتوبر  24: القاهرة ( تقرير وقرارات جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة يف دورته الثالثة عشر  )2(
 .38- 37.املرجع السابق، ص صأمحد أبو اليزيد الرسول،  )3(
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يسببه هذا من عرقلة االحتالل والعقوبات ضد الشعوب ملا وقف االعتداءات ضد املدنيني و - 2
 . لعملية التنمية

  .حترمي االنتهاكات ضد البيئة - 3
 .دول املعمورةعلى كل توسيع جمال استعمال الطاقات املتجددة والتكنولوجيا النظيفة  - 4

 . صيانة التنوع الثقايف للشعوب مبا يف ذلك األقليات - 5

 .خلدمات االجتماعية للدول الفقريةاتوفري خدمات الصحة العامة و - 6

تعويض الشعوب اليت تعرضت لالستعمار واالستعباد والتمييز العنصري واالعتداءات البيئية مع  - 7
  .إلغاء ديوا

  :ة والتنميةللبيئ الشبكة العربية - ب
جلمعيات نشأت الشبكة العربية للبيئة والتنمية نتيجة احلاجة املاسة إىل هيئة جتمع مشل ا :نشأا - 1

  .ية والتنموية احمللية واإلقليميةجتاه القضايا البيئ اواجتاها ااألهلية يف الوطن العريب وتعرب عن أرائه
، 1992عام  ريولقد بدأت الشبكة العربية للبيئة والتنمية أوىل نشاطاا أثناء التحضري ملؤمتر 

، وقامت بدور ؤمتر يف ذلك الوقتملشاركة يف املوسامهت بتوحيد فكر اجلمعيات األهلية العربية ا
، فما كان ملمثلي ريومميز وواضح يف عرض وجهة نظرها جتاه القضايا اليت أثريت يف مؤمتر 

اجلمعيات األهلية يف الوطن العريب  إال أن يطالبوا باستمرار عمل هذه الشبكة واختاذ اخلطوات 
وجهة نظر اجلمعيات األهلية العاملة يف  اإلجرائية الالزمة إلعالا قانونيا وتكون بذلك املعرب عن

  .نمية املستدامة  يف الوطن العريبجمال البيئة والت
سرعان ما اعترفت جامعة الدول العربية  بالشبكة وأصبحت هذه األخرية حتضر اجتماعات    

جملس الوزراء العرب املسؤولني عن البيئة مث بعد ذلك اعترف ا من قبل األمم املتحدة والس 
وأعطتها الصفة االستشارية كمنظمة إقليمية متثل املنطقة العربية وصارت  ،االقتصادي واالجتماعي

منظمة معتمدة باملنظمات الدولية مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة وخطة عمل البحر األبيض 
س الشبكة مؤخرا كعضو يف اللجنة املتوسطية للتنمية املستدامة،كأحد مخ مت انتخاباملتوسط، و

  )1(.منظمات إقليمية من البحر املتوسط، وقد اقر هذا االعتماد وزراء البيئة لدول البحر املتوسط

                                                
 .82-81.ص ص ،)2003، الشبكة العربية للمنظمات األهليةدار : القاهرة ( الشبكات العربية للمنظمات غري احلكومية، أماين قنديل وآخرون )1(
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تضع الشبكة العربية للبيئة والتنمية هدفا أساسيا وهو التعبري عن واقع وتطلعات اجلمعيات 
، ها إداريات أعضائاألهلية العاملة يف جمال البيئة والتنمية املستدامة يف املنطقة العربية وبناء قدرا

وإقليمية ، والسعي للحصول على متويل من اجلهات املاحنة للقيام مبشروعات قطرية ميا وتنظيمياعل
  .ذلك ، وحتقيق  أهداف التنمية املستدامة مع مراعاة البعد البيئي يفلالرتقاء بالعمل البيئي

  :الشبكة العربية للبيئة  والتنمية أهداف - 2
وثيق الروابط بينهم واإلسهام تة وتطوير وتنسيق جماالت أعضائها ودف الشبكة إىل تنمي

   )1(:يئي والتنموي وذلك من خاللحتقيق التكامل البيف 
بني أعضاء الشبكة مبا يتيح استفادة األعضاء من اخلربات املختلفة على  تبادل املعلومات البيئية - 1

  .ةياملستوى العريب حلل املشاكل البيئ
 ،اد قنوات لالتصال بني املنظمات غري احلكومية على املستوى الدويل من جهةالعمل على إجي - 2

وبني املنظمات غري احلكومية العربية املشاركة يف الشبكة من جهة أخرى لضمان التواجد العريب 
  . على املستوى الدويل

  .وضع برامج التدريب و التأهيل لرفع كفاءة العاملني يف الشبكة - 3
  . التنميةبية والدولية املتعلقة بالبيئة والندوات واملؤمترات العراملشاركة يف  - 4
لكل  ااإلحصاءات اليت هلا صلة بأنشطة الشبكة لتكون مرجعتوفري أحدث املعلومات و - 5

العمل على دعم الشبكة من طرف جامعة الدول العربية ومنظمة األمم املتحدة  -6. أعضائها
     .وكذلك املنظمات الدولية األخرى

العمل على جلب املوارد املالية واملادية لتنفيذ بعض املشروعات يف العامل العريب ككل أو  - 7
  . مشروعات خاصة بكل قطر

دعم احلوار بني املنظمات احلكومة العربية ومثيالا الدولية، وكذلك األجهزة والوزارات  - 8
  . الوطن العريبيفاملعنية بالبيئة 

  :للبيئة و التنميةأولويات الشبكة العربية  - 3
يقوم فكر الشبكة على أساس القاعدة العريضة من املواطنني املنظمني للجمعيات واملنظمات 
غري احلكومية، ورؤيتهم وممارسام يف العمل التنموي والبيئي هي املرتكز األساسي ألنشطتها 

، لذا كان أهم حتد يبوبذلك فإن قوة وفعالية الشبكة تكمن يف قوة وفعالية أعضائها يف كل بلد عر
                                                

 .89. ، املرجع السابق،صأماين قنديل وآخرون )1(
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ولني عن إدارا هو بناء قدرات أعضائها يف كل اجلوانب اإلدارية والتنظيمية والعلمية يواجه املسؤ
 . ومهارات العمل التشاركي

 )2(: من أولويات العمل يف الشبكة أيضا ما يلي

ئص البعد مسايرة ومتابعة األحداث العاملية والتوافق والسري مع متطلباا مع مراعاة خصا -
 .قليمي والثقايف للمنطقة العربيةإلا

 .التثقيف البيئي يف قطاع التعليم، ونشر مفاهيم التربية البيئيةالتركيز على التوعية و -

-  إعادة استخدامهادف إىل ترشيد استهالك املوارد وتنفيذ املشاريع العملية البيئية اليت. 

 . وطه العريضة بني األعضاء املنظمني للشبكةالعمل على إجياد نوع من وحدة الفكر يف خط -

، وأدوات ووسائل لترشيد أشكال رض، حيث تقدم مناذج فعلية واقعيةاالهتمام بإقامة املعا -
 .الصلبة أو النفايات الطاقة وإدارة املخلفات

  .االهتمام بالشباب واملرأة -

  يلهبعض األمثلة عن نشاط اتمع املدين العريب و آليات تفع: ثانيا
لعريب حركة ديناميكية للجمعيات شهد العامل ا :بعض األمثلة عن نشاط اتمع املدين العريب -أ

 اقترن هذا من خالل املشاركة الواسعةيا البيئية، ولتنظيمات غري احلكومية يف تفاعلها مع القضاوا
من احتكاك هذه التنظيمات يف عقد العديد من املؤمترات وامللتقيات اليت تزيد هلذه اجلمعيات و

التنظيمات البيئية باجلماهري، وجتعلها أكثر قدرة على التعرف على خصائصها االجتماعية والثقافية 
سبيل املثال ال احلصر  وتوجيه سلوكياا إىل التفاعل اإلجيايب مع البيئة، من بني هذه امللتقيات وعلى

ومركز  قاء بالبيئة العمرانية يف مصرمجعية االرت :مللتقى العريب الذي نظم من طرفا -1 )1(:نذكر
دور التنظيمات غري "األمم املتحدة للمستوطنات البشرية والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة حول 

يف القاهرة خالل الفترة املمتدة " مية املتواصلة للمجتمعات الفقريةاحلكومية واجلمعيات يف دعم التن
 :ى إىل، وهدف هذا امللتق1995أكتوبر  18-16 بني

تعزيز اجلهود بني املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املهتمة بالبيئة والتنمية من أجل حتقيق  -
 .التكامل بينها من خالل تبادل املعارف واخلربات و التجارب

                                                
 .93-90.املرجع نفسه، ص ص )2(
-133.ص ص): 2008(02 جملة البحوث و الدراسات اإلنسانية، "يف دعم التنمية املالئمة بيئيا ين كفاعل أساسياتمع املد"موسى حلرش،  )1( 

134. 
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 . املعنوية للتنظيمات غري احلكومية على املستويني احمللي واإلقليميتعزيز بناء القدرات املادية و -

 ،آلليات الرامية إىل تعزيز دور التنظيمات غري احلكومية يف رسم السياسات وصنع القرارتوفري ا -
 . واملشاركة يف تصميم برامج التنمية املالئمة بيئيا و تنفيذها و تقييمها

التنظيمات غري وإقامة حوار مثمر على حنو متبادل على الصعيدين احمللي والدويل بني احلكومات  -
 .الئمة بيئيا وتعزيز هذه األدوارعتراف بدور كل منها يف تنفيذ التنمية املاحلكومية بغية اال

مية إىل تشجيع وتسيري املشاركة بني املنظمات غري احلكومية واألجهزة احمللية ضمن األنشطة الرا -
 . حتقيق التنمية املستدامة

علومات الدقيقة حول كني اجلمعيات والتنظيمات غري احلكومية من الوصول إىل البيانات واملمت -
 .لتعزيز فاعلية أنشطتها و أدوارهاالوضع البيئي 

تكامل األدوار بني اإلعالم العريب واتمع املدين العريب يف تشكيل الوعي لدى اجلماهري حول -
  .القضايا البيئية

والذي " مةالدولية يف التنمية املستدااحلكومية وتكاملي للتنظيمات غري احلكومية والدور ال"مؤمتر -2
ىل أمهية دعم إ، وقد نوه بدوره 2002مارس  06إىل  04عقد يف قطر من الفترة املمتدة بني 

 هذا املوضوع اجلمعيات والتنظيمات غري احلكومية يف حتقيق التنمية املستدامة وقد مت التطرق إىل
يمات غري بناء القدرات الذاتية للجمعيات والتنظ" :حتت عنوان األوىل: من خالل ورشيت عمل

حيث مت التأكيد فيها على أمهية بناء القدرات الذاتية هلذه التنظيمات اليت متثل اتمع  ،"احلكومية
، املعنوي الالزمني لتحقيق أدوارهااملدين من خالل منحها االستقاللية الالزمة، والدعم املادي و

كافة شرائح اتمع، مما يعزز وهذا ما جيعلها تتميز بالقدرة على التواصل االجتماعي واالحتكاك ب
 .الوعي خاصة جتاه القضايا البيئيةمكانتها يف رفع 

التنظيمات غري احلكومية احتياجات اجلمعيات و: "ت بعنوانفكان الثانية أما ورشة العمل
، حيث "ة التنمية املستدامة للمجتمعاتوكيفية التعامل مع املؤسسات الدولية للتسريع يف دفع عملي

د هنا على تدعيم اجلمعيات السيما البيئية من أجل أن تقوم بالدور املنوط ا يف التحسيس مت التأكي
 .والتوعية وتعديل السلوكيات واملمارسات متاشيا مع أهداف التنمية املستدامة
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وقد خلص املؤمتر كله إىل أن القدرات الذاتية املفترض تنميتها وتطويرها تتلخص يف املوارد 
تدريبها وتأهيلها، وتطوير التقنيات واآلليات املعرفية املستخدمة، وكذا تطوير  البشرية من خالل

  . التحتية ملنظمات اتمع املدين قدرات املالية و القانونية والبىنال
هو موضوع ورشة عمل نظمها املنتدى " األساليب احلديثة يف عمل اجلمعيات البيئية األهلية" -3

عاون مع املكتب اإلقليمي لغرب آسيا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، أقيمت العريب للبيئة والتنمية بالت
يف مقر مجعية األطباء البحرينية، حبثت الورشة تقنيات التخطيط  2007نوفمرب  14الورشة يوم 

مجعية بيئية  )30( اعية وشارك فيها ممثلون عن ثالثنيوالربجمة والتمويل وتشكيل جمموعات صن
  )1(.عربية

العامة حلماية الثروة البحرية  ، نائب رئيس اهليئةدورة الدكتور إمساعيل املدينهذه الافتتح 
، مؤكدا على أمهية الدور الذي يلعبه اتمع املدين يف احلياة الفطرية يف مملكة البحرينالبيئة وو
لية ، وأشار إىل أن تشكيل جمموعات ضاغطة من اجلمعيات األهطوير سياسات وبرامج بيئية فاعلةت
معيات قائما على ، خاصة إذا كان عمل هذه اجلهافرضساعد يف وضع التشريعات البيئية وي

دعوا إىل و ،، كما أشاد املشاركون بالدور الكبري الذي تلعبه املنظمات األهليةاحلقائق العلمية
 ن املدافعتطوير قدرات هذا األخري ليكورورة الشراكة بني القطاع اخلاص واتمع املدين وض

   )2(.مؤسسات التمويلواجتذاب الدعم من القطاع اخلاص و ،القوى عن قضايا البيئة
، "تمع املدين يف حتقيق هذا األمندور منظمات ااألمن البيئي يف الفضاء العريب واملتوسطي و" -4

أشرف على عقد هذه الندوة كل من  2008نوفمرب  09إىل  08ندوة  عقدت يف تونس بني 
تدامة وجمموعة أخرى من املنظمات، ية للبيئة والتنمية والشبكة املتوسطية للتنمية املسالشبكة العرب

أكد اتمعون على أن التكاتف والشراكة القوية بني الكيانات املدنية العربية هي الضمانة و
ة ، كذلك دعا املشاركون إىل أن الشراكة املتينعصر التكتالت والتحديات احلاليةاألساسية ملواجهة 

د الطبيعية بني احلكومات ومنظمات اتمع املدين هي السبيل لتحقيق التنمية املستدامة ومحاية املوار
، وأكدوا أيضا على ضرورة بذل كافة اجلهود ملواجهة تداعيات مشكلة وترسيخ األمن البيئي

يئية يف هناك بعض التجارب لدول عربية يف جمال مشاركة اجلمعيات الب )3( .التغريات املناخية

                                                
 .135- 134.موسى حلرش، املرجع السابق، ص ص )1(
  .30.ص): 2007(117 التنميةالبيئة و، "ربجمة والتمويلالاجلمعيات العربية يف التخطيط و بناء قدرات" ،          )2(
 .08.ص ):2008(201 منتدى البيئة، "دة حلماية األمن البيئي العريب واملتوسطيمنظمات اتمع املدين العريب تطرح آليات جدي"،            )3(
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والتقدير حىت وإن كانت قليلة ومن بني هذه الدول اليت تستحق الثناء و ،السياسة البيئية الوطنية هلا
ال جميف حيث يشهد منو وأداء هذه اجلمعيات تصاعدا عززته سياسات الدولة  ،جند مثال تونس

الف اجلمعيات ذي يضم آ، إذ راهنت على دور اتمع املدين الالبيئة خالل العقدين املاضيني
د الشراكة املسامهة يف اليت توكل إليها السلطات مهمات متفاوتة األمهية تصل إىل حواملنظمات، و

الدولة لتشجيع  ، كان من شأن القرارات اليت اختذانفيذ برامج وطنية للنهوض بالبيئةتإعداد و
ل وزارات البيئة هي من أوائنس وبيئة والتنمية املستدامة يف تو، فمنذ إنشاء وزارة الاجلمعيات البيئية
 حجمعيات البيئية مما شجع على تطوير ، ركزت على التعاون العملي مع اجلميف الوطن العريب

مل يقتصر متويل اجلمعيات براجمها امليدانية والتوعوية، و تكثيفاملبالغ املخصصة لدعم أنشطتها و
من هذه املصادر برنامج املنح دولية، ومصادر أجنبية و ، بل استقطباحملليةالبيئية على املصادر 

، ي الذي ميول املشاريع البيئية ويشجع اجلمعيات على االحترافالصغرى التابع لصندوق البيئة العامل
هذا النضج يف نشاط اجلمعيات أرسى أسس التعاون مع وزارة البيئة، فباتت اجلمعيات تشارك يف 

حتفيز الناشطني يف هذه  على مستوى الربامج وأثر اجيايب ، مما كان لهاالجتماعات االستشارية
  )1( .هد و التطوع يف حقل محاية البيئةاجلمعيات ملضاعفة اجل

منظمات ء دور تشاركي للجمعيات البيئية ويف سوريا لوحظ يف السنوات األخرية إعطا
خطة لى ذلك من خالل وضع إستراتيجية ويتجتمع املدين عرب إرادة سياسية وبوادر جيدة، وا

منظمة  600بلغ عدد املنظمات األهلية يف سوريا حوايل وبعده، 2003العمل الوطنية للبيئة عام 
 )2(.مجعية بيئية 30 أهلية منها

عموما فإن ألخرى سواء العربية أو األجنبية مقارنة بكثري من الدول ا يعترب هذا العدد قليال
صفة خاصة يف السياسات البيئية الوطنية للدول إشراك اتمع املدين بصفة عامة واجلمعيات البيئية ب

  العربية يبقى يتميز بالتفاوت من دولة ألخرى 
سياسات الصديقة لقد تبنت معظم القيادات العربية خالل السنوات األخرية العديد من ال

، حيث سلك جراءات التنفيذية لتلك السياساتمس هناك جدية يف نطاق تطبيق اإلللبيئة لكن ال يل

                                                
 .35.ص): 2007(117 التنمية، البيئة و"اجلمعيات البيئية يف تونس"سليمان بن يوسف،  )1(
   .2009مارس12 :مت تصفح املوقع يوم ،"–مدخل آخر للحوار بني الشمال واجلنوب  –يئة اتمع املدين ومحاية الب"قاسم الربيدي ،  )2(

http:// www. Thawta.alwehda. gov.54/- print-vein.asp? file name= 730864363200512061223-
10k. 
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قيق االلتزام ا األوامر اإلدارية دون حتقا تقليديا هو إصدار التشريعات واللوائح والعريب طري الوطن
  .، ألن جمال البيئة ال حيتاج إىل تشريعات بيئية فقط بل ينبغي تطبيقها على أرض الواقع

 الوطن العريب فإننا نالحظ أن هناك عدم وضوح يف يفعندما يتعلق األمر باجلمعيات البيئية 
 اعملها وأدائها إزاء القضايا البيئية وغياب مشاركة ممثليها يف اهليئات احلكومية، مث أن هناك عدد

 ااألقاليم العربية مقارنة حبجم الوطن العريب مساحة سكان يفتنشط  اليت من اجلمعيات البيئية قليال
بدراية كافية بقضايا  املوجودة جلها ذات حجم صغري وال تتمتع ، كما أن اجلمعيات البيئيةاوموارد

فقد صفة هنا تا تعتمد على الدولة يف متويلها وكثريا متأثريها ضيقا وحمدودا، و ، مما جيعلالبيئة
  )1(.ة بالضغوط احلكوميةتصبح متأثرالعمل اجلمعوي التطوعي و

سات العامة والربامج يف الوطن العريب ميكن جلمعيات البيئة أن تشارك يف تقدير السيا
املخططات يف مرحلتها التحضريية فقط، ألنه مل يعترف بعد حبقها يف االطالع على واحلكومية 

  )2(.اليت تراها مناسبة حلماية البيئةالوثائق وعدم اإلميان حبقها يف املناقشة وتقدمي االقتراحات 
 : آليات تفعيل اتمع املدين العريب - ب

برز هذه املعضالت ة و لعل أمن مشاكل كثريتعاين تنظيمات اتمع املدين العريب 
ألن التمويل هو عصب احلياة ألي مشروع أو  ،ت اليت تواجهها هي مشكلة التمويلوالتحديا

برنامج ميكن القيام به، ومما الشك فيه أن معاناة اجلمعيات البيئية كبرية يف متويل مشاريعها وحتقيق 
اجلمعيات األهلية بصفة عامة  أهدافها، ميكن إرجاع ذلك إىل عدم قناعة متخذي القرار بدور

واجلمعيات البيئية بصفة خاصة يف صياغة مثل هذه القرارات اليت هي جزء من حيام، والعتقادهم 
أن هذا العمل هو مسؤولية حكومية، هذا ما يدعو إىل ضرورة تغيري أسلوب عمل اجلمعيات 

  )3(:االعتبار ما يليا آخذة بعني األهلية وإعادة النظر يف سياستها والتعديل يف مساره
 .العمل على تنويع مصادر الدخل •

واألفراد على املستوى احمللي  جيب على اجلمعيات تأسيس قاعدة من املنظمات والشركات •
 .ترسيخ قناعتها بأهداف اجلمعية واإلقليمي و العاملي، و

                                                
العلوم كلبية االقتصاد و: القاهرة (  احلكومية قضايا البيئة يف مصر بني الدولة والقطاع اخلاص و املنظمات  غريكمال املنويف وآخرون ،  )1(

 .304-302.، ص ص)2003، السياسية
 .133.املرجع السابق، ص حيي،وناس  )2(
 .31.ص، )2007(117 البيئة و التنمية، "ات األهليةيخطة عمل  لتمويل اجلمع"خالد البصري،  )3(
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معرفة معها و عيات ذات الطبيعية نفسها حمليا وإقليميا وعامليا والتعاونضرورة التواصل مع اجلم •
سياسة التمويل اليت تتبناها، وطرق األداء وغري ذلك من تبادل املعلومات ونقل سياسة عملها و

 .التجارباخلربات و

ية لالستفادة من الدعم املادي واملعنوي والفين العاملقليمية واالنضمام إىل عضوية املنظمات اإل •
 .هلذا أثر بالغ يف تطوير األداءوالعلمي، و

، لدعم السياسي، والدعم اإلعالميمعيات أال مل أيضا أمهية حصوهلا على اعلى اجلو
يما خيص مشكل ، الن هلذا كله قيمة معنوية كبرية هذا فأصحاب االختصاصودعم اخلرباء و

  .م أو تتبع للخروج من هذه املعضلة، وبعض  اآلليات و اإلجراءات اليت ميكن أن تستخدالتمويه
تلف أولوياا من مرحلة ختالذاتية حاجة أساسية ومستمرة و لقدراتتعزيز اأن عملية بناء و

يف دعم مسرية التنمية بشكل عام ومحاية البيئة بشكل لتفعيل دور املنظمات األهلية ألخرى و
 على كل املستويات التغيرية أوسع للقطاعات الشعبية إلحداث لضمان مشاركخاص، و

العربية أن تقوم  جل ذلك كله البد للمنظمات األهلية، من أاالجتماعية واالقتصادية والثقافية
نها األخذ باألساليب اليت جتعل مبدراسة علمية وموضوعية لواقعها وتشخيص نقاط ضعفها و

رح جمموعة من األولويات امللحة ، من خالل ما تقدم ميكن طشريكا أساسيا يف كل ااالت
  )1(: أبرزها ظمات األهلية العربية والالزمة لتفعيل دور املنو
ضرورة العمل على حتقيق استقاللية اجلمعيات األهلية وتعزيز آلية العمل الدميقراطي فيها  -1

مقاومة مة يف جمال تنظيم العمل األهلي ووذلك من خالل العمل على استصدار قوانني عصرية مالئ
روح عزيز احلرية وى االستقاللية هو تإن املقصود باحلفاظ عل .أشكال التدخل احلكومي يف شؤوا

  .املبادرة لدى القطاع األهلي
 املساعدةعون وجتاوز املفهوم التقليدي للعمل االجتماعي القائم على املفهوم التراثي لل -2

كرب مشاركة أعائية إىل العمل التنموي مع التركيز على أمهية استقطاب دواالنتقال من الربامج ال
  .ةشعبية ممكنة على صعيد اتمعات احمللي

العمل على جتاوز املعضلة املالية وإفرازاا السلبية على املنظمات األهلية وذلك من خالل  -3
ل كاإلعفاءات الضريبية لألفراد الضغط على احلكومات إلقرار قوانني تشجيعية يف جماالت التموي

                                                
 .، املرجع السابقيوسف القريوين )1(
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لعمل آليات ااملنح للجمعيات األهلية، كما أن تعزيز قابل املسامهة يف منح التربعات والشركات مو
يف ذات السياق جيدر باجلمعيات  .الشفافية تعزز ثقة املاحنني االدميقراطي داخل اجلمعيات و

طوعيها على كيفية تنشيط التمويل وإعداد املشروعات املقدمة إىل متكوادرها و األهلية تدريب
ميا يف جمال االستثمار على اجلمعيات األهلية التعاون فيما بينها قطريا وقوجهات التمويل املختلفة، 

  .طيطيف املوارد البشرية من خالل برامج التدريب على بناء القدرات يف جماالت اإلدارة والتخ
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  :  خالصة
إن منظمات مثل أوكسفام أو السالم األخر أو العفو الدولية وآالف املنظمات األخرى اليت 

املنظمات التطوعية "سميات خمتلفة مثلختدم العامة على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل، تعرف مب
وهذا املصطلح هو األكثر استخداما يف نظام األمم املتحدة " املنظمات غري احلكومية"أو " اخلاصة

السائد يف صناعة وصياغة السياسات على املستوى الدول وامليادين اليت تعمل فيها هذه املنظمات 
  .كميدان البيئة

العوملة مرشحة للعب دور أكرب ومؤثر يف رسم السياسة  منظمات اتمع املدين يف عصر
الدولية حيث وجدت الدول الكربى خاصة الغربية منها عربها خمرجا مناسبا لتمرير الكثري من 

قيام مراكز األحباث والدراسات اليت عادت ما تكون : األفكار  مبا يتماشى مع توجهاا، مثال
  .القات الدولية عن طريق صياغة السياسة الدولية يف جمال معنيأمريكية بالتأثري غري املباشر على الع
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  : متهيد
التدهور البيئي الناتج  بينها تعد اجلزائر ضمن الدول اليت تعاين مشكالت بيئية عديدة من

اجة عن االستغالل غري العقالين للموارد الطبيعية الذي أصبح يهدد مستقبل األجيال، لذا فهي حب
الدولية، يف عرفتها وتعرفها الساحة احمللية وإىل سياسات بيئية رشيدة تتماشى مع التحوالت اليت 

املقابل أيضا شهد اتمع املدين اجلزائري تطورا ملحوظا، يكتسي عرض مراحل تطور اتمع 
فهم مسار تبلور املدين يف اجلزائر من مرحلة االحتالل إىل مرحلة ما بعد االستقالل أمهية بالغة يف 

، حيث تأثر هذا األخري بطبيعة النظام السياسي الذي كان ة وجود اتمع املدين اجلزائريفكر
  .كبرية ايف اجلزائر، وعموما اتمع املدين اجلزائري قطع أشواط اسائد

سنحاول يف هذا الفصل طرح العالقة بني السياسة البيئية واتمع املدين فبعد عرض تطور 
اتمع املدين اجلزائري سنحاول حتليل دوره يف صياغة السياسات البيئية يف اجلزائر اليت عادة مفهوم 

ما تبىن على تشخيص املشاكل البيئية وتكون السياسة البيئية كمحاولة لعالج هذه املشكالت على 
تدامة مستوى قريب أو بعيد، كذلك تنفيذ هذه السياسات يف إطار السعي حنو حتقيق التنمية املس

بالرغم أنه يطرح عدة مشكالت إال أن تدخل أطراف أخرى من شأا أن جيعل هذه السياسات 
  .تلقى تأييدا أكثر
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  السياسة البيئية يف اجلزائر :املبحث األول
على تشخيص أهم املشاكل وحماولة عالجها ال بد إذا  يبىن باعتبار أن إعداد السياسة البيئية

مث بعد ذلك اإلستراتيجية املتبعة ملواجهة هذه  ،كل البيئية يف اجلزائرأهم املشا أوال التطرق إىل
مث التطرق إىل بعض األدوات التنظيمية واالقتصادية للسياسة البيئية اليت تتبعها الدولة  ،املشاكل
  .اجلزائرية

  هم املشاكل البيئية يف اجلزائر واإلستراتيجية املتبعة ملكافحتها أ :املطلب األول
  م املشكالت البيئية يف اجلزائر أه: أوال

واجلزائر كغريها من دول هذه  ،تعاين منطقة البحر األبيض املتوسط تدهورا بيئيا كبريا
وذلك يرجع لعدة  ،املنطقة متتاز بنظام بيئي مهدد بعدة أخطار ومشكالت على مجيع األصعدة

  : عوامل من بينها
درة اإلنتاج البيولوجي لألرض مما قد يفضي تعين ظاهرة التصحر اخنفاض أو تدهور ق :التصحر -1

وذلك يرجع إىل عدة  ،يف النهاية إىل خلق ظروف بيئية شبه صحراوية وتدهور خصوبة األراضي
إضافة إىل  ،الضغط السكاين وحتويل األراضي إىل مناطق سكنية وصناعية: أسباب بشرية منها

   )1(.األمطار الرعي اجلائر وأخرى طبيعية كاجنراف التربة ونقص كميات 
   )2(:وميكن تلخيص بعض العوامل اليت تساهم يف التصحر يف العناصر التالية 

 .منو سكان املنطقة السهبية -

 .مما تسبب يف استرتاف املراعي ،ارتفاع عدد رؤوس املواشي يف املنطقة السهبية -

توسيع املساحات املزروعة عن طريق إجراءات أعمال استصالح على أراضي هشة تقع  -
 .ارج األراضي املالئمةخ

 .تدهور املراعي وعدم جتدد مواردها من الغطاء النبايت -

سامهت عدة عوامل ومتغريات يف تفاقم مشكلة  ،باإلضافة إىل ظاهرة التصحر :التلوث البيئي -2
  . التلوث يف اجلزائر مبختلف أبعادها وجتلياا

                                                
اقتصاد البيئة وأثرها : حبث قدمت يف امللتقى الوطين اخلامس حولورقة ( "يف اجلزائر، واقعها واإلستراتيجية املتبعة حلمايتها البيئة" مهدية ساطوح، )1(

  .4.، ص)2008أكتوبر22-21سكيكدة، اجلزائر،  ،على التنمية املستدامة
 .39.ص ،2001يئة اإلقليم والبيئة، ديسمرب ، وثيقة من وزارة أجل البيئة والتنمية املستدامة املخطط الوطين لألعمال من )2(
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 )1(:زائر إىل عدة عوامل من بينهامظاهر التلوث البيئي يف اجل ترجع: أسباب التلوث البيئي
 :النمو الدميوغرايف -أ

حيث يشهد العامل بصفة  ،يعد العامل السكاين من أبرز األسباب املؤدية إىل مشكلة التلوث
 ،هامة واجلزائر بصفة خاصة منوا سكانيا معتربا ومتزايدا نظرا لتحسن الظروف الصحية واملعيشية

ملستقبل يؤدي إىل االستخدام السريع للموارد والطاقة وزيادة هذا النمو الذي يتوقع زيادته يف ا
هذا كله ساهم . استعمال األراضي القابلة للزراعة واألراضي السكنية ونقص يف الغابات واملراعي

  .يف زيادة نسب التلوث
 : زيادة املناطق احلضرية - ب

 ،اطق احلضريةلقد أدى النمو السكاين وزحف سكان الريف حنو املدن إىل انتشار املن
وانبعاث الغازات من  ،وبالنظر إىل ما ختلفه هذه التجمعات من تلوث هوائي بسبب حركة املرور

وسائل النقل وكذلك ما ختلفه من نفايات وخملفات صلبة خاصة يف املدن الكربى أدى هذا كله 
  .إىل زيادة األعباء البيئية يف مجيع ااالت

  : عمليات التنمية -ج
لتنمية خاصة الصناعية منها يف مجيع أحناء العامل من أبرز العوامل املسببة ملعظم تعد عملية ا

وفيما خيص اجلزائر فإن املنشآت الصناعية خاصة املنتشرة عرب الساحل  ،املشاكل البيئية املعاصرة
وكذلك تلويث اهلواء  ،كمصانع تكرير البترول تشكل خطرا كبريا على البحار والشواطئ

  .امةبالغازات الس
  : أنواع وآثار التلوث البيئي يف اجلزائر

ميكن رصد بعض مظاهر التلوث البيئي يف اجلزائر خاصة يف جمال التلوث اجلوي واملائي 
  )1(: والبحري وكذلك النفايات واآلثار النامجة عنها فيما يلي

يف بعض  عرفت اجلزائر خالل السنوات املاضية تلوثا هوائيا ميكن مشاهدته :التلوث اجلوي -أ
صادر املرتلية، امل :منها األحيان بالعني اردة، وذلك يرجع موعة من األسباب السالفة الذكر

ت الصناعية الصادرة عن الوحدات اإلنتاجية أو الحتراق النفايات الصلبة يف يااإضافة إىل النف
مبفتاح، مصنع الربانت مصنع األمسنت : اهلواء، ومن أهم املصانع املتسببة يف هذا النوع من التلوث

                                                
 .5.مهدية ساطوح، املرجع السابق، ص )1(
 .2000وزارة يئة اإلقليم والبيئة، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة يف اجلزائر،  الشعبية،طية ااجلمهوري اجلزائرية الدميقر )1(
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هذا التلوث اهلوائي جنم عنه عدة آثار صحية، حيث . اخل...بتيسمسيلت، مركب أمسدال بعنابة 
كذا كبار الذين هم أكثر عرضة للحساسية، و األطفال لدى أدى إىل انتشار عدة أمراض خاصة

سبب ث اهلواء يأن تلو 2000السن، كما بني تقرير حول حالة ومستقبل البيئة يف اجلزائر سنة 
حالة إصابة، أما سرطان الرئة  353.600أمراض تنفسية بالنسبة للسكان عموما فقد سجلت 

  .حالة 544.000حالة، ومرض الربو سجلت  1522سنة سجلت  30بالنسبة لكثر من 
إضافة إىل ما ختلفه املنشآت الصناعية من تلوث جوي فإن املصانع املتمركزة  :التلوث املائي - ب

 ،حيث تتلوث مياه البحار واألار ،تسبب تلوثا حبريا غاية يف اخلطورة ،سواحل اجلزائريةعرب ال
  .واملياه اجلوفية باملخلفات البترولية واملواد املشعة واملعادن الثقيلة خاصة الرصاص

وقد سجل التلوث البحري الناتج عن املركبات الصناعية والبترولية خاصة نسبا عالية وما 
بسبب الطبقة اليت تشكلها املواد البترولية على سطح املاء مما  ،آثار على صحة اإلنسان اجنر عنه من

ويعطل معظم العمليات احليوية، وهذا ما يهدد الثروة السمكية  ،يؤدي إىل اختناق األحياء املائية
  )2( .اليت يتمتع ا الساحل اجلزائري

ثابة رهانات حملية وعاملية، خاصة يف احلصول على املياه الصاحلة للشرب مب أيضا أصبحوقد 
م والطفيليات دول العامل الثالث، فهناك عدة أمراض ناجتة عن تلوث املياه واليت تسببها اجلراثي

 رياألمراض فتش بعض هذهل انتشارا، ولقد شهدت اجلزائر عرب خمتلف مناطق البالد والفريوسات
يد ويف سنة ؤحالة تيف 2805 أن هناك 2000سنة لديوان الوطين اجلزائري لإلحصاء إحصائيات ا

 )1( .ساكن 100.000حالة لكل  3218هناك  2002
وتعترب  ،تشكل النفايات الصلبة مصدرا آخر لتلوث األرض واجلو واهلواء :النفايات الصلبة -ج

باإلضافة إىل  ،النفايات املرتلية مصدرا رئيسيا لتلوث البيئة يف اجلزائر بسبب طبيعتها السمية
فاإلحصائيات تشري إىل أن اجلزائري ينتج يوميا ما يعادل بالقيمة  ،ها جلمال املناظر الطبيعيةتشويه

  )2( .كلغ من النفايات احلضرية وتزيد هذه النسبة يف كربيات املدن0.5املتوسطة 

طن سنويا من  30000 مفرغة فوضوية تستقبل حوايل 3000يف اجلزائر توجد حوايل 
طات العالج، مقابل هذه الوضعية ال توجد أي مفرغة مراقبة، وال أي النفايات الناجتة عن نشا

                                                
  http:/WWW.UHUM .NL ، 2009أكتوبر11 :خ املوقع يوممت تصف ،"جتربة اجلزائر يف محاية البيئة"سهام بلقرمي،  )2(
 .، املرجع السابقسهام بلقرمي )1(
 .51.، ص)2000، مكتبة الدار العربية: مصر( فية مواجهتاالسلوكيات اخلاطئة وكي: تلوث البيئةحسن أمحد شحاته،  )2(
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مركز للدفن التقين منجز ومسري حسب القواعد التقنية املعروفة، كما انه ال يسترجع إال أقل من 
من النفايات القابلة للتثمني ومراقبتها وللقضاء على هذا الوضع مت إصدار قانون خاص بتسيري   2%

ها والقضاء عليها والذي كرس املبدأ العاملي للتسيري الصحي والعقالين للنفايات النفايات ومراقبت
وكذلك إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات واعتماد القانون اخلاص بإنشاء املنظومة الوطنية لتسويق 
وتثمني نفايات التعليق كل هذا لتسهيل بروز سوق وطنية للنفايات، مت أيضا تشغيل مراكز للدفن 

   )3( .ين أي املصبات العمومية املراقبة على مستوى أربعني مدينة كبرية يف اجلزائرالتق
  اإلستراتيجية الوطنية للبيئة: ثانيا

ية دف إىل اختارت اجلزائر رفع التحدي الذي يواجهها يف جمال البيئة فأعدت إستراتيج
 )4(:حتقيق ثالثة أهداف

 . ة االجتماعية واالقتصاديةإدماج االستمرارية البيئية يف برامج التنمي -1

 . العمل على حتقيق التنمية املستدامة والتقليص من ظاهرة الفقر -2

 . محاية الصحة العمومية للسكان -3

عملت السلطات الوصية واملتمثلة يف وزارة يئة اإلقليم والبيئة بالتعاون مع بعض اجلهات 
األجانب، إىل وضع خطة دف أساسا إىل  الرمسية احمللية والدولية ومع خمتلف اخلرباء اجلزائريني و

إرساء أسس إستراتيجية وطنية للبيئة تستخدم كقاعدة عمل للمخطط الوطين من أجل البيئة، 
   )1(:وذلك بوصف حالة البيئة يف اجلزائر من خالل

 . الكشف على عوامل التغريات البيئية يف اجلزائر •

شاكل البيئية وذلك بتحديد األسباب مجع املعطيات املوجودة حول األجزاء الرئيسية وامل •
 .املباشرة وغري املباشرة

حماولة حصر مستويات التلوث والتدهور البيئي وكذا تأثرياا االقتصادية واالجتماعية وهذا  •
 .لوضع نظام أسبقية معاجلتها

    .رسم آفاق التنمية البيئية يف اجلزائر •

                                                
ئة ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين اخلامس حول اقتصاد البي( "جلزائرإشكالية البيئة و التنمية املستدامة يف ا"أحسن الطيار عمار الشاليب،  )3(

 .28.، ص)2008نوفمرب 12-11وأثره على التنمية املستدامة، سكيكدة، اجلزائر، 
 .104.، ص2000 ، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة يف اجلزائر،، وزارة يئة اإلقليم و البيئةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية )4(
 .104.السابق، صاملرجع  ،، وزارة يئة اإلقليم والبيئةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية )1( 
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  )2( :املتمثلة يفتسمح نتائج التشخيص أعاله ببلوغ أهداف التقرير و

 . حتديد بواسطة عينات آفاق حتسني نوعية البيئة ملختلف األنظمة اإليكولوجية  -1

 . حتديد اآلليات اليت بإمكاا ختفيض أو القضاء على التلوث وتدهور املوارد الطبيعية  -2

 .حتديد األهداف ذات األولوية وبرامج العمل  -3

 .ار ملدة عشريةترمجة هذه الربامج العملية إىل برامج استثم  -4

 .وضع نظام متابعة ومراقبة صالحية هذه الربامج  -5

  )3( :تتمثل مبادئ هذه اإلستراتيجية يف :مبادئ اإلستراتيجية الوطنية للبيئة
دمج قابلية البيئة لالستمرار والبقاء يف إستراتيجية تنمية البالد إلحداث منو مستدام والتخفيض  -1

  .من حدة الفقر
ة فعالة ترمي إىل ضبط اجلوانب اخلارجية للبيئة ذات الصلة باألنشطة سن سياسات عام - 2

 .االقتصادية اليت يبادر ا القطاع اخلاص بشكل متزايد

  : واستنادا إىل هذين املبدأين جيب
ن تضبط برامج العمل أحتديد أهداف بيئية دقيقة تتفق مع األولويات االجتماعية واالقتصادية، و -

 .تكزة على مؤشرات ثابتة لتحقيق تلك األهدافذات األولوية واملر

يئة األطر املؤسسية والقانونية وجعلها أداة إستراتيجية واألهداف البيئية واعتماد نظام للمطالبة،  -
 .وسلطة متارسها قوة عمومية ذات مسؤوليات واضحة

داد كافية لتطبيق تنفيذ برنامج كامل لتنمية املوارد البشرية ليكون لدينا عاملون أكفاء وبأع -
 .برامج محاية البيئة وتسيري املوارد الطبيعية

   .سنوات 10حتديد االستثمارات الشاملة الواجب القيام ا يف غضون  -
 .ضبط املشاريع الواجب تنفيذها على سبيل األولوية -

 .اعتماد التدابري احملفزة إلدخال اقتصاد التكاليف تدرجييا -

 .ملوارد املاليةتبين إستراتيجية حشد ا -

                                                
  .املرجع نفسه )2(
 .106.املرجع نفسه، ص )3(
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   )1( :متثل عناصر اإلستراتيجية الوطنية للبيئة فيما يلي  :عناصر اإلستراتيجية الوطنية للبيئة
  .% 25: تقدر بـمحاية الغطاء النبايت وتوسيعه مع االلتزام دف بلوغ نسبة تشجري   -1
نباتية النادرة احلفاظ على التنوع البيولوجي مع احلرص على محاية كل األنواع احليوانية وال -2

 .واملهددة باالنقراض

  .وذلك من خالل إصالح األراضي اليت أصاا التصحر ،محاية السهوب من التدهور  -3

محاية األحواض السطحية عن طريق التدخل السريع يف املناطق األكثر تأثرا باالجنراف   -4
 .من خالل إجناز مشاريع متكاملة يتم إشراك السكان احملليني فيها املائي

 .مكافحة التلوث الصناعي بكل أشكاله من خالل آليات وقائية وترتيبات مضادة للتلوث  -5

 .وضع نظام وطين لتسيري النفايات اخلطرية بكيفية عقالنية من الناحية البيئية  -6

حتسني تسيري النفايات احلضرية يف طريق حتسني شروط مجعها وإحداث شبكة مزابل   -7
 .لنفاياتخاضعة للمراقبة، وأنظمة ملعاجلة ا

 .تنفيذ سياسة السترجاع النفايات احلضرية والصناعية وإعادة رسكلتها ومعاجلتها وتثمينها  -8

حتسني تسيري مياه الصرف احلضرية عن طريق تنفيذ سياسة متكاملة لتطهري هذه املياه   -9
 .وتصفيتها وإعادة استعماهلا

 . ل التلوثحتسني الوسط احلضري وزيادة املساحات اخلضراء ومكافحة كل أشكا - 10

مكافحة تلوث الوسط البحري عن طريق القيام بأعمال خاصة بالوقاية من التلوث  - 11
 .الناتج من األرض واملرتبط بنشاطات النقل البحري

ترقية احلركة اجلمعوية وتشجيعها يف جمال محاية البيئة قصد متكينها من املسامهة يف  - 12
 .توعية املواطنني باملسائل املتعلقة بالبيئة

التكوين والبحث العلمي يف ميدان البيئة وترقية األدوات االقتصادية منها اجلبائية  ترقية - 13
 . اليت تساهم يف محاية البيئة

 . حتسني الترتيبات التشريعية والتنظيمية دف تكييفها مع واقع البالد - 14

15 - ا ترقية التعاون الدويل يف جمال البيئة والسهر على احترام االلتزامات اليت تعاقدت بشأ
 .البالد يف إطار تنفيذ االتفاقية الدولية املربمة يف جمال البيئة

                                                
 .156-155.عبد اهللا احلرتسي، املرجع السابق، ص ص )1(
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  )1(:يلي يتطلب تنفيذ هذه اإلستراتيجية ماو    
بناء سياسات عامة فعالة بتنظيم ذا مصداقية، ومتابعة التطبيق الفعلي للتشريع بقدرات  -

ى األكثر المركزية مؤسساتية وموارد بشرية ذات نوعية يف كل املستويات، وخاصة على املستو
 . أي مستوى اجلماعات احمللية

تشكيل قاعدة كفيلة بضمان تنفيذ الربامج املسطرة حبيث يكون فيها استعمال املوارد  -
الطبيعية ومحاية املواطنني من أضرار التلوث وتقدمي خدمات بيئية سليمة متوافقة مع متطلبات محاية 

 .البيئة يف اجلزائر

  السياسة البيئية يف اجلزائر أدوات :املطلب الثاين
  "اإلطار املؤسسايت والتشريعي للبيئة"األدوات التنظيمية : أوال

باعتبارها تضم أحدث اإلجراءات املتبعة  2000سنركز يف هذه النقطة على ما بعد سنة 
  .وتغريات هامة يف اإلطار املؤسسايت خاصة

تبارات التشريعية واملؤسساتية يف قضية لقد أثبتت جتربة اجلزائر أن االع )1(:اإلطار املؤسسايت  -  أ
احملافظة على البيئية ال ميكن التعامل معها كعنصرين منفصلني عن بعضهما، ألن التشريع هو الذي 
يهتم بتشكيل هذه املؤسسات وحيدد احتياجاا وسلطاا وطبيعة التكامل والتنسيق فيما بينهما، 

ل املراحل والفترات السابقة إىل إضعاف فعاليته، حيث أدى استمرار عدم االستقرار املؤسسايت خال
 : لذا متيزت هذه الفترة بتغريات هامة نلخصها يف

، حيث 2000لقد مت إنشاء وزارة يئة اإلقليم والبيئة سنة  :إنشاء وزارة يئة اإلقليم والبيئة -1
شاؤها أول ويعد إن 2001جانفي  07يف  09-01وم رقم مت حتديد تنظيمها الداخلي مبوجب املرس

انطالقة مؤسسية متهيدية ملشروع إدماج محاية البيئية ضمن خمططات التنمية، ومعربا عن اهتمام 
 .السلطات احلكومية بإعداد برامج تنموية مستقبلية تأخذ بعني االعتبار البعد البيئي ضمن أعماهلا

حتسني ودعم  وقد مت ذلك بالتنسيق مع عدة وزارات يف إطار :إنشاء مراقب املهن البيئية -2
  :القدرات ضمن التجمعات التالية

 .تسيري النفايات الصلبة واحلضرية ومياه الصرف :اجلماعات احمللية -

                                                
 .104.ص ،مرجع سابقاإلقليم والبيئة، يئة ، وزارة ية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهور )1(

 )1( rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement en Algérie (2003), p.289. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


إلنشاء إجراءات الرقابة الذاتية، نظام تسيري بيئي عقالين، تسيري النفايات  :املؤسسات -
 .الصناعية

 .دراسة اآلثار على البيئة، مراجعات بيئية :مكاتب الدراسات -

برامج تكوين موجهة لدعم قدراا على التحسني ونشر السلوكات البيئية  :ات بيئيةمجعي -
 .السليمة

من خالل وضع نظام معلومات يعمل على جتميع  )1(:إنشاء نظام شامل للمعلومات -3
 .وتقريب املعلومات القطاعية، وقد اجتهت بعض القطاعات لتسيري هذا النظام

إن توافر اإلجراءات الردعية جيعل أعمال محاية البيئة ضمن  :الوكالة الوطنية للموارد املائية •
 .السياق االجتماعي والسياسي، إضافة إىل مسامهة اتمع املدين

الكل يعي أن لنوعية القوانني وتكاملها املنسجم أمهية خاصة، وإصدار قوانني جيدة أمر 
يقها، لكن تطوير املهن واحلرف أساسي حلماية البيئة، وتوفر القدرات املؤسساتية أمر حاسم يف تطب

اخلاصة بالبيئة وتعزيز قدرات مراقبة ومتابعة نوعية األنظمة البيئية، وإقامة نظام إعالمي بيئي، كلها 
تشكل أولويات مقترحة لتحسني التشكيلة املؤسساتية، لذا كان التكوين يف املهن اخلاصة بالبيئة 

  )2(:ك جندأمر أساسي ومهم ومن بني املؤسسات املعنية بذل
التعليم العايل، التربية الوطنية، (يعترب اهليئة اجلامعة للقطاعات املكونة  :املعهد الوطين ملهن البيئة

، يشكل هذا املعهد املكان املميز واإلطار املتكيف للتفكري والتصور والربجمة )التكوين املهين
   .ين املتخصصللتكوين يف هذه املهن، كما يبادر بتنظيم دورات لإلتقان والتكو

الشبكة الوطنية ميكن هذا املرصد من تدعيم وحتسني  :املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة -1
نسيق مع الشبكات القطاعية قياس نوعية خمتلف األوساط وهذا يتطلب التلرصد وحراسة و

مخابر تأهيلية لل، وإعداد برامج وطنية وجهوية للرصد واحلراسة واملبادرة بإجراءات األخرى
 .اجلامعية اخلاصة

                                                
 )1(  ibid. 

 .107-106.ص ص  ،املرجع السابق ، وزارة يئة اإلقليم و البيئة،اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ةاجلمهوري )2(
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إن مجع املعطيات وتكوين بنوك للمعلومات القطاعية وتبادل هذه املعلومات بصفة مستمرة 
مع خمتلف املؤسسات القطاعية شروطا حتمية لتحسني التسيري البيئي سواء على الصعيد القطاعي 

  .أو القطاعي املشترك
تسيري الساحل ومحايته لكونه أساس  إن إقامة هيكل لقيادة سياسة: املعهد الوطين للساحل -2

تطوير أنشطة اجتماعية اقتصادية مستدامة وأنشطة ساحلية سياحية أمر ضروري، إن حتسني 
بضرورة احلفاظ على املنطقة الساحلية ) أصحاب القرار واملسامهني فيه(الفاعلني االجتماعيني 

لفائدة البلديات والواليات  والشاطئية بصفتها موردا ذا قيمة بيئية وتراثية وإجراء دراسات
الساحلية، ويعمل كمنظم للمتاجرات العقارية هي كلها مهام تلقى على عاتق املعهد الوطين 

 .للساحل

تقتضي مكافحة بروز التلوث الصناعي مبختلف  :املركز الوطين للتكنولوجيات النظيفة -3
للتكنولوجيات النظيفة دف هلذا الغرض أنشئ املركز الوطين . مصادره تطوير إدارة أعمال البيئة

تصور وتصميم التدخالت اليت من شأا تأمني املساعدة للقطاعات الصناعية وكذا تقدمي املساعدة 
التقنية لتقييم خمتلف األوضاع السائدة، من مجلة األهداف املرسومة لترقية التكنولوجيات النظيفة 

لة ثانية على النفايات السيما اخلطرية منها ميكننا التقليل من مرحلة أوىل والقضاء النهائي يف مرح
 .يف مكاا ومصدرها األصلي واالستعمال العقالين للمواد األولية والطاقة واملوارد الطبيعية

 -83لقد شهد التشريع البيئي عدة تطورات منذ صدور القانون رقم  :اإلطار التشريعي - ب
ميدان البيئة خالل السنوات األخرية شكل ، لكن تعزيز الترتيبات القانونية والتنظيمية يف 03

نصوص تعد  ةحيث أن هناك عشر، إصدار أولويات إستراجتية اجلزائر للبيئة والتنمية املستدامة
، مخسة منها متت املصادقة عليها بينما األخرى ال تزال قيد يف هذا اإلطارمن أهم التشريعات 
  :متت املصادقة عليهالقوانني اليت يلي إىل بعض ا املراجعة ونتطرق فيما

، 2003متت املصادقة عليه يف جويلية  :)1(القانون املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  -1
حيث أدجمت من خالله اخلطوط العريضة ملبادئ التنمية املستدامة الواردة يف املؤمترات اخلاصة 

 :  أهم الترتيبات اليت نص عليهاومن بني) مؤمتر ريودي جانريو ومؤمتر جوها نسبورغ(بالبيئة 
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


حتديد وترتيب رقايب ملختلف مركبات البيئة، من خالل وضع حدود على شكل عينات  -
 .اخل...وأهداف جلودة املوارد الطبيعية اهلواء، املاء، األرض

 .احلرص على تطبيق الرقابة واإلشراف الذاتيني -

 .تعميم إدماج البيئة ضمن كافة مستويات التعليم -

ت حتفيزية يف اجلانب اجلنائي، واجلمركي فيما خيص جلب املعدات املستخدمة يف إجراءا -
 .احلد من التلوث

لقد جاء هذا القانون كضرورة  )1(:القانون املتعلق بالتسيري والرقابة والتخلص من النفايات -2
ها بشكل ملحة، ناجتة عن ضرورة احلد من اآلثار السلبية املتعددة للنفايات بشكل عام والصناعية من

خاص على الصحة العمومية والبيئية وقد نص هذا القانون على اإلطار العام للرقابة والتخلص من 
النفايات جتسيدا ملبادئ التسيري العقالين والسليم للنفايات من خالل مجيع مراحله، وذلك بغرض 

نفايات خفض إنتاج ودرجة خطورة النفايات من املصدر حيث يعترب ختلص منتجي أو حائزي ال
من النفايات إجباري لكن ضمن شروط ال تلحق  –حسب هذا القانون  – (*)الضخمة واخلاصة

أضرارا بصحة اإلنسان والبيئة، أي أنه يعمل على جتسيد مبدأ مسؤولية املنتج عن النفايات اليت 
 .ختلفها عمليات االستغالل على مستوى منشاته

ليات التثمني، ملعاجلة والتخلص من وهو بذلك أداة فاعلة لتحفيز ظهور وتطوير عم
  :النفايات بصورة عقالنية

يتمحور نص هذا القانون حول ثالث معامل  )2( :القانون املتعلق جبودة اهلواء ومحاية اجلو -3
 : رئيسية هي

 . الوقاية، اإلشراف واإلعالم •

 . إعداد أدوات التخطيط •

ينص على إجبارية قيام السلطات  ترتيب إجراءات تقنية، جبائية ومالية رقابية وعقابية، حيث •
بالرقابة على جودة اهلواء اعتمادا  –ساكن 500000أكثر من –العمومية يف التجمعات الكربى 

                                                
 .2001ديسمرب  15، بتاريخ 77، العدد ، اجلريدة الرمسية2001ديسمرب  12الصادر يف  19- 01رقم  القانون )1(

 .ناجتة عن النشاطات املرتليةالنفايات الضخمة هي الية والزراعية والنفايات اخلاصة هي الناجتة عن النشاطات الصناع (*)
 )2( rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement en Algérie (2003), p.290. 
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املخطط اجلهوي جلودة اهلواء، خمطط محاية اجلو وخمطط للنقل : على أدوات التخطيط التالية
  . احلضري

  راألدوات االقتصادية للسياسة البيئية يف اجلزائ: ثانيا
من خالل ما سبق يتضح أن الدولة اجلزائرية تركز أساسا على األدوات االقتصادية اخلاصة 

  .بالسياسة البيئية لذا سنركز على هذه األداة بشيء من التفصيل
سعت احلكومة اجلزائرية إىل قرار جمموعة من الضرائب والرسوم البيئية، كمحاولة لوضع حد 

هلواء واملاء وذلك أن اجلزائر من بني الدول النفطية وال خيفى ملختلف أنواع التلوث وخاصة تلوث ا
من آثار سلبية على البيئة، باإلضافة اليت كون معظم ) البتروكمياوية(على أحد ما للصناعة النفطية 

املصانع تتركز يف الشريط الساحلي وهي تقذف سنويا مباليني األطنان والنفايات السامة يف 
أن عملية مكافحة التلوث يف اجلزائر مل ترق إىل املستوى املطلوب وذلك يف املسطحات املائية، غري 

غياب اإلحصائيات اليت من شأا آن تكشف عن أرقام مرعبة من جهة، ومن جهة أخرى تتميز 
باإلضافة إىل عدم كفاية األدوات االقتصادية املفروضة يف اجلزائر بطابع عقايب أكثر منه حتفيزي، 

   .األضرار البيئية وانصرافها إىل تغطية أمور أخرى مردوديتها لتغطية

، حيث مت 1992مت إدخال أول ضريبة بيئية من خالل قانون املالية سنة  :اجلباية البيئية يف اجلزائر
ة، لكن جتسيد اجلباية البيئية كأداة اقتصادية ومالية ريفرض الرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة أو اخلط

ئية مل يتم إال خالل السنوات القليلة املاضية حيث مت استحداث عدة ترتيبات إلدارة املوارد البي
  : ومن أهم الرسوم البيئية ما يلي، 2003 ،2002 ،2000 قوانني املالية لسنواتخالل جبائية من 

  )1( :يلي ونذكر من بينها ما: الرسوم اخلاصة بالنفايات الصلبة  -1
 فمثال 2002املالية لسنة مراجعة معدالته من خالل قانون ومتت : رسم إخالء النفايات املرتلية –أ 

-دج640 إىل دج500-  دج375مت تغيري املعدالت السابقة للرسم اخلاص بالنفايات املرتلية من اال 
سنويا بالنسبة لكل مرتل وجتدر اإلشارة إىل أنه ورغم إعادة تقومي معدالت الرسم إال أا  دج1000

  .تكاليف تسيري النفايات ألن معدل استرجاعها جد ضعيفلتغطية  بقيت غري كافية

                                                
 )1( rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement en Algérie (2003), p.290. 
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يهدف إدخال هذا الرسم : رسم حتفيزي على عدم ختزين النفايات املتعلقة بالنشاطات الطبية  - ب
ويقدر مبلغ الرسم حسب قانون املالية سنة  –الضارة وامللوثة كيميائيا- إىل خفض النفايات الصلبة 

 . دج لكل طن 24.000بـ  2002

يقدر مبلغ الرسم حسب قانون : م التحفيزي على عدم ختزين النفايات الصناعية اخلاصةالرس -ج
طن، ومنح املستغل مهلة تقدر بثالثة سنوات ابتداء من تاريخ /دج 10.500بـ  2002املالية سنة 

إقرار الرسم إلجناز التجهيزات الكفيلة بالتخلص من النفايات وهو يغطي تقريبا تكلفة املعاجلة لذا 
  .توقع أن يكون له أثر حتفيزيي
  2004مت إدخال هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة : الرسم على األكياس البالستيكية - د

ويشمل مجع األكياس البالستيكية سواء املنتجة حمليا أو املستوردة من اخلارج ويقدر مبلغ الرسم 
  . ة ومكافحة التلوثكلغ، يوجه ناتج الرسم إىل الصندوق الوطين للبيئ/دج 105: بـ

ابتداء من قانون املالية لسنة  )1( :على البيئة ةالرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة واخلطر -1
أسس رسم سنوي على النشاطات امللوثة أو اخلطرة على البيئة، مبعدلني أساسني، بالنسبة  1992

ذا كان دج إ 3.000وللمؤسسات ذات نشاط واحد على األقل خاضع إلجراءات الترخيص، 
 . للمؤسسات نشاط واحد على األقل خاضع إلجراءات التصريح

مت تعديل املادة املتعلقة بتأسيس الرسم على األنشطة امللوثة أو  2000ويف قانون املالية لسنة 
اخلطرية على البيئة، وقد متثل التعديل يف نقطتني، األوىل تتعلق برفع املبلغ السنوي للرسم، والثانية 

رسم لكل صنف من أصناف املؤسسة اخلاضعة للترخيص، حيث يترتب الرسم تتعلق بفرض 
  . حسب درجة األخطار واملساوئ اليت تنجم عن استغالهلا

فإن كل نشاط من النشاطات اخلطرة أو امللوثة حسب  2002وحسب قانون املالية لسنة 
نشاط االستغالل وهو كل من طبيعة النشاط، صنفه، أمهيته إضافة إىل كمية امللوثات النامجة عن 

  . الشيء املضاف يف هذا القانون

  )1(:نبعاثات اجلويةاالالرسم اخلاص ب -3
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مت إنشاء هذا الرسم مبوجب : الرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذو الطبيعة الصناعية  - أ
، ويتعلق بالنشاطات الصناعية اليت ختترق أو تتجاوز كمية اإلنبعاثات 2002قانون املالية لسنة 

 . ازية هلا احلدود القصوى اليت ينص عليها القانونالغ

دج  01: ، يقدر مبلغ الرسم بـ2002مت إدخاله مبوجب قانون املالية لسنة  :الرسم على الوقود - ب
، ويوزع مبلغ الرسم بالتساوي بني )حيتوى على الرصاص، عادي أو ممتاز(لكل لتر من البرتين 

    .الوطين للطرقات والطرقات السريعة صندوق البيئة ومكافحة التلوث والصندوق

، 2003مت إدخاله مبوجب قانون املالية لسنة  :الرسم اخلاص على اإلنبعاثات السائلة الصناعية -4
 %30حيسب بنفس طريقة الرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذو الطبيعة الصناعية، ختصص نسبة 

 .من مبلغ هذا الرسم لصاحل البلديات 

ودف إىل حث املؤسسات على اعتماد سلوك ال يضر بالبيئة  :القتصادية األخرىبعض اإلجراءات ا
  )2( :من خالل

حيث تدرج هذه الرسوم يف املراحل املختلفة لعملية إنتاج ما، وهو ما  :الرسوم واملستحقات -1
امللوث جيب أن تقتطع منه السلطات " 1972اعتمدته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية سنة 

، وجتدر اإلشارة إىل ضرورة "مية النفقات اخلاصة باإلجراءات األمنية للحفاظ على البيئةالعمو
السهر على أن ال تؤثر هذه الرسوم واملستحقات يف القدرة التنافسية للمؤسسات وأن توجه 

 . عوائدها إىل دعم جهود محاية البيئة وليس لسد عجز ميزانية الدولة

ك املنتجات اليت ال متس بالبيئة من خالل تقدمي اعتمادات وذلك بترقية استهال :اإلعتمادات -2
مالية للمؤسسات اليت اختارت االستثمار يف النشاطات اإليكولوجية، عندئذ تدفع املنافسة باقي 
املؤسسات إىل تغيري ممارستها وجعلها مطابقة للمعاير البيئية املعمول ا وجيب اإلشارة إىل ضرورة 

ناية حىت ال تصبح عبء يثقل كاهل الدولة دون أن يكون هلا أثر يف صرف هذه اإلعتمادات بع
 . الواقع
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إن خوصصة املوارد الطبيعية يستدعي إنشاء سوق حلقوق  :أسلوب حقوق التلويث -3
االستعمال، جيري فيه بيع و شراء رخص التلويث أو حقوقه، فإذا تعلق األمر مثال بنشاط ملوث 

واء على املبدأ نفسه الذي تقام بع أسواق البورصات، حيث للهواء، ميكن تأسيس سوق لتلويث اهل
يتم إصدار السندات وتبادهلا حسب العرض والطلب، وتعمل السلطة العمومية على توزيع هذه 
احلقوق عن طريق بيعها بسعر ثابت أو بيعها باملزاد العلين أو عن طريق توزيعها على املؤسسات 

حدود حقوق  التلويث اليت يسمح لكل مؤسسة أن تلوث يف  ، يف هذه احلالةحسب إنتاجهااملعنية 
عن يتم معاقبة كل تلويث إضايف باستثناء حالة شراء املؤسسة حقوق تلويث جديدة و متتلكها

، عندئذ ميكن تعويض ارتفاع )أي تستفيد من حقوقها يف التلويث(مؤسسة أخرى أكثر نظافة منها 
)1(.رى عن طريق تسويق رخص التلويثدرجة تلويث مؤسسة باخنفاض درجة تلويث أخ

  

يف األخري ميكن القول ألنه ورغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة اجلزائرية يف جمال إتباع سياسات 
بيئية مالئمة ورغم تنويع أدوات هذه األخرية إال أنه يبقى عليها النظر يف جوانب سلبية، وحماولة 

ال أمام شركاء جدد مثل القطاع اخلاص تغطية الثغرات املوجودة، وذلك من خالل فتح ا
واتمع املدين ألن اقتراحام وحلوهلم قد تكون أكثر جناعة من حلوهلا ولذلك وجب عليها تدعيم 

  . هذا اجلانب ليس فقط من الناحية املالية، ولكن بضمان االستقاللية واحلرية هلا

                                                
 .32.، املرجع السابق، ص يبالطيار وعمار شال أحسن )1(
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  ياسة البيئية زائر ودوره يف الساجل يف اتمع املدين :املبحث الثاين
  اجلزائر  يف اتمع املدين :املطلب األول

 .وتباين واختالف يف وجهات النظر حوله، اجلزائر تطورات عديدةيف شهد اتمع املدين 
، وجانب آخر يطرح أن اتمع 1989القائل أن اتمع املدين ظهر قبل  يتبىن الطرحفهناك من 

إال جمرد  رات السابقة مل تكنتلذا فالف ،ل واضحبشك 1989املدين ظهر فعليا بعد دستور 
خالل فترة احلكم  حىت وفريق آخر يقول أن اتمع املدين كان موجود  إرهاصات أو حماوالت،
  .الفرنسي العثماين وفترة االستعمار

كمحاولة الحتواء كل وجهات النظر هذه سنحاول طرح أو تقسيم تطور اتمع املدين يف 
ية، بزاحلأي مرحلة التعددية ث مراحل تشمل فترة االستعمار، بعد االستقالل مباشرة اجلزائر إىل ثال

  .هذاإىل يومنا  1989بعد دستور مرحلة التعددية أخريا  مث
أن احلديث عن اتمع املدين يف اجلزائر هو احلديث عن اجلمعيات إىل شارة أيضا جتدر اإل

كن لصحيح هي ليست كل اتمع املدين  ،تمع املدينالع اأضمن أكادمييا إال ضلع  متثل ألا ال
ية يف إثراء وتفعيل تطبيق أهداف مشروع تأسيس اتمع وعوضح أمهية احلركة اجلمنوجب أن 

  .اجلزائر خصوصايف وريب عموما عاملدين يف الوطن ال
   يف اجلزائر تطور اتمع املدين: أوال
معيات يف اجلزائر إبان فترة االستعمار مع مطلع نشطت حركة إنشاء اجل :مرحلة االستعمار -أ

  )87(.احملافظة على مقومااالوطنية والثالثينيات، وسامهت بفعالية يف بناء الشخصية 

لعبت العديد من الشخصيات الوطنية كاألمري خالد والشيخ عبد احلميد من باديس، وكذا 
  .رية التجمعحب االعترافمطالبة العديد من األحزاب بضرورة 

، ومت إنشاء العديد 1901ور القانون الفرنسي لعام دتبلور اإلطار القانوين للجمعيات مع ص
مثل  يةعالقات مهنية أو مؤسسات بينهماليت كانت توجد و من اجلمعيات بني خمتلف فئات اتمع

اخلريية، حتولت معظم هذه اجلمعيات و علمنيمجعية التالميذ القدامى للمدارس، مجعيات امل
ات معياجل هذهلعبت . لتحرير الوطينسند سياسي وإيديولوجي وعسكري جلبهة ا إىلعيات اجلم

دورا بارزا يف إحياء الشخصية واهلوية الوطنية اليت  االستعمارعن اتمع املدين إبان فترة كممثل 

                                                
 . 16.، صسابقالرجع امل، وناس حيي )87(
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ردا  1931ماي  05طمسها، ومن بينها مجعية  العلماء املسلمني اليت أنشئت يف  االستعمارحاول 
اجلزائر، رغم تشديد االستعمار على كل أشكال  احتاللفرنسا مبرور قرن على  على احتفاالت

 تستطاعا، إال أن مجعية العلماء املسلمني هرض مصاحلتالتنظيم االجتماعي والسياسي اليت كانت تع
تعمار، قام بدور ريادي يف فترة االس اجلزائر يف حتقيق مكاسب كبرية ميكن القول أن اتمع املدين

ات الشخصية الوطنية، وتدعيم أسس بناء مقومإرساء يف ه بصورة مباشرة توذلك من خالل مسامه
  )1(.الدولة اجلزائرية

االستقالل  منيف اجلزائر إىل الفترة املمتدة احلزبية  يشار إىل مرحلة األحادية: مرحلة األحادية - ب
التعددية السياسة  يني عن األحادية وتب، أين أعلن ورمسيا بشكل دستوري عن التخل1989إىل غاية 

، )جبهة التحرير الوطين(د جسد األحادية يف حكم الدولة من طرف حزب واحتاحلزبية، وت
بالقيام بأي نشاط، واملربر يف ذلك هو ها غريلكل النشاطات، وعدم السماح  علىسيطرا و

ة اليت تستند إىل النهج ا والقيام بربامج التنميهاحلفاظ على متاسكتوحيد الدولة و ضرورة
 أرست الربامج اننيوتشريعية وقاالشتراكي، ومتيزت هذه املرحلة بإصدار جمموعة نصوص 

األول للثروة  يالذي شكل النص املرجع 1962تراكية للدولة، ومن أمهها برنامج طرابلس يف شاال
   .)2(للنشاط املدين اهتمام يولاالشتراكية، فلم 

 ميثاقمكمال للنظام السياسي هو  جاءل اتمع املدين وأمه ههناك نص آخر وكسابق
  )3(.1964اجلزائر يف 

النظام السياسي يف فترة األحادية احلزبية اعترب قيام منظمات اتمع املدين دون مراقبة ويف 
لسالمة النظام وتوجهاته االشتراكية، فعمل على مقاومة ومنع أي  ةمهددإطار خارج إطار احلزب 

هات نع من بروز تنظيمات معارضة لتوجعلى السلطة، كل هذا مل مي ا التضييقحركة من شأ
سالمية اليت شكلت فارق عظيما يف اية مثل احلركة اإلخفي وسري  النظام وتنشط بشكل 

 1989-1962ية وكمثال عن مسار اتمع املدين يف الفترة بني برالثمانيات وكذا احلركة الرب
وية يف هذه املرحلة ونكشف أوضاعها كنموذج من منظمات اتمع معسنتتبع مسار احلركة اجل

واصلت السلطات العمل  1962رب مديس 31املؤرخ يف  157-12املدين، فبموجب القانون رقم 

                                                
 .17.، صالسابقاملرجع حيي وناس،  )1(
 .79-78.، ص ص)2004دار الفجر للنشر و التوزيع ، : القاهرة (  و اتمع و السياسة لدولة اجلزائر احلديثة االقتصادا، عبد العايل دبلة )2(
 . 195.ص): 2002(17 جملة الفكر السياسي، "سوسيولوجية ية يف اجلزائر رؤيةسياسة التنم"، محيد خروف )3(
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يلي ، 1901اء املواد اليت متس بالسيادة الوطنية من بينها قانون اجلمعيات ستثنبالقانون الفرنسي با
حيث وضعت نصوصه املزيد من القيود على تنظيمات ، 1979ؤرخ يف امل  79- 71ذلك األمر رقم 

  .التنظيمالتأسيس واتمع املدين من حيث 
القانون : من تطورات أبدت السلطة العليا التسهيالت مثالته شهدوما ات نحبلول الثماني

اجلمعيات مع وجود بعض  اعتماديف الذي سهل  1987جويلية  21املؤرخ يف  15- 87رقم 
  .تثناءاتساال

أن طبيعة النظام السياسي واالقتصادي املنتهج يف اجلزائر الذي كان القول  يف األخري ميكن
وية طيلة هذه معكاس احلركة اجلتاملدين واناتمع إىل انسحاب  ى املركزي أدرييقوم على التسي

  )1(.الفترة

  :مرحلة التعددية -ج
بسبب ئة بالتطورات، وذلك شهدت مرحلة التعددية احلزبية تغريات كثرية وملي

  .1989صالحات الواسعة اليت انطلقت بإعالن التعددية السياسية يف دستور اإل
تعتمد معظم الدراسات اخلاصة مبنظمات اتمع املدين يف هذه املرحلة على جمموعة 

ثالث  متغريات أساسية وحيدد تطور اتمع املدين بناء على وضعه القانوين ومكانته االجتماعية وفق
اخلاص  1990ديسمرب  04املؤرخ يف  31-90قانون ، 1989دستور  :هينصوص قانونية أساسية 

  .1996 باجلمعيات، ودستور
  :1989دستور يف ظل اتمع املدين  -1

وية، وفتح اال حلرية التعبري كمحاولة حلل األزمة معاجلالدستور التعددية السياسية ورخص هذا 
واالجتماع مضمونة حريات التعبري وإنشاء اجلمعيات " :منه على 39السياسية، نصت املادة 

)1("للمواطن
ات ذات الطابع  السياسي معياجل إنشاءحق " :منه على 40كذلك نصت املادة ، 

  )3( "إطار القانون احلق النقايب معترف به وميارس يف" :فقد نصت على 53، أما املادة )2("معترف به

                                                
 جملة العلوم اإلنسانية، "امهتها يف حتقيق األمن و التنميةنشأا وطبيعة تطورها ومدى مس: احلركة اجلمعوية يف اجلزائر"، حممود بوسنة )1(

 .134.ص): 2002(17
 .1989 اجلزائر دستور )1(
  .املرجع نفسه )2(
  .املرجع نفسه )3(
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التعديالت القانونية اجلديدة السياسية و اإلصالحاتوضع بعض  1989حاول دستور 
اليت تتماشى مع متطلبات التحول أو االجتاه حنو الدميقراطية، وما تفرزه من حريات وحقوق أمهها و

  .التنظيمات املدنية عن سلطة احلزباستقالل حرية الرأي والتعبري، التجمع، التنظيم واملشاركة و
  )4( :31-90 قانونيف ظل اتمع املدين  -2

حيث خص  ،1989دستورمثل هذا القانون اخلاص باجلمعيات اخلطوة الفعلية األوىل بعد 
  .وية على النشاط أكثرمعباجلمعيات وتشكيلها وتنظيمها، وشجع احلركة اجل

تناول هذا القانون اجلمعيات بالتفصيل بداية بتأسيسها حىت أهدفها وحلها، ويف نفس 
لك يكشف القانون حجم قانونية لتأسيس اجلمعيات بالتفصيل كذالسياق حيدد اإلجراءات ال

العقوبات والتشديد يف ذلك، وذلك بالتقارير املالية املقدمة دوريا، إضافة إىل السلطات الرقابة و
  .التقاضياملخولة للسلطة والعقوبات الصارمة كاحلل و

 نتكوين اجلمعيات م حيث جسد احلق يف، 1989قدم هذا القانون تغيريات مبا يوافق دستور 
املواطنني بشكل مشروط، إذ مبجرد صدروه شهدت الساحة تكوين العديد من اجلمعيات، ف طر

  :ا لنشاط اتمع املدين بل هناك قواعد أخرى أمههاطلقهذا القانون مل يكن الوحيد الذي شكل من
 .1997والذي عدل يف  1989لية يجو 05ات ذات الطابع السياسي يف عيقانون اجلم -
 .ستقلةجماال لربوز الصحافة امل فسحالذي  1990قانون اإلعالم املعتمد يف  -

  :1996دستور  يف ظلاتمع املدين  -3
دولة الحق إنشاء اجلمعيات مضمون، تشجيع " :على 1996من دستور  43نصت املادة 

القانونية أو  أي بقاء القيود) 1( "احلركة اجلمعوية وحيدد القانون شروط إنشاء اجلمعيات الزدهار
  .يف يد اإلدارةاختصاص التنظيم 

 للعملية واصل هذه الدستور عالقته احملتشمة إلطالق اتمع املدين كفاعل أساسي
كان اتمع املدين يف هذه املرحلة يعاين من عراقيل ومشاكل أدت إىل فتوره وعدم فالدميقراطية، 

  : فعاليته من بينها
 .ل التنظيمات حىت يف مرحلة النشوءثقالعراقيل البريوقراطية اليت ت .1

                                                
، 53، اجلريدة الرمسية، العدد الذي يتعلق باجلمعيات 1990ديسمرب  04املؤرخ يف  31- 90اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قانون  )4(

 .1990ديسمرب  05: املوافق لــ 1411مجادى األوىل  18الصادر بتاريخ 
 .1996عبية، دستور دميقراطية الشاجلمهورية اجلزائرية ال  )1(
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 .واملاديةشح املوارد املالية  .2
 .ويمعاإلميان بقدرات العمل اجلالتطوري وغياب الوعي  .3
 .املدن الصغريةدون القرى و الكربى متركز غالبية التنظيمات يف املدن .4

معاجلة مثل هذه املشاكل تفسح اال إلرساء أرضية تسمح وتضمن مسامهة تنظيمات و
تمع املدين يف األدوار الكربى إىل جانب الدولةا.  
  تنظيمات اتمع املدين يف اجلزائر : ثانيا

  : مات اتمع  املدين اجلزائر مايلييمن بني أهم تنظ
I - متثل املمارسة النقابية يف اجلزائر أولوية سياسة، لذلك اكتسبت املنظمات النقابية  :النقابات

ه باحلق النقايب معترف " :تنص على 1996من دستور  56، فاملادة مصداقيتها يف كل الدساتري
  )2(". جلميع املواطنني

  )3(:وهي عديدة أمهها :عماليةالنقابات ال -1

عد االستقالل واصل مشواره ب، م1950الذي تأسس عام و :اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني  - أ
 800يضم هذا االحتاد  1997صاء ، وحسب إحم1988راية جبهة التحرير الوطين إىل غاية  حتت

 .ألف عضو، ويعد النقابة العمالية الرئيسية يف اجلزائر
  .1990تأسست عام : النقابة اإلسالمية للعمل  -  ب
دف  1992وأسسها اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني عام  :اللجنة الوطنية إلنقاذ اجلزائر - ج

منظمات أخرى متثل أصحاب العمل  )06( مواجهة النفوذ املتزايد جلبهة اإلنقاذ، وقد ضمت
  .ت حقوق اإلنسانواملدراء من الشركات احلكومية واخلاصة وبعض منظما

، وحسب 1988استقل عن جبهة التحرير الوطين عام  :اإلحتاد الوطين للمزارعني اجلزائريني -د
  .ألف عضو 700يضم حوايل  1997إحصاء 

مات يالتنظ طجانب منظمات حقوق اإلنسان من أنش النقابات إىل هذه تعد: النقابات املهنية -2
املستوى التعليمي والوعي  ارتفاع: عدة أمهها اعتباراتاملدنية يف اجلزائر حاليا، وذلك نتيجة 

                                                
 .املرجع نفسه )2(
التحول " :ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين األول حول " (التحول الدميقراطي يف اجلزائراتمع املدين و"، عبد الرمحان برقوق وصونيا العيدي )3(

 .96.، ص)2004ديسمرب  11-10 ،، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر"الدميقراطي  يف اجلزائر
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ات الصحفيني نقاب: إىل ذلك االستقاللية النسبية هلا، ومن أمهها نذكر ضفالسياسي ألعضائها، 
  .واألطباء واملهندسني

II - اجلمعيات :  
كان نتيجة أسباب تدفع يف كل مرة تكوين مجعيات  بلوي مل يكن وليد فترة معينة معنشاط اجلال

فنجد أن فترة االستعمار متيزت بتكوين عدة مجعيات لكن  ، ختدم مشاكل وانشغاالت تلك الفترة
  .االستعماريةواليت يف الغالب كانت ختضع للرقابة  االستقراريف ظل التذبذب وعدم 

ل ويف مرحلة األحادية، برز نشاط اجلمعيات مبختلف أنواعها لكن ضمن بعد االستقال 
  .ه احلزب الواحد ويف إطار سياسة، كما أا كانت تتلقى الدعم من طرفهجتو

ت تأسست تعلق باجلمعيااملو 1990املؤرخ يف  31-90وخاصة قانون  1989بعد دستور 
  :بينه يف اجلدول التايليعشرات اجلمعيات وهذا ما 
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  )1(.  2000إىل  1987من  ةاجلمعيات الوطنية املعتمد عدد جدول ميثل
 يتزيادة كبرية يف عدد اجلمعيات سنهناك  من خالل هذا اجلدول أناملالحظ 

املؤرخ  31-90وهذا راجع إىل صدور القانون  88- 87مقارنة بالسنوات األوىل أي  1990و1989
   .اجلمعياتالذي فسح اال إلنشاء العديد من  1990يف 

تقلص عدد اجلمعيات بسبب الظروف األمنية الصعبة  األمنية وبروز األزمة 1991بعد سنة 
  .التحقيقاتمن ال متناهي د ضع إىل عدخييف ذلك الوقت وأصبح تشكيل اجلمعيات 

كان هناك نوع من االنفراج السياسي واالقتصادي هذا ما مسح بارتفاع عدد  1996بعد سنة 
  .يف تزايد مستمرواعتمادها  إنشاء اجلمعياتضل  اجلمعيات املعتمدة بعدها

                                                
 .140- 138. ص ص السابق،، املرجع حممود بوسنة )1(
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 : أنواع اجلمعيات
قوق املرأة والقضايا تضم أكثر من ثالثني منظمة سنوية تدافع عن ح )1:(ويةساجلمعيات الن-1

 : ، وميكن تصنيفها إىلاإلنسانومشاركة وغريها، وخاصة املتعلقة حبقوق  فاملتعلقة ا من عن
  .وهي األكثر انتشارا: اجلمعيات اخلريية النسائية  -أ 
النسائية التابعة لألحزاب، وهي نوعني أوهلا اجلمعيات التابعة  واالحتاداتاجلمعيات    -ب 

ه،  وتتعلق الثانية بتلك التابعة ل ةالطابع اإليديولوجي للحزب التابع وتتبىنلألحزاب املعارضة 
لألحزاب أو احلزب احلاكم وأمهها اإلحتاد الوطين للنساء اجلزائريات، يالحظ أن هذه األخرية 

 .حزب احلاكملل اميا وفكرييليست مستقلة وتبقى تابعة تنظ
 كلجنة املرأة يف نقابة األطباء أو احملامني  ،ةاهليئات النسائية التابعة للمنظمات املهنية أو احلر  - ج 
 النوادي النسائية   -د 
  :يلي مات مايوأهم هذه التنظ )2(:مجعيات حقوق اإلنسان-2

تأسست على يد احملامي علي حيي عبد النور : الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان  -  أ
 .لقانوناحلقوق املدنية والسياسية يف ظل دولة احلق وا احترامدعت إىل 

تضم خنبة من املثقفني، وقد برز نشاطها خالل أحداث : الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان   - ب
 .1988أكتوبر 
  .املرصد الوطين حلقوق اإلنسان -ج

أمهها اجلمعية العربية للدفاع عن اللغة العربية، احلركة العربية اجلزائرية، : اجلمعيات الثقافية -3
  . احلركة الثقافية الرببرية

ألف  40إىل  1989ألف مجعية عام  12ات من يارتفع عدد هذه اجلمع :اجلمعيات التطوعية -4
من أهم هذه اجلمعيات املنظمة الوطنية للمجاهدين، أبناء الشهداء، أبناء )  1(1990مجعية يف عام 

ثر سلبا حقه التمويل وهذا ما يؤ ات يكون عادة ذا تبعية للدولة منااهدين، هذا النوع من اجلمعي
  .نوعية وفاعليته هذه املنظمات على

  تقييم اجلمعيات يف اجلزائر  - ب

                                                
 .98-97.ص ص  عبد الرمحان برقوق وصونيا العيدي، املرجع السابق،  )1(
 .99.املرجع نفسه، ص )2(
 .99.قوق وصونيا العيدي، املرجع السابق، صعبد الرمحان بر )1(
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سياق التنموي واختيار الميكن عرض جمموعة من املؤشرات لتقييم أدوار هذه اجلمعيات يف 
األدوار احلقيقية اليت تلعبها اجلمعيات يف الواقع ومدى أسهامها يف حتقيق التغيري السياسي 

  .واالجتماعي
البشرية التطوعية هم هذه املؤشرات مناقشة فاعلية التطوع مبعىن اختيار فاعلية املوارد إن من أ

اليت تشكل ركنا أساسيا يف بناء اتمع املدين، فالقيمة احلقيقة للموارد البشرية متكن يف اإلرادية و
  .توفري املتطوعني الذين يشكلون العمود الفقري يف كل مؤسسات اتمع املدين

واقعية، وتدفعنا كثر جرأة وديث عن ثقافة التطوع، تقودنا لتقدمي مؤشرات أخرى أإن احل
بالضرورة إىل التساؤل عن دور املتطوعني داخل اجلمعيات ودورهم أيضا يف تعميق املمارسة 

  .الدميقراطية والتشاركية
يربز يف سياق البحث عن دور اجلمعيات إشكاليات عديدة من أمهها ضمور وانكماش 

  .افة السياسة بني فئات وشرائح اتمع وكذلك فشل جتربة التشبيك بني املؤسسات املختلفةالثق
تتميز احلركة اجلمعوية بقدرة على التغلغل يف طبقيات اتمع كافة واملسامهة يف تلبية 

  . احتياجات اتمع
اء مع احلركة اجلمعوية حتتاج إىل تدريب على آليات التفاوض مع الشركاء املعنيني سو

أيضا لتبلغ نوع من االحترام القطاعات احلكومية أو القطاع اخلاص، كما حتتاج إىل التدريب 
  . املهنية والفعاليةو

  : عوائق وحتديات العمل اجلمعوي يف اجلزائر -ج
اجلزائر من عوائق عديدة ابتداء من عدم احترام الرسالة احلقيقية  يعاين العمل اجلمعوي يف

دافها، وذلك من خالل توجيه عمل اجلمعيات حنو مصاحل أطراف حمددة دون للعمل اجلمعوي وأه
اليت تشكلت ألجلها، كذلك وجود العديد من القيود والعوائق اإلدارية والقانونية، باإلضافة إىل 
نقص احترافية العمل اجلمعوي وأكرب معضلة تواجه النشاط اجلمعوي هي مشكلة التمويل فهي 

 د هذا ما جيعلها تفقد صفة االستقاللية وتبقى تابعة للدولة، أيضا احنصارهاتعاين من شح يف املوار
  )1(.تغلغلها وانتشارها على كافة التراب الوطين يف يد فئات معينة وعدم

                                                
 .263. ص ):2007(16  جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "لية يف اجلزائرموقع مؤسسات اتمع املدين يف إدارة التنمية احمل"صاحل زياين،  )1(
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إن من أهم التحديات اليت تواجه العمل اجلمعوي يف اجلزائر حماولة العديد من أجهزة 
جلمعوي ألغراض عادة ما تكون شخصية أو آنية، السلطة أو األحزاب  احتواء وتوجيه العمل ا

ومن جهة أخرى أكرب حتدي يواجه العمل اجلمعوي هو نقص وشح املوارد وما ينجر عن ذلك من 
اجلمعيات خصوصا يف مؤسسات اتمع املدين عموما وتبعية وهذا ينعكس سلبا على استقاللية 

  .مزاولتها لنشاطها
ية أفرزا عوامل عدة موضوعية منها وذاتية، على تعترب املشكالت السالفة الذكر حتم

تعاطي  أن رأسها املنهجية أو السياسة اليت اتبعتها الدولة يف التكامل مع اجلمعيات، إذ يالحظ
املناسباتية فال توجد هناك والسلطة مع احلركة اجلمعوية واتمع املدين بشكل عام يتسم باالرجتالية 

  ) 2( .إشراك هذه املؤسسات يف اختاذ القرارات الوطنيةسياسة واضحة تقوم على ضرورة 
أصبح جزء كبري من احلركة اجلمعوية تابعا للسلطة وجزء آخر حتت سيطرة األحزاب 
وخصوصا تلك  املقربة من احلكم األمر الذي جعلها مل القضية أو املوضوع األساسي الذي 

دئها بل حتولت إىل جمرد قناة أو أداة تأسست من أجله، ودفع ا إىل التخلي عن براجمها ومبا
لتحقيق مشاريع حكومية، هذا كله يعكس غياب العنصر التطوعي الذي هو ميزة العمل اجلمعوي 

  .ن مسة من مسات الثقافة التقليديةحىت وإن كا
والكبري لعدد اجلمعيات إىل أن داللة األرقام تبقى حمدودة وال تعين  تمررغم التزايد املس

  .معيات تقوم أساسا من خالل فعاليتها وتأثريها ونوعيتها وليس عددهاشيئا ألن اجل
 حمصورا يف عمل آين اجلمعيات مل تدخل بعد االحترافية املطلوبة ألن نشاطها بقي

املشرفون عليها إذ ال ميلكون يف أغلب  ه، وهو يتطلب ختطيط وبرجمة هذا ما يفتقدصلحيوم
بينهم تضمن جناح وتبادل خربات وجتارب  الئقيةبكة عإقامة شاألحوال التسيري، وال يستعطون 

  )1 (.العمل اجلمعوي ومن مثة بناء قاعدة قوية لنشاط جمتمع مدين قوي فعال

                                                
 .265.، صنفسهاملرجع  )2(
 .146- 144.ص ص): 2005( 314 املستقبل العريب، "احلركة اجلمعوية يف اجلزائر"عبد الرزاق وبلعادي إبراهيم،  جاليل )1
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  يف صياغة القرارات البيئية  اجلمعيات البيئية ودورها :املطلب الثاين
حيث  دشهد العمل اجلمعوي يف جمال احملافظة على البيئة تطورا ملحوظا من حيث العد

  )3(.2001مجعية اية سنة  2000إىل ما يفوق  )2(1996مجعية سنة  15انتقل من 
يعط مرونة للعمل اجلمعوي يف إطار محاية البيئة، وهذا  مل 03-83إن قانون محاية البيئة رقم 

كما هي عليه اآلن  األمر يعد طبيعيا ألن الفترة اليت صدر فيها مل تكن املشاكل البيئية آنذاك معقدة
املشاكل ا يتماشى والسنوات املاضية القليلة لذا جاءت احلاجة إىل حتديثه وجتديد قواعده مبو

  )4( .2003املؤرخ يف   10-03املطروحة حاليا من خالل القانون رقم 
نظرا للدور احليوي للجمعيات يف محاية البيئة كشريك لإلدارة جاء قانون البيئة اجلديد، 

اء مزيد من الشفافية والوضوح على أداء اجلمعيات يف جمال محاية لتدعيم سلطات اجلمعيات وإضف
  .البيئة، ويف عالقتها مع اإلدارة

تنظيم دور مجعيات محاية البيئة ألول مرة يف قانون محاية البيئة والتنمية املستدامة ورد 
، ئةإذ خص املشرع الفصل السادس منه لتدخل األشخاص واجلمعيات يف جمال محاية البي اجلديد،

   .تساهم اجلمعيات املعتمدة من خالل املشاركة بفاعلية إىل جانب خمتلف اهليئات احلكومية  حيث
  اختاذ القرارات البيئية  يف مسامهة اجلمعيات: أوال

ال ينحصر دور اجلمعيات يف االستشارة فحسب بل يتعداه يف الكثري من احلاالت إىل    
حق التمثيل داخل بعض اهليئات احلكومية، رغم عدم املشاركة يف صنع القرار البيئي من خالل 

اتساع هذه اإلمكانية إىل مجيع اهليئات املشرفة على محاية البيئة، إال أن النص على حق املشاركة يف 
بعض اهليئات يعكس حتوال جذريا يف ممارسات اإلدارة التقليدية اليت كانت تفضل األسلوب 

  .االنفرادي يف صنع القرار
أن هناك مفهومني للمشاركة اجلمعية، األول يقضي مبسامهة اجلمعيات يف يرى البعض 

التغيري االجتماعي وتعديل أدوات وأهداف السياسات البيئية العامة، والثاين يتناول مفهوما مقلصا 
  )1(.يقضي مبسامهة اجلمعيات يف التسيري الوظيفي للهياكل البيئية كما هي موجودة

                                                
 .142.، املرجع السابق، صحممود بوسنة )2
 .28.، ص، املرجع السابقتنمية املستدامة لألعمال من أجل البيئة والملخطط الوطينا )3(
 .43/2003عدد .، واملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة اجلريدة الرمسية 2003جويلية  19املؤرخ يف  10-03قانون رقم  )4(
 .131.، صالسابقرجع وناس حيي، امل )1(
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عيات مرهونا جبدية مشاركة ممثليها يف هذه اهليئات، من يبقى جناح مشاركة هذه اجلم
البيانات واإلحصاءات املقدمة، وكذلك على مدى ن بالدراسات وخالل إقناع األعضاء اآلخري

تكشف احلياة العملية على نوع من  .جلمعياتاستعداد اإلدارة لتقبل مشاركة ومسامهة هذه  ا
الل النظر إليها على أا منافس قادر على توجيه الرأي وأداء اجلمعيات من خ، الالمباالة يف وظيفة

  .لعام لصاحل طرف على حساب طرف آخرا
  :مسامهة اجلمعيات يف بلورة القرارات البيئية -أ

من خالل املساعدة اليت متارس أنشطتها يف جمال البيئة اهم اجلمعيات املعتمدة قانونيا وتس
، إذ تعترب عضوية اجلمعيات يف اهليئات احلكومية لقانونركة وفق ما ينص عليه ااملشاوإبداء الرأي و

، نظرا للتأثري املباشر الذي ميكن أن يلعبه ممثلو اجلمعيات من خالل التبليغ عن حالة مهما هلا امتيازا
  .البيئة واختاذ القرارات املناسبة عن طريق املناقشة وتقدمي التوضيحات والدراسات والبيانات

التنظيم واستمرارية للجمعيات حدا أدىن من اهليكلة و املثمرةية وقتضي املشاركة الفعلت
وإن  النشاط التطوعي، كذلك يتوقف حتقيق مشاركة فعلية للجمعيات يف صنع القرار البيئي حىت

اهليكلة على ضرورة االعتراف باحلق يف البيئة جلميع املواطنني، كما كانت على درجة من التنظيم و
اجلهوية أو احمللية  اتاملخططمة والربامج احلكومية وتقدير السياسات العا ال ميكنها أن تشارك يف

، اجلمعيات يف اإلطالع على الوثائقمل يتم االعتراف حبق  اخلاصة بالبيئة يف مرحلتها التحضريية ما
اقشتها وتقدمي االقتراحات اليت تراها طيات الالزمة يف الوقت املناسب ملنوتزويدها باملعلومات واملع

  )1( .مناسبة
ميثل السياسة البيئية ضمانا ملصداقية . القرار البيئي الذي تبقى مشاركة اجلمعيات يف صنع

ن الواقعية نالحظ أننا بعيدين كل البعد عن بالنظر إىل املمارسة الفعلية وأداء هذا اجلهاز البيئي، لك
  .مشاركة متساوية ومهيكلة وواضحة

  :يف صنع القرارات البيئية املسامهة غري املباشرة للجمعيات - ب
تتم املسامهة غري املباشرة للجمعيات البيئية من خالل املسامهة يف إعداد التقارير والدراسات 

يف الزالت ناقصة أو شبه منعدمة واالستراتيجيات املتعلقة حبماية البيئة، غري أن هذه الوظيفة 
عيات يف صنع لى املسامهة غري املباشرة للجماملمارسات اليومية جلمعيات محاية البيئة يف اجلزائر، تتج

  : القرارات البيئية يف
                                                

  .133-132.ص  ، صوناس حيي، املرجع السابق )1(
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اإلمكانيات اجلمعيات البيئية يف الصالحيات وال ينحصر دور  :الدور التحسيسي للجمعيات البيئية -
اليت أتيحت هلا للمشاركة سابقا، وإمنا يتعداه إىل حتسيس املواطنني ونشر الوعي البيئي وتعريف 

وضمن سياق التحسيس فإنه ، )2(مشاكل البيئة وحقهم يف العيش يف بيئة نظيفة األشخاص مبخاطر
من خالل حث املواطنني على استخدام  ميكن للجمعيات البيئية أن تعلب دورا رياديا يف هذا اال،

   .الطرق اليت حتمي البيئة
ليت من خالل الوظيفة التعليمية اال ميكن حصر التربية البيئية  :دور اجلمعيات البيئية يف التربية البيئية -

واليت تقتصر على شرحية املتمدرسني فقط،  ،)اخل...مدارس، جامعات(تقوم ا املؤسسات الرمسية 
وإمنا ينبغي توسيع جمال نشر التربية البيئية لتشمل هذه العملية توعية أفراد اتمع ككل، كذلك 

السلوك املبين على الوقاية من الضرر البيئي املتوقع ترتكز منهجية التربية البيئية على تبين أو تنشئة 
وعلى أساس االحتياط عوضا عن التركيز على التدخل أو اإلصالح بعد حدوث التدهور أو 

  .التحطيم البيئي
دف التربية البيئية إىل تدريب األفراد لتحمل املسؤوليات واختاذ القرارات اخلاصة 

 م احلياة العامة من خالل املشاركة والتأثري يف تسيري الشؤون بسلوكام الفردية، أو القرارات اليت
مل  ال ميكن للتربية البيئية أن حتقق أهدافها ماوالعامة املتعلقة بالبيئة على املستوى احمللي واملركزي، 

مر يتم تنمية وتطوير الشعور باملواطنة، ألن أغلب املوضوعات البيئية تتسم بطابع سياسي، وهو األ
، لذا فأنه كلما زاد الشعور باالنتماء واملواطنة بالبيئة على االهتمام يدفع بالكثري إىل العزوف الذي

إذا الشعور  )1(.التربية البيئية على أرض الواقعولدى األفراد، زاد إقباهلم على ترمجة الوعي البيئي 
  .يئيةباملواطنة هو احملرك الذي يدفع باملواطنني إىل املشاركة يف القرارات الب

  )2(:مثال عن مجعية بيئية :ثانيا
  : التعريف باجلمعية-أ

  .مجعية احملافظة على البيئة: ميةالتس
  .أوالد دراج والية املسيلة: املقر

  .898/2000 ، حتت رقم2000جانفي  30: تاريخ التأسيس

                                                
 .139-138.ع نفسه، ص صاملرج )2(
 .139-138.، ص صالسابقرجع وناس حيي، امل )1(
 .جمموعة وثائق خاصة باجلمعية )2(
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والية يف جمال الطبيعة، وممثل الدرالية الوطنية حلماية البيئة وقنفود احلمالوي عضو يف الفي: الرئيس
  .البيئة و احمليط عرب الوطن

  .منخرط 200: عدد املنخرطني
  : يلي أهم أهداف هذه اجلمعية ما :أهداف اجلمعية - ب

  .العمل على زيادة املناطق اخلضراءلى نظافة البيئة واحملافظة ع -
  .احملافظة عليهاعية قصد التحسيس بأمهية البيئة وتنظيم محالت التو -
  .البياناتيات احمللية واهليئات العمومية باملعلومات وتزويد اجلمع -
  . املشاركة يف ملتقيات البحث واالكتشاف لتطوير طرق احملافظة على البيئة -
  .تنظيم و تنشيط محالت حتسيسية ووقائية بني مواطين املنطقة -

سعت اجلمعية إىل  على القانون األساسي املعتمد واألهداف املسطرة بناء :تقييم اجنازات اجلمعية -ج
هذه املعنوية فقد أشرفت د وحتقيق مجيع األهداف املسطرة، رغم نقص اإلمكانيات املادية وجتسي

  : يادة بعض األحباث اليت ختص البيئة وقامت أيضا بـبرالدويل اجلمعية على الصعيد الوطين و
  .ضراءخلق مساحات خ -
  .ف على عمليات التشجري يف املنطقةاإلشرا -
  .اويات لرمي القمامةوضع ح -
  .ارض حتث على احملافظة على البيئةإقامة مع -
يف جمال التربية البيئية إعطاء دروس وإلقاء حماضرات دف إىل ضرورة احملافظة على البيئة  -

  .وتضع هذا على عاتق كل مواطن واعي
  : يلي ما 2002مثال جاء يف الربنامج السنوي للجمعية لسنة 

  .املساحات اخلضراء والقيام حبمالت التشجري العمل على زيادة -1
  .االهتمام بشبكة املياه سواء اخلاصة بالشرب أو الصرف -2
  .إبعاد القمامات على األحياء السكنية تفاديا النتشار األمراض واألوبئة -3
  .وضع الفتات حتمل شعارات تذكر بأمهية احملافظة على البيئة وضرورة ذلك -4
القات مع خمتلف اجلمعيات ذات الطابع البيئي قصد التعارف وتبادل اآلراء االتصال وإقامة ع -5

  .واخلربات يف السياق ذاته
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عيل دور اتمع املدين يف تقييم أداء اجلمعيات البيئية وآليات تف :املطلب الثالث
  اجلزائر
  تقييم أداء اجلمعيات البيئية: أوال

طرح عوامل النجاح والفشل، وعليه تكمن يكون تقييم أداء اجلمعيات البيئية من خالل 
أمهية دراسة هذه األخرية يف إبراز أهم العوامل الداخلية أو اخلارجية اليت تساعد على تطوير 

  .أساليب عمل اجلمعيات وفعاليتها
 )1(:عوامل جناح أداء اجلمعيات 

ألعضاء، تقوم عملية جناح احلركة اجلمعوية على جمموعة من العوامل منها عوامل خاصة با
  .وطبيعة احمليط الذي تنشط فيه اجلمعيات، وعوامل موضوعية

تعترب العناصر التالية واملتعلقة بنجاح عمل اجلمعيات جمرد معلومة لرصد خمتلف العوامل اليت 
 ما نذكرومن بني هذه العوامل اخلاصة باألعضاء أو الذاتية  ،تساهم يف جناحها وهي ليست حصرية

  : يلي
 .تطوعية حقيقية لدى أعضاء اجلمعية مدى وجود إرادة  -  أ

 .توفر قاعدة عملية خاصة باملوضوع الذي تنشط يف اجلمعية -ب
 .معرفة اإلطار القانوين للمطالبة باهلدف املنشود -ج    

  .تواجدها يف امليدان منهجية عمل سليمة ومدى - د
ط فيه وبعالقتها كما تتحدد جمهودات وإرادة األعضاء بالعوامل املتعلقة باحمليط اليت تنش

  .األخرى باتمع، وكذا عالقتها باجلمعيات
 جموعة من العوامل املوضوعية واليت تتعلق بطبيعيةمبكما تتحدد فعالية العمل اجلمعوي 

ها خاصة التأهيل العلمي والفين ألعضائو املوضوع أو جمال نشاطها، ضف إىل ذلك قدراا املالية
ه العوامل كل أنواع اجلمعيات عموما ومن بينها اجلمعيات ختص هذيف اال الذي تنشط فيه، 

  .البيئية
  
  )1(:عوامل فشل أداء مجعيات البيئة - ب

                                                
 .59.سابق، صي، املرجع الوناس حي )1(
 .60.سابق، صوناس حيي، املرجع ال )1(
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تعاين اجلمعيات البيئية من بعض املعوقات اليت حتول دون قيامها بوظيفتها على أكمل وجه، 
اجلمعيات، ينحصر جانب من هذه النقائص يف بعض اخلصوصيات اليت يتميز ا القانون اخلاص بو

وكذا مدى مساعدة الشركاء اآلخرين سواء كانوا مجعيات أو مواطنني أو جهات حكومية يف 
  .هذه اجلمعيات به التنظيم الذي تتمتعو إجناح هذا الدور، ضف إىل ذلك مستوى األداء

  : يلي ات اليت تعاين منها اجلمعيات البيئية نذكر مامن بني أهم النقائص أيضا أو املعوق
 :ئص متعلقة بالنظام القانوين الذي حيكم اجلمعياتنقا -1

يعاين عدد هام من اجلمعيات من ضعف قدراا اإلدارية، فاجلانب التطوعي ال يكفي وحده 
 إلجناح املشاريع، بل جيب تطوير قدراا اإلدارية والبشرية ويرجع ضعف القدرة اإلدارية والبشرية

  : للجمعيات إىل جمموعة عوامل منها
 حبماية البيئة  ئل املتاحة لتحقيق أهدافهم املتعلقةعرفة أعضاء اجلمعية الوساعدم م -
 .تني لدى قياداياخلربة اإلدارعدم توفر التكوين و -
احلقيقية لكل األعضاء، وكذا  الدميقراطية والثقافية واملشاركةضعف التنظيم واملمارسة  -

 نقص التداول على القيادة 
  :لى املعلومات من اإلدارةصعوبة املشاركة واحلصول ع -2

ا يف نشاط كل مجعية،ألنه يعترب احلصول على املعلومات والبيانات اخلاصة بالبيئة أمرا حامس
ال ميكن تصور حترك مجعية بدون قاعدة بيانية، لذا وجب عليها النضال من أجل إرساء تقاليد 

دارية، وهذا األخري الذي إلوممارسات واضحة يف جمال احلق يف اإلعالم واإلطالع على الوثائق ا
  .تحقيق املواطنة اإليكولوجية احلقيقيةيسمح ب

   :مستويات أداء أعضاء اجلمعيات -3
الداخلي ويربز من خالل قوة التنظيم واالنضباط والتخطيط احملكم  ، العاملميثل هذا العامل

ات دقيقة لألهداف املنشودة فالتخصص الفين والدقيق ضروري للجمعيات وذلك لتقدمي إسهام
ومتخصصة جند يف الواقع الكثري من اجلمعيات البيئية ليست على قدر من الكفاءة والتنظيم 

  .العامليةباألعياد الرمسية  الوطنية و يف االحتفال فوجودها سواء مع عدمها وال ينحصر دورها إال
   :غياب التخطيط املستقبلي -4
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ا يكون جمرد رد فعل همعيات، فإن عملف القدرات اإلدارية والتسيريية لدى اجلنتيجة لضع
ال يقوم على تصور مستقبلي لنشاطاا، ونادرا ما تعمل على التنبؤ  والتخطيط  والتصور املستقبلي 

  )1(.لرسم خطوات عملها، ويف غياب هذا األخري ال تستطيع غالبية اجلمعيات حتقيق أهدافها
  : خرىمعيات البيئية واجلمعيات األضعف التنسيق بني اجل -5

يعد جمال نشاط اجلمعيات البيئية واسعا ومتشعبا، لذا وجب عليها إجياد نسيج من 
العالقات التعاونية والتكاملية والتنسيقية فيما بينها، كما أن هذه العالقة ال جيب أن تنحصر بني 

ذه ، اجتماعية، وتبقى هثقافية: ات مع مجعيات أخرى مثال اجلمعيات البيئية فقط بل هناك تقاطع
حتقيق أهدافها وتطوير جلمعيات يف إجياد شركاء من أجل العالقات خاضعة الجتهاد أعضاء ا

أساليبها وبناء قدراا، وال ميكن أن يتحقق انفتاح احلركة اجلمعوية بصفة عامة واجلمعيات البيئية 
عيات بصفة خاصة إال إذا جتاوزت عناصر ضعفها الداخلي وتعاملت بصورة إجيابية مع بقية اجلم

  .األخرى
   :ضعف الرغبة التطوعية يف جمال محاية البيئية -6

أثر غياب إطار قانوين يكفل حرية  إنشاء اجلمعيات طيلة ثالث عشريات على تراجع 
واضمحالل الرغبة يف التطوع والعمل املدين، وظهر هذا التراجع واالضمحالل بشكل ملحوظ 

نضمام للجمعيات البيئية أو املبادرة بإنشائها اال بيئة، فنالحظ هناك  عزوف علىخاصة يف جمال ال
   )2(.املواطنة البيئية لك غياب روحكل هذا راجع يف انعدام الوعي البيئي وكذ

رغم التحول القانوين اجلذري يف تنظيم مشاركة اجلمعيات من خالل العشرية املاضية، إال 
مة اعترب أن دور اتمع املدين يف صنع التنمية املستداالوطين لألعمال من أجل البيئة وأن املخطط 

  )1( .القرارات البيئية أو حىت محايتها  فقط ال يزال حمدود وهامشي
  آليات تفعيل دور اتمع املدين : ثانيا 

يتطلب ترسيخ عمل اتمع املدين وتفعيل دوره من خالل مشاركته يف صياغة  السياسات 
ة من النقاط من أجل دفع حركيته صة،  تبين جمموعالعامة بصفة عامة والسياسات البيئية خا

  : حلكومة يف القطاع اخلاص من بينهاتوسيع نطاق دوره التشاركي إىل جانب كل من او

                                                
 .64-61.سابق، ص صوناس حيي ، املرجع ال )1(
 .68.، صنفسهاملرجع  )2(
 .10.ص التنمية املستدامة،الوطين لألعمال من أجل البيئية وزارة يئة اإلقليم و البيئة، املخطط و )1(
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الذي يتعلق مبواجهة حتديات التنمية اليت تعترب املقوم األساسي تبين توجه تنموي شامل و -1
عمل كمسكن للمشكالت إىل آلية للمجتمع وحتول منظمات اتمع املدين من جمرد أداة ت

مؤسسية تعمل على اإلصالح االجتماعي والسياسي واالقتصادي، مبا يف ذلك البعد  الثقايف 
يا املرأة وغريها، ااملشاركة السياسية وقض: الثقافية مثل الذي يؤدي إىل التأثري على االجتاهات

تمع املدين والدولة نظمات اكذلك تعترب قضية التمكني مهمة جدا ألا تربط بني م
 السياسات العامة، هذا يستدعي القيام بعقد مؤمترات وتطوير مفهوم الشراكة بني منظماتو

احلكومة من خالل التخطيط آلليات تربط بني صانعي اتمع املدين القطاع اخلاص و
  )2(.مؤسسات اتمع املدينو السياسات العامة

م ونية مهيئة لدور فاعل ملنظمات اتمع املدين، ويتتوفري ضمانات خلق بيئة سياسية وقان -2
الدميقراطية واملواطنة من خالل إحالل األساليب والقيم : حتقيق ذلك يف وجود ركيزتني مها

، يف ظل التمتع باملواطنة الفعلية ذاتهالدميقراطية ضمن هيكلة وبنية العالقات داخل اتمع املدين 
تمع املدين يف إطار االدولة و: ات بني أهم كيانني مهااء العالقهذا كله يدخل يف سياق إعادة بن

التعاون الذي يزيد من القدرة املطلبية للعمل اجلمعوي، مث إن وجود منظومة قانونية قوية التنسيق و
من شأنه أن خيلق دولة قانون ومؤسسات حتمي اتمع وحتمي نفسها وتنظم العالقة بينهما بعيدا 

  )1(.واجهةعن الصراع وامل
توفري بيئة ثقافية واجتماعية من خالل متكني منظمات اتمع املدين يف إحالل التنمية  -3

اتمعية، وإبراز فكرة الترابط املدين اليت يقصد ا تشكيل أحكام ذاتية قادرة على مواجهة 
 الدولة،( السلطة، وحتديد مداها بإعادة تركيب نقدي ملكونات هذا النظام املؤسسي اتمعي

بتوفري اجلو الثقايف لتحقيق التطور الدميقراطي وحتديد اخلطاب الثقايف لإلصالح  )اتمع املدين
ودعمه وتفعيله وتوسيع دائرته، كما ينبغي تبين رؤية واضحة ملفهوم بناء القدرات من خالل بناء 

حلكومي والقطاع القطاع اوقواعد للبيانات وكذا قضية التشبيك بني منظمات اتمع املدين 
اليت تزيد من فاعليتها وقدرا على التأثري يف صنع السياسات العامة، واخلاص وفيما بينها أيضا 

                                                
 .19.ص): 2005( 21 منتدى السياسات العامة، " تفعيل دور اجلمعيات األهلية يف إطار السياسات العامة"أماين قنديل،  )2(
 ):2003( 09 جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "ريبء وترسيخ التعديدية يف العامل العواقع وآفاق اتمع املدين كآلية لبنا"صاحل زياين،  )1(

 .74.ص
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حيث نالحظ نوع من التشتت يف عملية بناء القدرات فال بد من تطوير إستراتيجية واضحة 
  )2(.للتدريب

العمل التطوعي حيث  االهتمام خبلق توافق حول مواثيق شرف أخالقية واليت تؤكد على -4
  )3(:املتمثلة يفملواثيق الشرف األخالقية وهناك مبادئ أساسية مكونة 

 .احترام مبدأ الشفافية داخل منظمات اتمع املدين ويف تعاملها مع احلكومة -
 .احملاسبةاملصداقية و -
 .احترام احتياجات وانشغاالت اتمع -
 .ديناملمارسة الدميقراطية داخل مؤسسات اتمع امل -
 .الصراع سلميا واحترام الرأي اآلخرإدارة املنافسة و -
 .التوجه إىل حتقيق الصاحل العام -
 .االنضمام إىل حزب أو تيار سياسي االبتعاد عن -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 .76.املرجع نفسه، ص )2(
 .20.سابق، ص، املرجع الأماين قنديل )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 :خالصة
من خالل دراستنا حلالة اجلزائر يف هذا الفصل حاولنا إظهار أهم املشاكل البيئية يف اجلزائر    

اجلزائر حنو البيئة يف إطار حتقيق التنمية املستدامة وبعد طرح ألهم مراحل  وطرحنا إستراتيجية
اتمع املدين يف اجلزائر وأهم تنظيماته ميكن القول أنه ورغم اجلهود اجلبارة اليت تبذهلا السلطات 

ل العمومية واهليئات الوصية على البيئة إال أنه جيب عليها تبين الوجهة الصحيحة وذلك بفسح اا
لتدخالت ومسامهات أطراف أخرى كاتمع املدين واملؤسسات االقتصادية اليت متثل القطاع 
اخلاص، وميكن بلوغ ذلك باالهتمام أكثر بالوعي البيئي وتفعيل دور اجلمعيات البيئية يف هذا 

بة الصدد، كذلك ضمان تطبيق اإلجراءات التنظيمية والقانونية من خالل الرقابة والتوجيه واحملاس
  .هذا ما يضمن فعالية السياسة البيئية
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تناول هذا البحث موضوع على درجة من األمهية يندرج ضمن املوضوعات العاملية، اليت تشغل 
يف احملافل الدولية حول مصري الكرة األرضية، وضرورة إشراك أطراف تكون أكثر  اكبري احيز

الدول عن إجيادها يصب يف إطار دور اتمع كرب أفاعلية وتتحرك  لتجد حلوال عجزت حىت 
  .املدين يف السياسات البيئية

مفهومي اتمع املدين : يف البداية طرحنا مفاهيم ختص املوضوع وتطرقنا إىل كل من
والسياسة البيئية، ليعرب األول عن جمموعة املؤسسات والتنظيمات اليت ينضم إليها املواطنني طواعية، 

املؤسسية والطوعية واهلدف : هم عناصره هيأأو هدف عام مشترك و بغرض حتقيق مصلحة
املشترك، أما الثاين فيشري إىل جزء من السياسة العامة وتعرب عن جمموع القرارات والربامج 

  .واالستراتيجيات اليت تتبناها الدولة يف اال البيئي
مبا فيها املنظمات غري  فيما بعد جاء طرح على مستوى عاملي لدور مؤسسات اتمع املدين

احلكومية يف صياغة سياسات بيئية دولية أو حملية مبا يتماشى مع احلفاظ على البيئة يف إطار التنمية 
يف تنفيذ  فعاال ااملستدامة، تطورت ومنت منظمات اتمع املدين بشكل ملموس ولعبت دور

أو على  ،ض السياسات القائمةمشاريع تنموية فعالة وإقرار سياسات حكومية جديدة أو تغيري بع
  .األقل التأثري فيها ملواجهة كل التحديات البيئية

أما إذا حتدثنا عن هذا الدور يف اجلزائر فإننا نكون أمام تداخل وتأثري جمموعة من العوامل 
اجه الداخلية واخلارجية اليت تؤثر يف طبيعة اتمع املدين، ورغم احملاولة لترسيخ هذا الدور إال انه يو

صعوبات وعقبات نتيجة جتاوزات تارة قانونية وأخرى تنظيمية وفنية، ورغم الدور الذي يكتسيه 
  .اتمع املدين ال تزال آليات عمله غامضة وغري واضحة وال تتعدى االستشارة

 :من هذه الدراسة هو نستنتجهما ميكن أن و

ملؤسسية واالستقاللية اليت تضمن أن تنظيمات اتمع املدين العاملية على درجة من التخصص وا -
 .هلا القيام بادوار ريادية يف املشاركة يف صنع السياسات العامة عامة والسياسات البيئية خاصة

تنظيمات اتمع املدين العريب بدأت تعي مسؤوليتها اجتاه القضايا املهمة وحتاول االرتقاء  -
ت خطوة كبرية يف هذا الصدد لنلمس بنوعيتها ووظائفها لتساير التطورات العاملية، وقد خط

جتارب عديدة كانت على قدر من النجاح والفعالية، كما جتدر اإلشارة إىل االختالف املوجود 
ن التأثريات الداخلية على قدر من من بلد إىل بلد آخر ومراعاة  الظروف الداخلية لكل دولة، أل
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ين وباألخص نوع األنظمة السياسية سيس والتوطيد لدور مؤسسات اتمع املدأاألمهية يف الت
 .ائدةالس

ية يف جتربة تفعيل مؤسسات اتمع املدين بالرغم بحاولت اجلزائر حذو الدول العربية واألجن  -
حقيقة هي بدأت . أا مل تصل بعد إىل درجة كافية من االستقاللية اليت تضمن هلا املشاركةمن 

جتربة اجلزائر يف تبين سياسات بيئية يكون : ، مثالاملسار لكن مل ترق بعد لتصل إىل تلك الدرجة
 .اتمع املدين طرفا رئيسيا فيها بسيطة وحمدودة جدا

مازالت الدولة اجلزائرية تتخبط يف املشاكل البيئية رغم كل اجلهود املبذولة من طرف الدولة  -
اتمع املدين وحماولة توسيع هذه اجلهود من خالل خلق فضاء توعوي يقوم به بالدرجة األوىل 

  .املتمثل يف اجلمعيات البيئية رغم كل التحديات والصعوبات اليت تواجهها

عدد اجلمعيات البيئية يف اجلزائر ال يعكس متاما نوعيتها ألا ال تستطيع القيام بأية وظائف  -
مبعزل عن الدولة فهي دائما حباجة إىل متويل من طرف الدولة خاصة وهذا ما ينعكس سلبا على 

 .مردودها

ا توسيع دائرة أاليت من ش االقتراحاتلالرتقاء بدور اتمع املدين اقترحنا بعض و
  :مشاركة اتمع املدين من بينها

 .قدرات مؤسسات اتمع املدين على املستويني العريب واجلزائريحنو بناء  االجتاه -

 .ضمان استقاللية مؤسسات اتمع املدين للقيام بدور أجنع -

 .بينها، وبني األعضاء داخل كل مؤسسة ة التنسيق بني خمتلف مؤسسات اتمع املدين فيماأمهي -

إذا مت االنتقال من التحول الدميقراطي إىل التكريس الدميقراطي، ويف مراحل  يكون دورها فعاال -
 .أخرى الترسيخ الدميقراطي بالنسبة لألنظمة السياسية

 .ية يسمح للمجتمع املدين القيام بأدواره بأكثر شفافيةاالنفتاح احلقيقي السياسي للنظم العرب -

 : االنتقال من بناء القدرات إىل البناء املؤسسي يف مراحل الحقة، هذا األخري الذي يقوم على -

  .وذلك من خالل حتقيق األهداف املسطرة ووفق املوارد املتوفرة: حتقيق الكفاءة والفعالية -    
البناء املؤسسي على متكني الفئة املستهدفة من أن  حيث تساعد عمليات: املشاركة -    

  .يصبح هلا صوتا مسموعا يف تقرير السياسات اخلاصة ا
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وتعين القدرة على تقدمي خدمات مستمرة للمجتمع دون االعتماد على : االستمرارية -    
  .  متويل خارجية
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  :باللغة العربية -
  : الكتب -1
ان بست مكتبة: اإلسكندرية.التنمية املتواصلة األبعاد واملنهج .ول، أمحدأبو اليزيد الرس .1

 . 2007 املعرفة،

الدار الثقافية : القاهرة. اجلماعات السياسية اإلسالمية وامع املدين .حسن ،أمحد حسني .2
 .2000للنشر، 

 دار:اإلسكندرية. قضايا التنمية يف الدول النامية.إحسان حفظيورمي ، مأمحد مصطفى .3
 .2005املعرفة اجلامعية، 

مكتبة الدار : مصر .تلوث البيئة السلوكيات اخلاطئة وكيفية معاجلتها.أمحد شحاته، حسن  .4
 .2000 العربية،

التفاوض لتحقيق اتفاقيات عاملية أكثر  –دبلوماسية البيئة  .اجلمل، أمحد أمني، مترمجا .5
 .1997، ة العامليةاجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقاف: القاهرة .-فعالية

املنظمة العربية للتنمية، : القاهرة. -قضايا وتطبيقات –احلكمانية  .الكايد، زهري عبد الكرمي .6
2003. 

 .1999املسرية للنشر والتوزيع، : عمان .صنع السياسات العامة .الكبيسي، عامر، مترمجا .7

ص واملنظمات غري البيئة يف مصر بني الدولة والقطاع اخلا قضايا .ويف،كمال وآخروناملن .8
 .2003كلية اقتصاد والعلوم السياسية، : القاهرة .احلكومية

مركز دراسات : وتبري. مستقبل اتمع املدين يف الوطن العريب. ي، أمحد شكرالصبيح .9
 .2000، الوحدة العربية

 .2007دار الفكر اجلامعية،  :اإلسكندرية .السياحة والبيئة .حممد رييف،الص .10

امع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق . آخرونو سعيدن العلوي، سعيد ب .11
 .1992مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت. الدميقراطية

درا املسرية : عمان .نية والتحليلالسياسة العامة منظور كلي يف الب .الفهداوي، فهمي خليفة .12
 .2001للنشر والتوزيع والطباعة،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .وث البيئة ووسائل احلماية منهاتصادية واملالية لتلاآلثار االقالشيخ، حممد صاحل،  .13
 .2002مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، : اإلسكندرية

 .اتمعيةيف التنمية املستدامة واإلدارة . "القانون الدويل يف محاية البيئة" .عبد اإللهالوادعي،  .14
 .    ، دون سنة نشراملنظمة العربية للتنمية: البحرين

. 2.، ط- العريب للمجتمع املدينمع  إشارة  -اتمع املدين دراسة نقدية .بشارة، عزمي .15
 .2000، مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت

 .2005دار البشري، : عمان .دودبال ح اءطنش .محدان البالونة، لينا، مترمجا .16

 .2003، املنظمة العربية للتنمية: قاهرةال .و املمارسات البيئة املبادئ .محدي صاحل، نادية .17

 .درا املنهل،              : لبنان .لسياسات العامة يف الدول الناميةا .حسن، خليل .18

: القاهرة. التربية البيئية بني احلاضر واملستقبل .لقاين، أمحد وفارعة حممد حسنحسني ال .19
 .1999عامل الكتب للنشر والتوزيع، 

مركز :بريوت .الدميقراطيةاتمع املدين ودوره يف حتقيق .الدين  خربوش، حممد صفى .20
 .1992دراسات الوحدة العربية، 

درا الفجر : القاهرة .السياسةو الدولة اجلزائرية احلديثة االقتصاد واتمع .، عبد العايلدبلة .21
 .2004، والتوزيعللنشر 

مجعية املكتب العريب للبحث : القاهرة .و اإلنتاج األنظفإدارة البيئة حن .زكرياطاحون،  .22
 .2005والبيئة، 

جتارب -تفعيل –يلتأص-املشاركة الشعبية واإلصالح  .راحمر. حممد الشرقاوي، عفت .23
 .2007دار العلوم للنشر والتوزيع، : مصر .واقعية

الدار العلمية الدولية ودار الثقافة : عمان .اإلدارة والبيئة والسياسة العامة .حممد، كامل .24
 .2001للنشر والتوزيع، 

سة التشريعية حلماية البيئة يف مصر وقطر ودور األمم املتحدة يف السيا .حممد عمران، فارس .25
 .2005املكتب اجلامعي احلديث، : اإلسكندرية. محايتها

دار الشبكة : القاهرة .كات العربية للمنظمات غري احلكوميةالشب. قنديل، أماين وآخرون .26
 .2003العربية للمنظمات األهلية، 
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 دولراءات االقتصادية والقانونية حلماية البيئة يف اإلج".وشنان، حكيمة ومنصوري مسرية  .27
قوادرية :احملرر. مشكالت وقضايا اتمع يف عامل متغرييف  ".العامل الثالث اجلزائر منوذجا 

 .2007دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،: اجلزائر .على وآخرون

نظمات غري احلكومية دور اجلمعيات وامل –اتمع املدين ومحاية البيئة . حيي، وناس .28
 .2004درا الغرب للنشر والتوزيع، : وهران . - والنقابات

 
  :الرسائل اجلامعية-2
السياسة البيئية ودورها يف التنمية املستدامة مع دراسة حالة " .احلرشي محيد، عبد اهللا .1

 ف،م العلوم االقتصادية، جامعة الشلرسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، قس( "اجلزائر
2005(. 

مذكرة مكملة "(دور ومكانة املنظمات غري احلكومية يف العالقات الدولية" .عياد، مليكة  .2
 .)2003يف العالقات الدولية، قسم العلوم السياسة، جامعة اجلزائر، املاجستري لنيل شهادة 

   :االت -3
 ).2007(117 البيئية والتنمية، "لتمويل األهليةخطة عمل . "البصري، خالد .1

 ).2004(25 لتنميةا دورية جسر ".السياسات البيئية " .زايل، حممد عيسىالغ .2

االجتماعية جملة العلوم  ".اتمع املدين كبديل سياسي يف الوطن العريب."بلعيور، الطاهر .3
 ).2006(15 ية واإلنسان

 ).2007(117 البيئة والتنمية". اجلمعيات البيئية يف تونس. "، سليمانبن يوسف .4

مدى مسامهتها يف واجلزائر نشأا وطبيعة تطورها  ية يفاحلركة اجلمعو. "بوسنة، حممود .5
 ).2002(17 جملة العلوم اإلنسانية  ."حتقيق األمن والتنمية 

 جملة املستقبل العريب ".احلركة اجلمعوية يف اجلزائر" .يل، عبد الرزاق وبلعادي إبراهيمجال .6
314)2005.( 

جملة ". يا وإشكاالتاقراطية يف الوطن العريب، قضالتطور الدمي" .ني توفيق إبراهيمحسن .7
 ).200(142 السياسة الدولية

 جملة الفكر السياسي ".سياسة التنمية يف اجلزائر رؤية سوسيولوجية" .،محيدفخرو .8
17)2002.( 
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 جملة املستقبل العريب ".أثر وسائل اإلعالم يف تكوين الوعي البيئي. "عي، حممدخليل الرفا .9
214)1997.( 

جملة العلوم  ."موقع مؤسسات اتمع املدين يف إدارة التنمية احمللية يف اجلزائر" .، صاحلزياين .10
 ).2007(16االجتماعية واإلنسانية 

جملة . "التعددية يف العامل العريب سيخاقع وآفاق اتمع املدين كآلية لبناء وترو" .صاحل ،زياين .11
 ).2003(09، م االجتماعية واإلنسانيةالعلو

جملة البحوث  ."بيئيااتمع املدين كفاعل أساسي يف دعم التنمية املالئمة " .موسىحلرش،  .12
 ).2008(02  والدراسات اإلنسانية

جملة املستقبل ". يف محاية التلوث ودوره املؤمتر الدويل للبحث العلمي. "مصطفى، عدنان .13
 ).1994(181 العريب 

 15جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية. "الواقع والتحديات: اتمع املدين" .يب، ليندهنص .14
)2006.( 

  ).2006(98 والتنمية البيئة". قانون رادع ومؤسسات فاعلة ووعي" .صعب، جنيب .15

جملة املستقبل العريب ". التنمية املستدامة والعالقة بني البيئة والتنمية" .عبد اإلله، عبد اخلالق .16
167)1993(. 

 ).1999(3جملة عامل الفكر  ".ين يف مصراتمع املد الطور" .قنديل ، أماين .17

منتدى السياسات . "دور اتمعات األهلية يف إطار السياسات العامةتفعيل " .أماين ،قنديل .18
 )2005(21العامة 

لعربية يف التخطيط والربجمة ااجلمعيات بناء قدرات "ـــــ، ــــــ، .19
 ).2007( 117 البيئة والتنمية  ."ويلوالتح

نظمات اتمع املدين العريب تطرح آليات جديدة حلماية م"ـــــ، ــــــ، .20
 ).2008(201منتدى البيئة  ".ياألمن البيئي العريب املتوسط

  : امللتقيات -4
ورقة حبث ". التنمية املستدامة يف اجلزائرإشكالية البيئة و. "الطيار، أحسن وعمار شاليب .1

، جامعة ثره على التنمية املستدامةيئة وأاقتصاد الب: قدمت يف امللتقى الوطين اخلامس حول
 .2008نوفمرب  12-11سكيكدة، اجلزائر، 
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ورقة  ."الدميقراطي يف اجلزائر اتمع املدين والتحول. "نيا العيديبرقوق، عبد الرمحان وصو .2
، جامعة "التحول الدميقراطي يف اجلزائر" :حبث قدمت يف امللتقى الوطين األول حول

 .2004ديسمرب  11-10بسكرة ، اجلزائر ، 

ورقة حبث ". ملديناألدوار التكاملية ملختلف هيئات اتمع ا" .خليل أمحد العيد، فهيمة .3
 11- 10الكويت،  . "نمية الوطنيةاتمع املدين يف تهيئات : "قدمت يف املؤمتر الثالث حول

 .2006أفريل 

ورقة حبث  ."مايتهاا واإلستراتيجية املتبعة حلهعواقالبيئة يف اجلزائر و" .، مهديةساطوح .4
، "اقتصاد البيئة وأثرها على التنمية املستدامة:" قدمت يف امللتقى الوطين اخلامس حول

 .2008نوفمرب  12- 11جامعة سكيكدة، اجلزائر، 

يف  ورقة حبث قدمت ."مفهوم اتمع املدين بني العاملية واخلصوصية" .هوادف، عبد اهللا .5
اجلزائر، جامعة أدرار  ."تمع املدين يف تنمية الدولةا دور: "امللتقى الوطين الثامن حول

 .2005نوفمرب  20-22

جامعة  ."احلكم الراشد واستراتيجيات التنمية يف العامل النامي"امللتقى الدويل حول  .6
 .2007أفريل  9-8سطيف، اجلزائر، 

  : التقاريـــــر -5
 . )2002دار الشروق،: عمان(2002، تقرير التنمية اإلنسانية العربية برنامج األمم املتحدة .1

دورته الثالثة عشر  تقرير وقرارات جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة يف .2
 .2001أكتوبر  24: القاهرة

هيئة اإلقليم والبيئة، تقرير حول حالة  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة .3
 .2000ومستقبل البيئة يف اجلزائر، 

سلسة القانون البيئي الصادرة عن برنامج األمم املتحدة  ".اليونيب"األمم املتحدة رنامج ب .4
اسات الربناجمي للقانون البيئي مركز الدر ز العريب للقانون البيئي الدويل،للبيئة، الوجي
 .1995واملؤسسات، 

5. rapport sur l'tat et l'avenir de l'environnement en Algérie   
 

  : يــةالوثائـق الرمس-6
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وثيقة من وزراء يئة اإلقليم  املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة والتنمية املستدامة، .1
 .2001البيئة، ديسمرب و

يخ بتار 43اجلريدة الرمسية، العدد . 2003جويلية   19الصادر يف  10 -03القانون رقم  .2
 .2003لية يوج 20

 15بتاريخ  77الرمسية، العدد  ، اجلريدة2001ديسمرب  12الصادر يف  19 -01قانون  .3
 .2009ديسمرب 

 .1989اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، دستور  .4

والصادر  53، اجلريدة الرمسية، العدد 1990ديسمرب  04املؤرخ يف  31-90قانون رقم  .5
 .1990دميسرب  05بتاريخ 

 .1996 دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، .6

  :ت األنترنــتمقــاال -7
 تصفح املوقعمت . "دور اتمع املدين يف حتقيق الدميقراطية. "عمر عمران العبيدي، .1

 ،2007أكتوبر17:يوم
http://www.annabaa.org/nbahome/nba72/Door.htm. 

مت  ".البيئة مدخل آخر للحوارين الشمال واجلنوباتمع املدين ومحاية . "الربيدي، قاسم .2
 ،2008ديسمرب12تصفح املوقع يوم 

 thawra.alwehda.gov.s4/-print-veiw-asp ?File  Name  
73086436320051206122003-  

: مت تصفح املوقع يوم  ."التحديات، الصعوبات واتمع املدين العاملي" .السيد سعيد، حممد .3
 ،2009جانفي12

http://www.Islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/04/article 01.shtml  
 ".مفهوم اتمع املدين بني الفلسفة السياسية الغربية والسوسيولوجيا املعاصرة" .برنوصي، عمر .4

   ،2008سبتمرب02:مت تصفح املوقع يوم
http://www.amanjordan.org/aman-Studies/wmview.php?artid=775.   

: مت تصفح املوقع يوم ."تعزيز دور مؤسسات اتمع املدين يف الصمود" .حممد فهمي الشاللدة، .5
   ،2008مارس18

studies/wmview.php?ArTID=568-http://www.amanjordan.org/aman  
  ،2009جانفي08 :مت تصفح املوقع يوم. "ائفهخصائص اتمع املدين ووظ. "ـــــ .6
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