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دور الوعي البيئي في صناعة المواطنة البيئية العالمية في الشريعة
اإلسالمية والمواثيق الدولية
د .عليان بوزيان،د :.بوسماحة الشيخ  ،أ.شامي احمد جامعة :تيارت
مقدمة:
حتتل قضية حامية البيئة أمهية دولية كربىك ويه متثل واحدة من أخطر القضااي يف العرص
احلديث ان مل تكن أخطرها عىل اصطالق لتعلقها مبس تقبل البرشية ومصري النوو اصسساين؛ ااحلاةل
املأأساوية امللوثة اليت وصل ال ا الكوكب ا ألريضك نتيجة اصرساف يف اس تعامل املوارد الطبيعية وعدم
ترو يد اس تةاللهاك وما يشهده من تلوث مزتايد وخميف ابت هيدد احلضارة البرشيةك وينذر بارثة بيئية
وامةل تعكس ظواهر ارتفاو درجة حرارة ا ألرضك واتساو جفوة ا ألوزونك وكذكل أزمة نقص املياه
العذبة وتلوهثاك وامض الل الةاابت الطبيعية.
لقد اكنت نتاجئ هذا التلوث البييئ كبرية وهائةلك وعىل قدر جس مي ص يس تطيع اصسسان جتاههلك مما
أيقظ دليه الوعي البييئك من أجل تدارك ما بقي وايقاظ وعي الشعوب و املرشعني ابخلطر ادلامهك
وحتريض ادلول عىل املس توى العاملي حنو الشعور ابملسؤولية جتاه الوضعك واملبادرة اىل حامية البيئة
والطبيعة من الاعتداء عل ا .وهو الوعي اذلي ينطلع من اعتبار اصسسان مس تخلف ومس تأأمن عىل
ويص عىل
البيئة وليس مالاً لها ومن مث اال ميكن هل أن يترصف ا ا عىل هواه دون ضوابطك ااصسسان ّ
هذه املوارد البيئيةك مثلام هو مس تخلف عىل نفسه وليس مالاً لها .وكون اصسسان مس تخلف ًا عىل ادارة
واستامثر بيئوه اذلي يعيش ايهك يعد أساس القيان حبقوق وواجبات املواطنة البيئية من خالل صيانهتا
واحلفاظ عل ا من أي تدمري أو اريب.
واكن من الطبيعي أن تبادر منظمة ا ألمم املت دة حبمك مسؤولياهتا ادلوليةك اىل البدء ابعداد
ادلراسات العلمية والواقعيةك وتشكيل اللجان وعقد املؤمترات محلاية البيئةك ووضع النظم واملعاهدات اليت
تؤدي اىل اعادة التوازن اىل البيئةك وكذكل حتديد أس باب التلوث ووسائل اصقالل منه .مما أدى تبلور
مفهوم املواطنة البيئية عىل املس توى ادلويل واملؤمترات املنعقدة يف ا ألمم املت دةك اضال عن احداث
قانون بييئ جديد Law of the Environmentك عُد أحد اروو القانون ادلويل العامك وظهر يف
اتفاقيات دولية وقوانني حملية عىل مس توى ادلولك لل د من تلوث البيئة وحاميهتاك واحليلوةل من
الاعتداء عل ا.
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ولقد واو مفهوم املشاركة الشعبية يف التس يري العمويم ويف مصادر اااذ القرار ليشمل وميتد اىل
املشاركة يف حامية البيئة من خالل مفاهمي املواطنة البيئية اليت ترتكز عىل حتمل املسؤوليات الهاداة اىل
احلفاظ عىل البيئةك اهل من املمكن أن نت دث عن "املواطنة البيئية" يف القانون البييئ؟ وما مضموهنا؟
وما يه حدود املواطنة البيئية يف ظل عاملية حقوق اصسسان بأأجيالها الثالث واليت يعترب احلع يف البيئة
واحدا من أمه حقوق اجليل الثالث؛ اهناك و به اتفاق دويل يعرتف أنه ينبةي أن تضاف احلقوق البيئية
اىل احلقوق التقليدية (الس ياس ية واملدنية والاجامتعية) للمواطنني يف جمال عوملهتا وحاميهتا دوليا؛ وابلتايل
اقد صارت حقوق املواطنة البيئة تتجاوز احلدود الوطنية لتؤكد عىل حقوق البيئية العاملية واملسؤوليات
 للرتكة عىل لك ما حيفظ وخيطط لالس تخدام املس تدام للموارد كوكبناك وانطالقا من الاعرتاف بأأنحصة البيئة هو رشط أسايس لص ة اصسسان .ااملواطنة البيئية هو الالزتام الشخيص ملعراة املزيد عن
البيئة بةية اااذ اصجراءات البيئية املسؤوةلك وانهتاج السلوكيات اليت تعزز من تقرير املسؤولية البيئية
العامليةك و املشاركة يف صنع القرار البييئ لتعزيز الاس تدامةك وما هو دور املنظامت غري احلكومية
البيئية يف تعزيز املواطنة البيئية؟ ميكن تعزيز احلوااز الاقوصادية املواطنة البيئية؟ و العمل عىل
"املواطنة البيئية" هو يف مراحهل املبكرة جدا و حتتاج ى معاجلهتا اىل معراة ماهية حقوق ومسؤوليات
املواطن البيئية؟ واملواطنة البيئية العامة اكملشاركة يف صنع القرارك واملشاركة يف املشاريع اجملمتعية) أو
اخلاصة (اعادة التدوير عىل سبيل املثالك واحلد من اس تخدام الس يارات) أو لك ام؟ ما يه اضائل
مواطن البيئية؟ ما يه الاثر املرتتبة عىل املواطنة البيئية لفكرة املواطنة؟
املبحث ا ألول :عالقة الوعي البييئ ببناء مفهوم املواطنة البيئية:
املبحث الثاين :تفعيل حقوق املواطنة البيئية و أثرها يف تمنية وعي املرشو يف جمال حامية البيئة
املبحث ا ألول :عالقة الوعي البييئ ببناء مفهوم املواطنة البيئية:
يعد الوعي البييئ من وسائل امحلاية القانونية للبيئة وهو موضوو حيض ابجامو منقطع النظري يف
مجيع الرشائع والقوانني ادلولية والوطنية ويف هذا يقول هللا تعاىل خماطبا بين دم مجيعا موجبا عل م حسن
ارشبُوا ِم رن ِر رز ِق ه ِ
اَّلل َوص تَ رعث رَوا ِيف ا أل رر ِض ُم رف ِس ِد َين" 1اسوء
اس تخدام هذه املوارد البيئية بقوهلُ ُ .." :لكوا َو ر َ
اس تخدام موارد البيئة ارسااا يعد خروج ًا عىل املهنج الرابين صس تخالف هللا اصسسان يف ا ألرضك لأ ّن
من أسس الاس تخالفك احملااظة عىل لك النعم اليت أنعم هللا هبا عىل عبادهك وذكل هو ما هتدف اليه
حامية البيئة
 -1سورة البقرة .06
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وتظهر أمهية الوعي البييئ يف صناعة املواطن الصديع للبيئة واحملااظ لها واملدااع عهنا يف ربط
هللا عز وجل مظاهر التلوث البييئ ابلكسب اصسساين والسلوك التخرييب افي قوهل تعاىلَ " :ظه ََر الرفَ َسا ُد
ون﴾اعبارة َ
﴿ظه ََر الر َف َسادُ﴾
ِيف الر َ ِّرب َوالر َب رح ِر ِب َما َك َسبَ رت َير ِدي النه ِاس ِل ُي ِذي َقه رُم ب َ رع َض ه ِاذلي َ ِمعلُوا لَ َعلهه رُم يَ ررجِ ُع َ
التلوث مبعناه الواسعك كام يس تفاد من قوهل﴿ ِب َما َك َسبَ رت َير ِدي النه ِاس﴾ سس بة
تتضمن لك مظاهر ّ
املشالك واصرصار البيئية اىل السلوك الاسساين غري املزتن وغري العقاليت للموارد الطبيعة مما جعهل
لتلوث البيئة من املاء والهواء والرتابِ ﴿ .ل ُي ِذي َقه رُم ب َ رع َض ه ِاذلي َ ِمعلُوا﴾ أاضل لكمة تعرب عن هذه
مصدر ًا ّ
املعاين اخملتلفة يه ﴿ ِل ُي ِذي َقه رُم﴾ معل اصسسان ا ألةدة واملبيدات الكمييائية وذاق التسمم من بعضهاك
ومعل ا ألوعة ليس تخدهما لصاحله اداع مثن ذكل جزءاً من حصتهك ومعل وسائط النقل لرتحيه يف
الانتقالك ولكن تشهد الطرقات مئات الكوارث واجملازر من حوادث السريك ولوص هذا اذلي يذوقه
اصسسان من بعض ما معلته يداهك ملا تنبه اىل خطورة ما يقدم عليه من اريب ل ألنظمة البيئيةك ابد أ
1
يدق انقوس اخلطر محلاية البيئة.
ّ
ولتحقيع تكل الرؤية صبد من تطوير الوعي عن طريع التأأهيل البييئ وخلع الثقااة البيئية بني أاراد
اجملمتع حىت تتحقع املعراة البيئية الالزمة مبخاطر التدهور البييئك وابلتايل اان انعاسات هذا الوعي
سينعكس عىل السلوك البييئ الاجيايب وادلامئ اذلي هو رشط من خالهل يتحقع للفرد القيام بتأأدية دورة
بشلك امياين اعال يف حامية البيئةك وازدهارها وصيانهتا ل ألجيال القادمةك ويتضح هذا جليا يف ادلور اذلي
يلعبه الوعي البييئ و أمهيته عند العمل عىل تمنيته وسرش الثقااة البيئية واملعراة بني أاراد اجملمتع.
املطلب ا ألول :مضمون اكرة املواطنة البيئية ومؤرشات اعاليهتا:
املطلب الثاين :دور الوعي البييئ يف جمال صناعة املواطنة البيئية اصسسانية
املطلب ا ألول :مضمون اكرة املواطنة البيئية ومؤرشاهتا:
ابعتبارها سليةل املواطنة ادلميقراطية تعترب املواطنة مبثابة المتكني للقمي الوطنية وللعداةل البيئية
بني مجيع ا ألجيال من خالل املشاركة العامة يف صنع القرار البييئ أكساس صقامة العداةل البيئية بني
ا ألجيالك حبيث تظهر املواطنة البيئية كرد اعل عىل الظمل بني أبناء اجليل الواحد مضنا لفكرة الاس تدامة.
واملواطنة يه التعبري الاجامتعي والس يايس لعملية انامتء وعطاء اصسسان للواقع أو املوقع اذلي يعيش ايهك
اهيي ليست املواطنة بوجه عام جمرد حقوق معرتف هبا يف دس تور وقوانني دوةل ما كام وائع؛ بل يه
تزاوج بني المتتع ابحلقوق والالزتام ابلواجبات ومهنا احلرص عىل سالمة البيئة والوااء لها حفظا؛ وهو ما
 -1د/عصام ادلين مصطفى الشعارك البيئة واحلفاظ عل ا يف الرشيعة اصسالمية؛ عىل الرابط
http://www.taddart.org/?p=12041
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يدل عىل أمهية الزتامات املواطنني جتاه البيئة واحليواانت والطبيعةك ولكن ا ألمه من مسؤوليتنا جتاه
ا ألجيال املقبةل يف أزمة الاحوباس احلراريك ومسأأةل العداةل بني ا ألجيال يه القضية الأكرث بروزا
ا ألخالقية والس ياس ية لعرصان.
أوص :مفهوم املواطنة البيئية:
املواطنة البيئية مصطلح جديد أوجده الوضع البييئ احلايل ويعين أن يكون الفرد ( املواطن)
موحمس ًا وداعي ًا للقضااي البيئية موفهامً مسائلها موحفز ًا لصون وسط عيشه ( بيئوه) وهمامتً بص ة كوكب
ا ألرض .والاهامتم بص ة ا ألرض وما عل ا من هواء وماء وجحر وحيوان وجشر وبرش يعمع البعد العاملي
للمواطنة البيئية ويداع املواطن للمشاركة الفعاةل واملسؤوةل جتاه جممتعه خاصة وكوكب ا ألرض عامة دون
تأأثر ابحلدود اجلةراايةكوذكل لرد لك الت دايت البيئية اليت تواجه أجيال احلارض واملس تقبل دون متية
وتركز املواطنة البيئية عيل اجياد رادو ذايت ينبع من داخل اصسسانك ويداعه ايل حامية البيئة وصيانهتا
واحرتاهماك وهذا هو جوهر املواطنة البيئية.
االهواء النقي واملاء النظيف والرتبة الصاحلة لالس تخدام حع للك الناس دون اس تثناء.
وتسعى املواطنة البيئية اىل متكني املواطنني من المتتع ابحلقوق البيئية املدعومة ابلقوانني انطالق ًا من
تااؤ الفرص للك املواطنني ذكور ًا واان ًاث ومتكيهنم من املشاركة يف صياغة اخلطط والاسرتاتيجيات
وبرامج العمل وصو ًص اىل مرحةل التقومي .كام تسعى اىل أن تكسب املواطنني املهارات والسلوكيات اليت
تسهم يف اصحصاح البييئ واعادة التوازن للنظام البييئ الطبيعي اذلي أصابه اخللل اما جلهل اصسسان
ملوقعه مضن هذا النظام واما لنظرته النية يف التعامل مع املوارد الطبيعية أو اقاموه للمشاريع الرحبية
اخملتلفة .كام تسعى املواطنة البيئية من خالل سرش الوعي البييئ وتشكيل الاجتاهات اصجيابية حنو البيئة
اىل العمل من أجل مفهوم التمنية املس تدامة وتبادل اخلربات عىل مس توى ا ألاراد واحلكومات والقطاو
اخلاص والعام واملنظامت ا ألهلية وادلولية املعنية بشؤون البيئة ألهنا استامثر للمسؤولية وحتمل ل ألمانة
والواجبات جتاه البيئة .ذلا اان املواطنة البيئية دلى ا ألاراد مرتبطة بكفاءهتم وقدرهتم عىل اهم الواقع
1
البييئك وااعليهتا مرتبطة بعمع املواطنة البيئية دلهيم.
ااملواطن أمه حمور للحفاظ عيل البيئةك وهو أيضا مركز مشالكت احلفاظ عيل البيئةك
ذلكل ااملدخل الرئييس للحفاظ عيل البيئة يكون من خالل الانامتء للبدل الواحدك اهناك رشاكة بني لك
املواطننيك واملس ئولني للحفاظ عيل البيئةك و أن املواطنة البيئية تقوم عيل عدة مبادئ أمهها الاعرتاف
 -1اميان خرضك املواطنة البيئية؛ جمةل الفداء حامة بتارخي امخليس5606-5-52عىل الرابط
http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName
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حبع مجيع الائنات يف أن لها مانهتا يف املنظومة البيئيةك كذكل احملااظة عيل التنوو البيولويج والعوامل
اليت تشلك اس مترارية احلياةك كذكل صبد من التوازن بني اصنتاج والاس هتالك ادلامئ .اذا اكن اصسسان
القدمي قد عاش يف اسسجام مع بيئوهك اا ّن اصسسان املعارص مع تقدّ مه العلمي والتكنولويج واتساو
مساحة طموحه واس تةالهلك قد نظر اىل البيئة نظرة العبوديةك اأأصبحت عنده جمرد مورد لالس تةالل
وليست جزء ًا من عشريته البيئيةك وسيس يف مراتب اس تعالئه عالقوه القميية مبحيطه البييئ ورسالته
التعبدية والعمرانية يف ا ألرض اليت اس تخلفه هللا ا ا.
واذا اكن س ب انه وتعاىل قد اس تخلف اصسسان يف ا ألرض ؛ واضهل عىل كثري من اخمللوقات تكرميا
اان خالاة اصسسان يف الكون جتعهل مسؤو ًص عن صيانة خريات ا ألرضك و أمين ًا عىل سالمهتاك وحارس ًا
لعامرهتاك اص أ ّن اصسسان حبمك تفضيهل طةى واستبدك وعد نفسه مالاً ص أمين ًاك وس يداً ص حارس ًاك مفىض
ااسد ًا يف ا ألرض كام وصفه خالقه ":واذا توىل سعى يف ا ألرض ليفسد ا ا وهيكل احلرث والنسل وهللا
ص حيب الفساد"
ان مما ص ميكن اناره هو أن اصسسان بسلوكياته اليت تفوقر اىل احرتام البيئة ورعاية حقوقها ابت
هيدد وجوده نفسه .وليس أدل عىل هذا من ظهور العديد من املشالكت البيئية اليت أخذت صفة
العامليةك واليت تنئب خبطورة ما يهتدد حياة اصسسان واس مترارها.
ومن يتأأمل يف مصدر غالبية املشالكت البيئيةك يس تنوج أهنا ص ارج عن كوهنا أزمة قميك اهيي
سول
ابدلرجة ا ألوىل سلوكيات انجتة عن غياب القمي البيئية املتعلقة بطريقة معامةل اصسسان للبيئةك مما ّ
لالسسان أنه املاكل الوحيد للبيئة يفعل هبا ما يشاءك اانعكس لك هذا عىل البيئة مبكوانهتا اثرا مدمرةك
و أخطارا حياول اصسسان نفسه أن يتفاداها ضامان لبقائه عىل سطح ا ألرض.
وازاء هذا أدرك اصسسان أنه صبد أن يةري من أاعاهلك صنقاذ بيئوهك وانقاذ نفسهك وملا اكنت أوىل
و أمه وظائف الرتبية يه تكوين اخللع والقمي لتعديل سلوكيات ا ألارادك ذلا صار عل ا أن تقدم معال تربواي
خمططا ومنظام ومس متراك للقيام بدور اعال ىف خلع القمي البيئية لفهم مشالكت البيئة عىل حنو أاضلك مما
يشجع عىل تبىن أمناط اجيابية من السلوك جتاه البيئةك حيث تشري الكثري من ادلراسات اىل أن أمر تمنية
القمي البيئية غري مقصود وغري مس هتدفك وص جيد العناية الااية سواء يف اطيط مناجه العلومك أو يف
بناهئاك أو يف تنفيذهاك أو يف تطويرهاك و من مث اكن صبد من اعادة النظر اامي يقدم ألبنائنا وكيفية تقدميه
مبا يسامه ىف تمنية قميهم البيئية.
واذا اكن اخوالل القمي هو لب املشالكت البيئيةك و أن القمي تكتسب الصفة الاجامتعية من
سلوك الناس جتاه بيئهتمك وحيمك عىل هذه القمي ابلسلب أو اصجياب من نتاجئ عالقة اصسسان معهاك أي
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أن مشلكة البيئة يف ا ألساس يه "مشلكة أخالقية" تتجىل يف مس ئولية اصسسان وسلوكه جتاههاك ومن
مث لن تس تطيع احلكومات وحدها حامية البيئة دون مشاركة اعاةل من جانب اصسسان حىت سس تطيع أن
نصل اىل حل سلمي محلاية البيئةك ومساعدة ا ألاراد عىل اكتساب وتمنية القمي والاجتاهات وا ألخالقيات
الاجيابية حنو صيانة البيئةك والعمل عىل التخلص من السلوكيات السلبية جتاه البيئة.
اثنيا :أهداف و أس باب سشأأة املواطنة البيئية:
لقد برزت اكرة "املواطنة البيئية" يف النظرية الس ياس ية بعد اشل الس ياسات احلكومية يف
ايقاف نزيف التدور البييئ؛ ويه تس هتدف اجياد مواطنني ااعلني هلم الشعور ابصقودار عىل التدخل يف
صناعة القرار البييئ ميتع اخوالل ا ألمن البييئ  -مع مسؤوليات اضال عن احلقوقك مما جعل املنظرين
البيئيني الس ياسني اىل اعادة صياغة العالقات بني حقوق ادلميقراطية واس تدامهتا والفردية واملسؤوليات
حتت مسمى "املواطنة البيئية"و"العداةل البيئية" .وقد وضعت ألول مرة اكرة املواطنة البيئية وزارة
البيئة الكندية .وهو خذ يف الانتشار يف مجيع أحناء العامل النك هو اكرة مشاهبة أو مووااقة مع رعاية
البيئة يف املس يحية واصسالم وال ودية التقاليدك ولكن غري ملزتم أو املرتبطة بأأي تقليد خاص أو ادلينية
أو الثقاايةك ويقصد هبا ":سلوك خشص ينظر اليه عىل أنه عضو يف النظام البييئ مع حقوق ومسؤوليات
املصاحبةك وخاصة املسؤولية للحفاظ عىل السالمة اصيكولوجية واحلع يف الوجود يف بيئة حصية.
واملقصود من تفعيل املواطنة البيئية متكني املواطنني من التأأثري عىل احلكومات والقطاو اخلاص من
1
أجل حتقيع أمناط أكرث السلمية بيئيا واملنصف لالنتاج والاس هتالك.
مففهوم املواطنة البيئية العاملية انوئ من قلب ميثاق ا ألرض اذلي هو وثيقة من القمي واملبادئ من
أجل مس تقبل مس تدام .هذه الوثيقة حددت مسؤوليات وحقوق لك خشص تتخذ للبيئةك واملواطنة
البيئية العاملية يعين احلصول عىل معراة أاضل للبيئة من أجل اس تخدام تكل املعلومات أكداة صااذ
اجراءات مواطن مسؤول عن البيئيةك الفردية وامجلاعية عىل حد سواء.
وهو تطور احلياة الاجامتعية اليت براع قمية العالقة الس ياس ية والاجامتعية بني ا ألاراد وامجلاعاتك
من وهجة نظر بناء عىل صفقة جديدة حيث البيئة هو عامل أسايس يف احلفاظ من أجل ضامن بقاء
اصسسان.
ومواطن البيئية العاملية جيب أن نأأخذ يف الاعتبار أنه واقا لدليباجة ميثاق ا ألرض "لكنا واحد"
ومس تقبل البرشية يعمتد عليناك يطلب من الاحتاد خللع جممتع عاملي البيئية عىل أساس احرتام حقوق
1

ك  Global Environmental Citizenshipك -Alicia Bárcena
http://www.ourplanet.com/imgversn/85/barcena.html
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الطبيعةك اصسسان العاملية والاقوصادية والعداةل لثقااة السالم .لكن هذا لن يكون ممكنا عندما يكون
الناس عىل عمل أنه جيب اجياد حلول حملية لرؤية التةري العاملي؛ وهذا مطلوب تعزيز الشعور ابلرتابط
العاملي واملسؤولية العاملية.
افي مؤمتر اس توكهومل حزيريان  1772اكنت أهداف املؤمتر تريم اىل اطالق مجموعة من النشاطات
املنسقة دولي ًاك هتدف اىل زايدة املعراة ابحلقائع وتأأثريها يف اصسسان واملوارد (تقومي البيئة)ك وكذكل
حامية ونوعية البيئة وحتصيهنا وانتاجية املوارد (ادارة البيئة) .واااذ التدابري يف حقول التعلمي والتدريب
والتوعية الشعبية واملساعدة التقنية للبدلان النامية .1وقد بد أ املؤمتر بدقيقيت مصت احرتاما ملتاعب
الكوكب املريضك مث ألقى ا ألمني العام ل ألمم املت دة لكمة ااوتاح املؤمترك أكد ا ا أن ا ألرض مريضة
ابلتخلف والتقدم معاك و أن ادلول ا ألغىن تتحمل النصيب الأكرب من مسؤولية تلويث ا ألرضك و أن
امجليع معنيونك أهل الشامل الةين و أهل اجلنوب الفقريك ألن ا ألرض بيهتم املشرتكك و أضاف أن التمنية
جيب أن ص تمت عىل حساب البيئة .و أن انقاذ ا ألرض من أجل ا ألجيال املقبةل يس تلزم هجدا دوليا موحدا
كوتعاوان عامليا منسقا بني مجيع أبناء اجلنس البرشي.
و أصدر املؤمتر يف خوام أعامهل "اعالن ريو" اذلي تبنوه اكاة ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املت دةك وتضم
 27مبد أ جيب الاستناد ال ا يف ادارة الكرة ا ألرضية ابعتبارها "دار اصسسانية " من أجل احلفاظ عىل
البيئة يف معلية التمنيةك ومن أمه هذه املبادئ املبد أ الثاين اذلي يوجب عىل ادلول " أن تضمن اص الع
أسشطهتا أرضار بيئية دلول أخرى" واملبد أ الثامن اذلي يوجب عىل ادلول أن تتخىل عن وسائل اصنتاج
2
والاس هتالك اليت تتعارض مع حتقيع منو دامئ وراع مس توى معيشة مجيع الشعوب.
ويف أواخر يونيو عام 1777م انهتيى مؤمتر مقة ا ألرض التايل اذلي عقدته ا ألمم املت دة يف نيويورك
ابلفشل يف اقرار بيان خوايم بشأأن حامية البيئة يتضمن اااذ اجراءات جديدة ملقاومة ارتفاو درجات
حرارة ا ألرضك و أكد رئيس املؤمتر انه ليس دلى احلكومات اصرادة الس ياسة حلل مشالك البيئة املعقدة
اليت يواهجوهناك كام اعرتف اغلب مندويب ادلول املشاركة يف املؤمترك وعددها  171دوةل بفشل املؤمترك
 -1من خالل برانمج املواطنة البيئية العامليةك وقد وضعت ا ألمم املت دة للبيئة حتالفات اسرتاتيجية مع املس هتلكنيك والربملانينيك
والسلطات احملليةك واملربنيك وامجلاعات ادلينيةك ووسائل اصعالم واجملموعات الرئيس ية ا ألخرى اليت تلعب أدوارا هامة يف اجملمتع.
وتشاورت معهم قبل ذكل القيام بأأسشطة لزايدة الوعي العامك وذكل لفهم مصاحلهم ومهوهمم واحوياجاهتم وتوار هلم ادلمع احملدد .ابلتعاون
مع هذه الش بات قد أنتج ابلفعل نتاجئ هممةك مبا يف ذكل محةل مشرتكة مع املنظمة ادلولية للمس هتلكني عىل الةذاء المن للجميع اذلي
يعطي املس هتلكني املعلومات يف ولك بس يطك حول موضوعات مثل املواد الكمييائيةك والسالمة البيولوجيةك والتجارة والبيئة :واليت مت
توزيعها عىل أكرث من  066السلطات احمللية يف مجيع أحناء العامل.
 -2ماجد راغب احللوك قانون حامية البيئة ك املكوبة القانونيةك دار املطبوعات اجلامعية ,اصسكندرية –0111 ,ص 01و 56
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ويعزى هذا الفشل اىل اخلالاات املس تعصية بني ادلول الصناعية اليت تطالب مببادرات بيئية ك وادلول
النامية اليت تطالب مبساعدات ماليةك وقد أقر مؤمتر مقة ا ألرض بنيويورك وثيقة مت التوصل ال ا يف
اللحظة ا ألخرية بد ًص من البيان اخلتايم أكد ا ا  :أن التدهور املزتايد للوضع البييئ يدعو اىل القلع
العميع.و أن التةريات املناخية تشلك أحد أكرب الت دايت اليت س يواهجها العامل خالل القرن الواحد
والعرشينك و أنه يوجد توااع واسع ولكنه ليس وام ًال حول رضورة اعامتد قيود ملزمةك واقعية وعادةل
لدلول الصناعية تؤدي اىل خفض كبري صنبعاث الةازات واع جداول زمنية حمددةك وهو ما أحسنت
املنظامت اجملمتع املدين توظيفه خللع وعي بييئ دويل من وأأنه تفعيل املواطنة البيئية العاملية.
وهتدف املواطنة البيئية بصفة عامة ايل غرس مجموعة من القمي واملبادئ واملثل دلى أاراد اجملمتع
صةارا اكنوا ام كباراك لتساعدمه يف أن يكونوا صاحلني وقادرين عىل املشاركة الفعاةل والنشطة يف اكاة قضااي
البيئة ومشالكهتا وبذكل يتطور مفهوم املواطنة ويصبح هل مدلول امشل يتعدى كون اصسسان مواطنا
داخل وطنه اقطك اىل كونه عضوا سش يطا وااعال وسط اجملمتع البرشي كلكك أي أن عليه واجبات جتاه
العامل لكه مثلام هل واجبات حنو وطنهك ابلتايل يصري مواطن ذو صبةة عاملية حيمل عىل عاتقه مسؤولية
أوسع نطاق ًا حنو بيئوه كلكك وبذكل يصبح مفهوم املواطنة البيئية والسلوك البييئ الصحيح رضورة وجودية
لبقاء اصسسان وليس جمرد رغبة أو وعارك هل أن خيتاره أو يراضه.
املطلب الثاين :دور الوعي البييئ يف جمال صناعة املواطنة البيئية اصسسانية
لقد واءت حمكة هللا ّعز وج ّل أن جيعل من ا ألرض حمور احلياة اصسسانيةك اأأمدها جبميع ما
حيتاج اليه اصسسان من نبات وحيوانك وثروات طبيعية هائةل لالاادة مهنا والانتفاو مبا يف ا ألرض
وتعمريهاك تأأكيداً للعالقة بني خالاة اصسسان والبيئةك تكل العالقة اليت أوار ال ا رب العزة بقوهلَ " :وا رذ
قَا َل َرب ُّ َك لِلر َمالئِكَ ِة ا ِ ّين َجا ِعل ِيف ا أل رر ِض َخ ِليفَ ًة" أي قوم ًا خيلف بعضهم بعض ًاك قر ًان بعد قرنك وجي ًال ِبعد
ِ
جيلك ويقول ا ا املوىل ّعز وج ّلَ " :وه َُو ه ِاذلي َج َعلَ ُ رمك خَالئِ َف ا أل رر ِض" الأنعام224 /ك الك جيل أمني
عىل ما اس تخلف عليهك حيااظ عىل هذه ا ألمانة ويسلمها للجيل اذلي يليهك أي أن ّه ميكل البيئة ملكية
انتفاو ص رقبة.1
ومادام اصسسان مس تخلف ًا يف ا ألرض اليس هل أن يتحمك يف عنارص البيئةك مدعي ًا أن ذكل حقه
املطلعك ألن ّه يف احلقيقة يتعسف يف اس تخدام حقه ابحواره البيئة لنفسه واس متتاعه هبا ألقىص درجة عىل
-1داود عبدالرزاق الباز؛ مفاهمي أساس ية يف القانون العام محلاية البيئة حبث منشور جمةل عامل الفكر /العدد  3جمدل  35لس نة  5660عىل
الرابط بتارخي:
2013/01/24http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=1134
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حنو حيرم ا ألجيال القادمة من خرياهتا وهو أمر مراوض اموثاصً لقوهل تعاىلَ :ولَ ُ رمك ِيف ا أل رر ِض ُم رس َتقَ ٌّر َو َموَاو
ارشبُوا َوص
ا َىل ِحنين " أي الاستامثر دون ارساف أو اس تزنافك وهو ما يس تفاد من قوهل تعاىلَ ( :و ُلكُوا َو ر َ
ِ
ْساُوا) (ا ألعراف12 /وقوهل أيض ًاَ ( :وص تُ رف ِسدُ وا ِيف ا أل رر ِض ب َ رعدَ ا رص ِ
الِحَا)  . 1وهو تكل حقيقة جيب
تُ ر ِ
ِ
التأأكيد عل ا يف حتديد مفاهمي الوعي البييئ.
أوص :مفهوم الوعي البييئ يف الرشيعة واملواثيع ادلولية:
رمغ قدم الوعي البييئ ووجوده منذ أن وجد اصسسان ولو بنسب موفاوتة اان تطور اصسسان
وتطور حاجاته ومس تلزماته جعل قضااي البيئة مبدلولها الشامل حتض بقدر عظمي من الاهامتمك ولقد وضع
اصسالم اصطار العام لقانون حامية البيئة يف قوهل ا ج هل جالهل اَ ﴿ :و َص تُ رف ِسدُ و را ِيف ا َل رر ِض ب َ رعدَ ا رص َال ِِحَا
ِ
﴿و َص تَ رعث رَو را ِيف ا َل رر ِض ُم رف ِس ِد َين﴾ وقال تعاىلَ :
َذ ِل ُ رمك خ رَري ل ه ُ رمك ِان ُك ُنمت ُّم رؤ ِم ِن َني﴾ وقال ج هل وأأنهَ :
﴿و َص تَ ربغ ِ
اَّلل َص ُ ِحي ُّب الر ُم رف ِس ِد َين﴾ وليس جعيبا أن حتظى البيئة يف رشيعة اصسالم ابهامتم
الر َف َسا َد ِيف ر َال رر ِض ا هن ه َ
ِ
ابلغك اهيي مرياث ا ألجيالك وا ا أودو هللا ّ
لك مقومات احلياة لالسسانك ذلكل أرىس اصسالم ا ألسس
والقواعد واملبادئ اليت تضبط وتقنن عالقة اصسسان ببيئته لتتحقع من خاللها العالقة السوية واملتوازنة
اليت تصون البيئة من انحيةك وتساعدها عىل أداء دورها احملدد من قبل اخلالع العلمي يف اعاةل احلياة من
انحية أخرى.
وقد أصبحت قض هية البيئة مبشالكهتا املتعددة بدءا من ّتلوهثاك واس تزناف مواردهاك وصو ًص اىل
اصخالل بتوازهناك من القضااي املل ة يف عاملنا املعارصك وما تواهجه البرشية اليوم من مشالكت وكوارث
بيئية ان د ّل عىل يشءك اان ه َما يد ّل عىل غياب الوعي واحلس البييئ اصساليم وجتاهلنا للبعد اصساليم
اذلي جيب أن حيمك سلوكياتنا وترصااتنا جتاه بيئونا.
ان نظرة اصسالم اىل البيئة انبعة من التصور الشامل لالسسانك والكونك واحلياةك ولك خلل
التصور ينعكس اساد ًا يف السلوكك ااصسالم ينظر اىل اصسسان عىل أن هه س ّيد املوقفك اهو س ّيد
يف ّ
﴿وا رذ قَا َل
هذا الكونك ولك ما يف الكون خملوق من أجهل مسخر هل ابعتباره اخلليفة املؤمتنك قــال تعاىلَ :
ِ
َرب ُّ َك لِلر َم َالئِ َك ِة ا ِ ّين َجا ِعل ِيف ا َل رر ِض َخ ِلي َف ًة  .مفوقع اصسسان يف هذا الكون حيدّ د هل ادلور اذلي ينبةي
ِ
عليه القيام به لتحقيع امله ّمة اليت نيطت بهك كخليفة مؤتَمنك ابحملااظة عىل الكون املس تخلَف ايه ا ه
حىت
يؤ ِ ّدي ا ألمانة اليت محلها اال يظمل نفسهك اهو س ّيد هذا الكون .ولن يكون اصسسان جديرا حبمل أمانة
 -1داود عبدالرزاق الباز؛ مفاهمي أساس ية يف القانون العام محلاية البيئة حبث منشور جمةل عامل الفكر /العدد  3جمدل  35لس نة 5660
عىل الرابط بتارخي:
2013/01/24http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=1134
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اخلالاة اذا أساء اس تعامل هذه النعم اليت تتكون مهنا عنارص البيئةك أو ترصف ا ا عىل حنو غري
مرشووك جراي وراء منفعة خاصةك أو استسالما ألاننية مقيتةك ااخلالاة تعين أول ما تعين تعمري ا ألرض
ابواعة اخلري والسالم ا اك وابلعمل عىل اظهار عظمة اخلالع وقدرته عن طريع الانتفاو اصجيايب بلك
اخمللوقات اليت خسرها هللا خلدمة اصسسانك ويتجىل ذكل يف قوهل تعاىل﴿ :ه َُو َسرشَ أَ ُ رُك ِم َن ر َال رر ِض
َو راس َت رع َم َرُ رُك ِا َا﴾ك وكام جاء يف كتب التفسري :أي جعلمك عامرا تعمروهنا وتسكنون هباك وهذا ص يتأأىت ا ّص
بأأمريان :أوهلام :أن تبقي الصاحل عىل صالحه وص تفسدهك والثاين :أن تصلح ما يفسد وتزيد اصالحهك
1
وص ّ
وك أن يف ا ألمرين خري ضامن محلاية البيئة وسالمهتاك وحتقيع التمنية واس تدامهتا.
وجامو ما جاء يف ادلين من أمر حبفظ البيئة وهنيي عن أي رضر هبا ما جاء يف القر ن والس نهة من
هنيي مةلظ عن الفساد يف ا ألرضك ومن تشنيع كبري عىل هذا الصنيعك وذكل يف مواطن موعددة ومواقف
خمتلفة مما يد ّل عىل أن حفظ البيئة من الفساد مقصد رضوري من مقاصد الرشيعة اصسالميةك ومما جاء
يف ذكل قوهل تعاىلَ ﴿ :و َص تُ رف ِسدُ و را ِيف ا َل رر ِض ب َ رعدَ ا رص َال ِِحَا ﴾وانطلع اامي ذهب اليه من مدلول الايت
ِ
بأأن الفساد هنا ص يقورص عىل الفساد ادليين وا ألخاليق والاجامتعيك وامنا يشمل الفساد اذلي يطال
البيئة الطبيعية وهو مقصد أسايس ا ا وليس اثنو ًاي ملحق ًا بذكل واستشهد مبا ذكره الطربي عن السدّي
﴿وا َذا ت ََو هىل َس َعى ِيف ا َل رر ِض ِل ُي رف ِسدَ ِا ِ َا َوهيُ ر ِ َ
اَّلل َص ُ ِحي ُّب ال َف َسادَ﴾بأأن
كل الر َح رر َث َوالن ه رس َل َو ّ ُ
يف تفسري َ
ِ
اذلي نزلت ايه هذه الية انّام نزلت يف قوةل ُ ُمحرا لقوم من املسلمنيك واحراقه زرعا هلمك وذكل وان اكن
جائز ًا أن يكون كذكلك اةري ااسد أن تكون الية نزلت ايهك واملراد هبا ّ
لك من سكل سبيهل يف قول
حعك
لك ما قول من احليوان اذلي ص حيل قوهل حبالك واذلي حيل قوهل يف بعض ا ألحوال اذا قوهل بةري ّ
بل ذكل كذكل عندي؛ أل ّن هللا تعاىل مل خيصص من ذكل ويئا دون يشء بل ّمعه” أي :وهذا التعممي
2
يشمل بصفة أساس ية اصاساد البييئ.
اثنيا :مؤرشات املواطنة البيئية :
تنطلع املواطنة البيئية من اكرة أن لك واحد منا يف املعمورة ا ألرضية هو جزء ص يتجز أ من
النظام اصيكولويج و أكرب منه الاعتقاد أن مس تقبلنا يعمتد عىل لك واحد منا حيتضن الت دي والترصف
بطريقة مسؤوةل واجيابية جتاه بيئوناك اهنا القرارات بشأأن التةيريات يف حياتنا اليومية ليكونوا مواطنني
البيئية لك يومك لك يوم.
 -1محمهد ايض هللا احلامديك تلوث البيئة اساد يف الرب والبحر ك حبث منشور يف جمةل هنج اصسالمك العدد ( )03رمضان 0000ها/
0110مكص.006
 -2د.عبد اجمليد النجار مقاصد الرشيعة بأأبعاد جديدة :ك 209.
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وتمتثل مؤرشات املواطنة البيئية يف عنارص الرتبية البيئية اليت تس هتدف بناء وتمنية العنارص
التالية :.املعراة البيئيةك الوعي البييئ.التنور البييئ السلوك البييئ اصدراك البييئ .وتعد هذه املؤرشات يه
العنارص ا ألساس ية املس هتدف تمنيهتا وتعديلها وتةيريها دلي املواطنني ومن خاللها ميكن بناء الاخالق
البيئية احلاثة عيل عقد سالم مع البيئة ايل جانب كوهنا مؤرشات هممة تساعد عىل تكوين املس ئولية
البيئية والتعامل مع البيئة بشلك عقالينك ويه مؤرشات هممة متثل الرشوط ا ألساس ية احملركة لسلوك
اصسسان و أخالقه البيئية.1
ومؤرشات تقومي الفاعليةك
مل تعد حامية البيئة ترا ًا اكراي أو منط ًا دعائي ًا وامنا تعترب أولوية قصوى جيب أن حتتل ماهنا يف
ن
مؤسسات و أاراد -وان راع مس توى الوعي البييئ واحملااظة عىل البيئة بعنارصها
صدارة اهامتمات ادلوةل -
اخملتلفة ينبةي أن يكون ثقاا ًة وسلواكً دلى ا ألاراد واملؤسساتك اذ ليس معقو ًص أن نفسد ا ألرض اليت
تعرض للخطر حقوق ا ألجيال
ا ا نعيش دون ا ألخذ عىل محمل اجلد ا ألخطار اليت هتدد سالمة ا ألرض و ّ
القادمة يف العيش الكرمي المن.
ولعل حلقات الوعي البييئ تتامل عنارصها ابلرتبية البيئية وتشجيع التقنيات الرايقة ابلبيئة وتفعيل
الترشيعات البيئية القامئة وتطويرها ملواهجة املشالكت البيئة القامئة و مواكبة املس ت دث مهنا ك اهذه
2
ُ
احللقات جممتع ًة من وأأهنا أن تقود للم ااظة عىل عنارص البيئة وراع سويهتا والتقليل من اس تزنااها.
لقد جاء مفهوم الوعي البييئ والرتبية البيئية ليسد الفراغ يف هجل اصسسان ولتبصريه ابملفاهمي
البيئيةك وليعمل عىل تقوية السلوك الفردي ابجتاه حامية هذه البيئة ملا ايه مصلحهتام معا.
املبحث الثاين :تفعيل حقوق املواطنة البيئية و أثرها يف تمنية وعي املرشو يف جمال حامية البيئة
ان مسأأةل حتقيع الوعي البييئ عند اصسسان ليست أمر ًا اطر ًاي يف مجيع ا ألحوالك ولكهنا مسأأةل
تُكتسب وتُمنى وحتتاج اىل بذل الكثري من اجلهود املشرتكة خملتلف املؤسسات الاجامتعية هبدف الرتكة
منطلع امياين خالص يرتىب
عىل تمنية اجلانب اصمياين عند اصسسانك حىت يتعامل اصسسان مع البيئة من
ن
3
ايه اصسسان عىل أمهية احرتام هذه البيئة وحسن التعامل مع مكوانهتا.
 -1املواطنة البيئيةhttp://tioutwaha1.blogspot.com/2011/01/blog-post.html
 -2د .عبدالنارص هياجنهك ا ألمن البييئ يف 7ترشين ا ألول http://abdelnaserhayajneh.maktoobblog.com/5661
 -3ادلكتور  /صاحل بن عيل أبو هعرادك أمهية تمنية الوعي البييئ وكيفية حتقيقه عىل الرابط
http://www.saaid.net/Doat/arrad/65.htm
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ومن هنا حتتاج حامية البيئة اىل تعاون وتاتف امجليع ألنه بدون التعاون لن ينصلح حال البيئة
يف البدلك وهذا لن يةفل ادلور اذلي يقع عىل ادارة البيئة يف توعية املواطنني وراع الوعي دلهيم عن
طريع معل محالت توعية اعدم اهامتم ادلوةل براع الوعي البييئ للمواطنني جعل القاممة يف لك مان.
ا ألمر اذلي يفرض علينا مجيع ًا رضورة احلد من هذه املشالكتك ومنع حدوث مشالكت
جديدة حتقيق ًا ملفهوم حامية البيئة وامل ُ ااظة عل ا؛ حيث تُشري املؤمترات ادلولية اليت عُنيت ابلبيئة
و ُمشالكهتا اىل أن اصسسان بترصااته غري املسؤوةلك وسلوكياته اخلاطئة يُعد املسؤول ا ألول عن هذه
املشالكتك وعليه يتوقف حلها؛ عن طريع تفهم مدى خطورهتاك والعمل اجلاد لنرش الوعي البييئ بني
خمتلف أاراد اجملمتع وائاته للتخفيف من حدهتا .وص س امي أن هذه املشالكت البيئية ليس لها حدود
جةراايةك وص متنعها احلدود الس ياس ية؛ اذ اهنا تنترش يف لك مان وتصل اىل لك البقاو.
وهو ما من وأأنه غرس الشعور ابصنامتء الصادق للبيئة يف النفوسك واحلث عىل ادراك معع
العالقة اصجيابية بني اصسسان والبيئة مبا ا ا من ن
اكئنات ومكوانتك وهذا بدوره كفيل بتواري ادلااع
الفردي وامجلاعي لت َع ّرف لك ما من وأأنه احلفاظ عىل البيئة ك وعدم تعريضها ألي خطر ميكن أن هيُ ددها
أو يُلحع الرضر مبحتوايهتا.
وص وك حتقيع هذا الوعي حيتاج بتواري املعلومات البيئية الصحي ةك والعمل عىل سرشها
وايصالها مبختلف الطرق والوسائل الرتبويةك والتعلمييةك واصعالميةك واصروادية مجليع أاراد وائات اجملمتعك
بشلك مبسطنك وصور نة سه نةل ومُيْسة.
حىت تكون يف موناول امجليع ن
املطلب ا ألول :معامل املواطنة البيئية يف الس ياسة الترشيعية
املطلب الثاين :اثر املواطنة البيئية الواعية يف حامية البيئة .
املطلب ا ألول :معامل املواطنة البيئية يف الس ياسة الترشيعية
س بع بيان أن املواطنة البيئية عبارة عن مجموعة من ا ألهداف واصجراءات عىل املدى القصري
واملتوسط والطويل لتةيري السلوك اصسساين حنو البيئة ك والقيام ابملامرسات الصديقة واملساعدة واحملااظة
عىل كوكب ا ألرضك مما يعين أن حامية البيئة ليست حق ًا لالسسان حفسبك وامنا يه واجب عىل ادلوةلك
ويقويض القيام هبذا الواجب أن تقوم ادلوةل بهتيئة النظام ا ألمثل لتحقيقهك من جانهبا ومن جانب الفرد
كذكل.
فاصسسان بطبيعته أانينك مولع ابصموالكك قارص يف بعد النظرك ذلا اانه مبجرد حصوهل عىل
املعراة لزايدة رغباته املاديةك ص يتواىن عن اس تخدام هذه املعراة اىل ابعد حد ممكن وبدون النظر اىل
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ا ألرضار اليت ميكن أن حيدهثا ل ألجيال القادمة .ااصسسان اذاً مييل بطبيعته اىل املفهوم التقين احملور.وهذا
املفهومك اذلي أصبح سائداً يف خمتلف دول العاملك خاصة يف ادلول الر أسامليةك ألن جذوره موأأصةل
ا ا.وخيىش البعض من تضخم هذا املفهوم وحيذر من أن مردوده يف املس تقبل القريب س يكون سلبي ًا
وس تكون عواقبه وخمية عىل ا ألجيال القادمة.
اازدايد الوعي بقضااي البيئة ص يعين ابلرضورة حدوث تةريات اجيابية يف سلوكيات ا ألاراد خصوصا
يف ظل تفيش حاةل الالمباصة يف رشاحئ اجملمتع اخملتلفةك حيث أصبح الشعور السائد هو ترك املشالك
البيئية ل ألهجزة احلكومية للترصف ا ا .ابصضااة اىل ذكلك هناك اجتاه واحضك خاصة يف دول انمية
كثريةك لعدم تعاون امجلهورك وقد يكون الناس عىل دراية مبا تسببه الضوضاء من ازعاج للخرينك ولكهنم
يطلقون أبواق س ياراهتمك أو يراعون صوت أهجزة الراديو والاسيت والتلفزيون دون مباصة ومراعاة
1
ملشاعر الخرين وحقوقهم.
أوص :أسس ومقومات قيام املواطنة البيئية:
تمتثل أسس بناء املواطنة البيئية من خالل حتديد ا ألهداف الرئيسة لتحقيع برامج ومشاريع
املواطنة البيئية اليت تمتثل يف اليت:
 -1اكساب املواطنني املهارات والليات السلمية واملفيدة والصحي ة اليت تسامه يف احملااظة واصصالح
البييئ من أجل التمنية املس تدامة
 -2حتسني السلوك البييئ املتبع يف احلياة العامة أثناء التعامل مع البيئة.
 -3تصحيح املفاهمي البيئية السائدة دلى املواطنني وتعديل املعتقدات وا ألاار البيئية اخلاطئةك ومعاجلة
أساس املشالك للسلوكيات السلبية النامجة عن غياب مفهوم املواطنة البيئية.
 -4السعي اىل جتنب الأرضار البيئية قبل سشوهئا واملطالبة ابثبات عدم وجود أرضار بعيدة املدى
ل أ
لسشطة البيئية املقرتحة.
 -5اصسهام يف راع مس توى املعراة والثقااة البيئية العامة ل ألاراد لتحفةمه عىل املشاركة يف اااذ
القرارات ووضع احللول املعنية ابلشؤون البيئية.
ااملواطنة يف بعدها الكوين ص تقبل التجزئةك ما حيمت عىل امجليع الارخراط يف مرشوو املواطنة التشاركية
صجياد احللول املالمئةك للمشالك والت دايت البيئية املطروحة بةية تدبري اجلودةك ص س امي يف ظل
التةريات املناخية اليت امي بظاللها عىل كوكب ا ألرض".
. - 1د.عصام احلناويك قضااي البيئة يف مئة سؤال وجوابك البيئة والتمنيةك بريوتك 5660ك ص . 30 – 36
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مما س بعك يبدو جلي ًا أ ّن العالقة وطيدة بني أهداف املواطنة البيئية وحامية البيئة من التلوثك مما
يقويض تقرير أن حسن الس ياسة الترشيعية ابصقالل من العقاب اجلنايئ والاس تعاضة عنه ابلعقاب
اصداريك افيف ًا للعبء عىل احملاُك وتسهي ًال عىل ا ألارادك بتفادي اخلضوو لالجراءات اجلنائية الصارمة .و
ص مراء يف أن ترشيعات حامية البيئة تنهتيي مجيعها اىل هدف رئييس يمتثل يف حامية املصل ة العامة
والفردية يف ن واحد (حامية البيئة) وميكن لدلوةل يف هذا اجملال الاس تعانة بترشيعات الضبط اصداري
ويه ترشيعات ذات طبيعة وقائية .ومن أجل كفاةل اعالية هذه الترشيعات يف تنظمي السلوكك ميكن
تدعميها جبزاءات جنائية تفرض احرتاهما عىل امجليع .ويكون توقيع هذه اجلزاءات صحق ًا صرتاب ا ألاعال
اليت تشلك اساداً للبيئة .وملا اكنت الوقاية خري من العالجك كام يقول أهل الطبك اا ّن القانون اصداريك
يعمل عىل منع وقوو الفعال اليت هتدد البيئة قبل وقوعها .واذا اس تعان ابلعقوبة اجلنائيةك اامنا يكون ذكل
عىل سبيل التخويف والردو.
اثنيا :دور الرتبية البيئية يف تعزيز املواطنة البيئية:
تعترب التوعية البيئية املقياس احلقيقي لتقدم ادلول وحضارهتاك االعامل اليوم ليس حباجة اىل التقدم
العلمي والتقين حفسبك وامنا هو حباجة ماسة أيض ًاك اىل حصوة مضريك ونبذ ا ألاننيةك ومن هنا هتدف
الرتبية البيئية مكفهوم اىل بناء املواطن اصجيايب الواعي مبشالكت البيئةك وتمنية الوعي بأأمهية البيئةك وتمنية
القمي الاجامتعيةك ودراسة املشالكت البيئيةك وحتليلهاك من خالل منظور القميك وتمنية املهارات الالزمة
لفهم وتقدير العالقات اليت تربط بني اصسسان وبيئوه .
كام هتدف أيضا اىل تمنية أخالق بيئية تسعى اىل اجياد التوازن البييئ وراع مس توى املعيشة
ل ألارادك وتمنية مفهوم جامهريي أسايس للعالقات اصسسانية والتفاعالت البيئية كلككابصضااة اىل تزويد
املواطنني مبعلومات دقيقة وحديثة عن البيئة ومشالكهتا هبدف معاونهتم عىل اااذ القرارات السلمية
ألسلوب التعايش مع البيئة وتوعية اجملمتعك وبأأن من حع لك مواطن اااذ القرارات بشأأن املشالكت
البيئية.
ويقع عىل عاتع الرتبية البيئية مسؤوليات خضمة لتحقيع التعاون بني ادلول لتواري حياة كرمية للك
البرشك عن طريع الاس تةالل العلمي للموارد املتاحةك وتوجيه الاهامتم اىل املشالكت البيئية املعارصةك
ورضورة دراسة املشالكت النامجة عن التةريات التكنولوجية اليت أحدهثا اصسسان واكنت لها اثر سيئة
1
عىل ا ألنظمة البيئيةك اكلتلوث
 1د  .صلي ة عيل صداقة؛ تفعيـل الترشيعات البيئية بني النص والواقع؛ ندوة علميـة مبناس بة اليوم العاملي للحفاظ عىل البيئة امخليس
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وحىت تكون الرتبية البيئية معلية ممثرة وانحجة يشرتط ا ا أن تكون مس مترة مدى احلياةك وعامة
للك للناس صةارا وكبار وذكورا وااناثك بةض النظر عن العمر أو اجلنس أو غري ذكلك حبيث تبد أ من
بواكري الطفوةلك من خالل برامج الرتبية النظاميةك وغري النظاميةك وعليه اليس مثة مجهور حمدد
مس هتدف يف الرتبية البيئيةك بل عىل العكس اان هذا امجلهور يشمل الناس اكاةك انه مجهور مونوو
موةري عىل ادلوام .و هو ما يتطلب تعدد أوال التعلمي استيعاب امجلهور املس هتدف ابلرتبية البيئيةك من
خالل ولكي التعلمي الرئيس يني :التعلمي النظايم ( الرةي) والتعلمي غري النظايم ( غري الرةي)ك وعرب
مؤسسات اجملمتع اكاة .والهدف من لك ذكل واحد تمنية القمي البيئية دلى امجليعك خللع سلوكيات اجيابية
حنو البيئةك وبلورة اهم حصيح للبيئة وتمنية الوعي هبا وبأأبعادها احمليطة ابصسسان . 1
يتبني مما تقدم أن البيئة وعنارصها يه أمانة احلارض واملس تقبل وجيب أن تكون هذه ا ألمانة
مس ئولية مشرتكة تفرض عىل لك مواطن أن يترصف يف ضوء الزتامه ابملصاحل العامة اال تقف هممته
عند حدود بيوه أو مان معهل بل متتد وتنترش لتشمل حدود لك بيت ولك مان معلكبل تس توعب
لك موطىء قدم يف ا ألرض اليت حييا عل ا .ان توضيح املفاهمي البيئية للناس عامة يعد
رخلص اىل أن الرتبية البيئية اكر حضاري هيدف اىل تسليح اصسسان يف و ىت أرجاء العامل (
خبلع بييئ) أو ( مضري بييئ) حيدد سلوكه وهو يتعامل مع البيئة يف أي جمال من جماصهتا ..اخللع البييئ
جيب أن يكون العامل املؤثر يف اااذ القرارات البيئية همام اكن مس تواها ..مبا يف ذكل القرارات الأكرب
عىل املس توى الس يايس والاقوصادي جيب أن حتسب حسا ًاب للبيئة يف اطارها العاملي ألن املصاحل
البرشية واحدةك ومس تقبل اجلنس البرشي واحد "..ااخللع البييئ كمثرة للرتبية البيئة" معناه أن يعي
اصسسان الوحدة والتامل البييئ يف عاملنا املعارصك حيث ميكن أن ترتتب عىل القرارات اليت تتخذها
البالد اخملتلفةك وعىل مناجه سلوكهاك َااثر عىل النطاق ادلويل.
ان مما ص ميكن اناره هو أن اصسسان بسلوكياته اليت تفوقر اىل احرتام البيئة ورعاية حقوقها ابت
هيدد وجوده نفسه .وليس أدل عىل هذا من ظهور العديد من املشالكت البيئية الىت أخذت صفة
العامليةك والىت تنئب خبطورة ما يهتدد حياة اصسسان واس مترارها.
ومن يتأأمل هذه املشالكت البيئيةك يس تنوج أهنا ص ارج عن كوهنا أزمة قمي .اهيي ابدلرجة ا ألوىل
سلوكيات انجتة عن غياب القمي البيئية املتعلقة بطريقة معامةل اصسسان للبيئةك مما سول لالسسان أنه املاكل

 - 1ساطع محمود الراويك حنو محةل وطنية لتحقيع حمو ا ألمية البيئيةك "البيئة واحلياة"كالعدد الرابعك أاير 5660
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الوحيد للبيئة يفعل هبا ما يشاءك اانعكس لك هذا عىل البيئة مبكوانهتا اثرا مدمرةك و أخطارا حياول
اصسسان نفسه أن يتفاداها ضامان لبقائه عىل سطح ا ألرض.
وازاء هذا أدرك اصسسان أنه صبد أن يةري من أاعاهلك صنقاذ بيئوهك وانقاذ نفسه .وملا اكنت أوىل
و أمه وظائف الرتبية ىه تكوين اخللع والقمي لتعديل سلوكيات ا ألارادك ذلا صار عل ا أن تقدم معال تربواي
خمططا ومنظام ومس متراك للقيام بدور اعال ىف خلع القمي البيئية لفهم مشالكت البيئة عىل حنو أاضلك مما
يشجع عىل تبىن أمناط اجيابية من السلوك جتاه البيئة.
املطلب الثاين :اثر املواطنة البيئية الواعية يف حامية البيئة.
تعمتد س ياسة تمنية الوعي البييئك عىل تفعيل احلس البييئ للمواطن بأأمهية حامية البيئة من
التلوث وصيانة مواردها الطبيعية .وتعد الرتبية البيئية واصعالم البييئ من أمه أسس تكوين وتشكيل
الوعي البييئ ل ألارادك وهيدف هذا الوعي اىل أن يكون أاراد اجملمتع واعني ابلقضااي البيئية واملشالكت
املصاحبة لهاك و أن يعمل لك ارد عىل حدةك أو ابلتعاون مع أاراد اجملمتع عىل تاليف مشالكت التلوث.
لقد ابت مس تقبل احلياة عىل كوكب ا ألرض همددا ً بأأخطار جس مية بسبب سوء ترصف اصسسان
واعتداءاته العمدية وغري العمدية املزتايدة عىل البيئة احمليطة واليت تش بع هل حاجاتهك بل ويه قوام
حياتهك وبد أت البيئة ابلفعل – رمغ نظاهما البديع وامانياهتا الكبرية – تنوء مبا أصاهبا من جراء ذكل من
تلوث وتعجز عن معاجلته تلقائي ًا مبا حيقع خري الناس ك ومن تلوث البيئة أخذ اصسسان نفسه يعاين من
املشالكك ويذوق من ألوان العذاب مبا قدمت يداهك وقد أصاب التلوث لك عنارص البيئة احمليطة
1
ابصسسان من ماء وهواء وغذاء وتربة.
وميكن القول أن هذا القلع يزداد لكام زاد التقدم العلمي والصناعي واحلضاريكذكل ألن التلوث
البييئ قضية حاةة يف احلياة البرشية مجيعها ويت دد مصري الشعوب وا ألمم عىل بقاء البيئة نظيفة خالية
من التلوث جبميع أواهل .مما أدى اىل البحث عن الس بل الكفيةل لوقاية البيئة وعالج املشالك القامئة أو
اليت ميكن أن تنشأأ قبل أن يتطور التلوث وتتفامق املشلكة بشلك أكرب مما يصعب عالهجا اامي بعد.
ومن مث ينبةي راع مس توى الوعي البييئ دلى السان لتفادي خماطر اجلهل بأأمهية احلفاظ عىل
البيئة ومواهجة حاصت التلوث اليت تكون الرذيةل ا ا هجال كويمت ذكل عن طريع ادخال حامية البيئة
 -1طالل بن س يف احلوس ينك حامية البيئة ادلولية من التلوث مايو 5662عىل الرابطك
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net
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مضن برامج التعلمي يف املدارس واجلامعات واس تخدام أهجزة اصعالم العرصية واسعة الانتشار ك أمهها
1
التلفاز وكذكل تقدمي املعلومات لرجال ا ألعامل التقنية السلمية بيئيا ومزاايها .
اكيف ميكن تةيري سلوكيات اصسسان جتاه البيئة ؟ يتفع علامء السلوكيات والبيئة عىل ثالث
وسائل ومعامل ك اذا اتبعت بصورة موامةل ااهنا من املمكن أن حتقع نتاجئ اجيابية يف احداث تةيري يف
السلوك اصسساين جتاه البيئةك مع مراعاو عامل الزمن والاس مترارية ذكل أن معلية احداث تةيري يف
السلوكيات تتطلب وقو ًا طوي ًال قد يصل اىل أجيالك وهذه الوسائل الثالث يه:
أوصً -التعلمي واملشاركة الشعبية من اجل حمو ا ألمية البيئية.
االطفل يودل بريئ ًاك تلقايئ الترصفك سلمي الطوية.ويف س نوات تنشئوه ا ألوىل يتكون لهذا
الطفل مضري هو يف الواقع رااد من مضري وادليه وارسته ومدرس ته وحميطهك اينشا مضريه مكر َاة لهذا
احمليط حىت اذا بد أت مراحل المنو يف التقدم ابلعمر واخملالطة الاجامتعية بد أ الضمري يف التكون ليتسع
مضري الفرد مع قمي اجملمتع وتقاليده و أعرااه الاجامتعيةك ويلعب التعلمي الرةي وغري الرةي دور ًا هام ًا يف
احداث التةريات السلوكيةك اذا اكن موناسق ًا مع القمي واملعتقدات اصسسانية العميقة.
ااذا يح التعلمي يف خلع الوعي البييئ دلى املواطنني تنترش أمكن توظيف املشاركة الشعبية
يف صناعة القرار والضةط عىل احلكومات من اجل اس تحضار البعد البييئ يف مشاريع التمنية.
واذا اكن هذا ا ألمر مسمل به يف ادلول ادلميقراطية املتقدمة اان الكثري من احلكومات ص تؤمن
بدور املشاركة الشعبية يف التخفيف من حدة املشالكت البيئية ومن مث اهيي ليست عىل اس تعدادك بل
وغري قادرة عىل العمل ابلتعاون مع امجلاهري أو الاس تجابة هلم .ااخملططون واملديرون ينظرون اىل الناس
عىل أهنم املشلكةك ويؤدي هذا اىل تفيش النظرة التسلطية يف التعامل مع الناس .وعىل الرمغ من أن
الرتبية البيئية قد اجوازت مرحةل اجلدل واصقناوك اص أهنا ص زالت يف الكثري من اجملاصتك والكثري من
البدلانك خطط ًا و َاما ًص مل تدخل يف حة الواقع ..االكثري من قادة ادلول ص زالوا ينظرون اىل ا ألدخنة
اوق عوامصهم بهبجة ورسور عىل أساس أن ا ألدخنة عالمات للتقدم ..وما زال الكثري من املعامريني
يبرشون ببناء املصانع ابلقرب من املناطع السكنية ..وص زالت مطارات تقام عىل مشارف اجملمعات
السكنية ..وص زالت سدود تقام دون اعتبار للاثر البيئية اجلانبية اليت ميكن أن تنشأأ.
 -1طالل بن س يف بن عبد هللا احلوس ينك حامية البيئة ادلولية من التلوث مايو 5662عىل الرابط
ك http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net
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وجدير ابصوارة أن من بني ا ألدوات اجلديدة اليت مت تبن ا واع مضمون املبد أ رمق  17من ترصحي
ريو دجيانريو حول البيئة والتمنية يف يونيو  1772اجراء دراسات التأأثري عىل البيئة مبوجبه يويص
احلكومات ا ألطراف عىل رضورة اخضاو املشاريع اليت ميكن أن الف أرضار حممتةل ابياز دراسات
مس بقة للتأأثري عىل البيئة .اصالح البيئة لن يتحقّع ا ّص اذا صلح اصسسانك ذلا ص بد من تمنية الوعي
البييئ بتثقيف امجلاهري بصفة عامةك من خالل املؤسسات الثقااية واملنابر ادلعوية واصعالمية .امل يعد
من املمكن التطرق للقضااي الس ياس ية والاجامتعية والاقوصادية وللزناعات واحلروب دون اس تص اب
املنظور البييئك خاصة بعد أن تزايدت اخملاطر الناجتة عن تةري املناخ ك تكل اخملاطر الناجتة عن تةري
املناخ ك تكل اخملاطر اليت ابتت تواجه لك البدلان .ومن هنا تثبوت ادلراسات أن املشاركة الشعبية يف
التخطيط واااذ القرار مساةل ص ميكن الاس تةناء عهنا لتحقيع تامل ا ألهداف البيئية والاجامتعية
والاقوصادية والظروف البيئيةك كام أهنا تبين وتوثع جسور الثقة بني الناس وموخذي القرار وتعطي
الضامن لْسعة وكفاءة التنفيذ والوصول اىل الهدف . 1
اثني ًا -اس تخدام الترشيعات واحلوااز:
يرى خمتصون أن احلل ا ألمثل لتةيري سلوكيات اصسسان هو اس تخدام الترشيعاتك ألن اصسسان
بطبيعته ا ألاننية مييل اىل الترصفك أو العمل مبا حيقع مصاحله اذلاتية .ومن هنا تتسم امحلاية القانونية
للبيئة ابحلداثةك اذ مل يدرك الفكر القانوين مدى احلاجة اىل تنظمي قانون محلاية البيئة اص يف وقت موأأخر أو
حديث سسبي ًاك بسبب ضعف الوعي البييئ دلى املرشعني؛ وامام تفامق ا ألزمة البيئية وحدة مشالكها ابت
واحض ًا أن أي اعتداء عىل البيئة يؤدي اىل تعطيل جعةل التمنيةك ويشلك يف الوقت ذاته اعتداء مبارشاً عىل
مث يعد اعتداء مبارشاً كذكل عىل الفرد. .2
اجملمتعك ومن ّ
وتمتثل امحلاية يف اطار القانون يف احليلوةل دون التلوث وذكل مبنع مسبباتهك وحرص ما هو قامئ منه
يف أضيع نطاق متهيداً للتخلص منه لكام اكن ذكل ممكن ًا .ويفهم من ذكل أ ّن امحلاية القانونية للبيئة تتطلب
أحد أمرين :اما منع أس باب التلوثك واما ماحفة ا ألس باب القامئةك من أجل اعادة التوازن البييئك والقضاء
عىل اثرها.

. - 1د.عصام احلناويك قضااي البيئة يف مئة سؤال وجوابك البيئة والتمنيةك بريوتك 5660ك ص 33- 35
 -2داود عبدالرزاق الباز؛ مفاهمي أساس ية يف القانون العام محلاية البيئة جمةل عامل الفكر /العدد  3جمدل  35لس نة  5660عىل الرابط
بتارجي2013/01/24:
http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=1134
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وربّام يعود السبب يف تأأخر الاهامتم القانوين ابلبيئة اىل أ ّن حماوةل اصسسان الس يطرة عىل البيئة اليت
يعيش ا اك بوسائل خمتلفة ص ميكن قبولهاك اكن طبيعي ًا أن يثري سلوكه ردود اعل عنيفة ضد ما يفعهل
ابلبيئةك وهو ما أدى اىل يقظة رجال القانون واستشعارمه رضورة تدخلهم لتنظمي هذا السلوك.
وص ريب يف أ ّن امحلاية القانونية للبيئة تفرض نفسها عىل رجال القانون اعامتداً عىل مسلمة رئيس ية
يهك أ ّن القانون ابعتباره قواعد ملزمة ومنظمة لسلوك اصسسان جيب أن يواكب ما يطر أ عىل اجملمتع من
تطورك ويليب ما يس تجد يف ادلوةل من حاجات .ويراعى يف هذا الشأأنك أ ّن القانون ص جيرم سلواكً معين ًا
من أجل احلفاظ عىل البيئة اص بعد التأأكد علمي ًا من رضر هذا السلوك وتلويثه للبيئةك من خالل ا ألحباث
املتعددة اليت يصل ال ا العلامء لك يف جماهل .وبناء عىل هذه ا ألحباث تتدخل ادلوةل بوضع القوانني واللواحئ
التنظميية اليت حتدد رشوط مزاوةل أي سشاط ميكن أن يرتتب عليه ارضار ابلبيئة .ويف هذا الصدد جتدر
اصوارة اىل أ ّن العديد من ادلول الصناعيةك ومهنا ارسساك قد مجعت و تات هذه القوانني املتفرقة يف
مجموعة واحدة يطلع عل ا مسمى قانون البيئةCode d'environnement.
قالقانون البييئ كفرو من اروو القانون يسعى اىل ايقاف وردو لك مسكل اسساينك من وأأنه
اصرضار ابلبيئة وبص ة املواطنني نتيجة لتلوث البيئة احمليطة هبم ك وهو صيزال يف مرحةل امليالد ومل يكمتل
تطوره بعدك وقابل للتعديل والتةيري عىل ضوء اعالية القانون يف حامية البيئة.
ومن مث اان ا ألوان مل يفت بعد ! لكن صبد من وجود التضامن والتعاون ادلويلك ويكون لزام ًا عىل
املنظامت ادلولية تنس يع اجلهود اامي بيهنا ك وعىل ادلول سن القوانني والترشيعات البيئية الصارمة وملء
الفراغ القانوين يف جمال حامية البيئةكوعىل وسائل اصعالم جتيش هجودها اجلبارة يف سبيل التوعية البيئية
ك االهدف هو أن حييا اصسسان حياة مس تقرة و منة خالية من اخملاطر وا ألمراض وبعيدة عن لك مظاهر
1
اخلوف والقلعك لنحقع بعدها مالنا املنشودة.
وانطالقا من أن هناك و به اتفاق عىل أن البيئة يف كثري من ادلولك صزالت بكرا مما يتطلب هجدا
منظام وموبرصا يف كيفية احلفاظ عل اك اذ أن الوضع ليس قامت ًا كام يف ادلول املصنعةك اةالبية البدلان
مدركة وواعية ابلت دايت البيئية املس تقبلية يف غياب اتطري ترشيع يامتىش وهذه الت دايت.
اخلامتة:
 -1طالل بن س يف بن عبد هللا احلوس ينك حامية البيئة ادلولية من التلوث مايو  5662عىل الرابط
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.netك
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ص وك أن عاملنا اليوم يتقدم علمي ًا ويتخلف اسساني ًا يف كثري من املسارات احلياتيةك لقد
وةفوه التقنية وابداعاهتا حبا امل هيمت مبؤثراهتا ومضارها البيئيةك اليت ّ
ولكت يف بعض جوانهبا أكرب
امللواثت املدمرة للبيئة.
لقد وهدت ا ألعوام ا ألخرية من القرن العرشين املنرصم تدهورا خميفا ابلبيئة الطبيعية ص يزال
مس مترا؛ اواا جعل قضية البيئة من ا ألولوايت يف خمتلف الس ياسات الاقوصادية والاجامتعية
والترشيعية نظرا ملا متثهل البيئة من أمهية يف اس مترارية وادامة احلياة البرشية و يف تواري بيئة موامئة
حلياة برشية أاضل .وعىل هذا مل تعد حامية البيئة منط ًا جامليا أو ترا ًا اجامتعيا وامنا مثلت أولوية قصوى
ن
مؤسسات و أاراد -من أجل بلورة س ياسات موحدة جتاه
جعلت ماهنا يف صدارة اهامتمات ادلوةل -
ا ألمن البييئ وتعزيز التعاون املةاريب يف عىل مس توى البيئة واحلد من الكوارث.
وانطالقا من أن املسؤولية البيئية جامعية هتم لك اكئن يح عىل وجه ا ألرض؛ ويه مشاركة
جامعية يف التفعيل والتنفيذ سواء يف املس توى احمليل والوطين أو اصقلميي والعاملي.كام أن احلفاظ عىل
البيئة ورعايهتا واجب ديين واسساين واجامتعيك جيب أن تتاتف من أجهل مجيع املؤسسات وا ألاراد
عىل حد سواء .ان هذا التضامن يتطلب من ا ألجيال احلارضة عدم الاس تئثار هبذه الرثوة واصاراط
يف اس هتالك املوارد البيئيةك ألن ذكل يؤدي اىل تناقصها واس تزنااها وهذه مشلكة أخرى ليست بأأقل
خطر من مشلكة التلوث .وما أحدقت ا ألخطار ابلبيئة من حولنا اصه حني جتاوز اصسسان حده وهو
يتعامل معه.
اان احلديث عن تمنية الوعي البييئ حديث ذو جشون وصس امي أن البيئة متثل أمهي ًة كبري ًة
لالسسان وص بد من التأأكيد عىل أن الفيصل يف جمال حامية البيئة واحملااظة عل ا هو صدق التوجه
اصسساين حلل املشالكتك حىت ص تبقي املعاجلة جمرد مقارابت نظرية و أقوال ص ّتصدقها ا ألاعال
مل تعد حامية البيئة خيار ًا حيمتل القبول أو الراضك بقدر ما يه مسأأةل بقاء ص حتمتل التأأجيل أو الرتايخ
يف السعي حنو تواري لك املقومات صياِحاك االبيئة مبعناها الواسع ص تعين ويئ ًا أقل من حياة اصسسان
ومس تقبهلك وعليه اال بد من تواري منظومة موامةل للعمل البييئ اجلاد هبدف خلع الوعي البييئ وتعزيزه.
وص وك أن القانون وحده مبعزل عن الرتبية ومساندة العلوم ص ميكن أن حيقع الةرض املنشود .وص خيفى
ما لالعالم من دور ابلغ ا ألمهية يف ياح أي هجد اسساين يف و ىت اجملاصت .وحامية البيئة من خالل
خلع الوعي البييئ وسرشه وتعزيزه ص ارج عن هذا التصور.
ااصعالم بوسائهل املتعددة ميارس دوراً حاسامً يف ايصال املعلومة وتثقيف الناس وتوس يع دائرة
املعراة والاهامتم خصوصا مع تطور وسائل اصتصال ورسعة نقل املعلومة .واصعالم اذلي ميكن أن يسامه
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بشلك اجيايب يف دمع هجود حامية البيئة هو اصعالم الهادف البنّاءك وهو اعالم جيب أن يقوم عىل ادارته
موخصصون يف و ىت العلوم لتكون رسالته واحض ًة وقادر ًة عىل الوصول والتأأثري يف املتلقي.
ان التمنية البيئية املنشودة تقوم عىل أربعة راكئز أساس ية تعمل لك ادلول عىل تطويرها وموابعهتا
ويه :الركةة البرشيةك والركةة املؤسساتيةك والركةة القانونيةك والركةة املاليةك اليت هتدف يف مجموعها
لتحقيع ما يسمى ابملواطنة الايكولوجية بسلواكت وتصورات جديدة للبيئة اليت س يرتعرو ا ا أبناء الةد.
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