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:ملخص
 مف أي تهديدات،لم يعد مفهوم القوة لدى الدول يركز على قض ا ا ا ااايا لمف الوحما والد ا و اية دودها
 هرت،ااة، ، يئية عيههااا الجهاادياادات الب، و ا ااا ارتبو ة خواااة لخيدة بجهاادياادات جاادياادة لهااا ععقااة بااالبداااة،ااة،خااارج
ة؛،ع، الناتجة عف الاستغعل الغيد عقعني لي وارد الئب،ة،ات البشرية السيب،ة والسيوك،بفعل التئورات التكنولوج
،
،
 هر كبعد مف، ا ل،د عري لمف الب، وفس ا ا ااب يله أع،ث تدهورت البداة وأص ا ا اابمح وس ا ا اائا ممفو ا باعياحر،
و الضوء على واقع و شكاالت لمف،ة لى سي،تهدف لوراق البمث.أبعاد لمف الوحما ض ف لمف إلانساني الشامل
،
. تكريسا لألمف اعجت ع
،ة اعستدامة، ، ا ة الجزائر بالتدكيز على تمديات الحوك ة الب،الب
:كلمات مفتاحية
. ة؛ الاستدامة؛ لمف اعجت ع، ، ا؛ وك ة ب،البداة؛ لمف الب
Abstract:
The concept of power in countries no longer focuses on issues of national security,
defense and the protection of its borders from any external threats, but rather has recently
been associated with new threats related to the environment, called environmental threats,
that have emerged due to technological developments and negative human behaviors,
resulting from the irrational exploitation of natural resources ; As the environment
deteriorated and became a risky medium, due to which environmental security was redefined
to appear as a dimension of national security within the overall human security.
The research papers aim to shed light on the reality and problems of environmental
security in Algeria by focusing on the challenges of sustainable environmental governance, to
devote to community security.
Keywords:
environment; environmental security; environmental governance; sustainability; community
security.
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مـقدمة:
لمف الب ،ا لدس مسا االلة قي، ،ة جديدة ،ولكأها مسا االلة مسا ااتاجية على الخا ااع،ديف الداخل وال ار
للحكومات؛ الكوارث الئب،ع،ة قد تفرض ضا ارائ وأعباء على الحكومات والاقتخ اااديات بش اادة ،اعش ااغعت
الخ ااناع،ة والاس ااتغعل الغيد عقعني لي وارد ،تادي لى اتائ اقتخ ااادية مكيفة ،ااه،ه عف تهديدات ص ااح،ة،
ععوة على يلااه يتفة مع م ال اداء واعراقبيأ أأ التكيفااة الحق،ق،ااة ليكوارث مثاال لعاااص ا ا ا اايد ،والتغيد اعنااا
كا اااأ ما ااد و ،ع ا اا با االا ا اااد التن ،ا ااة و ها اااكها ااا لي وارد والبداا ااة على وج ا ا ال خ ا ا ا ااو  ،والتيئ،و الغيد عقعني
ليساا،اسااات ،و هدار لرا .ا ا  ...الخ .كل هذه التمديات أثارت الشااواال اعتعيقة بال ااحة والر اه،ة والجدوى
الاقتخادية لي جت عات ة العالم.
،
أ الععقة بيأ البداة ولمف ت ثل أهدا ا كادى منذ  1980مف لدأ عديد ال اداء وض ا ا ا ا ف مج وعات
البداة واعجت ع ،مف ،ث رساام التوجهات لساااساا،ة للحكومات ض ا ف مماور الساا،اسااة الب، ،ة لي جت عات،
ومعالجة خثار لمن،ة اعتدتبة على التغيد ولمف الب ،ا ،وأمف اعجت ع ،ورسم اععالم الجديدة لي واحف خمف،
()1

الس ،ا بعد الحرب الباردة

.

كاااأ قري ،ب اا هناااا اعتداف باالأ التاالثيدات العاااع،ااة ليتغيد الب ،ا كاااس ا ا ا اابنفاااي حبقااة لو وأ والتيوث العااابر
للحدود ...الخ ،لها آثار واض ااحة على اعس ااتوى لمما بخ اافة خاص ااة ،وهذا بدوره جعل الس اايئات العس ااكرية ة
،
،
تقي،ديا يا كاأ مراد ا لألمف القومي مع اثنيأ مف
العالم أأ تدعوا لى عادة تق،،م البعد لمما واعتبار لمف
()2

أهدا الرئدس،ة:

 -1الحفاظ على السعمة إلاقي، ،ة ليدولة.
 -2الحفاظ على الشكل اعفضل للحكومة مف خعل الوسائل الس،اس،ة والعسكرية.
ساانبناول ة هذا اعقال الاس ابل الاهت ام اعوسااع بالبداة بالتدكيز على واقع و شااكاالت ا م البداة ة الجزائر
وأهم إلاجراءات التا اتبعجها الدولة على اعسااتوى الوحما مف أجل وك ة أ ضاال لهذا القئا  ،تمق،قا لألمف
اعجت ع لذا اإلش ا ا ا ااكال،ة اعئرو ة ة هذا اعقال عال  :إلى أي مدى يمكن تحليل الواقع البيئي في الجزائر
لتحديد التحديات الحقيقية التي تواجه ألامن املجتمعي ،وما هي إمكانيات تجسيد حوكمة بيئية مستدامة
وآمنة؟.
)(1

ول هذا اعوضو أا ر:

-Cf.e.g. T.F. Homer-Dixon, On the threshold : Environmental changes as Causes of Acute
Conflict in: International Security, Vol. 16, No.2(fall 1991), pp.76-116.
)(2
Cf. GA Res. 38/161 (19 December 1983) ‘process of preparation of the Environmental perspective
’to the year 2000 and Beyond
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 أهمية املوضوع:تك ف أه ،ة اعوضااو ة البمث ة قض ااايا و شااكاالت البداة مع ايدها مف القضااايا التا تئر ة الوقح
الراهف ،كالدي قراح،ة و قوق إلانس ا ا ا اااأ والتن ،ة ومكا مة إلارهاب ،والتا راجح بض ا ا ا اااعجها واس ا ا ا ااتوحنح ة
أجندات دول كثيدة مف العالم ،بعد اابشار مذه الحداثة الرأس ال،ة مع هاية الحرب الباردة وا ه،ار اععسكر
الاشتداكي، ،ث تض نح معادلة وا دة مبسيئة قائ ة على العيم والس،اسة والرأي العام الدول  .مف ثم جاء
اهت ام هاالء الناشاائيأ الساا،اساا،يأ ك ا البا ثيأ لكادي ،يأ بذله لثر الب ،ا اعرو واعساات ر ،الذي يفوق
كل تقدير أو توقع ،اب،جة ما تييف الحروب الحديثة على البداة مف تدميد وما ينعكس على باق جواا الح،اة
إلانساا،ة ك ا أأ له ،ة القخوى لي وضو تبشكل مف خعل التعرف على:
 تمديد لمف الب ،ا كخ ام أماأ لألمف العام ،ة تعة اعياحر الب، ،ة الناج ة عف الكوارث الئب،ع،ةأو البشرية بسب الع ي،ات التيريب،ة والجهل وسوء إلادارة ولخئاء الناتجة عف تخ ،م وتنف،ذ اعشروعات
والتا تنشل داخل الدولة أو عاد الحدود الوحن،ة.
 مماولة ش ا ااريت آل،ات لمف الب ،ا كوس ا اا،ية هامة و اك ة ة مس ا االلة قوق إلانس ا اااأ ض ا ا ف الحة ةبداة مس ا ااتدامة ،عف حرية اس ا ااتعادة البداة اعتض ا ااررة مف جراء الع ي،ات العس ا ااكرية ،والجهديدات الب،ولوج،ة
التا ي كف أأ تادي لى الاضئراب الاجت اع والخراعات إلاقي، ،ة ،ومماولة التعرف على مقاربة لمف الب ،ا
كدل،ل رشادي ألسال،

دارة اعوارد الئب،ع،ة وتدوير اعنتجات والنفايات بئرق عز الاستقرار الاجت اع .

 لمف الب ،ا ولمف اعجت ع ركيزتاأ ووث،قة ميزمة للحفاظ على عناصر اعم،و الح،وي وص ام أماأليعدش إلانس اااني اعش ااتدا ،مف التيوث والتدميد اع نج مف جهة وتلميأ ا ت،اجات اعجت ع لت ك،ن مف تنف،ذ
خئو التن ،ة البشا اارية ،مف جهة ثاا،ة مع مراعاة كفاية اعيزوأ الئب،ع ب يتي أشا ااكال لدوام واسا اات رار
ع ي،ة التن ،ة.
 إلاطار املنهجي للدراسة:يمتاج موض ا ا ا ااو البمث ة تمي،ينا عتغيدات اعوض ا ا ا ااو لى اقد الواقع الب ،ا و ش ا ا ا ااكاالت ة الجزائر لى
تول،فة مف اعقتدبات ي كف ج الها ة :
 املقاربة النقدية التحليلية:س ا ا ا اااعداا هذه اعقاربة ة التعرف على موقع لمف ة الس ا ا ا اا،اس ا ا ا ااة العاع،ة ،مف ،ث أه ،ت ة تمي،ل
اعجاالت الح،وية ،خاص ا ا ا ااة بعد تجاو اعفهوم التقي،دي لألمف القائم على كرة
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الداخي،ة وال ارج،ة ،كذا تتوج دراسا اابنا لى اا ااد اعجال السا ااتيدام اعقاربة النقدية لجواا لمف اعوسا ااع
ليوجود إلانساني ( لمف إلانساني) والغيد نساني ( جواا لمف الب ،ا).
 املدخل البيئي :تم الاعت اد على اعدخل الب ،ا ة هذه الدراس ا ا ااة باعتباره أهم اعداخل لس ا ا اااس ا ا اا،ة ةالتمي،ل اعتعية باعس ا ااائل الب، ،ة ،وتمي،ل أبر اعش ا اااكل التا تاثر بش ا ااكل مباش ا اار على س ا ااعمة وأمف الوس ا ااو
الب ،ا ،الذي يعدش  ، ،ك ا يركز هذا اعدخل على تلثيد اعتغيدات الدول،ة على صنع الس،اسات العامة.
 مقاربة ألامن إلانسـ ـ ـ ــاني :يعد مقتدب لمف إلانس ا ا ا اااني مف أهم اعقاربات التا ت ميز النقاش ا ا ا ااات لمن،ةاععاصا اارة ،ث يعد مرجع،ة أسا اااسا اا،ة ة مج ل السا اا،اسا ااات ،باعتباره يت ا ا ا واعشا ااهد الدول لفتدة ما بعد
الحرب الباردة التا مميزها برو واهر س ا اا،اس ا اا،ة واجت اع،ة وثقا ،ة مس ا ااتجدة :مثل تنامي الجهديدات اعرتبئة
بم،اااة إلانسا ا ا ا اااأ كااالعن

والفقر واعجاااعااة ،لمراض ولوباااة  ...وايدهااا ،مااا يسا ا ا ا اااعااد على هم و دراا هااذه

الجهديدات على ،اة إلانساا،ة ج عاء.
ك ا اس ا ا ااتدعح الدراس ا ا ااة اس ا ا ااتيدام اعقتدب اعاس ا ا ا ا ا ا ا ،الذي يم،ينا لى مدى قدرة اعاس ا ا اس ا ا ااات على
الاس ا ا ا ااتجااابااة ومواجهااة التاالثيدات الااداخي،ااة وال ااارج،ااة مف خعل ترتدبااات مع،نااة ض ا ا ا ا ف الع ي،ااة الس ا ا ا ا،اااس ا ا ا ا،اة
والس ا اا،اس ا ااات العامة والقض ا ااايا التا تهم إلانس ا اااأ ومدى عال،ة هذه إلاجراءات ،وتمق،ة التكامل والبش ا ااب،ه
الداخل وال ار أمام معضااية ما ،ويت ا ا مع اعقتدب اعاسا ا ا مف ،ث التفاععت وإلاجراءات مع مقتدب
الحكم م
الج،د ،الذي يركز على قض ا ا ا ااايا الحكم وتلثيد الفس ا ا ا اااد ،وانعدام الفعال،ة ة س ا ا ا اا،يد اعوارد الئب،ع،ة،
واسااتفزاف الئاقات واعقدرات البشاارية وتراجع لداء الحكومي وجي الجهديدات مف خعل سااف ساا،اسااات ما،
ما يسا ا ااتدع تمسا ا اايأ الفعل الحكومي ة البسا ا اا،يد عاد آل،ات ومعاييد الشا ا اافا ،ة واعس ا ا اااءلة والفعال،ة ة لداء
،
اسبنادا على الحكم الراشد والعقعا،ة عواجهة التمديات والجهديدات اعتوقعة واعمت ية
وتمق،ة الرضا العام
هذا ما يدعواا لى عادة ض ا اابو لكا ة اعس ا ااتويات والو ائ

وإلاجراءات باس ا ااتيدام مقتدب الحوك ة الب، ،ة:

وعلى كا ة النواح الاقتخا ا ا ااادية والسا ا ا اا،اسا ا ا اا،ة والاجت اع،ة ،برل،ات ومعاييد وحرق ليتدبيد والبسا ا ا اا،يد وإلادارة،
م
خاصااة على مسااتوى جاا اعشاااكل والخااعوبات التا سااب ها ال روف الب، ،ة والتقيبات الب، ،ة وما تييف مف
تاالثيدات على ل راد واعجت عااات مااا دهاادد باادوره أمف واس ا ا ا ااتقرار ل راد واعجت عااات والاادول .لااذا اااس ا ا ا اتاادامااة
العدش وتمق،ة الئ لادنة واس ا ااتقرار البداة يس ا ااتدع منا ة هذه الدراس ا ااة تو  ،مقتدب الاس ا ااتدامة الب، ،ة
وهو مقتدب يع اال على دراس ا ا ا ا ااة الئرق وإلاجراءات لتمق،ة التوا أ الب ،ا وتمي ،اال الن م الئب،ع ،ااة وك،ف ،ااة
تنوعها ،ك ا يركز على التئوير الاقتخ ا ا ا ااادي والاجت اع وكذا اية البداة ،ااه،ه على موا اة يله مع لمف
اعجت ع وإلانس اااني الش ااامل بالقض اااء على الجو والفقر وتمس اايأ معاييد التعي،م وال ااحة ومعالجة آثار م
غيد
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اعناخ والتيوث والعوامل الب، ،ة لخرى اعمي،ة والعاع،ة ،و يجاد وسائل أكثد اجاعة ل ية وسو ب ،ا ومجت ع
مستدام ب،، ،ا وتن ،ويا.
املبحث ألاول
ألامن البيئي ،ألامن املجتمعي والاستدامة البيئية :مقاربة مفاهيمية نظرية
اعتاد عي اء الس ا ا ا اا،اس ا ا ا ااة البعد الب ،ا كجاا مف جواا لمف ،و ددوا تلثيد البداة على أ ها ،جزء مف
القض،ة لمن،ة ،تم مع عادة عري مفهوم ( الوحما) كشبكة مف شبكات لمف الشامل وفشكل كامل ،في
عام  1980أدخل مفهوم لمف اعش ااتدا و عئاء كرة لمف القومي من ،
ورا أوس ااع تض اااف لى الجواا لمن،ة
التقي،دية ،وايدها مف الجهديدات الغيد تقي،دية لألمف ،على س ا ااب،ل اعثال التداجع الاقتخ ا ااادي وعدم الاس ا ااتقرار
الاجت اع والس ا ا اا،اما ا ا ا ا ،ال خ ا ا ااومات العرق،ة والفزا إلاقي،ما ،وإلارهاب الدول  ،واس ا ا اال لموال ،واعيدرات
والجري ااة العااابرة للحاادود ...الخ لااذا ع اادت اللجنااة العاااع،ااة ليبداااة والتن ،ااة لى الربو ة تقاااريرهااا الب، ،ااة مع
لمف خاصة ة تقرير بروتالند عام .1987
املطلب ألاول :البيئة وألامن
عتاد البداة اعجال الح،وي لإلنساأ الذي يعد أساس الاست رار والاستقرار ،ا ،را لغناه ب ا يمتاج مف
م
والتك ،مع مم،ئ .
موارد متنوعة ساعدت على تئوير ابتكار وسائل معدشت
الفرع ألاول :مفهوم البيئة
يعود لص ا ا ا اال اليغوي لكي ة بداة ة اليغة العرب،ة لى اعكاأ أي ازل وأقام ب  ،والبداة

اعفزل والحال

واعباءة :اعفزل أي مكاأ الذي أقام  ،)1( ،والبداة ة اعاجم الوسا ا اا،و ،جاءت ب عم اعفزل والحال ويقال بداة
()2

حب،ع،ة ،وبداة اجت اع،ة وبداة س،اس،ة

.

وتلص ا ا ا اا،ع لي فهوم اعذكور اجد ة القرآأ الكريم قول عالىَ ﴿ :و ْاذ ُك ُروا ا ْذ َج َعلَ ُ ْك ُخلَ َف َاء ِم ْن ب َ ْع ِد َعاد َوب َ َّو َأ ُ ْك
ِ
() 3
ْ
ون ِم ْن ُس ُوُو ِهوَا قُ ُص ُورا َوتَ ْن ِح ُتونَ هْجِ َبا َل بُ ُيوت فَ ْاذ ُك ُروا أ ََل َء َّ ِ
اّلل َو ََل تَ ْعث َْوا ِِف َ
اْل ْر ِض ُم ْف ِس ُ ِد َن﴾ وقول
ِِف ْ َاْل ْر ِض تَتَّ ِخ ُذ َ
() 4
أيضاَ ﴿:وا ْذ ب َ َّو ْأنَ َِل ْب َرا ِه َي َم ََكنَ هْ َبيْ ِت َأ ْن ََل ت ُ ْ ِ
اهس ُ
جو ِد﴾ .
ْشكْ ِِب َشيْئا َو َطو ِْر بَيْ ِ َت ِل َّلطا ِئ ِف َي َواهْ َقا ِئ ِم َي َو ُّاهركَّع ِ ُّ
ِ
ِ
( )1الفيدو أبادي ،القاموس املحيط ،اعجيد ،1القاهرة :دار الحديث.171 ،2008 ،
()2مج ع اليغة العرب،ة ،املعجم الوسيط ،اعجيد ،1د ،4:القاهرة :مكتبة الشروق الدول،ة،2004 ،
( )3سورة لعراف ،خية74:
( )4سورة الح  ،خية26 :
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أما مفهوم البداة اصا اائع  ،ا ،عما « :يله الوسا ااو أو اعجال الذي يعدش  ،إلانسا اااأ، ،تلثر ب وياثر
 ، ،وهذا اععم يقابي مخ ا ا ا اائلد  Environmentة اليغة الفرنس ا ا ا اا،ة التا عما مج وعة ال روف الئب،ع،ة
لي كاأ ،الذي يش اات ل على اعاء والهواء ولرض والكائنات الح،ة اعم،ئة باإلنس اااأ()1وجاء عريفها أيض ااا بل ها
اعم،و الئب،ع والخ ااناع الذي يعدش  ،إلانس اااأ ،ب ا يمتوي مف هواء وماء وتربة وكائنات ،ة ومنش اارت
أقامها إلانساأ إلشبا

()2

اجات اعتزايدة

.

وعي ،إأ معم البداة يش ا ا ا اايد لى يله الوس ا ا ا ااو الذي يعدش  ،إلانس ا ا ا اااأ ب كواات اعادية والئب،ع،ة
خدمة لح،ات كو ها اعورد لسا اااس ،لكل أشا ااكال الح،اة ،وا الهواء الذي يبنفس ا ا لعدش ا ا  ،و لرض الذي
يزرعها لألمف الغذائي ،و مخ ا ا ا اادر اع،اه والح،وااات والنباتات ،والبداة ة ص ا ا ا ااورتها لس ا ا ا اااس ا ا ا اا،ة اعوا اة بيأ
()3

إلانساأ والح،واأ والنبات

.

يعر ها كذله " أالأ بومبار  "Alain Bombardة كتاب الاس ا ااتقخ ا اااء لخيد "" La dernière Exploration
()4
،
بل ها دراسة التوا أ بيأ لاوا الح،واا،ة ،والنبات،ة واععدا،ة ،مشيدا لى وجود تناقضات ة عيم البداة .
الفرع الثاني :ألامن البيئي
لقد أصبمح الكوارث الب، ،ة مف أهم مخادر الجهديد لألمف إلانساني ،وهذه الكوارث الب، ،ة مف اع كف
أأ تكوأ كوارث حب،ع،ة مثل :الس،ول الجار ة ،رائة الغابات ،أو كوارث ب، ،ة مف صنع إلانساأ ،مثل تيوث
الهواء واع،اااه وارتفااا درجااات رارة لرض  ...الخ ،ال أ هااا ج ، ،ع اا مف اع كف أأ تكوأ يات آثااار خئيدة على
لمف الخح أو الغذائي ،أو ت لمف الش ص ا لإلنساأ ،وقد جاء ة تقرير التن ،ة إلانساا،ة التابع لياداام
إلاا ائي لألمم اعتمدة الخ ا ا ااادر ة س ا ا اانة  1994يكر س ا ا اابعة مماور لتمديد مفهوم لمف إلانس ا ا اااني و  :لمف
()5

الاقتخادي ،لمف الغذائي ،لمف الخح  ،لمف الب ،ا ،لمف الش ص ا ،لمف اعجت ع  ،ولمف الس،ام ا

.

يعتاد عالم الس ا ا ا اا،اس ا ا ا ااة الاديئاني "باري بو اأ" أ د كبار اعن ريف لألمف ة تدة ما بعد الحرب الباردة،
والذي ساااهم ض ا ف مدرسااة كوبأهاجف ودراسااات وأبماث السااعم ،ة توساا،ع مفهوم لمف والذي اعتاد مف بيأ
اعن ريف اعنت يأ لي اادرسا ا ا ا ااة إلااجييزيااة الواقع،ااة والواقع،ااة مااا بعااد البن،ويااة، ،ااث يرى باااري بو اأ ة هااذا
()1عبد اعج،د قدي ،الاقتصاد البيئي ،د ،1الجزائر :دار ال يدوا،ة.34. ،2010 ،
()2عل ميي  ،إلادارة البيئية والحماية إلادارية البيئية ،ع اأ :دار ال،ا وري العي ،ة لينشر والتو يع.31. ،2009 ،
( )3ر ات اول ،أثر الاهت ام بالبداة والع ل باعواص ا اافات العاع،ة ليبداة ()iso14000على تنا س ا اا،ة اعاس ا اس ا ااات ،مجيد جديد
الاقتخاد 02 : ،ديس اد .150. ،2007
()4عامر مم ود حرف ،إرهاب التلوث والنظام العاملي ،بيدوت :اعاسسة الجامع،ة ليدراسات والنشر والتو يع "مجد"،2002 ،
.)16-15.
()5تقرير التن ،ة إلانساا،ة ،الاداام إلاا ائي لألمم اعتمدة ،1994 ،ة تقرير من ة لمم اعتمدة ليثقا ة والعيوم.2010 ،
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،
وأخيدا
الس ا ا ا اا،اق أأ دراا معاني لمف مرتبئة بثعث وايا :الس ا ا ا اا،اق الس ا ا ا اا،ام ا ا ا ا ا لي فهوم وأبعاده اعيتيفة
قل الععقات الدول،ة( .)1لذا فهوم لمف سا ا ا ا ا باري بو اأ

الغ وض والاختعف ة تئب،قات اعفهوم ة

هو الع ل على التمرر مف الجهديد وة س ا ا ا اا،اق الن ام الدول إا يعما قدرة الدول واعجت عات على الحفاظ
على ك،ا ها اعسا ااتقل ،وت اسا ااكها الو ،في ،ضا ااد قوى التغ،يد التا يرو ها معادية ،الحد لدن ليبقاء هو لمف
م
()2
لكن يتض ف مدا معقول مف الاهت امات الجوهرية ول شرود اية هذا الوجود
.

أ لمف الب ،ا مشرو قديم ولدس ة مض وأ الحداثة التا ااتجججها لدب،ات الحديثة ،اإلسعم اادى

ص ا ا ا ارا ة بعدم التيري والفس ا ا ا اااد ،ة قول عالى:ﭐﱡﭐ َو ََل تُ ْف ِسُُُُُدُ و ْا ِ ِِ۬ا ََل ْر ِض ب َ ْعدَ ا ْصُُُُُلَ اُ ِحوَا َوا ْد ُ و ُو ا َْوف َا َو َط َمعا
ِ
ِا َّن َر ْ َْح َت َِ۬ا َّ ِّلل قَ ِر ٞ
ﲳ )3(،ويقول عالى أي ،ض اا :ﱡﭐي َ ا أَُّيُّ َا َِ۬ا ِذل َن َءا َمنُو ْا ََل َ َُتونُو ْا ُِ۬ا َّ َّلل َو َّاهر ُسو َل َو َ َُتون ُو ْا َأ َم اُنَ ا ِت ُكْ
ي ﱠ
يب ِم َن َِ۬اهْ ُم ْح ِس ِن َ
ونﱠ ﱠ( .)4البداة على هذا النمو أمااة لدى إلانس ا ا ا اااأ وج الحفاظ عيهها و ايجها مف التدميد و
َو َأ ُ ْنُت تَ ْعلَ ُم َ
()5

إلاسراف ب ا يمقة الشعور باالح اناأ ولمف

.

هر مفهوم لمف الب ،ا مف تئور مفهوم لمف الوحما ويت يز هااذا اعفهوم عف باااق اعفاااه،م كااالتن ،ااة
اعس ااتدي ة ،الحوك ة الب، ،ة  ...لخ ،)6(.النقاش ول لمف الب ،ا يعود لى س اانوات الث اادنات بالتمديد مع
ركة " توس،ع لمف" وما صا ها مف م اهر س،اس،ة وأكادي ،ة ،لى ااية بداية البسع،ن،ات، ،ث أصبمح
كرة لمف الب ،ا متض ا ا ا ا نااة ة التقااارير العاااع،ااة مثاال تقرير "بروتالنــد" واقاااشا ا ا ا ااات لمم اعتماادة ول لمف
الب ،ا ،خاصة مع تدة تزايد القية بشلأ م
غيد اعناخ وتناقص مسا ات الغابات ة العالم وارتفا درجة رارة
لرض ،ة افس الوقا ااح هور دعا اااوى عا ااادة التفكيد ة لمف الب ،ا العا ااالما )7(.و عا ااادة التفكيد ة التن ،ا ااة
تيف مف دة الفقر ،مف دوأ إلاض ا ا ا ارار بالن م إلايكولوج،ة ،والاس ا ا ا ااتفزاف الععقعني لي وارد هذا مع عدم
الاسااتقرار الساا،اما ا والفزاعات ة مناحة مف العالم على وسااائل العدش واعوارد النادرة كاع،اه وبالتال أصاابمح
قضايا البداة تلخذ ،
()8
مكااا م ،يزا ة لجندات الس،اس،ة
.

()1خرموش اس هاأ ،لمف املجتمعي مدخل لبناء ألامن إلانساني ،مجية العيوم الاجت اع،ة ،اعركز العرفي الدي قراحي أعاا،ا،
عدد 04:جواأ.88. ، 2018 ،
(2)Barry Buzan, Old Whoever and jaap the wild security, a new framework for analysis, 2011,p.122.

( )3سورة لعراف ،خية.56 :
()4سورة لافال ،خية.27 :
()5مم حواهريااة ،امو مقاااربااة جاادياادة لألمف الب ،ا وتمق،ة التن ،ااة اعس ا ا ا اتاادامااة ة الجزائر ،اعجيااة الجزائريااة لألمف والتن ،ااة،
عدد 11 :جويي،ة .160. ،2017
)(6

Jhon, Barnett, The meaning of environmental security : ecological politics and policy in the
new security era, USA : Zed Books, 2001, p.23.
)(7
Simon, Dalby, environmental security, Security Studies, 1st ed, USA; Rutledge, 2008, p.261.
)(8
Simon, Dalby.Ibid, p. 262.
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ع ،
وما ي كف القول أأ لمف الب ،ا هر ك فهوم رئد ا ة الدراسات لمن،ة بسب :
 تئور الحركات الب، ،ة ة الدول اعتقدمة تدة الستدنات. التغيد ة ال روف إلاستدات،ج،ة خاصة مأها ما عية بفتدة هاية الحرب الباردة. السع لى عادة الن ر ة مفهوم وتئب،قات لمف مف وجهة ا ر ب، ،ة. تزايد الاعتداف بالجهديدات التا يفرضها مالتغيد الب ،ا على لمف إلانساني

()1

.

أ لمف الب ،ا عب ااارة عف « وث،ق ااة ميزم ااة للحف اااظ على عن اااص ا ا ا اار اعم،و الح،وي مف التيوث ،وت االميأ
ا ت،اجات اعجت ع ،لت ك،ن مف تنف،ذ خئو التن ،ة إلانساا،ة ،مع مراعاة كفاية اعيزوأ الئب،ع ب يتي
أشا ااكال  ،لدوام واسا اات رار ع ي،ة التن ،ة هو وسا اا،ية هامة و اك ة ة مسا االلة قوق البداة اعسا ااتدي ة ،و ة
مف قوق إلانساااأ ،التا ش ا ل اسااتعادة البداة اعتضااررة مف جراء الع ي،ات العسااكرية والتيف ،مف ادرة
()2

اعوارد ،والتدهور الب ،ا والجهديدات الب،ولوج،ة »

.

الفرع الثالث :ألامن املجتمعي
يعتاد لمف اعجت ع وا ،دا مف أهم عناصر لمف إلانساني ،مف ،ث تجاو الفكرة التقي،دية ة اعتبار
لمف اعجت ع مجرد قئاا تاابع ليادولاة لى ض ا ا ا اارورة اعتبااره ك،اا ،ااا قاائ  ،اا باذاتا  ،اب،جاة الغم ة ال خ ا ا ا ااائص
اعوض ااوعات التا يرعاها

اع يزة لي جت ع مف ،ث اليغة والثقا ة واععتقدات والهوية  ...والتا تقع تمح كن
لمف اعجت ع باااعتباااره وا ا ،ادا مف لبعاااد التا ع اال ب عزل عف بعض ا ا ا اهااا البع  ،كاال بعااد مف أبعاااد لمف

إلانسا ا ا اااني الشا ا ا ااامل ي ثل اقئة مركزية ة اعسا ا ا االلة لمن،ة وحريقة لتدتد لولويات ايد أ ها تنا ا ا ا ا مجت عة
شبكة قوية مف التدابو.
لمف اعجت ع ييية توا أ عل بيأ ال خا ااوصا اا،ة ( الثقا ،ة ،الدين،ة ،اليغوية ،العرق،ة) ،ويع ل على
()3

بناااء منئة الاااادماااج والت كيأ لي واحنيأ ة بناااء مجت ع عااددي عااادل

.

يأ اااألمف اعجت ع مف من ور

لمف إلانسا اااني، ،قخا ااد ب رسا اااء ال خا ااوصا اا،ات دوأ ته دش أو قخا اااء ،مف خعل عدالة الفر
وخية آل،ات متعددة لض اأ العدالة اعجت ع،ة و عزيز سبل مساه ة اعجت عات ة

اية تجانسهم

للج ،ع،
()4

.

Jhon, Barnett, op, cit.p.194.

)(1

()2بوسئ،ية س رة" ،ألامن البيئي  :مقاربة ألامن إلانساني" ،رسالة ماجستيد ة الدراسات إلاستدات،ج،ة ولمن،ة ،جامعة الجزائر
 03كي،ة العيوم الس،اس،ة وإلاععم.06. ،2013 -2012 ،
()3خرموش ،مرجع سابة89. ،
()4أممنااد برقوق ،النظريــات ألامنيــة والدهــديــدات في منطقــة الس ـ ـ ـ ــاحــل :تموالت مفهوم لمف إلانس ا ا ا اااني .08. ،2012،عاد
الرابو:
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وعي ،ا وجهااة ا ر الح ااايااة اعجت ع،ااة يرتكز على التنو والت ااايز والتقويااة مف كاال اعياااحر والجهاادياادات،
في ل الن ام الدول اععاصا اار ،لمف اعجت ع أصا اابت مرتبو أكثد ب دى قدرة اعجت عات على الحفاظ على
س ا ا ات ال اصا ااة وة سا اا،اق ال روف اعتغيدة والجهديدات الفعي،ة أو اعمت ية لذا ا سا ااا دائرة الفقر والجو
ولم،ة والبئالة ،ولوباة ،وتدهور الغئاء النبا ي واختعل توا أ البداة مع ارتفا درجات رارة لرض وش ااد
اع،اااه  ...الخ كيهااا تادي لى التاالثيد الس ا ا ا ااييا على ميتي

اواح

،اااة البش ا ا ا اار ،م ااا دهاادد البقاااء ومف ثم لمف

إلانساني بشكل عام.
أ الجهديدات واعش ا ا اااكل والخا ا ا ارا مف أجل البقاء ،وال وف مف اعس ا ا ااتقبل كيها مش ا ا اااكل تدخل ة
،
ائاق اععض ا ااية لمن،ة اعجت ع،ة ،م ا يس ا ااتدع التدخل و ض ا اافاء الئابع لمما عيهها فا ا على اعكبس ا اابات
،
وتفاديا لفقداأ قدرة اعجت عات على عادة اتاج أا اد خخ ا ا ااوص ا ا اا،اتها ة اليعبة الثقا ،ة ،والهوية الوحن،ة،
،
تباعا ليجهديدات التا تلحة بلبعاد لمف إلانسا ا اااني ككل،
والدين،ة ،والعادات والتقال،د ،جهديد لمف اعجت ع

يادي لى توق كل لنشاائة إلانساااا،ة خاصااة ما عية بلمف إلانساااأ و الاهت امات اعلحة لألمف إلانساااني
()1

الشامل عاد العالم

.

لقاد جااء ة تقرير التن ،اة إلانس ا ا ا اااا،اة العرب،اة ،الخ ا ا ا ااادر عف برااام لمم اعتمادة إلاا اائي عري

أمف

إلانس ا اااأ ( س ا ااعمة الفرد وضا ا ا اأ ريت ) وهذا عف حرية ضا ا ا اأ الح اية مف الاس ا اابنض ا اااب الب ،ا يادة عف
الح اية مف الفقر ،واعرض ،وااجهاا قوق إلانساااأ والفزاعات والعن والق ع ،األمف اعجت ع يتوق
باق لمور(القئاعات ال سة :الس،ام ا ،الب ،ا ،العسكري ،الاقتخادي ،الثقاة )

()2

على

.

،
بناء على ما ساابة إأ لمف الب ،ا ولمف اعجت ع عامعأ أس اااس اا،اأ ة الحفاظ على اس اات رارية وبقاء
إلانس ا ا ا اااأ .تئور وتفاقم اعش ا ا ا ااكعت الب، ،ة جعل الععقة بيأ لمف الب ،ا و قوق إلانس ا ا ا اااأ ( الحة ة بداة
،
اائعقا مف أأ قوق
ا ،فة ومس ا ا ا ااتدامة ،الحة ة الح،اة  ...الخ) مف الاهت امات العاع،ة ة الوقح الراهف،
إلانساأ والبداة متدابئاأ ،الح،اة والسعمة الش خ،ة عت د باألساس على
باعقابل اجد أأ قوق إلانس ا اااأ ال ي كف

()3

اية البداة

.

ايجها ال يا كاأ كل الناس يعدش ا ااوأ ة بداة ص ا ااح،ة ،على

هذا لس ا اااس الت تع الفعل والكامل بمقوق إلانس ا اااأ مرهوأ بض ا اارورة وجود بداة س ا ااي ،ة آمنة ومس ا ااتدامة
كش ا اارد ض ا ااروري الس ا اات رار الح،اة وأي تهديد ي س ويض ا اار بالبداة يعد م
عد على ة إلانس ا اااأ ة بداة ص ا ااح،ة
www.politics-dz.com
)(1
Mahboub Al-Haq, United Nations Human report, Development report, UNDP,1994, p.03.
)(2
Jessica, Tuchman Mathews, Redefining Security 1989, Foreign affairs.p.05-06.

()3جعفري مف،دة" ،البيئة وألامن" ،رس ااالة ماجس ااتيد ة القااوأ العام ،كي،ة الحقوق والعيوم الس اا،اس اا،ة ،جامعة س اائ،
.04. ،2014-2013
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،2

ُمؤلف املقال :مسعود البل ـ ـ ـي
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م
وآمنة ل ولألج،ال القادمة)1(.وهذا ما ا م
خ ا اح عي ،اعواث،ة الدول،ة خاصا ااة اع،ثاق إلا ريقي الذي أكد ص ا ارا ة
()2

على أأ لمف الب ،ا مرتبو بوجود أمف صح مستدام ،وبداة ا ،فة خال،ة مف أي تهديد.

املطلب الثاني :ألامن البيئي والحوكمة البيئية املستدامة
ت ثل الجهديدات الب، ،ة أبر التمديات التا تواج ل راد واعاسا اس ااات والدول ،اب،جة لوض ااا الب، ،ة
اعتزايدة واعياحر التا تهدد أمف وسا ا ااعمة الكائنات الح،ة ب ا هها إلانسا ا اااأ ،إيا كاأ لمف الب ،ا هو الحفاظ
على الوسا ااو الب ،ا ب يتي خل،ات اعاس ا اسا ااات،ة ض ا ا ،ااا ليعدش اعس ا اتدام ،إأ الن ام الب ،ا اعسا ااتدام هو
الحفاظ على قاعدة مف اعوارد الئب،ع،ة مف الاس ا ا ااتفزاف الزائد لي وارد اعتجددة والناض ا ا اابة ،مف خعل التنو
الح،وي ،الاتزاأ الجوي ،اتاج،ة التدبة ولا ة الئب،ع،ة لخرى التا ال تض عادة ك وارد اقتخادية

()3

.

لذا س ااارعح الدول لى تبما آل،ات وخئو ليتخ اادي لهذه اعياحر واش ااتداا كل الفاعييأ إلاقاي و ص ااع
اع ا س ا ا ا ااات ال احاة تجاه البداة لض ا ا ا ا اأ ،اة أكثد ،
أمنا وص ا ا ا ااحة ،نجد الععقة بيأ البداة والتن ،ة ثابتة
ر
ومتكامية ة

ل وجود اقتنا تام بلأ اعشكعت الب، ،ة ال ي كف خيها عف باق القئاعات ولبعاد لساس،ة

لعسااتدامة ،ث تتل ص ة أ ها « آل،ات متدابئة ومتكامية ة حار تفاعل يبساام بالضاابو والتن ،م والتدشاا،د
،
لي وارد فا ا على قوق لج،ال الع قة مف كل أش ا ااكال الاس ا ااتفزاف» على الخ ا ااع،د الب ،ا الاس ا ااتيدام
،
اتيداما عقعا،ا م ا يزيد مف ر البقاء ،وعلى هذا لس ا ا اااس إأ البداة
لمثل لألرا.ا ا ا ا ا واعوارد اعائ،ة اس ا ا ا
والاستدامة الب، ،ة أمراأ متدابئاأ ،يعز كل مأه ا خخر ويدع

()4

.

كل هذا ياد الارتباد الوث،ة بيأ تمق،ة لمف الب ،ا والاسااتدامة الب، ،ة ،ي ت ثل

اية البداة الهدف

لول لاداام التن ،ة اعس ا ا ااتدامة ،بم،ث يتم التوا أ بيأ ا ت،اجات إلانس ا ا اااأ وبيأ حاقة تيه الن م وقدرتها
على الاست رارية والعئاء.

()1اعرجع افس .94-95 . ،
()2مبادئ اع،ثاق إلا ريقي لحقوق إلانساأ ،اعارخ ة  21أكتوبر  ،1986من ة الو دة إلا ريق،ة ،اعادة.24:
()3العاي عبد الر اأ" ،التحكم في ألاداء الشامل للمؤسسات الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية املستدامة"،
أحرو ة دكتوراه ة العيوم الاقتخادية ،جامعة ر ات عباس ،كي،ة العيوم الاقتخادية وعيوم البس،يد ،سئ- 2010 ، ،
.25. .2011
( )4ك ال مم د منخ ا ا ااوري وجودي مم د رمزي ،املراجعة البيئية كأحد متطلبات املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة املس ـ ـ ــتدامة وتحقيق التنمية
املسـ ـ ـ ــتدامة  ،اعات ر العيما الدول ول :التن ،ة اعس ا ا ا ااتدامة والكفاءة الاس ا ا ا ااتيدام،ة لي وارد اعتا ة ،يومي  08 -07أ ريل
 ،2008كي،ة العيوم الاقتخادية وعيوم البس،يد ،جامعة ر ات عباس ،سئ.57. ،2008 ، ،
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وعي،

ع م اعشاااكل التا تنت عف سااوء لداء الب ،ا لي اساسااات و دارة التمديات اعتعيقة بالح اية

أدت لى هور مفهوم الحوك ااة الب، ،ااة بش ا ا ا اكاال بااار والتا عما مج وعااة مف القواعااد والض ا ا ا ااوابو التا يتم
()1

ب وج ها دارة القئاعات والرقابة عيهها «

.

،ث يرتكز اعفهوم و ة هذا التوج على:
 السلوك ألاخالقي :أي ض اأ الالتزام لخعق تجاه القضايا واعخالد اعشتدكة. الرقابة واملسـ ــاءلة  :ويله مف خعل تفع،ل دور الفاعييأ وأصا ااحاب اعخا االحة لإلش ا اراف والرقابة علىأع ال اعن ات واعاسسات التا عم بالقضايا الب، ،ة.
()2

 -إدارة املخاطر :أي وضع ا ام إلدارة اعياحر

.

م ا س ا ا ا اابة ي كف القول أأ الحوك ة الب، ،ة اعس ا ا ا ااتدامة عما مج وعة إلاجراءات وخل،ات التن ، ،ة
لقئا البداة ،وترشا اا،د عامل إلانسا اااأ مع ب ،ت ة الاسا ااتغعل وميتي لنشا اائة ،وا عبارة عف كل ترابو
()3

بيأ مج وعة مف الفواعل الرس ،ة والغيد رس ،ة

.

ك ا يرى البع أأ تكريس لمف الب ،ا يمتاج لى ا ام ص ا ااارم وش ا ااامل ين م الس ا اايوا العام وال ا
،
امو مزيد مف التدش اا،د واعس اااءلة واعس اااول،ة مف أجل بداة آمنة ومس ااتدامة ،
بدءا بالس اايوا الفردي وص ااوال لى
اعسا ا ا ااتوى العالما.
الب، ،ة.)4(.أ ،
خيدا ولكي يتمقة لمف الب ،ا اعس ا ا ا ااتدام مف النا ،ة الن رية يرى البا ثيأ ة مجال البداة وجوب

ك ا تدعو لى ق،ادة شا ا ا ااارك،ة ومسا ا ا اااول،ة مشا ا ا ااتدكة مف أجل الحفاظ على الاسا ا ا ااتدامة

تو ر اعبادئ لسا اااسا اا،ة لضا اابو وعقينة آل،ات سا اا،يد القئا الب ،ا ،والذي يدعى بالحكومة الب، ،ة ،ومف بيأ
هذه اعبادئ اجد-:
 -1أأ الس ا ا ا اا،اس ا ا ا ااات الب، ،ة يج أأ عكس اعما ة على تن ،ة الحاجات اعجت ع،ة ،مع لخذ بعيأ
الاعتبار التنو  ،والعدالة بيأ لج،ال وت كيأ النو الاجت اع .

.19 -16.
()1اضباأ سام الديف ،محاضرات في نظرية الحوكمة ،لردأ :دار الحامد ليئباعة والنشر،2015 ،
()2مم د البشيد بف ع ر ،دور حوكمة املؤسسات في ترشيد القرارات املالية لتحسين ألاداء املالي للمؤسسة ،أحرو ة
دكتوراه تيخص عيم إلاجرام وعيم العقاب ،جامعة قاصدي مربا  ،ورقية.24. ،2013 ،
()3أس اء سعمي ،إلاعالم والاتصال كفاعل استراتيجي في إرساء مبادئ الحوكمة البيئية في ظل املخاطر وألازمات الراهنة:
الواقع واملأمول ،مجية دراسات وأبماث ،عدد 25 :ديس اد.07 ،2016
( )4خديجة ااصري ،مظاهر الهندسة املؤسساتية للحوكمة البيئية العاملية ،رسالة ماجستيد ،تيخص :دارة دول،ة ،جامعة
باتنة  ،1كي،ة الحقوق ،قسم العيوم الس،اس،ة.13. ،2012 ،
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 -2تن ،م الوص ااول لى اعوارد الئب،ع،ة واس ااتيدامها ،مف خعل تبما ا ام ليتن ،ة اعس ااتدامة للحد مف
الاستيدام اعفرد لي وارد الغيد متجددة وتدهورها.
 -3يج أأ تضا ا ا ا ف الرش ا ا ااادة الب، ،ة أأ يكوأ إلانس ا ا اااأ ممور أي نش ا ا اااد ق،قي و عال ة قئاعات
()1

الاستدامة الشامية ،خاصة قئا البداة

.

املطلب الثالث :ثنائية ألامن البيئي وألامن املجتمعي املستدامين
يقوم لمف الب ،ا اعستدام على مبادئ وآل،ات س،يدية تيضع عنئة الحكم م
الج،د ،مف جهة ومساه ة
كل لحراف ة س ا اا،يد الش ا اااوأ العامة ،و ة مبدأ اعخ ا ااالد العامة ب فهومها الواس ا ااع وباش ا ااتداا اعواحنيأ ة
اتياي قرارات ب، ،ة سي ،ة مف جهة أخرى ض ،ااا ألمف مجت ع ق،قي وشامل ،الحكم م
الج،د هو الذي يب،ت
الفرصة للج ،ع ة اعبادرة ب ا :
 وضع أسس عي ،ة لكل نشاد أو ع ل. تبادل اععيومات ول النشاحات والس،اسات ومواجهة النتائ اعتدتبة عأها. عداد س،اسات ب، ،ة ،تلخذ ة الحسباأ تلثيد باق النشاحات الاقتخادية والاجت اع،ة والثقا ،ة. ترج ة الس ا اا،اس ا ااات الب، ،ة لى برام ع ل لكل الفاعييأ ض ا ا ف قواعد قااوا،ة ،وتكي ،اعاس ا اس ا اااتببنف،ذها على أرض الواقع ومراقبجها.
 ربو إلاجراءات أو التدابيد التا تهدف لىلمف اعجت ع

اية البداة ب يتي اعاس ا ا اسا ا ااات و دراجها ض ا ا ا ف أولويات

2
( ).

بالتال إأ لمف الب ،ا اعس ا ااتدام أص ا اابت مف أس ا اااس ا اا،ات الحكم م
الج،د وض ا ا ف مماور لمف اعجت ع
ولمف إلانسا اااني بشا ااكل عام ،ث أأ جراءات
دارية ... ،الخ)،

اية البداة (قااوا،ة ،ماسا اسا ااات،ة ،اقتخا ااادية ،تكنولوج،ة،

جراءات دائ ة لجهود الدول على اعس ا ا ااتوى اعمل والعالما ة رس ا ا اااء ثقا ة ب، ،ة تبس ا ا اام

بالعقعا،ة ،إيا كاأ لمف الب ،ا هو

اية الئب،عة والبداة واعخ ا ا ا ااالد الح،وية لي واحنيأ واعجت ع والدولة

مف التاالثيدات الااداخي،ااة وكااذا الاتجاااهااات الس ا ا ا اايب،ااة ة ع ي،ااات التن ،ااة ااإأ تهااديااد ص ا ا ا احااة إلانس ا ا ا اااأ والتنو
الب،ولو وأداء الن م إلايكولوج،ة اعس ا ااتدامة قد تادي لى عدم اس ا اات رارية الحض ا ااور البش ا ااري .اإلش ا ااارة لى
الربو بيأ البداة ولمف وإلانس ا ا اااأ تكوأ أبعاد الععقة متداخية مف أجل إلانس ا ا اااأ بالدرجة لولى ،قض ا ا ااايا

()1منها وردة ،دور الرشادة البيئية في تكريس الحق في البيئة ،مجية العيوم الاجت اع،ة ،عدد 24 :جواأ .2017
()2ارفي عزو وسارة عجرود ،الحوكمة البيئية ،مقاربة مفاه، ،ة ،اعجية الجزائرية لألمف والتن ،ة ،عدد ،13:جويي،ة .2018
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لمف الب ،ا كيها تربو الع ي،ات لس ا ا اااس ا ا اا،ة التا تاثر ة اعم،و الح،وي ويات الخ ا ا ااية اعباش ا ا اارة باألنش ا ا اائة
البشرية وي كف توض،ت يله ة الجدول خ ي:

()1

فروع ألامن البيئي
 لمف الب ،ا الغذائي لمف الب ،ا الهوائي لمف الب ،ا اعائي لمف الب ،ا الخح لمف الب ،ا الاقتخادي لمف الب ،ا اعجت ع -لمف الب ،ا التثق،في

.

آليات تحقيقه
قابلية التعرض للخطر
 ضبو اقتخاديات البداة اعجاعات والفجوات الغذائ،ة ضبو جودة النشاحات الخناع،ة وإلااتاج،ة. التيوث الهوائي ولوباة الاجز اعائي والندرة اعائ،ة والجفاف - .ضبو استغعل وترش،د اع،اه ضبو معاييد ال حة اعجت ع،ة لمراض ولوباة الفتاكة ض ا ا اابو و دارة النش ا ا اااحات الاقتخ ا ا ااادية وآل،ات تدني مستوى اععدشةخية الثدوة.
 الت كيأ والر ع بيأ قدرات ل راد اقتخاديا. عدم الاستقرار والحراا السكاني التوع،ة والتنشاة الاجت اع،ة ،والتدب،ة الب، ،ة. -التيي والجهل واعرض

مف هنا يتض ااد أأ لمف الب ،ا متخ اال باعوارد ،ولمف اعجت ع ولمف الاقتخ ااادي ،هو مفتا قض ااايا
العالم اععاصر مف ،ث أأ أمف البداة مف أمف اعجت ع بخفة عامة ،ومف قضايا لمف إلانساني.
وك ا يرى بوزان ة كتاب " الشا ا ا ااع  ،الدولة وال وف لى اج ريى أكثد ش ا ا ا ا ول،ة لى القضا ا ا ااايا ،و عادة
توج ،لجوبة امو الجهديدات الجديدة ،في البيداأ الخ ااناع،ة أيض ااا ش ااكل الفزاعات الب، ،ة والتيوث النات
عف لمئار والججرة البشرية تهديدات تفوق تهديدات لمف الوحما

()2

.

()1سي،م قسوم ،لمف الب ،ا :املسألة البيئية ضمن جواب املناظرات في الدراسات ألامنية ،اعجية العرب،ة ليعيوم الس،اس،ة،
العدد2013 ،40 -39 :
()2تو ،ة بوستا ،مدرسة كوبأهااف :نحو توسيع وتعميق مفهوم ألامن ،مجية دراسات ستدات،ج،ة ،عدد مارس .2019
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املبحث الثاني
واقع ألامن البيئي في الجزائر ورهانات الحوكمة البيئية املستدامة :مقاربة ألامن املجتمعي
مع ا دياد الاهت ام بقضااايا التيوث الب ،ا ،والجهديدات التا أ ر تها تدخعت إلانساااأ الساايب،ة وساايوكات
ايد اعسا اااولة ،ضا ااا ة لى اعاس ا اسا ااات ،وضا ااع آل،ات التدخل واعراقبة ،باعتبار أأ التن ،ة وقضا اااء الحاجة
واعنفعة بلقص سرعة م كنة وبلقل التكال ، ،دوأ الاهت ام ب ا تييف هذه اع اهر مف سيب،ات على لرض
وعلى إلانساأ ،هذا ما جعل الدولة الجزائرية تقوم بتدخعت ة مجال

اية البداة.

املطلب ألاول :واقع البيئة في الجزائر
عتاد الدولة أ د أهم الفواعل ة حار التفاعل مع البداة وآل،ات

ايجها عف حرية م ارس ا ا ااة الس ا ا اايئة

العااامااة ،و عااداد أدوات الس ا ا ا ا،اااسا ا ا ا ااة الب، ،ااة على الخ ا ا ا ااع،ااد اعمل والتفاااعاال إلاقي،ما والاادول  ،وتنف،ااذ هااذه
الس ا ا ا اا،اس ا ا ا ااات ومراقبجها وتمي،ل اتائجها مع باق الفاعييأ لى جاا

قرار القواايأ والبش ا ا ا ااريعات الب، ،ة و برام

اععاهدات والاتفاق،ات اعمي،ة والدول،ة.
بااالرام مف كوأ الجزائر اادى كادى الاادول ة

ريق،ااا ال أأ مواردهااا الئب،ع،ااة الهااائيااة لم يتم مراقبااة

اس ا ا ا ااتغعلهااا وتاادهورهااا بااالوسا ا ا ا ااائاال والجهود اعئيوبااة اب،جااة عاادم خض ا ا ا ااوعهااا لتق،،م النتااائ وتمس ا ا ا اايأ هااذه
،
الس ا اا،اس ا ااات ،اهرة التيوث الب ،ا ة الجزائر ة تزايد وفش ا ااكل ميفح لعابباه، ،ث أأ تيوث الهواء مثع
أخئر اعشا ا اااكل الب، ،ة التا تهدد الجزائر اب،جة الزيادة ة قئا النقل و رق النفايات على مسا ا ااتوى البيديات
والنفايات الخ ا ااناع،ة خاص ا ااة ة اعدأ الكادى والذي يبس ا ااب س ا ا ،
انويا ة ص ا ااابة  353000الة الجهاب ش ا ااعيا
و 544000الة صابة بالربو وقد بيغح الكيفة الب، ،ة وال  % 0,9مف النات اعمل إلاج ال

()1

.

أ الوض ااع الس ااكاني وتزايد التدك،بة الس ااكاا،ة وما ينجر عف يله مف س ااوء اس ااتغعل لي دأ والجهديدات
على التوا أ الب ،ا ،كل هذا القخ ا ا ا ااور قد أدى لى يادة ة إلاع ار وبناء اعدأ دوأ ا تدام الش ا ا ا اارود الب، ،ة،
وهذا بدوره يت ثل ة ااك اش مسا ا ااا ات الغابات وا سا ا ااا مسا ا ااا ات ال ا ا ااحاري ،وتلثر التدبة وتدهور اعراع ،
وأاوا ل ،اء التا تيتفي وكذا مخااايد لسا اا اعأهارة( ،)2ضااا ة لى يله الجهديدات أصاابمح شا ل كذله
ارتفااا مس ا ا ا ااتويااات ثاااني أكس ا ا ا ا،ااد الكربوأ ،واايفاااض حبقااات اع،اااه الجو ،ااة وارتفااا درجااات الحرارة وجفاااف
()3

ل هار ...الخ

.

()1خعدي س ،ة ،حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة مع دراسة حالة الجماعات املحلية بالجزائر ،رسالة ماجستيد ة
عيوم البس،يد ،جامعة الجزائر ،3كي،ة العيوم الاقتخادية وعيوم البس،يد.2013 -2012 ،
Mostefa Khaiati, démographie et population, Alger : OPU, 1996, P 09.

()3الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،و ارة ته،اة إلاقي،م :تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر.2000 ،

54

)(2

عنوان املقال :إشكاالت ألامن البيئي في الجزائر :نحو حوكمة بيئية مستدامة وتحقيق ألامن املجتمعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع مر ية الث اادنات لى ااية بداية البسا ا ا ااع،نات عر ح الجزائر مشا ا ا اااكل اقتخا ا ا ااادية كاايفاض سا ا ا ااعر
البتدول وتدهور الوض ا ا ااع الاجت اع وارتفا نس ا ا اابة البئالة وعودة لمراض اعتنقية عف حرية اع،اه ة ل ،اء
واعناااحة الحض ا ا ا ااريااة ،نوع،ااة الهواء ة الجزائر عرف عاادة اختعالت خاااص ا ا ا ااة تيااه اعنبعثااة مف عاادد كبيد مف
لنشاائة خاصااة عوادم الساا،ارات ،ولنشاائة الخااناع،ة ،اعييفات اعفزل،ة والزراع،ة ،التد اة اعفزل،ة ،رق
()1

النفايات الخيبة ة الهواء الئية

.

ك ا أأ نشاء مناحة التوسع الخناع خاصة ة الشريو السا ل وأخرى ة اعناحة الزراع،ة ،بئريقة
عشا ااوائ،ة دوأ مراعاة ليشا اارود واعناو التكنولوج،ة لقل تيويثا ولكثد تيويثا ليئاقة واعواد لول،ة واع،اه،
()2

ومكا مة التيوث كاأ ل اخد مف تهديد البداة و عريضها لي ياحر

وعدم تو يد أجهزة كش

.

ض ااا ة لى ما س اابة عاني الجزائر مف مش ااكية تبذير وس ااوء اس ااتغعل موارد اع،اه ،والبس ااربات والس ااقي
العش ااوائي ،واختعد اع،اه النق،ة ب ،اه الخ اارف الخ ااح م ا أدى لى اابش ااار لمراض ولوباة عف حرية اع،اه
()3

كالت،فوئ،د واععريا والكوليدا

.

،
،
سنويا يعد مشكع يارق الحكومة
ك ا أأ اتاج اع،اه القذرة الحضرية والذي يقدر با ا ا ا ا ا ا ا ا ا  600مي،وأ م3
،
تهديدا خ ،
ئيدا
الجزائرية، ،ث تقدر نسبة صرف اع،اه الع وم،ة ما يعادل  ،% 85خاصة ة الودياأ ما يشكل
على اوع،ة اع،اه الس ا ا اائم،ة ،هناا أجزاء هامة مف الودياأ عاني مف التيوث مثل ( تا نة ،اعكره ،الش ا ا ااي ،
()4

الخ ااومام ،الس اادبوس)

.

األنش اائة الخ ااناع،ة س اااه ح بقدر كبيد ة اابش ااار تيوث اع،اه وبياص ااة م،اه البمر

اب،جة قربها مف السوا ل دوأ معالجة مسبقة ،ضا ة لى ما تييف السفف وااقعت النفو مف مشاكل ب، ،ة
تهدد الثدوة الس ك،ة.
()5

أ أكاد التمديات التا تواج البداة ة الجزائر ولها آثار على س،يد أضرارها ي كف ج الها ة :
الفرع ألاول :التصحر

()1الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،الديواأ الوحما لإل خاء ،تقرير عن الجزائر في أرقام،2004 ،
()2أ د ملحة ،الرهانات البيئية في الجزائر ،الجزائر :مئبعة النجا .210. ،2006 ،

.51.

()3أس اء ر اق ،آليات تمويل سياسة حماية البيئة في الجزائر ،مذكرة ماجستيد ،جامعة الجزائر ،كي،ة العيوم
الاقتخادية وعيوم البس،يد.2008 - 2007 ،
()4الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،و ارة ته،اة إلاقي،م :تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر،2000 ،
.30 .
( )5رواد اح ة الزهراء وجهاد بف عث اأ ،التقييم الاقتصادي للتلوث البيئي وأثره على النمو الاقتصادي ،دراسة الة
الجزائر ،مجية إلاستدات،ج،ة والتن ،ة ،عدد.108 . ،2014 ،07 ،04 :
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أص ا اابمح مش ا ااكية الت ا ااحر قض ا اا،ة اس ا ااتاجال،ة بالن ر لى أبعادها ال ئيدة على اعدى البع،د ،خاص ا ااة
تدهور لرا .ا ا ا ا ا الذي يادي لى التلثيد على إلااتاج الزراع  ،اعراع  ،الغابات ومف ثم الاقتخا ا ا اااد الوحما ككل،
،ث أأ  % 44أي  9معييأ هكتار مف لرا .ا ا ا ا ا اعزروعة

مهددة بالت ا ا ا ااحر ،وهذا بس ا ا ا ااب الااتقال مف

لا اد التقي،دية لتدب،ة اعاش ا اا،ة والزراعة لى لا اد الحديثة ،ضا ا ا

لى يله الرع الغيد مراق وايدها يا

لم يتم اتياي جراءات عاجية لععج هذه اعشاكل.
غيد أا اد

 النفايات :شا ااكل النفايات الخا اايبة ،واعفزل،ة بياصا ااة أكاد مشا ااكية تواجهها الجزائر بسا ااباععدشا ا ااة وكذا التئور ة م،داأ التخا ا اان،ع والاسا ا ااجهعا وتزايد لاوا اعيتيفة لينفايات ك  ،ا ،
واوعا ،وهذا كي
يعتاد مخد ،را ر ،
ئدسا لتيوث البداة ة الجزائر بسب حب،عجها الس ،ة ،و شودهها لي ن ر العام.
الفرع الثاني :التملح ،نوعية التربة والنطاق النباتي
يعتاد الت لد اهرة تخا ااد السا ااهول الزراع،ة ليغرب الجزائري وفع

مناحة الجنوب الشا اارق  ،ااه،ه

عف ارتفا اع،اه ،كل هذا يبسااب ة صااعود الحقول الجو ،ة وتزايد اعيو ة وا ساااعها .ك ا أأ أكاد التمديات
الحال،ة ليتدبة بالنس ا ا اابة لحالة الجزائر هو تلثرها بالتئور الخ ا ا ااناع والب،ولو والنقل الادي والبمري والجوي
وما ينت عن مف أضرار اب،جة اابعاثات ثاني أكس،د الكربوأ ،ااه،ه عف أأ مج ل لرا .ا اعستغية ليزراعة
ال تتعدى مسا ااا جها ما نس اابت  % 18,75وتوجد مج يها ة اعناحة السا ااا ي،ة و عرضا ااة ليتدهور والااجراف
()1

والت حر

.

الفرع الثالث :الانجراف الناتج عن عمل الرياح
الايخ ا ااد بخ ا اافة رئدس ا اا،ة اعناحة الجا ة ،واخ ا ا الجا ة ،ومع مرور الوقح أص ا اابت لهذه ال اهرة أبعاد
واسعة، ،ث يمت ل أأ تت حر وال  500,000هكتار مف أرا .ا اعناحة السهب،ة ،ك ا أأ  07معييأ هكتار
مهااددة مباااش ا ا ا اارة بهااذه ال اااهرة م ااا يادي لى التقي،ص التاادريل ليغئاااء النبااا ي ة اعناااحة تيااه و لى تجريااد
لرا .ا مف تربجها بفعل الريا

()2

.

املطلب الثاني :رهانات تسيير وحوكمة البيئة في الجزائر :آفاق تكريس ألامن البيئي املستدام

()1الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،و ارة ته،اة إلاقي،م :تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر،2000 ،
.25
.27-26 .
( )2افس اعرجع،
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أولا ااح الحكوما ااة الجزائريا ااة اهت ا ااا ،م ا اا با ااالبداا ااة مف خعل الق،ا ااام بعا اادة جراءات اا ااذكر مأها ااا إلاجراءات

اعاس اسااات،ة والبشااريع،ة وأخرى اقتخااادية وتكنولوج،ة( ،)1هذا كي مف أجل دارة ب، ،ة ،ك ا ت ا ا يله مع
إلاجراءات والشرود التا مف شل ها ضفاء الحكم الج،د على أع ال الحكومة كاعشاركة والشفا ،ة واعساءلة
والعمركزية ،ودولة الحة والقااوأ  ...لخ إلاجا إلاصع ات والس،اسات الاقتخادية ك ا ا م يله ة تدات
ال قة مفاه،م أكثد دقة ة عاميها مع قئاعات السا ا اا،اسا ا ااات الع وم،ة ،كال

ا ا ا خا ا ااة والتمول الدي قراحي

وقض ا ا ا ااايا اعجت ع اعدني ،كقض ا ا ا ااايا لتمق،ة التن ،ة  ،وقد اعتاد البنه الدول عام  1992الحكم الراش ا ا ا ااد أو
الحوك ة أو الرش ااادة ،الئريقة التا يتم مف خعلها دارة اعوارد الاقتخ ااادية والاجت اع،ة بغ،ة تمق،ة التن ،ة
()2

واستدامة البداة الداع ة لها

.

لذا اجد أأ مفهوم الرش ا ا ا ااادة الب، ،ة أو الحوك ة الب، ،ة عما ك،
اعياحر واعش ا ااكعت الب، ،ة اعس ا ااتجدة ،أو

يتم التعامل داخل اعجت عات مع

التفاعل بيأ اعاسا ا اس ا ااات الرسا ا ا ،ة وباق الفواعل اعجت ع،ة ة

مجال تمديد اعياحر الب، ،ة وك،ف،ة التخاادي لها ويله مف خعل وضااع ساا،اسااات وبرام وخئو ب، ،ة ع ل
()3

على تنف،ذها

.

الفرع ألاول :إلاجراءات املؤسساتية في مجال البيئة
بدأ الاهت ام بالبداة ،
مبكرا ة الجزائر، ،ث بعد اعشا اااركة ة مات ر سا ااتوكهولم سا اانة  1972تم نشا اااء
اللجنة الوحن،ة ليبداة س ا اانة  1974كه،اة اس ا اابش ا ااارية وكااح أول جها مركزي لح اية البداة ،ثم ااتقيح مه ة
اية البداة بيأ العديد مف اله،اات ولجهزة لى أأ ش ا ا ا ااكيح و ارة البداة والئاقات اعتجددة، ،ث دد
 ،ا بعد اعرس ااوم التنف،ذي رقم  364 -17اعارخ ة ديسا ا اد 2017ص ااع ،ات و ير البداة والئاقات اعتجددة
()4

تمح وصاية الو ارة

.

باإلض ا ااا ة لى و ارة البداة والئاقات اعتجددة ،
ال،ا هناا ه،اات وس ا اا،ئة خاص ا ااة بم اية البداة تمح
وص اااية الو ارة مثل مركز تن ،ة اعوارد الب،ولوج،ة ،الوكالة الوحن،ة ليتغيدات اعناخ،ة وماسا اس ااات أخرى يات

( )1ريد عبة و س اع،ل مناصرية ،آليات حماية البيئة في الجزائر في ظل التنمية املستدامة ،مداخية قدمح ة اعيتق الوحما
ول :آ اق التن ،ة اعستدامة ة الجزائر ومتئيبات التله،ل الب ،ا لي اسسة الاقتخادية ،جامعة  08ماي  ،1945جامعة
قاعة.08 ،2016 ،
( )2هيد عبد الكريم الكايد ،الحكمانية :قضايا وتطبيقات ،القاهرة ،اعن ة العرب،ة ليتن ،ة إلادارية.120 ،2003 ،
)(3

KazuKatoyoheiHarachima, Improving Environmental Governance in Asia Synthesis of Nine
country studies, united nations working papers, 2001, p 24.

()4الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،الجريدة الرسمية ،العدد ،74 :ديس اد.2017 ،
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حابع ع ومي ص ا ااناع وتجاري ،كاعرص ا ااد الوحما ليبداة والتن ،ة اعس ا ااتدامة ،واععهد الوحما ليتكوينات الب، ،ة
()1

واعركز الوحما لتكنولوج،ات اتاج أكثد اقاء ...

.

الفرع الثاني :إلاجراءات التشريعية
ع يح الحكومات اعتعاقبة ة الجزائر على ص ا اادار اليوائت والنخ ا ااو
،ث دد قااوأ البداة ة الجزائر ثعث مجاالت رئدس،ة تنئوي عيهها
 اعجال لول خا

بم اية الئب،عة بخاافة عامة ،ويتضا ف

القااوا،ة ة مجال

اية البداة،

()2

اية البداة و :

اية الح،وااات والنباتات ،واعم ،ات

الئب،ع،ة ،والحضائر الوحن،ة.
 اعجال الثاني ويتعية بم اية أواسو الاستقبال و الهواء واع،اه والبمر.
 اعجال الثالث ودهتم بالح اية مف اعضار التا تمدثها النشاحات الاقتخادية اعيتيفة.
،
ك ا ش ا ا ا ااهدت البش ا ا ا ااريعات الب، ،ة ة الجزائر ،
تئورا ملحو ا منذ الس ا ا ا اابع،نات اب،جة لقرارات اعات رات
الع قاة ،مف خعل ياادة القواايأ الب، ،اة ،و نش ا ا ا اااء ه،ااات وتئب،ة الغراماات بمة اعياالفيأ ،ال أأ يلاه لم
ينعكس على دور الو ارة وميتي الفاعييأ مف ،ث الشا ا ا اراكة مع باق الفاعييأ الرسا ا ا ا ،يأ والغيد رسا ا ا ا ،يأ،
،
،اث يعتاد قئاا البدااة مف أكثد القئااعاات تاداخع مع القئااعاات لخرى كو ارة الس ا ا ا ااكف والع راأ واعاديناة
الا
وباق القئاعات التا عم باألمف اعجت ع الش ا ااامل .لذا اجد اعش ا اار الجزائري قد أوجد ترس ا ااااة مف القواايأ
ة مرا ا اال ال قا ااة لح ا ااايا ااة البداا ااة وتمق،قا ااا ليتن ،ا ااة اعس ا ا ا اتا ااداما ااة اا ااذكر مأها ااا قا ااااوأ  19 -01اعارخ ة 12
ديس ا اد 2001والذي يتعية ببساا،يد النفايات ومراقبجها مف ،ث يجاد آل،ات وماس اسااات سااهر على وضااع د
العقعني لكل النفايات الناتجة عف ع ي،ة إلااتاج والاس ا ا ا ااتغعل ،ما عز كذله هذا إلاجراء بإنش ا ا ا اااء ش ا ا ا اارحة
خاااصا ا ا ا ااة بم ااايااة البداااة ،وتاادع،م هااذا القااااوأ بقااااوأ  20 -01اعارخ ة  12ديس ا ا ا ا اد 2001واعتعية بجه،اااة
()3

إلاقي،م وتن ،ت اعستدامة ،والذي دد التوجههات ولدوات اعتعيقة بجه،اة إلاقي،م ته،اة مستدامة

.

()1بل يد ايية ،وعد معزو ي ،البنى التحتية للحوكمة البيئية كاتجاه لتحديث القطاع العام وتطوير الحوكمة ،مداخية
قدمح ة اعيتق الدول ول :تفع،ل الدور التن وي ليقئا العام كرل،ة ليأهوض باالقتخاد خارج اعمروقات ،يومي 28-27
او اد ،2018كي،ة العيوم الاقتخادية والتجارية وعيوم البس،يد ،جامعة البي،دة .09 ،2018 ،02
()2أ د لكمل ،مفهوم البيئة ومكاندها في التشريعات الجزائرية ،مجية اعفكر ،عدد.237 ،2018 ،07 :
()3الجريدة الرس ا ا ،ة ،الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الش ا ااعب،ة ،قااوأ رقم 19 -01 :اعارخ ة  12ديس ا ا اد ،2001اعتعية
ببس،يد النفايات ومراقبجها و الجها ،العدد ،77 :الخادرة بتاريخ  15ديس اد.2001
 وقااااوأ 20 -01 :اعارخ ة  12ديس ا ا ا ا اد ،2001اعتعية بجه،اااة إلاقي،م وتن ،تا اعس ا ا ا اتاادامااة ،الجرياادة الرس ا ا ا ا ،ااة ،عاادد،77 :.18-09 .
الخادرة بتاريخ  15ديس اد ،2001
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ي كف القول أأ القااوايأ اعذكوريف قد ددا تدخل الدولة ة

اية البداة ولوس ا ا ا اااد الئب،ع،ة مف

اعييفات والنفايات ،وضا اارورة يجاد سا اا،يد عقعني لها ،مف أجل ترق،ة الع ل الب ،ا اعسا ااتدام ،باإلضا ااا ة لى
قااوأ  10 -03اعارخ ة  30جويي،ة  ،2003وهو يعد حا ،را من  ،ا ليع ل الب ،ا اعس ا ا ا ااتدام ة الجزائر مف كل
أش ا ا ااكال التيوث والاعتداءات ،ك ا اص على آل،ات الرقابة لي ما ة على جودة اعوارد الئب،ع،ة ،ض ا ا ااا ة لى
وضا ااع معاييد لإلش ا اراف الذا ي لأل راد واعاس ا اسا ااات ،و دراج يله ض ا ا ف سا اا،اسا ااات التعي،م ،ااه،ه عف وضا ااع
جراءات ج رك،ة وأخرى جبائ،ة ،بيخو

جي أجهزة ومعدات لعستيدام ة ع ي،ات الحد مف التيوث(.)1

ك ااا اجااد القااااوأ  09 -04اعارخ ة  14أوت  ،2004واعيخ ا ا ا ااص ل ية الوسا ا ا ا ااائاال الض ا ا ا ااروريااة لتدق،ااة
الئاقات اعتجددة ة حار برام التن ،ة اعس ا ا ااتدامة ،والذي ينص صا ا ا ارا ة على الاس ا ا ااتيدام لمثل ليئاقات
اعتجددة والبديية والحد مف التيوث ،ومكا مة التغيدات اعناخ،ة وتلثيداتها ،وتث يأ مخ ا ا ا ااادر الئاقة والحفاظ
عيهها( .)2ل،ل ي بعدها وة حار التعديل الدس ا ا ا ااتوري ،ض ا ا ا ا ف اعادة  ،68وبياص ا ا ا ااة قااوأ  01 -16اعارخ ة 06
مااارس ، ،2016ااث تنص اعااادة اعااذكورة على أأ لي واحف الحة ة بداااة مس ا ا ا اتاادامااة ،س ا ا ا ااي ،ااة ،بم،ااث ع ال
الدولة على الحفاظ على البداة ،ويمدد القااوأ واجبات لش ا ا ا ا ا

الئب،ع،يأ واععنوييأ لح اية البداة »،

لذا يعد هذا القااوأ أسا ا ا ااام ا ا ا ا ا ة تمديد اعسا ا ا اااول،ات والحقوق ،مف ،ث يادة الاهت ام ب وضا ا ا ااو البداة،
وتلك،د الحة الب ،ا كل د أهم قوق إلانساأ ودع ها ة الوقح الراهف

()3

مف خعل ما سبة مف عرض ليقواايأ والب شريعات بيخو
العااامااة الب، ،ااة ة الجزائر قااد س ا ا ا ااايرت التئورات العاااع،ااة ة مجااال

.

اية البداة ي كف القول أأ الس،اسات
ااايااة البداااة ،ال أ هااا ايد عااالااة ة لزام

الج ،ع بله ،ة البداة ة لمف اعجت ع وإلانساااني الشااامل ،ضااا ة لى ضااع اعاس اسااات والتيئ،و الب ،ا
إلاقي،ما واعمل  ،ض ا ااا ة لض ا ااع التعاوأ الدول لحل اعش ا ااكعت الب، ،ة ،خاص ا ااة ما عية بم اية اعم ،ات
الئب،ع،ة والتيوث والتييص مف النفايات ،ك ا تجدر إلاش ا ا ا ااارة لى ض ا ا ا ااع

لداء الحكومي م ثية ة اله،اات

اعركزي ااة ك ااالو ارات واله،ا ااات الوحن ،ااة ،أو على اعس ا ا ا ااتوى اعمل ك اااللج اااأ لهي ،ااة ومن ااات اعجت ع اع اادني
واعديريات الفرع،ة.

()1الجريدة الرس ،ة ،الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،قااوأ رقم 10 -03 :اعارخ ة  20جويي،ة  ،2003اعتعية
بم اية البداة ة حار التن ،ة اعستدامة ،الجريدة الرس ،ة ،عدد ،43:الخادرة بتاريخ  20يول،و.03 ،2003 ،
()2الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،الجريدة الرسمية ،قااوأ  ،09 -04اعارخ ة  14أوت  ،2004اعتعية بتدق،ة
الئاقات اعتجددة ة حار التن ،ة اعستدامة ،الجريدة الرس ،ة عدد ،52 :الخادرة بتاريخ  18أوت .09 ،2004
()3الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،الجريدة الرسمية ،قااوأ  01 -16مارخ ة  6مارس  ،2016يتض ف التعديل
الدستوري ،الجريدة الرس ،ة عدد 14 :الخادرة بتاريخ  07مارس .04 ،2016
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على الرام مف أأ الحكومات اعتعاقبة قد س ا اااه ح ب جهوداتها اعمدودة لح اية البداة ،ال أ ها تجاب
ج ية مف التمديات ي كف ج الها ة :
 -ضع

أداء لجهزة الحكوم،ة وباق اله،اكل اععن،ة ب راقبة و اية البداة.

 انعدام أجهزة التببع والرقابة ،وآل،ات متابعة الادام اعتعيقة بتمق،ة الاستدامة الب، ،ة والتن وية. باالرام مف وجود ش ا ا ا ااريعااات وأجهزة ض ا ا ا ا ف و ارة البداااة كه،اااة مركزياة ال أ هااا تبس ا ا ا اام بعاادم اعرواةومواكبة التغيدات الب، ،ة والاجت اع،ة اعمي،ة والعاع،ة.
خاتــمة:
مف خعل هذه الدراس ا ااة عد مس ا االلة لمف اعوس ا ااع أو الش ا ااامل مس ا االلة ااية ة له ،ة اب،جة ش ا ااع
و عقد الح،اة إلانسا ا اااا،ة التمديات والجهديدات الب، ،ة ،الفقر ،الحروب وعدم الاسا ا ااتقرار السا ا اا،ام ا ا ا ا ،وادرة
،
تهديدا لألمف إلانسا ا ا اااني بشا ا ا ااكل عام ،ويعد لمف الب ،ا أ د
اعوارد ،وال وف مف اعسا ا ا ااتقبل  ...لخ كيها ت ثل
لع دة اعه ة ة برام التن ،ة اعسا ااتدامة ،وم ا الشا ااه  ،أأ الجزائر وا دة مف الدول اععن،ة بالجهديدات
الب، ،ة التا تأهه الحكومات ة اعت اد مقاربة يات جدوى للحفاظ على البداة مف جهة ،ومجابهة الجهديدات
والعوائة اعبشااابكة ماس اسااات،ا ،و جر ،
ائ،ا مف جهة ثاا،ة ،ا ،را عا تييف مف آثار تهدد الاسااتقرار اعجت ع أو ما
يئية عي ،باألمف اعجت ع .
لذا الجزائر أمام تمدي أساااما ا ال،وم ة وضااع اسااتدات،ج،ة قائ ة على ساا،اسااات ب، ،ة ،تتكامل مع باق
،
الس ا اا،اس ا ااات ضا ا ا ف خئة الاس ا ااتدامة الش ا ااامية قابية ليتجس ا اا،د على أرض الواقع ،فا ا على الغم الئب،ع
وتنو الوس ا ا ااو الب ،ا ،وتن ،ة اعجت عات بتيب،ة وتئوير اج،اتها ولج،ال القادمة ض ا ا ا ف بداة ص ا ا ااح،ة آمنة
وسي ،ة.
 استنتاجات ومقترحات: لمف الب ،ا هو عخ الاستدامة ،بالبسااد مع لمف اعجت ع ولمف إلانساني اعستدام. لمف اعجت ع ضا ا ا اارورة ملحة للحفاظ على التجانس الاجت اع وعلى البداة وال ا ا ا ااحة ومماربة الفقرأساس بناء التوا ة الاجت اع  ،ض ف حار ماسسا ي عال و كامة ج،دة.
 ي كف اعتبااار البداااة أهم دعااائم التن ،ااة اعس ا ا ا اتاادامااة ،لااذا وجا الحفاااظ عيههااا واس ا ا ا اتاادامااة مقوماااتهااا،
و اية مواردها ض ،ااا لتن ،ة مستدامة مف جهة ،و فا ا لحة لج،ال الع قة.
 ي ثاال لمف الب ،ا ص ا ا ا ا ااام أماااأ لألمف اعجت ع  ،لااذا وج ا تاادع ،ا بااالبش ا ا ا ااريعااات الع مااة ة حااارستدات،ج،ة ب، ،ة مف شل ها تمق،ة لمف والرخاء والاستقرار ليدولة ة حار الحكم م
الج،د.
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 تمق،ة لمف الب ،ا اعس ااتدام ة الجزائر يقتضا ا ا كامة ب، ،ة مف شا اال ها ،أأ تدعم مسا ااتقبل لج،الالقادمة.
 الحوك ة الب، ،ة اعس ا ا ااتدامة آل،ة ج،دة لتمق،ة جودة ميرجات الس ا ا اا،اس ا ا ااات الب، ،ة ة الجزائر ،لذاوج بناء من ومة توا ة و ج ا

ول الس،اسات العامة الب، ،ة بالتكامل مع باق القئاعات ة الدولة.

 ض اارورة الحفاظ على مقدرات الدولة ،بتعزيز الثقة ة الس اا،اس ااات القئاع،ة خاص ااة الب، ،ة مأها كو هاص ام أماأ لتمق،ة متئيبات التن ،ة الاقتخادية والاجت اع،ة الشامية واعتكامية.
 -ض اارورة بناء قدرات الفواعل الغيد رس ا ،ة مف ايد الدولة لدعم الجهود ة مجال

اية البداة والع ل

على تئب،ة القواايأ.
 -ر ع مس ااتوى الوع اعجت ع

ول القض ااايا الب، ،ة اعخ اايدية كو ها مس اااول،ة ج اع،ة ببش ااج،ع الع ل

الج عوي.
 خية مراكز بمث ،وأخرى إلدارة ل مات الب، ،ة اعيتيفة السااتقخاااء أسااباب التدهور الب ،ا ة الجزائروالع ل على معالجة اعياحر والجهديدات واسبباقها والتاج،ل ب ماربجها.

قائمة املصادر واملراجع:
أوال املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادر
 -1القرآن الكريم.
 -2املعاجم والقواميس:
 -1الفيدو أبادي ،القاموس املحيط ،اعجيد ،1القاهرة :دار الحديث.2008 ،
 -2مج ع اليغة العرب،ة ،املعجم الوسيط ،اعجيد ،1د ،4:القاهرة :مكتبة الشروق الدول،ة.2004 ،
-2القوانيـ ـ ـ ـن:
 .1الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،الجريدة الرسمية ،العدد ،74 :ديس اد.2017 ،
 .2الجريدة الرس ا ا ا ،ة ،الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشا ا ااعب،ة ،قااوأ رقم 19 -01 :اعارخ ة 12
ديس ا ا ا ا اد ،2001اعتعية ببس ا ا ا اا،يد النف اااي ااات ومراقبجه ااا و الجه ااا ،الع اادد ،77 :الخ ا ا ا ا ااادرة بت اااريخ 15
ديس اد.2001
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 - .3وقااوأ 20 -01 :اعارخ ة  12ديس اد ،2001اعتعية بجه،اة إلاقي،م وتن ،ت اعستدامة ،الجريدة
الرس ،ة ،عدد ،77 :الخادرة بتاريخ  15ديس اد .2001
.4

الجريدة الرس ،ة ،الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،قااوأ رقم 10 -03 :اعارخ ة 20
جويي،ة  ،2003اعتعية بم اية البداة ة حار التن ،ة اعستدامة ،الجريدة الرس ،ة ،عدد،43:
الخادرة بتاريخ  20يول،و.2003 ،

.5

الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،الجريدة الرسمية ،قااوأ  ،09 -04اعارخ ة  14أوت
 ،2004اعتعية بتدق،ة الئاقات اعتجددة ة حار التن ،ة اعستدامة ،الجريدة الرس ،ة عدد،52 :
الخادرة بتاريخ  18أوت .2004

 .6الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،الجريدة الرسمية ،قااوأ  01 -16مارخ ة  6مارس
 ،2016يتض ف التعديل الدستوري ،الجريدة الرس ،ة عدد 14 :الخادرة بتاريخ  07مارس .2016
ثانيا :املراجع:
 -1الكت ـ ـ ـ ـ ـب:
-2
-3

أ د ملحة ،الرهانات البيئية في الجزائر ،الجزائر :مئبعة النجا .2000 ،
هيد عبد الكريم الكايد ،الحكمانية :قضايا وتطبيقات ،القاهرة ،اعن ة العرب،ة ليتن ،ة إلادارية،
.2003

-4

عامر مم ود حرف ،إرهاب التلوث والنظام العاملي ،بيدوت :اعاسسة الجامع،ة ليدراسات والنشر
والتو يع "مجد".2002 ،

 -5عبد اعج،د قدي ،الاقتصاد البيئي ،د ،1الجزائر :دار ال يدوا،ة.2010 ،
 -6عل ميي  ،إلادارة الب، ،ة والح اية إلادارية الب، ،ة ،ع اأ :دار ال،ا وري العي ،ة لينشا ا اار والتو يع،
.2009
 -7اضباأ سام الديف ،محاضرات في نظرية الحوكمة ،لردأ :دار الحامد ليئباعة والنشر.2015 ،
 -2املقاالت العلمية:
 .1أ د لكمل ،مفهوم البيئة ومكاندها في التشريعات الجزائرية ،مجية اعفكر ،عدد.2018 ،07 :
.2

أس اء سعمي ،إلاعالم والاتصال كفاعل استراتيجي في إرساء مبادئ الحوكمة البيئية في ظل
املخاطر وألازمات الراهنة :الواقع واعلمول ،مجية دراسات وأبماث ،عدد 25 :ديس اد.2016

 .3تو ،ة بوسااتا ،مدرسااة كوبأهااف :نحو توســيع وتعميق مفهوم ألامن ،مجية دراسااات سااتدات،ج،ة،
عدد مارس .2019
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 .4خرموش اس ا ا اهف ،لمف املجتمعي مدخل لبناء ألامن إلانسـ ــاني ،مجية العيوم الاجت اع،ة ،اعركز
العرفي الدي قراحي أعاا،ا ،عدد 04:جواأ. 2018 ،
 .5رواد اااح ااة الزهراء وجه اااد بف عث اااأ ،التقييم الاقتصـ ـ ـ ـ ــادي للتلوث البيئي وأثره على النمو
الاقتصادي ،دراسة الة الجزائر ،مجية إلاستدات،ج،ة والتن ،ة ،عدد.2014 ،07 ،04 :
.6

سي،م قسوم ،لمف الب ،ا :املسألة البيئية ضمن جواب املناظرات في الدراسات ألامنية ،اعجية
العرب،ة ليعيوم الس،اس،ة ،العدد.2013 ،40 -39 :

 .7ارفي عزو وس ا ا ااارة عجرود ،الحوكمة البيئية ،مقاربة مفاه، ،ة ،اعجية الجزائرية لألمف والتن ،ة،
عدد ،13:جويي،ة .2018
 .8ر ات اول ،أثر الاهت ام بالبداة والع ل باعواص ا ا ا اافات العاع،ة ليبداة ()iso14000على تنا س ا ا ا اا،ة
اعاسسات ،مجلد جديد الاقتصاد 02 : ،ديس اد .2007
 .9مم حواهرية ،نحو مقاربة جديدة لألمن البيئي وتحقيق التنمية املسـ ـ ـ ــتدامة في الجزائر ،اعجية
الجزائرية لألمف والتن ،ة ،عدد 11 :جويي،ة .2017
.10

منها وردة ،دور الرش ـ ـ ــادة البيئية في تكريس الحق في البيئة ،مجية العيوم الاجت اع،ة ،عدد:

 24جواأ .2017
 -3الرسائل واملذكرات الجامعية:
 -1العاي عبد الر اأ ،التحكم في ألاداء الشـ ـ ـ ــامل للمؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات الاقتصـ ـ ـ ــادية في الجزائر في ظل
تحديات التنمية املستدامة ،أحرو ة دكتوراه ة العيوم الاقتخادية ،جامعة ر ات عباس ،كي،ة
العيوم الاقتخادية وعيوم البس،يد ،سئ.2011 - 2010 ، ،
 -2مم د البشا اايد بف ع ر ،دور حوكمة املؤسـ ـس ــات في ترش ــيد القرارات املالية لتحس ــين ألاداء املالي
للمؤسـســة ،أحرو ة دكتوراه تيخااص عيم إلاجرام وعيم العقاب ،جامعة قاصاادي مربا  ،ورقية،
.2013
 -3أسا ا اء ر اق ،آليات تمويل س ــياس ــة حماية البيئة في الجزائر ،مذكرة ماجس ااتيد ،جامعة الجزائر،
كي،ة العيوم الاقتخادية وعيوم البس،يد.2008 – 2007 ،
 -4بوساائ،ية سا رة ،لمف الب ،ا  :مقاربة ألامن إلانســاني ،رسااالة ماجسااتيد ة الدراسااات الاسااتدات،ج،ة
ولمن،ة ،جامعة الجزائر  03كي،ة العيوم الس،اس،ة وإلاععم.2013 -2012 ،
 -5جعفري مف،دة ،البيئة وألامن ،رسالة ماجستيد ة القااوأ العام ،كي،ة الحقوق والعيوم الس،اس،ة،
جامعة سئ،

.2014-2013 ،2
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ُمؤلف املقال :مسعود البل ـ ـ ـي
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 -6خديجة ااص ا ا ااري ،مظاهر الهندسـ ـ ــة املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــاتية للحوكمة البيئية العاملية ،رس ا ا ااالة ماجس ا ا ااتيد،
تيخص :دارة دول،ة ،جامعة باتنة  ،1كي،ة الحقوق ،قسم العيوم الس،اس،ة.2012 ،
 -7خعدي س ا ا ا ا ،ة ،حماية البيئة في إطار التنمية املسـ ـ ـ ــتدامة مع دراسـ ـ ـ ــة حالة الجماعات املحلية
بالجزائر ،رس ا ا ااالة ماجس ا ا ااتيد ة عيوم البس ا ا اا،يد ،جامعة الجزائر ،3كي،ة العيوم الاقتخ ا ا ااادية وعيوم
البس،يد.2013 -2012 ،
 -4التقارير:
 -1تقرير التن ،ااة إلانس ا ا ا اااا،ااة ،البرنـامج إلانمــالي لألمم املتحــدة ،1994 ،ة تقرير من ااة لمم اعتماادة
ليثقا ة والعيوم.2010 ،
 -2الج هوريااة الجزائريااة الاادي قراح،ااة الش ا ا ا ااعب،ااة ،و ارة ته،اااة إلاقي،م :تقرير حول حــالــة ومسـ ـ ـ ــتقبــل
البيئة في الجزائر.2000 ،
 -3الج هورية الجزائرية الدي قراح،ة الشعب،ة ،الديواأ الوحما لإل خاء ،تقرير عن الجزائر في أرقام،
.2004
 -4مبادئ امليثاق إلافريقي لحقوق إلانسان ،اعارخ ة  21أكتوبر  ،1986من ة الو دة إلا ريق،ة.
 -5املداخالت العلمية:
 -01ك ااال مم ااد منخ ا ا ا ااوري وجودي مم ااد رمزي ،املراجع ــة البيئي ــة ك ــأح ــد متطلب ــات املؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة
املسـ ــتدامة وتحقيق التنمية املسـ ــتدامة  ،اعات ر العيما الدول

ول :التن ،ة اعسا ااتدامة والكفاءة

الاستيدام،ة لي وارد اعتا ة ،يومي  08 -07أ ريل  ،2008كي،ة العيوم الاقتخادية وعيوم البس،يد،
جامعة ر ات عباس ،سئ.2008 ، ،
 -02ريد عبة و س اع،ل مناصرية ،آليات حماية البيئة في الجزائر في ظل التنمية املستدامة ،مداخية
ق اادم ااح ة اعيتق الوحما ول :آ اااق التن  ،ااة اعس ا ا ا ات اادام ااة ة الجزائر ومتئيب ااات الت االه ،اال الب ،ا
لي اسسة الاقتخادية ،جامعة  08ماي  ،1945جامعة قاعة.2016 ،
 -03بل يد اييااة ،وعد ا ا ا ا معزو ي ،البنى التحتيــة للحوكمــة البيئيــة كــاتجــاه لتحــديــث القطــاع العــام
وتطوير الحوكمــة ،م ااداخي ااة ق اادم ااح ة اعيتق ال اادول

ول :تفع ،اال ال اادور التن وي ليقئ ااا الع ااام

كرل،ة ليأهوض باالقتخ ا ا ا اااد خارج اعمروقات ،يومي  28-27او اد ،2018كي،ة العيوم الاقتخ ا ا ا ااادية
والتجارية وعيوم البس،يد ،جامعة البي،دة .2018 ،02
 -5املواقع إلالكترونية:
-1

لمف

ممنااد برقوق ،النظريــات ألامنيــة والدهــديــدات في منطقــة الس ـ ـ ـ ــاحــل :تموالت مفهوم

إلانسانيwww.politics-dz.com.2012،
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 نحو حوكمة بيئية مستدامة وتحقيق ألامن املجتمعي: إشكاالت ألامن البيئي في الجزائر:عنوان املقال
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