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Abstract: 

Environmental issues and their protection have received great attention, both nationally and 

internationally, especially with the increasing severity of natural and industrial 

environmental threats that have led to an increase in environmental pollution.Therefore, it 

requires concerted efforts whether government or community members, In order to protect 

the environment, which requires taking all means, including the imposition of penalties and 

violations and environmental laws against any trespassing on the environment, and this 

issue requires the presence of a monitoring body and a specialized punishment called 

environmental police. 

From the above, it can be said that it is necessary to establish the environmental police to 

spread environmental culture gradually among citizens. At the same time, act decisively and 

enforce the law against all violating the environment, and for the environmental police to be 

effective, it must be made up of individuals university specialists in the field of the 

environment, who know perfectly the components of the environment and they are 

concerned with protecting it, in addition to flexibility in the management and dissemination 

of environmental awareness between individuals. 
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طة البيئية  ي لدى األفـرادالشر
ي تطوير السلوك البيئ 

 
 ودورها ف

 

 بن فرج زوينة

وفيسور   إلجزإئر ،جإمعة دمحم بوضيإف ،إلبر

 بورابة إيمان

 إلجزإئر، برإهيم  جإمعة دمحم إلبشبر إؤل ، د 

 

 الملخص

 
 
إ ز    أخذت إلقضـإيإ إلبيئية وحمإيتهـإ حبر

 
إ ، إلسيمإ مع  كببر   أو إلـدول 

تزإيـد حدة  من إإلهتمـإم سوإء عىل إلصعيد إلوطـنز

  أدت ؤل تزإيــد إلتلوث إلبيئـي لذإ يستلـزم تظإفـر إلجهود 
سوإء إلحكوميـة  إلتهديـدإت إلبيئية إلطبيعية منهإ وإلصنإعيـة إلن 

ز بيئيـة عىل   سبـل منهإ فرض عقوبـإت ومخإلفـإت أو أفرإد إلمجتمـع من أجل حمإية إلبيئـة لذإ يستلـزم إتخإذ كل إل وقوإنير

  إلبيئيـة  كل متعدي عىل إلبيئـة، لذإ تطلب إألمـر وجـود هيئـة مرإقبـة ومعإقبـة متخصصة تسمـى بإلشـرطة 

 
 
ز إلموإطنيـن تدريجيـإ طة إلبيئيـة لنشر ثقإفـة بير    ة لحمإيـ وممإ سبـق يمكن إلقـول أنه من إلضـروري تأسيس إلشر

إلبيئـة وضز

طة إلبيئيـة مؤثرة يجب  أن تكـون  نفس إلوقت إلتعـإمـل بحسـم وتنفيـذ إلقإنون ضد كل منتهـك للبيئـة، ولك  تكـون إلشر

  مـجإل إلبيئـة، يكونون عىل علـم ودرإية تإمة بمكونـإت إلبيئة 
ز ضز ز  مكونـة من أفرإد جإمعييـن متخصصير ويكونـوإ حريصير

 . بإؤلضإفة ؤل مـرونة إلتعإمـل ونشـر إلوش  إلبيئـي بيـن إألفـرإد عىل حمإية إلبيئـة،

طة إلبيئية، إلبيئة، سلوك إألفرإد، حمإية إلبيئة: الكلمات المفتاحية  . إلشر
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 المقدمة: 

 
 
   ؤن إلحمإية إلبيئية أخـذت مكإنإ

 
إ ، خإصة مع إعتمإد إلتكنولوجية إلحديثة  كببر   وإلدول 

عىل إلصعيد إلوطنز

وإلتطور إلصنإش  وإنتشإر إلفضالت إلكيمإوية وإلنووية إلنإتجة عن ذلك أصبحت تهدد إلحيإة إؤلنسإنية ومصبر إلكون  

  نعيش فيهإ ه  إلتلوث إلذي إمتد ؤل كإفة إلعنإ
  أصإبت إلبيئة إلن 

رص وشمل إلرطب فيهإ كله، ومن أهم إآلثإر إلن 

 .وإليإبس

  إلشكل وتوزيــــع حيث مع 
إت ضز إلزيإدة إلسكإنية وإلنمو إإلقتصإدي وإتسإع ظإهرة إلتحضز ومإ يجري من تغيبر

 
 
  عنإرص إلمصإدر إلطبيعية جرإء هذه إألنشطة دعت إؤلنسإن ؤل أن يول  إهتمإمإ

 
إيدإ ز    مب 

لدرإسة عالقة إلسلوك إؤلنسإنز

ز إألفرإد من أجل إلحد من  بإلبيئة،   بير
  إلتعإمل ونشر إلوش  إلبين 

ومنه يتطلب تخصيص هيئة مختصة لديهإ مرونة ضز

طة إلبيئية.  ز إلبيئة وهذه إلهيئة تسم إلشر  هذه إإلنتهإكإت عىل إلبيئة ومعإقبة كل مخإلف لقوإنير

 من خالل مإ سبق يمكن طرح إؤلشكإلية إلرئيسية إلتإلية: 

طة ا ي لدى األفراد؟هل يمكن للشر
 لبيئية أن تطور السلوك البيئ 

 ممإ سبق يمكن طرح إؤلشكإإلت إلفرعية إلتإلية: 

 لألفرإد؟  
  بإلسلوك إلبين 

 مإذإ نعنز

 طة إلبيئية؟  مإ ه  إلشر

 طة إلبيئية عىل سلوك إألفرإد للمحإفظة عىل إلبيئة؟  هل تؤثر إلشر

 

 أهداف البحث: 

 تنبعث أهمية إلبحث من أهمية موضوعه، حيث 
 
من إلجوإنب إألسإسية لموضوع إلسإعة، هو  يتنإول جإنبإ

  نشر إلوش  وثقإفة حمإية 
  تعتبر هيكل جد مهم ضز

طة إلبيئية إلن  ، ومإ يزيد إلبحث أهمية أنه يركز عىل إلشر  
إلسلوك إلبين 

  إلمجتمع. 
 إلبيئة ضز

 

ز  خطة البحث:  كبر
  عىل إلمحإور إآلتية بإلعرض وإلتحليل: تستدش  إؤلجإبة عىل إلتسإؤل إلرئيد  وإلتسإؤإلت إلفرعية إلب 

  لدى إألفرإد المحور األول: 
 مدخل عإم حول إلسلوك إلبين 

 : ي
طة إلبيئية المحور الثان   إلشر

  إلمجتمع المحور الثالث: 
طة إلبيئية ضز  مهإم إلشر
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ي لألفراد
 المحور األول: دراسة السلوك البيئ 

 
 
  تلعب إلبيئة دورإ

 
  تحديد سلوك إلفرد، وسمإته، وميوله، وإتجإهإته، وإستعدإدإته، وقدرإته، وكذلك  رئيسيإ

ضز

 
 
   أيضإ

 
تب عليه أثرإ    كل سلوك يقوم به إلفرد يؤثر عىل إلبيئة أو يب 

  إلبيئة، وتزإيد إإلهتمإم بدرإسة إلسلوك إلبين 
مإ ضز

ي وتنإقص إلموإرد    وإلعنف إلحضز
  عىل إلصحة، ؤذ أنلألفرإد جإء من جرإء إلتدهور إلبين 

 إلطبيعية وتأثبر إلتلوث إلبين 

، هو قيإم إإلنسإن بإستغالل إلبيئة وموإردهإ لرفإهيته دون إإلهتمإم بهإ، فمع   
  إلتدهور إلبين 

ة ضز أحد إألسبإب إلمبإشر

  إلنهإية إل
، سيؤدي ضز  

إف شبه كإمل للموإرد إلطبيعية ووجود مستويإت مرتفعة من إلتلوث إلبين  ز  كوإرث وجود إستبز

  لألفرإد يجب تعريف إلبيئة. 
  منإطق متفرق من إلعإلم، ومنه قبل إلتطرق ؤل إلسلوك إلبين 

  إلجوع ضز
 طبيعية وتفدر

: تعريف البيئة:  .1   هذإ إلبحث إقتضنإ عىل عدة تعإريف تتمثل فيمإ يىل 
 ضز

 
 
ل أو إلحإل لغويإ ز   )بوأ( ونقول تبوأ إلمقإم أي نزل به وأقإم به، وإلبيئة ه  إلمبز

: كلمة بيئة مشتقة من إلفعل إلثالن 

ية هو  ز  Okologiمشتق من كلمة  Ecologyوهنإك مصطلح  Environnementوإلمرإدف لمصطلح إلبيئة بإؤلنكلبر

  
  عالقة إلكإئن إلح  مع إلمكونإت إلعضوية وإلالعضوية ضز

   وتعنز
 Oikesإلبيئة وأصل إلكلمة مشتقة من إلمقطع إليونإنز

  بيت 
  تنز

  علم، وبذلك تكون كلمة إيكولوجر  ه  علم درإسة إمإكن معيشة إلكإئنإت إلحية وكل مإ  Logosوإلن 
وتعنز

 .(93، صفحة 2112)عثمإن،  يحيط بهإ 

 
 
  : ه  ذلك إؤلطإر إلذي يحيإ ؤصطالحإ

فيه إؤلنسإن ويحصل منه عىل مقومإت حيإته، ويمإرس فيه عالقة مع بنز

، أو ه  إلوسط إلذي يولد فيه إؤلنسإن وينشأ ويعيش فيه حن  نهإية عمره، فهو إلوسط إلذي يعيش فيه إؤلنسإن  إلبشر

 .(58، صفحة 2117ن، )إلرحم وإلكإئنإت إلحية إألخرى، ويمإرس فيهإ أنشطته إلمختلفة

إلبيئة ه  كل مإ يحيط بإؤلنسإن أو إلحيوإن أو إلنبإت أو أي كإئن ج  من مإء وهوإء ويإبسة وتربة وأحيإء وغإزإت 

  إلغالف إلجوي، ومإ تحتويه هذه إألوسإط من جمإد ونبإت وحيوإن وأشكإل مختلفة من طإقة ونظم وعمليإت 
ضز

ية  ية وغبر بشر  .(35، صفحة 1994)قإسم،  وتفإعلهإ فيمإ بينهإ طبيعية وأنشطة بشر

  تكون إلبيئة: 
ز أهم إلعنإرص إلن   وإلشكل إلتإل  يبير

ي تكون البيئة10شكل رقم 
 : أهم العنارص الئ 

 

 

 

 

 

 

 .95صإلحة شعيب ؤدمحم عثمإن، مرجع سإبق، ص  المصدر: 

  إلمإء 
  تتمثل ضز

  تكوينهإ وهمإ إلبيئة إلطبيعية وإلن 
ز ضز ز أن للبيئة عنضين مهمير من خالل إلشكل إلسإبق يتبير

  ؤحدى هذه 
به إؤلنسإن وإلهوإء إلذي يتنفسه وهذه إلمكونإت إل غنز عنهإ وإذإ حدث أي فسإد أو إختالل ضز إلذي يشر
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 علـى حيإة إؤلنسإن، وإلبيئة إ
 
  مجملهإ لهإ تأثبر إلمكونإت ينعكس سلبإ

  تشمل إلعإدإت وإلتقإليد وإلقيم وضز
إلجتمإعية وإلن 

، فؤذإ كإنـت إتجإهـإت وقـيم إؤلنسإن سلبية إنعكس عىل إلبيئة سلبإ عىل إلبيئة  عىل إلمكون إألول وهو إلجزء إلطبيص 

 وإلعكس صحيح. 

 

:  مبادئ البيئة:  .2  (17فحة )وإلزرإعة، ص تشمل مإ يىل 

  مبدأ إلتنمية إلمستدإمة: عملية ربط إإلعتبإرإت إلبيئية بسيإسإت إلتخطيط وإلتنمية بمإ يحقق إحتيإجإت ومتطلبإت

 وتطلعإت إألجيإل إلحإلية دون إلتأثبر عىل إحتيإجإت ومتطلبإت وتطلعإت إألجيإل إلقإدمة. 

  ز إألجيإل: من وإجب كل شخص حمإية إلبيئة ز حإجإت إألجيإل إلحإلية من دون إلمسإس مبدأ إلمسإوإة بير وتأمير

 بحقوق إألجيإل إلقإدمة. 

  .إلتنمية إإلقتصإدية وكإفة إألنشطة إلمؤثرة عىل إلبيئة  
  بدمج إإلعتبإرإت إلبيئية ضز

 مبدأ إلتكإمل: يقرز

  .  
ر بين  إر بإلبيئة: يشمل إلمنع، وإلحد، وإلسيطرة عىل خطر ؤلحإق رصز  مبدأ عدم إؤلرصز

  :قد تصيب إلبيئة من خالل إعتمإد تدإببر فعإلة ومنإسبة  مبدأ إلوقإية  
إر إلمحتملة إلن    لتجنب إألرصز

إلعمل إلوقإن 

 بإإلستنإد ؤل إلمعلومإت إلعلمية وأفضل إلتقنيإت وإلبدإئل إلمتوفة. 

  إره-مبدأ إلملوث   بأن يتحمل إلملوث تكإليف إلتدإببر إلتصحيحية ومكإفحة إلتلوث وإلحد من أرصز
 يدفع: يقرز

 وإعإدة إلتأهيل. 

  .بأن تتضمن قرإرإت إلحمإية إلبيئية آرإء إلجهإت وإألشخإص  
 مبدأ إلمشإركة إلعإمة: يقرز

 

3.  : ي
 تعريف السلوك البيئ 

  توإجه إلبيئة
وزيإدة إلخطر إلنإتج عنهإ عقدت إلمؤتمرإت عىل كإفة إألصعدة إلمحلية  مع تفإقم إلمشكالت إلن 

ز وحدهإ إل تستطيع تحقيق إلغرض  ز إلالزمة لحمإية إلبيئة، غبر أن إلقوإنير يعإت وإلقوإنير وإلعإلمية، ووضـعت إلتشر

سلوكية من أجل  إلمرجو، مإ لم تستند عىل وش  وإدرإك يصل لضمبر إؤلنسإن ويكون عنـده قـيم ؤيجإبيـة وضوإبط

: إلمحإفظة عىل إلبيئة   لألفرإد كمإ يىل 
 ، ومنه يمكن تعريف إلسلوك إلبين 

ي  يشمل
  يبديهإ إألفرإد عندمإ يتعإملون مع   السلوك البيئ 

كل أشكإل إلسلوك وردود إألفعإل وإإلستجإبإت إلن 

  إلعإم إلكببر وإلخإص، وإلضيق وإلقريب منهم. 
، 2114)ظإهر،  إلموإقف إلبيئية إلمختلفة، وذلك ضمن محيطهم إلبين 

 (17صفحة 

ي كمإ يشبر 
ل مإ يصدر من إلفرد من أفعإل وتضفإت وممإرسإت، ظإهرة كإنت أم بإطنة، عقلية ؤل ك السلوك البيئ 

يولوجية؛ إستجإبة للسيإق إلذي يعمل أو يتفإعل معه أو  ز معرفية، مزإجية إنفعإلية، نفسية حركية، حيوية عصبية، وفبر

 (81، صفحة 2111)إلظإهر،  يعيش فيه. 

مكننإ إلقول بأن إؤلنسإن هو إبن بيئته يؤثر ويتأثر بهإ؛ لذإ فؤن وجود حلول للمشإكل إلبيئية مرتبط ممإ سبق ي

  بدورهإ ترتبط بسلوكه وعإدإته وميوله وقيمه وخصإئص شخصيته. 
 بإتجإهإت إلفرد نحو بيئته إلن 
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ي لدى األفراد:  .4
:  أنواع السلوك البيئ    نوعإن تتمثالن فيمإ يىل 

 (84، صفحة 2112)عثمإن،  إلسلوك إلبين 

ي . 1.4 ي إيجان 
  من شـأنهإ حمإيـة إلبيئـة وترشيد موإردهإ وحل سلوك بيئ 

: يشمل كإفة إلتضفإت وإألفعإل إلن 

  مشكالتهإ، حيث
 
  ؤذإ كإن سلوكإ

  إلسلوك إلبين 
 
  مخططإ

 
  له وقإئمإ

 
إتيجيإت وفنيإت تربوية ومعتمدإ عىل إلمفإهيم  عىل إسب 

 
 
  وإلمعلومإت إلبيئية إلسليمة، فؤنه سيكون سلوكإ

 
  ؤيجإبيإ

 
 فيه.  ومرغوبـإ

2.4. : ي ي غير إيجان 
  إلسلنر  إلذي بدوره يشمل إألفعإل وإلتضفإت إلبيئية غبر  سلوك بيئ 

وهو إلسلوك إلبين 

إر ة للبيئة مثل إلسلوكيإت إلتخريب إؤليجإبية سوإء أكإنت تضفإت تسبب أرصز  مبإشر
 
إرإ غبر  ية أو إلعدوإنية، أو تسـبب أرصز

  خدمـة إلبيئـة أو إلسكوت عىل إلتخريب أو إلتشجيع عىل 
ة للبيئة كإإلمتنإع عن إلمشإركة إؤليجإبية وإلتعإون ضز مبإشر

إف إلموإرد.  ز  إستبز

، إلقرى إلسيإحية،   إألمإكن إلعإمة مثل إلمقإه 
  تكون ضز

 حيث نجد بعض سلوكيإت إألفرإد إلسلبية إلن 

 ورم  
ز ز هذه إلممإرسـإت إلتدخير ، ومن بير  

  ؤحدإث إلتلوث إلبين 
  تسإهم ضز

، إلحدإئق إلعإمة إلن  هإت، إلشوإز  ز إلمنب 

 عن طريق رم  إلفضالت وبقإيإ إألطعمة وإلعلب إلفإرغة، وقطع إألشجإر وحرق 
بقإيإ إلسجإئر، كذلك تلويث إلشوإز 

  ؤحدإث إلتلوث وإفسإد إلبيئة. إلبعض منهإ، كل هـذه إلسلوكيإت تسإهم بطريقة أو 
 أخرى ضز

كمإ نجد يعض إألفرإد يقومون بإلتخلص من إلقمإمة عن طريق حرقهإ دإخل إألحيإء إلسكنية، وبجوإر 

  إلمؤسسإت إلتعليمية
 
عىل صحة  ممإ ينتج عن عملية إلحرق هذه غإزإت سإمة ضإرة وملوثة للهوإء إلجوي وتنعكس سلبإ

 . إؤلنسإن وإلبيئة

 إلسلوك إلسلنر  ضد إلبيئة: وهذه بع
ز   تبير

 ض إألشكإل إلن 

 

 

 

 

 

 

  هذإ إلصيإغ إؤلشإرة ؤل إلجزإئر كدولة تسص ؤل توفبر إلحمإية إلبيئية وفق متطلبإت إلتنمية 
ويمكننإ ضز

  إلجزإئر من خالل إلسيإسة إلعقإبية إلمنتهجة وضح عىل وجود رصإمة وحزم ضبس   إلمستدإمة فؤن
قإنون إلعقوبإت ضز

ز من أفرإد إلمجتمع    تطبيق هذه إلسيإسإت وذلك عىل كل إلتضفإت وإألعمإل إلضإرة بإلبيئة، ومن هنإ نجد طإئفتير
ضز

  حإل صدر منهم سلوك سلنر  إتجإه إلبي
 ئة،إلذي تطبق عليهم إلعقوبإت ضز

 :  (497، صفحة 2121)دمحم، جوإن  وتتمثل فيمإ يىل 

  إلتدهور الطائفة األوىل: 
، وه  تسإهم بإلقسط إألوفر ضز تشمل إلنشإطإت إلصنإعية وإلزرإعية وإلخدمإتية وإلتعمبر

  لمختلف إألوسإط إلبيئية بصفة دورية ومتجددة وه  نشإطإت مطلوبة. 
 إلبين 
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  يقوم بهإ كل فرد  الطائفة الثانية: 
وتشمل جميع إلسلوكيإت وإلتضفإت إلفردية إلوإعية وإلالوإعية إلضإرة بإلبيئة إلن 

  تتسم بإلديمومة وإإلستمرإر. 
 وإلن 

لكن بغيإب درإسإت إجتمإعية متخصصة ونتيجة لغيإب برإمج متكإملة ومستمرة للتحسيس وإلتوعية وإؤلعالم 

بية    وإلب 
  غبر أوقإته إلبين 

ز إلعقوبإت معدومة وغبر مجدية، فعىل سبيل إلمثإل يعد إلصيد ضز إلبيئية أصبحت قوإنير

 
 
  كل إألوسإط إلطبيعية سلوكإ

  غبر مكإنهإ وتنإثرهإ ضز
  وجمع بيض إلطيور وأفرإخهإ ورم  إلنفإيإت ضز

 
، لكن فقر  بيئيإ سلنر 

إث ب   لألحكإم إلجزإئية هو بسبب عدم إإلكب 
إلمخإلفإت إلبيئية وعدم وجود نصوص قإنونية تسهر عىل إلقضإء إلوطنز

  
  ضز

  إلجزإئر غبر مفعل وهذإ رإجع ؤل عدم وجود وش  بين 
  ضز

تطبيق إلقإنون، ومنه يمكن إلقول أن إلقإنون إلبين 

  ي لدى إلمجلس إلقضإإلمجتمع إلجزإئري فهو إل يستنكر إلسلوكيإت إلسلبية إلضإرة بإلبيئة وإل يقوم بتقديم شكإو 
ن 

 عتدإءإت عىل إلبيئة سوإء كإنت من إألفرإد أو إلجمعيإت أو إلمؤسسإت إلصنإعية منهإ أو إلتجإرية. إلخإصة بإإل 

 
 
:  من خالل مإ تم عرضه عىل إلسلوكيإت إلسلبية بإعتبإرهإ مصـدرإ ، يتبإدر ؤل أذهإننإ إلسؤإل إلتإل   

للتلـوث إلبين 

 نسـإن إلخإطئة تجإه إلبيئة ؟من ه  إلجهة إلمخولة لهإ تغيبر سـلوكيإت إؤل 

ز أفـرإد إلمجتمع، ويتطلب إألمر وجود  لعل إلعنض إألسإخ  لإلجإبة عىل هذإ إلسؤإل هو نشر إلوش  إلبيئـي بـير

ز ضد أي منتهك    نفس إلوقت بحسم لتنفيذ إلقوإنير
ز من جهة وتعمل ضز ز إلموإطنير هيئة مختصة تنشر ثقإفة إلبيئة بير

. للبيئية، وهذه إلهيئة تسم  
  إلمحور إلثإنز

طة إلبيئية وهذإ مإ سيتم إلتطرق ؤليه ضز   إلشر
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طة البيئية : الشر ي
 المحور الثان 

 
 
ز تدريجيإ ز إلموإطنير طة إلبيئية لنشر ثقإفة بير وري تأسيس إلشر لحمإية إلبيئة  ممإ سبق يمكن إلقول أنه من إلضز

  
ز ضز ز متخصصير طة إلبيئية مؤثرة يجب أن تكون مكونة من أفرإد جإمعيير ومعإقبة كل منتهك للبيئة، ولك  تكون إلشر

ز عىل حمإية إلبيئة، بإؤلضإفة ؤل مرونة  مجإل إلبيئة، يكونون عىل علم ودرإية تإمة بمكونإت إلبيئة ويكونوإ حريصير

ز إأل   بير
 فرإد. إلتعإمل ونشر إلوش  إلبين 

طة البيئية:  .0  تعريف الشر

ز منح لهم إلقإنون صفة مأمور إلضإبطة  ز وإلمؤهلير هم أعوإن وزإرة إلدإخلية وإلجمإعإت إلمحلية وإلمحلفير

إلعدلية لزجر مخإلفة ترإتيب حفظ إلصحة وإلنظإفة إلعإمة، أو هو هيكل لدى بعض إلبلديإت لتنفيذ إلقرإرإت وتطبيق 

 )بتحسن( إلمحإفظة عىل إلبيئة وإلصحة وإلنظإفة إلعإمة. إلقإنون إلمنظم لمجإل 

ز  إلذي يسبق إلحدث إ
، ويقوم عىل جمع وتحليل ألكمإ تعرف عىل أنهإ إلمنظور إلحديث للعمل إلشر  

منز

  تؤذي إلبيئة وإلمجتمع ككل. 
  من شأنهإ معإلجة جميع إلمشكالت إلن 

 وتقييم إلمعلومإت إلن 

طة إلبيئية بأنهإ هيئة تإبعة لعدة وزإرإت من أهمهإ وزإرة إلدإخلية  ومنه يمكن إستخالص تعريف شإمل للشر

  تم 
  وضعتهإ إلحكومة إلن 

ز وإألنظمة إلن  منحهإ صالحيإت وإسعة بحيث ترإقب وتعإقب بحزم كل من يتجإوز إلقوإنير

وإت إلطبيعية من إإلنقرإض، بإؤلضإفة ؤل ز أفرإد إلمجتمع لحمإية إلبيئة وإلب    بير
 .نشر إلوش  إلبين 

 

طة البيئية:  .2 : مهام الشر طة إلبيئية مإ يىل 
  تقوم بهإ إلشر

 ومن أهم إألعمإل إلن 

  
 
  تمثل إنتهإكإ

   إلوقوف عىل إألعمإل إلمخإلفة إلن 
 
إ إلمخإلفإت عىل كل من يرم   للبيئة بكإفة مكونإتهإ وتطبيق كببر

 إلنفإيإت أمإم إلمسإكن وإلحدإئق إلعإمة

 وة إلدإجنةألمنع إلتعدي عىل إ ية وإلبحرية وإلب   .مإكن إلبر

  منع دخول حموإلت إلموإد إلضإرة بإلبيئة عبر إلمرإكز إلحدودية ومتإبعة وضبط أي موإد موجودة أو تم

 .تصنيعهإ

  عىل إلبيئةتنفيذ كإفة إلقرإرإت إلصإدرة من قبل 
 
كل خطرإ

ّ
  تش

  إألمور إلن 
 .إلوزإرإت إلمختصة، ضز

 تتعلق بإلمخإلفإت إلبيئية للمحإكم وتنفيذ إ  
  حقهإألؤدخإل إلقضإيإ إلن 

 .حكإم إلبيئية ضز

 ز بإلوزإرإت إلمتعلقة بحمإية إلبيئة  .توفبر إلحمإية إلالزمة للعإملير

 تعقد إلندوإت وإلمؤتمرإت وإ  
إت، إلمتعلقة بحمإية إلبيئةإلتعإون مع إلوزإرإت إلن   .لمحإرصز

 تعميم مفهوم إ  
. ألإلمسإهمة ضز   إلمجتمص 

 من إلبين 
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 :   لدى إألفرإد من خالل مإ يىل 
طة إلبيئية عىل نشر إلوش  إلبين   (92، صفحة 2112)عثمإن،  كمإ يجب أن تعمل إلشر

  عند إؤلنسإن .1
إم إلبيئة وحسن  تنمية إلجإنب إؤليمإنز   خإلص يرنر  إؤلنسإن عىل أهمية إحب 

مع إلبيئة من منطلق ؤيمإنز

 إلتعإمل معهإ. 

  إلنفوس، وهذإ كفيل بتوفبر إلدإفع إلفـردي وإلجمإش  للحفإظ عىل إلبيئة  .2
غرس إلشعور بإإلنتمإء إلصإدق للبيئة ضز

ر بهإ.   وعدم ؤلحإق إلضز

 بمختلف إلطرق وإلوسإئل إؤلرشـإدية ألفرإد إلمجتمع. إلحرص عىل نشر إلمعلومإت إلبيئية وإيصإلهإ  .3

4.  
 
  يكون إستخدإم موإرد إلبيئة إستخدإمإ

 
  ؤيجإبيإ

 
  ونإفعإ

 
 مع إلصإلح إلعإم.  ومتفقإ

ز إلشبإب كفيل بتغيبر إلعديد من إلسلوكيإت إلبيئية إلسلبية، وتعديل إلعديد من  .5 وممإ إل شك فيه أن نشر إلوش  بير

 إلممإرسإت إلخإطئة. 
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ي المجتمع مع اإلشارة إىل الجزائر
 
طة البيئية ف  المحور الثالث: دور الشر

بية إلبيئية  ممإ سبق يمكن إلقول أن ز إلب    يتطلب تحقيق معإدلة جد مهمة وه  إلربط بير
نشر إلوش  إلبين 

  وإسقإطهإ عىل أرض إلوإقع، وحن  نلمس نتإئجهإ عىل إلبيئة وإلمج
طة إلبيئية إلقيإم وإلسلوك إلبين  تمع يجب عىل إلشر

بردع كل فرد يقوم بسلوك سلنر  إتجإه إلبيئة ألنه عملية إلضبط إإلجتمإش  بإؤلعتمإد عىل إلتوعية تعتبر غبر مجدية ومنه 

هإ من إلمؤسسإت  طة وأجهزة إلعدإلة وإلرقإبة وإلمؤسسإت إلعقإبية وغبر عىل كل دولة فرض نظإم خإص يتشكل من إلشر

  تسص
  إإلتجإه إلصحيح كمإ يجب أن نشبر ؤل أن إلن 

 ؤل مرإقبة سلوكيإت إلفرد وإلجمإعإت وضبطهإ وتوجيههإ ضز

 إلعقوبإت يجب أن تكون مإدية وليست معنوية. 

  تسص ؤل حمإية إلبيئة منذ مصإدقتهإ عىل إلعديد من إإلتفإقإت إلدولية من خالل 
وتعتبر إلجزإئر من إلدول إلن 

 تحقيق إلرفإهية 
 
منذ بدإية إأللفية عىل تطبيق  لموإطنيهإ بكرإمة وفق متطلبإت إلتنمية إلمستدإمة، ويظهر هذإ جليإ

  معظم إلدول إلمصإدقة  2111ؤعالن إألمم إلمتحدة شهر سبتمبر سنة 
ز أهدإفه حمإية إلبيئة ضز للتنمية وإلذي من بير

   11-13عليه قإمت إلدولة إلجزإئرية سن إلقإنون رقم 
  ؤطإر  2113جويلية  19إلمؤرخ ضز

إلذي يتعلق بحمإية إلبيئة ضز

ع بموجب هذإ إلقإنون إلمبإدئ إألسإسية لتسيبر إلبيئة (2113، 13-11)إلقإنون إلتنمية إلمستدإمة ، حيث حدد إلمشر

  تتم بموجبهإ تحقيق إلوقإية 
  لألفرإد وقسمهإ ؤل حمإية ؤدإرية وإلن 

ز إؤلطإر إلمعيدر وإلقوإعد إلكفيلة بضمإن تحسير

ى إل   تصيب إألفرإد إلمطلوبة لتفإدي إألخطإر إلكبر
إر إلنإتجة عن إألخطإر إلن  محتملة، وحمإية مدنية لتعويض إألرصز

 
 
إ إمإت  وإلطبيعة عىل حد سوإء، وأخبر ز   تكون ضد  كل إعتدإء من شخص طبيص  أو معنوي يخل بإلب 

إلحمإية إلجزإئية وإلن 

  يقع عليهإ إإل
ز إلهيئإت إلن   حددهإ إلقإنون أو يرتكب سلوكيإت مخإلفة له، كمإ عير

 
إم بتجسيد هذه إلحمإية فعليإ ز  .لب 

  إلحصول عىل معلومإت 
وقد منح إلقإنون لكل موإطن جزإئري أو جمعية معتمدة أو أي شخص معنوي إلحق ضز

  إلمقإبل إلتبليغ عن أي خطر قد يضز بهإ ويؤثر عىل 
  يعيش فيهإ وكل مإ يحيط بهإ كمإ من وإجبه أيضإ ضز

حول إلبيئة إلن 

 .(15، صفحة 2118)فإطمة،  ت أو إلحيوإن عىل حد سوإءصحة إألفرإد أو إلنبإ

ع إلجزإئري مخإلفة إألحكإم إلوإردة بإلمإدة  من قإنون حمإية إلبيئة وإلتنمية  11وعىل سبيل إلمثإل إعتبر إلمشر

ف عىل عمليإت ( جنحة يتإبع من خاللهإ كل ربإن سفينة جزإئرية 11-13إلمستدإمة )إلقإنون  أو قإئد طإئرة أو كل من يشر

  تلوث 
ز ضز   إلميإه إلخإضعة للفضإء إلجزإئري بدون ترخيص متسببير

ز آليإت جزإئرية ضز ميد أو إلغمر بإلبحر عىل مي  إلب 

  حإلة إلقيإم 
  إلشؤون إلبحرية ضز

ز بإخطإر متضضز إلبيئة إلبحرية ، كمإ أضإف أن إألشخإص إلمذكورين أعاله ملزمير

  بعمليإ
ز ألف دج ؤل مئن  ميد أو إلصب وإلبد أن يكون إلتبليغ دقيق تحت طإئلة غرإمة مإلية من خمسير ت إلغمر أو إلب 

 (11، صفحة إلمإدة 2113، 13-11)إلقإنون إلف دج

   13/494إلمرسوم إلتنفيذي رقم أمإ 
جإء ؤلحدإث مفتشية للبيئة وتتكون هذه  2113ديسـمبر  17إلمؤرخ ضز

ز بموجب مرسوم بنإءإ علـى إقتـرإح إلـوزير  هإ مدير يعير هم أإلمكلف بإلبيئة، ومن إلمفتشية من مصإلح ومكإتب يسبر

 :   تقوم بهإ هذه إلمفتشية مإ يىل 
 (13-494)إلمرسوم إلمهإم إلن 

1.   
ؤعدإد برنإمج لحمإية إلبيئة عبر كإمل ترإب إلوإلية وتعمل عىل تنفيذه وهذإ بإإلتصإل و إلتنسيق مع إألجهزة إألخرى ضز

 إلدولة و إلوإلية و إلبلدية. 

يعية وإلتنظيمية إلمتعلقة ب .2 طهإ إلنصوص إلتشر   تشب 
إت إلن   حمإية إلبيئة. تقوم بتسليم إلرخص وإؤلذن وإلتأشبر
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3.  .  
 تتول إتخإذ إلتدإببر إلرإمية ؤل إلوقإية من جميع أشكإل إلتدهور إلبين 

4.  
 
بية إلبيئة.  تقوم أيضإ   وإلب 

 بإلسهر عىل ترقية إؤلعالم إلبين 

  مختلف بلديإت إلوإلية.  .5
 تعتبر إلمنسق لجميع إألعمإل إلمتعلقة بحمإية إلبيئة ضز

طة   تشكيل إلشر
من تجإرب إلدول إألخرى منهإ إلسعودية إلوإليإت  إلبيئية إإلستفإدة ومنه يجب عىل إلجزإئر ضز

  بمإ يحقق إلتكإمل مع إلوزإرة وإلهيئإت إلتإبعة لهإ، وهذه إلقوة 
  تحقيق إألمن إلبين 

إزيل وإألردن ضز إليإ وإلبر
إلمتحدة وأسب 

هإت، و  ز ية وإلمنب    إلمدن وإلمجمعإت إلحضز
  يجب أن تنشر ضز

ية وإلسوإحل إلخإصة بإألمن إلبين  هإت إلبر ز
إلغإبإت وإلمنب 

 .وإلمحميإت بشكل مرحىل  حسب أولويإت إألهمية وإلحإجة لتغطية هذه إألوسإط بصفة متسإرعة

  هذإ إلصدد أوكلت 
إلحكومة إلجزإئرية مهمة توفبر إلحمإية إلوطنية للبيئة لوزإرة إلبيئة وإلطإقة إلمتجددة وضز

إك مع قطإعإت وزإرية أخرى متمث   وزإرة إلدإخلية وإلجمإعإت إلمحلية وتهيئة إؤلقليم، وزإرة إلسيإحة، وزإرة بإؤلشب 
لة ضز

ز عىل  إلسكن وإلعمرإن وإلمدينة، وزإرة إلصنإعة وإلمنإجم، وزإرة إلعدل لكن بغيإب وحدة مختصة عىل تنفيذ إلقوإنير

إ عىل ورق.   قإنون حمإية إلبيئة حبر
ز يبط   إلمخإلفير

   12-11ون من إلقإن 38كمإ تقول إلمإدة 
إير سنة  17إلصإدر ضز : "يؤهـل للبحث ومعإينة مخإلفإت 2111فبر

 
 
طة إلقضإئية وإلموظفون إلمؤهلون قإنونإ   ؤطإر إلصالحـيإت إلمخولة لهم،  أحكإم هـذإ إلقإنون ضبإط وأعوإن إلشر

ضز

  ألف دينإر ويعإقب كل مخإلف لقإنون إلبيئة إلمستدإمة بإلحبس من ستة أشهر ؤل ثالث سنوإت وبغرإمة 
مإلية من مإئن 

  دينإر كل من يخإلف قإنون حمإية إلبيئة
 .(2111، 11-12)إلقإنون جزإئري ؤل مليونز

  سنة 
   2117أمإ ضز

ك مؤرخ ضز  ،2117أكتوبر سنة  17إلموإفق لـ  1439محرم عإم  26صدر قرإر وزإري مشب 

  للبيئة وإلسإحل، وطبقإ ألحكإم  (2117)وزإري، 
  هذإ إلقرإر قإئمة إؤليرإدإت وإلنفقإت لصإلح إلصندوق إلوطنز

وجإء ضز

 :تتمثل ؤيرإدإت إلصندوق فيمإ يىل   من هذإ إلمرسوم 13إلمإدة 

  .ة عىل إلبيئة  رسم عىل إألنشطة إلملوثة وإلخطبر

 ــع إلذي يتعلق بحمإية إلبيئة وإلسإحل. حإصل إلغرإمإت إلمحصلة بعنوإن إلمخإلفإت ل يــ  لتشر

  مجإل إلري وإلطبقإت  
  إلبـحر وضز

ة ضز ـــغ إلمـوإد إلكيميإوية إلخطبر   إلنإجم عن تفريـ
إلتعويضإت ؤلزإلة إلتلوث إلـعرذز

  إلجو. 
 إلمإئية إلبإطنية وضز

 :   للبيئة وإلسإحل تتمثل فيمإ يىل 
 أمإ نفقإت إلصـندوق إلوطنز

  ي، وكل إألنشطة إألخرى تمويل إألنشطة إلمتعلقة ، وإألنشطة إلمتعلقة بإزإلة إلتلوث إلحضز بإزإلة إلتلوث إلصنإش 

 إلمتعلقة بإزإلة إلتلوث. 

 تمويل أنشطة مرإقبة حإلة إلبيئة   
إت إلمسبقة لرد إإلعتبإر للموإقع وإلبحث  وإلمتمثلة ضز تمويل إلدرإسإت وإلخبر

  تقوم بهمإ مؤسسإت إ
  مجإل إلبيئة إلن 

   لتعليم إلعإل  أو مكإتب إلدرإسإت إلوطنية أو إلدوليةإلعلم  ضز
تسيبر  وإلمتمثلة ضز

، إلنفإيإت،   طريق  إلتنوع إلبيولوجر 
  ضز
  تهدد  إلحيوإنإت إلن 

إت إلمنإخية، إألنوإع إلحيوإنية وإلنبإتية إلن  إلتصحر، إلتغبر

،مإية و درإســإت إلنمـــإذج إلمصغــرة إلنتشــإر إلملوثإت وأشغإل إلح إإلنقرإض،  مإدة إلتشتيت وإلمسجل إلبيولوجر 

بية  إلمحإفظة وترقية إألوسإط وإلمنإطق إلحسإسة وإلموإقع إلطبيعية إلرإئعة ذإت إألهمية إؤليكولوجية، إلتحسيس، إلب 

 .إلبيئية
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  هذإ إلصدد أعلن وزير إلدإخلية وإلجمإعإت إلمحلية وإلتخطيط صالح إلدين دحمون أن إلمديرية لألمن 
وضز

  
  إلوطنز

ز إلبيئة ضز ز عىل تنفيذ قوإنير   تشمل أشخإص مدربير
طة إلبيئة وإلن    شر

 عىل وشك ؤطالق وحدة جديدة تتمثل ضز

طة إلبيئية مستقلة وتكون تإبعة ؤل وزإرة إلدإخلية وتقوم بتنفيذ إلعقوبإت بضإمة وحزم  إلجزإئر، ويجب أن تكون إلشر

ر للبيئة مهمإ كإن نوعه وتحو    رصز
  تقوم عىل كل من يتسبب ضز

ز إلبيئة ؤل وزإرة إلعدل إلن  ز لقوإنير ل قضإيإ إلمخإلفير

ز من إؤليجإبيإت وهمإ:  ، صفحة 2121)دمحم، جوإن  بدورهإ بتطبيق عقوبإت مإدية أو معنوية هذإ مإ يؤدي ؤل نوعير

512) 

  سلوك إألفرإد وإلجمإعإت وإلمؤسسإت من خالل  .10
  أنمإط سلوكية ؤيجإبية تكونإلتحكم ضز

 إلردع، وهذإ مإ يبنز

  حمإيتهإ وإلمحإفظة عليهإ. 
 صديقة للبيئة وتسإهم ضز

، وإستثمإرهإ من  .10 ز إإلستفإدة من إلعإئدإت إلمتحصل عليهإ عن طريق إلغرإمإت إلمإلية إلمفروضة عىل إلمخإلفير

إنية أجل تنمية جميع مكونإت إلبيئة وإلعمل عىل حمإيتهإ وإلمحإفظة عليهإ  ز ، ومنه نتجإوز إلعإئق إلمإدي ومنه نجنب مبر

 إلدولة إألعبإء إلخإصة بإلبيئة ومتطلبإتهإ. 

 

 الخاتمــة: 

 
 
  ؤننإ إليوم نعيش وضعإ

 
  بيئيإ

 
  وقصور مستوى وش  إألفرإد بهذإ  متدهورإ

عىل كإفة إلمستويإت، مقإبل تدنز

  
ي إلغبر معقلن نحو بيئته، وإإلفتقإر ؤل ثقإفة إلتدببر وإلمحإفظة عىل إلبيئة، ضز إلوضع، وإلنإتج عن إلتدخل إلبشر

إلطبيعية أي  مقإبل إلجشع إإلستهالك  إلمفرط وممإرسة جميع أشكإل إلنهب وإلتخريب سوإء تعلق إألمر بإلبيئة

إف إلموإرد إلطبيعية أو إلنإتج عن إألنشطة إإلقتصإدية وإلصنإعإت إلكثيفة بفعل إلعولمة وإقتصإد إلسوق إلقإئم  ز إستبز

  تم إلوقوف عىل بعضهإ تعود بإلدرجة إألول 
عىل تحقيق أعىل نسب من إؤلنتإجية وإلربــح، ولعل هذه إلسلوكيإت إلن 

بية إلبيئية، فإلمق ررإت وإلمنإهج إلدرإسية تمر عىل موضوع إلبيئة مرور إلكرإم كمإدة تقنية طبيعية، لكن ؤل ضعف إلب 

 
 
إل يتجزأ من إلطبيعة، وبإلمحإفظة عىل إلبيئة  إل تمس عمق ومضمون وفحوى حمإية إلبيئة بإعتبإر إؤلنسإن جزءإ

ي وهذإ مإ يجب أن ينشأ عليه إلتلميذ وأن يأخذ قيمإ بيئ   سلوكه ويمإرسهإ بشكل نحإفظ عىل إلعنض إلبشر
ية تظهر ضز

  حيإته
  لألفرإد وكيفية تطويره عن طريق هيئة مختصة تجعل إلسلوك ، يوم  ضز

وهذإ مإ جعلنإ ندرس إلسلوك إلبين 

  للموإرد 
  نفس إلوقت إلمحإفظة عىل حقوق إألجيإل إلمستقبلية عن طريق إإلستهالك إلعقالنز

  ؤيجإنر  وضز
إلبين 

 .إلطبيعية

ة كمإ أن   مبإشر
 
إ طة إلبيئية لمهإمهإ بإلتكإمل مع إلجهإت إلمختصة بإلشؤون إلبيئية ستوقف كثبر من  إلشر

  إلمصإنع وإلمنشآت 
  ضز
يف إلبين  ز إلممإرسإت إلهدإمة للبيئة وعىل رأسهإ ؤيقإف إلصيد إلجإئر وإإلحتطإب وإيقإف إلبز

  من خال
إم إلبين  ز   تحقق إإللب 

ل فرض إلغرإمإت وإلعقوبإت إلنظإمية ومنهإ إلتنموية بإلتوإزي مع إألنظمة إلبيئية إلن 

رة ز بدفع إلتعويضإت إلالزمة وإعإدة تأهيل إلبيئإت إلمتضز  .إلسجن وغرإمإت مإلية بإؤلضإفة ؤل ؤلزإم إلمخإلفير

ز من  ، وذلك لمإ يوإجهه إلقإنونيير  
ؤن موضوع حمإية إلبيئة لم يلط  إستجإبة شيعة عىل إلصعيد إلقإنونز

  هذإ 
هإ صعوبإت ضز ز عن غبر إلمجإل، عىل إألخص من إلنإحية إلجنإئية، فطبيعة جرإئم إلبيئة تعد نمطإ جديدإ يتمبر

  خصوص 
  تختلف عن إلمسؤولية إلجنإئية إلتقليدية، وهذإ ضز

  بعض أحكإم إلمسؤولية إلن 
من إلجرإئم، إلسيمإ ضز
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ة، فمن حيث إؤلسنإد إلمإدي للجرإئم مدى وضوح إلركن إلمإدي وإلمعنوي للجرإئم، وكذإ من حيث إلنتيجة إؤلجرإمي

 
 
  إلجرإئم إلبيئية قد يكون أمرإ

  ضز
 بإلغ إلدقة وإلصعوبة.  فال يمكن أن يغفل أن تحديد إلجإنز

 :  ومن خالل بحثنإ توصلنإ نوذ  بعض إلتوصيإت تتمثل فيمإ يىل 

ور  .0   ضمن تخطيط رصز
  كإفة إلمجإإلت،إة ؤدرإج إلبعد إلبين 

إتيجية إلتنمية إلمحلية ضز سوإء كإنت مجإإلت  سب 

ز جهود كإفة إألجهزة وإلجهإت  ورة إلتنسيق فيمإ بير هإ من إلمجإإلت مع رصز إقتصإدية أو إجتمإعية أو ثقإفية وغبر

  من جإنب كل منهإ. 
  إلتخطيط إلبين 

  حمإية إلبيئة لتفإدي إلتنإقض ضز
 إؤلدإرية ضز

ز وإلمرإسيم إلتنظيمية إلمتعلقة بإلبيئة ومرإجعتهإ  .0 ز إلقوإنير   وإلدول   تحيير
 .بإلشكل إلذي يوإكب إلوإقع إلوطنز

 .إلبحث عن آليإت فعإلة لتنفيذ أحكإم إلقضإيإ إلبيئية إلصإدرة عن إلجهإت إلقضإئية إلدولية إلمختصة .3

  إنتظإر إؤلعالن عن  .4
  مجإل حمإية إلبيئة ضز

يجب عىل جميع إلدول دعم دور إلجهإت إلقضإئية إلدولية إألخرى ضز

هإؤنشإء محكمة دولية خإ ية وغبر ة بمختلف إؤلمكإنيإت إلمإدية وإلبشر  .صة بإلبيئة، ودعم تأسيس هذه إألخبر

ز  .5 طة بيئية للحد من إلمخإطر إلبيئية ومتإبعة إلمخإلفير إح إستحدإث شر  .إقب 

  من شأنهإ  .6
وعإت إلصنإعية وإلتنموية بصفة عإمة وإلن    إلمشر

إطإت إلوإجب إعتبإرهإ ضز ؤعدإد إلموإصفإت وإإلشب 

 أن تكفل 
 
 .أدنز من إلملوثإت حدإ

 .تعزيز وتنمية دور إلسلطإت إلعمومية مع إلجمعيإت إلمعنية لحمإية إلبيئة من إلتلوث .7

  مرإحل إلتعليم إلمختلفة، وتوعية  .8
  إلموإد إلتعليمية ضز

بية إلبيئية ودمج إألبعإد إلبيئية وإلصحية ضز إإلهتمإم بإلب 

ز للحد من إلتدهور وحمإية   .إلبيئةوتثقيف إلموإطنير

ز مكإنة إؤلعالم وفسح إلمجإل أمإم إلقنوإت إإلعالمية عىل إختالف أنوإعهإ لتضطلع بدورهإ  .9  تثمير

 .كسلطة رإبعة تعنز بأمور إلرقإبة وإلتحسيس
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ة جإمعة أسيوط حول إلدرإسإت إلبيئية، (. وإقع حمإية إلبيئة ضز نشر

21(11.) 
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رسإلة مقدمة قة وعالقته بإلعجز إلمتعلم ومهنة إلمستقبل. (. إلسلوك إلبين 
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  درإسة ميدإنية لعينة من طلبة جإمع بنغإزي 2112صإلحة شعيب ؤدمحم عثمإن. )
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طة إلبيئية إلوإقع وإلتحديإت وإآلفإق. قسم إلتنمية عفإف إلهمإم  إلمرإكدر بتحسن. )بال تإريــــخ(. إلشر

يش بول: تونس.   إلمستدإمة وإلسيإسإت إلبيئية، مكتب مؤسسة هيبز

ك . إلجريدة إلرسمية إلعدد 2117أكتوبر،  17قرإر وزإري. )    74(. قرإر وزإري مشب 
 .2117ديسمبر 25إلمؤرخ ضز

  وإلتنمية إإلقتصإديةإلتلوث (. 1994منز قإسم. )
 (. مض: إلدإر إلمضية. 12)إلمجلد ط إلبين 

وع نظإم إلبيئة.  ـــخ(. مشر  .إلمملكة إلعربية إلسعوديةوزإرة إلبيئة وإلزرإعة. )بال تإريـ
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