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 السمخص
تشاولت ىحه الػرقة العمسية التمػث البيئي وتأثيخه عمى التشسية السدتجامة في الجدائخ، وتيجف ىحه الجراسة الى 

معخفة أسباب ومطاىخ التمػث في الجدائخ، و االلسام باألساسيات حػل التشسية السدتجامة والتمػث والعالقة التي تخبط بيشيسا، 
 وقج تػصمت الجراسة الى لحساية البيئة. واالستخاتيجيات السشتيجةوأىع أثار التمػث عمى التشسية السدتجامة في الجدائخ 

مجسػعة مغ الشتائج السيسة مشيا: ان التمػث في الجدائخ تجاوز الخط األحسخ عبخ مختمف واليات الػشغ، وكحا تػصمت 
جراسة انو يسكغ لمجولة الجدائخية اتباع أساليب مباشخة وغيخ مباشخة في معالجة مذكالت التمػث البيئي، سػاء عغ شخيق ال

تقميل التمػث مغ السشبع أو مغ خالل استخجام أدوات الدياسة الشقجية والسالية والتجارية في التقميل مغ حجة التمػث، 
 يعخف الحجود الدياسية بيغ الجول، لحلظ فان عالج قزايا البيئة يدتمدم وتػصمت الجراسة أيزا ان التمػث البيئي ال

 التشديق والتعاون عالسيا وإقميسيا لسػاجية االخصار التي تعخض البيئة لمتجىػر واالنييار.
 التمػث البيئي، البيئة، التشسية السدتجامة، الجدائخ.الكمسات السفتاحية: 

 
 

Abstract 

This paper dealt with environmental pollution and its impact on sustainable 

development in Algeria. The study aims to familiarize about the basics of sustainable 

development and environmental pollution, to know the causes and manifestations of pollution 

in Algeria. And also to know the most important pollution impacts on sustainable 

development in Algeria and the strategies to protect the environment.The study has reached a 

number of important results. First, The pollution in Algeria exceeded the red line across the 

various states of the country. In addition, the Algerian state can adopt direct and indirect 

methods to address environmental pollution problems, either by reducing pollution from the 

source or by using monetary, financial and trade policy tools to reduce pollution. The study 

also found that environmental pollution does not know the political borders between 

countries. Therefore, the treatment of environmental issues requires regional and global 

coordination and cooperation in order to face the threats that are causing the environment to 

deteriorate and collapse. 
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 السقجمة

 أفقجىاتعاني مشيا، والتي  التييتدايج االىتسام العالسي يػما بعج يػم بسذكمة البيئة واىسيتيا، نطخا لسختمف السذاكل 
وقج أصبحت قزية حساية  عمى ىيكمتيا وتشطيسيا، ومغ ثع عمى ديشاميكية وحخكية وضائفيا. وأثخصػرىا الجسالية والفشية، 

البيئة والسحافطة عمى تػازنيا مغ اىع قزايا العرخ، واختالل تػازن الشطام البيئي جخاء التكتل الدكاني والتخكد الرشاعي 
 التمػث.بجرجة كبيخة، والحي تختب عشو ضيػر 

وفي خزع ىحا القمق الستشامي، سارع الزسيخ العالسي الى البحث عغ حمػل كفيمة بػقف ىحا التجىػر الخصيخ 
الحي تذيجه البيئة الصبيعية، مغ خالل تشطيع عجد مغ السؤتسخات والشجوات الفكخية التي تدعى الي إيجاد مفيػم مذتخك 

ة والتشسية، وكحا عمى ضسان حق األجيال الحالية في التستع بسػارد شبيعية لمتشسية السدتجامة يقػم عمى التػفيق بيغ البيئ
متججدة، وبيئة شبيعية مرانة مغ جسيع مطاىخ التمػث، دون اغفال متصمبات أجيال السدتقبل في االستفادة مغ ىحه 

 الحقػق.
مقة بالبيئة، باعتبارىا تدعى عتعج الجدائخ مغ بيغ الجول التي صادقت عمى العجيج مغ االتفاقيات الجولية الستحيث 

 والجدائخ اليػمالخ، .ذات ابعاد شبيعية اقترادية وسياسية.. وأنياالى حساية البيئة وتحقيق التشسية السدتجامة خاصة 
الى وضع سياسة بيئية مشدجسة بيجف التقميز مغ حجة التمػث البيئي تدعى طام العالسي، ال يتجدأ مغ الشباعتبارىا جدء 

 التالية: نزع اإلشكاليةا الدياق في ىحشو انتذار األوبئة وتفذي االمخاض وتجىػر البيئة برفة عامة. الحي نتج ع
 الكفيمة لسػاجيتو؟ اإلجخاءاتالتمػث البيئي في الجدائخ وماىي  ما اىع مطاىخ

 عمى الشحػ االتي: األسئمة الفخعيةوتحت ىحه اإلشكالية تشجرج مجسػعة مغ 
 تؤدي الى حجوث التمػث في الجدائخ؟ما اىع األسباب التي 

 مغ التمػث؟ ما يراحبوىل يسكغ االستسخار في تحقيق التشسية السدتجامة مع 
 الشاجسة عشو؟ التأثيخاتتتسثل السطاىخ العامة لمتمػث البيئي في الجدائخ؟ وما  فيسا

أىسية القاء الزػء عمى مػضػع البحث الى دقة وحداسية السدائل التي تشاوليا، حيث ازدادت معجالت  تخجع أىسية الجراسة:
تقف عمى اعتابو البذخية وتذيجه في الدشػات  الحزاري الحيالتمػث بذكل مخيف كسا تفاقست اضخاره واتدع نصاق بفعل التقجم 

تسثل ىحه الجراسة ، حيث ىا ازمة حقيقية تيجد الجشذ البذخي في مجسػعواألخيخة مسا يدسح بالحجيث اليػم عغ ازمة التمػث باعتبار 
إضافة الى رصيج الجراسات التي تشاولت مػضػع التمػث وتصسح لديادة وعي الذعػب والحكػمات بيحه السذكمة كسا تدعى لمػصػل 

وانسائو لتحقيق حساية افزل لمبيئة مغ اضخار الى بعس االقتخاحات العمسية والترػرات لتفعيل دور السشطسات الجولية وتصػيخه 
 التمػث بالشفايات الخصخة.

 حيث تيجف ىحه الجراسة الى: أىجاف الجراسة:
 حػل التشسية السدتجامة والتمػث والعالقة التي تخبط بيشيسا. باألساسياتااللسام   -
 .معخفة أسباب ومطاىخ التمػث في الجدائخ -
 .مغ التمػث حساية البيئة ية السدتجامة في الجدائخ وإجخاءاتسمعخفة أثار التمػث عمى التش -
عمى  الستختبةالسشيج الػصفي لػصف التمػث البيئي وبيان أسبابو، ثع اتباع السشيج التحميمي لتبيان االثار  شيج الجراسة:م

 ذلظ واقتخاح الحمػل السشاسبة.
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 الجراسات الدابقة

.والتي جاءت 2008البميجة،  دحمب في العمػم االقترادية، جامعة سعج عبج القادر عػيشان، محكخة ماجدتيخ دراسة-1
، ىجفت ىحه الجراسة إلى بحث اإلشكالية تحميل االثار االقترادية لمسذكالت البيئية في ظل التشسية السدتجامة بعشػان:

وتع استخجام في ىحه سدتجامة؟ : كيف يسكؼ تحميل االثار االقترادية لمسذكالت البيئية في ظل التشسية الالخئيدية التالية
 السشيج الؽصفي التحميمي. الجراسة:

 ولقج تؽصمت الجراسة الى الشتائج التالية:
   درجة السذاكل البيئية تختمف مغ مشصقة الى أخخى ومغ وقت الى اخخ وتؤدي دائسا الى تكمفة شائمة، وأفزل

 نيج ىػ معالجة السذاكل في مخحمة مبكخة.
 .اثار السذكالت البيئية كثيخة، وتكاليفيا باىزة الثسغ 
  سعت الجدائخ مشح االستقالل الى انجاز العجيج مغ السشذآت الرشاعية في مختمف مشاشق البالد، اال ان ضسانات

ة حساية البيئة ىسذت، فكان نتيجة ذلظ أن السبالغ السالية التي انفقت مغ اجل مذاريع االستثسار الرشاعية في مخحم
 الدبعيشات تشفق اليػم بأضعاف كبيخة مغ اجل ترحيح االخصار االيكػلػجية الخصيخة.

.والتي جاءت بعشػان: 2010-2009، 3جعفخي يحيى، اشخوحة دكتػراه في العمػم االقترادية، جامعةالجدائخ دراسة-2
وىجفت ىحه ، -دراسة تحميمية –سؽذجا حالة الجدائخ ن –االنعكاسات البيئية لمتشسية االقترادية في بمجان السغخب العخبي 

كيف يسكؼ أن نقيػ الدياسة البيئية في الجدائخ، بالشعخ إلى األوضاع الخاىشة  :الجراسة الى بحث اإلشكالية الخئيدية التالية
أنؽاع التمؽث والفزاءات الحداسة مؼ جية، إلى السؤسدات -األوساط الطبيعية والبيؽلؽجية –ليا، والستعمقة بالدكان 

القانؽنية التي أنذئت ليحا الغخض مؼ جية أخخى؟ وماىي البجائل والخيارات التي يجب اتخاذىا بحق السؽارد البيئية؟ 
وماىي اليات التعامل الخشيج مع التخاكسات التي أثقمت كاىل البيئة السغاربية عامة والجدائخ كحالة دالة عمييا وظاىخة 

 .السشيج الؽصفي التحميمي: وتع استخجام في ىحه الجراسة معبخة عشيا؟
 ولقج تؽصمت الجراسة الى الشتائج التالية:

  ان التمػث الرشاعي في الجدائخ بمغ حجا جعميا تػاجو مذاكل معقجة ومتجاخمة في ميجان التمػث الرشاعي، مسا
 استجعى ضخورة إقامة استخاتيجية بيئية تخمي الى تأىيل الشديج الرشاعي.

 يخ يػمي وسميع لمبيئة الى القيام بأعسال تججيجية في ميجان التخبية، االعالم وإدخال مقاربات تجشيج السجتسع لفائجة تدي
 تداىسية في اعجاد وتشفيح االستخاتيجية البيئية في الجدائخ مسا يحقق الفعالية والحكامة في ىحا الجانب.

  الة التمػث، تصػيخ صيج مدتجام، انصالقا تدتجعي التييئة العسخانية، التحكع في العقار والتعسيخ وتثسيغ الدياحة، إز
مغ قاعجة بخنامج تييئة الذاشئ لمػاليات، ودراسات أخخى قصاعية أنجدت، تحجيج األولػيات في إشار سياسة تييئة إقميسية 

 مشدجسة، تدتيجف تييئة الداحل وإعادة نذخ األنذصة داخل البالد تحقيقا لسبجأ العجالة.
سمفا، قدست مػضػع الجراسة بخالف السقجمة والخاتسة الى ثالث محاور  تي حجدالجراسة الت ألىجافتحقيقا  :خطة الجراسة

 :عمى الشحػ االتي
 السحؽر األول: أساسيات العالقة بيؼ التشسية السدتجامة والتمؽث

 السحؽر الثاني: أسباب ومعاىخ التمؽث في الجدائخ
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 االستخاتيجيات السشتيجة لحساية البيئةالجدائخ و  سدتجامة فيالسحؽر الثالث: أثار التمؽث عمى التشسية ال
 

 السحؽر األول: أساسيات العالقة بيؼ التشسية السدتجامة والتمؽث
مغ السعمػم لجى الباحثيغ أن كل بحث عمسي يتشاول ضاىخة مغ الطػاىخ يشصػي في الػاقع عمى مفاىيع أساسية وأخخى 

 أقخبميسة وبعيجة عغ السصابقة لمػاقع، فتشعكذ في البحث صفات وعشاصخ مكسمة، وفي بعس األحيان تكػن ىحه السفاىيع غيخ 
الى مدتػى التفكيخ العامي مشيا الى التفكيخ العمسي، حيث سشحاول في ىحا السحػر التصخق الى السفاىيع األساسية الستعمقة بالتشسية 

 السدتجامة والتمػث وربط العالقة بيشيسا.
  ا، أىػ أىجافيا وابعادىا: مفيؽمي التشسية السدتجامة أوال:

لقج أدى االرتباط الػثيق بيغ البيئة والتشسية الى ضيػر مفيػم التشسية السدتجامة، وىي تشسية قابمة لالستسخار والتي 
االندان ومحيصو الصبيعي وبيغ السجتسع وتشسيتو، والتخكيد ليذ فقط عمى الكع  ما بيغتيجف الى االىتسام بالعالقة الستبادلة 

 وفيسا يميبل عمى الشػع مغ تحديغ وتػزيع الجخل بيغ أفخاد السجتسع وتػفيخ فخص العسل والرحة والتخبية واإلسكان، 
 سشتشاول مفيػم واىجاف التشسية السدتجامة وابعادىا.

 مفيػم التشسية السدتجامة:-1
، وحجاثة شخحو، والتشسية في لعسػمتيوفيػم التشسية السدتجامة حجيث رغع أن ججوره تستج في الساضي البعيج ودلظ نطخا م 

ىي ناتج عسل االندان عمى تحػيل عشاصخ في البيئة الى ثخوات، ولقج تعجدت تعاريف التشسية السدتجامة بيغ السفكخيغ  أصميا
 بعس التعاريف السختمفة ليا: االقترادييغ في كل السجاالت، ونتشاول 

)مرصفى يػسف  يسكغ تعخيف تقديسات التشسية الى أربعة مجسػعات، اقترادية، اجتساعية، بيئية وتكشػلػجية: 1-1
 (2017الكافي، 

التعخيف االقترادي: ان التشسية السدتجامة تعشي اجخاء فحز عسيق ومتػاصل في استيالك الجول الرشاعية في الذسال مغ  -
الرشاعي عالسيا، أما بالشدبة لمجول الفقيخة، فالتشسية السدتجامة تعشي تػضيف  نسػذجياالصاقة والسػارد الصبيعية واقشاعيا بترجيخ 

 السعيذة لمدكان األكثخ فقخا في الجشػب؛السػارد مغ أجل رفع مدتػى 
التعخيف االجتساعي: ىي الدعي مغ اجل استقخار الشسػ الدكاني ورفع مدتػى الخجمات الرحية والتعميسية الخاصة في  -

 الخيف؛
حات التعخيف البيئي: ىي االستخجام األمثل لألرض الدراعية والسػارد السائية في العالع بسا يؤدي الى مزاعفة السدا -

 الخزخاء عمى الكخة األرضية؛
التعخيف التكشػلػجي: تعشي نقل السجتسع الى عرخ الرشاعات التصبيقية التي تدتخجم تكشػلػجيا مشطسة لمبيئة، وتشتج  -

 الحج األدنى مغ الغازات السمػثة والحابدة لمحخارة والزارة باالوزون.

حاجات الحاضخ دون السداومة عمى قجرة األجيال السقبمة عمى تمبية المجشة العالسية لمبيئة: ىي التشسية التي تمبي  1-2
 (2013)دمحم عباس بجوي، يدخى دمحم البمتاجي،  حاجاتيع.

مغ قجرة األجيال السقبمة  اإلنقاصالػكالة العالسية لمبيئة والتشسية: ىي التشسية التي تػاجو احتياجات االفخاد الخاىشة دون  1-3
 (2012)أحسج عبج الفتاح ناجي،  عمى مػاجية احتياجاتيع.
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بعيغ االعتبار حق األجيال القادمة في بيئة  تأخحوفي األخيخ يسكغ القػل بأن التشسية السدتجامة ىي التشسية التي 
يا في التشسية ورفع مدتػى السعيذة مغ خالل السػارد الستاحة غيخ مدتشدفة، بحث تحرل األجيال الحالية عمى حق

واستغالل الصاقات واإلمكانات مع مخاعاة الجػانب البيػلػجية واالجتساعية والثقافية في رؤوس األمػال الحالية وحق األجيال 
 القادمة فييا.

 التشسية السدتجامة: أىجاف-2
 ومحتػاىا الى تحقيق مجسػعة مغ األىجاف التي يسكغ تمخيريا فيسا يمي:تدعى التشسية السدتجامة مغ خالل الياتيا 

 احتخام البيئة الصبيعية؛تحقيق نػعية حياة أفزل لمدكان،  -
 تحقيق استغالل واستخجام عقالني لمسػارد؛لدكان بالسذكالت البيئية القائسة، تعديد وعي ا -
)عثسان دمحم  تسخ ومشاسب في حاجات واولػيات السجتسع.احجاث تغييخ مدكشػلػجيا الحجيثة بأىجاف السجتسع، ربط الت -

 (2007غشيع، ماججة أحسج أبػ زنط، 
 (2015)عبج الخحسغ سيف سخدار،  تاميغ نسػ اقترادي، وتحقيق مداواة وعجالة اجتساعية؛ وحساية البيئة. -
 التشسية السدتجامة: أبعاد-3

ان التشسية السدتجامة وكسا جاء في التعاريف الدابقة، فيي تختكد عمى ثالث ابعاد رئيدية وىػ البعج االقترادي  
 )مرصفى يػسف والبعج البيئي والبعج االجتساعي، ويججر اإلشارة أن االبعاد البج ان تكػن متكاممة ومتجاخمة ومتخابصة

 والذكل السػالي يسثل أىع ابعاد التشسية السدتجامة:، (2017الكافي، 
 
 

 : ابعاد التشسية السدتجامة ومزسػنيا01الذكل رقع

 

 

 

 

 

 
، 2017، شخكة دار األكاديسيػن لمشذخ والتػزيع، عسان، األردن، التشسية السدتجامةالسرجر: مرصفى يػسف الكافي، 

 .80ص 
 التالي: الشحػمغ خالل السخصط يسكغ صياغة بعس السعادالت عمى 

 االقترادي = التعاير بيغ االقتراد والبيئة. البيئي البعجالبعج 
 ي = بيئة يحتسل العير فييا.البعج البيئي+ البعج االجتساع

 االقترادي = العجالة. االجتساعي + البعجالبعج 

 

   

  

 

 التنمية المستدامة

 البعد االقتصادي البعد االجتماعي البعد البيئي

 العدالة قابل للعيش

 التعايش
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 البعج االجتساعي = تشسية مدتجامة. البعج االقترادي+ البعج االجتساعي+
 ثانيا: التمؽث، مفيؽمو وانؽاعو

يعتبخ التمػث مغ أخصخ مذاكل البيئة السعاصخة، والجي بات يؤرق بال كل مغ الدياسييغ والسخصصيغ في معطع دول 
مغ خمل في الشطع البيئية مسا يفقج البيئة القجرة عمى اعالة كل صػرة مغ صػر  ما يحجثوالعالع، وتأتي خصػرة التمػث في 

ل واضح في السشاشق الرشاعية وبجأت تدحف باتجاه السشاشق الشامية الحياة عمى سصح األرض، وبخزت مذكمة التمػث بذك
 التمػث.خاصة التي اخجت بأسباب التصبع ومسيدات التكشػلػجيا الحجيثة، وفيسا يمي سػف نتشاول اساسيات حػل 

يا كخ باخترار بعزىشاك عجة تعخيفات قج قيمت فيو، نحلػ بحثشا في مػضػع التمػث، لػججنا ان  التمػث: تعخيف -1
 مشيا: 

 (2011)نديو عبج السقرػد دمحم مبخوك،  السعشى المغػي لمتمػث: يعشي التمصيخ، والتكجيخ، والخمط.-
 السعشى االصصالحي لمتمػث: ىشاك تعخيفات كثيخة لمتمػث نجكخ مشيا مايمي:-

نتيجة التكشػلػجيا السدتخجمة الى إضافة مادة غخيبة الى اليػاء أو الساء أو  * تعخيف البشظ الجولي: بأنو كل مايؤدي
عمى ئستيا وفقجانيا خػاصيا أو تؤثخ  الغالف األرضي في شكل كسي تؤدي الى التأثيخ عمى نػعية السػارد وعجم مال

 (2014)زواوية أحالم،  استقخارىا.
قترادية: بأنو قيام االندان بصخق مباشخة أو غيخ مباشخة بإضافة مػاد أو شاقة الى متعاون والتشسية االاألوروبية لسشطسة ال* 

البيئة، تتختب عمييا أثار ضارة يسكغ ان تعخض صحة االندان لمخصخ أو تسذ السػارد البيػلػجية أو األنطسة البيئية عمى 
 (2015)شيساء فارس دمحم الجبخ،  خجام السذخوع لمبيئة.نحػ يؤدي الى التأثيخ ضار عمى أوجو االست

 04* التعخيف القانػني لمتمػث البيئي حدب السذخع الجدائخي: عخف السذخع الجدائخي التمػث في الفقخة الثامشة مغ السادة 
التشسية السدتجامة بأنو: كل تغيخ مباشخ او غيخ مباشخ لمبيئة، يتدبب  إشارالستعمق بحساية البيئة في  03/10مغ القانػن 

كل فعل يحجث او قج يحجث وضعية مزخة بالرحة وسالمة االندان والشبات والحيػان، واليػاء والجػ والساء واألرض 
 (2003ػليػي 19، السؤرخ في 03/10)القانػن رقع  والسستمكات الجساعية والفخدية.

سبق: ندتصيع ان نقػل بأن التمػث ىػ افداد مكػنات البيئة حيث تتحػل ىجه السكػنات مغ عشاصخ مفيجة  مغ كل ما
الى عشاصخ ضارة االمخ الجي يؤدي الى أن تفقج دورىا في صشع الحياة، فيػ يحػل الساء واليػاء والتخبة وغيخىا مغ 

 يا أن تقزي عميو.عشاصخ تفيج االندان الى عشاصخ مغ شأن
 :يشطخ مغ خالليا الى التمػثيتبايغ ترشيف التمػث البيئي وفقا الى األسذ التي  :أنؽاع التمؽث البيئي -2

 التمػث وفيق الػسط الجي يصخح فيو: 2-1
مادة برفة مباشخة أو غيخ مباشخة الى الغالف الجػي بالكسية التي تؤثخ عمى  ألي: ىػ إضافة تمػث ىػائي 2-1-1

 (2008)حديغ الدعجي،  تخكيبتو بحيث يشجع عشيا اثار ضارة عمى االندان والبيئة واألنطسة البيئية والسػارد الصبيعية.
ض السختمفة كالذخب السياه، بذكل يعيق استعسال السياه لألغخا: ىػ وجػد السمػثات والذػائب في تمػث مائي 2-1-2

بدبب إلقاء السخمفات  الييجروكخبػنيةأىسيا السخمفات  العػاملوالخي وغيخىا، حيث تتمػث البحار والسحيصات بعجد مغ 
)عبج عمى الخفاف،  مبة.البتخولية والشذاط االشعاعي إضافة الى التمػث البستيخي والكيسيائي والحخاري والتمػث بالسػاد الر

 (2007ثعبان كاضع خزيخ، 
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تخبة: ىػ الفداد الجي يريب التخبة فيغيخ مغ خرائريا وخػاصيا الصبيعية أو الكيسيائية أو الحيػية، تمػث  2-1-3
)عبج  اندان وحيػان ونبات.بذكل يجعميا تؤثخ سمبا بصخيقة مباشخة او غيخ مباشخة عمى مغ يعير فػق سصحيا مغ 

 (2015الخحسغ سيف سخدار، 
 التمػث وفق الصبيعة:  2-2
ىػ خصخ كبيخ عمى الصبيعة كسا ونػعا، مثل الزػضاء والتي ىي الرػت الغيخ السخغػب فيو،  تمػث فيديائي: 2-2-1

أما الزجيج فيػ اىتداز صػتي أو عذػائي احرائيا، يتحجد بالزغط عمى شبمة االدن أي ضغط الرػت الى الحج الجي 
ديارات والذاحشات والصائخات يدبب االزعاج والزجيج ىػ أيزا نػع مغ الزػضاء، ومغ مرادر الزػضاء الشقل، كال

 (2003)دمحم أحسج عبج اليادي،  والدكظ الحجيجية، الرشاعية...الخ.
وىي تمظ السمػثات التي تأتي جخاء استخجام دول العالع السػاد الكيسيائية مغ اجل تحقيق األىجاف  تمػث كيسيائي: 2-2-2

السعادن، ومذتقاتو، والديػت السعجنية، وامالح  كالشفطسع العالسي في مختمف الرشاعات، االجتساعية واالقترادية لمسجت
 (2015)ناديو ضياء شكارة،  الخ....
في مكان وزمان بكع غيخ مشاسب أي بشدبة  ما وججتوىػ التمػث الشاتج عغ االحياء التي ادا : تمػث البيػلػجي 2-2-3

والشبات والحيػان، مثل الصاعػن والجسخة الخبيثة والحسى القالعية وتريب تدبب اضخار لإلندان  تديج عغ الحج الصبيعي
 (2010)دمحم أبػ سسخة،  االندان والحيػان معا.

 التمػث وفيق مرجره: 2-3
تعتبخ الرشاعات السجنية والشسػ االقترادي والتكشػلػجي ىي األسباب الججرية لتمػث البيئة خرػصا عشجما  مجني:تمػث  2-3-1

)نجع العدواي، عبج هللا حكست  الدمبية عمى بيئة السجن، فيكػن الشسػ السجني سببا لمتمػث. ألثارىايكػن العامميغ فييا غيخ مشتبييغ 
 (2007الشقار، 

يأتي ىجا التمػث نتيجة احتياج السدروعات لمسبيجات واالسسجة الكيسيائية، فاالستعسال السفخط ليا والخاشئ تمػث زراعي:  2-3-2
 (2015)ندار عػني المبجي،  ليا. واالسسجة الكيساوية ، يدبب تمػث السياه الجػفية بدبب تدخب السبيجاتبأنػاعيالمسبيجات 

، والجي سػف يؤثخ عمى صحة االندان بصخيقة مباشخة بأنػاعياوىػ التمػث الشاتج مغ السرانع  تمػث صشاعي: 2-3-3
 (2010)عامخ أحسج غازي مشى،  او غيخ مباشخة.

سسة مغ سسات عرخ الرشاعة  الصبيعية،البيئة واستشداف مػاردىا  إن تمػثخالصة لسا تقجم ندتصيع ان نقػل  
والتصػيخ، واشكال التمػث عجيجة ومتشػعة، لجا وجب عمى االندان وضع حج فاصل وإيجاد الحمػل بجال مغ دراسة مذكالت 

 البيئية وتحجيجىا.
 البيئيالتمؽث الشاتجة مؼ  ثاراأل ثالثا: 

 يسكغ حرخ تمظ االثار في الطاىخات التالية والتي سببت ضخرا بالغا بالبيئة بذقييا االيكػلػجي والبيػلػجي:
اختالل التشػع البيػلػجي وانقخاض بعس الكائشات الحية مغ ، حجوث االمصار الحسزية، شبقة األوزون  تآكلضاىخة ضاىخة االحتباس الحخاري، 

ارتفاع مشدػب مياه البحار وغخق باألثار التاريخية، التغيخات السشاخية كتدايج الخشػبة الجػية، الحاق الزخر ، تداع الترحخضاىخة ا، الشبات والحيػان
انتذار االمخاض الخصيخة والسدمشة كالدمصان والفذل ، صعػبة الحرػل عمى غجاء صحي لإلندان، تخاجع انتاج السػاد الغجائية، الدػاحل والجدر

 (2015)حامج الخيفي،  اليػاء والساء والتخبة.تمػث ، الكمػي 
 واسبابو التمؽث في الجدائخ السحؽر الثاني: معاىخ
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بجءا مغ شبقات الجػ  شخة،ان االكتطاظ الدكاني والرشاعة البذخية ىسا سبب تفاقع خصخ التمػث البيئي بصخيقة مباشخة أو غيخ مبا
واالمخاض، وفي  باألوبئةالعميا وخرػصا شبقة األوزون، مخورا بالساء واليػاء والتخبة، والحيػانات البحخية والصيػر، وصػال الى االندان، لتثقمو 

ا السحػر مطاىخ التمػث في سشتشاول في ىحمقجمتيا الدخشان، إضافة الى شحشات مغ االمخاض الشفدية التي لع نعيجىا قبل اليػم، وفيسا يمي 
 السؤدية لو.الجدائخ، واىع األسباب 

 :: معاىخ التمؽث في الجدائخأوال
عسا ىي عميو في باقي دول العالع، الى جانب السذاكل البيئية ذات الصابع العالسي  ال تختمفان وضعية البيئة في الجدائخ 

عميو التمػث، ويسكغ ابخاز بعس  إقميسي شغىالتي تيجدىا كطاىخة االحتباس الحخاري، تعاني مغ مذكالت ذات شابع 
 السطاىخ الخاصة بسذكمة التمػث عمى السدتػى الػششي في الشقاط التالية:

االنجخاف السائي وىػ الحي تحجثو  عغ:ان تجىػر األراضي في الجدائخ كان ناتجا راضي وتجىػرىا: استشداف األ -1
ألف ىكتار مغ 500، واالنجخاف اليػائي الشاتج عغ الخياح ويحتسل أن تترحخ حػالي %83الديػل بشدبة 

ىػر وفقا السبابو الكيسيائية مالييغ ىكتار ميجدة بشفذ الطاىخة، وقج قجر ىحا التج 7األراضي الديبية وأكثخ مغ 
الف  12309الف ىكتار و  3858الف ىكتار، وبدبب انجخاف التخبة بالساء واليػاء عمى التػالي ب  8406ب 

 ىكتار؛
مغ اإلقميع خاضع  %95: تبقى مدألة السػارد السائية تذكل انذغاال عطيع في الجدائخ الن محجودية السياه العحبة -2

حاولة مشيا لتغصية الشجرة في السياه العحبة الرالحة لمذخب شخعت في تحمية مياه لسشاخ جاف، ان الجدائخ وم
االعتساد عمى  البيئي بسعشىالبحخ عغ شخيق استعسال الصاقة الشػوية ولكغ السذكل الحي تعانيو ىػ االمغ 

التكشػلػجيا الشطيفة، كسا ان تمػث مياه الدػاحل يعتبخ مغ أخصخ أنػاع التمػث في بعس السشاشق الجدائخية 
حل الذخقية كدػاحل مجيشة كسشصقة واد الدسار بالعاصسة ووادي الكخمة بػىخان، ضف الى ذلظ تمػث الدػا

 (2013)شخاف ابخاىيع،  سكيكجة.
ان االستشداف الدخيع لمسػارد الصبيعية الحي يدببو الشسػ الدكاني الدخيع سيقيج التشسية الثقل السفخط لمدكان:  -3

حيث يعتبخ التدايج الدكاني أخصخ مغ التمػث البيئي في حج ذاتو االقترادية ويتدايج التمػث البيئي وما الى ذلظ، 
الدبب الخئيدي مغ بيغ األسباب  ومعجالت نسػىع وكثافتيع، تسثل ان اعجاد الدكانأي  مشبعو األصمي، ألنو

مشاشق  ق بالثخوة الحيػانيةالتجميخ الحي يمح دائخ:ومغ مطاىخ الثقل الدكاني التي تعيذيا الج ،لتجىػر البيئة
 التػسع عمى حداب السداحات الخزخاء وتجىػرىا، باإلضافة الى ان تدايج الدكان ،الخعي بدب الخعي الكثيف

حيث تختبط  (2014)مفيج ذنػن يػنذ،  ؛الغازات كانبعاثات ثاني أكديج الكخبػن  بأخصخليػاء يتدبب في تمػيث ا
جػ األرض مع كسية الصاقة السشتجة والسدتيمكة وىحه األخيخة تدداد كمسا  كسية ثاني أكديج الكخبػن السشبعثة في

والججول السػالي يسثل انبعاثات ثاني أكديج  (2015)عبج الخزاق بشي ىاني، دمحم الخوايجة،  زاد عجد الدكان،
 : في الجدائخ الكخبػن 

 .2014-2000: انبعاثات ثاني أكديج الكخبػن في الجدائخ مغ 01الججول رقع
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدشة

ثاني انبعاثات غاز 
أكديج الكخبؽن 

 )كيمؽ طؼ(
87861,

32 
84219,

989 
89907

,51 
91575,

991 
88510,

379 
10727

8,09 
10106

9,85 
109404

,945 
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 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الدشة
انبعاثات غاز ثاني 
أكديج الكخبؽن 

 )كيمؽ طؼ(
110208

,018 
12139

9,7 
11917

7,5 
121187

,016 
129987

,816 
13446

5,22 
14540

0,22 
 لمسعمؽمات. الجولي السرجر: البشغ

كيمػ شغ، وارتفعت  87861.32 2000نالحع مغ خالل الججول ان كسية ثاني أكديج الكخبػن التي انبعث سشة 
كيمػ شغ، وىحا ناتج لعجة عػامل مغ بيشيا  57538.9، أي بديادة سشػية تقجر ب 2014كيمػشغ لمعام  145400.22الى 

 .لمدكانالديادة السفخشة 
 
 .2017-2000: تصػر عجد الدكان في الجدائخ مغ 02الججول رقع

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدشة
تعجاد 

الدكان 
 اإلجسالي

31183
660 

31592
153 

31995
046 

32403
514 

32831
096 

33288
437 

33777
915 

34300
076 

34860
715 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الدشة
تعجاد 

الدكان 
 اإلجسالي

35465
760 

36117
637 

36819
558 

37565
847 

38338
562 

39113
313 

39871
528 

40606
052 

41318
142 

 لمسعمؽمات. السرجر: البشغ الجولي
، وارتفع الى 31183660 يقجرب 2000حيث نالحع مغ خالل الججول ان عجد الدكان في الجدائخ سشة 

وىحا ناتج عغ سياسة الجول لتحديغ التشسية لكغ كان  1013448.2، أي بديادة سشػية تقجر ب 2017سشة  41318142
اثار سمبية مغ بيشيا تمػث البيئة، وقج يشجع الكثيخ مغ القمق حيال قزايا البيئة مغ ادراك أنشا قج نرل الى وضع لو اعقاب و 

كحلظ  ال يكػن غ يسكغ تػفيخ احتياجاتيع مغ مػارد األرض السحجودة، قج يكػن ىحا االمخ صحيحا وقج حج لعجد الدكان الحي
لمبيئة مغ تجميخ، وبذكل متدارع قج يعخض  ما يحرلاعتسادا عمى االكتذافات التكشػلػجية الججيجة، بيج ان مغ الػاضح ان 

الى تخفيف معجالت نسػ الدكان سيؤدي  إلبصاءاتيع، والدعي لمخصخ مقجرة األجيال الحالية والسدتقبمية عمى تػفيخ احتياج
 .بأنػاعوالكثيخ مغ السذكالت البيئية وخاصة التمػث 

 %4.8 معجية،نفايات  %24نفايات عادية،  %70انتذار الشفايات الرمبة: قجرت الشفايات في الجدائخ ب  -4
شغ سشػيا، حيث ان القسامة السشدلية تدبب 125000نفايات خاصة، بسجسػع يقجر ب  %1.2نفايات سامة، 

اثار جانبية عمى حاسة الذع مع مخور الػقت، أما مغ ناحية الكع فان حجع الشفايات يدداد بازدياد عجد الدكان، 
يفية التخمز مشيا، أما فيسا يخز الشفايات الرشاعية الخصيخة فان عجدا كبيخا مغ الػحجات يعاني مغ مذكمة ك

 وبالتالي احتسال حجوث تمػث بيػلػجي بانتذار الجخاثيع، وتمػث كيسيائي اثاره بعيجة السجى؛

118



9102( 5( اجمللد )5جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا ملحق ) ,ن طالل للبحوث جملت  جامعت احلسني ب  

 
 

 

التػسع التشسية االقترادية الى العجيج مغ السذاكل البيػلػجية كاختفاء  أحجثالتشػع البيػلػجي: في الجدائخ  تآكل -5
وبالتالي تع تدجيل ىحا التجىػر  الشباتاتبعس الحيػانات الثجية واالسساك والصيػر باإلضافة الى بعس أصشاف 

في الجدائخ  البيػلػجي التآكلضسغ القائسة الحسخاء لمسشطسة الجولية لمسحافطة عمى الصبيعة، ويعػد سبب ىحا 
 (2013)شخاف ابخاىيع،  بالجرجة األولى الى السسارسات البذخية الزارة.

تمػث السياه الجػفية في الجدائخ: بحدب تقخيخ وزارة السكمفة بالبيئة حػل حالة ومدتقبل البيئة في الجدائخ الرادر سشة  -6
 مغ التمػث؛ مختفعةيا الجػفية ندبة مياى، فان بعس السشاشق بالجدائخ تذيج 2007

مػث يخجع اىع مرادر تمػيثيا تمفة مغ التج مغ الػديان في الجدائخ مطاىخ مختمػث السياه الدصحية: تذيج العجي -7
 الى:

 الغيخ السعالجة الرحيمياه الرخف ؛ مياه قشػات الرخف الدراعي الستزسشة لسػاد كيسيائية سامة كالفػسفات ،
 ؛عية الدائمة الغيخ السعالجةالسمػثات الرشا

 أخخى،  ىالتمػث الرشاعي: تختمف نػعية وكسية السمػثات التي ترجر مغ الرشاعة اختالفا كبيخا مغ صشاعة ال
والتقشيات السدتخجمة في عسمية  ة عػامل ك نػع الرشاعة، نطام العسل بالسرشع وكسية االنتاجوتتػقف عمى عج

 ؛الرشاعة
عمى البيئة: حدب تقخيخ حالة ومدتقبل الجدائخ، والحي أعجتو  تأثيخىااألقصاب الرشاعية في الجدائخ ومجى  -8

، فان القصاعات الرشاعية الكبخى والتي تمػث البيئة بجرجة 2000مرالح وزارة تييئة اإلقميع والبيئة خالل سشة 
 كبيخة تتسثل في:

 ؛سسشتصشاعة اال مشذئات، مرانع انتاج الكمذ والجبذ 
 ؛مخكب الدنظ بالغدوات، محصات انتاج الكيخباء، مرانع تكخيخ البتخول وتسييع الغاز الصبيعي 
مميػن شغ، أما الشفايات  5.2الشفايات السشدلية والشفايات االستذفائية: حيث تقجر الشفايات السشدلية سشػيا ب -9

، كل ىحه غ شخف القصاع الرحيشغ سشػيا، وبحدب التذخيز السشجد م125000االستذفائية تقجر بحػالي 
 الشفايات يعػد أسبابيا الى:

 نقز عسميات التعقيع؛يياكل الصبية غيخ مفعمة بذكل جيج، التخميج داخل ال مشذئات 
 ؛خمط مختمف الشفايات االستذفائيةسالي السخرز لمشطافة االستذفائية، تسػيل القمة ال 

 (2017)عبج الباقي دمحم،  دبة لمتعامل مع الشفايات االستذفائية.وبالشطخ الى ىحا التذخيز فالػضعية تعج كارثية بالش
 ائخالتمؽث في الجد  ثانيا: أسباب

والبحخ يعتبخ االندان أول عػامل التمػث وتجميخ الشطام البيئي الكػني مسا صشعتو يجاه، لقج انتذخ التمػث في البخ  
هللا، ويعػد بالعػاقب الػخيسة عمى االندان نفدو، ومع ضيػر السمػثات تطافخت كل عػامل الصبيعة  ما خمقوليفدج  والجػ

بيغ أسباب مغ رغسا عشيا، عمى نذخىا في كل ارجاء السعسػرة بحيث قمسا تدمع اليػم مشصقة في العالع مغ اثار التمػث، و 
 :التمػث في الجدائخ نػجدىا باخترار عمى الشحػ االتي

 ما زادارتفاع عجد الدكان وتحدغ السدتػى السعيذي وىػ لمسفارغ العسػمية وبرػرة عذػائية، ر الفػضػي االنتذا 
 مغ حجع التمػث؛

  ،نقز السػارد السادية والسالية الخاصة بصخق مكافحة التمػث؛سػء التدييخ السختبط بالشفايات 
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  شخيحة واسعة مغ االفخاد  لجى مة التمػثغياب الػعي بخصػرة مذكحجيثة لسػاجية التمػث،  أساليبعجم اتباع
 ؛التمػثاالثار الشاتجة عغ  بذأننقز بخامج التػعية والتحديذ واالعالم السجتسع، 

 وضة عل الخدعية السفخ  واإلجخاءاتنقز الخقابة بالتمػث وججيتيا مغ حيث التصبيق،  قمة القػانيغ والتذخيعات الخاصة
 (2015-2014)صميحة حفيفي،  الثقافة والتخبية البيئة لجى السػاشغ الجدائخي.غياب الجيات السدببة في التمػث، 

 يجة لحساية البيئةتالسش االستخاتيجياتئخ و سدتجامة في الجداالسحؽر الثالث: أثار التمؽث عمى التشسية ال
الصبيعية، ويشجع عشو مجسػعة مغ االثار االقترادية واالجتساعية التمػث البيئي ىػ عسمية تجريجية تشتج عغ سػء إدارة السػارد 

اثار التمػث عمى التشسية السدتجامة في الجدائخ، واىع الدياسات السشتيجة مغ شخف الجولة  والدياسة، حيث سشتشاول في ىحا السحػر
 ، وذلظ عمى الشحػ االتي:ل مغ اثارهالجدائخية لحساية البيئة والتقمي

 لتمؽث عمى التشسية السدتجامة في الجدائخأوال: أثار ا
التمػث في الجدائخ عجة مخاشخ صحية وبيئية، وخدائخ مالية واقترادية ومغ بيغ ىحه االثار نحكخ  أحجثلقج 

 :ما يميعمى سبيل السثال ال لمحرخ 
في االحػاض السشحجرة والغابات والديػب، مسا يؤثخ بالجرجة األولى عمى مجاخيل الفقخاء الحيغ ييجخون  البيػلػجيةتجىػر السػارد -1

األراضي التي تدسح ليع بالعير السقبػل نحػ السجن وضػاحييا ويقشصػن االحياء القرجيخية، حيث يػاجيػن السذاكل السختبصة 
 صالة؛بالدكغ السؤقت والسجاخيل الحزخية السحجودة ججا والب

التأثيخ عمى الرحة العسػمية وانتذار االمخاض الستشقمة عبخ السياه واالمخاض التشفدية، والتي يعاني مشيا خاصة ذو -2
السجاخيل السحجودة والفقخاء، ومغ بيغ االمخاض السختبصة بتمػث السياه الكػليخا وحسى التفػييج، وىشاك أمخاض مختبصة بتمػث 

، نحكخ مشيا ما سبق، ناتج عغ تجىػر البيئةة، كسا أنو يػجج العجيج مغ االمخاض إضافة الى ك الخبػ وسخشان الخئاليػاء 
 مايمي:

 عغ نقز الشطافة وسػء األحػال االجتساعية واالقترادية؛العخقية: والشاتجة  –قمبية االمخاض ال -
)فخوحات حجة،  مخض الدمصان.نقز التغحية ويريب خرػصا األشفال، الى  امخاض العػز الغحائي: ويعػد -

2007) 
)صميحة حفيفي،  التمػث بالشفايات الرمبة لو عجة مخاشخ صحية وبيئية، وخدائخ مالية واقترادية ومغ بيغ ىحه االثار-3

2014-2015): 
ات والقػارض والحيػانات الستذخدة، وتكاثخ الحذخ انتذار االمخاض واالوبئة خاصة في السجن الرشاعية الكبخى،  -

 ج؛يتمػث التخبة والسياه واليػاء، مسا أدى الى انتذار امخاض مثل داء الكػليخا والتفػي
الخدارة السالية الكبيخة نتيجة تكاليف السعالجة، وكحا الخدارة في اإلنتاج نتيجة غياب عغ العسل، حيث تقجر تكمفة  -

دج، أما التكمفة الدشػية التي تذسل العالج والسخاقبة واالستعجاالت 22300 يػم واحج في السدتذفى ب
 مميػن ديشار جدائخي؛ 402واالستذفاء فيي تتجاوز 

 10الخدارة السالية الكبيخة التي تتكبجىا الجولة الجدائخية سشػيا نتيجة عجم تثسيغ نفاياتيا الرمبة، والتي فاقت  -
 مميار ديشار جدائخي سشػيا، 

 االجتساعية خاصة االنتحار واالكتئاب، والتي مغ أسبابيا التمػث البرخي وقمة الشطافة،  آلفاتاكثخة  -
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قجرت الشفقات التي يدببيا تمػث اليػاء بالشفايات الرمبة عمى الرحة العامة، حدب تقخيخ وزارة البيئة في الجدائخ  -
 مميػن دوالر؛ 879ب 

 مميػن دوالر  232الخدارة في اإلنتاج السحمي الشاتج عغ تمػث السياه في الجدائخ يقجر ب  -
وسشبيغ باألرقام مجسل الخدائخ االقترادية والرحية، والتكاليف السالية التي تتكبجىا الجولة الجدائخية نتيجة التمػث 

 البيئي، في الججاول التالية:
 الجدائخية مياه السػانئ: تخكد االزوت الكمي والفدفػر الكمي في 03الججول رقع

االزوت الكمي  السؽانئ
 ممغ/لتخ

الفدفؽر الكمي 
 ممغ/لتخ

 15 50 الغدوات
 14 76 وىخان
 12 60 ارزيؽ
 18 88 تشذ

 09 45 الجدائخ
 09 04 بجاية
 14 73 جيجل

 04 22 سكيكجة
 05 23 عشابة

 ،-دراسة حالة الجدائخ –تدييخ الشفايات الرمبة وعالقة تجويخىا بالتشسية السدتجامة صميحة حفيفي،  السرجر:
، 03أشخوحة دكتػراه، تخرز اقتراد البيئة، كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ، جامعة الجدائخ

 .163، ص2014/2015الجدائخ، 
كسية االزوت والفدفػر الكمي في السػانئ الجدائخية، والتي مغ خالل البيانات السجونة في الججول، نالحع ارتفاع 

، وىػ ما مغ شأنو أن ييجد التشػع البيػلػجي في البحخ، كسا ييجد الثخوة معطسيا السعاييخ السدسػح بيا تجاوزت في
 كية والرحة البذخية.الدس

 ئي: بعس االمخاض السيشية في الجدائخ السختبصة بالتمػث البي04الججول رقع

عجد الحاالت السرابة في  اإلصابة نؽع
 الدشة

 309 التدسػ بالسؽاد السعجنية الدامة
 278 التدسػ بالسؽاد العزؽية الدامة

 1048 الذحار تغيخ الخئة
 1168 االمخاض الجمجية والحداسة 

 776االمخاض السيشية الشاجسة عؼ 
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 الطفيميات
 ،-دراسة حالة الجدائخ –وعالقة تجويخىا بالتشسية السدتجامة تدييخ الشفايات الرمبة صميحة حفيفي،  السرجر:

، 03أشخوحة دكتػراه، تخرز اقتراد البيئة، كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ، جامعة الجدائخ
 .163، ص2014/2015الجدائخ، 

 غ التمػث،المخاض الشاتجة عنالحع ارتفاع عجد الحاالت السرابة بسختمف ا الججول،مغ خالل البيانات السجونة في 
وىي في تدايج مدتسخ تشبئ بػضع خصيخ ان لع تأخح اإلجخاءات الالزمة وبذكل  وخاصة امخاض الجمجية والحداسية،

 .سخيع، والتي مغ شأنيا أن تحج مغ ىحه االمخاض
 لتجىػر البيئي في الجدائخ: الخدائخ االقترادية السختبصة با05الججول رقع

التقييػ الشقجي لالضخار مؼ اجسالي الشاتج  األصشاف االقترادية
 %الؽطشي

 1.98 الرحة ونؽعية الحياة
تجىؽر الخأسسال 

 الطبيعي
1.84 

 2.00 الخدائخ االقترادية
 0.82 البيئة الذاممة

 06.6 السجسؽع
 ،-دراسة حالة الجدائخ –وعالقة تجويخىا بالتشسية السدتجامة تدييخ الشفايات الرمبة صميحة حفيفي،  السرجر:

، 03أشخوحة دكتػراه، تخرز اقتراد البيئة، كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ، جامعة الجدائخ
 .164، ص2014/2015الجدائخ، 

ختبصة بالتجىػر البيئي تذكل ندبة مغ خالل البيانات السجونة في الججول، نالحع أن ندبة الخدائخ االقترادية الس
 لي الشاتج الػششي.معتبخة مغ اجسا

يسكغ القػل أن التمػث في الجدائخ تجاوز الخط األحسخ عبخ مختمف واليات الػشغ، وذلظ بالشطخ الى االثار  ومشو 
 ، وخدائخ مالية.الشاتجة عشو، مغ مخاشخ صحية وبيئية

 االودية،تتزح مطاىخ الجفاف في الجدائخ في تدجيل انخفاض متػاصل في وفخة السػارد وخاصة جخيان  الجفاف:-4
والججول السػالي يػضح  )بػسبعيغ تدعجيت( وتعبئة الدجود، حيث أصبحت فتخات الجفاف وارتفاع درجات الحخارة شػيمة،

 :2014الى غاية  1939 مػجات الجفاف التي عخفتيا الجدائخ مغ
 2014ال 1939لجفاف في الجدائخ مغ : فتخات ا06الججول رقع

 2014-2000 2000-1992 1992-1973 1973-1939 الفتخة
 2002-2001 94 90-89-81-77 70-61-45 سشؽات الجفاف
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، أشخوحة -دراسة استذخافية-اثار التغيخات السشاخية عمى التشسية السدتجامة في الجدائخ ،السرجر: بػسبعيغ تدعجيت
دكتػراه، تخرز تدييخ السشطسات، كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ، جامعة ادمحم بػقخة، بػمخداس، الجدائخ، 

 .204ص 
مغ خالل الججول أعاله كثخة فتخات الجفاف الشاتجة عغ انخفاض كسية االمصار الستداقصة، ايغ أصبحت تتجاوز  يتزح

 ثالث سشػات في العذخية الػاحجة.
 في الجدائخ ثانيا: االستخاتيجيات السشتيجة لحساية البيئة وتحقيق التشسية السدتجامة

مغ كائشات حية بسا في ذلظ الجشذ البذخي الحي أصبح ميجدا بالفشاء  وماقييالقج بات التمػث أىع مذكل ييجد البيئة 
ت سخيعة لمحج مغ السمػثات في الجدائخ، اأكثخ مغ أي وقت مزى، لحا البج مغ اإلسخاع في اتخاذ خصػات ممسػسة وقخار 

ة اتمػث مغ شخف الجولة سػف نػرد أىع شخق السكافح وفيسا يميوالبج مغ إرساء وسائل التحكع بيا، ومعالجتيا ومكافحتيا، 
 الجدائخية عمى الشحػ االتي:

يسكغ لمجولة الجدائخية اتباع عجة أساليب مباشخة وغيخ مباشخة في معالجة السذكالت البيئية، فيي تدتصيع عغ  -
 شخيق األسمػب السباشخ مشع التمػث مغ خالل المػائح وتخاخيز العسل واالستثسار واإلصخار عمى ضخورة مشع التمػث مغ

الشقجية والسالية والتجارية في تقميل التمػث عغ  الدياساتالسشبع، كحلظ فيي تدتصيع برػرة غيخ مباشخة مغ خالل أدوات 
شخيق مشح القخوض لتغصية االنفاق االستثساري لمحج مغ التمػث وعالجو، والتأثيخ عمى حجع االئتسان لمذخكات وفقا 

يئة أو التسيد في حجع الزخائب واالعانات، وكحلظ تسػيل مجيػدات البحث لسداىسة كل نذاط انتاجي في زيادة تمػيث الب
والتصػيخ في التقشيات اإلنتاجية الشطيفة ومشح إعفاءات جسخكية عمى السعجات واألجيدة الخاصة بالحج مغ التمػث التي 

 (2015)كخيع سالع الغالبي، حيجر كاضع العادلي،  تدتػرد مغ الخارج.
عسمت الجدائخ عمى وضع استخاتيجية عسل تخمي الى إعادة تأىيل الشديج الرشاعي مغ الشاحية البيئية، وتقػم ىحه 

 االستخاتيجية عمى السحاور التالية:
 متكشػلػجيا البيئية؛إنذاء مخكد لبة التمػث مخاقبة ذاتية وتصػيخية، و إنذاء نطام متكامل لسخاق -
الشيػض بتدييخ الشفايات الخصخة، أنذصة استخجاع الشفايات ورسكمتيا، تخويج ، و إنذاء صشجوق إلزالة التمػث -

  مػاصمة تشفيح السذخوع الستزسغ مخاقبة التمػث الرشاعي في شسال شخقي البالد؛و 
 :ت الستاحة، مشياولتحقيق ىحه االستخاتيجية وتشفيحىا، يدتمدم تػفيخ مجسػعة مغ األدوا

 التخمي عغ كل بقايا الجعع السالي الحي يذجع عمى االستخجام السفخوط لسػارد الصاقة؛ -
اإلصالح التجريجي لميياكل السذجعة لمشيػض بتحريل التكاليف وتحديغ نػعية الخجمات وشفافية الشفقات  -

 ؛ػث الجافعالعسػمية، وتعسيع تصبيق مبجأ السم
)حسػ جسيمة،  السيسا برجد تييئة اإلقميع وشغل األراضي والػقاية مغ التمػث وتخفيفو.التصبيق الرادق لمتذخيع و  -

2010-2011) 
التخطيط  إطاراإلجخاءات الستخحة مؼ طخف الجولة الجدائخية والخاصة بحساية البيئة مؼ التمؽث في  ثالثا: أىػ

 (2013)شخف ابخاىيع،  :االستخاتيجي ىي
في مجال التمػث الجػي: اتخحت الجدائخ عجة إجخاءات لمتقميز مغ اخصار التمػث الجػي كتسػيل عجة مذاريع  -

لمتدويج بسحصات مخاقبة نػعية اليػاء عمى مدتػى العجيج مغ نقاط القصخ الجدائخي واختيار أنػاع مغ الػقػد خالية 
 مرار شاقة الشطيفة؛مغ السمػثات والتحػل الى 
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خصة لمتييئة الذاشئية، إضافة الى ذلظ  بأعجادفي مجال تمػث السياه والبحخ والسشاشق الذاشئية: بادرت الجدائخ  -
شخعت الذخاكة مع الجول األوروبية لتحديغ تدييخ السػارد السائية، وتأسيذ ضخائب خاصة بشػعية الساء، ويقجر 

مميػن  170التسػيغ بالساء بسبمغ  مشذئات السائية والستعمقة بتججيج السػارد البخنامج الحي شخعت في تشفيحه وزارة
 .% 50ديشار جدائخي أنجدت مشو ندبة 

وعسميات معالجة الشفايات  البيئةعمى مغ يقػمػن بتمػيث  غخاماتفي مجال الشفايات الحزخية والرشاعية: فخض  -
عقجا خاص بالبيئة واألداء االقترادي سشة  60ػالي وقج تع ابخام ح البيئة،وتذجيع السذاريع لمسحافطة عمى 

تع اتخاذ بيغ وزارة البيئة والسذاريع العاممة في مجال الغحاء والرشاعة، فيسا يخز الشفايات الحزخية 2005
ف البشظ مميػن دوالر امخيكي تع مشحو مغ شخ  26إجخاءات لسحاولة تقميل مغ اضخارىا وذلظ بقخض قيستو 

 جدائخ؛اإلسالمي لػالية ال
دروس حػل البيئة في  أدرجفي مجال التخبية البيئية: حيث تع الخبط بشطام االيكػلػجي بالشطام التعميسي، حيث  -

 الصػر التعميسي األول والصػر الثاني، كسا أسدت بخامج إذاعية تمفديػنية حػل البيئة تذاركيا الرحافة.
خالل تدايج حاالت البؤر الػبائية وإعادة ضيػر حيث نالحع تجىػرىا بذكل مقمق، وذلظ مغ  الرحة:في مجال  -

، بخنامج البخامج الػقائية مشيا وأكثخ االمخاض السعجية واالمخاض الخصيخة السشعجمة عغ انعجام الشطافة األولية
 ؛لمتمقيح. الخوبخنامج صحة العسل، وبخنامج السػسع  السياهمكافحة االمخاض السشقػلة عغ شخي 

البيئي ونذخ مفيػم التشسية السدتجامة بيغ السػاششيغ بسختمف  وىشا تأتي أىسية االعالم البيئية:التخبية والتػعية  -
مشيا، زقج بحلت الجدائخ مجيػدات معتبخة  والسقخوءةشخائحيع وذلظ عبخ الشذاشات اإلعالمية والسخئية والسدسػعة 

عػية وتع الذخوع في تشفيح بخنامج تكػيشي بفزل العسل السذتخك لمدمصات العسػمية ووسائل االعالم والحخكة الجس
يذسل كل مياديغ حساية البيئة مثل تدييخ الشفايات الرمبة والتجفقات الرمبة ، ويخمي ىحا البخنامج الى رسكمة 

القصاعات الحداسة مغ خالل تشطيع دورات  بإشاراتوتحديغ معارف وميارات اإلشارات وتحخيظ مدار التكفل 
 (2017)رداف لقسان، جػان  تكػيشية قريخة السجى.

 دور االعالم الجدائخي في حساية البيئة مؼ التمؽث:
عسجت الرحافة الجدائخية الى وصف وتحميل جخائع البيئة باعتبارىا احجى الجعائع الخئيدية التي تقػم  ما سبقالى  إضافة

عمييا التػعية اإلعالمية في مجال التخبية البيئية والسداىسة في في صيانة البيئة الجدائخية والسحافطة عمييا وتشسيتيا لرالح 
 )شػيذي زىية، بجون سشة( الجيل الحالي واالجيال القادمة.

وفي األخيخ يسكغ القػل بان االتجاه الحجيث في معطع الجول يديخ نحػ استخجام الدياسات التالية لمحج مغ 
 التمػث وىي:

الدياسات االقترادية مغ خالل تحريل تكاليف التمػث عغ شخيق وضع تدعيخ أو رسع ضخيبة لمتمػث، أو عغ  -
في كل ترخيح بأكثخ مغ حجود التمػث السدسػح بيا  ال يدسحشخيق بيع تراريح التمػث لمجيات السختمفة، بحيث 

 وفقا لمسعاييخ السػضػعة؛
)كخيع سالع  وحساية البيئة. إلدارةلتذخيعية والقانػنية والتػعية البيئية الدياسة البيئية مغ خالل استخجام الػسائل ا -

 (2015الغالبي، 
 الخالصة
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مغ خالل ىحا يسكغ القػل أن التمػث في الجدائخ تجاوز الخط األحسخ عبخ مختمف واليات الػشغ، وذلظ بالشطخ الى و 
االثار الشاتجة عشو، مغ مخاشخ صحية وبيئية  وخدائخ مالية، ويخجع الدبب في ذلظ الى عجة عػامل  اغمبيا مختبصة 

، إضافة الى تغيخ أذواق السدتيمكيغ والتػجو نحػ نسط االستيالك بسخصصات التشسية التي تبشتيا الجدائخ غجاة االستقالل
، والحي يعتسج بذكل كبيخ عمى مختمف السػارد الصبيعية مغ كختػن وورق وبالستيظ ومعادن لتغميف وتعميف األوروبي

ث شسل ىحا التمػث في كسية الشفايات السشتجة، وبالتالي زيادة حجة اثار التمػث السختبط بيا، حي ما زادالسشتجات، وىػ 
مختمف مكػنات الشطام البيئي مغ ىػاء وماء وتخبة ...الخ، االمخ الحي يدتجعي التجخل الدخيع لمحج مغ ذلظ، والعسل عمى 

يسكغ لمجولة الجدائخية اتباع أساليب مباشخة وغيخ مباشخة في شكال التجىػر البيئي التي تعخفيا، حساية البيئة مغ مختمف أ
تمػث البيئي، سػاء عغ شخيق تقميل التمػث مغ السشبع أو مغ خالل استخجام أدوات الدياسة الشقجية معالجة مذكالت ال

 والسالية والتجارية في التقميل مغ حجة التمػث.
 التؽصيات:

مغ التمػث اليػائي  السمػثات والحجىزع  البيئة عمىالتػسيع في التذجيخ وزيادة السدصحات الخزخاء لديادة قجرة  -
 والدسعي والجسالي، 

ابعاد مرادر التمػث كالسرانع البيئة، و  ال تمػثالتحػل مغ مرادر الصاقة السمػثة الى مرادر الصاقة التي  -
 والسصارات عغ السجن بسدافة معقػلة لتجشب االخصار السباشخة لمسمػثات.

السخاد تحقيقيا عمى اعتبار ان االستجامة تػجج نػعا مغ التػازن  ةالتشسيجعل التشسية السدتجامة اليجف السشذػد مغ كل اشكال  -
 السصمػب بيغ الشسػ االقترادي مغ ناحية والسحافطة عمى البيئة مغ ناحية أخخى.

استخجام الدياسات االقترادية كدياسة فخض الزخائب والخسػم واستخجام نطام تخاخيز التمػث وكحلظ نطام دعع  -
 شأنيا التقميل مغ التمػث البيئي. ئل السيسة والخئيدية مغعمى اعتبارىا احجى الػسا

 ات، واصجارنذخ الػعي البيئي بيغ السػاششيغ مغ خالل تزسيغ القزايا البيئية في بخامج التعميع في السجارس والسعاىج والجامع -
 عمى البيئة؛ ضخورة الحفاظالسصبػعات البيئية الستشػعة لخمق ثقافة راسخة تؤكج عمى 

لتصػيخ مرادر تقميل مغ التمػث والتي تداىع البحثية والعمسية مغ اجل إيجاد الػسائل التي تداعج في الدعع  -
 البجيمة.الصاقة 

 السخاجع
 التشسية السدتجامة في السجتسع الشامي في ضػء الستغيخات العالسية والسحمية الحجيثة.(. 2012أحسج عبج الفتاح ناجي. )

 مرخ: السكتب الجامعي الحجيث.
، ج ر 8الفقخة  4السادة -حساية البيئة في اشار التشسية السدتجامة(. 2003يػليػ 19. )السؤرخ في 03/10القانػن رقع 

  .43العجد
، بػمخداس .-دراسة استذخافية-اثار التغيخات السشاخية عمى التشسية السدتجامة في الجدائخبػسبعيغ تدعجيت. )بال تاريخ(. 

 كمية العمػم االقترادية، تخرز تدييخ السشطسات، جامعة أدمحم بػقخة، الجدائخ: أشخوحة دكتػراه.
 االسكشجرية، مرخ: دار التعميع الجامعي. اقتراديات البيئة.(. 2015حامج الخيفي. )

 عسان، االردن: دار اليازوري العمسية لمشذخوالتػزيع. عمع البيئة.(. 2008حديغ الدعجي. )
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دراسة حالة مؤسدة انتاج االسسشت بػادي الدمي -الترشيع في الجدائخ واثخه عمى البيئة(. 2011-2010سيمة. )حسػ ج
مدتغانع، كمية الحقػق والعمػم التجارية، تخرز اقتراد دولي، جامعة عبج الحسيج بغ باديذ، الجدائخ:  .-شمف

 محكخة ماجدتيخ.
 .29مجمة العمػم االندانية واالجتساعية، العجد جية مذكالت البيئة.جيػد الجدائخ في مػا(. 2017رداف لقسان. )جػان 

 اقتراديات الصاقات الستججدة في تحقيق التشسية االقترادية السدتجامة في الجول السغاربية.(. 2014زواوية أحالم. )
 االسكشجرية، مرخ: مكتبة الػفاء القانػنية.

الجدائخ:  .2011-2001طػر اقترادي في ضل االستخاتيجية العذخي البيئة في الجدائخ مغ مش(. 2013شخاف ابخاىيع. )
 .12مجمة الباحث، العجد

  مخجع سابق.(. 2013شخاف ابخاىيع. )
  مخجع سابق.(. 2013شخف ابخاىيع. )

سصيف، جامعة  البيئة في الجدائخ التأثيخ عمى االوساط الصبيعية واستخاتيجيات الحساية.شػيذي زىية. )بجون سشة(. 
 ، الجدائخ.02سصيف

 عسان، االردن: دار الحامج لمشذخ والتػزيع. الػسائل الزخيبية لحساية البيئة.(. 2015شيساء فارس دمحم الجبخ. )
كمية  .-دراسة حالة الجدائخ-تدييخ الشفايات الرمبة وعالقة تجويخىا بالتشسية السدتجامة(. 2015-2014صميحة حفيفي. )

 ، الجدائخ: أشخوحة دكتػراه.03دية، تخرز اقتراد البيئة، جامعة الجدائخ العمػم االقترا
  مخجع سابق.(. 2015-2014صميحة حفيفي. )

 عسان، االردن: دار دجمة. البيئة الرشاعية تحديشيا وشخق حسايتيا.(. 2010عامخ أحسج غازي مشى. )
دراسة مقارنة خالل الفتخة -لبيئية في بمجان السغخب العخبيفعالية االليات االقترادية لمدياسة ا(. 2017عبج الباقي دمحم. )
 ، الجدائخ: أشخوحة دكتػراه.03كمية العمػم االقترادية، فخع نقػد ومالية، جامعة الجدائخ  .1992-2013

 عسان، األردن: دار الخاية لمشذخ والتػزيع. اقتراد الفقخ وتػزيع الجخل.(. 2015عبج الخحسغ سيف سخدار. )
 عسان، االردن: دار الخاية لمشذخ والتػزيع. التشسية السدتجامة.(. 2015سغ سيف سخدار. )عبج الخح

 عسان، االردن: دار وائل لمشذخ والتػزيع. اقتراديات السػارد والبيئة.(. 2015عبج الخزاق بشي ىاني، دمحم الخوايجة. )
 ان، االردن: دار السديخة لمشذخ والتػزيع.عس الصاقة وتمػث البيئة.(. 2007عبج عمى الخفاف، ثعبان كاضع خزيخ. )

عسان،  التشسية السدتجامة فمدفتيا وأساليب تخصيصيا وأدةات قياسيا.(. 2007عثسان دمحم غشيع، ماججة أحسج أبػ زنط. )
 االردن: دار صفاء لمشذخ والتػزيع.

ورقمة، كمية  .-ائخ البيزاء بػرقمةدراسة حالة مذخوع الجد -تسػيل السذاريع البيئية في الجدائخ(. 2007فخوحات حجة. )
 الحقػق والعمػم االقترادية، تخرز اقتراد وتدييخ البيئة، جامعة قاصجي مخباح، الجدائخ: محكخة ماجدتيخ.

  مخجع سابق.(. 2015كخيع سالع الغالبي. )
عسان، االردن: مكتبة  التمػث البيئي والدياسات السثمى لسػاجيتو.(. 2015كخيع سالع الغالبي، حيجر كاضع العادلي. )

 السجتسع العخبي لمشذخ والتػزيع.
 عسان، االردن: دار الخاية لمشذخ والتػزيع. االعالم الدراعي والبيئي.(. 2010دمحم أبػ سسخة. )

القاىخة، مرخ: ايتخاك  التمػث الزػضائي اثاره عمى صحة الصفل الشفدية والجدسانية.(. 2003دمحم أحسج عبج اليادي. )
 لمصباعة والشذخ والتػزيع.
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االسكشجرية،  السحاسبة في مجال التشسية السدتجامة بيغ الشطخية والتصبيق.(. 2013دمحم عباس بجوي، يدخى دمحم البمتاجي. )
 مرخ: دار الكتب والػثائق القػمية.

 عسان، األردن: الخمال لمشذخ والتػزيع. التشسية السدتجامة.(. 2017مرصفى يػسف الكافي. )
قدشصيشة،  الدياحة السدتجامة الدياحة الخزخاء ودورىا في معالجة ضاىخة البصمة.(. 2017مرصفى يػسف الكافي. )

 الجدائخ: ألفا لمػثائق.
 عسان، االردن: االكاديسيػن لمشذخ والتػزيع. اقتراديات الدكان.(. 2014مفيج ذنػن يػنذ. )

 عسان، االردن: دار مججالوي لمشذخ والتػزيع. عمع البيئة والدياسة الجولية.(. 2015شكارة. ) ناديو ضياء
 عسان، االردن: دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة. ادارة البيئة.(. 2007نجع العدواي، عبج هللا حكست الشقار. )

 عسان، االردن: دار دجمة. ة.االمغ البيئي وادارة الشفايات البيئي(. 2015ندار عػني المبجي. )
االسكشجرية،  الزخائب الخزخاء والخخز القابمة لمتجاول كأدوات لسكافحة التمػث.(. 2011نديو عبج السقرػد دمحم مبخوك. )

 مرخ: دار الفكخ الجامعي.
 

127


