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 ةمية المستدامة كسبيل لحماية البيئالتن
 أ.بن أعمارة صبرينة                                                    

 المركز الجامعي لتامنغست
S 

اجملاالت مبا فيها  يفرض نفسه يف كّل اأصبحت التنمية املستدامة موضوع

اجملال البيئي، حبيث صارت إحدى أهم املبادئ اليت تقوم عليها منظومة 

 محاية البيئة بشتى صورها )املادية وغري املادية(.

، وجيعل جيل فمفهوم االستدامة هو الذي يربط بني احلاضر واملستقبل

 اليوم يفكر يف جيل الغد من حيث بقاء االستدامة البيئية ومحاية هلا.

Résumé: 

LE développement durable est un sujet imposé aujourd hui a tous 

les niveaux y compris celui du dèveloppement.Il est devenu L un 

des principes protecteur de environnement (matériel et non 

matériel). 

Ce qui rattache le présent du futur. C’est bien le terme durable et 

c’est celui qui permet a la génération présente de penser a la 

génération future dumoin en ce qui concerne la durabilité et la 

protection de l’environnement.   

 
 Le développement"املستدامة مصطلح التنمية بعد أن شاع دوليا استعمال 

durable"  يف اجملال البيئوي رغم حداثته نسبيا أصبح من الضروري تداوله

مائي للبيئة. فنظرا ألهمية التنمية احل يف حمله، أي يف عالقته مع اإلطار

إىل تكريس ها تقوم على عدة مبادئ بهدف الوصول املستدامة وحبكم أّن

فتكون  وتنفيذ أوجه محاية البيئة على أرض الواقع مبفهوم االستدامة.

بذلك االستدامة يف التنمية مربرة بالربط بني التنمية يف احلاضر على 

 مجيع املستويات وضمان نصيب املستقبل يف ذلك.

تطرح اإلشكالية اآلتية: كيف يكون لتنفيذ أهداف  ؛عليهو

 يف محاية البيئة مبفهومها اجلديد؟ التنمية املستدامة دور 



           أ.بن أعمارة صبرينة                        التنمية المستدامة كسبيل لحماية البيئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (16) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

منهما إىل  سنجيب عن هذا التساؤل ضمن مبحثني نقسم كالو

يف ذلك باملنهج العلمي التحليلي الذي يناسب هذه  مطلبني مستعينني

 الدراسة. 

 املبحث األول: مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها 

 : تعريف التنمية املستدامة وأهميتها.املطلب األول

 : أبعاد التنمية املستدامة.طلب الثانيامل

 املبحث الثاني: دور التنمية املستدامة يف محاية البيئة 

 : أهداف التنمية املستدامة.املطلب األول

 : حتقيق أهداف التنمية املستدامة.املطلب الثاني

 املبحث األول: تعريف التنمية املستدامة وأبعادها 

" عام ود "بريودي جاني راعتمد مؤمتر قمة األرض الذي انعق

2991(1 )
فكرة التنمية املستدامة اليت تشمل فكرتني التنمية يف كل 

اجملاالت حاضرا من جهة مع احملافظة على تلك التنمية للمستقبل 

 )االستدامة( من جهة أخرى )املطلب األول(.

فيكون للتنمية املستدامة عدة أبعاد تستند عليها وفقا جملاالت 

 قطاعات املرغوب استمرارية التنمية فيها )املطلب الثاني(.االستغالل ولل

مصطلح إّن  تعريف التنمية املستدامة وأهميتها املطلب األول:

التنمية املستدامة كمصطلح حديث يؤكد على ضرورة التنمية مع 

احملافظة عليها بصفة دائمة، فقد أكد تقرير االحتاد العاملي للمحافظة 

على السعي الدائم لتطوير  2992لصادر عام على املوارد الطبيعية ا

نوعية احلياة اإلنسانية مع األخذ بعني االعتبار قدرات وإمكانيات النظام 

البيئي الذي حيتضن احلياة
(2)

  . 

فمن خالل ما سبق ميكن أن نؤكد العالقة بني التنمية والبيئة
(3)

 

استقامة حيث تستفيد البيئة من التنمية ما دامت هذه األخرية تشري يف 

 احملافظة على البيئة احلالية مع ضمان استمرارية ذلك مستقبال.

املالحظ هو تركيب مصطلح التنمية املستدامة من كلمتني وإّن         

كلمة "التنمية" وهي األقدم حبكم ظهورها ملصلحة الدول املتخلفة يف 



(15) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 سبيل تطورها وتقدمها ومن كلمة "املستدامة" اليت تعرب عن الدوام يف

 الوقت على استقامة ما. 

لقد كانت تعريفات التنمية املستدامة متعددة ومتنوعة فقد 

عرفها تقرير بروتالندا الصادر عن اللجنة الدولية للبيئة والتنمية يف عام 

2991(4)
ها: "التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون أن يعرض على أّن 

 اجاتها".للخطر قدرة األجيال التالية على إشباع احتي

وقد عرفتها منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بأنها: "هي إدارة 

ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغري التقين واملؤسسي بطريقة 

احلالية تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات البشرية لألجيال 

ادر تلك التنمية املستدامة حتمي األرض واملياه واملص واملستقبلية. إّن

الوراثية النباتية واحليوانية وال تضر بالبيئة وتتسم بأنها مالئمة من 

الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية 

االجتماعية"
(5)

. 

تعريف التنمية املستدامة جيب أن يكون  يتضح من التعريفني أّن

وهذا بالنسبة ، ية...(شامال لكل جوانب احلياة )اقتصادية، اجتماعية، بيئ

 للحاضر وللمستقبل أيضا، مما يؤكد فكرتي التنمية واالستدامة معا.

التنمية املستدامة هي: "ذلك النشاط  ّنإا عن ادوارد بإربي فأّم         

الذي يؤدي إىل االرتقاء بالرفاهية االجتماعية أكرب قدر ممكن، مع احلرص 

در ممكن من األضرار واإلساءة إىل على املوارد الطبيعية املتاحة وبأقل ق

التنمية املستدامة ختتلف عن التنمية يف كونها  البيئة، ويوضح ذلك بأّن

أكثر تعقيدا وتداخال فيما هو اقتصادي واجتماعي وبيئي
(6)

. 

يتنب من خالل ما سبق ذكره الرتابط املولد بني عمليات التنمية 

ريس مبدأ االستدامة مع املختلفة ومحاية البيئة حاضرا أو مستقبال بتك

 .يح مفهوما حديثا للبعد البيئبفكرة التنمية فهذا ما أص

ا املشرع اجلزائري فقد عرف التنمية املستدامة يف ظل القانون أّم

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 30/23 :رقم
(7 )

ضمن 

 تنمية منه اليت تنص على أنها "مفهوم يعين التوقيف بني 30املادة 
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 ةاجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار ومحاية البيئة إي أدرج البعد البيئ

يف إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألجيال 

 .املستقبلية"

هذا التعريف أيضا يؤكد لنا ضرورة التوفيق بني التنمية 

ة أخرى االقتصادية ومتطلباتها من جانب محاية املوارد البيئية من جه

بذلك التنمية املستدامة إحدى الثوابت اجلوهرية يف سياسية  فتعّد

الدولة
(8)

. 

تكتسي التنمية املستدامة أهمية بالغة تبني لنا من خالل 

تعريفها اخلاصة والعامة يف ظل خمتلف القوانني واملؤمترات اليت ناقشتها يف 

 اآلتية: ارتباطها مبفهوم محاية البيئة وهي تتلى أساسا يف النقاط

تسعى للتوفيق بني مجيع أشكال التنمية )اقتصادية ـ اجتماعية ـ  -

 ثقافية...اخل( ومحاية البيئة بشكل مستمر. 

 يف كل مسارات التنمية. يتدرج البعد البيئ -

احلاالت تلبية حاجات األجيال احلاضرة واملستقبلية يف  تضمن يف كّل -

 نفس الوقت.

كان مؤمتر األرض لسنة تدامة أبعاد التنمية املس املطلب الثاني:

لتثبيت السياسة الدولية للقرن  احول التنمية املستدامة أساس 2991

الواحد والعشرين يف جمال استدامة التنمية وكان ذلك على عدة وسائل 

تقنية تكون السبيل لتحقيق التنمية يف كل اجملاالت االقتصادية 

 واالجتماعية وإنسانية والبيئوية إدارية...اخل(.

جتلى عن التطور التنموي يف شتى اجملاالت مصاحبا يف ذلك التطور 

التكنولوجي توافر عدة أبعاد تعكس مكونات التنمية املستدامة تتمثل 

 فيما يأتي: 

البعد االقتصادي للتنمية املستدامة: خيتلف حمتوى هذا البعد باختالف  -1

الثالث دول العامل دور كان  التطور والقوة االقتصادية للدول فإّن

يقتصر على عملية توظيف املوارد للوصول إىل رفع املستوى 

)املصنعة( يتمثل يف  لدى الدول املتقدمةفإّنه املعيشي للفرد 



(11) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وإجراء تغريات الطبيعية الوصول إىل ختفيض كبري يف استهالك املوارد 

 حساسة يف منط االستهالك واإلنتاج.

يف البعد االقتصادي خذ عدة أمناط بعني االعتبار أيتوجب  ؛عليهو

للتنمية املستدامة وهي
(9)

 : 

o .حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية 

o .مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث ومعاجلته 

o .تبعية البلدان النامية 

o .املساواة يف توزيع املوارد 

o .االتفاق العسكري 

o .التفاوت يف املداخيل 

ية املستدامة نوع من يستلزم البعد االقتصادي للتنم ؛عليهو

االتفاق والتواصل بني الدول النامية والدول املتقدمة أساسا حول 

 األمناط اليت تهم وتربط الطرفني معا. 

يف بعدها املستدامة البعد االجتماعي للتنمية املستدامة: ترمي التنمية  -2

االجتماعي )اإلنساني( إىل رفع معدل النمو للسكان مع احملافظة على 

برفع مستوى اخلدمات املقدمة للسكان  وهذا ال يكون إاّل استقراره

يف املناطق املعزولة واألرياف لتفادي نزوحهم حنو املدن )صحية، 

مبشاركة القاعدة )الطبقة  أيضا إاّل تعليمية ـ إدارية...اخل( وال يتّم

 .الشعبية( يف خمتلف املخططات التنموية للدولة يف كل اجملاالت

البعد االجتماعي للتنمية املستدامة عدة مسائل  يكون يتطلب ؛عليهو

تتلخص يف ما يأتي
(10)

 : 

 يف التوزيع. ةاملساوا 

  .املشاركة الشعبية واحلراك االجتماعي 

 .التنوع الثقايف وحماربة البطالة 

 أجيال...اخل(-ضبط السكان والعدالة بني الناس )نساء
(11)

. 
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مة يبدأ من يكون بذلك أساس البعد االجتماعي للتنمية املستدا

حسب  القاعدة االجتماعية حيث يشارك املواطنني من مجيع الشرائح وكّل

 مسؤولياته يف خمتلف خمططات التنمية للبالد. 

املستدامة: يرتكز هذا البعد على اختاذ  للتنمية يالبعد البيئ -3

اسرتاتيجيات يف جمال االستغالل األمثل للموارد الطبيعية واالبتعاد كل 

 يزافها وهذا يهدف إىل احملافظة على التوازن البيئالبعد عن استن

 واسرتجاع املستعمل واملشغل للحفاظ على نصيب األجيال الالحقة.

اآلتيةيف النقاط املستدامة للتنمية  يالبعد البيئعناصر إذن تتلخص 
(12)

: 

 .النظم االيكولوجية والتنوع البيولوجي 

 .الطاقة 

 .الصناعة النظيفة 

 جميع.اإلعالم والثقافة لل 

لدى اجلميع  يالوع يتطلب البعد البيئي للتنمية املستدامة توافر

على البيئة بشتى الوسائل سواء كان باحملافظة على  ةظبضرورة احملاف

 التنوع احليواني أو النباتي أو كان باستيعاب تلوث املصانع وغريها.

البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة: يقصد به التطور والتقدم  -4

يف أي استعمال التكنولوجيا احملافظة على البيئة وليس امللوثة النظ

 واحملطمة هلا.

 و ميكن تلخيص أوجه البعد التكنولوجي ذلك فيما يأتي:

 ماء...اخل(.-استخدام الطاقات املتجددة )مشس 

  التخلص التدرجيي من املواد الكيميائية والغازات امللوثة

 املنبعثة )املضرة مثال لطبقة األزون(.

  الردع القانوني والذي يكون بإصدار قوانني دولية

 وداخلية عقابية لكل التصرفات املاسة باجملال احليوي

 .حيوان...( يف سبيل التطور التكنولوجي -هواء-)ماء

  تشجيع البحث العلمي يف جمال إجياد آليات قابلة لالستدامة

 عند االستغالل التكنولوجي 



(15) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

: يتطلب هذا البعد عصرنة التقنيات البعد اإلداري للتنمية املستدامة -5

)النظيفة( املستعان بها للوصول إىل تنمية اقتصادية وصناعية بأقل 

بالتقليل من استعمال املصادر الطاقوية  األضرار وهذا ال يكون إاّل

 .واملوارد املنتجة للغازات السامة وامللوثات )الطاقات البديلة(

القاسم  ه يؤكد على أّنّنأد إىل تقرير املوارد الطبيعية جن عالرجووب

بعاد التنمية املدروسة سابقا يكمن يف أ املشرتك الذي جيمع بني كّل

مراعاة ما يأتي
(13)

: 

 عدم  جتاهل الضوابط احملددات البيئية. 

 عدم استنزاف املوارد الطبيعية. 

 )تطوير املوارد البشرية )الصحة، الدميقراطية، حقوق اإلنسان 

 ة الصناعية السائدة.إحداث حتوالت يف القاعد 

 املبحث الثاني: دور التنمية املستدامة يف محاية البيئة.

تلعب التنمية املستدامة مبفهومها الشامل )احلالي( دورا معتربا يف محاية 

البيئة اليت أصبحت اليوم تعرب عن حق من حقوق اإلنسان
فيتجلى  (14)

ألجلها واليت  دورها ذلك يف خمتلف األهداف )املطلب األول( اليت وضعت 

رض الواقع بناء على خمتلف األبعاد اليت أتسعى إىل حتقيقها وتنفيذها على 

 ترتكز عليها )املطلب الثاني(.

تتنوع وتتعدد أهداف أهداف التنمية املستدامة  املطلب األول:

 االستدامة اللذانالتنمية املستدامة انطالقا من مفهومي التنمية و

حاجة كل منهما لألخر ليسفر ذلك عن  يرتبطان يبعضهما البعض وفق

 تبين املفهوم الشامل والعادل للتنمية املستدامة.

يتجلى اهلدف األساسي للتنمية املستدامة يف ضرورة تغطية حاجيات 

اإلنسان ورعايته على املدى الطويل 
(15)

فلتحقيق هذا اهلدف يتطلب  

 تي:األمر حتقيق عدة أهداف أخرى ال تقل أهمية عنه وهي كما يأ

 والفقر يف كل مكان يف العامل. يالسعي للقضاء على التدهور البيئ -

 احملافظة على خمتلف املوارد الطبيعية والبشرية. -

 حتقيق استجابة للحاجيات احلاضرة دون استنزاف املوارد. -



           أ.بن أعمارة صبرينة                        التنمية المستدامة كسبيل لحماية البيئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (15) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ضمان تلبية للحاجات املستقبلية باستغالل عقالني للموارد يف  -

 .احلاضر

ملخططات التنموية )دون أي حتقيق مشاركة اجلميع يف وضع ا -

 إقصاء ألية شرحية يف اجملتمع(.  

إذا كان ذلك  فال تكون بذلك أهداف التنمية املستدامة فاعلة إاّل        

قائما على عدة عناصر تعد من متطلباتها اليوم وهي تتجلى يف عدة 

أنظمة هي
(16)

: 

 .نظام سياسي يقوم على الدميقراطية يف اختاذ القرار 

 صادي يعتمد على الذات ويكمن من الفائض.نظام اقت 

 .نظام اجتماعي إنتاجي يكرس اجلدوى البيئية يف املشاريع 

 .نظام تكنولوجي يعتمد على البحث إلجياد احللول 

 .نظام دولي يعزز تبادل اخلربات يف جمال التنمية 

 ينظام ثقايف يؤسس على تأصيل البعد البيئ. 

 لذات.نظام إداري ميلك القدرة على تصحيح ا 

إذا متعنا النظر يف تلك النظم اليت يعد وجودها من متطلبات التنمية      

اغلبها يطابق متاما آليات ومعايري حتديد احلكم الراشد  املستدامة فنجد أّن

 )احلوكمة( نذكر على سبيل املثال:

 .معيار املشاركة الذي ميثل النظام السياسي 

 التكنولوجي.سرتاتيجية مثل النظام اال ةمعيارا لرؤي 

 .معيار املساءلة الذي ميثل النظام اإلداري 

ففي سبيل التوافق مع األهداف اليت جتعل التنمية املستدامة           

والبيئةللتنمية املستدامة إنشاء االحتاد العربي  بالوطن العربي مّت
(17)

 :بتاريخ 

(AUSDE) 1322ديسمرب  29
(18)

فهو يعرب عن إميان الدول العربية  

ضوة يف االحتاد بتعزيز التكامل العربي يف جمال محاية البيئة وبضرورة الع

يف شتى نواحي احلياة والعمل على  يمحايتها من أي إخالل للتوازن البيئ

 منها األجيال احلاضرة واملستقبلية.ليستفيد حتقيق مبدأ االستدامة البيئية 



(15) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

يس يكمن تكر تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املطلب الثاني:

عملية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املرجوة فتتحقق بذلك على 

رض الواقع إذا ارتكزت تلك العملية على عدة مبادئ منها ما تبناه البنك أ

العاملي يف عقيدته البيئية مع بداية القرن الواحد والعشرين وهي
(19)

: 

 حتديد األولويات بعناية. -1

 ة(.)فعالية التكلف االستفادة من كل دوالر -2

 اغتنام فرص الربح لكل األطراف. -3

 استخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا. -4

 االقتصاد يف استخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية. -5

 العمل مع القطاع اخلاص )موضوعية التعامل(. -6

 اإلشراك الكامل للمواطنني. -7

القطاع -توظيف الشراكة اليت حتقق النجاح )الثالثية: احلكومة -8

 ات اجملتمع املدني(.منظم –اخلص 

 حتسني األداء اإلداري املبين على الكفاءة والفعالية. -9

 إدماج البيئة من البداية )الوقاية خري من العالج(.      -11

هناك من يرى لتحقيق أهداف التنمية  من جانب آخر فقد جند أّن

املستدامة احلاجة إىل نظام منسق يضم السياسات التكنولوجية 

 ماعية يف خطة شاملة للتنمية.واالقتصادية واالجت

واهليئات يسعون  تيقرتحون من خالهلا عدة مبادئ إرشادية للوزاراو

ها إىل تطوير سياسات فعالة تساعد يف حتقيق أهداف التنمية ئمن ورا

املستدامة
(20)

كما تعتمده جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة يف مجهورية  

مصر العربية و هي كما يأتي
(21)

: 

 طيط االسرتاتيجي.مبدأ التخ -1

 سرتاتيجية على التحليل الفين اجليد.االمبدأ بناء عملية إعداد  -2

 مبدأ وضع أهداف واقعية ومرنة للسياسة. -3

 سرتاتيجية.االمبدأ الرتابط بني امليزانية وأولويات  -4

 مبدأ السياسة املتكاملة بني القطاعات املختلفة. -5



           أ.بن أعمارة صبرينة                        التنمية المستدامة كسبيل لحماية البيئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (21) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 مبدأ احلكم الراشد. -6

 فويض.مبدأ الالمركزية السلطة والت -7

 مبدأ رفع الوعي. -8

 مبدأ العدالة بني األجيال.  -9

 مبدأ احلفاظ على املوارد الطبيعية. -11

 مبدأ جتريم اجلهة املتسببة يف التلوث. -11

 مبدأ قيام املستخدم بالدفع. -12

 مبدأ املسؤولية املشرتكة. -13

 مبدأ الوقائية. -14

 مبدأ التخطيط والتنمية العمرانية واستخدامات األراضي. -15

األهداف سواء اختلفت فيها السياسات الدول أو اشرتكت تلك  كّل         

عندها فهي تصب كلها يف قالب واحد هو حتقيق تنمية مستدامة وتطابقت 

 للحفاظ على البيئة وهذا ما أكدت عليه منظمة األمم املتحدة يف

ممي للتنمية املستدامة املعنونة "املستقبل وثيقتها الصادرة عن املؤمتر األ

"هليإ وبنصالذي 
(22) 

على أن تكون أهداف التنمية املستدامة املنتظر 

وأن  1322حتقيقها متناسقة مع خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

تكون مدجمة فيها
(23)

               . 

8 

يتمخض من الدراسة السابقة احتواء مفهوم التنمية املستدامة 

شاملة لكل  وتكون التنمية، لكل جوانب التنمية حاضرا ومستقبال

، (...اخلايتكنولوج-اجتماعيا-مكوناتها على سبيل االستدامة )اقتصاديا

فمنه ال يكون للتنمية املستدامة دور يف محاية البيئة كحق من حقوق 

 رض الواقع. أأهدافها على  اإلنسان إال بتجسيد وتنفيذ كّل

التنمية اهلدف الثامن من أهداف األلفية املسطرة على تعّد 

ألمم املتحدة ومن حتدياتها األساسية أن تكون تلك التنمية طاولة ا

 مستدامة )دائمة( جتمع بني احلاضر واملستقبل يف كل اجملاالت.

بتضافر اجلهود على كل  والتحدي كما هو معلوم ال يكون إاّل

املستويات فعلى الدول املتقدمة )املصنعة( مد يد العون للدول النامية 



(20) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

نتاج واالستثمار احمللي االية تقوم على روح )املتخلفة( بشراكة حقيق

 تواخلارجي وروح املنافسة وكذلك إشراك الدول النامية يف اختاذ القرارا

 البيئوية إىل جانب الدول املتقدمة.

فرغم تعدد املعوقات اليت قد تصادف رفع تلك التحديات مثال           

 رالطبيعية وانتشاشدة انتشار الفقر يف العامل وحدة استنزاف املوارد 

احلروب واملنازعات املسلحة وكذلك ما ختلفه خمتلف الكوارث الطبيعية 

عصارات...اخل( يتوجب إعادة النظر يف توزيع املوارد إ- تفيضانا-الزل)ز

عامليا على أن يصبح توزيعا عادال للثروات وضمانا فعاال حلقوق اإلنسان 

ول للعدل واالستقامة واستغالل عقالني للموارد الطبيعية لغرض الوص

 واالستدامة.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 

 3املعروف بقمة األمم املتحدة حول البيئة والتنمية املنعقد يف الفرتة املمتدة بني  (1)
والذي حاولت فيه الدول األطراف التوفيق بني البيئة  4991جوان  41 إىل

 بأنهما وجهان لعملة واحدة.  واإلقراروالتنمية 

، الطبعة األوىل، لثقافة البيئيةمحاية البيئة ومكافحة التلوث ونشر ا، ريد مسريقانظر -

 .411ص، 1143، األردن، دار احلامد للنشر والتوزيع

 وإحساننقال عن مريم أمحد مصطفى  .01ص ، املرجع السابق، ريد مسريق :نظرا (2)

، 1114، اإلسكندرية، قضايا التنمية يف الدول النامية، دار املعرفة اجلامعية، حفظي

 .431ص 

معقد للكائنات احلية يف حميطها احليوي )حيوانات ونباتات وماء باعتبارها تركيب  (3)

 .وهواء...(

ودار  فطبعة منقحة نشر مشرتك بني املؤل، البيئة يف مواجهة التلوث، نظر فتحي دردارا-

 .0ص، 1113، األمل

 مقال د. هشام بشري، التنمية إىلمحل عنوان "مستقبلنا املشرتك" ارجع  الذيالتقرير  (4)

  :على املوقع االلكرتوني 1141نوفمرب 31ريخ امة: املفهوم واملكونات، املنشور بتاملستدا

http:// alhoriyatmaroc.worldgoo.com/+173-topi 

 .نفسه املرجع  (5)

التنمية املستدامة بني احلق يف استغالل املوارد الطبيعية واملسؤولية عن ، سيا قامسيآ  (6)

قى الدولي تاملل أشغالتجربة اجلزائرية مداخلة مقدمة يف ال إىل اإلشارةمحاية البيئة مع 



           أ.بن أعمارة صبرينة                        التنمية المستدامة كسبيل لحماية البيئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (26) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
: السياسات والتجارب التنموية باجملال العربي واملتوسطي )التحديات، ـالثاني املعنون ب

 .1ص ،1141، بريلأ( 10-12) )تونس(، (، باجةاألفاقالتوجهات، 

 (.1113لسنة  13)ج ر عدد  1113جويلية  49املؤرخ يف   (7)

 إجازة، النظام القانوني حلماية البيئة يف اجلزائر، مذكرة خترج نيل سفيانبن قري انظر   (8)

 املدرسة الوطنية للقضاء، اجلزائر منشورة على املوقع االلكرتوني:

 www.stalgeria.net/t1644-lopic. 

 .41قامسي، املرجع السابق، ص  سياآانظر   (9)

 44ص ، قامسي، املرجع السابق سياآ  (10)

 إلدارةحممد عبد اهلل املغربي، البيئة و التنمية املستدامة/ منشور على املنتدى العربي   (11)

 املوارد البشرية الوارد على املوقع االلكرتوني:

 www.htdiscussion.com/ht10618.html. 

 .(41-9قامسي، املرجع السابق، ص ) سياآ (12)

 املغربي، املرجع السابق. د اهللعبو حممد  41قامسي، املرجع السابق، ص  سياآانظر  (13)

يعترب اليوم احلق يف البيئة يعاجل ضن اجليل الثالث للحقوق مبفهومه الواسع الذي   (14)

 يشمل االنسان وعناصره الطبيعية اليت حتيط به.

التكريس، جملة  إىلمن التصريح  اجلزائري:انظر د/وناس حيي، احلق يف البيئة يف التشريع 

 .11، اجلزائر، صدرارأسادس عشر، جامعة احلقيقية، العدد ال

 .املرجع السابق ،املغربي عبد هللحممد   (15)

 (.8-0قامسي، املرجع السابق، ص ) سياآ  (16)

هو هيئة عربية غري حكومية تتخذ مقرها مبدينة القاهرة )مصر العربية(/ انظر   (17)

 ئة. للتنمية املستدامة و البي -االحتاد العربي  املوقع االلكرتوني:

http://ar.wikipedia.org/wiki/   
(18)  AUSDE: Arab Union for Sustainable Développement and Environnement.  

سيسرت املبادئ العشرة  ( نقال عن اجندرو41-41قامسي، املرجع السابق، ص ) سياآ  (19)

( ونقال عن 2-1-1/ ص )492، جملة التمويل التنمية ديسمرب للعقيدة البيئة اجلديدة

يف  دكتوراه أطروحة، التنمية االقتصادية يف اجلزائر ثر تلوث البيئة يفأساملي رشيد/ 

 .1112العلوم االقتصادية فرع التسيري، جامعة اجلزائر، 

 للموقع االلكرتوني: يراجع   (20)

eg/-www.eeaa.gov.eg/arموضوعات بيئية /االدارة والبيئة /التنمية البيئية/التنمية المستدامة.aspx 

 .نفسه املرجع  (21)
ح باب العضوية املعين واملنشور حتت عنوان: املقرتح املقدم من الفريق العامل املفت  (22)

 التنمية املستدامة باملرقع االلكرتوني: افبأهد

http:// sustainabledeveloppement.un.org/sdgsproposal/arabic 

 .هنفس املرجع  (23)

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/التنمية%20المستدامة/التنمية%20البيئية/%20الادارة%20والبيئة/

