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 الملخص:

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على تطور معايير حماية البيئة الدولية 
هدفت إلى إدارة تأثير المؤسسة وضمان التزامها  مع ظهور نظم اإلدارة البيئية التي

 بالسياسات والقوانين البيئية المحلية والدولية.
وتوجد عدة معايير وضعتها حكومات وهيئات دولية، فضال عن مؤشرات أخرى 
اعتمدتها منظمات غير حكومية، وكل تلك المعايير تعتبر غير ملزمة لكنها بالمقابل 

التي تساعد على المساهمة في تحسين األداء البيئي. ولذا  تعتبر من اآلليات الحديثة
أصبحت حماية البيئة من العوامل المهمة التي يجب أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ 

 القرارات االستثمارية.
 حماية البيئة، التلوث، األداء البيئي. :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This paper aims to highlight the development of international 

environmental protection standards with the emergence of 

environmental management systems aimed at managing the 

impact of the institution and ensuring its commitment to local 

and international environmental policies and laws. 

There are several criteria developed by governments and 

international bodies, as well as other indicators adopted by non-

governmental organizations, all of which are considered non-

binding but are considered modern mechanisms that contribute 

to improving environmental performance. So, environment 
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protection has become one of the important factors that should 

be taken into consideration when making investment decisions. 

Keywords: Environment protection, pollution, environment 

performance. 

 مقدمة
األخيرين ببروز مشاكل بيئية عديدة على رأسها االحتباس  لقد تميز العقدين   

لذا أصبحت مشاكل البيئة تكتسي أهمية كبيرة على كافة  الحراري والتغير المناخي،
المستويات وأصبح من الضروري على جميع األطراف الفاعلة من حكومات، 

من مؤسسات وشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية، بذل الجهود 
أجل الحد من تفاقم هذه المشاكل السيما في ضل تبني هذه األطراف لمقاربة التنمية 
المستدامة في التعامل مع قضايا البيئة والتنمية، وعلى الرغم من أن تقدما كبير 
أحرز على النطاق العالمي من خالل العقود القليلة الماضية، فإن حل المشكالت 

اجه العالم في العقود القادمة. لدلك يبقى التنظيم البيئية سوف يكون تحديا كبير يو 
البيئي لحماية البيئة ومكافحة التلوث أداة البد منها للتحكم في أسباب المشكالت 

  البيئية.
التي   (EMS) اإلدارة البيئية نظمتطورت معايير حماية البيئة الدولية مع ظهور  

سياسات والقوانين البيئية المحلية مؤسسة وضمان التزامها باللا إدارة تأثير هدفت إلى
والدولية،  وتوجد عدة معايير وضعتها حكومات وهيئات دولية، فضال عن مؤشرات 
أخرى اعتمدتها منظمات غير حكومية، وكل تلك المعايير تعتبر غير ملزمة لكنها 
بالمقابل تعتبر من اآلليات الحديثة التي تساعد على المساهمة في تحسين األداء 

الذي يعتبر  ISO 14000، و من أكثر المعايير استخداما في المؤسسات نجد البيئي
واحد من أشهر و أهم المواصفات التي يجعل من المؤسسات أكثر التزاما اتجاه 

لنظم اإلدارة البيئية الصادر عن المعهد البريطاني    BS 7750البيئةـ، أيضا مؤشر 
The British Standard Instituteنظام اإلتحاد األوروبي إلدارة ، باإلضافة ل

 .EMASالبيئة 
معايير حماية البيئة الدولية في ما مدى مساهمة والسؤال الذي يمكن طرحه: 

 ؟ تحسين األداء البيئي
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  هي : لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا مداخلتنا إلى ستة نقاط رئيسية
 )المعهد البريطاني للمواصفات( BS 7750معيار أوال : 
 معيار اإلدارة البيئية و مراجعة الخطط لإلتحاد األوروبي: ثانيا 

 المعيار االجتماعي البيئيثالثا : 
 المؤشر الدولي لألداء البيئيرابعا : 

 مكونات مؤشر األداء البيئيخامسا : 
 تصنيف الدول حسب مؤشر األداء البيئيسادسا : 

 )المعهد البريطاني للمواصفات( BS 7750معيار  -1
 Standard BS 7750 (British Standards Institute)  
وتوجد عدة معايير وضعتها حكومات وهيئات دولية، فضال عن مؤشرات أخرى 
اعتمدتها منظمات غير حكومية، وكل تلك المعايير تعتبر غير ملزمة لكنها بالمقابل 

لذا تعتبر من اآلليات الحديثة التي تساعد على المساهمة في تحسين األداء البيئي. و 
أصبحت حماية البيئة من العوامل المهمة التي يجب أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ 

 القرارات االستثمارية.
 توافقها معومدى   أنشطة المؤسسة آثار وسيلة لقياسو   نظام BS 7750يعتبر 
المرتبطة بمشروعها، وقد وضع المعيار من طرف  والغايات واألهداف البيئية سياستها

، ومنذ صدروه اعتمدته أكثر من 1229اصفة القياسية البريطاني سنة معهد المو 
 مؤسسة  بريطانية. 966

سياسة واضحة تكون مدعومة من طرف اإلدارة العليا   BS7750ويتطلب معيار 
ب أن التي يجب عليها تحديد السياسات البيئية للمؤسسة، كما أن تطبيق المعيار يج

ر العام، الذي يعتبر وسيلة ضغط المتثال  الجمهو يعتمد على الكادر الوظيفي و 
على مجموعة من المؤشرات التي  BS7750ويعتمد معيار  )1)للتشريعات البيئية،

 )2) نوجز أهمها في النقاط التالية:
 ؛ Environmental Management Systemمؤشر نظام اإلدارة البيئية  -
 ؛ Preparatory Environmental Reviewمؤشر المراجعة البيئية التمهيدية  -
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 ؛Environmental Policyمؤشر السياسة البيئية  -
 ؛ Organisation and Personnelمؤشر المؤسسة والموظفين  -
 ؛ Environmental Effects/ Aspectsمؤشر التأثرات البيئية / و الجوانب  -
 ؛ Objectives and Targetsمؤشر األهداف والغايات  -
  Environmental Management Programmeالبيئية  مؤشر برنامج اإلدارة -
 ؛ Manual and Documentationمؤشر الدليل والتوثيق  -
 ؛ Operational Controlsمؤشر الضوابط التشغيلية  -
 .Environmental Statementمؤشر البيان البيئي  -
و فعالية  المعيار تشجيع و تنمية إدارة بيئية أكثر كفاءة وقد كان الهدف من هذا  

في المؤسسات باتجاه تطوير البيئة وتقديم وسائل مفيدة وعملية من حيث التكاليف 
 1221واألسس التنظيمية، وقد تم تعديل هذا المعيار و أعيد إصداره في فيفري سنة 

( و نظام المواصفة البيئية EMASليتوافق مع نظام إدارة البيئة اإلتحاد األوروبي )
ISO 14000 . 

حمايتها سات منها المحافظة على البيئية و د وضع المعيار عدة مبادئ للمؤسقإلشارة 
من التلوث و دعم أسس التنمية المستدامة، و الحرص على تهيئة بيئة نظيفة خالية 

مجتمع، باإلضافة لدعم المؤسسات من التلوث لإلسهام في تحسين نوعية الحياة لل
 حثتها على المحافظة على الموارد الطبيعية.و 
قد تقدم على المعايير البيئية األخرى في ظهوره  BS7750وبالرغم من أن معيار  

أشارت في تقاريرها أن المؤسسات األوروبية   (CEN)إال اللجنة األوروبية للتقييس 
 .ISOومعيار   EMASتفضل استخدام معيار 

معهد المواصفة  طور ISO 14000ولمسايرة التطورات الحاصلة في المواصفة  
الجديدة  BS8555مواصفة  9662و مارس  9661ياسية البريطاني بين أكتوبر الق

" هدفها تطبيق نظم إدارة  Project Acornالتي أطلق عليها إسم " برنامج الجوزة 
بيئية جديدة تتماشي ومتطلبات المؤسسات العالمية، وقد دعم المشروع من طرف 

 Department ofالتجارة والصناعة)وزارة المملكة المتحدة للتجارة والصناعة )وزارة 
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Trade and Industry (DTI ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية ،)UK 
Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA ،)

عدة   BS8555وتوفر المواصفة  )3)ومنظمة الشاب األبيض لإلستشارات الخضراء،
 مزايا للمؤسسات منها: 

 قواعد المسؤولية االجتماعية على نحو يتماشي وطلب زبائن المؤسسة؛  تطبيق -
 والتجارية مثل تخفيض التكاليف و توفير فرص تسويقية؛ توفير المزايا المالية -
 المساهمة في دعم أسس التنمية البيئية المستدامة؛  -
التشريعات دعم الجوانب التنظيمية للمؤسسة، التي تعكس إلتزام المؤسسة باللوائح و  -

 البيئية واهتمامها بالقوانين الدولية المستقبلية؛ 
حصول المؤسسات على الدعم الحكومي ) اإلعفاءات الضريبية و إلغاء التعريفات  -

 الجمركية، التسهيالت المالية(.
 معيار اإلدارة البيئية و مراجعة الخطط لإلتحاد األوروبي -2

  Europe’s Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 
أصدت لجنة اإلتحاد األوروبي معيار اإلدارة البيئية ومراجعة الخطط ليتماشي      

ويعتبر  )4)،1221أفريل  16وطبق في  1222جوان  92في  BS 7750مع معيار 
التي  تؤدي إلى تحسين األداء والمصداقية  أداة إلدارة البيئية  EMASمعيار 

ل تحسين التوجه البيئي والمالي ضمنه من خالوالشفافية في المؤسسات المسجلة 
تحقيق الفوائد ألصحاب المصلحة والمجتمع بشكل عام، ويركز المعيار على القطاع و 

 site-basedالصناعي بالدرجة األولى حيث يتيح التسجيل القائم على المواقع 
registration system والذي يساعد على تحسين درجة الحماية داخل مواقع ،

  EMASتاج و التقليل من األثار البيئية، وتمنح لجنة اإلتحاد األوروبي شهادة اإلن
للمؤسسات التي تجازوت الحد األدني لإلمثال للقوانين البيئية، وعملت على تحسين 

أحصت لجنة اإلتحاد األوروبي حوالي  9611المستمر ألدائها البيئي، وفي سنة 
ويتميز  )EMAS،(5ضمن معيار  موقع نشاط تم تسجيلها 0166مؤسسة و  1666
  )6) بثالث خصائص:  EU EMASمعيار 
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طوعي وغير ملزم مثل   EMASيعتبر معيار  :Performanceاألداء  -      
، كما أنه مطبق عبر كامل دول اإلتحاد األوروبي، حيث ISO 14000المواصفة 

وثات التي يساعد في تقييم األداء للمؤسسات المسجلة، من خالل تحديد كمية المل
 تخلفها، وتقييم جهود التقليل منها وتحسين وضعها البيئي. 

مصداقيته من طبيعته     EMASاكتسب معيار  :Credibilityالموثوقية  -      
الخارجية المستقلة لعمليات التسجيل فيه، فهو يعتمد على هيئات مختصة، ومراقبين 

تحت رقابة لجنة األداء  بيئيين،  فضال عن جهات إصدار التراخيص التي تعمل
البيئي لإلتحاد األوروبي، حيث يقوم المعيار من خالل مبادئه على تحديد كل 
اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسات لتحسين أدائها، و إعداد تقارير اإلفصاح البيئي 

Environmental Disclosure  التي تهدف لنشر جميع األنشطة النظيفة
 للمؤسسات.  

على تقديم معلومات   EMASيعمل معيار  :Transparencyفية  الشفا -      
للجمهور عن األداء البيئي للمؤسسة حيث يعتبر هدف أساسي يتحقق من خالل 

 البيانات و مشاركة العاملين في تحقيق أهداف اإلستراتيجية البيئية.  
صمم وفق مؤشر المعهد البريطاني للتقييس   EMASمعيار كما أشرنا بأن      

BS 7750  إال ان التحسينات التي قامت بها لجنة اإلتحاد األوروبي جعلت معيار
EMAS   يختلف عن معيارBS 7750   في عدة بنود ويمكن توضيح تلك

 (. 61ختالفات من خالل الجدول رقم )اإل
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 .BS 7750معيار   EMASالفروق بين معيار  (:11الجدول رقم )
 BS 7750معيار  EMASمعيار  أوجه المقارنة

 وطني ) بريطانيا( باقي دول العالم دول االتحاد األوروبي  النطاق الجغرافي 
 طوعي مطلوب طبيعة المعيار

، تحسينات األداء البيئي للموقع - التركيز 
 تحسين االتصال مع الجمهورو 

 نظام اإلدارة البيئية  -
 تحسينات البيئية لمخرجات النظام -

اإللتزامات 
 السياسية

 سين المستمر لألداء البيئيالتح -
 اإلمتثال لتطبيق القوانين البيئية و 

 التحسين المستمر لألداء البيئي -
 

 مراجعة نظام اإلدارة البيئية، - المراجعة البيئية 
 العمليات، البيانات، األداء البيئي

 إعادة التدقيق لكل ثالث سنوات -

 مراجعة نظام اإلدارة البيئية مطلوب -
اإلمتثال غير داء البيئي و مراجعة األ -

 ا عادة التدقيق غير محددةو  مطلوب
اإلتصال 

 الجماهيري 
، البيئية السياسات وصف -
 ،برنامجال
يجب أن يوجه نظام اإلدارة البيئية  و 

 للجمهور

 السياسة البيئية فقط توجه للجمهور -
اإلتصاالت األخرى تركت لإلدارة  -

 فقط

Source : Brad edwards et all, op. cit. p 7. 
 المعيار االجتماعي البيئي -3

UNDP UNDP's Social and Environmental Standards (SES) 
  61وقد طبق المعيار في  ،UNDPسمي أيضا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

، حيث دعم االلتزام برنامج األمم بإدماج االستدامة االجتماعية والبيئية 9611جانفي 
ريع  لدعم التنمية المستدامة التي تساعد في تحقيق نتائج هذا في برامج و مشا

برنامج  في الجودة مستوى ثابت من االجتماعية و البيئية  في إطار متكامل لتحقيق
 األمم المتحدة اإلنمائي.

لألنشطة  اآلثار السلبية، وتجنب البيئي الفعالنتائج األداء  ومن أهداف المعيار تعزيز
الملوثات، باإلضافة والتخفيف  تقليلفضال عن  مع والبيئة،الصناعية على المجت

ضمان مشاركة والبيئية، و  المخاطر االجتماعية إلدارة UNDP قدرات تعزيزل
  )7) في إدارة وتقييم المخاطرة المتوقعة. stackholdersأصحاب المصالح 
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ئية لعدة تحقيق البصمة البي  9612وقد استطاع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سنة 
 021220طن إلى  211119من  CO2مشاريع في دول كثيرة حيث انخفضت نسبة 

تصل إلى  9610طن، ويهدف البرنامج إلى تحقيق بصمة بيئية بحلول سنة 
ونجد أن المعيار ركز في جوانب اإلستدامة البيئية  )8)طن، 021029

Environmental Sustainability  9) وذلك من خالل: 2في المبدأ رقم(  
 العاداتا عادة تأهيل وصيانة و  وحفظ، وذلك بحماية اإلدارة المستدامةأهداف  -      

، كما يسعي المرتبطة بها وظائفوال النظم اإليكولوجيةو  والتنوع البيولوجي الطبيعية
 the povertyالفقر  المستدامة ومعالجة مسارات التنمية وتنفيذ تطويرمعيار إلى ال

 naturalرأس المال الطبيعي  تعزيز مع الحفاظ على  inequality  وعدم المساواة
capital؛ 

بقضايا الفرص والمعوقات( ذات الصلة البيئية ) الدول لمعالجة األبعاد برنامجدعم  -
 إدارة البيئة وحمايتها؛ تعزيز الرئيسية، و  التنمية

ار أيضا أن المعييستعرض و حماية الموارد الطبيعية نهج الوقائي لاليعزز المعيار  -
 ؛ بيئية سلبية االستخدام المفرط لتلك الموارد ال يسبب آثارا

يساعد المعيار الدول و الشركاء التنفيذيين على تنفيذ خطط لدمج األنشطة  -
-climateو إيجاد مرونة اتجاه تغير المناخ  low-emissionمنخفضة اإلنعاثات 

resilientعات، كما يدعم برامج الحد ، التي تعتبر أهداف وطنية في جميع القطا
 .greenhouse gas (GHG)غازات الدفيئة خفض كثافة وتعزيز الكفاءة و 

دعم لتحقيق التنمية البشرية و يمكن القول أن مراعاة البيئة الطبيعية عنصر مهم      
الذي وضعه  برنامج األمم  SESاالستدامة االجتماعية والبيئة، ونستنتج أن معيار 

، يهدف إلى صيانة البيئة التي هي جزء من منظومة UNDPي المتحدة اإلنمائ
 SESمتكاملة  تندرج تحت التنمية المستدامة، ويضم المعيار االجتماعي والبيئي 

  )10) عدة معايير و نجد منها:
 المعيار األول: حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛

 ر المناخ والتكيف معه؛المعيار الثاني: تخفيف آثار تغي
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 المعيار الثالث: صحة المجتمع والسالمة وظروف العمل؛
 المعيار الرابع: التراث الثقافي؛ 

 المعيار الخامس: التهجير والتوطين؛ 
 المعيار السادس: الشعوب األصلية؛ 

 المعيار السابع: منع التلوث و كفاءة استخدام الموارد.
 ألداء البيئي المؤشر الدولي ل -4

EPI ) Environment Performance Index) 
 من أي وقت مضى أكثر سهولة اآلن البيانات واإلحصاءات أصبحت  لقد     
التحليل ن ذلك توجد فجوة بين المعرفة و ، لكن بالرغم مالتقدم التكنولوجي بسبب

للقضايا األساسية للكوكب، وبين تطبيق برامج تساعد في تقليص تلك الفجوة بناءا 
 جمع البياناتو الفهم العلمي  في سديكمن التحدي و بيانات المتحصل عليها،  على ال

األزمات التي تعاني منها الدول بما فيها األزمات المتعلقة بالبيئة وتغير  الالزمة إلدارة
 Educatedتخمينات اعتمدت قرارات تقييم األثر البيئي سابقا  على الالمناخ، حيث  

Guesses  لثابتة الحقائق اعلى  ليسوhard facts وقد انعكس ذلك على ،
دارة للتطرق ألهميةالتوجهات الدولية   الطبيعية، لكن مع  الموارد مكافحة التلوث وا 

 تزايد القلق العالمي وعقد المؤتمرات والندوات حول البيئة،  ظهرت المؤشرات البيئية
الفعالة  Quantitative Methodsطرق الكمية األداء التي اعتبرت من ال ومؤشرات

في تحليل الوضع البيئي لألنشطة محليا و دوليا، وقد ساعدت المدراء ومتخذي 
بناء إستراتيجية بيئية متكاملة تستجيب لجميع المتغيرات في محيط القرارات في  

 نشاطها.  
شهدت السنوات األخيرة تطورا كبيرا في استخدام المؤشرات الكمية لتحليل األداء      

مثال ظهر  1221عات الصناعية، والفالحية، والخدمية ... ففي سنة في جميع القطا
الذي   Gross Domestic Product (GDP) مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي

أستخدم كمقياس للتقدم االقتصادي للدول، كما ظهر أيضا مؤشر تنمية اإلنسان 
(HDI) و مؤشر أهداف التنمية لأللفية ،(MDGs)، (11( ت تحليل وقد تعددت مؤشرا
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األداء  على المستوى الوطني أو الدولي بهدف تحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وفي ظل زيادة اآلثار السلبية على البيئة و تضاعف كمية الغازات 
الدفيئة، باإلضافة النخفاض البصمة الكربونية و تحول المؤسسات المتعددة 

م اإليكولوجية و اإلنسان بشكل عام، الجنسيات إلى آلة تدمير بيئي أثر على النظ
الذي  Environmental Performance Index( EPIظهر مؤشر األداء البيئي )

 Sustainability Indexليه أيضا مؤشر االستدامة البيئيةأطلق ع
Environmental. 

للقانون   YALEمن طرف مركز  9661و  1222وقد طرح بين سنتي      
( ومركز شبكة المعلومات الدولية لعلوم األرض YCELP)  والسياسات البيئية

(CIESIN بجامعة )Columbia ،ويقوم مؤشر  )12)في الواليات المتحدة األمريكية
على تصنيف الدول وفق سياستها البيئة، ويشمل المؤشر معيارين  EPIاألداء البيئي 

، environmental public healthللتصنيف هما معيار صحة البيئة العامة 
ويطبق المؤشر على  ، Ecosystem vitalityمعيار نمو النظام اإليكولوجي و 

المستوى القطري، وفق إطار مرن ومنهجية صحيحة تتكيف مع مجموعة متنوعة من 
األنشطة ذات الصلة بالبيئة داخل الدولة، وأشارت دراسات كثيرة أن المؤشرات البيئية 

حيث أحصت تلك الدراسات سنة ، SIEقد تطور بسرعة بعد طرح مؤشر االستدامة 
والئي  09وطني،  162دولي،  00مؤشر بيئي، مقسمة بين  166أكثر من  9662

 محلى أو حضري. 922، 
 Dow Jonesوتتضمن تلك المؤشرات مثال على المستوى الدولي مؤشر      

Sustainability Index و مؤشر ،UNDP’s Human Development 
Index  وأيضا مؤشرWorld Wildlife Fund’s Living Planet Index ،

 World Economic Forum’s Competitivenessباإلضافة لمؤشر 
Index،(13(  وتعكس كلها الوعي البيئي الذي تطور بعد قمة األرضRio de 

Janeiro ولقد ركز على مفاهيم تعزيز التنمية المستدامة و تقليل الغازات الضارة ،
 .بالبيئة
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 داء البيئيمكونات مؤشر األ  -5
  األجل األهداف اإلنمائية الطويلة ركز على تحقيق  EPIمنذ ظهور مؤشر      
مؤشر  96الكمية، حيث تم تجميع  مقاييستحليل األداء وفق ال ترتكز على التي

يعكس البيانات البيئية على المستوى الوطني، وجمعت تلك المؤشرات في تسع فئات 
صحة البيئة هدف  هما  EPIتندرج كل واحدة منها تحت الهدفين الرئيسيين لمؤشر 

الذي يحوي ثالث مؤشرات فرعية وهي مؤشر  Environmental Healthالعامة 
، ومؤشر  Air quality ، ومؤشر جودة الهواءheath impacts اآلثار الصحية 

و هدف نمو النظام اإليكولوجي  ،Water sanitation. المياه والصرف الصحي
Ecosystem Vitality  الذي يضم ستة مؤشرات فرعية وهي مؤشر مصادر المياه

Water resources و مؤشر الفالحة ،Agriculture  ومؤشر الغابات  ،forests 
، مؤشر التنوع الحيوي والموطن الطبيعي   fisheries مؤشر مصائد األسماك، 

Biodiversity and Habitat مؤشر المناخ والطاقة ،Climate and 
Energy،(14( :15) ويمكن استعراض تلك المؤشرات على النحو التالي(   

  ويضم ::  Environment Healthهدف صحة البيئة العامة  -5-1
يقيس هذا المؤشر احتمال : heath impactsاألثار الصحية مؤشر  -1 -5-1

وفاة األطفال ) حديثي الوالدة( خالل خمسة أيام األولي للوالة، وترجع أسباب الوفيات 
إلى اآلثار البيئية مثل تلوث الهواء، تلوث مياه الشرب، ويفسر هذا المؤشر تأثير 

تبر هدف تقليل وفيات التلوث و الصرف الصحي على صحة اإلنسان عموما، و يع
 الرابع بين أهداف اإلنمائية لأللفية. Reducing child mortalityالرضع 

ويقيس هذا المؤشر جودة الهواء  :Air qualityمؤشر جودة الهواء  -5-1-2 
من خالل حساب متوسط تلوث الهواء الذي يقاس بحجم الجسميات الملوثة في الهواء 

(fine particulate matter )PM2.5 ويقاس أيضا بمتوسط عدد السكان الذين ،
in  2.5PMيتعرضون للجسيمات الدقيقة الملوثة في الميكروغرام / المتر مكعب، 

3micrograms per cubic meter (µg/m. ، 
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 10أربعة نسب تعكس جودة الهواء وهي  WHOوقد حددت منظمة الصحة العالمية 
3, and 35 µg/m3, 25 µg/m3, 15 µg/m3µg/m ي يجب على الدول أن ال أ

تتجاوز تلك النسب وذلك حسب درجة التصنيع بها، فمثال الدول الصناعية الكبرى 
، ويضم مؤشر جودة الهواء مؤشر فرعي يسمي  µg/m 335يجب أن ال تتجاوز 
الذي يقيس حجم التلوث الهواء  Household Air Qualityجودة الهواء األسرة 

تلة الحيوية مثل الخشب ومخلفات المحاصيل وروث الناتجة من  حرق الوقود و الك
 .الحيوانات والفحم وذلك ألغراض الطهي

يقيس : Water and sanitationمؤشر المياه و الصرف الصحي  -3 -5-1
هذا المؤشر نسبة السكان إلى إجمالي عدد السكان في الدولة،  الذين يمكنهم 

حي المحسنة، بما في الحصول على مصادر لمياه الشرب وخدمات الصرف الص
 .ذلك المراحيض ودورات المياه

 ويشمل : Ecosystem Vitalityنمو النظام اإليكولوجي هدف  -5-2
يفسر هذا المؤشر حجم  : Water resourcesالمصادر المائية   -1 -5-2

المياه المتوفرة في الدولة، كما يقيس الموارد المائية و كيفية تعامل دول معها، فضال 
جة  مياه الصرف الصحي من المنازل والمصادر الصناعية قبل إطالقه مرة عن معال

 إدارة الموارد المائيةأخرى إلى البيئة، وقد أدرج المؤشر في هذا الهدف نظرا ألهمية 
فقط من  %0النظم اإليكولوجية، وقد أحصى المؤشر حوالي و  صحة اإلنسان على 

 دول العالم تقوم بمعالجة المياه المستعملة.
 ويضم مؤشرين فرعيين هما:: Agriculturalمؤشر الفالحية   -2 -5-2
حيث يقس درجة الضغط البيئي  Agricultural Subsidieمؤشر الدعم الفالحي  -

 الحاصل بسبب تقديم اإلعانات الفالحية، 
وضع التشريعات الذي يقيس  Pesticide Regulationمؤشر تنظيم المبيدات  -

تعلق باستخدام المواد الكيميائية المدرجة في اتفاقية استكهولم في الدول خاصة  فيما ي
، Persistent Organic Pollutants (POPs)بشأن الملوثات العضوية الثابتة 
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تنظيم المبيدات الزراعية وكيفية الحد منها أو حظر هذه المواد  ويقس المؤشر أيضا
 .الكيميائية

المساحة المغطاة بالغابات إلى يقاس نسبة  :Forestesمؤشر الغابات  -5-2-3
  %16حوالي  9619و  9666نسبة المساحة اإلجمالية للدولة، وقد فقد العالم بين 

من غطاء النباتي، وذلك بسبب إزالة الغابات أو إعادة التشجير أو تحويل الغابات 
 إلى مساحات للبناء.  

د في يقيس المؤشر نسبة الصي:   Fisheriesمؤشر مصائد السمك  -5-2-4
 الدولة إلى نسبة الثروة السمكية، خاصة األنواع النادرة أو المهددة باإلنقراض.

: Biodiversity and Habitatمؤشر التنوع الحيوي و الموطن الطبيعي  -1-9-1
ينقسم هذا المؤشر إلى أربعة مؤشرات فرعية، تضم مؤشر حماية الموطن 

 Terrestrialوطني( الحساس، ومؤشر المحميات الطبيعية ) المستوى ال
Protected Areas ومؤشر المحميات الطبيعية ) المستوى الدولي(، مؤشر ،

 . Marine Protected Areasالمحميات البحرية 
يقيس هذا المؤشر : Climate and energyمؤشر المناخ والطاقة  -1-9-0

حجم الطاقة و مصادر الحصول عليها، و كمية الطاقة المستخدمة في التنمية 
االقتصادية، كما يقيس أيضا حجم الملوثات و تخفيف غازات ثاني أكسيد الكربون 

CO2. 
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بالرغم من أن مؤشرات األداء البيئي طرحت لتساعد الدول على صيانة البيئة و 
 Potsdamوالتخفيف من الملوثات،  إال أن التقارير التي قدمها معهد بوتسدام 

 4مسار ارتفاع حرارة األرض بأننا على لبحوث أثار المناخ  للبنك الدولي، تفيد 
 .بنهاية هذا القرن إذا لم نتحرك  ،درجات مئوية

راعة والموارد المائية واألنظمة وتقدم التقارير صورة لآلثار المدمرة على الز 
اإليكولوجية وصحة البشر إذا لم تقم بلدان العالم بصيانة البيئة فسيكون أشد 

 .الفقراء األقل قدرة على التكيفالمتضررين من هذه اآلثار، 
ذا ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين فقط، والتي يمكن الوصول إليها خالل    96وا 

عاما، فقد يشهد العالم نقص األغذية على نطاق واسع، وموجات حرارة غير  26إلى 
 مسبوقة وعواصف أكثر شدة، وتشير الدراسات بالفعل إلى أن األرض أصبحت

 .درجة 1.5أعلى حرارتها 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/11/18/Climate-change-report-warns-dramatically-warmer-world-this-century
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/11/18/Climate-change-report-warns-dramatically-warmer-world-this-century
http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/publication/turn-down-the-heat-climate-extremes-regional-impacts-resilience
http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/publication/turn-down-the-heat-climate-extremes-regional-impacts-resilience
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20595


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0000السنة  00العدد:  00لمجلد: ا 606 - 585 ص          

 

599 

 

 تصنيف الدول حسب مؤشر األداء البيئي -6
على ترتيب الدول بناءا على درجة اهتمامها  EPIيعمل مؤشر األداء البيئي  

ى اإلنسان والنظم بالقضايا البيئية ذات الصلة بأنشطة المؤسسات والتي تأثر عل
اإليكولوجية، ويعتمد المؤشر على هدف حماية صحة البيئية وهدف حماية النظم 
اإليكولوجية،  وضمن الهدفين األساسيين يحصى المؤشر  تسع مؤشرات تتعلق 

متغير فرعي معمول به  96بتحقيق التنمية البيئية للدولة و تضم تلك المؤشرات 
احتلت الدول الصناعية الكبرى  9611لبيئي لسنة دوليا، وفي تقرير مؤشر األداء ا

، و 60المراتب األولي بفضل تحسين أدائها البيئي، حيث صنفت ألمانيا في المرتبة 
، 90، أما اليابان فقد صنفت في المرتبة 91، وكندا المرتبة 19بريطانيا في المرتبة 

، أما 22ة في المرتبة ، و تأتي الواليات المتحدة األمريكي90تليها فرنسا في المرتبة 
، والبرازيل في المرتبة 02دول المنافسة للدول الكبرى مثل روسيا فقد احتلت المرتبة 

، في المقابل تأتي 111، والهند في المرتبة 112، فيما جاءت الصين في المرتبة 00
، 102الدول الفقيرة دائما في اخر الترتيب، حيث احتلت الصومال آخر مرتبة 

فيما احتلت  101، أما  أفغانستان فجاءت في المرتبة 100مرتبة وهايتي في ال
 .102بنغالدش المرتبة 

 EPIترتيب أحسن عشر دول وفق مؤشر  (:12-11الجدول رقم ) 
 النتيجة ) عدد النقاط( الدولة الترتيب
 20.00 سويسرا 11
 22.92 لوكسمبوغ 12
 29.16 أستراليا 13
 21.02 سنغافورة 14
1021. التشيك 15  
 26.10 ألمانيا 16
 02.02 إسبانيا 10
 02.29 النمسا 10
 02.62 السويد 10
 02.61 النرويج 11
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Source :  Yale Center, Center For International Earth Scienc 
Information Network, 2014 Environmental Performance Index, 
Full Report and Analysis  Op, cit., p 10.  

يوضح الجدول أعاله أفضل عشر دول استطاعت من خالل إستراتجيتها      
وسياستها تطبيق مؤشرات الصحة العامة للبيئة ومؤشرات حماية النظم اإليكولوجية، 
باإلضافة لتلك الدول فقد أضاف المؤشر عشر دول أخرى لها سياسات بيئية متقدمة، 

لكنها أفضل عشر دول  01.00جة بنتي 96مثل  دول إستونيا التي احتلت المرتبة 
لسياسة البيئية العامة توجها نحو تفعيل مؤشرات األداء البيئي و محاولة دمجها في ا

، 02.21بنتيجة  19ة في المرتبة جاءت الكويت  كدولة عربية في المرتبللدولة، و 
 .  22.11بنتيجة  126الكونغو كدولة افريقية في المرتبة و 

قد صنف أيضا أسوء عشر دول في  EPIء البيئي ونجد أيضا أن مؤشر األدا
تطبيقيها لمؤشرات الصحة البيئة وحماية النظم اإليكولوجية، ونحاول استعراض 

 (.13 -61ترتيبها في الجدول رقم ) 
 EPIترتيب أسوء عشر دول وفق مؤشر (: 13-11الجدول رقم )

 النتجية ) عدد النقاط( الدولة الترتيب
 25.61 بنغالدش 160

110  25.01 ديمقراطيةالالكونغو  
 24.64 السودان 101
 23.95 ليبيريا 102
 21.74 سيراليون  103
 21.57 أفغانستان 104
 20.81 ليسوتو 105
 19.01 هايتي 106
 18.43 مالي 100
 15.47 الصومال 100
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Source : Yale Center, Center For International Earth Scienc 
Information Network, 2014 Environmental Performance Index, 
Full Report and Analysis Op, cit., p 10. 
من خالل الجدول أعاله، نالحظ أن الدول اإلفريقية ودول شرق أسيا صنفت من آخر 
الدول اهتماما بقضايا البيئة، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التنمية البيئة التي قدمها 

في معاناة تلك الدول من الفقر  لبيئة، ويرجع سبب ذلكمؤشر األداء العالمي ل
الحروب األهلية فضال عن انتشار األمراض القاتلة، وقد أضاف المؤشر عشرة دول و 

أخرى تعد أسوء الدول في تطبيق مؤشرات التنمية و تلك الدول ليست دول فقيرة، 
، و قطر 09.21بنتيجة  91مثل اإلمارات العربية المتحدة الي جاءت في المرتبة 

تركمنستان ، و 16.11بنتيجة  21ن في المرتبة ، ولبنا02.62بنتيجة  11في المرتبة 
 .11.60بنتيجة   162في المرتبة 

وفيما يتعلق بالدول العربية فقد صنفت دول الخليج العربي كدول ذات توجه بيئي 
عربيا، دوليا و األولى  91مسئول، حيث احتلت اإلمارات العربية المتحدة المرتبة 

دوليا والثانية عربيا، و جاءت  21فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 
دوليا، فيما احتلت الجزائر و عمان و لبيا والعراق المراتب  19الكويت في المرتبة 

 .األخيرة عربيا
 المشرع الجزائري قام بإصدار القوانين المنظمة لمختلف األنشطة الصـناعية والزراعيـة
والعمرانيـة والخدميــة وغيرهـا مـن األنشــطة الـــتي يمكـــن أن يترتـــب عليهـــا تلـــوث 
للبيئـــة، وســـن اللـــوائح التنظيمية المنفذة لها، معتمدا في ذلك على جملـة مـن الوسـائل 

ـمان القانونية التي من خاللها يمكن تفعيل هذه القوانين على أرض الواقـع وبالتـالي ض
 )16) رقابـة فعالـة لحمايـة البيئـة، وتتمثـل هـذه الوسائل فيما يلي:

 الحضر والنهي؛ -
 اإللزام؛  -
 الترخيص المسبق؛  -
 اإلبالغ؛  -
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 دراسة مدى التأثير؛  -
 : ومن جملة القوانين التي نظمت هذه الوسائل نذكر منها

بحماية البيئة في إطار المتعلق  9662يوليو  12المؤرخ في  62/16القانون رقم  -
 التنمية المستدامة؛

المتضمن التوجيه العقاري  1990نـــــوفمبر  12المـــــؤرخ في  26/91القـــــانون رقـــــم  -
 والمعدل والمتمم؛

المتعلق بالتهيئة والتعمير  1990ديســــمبر 61المــــؤرخ في  26/92القــــانون رقــــم  -
 المعدل والمتمم؛

المتضمن النظام العام للغابات  1221يونيو  92المؤرخ في  21/19ون رقم القان -
 المعدل والمتمم؛

المتعلق بحماية الصحة  1221فبراير  10المؤرخ في  21/61القانون رقم  -
 .وترقيتها المعدل والمتمم

في  9611يمكن استعراض تصنيف الدول العربية وفق مؤشر األداء البيئي لسنة و 
 (. 14-61الجدول رقم )

 EPIترتيب  الدول العربية وفق مؤشر  (:14 -11الجدول رقم ) 
يالترتيب العالم بيالترتيب العر    ة )عدد النقاط(يجالنت الدولة 

 09.21 اإلمارات 11 25

 00.00 السعودية 12 35

 02.21 الكويت 13 42

 02.62 قطر 14 44

 01.11 مصر 15 51

 11.02 األردن 16 61

1611. سوريا 10 60  

 11.22 المغرب 10 01

 11.22 البحرين 10 02
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 16.11 لبنان 11 01

 16.62 الجزائر 11 02

 10.01 عمان 12 00

 19.09 ليبيا 13 121

 22.22 العراق 14 140

         
Source : Yale Center, Center For International Earth Scienc 
Information Network, 2014 Environmental Performance Index, 
Full Report and Analysis Op, cit., p 10.  

 خاتمة :
تهدف نظم اإلدارة البيئية إلى إدارة تأثير المؤسسة وضمان التزامها بالسياسات 
والقوانين البيئية المحلية والدولية. وتوجد عدة معايير وضعتها حكومات وهيئات 

ت غير حكومية، وكل تلك المعايير دولية، فضال عن مؤشرات أخرى اعتمدتها منظما
تعتبر غير ملزمة لكنها بالمقابل تعتبر من اآلليات الحديثة التي تساعد على 

إن كل هذه الجهود جاءت من أجل ترسيخ فكرة  المساهمة في تحسين األداء البيئي.
تحمل المسؤولية لدى الدول في مجال حماية وتحسين البيئة لألجيال الحاضرة 

 وكخطوة على طريق التنمية. والمستقبلية،
المشرع الجزائري قام بإصدار القوانين المنظمة لمختلف األنشطة الصـناعية والزراعيـة 
والعمرانيـة والخدميــة وغيرهـا مـن األنشــطة الـــتي يمكـــن أن يترتـــب عليهـــا تلـــوث 

ي ذلك على جملـة مـن الوسـائل للبيئـــة، وســـن اللـــوائح التنظيمية المنفذة لها، معتمدا ف
القانونية التي من خاللها يمكن تفعيل هذه القوانين على أرض الواقـع وبالتـالي ضـمان 

 رقابـة فعالـة لحمايـة البيئـة.
، والتي يمكن إيجازها لنتائج والتوصياتمن خالل بحتنا هذا يمكننا تقديم العديد من ا

 يلي: فيما
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ئج في ميدان المقاربات المتبعة لحماية البيئة مفهوم را التنمية المستدامة -
د، فأغلب والمحافظة على النظم اإليكولوجية والموارد البيئية الغير قابلة للتجد

مند قمة األرض بريو دي جانيرو البرازيلية( تطبق هذا ) السياسات المتبناة حديثا
اءة االقتصادية المفهوم الذي ينص على وجوب االهتمام بالبعد البيئي إلى جانب الكف

 والمسؤولية االجتماعية.
الدول اإلفريقية ودول شرق أسيا صنفت من آخر الدول اهتماما بقضايا البيئة،  -

خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التنمية البيئة التي قدمها مؤشر األداء العالمي للبيئة، 
ويرجع سبب ذلك في معاناة تلك الدول من الفقر و الحروب األهلية فضال عن 

نتشار األمراض القاتلة، وفيما يتعلق بالدول العربية فقد صنفت دول الخليج العربي ا
 كدول ذات توجه بيئي مسئول.

حماية البيئة ومكافحة التلوث عملية معقدة وتتفاعل فيها العديد من األطراف  -
)الحكومة، الموطنين المستهلكين والمؤسسات الخاصة الملوثة (. وكل طرف له 

التي كثيرا ما تتنافى مع أهداف األطراف األخرى الداخلة في عملية  أهدافه الخاصة
 حماية البيئة ومكافحة التلوث.

وضع سياسات بيئية مبنية على آليات تلقى القبول من طرف جميع األطراف  -
 المعنية بحماية البيئة ومكافحة التلوث وتتسم بالعدالة والكفاءة.

مـة لجميــع الــدول لحمايــة البيئة، و معاقبة كل ضـرورة إصــدار قــوانين دوليــة ملز  -
 من يقوم بتخريبها. 
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