
  

 

  :تقدمي إشكايل

أصبح املشكل البيئي أحد أبرز االنشغاالت الكربى للمنتظم الدويل يف السنوات األخرية نتيجة األخطار املتزايدة اليت تلحق باال 

واحليوانية، ويتجلى هذا االهتمام املتزايد بشؤون البيئة يف إصدار العديد من التشريعات الدولية والوطنية، مبختلف مكوناته الطبيعية والبشرية 

  .واختاذ تدابري تقنية حلماية البيئة واحلد من العناصر اليت تؤثر يف اختالل توازناا

  فما هي التدابري التشريعية املعمول ا إلعادة التوازن البيئي؟ 

  ؟ن األضرار اليت تتعرض هلا البيئةت التقنية املتخذة للحد موما اإلجراءا 

I  - مناذج من اإلجراءات التشريعية حلماية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة:  

  :معرفة بعض التشريعات املتعلقة مبواجهة الكوارث البيئية على املستوى الدويل -  1

أدت الكوارث البيئية الناجتة عن تلوث اهلواء واملاء إىل اهتمام العلماء حبماية البيئة ونشر الوعي  :االهتمام الدويل بشؤون البيئة

يف  م1972وأدى ذلك إىل عقد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة سنة  ،األرضية وكرمالبيئي، واستنهاض مهم اتمع الدويل وااللتفاف إىل بيئتهم 

وأبرز نتائجه  ،واعترب أول اعتراف رمسي بالقضايا البيئية ،عترب أول مؤمتر يعقد ملناقشة مشكالت البيئةالعاصمة السويدية ستوكهومل، حيث ي

  .كدليل على جدية التعاون الدويل حلماية البيئة PNVEهو اخلروج بتوصية إلنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة  

  :أهم املؤمترات الدولية حول البيئة -  2

وهي برنامج من شأنه حتسني  ،ولية حتت رعاية األمم املتحدة خبصوص محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامةعقدت عدة مؤمترات د

أي تلبية احتياجات اجليل اجلديد احلايل دون إتالف  ،نوعية حياة البشر ضمن قدرة التحمل الراهنة لنظام دعم احلياة فوق كوكب األرض

  :، وأهم هذه املؤمترات.حتياجات أجيال املستقبلموارد األرض بطريقة حتول دون تلبية ا

هتم حبماية البيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية فهي األركان الثالثة املترابطة للتنمية االذي  :م1992) الربازيل(مؤمتر ريو  �

  .املستدامة

  .وضع خطة شاملة للتنفيذ بشأن التنمية املستدامة  :م2002 )احتاد جنوب إفريقيا(مؤمتر جوهانسبورغ  �

اإلاء التدرجييان لنقائص اخلفض أو  ،شكال اجلديدة والتقدم التكنولوجيالبحث بشأن األ: اتالذي مشل عدة إجراء :مؤمتر كيوتو �

 .غاز امليتان انبعاثاختاذ تدابري للحد من  ،السوق

  :باملغرب حلماية البيئةمناذج من اإلجراءات التشريعية الصادرة  -  3

 اجلائر والرعي ترخيص، بدون األشجار قطع: منها ،تدهورها عوامل ومينع ،استغالهلا حسن على ينص الذي: الغابات محاية قانون �

  .واحلرائق

 .البيئة على احملافظة يراعي اقتصادي مشروع إجناز أجل من املعنية اإلدارة من ترخيص على احلصول ضرورة: البيئية املوافقة قانون �

 املسؤولة األطراف على العقوبات فرض صالحية ويعطيها اهلواء تلوث مراقبة على اإلدارة جيرب الذي: اهلواء تلوث مكافحة قانون �

  .اهلوائي التلوث عن

فبسبب تزايد الكوارث اليت تسببت فيها بعض ناقالت النفط أصبح من الالزم العمل على تنظيم  :اذ تدابري حلماية اال البحرياخت �

  وعقب غرق ناقلة النفط ،صة للمغرب أمام البواخر اليت ميكن أن تشكل ديدا لبيئته البحريةبة ولوج املنطقة االقتصادية اخلاومراق

ق بالغا يقضي بإقرار العمل بالتصريح املسب م2002دجنرب  5غربية يوم بريستيج يف عرض السواحل اإلسبانية نشرت احلكومة امل

وهي منطقة تطلق على اال البحري اخلاضع لسيادة الدولة ااورة للبحر واملعترف هلا  ،صة للمغربلولوج املنطقة االقتصادية اخلا

 .اية حقوق هذه الدولة يف ثروا الطبيعية البحريةمح يستهدفالذي و ،سنة 25به حسب الفانون الدويل البحري املعتمد منذ حوايل 

 .إىل احملافظة على البيئة وحتقيق التنمية املستدامة دفمصادقة املغرب على عدة اتفاقيات اليت  �

 والتقنية التشريعية والتدابير الإجراءات
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  :مقارنة بني اإلجراءات التشريعية املتخذة خبصوص املاء دوليا ووطنيا -  4

 املؤمتر داقنعا)  58/217قرار (واجلمعية العامة لألمم املتحدة  )1995انون ق(قامت الدولة املغربية باختاذ إجراءات خبصوص املاء 

   ).2015-2005(الدويل للماء من أجل احلياة 

II - التدابري التقنية املتخذة للحد من أضرار البيئة:  

  :بعض التدابري الوقائية حلماية اهلواء من التلوث -  1

  .خفض كمية امللوثات الناجتة عن حرق الوقود يف خمتلف الصناعات: استهالك الوقود ختفيض �

  .إقامة مصانع يف أراضي غري صاحلة للزراعة للتقليل من خطورة التلوث: إبعاد املصانع عن املدن �

  .املنبثقة من املصانعإقامة أحزمة من األشجار حول املصانع من أجل التقليل من حدة التلوث بالغازات السامة واجلزيئات  �

  .إعالن اإلعالم البيئي عن خطورة هذه التجارب اليت تنقل الغبار: وقف التجارب النووية �

استعمال البرتين اخلايل من الرصاص وصيانة احملركات، واستبدال احملركات القدمية مبحركات : خفض انبعاث عوادم السيارات �

 .جديدة

سنوات وبناء خطني لقطار  6سيارة يزيد عمرها عن  استريادهلواء بالسيارات حيث منعت كما قامت اليونان بأتينا مبخطط تلوث ا �

  .االتفاق وحتسني جودة احملروقات

  :مناذج من اإلجراءات ملعاجلة النفايات -  2

إلعادة استغالهلا يف جماالت  وهي عملية حتويل البقايا الصناعية أو املرتلية ،القيام مبعاجلة النفايات إلعادة استعماهلا يف ضواحي باريس �

  . أخرى كاستخراج األمسدة والطاقة

  .القيام بفرز النفايات فرز يدوي وفرز ميكانيكي �

توزيع املاء والكهرباء إلحدى شركات  ،التطهري وجتميع النفايات: ماعيةوهو منح رخصة استغالل القطاعات االجت: التدبري املفوض �

  .اخلواص الوطنية أو األجنبية

  :جراءات التقنية يف جمال تلوث املياهاإل -  3

  .إقامة سفن خاصة بتنظيف األار بفرنسا �

حيث قام الس األعلى للمياه وهي هيئة حكومية عليا تسهر على تدبري م، 1985جودة املياه باملغرب يف سنة إعداد خمطط لضمان  �

وساعد هذا املخطط على حتسني عمليات جلب  ،مستوى مقبولالثروة املائية باملغرب لضمان اجلودة باإلبقاء على تلوث املياه يف 

معاجلة جزء كبري من املياه املستعملة مت إعادة  ، ووتوزيع املاء الشروب مع الدعوة إىل االقتصاد يف استهالكه، تطهري املدن ونواحيها

تقليص الكميات امللقاة من املواد  ، ووساستعمال جزء كبري من هذه املياه املعاجلة لتغطية العجز احلاصل يف بعض املناطق مثل س

  . العضوية القابلة للتأكسد

  :خامتة

  .اختاذ الدول عدة إجراءات وتدابري تشريعية وتقنية حلماية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة 

  

https://moutamadris.ma

