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 عرف انشكر و 
 "من لم يشكر الناس، لم يشكر هللا عز وجل"   ص ق ال رسول هللا  

أحمد هللا تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا ملئ السموات واألرض على ما  
 أكرمني به من إتمام هذه الدراسة التي أرجو أن تنال رضاه.

األستاذة    ألستاذتي المشرفةاالمتنان  و أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير  
لتفضلها الكريم باإلشراف    ال في عمرهاحفظها هللا وأط  "شايب صورية"الدكتورة  

، ولما قدمته لي طوال فترة اإلعداد له من وقت وجهد والتي كان  على هذا العمل
  لها األثر الكبير في إتمام هذا العمل.

بلوا  كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل األساتذة أعضاء اللجنة الموقرة الذين ق
ف لهم منا خالص العرف ان، وأخص    قراءة ومناقشة هذا العمل رغم التزاماتهم العلمية

 بالذكر كل من:
، الدكتور بن عودة حسكر مراد، والدكتور  بشير محمد أمين  الدكتور  

 خلف اوي خليفة. 
الحقوق والعلوم السياسية  كلية  والشكر والتقدير أيضا لكل الق ائمين على  

 االذين كانوا لنا سند  ،بسيدي بلعباسبجامعة جياللي اليابس  
  .طوال مرحلة الدراسة 

 فراح أمال دباب                                                                                            

 



 إه      داء
واستمديت منها قوتي واعتزازي  يق حياتي  إلى من أبصرت بها طر 

بذات ي إلى الشامخة التي علمتني معنى اإلصرار وأن ال شيء مستحيل في الحياة  
مع قوة اإليمان والتخطيط السليم، إلى روح أمي الغالية رحمها هللا وجزاها عنا كل  

 خير وجعل عملنا هذا في ميزان حسناتها.

والمبادئ واألخالق إلى من ال  إلى من تربيت على يديه ومن علمني القيم  
ينفصل اسمي عن اسمه أبدا وإلى مصدر الدعم والعطاء وينبوع األمل إلى أبي  

 الغالي حفظه هللا وأدامه تاجا على رأسي.

 إلى جميع المخلصين ممن كان لهم فضل في نجاحي من قريب أو بعيد.

 

 

 فراح أمال دباب                                                                   
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 ض الحقيقية التي تتنفس بها أرضنار باعتبارها رئة األعد الغابات مصدرا ووسطا للحياة ت 
حيث  تقوم بدورها الحيوي على أكمل وجهوهي أحد أهم المصادر الطبيعية المتجددة التي 

وتساهم في نمو  تجعل بيئتنا الطبيعية أكثر مالئمة للعيش فيها، إنها تدعم سبل العيش
مرجعا  تعتبرحيث  ،خسارة إيكولوجية لكل سكان األرض وزوالها يعد االقتصاد الوطني

في حياة اإلنسان، لما توفره من احتياجات إنسانية أساسية مثل الماء والغداء والمأوى  أساسيا
التي تتضمن  ةيمدى واسع من الخدمات البيئأيضا وفر وحطب الوقود واألخشاب، وتوالدواء 

حفظ التنوع البيولوجي، وحماية مجمعات المياه، وحماية التربة، والتخفيف من أثر التغير 
توفر مجموعة من الخدمات البيئية الضرورية بالتالي ناخي العالمي، ومقاومة التصحر. و الم

امة البيئية. فهي على سبيل المثال تلعب دورا هاما في ثبات التربة لبقاء الكوكب واالستد
وعالوة على ذلك، تعتبر الغابات اآلن  من االنجراف بفعل الرياح والمياهوحماية األراضي 

جزءا ال يتجزأ من الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، حيث تعمل األشجار وتربة الغابات 
، أحد الغازات الدفيئة الرئيسية 1لكربون المتصاعد في الجوكعازل للغالف الجوي ضد غاز ا

 المتسببة في ظاهرة االحتباس الحراري.

هم مساهمة كبيرة في امن الناحية االقتصادية، فهي تس تعتبر الغابات ذات أهمية
 غابيةدرات إلى الخارج للمنتجات الالصاطنية من خالل المبيعات المحلية و االقتصادات الو 

إلى أن  در للطاقة، فقد أشار تقرير منظمة األغذية والزراعةالحطب أهم مصيعتبر كما 
 .2من مصادر إمدادات الطاقة في إفريقيا مستمدة من الحطب 27%

                                                           
 180كلغ من غاز ثاني أكسيد الكربون وإطالق ما بين  280إلى  220يمكن لهكتار واحد من الغابات امتصاص ما بين  - 1

 كلغ من غاز األكسجين.  240إلى 

رة على مليون هكتار من الغابات قاد 130" مساحة  معهد مراقبة البيئة العالمية الدكتورة ساندرا بوستل من حسب -

 مليون طن من الكربون كل عام "، وأطلق على هذا االقتراح اسم " بنك الكربون ".  660امتصاص 
 .15، ص 2014حالة الغابات في العالم، تقرير صادر عن منظمة األغذية والزراعة، األمم المتحدة،  - 2



2 
 

 السيما تلعب الغابات أيضا دورا اجتماعيا كبيرا بالنسبة لمجموعات مختلفة من السكان
فهي ال تشكل لهم مصدرا رئيسا للغداء والماء فحسب، بل أكثر من ذلك  .منهم األصليين

 بكثير تعد موطنهم الروحي الذي ال يمكن فصله عن هويتهم الثقافية.

مليون  13غير أن هذه الغابات وما توفره من منافع وطنية ودولية تختفي اليوم بمعدل 
والتقليص من حجمها سواء بفعل هكتار سنويا وهو معدل يندر بالخطر، وذلك بسبب إتالفها 

ذي يزال يؤثر إلى جانب النشاط البشري ال ، التعريةاإلنسان كالحرائق، الرعي، القطع الممنوع
، رئيسة وحدة الغابات ببرنامج اإلفصاح عن انبعاثات 1كاتي ماكوي  ذكرتعلى البيئة حيث 
تمد على سلع ذات "علمنا أن نسبة كبيرة جدا من دخل الشركات تع 2016الكربون في عام 

صلة بمخاطر إزالة الغابات". وأضافت "عندما أجرينا دراساتنا توصلنا إلى أن متوسط ربع 
 ل الطبيعة كاألمراضعأو بف .على سلع ذات صلة بإزالة الغابات"عائدات الشركات يعتمد 

هم في تدهورها ااالنجراف والتصحر وتغير المناخ الذي أصبح من العوامل التي تسو 
 ضها. وانقرا

ا ضمن ، تلعب الغابات دورا حيويا في الحياة البشرية. وهذا الدور ليس محصور وبالتالي
ة لي بالنسبة للحكومات الوطنيمحالشأن المسألة إدارتها  دتتعد بلحدود إقليمية أو وطنية، 

 أصبحت اليوم محور االهتمامات الدولية، ومحل مناقشات ثنائية ومتعددة. و 

ى الغابات وحمايتها تعالت األصوات المنادية بضرورة المحافظة عل وأمام هذا الوضع
أصبحت الغابات وما يصيبها من تدهور موضوعا للدراسات واألبحاث العلمية من التدهور، ف

لتدهور أو والشغل الشاغل للباحثين والعلماء في مختلف المجاالت بهدف الحد من هذا ا
من قبل النظم القانونية  الغابات باالهتمامحظي موضوع كما  التقليل منه على األقل.

 المختلفة سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني.

                                                           
، منشور على الموقع: 11/12/2016ع األهم لحماية األرض، شبكة النبأ المعلوماتية، أنظر البيئة الخضراء: المشرو - 1

https://annabaa.org/arabic/environment/8989 05/10/2018، بتاريخ. 

https://annabaa.org/arabic/environment/8989
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تجلى الوعي  حين م19نهاية القرن بدأ االهتمام بالغابات على المستوى العالمي في 
تهدف إلى أول اتفاقية دولية  تم التوقيع على 1902في سنة ف، بأهمية الطبيعة بصفة عامة

، إلى 1923 حماية الطيور المفيدة للزراعةحماية األنواع البرية وهي اتفاقية باريس بشأن 
وغيرها من االتفاقيات  ،1933ت والحيوانات الطبيعية سنة جانب اتفاقية حفظ النباتا

 .1992 ريومؤتمر والمؤتمرات التي عالجت مسألة الغابات قبل 

خالل مؤتمر األمم الغابات وحمايتها بشكل أكبر  عوقد تعزز االهتمام الدولي بموضو 
جوان  14إلى  3المتحدة للبيئة والتنمية المعروف بمؤتمر ريوديجانيرو المنعقد بتاريخ 

، نتج عن هذا المؤتمر مجموعة من الوثائق القانونية تمثلت في إعالن قمة األرض 1992
المجتمع الدولي إلى حماية الذي يدعو من خالله  21)إعالن ريو(، وجدول أعمال القرن 

الغابات باالستغالل العقالني لهذه الثروة المتجددة والهشة مكرسة التنمية المستدامة تحضيرا 
، ومبادئ حماية الغابات باإلضافة إلى اتفاقية تغير المناخ وكذا اتفاقية التنوع 21للقرن 

 البيولوجي.

د من االتفاقيات والمؤتمرات كما تجدر اإلشارة إلى أنه بعد مؤتمر ريو ظهرت العدي
رغ، الفريق و التي لها صلة بحماية الغابات كاتفاقية مكافحة التصحر، مؤتمر جوهانسب

والمنتدى الحكومي المعني بالغابات، إعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية، وأخيرا االتفاق 
 الدولي لألخشاب االستوائية.

ونظرا لألهمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية للغابات الوطنية، ودورها الفعال في 
جميع المجاالت دفعت المشرع الجزائري إلحاطة هذه الثروة بحماية قانونية خاصة، تجسدت 
في إصدار العديد من النصوص القانونية المنظمة للغابات سواء بموجب قانون الغابات 

لألمالك الغابية الوطنية وكذلك بموجب قوانين أخرى ذات التي لها األول المنظم  84-12
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03صلة وطيدة بالغابات السيما قانون البيئة 

المستدامة باإلضافة إلى قانون التهيئة والتعمير وقانون التوجيه العقاري وقانون العقوبــات 
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وانين نجدها قد نصت على نوعين من الحماية إما حماية إدارية وإننا بالرجوع إلى هذه الق
ة لألجيال القادمة وع الضرر من أجل البقاء على الغابكنظام التراخيص والحظر لتجنب وق

 وإما حماية جنائية تهدف إلى تسليط عقوبات ردعية على كل من خالف أو ألحق ضررا بها. 

ترجع لما لمسناه من حيوية وأهمية، وارتباط وقد دفعنا لطرق هذا الموضوع أسباب ذاتية 
 موضوع الغابات وتشبعه على قضايا أخرى في عالم أصبحت حياة البشر والكائنات مهددة

كما أنه  بالفناء في ظل المساس بحق اإلنسان في الحياة، وحقه في بيئة سليمو ونظيفة.
بات إال أن المهتمين بهذا وعلى الرغم من األهمية الكبيرة التي يكتسيها موضوع حماية الغا

المجال قليلون جدا، بل وأن الدراسات األكاديمية القانونية فيه تكاد تنعدم وهذا ما دفعني 
ولو بالشيء اليسير في إفادة الباحثين األكاديميين والباحثين للبحث فيه لعلي أساهم 
 والمهتمين في هذا المجال.

ر هذا الموضوع، فتتمثل خاصة في أما األسباب الموضوعية التي كانت وراء اختيا
، ومن ثم نشر الخطر الكبير الذي أصبح يهدد الثروة الغابية من شتى التصرفات السلبية

ها ـالوعي القانوني المتمثل في ضرورة المحافظة على هذه الثروة الهامة وعدم المساس ب
    وذلك تحت طائلة تسليط عقوبات صارمة على المخالفين.  

ل االتفاقية الدولية والتشريع للغابات في ظ ةوع الحماية القانونياسة موضتكمن أهمية در 
لتي تهدف إلى حماية الغابات، ومدى الوطني في رصد جل االتفاقيات الدولية والمبادرات ا

ومحاولة مقارنتها  القانونية الحامية لهذا المجال الغابي المشرع الجزائري للنصوص استدراج
 بالتشريع الفرنسي. 

إلى البحث على األنظمة القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بحماية تهدف هذه الدراسة 
ة التي تتعلق بحماية إلى إجراء تحليل للنصوص القانوني ةالغابات وحفظها وإدارتها، باإلضاف
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والنصوص التنظيمية المطبقة المتعلق بحماية الغابات  12-84الغابات والسيما القانون رقم 
 له.  

 هذه الدراسةال بد مصادفتها وهو ما ينطبق على  وبما أنه لكل عمل عقبات وصعوبات
باللغة العربية ه ، وما يتبعها من إشكالية ندرة المراجع المتعلقة بموضوعفي حداثة ال تكمن

باإلضافة  ،االعتماد على المراجع باللغة الفرنسيةتكون منعدمة، األمر الذي دفعنا  فإنها تكاد
 ة ترجمة المصطلحات القانونية والعلمية عموما من الفرنسية إلى العربية.إلى مشكل

ظهرت العديد من الجهود الدولية لحمايتها ذا الوضع الذي آلت إليه الغابات، أمام ه
وحظر األضرار بها ولتكريس نظام قانوني دولي للغابات ووضع توافق عالمي لآلراء في 

  االيكولوجي لكل أنواع الغابات.اإلدارة والمحافظة واالستغالل 

النظام القانوني الدولي في المحافظة على وفعالية األمر الذي يدفعنا للتساؤل حول واقع 
وحمايتها وإدارتها  .من جهة ل غياب اتفاقية دوليةظر اإلضرار بها السيما في الغابات وحظ

د الوطنية نسيق الجهو مدى إمكانية تما . و من جهة أخرى  واستدامتها على المستوى الوطني
جهات مختلفة عامة أو  دها الطبيعية المحلية، وإشراكالغابات وموار  من أجل الحفاظ على

ر لزيادة المساحات الخضراء خاصة في مشروعات حماية قطاع الغابات ومكافحة التصح
 .اوطني

لكل التحليلي أساسا من خالل حصرنا القانوني المنهج اعتمدنا لمعالجة هذه اإلشكالية 
النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة فضال عن االستعانة بالمنهج الوصفي الذي 
يبرز من خالل المفاهيم ذات الصلة بالموضوع كمفهوم الغابة، التنمية المستدامة، الضبط 

 الغابي، والتي تساعد على فهم الموضوع بصورة أفضل.
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اف ما يكتنفه من نقص أو غموض أو ن اكتشمكغير أن النظام القانوني ألي دولة ال ي
فراغ إال بمقارنته بنظام قانوني لدولة أخرى، وهذا ما أبرزناه من خالل االعتماد على المنهج 

 المقارن.

المنهج التاريخي ذلك أن فائدته هو تحديد خلفيات كما استعنا في بعض األحيان على 
 القانون الحاضر ورسم معالمه مستقبال.

الحماية رئيسين، نتناول في الباب األول إلى بابين الدراسة م يقسنا تومن أجل ذلك ارتأي
الحماية القانونية للغابات في التشريع  وفي الباب الثانيالقانونية للغابات في القانون الدولي 

 .الوطني
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  الباب األول

في  تالحماية القانونية للغابا
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االهتمام بمشاكل البيئة وعالقة اإلنسان بمحيطه البيئي الذي يعيش فيه ويعمل  يعتبر
فيه من األمور الحديثة نسبيا على المستوى الدولي، وذلك لما عرفته البيئة من تدهور بسبب 

 تعسف اإلنسان في استغالل مواردها وثرواتها.

 سنا البشري البقاء بدونهاتطيع جنفالبيئة الطبيعية تقدم لنا خدمات أساسية مجانا ال يس
وبالتالي فإن المساس بالبيئة وتدميرها يعني إضعاف أو تدمير قدرتها على مواصلة توفير 

 تلك الخدمات التي تديم الحياة بالنسبة للبشر.

وفي أواخر القرن العشرين أصبحت البيئة تعاني من أمراض خطيرة منها استنزاف 
عظمها، كالغابات واألراضي الزراعية والمياه، مما يقلل الموارد الطبيعية التي ال تتجدد في م

من المخزون الموفر بما يهدد مستقبلنا وبالتالي مستقبل األجيال القادمة، أضف إلى ذلك 
 تآكل طبقة األوزون واحترار سطح األرض وحموضة األمطار.

يتها ولكون الغابة تكتسي أهمية بالغة كعنصر بيئي دو بعد عالمي، أصبحت اليوم حما
البلدان التي فيها غابات كثيرة وكثيفة، وهذا ما أسس خاصة ضرورة في أغلب دول العالم 

انطباعا لدى المجتمع الدولي بأن حماية الغابات والمحافظة عليها يجب أن تكون أحد 
 ر المؤتمرات واالتفاقيات الدولية. انشغاالته الهامة وقد تجلى ذلك عب

ة ات القانونير المبادالغابة و اب من خالل عرض وعليه سنسلط الضوء في هذا الب
ة الغابات أثناء وبعد مؤتمر ريو ، ثم نتناول المبادرات القانونية لحماي(فصل أول) لحمايتها

   .(فصل ثاني)
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  الغابة والمبادرات القانونية لحمايتهاالفصل األول:  

حماية الطبيعة خاصة القرن العشرين يقظة دولية عارمة في مجال حماية لقد شهد 
حاليا بحماية البيئة ألن مشاكل هذه األخيرة  الغابات، ويدخل هذا فيما هو متفق عليه

، يتطلب وانعكاساتها تتجاوز الكثير من البلدان وبعض القارات أحيانا وهي بذلك قضايا كونية
لية معالجتها بشكل جماعي، ولكون الغابات من أهم عناصر البيئة تكاثفت الجهود الدو 

ماهية األول المبحث في مبحثين تناولنا في ولهذا ارتأينا دراسة هذا الفصل  لحمايتها،
    .ريو مؤتمر قبل الدولي بحماية الغابات الثاني االهتمامالمبحث وفي الغابات 

  : ماهية الغاباتالمبحث األول

مالئمة للعيش هي ناحية هامة في حياة اإلنسان، تجعل بيئتنا الطبيعية أكثر الغابات 
فيها، إنها تدعم سبل العيش المحلية وتساهم في نمو االقتصاد الوطني، كما أنها تثري حياة 

، فالغابات هي من بين النظم الناس من خالل ما توفره من قيم ثقافية وترفيهية وجمالية
 . على وجه األرض ة األكثر تنوعا واتساعاالبيئي

وأنواع الغابات ، (مطلب أولال)هوم الغابات مفسنتعرض في هذا المبحث إلى  ،وعليه
 .(المطلب الثاني)

 مفهوم الغابات: المطلب األول

لفظ الغابة، حيث أصبحت مرتبطة بجميع مجاالت الحياة، وذلك لقد شاع استخدام 
ارتأينا المحور األساسي التي تدور حوله دراستنا، الغابات  باعتبارنظرا للدور الذي تؤديه، و 

فرع ( ثم الدور التي تؤديه هذه الغابات )الولاألفرع )ال الغاباتبتعريف الإلى كل من  التطرق 
 .(ثانيال
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 ف الغابات يتعر  الفرع األول:

 مستمد في الالتينية من كلمة" مصطلح foretإن كلمة الغابة التي تقابلها بالفرنسية "
"foris ،اح تم تقديم واقتر " والتي تعني ما هو في الخارج، والتي اعتبرت دائما كعالم منعزل

من أطراف مختلفة، ويختلف التعريف باختالف وجهات نظر بشأنها العديد من التعريفات 
 لم.واعتقادات ومصالح األطراف، وكذالك تنوع الغابات واألنظمة االيكولوجية للغابات في العا

 الفقهي أوال:  التعريف

الغابة وفقا لمفهومها الفقهي هي عبارة عن "مجتمع بيولوجي من األشجار والشجيرات 
والنباتات والحيوانات، تتعايش أو تتألف بصورة معتقدة مع البيئة التي تشمل التربة والمناخ 

 .1وعلوم الفسيولوجي المرتبطة بالبيئة"

ومتكاملة تحتوي على مجموعة من وهناك من يعرفها بأنها "وحدة حياتية متوازنة 
 .2األشجار والشجيرات والنباتات، كما تحتوي العديد من الحيوانات والحشرات المختلفة"

وعرفت أيضا بأنها "تجمع نباتي تكون من صنف واحد أو عدة أصناف من األشجار 
 %10أو الشجيرات والنباتات العشبية في حالة نقية أو مختلطة بكثافة شجرية ال تقل عن 

 .3سواء كان هذا التجمع طبيعيا أم مزروعا"

من خالل التعريفات السابقة نالحظ أن كلها تكاد تكون متقاربة إن لم تكن متفقة على 
 تعريف محدد للغابة.

                                                           
، ص 1995الطبعة األولى، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  محمد عبد الوهاب بدر الدين، "إدارة الغابات والمراعي"، - 1

14. 
علي محمد حسين التالل، يونس محمد قاسم اآللوسي، "الغابات العامة"، الجزء األول، هيئة المعاهدة الفنية، بغداد،  - 2

 .11ص 1989
د الوطنية للنشر، السعودية علي بن عبد هللا الشهري، "حرائق الغابات األسباب وطرق المواجهة"، مكتبة الملك فه - 3

 .17، ص 2010
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 : تعريف الغابة وفق ميثاق األمم المتحدة بشأن التغير المناخي ثانيا

الغابة على النحو  (UNFCCC) بشأن التغير المناخيعرف ميثاق األمم المتحدة 
أو ما  هكتار يعلوها غطاء شجري تاجي 1إلى  0.5التالي: "أرض ال تقل مساحتها عن 

، والتي لها احتمالية الوصول %30إلى  10يكافئ ذلك من مخزون أشجار تزيد نسبتها عن 
وقد تكون الغابة مشكلة من تكوينات  .متر عند النضج في الموقع 5إلى  2إلى علو قدره 

األشجار والشجيرات من مختلف األطوال مغطية لنسبة عالية من مغلقة حيث تكون  حرجية
األرض، وقد تكون غابة مفتوحة. والكائنات الطبيعية اليافعة وجميع المزروعات التي ستصل 

متر تندرج تحت  5إلى  2، أو علو من %30إلى  10كثافة تغطيتها التاجية إلى نسبة 
التي تشكل في األساس جزءا من مساحة الغابة، ولكنها  مسمى الغابة، وكذلك المساحات

غير مشجرة مؤقتا إما نتيجة لتدخالت بشرية مثل الحصاد، أو ألسباب طبيعية، والتي يتوقع 
  .  1"لها أن تتحول إلى غابة

 ميثاق األمم المتحدة حول التنوع البيولوجي : تعريف الغابة وفق ثالثا

( UNEP/CBDفي ميثاق حول التنوع البيولوجي )البيئي لألمم المتحدة البرنامج 
 هكتار 0.5"أرض تزيد مساحتها عن  أعطى أيضا التعريف المختصر التالي للغابات:

، والتي في األساس هي ليست خاضعة لالستخدام %10بتغطية حرجية تغطي ما يزيد عن 
مناطق التي غير حرجي آخر. وفي حالة الغابات اليافعة، أو الالزراعي أو ألي استخدام 

يكون فيها نمو األشجار محكوم بالظروف المناخية، يجب أن تكون األشجار قابلة للوصول 
 .2"مم في الموقع، وملبية لمتطلبات التغطية الحرجية 5إلى علو يبلغ 

                                                           
مجموعة عمل االنتوساي حول الرقابة البيئية، الفصل األول والثاني، الدليل اإلرشادي حول "الرقابة على الغابات دليل  - 1

 . 17، ص 1/4/2011لألجهزة العليا للرقابة "، ترجمة ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية، الهاشمية، 
 . 18مجموعة عمل االنتوساي حول الرقابة البيئية، المرجع السابق، ص  - 2
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 وفق منظمة األغذية والزراعة الدولية بة: تعريف الغارابعا

الغابات كما يلي : "األرض الممتدة ( FAOاألغذية والزراعة الدولية )تعرف منظمة 
 %10مترات، بتغطية شجرية تزيد عن  5هكتار بأشجار يزيد علوها عن  0.5لما يزيد عن 

الزراعية، أو  أو أشجار قابلة للوصول إلى هذا العلو في الموقع. وال يشمل ذلك األراضي
 .1األراضي المستغلة في المناطق الحضرية"

يبرهن على تنوع مفهوم األعضاء لماهية العناصر التي  إن مدى وتنوع تلك التعريفات
تشكل الغابة، فالبعض قد يصور الغابة على أنها نظام إيكولوجي، في حين قد ينظر إليها 

 البعض اآلخر على أنها ليست أكثر من مساحة من األرض المالئمة لالستغالل.

  الفرع الثاني: وظائف الغابة

ها ، وقد منحت إلينظرا لفوائدها التي ال تحصى الغابة دورا مهما في حياة اإلنسان تلعب
 .وظيفة ثالثية وهي الوظيفة االقتصادية واالجتماعية واإليكولوجية

 أوال: الوظيفة االقتصادية

هي مصدر للمواد األولية، لما توفره من احتياجات إنسانية أساسية مثل الحطب  الغابة
وأدخله كمادة  ، فقد استعمله للتدفئةصدر للطاقة منذ اكتشاف اإلنسان النارالذي يعد أهم م

المتطورة ال زالت تعتمد على الخشب في بناء المنازل وتجهيزها من الدول فكثير ، للحرافة
ككندا والواليات المتحدة األمريكية، إضافة إلى اعتبار الغابة مصدر لمواد الصيدلة 

                                                           
1 -FAO, Document de travail de l’évaluation des ressources forestières 180, « FRA 2015 Termes et Définitions », 

Rome, 2012, p. 3. Disponible sur le site : www.fao.org/3/a-ap862f.pdf, consultée le 10 mars 2016.   

http://www.fao.org/3/a-ap862f.pdf
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الطبية لمنتجات ل المنتجة شركاتالالعديد من  النباتات الطبية واإلستطباب بحيث تدعم
 .1التجميل ومستحضرات

كما تسهم الغابة مساهمة كبيرة في االقتصادات الوطنية من خالل المبيعات المحلية 
بلغ حجم التجارة الدولية في  2003والصادرات إلى الخارج للمنتجات الغابية، ففي عام 

، أو ما يزيد بليون دوالر أمريكي 150الورق وألواح الخشب ما يقارب الخشب المنشور ولب 
، وفي العديد من الدول النامية، تساهم الشركات المعتمدة على 2من التجارة العالمية %2عن 

الغابات في توفير ما ال يقل عن ثلث مجموع الوظائف الريفية غير الزراعية، وتوليد دخل 
 كات الخاصة، والمجتمعات الريفية.   من مبيعات الخشب، وإثراء الشر 

وأخيرا ال يمكننا إنكار دور الغابة في الزراعة ألنها عنصر أساسي في التوازن الريفي 
 عرفته الزراعـة وتساهم في التوازن االقتصادي بشكل عام، ولكن بالنظر إلى التطور الذي

فإن العالقة بين الزراعة والغابة قد تدهورت، وهكذا تدخل الشجرة في اقتصاد المزرعة 
   .3كمصدر للثروة

  ثانيا: الوظيفة االجتماعية

 فهي تسهم في تحسين نوعية الحياة الغابة دورا مهما في حياة سكان الغابات،تلعب 
كما ال تشكل الغابات للسكان األصليين لها مصدرا رئيسيا للغداء والماء فحسب، بل أكثر 
من ذلك بكثير، إذ تعتبر الغابات أيضا موطنهم الروحي الذي ال يمكن فصله عن هويتهم 
الثقافية وبالتالي يكون دافعا لهم لعدم نزوحهم نحوى المدن، إضافة إلى مساهمة الغابة في 

                                                           
1 -Débat sur « L’importance des produis non ligneux dans l’économie nationale », XI congrès forestier mondial 

d’Antalaya, 1997, p. 96.     
 .7المرجع السابق، ص مجموعة عمل االنتوساي حول الرقابة البيئية،  - 2

3 -« Jurisclasseur environnement », volume 2, fascicule n°422, « zonage, agriculture et foret ».  
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فسي والراحة النفسية فهي مكان يجد فيه سكان المدن الراحة والطمأنينة بعيدا االستقرار الن
 عن الصخب والضجيج الذي تعج به المدينة. 

  ثالثا: الوظيفة اإليكولوجية

تلعب الغابات دورا مهما في البيئة والتنمية باعتبارها مصدرا لثاني أكسيد الكربون 
2CO  ثل وبالمارد الوراثية، بما في ذلك الحياة البرية، وكمصدر رئيسي للتنوع البيولوجي والمو

ا تؤثر الغابات على الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة والتربة والمياه، وغالبا ما نكتشف هذ
  .اإلجراء بمجرد إزالتها وتخريب جميع وظائفها األساسية التي تعود بالنفع على اإلنسان

فمياه كما تعزز الغابات الدورة األساسية للمياه واألكسجين والكربون والنيتروجين، 
األمطار التي تسقط على األراضي المغطاة بالغابات تميل إلى التربة بدال من التسرب بشكل 

والفيضانات ويكون لطبقات المياه الجوفية كميات كبيرة  1آكلكبير وبالتالي يتم التقليل من الت
 ها لهمللحياة البرية بضمان مالئمة، عالوة على ذلك فهي توفر بيئة طبيعية و 2هامن المي
  .اءذغالالسالم و 

وعليه فإن للغابة دور كبير في مقاومة التصحر، والتخفيف من أثار التغير المناخي 
العالمي الذي يعد مشكلة العصر، وبنفس المستوى من األهمية، فهي توفر مجموعة من 

ةالخدمات  ، وعالوة على ذلك، تعتبر 3البيئية الضرورية لبقاء الكوكب واالستدامة البيئي
من الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، حيث تعمل  يتجزأالغابات اآلن جزءا ال 

                                                           
التآكل: يعني به معدل الحت التدريجي للصخور أو التربة بفعل انهيار مادي أو مواد كيميائية وانتقال المواد والذي  - 1

 الثلوج. يتسبب به الماء أو الرياح أو
2 -Souhir ABD-RABBA, « Les forets et l’environnement en droit maghrébin : Cas de l’Algérie, le Maroc et la 

Tunisie », Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit de l’Environnement et de 

l’Aménagement du Territoire, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Université de Droit, 

d’Economie et de Gestion, Tunis III, 2000/2001, p. 18.  
االستدامة البيئية: فهي تتطلب أن يبقى رأس المال الطبيعي سليما، ولهذا فإنه ينبغي أال يتجاوز استخراج المصادر  - 3

 المتجددة معدل تجددها، وأال يتم تجاوز قدرة البيئة االستيعابية على استيعاب المخلفات.  
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األشجار وتربة الغابات كعازل للغالف الجوي ضد غاز الكربون المتصاعد في الجو، أحد 
 لمتسببة في ظاهرة االحتباس الحراري العالمي.  الرئيسية ا 1الغازات الدفيئة

 المطلب الثاني: أنواع الغابات 

 التي تؤديها والمتمثلة فأن تطرقنا في المطلب األول إلى تعريف الغابات والوظائ بعد
في الوظيفة االقتصادية االجتماعية وااليكولوجية، سنحاول من خالل هذا المطلب تحديد 

 معتمدين على التوزيع الجغرافي لها. حسب نوع األشجار أنواع الغابات

 في الفرع األول الغابات المداريةوعليه سنقسم هذا المطلب إلى ثالث فروع، نتناول 
 وفي الفرع الثاني الغابات المخروطية، أما الفرع الثالث فخصصناه للغابات النفضية.

 الفرع األول: الغابات المدارية

الغابات االستوائية والمدارية الموسمية، وتشكل مساحة هذه الغابات هذا النوع من يضم 
أكثر من نصف مساحة العالم من الغابات وبالتالي فهي تضم أنواعا مختلفة من الغابات 

من وسط وغرب أفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، وشمال أمريكا  التي تنتشر في أماكن متفرقة
غابات المانجروف على أشكال متعددة، منها سطى، الجنوبية، وشمال أستراليا، وأمريكا الو 

في أقاليم المستنقعات وغابات أخرى على ضفاف األنهار في مناطق السافانا باإلضافة إلى 
 .2الغابات البستانية التي تنتشر في السهول واألودية

                                                           
 من نطاق األشعة تحت الحمراء الحرارية.الغازات الدفيئة: هي الغازات في الجو التي تمتص وتطلق إشعاعات ض - 1
 .  380، ص 2003الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة،  علي أحمد هارون، " أسس الجغرافية االقتصادية "، - 2
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المناخ االستوائي باستثناء هضبة شرق أفريقيا، وتتواجد كذلك  ويرتبط توزيعها بنطاقات
، كما أنها تنتشر في شرق 1ي حوض كونغو والكامرون التي تضم أهم الغابات األفريقيةف

 .2أفريقيا كما في تنزانيا والسودان

مترا، وتتميز  60وتتكون هذه الغابات من من األشجار الطويلة التي يبلغ طولها 
وعريضة  بالسيقان المستقيمة، وتتميز أوراق األشجار فيها بأنها سميكة، وجلدية الملمس

، كما الشكل، ويمنحها الجو الدافئ الرطب المطير بأن تكون دائمة الخضرة على مدار العام
 .3تحتوي على العديد من الحيوانات المختلفة والطيور

 ى سطح األرض وأكثرها تنوعا وثراءوأخيرا تعتبر الغابات المدارية األكثر انتشارا عل
  .4بصالبتها وقوتها مثل األينوس باحتوائها العديد من األشجار التي تتميز

  الفرع الثاني: الغابات المخروطية

من المساحة اإلجمالية  %38غابوية على سطح األرض، بحوالي  مساحة تشغل أكبر
كلم( وكذا في  7000للغابة في العالم، وتمتد على شكل حزام متصل في أوراسيا )حوالي 

عن الغابات المدارية سالفة الذكر في ، وتختلف الغابات المخروطية كلم( 5000كندا )
 انتشار النوع الواحد على مساحات شاسعة كالصنوبر والشربين.

 25تتميز أشجار الغابات المخروطية بطولها واستقامتها حيث يتراوح علوها ما بين 
 اقها الرفيعة على هيئة إبر طويلةوأور  متر في المتوسط، كما تتميز بشكلها المخروطي 35و

                                                           
عبد القادر مصطفى المحيشي وآخرون، " جغرافية القارة اإلفريقية وجزرها "، الطبعة األولى، الدار الجماهيرية للنشر  - 1

 .99، ص 2000والتوزيع، ليبيا، 
 .100نفس المرجع، ص  - 2
 2005حسام الدين جاد الرب، " جغرافية أفريقيا وحوض النيل "، الطبعة األولى، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة،  - 3

 .80ص 
 . 124، ص 2004محمد خميس الزوكه، " الجغرافية االقتصادية للعالم "، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  - 4
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، وتمتاز أخشابها بأنها من النوع اللين الذي إبرية األوراق وثمارها مخروطية الشكلأي إنها 
 . 1يزداد عليه الطلب في األسواق العالمية، لكونه يدخل في صناعات كثيرة ومختلفة

ينتشر هذا النوع من الغابات في مساحات متفرقة بقارة أمريكا الشمالية، وتتوزع باقي 
من الكرة األرضية، بعضها في نصفها الشمالي والبعض اآلخر  المساحات في جهات متفرقة

  .2والشوح في نصفها الجنوبي، من أهم أنواعها الصنوبر والشربين والسرو واألرز

كما ينتشر هذا النوع كذلك في الوطن العربي وفي منطقة حوض البحر المتوسط وفي 
ار المخروطية أجزاء الغابات البيئات الرطبة وشبه الرطبة، وعالوة على ذلك، تشغل األشج

ل بالنطاق المعتدل البارد، لكونها تستطيع أن تتحمل االنخفاض الكبير في درجة الحرارة خال
 الفصل البارد، فتضل مسام إبرها مغلقة طيلة هذا الفصل الذي ال يالئم نموها. 

الوسط وأخيرا يعتبر هذا الوسط الغابوي أقل تأثرا بالتدخل البشري، نظرا لكون ظروف 
غير مالئمة للنشاط الفالحي والزراعي بشكل عام، مقارنة مع األوساط الغابوية تعتبر 

 األخرى. 

  الفرع الثالث: الغابات النفضية

وإلى الجنوب من  في النصف الشمالي من الكرة األرضية 3الغابات النفضيةتوجد 
من مساحة  %15 هذه الغابات تشملو  ،النطاق السابق الذي توجد فيه الغابات المخروطية

 االغابات الموجودة في العالم، وبالتالي فإنها تشمل مساحات محدودة في غرب ووسط أوروب
باإلضافة إلى وجودها في مساحات محدودة في بعض دول العالم، كما تنتشر في أمريكا 

 شرق نهر المسيسبي، وجنوب كندا.

                                                           
 . 381علي أحمد هارون، المرجع السابق، ص  - 1
 .27و 26محمد خميس زوكه، المرجع السابق، ص  - 2
 أطلق على هذه الغابات تسمية النفضية ألنها تنفض أوراقها في فصل الشتاء بسبب شدة انخفاض درجة الحرارة.  - 3
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حة، حيث تتشكل الغابات النفضية تتميز األشجار فيها بأنها عريضة األوراق ومسط
التي تقع في شمال الكرة األرضية من شجر البلوط، وأما الغابات النفضية في جنوب الكرة 
األرضية تتشكل من شجر الزان، كما ينتشر في أراضي هذه الغابات الشجيرات المختلفة مثل 

تاء لدافئ والرطب، والشبالصيف ا، ويغلب على مناخ هذه الغابات البندق، والقرانيا، واألزهار
  البارد.

وأمام التقدم العلمي والتطور الصناعي وازدياد عدد السكان تم إزالة مساحات واسعة 
، ونظرا لكون أشجار 1منها، وحلت محلها زراعة القمح والشعير والبنجر وبعض الفواكه

 . 2اقتصادياالغابات النفضية قليلة التنوع واالختالط بعضها ببعض، يسهل استغاللها 

 االهتمام الدولي بالغابات قبل مؤتمر ريوالمبحث الثاني: 

عامة عن المؤسسات الدولية ذات الصلة بحفظ وحماية وإدارة الغابات التي المحة للا
تكشف أن الغابات ال تحظى باهتمام بالغ من جانب المجتمع  ،1992كانت قائمة قبل عام 

ن المعاهدات البيئية الدولية. في ذلك الوقت لم يكن القانو في الدولي. وتبقى قضية ثانوية 
 الدولي للغابات متطور جدا. في الواقع نرى أن الصكوك التقليدية المتعلقة بالغابات تكاد
 تكون معدومة. ويتركز النشاط القانوني على الصعيد الوطني أو في المناطق التي تكون فيها

 الطبيعية مشتركة.  الموارد

ثارها بين الشمال الضوء على بعض جوانب مشكلة الغابات وآ طسنسلالسياق وفي هذا  
والصكوك القانونية غير الملزمة سنتناول الصكوك التقليدية )التعاهدية( الدولية و  والجنوب

" التي تهتم بحماية الغابات وتحديد اإلطار القانوني للغابات قبل مؤتمر قمة األرض في "ريو

                                                           
 .382علي أحمد هارون، المرجع السابق، ص  - 1
عبد الكريم بالحسن محمد الزوي، "الحماية الجنائية للغابات"، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات درجة  - 2

 2010صص العالي )الماجستير(، قسم القانون الجنائي، كلية القانون، جامعة قاريونس، الجماهيريـة العربية الليبية، التخ

 . 20ص 
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اهتمام خاص للعناصر التي قد تفسر سبب عدم تطور القانون الدولي  وسنولي وتحليلها زمنيا
 للغابات.

ولهذا ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في األول قضايا الغابات العالمية 
وأثرها بين الشمال والجنوب، وفي المطلب الثاني التقدم المحدود في الحماية القانونية للغابات 

 قبل ريو. 

 : قضايا الغابات العالمية وأثرها بين الشمال والجنوباألول المطلب

قبل معالجة مسألة حماية الغابات من خالل القانون البيئي الدولي وتطوير القانون 
الدولي للغابات فضال عن آثاره على العالقات بين الشمال والجنوب فمن المهم أن نبدأ 

وستساعد هذه الخطوة على تحسين فهم  بعرض موجز تاريخي قانوني وسياسي لهذه العالقات
االنقسام البيئي الدولي واألسباب التي أدت إلى اختفاء الغابات في جميع أنحاء العالم على 
مدى العقود الماضية، وتطوير المعايير الدولية لحماية الغابة. وسندعم هذا العرض ببعض 

ب والتحديات الحالية األمثلة تخص قطع الغابات على الصعيد الدولي، لتوضيح األسبا
لذا سيتاح لنا التطرق إلى الجوانب التاريخية التي مرة بها الغابات في حمايتها  والمستقبلية.

  واآلثار المترتبة على العالقات بين الشمال والجنوب في الفرع الثاني.وذلك في الفرع األول، 

 الجوانب التاريخية للغابات الفرع األول:

الدولي بالبيئة والغابات يتطور عبر عدة مراحل، ويتبع فترات اهتمام المجتمع إن 
مختلفة من تاريخ العالم. فبعض الفترات أكثر إثارة لالهتمام بالنسبة للبحوث التي أجريت 

وستسلط الضوء على حقيقة أن ، ألنها تسمح بفهم أفضل للمشكلة المرتبطة بفقدان الغابات
 اال غير متطور من القانون الدولي.تزال مجحماية الغابات وإدارتها المستدامة ال 
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تم االعتراف بمشكلة ندرة الموارد الطبيعية واألضرار  1970من السبعينات  ابتداء
را يهدد الحياة على كوكب الناجمة عن إنتاج النفايات وانبعاث الملوثات باعتبارها خط

الدولية، فان زيادة العديد وفقا للمعلومات العلمية والسياسية التي تنشرها المنظمات األرض. 
من الغازات البشرية المنشئة في الغالف الحيوي تسبب مشاكل بيئية خطيرة وتساهم في 
ارتفاع درجة حرارة مناخ األرض. ومع ذلك ال تزال الدول المتقدمة تواصل ممارستها الملوثة 

ت فعد. و ةوال تطبق جميع تدابير مكافحة التلوث، بينما هي أكبر منتج للغازات الملوث
االعتقاد بأنه من أجل منع االحترار المعلومات العلمية ووسائل اإلعالم الرأي العام إلى 

 زال قائمة على كوكب األرضغابات التي ال تالعالمي، كان من الضروري الحفاظ على ال
والحد من ظاهرة االحتباس  2coهائلة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون  قدرة يهاألن لد
 .1الحراري 

مع سقوط جدار برلين، تميزت سنة الثمانينات بانتصار الرأس مالية على االشتراكية 
وتم تعزيز النموذج الرأس مالي على النطاق العالمي، ومع ذلك وبعد الحرب الباردة، كشف 

با الشرقية و عن قضايا الغابات الجديدة المرتبطة بأور  يالتقسيم الجيوسياسي واالقتصاد
 الشمال والجنوب.والعالقات بين 

وبالتالي فإن هذه العوامل تعمل على انقسام بين الدول المتقدمة والدول النامية والدول 
المتخلفة. ومع ذلك من المهم أن نتذكر أن كل هذه االنقسامات تتبن اآلن نموذج السوق 

وتعزيز المصالح االقتصادية  ،الحرة في العالم والذي تمت ترقيته من قبل مجموعة من البلدان
 . 2والتجارية التي يقوم عليها النظام التجاري المتعدد األطراف لمنظمة التجارة العالمية

                                                           
أنظر العرض الذي قدمته منظمة األغذية والزراعة ولجنة الغابات المملكة المتحدة، الغابات وتغير المناخ: حقيقة  - 1

matechange/81386/frwww.fao.org/forestry/cli/ على اليوتوب. منشور على الموقع:  19/11/2010واضحة، أطلقت في 

 .05/05/2016 اإلطالع تاريخ  
 20كان االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة يحرر السوق العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، الموقع في  - 2

مة التجارة أنشئت منظ 1994وفي عام  1948جانفي  01الدول األطراف ودخل حيز النفاد في  23من قبل  1947أكتوبر 

 العالمية. 

http://www.fao.org/forestry/climatechange/81386/fr/
http://www.fao.org/forestry/climatechange/81386/fr/
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األزمة البيئية ال تؤثر فقط على التلوث، وإنما تشهد أيضا ندرة الموارد الطبيعية، بما ف
ت تنفيذ سياسات في ذلك موارد الغابات، التي أصبحت سببا ليس فقط للصراعات ومحاوال

جديدة بتقاسم وإدارة الموارد الطبيعية، ولكن أيضا من األزمات التي تؤثر على التنمية 
 االقتصادية.

بعد سقوط  هذا السياق الجديد أصبحت األزمة االيكولوجية قضية سياسية دولية.في 
جدار برلين قد حشد جزء من المجتمع العلمي خاصة باالتفاق مع حكومات بلدان الشمال 
لصياغة مفاهيم جديدة للتنمية والمعايير الدولية، مثل: التنمية البيئية والتنمية الذاتية وأخيرا 

. البيئة التنمية المستدامة من أجل ضمان النمو االقتصادي، العدالة االجتماعية والحفاظ على
هذا المجتمع العلمي هو مرجع قادر على التعبير نظريا عن أفكار التنمية االجتماعية و 

واالقتصادية والبيئية والتوفيق بين الطرق للحفاظ على النمو االقتصادي في أنماط ملكية 
كما أنها قادرة على إنشاء عدة  الموارد الطبيعية التي تمارس تاريخيا في البلدان المتقدمة.

على الطبيعة وإدارة الموارد البيئية، خاصة في بلدان الجنوب  ءأشكال لتنظيم العمل واالستيال
مع النظم االيكولوجية الغنية التي تثير المصالح السياسية واالقتصادية لمختلف القوى 

 المهيمنة عالميا.

المترتبة على العالقات بين الشمال والجنوب: البيئات الفرع الثاني: اآلثار 
 الدولي للغابات  يإليكولوجية واالنقسام اإليكولوجا

ظلت المحميات الطبيعية غير معترف بها لفترة طويلة من قبل عامة الناس، سواء في 
بلدان الجنوب أو في الشمال. مع أن فكرة إنشاء المحميات الطبيعية المحمية قديمة وأن 

تطوير السياسات الدولية  . ويتسمبعض المنظمات الدولية تعتبرها منفعة عامة عالمية
المتعلقة بالحفاظ على البيئات الطبيعية بتحديد أفضل مناطق الحماية، والتي تعرف أيضا ب 

 اإليكولوجية". البيئات"
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مصطلح "بيئات إيكولوجية" جديد نسبيا على الساحة الدولية ويتوافق مع التقسيم البيئي 
، التي يتم تحديدها في مناطق الغابات الدولي بين نصفي الكرة األرضية الشمالي والجنوبي

الرئيسية، على سبيل المثال: الغابات الشمالية والغابات المطيرة األمازونية، الكونغولية 
واالندونيسية. وقد اعتبرت المنظمات الدولية هذه المناطق هي البيئات الرئيسية للخدمات 

في وقت واحد، وهي نوع البيولوجي اإليكولوجية الحيوية لحماية احتياطات المياه العذبة والت
أيضا مخزونات من الموارد المعدنية. وباإلضافة إلى ذلك فإنها تمتص ثاني أكسيد الكربون 
وقد جدبت انتباه البلدان الشمالية إلى أهمية الحفاظ عليها، وقاموا بتأهيل هذه األخيرة 

 كمناطق التقسيم البيئي الدولي.

طلع بوظائف مختلفة وأن يكون لها منطقة أن تاألمازون كيف يمكن لل توضح حالة
األمازون لديها تكوين مركز فباالتفاق مع الوضع السياسي واالقتصادي الدولي. عدة معاني، 

( كانت 1980كبير للصناعات الزراعية وتجهيز الموارد المعدنية، ولكن في الثمانينات )
العوامل الحاسمة للديناميات  تعتبر على الساحة الدولية كمحمية بيئية، مما يدل على أن

في هذه المنطقة تتجاوز الحدود الجيوسياسية )الحدود الجغرافية  االجتماعية واالقتصادية
السياسية( للبلدان المعنية. في السابق كانت األمازون تستخدم من قبل الشركات التي تسببت 

كهرومائية واستخدام في ارتفاع مستوى التلوث، والسيما عن طريق مشاريع توليد الطاقة ال
 . منيوملاأل

المشاكل المتصلة بحماية الغابات في السياق الدولي ترتبط كما تجدر اإلشارة إلى أن 
بتصنيع األنشطة الحرجية التي تستغل الغابات بشكل مفرط. في البلدان المتقدمة، يؤدي 

البيئية والمنظمات اإلنتاج واالستهالك المفرط ونفايات الوقود إلى غضب واحتجاج الجماعات 
وفي هذا السياق، هناك ميل إلى المطالبة بفرض قيود على استغالل  الدولية لحماية البيئة.

 الموارد الحرجية في بلدان الجنوب، بهدف ضمان حماية الغابات ومواردها األساسية للبشرية.
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نب من هذا التقسيم اإليكولوجي الدولي للمناطق البيئية هام بالنسبة إلى ثالثة جوا
  :العالقات بين الشمال والجنوب

يهدف إلى  1يؤكد الجانب األول على أن التقسيم اإليكولوجي الدولي للمناطق البيئية
تعزيز الكوكب والطبيعة والنظم اإليكولوجية برمتها. وفي هذا السياق تعتبر المنظمات الدولية 

لديها أكبر نظم إيكولوجية  خاصة المناطق الطبيعية الموجودة في البلدان الجنوبية، التي
 .2، باعتبارها تراث الخدمات البيئيةغابية تأوي كميات هائلة من الموارد الطبيعية

. فظروف التبعية 3أما الجانب الثاني فيتعلق بتبعية بلدان الجنوب اتجاه بلدان الشمال
التطور  االقتصادية لدول الجنوب جعلت هويتها ومناطقها تتطور بطريقة محددة. ويحدث هذا

حول النخب العلمية والسياسية الوطنية في هذه الحالة، غالبا ما ترتبط المصالح الوطنية 
المهيمنة بمصالح بلدان الهيمنة في الشمال. ونتيجة لذلك فإن تصميم عناصر حماية البيئة 

 يوضع عادة تحت سلطة الدول المتقدمة.

الطبيعية التي تشكل التقسيم  أما الجانب الثالث، وربما األهم، فهو تعيين المناطق
ويشير هذا التعيين إلى دور بلدان الشمال التي كانت أثناء الثورة  اإليكولوجي الدولي.

الصناعية من أكبر مستهلكي الموارد الطبيعية. وبوجود وجهة النظر هذه، اجتمعت الدول 
طبيعية الهامة المتقدمة والبنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة من أجل تحديد المناطق ال

 وبالتالي تحديد التقسيم البيئي الدولي.

                                                           
1 -Michael REDCLIFT, « Sustainable Development : Exploring the contradiction », London/New York 

Rontledge, 1989, p. 221. 
ينبغي تشكيل مجموعات متخصصة لدعم مراكز البحوث والمعاهد والمنظمات غير الحكومية . وسيؤدي ذلك إلى إقامة  - 2

المهتمين بحماية جميع أنواع الغابات والمصالح االقتصادية التي تهدف إلى حماية النظم اإليكولوجية على نحو روابط بين 

فعال. وبشكل عام، يقوم هؤالء األخصائيون بإجراء دراساتهم العلمية بالتوازي. وهم يعملون كخبراء استشاريين أو 

ية. لمزيد من المعلومات أنظر المنتدى الدولي للمنظمات غير متخصصين في المنظمات الدولية ويضعون سياسات دولية بيئ

. والمنتدى 15، ص 1، 1992الحكومية والحركات االجتماعية، معاهدات المنضمات غير الحكومية، ريو دي جانيرو، 

 ةـلتنمية البيئيلبيئة والتنمية، االبرازيلي للمنظمات غير الحكومية والحركات االجتماعية لمؤتمر المجتمع المدني المعني با

 .     31، ص 1، 1992ريو دي جانيرو، 
3  -Lele SHARACHCHANDRA, « Sustainable Development : A Critical Review », World Development 

Alexandria (US), vol. 19, n.° 6, 1991, p. 607-621. 
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 ليةوقد عززت بلدان الشمال االعتماد االقتصادي للجنوب من خالل السياسات الدو 
في وضع يمكنها  المتقدمةوالسيما تلك التي تؤثر على البيئات اإليكولوجية وال تزال البلدان 

لمثال مكافحة ظاهرة االحتباس الحراري. من تحديد أهم البيئات وذلك باستخدام على سبيل ا
وحتى اليوم فإن الخطب والمخاوف المتعلقة بتغير المناخ تؤيد صيانة النظم اإليكولوجية 
للغابات من خالل وظيفتها في دورة الكربون ونظام توزيع المياه. وعالوة على ذلك لتعويض 

التنوع البيولوجي ومخزونات  هدر الموارد الطبيعية والتلوث تسعى بلدان الشمال إلى حماية
المياه العذبة. كما تسعى أيضا إلى الحفاظ على مناطق الغابات االستوائية في البلدان 

ويتم التعبير عن السياسات البيئية التي الجنوبية التي لها مناطق بيئية دولية محجوزة. 
حماية النظم وضعتها المنظمات الدولية والحكومات من خالل اإلجراءات المتخذة من أجل 

اإليكولوجية للغابات االستوائية. على سبيل المثال تم إنشاء المنظمة الدولية لألخشاب 
ة واعتمد أعضاؤها على اتفاق لألخشاب االستوائية )اتفاقية  1983في عام  1االستوائي

 .19942 األخشاب المدرية( في عام

ينظر إليه باعتباره تقسيم ويمكن أن التقسيم اإليكولوجي الدولي له جانب إيجابي آخر. 
ضروري لإلجراءات التي ينبغي اتخاذها من قبل المجتمع الدولي وعلماءه من أجل تقييم 
الوضع الحقيقي لمخزون الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة وتقديم مقترحات التخاذ 

قسيم البيئي لحل المشاكل المكتشفة. ومع ذلك، يمكن مالحظة واقع آخر في هذا الت تإجراءا
 المهيمنة على اإلنتاج واالستهالكللغابات: الدول المتقدمة لم تغير بالفعل أنماطها 

                                                           
. مركز المنظمات الدولية، كان مسؤوال عن تنفيذ إصدار االنترنت. 1986أنظر المنظمة الدولية لألخشاب المدرية،  - 1

 . 05/05/2016 اإلطالع تاريخ ،http://www.itto.or.jp/live/PageDisplayHandler?pageld=20225منشور على الموقع: 
( وانتهى في 1997يناير  01، دخل حيز النفاد في 1994يناير  26)الذي اعتمد في  1994اتفاق األخشاب المدارية لعام  - 2

يناير  27)الذي اعتمد في  2006هو اتفاق عام  1994. واالتفاق الالحق التفاق األخشاب المدرية لعام 2005ديسمبر  31

(. أنظر مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، االتفاق الجديد لألخشاب 2008حيز النفاد في نوفمبر ، دخل 2006

 (، منشور على الموقع:UNCTAD/PRESS/PR/2005/2008)، المدرية: افتتاح المفاوضات. بيان صحفي

http://www.unctad.org/TEMPLATES/Webflyer.asp?docID=5746&intItemID=3369&Iang=2, consultée le 

07/05/2016. 

http://www.itto.or.jp/live/PageDisplayHandler?pageld=20225
http://www.unctad.org/TEMPLATES/Webflyer.asp?docID=5746&intItemID=3369&Iang=2
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واالستمرار في تنفيذ سلسلة من اإلجراءات والمسؤوليات التي تساعد على حماية مصالحها 
 .1الخاصة أكثر من تلك الغابات

تهدف إلى فهم األوضاع كما يرى أن المشاكل التي تسعى التنمية المستدامة إلى حلها 
 بين البيئة والتنمية االقتصادية البيئية والسعي للتغلب عليها، وكذلك التغلب على التناقض
 .2نتيجة للنظام الرأس مالي الذي يركز على اإلنتاج واالستهالك

، لم تكن هناك مخاوف دولية بشأن تأسيس شركات األلمنيوم 1992كما أنه قبل عام 
. ولذلك كان هناك تكوين لمنطقة األمازون وفقا 3ت األمازون المطيرةالشمالية داخل غابا

 سابقة. وبفضل هذا التقسيم الدوليدون التشكيك في العمليات االقتصادية ال للوضع الدولي،
إنشاء مشروع استخراج معادن الحديد. كما شجع على قام البنك الدولي بتحفيز وتمويل 

. ولذلك TUCURUI"4الكهرومائية، مثل سد "توكوروي" "تركيب شركات األلمنيوم والطاقة 
في هذا فمن السهل أن نرى التناقض بين األهداف المتعاقبة التي وضعتها هذه الهيئات 

 المشروع والتي استفادت من االستثمارات الدولية.

 مرمؤت : التقدم المحدود في الحماية القانونية للغابات قبلالمطلب الثاني
 ريو

دون إنكار مصلحة الغابات أو واقعها كموضوع للحماية واإلدارة المستدامة قبل مؤتمر 
ريو، ال بد من االعتراف بأن المعاهدات الدولية ال تتجاهل تماما حماية الموارد الطبيعية 
وموائل هذا النوع. وفي الواقع، ركزت الموجة األولى من تدخالت المجتمع الدولي على حفظ 

                                                           
1 -François. CHESNAIS, « La mondialisation financière,  genèse, cout et enjeux », Paris, Syros, 1997, 295 p.  

هكتار من الغابات من سطح األرض، أو 'نصف مساحة باريس'، من أجل  5000ل: "كل عام، يتم إزالة على سبيل المثا - 2

 مليون لتر من الماء يوميا".  2,3حفرة أكثر من  18بناء حقول الغولف. يمكن أن يستهلك حقل من 
3 -Mechael. REDCLIFT, op. cit. 
4 -Le barrage de Tucurui situé dans la municipalité de Tucurui au Brésil, est un des plus grands barrages 

hydroélectriques du monde. Il a été inauguré en 1982 et est situé dans l’Amazonie brésilienne à 400 km de la 

ville de Belém, sur le Rio Tocantins, affluent de l’Amazone. C’est le quatrième usine hydroélectrique au monde 

en puissance avec 7960 mégawatts.      
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التدخالت تغطي على وجه التحديد  ، في حين أن الموجة الثانية منرع األول()الف الطبيعة
. كما أن اتفاقية )الفرع الثاني( 1972اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي  و مؤتمر ستوكهولم

بشأن األراضي الرطبة، واتفاقية واشنطن بشأن التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات  ررامسا
لصالح تعزيز حماية  ن يهدفو  باالنقراض، والميثاق العالمي للطبيعة أيضا البرية المهددة

، وإعالن باريس )الفرع الرابع( . وسنسلط الضوء على تقرير برونتالند)الفرع الثالث( الغابات
األخرى مثل والمبادرات الدولية  )الفرع الخامس( الموقع في المؤتمر العالمي العاشر للغابات

 .)الفرع السادس( مية وخطط العملاالتفاقيات اإلقلي

 الحفاظ على الطبيعة الفرع األول:

تجلى الوعي بأهمية الطبيعة في الساحة الدولية بإتباع "الحماية  19في نهاية القرن 
، تم التوقيع على االتفاقية الدولية األولى التي تهدف 1902مارس 19المتكاملة للطبيعة". في 

بلدان وال  9واتفاقية باريس لحماية الطيور المفيدة للزراعة، من قبل إلى حماية األنواع البرية، 
االهتمام على حماية موائل األنواع . ويتعلق النص الدولي األول بتركيز 1تزال سارية المفعول

الغابات. ويؤكد عنوان هذه االتفاقية على أن الجانب النفعي الوحيد من هذه األنواع  يوبالتال
. ومع ذلك تسعى هذه الوثيقة إلى ضمان سالمة موائل أنواع معينة من يهم المجتمع الدولي

على ذلك وكما  وبناء .2الطيور التي تم إدراجها اآلن في النصوص الدولية والوطنية الحديثة
 .3يقول "أليكسندر كيس" فإن أحكام هذه االتفاقية قد انقضت

                                                           
1 -Convention de Paris sur la protection des oiseaux utiles à l’agriculture (19 mars 1902), Protection des oiseaux 

publication au mémorial A n.° 73 du 4 décembre 1906, date de l’acte 2 décembre 1906. Disponible sur le site : 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1906/0073/1906A1177A.html, consulté le 11/05/2016. 

ارات للدراسات ، مركز اإلم142"، العدد  أنظر أيضا محمد يونس " تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في حماية البيئة

  .   18، ص 2009، أبو ظبي، 1والبحوث اإلستراتيجية، ط 
2 -Cyrille de KLEMN, « Les sources internationales du droit de la chasse », dans Société Française pour le Droit 

de l’environnement, La chasse en en droit comparé, Actes du Colloque organisé au Palais de l’Europe, à 

Strasbourg, le 9-10 novembre 1995, Paris/Montréal, l’Harmattan, 1999, 23, p. 25. Disponible aussi sur le site : 

https://books.google.dz, consulté le 17/05/2016.  
3  -Alexandre KISS, « Le droit international de l’environnement », document version 1- originaire, cod. 

Document 9148. Disponible sur le site : http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXTD914810001.htm, consulté 

le 17/05/2016. 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1906/0073/1906A1177A.html
https://books.google.dz/
http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXTD914810001.htm
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بشأن حماية الطبيعة. فهو أول مؤتمر دولي  1923كما لم يكن هناك مؤتمر حتى عام 
التي  ،19331نوفمبر  08كما تم التوقيع على اتفاقية حفظ النباتات والحيوانات الطبيعية في 

" و"المحميات النقراضاتم تقديمها ألول مرة في نص المعاهدة، ومفاهيم "األنواع المهددة ب
في ، 3لحفظ الطبيعةومع ذلك فإنه مع إنشاء االتحاد الدولي  .2الطبيعية" و"الحدائق الوطنية"

، والذي يمكن أن يكون موجودا في الوقت 1948" في عام Fontainebleauفنتينبلو "
المناسب لبداية التزام المجتمع الدولي لحماية الطبيعة بجميع ما تمثله وليس فقط لجوانبها 

 النفعية.

ليمية، وقد كما تم تعزيز االستغالل الرشيد والمتوازن للغابات من خالل االتفاقيات اإلق
لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، المعروفة أيضا باسم اتفاقية  دخلت االتفاقية اإلفريقية

رالجزا من قبل الدول  1968سبتمبر  15، التي اعتمدت في الجزائر العاصمة في 4ئ
. بعد تسجيل 1969جوان  16األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية ودخلت حيز التنفيذ في 

وثيقة تصديق على االتفاقية. فهي تهتم بحفظ الطبيعة والموارد  30وإيداع توقيعا  40
الطبيعية في إفريقيا وتلزم األطراف بإدارة غاباتها والحفاظ عليها والسيطرة على خرق 

(. وتشير هذه االتفاقية أيضا إلى أهمية اعتماد تدابير 6)المادة  األراضي والرعي الجائر
البرية والمياه والتربة، استنادا  وإدارة النباتات في موارد الحياة ي حفظالتقييم البيئي للمساعدة ف

                                                           
1 -Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel, avec annexe et protocole, signés 

à Londres, n.° 3995, le 8 novembre 1933, 272 p. La Société des Nation Africaines à été responsable pour 

l’implémentation de la version Internet. Disponible sur le site : http://untreaty.un.org/Englisg/UNEP/floraEF.pdf, 

consulté le 17/05/2016. 

Voir aussi Maurice KAMTO, « Les Convention régionales sur la Nature en Afrique et leur mise en œuvre » 

Revue juridique de l’Environnement, n.° 4, 1991, p. 417. 
2 -Pour une analyse détaillée, on renvoie au bel essai Recueil des traités multilatéraux relatifs à la protection de 

l’environnement, PNUE, 1982, Nairobi, sous la direction d’Alexandre KISS, 199 p. 
3 -Voir UICN, The Council is the Principal Governing Body of IUCN, International Union for Conservation of 

Nature, in Between Sessions of the World Conservation Congress – The General Assembly of the Union’s 

Members, Disponible sur le site: https://en.wikipedia.org/wiki/international_Union_for_concervation_of_Nature, 

consulté le 20/05/2016. 
بمدينة الجزائر التي  1968سبتمبر  15االتفاقية اإلفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في  - 4

 11الموافق  1403صفر عام  25بتاريخ  51الصادرة في ج ر رقم  82/440صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

القانوني لألمالك الغابية في الجزائر"، دار األمة للطباعة والنشر ، أنظر: موسى بودهان، "النظام 1982ديسمبر سنة 

 . 74، ص 2012الجزائر، والتوزيع، 

http://untreaty.un.org/Englisg/UNEP/floraEF.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/international_Union_for_concervation_of_Nature
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. كما تتبنى مخططات علمية 1إلى المبادئ العلمية والنظر في مصالح السكان المحليين
خذة بعين االعتبار الحاجيات االجتماعية ظة واالستعمال والتهيئة للغابات آبشأن المحاف

همية المساحات المغطاة باألشجار، وتعمل أيضا على مراقبة واالقتصادية للدول المعنية وأ 
الحرائق بالغابات واستغالل الغابات واستصالح األراضي والرعي المفرط من طرف الحيوانات 

 . 2الداجنة والوحشية

  1972قية اليونسكو للتراث العالمي ستوكهولم واتفاالفرع الثاني: مؤتمر 

في أول  يتمثل األولالحدث  لحماية البيئة،حدثين دوليين هامين  1972شهد عام 
والثاني في اعتماد  ،19723في ستوكهولم عام  إلنسانيةؤتمر لألمم المتحدة حول البيئة ام

 اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي.

  1972أوال: مؤتمر ستوكهولم لسنة 

أمام تزايد األخطار البيئية وتفاقم مشاكلها، وبناء على اقتراح المجلس االقتصادي  
إلى عقد مؤتمر  03/12/1968واالجتماعي باألمم المتحدة، دعت الجمعية العامة بتاريخ 

                                                           
 من االتفاقية اإلفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية.  2المادة  - 1
 الفقرة أ، ب، نفس المرجع.  6المادة  - 2

3 -Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Conférence intergouvernementale sur 

l’éducation relative à l’environnement, organisée par l’UNESCO avec la coopération du PNUE, Le Programme 

des Nations unies pour l’environnement et son apport au développement de l’environnement et son apport au 

développement de l’éducation et de la formation environnementales, Tbilissi, URSS, UNEP, le 14-26 octobre 

1977, (ED-77/CONF.203/COL.10), 42 p. Doc : UNEP/ENVED/9, Paris, le 18 aout 1977 (original anglais). 

ع في الفترة الذي اجتم أنظر أيضا برنامج  األمم المتحدة للبيئة، مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة البشرية، " إعالن ستوكهولم

هود ج، وناقش الحاجة إلى اعتماد تفاهم مشترك ومبادئ مشتركة من شأنها أن تلهم وتوجه 1972جوان  16إلى  05من 

 ة وتحسينها، ...". منشور على الموقع: على البيئشعوب العالم من أجل الحفاظ 
 https://www.terresacree.org/nationsunies.htm, consulté le 25/05/2016.   

   ولتحلل دقيق على أساس مشكلة العالقات الدولية قبل مؤتمر ريو أنظر:
Alexandre Charles KISS et Jean Didier SICAULT, « La Conférence des Nations Unies sur l’environnement 

(Stockholm, 5/16 juin 1972), Annuaire français de droit international, 1972, volume 18, Numéro 1, pp. 603-628.  

 1972ولم( )إعالن ستوكه نسانيةبشأن البيئة اإل أنظر أيضا أستاذ كرسي إبرهارد دويتش، "إعالن مؤتمر األمم المتحدة

ر على . منشو2012، "، من إعداد غونتر هاندل، كلية الحقوق بجامعة توالن1992وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، 

 الموقع: 

www.legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf, consulté le 30/05/2016.     

https://www.terresacree.org/nationsunies.htm
http://www.legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf


29 
 

دولي حول البيئة اإلنسانية، وقد عقد هذا المؤتمر في مدينة ستوكهولم بالسويد في الفترة 
دولة. وأسفر  113مندوب من  1400أكثر من  ضم، 61/06/19721إلى  5الممتدة من 

الملقب بإعالن  الن األمم المتحدة بشأن البيئة اإلنسانيةهذا المؤتمر في التوقيع على إع
وقد أعطى  .3، وهو وثيقة تقليدية من القانون الناعم2تحت شعار"فقط أرض واحدة" ستوكهولم

، كما أكد بالحفاظ على الطبيعةدفعة هامة للعديد من موضوعات القانون الدولي ذات الصلة 
هذا اإلعالن على أن الحق في بيئة نظيفة حق من حقوق اإلنسان وأن لكل إنسان الحق في 

. 4العيش في بيئة سليمة وأنه هو المسؤول عن حمايتها وتحسينها لصالح األجيال القادمة
 أي أثر يذكر. وطوال هذه العملية ك فإن قطاع الزراعة في قطاع الغابات لم يكن لهومع ذل

أظهر المؤتمر سلطته التقديرية الملحوظة بشأن قضايا حفظ الغابات، حتى لو أعترف إعالن 
ستوكهولم بأنها تمثل أكبر نظم إيكولوجية وأكثرها تعقيدا واستدامة في جميع النظم 

 .5ثاني والمبدأ الرابع(اإليكولوجية )المبدأ ال

وفيما يتعلق بحماية الغابات فإن إعالن ستوكهولم لم يعالجها مباشرة، ولكن من منظور 
الحفاظ يشمل النظام اإليكولوجي بصفة عامة. على سبيل المثال، المبدأ الثاني  ،عالمي

والنباتات لألرض،...الهواء والماء واألرض "إن الموارد الطبيعية يسلط الضوء على مايلي: 
...، يجب الحفاظ عليها لصالح األجيال الحاضرة والمقبلة من خالل التخطيط أو توالحيوانا

                                                           
قايدي سامية، "الحماية القانونية للبيئة"، مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة، مجلة سداسية تصدر عن مركز التوثيق والبحث  - 1

 .57، ص2010، 40، الجزائر، العدد 3561-1111والخبرة، ردمد، 
 حماية البيئة الدولية من التلوث"القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث: خطوة لألمام لرتيب محمد عبد الحافظ، " معمر - 2

 .81، ص 2007دار النهضة العربية، القاهرة، 
"القانون الناعم يشمل الوثائق التي ال يمكن معارضتها مباشرة أمام المحاكم، ولكن مع ذلك لها تأثير على العالقات  - 3

 الدولية، وفي نهاية المطاف على القانون الدولي"، أنظر: 
Darrell A.POSEY et Graham DUTFIELD, « Le marché mondial de la propriété intellectuelle – Droit des 

communautés traditionnelles et indigènes », Ottawa, Centre de recherches pour le développement international et 

Genève, Fonds Mondial pour la Nature, 1997, 345 p. ; Voir Julien CAZALA, «  Le Soft Law constitue une 

source matérielle de droit international », dans Julien CAZALA, « Le Soft Law international entre inspiration et 

aspiration », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 2011/1 (volum66), p. 41-48, p. 46.   
 مصر ،110العدد دار نشر، إبراهيم محمد العناني، "البيئة والتنمية: األبعاد القانونية الدولية"، مجلة السياسة الدولية،  - 4

 .117، ص 1992
، المنظور في 3، توقعات البيئة العالمية 3 -أنظر على وجه الخصوص حول هذا الموضوع تقرير الخالصة جيو  - 5

 . 25-7، ص 1، الفصل 2002والمستقبل، اليونيب، الماضي والحاضر 
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اإلدارة،...". وباإلضافة إلى ذلك، يشير المبدأ الثالث إلى أهمية دعم قدرة األرض على 
االستمرار في إنتاج الموارد المتجددة واستعادتها وتحسينها كلما أمكن ذلك. ومن الجدير 

العابر للحدود بشكل رئيسي الذكر أن في ستوكهولم كان انتباه المشاركين يركز على التلوث ب
. غير أن هذه الوثيقة أكدت على ضرورة وضع 1واستخدام الموارد غير المتجددة واستغاللها

سياسات سليمة الستخدام األراضي والغابات، والسيما من أجل استغالل الغابات المطيرة 
   .2االستوائيةت وإدارة الغابا

أوصى إعالن ستوكهولم أيضا الدول على تعزيز البحوث األساسية لتحقيق تخطيط 
-13-12أفضل إلدارة الموارد، مع التركيز على نهج متكامل ومنسق إلدارة البيئة )المبادئ 

ة (. والهدف من ذلك هو تحديث المفاهيم من هذا النوع وتقييم التكاليف والفوائد المترتب14
 الخدمات التي تقدمها الطبيعة. على

تعاون وكاالت األمم المتحدة لتطوير معارف  إلى مؤتمر ستوكهولم أيضا كما دعا
 استخدام األراضي وإدارة الغابات في السياق الوطني سياق جديدة تدمج القيم البيئية في

ان ورصد الغطاء الحرجي العالمي من خالل إنشاء نظام رصد مالئم للمراقبة في البلد
والبد من القول أنه في اإلعالن، أكد المجتمع الدولي من جديد مبدأ سيادة الدول . 3المعنية

                                                           
المبدأ الخامس من إعالن ستوكهولم الذي ينص على أنه: "يجب استغالل الموارد غير المتجددة في العالم بطريقة ال  - 1

أنه: الذي ينص على  22يرجح أن تستنزف فيها، وأن المنافع المستمدة من استخدامها تتقاسمها البشرية جمعاء". والمبدأ 

"يجب على الدول أن تتعاون لتطوير القانون الدولي فيما يتعلق بالمسؤولية وتعويض ضحايا التلوث واألضرار األخرى 

الناتجة عن النشاطات الواقعة داخل حدود اختصاص هذه الدول أو تحت إشرافها، والتي تصيب األقاليم خارج حدود 

النبي دسوقي، "النظرية العامة للمسؤولية الدولية بدون خطأ : المسؤولية اختصاصها."، أنظر: الدكتورة إسالم الدسوقي عبد 

 .   187، ص 2016الدولية الموضوعية"، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مصر، 
2 -Plan Vigie, document A/CONF/48/14, 1972. Recommandation, n.° 21. 

Plan de Vigie à l’échelon du système des Nations unies, Programme des Nations unies por l’environnement – 

DEWA/GRID-Europe, L’environnement au service du développement, PNUE, 1972. Disponible sur le site :  

http://www.grid.unep.ch/activities/earthwatch/index.fr.php, consulté le 02/06/2016. 
 ، المرجع السابق.1972برنامج األمم المتحدة للبيئة  - 3

http://www.grid.unep.ch/activities/earthwatch/index.fr.php
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. غير أنه يتعين على الدول 1(21على مواردها الطبيعية، وبالتالي على الغابات )المبدأ 
 استغالل مواردها دون التسبب في ضرر لبيئة دول أخرى.

ت صراحة تحت عنوان "حفظ وإدارة الغابات" وعالوة على ذلك، تم تناول مسألة الغابا
، المعتمدة في مؤتمر ستوكهولم. هذه الخطة، التي 2نسانيةفي خطة العمل الخاصة بالبيئة اإل

ض )خطة فيجي(، هي توصيات والمعروفة أيضا باسم برنامج رصد األر  109تتألف من 
هما إعالن ستوكهولم المؤتمر واالثنين اآلخرين المعتمدة في  واحدة من النصوص الثالثة

وإنشاء هيئة فرعية دائمة  ،وقرارات إنشاء هيئة األمم المتحدة المتخصصة المعنية بالبيئة
 .3للبيئة

وأخيرا، في وقت انعقاد مؤتمر ستوكهولم مكن التقدم الدولي من صياغة مفاهيم مثل 
التي ظلت غير واضحة نسبيا  écodéveloppement"4اإليكولوجية "التنمية الذاتية والتنمية 

المنظمات ومن تم كان تنفيذها صعبا وباإلضافة إلى ذلك فإنها لم تفي تماما بأهداف 
الدولية، أي تحسين االنضباط الحكومي في إدارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة 

حماية  بين أن يكون هناك تقارب كان من الضروري  ومراقبة تدمير الغابات. ومع ذلك،
 .5بشكل أكثر انسجاما الغابات والنمو االقتصادي

واليوم، فإن مبادئ وتوصيات مؤتمر ستوكهولم، التي تستهدف بصورة مباشرة وغير  
مباشرة الغابات ال تزال صالحة، ولكنها تنفد بطريقة مختلفة وذلك بسبب تضارب المصالح 

 بين إدارة الغابات والحفاظ على البيئة.
                                                           

 ، المرجع السابق.1972برنامج األمم المتحدة للبيئة  - 1
2 -Plan Vigie, n.° 23, doc, op. cit.  

Le Plan Vigie vise aussi les ressources génétiques (numéros 41-44), des espèces menacées (numéro 42), ainsi 

que des techniques de lutte contre la pollution (numéro 84). Plan Vigie à l’échelon du système des Nation unies 

ibid.  
  ، المرجع السابق.1972برنامج األمم المتحدة للبيئة  - 3
 من قبل األمين العام لمؤتمر ستوكهولم. 1972" تم إطالقه في عام écodéveloppement مصطلح " - 4

5 -Pierre. Noel. DENIEUIL et Houda LAROUSSI, « Le développement social local et la question des territoires : 

Développement endogène et écodéveloppement », L’expérimentation d’une écologique de l’habitat et du 

« social », Paris, l’Harmattan, 2005, p. 34-36. 



32 
 

 ة اليونسكو للتراث العالميثانيا: اتفاقي

اليونسكو لحماية البيئة هو اعتماد اتفاقية  كان الحدث الثاني الهام 1972عام  في
الموقعة في باريس بتاريخ  ،19751ديسمبر  17للتراث العالمي، التي دخلت حيز النفاد في 

وانتخبت  382-73بموجب األمر رقم ، التي صادقت عليها الجزائر 1972نوفمبر  16
االتفاقية  ، حيث أن هذه2011عضوا في لجنة التراث العالمي في السابع من نوفمبر سنة 

وعلى الرغم من أنها تحتوي على نطاق ثقافي وطبيعي، فقد سمحت بتصنيف وحماية ملزمة 
موقعا مدرجا في قائمة اليونسكو  33مليون هكتار من الغابات االستوائية موزعة على  26

من جمهورية "كومي" . على سبيل المثال تم تعيين قطاعات غابية واسعة 3العالميللتراث 
وبحيرة "بايكل" كمواقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو مما أدى إلى وقف عمليات قطع 

. األشجار التجارية الرئيسية والتلوث الصناعي الذي تسبب بالفعل في تدهور كبير للغابات
ومع ذلك فإن الدول تحتفظ بسيادتها على هذه المواقع وغاباتها.  من ذلك ال تزال موبالرغ

الدول تتعهد بحماية مواقع التراث العالمي وحفظها وفقا لمتطلبات اتفاقية اليونسكو لعام 
 .4، والتعاون عند االقتضاء في مساعدة البلدان النامية على تحقيق هذه األهداف1972

 

 

                                                           
 المعروفة أيضا باالتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي )اتفاقية التراث العالمي(. - 1

تفاقية ليونسكو، ااأنظر منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المركز اإلقليمي العربي للتراث العلمي تحت رعاية 

-و-قافيالث-العالمي-التراث-لحماية-(، متوفر على الموقع: اتفاقية1972ي )لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيع

 . 16/04/2016اإلطالع تاريخ ، -www.arcwh.org/ar/1972الطبيعي
Voir UNESCO, Convention du patrimoine mondial bureau du comité du patrimoine mondial, 23éme session, 

Marrakech, Maroc, du 29 novembre au 4 décembre 1999, Rapport du rapporteur (WHC-99/CONF.209/22), 

Paris, le 2 mars 2000, 120 p.   
، المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي، ج. 1973ماي  25، المؤرخ في 38-73األمر رقم  - 2

 .69ر، ع 
3 -Voir PNUE, « Patrimoine mondial et air protégées », Notre Planète, PNUE, vol, 14, n.° 2, 2004, 32 p. 

 .اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي، المرجع السابقمن  3، 2، 1المواد  - 4



33 
 

 تيوانااتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحمسار، ااتفاقية ر  الفرع الثالث:
 والنباتات البرية المهددة باالنقراض والميثاق العالمي للطبيعة والغابات

 مساراأوال: اتفاقية ر 

 اتفاقية عالمية في مجال البيئة ار لألراضي أو المناطق الرطبة أولمساعتبر اتفاقية ر ت
وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والقومي للحفاظ واالستعمال العقالني لألراضي الرطبة 

مسار اإليرانية، كما يعبر افي مدينة ر  1971فبراير  2اعتمادها في  حيث جرى ومصادرها، 
ذات األهمية الدولية االسم الرسمي للمعاهدة وهو "االتفاقية الخاصة باألراضي الرطبة 

المعاهدة في األصل على المحافظة واالستخدام  عن تركيزلطيور المائية" بصفتها موئال ل
الرشيد لألراضي الرطبة التي توفر الموئل للطيور المائية، وعلى مر السنين وسعت المعاهدة 

الرشيد لألراضي الرطبة على أساس أنها  منطاقها ليغطي كافة أبعاد المحافظة واالستخدا
مية للمحافظة على التنوع البيولوجي بشكل عام ولرفاه المجتمعات أنظمة إيكولوجية بالغة األه

. وعلى الرغم من أنها 19752 ديسمبر 21، ودخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ في 1اإلنسانية
ملزمة، إال أنها تحمي الغابات بشكل غير مباشر، ولكنها تشكل إطار لإلجراءات الوطنية 
والتعاون الدولي من أجل الحفظ واالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة )الساحلية والداخلية( 

ية والثقافية الدولية بسبب وظائفها اإليكولوجية واالقتصادية والعلمومواردها ذات األهمية 
والترفيهية. وهناك غابات أخرى محمية أيضا بموجب هذه االتفاقية بما في ذلك أشجار 

جرة العديد من أنواع الطيور المهت والغابات السحلية، ألنها موطن اروف والمستنقعاانجالم
سار هي وعلى وجه الخصوص، يمكن القول أن اتفاقية رام .وتغذيتهاالمستخدمة في تكاثرها 

 معالجة مسألة حفظ الطبيعة.م اتفاقية شاملة تهتم بأقد

                                                           
 . منشور على الموقع: 20/05/2007يوم األراضي العراقية، تاريخ النشر  -أنظر: احتفالية يوم األراضي الرطبة العالمي - 1

www.estis.net/sites/crim/default.asp?site=crim&page_id=1AA778CD-9BE6-4B87-80DA-147CFE7CEC4F,  تاريخ

10/06/2016اإلطالع    
 .  2006(، غالند_سويسرا، أمانة اتفاقية رامسار، 1971دليل التفاقية  رامسار بشأن األراضي الرطبة )رامسار، إيران،  - 2

http://www.estis.net/sites/crim/default.asp?site=crim&page_id=1AA778CD-9BE6-4B87-80DA-147CFE7CEC4F
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لمهددة ثانيا: اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية ا
 باالنقراض

بعد مرور سنة على مؤتمر ستوكهولم تم التوقيع على اتفاقية التجارة العالمية ألصناف 
التي  1973مارس  3العاصمة واشنطن في الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض في 

. هذا الصك الذي لم يلقى سوى القليل من االهتمام 19751 جويلية 1دخلت حيز النفاد في 
والتصدير التجاري لألنواع المهددة  ديتناول على وجه التحديد االستيرالعدة سنوات، 

، وأكد مؤتمر األطراف 2باالنقراض من النباتات والحيوانات ومن بينها أنواع أشجار الغابات
"أن بعض أنواع الغابات قد تتعرض للتهديد بسبب المستويات  COP 10 1997لالتفاقية 

  ولية". الضارة الستغاللها وللتجارة الد

تتعلق اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
. 3بالحيوانات البرية التي تعيش في الغابات المدرية واألنواع النادرة من النباتات التي تأويها

في السوق ويهدف إدراج األنواع المهددة باالنقراض في أحد مرافقها إلى حظر وإدارة التجارة 
المنظمات غير  بها يد من التدخالت والضغوط التي قامتية العدالدولية. وقد أثارت االتفاق

لتغطية المزيد من األنواع. فعل سبيل المثال، اقترحت الدول األكثر قلقا حول هذه  الحكومية
  قائمة األنواع المحمية. الماهوجيني في: المشكلة إدراج أنواع نباتية مستصوبة مثل

                                                           
الهدف األساسي من االتفاقية هو حماية األنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة باالنقراض عن طرق التحكم في  - 1

عضو. ومن بين األمثلة الكثيرة على األنواع  169، كان هناك 2005الوطنية والدولية. وفي نوفمبر  االتجار بها في األسواق

التي تتعرض حياتهم للخطر من جراء االتجار الدولي، يوجد الفيل، بسبب العاج الذي يوفره. الموقع الرسمي لالتفاقية 

 .15/06/2016 اإلطالع تاريخ، https://cites.org/fra/disc/text.phpمنشور على الموقع: 
Voir aussi : Notification aux Parties 2009 de la CITES, documents officiels, Disponible sure le site : 

https://cites.org/fra/notif/index.php, consulté le 21/06/2016. 

عتمدتها لتنفيذ امن المادة الثامنة من االتفاقية: "التزام األطراف بتقديم تقرير عن األحكام التي  7أنظر أيضا: الفقرة 

 االتفاقية". 
2 Peter. H. SAND, « Combating the Trade in Endangered Species Through CITES », Unasylva, vol. 31, n.° 125 

1979, 1, p. 32. 
3 -Grove NOEL, « Wild Cargo : The Business of Smuggling Animals », National Geographic Magazine, vol. 

139, 1981, p. 287 et 290. 

https://cites.org/fra/disc/text.php
https://cites.org/fra/notif/index.php
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وتصنف االتفاقية األنواع إلى ثالثة مالحق، وفقا لمخاطر انقراضها ومراقبة التجارة 
األنواع المدرجة في الملحق  ضع. وعلى وجه الخصوص، تخ1وكما يمكن حضر ذلكالدولية 

األول أي األنواع المهددة باالنقراض التي تأثرت أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة لرقابة صارمة 
وتلك المدرجة ولية حيث ال يسمح بالتجارة فيها إال في ظروف استثنائية، بغرض تجارتها الد

في الملحق الثاني أي األنواع التي ليست بالضرورة مهددة حاليا باالنقراض ولكن ربما تصبح 
للملحق  ةكذلك فهي تخضع لتنظيم صارم لتجنب االستغالل المتنافي مع بقائها، وأخيرا بالنسب

الثالث فهو يضم كل األنواع التي يحدد أي طرف أنها تخضع لتنظيم في حدود سلطة يهدف 
 فيها. إلى منع أو تقييد االستغالل و أنها بحاجة إلى تعاون األطراف األخرى لضبط التجارة

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، فإن وفقا التفاقية 
ل ؤتمر األطراف هو الجهة المختصة الوحيدة إلضافة أو إزالة األنواع من الملحقين األو م

خر، خالل دوراته العادية أو عن طريق المراسلة واحترام والتاني أو نقلها من ملحق إلى آ
وفيما يتعلق  المعايير التي تعكس مدى تأثير التجارة على األنواع المهددة باالنقراض.

من قبل الطرف الذي  يمكن أن يضاف أو يصحب أي نوع في أي وقت بالملحق الثالث
يحتاج إلى التعاون الدولي من أجل تحقيق هدف وطني لحفظ هذا النوع على أراضيه 

 .2الوطنية

أخيرا، تساعد قوائم مالحق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
إلى ضرورة تحسين إدارة وحفظ العديد من األنواع  المعرضة لالنقراض على لفت االنتباه

                                                           
1 -Les Annexes, I, II, III de la CITES, ce site a été conçu et tenu par le Secrétariat CITES, valable à compter du 4 

octobre 2017, Disponible sur le site : http://www.cites.org/fra/aap/appendices.shtml, consulté le 14/11/2016.   
تتخذ هذه المساعدة أساسا شكل تصاريح التصدير وشهادات المنشأ. بعض األمثلة على األنواع المدرجة في المالحق  - 2

 -الثالث والبلدان المدرجة فيها: الماهونجي دو األوراق الكبيرة )كوستاريكا والبرازيل والمكسيك(، قطيفة فالمبي

l’amarante flambé غانا( و الزباد اإلفريقي(- la civette africaine  .)بوتسوانا( 

المملكة  نأخذ حالة وكثيرا ما تستخدم البلدان الحماية بموجب الملحق الثالث قبل أن تدرج األنواع في الملحق األول، يمكن أن

ألنواع لة الدولية في اتفاقية التجار المتحدة واالتحاد األوروبي لسمك القرش الفاضل قبل انعقاد مؤتمر األطراف الثاني عشر

راف الثالث وأستراليا للقرش األبيض العظيم قبل مؤتمر األط 2002الحيوانية والنباتية البرية المعرضة لالنقراض عام 

 . نفس االتفاقية.       2004عشر في عام 

http://www.cites.org/fra/aap/appendices.shtml
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. في حين أن الحية بشكل أفضل ولكنها ال تمثل في حد ذاتها حماية هامة ألنواع النباتات
 فقط من األشجار نوعا 26درجة في المالحق، فإن العديد من أنواع الحيوانات الغابية م

ن في القوائم. ومع مدرجة اآل، خاصة من أجل أخشابها وبعضها لألغراض الطبية عملتست
لألنواع المهددة ي اتفاقية التنوع البيولوجي شدد مؤتمر األطراف ف 2009في عام  ذلك

بعض أنواع أشجار الغابات قد تكون مهددة بسبب "أن ( على COP-18باالنقراض )
 .1"مستويات ضارة من االستغالل والتجارة الدولية

ة المعرضة لي بأنواع الحيوانات والنباتات البريجهود المحافظة التفاقية االتجار الدو 
"مبدأ الحيطة" حيث أن أفضل طريقة لحماية األنواع من الحركة الدولية  لالنقراض تسترشد

. وفي وقت الحق 2تطبيق التدابير التنظيمية المناسبة قبل أن تكون في خطر ،المفرطة هي
المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو تم االعتراف رسميا من قبل مؤتمر األمم المتحدة 

ينبغي أن . 153"بمبدأ الحيطة"، وبشكل أكثر تحديدا بيانه الوارد في المبدأ  1992 في عام
تخضع تجارة األنواع للحماية بموجب الملحق الثاني بمجرد ظهور التهديد بالخطر وذلك 

لذي يتطلب إدراجها في الملحق لتجنب األنواع من أن تصبح يوما مهددة باالنقراض، األمر ا
 األول. وفي ممارسة العملية، كثيرا ما تدرج األنواع في وقت متأخر جدا في الملحق األول.

 

 

 

                                                           
1 -Convention sur le commerce international des espaces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 

PC18 doc. 11.6, Dix-huitième session du Comité pour les plantes, Buenos Aires (Argentina), le 17-21 mars 

2009, p. 1-8, Disponible sur le site : http://www.cites.org/fra/com/PC/18/F-PC18-11-06.pdf, consulté le 

17/11/2016.  
2 -Jomes CAMERON and Juli ABONCHAR, « The Precautionary Principle : A Fundamental Principle of law 

and Policy for the Protection of the Global Environment », 14 B.C. Int’l& CompL, Rev. 14, Issne1, 12-11-1991. 

p. 2.  
3 -A ce sujet, voir, David FAVRE, « Debates within the CITES Community : What Direction for the Future? » 

Journal of Natural Resources, vol. 33, 1993, p. 894 et 895. 

http://www.cites.org/fra/com/PC/18/F-PC18-11-06.pdf
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 ثالثا: الميثاق العالمي للطبيعة والغابات

، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة الميثاق العالمي لحفظ 1982أكتوبر  28في 
ثم هناك انتقال من منطق إدارة الموارد  .1العالمي لحفظ الطبيعةالطبيعة الذي أعده االتحاد 

الطبيعية إلى مراعاة التنوع البيولوجي، وهذا يعني تنوع النظم اإليكولوجية والمجموعات التي 
س للموارد ألنشطة االستغالل التي تسمح بالتجديد المتجان ولةالمسؤ تعيش في منظور التنمية 

 طبيعيا باعتبارها موطنايرتبط هذا الميثاق ارتباطا وثيقا بالغابات . و وبقائها على قيد الحياة
 عية والنظم اإليكولوجيةبسبل إدارة الموارد الطبي لمعظم الموارد البيولوجية، حيث أوصى

. وهو يتألف 2فضال عن حفظ واستخدام أهداف التنوع البيولوجي، التي تنبأ بالتنمية المستدامة
من المواضيع المتصلة بإدارة الغابات، مثل مبادئ احترام الطبيعة مادة تتناول عددا  24من 

؛ مبادئ دمج حفظ الطبيعة في التنمية االجتماعية (5إلى  1والنظم اإليكولوجية )المواد من 
 (، وأخيرا إدراج هذه المبادئ في تشريعات كل دولة.13إلى  6واالقتصادية )المواد من 

ملزم، إال أنه اثر على صياغة اتفاقيات الحقة مثل على الرغم من أن هذا الميثاق غير 
. وعلى سبيل 1992البيولوجي الموقعة في مؤتمر ريو في عام  عاالتفاقية المتعلقة بالتنو 
ور عدد من " من ميثاق األمم المتحدة إلى ظهالطبيعة"الحفاظ على المثال، أدى مفهوم 

لمهددة على المدى الطويل أو حماية النظم ألنواع الحيوانية والنباتية اااللتزامات مثل حماية ا
 . 3اإليكولوجية والحفاظ عليها، وإنشاء المناطق المحمية

 
                                                           

. النسخة باللغة 1982أكتوبر  28، 48(، الجلسة العامة A/RES/37/7الميثاق العالمي للطبيعة، الجمعية العامة، ) - 1

 اإلطالع تاريخ، www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=28العربية. متوفر على الموقع: 

14/01/2017. 

 ولى، القاهرة"، الطبعة األ لوضعيةقانون حماية البيئة اإلسالمي مقارن بالقوانين ا أنظر أيضا: أحمد الكريم سالمة، "

 .  70، ص 1996
  ، المرجع السابق.ب(، )ج( و)د( من الميثاق العالمي)أ(، ) 10و 9، 8، 7 ؛ والمهام4و 3، 2أنظر المبادئ العامة  - 2

3 -Marcus COLCHESTER, « Nature sauvage, nature sauvée? : une mise au point sur les peuples indigènes et les 

airs protégées », Mouvement Mondial pour les Forets Tropicales, World Rainforest Movement, Secrétariat 

international Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay, 2003, p. 7.    

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=28
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 تقرير برونتالند والغابات الفرع الرابع:

نشرت اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية التابعة لألمم المتحدة  1987في سنة 
، الذي يحدد المخاوف باسم "تقرير برونتالند" تقريرا بعنوان "مستقبلنا المشترك"، ويعرف أيضا

والمشاكل المشتركة فيما يتعلق بالجودة البيئية والتنمية االجتماعية واالقتصادية. وينظر 
المشاركون أيضا إلى نموذج التنمية المستدامة التي صيغة في تقرير برونتالند باعتبارها 

 1اقتراحا حضاريا ومعياريا.

الذي كان هدفه الرئيسي البحث عن وسائل علمية وسياسية  2ندوقد وضع تقرير برونتال
لمعالجة مشاكل التنمية وأبعاده البيئية واالجتماعية، مفهوما جديدا للتنمية المستدامة. وأسفرت 
النتائج الواردة في هذا التقرير عن مؤتمر قمة األرض وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية. 

ة البيئية قد بدأ في ستوكهولم، وكان يعالج بالفعل وينبغي أن نتذكر أن مفهوم التنمي
استخدامه من قبل المنظمات الدولية. غير أن قمة موضوعات البيئة والتنمية، ولكنه لن يتم 

األرض استندت أساسا إلى تقرير برونتالند واستأنفت تأكيد مفهومها للتنمية المستدامة من 
مة والتوفيق بين المصالح التجارية والبيئية أجل تقديم إستراتيجية شاملة للتنمية المستدا

 واالجتماعية.

، شهد مفهوم التنمية المستدامة توسعا مؤسسيا وأكاديميا وإقليميا هذا التقريرعقب نشر 
متواصال وأصبح إطارا ومبدأ عمل يسترشد به في وضع العديد من السياسات العامة الوطنية 

                                                           
1  -Notre avenir à tous, la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Ed. du Fleuve, 

publication du Québec, 1987, 1, p. 51-77. 

 1987مذكرة من األمين العام، ية، تقرير برونتالند )بعنوان مستقبلنا المشترك(، تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنم

 اإلطالع تاريخ، http://research.un.org/ar/docs/environment/conferencesص. منشور على الموقع:  500

16/02/2017. 
 تقرير برونتالند، نفس المرجع. - 2

http://research.un.org/ar/docs/environment/conferences
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مة هذا، رغم اختالف وجهات النظر، نموذجا المستداوالدولية. وقد فرض مفهوم التنمية 
 .1للتنمية االجتماعية العادلة يقوم على اقتصاد يحترم اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية

، تقرير برونتالند يقترح تعريفا جيدا للتنمية: "إن الجنس Oliver GODARDوفقا ل 
احتياجات الحاضر دون اإلخالل  البشري مجهز تجهيزا جيدا لتحمل التنمية المستدامة، لتلبية

. ووفقا له، فإن هذا التعريف هو أكثر ثراء 2"احتياجاتهاب بقدرة األجيال المقبلة على الوفاء
 .3لكثير مما يقال في كثير من األحيان، حتى لو لم نجد كل ما نرغب فيه

داخل األجيال وفيما اإلنصاف أن مبدأ على  GODARDوعالوة على ذلك، يؤكد 
 زال سعى بين الحاضر والمستقبل. وأضافاألجيال في مشروع التنمية المستدامة يقدم تنابين 

على سبيل ، خطوة خطوة، دون التظاهر، تنهج متعاقبة التخاذ القراراأن اللجنة تعتمد على 
المثال، تحقيق النمو األمثل على المدى الطويل على مدى قرن أو قرنين، بشأن القضايا 

ل والغابات، ينص تقرير ناخ والتنوع البيولوجي. وفيما يتعلق بحماية الموائالرئيسية مثل الم
برونتالند على أنه من الضروري االتفاق على ما سيتم عمله في السنوات العشرين المقبلة 

 .4وعلى الشروط المقبولة التي يتعين نقلها إلى األجيال المقبلة

صالت القائمة بين التنمية المستدامة وقد أثار تقرير برونتالند آراء متباينة بشأن ال
والبيئة. ووفقا لعدة منظمات بيئية، فإن تقرير برونتالند هو عملية محدودة ومتوازنة في مجال 

والمناطق  فيما يتعلق بالمناطق اإليكولوجية الرئيسية لكوكب األرض السياسة البيئية، والسيما

                                                           
1 -Philippe SANDS, « International Law in the Field of Sustainable Development : Integrating Development, 

Environment and Human Rights », dans International Law as a Language for International Relations Proceedings 

of the United Nations Congress on Public International Law, New York, 13-17 March 1995, the Hague : Kluwer 

Law International, 1996, p. 493-502, 675 p. 
 .39تقرير برونتالند، مستقبلنا المشترك، المرجع السابق، ص  - 2

3  -Olivier GODARD, « Du développement régional au développement durable : tentions et articulations » 

Symposium international « Territoires et enjeux du développement régional », Conférence Plénière 5, Lyon, le 

9-11 mars 2005. 
 تقرير برونتالند، مستقبلنا المشترك، المرجع السابق. - 4
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نقاد آخرون بتعزيز التنمية المستدامة  مه. ويته1الحرجية التي يستخدمها قسم البيئة الدولية
الستغالل الموارد الطبيعية، دون تحديد تدابير هذا النوع من االستغالل وال أنواع المناطق 

. وتتعلق المخاوف بشكل أكثر تحديدا باالستهالك، واإلمكانيات التي 2التي يمكن استغاللها
والطريقة العامة نوعا ما لوصف هذا النوع من تتيحها الموارد الطبيعية على المدى الطويل، 

 التنمية. وعليه، فإن تقرير برونتالند ليس خطة لجميع المناطق البيئية.

العديد من المراقبين يصرون على أن تقرير برونتالند ال يوفق النظريات البيئية الرئيسية 
من العلماء المستدامة بسبب تضارب المصالح بين مجموعات مختلفة مع منطق التنمية 

. وهذا التضارب في المصالح يجعل من الصعب وضع معايير قانونية قابلة 3والحكومات
وباإلضافة إلى ذلك ال يكفي المطالبة بالوحدة العالمية ومعالجة القضايا البيئية  .للتطبيق

ومتاخمة لها صلة بالعمليات السياسية بطريقة جزئية، إذا كانت هناك مشاكل أخرى مجاورة 
 جتماعية واالقتصادية والثقافية تتجاوز الحدود.واال

حفظ الغابات عناصر متناقضة. فمن اليعرض نموذج التنمية المستدامة المطبق على 
ناحية، فإن الجهات المعنية بالتنمية المستدامة )علماء البيئة( تنكر عواقب عدم مسؤولية 

 Jéromeلالبشر والمخاطر المرتبطة بالوصول إلى حدود المحيط الحيوي. ووفقا 

FROMAGEAU بشأن االختفاء  1987، فإن تقرير برونتالند قلق بالفعل في عام
. ومن ناحية أخرى، فإن "الرأسماليين عديمي الضمير" يحفزون 4ريجي للبيئات الطبيعيةالتد

 وباإلضافة إلى ذلك .5التقدم المفرط في االقتصاد دون النظر إلى العواقب الضارة بالبيئة
مع  يعالج بشكل عام، الحاجة إلى إصالح مؤسسي وقانوني، يشير تقرير برونتالند إلى

                                                           
1 -Pascal GAUCHON et Cédric TELLENNE, « Géopolitique du développement durable », Paris, Presses 

Universitaires de France/Anthéios, 2005, 365 p. 
2 -Sylvie BRUNEL, « A qui profite le développement durable? », Paris, Larousse, 2008, 159 p. 
3 -Pascal BENVENISTE, « Gouvernance environnementale : Un enjeu vital pour l’espèce humaine, Paris 

Connaissances et Savoirs, 2006, 280 p. 
4 -Jérome FROMAGEAU, « Le droit de la Foret au XXIé siècle – Aspects internationaux », Paris, l’Harmattan 

2002, p. 29. 
5 -Pascal BENVENISTE, op. cit.  
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طبيق التنمية المستدامة في السياسات والتشريعات والصكوك المتعلقة التركيز على ضرورة ت
. كما يسلط التقرير الضوء على مصلحة الحفاظ 1بالبيئة، وخاصة بالنظر إلى اآلثار البيئية

وتضمن ممارسة القانون  التقليدية التي تحترم المصالح المشتركةعلى النظم االجتماعية 
 .2للغاباتالتقليدي 

باختصار يمكن للمرء أن يعتقد أن نظريات التنمية المستدامة تجعل من الممكن 
استهداف كل من الحفاظ على البيئة والتنمية االقتصادية المسماة "التنمية اإليكولوجية". 

أن تقرير برونتالند يتعلق فقط  Carlos MILANI et Chloé KERAGHELويعتقد 
مشيرا إلى أن األسباب االقتصادية ليست هي  ،مستقبلبزيادة الثروة إلعادة التوزيع في ال

 ةاءلــألولئك الذين يطالبون بالمس الوحيدة التي تبرر الحفاظ على األنواع. غير أنه بالنسبة
فإن القيمة االقتصادية للمادة الوراثية التي تحتوي عليها جميع األنواع ينبغي أن يبرر إلى حد 
كبير الحفاظ عليها. وتدعم هذه الحجة من قبل منتوج األنشطة االقتصادية المرتبط بالحفاظ 

  .3على الموارد الطبيعية، والسيما بالنسبة للصناعة الصيدالنية والطب والزراعة

   المؤتمر العالمي العاشر للغابات امس:الفرع الخ

في ساوباولو "البرازيل"  1990سنة المنعقد في جانفي  4كان اجتماع المجموعة السابعة
لحظة تاريخية في نظر المجتمع الدولي في مسألة حماية الغابات. وفي هذا الحدث، اقترحت 
المجموعة السابعة وضع صك قانوني جديد عنوانه "عناصر بروتوكول حفظ الغابات". وهذا 

                                                           
1 -Florence GALETTI, « Le Développement durable, dans les stratégies de coopération. Contribution à l’étude 

du concept en droit international et en droit de l’environnement », Revue Némésis, n.° 1, Le Développement 

durable, P.U. de Perpignan, tome 1, février 2000, p. 95-123. 
 . 102تقرير برونتالند، مستقبلنا المشترك، المرجع السابق، ص  - 2

3 -Carlos MILANI et Chloé KERAGHEL, « Les mouvements altermondialistes et la définition d’une 

problématique légitime sur le développement durable », avec le soutien financier de Fondation de soutien à 

recherche scientifique de Bahia (FAPESB), Revue internationale des sciences sociales sur exploration in Open 

Space : The Word Social Forum and Culture of Politics, la dernière révision réalisée le 30 décembre 2005, 8, p. 

10-12. 
بأنها أكبر القوي  1975مجموعة نقاش وشراكة اقتصادية مكونة من سبع دول اشتهرت في عام  المجموعة السابعة: هي - 4

، وهي: ألمانيا، كندا، الواليات 2019في عام   %45من صافي الثرة العالمية ثم  3/2المتقدمة في العالم التي تمتلك حوالي 

 ، اليابان والمملكة المتحدة.االمتحدة، فرنسا، إيطالي
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جنين االتفاقية وتوكول مستقل يمثل األخير، ليس مصمم كمعاهدة قائمة بذاتها، ولكن كبر 
المقبلة بشأن تغير المناخ. والهدف الرئيسي من هذا البروتوكول هو تنفيذ التدابير لمكافحة 
إزالة الغابات على نطاق واسع من كوكب األرض، ألنها عامال مشددا في ظاهرة االحتباس 

لعام الحراري. وعلى نحو غير متوقع، اقترحت ألمانيا والواليات المتحدة في أوت من نفس ا
وضع اتفاقية دولية بشأن الغابات. وقد أيدت المجموعة السابعة هذه الفكرة، التي تحبذ فكرة 

 اعتماد اتفاقية دولية بشأن حماية الغابات الطبيعية، والسيما الغابات االستوائية.

ت وفي السنة الموالية جمع المؤتمر العالمي العاشر عدة وفود من جميع  1للغابا
األفكار الجديدة حول موضوع حماية الغابات ولكنه فشل في إثبات نفسه  األصول للدفاع عن
راء الخبراء يقلل من العواقب السياسية اعتبر إعالن باريس بمثابة توافق آكمرجع عالمي. و 

الحد من جميع انبعاتات ب" التزمتلبعض األساليب التقنية المستخدمة. غير أن الدول 
الملوثات التي تسبب انخفاضا في الغابات واحتواء انبعاتات الغازات المسببة لالحتباس 
الحراري، بما في ذلك انبعاتات من مصادر الطاقة". و "العمل عل تحقيق التنمية المتجانسة 

تعارض مع الحرجية، من خالل حظر القيود من جانب واحد، ت المنتجاتللتجارة الدولية في 
 .2"(GATTاالتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارية )

 . وعلى الرغم من3كما قدمت أمانة إعالن باريس عدة توصيات في إطار هذا المؤتمر

قد أخذت هذه و  يتناولهالم  1992لسنة  ن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميةذلك إ

                                                           
1 -Le Xé Congrès forestier mondial, Paris, du 17 au 26 septembre 1991 avait aussi offert un forum pour un vaste 

débat autour de plusieurs questions sur l’environnement, Parlement européen, section V.1.1, Historique des 

Congrès Forestiers Mondiaux, Paris, publié par le Parlement européen, 1991, 10000 p. Disponible sur le site : 

www.europarl.europa.eu/workingpapers/agri/ch5-1_fr.htm, consultée le 20/02/2017.   
2 -Voir le Xè Congrès forestier mondial, ibid. 
3 -Voir le Xè Congrès forestier mondial, ibid. Les principales recommandations vise à : 

- associer les populations à l’aménagement intégré de leur territoire, en leur donnant les moyens institutionnels 

techniques et financiers; 

- planifier l’affectation à long terme des terres en fonction de leur potentialités pour définir celles qui ont une 

vocation forestière, être attentif dans cette planification aux besoins des populations concernées, en particulier 

celles qui dépendent de la foret; 

- veiller à la continuité des politiques de gestion des arbres et des forets, en raison de la durée des cycles 

forestiers; 

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/agri/ch5-1_fr.htm
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"مكافحة إزالة الغابات" لجدول أعمال القرن  11عند إعداد الفصل وصيات بعين االعتبار الت
  ولة عن إعداده.جانب اللجنة المسؤ من  21

 المبادرات وخطط العمل اإلقليمية األخرى  الفرع السادس:

التي اعتمدت  1978جويلية  3أوال، معاهدة التعاون في منطقة األمازون المؤرخة في 
حفاظ على التوازن اإليكولوجي في المنطقة من خالل فيها األطراف المتعاقدة هدف ال

 في منظمة معاهدة التعاون  (. وتتكون 7والنباتات )المادة  ناتااالستغالل المنطقي للحيو 
: رك في غابة األمازون المطيرة وهيتشتمن أمريكا الجنوبية  ثمانية واليات من األمازون 

. هذا االتفاق اإلقليمي 1بيرو، سورينام، وفنزويال، ابوليفيا، البرازيل، كولومبيا، إكوادور، غويان
يذهب أبعد بكثير من العديد من النصوص الدولية ألن الدول المشاركة لها نفس الهدف، أال 

. وهذا يجعل من السهل 2وهو الحفاظ على غابات األمازون وإدارة مواردها بطريقة عقالنية
 فاق إقليمي.إدارة تنسيق التدابير الخاصة بكل بلد من خالل ات

وعالوة على ذلك، يصبح رصد تنفيذ وتطبيق االتفاق على الصعيد اإلقليمي أسهل. 
كما أحرزت أيضا الدول الموقعة على هذه المعاهدة تقدما كبيرا فيما يتعلق بتعريف نهج 
وسياسات األمازون وتعبئة شبكة واسعة من المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، وقد 

راتيجيات هذه اإلست. وتراعي 3استراتيجيات لالستعمال الرشيد للمنطقة لصالح شعبهاوضعت 

                                                                                                                                                                                     
- poursuivre le classement de certaines forets représentatives ou menacées dans des aires protégés, organisées en 

réseaux nationaux ou internationaux;  

- contribuer à la fixation de gaz carbonique par le recours à des techniques sylvicoles appropriées, l’étendue des 

boisements et l’emploi pérenne de bois, intensifier le développement des systèmes agro-forestiers, le boisement 

et le reboisement.   
1 -Organisation du traité de coopération amazonienne. Version en anglais : Treaty for Amazonian Cooperation, 

BRAZIL, BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, GUANA, PERU, SURINAME and VENZUELA, concluded at 

Brasilia, n.° 19194, le 3 juillet 1978, 8 p. Disponible sur le site : 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/.../volume-1202-I-19194-French.pdf, consultée le 25/02/2017. 

Voir aussi Christan G. CAUBET, « Le traité de coopération amazonienne : régionalisation et développement de 

l’amazonie », Annuaire Français de Droit International, Année 1984, 30, pp. 803-818.  
2 -Id, article I. 
3 -Id, article XXI et l’article X. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/.../volume-1202-I-19194-French.pdf
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. 1وأنظمة بقاء النظم اإليكولوجية الهشة والمتنوعة في المنطقة لتجديدالدورات الطبيعية ل
وتؤثر هذه المعاهدة على اإلمكانيات االقتصادية للتنوع البيولوجي في األمازون وأكثر 

 . وأخيرا2ستخدامه كشرط أساسي لبقاء األنواع الحيوانية والنباتية وتكاثرهاالوسائل فعالية ال
فإن المعايير والمؤشرات التي تتبعها الدول األعضاء تشجعها على جمع وتحليل المزيد من 
البيانات، مما يسهل رصد وتطور التقدم المحرز وجها لوجه مع اإلدارة المستدامة لغابات 

. ولهذه التدابير أيضا أثر إيجابي على الحد 3ء تقارير دورية عنهااألمازون، فضال عن إجرا
 من الفقر، واألمن الغذائي للمجتمعات المحلية وحماية وإدارة غابة األمازون.

، أجرت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة أول تقييم 1980في عام 
إزالة الغابات من هذه الغابات إحصائي عالمي لموارد الغابات االستوائية. وقد قدر معدل 

. مما يؤكد المخاوف التي أعرب عنها مؤتمر ستوكهولم 4مليون هكتار في السنة 11,3بنحو 
. ومند ذالك الحين، استمر 5بالخطر من فقدان الغابات على نطاق العالم بشأن معدل يندر

 .6ضقطاع الغابات في تسجيل تخفيضات متتالية في الغطاء الحرجي على كوكب األر 

جية تمارس النهج األوسع نطاقا إلدارة الغابات، مثل اإلدارة المتكاملة للنظم اإليكولو و 
 وقد اتبعت مبادرتان دوليتان رئيسيتان أول منشور والمناظر الطبيعية من قبل عدة منظمات.

متحدة لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم ال 1980لتقييم موارد الغابات االستوائية لعام 
 للبيئة.

                                                           
1 -Id, article VII. 
2 -Id, article XI. 
3 -Id, article VII (b). 
4  -Voir FAO/UNEP, Tropical Forest Resources, Forestry Paper n.° 30, Rome, Food and Agriculture 

Organization, Rom (Italy), 1982. 
5 -Voir FAO/ECE, Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand, New 

York/Geneva, United Nations, 2000. Disponible sur le site : www.unece.org/trade/timber, consultée le 

26/02/2017. 
6-Voir FAO, Global Forest Resources Assessment 2000, FAO Forestry Paper n.° 140, Rome (Italy), Food and 

Agriculture Organization, 2001, p. 2 et 3. Disponible sur le site : http://www.fao.org/forestry/fo/fra, consultée le 

26/02/2017. 

http://www.unece.org/trade/timber
http://www.fao.org/forestry/fo/fra
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تحت رعاية  (ITTO)أنشئت المنظمة الدولية لألخشاب المدرية  1983في عام  ،أوال
، بهدف الجمع بين البلدان المنتجة UNCTAD))مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

والبلدان المستهلكة لألخشاب المدرية. وتعمل المنظمة الدولية لألخشاب المدرية على 
 و والتجارة. ةالمشاريع وتتدخل من خالل لجان دائمة، بما في ذلك إعادة التشجير والصناع

المنظمة الدولية لألخشاب فقد أصبحت  ليس هو القصد األساسي، ى الرغم من أن هذاوعل
 .1المدرية منصة دولية هامة للقضايا المتعلقة باإلدارة المستدامة للغابات

-TFAPاالستوائية أطلقت مبادرة خطة العمل الخاصة بالغابات  1985ثانيا، في عام 

Tropical Forestry Action Plan  كمبادرة مشتركة بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج
وحدد  .(WRI(، والبنك الدولي، ومعهد الموارد العالمية )PNUDمتحدة اإلنمائي )األمم ال

األراضي، والخشب  استعمالالحراجة مع علم ذات األولوية: البرنامج أربع مجاالت للعمل 
والطاقة، وحفظ النظم اإليكولوجية للغابات المدرية والجوانب المؤسسية. وفي نهاية عام 

 . وتمعالغابات المدرية انتقادات كبيرة بشأن أساليب إدارة المشاري، تلقت خطة عمل 1990
أكثر سيطرة من قبل الدول وتركز على تعزيز قدرات  ، لتصبح1995تعديلها في عام 

 أطلق عليه اسم برنامج العمل الوطني للغابات. ثم  التخطيط لدى الحكومات.

الحكومية والمنظمات  توكااللموارد الحرجية التي أجرتها الوأخيرا، قدمت تقييمات ا
غير الحكومية خالل هذه الفترة معلومات أساسية هامة ذات الصلة بالعملية التحضيرية 

 ( وأظهرت التدهور المستمر للنظم92لمؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية )ريو 
 اإليكولوجية للغابات.

 

                                                           
1  -ITTO, Annual Review and Assessment of the World Timber Situation, 1999, Yokohama, International 

Tropical Timber Organization, n.° 3, 2000, 31 p. Disponible sur le site : http://www.ittn.org.jp, consultée le 

26/02/2017. 

http://www.ittn.org.jp/
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 ت أثناء وبعد مؤتمر ريوالفصل الثاني: المبادرات القانونية لحماية الغابا

مند مؤتمر ريو، كشف عن اتجاهين: يتميز االتجاه  القانون الدولي للبيئةإن تطور 
األول باالهتمام باإلدارة المستدامة للغابات، واالتجاه الثاني هو مراعاة حماية الغابات. وفي 
هذا االتجاه أيضا تزايد تأثير القانون الدولي بشأن الغابات على القوانين الوطنية. وتشير هذه 

هوم االستدامة من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى التطورات في قانون الغابات إلى مف
االستخدام الواسع النطاق ألجهزة التخطيط.ونتيجة لذلك، تعتمد قوانين الغابات الحديثة على 
مفهوم االستدامة، التي لها تأثير هام على هيكل واقتصاد النصوص القانونية الحديثة. ويؤثر 

وير القوانين ويولد تعميما للتدابير الرامية إلى تطبيق مبادئ وأدوات اإلدارة المستدامة على تط
 مكافحة إزالة الغابات وإنشاء مناطق محمية ومكافحة الحرائق واآلفات والتصحر.

وفي هذا الصدد سنتطرق لدراسة هذه التطورات الخاصة بحماية الغابات من خالل 
انونية التي ادرات القول، والمباألمبحث ونية التي جاءت أثناء مؤتمر ريو الالمبادرات القان

  ثاني. المبحث جاءت بعد مؤتمر ريو ال

 مؤتمر ريوخالل المبحث األول: المبادرات القانونية لحماية الغابات 

الدول ومنظمات حماية البيئة مشاريع اتفاقيات تخص  توضع ريوانعقاد مؤتمر خالل 
 الوسط الغابي، لتعزيز معايير حماية الغابات. 

، أين أصبح على الصعيد الدولي الدولي للبيئي تطورا لقانون عرف افي هذه المرحلة، 
بذلك القانون الغابي جزءا ال يتجزأ من القانون الدولي للبيئة، كما عرف كذلك تطورا على 
المستوى الوطني نتيجة توسع المطالبات بحماية البيئة، وضرورة إدماج آليات الحماية ضمن 

 .النظام القانوني لكل دولة
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قمة األرض األولى بريو ديجانيرو، بمثابة تحول في الطريقة التي ينظر بها  فكانت
مستقبال إلى قضايا التنمية والسياسات المحددة لها، فقد وافق زعماء العالم على جدول أعمال 

نحوى تحقيق تنمية مستديمة، وقد انعقد الذي يعتبر المخطط الرئيسي الموجه  21القرن 
ية البيئة والتنمية، ومن هذا المنطلق قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين المؤتمر للبحث في إشكال

 بالبيئة والتنمية وحماية الغاباتحيث تناولنا في المطلب األول مؤتمر األمم المتحدة المعني 
   أما المطلب الثاني فخصصناه لدراسة نتائج مؤتمر ريو.

حماية والتنمية و متحدة المعني بالبيئة األمم المؤتمر المطلب األول: 
 الغابات

نظرة موجزة حول مؤتمر األمم المتحدة المعني تقديم  سنحاول  خالل هذا المطلب
بالبيئة والتنمية الذي يسمح بالفهم الجيد للرهانات حول إعالن الغابات ودور المنظمات غير 

قسيم هذا القانون الغابي العالمي، وذلك من خالل تالحكومية في تطوير حماية هذه األخيرة و 
إلى ثالث فروع وهي كاآلتي: مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية )الفرع المطلب 

في المنظمات غير الحكومية دور األول(، رهانات وعقبات مؤتمر ريو )الفرع الثاني( وأخيرا 
 الغابات )الفرع الثالث(.حماية 

 والتنميةمؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة  الفرع األول:

بفضل مبادرة البرازيل، كانت مدينة ريو دي جانيرو مقر مؤتمر األمم المتحدة المعني 
. الذي يعرف أيضا بريو 1992جوان  14إلى  3بالبيئة والتنمية، الذي انعقد في الفترة من 

دولة  175، قمة األرض أو قمة ريو، حيث لفت االجتماع أنظار البعثات الوطنية ل 92
 .تمر دولي بهذا الحجم مند نهاية الحرب الباردةوكان أول مؤ 
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ريو في تعزيز التعاون بشأن النزاعات، غير أن مؤتمر  خالفا لمؤتمر ستوكهولم، نجح
تحضير للمؤتمر والنصوص المقدمة االختالفات بين دول الشمال والجنوب استمرت في ال

العامة على االنشغاالت ، تمكن التعاون من تفضيل المصالح 1للتوقيع من جانب الدول
األخرى. حيث تتضمن االلتزامات الخاصة المعتمدة خالل هذا المؤتمر إعالن ريو بشأن 

. 4رى حول التنوع البيولوجيواألخ 3تخص تغير المناخاتفاقيتين، إحداهما و  2البيئة والتنمية
رسمي غير بيان  وهو وافق المؤتمر على إعالن آخر وبرنامج عمل آخر ذو طبيعة سياسيةو 

عالمي في اآلراء بشأن إدارة جميع أنواع الغابات وحفظها  ملزم قانونا بمبادئ من أجل توافق
. كما تعزز كل هذه الوثائق المبدأ األساسي 21ل القرن اعمأ وتنميتها المستدامة وجدول 

 دول في التقدم االقتصادي والماديللتنمية المستدامة، الذي يجمع بين تطلعات جميع ال
باإلضافة إلى ذلك، عرض الهدف العام  حاجة إلى التنمية االجتماعية والوعي البيئي.وال

ردا متأخرا القتراحات دول الجنوب  92للسالم والتنمية االجتماعية المستدامة. كان ريو 
 .5المطروحة مند مؤتمر ستوكهولم

ة من بمناسبة هذا المؤتمر، تم قيادة العالقات بين دول الجنوب والشمال بمجموع
المبادئ المبتكرة، مثل "المسؤولية المشتركة، ولكن متباينة من جانب الدول"، "الملوث الدافع" 
و"المعايير المستدامة لإلنتاج واالستهالك". وقد اعتمد المجتمع الدولي أيضا مبادئ الضرر 

                                                           
1 -Sandrine Maljean DUBOIS, « La mise en œuvre du droit international de l’environnement », Les notes de 

l’IDDRI, IDDRI, Paris, N° 3, 2003, p.8. 
2 -Rapport de la Conférence des Nation Unies sur l’environnement et le développement, doc. NU A/CONF. 

151/26 (vol.1), Annexe 1. 1992 

-Nations Unies, Assemblée générale, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 

A/CONF.151/26 (volume 1), le 12 aout 1992. disponible sur le site : 

www.un.org/french/rio92/aconf15126Vol1f.htm , consulté le 14/03/2017. 
3 -Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, doc. NU AAC.237/18 

Partie II/Add.1. 

-Pedro Moura COSTA, « La convention sur le climat et l’avenir du marché forestier des réductions d’émissions 

de carbone », Unasylva, vol.52, N° 206, mars 2001, p.67-82. 
4 -Rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, doc. NU UNEP/Bio 

Div., N7-INC.5/4, JOCE NL 309/1C13 décembre 1993. 
5 -Carlos MILANI et Chlowé KERAGHEL, « Les mouvements altermondialistes et la définition d’une 

problématique légitime sur le développement durable », avec le soutien financier de la Fondation de soutien à 

recherche scientifique de Bahia (FAPESB), Revue internationale des sciences sociales sur exploration in Open 

Space : The Word Social Forum and Culture of Politics, la dernière révision réalisée le 30 décembre 2005, 8, p. 

10-12. 

http://www.un.org/french/rio92/aconf15126Vol1f.htm
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إلضافة إلى وبا البيئي، وتقييم األثر البيئي والمشاركة العامة األساسية لتطوير قانون الغابات.
محددة للتنمية المستدامة في ، أنشأ المؤتمر أهدافا 21ذلك، مع اعتماد جدول أعمال القرن 

إلى إيجاد موارد مالية جديدة وإضافية لوضع مختلف القطاعات، وسلط الضوء على الحاجة 
حيث سمح بمشاركة أكبر  مستوى الدولي. وكان مؤتمر ريو جريءالتنمية المستدامة على ال

عدد للمنظمات غير الحكومية، التي بدأت في لعب الدور الرقابي وممارسة الضغط على 
 .21الحكومات لتحقيق جدول أعمال القرن 

ن ممع مؤتمر ريو، اتخذ القانون الدولي نقلة جديدة وهامة لصالح حماية البيئة، السيما 
 خصص للبيئة. ففي العديد من الدولجديد م خالل االعتراف بقيمته األساسية وحق إنساني

كان هذا األخير موضوع قوانين محددة لحماية وإدارة شاملة ومتكاملة، مما يعزز األفقية 
السياسة البيئية ذات الطابع هذه المرحلة، كان القانون و للسياسة حول هذا الموضوع. قبل 

 النهج قائما وخاصة في القانون اإلقطاعي، على الرغم من أنه في بعض النواحي ال يزال هذا 
 الدولي للغابات.

المعارف التقنية  العالقة بين ريل تطو ثراء القانون البيئي من خالتم إ 1992في عام 
وم ، حيث أصبح بإمكاننا الي...، إلخءوالسيما علم األحياء وعلم البيئة، والكيميا والعلمية

 القانونية القواعد واآللياتر والعلمية وتطو لمعارف التقنية صلة وثيقة بين ا مالحظة وجود
 .لقانون البيئة

مجموعتين من العوامل  كانت هناك محمد علي مكوارألستاذ ا خالل تلك الفترة، وحسب
االقتصادية، ومن جهة  ذات الطبيعة ثر على تطور قانون الغابات: من جهة العواملؤ التي ت

ج قطاع عناصر أخرى خار الطبيعة البيئية والتكنولوجية. كما قد تلعب  أخرى العوامل ذات
، بدأ مع مؤتمر ألستاذهذا ا . وحسب1دورا في ذلك سلبيةأو  ةإيجابيسواء كانت  الغابات،

                                                           
 حليل مفصل لتطور الغابات من الناحية االقتصادية و الهيكلية، وغيرها من البيئة أو التكنولوجية أنظر: من أجل ت- 1
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جديدة للغابات. على  لقانون الغابات، تليها اعتماد قوانين وطنيةبالنسبة ريو عهدا جديدا 
 1دول قد أدخلت إصالحات على قوانينها المتعلقة بالغاباتسبيل المثال، الحظ أن بعض ال

وسعت  أحكامال سيما بعد أن أضيفت ، ر خالل هذه الفترةقد تطو  وتعتبر أن قانون الغابات
هي المهيمنة  ةاالقتصادي ك، فإن الرؤيةاالستغالل والحماية. ومع ذل نظم من نطاقه وحسنت

ي الغابات . وهذا ما يفسر لماذا تغطوال يوجد اهتمام كاف إلدارة الغابات واستخدامها المستدام
 .2من التراب الوطني %10أقل من في أكثر من سبعين دولة 

 رهانات وعقبات مؤتمر ريو الفرع الثاني:

بين الدول الذي ال إن إصالحات الهيئات الدولية يتطلب إرادة سياسية وتوافقا في اآلراء 
ريو هذه القاعدة، ألنه تم عرض  ضات صعبة طويلة المدى. ولم يستثنىيتحقق إال بعد مفاو 

التساؤل عن خمس  مت حيث العديد من المسائل الحساسة بين دول الشمال ودول الجنوب.
 والجنوب امات التقنية بين الشمالمحاور: السيادة الوطنية، التوازن بين البيئة والتنمية، االلتز 

مسائل التمويل والتجارة العالمية للخشب االستوائي وذلك الذي يخص االتفاقيات حول 
                                                                                                                                                                                     
-Mohamed Ali MEKOUAR, « Evolution du droit forestier de Rio à Johannesburg : Un aperçu comparatif » dans 

le droit de la foret au XXIé siècle – Aspects internationaux, sous la direction de Marie Cornu et Jérôme 

Fromageux, Paris, l’Harmattan, 2002, p.141-148.   
1 -M.A.MEKOUER, op.cit, p.150-155.  

لى إال، يشير المث وفقا لمكوار، بفضل ريو بدأت قوانين إدارة الغابات الوطنية تتطور في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل

ص على ، التي تن1996، وكوستاريكا لعام 2003، والمكسيك لعام 2000، وبيرو لعام 1998قوانين جنوب إفريقيا لعام 

ضا ة ويذكر أياحترام وضع خطط إدارة الغابات وامتيازاتها. أيضا في بعض األحيان تستكمل هذه القوانين للوائح التنظيمي

عام  ( وغينين )قانون1997عض البلدان إلزامية، مثل تشريعات بوركينابي )قانون عام أن خطط إدارة الغابات في ب

فيل برازا -نغو(. وهناك أيضا بلدان يمكن أن يؤدي فيها عدم االمتثال لاللتزام إلى عقوبات جنائية، مثل قانون الكو1999

، فضال عن تكون فيها خطة اإلدارة إلزامية. وعالوة على ذلك، هناك بلدان 1999أو المرسوم السنغالي لعام  2000لعام 

 1996عام ، والقانون البوليفي ل1996خدمات الغابات ورخصة االستغالل، كما هو الحال بالنسبة لقوانين زنجبار لعام 

مية تدابير . فيما يتعلق بجوانب حماية الغابات، ويؤكد مكوار على أه1996، وغواتي ماال في عام 1994والكامرون لعام 

ر ية. وقد أثماية بعد ريو، مثل إنشاء مناطق محمية، والسيطرة على تطهير األراضي، ومكافحة الحرائق واآلفات الحرجالح

الوس ، و1999ام هذا االتجاه في اتخاذ تدابير وقائية على تشريعات بعض البلدان، ومنها على سبيل المثال قوانين غينيا لع

ت، مثل . وهناك بلدان تستخدم مصطلحات أكثر بشأن حماية الغابا2002عام ، وبيرو ل2003، والمكسيك لعام 1996لعام 

( 1999نين (، الجمهورية الدومينيكية )قوا1996(، غواتي ماال )قوانين 2001( فرنسا )قوانين عام 1998الصين )قوانين 

م الكمروني لعا غابات: القانون(. كما يقدم تقارير عن خطط لتنمية الغابات أي اإلذن بمشاريع تنمية ال2000وبيرو)قوانين 

ى ذلك، . وباإلضافة إل1999والقانون الموزمبيقي لعام  1997، بوركينا فاصو1998، وقانون الرأس األخضر لعام 1994

ائح اإلكوادورية ، اللو1995هناك قوانين تشمل أيضا دراسة اآلثار البيئية والمجتمعات المحلية، مثل قانون البوتاني لعام 

 .               1997والقانون الموريتاني لعام  2002لعام 
2 -Ibid, p.140-141. 
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التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي. في رأينا، من المهم فهم المشاكل التي يجب تسويتها 
 الممضاة في ريو. خالل اعتماد الصكوك للتفسير الجيد للديناميكية المعروضة

عرقلة المفاوضات تمثلت في مسألة السيادة الوطنية على الموارد النقطة األولى ل
الطبيعية. خالل مؤتمر ريو أبدت الدول األطراف اهتماما كبيرا بهذه المسألة التي تخص في 

لفائدة الدول حيث تم التخلي عن فكرة التراث المشترك  1المقام األول الموارد الطبيعية الوطنية
من إعالن ريو يؤكد من جديد أهمية مبدأ سيادة الدول على  2لمبدأ ذات السيادة، في الواقع، ا

 أيندالمتعلق بالغابات )مثل المب اإلعالنمواردها الغابية. وتظهر هذه المخاوف في مبادئ 
 (.2و1

 المتقدمةبقراءة جد متحفظة للمتطلبات التي أفصحت عنها الدول  772قامت المجموعة 
 .اختالف وجهات النظر حول هذا الموضوع خالل الجلسة ولكن كانت هناك

عارضت الدول النامية مفهوم التراث العالمي المشترك للغابات وعن كل المراجع، في 
المناقشات الدولية، إلنشاء مبادئ توجيهية لإلدارة المستدامة لهذه األخيرة. في حال انكسار 

جماع حول ، يكون التصويت باإلحول العديد من المسائل الخاصة 77وحدة المجموعة 
ف ضد التدخل البيئي للدول المتقدمة على موارد البلدان و الدفاع على السيادة الوطنية للوق

                                                           
 خالل هذه الفترة حيث بدأت الشبكات الناشئة التي ترتبط بين السجالت السياسية  والقانون، ألكتر تفصيل راجع:  - 1

-Alexandre KISS et Jean-Pierre BEURIER, « Droit international de l’environnement, 2ème éd, Paris. Pedone 

2000, N° 3, p. 111, 424 p. 

- Jean-Marc LAVIEILLE, « Droit internationale de l’environnement, 2ème éd, Paris, Ellipses, 2004, 192 p. 

-Edith-Brown WISS, « In Fairness to Future Générations : International Law, Common partrimony, and 

intergénérational equity », Tokyo, Japan : United Nation University ; Dobbs Ferry, N.Y : Transnational 

publishers, 1988, c 1989, 385 p. Traduit en français : « Justice pour les générations futures. Droit international 

patrimoine commun et équité intergénérations », Edition Song de la terre, paris, France, 1993, 356 p.         

  
سبعة وسبعون، هي تحالف مجموعة من الدول النامية، هدفها ترقية المصالح االقتصادية ألعضائها  77المجموعة  - 2

دولة، تأسست  130مجتمعة، باإلضافة إلى خلق قدرة تفاوضية ضمن نطاق األمم المتحدة، حاليا توسعت المجموعة لتشمل 

، كان أول (UNCTAD)طراف في منظمة التجارة والتنمية في ختام االجتماع الدولي األول للحكومات األ 1964سنة 

 . 1967اجتماع لها في الجزائر عام 
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حيث قدمت العديد من الدول توصيات لنزع أي إشارة صريحة لمشاكل تهيئة اإلقليم  1النامية
بصيغة )الوطنية( لتأهيل  وتم المطالبة أو المنافسة بين الفالحة والغابة الستغالل األراضي.

العديد من وظائف الغابة، مثل )اآلبار الوطنية للكربون(، ولكن لم يتم االحتفاظ بهذه 
 .2الصيغة

على الرغم من أن كما تتعلق نقطة الخالف الثانية بقضية التوازن بين البيئة والتنمية. 
إرفاقها أو تصحيحها التعاريف ليست هي األكثر صعوبة من التفاوض خالل اتفاقية ريو، تم 

تتضمن الوظائف االقتصادية لمنتجات الغابات، حيث أن التركيبات تسببت عن طريق فقرات 
في الواقع، تخشى البلدان النامية أن حماية البيئة هي وسيلة إلنكار  .3في بعض التوترات

. 4الصناعيةموقفها باإلشارة إلى مسارات مشبوهة للبيئة من البلدان  حقها في التنمية وبلورت
 .5وقد أعربت بعض الوفود، مثل الهند، حول مفهوم "االستعمار الجديد"

وقد تناولت نقطة الخالف الثالثة توازن االلتزامات بين الشمال والجنوب، حيث أدت 
اقتراحات الدول المتقدمة فيما يخص الغابات االستوائية إلى اختيار معايير غير مالئمة لهذه 

على سبيل المثال: الصيغة  .6 77 هذا الخطأ في ملف دول المجموعةاألخيرة. وتم تأكيد 
فى بشدة عدم الراحة، ألن العديد من البلدان المتقدمة قد المقترحة "جميع أنواع الغابات" أخ

وجدوا صعوبة طوال المفاوضات في إخفاء أن الشيء الوحيد المهم بالنسبة لهم هو إمكانية 

                                                           
1  -Lawrence SUSSKIND et Connie OZAWA, « Negotiating More Effective International Environmental 

Agreements », dans A. HURRELL et B. KINGSBURY, (eds.), The International Politics of the Environment 

Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 142-165.  
 (، إلخ، من بروتوكول كيتو.2ب ) 10(، والمادة 2أ ) 1الفقرة  2على سبيل المثال: المادة  - 2

3  -Michael REITERER, « The International Legal Aspects of Process and Production Methods », World 

Competition, vol 17, Issue 4, 111, p. 111-128, 1993. 

- Maurice KAMTO, « Les nouveaux principes du droit international de l’environnement », RJE, 1993, N° 4, 11 

p. 11-22.  
4 -S. DOUMBBE-BILLE, « Evolution des institutions et des moyens de mise en œuvre du droit de 

l’environnement et du développement », RJE, N°. 1, 1993, 31, p. 31-44. 
5 - J. VOLGER et M. IMBER (eds), « The Environment and Iternational Relations », London, Routledge, p. 59-

76.  
6 -Voir Commission des Nation Unies, Programme d’information de la CNUED, Département de l’information, 

Organisation des Nation Unies, New York, NY 10017, Etats-Unis DPI/1276 – August 1992, Disponible sur le 

site : http://www.un.org/french/events/rio92/rioround.htm, consulté le 16/03/2017.  

http://www.un.org/french/events/rio92/rioround.htm
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ائية الرطبة. هذا ما فسر عناد الدول النامية في طلب أخد العينات من المنطقة االستو 
و التزامات فيما يخص األولويات التي يتم منحها للمشاكل الغابية للبلدان توضيحات 

على األقل في أوروبا( للمستوى  %25المتقدمة، للتقليل من األمطار الحمضية )أقل من 
رفض الدول المتقدمة لقبول هذه  .1(%40المتوسط في المنطقة االستوائية الرطبة )حوالي 

األولويات التي تواجه موقفا حازما من البلدان النامية، ألنها تشكو من أن الحفاظ على 
الغابات يجب أن يمارس أساسا في الجنوب ولديهم انطباع بأن بلدان الشمال يردون السيطرة 

 على الموارد الغابية في الجنوب لمصلحتهم الخاصة.

الذي يجب تقديمه للدول النامية لتمكينها من ف الرابعة بالتمويل وتتعلق نقطة الخال
على غاباتها. في الواقع، كانت مسألة تجارة األخشاب االستوائية موضوع إدارة والحفاظ 

النقاشات بمناسبة النقاش حول الغابات. حيث ذكرت البلدان النامية البلدان المتقدمة بخطابها 
وا بدليل ملموس حول هذا التضامن من الناحية المالية، عالوة حول التضامن البيئي وقد طالب

على ذالك، تم استخدام نقاش الدول المتقدمة فيما يخص تأميم المصاريف البيئية من قبل 
صعوبة النقاشات بشأن تمويل  األخشاب االستوائية.الدول النامية لطلب رفع أسعار 

العالمية على مستوى مؤتمر األمم المتحدة والمؤسسات وكذلك النشاطات التجارية المبادرات 
للتجارة و التنمية قد غذى اتهامهم بالغش ضد الدول المتقدمة. في الختام، تم اتخاذ خطر 

خشاب االستوائية من قبل الدول المتقدمة على محمل الجد، وخفف من احتياجات مقاطعة األ
 .2الدول النامية

. صعوبة لتنوع البيولوجيتهتم بتغير المناخ واأخيرا، نقطة االختالف األخيرة في ريو 
ات غذت الشك في العديد من الدول النامية، لرؤية محاولة الدول يمناقشة هذه االتفاق

                                                           
1 -Owen GREENE, « Environmental Regimes. Effectiveness and Implementation Review », dans J. VOGLER et 

M. F. IMBER, The Effectiveness of internatinal Enviromental Regimes, London, Ed, The Enviroment and 

International Relations, 1997, p.196, 214, 284 p. 
2 -Simon DALBY, « Security Modernity, Ecology : The Dilemmas of Post-Cold War Security Discourse » 

Alternatives, vol. 17 (1), 1992, p. 95-134. 
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لحصول على ما لم يتم التوصل إليه خالل المناقشات المتقدمة، عن طريق هذه الصكوك، ا
رة العالمية للكربون أمام إلى دور الغابات في الدو هكذا انهارت اإلشارة و حول الغابات. 

في اتفاقية معارضة بعض الدول، التي تمكنت من تخفيف أي إشارة صريحة من هذا النوع 
بالنسبة للعديد من الدول النامية، فإن التفاوض بشأن هاتين االتفاقيتين يشكل تغير المناخ. 

لبيئة والتضامن عيوب على مستوى "حدود الممارسة". كما يأسفون لعدم مالئمة اللغة لصالح ا
 هذه القضايا المتعارضة.اتجاه  العالمي التي أثارها سلوك الدول المتقدمة

 اتالغابالمنظمات غير الحكومية بشأن  موقف الفرع الثالث:

خالل كل اجتماع  .1منظمة غير حكومية في مؤتمر ريو 0700أكثر من  تشارك
توزيع النقاط الجيدة والسيئة للوفود للجنة التحضيرية، قدموا تحليلهم ومقترحاتهم للتحرير، و 

 .2الرسمية، عقدوا اجتماعات لمناقشة تنظيم وضغطات الناطقين باسم الدول المؤثرة
والمعتقدات الرئيسية األربعة التي تبنتها المنظمات غير الحكومية في مجال الغابات المتعلقة 
بالدفاع الصارم عن الغابات الطبيعية األخيرة ضد أي استغالل، وحماية التنوع البيولوجي 
للغابات ضد الممارسات الحرجية، وحماية حقوق الشعوب األصلية التي تعيش في الغابات 

بالقرارات المتعلقة بإدارة الغابات. لربط المجتمعات المحلية والعالم الترابطي والحاجة 
باإلضافة إلى ذلك، صوتت المنظمات غير الحكومية ضد تعزيز المراقبة الدولية إلدارة 

 .3لرفضها لالتفاقية الدولية 77الغابات، وبذلك تأييدهم الضمني للمجموعة 

ن معظم مشاكل الغابات الحاضرة في هذا المؤتمر، فإكومية بالنسبة للمنظمات غير الح
. حيث يتم عرض البيئة والتنمية ةالدوليالسيما الغابة،  ة عنناجمة عن عوامل خارج

                                                           
1 -FAO, « Les ONG et la foresterie », Unasylva, vol. 43, n° 171, avril 1992, p. 1-92. 
2 -John MCCORMICK, «The Global Environmental Movement », Reclaming, Belhaven Press, London, 1989 

259 p.  
3 -Ken CONCA et Ronnie. D. LIPSCHUTZ, « A Tale of two Forests », dans K. CONCA et R. D. LIPSCHUTZ 

(eds.), The State and Social Power in Global Environmental Polities, New York, Columbia University Press, 

1993, p. 1-18. 
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إلى عندما تهدف األنشطة اإلنمائية  خاصةكمنهجين متناقضين في الكثير من األحيان و 
دول الشمال، المتهمين ل اصةله أهمية خ الغابات الطبيعية. هذا التحليلفي حصاد األخشاب 

حماية وإدارة  ويتم تشجيعهم على دول الجنوب.ولون عن مشاكل الغابات في نهم المسؤ بأ
، ووقف استغالل غاباتهم األولية، وزيادة مساحات االحتياط وإشراك ةغاباتهم بطريقة مالئم

الشأن لدول  توجد أي توصية في هذا السكان المحليين في إدارة الغابات بطريقة أفضل. ال
. وعالوة على ذلك، فإن معاهدة الغابات، المعتمدة خالل المنتدى العالمي لمؤتمر الجنوب

هذه الوثيقة،   .1ريو، تعرض المواقف التي تدافع عنها جمعيات حماية الطبيعة للدول الغربية
لحل التوفيقي الذي التي تكرر التأكيد على بعض عبارات بيان سياسة الغابات، تنتقد تماما ا

قامت به الدول. وهنا يمكننا القول أن هذه المعاهدة تولي أهمية كبيرة للمعتقدات األساسية 
للمنظمات غير الحكومية، مع التركيز على القضايا المحددة وحقوق الشعوب األصلية التي 
 تعيش في الغابات. توضح هذه المعاهدة أيضا العالقات الصعبة بين مسيري الغابات

ذلك للبيئة والتنمية والمنظمات غير الحكومية التي تتميز بخالف عميق للمصالحة أو خالف 
 .في مجال الغابات

ووفقا للمنظمات غير الحكومية، تعد الشركات الوطنية أو الشركات المتعددة الجنسيات 
سات ولة عن جزء كبير من تدهور النظم االيكولوجية للغابات والممار مسؤ المستغلة للغابات 

في المناطق المدارية. وعليه فإن تحسين تقنيات استغالل الغابات ال  السيئة لمعالجة الغابات
بد منه. والتنديد بصناعة الورق والعجائن بسبب التلوث الذي ينجم عنها وهي مهددة 

لبيئة. بالمقاطعة لصالح المواد البديلة، في حال عدم تطوير العمليات الصناعية األقل تلويثا ل
   .2وتحسين العوائد من خالل تحويل الخشب الحرجية شجيع إعادة تدوير المنتجاتوت

                                                           
1 -Thomas PRINZEN et Matthias FINGER, « Environment NGO in World Polotics : Linking the Local and the 

Global, London, Routledge, 1994, p.17-47, 262 p. 
2 -Elizabeth CROMWELL et Jomes WINPENNY, « Does Economic Reform Harm the Environment ? A Review 

of Structural Adjustment in Malawi », Journal of International Development, vol. 5, 1993, p. 623-649. 
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 نص المنظمات غير الحكومية المحرر خالل حدث ريوتبنى اإلعالن بشأن الغابات 
لتخفيف الضغط على الغابات، التي  ةالالزم يركز على حل مشاكل األراضيحيث ، 92

. ويجب أن تخضع الضغوط غير تعتبر مستودع لألراضي ولتعزيز اإلدارة المستدامة
الخاضعة للمراقبة على المناطق الحرجية شبه الحضرية لتدابير الرقابة الحكومية. كما أن 

المدرجة في أسعار األخشاب وتعديل الضرائب  للغابات ةمشكل تعويض األرباح االيكولوجي
 .مطروحة. تم أيضا مناقشة مشاركة الغابة في الحد من التلوث الجوي 

  المطلب الثاني: نتائج مؤتمر ريو

يعتبر مؤتمر ريو مرحلة للتحول الجدري في الموقف السياسي المنادي للسياسة البيئية 
مة عن تي تتمثل في تفاقم المشاكل البيئية الناجالدولية نتيجة لعدة عوامل، منها الداخلية وال

 التلوث الصناعي وتدهور األوساط الطبيعية. 

بيان المبادئ بمجموعة من الوثائق القانونية تمثلت في هذا المؤتمر خرج وعليه 
 ثاني(التنمية والغابات )الفرع الالمتعلقة بالغابات )الفرع األول(، إعالن ريو بشأن البيئة و 

 21باإلضافة إلى االتفاقيات الموقعة في ريو )الفرع الثالث(، وأخيرا جدول أعمال القرن 
 )الفرع الرابع(.

 الفرع األول: بيان المبادئ المتعلقة بالغابات

، ولكن موثوق لتوافق عالمي في اآلراء بشأن إدارة قانونا ةإعالن المبادئ غير الملزم
أيضا "بمبادئ إدارة الغابات"  وفةالمعر  ،1المستدامة جميع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها

                                                           
1 -Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement : Principes de gestion des forets, Sommet de la 

Planète Terre, Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, Brésil, le 

3-14 juin 1992. DPI/1299-mai 1993. Disponible sur le site : http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm 

consulté le 20/03/2017. 

 1992  حزيران/ يونيه 14-3جانيرو حدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي أنظر أيضا : تقرير مؤتمر األمم المت -

A/CONF.151/26/Rev/.1(vol.1) 

http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm
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لدعم إدارة الغابات وحفظها وتنميتها المستدامة والحفاظ على وظائفها  مبدأ 15 يتضمن
ة مجموعة المبادئ لإلعالن حول الغابات، نجد مفاهيم من بين  .1واستعماالتها المتعدد

، استمرار تدفق الممتلكات 3المالئمة، البيئة 2التسيير خاصة هامة لتسيير هذه األخيرة:
المحافظة على اشتغال التنوع البيولوجي، لألنظمة  ،4والخدمات دون إضعاف قاعدة الموارد

ة ةالحفاظ على الوظائف االقتصادية، االجتماعية  ،5اإليكولوجي ا ،6والثقافي  7اقتسام المزاي
 .8مشاركة األطراف ذات المصلحة في عملية صنع القرار

البيان بشأن الغابات إلى حقوق المجتمعات المحلية واألصلية في سياق الحفاظ يستند 
ن ويظهر الترابط بين حقوق  .9على النظم االيكولوجية الغابية التي تحترم كرامة اإلنسا
السكان، كما أن تدهور الغابات اإلنسان وحماية البيئة ألهمية الوسط الغابي بالنسبة لهؤالء 

 المتعلقة باألمن الغذائي، والصحةيؤثر على بعض حقوق اإلنسان األساسية، والسيما تلك 
. ويعود هؤالء السكان إلى مجتمع منظم من المجتمعات التي تشكل كيانا وحقوق األرض

زويد السكان )د( على ضرورة ت 12)أ( و  5 اجتماعيا وثقافيا وتاريخيا. حيث يؤكد المبدأين
المحليين واألصليين بالوسائل الالزمة للمساهمة في حفظ الموارد الحرجية واستخدامها 

 المستدام من أجل التخفيف من حدة الفقر وتحسين ظروف معيشتهم.

. وأول جهد 10المتعلق بالغابات أول وسيلة قانونية إلدارة الغابات يعتبر البيانوعليه، 
مجال الغابات  للتعبير فيما يخص حماية البيئة والتنمية في سياسي يبدله المجتمع الدولي
                                                           

 2002 ،، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة"الحماية الدولية للغابات كعنصر من عناصر البيئة"جمعه طه عبد العال،  - 1

 .228ص 
تقرير األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المرفق الثالث، بيان رسمي غير ملزم قانونا بمبادئ من أجل توافق عالمي  - 2

 )أ(، )ب(.  2في اآلراء بشأن إدارة جميع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها المستدامة، المبدأ 
 .نفس المرجع)أ(، )ب(، )ج(،  3المبدأ  - 3
 )ج(، نفس المرجع. 13(، )ج(، والمبدأ )أ 6المبدأ  - 4
 من مبادئ الغابات، المرجع السابق.  )ز( 8و  4المبدأ  - 5
  ، نفس المرجع.)أ( 7)أ(، )ب( و  2المبدأ  - 6
 ، نفس المرجع.)ب( 1المبدأ  - 7
 ، نفس المرجع.)ب( 9)ب(، و 3)د(،  2)أ(،  2)أ(،  1المبدأ  - 8
 ، نفس المرجع.()د 12)أ(، و  5)د(،  2المبدأ  - 9

 العنوان باللغة الفرنسية :  - 10
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هذا البيان في حماية  ةساهمم يةكيف وفي هذا العدد، سنحاول تبيان .على النطاق العلمي
 الغابات.

أوال، نحاول تحديد سبب تفضيل المجتمع الدولي اعتماد إعالن بدال من اتفاقية بشأن  
ليل بعض مبادئ هذا اإلعالن ودعوته إلى حفز . ثانيا، سنركز على عرض وتحالغابات

وأخيرا، سيتم تسليط الضوء على صعوبة تطبيق  يقي من أجل حماية الغابات.العمل الحق
 .للغابة لحماية، الحفاظ، واإلدارة الدائمةلالذي يرمي اإلعالن المتعلق بالغابات 

 إعالن الغابات غير الملزم قانونا: هل هو طريق مسدود أو حلأوال: 
   ؟توفيقي

مما يؤسف له أن جميع النصوص القانونية التي كانت قائمة قبل مؤتمر ريو غير 
إعالنا كافية لضمان حماية الغابات وحفظها وإدارتها المستدامة. في البداية، اقترحت فرنسا 

، حدد إطارا وجدوال زمنيا 1992رىو، في عام  مؤتمر سياسيا، اعتمد من قبل الدول في
من جدول  11عند تحرير الفصل  المناقشات اتفاقية مستقبلة، مما غذى فاوض بشأنللت

المدافعون عن اعتقد . في الوقت نفسه، 1والذي يخص مكافحة إزالة الغابات 21أعمال القرن 
فرصة مناقشة المنتدى، وقرر ، ولكن تم نقد برام اتفاقية بشأن الغاباتالبيئة أنه سيتم إ

قانونا ولكن لها حجية قانونية  لزمةادئ غير مباعتماد إعالن مدولي بدال من ذلك المجتمع ال
من أجل توافق عالمي بشأن إدارة جميع الغابات وحفظها وتنميتها المستديمة. غير أن هذا 

حيث أن تسمية اإلعالن أثارت اندهاش الفقهاء  اإلعالن انتقد من ناحيتين، الناحية الشكلية
ة قانونا" عبارة زائدة ال معنى لها، ألن مصطلح مبادئ غير ملزمإعالن "إذ أن عبارة 

                                                                                                                                                                                     
« Déclaration des principes juridiquement non contraignant mai faisant autorité pour un contenu mondial sur la 

gestion, la conversation et l’exploitation écologiquement viable de toutes les forets ». Voir : Marc 

PALLEMEARTS, « La conférence de Rio : Bilan et perspective », in L’actualité du droit de l’environnement 

actes du colloque des  17-18 Décembre, 1994, Bruytlant, Bruxelles, pp 77 à 136, p. 109. 
 .97أنظر الفرع الرابع، ص  - 1
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ومن  ،1اإلعالن في حد ذاته يفسر على أنه يتضمن مبادئ وقواعد توجيهية غير ملزمة
فإن  .2الناحية الموضوعية على أن هذا المبدأ مناقض لمبدأ سيادة الدول على مواردها الغابية

البيئية، الذين يأملون في التوصل إلى اتفاق اتفاقية خيب أمل المجموعات  اعتماد إعالن بدل
 .3ملزم ممضي

فكرة التفاوض على االتفاقية تم نقضها خاصة من قبل الدول بسبب االلتزامات 
اإلجبارية التي تنجر عنها. وهذا ما يفسر التركيز على الطابع الطوعي من النص المعتمد 

غابات، عن طريق وثيقة كالسيكية في ريو. ويطبق اإلعالن المبادئ لتوجيه إدارة تسيير ال
مع ذلك، يتم ذكر كل المشاكل الرئيسية للغابات، وحتى إن لم  .4(Soft Lawن )للقانون المر 

  .5يتم معالجتها بطريقة مالئمة فان نص إعالن الغابات ليس مثالي

في ريو، كان النظام المتوقع في مجال   Stéphane Doumbé- BILLEوفقا ل
الحماية للغابات نظرا ألهميتها بالنسبة للبشرية. مع ذلك ومن التعاون الغابي تدويل قواعد 

 التعاون الدولي في مجال الغابات الناحية العملية، أصبح المستوى اإلقليمي هو مستوى 
 يخص مسائل اإلدارة عا كبيرا فيماشكلت عملية التفاوض في ريو نزا  حسب هذا الكاتب

زعم البعض أن حرية الوصول الناشئة  ،الحماية والمحافظة على الغابات. على سبيل المثال

                                                           
البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي"، رسالة لنيل شهادة زيد المال صافية، "حماية  - 1

، ص 2013دكتوراه في العلوم تخصص القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

74. 
 .75زيد المال صافية، نفس المرجع، ص  - 2

3 -M. A. MEKOUAR, « Rio et les forets : de la déclaration à convention ? », dans Michel PRIEUR et Stéphane 

DOUMBE-BILLE, Droit, forets et développement durable. Actes des 1ères journées scientifiques du 

Réseau « Droit de l’environnement » de l’AUPELF-UREF à L’imoges, France, 7-8 novembre 1994, Bruxelles, 

Bruylant, 1996, p. 483-500. 
4 -Le professeur Georges Abi SAAB poursuit ses réflexions sur l’expression soft law à proprement parler et les 

préjuges qui, spontanément, entourent l’image d’un droit empreint de mollesse : « En effet, soft en anglais est un 

adjectif neutre qui peut désigner des qualités positives ou négatives. Sa traduction française courante jusqu’ici 

par « mou » privilégie la connotation négative (amolli, avachi, flasque). Mai soft peut également signifier doux, 

tendre, souple, moelleux ou malléable ; des qualités plutôt positives même pour le droit ; il suffit de penser au 

“flexible droit“ de Jean CARBONNIER » : Georges Abi SAAB, « Eloge du droit assourdi Quelques réflexions 

sur le rôle de la soft law en droit international contemporain », dans Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à 

François RIGAUX, Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 59-68, p. 60.     
5 -A. J. LESLIE, « L’avenir sans compromis », Unasylva, vol. 52, n°. 204, janvier 2001, 6, p. 6-7. 
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عن نظام دولي تشكل تهديدا للغابات االستوائية، في حين يرى البعض اآلخر أنه من 
 .1الضروري تحقيق التعاون الدولي

للنظام الدولي لحماية الغابات من اليوم، تم التنديد بإضعاف الطابع الرسمي القانوني 
كما أن عدم وجود قواعد دولية إلزامية في قطاع الغابات  .قبل العديد من المدافعين عن البيئة

 Stéphane Doumbé- BILLEل يظهر القضايا الهامة المحيطة بهذا الموضوع. وتبعا 
إليها القانون  لتي يدعغابات ينعكس في الحلول اإذا كان نطاق قضايا ال االسؤال الراهن هو م

أيضا إن اإلطار الدولي المعني بالغابات، في بداية القرن الحادي  البيئي الدولي. وأضاف
مزعجة نوعا والعشرين يقدم تباينات كثيرة: األول هو بين حالة الغابات في العالم، التي هي 

والثاني هو بين التحدي ما، والنظام الدولي الذي يشير فقط إلى "صدى مكتوما" لهذه الحالة؛ 
 يضروري للتوازن االيكولوج لنظام اإليكولوجي للغابات،ممثال في إدارة مشتركة ل الدولي

يبا قومي للسياسات الغابية ، تقر والطابع القومي –اهتمامه بالبشرية  –لكوكب األرض بأكمله 
ناطق في الم المستهدف والمحدد تماماوالثالث واألخير، يسلط الضوء على الموقع،  للدول

الغطاء لغابات أو ايد والمستمر لمساحات امن الفقدان المتز  االستوائية وشبه االستوائية
 . 2الحرجي والتفاوت النسبي للمجتمع الدولي

  مبادئ الغابات: مجرد نية أو دافع للعمل؟ثانيا: 

يعترف اإلعالن المتعلق بالغابات بالدور الذي ال غنى عنه للغابات ويهدف إلى 
على نحو سليم، مع مراعاة الوظائف واالستخدامات المتعددة للغابات اإلسهام في إدارتها 

الهامة، على مستوى المناطق العظيمة من العالم  ةمهما كان نوعها في التوازنات اإليكولوجي

                                                           
1 -M. PRIEUR et S. DOUMBE-BILLE, « Droit, forets et développement durable, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 

127. 
2 - S.DOUMBE-BILLE, op.cit, p. 122. 
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منتجات الغابة األخرى غير الخشب وبرامج إعادة التشجير إلعالن على الكوكب. كما يؤكد او 
 .1والتحريج

نص هذا اإلعالن يعكس توافق آراء سياسي عالمي بشأن الحاجة إلى حماية وعليه 
، كما الغابات. وأقر اإلعالن أيضا بالدور الحاسم الذي تؤديه الغابات في التنمية المستدامة

ومن بين اإلجراءات األخرى  ،2في فصوله المتعلقة بالغابات 21جدول أعمال القرن  هأقر 
المتخذة، دعا مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الحكومات بمساعدة المنظمات 

الحماية والتنمية  تخص التسيير الدولية إلى معايير ذات قيمة علمية مؤكدة، وكذلك تعليمات
   .3ع الغاباتالمستدامة لجمي

باإلضافة إلى ذلك، عند وضع السياسات الوطنية، تجدر اإلشارة إلى أن قطع األشجار 
غياب تعريف واضح لحق الملكية الذي  :مرتبط بعوامل وطنية عديدة، وخير مثال على ذلك

 )أ(7)ب(، 1 ات في مبادئــهأن الغابــيتضمن استعمال الغابات. كذلك أقر اإلعالن بش
أنه من المناسب لفت االنتباه للمنهجيات والمعايير المنسجمة التي  14(، و)أ13)ب(، 9

 يمكن تطبيقه على المستوى الوطني جعلت من الموضوع اتفاقا على المستوى الدولي، حيث
 ويشرع هذا اإلعالن المناقشات العالمية التي تهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لإلدارة

 عمال أساسيا مشتركا للطالبين وأصحاب رؤوس األموال.التي قد تشكل  المستدامة،

                                                           
 .10)أ(، )ب(، و 8)أ(،  6إعالن الغابات، المبادئ  أنظر على سبيل المثال، - 1

 .95، ص 2015راجع أيضا، ديب كمال، "عولمة الوعي البيئي"، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
يتناول "نهج متكاملة لتخطيط إدارة  10، الفصل 15، 14، 13، 12، 11، 10في فصوله:  21أنظر جدول أعمال القرن  - 2

فهو بشأن "إدارة  12مكرس ل: "مكافحة إزالة الغابات المجاالت البرنامجية"، أما الفصل 11راضي"، والفصل موارد األ

على: "إدارة النظم اإليكولوجية الهشة: التنمية المستدامة  13النظم اإليكولوجية الهشة: مكافحة التصحر والجفاف"، الفصل 

يتحدث عن "حفظ التنوع  15ية الريفية المستدامة"، أخيرا الفصل بشأن"النهوض بالزراعة والتنم 14للجبال"، والفصل 

 البيولوجي". 
ينبغي أن تتعاون الدول في بناء القدرة الذاتية على التنمية المستدامة " الذي ينص على أنه: من إعالن ريو، 9المبدأ  - 3

وبتعزيز تطوير التكنولوجيات وتكييفها ونشرها بتحسين التفاهم العلمي عن طريق تبادل المعارف العلمية والتكنولوجية، 

  ". ونقلها، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة واالبتكارية
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مبدأ المساواة بين األجيال وفيما بين األجيال مهم بشكل خاص ألنه يمتد إلى يعتبر 
أبعد من مشروع التنمية المستدامة واالعتراف بأن الغابات يجب أن تدار بطريقة مستدامة 

لية البيئية والثقافية والروحية لألجيال الحبيئيا لتلبية االحتياجات االجتماعية، االقتصادية وا
تم ذكر هذه الرؤيا العامة لدور الغابات في تمهيد إعالن المبادئ أين تم عرض  .1والمستقبلية

الغابات على أنها عناصر تجسد عمليات إيكولوجية معقدة وفريدة من نوعها، وتوفر الموارد 
   .2االيكولوجية الالزمة الحتياجات البشرية في إطار احترام القيم

تسعى مبادئ الغابات إلى تعزيز التسيير الدائم للغابات، كما تقدم التوصيات المتعددة 
التي تهدف للعمل التي تم وضعها لزيادة التعاون الدولي والمساعدة المالية للبلدان النامية من 

 2المبادئ  ما جاء في، أجل وضع برامج المحافظة على الغابات الطبيعية، وعالوة على ذلك
التي تعترف بالهوية، الثقافة، الحقوق وكذلك مشاكل السكان )د(  12و )ب()أ( و 5)د(، 

المحليين واألصليين الذي يعيشون في الغابات وكذلك قيم معارفهم التقليدية. والتشديد على 
 .3المتعلقة بالغابات تضرورة ضمان مشاركة الشعوب المعنية في القرارا

من قبل اإلعالن في التشريعات الوطنية  ادئ إدارة الغابات المدعومةإدراج مب وعليه تم
 .4للعديد من الدول وكذلك في المخططات الحكومية الدولية

 وحدود مبادئ الغابات نطاقثالثا: 

 (sustainabilityالفكرة الجوهرية لإلعالن بشأن الغابات هي المصطلح اإلنجليزي )
المترجم إلى العربية في مصطلحات األمم المتحدة باالستدامة، وبعدها بمستدام، التنمية 

. تم اإلشارة إلى هذه الفكرة بشكل رسمي في تقرير "مستقبلنا المستدامة واإلدارة المستدامة

                                                           
 من إعالن الغابات، المرجع السابق. )ب( 2المبدأ  - 1
 )ب( من إعالن الغابات، المرجع السابق. 2المبدا  - 2

3 - Maurice MORELL, « Un regard sur la foresterie à l’horizon 2050 », Unasylva, vol. 52, n° 204, janvier 2001 

70, p. 70-76. 
4 -La Banque mondial a diffusé en 1994 une stratégie pour le secteur forestier en Afrique subsaharienne.  
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وتشكلت هذه اللجنة بقرار ، 1987المشترك" الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 
-Gro Harlem برئاسة السيدة " 1983لجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر من ا

BRUNTLANDلق األمر بتوسيع . في ميدان الغابات، يتع" رئيسة وزراء النرويج
لعائد المستدام"، في قطاع إنتاج الخشب لمجمل وظائف واستخدامات المفهوم التقني "ل

. هذا ما يعني ةأو مجموعة من النظم اإليكولوجيالغابات، المعتبر على أنه نظام إيكولوجي 
ي عام . ف1به إعالن باريس لمؤتمر الغابات العالمي العاشر بمصطلح "اإلدارة المستدامة"

 ةالبيئة والتنمية الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئترجم إعالن ريو بشأن  1993
اختيار المصطلحات باإلبقاء على التنمية  والتنمية، توافق اآلراء السياسي العالمي بشأن

صفة "دائم" ال تزال غامضة ألنها المستدامة للغابات وإدارتها. وعالوة على ذلك، فإن 
 .2استعملت في العديد من المرات ولكن لم يتم تحديد أي تعريف وتطبيقاتها ليست صريحة

ي". كجزء من "التراث العالمأوال، البد من التأكيد على أن اإلعالن ال يشير إلى الغابة 
بل على العكس من ذلك، يبقى الحق السيادي للدول في استغالل مواردها المبدأ السائد في 

: "للدول حق السيادي المتعلق بالغابات، على سبيل المثال، في صيغة هذا اإلعالن اإلعالن
 لدول لديها الحق"ا)أ(( و 1استها البيئية" )المبدأ في استغالل مواردها الخاصة تبعا لسي

 السيادي وغير القابل للتصرف في أن تستفيد من أحراجها وتديرها وتنميها وفقا لحاجياتها"
 )أ((. 2)المبدأ 

 السيما الصياغةنص إعالن الغابات، و ثغرات  البد من تسليط الضوء على بعضثانيا، 
، تم اإلعراب فيه على باإلضافة إلى ذلك ،3د الحدودة، لكونها محتشمة ومتباينة ألبعالغامض

مثال من خالل لفت االنتباه إلى أن "سياسة الغابات يجب التزامات الدول بطريقة مشروطة، 

                                                           
1 -« Gestion soutenue », Voir J. GODANT, « Le 10e congrès Forestier Mondial », paris, 1991, p. 08. 
2 -Voir le texte de la Déclaration de Rio sur L’environnement et le développement : Principes de gestion des 

foret, op.cit.   
 12؛ 10)ج(؛  9ز،ح(؛  )د، و، 8)أ(؛  7)ب( و)ج(؛  6)أ(؛  3)أ(؛  2)أ(؛  1أنظر على سبيل المثال المبادئ الدقيقة:  - 3

 )أ،ج، د(، إعالن الغابات، المرجع السابق.  13)أ، ج، د(؛ 
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 6، 5، 2األصلية" )المبادئ  أن تعترف وتحمي كما يجب الهوية، الثقافة وحقوق الشعوب
 واضح والنص يسلط الضوء مرارا على 2والتكرار 1عرض المبادئغياب النظام في  (،12و

الدور األساسي للغابات في الحفاظ على البيئة وأهمية التعاون والسياسات الدولية في حماية 
، لكن بدرجة أقل عندما يسلط التكرارعلى  النص ، يحتوي ناحية أخرى من  .هذه األخيرة

للغابات واألهمية االقتصادية، المالية والتجارة  ياالستغالل اإليكولوج أنشطةالضوء على 
 للموارد الغابية.

تعتبر مسألة السوق الدولية للخشب صعبة جدا بالنسبة للدول المصدرة للخشب  وعليه
االستوائي. حيث لم يتم التوصل إلى حل هذه القضية الشائكة عن طريق اإلعالن المتعلق 

مها بنشاط تجاري مفتوح وحر، ورفض اإلجراءات بالغابات. قد أعربت الدول األطراف التزا
بالصلة بين تجارة الخشب الدولية وضمان أن مخزون الخشب  فأحادية الجانب. أما االعترا

وتكرارا قبل أن يتم المباع مصدره الغابات المسيرة بطريقة مستدامة تم مناقشتها مرارا 
جاءت االتفاقية  2006عام (، وفي 14)أ، د(؛ و 6اعتمادها، بعد نقاش طويل )المبادئ 

الدولية حول الخشب االستوائي لتعزيز فكرة أن الخشب يجب أن يكون مصدره الغابات 
 المسيرة بطريقة مستمرة.

 النظر في المعارضة بين الشمال والجنوب: رابعا

يعتبر اإلعالن الصادر بشأن الغابات على أنه اتفاق سياسي يستند إلى تحليالت 
والجنوب، قبل أن يكون تعبيرا النتساب عالمي لمبادئ التسيير للحفاظ وأهداف دول الشمال 

ومن خالل صياغة تنازالت دقيقة جدا وغير كافية في كثير من األحيان،  ابات.على الغ
 فإنها تبرز تفهما تدريجيا بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب.

                                                           
 ، إعالن الغابات، المرجع السابق.14)ه(؛ 13)أ، ج(؛  12)د، ه(  6)أ، ب(؛  5)ب(؛  3)ب، د(؛  2المبادئ:  - 1
 ، نفس المرجع.11؛ 10)أ، ب(؛  5، ب(؛ )أ 2)أ، ب(؛  1:  المبادئ - 2
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للخدمات  يعتبر الطرف األول على أنهم متطورين وحساسين بطريقة أو بأخرى 
ومواد أخرى غابية وطنية في   اإليكولوجية واالجتماعية للغابات، ويقيمون مشاركة الخشب

، ويفكرون أكتر فأكتر في حماية الغابات. كما يرى الطرف الثاني على أن ةالحياة االقتصادي
وباعترافهم بأهمية الوظائف  ،يالغابة مصدر جد مهم في تطورهم االجتماعي واالقتصاد

فيما ولوجية للغابة، مما يدفعهم لحمايتها إلرضاء الحاجيات الالزمة لشعوبهم، وخاصة االيك
االتفاق الذي تم التوصل إليه يأخذ بعين االعتبار يخص الحطب، األراضي للزراعة والعملة. 

مخاوف الدول النامية، كما طهر المناقشات حول حماية الغابات األولية والمناطق 
  .ام الغربيحساسية من قبل الرأي الع على أنها األكثر االستوائية، المعتبرة

عارض بلدان الشمال والجنوب تالغابات باستغالل القضايا المتعلقة ال تزال ، حتى اليوم
 سيد الكربون أثناء إزالة الغاباتحول مشاركة الغابات في تخزين الكربون وإطالق ثاني أك

 االستوائيةحاليا، مستقبل الغابات  ولكن أيضا على حفظ وإدارة التنوع البيولوجي العالمي.
على أحادية موقف  الضوء الرطبة في قلب هذه المخاوف. وفي الوقت نفسه، يمكننا تسليط

. كما تلعب هذه المنطقة دول جنوب شرق آسيا في العديد من المفاوضات الغابية العالمية
المفاوض للدول المتقدمة ووسيطا للدول النامية. بعيدا عن تعارض الشمال  لم دورامن الع

لمفهوم أن جزءا من النقاش يغطي الغابات والجنوب المالحظ دائما في القضايا البيئية، من ا
  الشمالية ويوازن بين النقاش حول الغابات االستوائية الرطبة.
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 مية والغاباتإعالن ريو بشأن البيئة والتنالفرع الثاني: 

مبدأ ومقدمة تمهيدية، تهدف  27يعتبر إعالن ريو وثيقة سياسية غير ملزمة تتكون من 
ه سلوك الدول وتعبئة المجتمعات فهي أساس قانوني للسياسات البيئية للدول بصفة إلى توجي

 .1بصفة خاصة عامة وللتنمية المستديمة

 لمحة عامة عن إعالن ريوأوال: 

ن البيئة والتنمية اعتماد إعالن ريو ألساسية لمؤتمر األمم المتحدة بشأمن بين النتائج ا
مبدأ  27، حيث أن النص يتكون من ، وغالبا ما يختصر باسم إعالن ريوحول البيئة والتنمية

عام حول البيئة والتنمية. يعتبر إعالن ريو غير ملزم قانونيا وتهدف مبادئه إلى تشجيع 
في التنمية والمسؤولية المشتركة لحماية قوق الشعوب وتحديد حالحكومات لحماية البيئة 

البيئة، على سبيل المثال، يعرض هذا اإلعالن مبادئ المساواة، الوقاية، الحيطة، الملوث 
وصي بأن التنمية ال ينبغي أن وي 2الدافع، المسؤولية المشتركة والمتباينة والمشاركة السياسية

ط دمة وأن الدول المتقدمة تولي مسؤولية كبيرة بسبب ضغتعرض للخطر موارد األجيال القا
القضاء على األنماط غير  ، عالوة على ذلك، يدع األمم3مجتمعاتها على البيئة العالمية

  . 4مة لإلنتاج واالستهالكالمستدا

إعالن ريو على أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى التنمية االجتماعية والتطور  يؤكدكما 
. يتحقق هذا في 5والمساواة االقتصادي الطويل المدى هو تعزيز الروابط بين حماية البيئة 

في العالم بين الحكومات وأصحاب المصلحة  جديدة حال قبول الدول القيام بشراكة

                                                           
1  -Philippe LE PRESTRE, « Protection de L’environnement et relations internationales (Les défis de 

l’écodéveloppement) », Armand COLIN, Dalloz, paris, 2005, p. 180. 
لمبدأ (، مشاركة الجمهور )ا7 (، المسؤولية المشتركة ولكن متباينة )المبدأ3، المبادئ : اإلنصاف )المبدأ إعالن ريو - 2

 (.17(، دراسة التأثير )المبدأ 16(، الملوث الدافع )المبدأ 15(، الحيطة )المبدأ 10
 ، نفس المرجع.7،و 3المبدأ  - 3
 ، نفس المرجع.8المبدأ  - 4
 ، نفس المرجع.12و  8، 3المبدأ  - 5
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. حيث من الالزم إدماج االتفاقيات العالمية 1طاع الخاصاألساسيين للمجتمع المدني والق
 .2التي تحمي سالمة البيئة العالمية وتنمية النظام

فئات. يحدد الجزء األول من اإلعالن المفاهيم  5إلعالن ريو في  27تتمثل المبادئ 
التنمية ب صميم االهتمامات المتعلقةالبشر في  ، الذي يشير إلى أنه يقع1، مثل المبدأ العامة

. وترتبط الفئة 3الطبيعةصحية ومنتجة في وئام مع  حياةيحيوا ويحق لهم أن  المستدامة
الدول في الثانية من المبادئ لإلعالن مع نوعية البيئة ووسائل الحد من تدهورها، مثل واجب 

. تشير الفئة الثالثة لهذا 4وقف التلوث وإعادة صحة وسالمة النظام االيكولوجي لألرض
المبدأ  ، على سبيل المثالاإلعالن على الجوانب اإلجرائية لحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة

، الذي يعزز حق الجمهور في المشاركة في العملية. كما تركز الفئة الرابعة من المبادئ 10
الذي يوصي بحماية  15على مسؤولية المجتمع والدول في القرارات المتعلقة بالبيئة، والمبدأ 

ئة، على سبيل المثال، مع مبدأ الحيطة في حالة ظهور خطر حدوث ضرر الحفاظ على البيو 
يهدف إلى تشجيع مشاركة الشباب لضمان  21. المبدأ 5جسيم أو ال سبيل إلى عكس اتجاهه

فرديا أو جماعيا حماية و  على أنه على كل األشخاص 22. ويؤكد المبدأ التطور الدائم
أن الشعوب المضطهدة لها الحق في حماية البيئة  23المبدأ  الحفاظ على البيئة. يصرح

إلى ضرورة حماية الدول للبيئة في حالة نزاع مسلح  24والمواد الطبيعية. أخيرا، يدعو المبدأ 
، الذي 27وحسب المتطلبات.وفي األخير تشمل الفئة الخامسة االعتبارات العامة، مثل المبدأ 

تمتع بنظام اجتماعي وعالمي الذي بمقتضاه يمكن يؤكد أن لكل األشخاص الحق في ال
 .6تحقيق كل مبادئ اإلعالن

                                                           
 ، من إعالن ريو، المرجع السابق.10و 7المبدأ  - 1
 ، نفس المرجع.27و 26المبدأ  - 2
 ، نفس المرجع.4و 3، 2المبدأ  - 3
 ، نفس المرجع.14و 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7المبدأ  - 4
 ، نفس المرجع.20و 19، 18، 17، 16المبدأ  - 5
 ، نفس المرجع.26و 25المبدأ  - 6
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ة من خالل قد ساهم إعالن ريو بشكل كبير في حماية حقوق اإلنسان وفي بيئة سليم
كومات الوطنية والمنظمات الدولية. كما أنه سلط الضوء على ، الحجمهوروعي التعزيز 

لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان والبيئة. مشاركة الجمهور آليات الرصد واإلصالح ويسهل 
تحقق باعتراف دولي رسمي، بل فان حق اإلنسان في بيئة صحية ال يعالوة على ذلك، 

. كما تعالج مبادئ إعالن ريو قضايا مهمة دوليجب أن يصادق على هذا الحق من قبل ال
بشأن والعمل الجماعي  لمناقشةا النشر،ويساعد  قة بحقوق اإلنسان ونوعية البيئة.لها عال

، تنفيذ مبادئ اإلعالن على تعزيز وحماية كال من حقوق اإلنسان والبيئة من خالل تحديد
 وتطبيق نفس هذه الحقوق.

 ريو والمبادئ التي تسري على الغابات إعالنثانيا:  

 الفائدة من مناقشة إعالن ريو هو مالحظة طريقة تعزيز الحماية، المحافظة واإلدارة
المستدامة للنظم اإليكولوجية، ألن هذا اإلعالن يستهدف البيئة بشكل عام. لذلك تعتبر 

 مبادئ هذا اإلعالن مفيدة فيما يخص موضوع حماية "الغابة".

يحدد إعالن ريو العناصر المكونة للتنمية المستدامة التي تأخذ شكل مبادئ موجهة 
تعكس األهداف، مثل مبدأ الحيطة.  لتحديد اإلجراءات التي يجب اتخاذها للوصول لهذه

العلمية التي تدور حول االعتراف بالتغيرات المناخية المرتبطة  يةالقض 15 المبدأصياغة 
تنظيم المناخ من خالل تساهم في بشكل غير مباشر بحماية الغابات، بمعنى أن هذه األخيرة 

في يمتص ثاني أكسيد الكربون، السبب الرئيسي لظاهرة االحتباس الحراري.  ،العمل كمرشح
 إزالة الغاباتالحد من في مبدأ الحيطة مبدأ قانوني مهم بإمكانه المساعدة يعتبر  الواقع،

 . ختغير المناباستخدام الغابات كتدابير احتياطية في مواجهة 

برة في حماية، المحافظة واإلدارة بطريقة معتتساهم مبادئ إعالن ريو أن من الواضح، 
يستند هذا الفرع في الواقع، المستدامة للغابات، وفي تنمية الحقوق الدولية والوطنية للبيئة. 
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. 1تناسقةالتي تمنح تطبيقات خاصة مختلفة وممن القانون على المبادئ النظرية المختلفة، 
الدولي التقليدي والعرفي وفي القوانين الوطنية  بادئ غير الملزمة تظهر في القانون مهذه الف

من خالل الدساتير والقوانين الشكلية للبيئة. فيما يخص قانون الغابات، يتعلق األمر خاصة 
 المتباينةلكن بمبادئ الوقاية، الحيطة والملوث الدافع، اإلنصاف، المسؤوليات المشتركة و 

نموذج جديد للقيم والمبادئ  هوة المستدامة و ما هو على المحك مع التنمي والمشاركة العامة.
من اثنين ، وبالتالي استغالل الموارد الحرجية. وبصفة عامة، هناك التي توجه اإلجراءات

 واقتصاد ،حول كل شيء إلى سلعتالتي ، متضامنة: رؤية اقتصادية غير المتعارضة الرؤى 
لكوكب األرض وكل أشكاله في احتراما أكثر اجتماعية تحقيق عدالة التضامن، ل قائم على

 لحياة.ا

 مبدأ اإلنصاف -1

من إعالن ريو على  3حيث يركز المبدأ ، 2يدرج مبدأ اإلنصاف في مبدأ االستدامة
الحاجة إلى تنمية طويلة األجل لفائدة األجيال الحالية والمقبلة وتفضيل اإلنتاج الدائم حيث 

التركيز على التنمية في انسجام مع البيئة للحفاظ على الطبيعة  ، يعني هذاكان ذلك ممكنا
مع تلك القادمة. إذ يحتوي في حد ذاته على جانب اقتصادي باإلنصاف لألجيال الحالية 

من إعالن ريو بمبدأ التكامل الذي ينص  4في نفس الوقت. كما يتعلق المبدأ وايكولوجي 
أن تكون حماية البيئة جزءا ال يتجزأ من عملية  لتحقيق التنمية المستدامة، يجب" :أنه على

 ."التنمية وال يمكن النظر فيها بمعزل عنها

 نب نمو األسواق، تقلصها وتباطؤهايتناول مبدأ اإلنصاف االقتصاد، ليس فقط من جا
ولكن أيضا باعتبارها كحلقة مغلقة لإلنتاج، التحويل والعودة إلى مصدر الحياة. يجب أن 

قتصادي ايكولوجي ويحترم البيئة، وفي نفس الوقت يحترم العامل يكون التطور اال
                                                           

1 -A. KISS et J. P. BEURIER, op.cit, p. 118-121. 
2 -A. KISS, op.cit, p. 133-134. 
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والمستهلك، مما يتطلب مؤشرات للتنمية لدراسة أفضل للعالقات التكاملية بين البيئة، حقوق 
الن الغابات في نفس االتجاه. اإلنسان والتنمية البشرية المستدامة. في هذا الصدد، يتجه إع

ينبغي أن تأخذ السياسات الوطنية " :بقوله على التكامل 6على سبيل المثال، ينص المبدأ 
بعين االعتبار العالقات بين المحافظة، اإلدارة واالستغالل االيكولوجي الحي للغابات ولكل 

  .1"اباتالجوانب المتعلقة باإلنتاج واالستهالك وإعادة التدوير والتعيين النهائي لمنتجات الغ

أعاله، أحد المشاكل تتمثل في تحديد حدود النمو. إلى أي  المذكور هدفلتحقيق ال
لبيولوجي دون المساس والتنوع ا مدى يمكن لمجتمع ما أن يستخدم موارد الغابات الطبيعية

 ؟حياة أطفاله وأحفاده أو  الحياة الخاصة بهبجودة 

ال يزال  تعتبر الرؤية االيكولوجية جديدة نسبيا. مند أقل من ثالثة عقود، كان التلوث
. أما اليوم، أصبح الرأي العام أكثر وعيا ونقدا. على الرغم من أننا نواصل مرتبطا بالتقدم

وتدمير التدهور على تعزيز التقدم والنمو، لكن ال نقبل عدم المسؤولية البيئية، التلوث، 
ادي للدول الحق السي" :ما يلي إعالن الغابات علىالموارد الطبيعية. وفي هذا الصدد، ينص 

وغير القابل للتصرف في أن تستفيد من أحراجها وتديرها وتنميها وفقا لحاجاتها اإلنمائية 
االقتصادية الذي حققته، وعلى أساس سياسات وطنية تتمشى  -ومستوى التنمية االجتماعية

مع التنمية المستدامة والتشريعات، بما في ذلك تحويل مثل هذه المناطق إلى استخدامات 
ساس سياسات االقتصادية وعلى أ -في إطار الخطة الشاملة للتنمية االجتماعيةأخرى تدخل 

    .2"رشيدة الستخدام األرض

قد استخدم النموذج الحالي للتنمية الكوكب بما يتجاوز ما يمكن أن يتحمله وعالمات ل
 ، مثل ظاهرة االحتباس الحراري، الخسائرمرئية بالفعل في كل مكانالانهيار النظم الحية 

يدين ماليين البشر اليوم بحياة المعاناة ، وعالوة على ذلك .للغابات والتنوع البيولوجي هائلةال
                                                           

1 -A. KISS, op.cit, p. 133-134.  
 .إعالن الغابات، المرجع السابق)أ( من 2المبدأ  - 2
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الدفاع ال يكفي فقط . رضلالستغالل المكتف لموارد األ والجوع والبؤس، وهي نتيجة مباشرة
ى أساسي، باإلضافة إلأنه المنظور البيئي. دون أن نسأل من. و من عن التنمية المستدامة 

، أي صحيح، سواء على مستوى توزيع منصفا، كون هذا النموذج الجديد اممستداكونه 
 .1لكل الكائنات الحية عائدات أو على مستوى نوعية الحياةال

   مبدأ الوقاية -2

من أحد المبادئ العامة للقانون البيئي فهو يستلزم تنفيذ القواعد  2يعتبر مبدأ الوقاية
حيث تتمثل اإلجراءات الوقائية في األساليب التي ، 3واإلجراءات الستباق أي مساس بالبيئة

يمكن من خاللها منع حدوث التدهور البيئي في أي صورة من صوره المختلفة، أي منع 
. لذلك 4وعليه فإن اإلجراءات الوقائية غير مرتبطة بظهور التدهور البيئي ،وقوعه أصال

 يجب أن تأخذ هذه القواعد بعين االعتبار ألحدث التطورات التقنية.

. ويطبق في حال معرفة المخاطر معه إلى مبدأ االحتياط دون المزج المبدأ يميل هذا
واإلدارة البيئية  للتراخيص المسبقةنية البيئية والتي تسير عن طريق تنفيذ اإلجراءات القانو 

(. أيضا تستلزم الوقاية التدقيق ISO 14001 – 14001سبيل المثال: المعيار إيزو على )
 ية(بيئوجهة نظر  : تباشر المؤسسات بإجراء تقييمات بيئية لتحسين مرافقها منالبيئي )مثال

كأداة وطنية، لألنشطة المقترحة التي يضطلع بتقييم األثر البيئي، " :ر البيئيالتأثيدراسات و 
ار ألحد السلطات يحتمل أن تكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة، والتي تكون مرهونة بقر 

 .5الوطنية المختصة"

                                                           
1 -Geraldine FROGER et al, « Quels acteur pour quel développement », 2005, 288 p. 
2 -Denis ALLAND, « Droit international public », PUF, Paris, 2000, 722, p. 735-736. 

 ، المرجع السابق.، من إعالن ريو19و 17، 14المبادئ : انظر  - 3
 "، دار النهضة العربية االقتصاد والبيئة، دراسة بعض الجوانب االقتصادية لمشكالت البيئة عبد هللا الصعيدي، " - 4

 . 100-99، ص 1993
 .17إعالن ريو، المرجع السابق، المبدأ  - 5
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 ر القضاء على تسرب المواد الخطرةكما يهدف هذا المبدأ إلى التقليل وإذا أمكن األم
ينبغي التحكم، والسيما الملوثات المحمولة جوا، بما فيها " :يز المواد والمناهج األقل تلويثاوتعز 

تلك التي تؤدي إلى رواسب حمضية، التي تضر بصحة النظم االيكولوجية للغابات على 
إن تقييم اآلثار البيئية المترتبة عن أي  .1واإلقليمية والعالمية"األصعدة المحلية والوطنية 

ئة هو واحد من أهم األدوات لمنع التلوث عند مشروع من المحتمل أن يتسبب في إضرار للبي
المتوفرة بتكلفة اقتصادية نيات المتاحة اتخاذ القرارات. فيجب أن يتم ذلك باستعمال التق

 . 2مقبولة. حيث أن الوقاية تعتبر بصفة عامة خير من العالج

ما  ىالمتعلق بالغابات، الذي ينص عل البيانكما تم التأكيد على مبدأ الوقاية من قبل 
موارد الغابات وأراضي الغابات إدارة مستدامة للوفاء بالحاجات البشرية ينبغي أن تدار يلي: "

ألجيال الحاضر والمستقبل. وتتعلق  والثقافية والروحية ةواإليكولوجياالجتماعية واالقتصادية 
 واألغذيةهذه الحاجات بمنتجات الغابات وخدماتها، مثل الخشب والمنتجات الخشبية والمياه 

والعلف والدواء، والوقود، والمأوى والعمالة واالستجمام وموائل الكائنات البرية وتنوع المناظر 
، وغير ذلك من المنتجات الحراجية. وينبغي اتخاذ الطبيعية ومصارف الكربون ومستودعاته

 تدابير مناسبة لحماية األحراج من اآلثار الضارة للتلوث بما في ذلك التلوث الجوي،
 .3"لظة على قيمتها المتعددة بالكاموالحرائق، واآلفات واألمراض، من أجل المحاف

في نفس السياق، على الحكومة منع التلوث المتسبب في تدهور النظم اإليكولوجية 
إطارا ينبغي أن توفر السياسات واالستراتيجيات الوطنية " الغابية من خالل تنفيذ برامج لمنعه:

                                                           
 .15بالبيئة والتنمية : مبادئ إدارة الغابات، المرجع السابق، المبدأ تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني  - 1
"، دار النهضة  ولي للبيئةمبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئة، دراسة في إطار القانون الد محمد صافي يوسف، " - 2

 . 59، ص 2007 العربية
  .بيان الغابات، المرجع السابق)ب( من  2المبدأ  - 3
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غابات في ذلك تنمية وتعزيز مؤسسات وبرامج إدارة الغابات وأراضي اللزيادة الجهود، بما 
  1."ةوحفظها وتنميتها المستدام

 مبدأ الحيطة -3

، فأصبح موضوع نقاش 2دخل مبدأ الحيطة إلى الساحة الدولية في نهاية الثمانينات
حيث ألنه يطالب بعدم مباشرة أي نشاط دون التحليل الكامل لنتائجه على اإلنسان و البيئة، 

، لكونه ذات أهمية قصوى من 3من إعالن ريو من قبل العديد من الدول 15تم تطبيق المبدأ 
اليقين العلمي حيث اإلدارة المستدامة، ولكنه معقد التنفيذ كونه يتطلب تقييما في سياق عدم 

ئة، لغرض الوصول البيعلى وأخطار األضرار الجسيمة التي ال رجعة فيها على الصحة أو 
ومن سوء الحظ لم يندرج في اإلعالن  4من المخاطر أو البحث عن حل أخرإلى وسيلة للحد 
 .المتعلق بالغابات

دون األخذ بعين االعتبار  ةاقتصاديتنمية عرض مبدأ الحيطة يوضح أننا ال نريد 
األخطار التي تدور حول البيئة وصحة اإلنسان. حيث ظهر هذا المبدأ في جمهورية ألمانيا 

 5الستينات. وذلك استجابة لقضية األمطار الحمضية وتدهور الغابات في أواخراالتحادية 
ا الهواء وبحلول عام صدر قانون الحماية ضد اآلثار الضارة للتلوث البيئي التي ينتجه

واألمطار واالهتزاز وظواهر مشابهة. وقد أشار إلى التزام من منشغلي المرافق السياسية 
العامة إلى اتخاذ جميع التدابير الالزمة والمعقولة للتعامل مع المخاطر المحتملة لحماية 

                                                           
 السابق. المرجع)أ( من بيان الغابات،  3المبدأ  - 1

2  -Denis ALLAND, op.cit, 723, p. 736. 
3 -Raphael ROMI avec la collaboration de Thomas DUBREUIL, Sandrine ROUSSEAUX et Mary SANCY 

« Droit international et européen de l’environnement », 2e édition, Montchrestien, mars 2013, p. 55-56. 
4 -Pascale MARTIN-BIDOU, « Le principe de précaution en droit international de l’environnement », RGDIP 

octobre-décembre, 1999, N° 3, 631, p. 631-666. 

- J. M. ARBOUR, « Le principe de précaution dans le contexte du commerce international : une intégration 

difficile », Lés Cahiers de droit, vol. 43, N° 5, 2002, 5, p. 5-37.  
5 -En 1970 la décennie, Les «Grunen », les écologistes allemands, contribuent à développer le 

« Vorsorgeprinzip » (principe de prévoyance), qui incite les entreprises à mettre en œuvre les moyens propres à 

respecter L’environnement, sans nuire à leurs préoccupations économiques. Les recherches devront aussi ne pas 

épuiser les ressources naturelles. 
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إن المسؤولية اتجاه األجيال المقبلة " . حيث تمت صياغة المبدأ على النحو التالي:1البيئة
تتطلب أن يتم الحفاظ على األسس الطبيعية للحياة، لتجنب أنواع الضرر التي ال رجعة فيها 

يتطلب أن األضرار التي لحقت العالم الطبيعي مثل تدهور الغابات، كذلك مبدأ الحيطة 
تم . و 2"ظروف والفرص)الذي يحيط بنا جميعا( يمكن تجنبها في وقت مبكر اعتمادا على ال

يعرفه من إعالن ريو، الذي  15في المبدأ  السيماعلى المستوى الدولي، و  بعد تناوله فيما
من أجل حماية البيئة تتخذ الدول على نطاق واسع، تدابير احتياطية : "على النحو التالي

حسب قدراتها وفي حالة ظهور أخطار ضرر جسيم أو أخطار ضرر ال سبيل إلى عكس 
هه، ال يستخدم االفتقار إلى اليقين العلمي الكامل، وسببا لتأجيل اتخاذ تدابير تتسع اتجا

 ."بفعالية التكاليف لمنع تدهور البيئة

ما يعتبر هذا المبدأ القانوني دليل للعمل وليس "قاعدة" تفرض قرارا أو نتيجة معينة. ك
 ا للظروف ولكن تطبيق مبدأتبعأن تختلف  سيةيمكن للقرارات واإلجراءات اإلدارية أو السيا

 جد فعال في إطار الحماية ومعالجة مشاكل اإلدارة. وبالتالي، من المهم إدراج هذاالحيطة 
ظة المبدأ في التشريعات والسياسات الملموسة التي تضع تدابير إدارية تتوافق ومشاكل المحاف

تطبيقات محدد. بدون على الغابات، وكذلك مباشرة اإلجراءات التي يتعين اتخاذها في سياق 
يا قد ال يكون له تأثيرا عملفإن هذا المبدأ حتى إن تم إدراجه في قانون أو سياسة، عملية، 
 يذكر. 

                                                           
1-Jules HOUTMEYERS, Belgochlor FEDICHEM, Bruxelles, « Livre blanc du Chlore », novembre 2004, p. 5. 
2-La responsabilité envers les générations futures exige que les bases de la vie soient préservées et que des types 

irréversibles de dommage, comme le dépérissement des forets, soient évités, ainsi le principe de précaution exige 

que les dommages causés au monde de la nature (qui nous entoure tous soient évités à l’avance et en fonction 

des circonstances et des possibilités ».      
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بعض  مكوارألستاذ لطبقا . 1اتقانون الغابيجب أن يعزز مبدأ الحيطة تطوير كما 
القوانين التابعة للغابات تغطي على نطاق واسع مفهوم االستدامة وتشمل أيضا الحيطة: 

 .19992لسنة  بيقوزموالم 1999، جزر القمر لسنة 1996قوانين بوليفيا لسنة 

اتخاذها على المدى  فعالية بيئية للتدابير واإلجراءات التي يجب 15يتطلب المبدأ 
لتوقع، منع وتخفيف هامة للبحث عن بدائل وحلول تطبيقية أداة سياسية الطويل باعتباره 
 .التهديدات البيئية

لب ، حتى إذا تطيجب إدماج هذا المبدأ في سياسات المحافظة وإدارة الموارد الغابيةإذا 
تطبيقه الفعال بعض التعديالت القانونية، السياسية والدستورية واإلدارية التي تجعل من 

 .لوطنيالمصادقة عليه على المستوى االسهل 

أوجه عدم  تطبيق مبدأ الحيطة تحليل أفضل المعلومات المتاحة والتعرف على يستوجب
العلمية المتوفرة، من المهم أيضا أن ندرك والفجوات. باإلضافة إلى المعلومات  اليقين

لموارد الغابية المعارف التقليدية للسكان األصليين في العديد من حاالت المحافظة على ا
ية وعند اتخاذ القرارات التي تمس بأراضيهم. يتطلب تقييم وتحليل المخاطر غير المؤكدة شفاف

 مؤسسات العلمية.ال

وإدارة الموارد الغابية، يمكن أحيانا تحديد الحظر الصارم لحفظ هذا المبدأ مال عند استع
بحدوث ضرر طارئة لتفادي األخطار الوشيكة، أو التهديد اتخاذ تدابير  لألنشطة، في حالة

، مثل انتشار األنواع الغازية، حيث من المحتمل أن تكون ال رجعة فيه الذي ال يمكن تفاديه
تدابير الحيطة  نتيجة لخطأ تطبيق هذا الوضع غالبا ما يكون عالة. غير ف األخرى  اإلجراءات

طر في بعض الحاالت، من األفضل إدارة المخامرحلة مبكرة من الخطر.  األكثر اعتداال في
                                                           

1 -Nicolas de SADELLEER, « Les principes de pollueur - payeur, de prévention et de précaution essaie sur la 

genèse et la portée juridique de quelque principes du droit de l’environnement », Bruylant, Bruxelles  

universités-Francophones, 1999, 437 p.   
2 -Mohamed. Ali. MEKOUAR, op.cit, p.150.  
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عدم اليقين  تألف من نهج إلدارة الموارد مع دمجالتي ت اإلدارة التكيفية،من خالل المحتملة 
. ال يوجد هناك مستوى عال من اليقين بشأن تأثير اإلجراءات اإلدارية وعدم كفاية المعلومات

الدورية  مراجعةال ، مع المراقبة الدقيقةدقيقالتخطيط السياق ، حتى في الشك في مواجهة
 .1للتعليقات وتعديل القرارات في ضوء المعلومات الجديدة

لتهديدات التي تصدي للمبدأ الحيطة روابط وثيقة مع المبادئ األخرى ذات الصلة لل
الوقاية والعدل بين وداخل تتعرض لها النظم االيكولوجية الغابية. يتعلق األمر خاصة بمبادئ 

األجيال، ما يعزز حق الجميع في التنمية، في بيئة صحية وايكولوجية متوازنة ومسؤولية 
. فيجب أن يحترم هذا المبدأ 2حيطة بهممبالبيئة الالجميع فيما يخص األضرار التي تلحق 

القرار بهدف بدأ آخر، يجب تحليل أثار مع متعارضه حق اإلنسان في البيئة وفي حالة 
 لوصول إلى حل متوازن.ا

 مبدأ الملوث الدافع -4

يعد مبدأ الملوث الدافع من بين أهم المبادئ القانونية التي تحقق التنمية المستدامة 
. تم تخصيص المبدأ 3بشكل كبير وفعال، كونه مرتبط بالجانب االقتصادي للنشاطات الملوثة

ينبغي " :ما يلي للملوث الدافع، الذي ينص على من إعالن ريو المعني بالبيئة والتنمية 16
أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع استيعاب التكاليف البيئية داخليا، واستخدام األدوات 

آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي االقتصادية، 
الواجبة للصالح العام، ودون  يتحمل،من حيث المبدأ، تكلفة التلوث، مع إيالء المراعاة

  ".اإلخالل بالتجارة واالستثمار الدوليين
                                                           

1 -J. CAZALA, « Le principe de précaution en droit international », Lyon, Anthemis, 2006, 494 p. 

-Ph. ICARD, « L’articulation de l’ordre juridique communautaire et des ordres juridique nationaux dans 

l’application du principe de précaution », RJE, N° spécial, 2000, p. 29. 
 ، المرجع السابق.14و 13، 4، 3، 1أنظر إعالن رىو، المبادئ  - 2

 
دكتوراه علوم في  شهادةلنيل  ، أطروحة مقدمة"الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة"حسونة عبد الغني،  - 3

 . 2013-2012الحقوق تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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إسنادها اإلنتاج، عن طريق مخالفات عن يحمل هذا المبدأ مسؤولية الملوثين وبالتالي 
، وفي بعض الحاالت هتسببوا في الوقاية والتقليل من التلوث الذيالمصاريف المتعلقة بإلى 

 في البيئة. نبعثةية النفايات المكمو ، حسب نوع 1إصالح األضرار

، ألنه ستعادةاالبل  ،ومع ذلك، ينبغي أن يفهم أن القصد من هذا المبدأ ليس المعاقبة
التلوث في المجتمع ككل، األمر الذي  فيلايتعلق بمبدأ نظام اقتصادي، تطبيقه يقلل من تك

 يثير الكفاءة االقتصادية.

ابية لفهم أن الموارد الطبيعية الغ الدافع هو أيضا مبدأ حماية مفيد كما أن مبدأ الملوث
نادرة ولها قيمة وأن استهالكها يؤدي إلى تلوث وتدهور الغابات الذي ينتج عنه نقص في 

  .هذه الموارد

ر القضاء أو إلغاء الدعم والسياسات األخرى التي تولد االستخدام غي دولينبغي على ال
ي عين من أن التكاليف الكاملة الستخدام هذه الموارد تؤخذ ف التأكدالغابات و المستدام لموارد 

الح )نظام إص الشهاداتمثل  وفقا للملوث الدافع، ،االقتصادية صكوكالبمساعدة االعتبار 
 أنظمةحوافز و ، الضرائب ورسوم المنح االستثمار واإلعاناتاألضرار البيئية(، الغرامات، 

 الترابط أو إيداع الودائع. 

 مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن متباينة -5

يقترح إعالن ريو أن تعتمد الدول تشريعات بيئية فعالة، أكثر مالئمة للظروف المحلية 
(. وتنعكس هذه الرؤيا في مبدأ اعتراف الدول بالمسؤوليات المشتركة ولكن 11)المبدأ 

 :ما يلي من إعالن ريو( الذي ينص على 7البيئة )المبدأ المتباينة فيما يخص قضايا حماية 

                                                           
معة ، مذكرة ماجستير في الحقوق، جا"مبدأ الحيطة في إنجاز االستثمار وموقف المشرع الجزائري"عنصل كمال،  - 1

 . 153، ص 2007 ،جيجل
-Voir : P. MARTIN-BIDOU, op.cit, p. 660. 
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تتعاون الدول، بروح من المشاركة العالمية، في حفظ وحماية واستعادة صحة وسالمة النظام "
وبالنظر إلى المساهمات المختلفة في التدهور العالمي للبيئة، يقع على ، االيكولوجي لألرض

وتسلم البلدان المتقدمة النمو بالمسؤولية  تباينة.سؤوليات مشتركة وإن كانت معاتق الدول م
التي تتحملها في السعي، على الصعيد الدولي، إلى التنمية المستدامة ، بالنظر إلى الضغوط 
التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية، وإلى التكنولوجيا والموارد المالية التي 

  ".تستأثر بها

ال اثن اتفاقية التغير المناخي )التي سنتطرق لها الحقا( تمنح مم 1فقرة 3كما أن المادة 
تحمي األطراف " :لكن المتباينة. حيث تنصأخر أين اعترفت الدول بمسؤوليتها المشتركة، و 

النظام المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة، على أساس اإلنصاف: ووفقا 
أخذ متباينة، وقدرات كل منها. وبناءا على ذلك، ينبغي أن تلمسؤولياتها المشتركة، وان كانت 

 البلدان المتقدمة النمو األطراف مكان الصدارة في مكافحة تغير المناخ واآلثار الضارة
 ."المترتبة عليه

نتشمل المسؤو  . األول يتعلق بالمسؤولية 1ليات المشتركة ولكن المتباينة عنصري
لى المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. والثاني يتناول حماية البيئة عللدول عن  المشتركة

لة بيئية وقدرة الدول على منع أو الحد من الحاجة إلى مراعاة الظروف المختلفة لكل مشك
األطراف المشاركة في يطلب من . أوال، ينالخطر. لتطبيق هذا المبدأ هناك على األقل عواقب

تفرض المعايير البيئية قد يعترف بأن اكل البيئية. ثانيا، اتخاذ تدابير دولية للسيطرة على المش
            والوسائل التقنية. مختلفة على الدول وفقا لدرجة مسؤوليتهاالتزامات 

مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة يقر بوجود نوعين من أوجه عدم المساواة بين الدول: 
خر بشأن المسؤولية المنسوبة لهم نتيجة للحالة واآل، المالية المتاحةأحدهما يتعلق بالموارد 

                                                           
1 -A. KISS et J. P. BEURIER, op.cit, p. 134-135. 

-Philippe SANDS, « Principles of International Environmental Law », 2éme éd, Cambridge University Press 

2003, p. 285-290. 
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فإن هذا المبدأ يرسي عدم المساواة االقتصادية الحقيقية، فضال السيئة للبيئة. وبعبارة أخرى، 
 مبررات العلمية والحجج التاريخيةعن التمييز بين درجة االلتزامات القانونية، استنادا إلى ال

إلى  مما يجعل من الممكن إعادة التوازن  أصلي، وبالتالي يشكل مبدأ سياسي وقانوني
س أي ع ذلك، لم تأسوالتنمية المستدامة. وم الدولي لقانون ميزان ا العالقات بين الدول في

ولذلك، في انتظار ظهور نظام ملزم  من أجل تنفيذه على نحو فعال.شرعية على السيطرة 
وغيرها من مجموعات قانونا، يجب إقامة شراكة عالمية حقيقية بين الدول والمنظمات الدولية 

 .1ةالمهتم المجتمع المدني

المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة بااللتزامات المشتركة للدول فيما يخص  تتجلى
عتبار الخصائص، الموقع والعوامل التاريخية المتعلقة حماية الموارد البيئية مع األخذ بعين اال

ويتجلى هذا المبدأ في المعايير البيئية المتباينة، المحددة على أساس مجموعة من  2بكل دولة
العوامل، بما في ذلك المتطلبات والظروف الخاصة، ومستقبل التنمية االقتصادية 

المسؤوليات المشتركة لكن يمكن تطبيق والمساهمات التاريخية للمشاكل االيكولوجية. كما 
المتباينة حتى وإن لم يكن لدولة ما ملكية الموارد أو عندما تكون خاضعة لوالية قضائية 

 حصرية لدولة ما، أو عندما تكون مجرد مسألة ذات مصلحة قانونية مشتركة.

على أن القانون الدولي، فإن إعادة التأكيد في ظل الغابات حماية ي سياق البحث عن ف
"المسؤوليات هي مشتركة، ولكن متباينة" ال تعني إعادة االنتداب، يتعلق األمر باالعتراف 

 نمية المستدامة. وبالنسبة للغابةبالدور األساسي والمالي للدول المتقدمة في تطبيق تدابير الت
ها وفقا ينبغي االضطالع باإلدارة المستدامة للغابات واستخدام" يتجلى هذا المبدأ كما يلي:

                                                           
1 -Claude IMPERIALI (éd.), « L’effectivité du droit international. Contrôle de la mise en œuvre des conventions 

internationales », Collection "Coopération et développement" dirigée par Jacques Bourrinet. Centre d’études et 

Recherches Internationales et Communautaires Université d’Aix-Marseille III, Économica, Paris 1998,  p. 7-24, 

291 p. 
على سبيل المثال، يشكل حوض الكونغو منطقة غابات شاسعة، معظمها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتمتد  - 2

قيا الوسطى، والكونغو غابات حوض الكونغو من الكامرون إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورا بجمهورية أفري

 برازافيل، وغينيا االستوائية  والغابون. 
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للسياسات واألولويات اإلنمائية الوطنية  واستنادا إلى مبادئ توجيهية وطنية سليمة بيئيا. 
وينبغي أن يؤخذ في االعتبار عدد صياغة هذه المبادئ التوجيهية المنهجيات والمعايير ذات 

   1".الصلة المتفق عليها دوليا، حسب االقتضاء وفي حالة االنطباق

للدول مسؤوليات ، أن 71( في مادته 10+ غ )ريور و وهانسبكذلك اعترف مؤتمر ج
 مشتركة ولكن متباينة.

              ركة مبدأ المشا -6

وجه  ، يستجيب على1992الذي تم إقراره في قمة األرض بريو عام  مبدأ المشاركة
لدولة افشل إدارة اعتماد نظام قانوني يتكيف والتنمية المستدامة. أمام  التحديد إلى الحاجة إلى

مرا ذا للنظم االيكولوجية الغابية وتنمية الديمقراطية التمثيلية، أصبح دور السكان المحليين أ
 أهمية مطالبة بحماية الغابات بنفسها.

تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه " :10في المبدأ  92-في ريو تم تأكيد المشاركة
المستوى المناسب. وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة بمشاركة جميع المواطنين المعنيين، على 

على الصعيد الوطني، للحصول إلى ما في حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة  
اح بالبيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالموارد واألنشطة الخطرة في المجتمع، كما تت

شجيع توعية وت ول بتيسيرلكل فرد فرصة المشاركة في عمليات صنع القرار. وتقوم الد
 على نطاق واسع. وتكفل فرص الوصولالجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات 

 ."النتصافبفعالية إلى اإلجراءات القضائية واإلدارية، بما في ذلك التعويض وسبل ا

 عناصر هي: الوصول إلى المعلومات يتمحور مبدأ المشاركة العامة حول ثالثة
المشاركة العامة في صنع القرار والوصول إلى العدالة من أجل البيئة. ينمي العنصر األول 

                                                           
 )د(. 8تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية : مبادئ إدارة الغابات، المرجع السابق، المبدأ  - 1
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التي تحتفظ بها السلطات العامة، الثاني يعزز مشاركة اطالع الجمهور إلى المعلومات 
يمتد لشروط الوصول إلى العدالة.  الجمهور في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة والثالث

إعطاء الحق في حصول أي شخص على المعلومات على هو  ا المبدأهذ من هدفوال
ال، وعلى مستوى جميع  مستوى السلطات العامة، سواء لديهم مسؤوليات تجاه البيئة أم

نيابة عن  وظائف المشغلين، بما في ذلك العاملون في القطاع الخاص، الذين يؤدون 
 نيشمل األشخاص الطبيعيي مفهوم "الجمهور" هو أيضا واسع: فهوالعامة.  شخاصاأل

واألشخاص االعتباريين، ويضع في نفس المستوى المواطن المعزول وألئك المجتمعين في 
 الجمعيات.

والسكان  2، الشباب1النساءفئات أخرى: وفقا إلعالن ريو، تخص المشاركة العامة 
للسكان األصليين ومجتمعاتهم والمجتمعات المحلية األخرى دور حيوي " :والشعوب األصليين

وينبغي أن تعترف في إدارة وتنمية البيئة بسبب ما لديهم من معارف وممارسات تقليدية. 
الدول بهويتهم وثقافتهم ومصالحهم وأن تدعمها على النحو الواجب وتمكنهم من المشاركة 

 3".بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة

 لهم هذه األخيرة مورد حيوي للدخلعلى الغابات، تمثل بالنسبة للمجتمعات التي تعتمد 
ات ناء وأيضا رصيدا ثقافيا. تصبح بذلك عنصرا هاما لتلبية احتياجالبالغداء، الوقود، مواد 

 هؤالء السكان وبيئة مواتية للحفاظ على النظم االيكولوجية واألنواع.

ن المحليين بالوسائل القانونية بطريقة تسمح بحماية الغابات للسكاوعليه يجب النهوض 
 إن القيم الجديدة، النمو السكانيف والمحلية. ومع ذلك، وإدارة االستعماالت المجتمعية

ضغط لمال دفعت العديد من هذه الشعوب إلى ممارسة صول إلى األسواق والحاجة إلى االو 

                                                           
 من إعالن ريو، المرجع السابق. 20المبدأ  - 1
 ، نفس المرجع.21المبدأ  - 2
 ، نفس المرجع. 22المبدأ  - 3
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امة" في وسط هذه التغيرات، من الضروري وضع . لتحقيق "االستد1متزايد على غاباتهم
 عتمد على الغابات وتعزيز القواعدالموارد للمجتمعات التي تعلى صول الحتشريعات تضمن 

  .دولي، التشريعات الوطنية والقانون الغابي التالعادا

 : االتفاقيات الموقعة في ريو وحماية الغاباتالفرع الثالث

الموقعة في ريو والتي ال تستهدف بشكل مباشر حماية الغابات ذات  تفاقياتتبقى اال
ن ، االتفاقية اإلطارية بشأفي ريومدت االتفاقيتين التي تم اعتمادهما ، حيث استصلة وثيقة

هر وأظتغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي من سياق معقد، أدت إلى العديد من المناقشات 
ن المصالح المختلفة للدول. توضح هذه االتفاقيات أهمية تطبيقهما صعوبة التوفيق بي
الغابية وهشاشة هذه األخيرة للحد من نتائج التغير المناخي المحافظة على ثروة الموارد 

 نهاتين االتفاقيتي وعليه سنتطرق في هذا العدد إلى مدي مساهمةوفقدان التنوع البيولوجي. 
المعتمد خاصة  21رن ذلك جدول أعمال القوكا، في تعزيز حماية الغابات وحفظه الدوليتين

 .الشق المتعلق بحماية الغابات

  تغير المناخ االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن :أوال

 1992مايو  9بتاريخ  2تغير المناختم اعتماد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
، حيث 3دولة طرفا 186عليها بعد أن وقعت  1994مارس  21ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

                                                           
1 -Charles BRRIGHT and Michael GEYER, « For a United History of the World in the Twentieth Century » 

Radical History Review, N° 39, 1987, 69, p. 69-91. 
كما يلي: "مصطلح  1992من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لسنة  2تغير المناخ في المادة  فيعر - 2

تغير المناخ يعني تغيرا في المناخ يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في 

 لى التقلب الطبيعي للمناخ، على فترات زمنية متماثلة".تكوين الغالف الجوي العالمي والذي يالحظ باإلضافة إ
3 -Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Nations unies 

(FCCC/INFORMAL/84), (GE. 05-62221 (F) 180705 260705), 1992. Disponible sur le site : 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf, consulté le 11/04/2017. 

 االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ، متوفرة أيضا باللغة العربية، على الموقع:  -
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convarabic.pdf, consulté le 11/04/2017. 

-Voir aussi :Intergovernmental Penel on Climate Change, Forty –Sixth session of the IPCC took, Montreal 

Canada, 6-10 September 2017. Disponible sur le site : 

www.ipcc.ch et www.ipcc.ch/scripts/_session_template.php?page=_46ipcc.htm, consulté le 01/06/2017. 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convarabic.pdf
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/scripts/_session_template.php?page=_46ipcc.htm
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إعداد برامج وطنية، وحيثما يكون ذلك مالئما، إقليمية، تتضمن  على جميع األطراف" أكدت
تدابير للتخفيف من تغير المناخ عن طريق معالجة االنبعاثات البشرية المصدر من غازات 

االنبعاثات، بحسب الة هذه الدفيئة التي ال يحكمها بروتوكول مونتريال، بحسب المصدر، وإز 
ج واتخاذ تدابير لتيسير التكيف بشكل مالئم مع تغير المناخ، وتنفيذ تلك البرام المصرف

   1".ونشرها واستكمالها بصفة دورية

لية الالزمة للتصدي لتغير المناخ. تتألف من تفاقية على الجهود الحكومية الدو االتركز 
التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق في مادة ومرفقين. تظهر البلدان  26، وةالديباج

. جوهر هذه 2قائمة المرفق األول، هذه الدول لديها بعض خطوط العرض في تنفيذ التزاماتها
تتعلق بأدائها  26إلى  7، في حين أن المواد من 6إلى  1االتفاقية يكمن في المواد من 

 القانوني واإلداري.  

ر المناخ المصطلحات المستخدمة، على سبيل المثال من اتفاقية تغي 1 ةتعرف الماد
"االنبعاثات"، "غازات الدفيئة"، "تغير المناخ"، "اآلثار الدارة"، "المنظمة "النظام المناخي"، 

أهداف هذه االتفاقية وجميع الصكوك  2اإلقليمية للتكامل االقتصادي"، الخ. وتحدد المادة 
لة بمكافحة تغير المناخ. والهدف من اتفاقية تغير فهم جميعا ذو صالقانونية ذات صلة بها؛ 

 الصناعات الملوثات من المناخ هو التصدي لتغير المناخ عن طريق خفض انبعاثات
تقليل الو  تدمير طبقة األوزون الغرض من هذه االتفاقية منع السيارات وغيرها من المصادر. 

 :على أن 2تنص المادة  . وعليه...عملية التصحر، الخو  من ظاهرة االحتباس الحراري 
 لة بها قد يعتمدها مؤتمر األطرافالهدف النهائي لهذه االتفاقية، وألي صكوك قانونية متص"

هو الوصول، وفقا ألحكام االتفاقية ذات الصلة، إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في 
 ناخيجانب اإلنسان في النظام الم يحول دون تدخل خطير منالغالف الجوي عند مستوى 

                                                           
 )ب(، من اتفاقية التغير المناخي. 1الفقرة  4المادة  - 1
وبلدان اتحاد  1992البلدان المدرجة في المرفق األول: البلدان التي كانت أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في عام  - 2

 الجمهوريات االشتراكية السوفياتية  التي تسمى االقتصاد في مرحلة انتقالية.   
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وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم االيكولوجية أن تتكيف 
بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج األغذية للخطر، وتسمح 

  ."تنمية االقتصادية على نحو مستدامبالمضي قدما في ال

 اإلنصاف الذي يعترف من جهة، مبادئها التوجيهية، مثل 3تفاقية في مادتها اال وأقرت
مبدأ و  ة أخرى.بشرعية السعي لتحقيق النمو االقتصادي، ومشروعية التنمية من جه

: المسؤولية التاريخية المسؤولية المشتركة لكن المتباينة، التي تتمحور حول ثالثة جوانب
والتكيف المتباين للبلدان، المشاكل، قدرة االستجابة للدول المتقدمة فيما يخص أسباب 

والسيما من حيث ثروتهم وتنميتهم االقتصادية، ووجود االحتياجات األساسية، وخاصة للبلدان 
اعتماد مبدأ  أيضا لنظم االيكولوجية. وأخيرا، تما واألكثر اعتمادا على حسن سير األكثر فقرا

     لألنشطة البشرية. الحيطة للتخفيف من خطر زعزعة االستقرار المناخي نتيجة 

وتحدد التزامات مجموعات  3مبادئ المادة على تفاقية نفس االمن  4المادة  تأكد
مختلفة من البلدان على أساس مبادئ محددة مثل الحاجة إلى حماية النظام المناخي على 

للمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة للبلدان، والحاجة الملحة التخاذ  أساس اإلنصاف وفقا
من االتفاقية أهمية البحث  5ة. كما تناولت المادة في غياب األدلة العلمي تياطيةحتدابير ا

 بشأن تغير المناخ وآثاره. وأخيراالتعليم والتدريب والتوعية العامة  6والرصد المنتظم، والمادة 
بشأن  ها ومواصلة المفاوضاتمن رصد تنفيذ للسماحمجموعة من المؤسسات  تفاقيةاالتضع 

 أفضل السبل لحل المشاكل. 

، أن االتفاقية اإلطارية تطرقت بطريقة غير مباشرة إلى مبدأ الفعالية نالحظ
على نحو  ةفي التنمية االقتصادي قدما ... تسمح بالمضي" :2االقتصادية، والسيما في المادة 

مع األخذ بعين االعتبار بأن التنمية االقتصادية ركن أساسي في تبني تدابير للحد  "،مستدام
 :9 ليات صنع القرار في المادةومبدأ تمثيل جميع البلدان وشفافية عم من التغير المناخي
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تنشأ بموجب هيئة فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لتزود مؤتمر األطراف، حسبما يكون "
ته الفرعية األخرى، بالمعلومات والمشورة في الوقت المناسب بشأن المسائل مالئما، وهيئا

  ".ةالمتصلة باالتفاقيالعلمية والتكنولوجية 

يجب " على أنه: 11)ح( و7باإلضافة إلى ذلك، تنص االتفاقية اإلطارية في موادها 
خاصة لهذا ة إنشاء آلي على األطراف السعي لتعبئة الموارد المالية الالزمة عن طريق

      ."الغرض

أنها تلعب دورا حيويا  حيث بعملية المحافظة على الغاباتاالتفاقية  ومن هنا، ترتبط
(، الذي يعتبر السبب 2COفي تنظيم المناخ عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون )

، أدت مفاوضات األطراف إلى اعتماد بروتوكول 1997في سنة  الرئيسي لالحتباس الحراري.
الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، الذي يعتبر أول التزام عالمي  1كيوتو

، وأولى 2واضح بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والحفاظ على الغالف الجوي لألرض
خبعض االهتمام للغابات في سياق مكافحة   Stéphane ل بالنسبة .3تغير المنا

DOUMBE-BILLE  تعتبر الغابات اآلن واحدة من أفضل المقاومات ضد تغير
 .4المناخ

                                                           
وتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ المعتمد في الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف بر - 1

 FCCC/INFORMAL/83 (A))، المنشور لألمم المتحدة باللغة العربية: 1997ديسمبر  11في كيوتو باليابان، في 

GE.05_61644 070605 070605)، 2005 ،24الموقع: ص. متوفر على 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kparabic.pdf 01/06/2017، تم االطالع عليه في.   

ببدء  المتعلقة 25، وبعد استكمال شروط المادة 1998مارس  16دولة في  159تم التوقيع على البروتوكول من جانب  -

فيفري  16، سمح ذلك بدخول البروتوكول في حيز التنفيذ في 2004النفاد، ومصادقة روسيا على البروتوكول في أكتوبر 

2005. 
-voir : Laurence BOISSONDE CHAZOURNES, Richard DESGAGNE, Makanem. M. MBENGUE et Cesare 

ROMANO, « Protection international de l’environnement », Edition, A.PEDONE, Paris, 2005, p. 415. 

نونية أنظر أيضا: علي مراح، "مساعي بروتوكول كيوتو مطلب ضروري لكل العالم"، المجلة الجزائرية للعلوم القا -

 . 417، ص 01/2010واالقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، العدد 
"استشراف أولي ألثار تطبيق بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ على تطور  محمد عبد الباسط الشمنقي ومحمد حاجي، - 2

 ص.  77، 2006السوق العالمية للنفط"، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
3 -D. SHOEN et M. NETO, « Le protocole de Kyoto : que signifie-t-il pour la foresterie ? », article, disponible 

en ligne : www.fao.org/docrep/009/a0413f/a0413f02/htm, consulté le 01/06/2017. 
4 -S. DOUMBE-BILLE, op.cit, p. 134. 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kparabic.pdf
http://www.fao.org/docrep/009/a0413f/a0413f02/htm
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حيث جعلت من  ،هذه العالقة إلى 4في مادتها تفاقية اإلطارية إشارة موجزة أشارت اال
بين أهدافها العمل على التعاون من أجل حفظ مصارف خزانات جميع غازات الدفيئة بما في 

باإلضافة إلى ذلك، تهدف  ذلك الكتلة الحيوية والغابات والمحيطات فضال عن النظم البرية.
 ات...( تخفض أو تمنع االنبعاث)ماية الغابات عندما تطلب من الدول "ية إلى حهذه االتفاق

البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي ال يحكمها بروتوكول مونتريال في جميع القطاعات 
تعزيز اإلدارة و" 1"تالنافياعات الطاقة )..( الحراجة وإدارة ذات الصلة، بما في ذلك قطا

ت المستدامة والعمل والتعاون على حفظ وتعزيز، حسبما يكون ذلك مالئما، مصارف وخزانا
 .2"(لتي )...(، بما في ذلك الكتلة الحيوية والغابات )...الدفيئة ا

على غير أن هذه االتفاقية لها مدى غابي محدود في توجيهها ألنها تعتبر الغابات  
 .أنها أبار للكربون 

نظرا ألهمية القضايا االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بمراقبة المناخ، نفهم أن 
ى المحددة لتنميته، على سبيل المثال، عل تحقيق األهدافبروتوكول كيوتو لديه صعوبة في 

في مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة بشأن  تشاركالرغم من أن الواليات المتحدة 
أكثر فإن واقع األمر، في  تغير المناخ، فإنها ال تزال ترفض التوقيع على بروتوكول كيوتو.

وال يبطئ انبعاثاتها  نموها،بطالما هذا ال يضر لعلى المشاركة دول العالم تلويثا وافقت 
الذي صيغة تتمثل في البرهنة على أن ثاني أكسيد الكربون  لبلدا هذا قد وجدل لغازات الدفيئة.

. المحلي مصانعه واستهالكهتمتصه غاباته يتوافق بطريقة أو بأخرى لذلك الذي ينتج عن 
وشراء الغابات للقيام بذلك، إذا  هافي تلوث، فإن الواليات المتحدة الزالت تستمر يوبالتال

كيوتو، أيدت كندا الواليات المتحدة، برفضها التوقيع على استلزم األمر. خالل حدث 

                                                           
 ج من االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ، مرجع سابق. /4المادة  - 1
 نفس المرجع.د، /4المادة  - 2
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تليها كندا في  وقعت عليه الواليات المتحدة، 2005البروتوكول. وفي وقت الحق في نوفمبر 
 ، ولكن فقط المرفق األول. 2007سبتمبر  24

أن الجزائر من الدول السابقة لالهتمام بالبيئة، وذلك من خالل  إلى نشير أيضا
بها في هذا المجال، حيث صنفت من المناطق األكثر عرضة للتقلبات  األنشطة التي تقوم

، من خالل تشجيع الجهود المناخية، لذا فهي تسعى إلى إنجاح كل المبادرات الدولية البيئية
حيث وقعت على اتفاقية تغير المناخ . 1التنوع البيولوجي الدولية المرتبطة بالمناخ والتصحر و 

 16ر المناخ في بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية تغي لى، وانضمت إ31992 أفريل 10 في
وأصدرت العديد من القوانين وأنشأت العديد من الهيئات لمكافحة التغيرات  .05203فيفري 

المؤرخ في  147-98المرسوم التنفيذي رقم المناخية، كالصندوق الوطني للبيئة بموجب 
، والمجلس األعلى للبيئة والتنمية المستدامة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13/05/19984
، والوكالة الوطنية للتغيرات المناخية بموجب المرسوم 25/12/19945المؤرخ في  94-465

للبيئة والتنمية المستدامة والمرصد الوطني  26/09/2005المؤرخ في  05/375التنفيذي رقم 
 .03/04/20026المؤرخ في  115-02بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

فأصبحت الغابة في البروتوكول مجرد أداة للحساب بغض النظر عن التنوع البيولوجي 
خزنة. من المرجح أن تصبح الغابات آبارا مهم هو كمية الكربون الا يم: الذي يعيش فيها

                                                           
"النظام القانوني الدولي لمكافحة التغيرات المناخية"، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولـى  عيسى لعالوي، - 1

 .62، ص 2017اإلسكندرية، 
، المتضمن 10/04/1993المؤرخ  في  99-93صادقت الجزائر على اتفاقية تغير المناخ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 21/04/1993الصادرة بتاريخ ، 24، العدد ج. رة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، انظر المصادق

 .  4 ص
المؤرخ في  114-44بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1997صادقت الجزائر على بروتوكول كيوتو لسنة  - 3

 ج. رية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ، المتضمن المصادقة على بروتوكول كيوتو حول اتفاق28/04/2004

 . 4، ص 09/05/2004، الصادرة بتاريخ 29العدد 
 . 4 ص ،01/05/1998، الصادرة بتاريخ 31، العدد ج. رأنظر:  - 4
 . 4، ص 08/01/1995، الصادرة بتاريخ 01، العدد ج. رأنظر:  - 5
 .14 ص ،03/04/2002، الصادرة بتاريخ 22، العدد ج. ر :أنظر - 6
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. ثارت 1لمزارع عالية اإلرادات بناءا على طلب الدول األكثر تلويثا للبيئة للكربون الذي نحوله
من مخاطر هذا النهج للغابات الطبيعية  ونددت لحماية البيئة العديد من المؤسسات الدولية

 .2األخيرة في هذا الكوكب، حيث أن أقدمها تسير في طريق الزوال

حددت مفاوضات بروتوكول كيوتو التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
هذا هو حال التخفيض من انبعاثات غازات للكوكب بعض األهداف غير واقعية جدا. 

. حيث تمثل آليات التنمية في بروتوكول كيوتو جهازا 3الدفيئة في البلدان األكثر تلويثا للبيئة
ويل ما تبقى من "األمالك العامة"، بما في ذلك الغابات إلى "بازار" قادرا على تح اجديد

(bazar خاص لسوق )تنعكس هذه 4محدوداللغالف الجوي غير المستقبلية ل مساحاتال .
الفقرة  2( من بروتوكول كيوتو الذي يعزز بصورة غير مباشرة المادة 2) 2الفكرة في المادة 

 :( من اتفاقية تغير المناخ2أ )/1

 غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال حماية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة"
واضعا في االعتبار التزاماته بمقتضى االتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة، وتعزيز 

  5".ألحراج والتحريج وإعادة التحريجممارسات اإلدارة المستدامة ل

جعل إلى  بشأن تغير المناخ اإلطاريةتفاقية الاالملحق بهدف بروتوكول كيوتو ي
 زاما، التي من بينها نجد ألمانياالمرفق األول أكثر إل المدرجة في طرافاألمسؤوليات 

 ديدة، الفلبين، السودانألبانيا، بوليفيا، كولومبيا، بنما، غينيا الج البرازيل، إفريقيا الجنوبية،
فكرة غابة "بئر الكربون"، إال تحتفظ بية اإلطار . على الرغم من أن االتفاقية …سريالنكا، الخ

الغابات. ومع ذلك بواسطة أنها لم تقدم أي قواعد أو إجراءات لحساب امتصاص الكربون 
                                                           

1 -Adeline THEVAND, « Quelle foret pour le protocole de Kyoto ? », Bois et Foret des tropiques, N° 284 (2) 

2005, 85, p. 85-90.  
2 -P. M. FEARNSIDE, « Environmentalists Split Over Kyoto and Amazonian Deforestation », Environmental 

Conservation, vol. 28 (4), 2001, p. 295-299. 
3 -G. MARLAND et B. SCHAMADINGER, « Les forets pour le piégeage du carbone ou pour le remplacement 

des combustibles fossiles ? », Analyse de sensibilité, FAO, 1997, 129, p. 129-138. 
4 -Ibid.  

 السابق.بروتوكول كيوتو، المرجع  - 5
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توصلوا مؤخرا إلى اتفاق بشأن  1فإن أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
ذي يمكن أن يمهد الطريق لكل ، ال2الغاباتبواسطة القواعد وطرق حساب امتصاص الكربون 

التشجير الوطنية. وبالتالي، فإنها ستكتسب في المقابل  إعادة الدول لالستثمار في مشاريع
 وحدات خفض االنبعاثات الكربونية وفقا ألحكام آلية التنمية النظيفة، والحد من تكاليف تنفيذ

على المناخ  القليل من االهتمام للتأثيرات نالحظ أنه تم إيالءوأخيرا . 3بروتوكول كيوتو
 .، حيث ال تقتصر االتفاقية إال على الغطاء الحرجي للعالم بأسرهالمحلية

 اتفاقية التنوع البيولوجي وحماية الغابات :ثانيا 

دولة طرف ومنظمة  156من قبل خالل مؤتمر ريو،  اعتمدت اتفاقية التنوع البيولوجي
ي إقليمية . يتعلق األمر باتفاقية إطارية تحدد األهداف، ولكن تترك 4للتكامل االقتصاد

لألطراف كل المسؤولية واالختيار الحر لوسائل تطبيقها على مستوى بلدانهم. وبالتالي فإنها 
تمثل نموذجا أو نهجا يعتمد على المستوى الوطني، كما لألطراف أيضا مهمة تحديد 

من  . قدمت هذه االتفاقية آلية تمويل تدار5والت وبرامج العملاألهداف الخاصة، البروتوك
والمسير من قبل البنك الدولي. مدعوم  1991لي للبيئة الذي أنشأ بتاريخ قبل الصندوق الدو 

                                                           
1 -Conférence des parties de la Convention-cadre des Nation Unies sur le changement climatique, ou United  

Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC (Protocole de Kyoto), Fonds de rachat 

d’émissions de gaz à effet de serre, fiche normative financements, MDS, 5 p. Disponible sur le site : 

http://www.cilss.bf/predas/IMG/pdf/Fiche_fonds_carbone.pdf, Consulté le 01/06/2017. 
خ، مساهمة الفريق العامل الثالث في تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية أنظر: تغير المناخ، التخفيف من تغير المنا - 2

 . 2007الدولية المعنية بتغير المناخ، الطبعة األولى، 

 2008ا بين ( بخفض انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة في الفترة م1"ألزم بروتوكول كيوتو البلدان الصناعية )المرفق 

 . 102"، موسى بودهان، المرجع السابق، ص 1990بالمائة مقارنة بمستويات عام  5بمعدل  2012و
 المناخ، المرجع السابق. تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير  - 3

4 -Convention sur la diversité biologique (avec annexe), Conclue à Rio de Janeiro le 05 juin 1992, N° 30, 619 p. 

Enregistrée d’office le 29 décembre 1993, Nation unies, Recueil des Traités, vol. 1760, 1-30619, 1993, 382 p. 

Entrée en vigueur le 29 décembre 1993, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt auprés du 

Secrétaire général de l’Organisation des Nation unies du trentième instrument de ratification d’acceptation 

d’approbation ou d’adhésion, conformément au paragraphe 1 de l’article 36. 

Décision du Conseil (93/626/CEE). du 25 octobre 1993, concernant la conclusion de la Convention sur la 

diversité biologique, Journal officie, n.° 309, du 13 décembre 1993, 0001, p. 0001-0020. 

 .ARABIC TEXT] [ ،vol. 1760, I-30619شأن التنوع البيولوجي النص متوفر باللغة العربية، اتفاقية ب -
يقدم كل طرف متعاقد إلى مؤتمر األطراف، على فترات " اتفاقية التنوع البيولوجي، المرجع السابق، من 26أنظر المادة  - 5

 . "اليتها في الوفاء بأهدافهايحددها مؤتمر األطراف، تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية ومدى فع

http://www.cilss.bf/predas/IMG/pdf/Fiche_fonds_carbone.pdf
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( وبرنامج األمم المتحدة PNUDمن قبل هيئات فرعية مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )
 .1(PNUEللبيئة )

-95إلى اتفاقية التنوع البيولوجي بمقتضى األمر رقم  متانضنشير إلى أن الجزائر 
جوان  6الموافق  1415شعبان عام  19بتاريخ  32الصادر في الجريدة الرسمية رقم  163
في مؤتمر ريودي تجدر اإلشارة أيضا إلى أن الجزائر قد أدت دورا فعاال ف. 1995سنة 

 بحيث تولت أمانته العامة، وساهمت بفعالية في الدفاع عن مصالح الدول السائرة في انيروج
لى هذه االتفاقية ال يترتب عنه نشوء التزامات الجزائر إ انضماملنمو، ولهذا فإن طريق ا

ة محددة بقدر ما يفسح لها المجال للمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية وترقي
لوجي، خاصة وأن الجزائر تعاني من تدهور كبير في مجال حماية البيئة النظام االيكو 

 والتنوع البيولوجي ويرجع ذلك إلى األسباب التالية: 

 غياب إستراتيجية شاملة للتكفل بقضايا البيئة والتنوع البيولوجي وعدم وجود خريطة -
 إحصائية لمختلف أنواع مكونات التنوع البيولوجي.

 متكافئة ومنسجمة بين النشاطات الصناعية ومحيطها. عدم إقامة عالقات-

 غياب سياسة عمرانية تراعي التوزيع الموضوعي للسكان. -

وعلى هذا األساس، فإن اللجنة تري من الضروري وضع إستراتيجية شاملة لحماية 
التنوع البيولوجي، وكذا تسطير خريطة إحصائية وطنية لمختلف أنواع عناصر التنوع 

انتهاج سياسة شاملة في توعية المواطنين وتحسيسهم باألهمية الكبيرة للحفاظ  البيولوجي.
على مختلف مكونات التنوع البيولوجي. وتدعيم الثروة الغابية بحمايتها والتوسع في عمليات 

لحماية التراث الوطني  استعجالية. برمجة مشاريع التشجير ومقاومة انجراف التربة والتصحر

                                                           
 . السابق المرجع اتفاقية التنوع البيولوجي،من  39أنظر المادة  - 1
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لتنوع البيولوجي، واالستفادة من برنامج تمويل األمم المتحدة لهذه في مجال البيئة وا
  1المشاريع.

وبعد مصادقة الجزائر على هذه االتفاقية وضعت وزارة التخطيط العمراني والبيئة 
 إجراءات الحفاظ على إستراتيجية وطنية وخطة االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي عام

20002.  

ر وجي وإدارة الغابات، ألن هذه توفأساسية بين حماية التنوع البيولكما هناك صلة 
ات الحية. وهي للكائن 4و"خارج الوضع الطبيعي" 3المواطن الطبيعية "في الوضع الطبيعي"

، على الرغم من أن بحيث يعتمد بقاؤها على الغابات 5بيولوجيلالتنوع ا ضرورية للحفاظ على
تغطي سوى أقل من ثلث سطح الكرة األرضية إال أنها من المساحات المغطاة بالغابات ال 

ضمن أكثر أماكن التنوع البيولوجي على الكرة األرضية، حيث يقطنها ما يزيد عن ثلثي 
حيث  لنصف التنوع البيولوجي، فالغابات الطبيعية هي موطن. 6األنواع البرية المعروفة

ولديها مجموعة  7لماألرضي في العمن التنوع البيولوجي ا ةفي المائ 75تحتفظ بأكثر من 
. وتعتبر 8أخر من النظام االيكولوجيمتنوعة من األنواع المستوطنة أكثر من أي نوع 

 الغابات االستوائية غنية بشكل خاص.

                                                           
 .73-72موسى بودهان، المرجع السابق، ص  - 1

2 -Voir : République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des Ressources en Eau, التنوع البيولوجي 

Disponible en lige : www.mree.gov.dz/environnement/biodiversite/?lang=ar, consulté le 10/08/2017. 
 اتفاقية التنوع البيولوجي، المرجع السابق. من 8أنظر المادة  - 3
 اتفاقية التنوع البيولوجي، نفس المرجع . من 9أنظر المادة  - 4
ص، ص  48أنظر أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، التنوع البيولوجي للغابات، كنز األرض الحي، مونتريال،  - 5

12. 

وبحرية  ية"التنوع البيولوجي" يمثل التباين بين الكائنات الحية من جميع المصادر، ومن بينها نظم إيكولوجية أرض -

 ين األنواعنواع، والتنوع فيما بوغيرها من النظم االيكولوجية التي تشكل هي جزءا منها، ويشمل ذلك التنوع داخل األ

 من اتفاقية التنوع البيولوجي، المرجع السابق.  2وتنوع النظم االيكولوجية، المادة 
  .11المرجع السابق، ص  مجموعة عمل االنتوساي حول الرقابة البيئية، - 6
 األراضي، التحديات والفرص، روما منظمة األغذية والزراعة، حالة الغابات في العالم، الغابات والزراعة: استخدام - 7

2016. 
ندرة فقدان األنواع في التنوع البيولوجي العالمي يخضع لتغير سريع وغير مسبق، وبالتالي فإن العوامل الرئيسية  - 8

في هذا التحول هي تغير المناخ، التلوث، وإدخال األنواع الغريبة، واالستغالل غير المستدام للموارد الطبيعية المساهمة 

 زمة للحفاظ على التنوع البيولوجيوتحويل األراضي، ولذلك ألزمت االتفاقية الدول األطراف باتخاذ اإلجراءات الال

http://www.mree.gov.dz/environnement/biodiversite/?lang=ar
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األمريكية، ومن  من الواليات المتحدة تأتي تفاقية التنوع البيولوجيال األولية فكرةال
 أن االتفاقية ال تتناول سوى حفظ أن هذه األخيرة لم تصادق عليها على أساس المفارقات

والصحيح لألرباح المستمدة  تم عرض هدف االستخدام المنصفحيث . 1التنوع البيولوجي
تحت ضغط الدول النامية دون تلقي قبول الواليات المتحدة  2من استعمال الموارد الجينية

األمريكية، التي ال تزال تعارض المصادقة على االتفاقية. غيابها ترك فراغا كبيرا، على الرغم 
 دولة.  170من العدد الكبير من األعضاء، أي أكثر من 

بتاريخ وقع عليه السالمة الذي أعلن في اتفاقية التنوع البيولوجي على فكرة بروتوكول 
، مع بروتوكول قرطاجنة الذي يدور حول السالمة اإلحيائية الملحق 2000جانفي  29

تم . حتى يومنا هذا، 20033سبتمبر  11باتفاقية التنوع البيولوجي، الذي دخل حيز النفاد في 
دولة عضو في األمم المتحدة  166يشمل  طرف 169التصديق على البروتوكول من قبل 
بروتوكول في  طرفا دولة 147أكثر من كانت  2008وفلسطين واالتحاد األوروبي. في 

، الذي يحظر على األطراف تصدير المواد التي تحتوي على الكائنات المعدلة 4قرطاجنة
، دون إخطار الطرف 5جينيا، والتي تنتج عند استخدام طرق التكنولوجية الحيوية الحديثة

                                                                                                                                                                                     

صطفى فهمي، "الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء والسالالت المهددة باالنقراض وغيرها، أنظر: خالد م

 . 284، ص 2011التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

ئتها غير الحية التي يعني "النظام اإليكولوجي" منظومة ديناميكية من مجموعات النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة وبي -

 من اتفاقية التنوع البيولوجي، المرجع السابق. 2تتفاعل فيما بينها كوحدة وظيفية، المادة 

من سطح  %10األنظمة االيكولوجية للغابات االستوائية هي من األنواع الغنية بالموائل. ومع ذلك، فإنها تغطي أقل من  -

 ع األنواع في العالم.من جمي %90األرض، والتي يمكن أن تحتوي على 
Par exemple : voir WRI, World Resource (1992-1993), Table 203, 302, p. 302-303. Other Factors Cited as 

Limiting the Effectiveness of Protected Areas Include Tourism, Pollution and the Introduction of plant and 

Animal Species. 
1 -Ibid, p. 127-136. 

 اتفاقية التنوع البيولوجي، المرجع السابق. من 7الفقرة  15أنظر المادة  - 2
3  -protocole de Cartagena sur la préservation des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la 

diversité biologique (textes et Annexes), Montréal, Nations unies, (ISBN : 92-807-1924-6), 2000, 30 p.  
4  -Bulletin des Négociation de la terre, Quatrième réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologiques : 12-16 Mai 2008. Disponible en lige : 

http://www.enb.iisd.org/Vol09/enb09436f.html, consulté le 05/08/2017.  
 .284خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  - 5

  دلة جينيا.يجب اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري فضل استعمال مصطلح الكائنات المحورة جينيا بدال من الكائنات المع

 ا. أنظر: يمكن تعريفها بأنها: عبارة عن نباتات أو حيوانات أو كائنات دقيقة يتم إنتاجها بإدخال جينات غريبة عنه
Fhilippe JURGENSEN, « L’erreur de l’occident face à la mondialisation », Odile JACOB, France, 2004, p. 143.  

http://www.enb.iisd.org/Vol09/enb09436f.html
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يعد هذا البروتوكول مهما جدا ألنه يسمح بمنع دخول األنواع  (.7لك المادة )المستورد بت
 الغازية والمعدلة جينيا، المسئولة حاليا عن الخسائر المعتبرة للتنوع البيولوجي وتقسيم

، التي تم المصادقة عليها 1. يعتبر التنوع البيولوجي الغابي أحد برامج العمل الخمسةالغابات
 .2مصحوب بمهام، آجال محددة ومواد خاصة حتى اآلن من طرف مؤتمر األطراف

 اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي نهج النظام االيكولوجي الذي يعد
النهج على أن هذا النوع من  10مهما لحماية الغابات. على سبيل المثال تنص المادة 

لصعيد الوطني. عالوة المقياس المناسب لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام على ا
أهمية النظر في جميع أشكال المعلومات الضوء على  13و 12على ذلك، تسلط المواد 

  وإشراك جميع التخصصات العلمية وأصحاب المصلحة المعنيين.

 أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي  -1

المحافظة من اتفاقية التنوع البيولوجي على ثالثة أهداف فيما يخص  1تتمحور المادة 
ة تتمثل أهداف هذه االتفاقي"، حيث تنص على التنوع البيولوجي، االستخدام المستدام والعدل

التي من المقرر السعي من أجل تحقيقها وفقا ألحكامها ذات الصلة، في صيانة التنوع 
البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل لالستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 

 ئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحمول على الموارد الجينيةالناش
  ".جيات، وعن طريق التمويل المناسببطرق مالئمة ونقل التكنولو 

إلى االستخدام القابل  10حفظ التنوع البيولوجي، وتشير المادة ب 9و 8تتعلق المادتين 
ممارسات الثقافية التقليدية واتخاذ إجراءات عالجية ، والستمرار لعناصر التنوع البيولوجيةلال

                                                           
1 -Le programme de travail pour la diversité biologique forestière a été adopté par la COP-2 EN 1995, la COP-3 

en 1996, la COP-4 en 1996 et la COP-6 en 2002. La COP (ci-après COP, sigle en anglais) est appuyée par un 

organisme auxiliaire chargé de fournir des avis scientifique, techniques et technologiques, et s’occupant de tous 

une série de problèmes en rapport avec la diversité biologique, notamment les faux de fores et l’exploitation des 

ressources forestières.      
2 -Premièrement la biodiversité marine et côtière, décision 2-10 _ c’est-à-dire la décision 10 de la conférence 2.   
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تهتم بالمنتجات المصنوعة من الموارد الجينية  7الفقرة  15في المناطق المتدهورة، أما المادة 
 والتقاسم العادل للمنافع.

ضرورة دمج السكان في صنع كما تؤكد اتفاقية التنوع البيولوجي في ديباجتها على 
القرار الوطني لتحقيق الحفظ المتكامل. مشاركة السكان وخاصة المجتمعات المحلية مهمة 
مند إنشاء البرامج الوطنية، اإلقليمية واإلقليمية الفرعية من أجل جعلها فعالة محليا لغرض 

على الحفظ توضح أهداف االتفاقية ونطاقها. وهو يركز  6المادة إن حماية الغابات. 
 واالستخدام الفعال والمستدام للتنوع البيولوجي.

 صعوبات تنفيذ اتفاقيات التنوع البيولوجي  -2

الصعوبات التي تواجه نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي 
 هي سياسية، مؤسساتية، معلوماتية، تكنولوجية ومالية، وتعتبر هذه األكثر أهمية.

الصعوبات المؤسساتية بالتنظيم والتنسيق السيئ للخدمات اإلدارية. وهذا هو تعلق ت
حال أمانة االتفاقية التي وحتى اآلن ال تزال غير منظمة بطريقة جيدة، مما يجعل من 

ويجب أن تعقد علمية  وكالة كذلك أنشئت لتكون المي، االتفاقية على نطاق ع الصعب تنفيذ
أكثر. وبالنسبة لبعض المؤلفين، أنه قبل مؤتمر األطراف، تحولت األمانة إلى أداة سياسية 

وتوسيع آفاقها بطريقة تسمح بتحسينها الطابع العلمي لهذه الوكالة  استعادةمن الضروري 
 وامتدادها نطاقها ليشمل الغابات.

هناك آليات وسيطة ينبغي أن أما فيما يخص الصعوبات التي تتعلق بالمعلومات، 
وكذلك  (16(، تعزيز ونقل التكنولوجية )المادة7تغطي مجاالت تبادل المعلومات )المادة

(، ولكن اآللية الوحيدة المطبقة هي آلية الوسيط حيث أكد 19التعاون والشراكات )المادة 
ينبغي " لبيولوجيإعالن ريو من جانبه على أهمية اآلليات الوسيطة لحماية الغابات والتنوع ا
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أن تتعاون الدول في تعزيز بناء القدرة الذاتية على التنمية المستدامة بتحسين التفاهم العلمي 
عن طريق تبادل المعارف العلمية والتكنولوجية، وبتعزيز تطوير التكنولوجيات وتكييفها 

 1".ونشرها ونقلها، بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة واإلبتكارية

 .B. Eمن إثيوبياوضين الرئيسيين أحد المفايرى  16فيما يخص المادة 

TEWOLDE  ،حيث كانت ثمرة صراع مصالح الشمال الذي أراد أن أن هذه المادة معقدة
يتمسك بتفوقه في التكنولوجيا الحيوية خاصة في مجال الهندسة الوراثية، ومصالح دول 

 .2ن تنقل إليها التكنولوجيا في المقابلالجنوب الغنية بالتنوع الحيوي التي أرادت أ

يبدو أن الموارد المالية واآلليات المالية غير كافية لتطوير وتشغيل برنامج البحث 
والتعاون الالزم للحفاظ واالستعمال الدائم للتنوع البيولوجي لكل أنواع الغابات. الصندوق 

كبيرة بما يكفي للتغلب يملك ميزانية المالي الوحيد القائم هو الصندوق الدولي للبيئة، الذي ال 
ة  Bernardل. ووفقا 3على جميع المشاكل المالية التي يجب أن تواجهها االتفاقي

Sinclaire-DESEGAGNE ، تعرقل ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة واليابان خلق ميزانية
مستوى توقعات كبيرة، التي بدورها تسمح حقيقة التفاقية التنوع البيولوجي أن تصل إلى 

النظم االيكولوجية الغابية  ف المحافظة على األنواع، المواطنن أهداإ. 4الشركات والدول
بفعل الموارد المالية المحدودة. دون تعزيز هذه  والتنوع البيولوجي من الصعب تحقيقها

األخيرة واآلليات المالية، سيكون من الصعب تطبيق برنامج عمل فعال للتنوع البيولوجي 
 لغابي.ا

                                                           
 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، المرجع السابق. من 9المبدأ  - 1
، تعريب: السيد أحمد عبد 'حل المسائل الصعبةو وع البيولوجي والتنمية المستدامةالتنو الملكية الفكرية"مارتن هور،  - 2

 .79، ص 2004السعودية،  للنشر، الخالق، مراجعة: بديع ملح، دار المريخ
3 -Marc HUFTY, « La gouvernance internationale de la biodiversité », Etudes internationales, vol. 32, N° 1, mars 

2001, p. 5-29.  
4 -Bernard Sinclair- DESGAGNE, « La protection de la biodiversité  - Conservation of Biodiversity – Analyse 

économique et préservation de la biodiversité », Revue de l’institut d’économie publique, vol. 1, N° 16, 2005 

533, p. 533-556. 
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أحد اآلليات المالية لالتفاقية، ال يمكن أن يكون قرض التنمية المستدامة الذي يعتبر 
فعاال إال إذا كان أكثر اهتماما بالمجتمعات المحلية، الذين هم بحاجة حقا لهذا القرض 

ة . 1للتمكن من تنفيذ مشاريع التنمية العادلة من الناحية االقتصادية، االجتماعية والبيئي
ويوضح السياق المحلي أن الغابات ترمز إلى المورد الرئيسي للدخل بالنسبة للمجتمعات 
المحيطة بها التي لديها المعرفة والخبرة في مجال إدارة الغابات التي من الممكن أن تكون 

 .مفتاحا إلدارة أكثر استدامة للغابات

 والغابات 21: جدول أعمال القرن الفرع الرابع

هو عبارة عن برنامج عمل مكون من الذي تم اعتماده في ريو   21رن جدول أعمال الق
محدد، ويمثل جدول األعمال خطة مبدئية للعمل في موضوع  115فصال، يحتوي على  40

، كما يستهدف الجدول 2جميع المجاالت الرئيسية التي تؤثر على العالقات بين البيئة والتنمية
 األحكام التي تتمحور على الغاباتلبرنامج بتحليل مباشرة الغابات. لذلك سيتم عرض هذا ا

 ومبادئها األساسية والتحديات الجوهرية التي تواجه تنفيذه.

 21خطة عمل الغابات من خالل جدول أعمال القرن  أوال:

ي، الوطني عمل موجه للتطبيق على الصعيد العالم خطة 21جدول أعمال القرن يعتبر 
والمجتمع المدني، في جميع مؤسسات منظومة األمم المتحدة، الحكومات  والمحلي من قبل

. وعلى الصعيد 3تأثيرات كبيرة على البيئة إلى المجاالت التي يتسبب فيها النشاط البشري 

                                                           
1 -WCMC, Global Biodiversity : Earth’s Living Resources in the 21st Century, World Conservation Press, 2000, 

91, p. 91-95 et 117, p. 117-125. 
 .88عيسى لعالوي، المرجع السابق، ص - 2

. وضعت األجندة 1972مرات حجم برنامج عمل ستوكهولم  10صفحة، أي  800تعد أضخم وثيقة إذ جاءت  في  -

لسبعينات بمساهمة العالم المصري مصطفى طلبة أحمد مهندسي قمة ريو الذي ساهم في تأسيس حركة البيئة العالمية في ا

لفة قواعد قاسم محارب، "أهم اآلثار االقتصادية لمخا سنة. أنظر في ذلك: عبد العزيز 18مدة  PNUEوقاد  20من القرن 

 .26، ص 2004حماية البيئة )الحلول المتبعة لمعالجتها("، رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية للحقوق، 
3 -Jean- Guy VAILLANCOURT, « Action 21 et le développement durable », Vertigo, vol. 3, N° 3, décembre 

2002, p. 1-8. 
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الدولي، فإنه يمثل المحاولة األكثر أهمية التي تم اتخاذها حتى اليوم لتوجيه إدارة الغابات 
 ، يقوم على أساس التنمية المستدامة.للقرن الواحد والعشرين إنمائي جديد صوب معيار

، مع اآلراءبتوافق  هتم إنشاءفصال، وقد  40على  21يحتوي جدول أعمال القرن 
دولة. كما أنه يعرض برنامج  179 المجتمع المدني من مساهمات من الحكومات ومؤسسات

الوطني. واستمرت عملية اإلعداد و  دوليعلى المستوى اليتم تنفيذه إجراء  2500يحتوي على 
لمدة عامين وتوجهت بعرضه على مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي 

من المهم التذكير بأن أمانة إعالن باريس قدمت قبل عام من  .1992جانيرو في عام 
التي تم اتخاذها بعين  1عدة اقتراحات في إطار المؤتمر العالمي العاشر للغابات ريو مؤتمر

من قبل اللجنة التحضيرية المكلفة  21من جدول أعمال القرن  11االعتبار لصياغة الفصل 
 بإعداده.   

 القانون اللين هو مثال عن 21فإن جدول أعمال القرن " Prosper WEIL" لرأيوفقا 
جهد لم يتم لكن "من المحتمل أن يكون من أعظم االمتدادات حتى اآلن والذي يمثل أعظم 

إن لم تكن قانونية، التي يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطالق بذله من قبل" و"له قوة أخالقية 
لإلجراءات الوطنية واالتفاقيات الدولية الالحقة، وربما تكون أكثر إلحاحا في مجاالت 

تهتم بشكل خاص باإلدارة المستدامة للغابات. فجدول  15إلى  10. الفصول من 2محددة"
، في مجمله يتيح توجيهات للسياسات والمعايير القانونية لحماية الموارد 21أعمال القرن 

 وحفظها وإدارتها المستدامة بما في ذلك الغابات.الطبيعية 

"نهج متكامل لتخطيط وإدارة موارد  21من جدول أعمال القرن  10يؤكد الفصل 
صنع القرارات ذات األراضي" على أهمية إعادة تهيئة إدارة األراضي، فضال عن دعم هياكل 

الصلة، يقر النهج المتكامل على ضرورة مشاركة جميع أصحاب المصلحة في اتخاذ 
                                                           

1 -Le xè Congrès forestier mondial, Paris, du 17 au 26 septembre 1991. 
2 -Prosper WEIL, « Vers une normativité relative en droit international », Paris, RGDIP, 1982, vol. 86, 1, p. 12. 
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السيما عندما يتعلق األمر بكيفية استخدامها من  القرارات حول كيفية استخدام األراضي،
للمجتمع من أجل الحفاظ على  األهداف طويلة المدىحيث اإلنتاج واإليرادات، فضال عن 

ول به على ، نظام حيازة األراضي المعمJacques DIOUF ل . وفقا1الموارد الطبيعية
التطور االقتصادي الرئيسية أمام ويشكل إحدى العقبات  مناسب مستوى العالم غير

نظام حيازة األراضي غير المالئم يمثل  ،Antoine CHARLOT . وبالنسبة ل2والقانوني
لتنمية  إطارا أفضال 10الفصل . لذلك، يقترح 3حدى القيود الرئيسية على اإلدارة المستدامةإ

األراضي وإدارتها، ومعالجة الثغرات الرئيسية لالستراتيجيات المتاحة. مع ذلك، يفقد هذا 
 سكانيالخارجية مثل تحسين نوعية الحياة، النمو الالفصل تأثيره تحت ضغط العوامل 

  والطلب على الموارد. 

أنه  على، "مكافحة إزالة الغابات" 21من جدول أعمال القرن  11كما ينص الفصل 
مكافحة إزالة الغابات من خالل البرامج الوطنية للغابات التي تحترم نهجا شامال ينبغي 

 مشتركا بين القطاعات وتفاعلها، طبقا للسياسات واالستراتيجيات الوطنية والمحلية.

يهدد الغابات الموجودة في " :الفصل على أنهنص لمناقشة مسألة حماية الغابات، 
خطر التحول دون ضابط أو رابط إلى أنواع أخرى من استخدامات جميع أنحاء العالم 

 وسوء اإلدارة الضار بيئيـــا الزراعة األرض، بفعل االحتياجات اإلنسانية المتزايدة، وتوسع
المناسبة لمكافحة حرائق الغابات، وتدابير مكافحة  ومنه على سبيل المثال نقص الوسائل

ألغراض التجارية الذي ال يمكن إدامته، والرعي الصيد غير المرخص، وتقطيع األشجار ل
المفرط والرعي غير المنظم، واآلثار الضارة الناجمة عن الملوثات المحمولة جوا، والحوافز 

                                                           
1 -Jean- Marc LORACH et Etienne de QUATREBARBES, « Le Guide du territoire durable – L’Agenda 21 

territorial pour les collectivités locales et leurs partenaires, Paris, Editions Village mondial, 2003, 416 p.  
2 -Jacques DIOUF, « Présentation XIIIé Congrès forestier mondial », Cérémonie d’ouverture, le 18 octobre 2009 

BUENOS Aires. « Opening Ceremony », World Forestry  Congress Bulletin, A Daily Raport of the XIII World 

Forestry Congress (WFC 2009), Publication par l’International Institute for Sustainable Development (IISD) en 

colaboration avec FAO et GTZ, volume 14, n.° 14, 20 octobre 2009, p. 1, 4 p. 
3 -Antoine CHARLOT, « Agir ensemble pour des territoires durables – Ou comment réussir son Agenda 21 » 

Comité 21, Paris, l’ADEME, 2008, 168 p. 
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ويتخذ فقدان الغابات  لتي تتخذها سائر قطاعات االقتصاداالقتصادية والتدابير األخرى ا
بموائل الكائنات البرية  جي، وإلحاق أضراروتدهورها شكل تحات التربة، وفقدان التنوع البيولو 

   1".ية الحياة وتقلص خيارات التنميةوتدهور مناطق مستجمعات المياه، وتدهور نوع

للشعوب األصلية يتعلق باحترام الحقوق التقليدية  11هناك برنامج آخر من الفصل 
يجب أيضا تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث وطرق تقييم  .2والمجتمعات المحلية

ات. وباإلضافة إلى ذلك، للوصول إلى الغابات للحصول على تقديرات لجميع السلع والخدم
هذه السلع والخدمات الغابية نفسها يجب تشجيع خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية 

  المطبقة في ميدان التجارة.

وسياسات االستثمار واألنظمة  المبتكرة آلليات التمويل القائمةالنهج  جامدإأخيرا، ينبغي 
على الصعيدين الوطني والدولي، لتشجيع البرامج لنقل تكنولوجيات الغابات للتعاون وتحسين 

 .3نظم المعلومات

"مكافحة التصحر والجفاف" على إدارة النظم  الجدول المذكورمن  12يركز الفصل 
 االيكولوجية الهشة ومكافحة التصحر. سيتم دراسة هذا الفصل الحقا. يوجد حاليا العديد من

برامج المكافحة التي تهدف إلى تهيئة أفضل وحماية مكثفة للغابات، لألراضي الغابية 
 .والمراعي المتواجدة، فضال عن إعادة التشجير

ة الجبال تواجه صعوبات اجتماعية اقتصادية وبيئية معقدة، حيث يدعو غير أن حماي
إلى تعزيز معارفنا بالنظم  "التنمية المستدامة للجبال" 21من جدول أعمال القرن  13الفصل 

                                                           
 11، المرجع السابق، الفصل 21القرن أنظر تقرير األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المرفق الثاني، جدول أعمال  - 1

 .140-139، ص 10-11الفقرة 
2 -ONU, Instance permanente sur les Question autochtones – Quatorzième session, 10e et 11e séances, matin et 

après- midi, Communiqué de presse DH/5248, le 27 avril 20015. 

-Voir aussi la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, 9ème réunion, Bonn, le 19-30 

mai 2008, Point 4.2 de l’ordre du jour, (UNEP/CBD/COP/DEC/IX/13), le 09 octobre 2008, 23 p.  

3  -Gey COURTOIS et Pierre RAVENEL, « Réussir un achat public durable », 1ère éd, Paris, Editions de 

Moniteur 2008, 270 p. 
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االيكولوجية الجبلية، لتشجيع التنمية المتكاملة ألحواض المياه وإنشاء نشاطات مثمرة بديلة 
ل ما تعالج المنظمات الحكومية والتشريعات  وى الدولي، غالبا. على المست1لسكان الجب

الوطنية القضايا المتعلقة بالجبال. وأخيرا، تعزيز التهيئة المستدامة للجبال يتطلب مسبقا توفر 
 .وعي الدول المعنية بالحفاظ على المدى البعيد للمناطق الجبلية

الزراعة والتنمية الريفية بالنهوض " 21من جدول أعمال القرن  14يتمحور الفصل 
طــمجاال للنش 12ط ب ـعلى الزراعة والتنمية الريفية المستدامة التي ترتبالمستدامة"   2ا

الواردة  ، وخاصة تلك21من جدول أعمال القرن  فصولتتمحور حول عدة و  مترابطة بصرامة
أهداف على التناقضات التي تتواجد بين تسلط الضوء . كما تم 18و 15، 10في الفصول 

اإلنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية، وكذلك أهمية تحقيق توازن بين هذه المصالح 
المتباينة، التي تشكل أساس الزراعة والتنمية الريفية المستدامة. تسمح هذه األهداف بتقليل 

ة عن الزراعة واستغالل مالضغط على األراضي الغابية والحد من إزالة الغابات الناج
 .3األراضي

"حفظ التنوع البيولوجي"، يستهدف التنوع  21من جدول أعمال القرن  15الفصل 
البيولوجي واإلدارة المستدامة للغابات التي تم تحقيقها من قبل الشعوب التي تعتمد على 

األصلية. أيضا، وفقا الغابات. ويولي اهتماما خاصا لألساليب والمعارف التقليدية للشعوب 
االعتراف بالطرق والمعارف التقليدية للسكان األصليين ")ز( على الحكومات  15/4للفقرة 

ومجتمعاتهم )...( فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام للموارد البيولوجية 

                                                           
1-Voir Rapport d’information n° 15 (2002-2003) de M. Jean –Paul AMOUDRY, fait au nom de la mission 

commune sur la politique de la montagne, « L’avenir de la montagne : Un développement équilibré dans un 

environnement préservé », (tome 1 : rapport), déposé le 9 octobre 2002, Annexe au procès-verbal de la séance du 

9 octobre 2002.  
السياسة الزراعية، ضمان مشاركة السكان وتنمية الموارد البشرية، تحسين إنتاج المزارع والنظم الزراعية، التخطيط  - 2

ن األراضي الزراعية، توفير المياه لتحقيق اإلنتاج، حفظ الموارد الوراثية النباتية، صون واإلعالم ألغراض زراعية، صو

الموارد الوراثية، المكافحة المتكاملة، تغذية النباتات بصورة مستدامة، تحويل الطاقة الريفية لتعزيز اإلنتاجية، تقييم ما ينجم 

 ة.عن استنفاد طبقة األوزون من أثار األشعة فوق البنفسجي
3 -Jean- Marc LORACH et Etienne de QYATREBARBES, op.cit, 416 p. 

-Voir aussi Antoine CHARLOT, op.cit, 168 p.  
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وخاصة  الخاص بالشعوب األصلية 21من جدول أعمال القرن  26. ويشير الفصل ")...(
منه إلى أن هذه الشعوب ومجتمعاتهم تربطهم عالقة تاريخية باألرض وقد  26/1الفقرة 

 طوروا بمرور األجيال خبراتهم التقليدية الخاصة بمواردهم الطبيعية وبيئتهم.

ل الموارد التنوع البيولوجي واستغال يذكر بأن فكرة 21جدول أعمال القرن  كما أن
يمكن لها استخدامها طبقا لسياستها البيئية الخاصة مع مسؤولية يخضعان لسيادة الدول التي 

م . تم ذكر مبدأ السيادة أيضا في 1المحافظة على هذه الموارد وضمان االستعمال الدائ
للدول الحق السيادي وغير القابل للتصرف " :على النحو التالي 2اإلعالن المتعلق بالغابات

وتنميتها وفقا لحاجاتها اإلنمائية ومستوى التنمية في أن تستفيد من أحراجها وتديرها 
االقتصادية الذي حققته، وعلى أساس سياسات وطنية تتمشى مع التنمية -االجتماعية

المستدامة والتشريعات، بما في ذلك تحويل مثل هذه المناطق إلى استخدامات أخرى تدخل 
اس سياسات رشيدة ى أساالقتصادية وعل-في إطار الخطة الشاملة للتنمية االجتماعية

 أ. 2المبدأ  ."الستخدام األرض

تعتبر الحكومة والقطاع الخاص على أنها المكونات األساسية للمجتمع التعددي، ولكن 
جدول على التعليمات لتحقيق التنمية المشاركة المجتمع المدني ضرورية أيضا. كما ينص 

خالل توفير الخيارات المعرفية والسياسية والتي تعتبر على أنها "مشاريع من  3المستدامة
حضرية". ومضمون إجراءات التنمية المستدامة المقترح يمثل "برنامج سياسة اإلدارة البيئية" 

إستراتيجية والذي يمكن تطبيقه في بلدان الجنوب، والسيما تلك التي تملك مناطق حرجية 
 واسعة النطاق.

                                                           
 2، 1، الفقرات 15، الفصل 21لقرن أنظر تقرير األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المرجع السابق، جدول أعمال ا - 1

 .225-220، ص 7، 6، 5، 4، 3
 .514-508تقرير األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، مبادئ أدارة الغابات، المرجع السابق، ص  - 2
 تقرير األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المرجع السابق. - 3
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سبة بالن 21لتنفيذ جدول أعمال القرن  األهداف والتحديات الرئيسية: ثانيا
 لغاباتل

في مجال حفظ الغابات أوال في  21دول أعمال القرن تتمثل األهداف الرئيسية لج
 المصالح االقتصادية للشعب وثانيا في مشاركة الدولة.

الرشيد والحامي للموارد الغابية. ويؤدي  ترتبط المصلحة االقتصادية للسكان باالستغالل
... " هذا إلى فكرة اإلدارة التي تدمج فيها األنشطة البشرية في البيئة. لذلك من الضروري 

دام توفير الفرص لمشاركة تلك الفئات في الفوائد االقتصادية والتجارية المستمدة من استخ
يدعو إعالن المبادئ المتعلق بالغابات . وعلى وجه التحديد، 1"تلك الطرق والمعارف التقليدية

، أن تكون لها مصلحة اقتصادية في ..." الظروف المالئمة لغرض في نفس السياق بإسهام
...، عن وتنظيما اجتماعيا وتحافظ عليهمــا استخدام الغابات،...، وأن تحقق هوية ثقافية

على اإلدارة المستدامة  طريق عدة أمور منها ترتيبات حيازة األرض التي تكون بمثابة حافز
  .2".للغابات

بحقوق المستخدمين المحليين للبيئة، وتعبر  كما تنطوي مشارك الدولة على االعتراف
تم من المبادئ التي أن العديد  ، حيثالنصوص عن الحاجة إلى أمن األراضي ونوعية البيئة

السياسات البيئية تأكيدها خالل مؤتمر ريو تشهد على أهمية تأسيس إطار قانوني لتطبيق 
 3والتنمية المستدامة.

وتتمثل مصلحة الحكم المحلي في وضع قانون بيئي يتكيف مع السياقات المحلية 
طلب  1977ويكون فعاال حقا من حيث اإلدارة المستدامة للغابات. لهذا الغرض، وفي سنة 

                                                           
 .221ص نفس المرجع،  )ز(،  15/4، الفقرة 21جدول أعمال القرن  تقرير األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، - 1
 .510ص المرجع السابق، )أ(،  5مبادئ إدارة الغابات، المبدأ تقرير األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية،  - 2
في سبيل اإلدماج الفعال للبيئة والتنمية في سياسات وممارسات كل بلد، فإن من الالزم وضع وتنفيذ قوانين ولوائح " - 3

من  8/14الفقرة  8، الفصل "يكولوجية واقتصادية وعلمية سليمةتستند إلى مبادئ اجتماعية وامتكاملة وواجبة التنفيذ وفعالة 

 .    21جدول أعمال القرن 
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الستغالل أنظمة جيدة " للرعاة عن طريق إنشاءمن الدول ضمان تأمين حيازة األراضي 
األراضي وحقوق المياه التي تؤدي إلى اإلدارة المتكاملة للمراعي، حماية حقوق الرعي لدى 

تحسين نظم حيازة تخطيط استخدام األراضي و  متمثلة فيالرعاة عن طريق الوسائل ال
ت بديلة تنظيم استخداما وأيضا، التشريعات والمعلومات والتعليم المناسبب األراضي، مدعومة

 1". ي والموارد...لألراض

يشكل برنامج للتنمية المستدامة حيث أن  21من المهم التذكير أن جدول أعمال القرن 
ظ جدول على المسائل المتصلة بحفهذا ال. كما ال يقتصر البيئة هي أحد االعتبارات الرئيسية

الطبيعة، بل يسلط الضوء أيضا على العوامل االجتماعية واالقتصادية للتنمية المستدامة. 
المتصلة بخلق بعين االعتبار القضايا اإلستراتيجية  21وأخيرا، يأخذ جدول أعمال القرن 

 التغيرات في خص الدخلليمية والتداخلية فيما يمناصب العمل والدخل، الحد من الفوارق اإلق
 اعتماد نماذج جديدة ووسائلو  رمعايير اإلنتاج واالستهالك، بناء المدن القابلة لالستمرا

كل هذه االعتبارات شديدة الصلة ويمكن أن تستعمل من قبل المجتمعات المحلية  اإلدارة.
 لغرض حماية الغابات.

 ريو مؤتمر دالمبادرات القانونية لحماية الغابات بعالمبحث الثاني: 

التقدم المحرز بعد مؤتمر ريو فيما يتعلق بتنفيذ  على مبحثهذا ال نركز من خالل
ولى اهتمام خاص . وسن2الحماية والحفظ والتنمية المستدامة للغابات واإلدارة البيئية الدولية

كما سينظر أيضا في التقدم  .لالتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والغابات، فضال عن تطبيقها
لمكافحة التصحر  المحرز في العمل بشأن قضايا الغابات من خالل اتفاقية األمم المتحدة

إفريقيا، ومؤتمر وخاصة في التصحر  من وأ/و الشديد من الجفاف بلدان التي تعانيفي ال
وغيرها من المبادرات الدولية. وسنتطرق بعد ذلك  بشأن الغابات وإعالن نيويورك رغو جوهانسب

                                                           
1-Recommandation n° 6 (E/5994) de la conférence des Nations unies sur la désertification.  
2 -M. A. MEKOUAR, op. cit, p. 149-157.  
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 واالتفاق الدولي لألخشاب المدريةإلى تحليل القانون الدولي الذي يتناول التجارة الحرجيىة 
والتحقق من العالقة بين تجارة المنتوجات الحرجية مع القضايا المتعلقة بالبيئة. وهذا التحليل 

يمكن أن يكون مفيدا ألنواع أخرى من الغابات إذ ما تم  له ما يبرره من حقيقة أن هذا االتفاق
من منظور عالمي، وتشمل عدة  لقضيةتوسيعه ليشمل جميع أنواع الغابات لمعالجة هذه ا

 الحيوانات المهددة باالنقراض وحماية موائلها.أنواع جوانب، بما في ذلك رصد 

 األمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقيةإلى وعليه سنتناول من خالل هذا المبحث 
ثم  (المطلب الثاني) حماية الغابات المبادرات الدولية األخرى لصالحثم ، (المطلب األول)

 .(المطلب الثالث) ات الغابية والمعاهدات الدوليةتجارة المنتج

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر :المطلب األول

ذي يتمثل سببه في اختفاء تحديا هاما لمستقبل الكوكب ال تشكل مشكلة التصحر
وقد أدت الضرورة الملحة لهذا الموضوع إلى إعالن األمم  الغابات، الذي بدأ منذ عدة قرون.

:  للمنظمة أنه "جمال الصحراء/ تحدي التصحر"، وأعلن األمين العام 2006المتحدة عام 
 في الواقع .1"االنتباه إلى ضرورة حمايتهاتلفت  "تكريما لهذه العاصمة الفريدة والهشة التي

"الحفاظ على األدوار والوظائف المتعددة لجميع أنواع الغابات وأراضي الغابات ومناطق 
هي إحدى ( 21جدول أعمال القرن -: مكافحة إزالة الغابات11التربة السطحية" )الفصل 

من سكان األرض )البلدان  1.6حوالي التصحر  يمس للحفاظ على التوازن الحيوي.الطرق 
التي تمثل مساحة الجافة مجموع األراضي من  %70المتقدمة والنامية(؛ يتعلق األمر ب 

 .2المساحة الكاملة للكرة األرضيةمن  4/1أي  مليار هكتار 3.6

                                                           
1 -Message de l’ancien secrétaire général de l’ONU kofi Annan, lors de la journée mondiale de la lutte contre la 

désertification et la sécheresse SG/SM/10501- ENV/901, 17 juin 2006. Le thème de la Journée de cette année, « 

La beauté du désert – le défi de la désertification ».    
2 -José Roberto PEREZ- SALOM, « Les nations unies et la lutte contre la désertification avec examen particulier 

du cas de la région de la méditerrané et international », revue Hellénique de droit international, N° 1, 1997, p. 89 

– 90.  
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على قيد الحياة ألكثر من بقاء اللبيئة و التي تواجه ا يعد التصحر أحد أخطر التهديدات
 42ال عن الخسائر االقتصادية البالغة ؤو . كما سيكون أيضا مسبلدا 110مليار شخص في 
ا الوسطى والشرقية والبحر األبيض  ا. وتالحظ هذه الظاهرة في أوروب1مليار دوالر سنوي

كا وخاصة في األجزاء الشمالية والوسطى من إفريقيا، وأمريكا الالتينية، وأمري 2المتوسط
 وأمريكا الشمالية وأسيا. الوسطى

. ويتعلق المرفق 3من اتفاقية التصحر األولوية إلفريقيا 7يعطي الجزء الثاني من المادة 
الثاني بتنفيذه على الصعيد اإلقليمي في أسيا، ويركز المرفق الثالث على تنفيذه من جانب 
المناطق في أمريكا الالتينية والكاريبي. وأخيرا، يشير المرفق الرابع إلى تنفيذه على الصعيد 

وضوحا من التصحر هو تآكل  والجانب األكثر قليمي لشمال البحر األبيض المتوسط.اإل
التربة، وفقدان طبقة من األراضي الصالحة للزراعة والخصبة، ويرجع ذلك إلى استخدام 

وجود األراضي من خالل أنظمة اإلنتاج غير الكافية واستخدام األراضي والسياسات وعدم 
لوائح قانونية، نمط الزراعة والري المتبع في أنحاء كثيرة من العالم الثالث أدى إلى استنزاف 
المياه الجوفية وتملح األرض، وعدم صالحيتها للزراعة وبالتالي تصحرها، اقتالع األشجار 
بشكل عشوائي الستعمالها في التدفئة وغير ذلك من دون تخطيط للمحافظة على الغابات 

من المساحة  %40حوالي  تبلغ كانت مساحة غابات أثيوبياعلى سبيل المثال شجار. واأل
ها بسبب قطع عن انجراف التربة وتدهور خصوبت ، فضال 4%3وصلت إلى حتى الوطنية 

                                                           
1 -Centre régional de l’information de l’ONU, Bruxelles-RUNI, Disponible sur le site :  

http://unic.un.org/aroundworld/unics/fr/whatWeDo/productsAndServices/newsletters/indexasp?callPage=home, 

consulté le 01/009/2017. 
 الرعي الجائر وحركة الخشب على سبيل المثال، حول البحر المتوسط، كانت الغابات قد تدهورت مند قرون بسبب - 2

واليوم هناك عدد قليل من المناطق الحرجية في حالتها الطبيعية. الحرائق هي واحدة من أكبر أعداء المناطق الحرجية في 

البحر المتوسط. فهي بسبب الظروف الجوية )الهواء الجاف والرياح القوية( والوقود من الغطاء األخضر. تشير التقديرات 

 ق كل عام، وبالتالي يمكن العثور على العديد من أمراض التربة.    ألف هكتار يحتر 500إلى أن هناك حوالي 
: إيالء األولوية إلفريقيا "تعطي األطراف، في معرض تنفيذ أحكام هذه االتفاقية، األولوية  من اتفاقية التصحر 7المادة  - 3

منطقة، وذلك دون إغفال األطراف من لألطراف من البلدان األفريقية المتأثرة، في ضوء الحالة الخاصة السائدة في هذه ال

 البلدان النامية المتأثرة في األقاليم األخرى.
4 -Maurice KAMTO, « La désertification aperçu écologique pour une convention sur les zones désertique, arides 

semi aride et sèches subhumides », in Michel Prieur Stéphane DOUMBLE-BILLE, « droit de l’environnement et 

développement durable », 1994, p. 151. 

http://unic.un.org/aroundworld/unics/fr/whatWeDo/productsAndServices/newsletters/indexasp?callPage=home
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وحرائق الغابات، وإزالة الغابات الناجمة عن النمو السكاني. وهناك  األشجار دون تجديدها
 .1عوامل طبيعية أخرى تبرز أيضا عملية تدهور التربة

ومن المهم التأكيد على أن أهمية النظام البيئي الصحراوي متميزة ومختلفة عن مشاكل 
التنوع البيولوجي فالصحاري هي نوع من النظم اإليكولوجية التي لديها . 2التصحر والجفاف

خاطئا بالصحاري ارتباطا  3الخاص بها ويجب الحفاظ عليها. ونتيجة لذلك، يرتبط التصحر
لتدهور األراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة  عملية تدريجية القائمة بالفعل ألنه

والجافة شبه الرطبة. وهو نتيجة لعدة عوامل منها التغيرات المناخية واألنشطة البشرية )المادة 
موضوعا يتعلق بمكافحة التصحر. أما  اآلن. ويمثل تغير المناخ ب( من اتفاقية التصحر 1

ية، وتتفاقم عندما يكون سقوط األمطار أقل الجفاف ظاهرة قد تكون طبيعية أو غير طبيع
. 4يؤثر سلبا على نظم إنتاج المواردبكثير من القيم العادية مما يؤدي إلى خلل في المياه 

ويمكن أيضا أن يكون سبب الجفاف من قبل البشر، من خالل اإلفراط في استغالل الموارد 
 ت.لغاباالطبيعية والتربة والري وتدمير الغطاء النباتي، وخاصة ا

ومن ثم فإن اتفاقية التصحر والمصطلحات المستخدمة في الجفاف والتصحر بموجب 
هذه االتفاقية جديرة بالتقدير، كما يجب أن تؤخذ في الحسبان بعض النظم اإليكولوجية 
الهشة. وهي ذات أهمية ولها خصائص مثل األراضي شبه القاحلة والجبال واألراضي الرطبة 

ساحلية، وجميعها معرضة للتصحر، ومعظمها لها أبعاد إقليمية التي والجزر والمناطق ال
لغابات من ة القانون البيئي الدولي لياحمية كيف نتطرق إلىتتجاوز الحدود الوطنية. وعليه س

سواء في المناطق القاحلة أو شبه القاحلة أو الجافة شبه الرطبة، وإعادة التصحر والجفاف، 
 والتعامل معها.تشجير الغابات الطبيعية 

                                                           
 تتمثل في : الجفاف على مدار السنة، والسيما هطول األمطار غير المتكافئ، والجفاف المتكرر، إلخ.  - 1
 هناك نوعان من الصحاري: الصحاري الساخنة والصحاري الباردة. - 2
 "قابلية التصحر" على الخصائص المناخية المحددة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.يتوقف مصطلح  - 3
الفقرة ج من اتفاقية التصحر تنص على مايلي: "يعني مصطلح الجفاف الظاهرة التي تحدث طبيعيا وتوجد  1المادة  - 4

مسجلة. مما يسبب اختالال هيدرولوجيا خطيرا عندما ينخفض الهطول انخفاضا ملحوظا فيصبح دون المستويات الطبيعية ال

   ".يؤثر تأثيرا سيئا على نظم اإلنتاج لموارد األراضي
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في لجنة التنمية المستدامة وغيرها من الصكوك لمكافحة التصحر  وتتمثل هذه اآلليات
 نطاق وحدودثم أهداف اتفاقية مكافحة التصحر )الفرع الثاني(، ونتطرق إلى )الفرع األول(، 

 اتفاقية مكافحة التصحر )الفرع الثالث(.

 حرمن الصكوك لمكافحة التص لجنة التنمية المستدامة وغيرها :الفرع األول

ر قمة ريو. وقد اعتمد فكرة عقد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في مؤتمنشأت 
تحت عنوان " اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  1994في باريس في عام  لهاعد النص الذي أ 

إفريقيا خاصة في  من التصحرالتي تعاني من الجفاف الشديد و/أو  التصحر في البلدان
(UNCCD)1 ، ،اتفاقية مكافحة التصحر"أصبح في شكل مختصر" (CCD)2 اعتمدت .

 26الصعبة، ودخلت حيز التنفيذ في شهرا من المفاوضات  13، بعد 1994جوان  17في 
 191 اآلن، بعد تلقي أكثر من خمسين تصديقا الزما. صادقت عليها حتى 1996سبتمبر 

معترف به دوليا، والمتعلق بتدهور دولة، وتعتبر هذه االتفاقية الصك الوحيد الملزم قانونا، ال
األراضي في المناطق الريفية القاحلة. ومع ذلك فمن الضروري التأكيد على أن جدول أعمال 

ة. وفي افتقاره إلى القوة الملزمله أيضا أهمية كبيرة في هذا المجال، على الرغم من  21القرن 
الواقع، اعتمدت األطراف في اتفاقية مكافحة التصحر "نهجا متكامال يتسق مع برنامج اتفاقية 

 (.1ف  2" )المادة 21مكافحة التصحر يتيح استخدام جدول أعمال القرن 

وقد أثارت اهتمام ، اتفاقية بيئية دولية وقعت بعد ريوتعد اتفاقية مكافحة التصحر أول 
المشكلة ذات البعد العالمي، سواء بالنسبة لموقعها أو أسبابها أو  المجتمع الدولي بهذه

 والبلدان النامــيـة ةـهذه االتفاقية هي أداة تركز على التعاون بين البلدان المتقدم، 3أثارها

                                                           
أنظر األمم المتحدة، الجمعية العامة، وضع اتفاقية دولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو  - 1

 ص. 49، 1994سبتمبر  12(، A/AC.241/27من التصحر، وبخاصة في إفريقيا، )
2 -Voir la Convention de Paris de 1994 sur la désertification pour S. DOUMBE-BILLE, professeur de droit 

public, Université du Littoral, Boulogne-sur-Mer, expert juridique de l’Union mondiale pour la nature (UICN) 

aux travaux Comité intergouvernemental de négociation sur la désertification (CIN-D), 1994, p. 143. 
3 -S. DOUMBE-BILLE, ibid. 
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حيث  ،ولكن االتفاقية تعطي األولوية إلفريقياوتشهد مالحقها اإلقليمية على طابعها العالمي 
كما تعد هذه االتفاقية مؤشرا جيدا للعالقة القائمة بين  عاجلة لتنفيذها، جب اتخاذ إجراءاتي

تطور القانون الدولي والقضايا البيئية وتسلط الضوء من جديد على كيفية إدماج القانون 
ولهذه االتفاقية مزايا تتمثل في إنشاء أساس  حماية البيئة،الدولي للتنمية المستدامة في سياق 

 Stéphaneوفقا ل  ية وتوفير إطار للتعاون اإلقليمي،جراءات الوطنقانوني مناسب لإل

Doumbé-BILLE:  إن أول صك عالمي ملزم يعبر عن توافق اآلراء العالمية الجديدة"
إلدارة الكوكب والتحرك نحوى إقامة شراكة حقيقية بين الجهات الدولية الرئيسية، بما في ذلك 

لمنظمات غير الحكومية. وهكذا أصبح وضع االتفاقية الدولية واالدول والمنظمات الحكومية 
مسألة رئيسية، السيما فيما يتعلق بطابعها المثالي في كيفية طرح المشاكل البيئية العالمية 

 1اآلن وحلها، وهذا يعني في سياق االستدامة."

 الغاباترتبط ارتباطا وثيقا بحفظ ومن المهم التأكيد على أن حماية التربة من التعرية ت
كتظاظ والطهي، اال والعوامل الرئيسية التي تهددها هي السعي للحصول على الحطب للتدفئة

المحاصيل الصناعية والرعي الجائر. ويتم توسيع التطبيق و السكاني، تدمير المنحدرات، 
من اتفاقية مكافحة التصحر، مما يسهل وضع  4اإللزامي لمعايير معينة بموجب المادة 

 .2تصحر من خالل حماية الغابات أوالة وطنية مناسبة لمكافحة الصكوك قانوني

تدخل في  وهكذا، فإن قضايا التنمية المستدامة المتصلة بالنظم اإليكولوجية الضعيفة
"إدارة  21من جدول أعمال القرن  12وتشمل هذه المسائل الفصل  لجنة التنمية المستدامة،

اللذان  17و 13كذا الفصلين "، و النظم اإليكولوجية الهشة: مكافحة التصحر والجفاف
مكافحة التصحر  دالذي يتناول بالتحدي 12وينص الفصل  تناوالن النظم اإليكولوجية الهشة،ي

وجية الهشة نظما إيكولوجية هامة تتميز بمالمح تعتبر النظم اإليكول" والجفاف على مايلي:
                                                           

1 -M. PRIEUR et S. DOUMBE-BILLE, « Droit, forets et le développement durable », op.cit, p. 144. 
دعم اتفاقية مكافحة التصحر في مكافحة التعرية وتعزيز يمكن له أن يساعد في  21من جدول أعمال القرن  10الفصل  - 2

 حماية التربة.



109 
 

 ، واألراضي شبه القاحلة، والجبالوموارد فريدة. وتشمل النظم اإليكولوجية الهشة الصحاري 
واألراضي الرطبة، والجزر الصغيرة، وبعض المناطق الساحلية. وغالبية هذه النظم 

 (.12/1)الفصل  " ... ية.اإليكولوجية ذات نطاق إقليمي إذ أنها تتجاوز الحدود الوطن

  أهداف اتفاقية مكافحة التصحرالفرع الثاني: 

من اتفاقية مكافحة التصحر تسلط الضوء على هدف وأهمية النهج التي  1ف  2المادة 
 : 21يدعو إليها جدول أعمال القرن 

الهدف من هذه االتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف أثار الجفاف في البلدان التي "
من الجفاف الشديد و/أو من التصحر. )..(. في إطار نهج متكامل متسق مع جدول  تعاني

 ".، بهدف اإلسهام بتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة21أعمال القرن 

: فهي تعبر عن أهمية اإلجراءات الوقائية المتعلقة 2نجد أهداف االتفاقية في المادة 
)...( ينبغي األخذ " ر أو التي تدهورت سطحيا:رض للتدهو باألراضي التي لم تتع

بإستراتيجيات متكاملة طويلة األجل تركز في آن واحد، في المناطق المتأثرة، غلى تحسين 
 .(2ف  2)المادة " إنتاجية األراضي، وإعادة تأهيلها، )...(

معاملة خاصة، تبعا بالمناطق المتدهورة بشدة  وفي هذا السياق، ينبغي أن تحظى
وهذا هو السبب في تدهور التربة. أعراض تدهور األراضي وأمراض التربة عديدة، لمشكلة 

 اختالف العالجات اختالفا كبيرا.

 كان المحليين، والمنظمات الوطنيةتشجع اتفاقية مكافحة التصحر أيضا مشاركة الس
لمستدامة لموارد الغابات، على والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية في اإلدارة ا

تتيح المشاركة الفعالة على األصعدة المحلية والوطنية واإلقليمية من جانب ": سبيل المثال
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مستعملــو  المنظمات غير الحكومية والسكان المحليين، نساء ورجاال على السواء، والسيما
   (.)و( 10)المادة )...("  الـمـوارد

على الغطاء النباتي ومنع إزالة الغابات من أجل تجنب  كما أنه من الضروري الحفاظ
الذي يحمي التنوع البيولوجي والمياه  ،التصحر والحفاظ على النظام اإليكولوجي للغابات

الجوفية وتآكل التربة. ويشكل التعاون بين السكان المحليين جزءا كبيرا من األهداف 
افحة الجوع وتحقيق التنمية البشرية اإلستراتيجية لالتفاقية، فضال عن إطار العمل لمك

 لمي للتنميةاواالستخدام المستدام لألراضي، لدعم تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة الع
، يجب على األطراف تنفيذ برامج لمكافحة التصحر بإشراك )أ( 3المستدامة. وبموجب المادة 

 . 1السكان األصليين لتسهيل تنفيذ األنشطة على المستوى الوطني والمحلي

مكافحة إزالة الغابات يجب أن يكون لها أثر بيئي وفقا التفاقية مكافحة التصحر، فإن 
واجتماعي واقتصادي واسع النطاق، وتهدف إلى تحقيق التزامات للقضاء على الفقر الواردة 

 لقمة العالمي للتنمية االجتماعيةفي إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، وخطة تنفيذ مؤتمر ا
، وترتبط هذه 2002و 1996القمة العالمي لألغذية المنعقد في روما في عامي  ومؤتمر

 .2األهداف ارتباطا وثيقا بهذه االتفاقية

 سياسيا وماليا مهماوحتى تكون اتفاقية مكافحة التصحر فعالة، ينبغي أن تتلقى دعما 
والتنوع البيولوجي واإلعالن غير الملزم  المتعلقة بالمناخ التفاقياتمماثال للدعم الذي تتلقاه ا

تدخل المجتمع الدولي، كما تعتبر بشأن الغابات، ألن مكافحة التصحر مشكلة خطيرة تتطلب 
االتفاقية أداة قوية لحماية الموارد الطبيعية في المناطق القاحلة التي يجب أن تكون قادرة 

 .لطويلعلى االعتماد على الجهود والدعم الخارجي على المدى ا
                                                           

)أ( من اتفاقية مكافحة التصحر تنص على أنه: "ينبغي لألطراف أن تضمن أن يكون اتخاذ القرارات المتعلقة  3المادة  - 1

والمجتمعات المحلية وأن يجري بتصميم وتنفيذ برامج مكافحة التصحر و/أو تخفيف أثار الجفاف قائما على مشاركة السكان 

 إيجاد بيئة تمكينية على المستويات األعلى لتسهيل العمل على الصعيدين الوطني والمحلي".   
 من اتفاقية مكافحة التصحر. 4فقرة  10المادة  - 2
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 نطاق وحدود اتفاقية مكافحة التصحر الفرع الثالث:

  في نقطتين: يمكن تلخيص نطاق اتفاقية مكافحة التصحر وحدودها القانونية

ولهذا السبب، فإن  ة في مجال التصحر والجفاف محدودة،هي أن المعرف ىاألول
القيام بدور ال عو إلى يد 18و 16التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في المادتين 

ت ومع ذلك ال يزال هناك قلق حول فعالية النظام التقليدي لتحقيق إنتاج المعلوما غنى عنه،
 الالزمة.

مسألة الموارد واآلليات المالية التي يشكل غيابها عائقا رئيسيا أمام والثانية تتعلق ب
إلى حد ما  وقد أظهرت المفاوضات بشكل متقارب قيق أهداف اتفاقية مكافحة التصحر،تح

 وباإلضافة إلى ذلك ،1أن هناك حاجة إلى قدر كبير من المال لمكافحة التصحر والجفاف
دخال المؤسسة التقليدية فإن االتفاقية تتقاطع مع تلك التي سبقتها، من خالل رفض إ

 فهي تعبر فقط عن الرغبات من خالل تشجيع تعبئة الموارد المالية ،تمويل البرنامجلصندوق 
 لة التمويلومن الغريب أن تكرس هذه االتفاقية مادتين فقط لمسأ للنضال وترشيد إدارتها،

وعالوة على  على "التزام" في مسألة المساعدات، سوى  20التي ال تعبر بموجب أحكام المادة 
من االتفاقية على آلية عالمية، يمكن أن يتم تنفيذها من قبل  4الفقرة  21ذالك، تنص المادة 

 راعــيـــةة الز ـبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو الصندوق الدولي للتنمي ة دولية مثلمؤسس

                                                           
؛ وسيأتي 0002و 1993مليون دوالر بين عامي  350قدر أمين لجنة مكافحة التصحر التكلفة السنوية اإلجمالية بنحو  - 1

(. فمن الممكن أن 21من جدول أعمال القرن  11-12)أ( و 4-12مليون دوالر من المجتمع الدولي )الفصل  175نحوى 

نرى عدة مشاكل من أجل التطبيق الفعال لالتفاقية منها: تزايد الفقر الذي يؤدي إلى فرض ضغوطات على الغابات، والسيما 

عة واالستغالل المفرط للموارد الحرجية، والمصالح السياسية الخاصة، ونقص من حيث قطع األشجار بصورة غير مشرو

المعرفة بالتقدم المحرز في التصحر، وعدم وجود نظم كافية وشاملة للرصد المنتظم في الجلسات العامة والمستويات المالية 

، والدعم التكنولوجي، وعدم وجود الالزمة لوضع وتنفيذ برامج فعالة لمنع التصحر وآليات وسيطة، وهي آليات للتبادل

قوانين وطنية محددة لمكافحة مشكلة التصحر والجفاف والتعليم البيئي لجميع السكان المحليين. ومن األمثلة اإليجابية على 

ذلك استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري في سريالنكا، الذي يحشد عدة أنواع من االتصاالت، حيث أن نهج التعليم يصل إلى 

 تلف قطاعات المجتمع المدني. وفي هذا الصدد أنظر: مخ
L’utilisation des masses médias et l’activisme de l’ONG pour la conservation et un développement durable  au 

Sri Lanka : Dharman Wickramartne, Président du SLEJF et Chef Exécutif, Secrétariat du SLEJF, Sri Lanka. 

     



112 
 

تطورات  ولم يكن دور هذه اآللية المالية موضع ها ستعمل تحت سلطة مؤتمر األطراف،ولكن
 .1اآلنهامة حتى 

يمثل التصحر تحديا عالميا يؤثر تأثيرا مباشرا على أنواع معينة من الغابات، فضال 
كما  .فإنها ال تزال تحظى باهتمام ضئيل ومع ذلك وفقدان التنوع البيولوجي،عن تغير المناخ 

أن التصحر عملية يصعب " :وقال كوفي عنان ال غير مفهومة من قبل معظم الناس.ال تز 
ولتحقيق إستراتيجية مشتركة لمكافحة  ،ولكنها قد تكون خاضعة لتدابير وقائيةالتراجع عنها، 

التصحر يجب بدل جهود مركزة على جميع المستويات لرفع مستوي الوعي حول هذه القضية 
والتخفيف الالزم من آثارها حتى يتسنى للسكان الذين يعيشون في األراضي الجافة ظروف 

   .2"رض خصبةه العملية حيث ال تزال الـأمنع هذللعيش بكرامة ويمكن أن ت

أكثر محدودية  إلى موضوع تهدفالتصحر ملزمة بالتأكيد، ولكنها إن اتفاقية مكافحة 
وتعتبر  مجا ينبغي تنفيذه إلدراج الغابات،هي ال تحدد بوضوح برناالغابات، ف موضوع من

 ار هذه االتفاقيةحماية هذه األنواع وحفظها وإدارتها المستدامة إجراء تصحيحي هام في إط
 رابطةوغالبا ما تكون إستراتيجيات مكافحة التصحر وتدهور الغابات مت لمكافحة التصحر،

كما أن اإلدارة المستدامة للغابات هي جزء هام من إجراءات اتفاقية مكافحة التصحر 
ذه هة والحد من الفقر في تدهور األراضي وتشجيع الزراعة المستدامة والتنمية الريفيلمعالجة 
 دولي. ولذلك فإن هذه االتفاقية تعتبر مبادرة هامة لحماية الغابات بموجب القانون ال المناطق،

 

  

                                                           
 ينبغي للدول األطراف المتقدمة أن توفر الوسائل المالية والتكنولوجية وأن تتعاون في البحث عن التمويل الخاص - 1

وتعرض هذه االتفاقية التزامات معينة على البلدان المتقدمة النمو بوضع برامج عمل في البلدان المهددة بغية التصدي 

ضا للبلدان المعرضة للخطر اعتماد سياسات فعالة لمكافحة التصحر، ولكن االتفاقية غير لمشكلة التصحر العميقة. ينبغي أي

 واضحة فيما يتعلق باآلليات المالية لتطبيق إجراءات البلدان المتضررة من التصحر.    
2 -Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, 17 Juin 2006. 
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 المطلب الثاني: المبادرات الدولية األخرى لصالح حماية الغابات

تمدت بعد مؤتمر ريو تستحق أن يشار إليها ألنها تدعم مبادرات دولية أخرى اعهناك 
األمم مؤتمر رغ )الفرع األول(، و ، وتشمل هذه األنشطة مؤتمر جوهانسبحماية الغابات

 (الثالث)الفرع  2014الغابات إعالن  ،)الفرع الثاني( 20المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 
ا (، وأخير لي المعني بالغابات )الفرع الرابعالفريق الحكومي الدولي والمنتدى الحكومي الدو 

   (.قوق الشعوب األصلية )الفرع الخامسإعالن األمم المتحدة بشأن ح

     2002رغ و مؤتمر جوهانسبالفرع األول: 

أدركت  ،1997خالل اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في جوان 
. كما أوصت لجنة التنمية المستدامة 21القرن األطراف وجود ثغرات في نتائج جدول أعمال 

بعقد اجتماع عالمي جديد بهدف تحسين مستوى  2000التابعة لألمم المتحدة في عام 
. عقد هذا 1التصديق وتنفيذ االتفاقيات واالتفاقات الدولية بشأن البيئة والتنمية المستدامة

 2002سبتمبر  4أوت إلى  26ترة من رغ بجنوب إفريقيا في الفو في جوهانسبالمؤتمر 
رغ بمناسبة مرور عشر و حيث تم انعقاد قمة جوهانسب "،10أيضا باسم "ريو+ فو عر المو 

. وقد 2سنوات على قمة ريو للبيئة والتنمية، لكنها تختلف عنها في حجم إنجازها التاريخي
ي أن توجه ، وينبغاعتمدت في هذا المؤتمر المبادئ المتعلقة بدور القانون والتنمية المستدامة

تحقيق أهداف النهوض بهذا النوع من التنمية من خالل سيادة القانون  تشريعية نحوالهيئة ال
إن قمة  والممارسات الديمقراطية. ويقترح هذا اإلعالن أيضا وسائل لتنفيذ هذه المبادئ.

على  تجدد مرة أخرى الحوار بين الشمال والجنوب والمصالح المتباينة للبيئة العالمية 10ريو+
 جدول األعمال، في حين أهملت المسائل المتعلقة باإلدارة المستدامة للغابات.

                                                           
1  -Pour une analyse, voir Ronald B. MITCHELL, « A Quantitative Approach to Evaluating International 

Environmental Regimes », Global Environmental Politics, vol. 2, n.° 4, novembre 2002, 58, p. 58-83.  
 . 29، ص المرجع السابق عبد العزيز قاسم محارب، - 2
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ألف من ممثلي المجتمع المدني  15دولة و 191ممثلو  عمل من قبلالتم قبول خطة 
مبادئ  ضعصيغت ثالث وثائق: وثيقة سياسية ت ومية الحاضرة.والمنظمات غير الحك

 االتفاقات التي تم التوقيع عليهاتوجيهية بشأن التنمية المستدامة، برنامج عمل لتوجيه تنفيذ 
رغ كان نوعا من و مؤتمر جوهانسبوعالوة على ذلك،  .1وثيقة تتضمن جميع التوجيهاتو 

ات اإلقليمية والوطنية التجارب لتحفيز وتعزيز وضع برامج مدتها عشر سنوات لدعم المبادر 
تغيير السلوك، من أجل تكييفها مع قواعد التنمية المستدامة، والسيما من حيث عجيل في بالت

لم تقترح موعدا نهائيا لمؤتمر اإلنتاج واالستهالك المستدامين. غير أن الوثيقة الرئيسية ل
لتنفيذ التزامات الدول األطراف، أو أهداف محددة. وتتضمن وثيقة مؤتمر جوهانسبورغ المؤلفة 

االجتماعية وحماية البيئة  توصيات وأهداف للتوفيق بين النمو االقتصادي والعدالة 54من 
. وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع الغابات 21إلى تحقيق مقترحات جدول أعمال القرن  وتسعى
، فضال عن حجم التحديات التي يتعين مواجهتها. ومع ذلك، وبتغير غيابه مرة أخرى يتضح 

كثيرا بحماية الغابات وإدارتها مند ذلك الحين، فضال عن انعكاس  المناخ، ازداد االهتمام
 المحامين في هذا المجال.

يز رغ من قبل العديد من الخبراء على أنه اجتماع النقاد وتعز و اعتبر مؤتمر جوهانسب
ة والتنمية الذي عقد في ريو عن مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئالبرامج وااللتزامات المنبثقة 

وبالنسبة للعديد من علماء البيئة، سادت المصالح التجارية واالقتصادية على حقوق  ،1992
رغ و يعكس نص مؤتمر جوهانسب وفي النهاية، ال .2اإلنسان والحفاظ على كوكب األرض

( سوى تقدم ضئيل ملموس في البيئة والغابات. وضلت هذه األخيرة قضايا قانونية 10)ريو+
 أنه خالل هذا المؤتمر  Jérome Fromageauوأشار أيضا  وسياسية واقتصادية هامشية.

                                                           
، الوثيقة 2002سبتمبر  4أوت إلى  26ير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، من تقر - 1

A/CONF.199/20 :منشور على الموقع ،tions/n0263691.pdfhttps://www.preventionweb.net/files/resolu ،تاريخ 

 . 05/09/2017اإلطالع 

Voir aussi Les approches régionales dans la réalisation des recommandations de Johannesburg, document 

ENV/DEV/J/674, Nations unies, 29 aout 2002. Disponible sur le site : http://www.un.org/News/fr-

press/docs/2002/ENVDEVJ674.doc.htm, consultée le 05/09/20017.  
2 -Carlos MILANI et Chloé KERAGHEL, op.cit, p. 3.  

https://www.preventionweb.net/files/resolutions/n0263691.pdf
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2002/ENVDEVJ674.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2002/ENVDEVJ674.doc.htm
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لم تدرج اإلدارة المستدامة للغابات في قائمة األولويات. ونتيجة لذلك، فإن مكافحة قطع 
. ومع ذلك، وفقا 1نويةكولوجية قد بقيت أيضا ثااألشجار غير المشروع وفائدة البطاقات اإلي

رغ، فإن و قانون الغابات من ريو إلى جوهانسبالذي يحلل فترة تطور ، لمحمد علي مكوار
من ناحية، ندرة الموارد الحرجية مقبولة، ومن ناحية أخرى انتشار االتجاه يعكس اآلن: 

 .2قوانين الغابات

ق رغ التنمية المستدامة بإعالن األلفية، وجولة الدوحة، وتوافو كما ربط مؤتمر جوهانسب
الطريقة، أعرب المؤتمر عن رغبة جديدة في إدماج . وبهذه Monterrey)يري )أراء مونت

مر الجوانب االجتماعية واالقتصادية. وأخيرا، عندما يتعلق األمر بموضوع "التمويل" أقر مؤت
بأن للدول مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة فيما يتعلق بأهداف  75في المادة رغ و جوهانسب

 .خطتها التنفيذيةالتنمية المستدامة، وكرست موارد جديدة هامة في 

رغ و وعلى الرغم من هذه التطورات، اعتبرت المنظمات غير الحكومية مؤتمر جوهانسب
خطة عمل هامة دون توقعات معينة. ويمكن بالتأكيد مالحظة عدم وجود حل توفيقي وجرأة 

، التي 92الضوء على مفارقة ريو  10سياسية. وباإلضافة إلى ذلك، يسلط مؤتمر ريو+
بيرا من العمليات واألهداف المؤسسية من دون تحقيق نتائج ملموسة على أطلقت عددا ك

 النطاق العالمي. 

 (20الفرع الثاني: مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو +

 236/64تنفيذا لقرار الجمعية العامة  ؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامةعقد م
(UNCSD)3  جانيرو )البرازيل(، وعرف باسم  في ريو دي 2012جوان  22إلى  20من

                                                           
1 -Jérome FROMAGEAU, « Le droit de la foret au XXIé siècle – Aspects internationaux », Paris, l’Harmattan 

2002, p. 23. 
2 -Mohamed Ali MEKOUAR, « Evolution du droit… », op.cit, p. 137-138. 

، المتضمن انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة جوان 2009ديسمبر  24، المؤرخ في 236/64القرار رقم  - 3

2012. 
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 سنة من العمل البيئي 20هو تقييم ، ويتبادر إلى الدهن أن الهدف من المؤتمر 201ريو + 
هو مدة  تقييمال يؤكد أن العملي لكن الواقعو ، 2012و 1992أي الفترة الفاصلة بين عامي 

ة والمعوقات التي اعترضتها خالل اءة الجهود الدولية للبيئمن خاللها قر  ، ألنه يمكنعاما 40
بوصفه محطة أساسية لهذه الجهود  1972هذا المسار انطالقا من مؤتمر استوكهولم عام 

    .  20122لعام  20أي أن مؤتمر استوكهولم كان بمنزلة اللبنة األساسية لمؤتمر ريو +

وآالف المشاركين من مات وممثليهم، ضم هذا المؤتمر العديد من رؤساء الدول والحكو 
الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومجموعات أخرى، لتشكيل 
استراتيجيات للحد من الفقر، والنهوض بالعدالة االجتماعية، وضمان حماية البيئة للوصول 

 إلى المستقبل الذي نصبو إليه.

أولهما التنمية المستدامة من أجل االقتصاد : 3اثنين ولقد ركز هذا المؤتمر على هدفين
كما . والقضاء على الفقر، وثانيهما تحديد اإلطار المؤسساتي للتنمية المستدامة 4األخضر

تطرق فيها "المستقبل الذي نصبو إليه"  تمخض عن هذا المؤتمر وثيقة سياسية مركزة، سميت
 حقيق التنمية المستدامــــةمن أجل ت تحتاج إلى عناية ةذات أولويعديدة إلى مجاالت 

 المستدامة، الطاقـــــة والمتمثلة في القضاء على الفقر، األمن الغذائي والتغذية والزراعة
السياحة المستدامة، الوظائف الالئقة، المدن المستدامة، والمياه والمحيطات ومخاطر 

بتوليد "ن متعلقا طموحا، ألنه كا 20على أي حال كان الهدف العام لمؤتمر ريو + الكوارث.

                                                           
1 -Voir, La Note de Conventions Réguler la Mondialisation, « Rio + 20 : Quel bilan pour le droit de 

l’environnement ? », n° 9, 6 novembre 2012. Disponible sur le site : http://convention-s.fr/notes/rio-20-quel-

bilan-pour-levolution-du-droit-de-lenvironnent, consultée le 05/09/2017. 
، مدخل إلى تقييم السياسات البيئية 2012لعام  20إلى ريو +  9721شكراني الحسين، "من مؤتمر استوكهولم  - 2

 . 150، ص 2013، صيف 64-63العالمية"، بحث منشور في مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان 
3- Mario BETTATI, « Le Droit international de l’environnement », Odile Jacob, Paris, 2012, p 21. 

األمم المتحدة للبيئة "االقتصاد األخضر" على أنه: "نظام أنشطة اقتصادية تتعلق بإنتاج وتوزيع يعرف برنامج  - 4

واستهالك البضائع والخدمات ويفضي في األمد البعيد إلى تحسن رفاه البشر، وال يعرض في الوقت نفسه األجيال المقبلة 

 إلى مخاطر بيئية أو حاالت ندرة إيكولوجية كبيرة".

http://convention-s.fr/notes/rio-20-quel-bilan-pour-levolution-du-droit-de-lenvironnent
http://convention-s.fr/notes/rio-20-quel-bilan-pour-levolution-du-droit-de-lenvironnent
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التزام سياسي بالتنمية المستدامة، وتقييم التقدم المحرز والفجوات المتبقية في تنفيذ نصوص 
  .1مؤتمرات القمة الرئيسية بشأن التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الناشئة"

، إال أن األطراف 20وعلى الرغم من التطورات الطفيفة الذي جاء بها مؤتمر ريو + 
المؤتمر لم تضع أي أهداف، وال جدول زمني، وال وسيلة لوقف فقدان التنوع البيولوجي. في 

 .سة لصالح حماية الموارد الطبيعيةشجب عدم وجود طموح والتزامات ملمو لذلك يمكننا أن ن
من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى وضع صكوك قانونية للتحكم في االستثمار في 

  .ية، بحيث يتم ضمان األمن الغذائية المستدامة للموارد الطبيعالزراعة ووضع صكوك لإلدار 

الفقرة المتعلقة بالغابات هي في الواقع مخيبة لآلمال فيما يخص مسألة الغابات، فإن 
على أهمية الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للناس ، حيث شددت الدول فقط "للغاية

السليمة  دارةاإلإلى "تعزيز أطر  دعا المؤتمر، و 2بات"وعلى فوائد اإلدارة المستدامة للغا
من أجل جميع أنواع الغابات بشأن الملزم قانونا  وفقا للصك غير، تنفيذها وسبلغابات لل

أيضا إلى "التنفيذ العاجل للصك غير الملزم  دعاكما ، 3تحقيق اإلدارة المستدامة للغابات"
قانونا بشأن جميع أنواع الغابات واإلعالن الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من 

بمناسبة اإلعالن عن إطالق السنة الدورة التاسعة لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات 
 .4الدولية للغابات"

ت عن طريق تم استبعاد صراحة حماية الغابامما سبق نالحظ أن هنا مرة أخرى 
الصكوك الملزمة قانونا، رغم إبراز هذا المؤتمر عالقة الغابات بمسألة تحقيق التنمية 

                                                           
1 -Voir, La Note de Conventions Réguler la Mondialisation, Op. cit. 

من جدول األعمال، الوثيقة الختامية للمؤتمر  10، البند 20انظر مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +  - 2

 undocs.org/ar/A/CONF.216/L.1، متوفر على الموقع: 193، المادة 2012جوان  22-20"المستقبل الذي نصبو إليه"، 

 .06/09/2017تاريخ اإلطالع 
 ، المرجع السابق.20من الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو +  193أنظر، المادة  - 3
 ، نفس المرجع.194أنظر المادة  - 4
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محركا وخيارا ال يمكن التخلف عنه، كما تلت هذا المؤتمر العديد من المستدامة باعتبارها 
 . 1المؤتمرات الدولية

 2014إعالن الغابات  :الفرع الثالث

في قمة  2014يعد إعالن نيويورك بشأن الغابات الذي تم توقيعه في أواخر سبتمبر 
خ ، من أجل تكريس توافق عالمي لآلراء في اإلدارة والمحافظة 2األمم المتحدة للمنا

إعالنا سياسيا يجمع بين الحكومات والشركات ، 3واالستغالل اإليكولوجي لكل أنواع الغابات
والمجتمع المدني، بما في ذلك الشعوب األصلية، الهدف منه تخفيض معدل فقدان الغابات 

، والعمل على وضع حد لها بحلول عام 2020الطبيعية إلى حوالي النصف بحلول عام 

                                                           
 من أهم هذه المؤتمرات نذكر ما يلي:  - 1

 2016بريل أ 22التوقيع عليه في نيويورك في ، والذي خرج باتفاق باريس لتغير المناخ وتم 2015مؤتمر باريس ديسمبر  -

دون "دولة، من ابرز نقاط االتفاق "تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة األرض وإبقائها  195من قبل 

نبعاثات الدرجة مئوية" وهذا يفرض تقليصا شديدا  1.5درجتين مئويتين" وب "متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 

شجير تلة وإعادة ت المسببة لالحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهالك الطاقة واالستثمار في الطاقة البديالغازا

 الغابات".

مؤتمر  دولة، جاء هذا المؤتمر لتكملة 196، شاركت فيه 2016نوفمبر  18نوفمبر إلى  7مؤتمر مراكش )المغرب( من  -

ترار  مختلف المحاور المنصوص عليها في اتفاق باريس المتعلقة بخفض االح باريس الذي أحرز تقدما مهما، ولبلورة

 الم.أنحاء الع العالمي ألقل من درجتين، كما تم اإلعالن عن عدة مشاريع لحماية وتأهيل واستدامة إدارة الغابات في جميع

في اتفاقية  لعشرين لمؤتمر األطراف، تضمن انعقاد الدورة الثالثة وا2017نوفمبر  17إلى  6مؤتمر بون )ألمانيا( من  -

ألطراف في ااألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

ق باريس، بروتوكول كيوتو، والجزء الثاني من الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفا

كسيد ثات ثاني أفه على مناقشة وتحديد آليات الحد من التغيرات المناخية.ويأتي على رأس األهداف الحد من انبعاركزت أهدا

ير مناطق الكربون وخفض درجة حرارة كوكبنا التي تزداد بشكل يهدد بذوبان المناطق القطبية وإغراق سواحل وجزر وتدم

 في تطبيق اتفاق باريس حول المناخ.تهدد مصادر حياة البشر، باإلضافة إلى إحراز تقدم 

برنامج اتفاق  ، تم خالله الموافقة على2018ديسمبر  14إلى  2مؤتمر بولندا، انعقد في مدينة كاتوفيتسه البولندية من  -

مؤتمر  دولة في 200باريس، ودعت األمم المتحدة إلى رفع سقف الطموح لهزيمة التغير المناخي، كما أنهت وفود نحو 

              ضع كتاب قواعد مشترك يهدف إلى تنفيذ مقررات اتفاق باريس للمناخ للحد من ارتفاع حرارة األرض. بولندا و
 2014سبتمبر  23 انعقد مؤتمر القمة المعني بالمناخ في مقر األمم المتحدة بنيويورك، الواليات المتحدة األمريكية في - 2

افة إلى الوزراء وقادة المنظمات الدولية ومجتمع األعمال التجارية والتمويل جمعت هذه القمة مائة من رؤساء الدول باإلض

 . 06/09/2017 اإلطالع تاريخ، orgforestdeclaration.www.والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية منشور على الموقع: 
، والمسودة األولى لإلعالن 2014في جانفي  دافوسهذه الفكرة ظهرت في البداية في المنتدى االقتصادي العالمي في  - 3

وهي مؤسسة بحث تعمل في واشنطن. تم تطويره بعد ذلك  CLIMATE.ADVISERSتمت صياغتها من قبل خبراء المناخ 

 تفصيل أكثر راجع: رنامج األمم المتحدة اإلنمائي. لبتنسيق من ب
Mohamed Ali MEKOUAR, « La déclaration de New York sur les Forets du 23 septembre 2014 : Quelle 

valeur ? », Revue juridique de l’environnement, Lavoisier, 3, (volume 40) 2015, p. 475. 

http://www.forestdeclaration.org/
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المتدهورة بحلول  مليون هكتار من الغابات واألراضي 350، كما يدعو إلى استعادة 20301
 أي ذات مساحة أكبر من أرضي الهند. 20302عام 

مليار طن من ثاني أكسيد  8.8إلى  4.8على القضاء  تحقيق هذه األهداف سيؤدي إلى
، أي ما يعادل االنبعاثات الحالية للواليات المتحدة، وفي هذا السياق قال 3الكربون سنويا

إن إعالن نيويورك يهدف إلى الحد من تلوث المناخ  األمين العام لألمم المتحدة بان كيمون "
بمقدار أكبر من االنبعاثات السنوية للواليات المتحدة "، وأضاف " أن الغابات ليست فقط 

 ." جزء أساسية من حل مشكلة المناخ، ولكنها مفيدة للغاية لجميع أفراد المجتمع

أكبر الشريكات في  30تم التصديق على اإلعالن من قبل عدة حكومات، وأكثر من 
 منظمات المجتمع المدني والشعوب األصلية. 50العالم وأكثر من 

كما أعلنت الكيانات التي وقعت إعالن نيويورك عن إجراءات وشركات ملموسة  
 لتوضيح التزامهم لتنفيذ اإلعالن وتشمل هذه:

 .الغاباتوسطاء المواد الخام الذين يطالبون بالسياسات العامة للقضاء على إزالة  -

 .ةالتزام الشعوب األصلية لحماية مئات الماليين من الهكتارات من الغابات االستوائي -

 إزالة الغابات أو من تم تسجيل التزامات جديدة من حكومات بلدان الغابات لتخفيض -
 .استعادة األراضي المتدهورة

لحد من إزالة وضع برامج ثنائية ومتعددة األطراف جديدة للدعم المالي من أجل ا -
 الغابات على مدى السنوات الست األخيرة.

                                                           
 .2014راجع الهدف األول من إعالن نيويورك بشأن الغابات  - 1
2

مليون هكتار من األراضي الحرجية  150، الذي ينص على: " استعادة 2014الهدف الخامس من إعالن نيويورك  - 

مليون هكتار على  200، وزيادة معدل االسترجاع العام فيما بعد وذلك باستعادة 2020المتدهورة أو تطهيرها قبل عام 

 ".  2030األقل بحلول عام 
 . 2، ص 2014راجع إعالن نيويورك بشأن الغابات  - 3
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سالسل إنتاج المواد دث عن القضاء على إزالة الغابات في في حين أن اإلعالن يتح
الخام والمنتجات االستهالكية، غير أنه ال يذكر المشكلة األساسية لمعرفة النموذج الحالي 

الذي يتم من خالله الحفاظ على  لإلنتاج واالستهالك، ويعد هذا النموذج محرك الطلب
االستهالك المفرط والمتزايد باستمرار لألقلية من البشر، والتي تتركز في المراكز الحضارية 

كما لم يذكر اإلعالن استحالة تعميم هذا  .1الكبيرة وخاصة في بلدان نصف الكرة الشمالية
قيام بذلك، كما أنه ال يتحدث المستوى الحالي من االستهالك ألنه ال توجد "مواد طبيعية " لل

 .2عن كيفية الحد من إزالة الغابات بشكل فعال

ا في األخير ما يمكن قوله أن االلتزامات التي جاء بها إعالن نيويورك بشأن الغابات م
 ةإيجابيهي إال التزامات طوعية، نظرا لكون تنفيذها ليس إلزاميا، كما ليس لديه نتيجة 

   إلظهارها.     

   دى الحكومي الدولي المعني بالغاباتتالفريق والمن: الرابعالفرع 

قد تم تيسير تطوير رؤية مشتركة بشأن إدارة جميع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها 
المستدامة من خالل تنسيق أنشطة الفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات والمنتدى 

 .األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامةالحكومي الدولي المعني بالغابات تحت إشراف لجنة 

من قبل لجنة األمم  1995أنشئ المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات في عام 
المتحدة للتنمية المستدامة من أجل الشروع في حوار بشأن سياسات إدارة الغابات المتصلة 

وانتخب  1997جانفي  10باتفاقية ريو. وعقدت دورته األولى )التنظيمية( في نيويورك في 
من  IIKA Ristimakiممثل جمهورية إيران اإلسالمية والسفير  Bagher ASADIالسفير 

فنلندا رئيسان مشاركان. ويهدف هذا المنتدى إلى تعزيز تحليل التعاون الدولي وإجراء 
                                                           

1 -La Journée internationale des forets de l’ONU, Document d’information du Mouvement Mondial pour les 
Forets Tropicales (WRM), et son thème : « Forets, climat, changement », Quel changement ?, 2015, p. 4 
Disponible le site : http://www.wrm.org.uy, consultée le 06/09/2017. 
2 -Op. cit, p. 4. 

http://www.wrm.org.uy/
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البحوث العلمية وتقييم حالة الغابات. كما يركز أيضا على وضع معايير ومؤشرات للنظر 
ايا التجارة والبيئة، ويتناول أخيرا دور المنظمات الدولية والمؤسسات والصكوك في قض

  المتعددة األطراف الدولية في تحقيق هذه االتفاقات.

االتحاد بين الفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات والمنتدى الحكومي تم تحقيق 
اقتراح، أفضى إلى إنشاء  300بشأن بالتشاور ، 2000الدولي المعني بالغابات في أكتوبر 

منتدى جديد لألمم المتحدة المعني بالغابات، حتى قبل إنجاز أعمال المنتدى الحكومي 
وباإلضافة إلى ذلك، بغية تعزيز وضمان اإلدارة المستدامة لجميع  .1الدولي المعني بالغابات

وتنسيق السياسات على نحو أكثر فعالية من قبل منتدى األمم المتحدة الغابات في العالم 
 .همنظمة دولية لدعم 11الغابات لضم بشأن المعني بالغابات، تم إنشاء الشراكة التعاونية 

. تتعلق 2المعني بالغابات أربع آليات لتحقيق أهدافهوقد حدد المنتدى الحكومي الدولي 
نشاء وتحفيز سياسات شاملة تعزز اإلدارة المستدامة للغابات األولى باستراتيجيات ترمي إلى إ

وتركز  وضمان أخد قضايا الغابات بعين االعتبار في صنع السياسات خارج قطاع الغابات.
الثانية على وضع السياسات بما في ذلك أولويات التنفيذ، واستعراض وتقييم التقدم المحرز 

زيز األحكام والنتائج، ونشر المعلومات وتقديم في مجال اإلدارة المستدامة للغابات، وتع
المساعدة للحصول على إعانات مالية مناسبة. والثالثة تريد اعتماد آليات تشريعية كافية 
لتمكين المؤسسات العامة من تنفيذ اإلجراءات المناسبة على الصعيد الوطني وحل النزاعات 

لى التنسيق الالزم لتسهيل األنشطة عن طريق التفاوض والتحكيم. وتركز اآللية الرابعة ع
والمشتركة بين القطاعات وتمكين جميع الفئات المهتمة من المشاركة في إدارة القطاعية 

                                                           
1 -Les travaux terminés étaient : Documents de travail sur les foret et arbres plantés, FPE7F, Gestion responsable 

des forets plantées : directives volontaires. Produit par : département des forets, Organisation des Nations unies 

pour l’alimentation et l’agriculture. Documents de travail FP/37/E, Rome (Italie), FAO, 2006, 77 p. Disponible 

sur le site : http://www.fao.org/docrep/009/j9256F04.htm, consultée le 10/09/2017.  
2 -Voir le site officiel du Forum intergouvernemental sur les forets (IFF). Disponible sur le site : 

 http://www.un.org/esa/forests/about-history.html, consultée le 10/09/2017. 

http://www.fao.org/docrep/009/j9256F04.htm
http://www.un.org/esa/forests/about-history.html
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الغابات. ويسعى عمل منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات إلى تحقيق نفس هذه األهداف 
 األساسية.

نتائج البتحليل الحكومي الدولي المعني بالغابات  ، قام الفريق1997و 1995بين عامي 
والتقدم المحرز في العديد من البرامج والمبادرات الجارية استنادا إلى خبرات وموارد 
المنظمات ذات الصلة داخل وخارج منظومة األمم المتحدة، بغية تعزيز اإلدارة الجيدة 

 ألمم المتحدة المعني بالغابــــاتى اومن جانب منتد. للغابات وحفظها وتنميتها المستدامة
مقترحا التخاذ إجراءات تم تفصيلها خالل المناقشات التي جرت بين  270 حوالي يوجد

. غير أنه على الرغم من أن مناقشات منتدى األمم المتحدة المعني 20001و 1995عامي 
المشاركة في  بالغابات قد تحفز السياسات الوطنية وتعزز اإلجراءات التي تتخذها المنظمات

ي بالغابات الشراكة التعاونية من أجل الغابات، فإن الدورة األولى لمنتدى األمم المتحدة المعن
فشلت في إنشاء والية واضحة أو تحديد المسؤوليات لممارسة  2001المنعقدة في جوان 

 .مقترحات خطة العمل. وحتى اآلن، كان التقدم بطيئا نسبيا في هذا المجال

المطاف، ال توجد منظمات مستقلة وحصرية تدافع عن مصالح قطاع في نهاية 
أن هذه المصالح ترتبط دائما بمنظمات أخرى تابعة . ربما يرجع هذا إلى حقيقة الغابات

ل امثعلى سبيل الالغابات،  ال يتمثل فيرئيسي أخر ذات هدف لمنظومة األمم المتحدة 
ود تقدما يذكر في تحقيق أهدافه نظرا لعدم وجالزراعة أو الغداء. ولم يحرز المنتدى الجديد 

النظر فيها حوار بين األطراف وقلة المناقشات في اجتماعاته بشأن المواضيع التي ينبغي 
جدوى من عقد مناسبات رسمية بشأن تنفيذ االتفاقات البعناية. وأفضل مثال على ذلك عدم 

 دي إلى التدمير. لحفظ الغابات، بينما تستخدم غيرها من األحداث سياسات تؤ 

  

                                                           
1 -S. DOUMBE-BILLE, op.cit, p. 132. 
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   يةالغابات وإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلالفرع الرابع: 

سبتمبر  13( في DDPAاعتمد إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية )
دول فقط )أستراليا، كندا، نيوزلندا  4دولة، حيث صوتت ضده  143من قبل  2007

 ا، كولومبييدولة )أذربيجان، بنغالدش، بوتان، بوروند 11وانسحبت والواليات المتحدة(، 
. وأيدت منظمة العمل الدولية 1، كينيا، نيجيريا، ساموا وأكرانيا(ااإلتحاد الروسي، جورجي

كما تشدد على أهمية  اعتماد اإلعالن المتعلق بحقوق الشعوب األصلية وتعهدت بتعزيزه.
وتصر على ضرورة التصديق على هذه  169قية رقم النهج والمبادئ الواردة في االتفا

 االتفاقية.

اإلعالن المتعلق بحقوق الشعوب األصلية للتصديق وليس له أي قوة ملزمة. ال يخضع 
ومع ذلك فهي ليست ذات صلة، أوال ألنه صك قانوني اعتمدته الجمعية العامة لألمم 

صياغته وأيدت اعتماده. وعلى للدول التي شاركت في المتحدة التي تعكس الرأي الجماعي 
زامات الرغم من مركزه غير الملزم، فإن اإلعالن له أهميته القانونية ألنه يؤثر على تطوير الت

الدول وغيرها من مصادر القانون الدولي، مثل القانون العرفي والمبادئ العامة للقانون. 
 ما.ة متوافقة تماوإعالن حقوق الشعوب األصلي 169وهكذا فإن أحكام االتفاقية رقم 

تسليط الضوء عليها. وينطبق ذلك بوجه الخصوص  أن يتم بعض المقاالت تستحق
التي تتعامل مع استغالل الموارد  من إعالن حقوق الشعوب األصلية، 2فقرة  32على المادة 

فضال عن واجب الحصول على موافقتها على أي الطبيعية على أراضي السكان األصليين، 
 :االستغاللنوع من أنواع 

                                                           
1 -Le texte de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones figure dans son intégralité sur le site Pro 169 

de la Nations unies, Disponible sur le site : http://fr.pro169.org/?page_id=23, consulté le 15/09/2017.  

إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق  -61/295(، والقرار Add.1و  A/61/L.67وكذلك القرار الذي اتخذته الجمعية العامة )

 www.un.org/esa/socdeمنشور على الموقع: ص. 18، 2007سبتمبر  13، 107عامة الشعوب األصلية والمرفق، الجلسة ال

v/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf15/09/2017 اإلطالع ، تاريخ. 

http://fr.pro169.org/?page_id=23
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
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على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب األصلية المعنية من خالل "
المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر 

ضيها أو أقاليمها ومواردها األخرى، والسيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغالل في أرا
    ".وارد المعدنية أو المائية أو الموارد األخرى الم

للشعوب األصلية الحق في " يلي: تنص على ما 2فقرة  26ادة وبطريقة مماثلة، فإن الم
امتالك األراضي واألقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال 

استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي واألراضي الشغل أو االستخدام التقليدية، والحق في 
  ".واألقاليم والموارد التي اكتسبتها بخالف ذلك

الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه  تمنح" من نفس المادة على: 3وتنص الفقرة 
األراضي واألقاليم والموارد. ويتم هذا االعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب األصلية 

  ".لمعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة األراضيا

للشعوب األصلية الحق في تقرير " من اإلعالن على أن: 3المادة  وأخيرا، تنص
المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية 

  ".لتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

للشعوب األصلية، تعتبر الغابات مصدرا رئيسيا للدخل والمهنة استنادا إلى بالنسبة 
ر استدامة للغابات. ومن ثم تاح إلدارة أكثتهم؛ وقد يكون هؤالء األشخاص مفاهم وخبر ارفمع

مع روح وأحكام حماية الغابات  ماشىيبدو أن هذا التدوين لحقوق الشعوب األصلية يت
ن المتعلق بحقوق الشعوب األصلية دورا هاما في الحفاظ وحفظها. ويمكن أن يؤدي اإلعال

بين حقوق  عارضعلى موارد الغابات واحترام كرامة الشعوب األصلية. وفي حالة حدوث ت
الشعوب األصلية والحاجة إلى الحفاظ على الموارد الحرجية، يمكن أن يوجه اإلعالن أيضا 

 المناسبة لها.حلول الالبحث عن 
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 والمعاهدات الدولية ارة المنتجات الغابيةتجالمطلب الثالث: 

طمح ين التجارة وحماية الغابات، ولكن ال نبعض التفاعالت ب مطلبهذا ال في تناولسن
ركز بشكل خاص بل نإلى معالجة شاملة لجميع القضايا التي تنطوي عليها هذه العالقة. 

جارة لذا سيتاح لنا التطرق لتوضيح العالقة بين التق الدولية كسبب لفقدان الغابات. على السو 
اب وحماية الموارد الغابية )الفرع األول(، تجارة المنتجات الغابية واالتفاق الدولي لألخش

 )الفرع 1994االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام  تنفيذاالستوائية )الفرع الثاني(، 
رامية )الفرع الرابع( و المبادرات ال 2006ئية لعام الثالث(، االتفاق الدولي لألخشاب االستوا

 إلى تطوير الشهادات الدولية )الفرع الخامس(.

  غابيةالموارد ال العالقة بين التجارة وحمايةالفرع األول: 

في السنوات األخيرة، أصبحت العالقة بين الغابات والتجارة مسألة تثير القلق. وقد تم 
عن التهديد توعية الجمهور وصناع السياسات باالمتيازات المستمدة من الغابات، فضال 

ن. وبالنظر إلى حقيقة أن والمخاطر الناجمة عن اختفائها، والعواقب المترتبة على السكا
ذها بلد ما لحماية موارده يمكن أن تأثر على المصالح االقتصادية والتجارية التدابير التي يتخ

 السلبية لتدمير الغابات قد أثرت تأثيرا مباشرالدولة أخرى، فإن المخاوف المتعلقة باآلثار 
  .1على التجارة وغير مباشر

عندئذ . ويمكن 2متناقضةالقضايا معقدة واآلراء والمصالح ففي العديد من النواحي، 
النظر إلى المخاوف من زاويتين: من ناحية أثار السوق الدولية على الغابات، ومن ناحية 

                                                           
ال تشجع التجارة فقط موارد الغابات، بل أيضا تكتيف النشاط الزراعي الرعوي واستغالل األخشاب، من أجل تلبية  - 1

الطلب الذي يأتي أساسا من األسواق الغربية وبغض النظر عن الطابع األساسي للغابات المستغلة. وتنجم األضرار األخرى 

التلوث الناجم عن مصانع التجهيز؛ استخدام المواد الملوثة إلنتاج منتجات  عن نقل األخشاب وتجهيزها واستهالكها، والسيما

 الغابات؛ احتياجات الطاقة في صناعة التجهيز؛ االستهالك المفرط أو غير المنضبط؛ التخلص من النفايات.   
2 -Jacques LIAGRE, « Développement durable ou des forets ou des hommes », dans le droit de la foret aux XXIè 

siècle-Aspects internationaux, sous la direction de Marie CORNU et Jérome FROMAGEAU, Paris, l’Harmattan 

2002, p. 287-298. 
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أخرى أثار التدابير الرامية إلى حمايتها على التجارة. ويبدو أيضا أن العالقة بين التجارة 
والغابات حاسمة خاصة بالنسبة لمستقبل هذا المورد، ألن األضرار التي لحقت بالغابات 

 .االستهالك المفرط وخاصة انها ترجع أساسا إلى الضغط الناجم عن التجارةوفقد

ترتبط العديد من القضايا المتعلقة بالممارسات التجارية بإخفاقات السوق وعدم تدخل 
مجموعة كاملة من  بتقييم م بشكل صحيحمة. وبصفة عامة، فإن السوق ال يقو السلطات العا

المرتبطة بحماية الغابات. ويرجع هذا جزئيا إلى التشوهات الفوائد وال يشمل جميع التكاليف 
ام المرتبطة باستخد ،الناجمة عن السياسات التي ال تأخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية

على  وبناءا. 1السلع والخدمات األخرى التي توفرها الغابات الموارد المستدامة وأثرها على
ذلك، فإن األسعار الواجب دفعها من أجل حماية الغابات ال تؤخذ في االعتبار أو مدمجة 

ناء االستغالل والتجهيز والتسويق واالستهالك. بها أث تكفلوائك الذين ينبغي أن يلمن قبل أ
 والنتيجة هي الشعور بعدم الالمباالة بالسياسات العامة المتصلة بإدارة الغابات

قبات التي تواجهها الدول في معالجة هذه المشاكل، ينبغي إدماج تكاليف فضال عن الع
حماية الغابات التي تفرض االمتثال للمعايير المحددة سابقا أو اآلليات االقتصادية المحددة 

. وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن 2من خالل مراعاة التزامات الدول في مجال التجارة
مة بهذه المسألة المتعلقة بسوق المنتجات الحرجية، بما في ذلك عدة مبادرات عالمية مهت

، 3(CITESاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )
 (.CBDواتفاقية التنوع البيولوجي ) (OMTعمل منظمة السياحة العلمية )

                                                           
1 -Alexandre KISS, « Aspects institutionnels et financiers de la protection des forets en droit international », dans 

M. PRIEUR et S. DOUMBE-BILLE, Droit, forets, et développement durable. Actes des 1ères journées 

scientifiques du Réseau « Droit de l’environnement », de l’AUPELF-UREF à Limoges, France, 7-8 novembre 

1994, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 433-445.  
2 -Voir CEE, Commission, La conservation des foret tropicales : rôle de la Communauté, Journal officiel, n.° C 

264/1, le 16 octobre 1989, p. 1-21.  
3 -S. DOUMBE-BILLE, « Droit, foret et … », op.cit, p. 135. 
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طا مماثال بحقيقة أن كل نوع من ارتباكما أن مشكلة حماية الغابات والتجارة ترتبط 
في كثير من األحيان، يتم  لهذا المورد يستخدم عددا من التقنيات المختلفة؛ سياسات اإلدارة

التخطيط والضرائب ويمكن أن يشمل ذلك استخدام أكثر من سياسة واحدة لتعزيز التأثير، 
ي تشارك في أي مرحلة من والحظر ومختلف العقوبات أو الحوافز الت والتصاريح واإلعانات

. كل من هذه التدابير تتصرف بشكل مختلف في 1السلسلة، من اإلنتاج إلى االستهالك
السوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فاألنظمة األكثر شيوعا للغابات التي تؤثر على 

 المنتجات الحرجية أو بعض المنتجاتالتجارة الدولية تمتد من تلك التي تحظر استيراد 
الثانوية إلى تلك التي تقيد أو تشترط المبيعات والصادرات وفقا لمعايير معينة. وفي الحالة 
األخيرة، قد تكون هناك لوائح تتعلق بطريقة اإلنتاج أو المعالجة أو المعايير المتعلقة 

. ومن الصعب تقييم أثر السوق، ولكن يبدو أن اللوائح التي تعود 2بخصائص المنتجات
 الغابات تؤثر على القدرة التنافسية.بالنفع على 

ويمكن اعتبار العديد من هذه التدابير عقبات أمام التجارة الحرة، نظرا إلى عدم التوافق 
الواضح مع قواعد النظام التجاري المتعدد األطراف الذي يهدف إلى تحرير التجارة في 

اعتمدت ألسباب بيئية المنتجات الحرجية. ولذلك يجب تحديد ما إذا كانت التدابير التي 
، والسيما قواعد عدم التمييز والوصول إلى 3والتي تعرقل السوق تتعارض مع قواعد هذا النظام

األسواق. فالصعوبات المتعلقة بالتجارة والغابات مثيرة لالهتمام من قبل منظمة التجارة 

                                                           
1 -Froylan CASTANEDA, « Les critères et indicateurs de l’aménagement durable des forets : Initiatives 

internationales, situation actuelle et perspectives », Unasylva, n.° 203, vol. 51, avril 2000, p. 34-40.  
2 -Daniel TERASSON, « Aménités, fonctions non marchandes et aménagement forestier », Ingénieries, numéro 

spécial, 2002, p. 57-62. 
ووقعت في  (1944-1986يتكون النظام التجاري المتعدد األطراف من اتفاقات منظمة التجارة العالمية الناجمة عن مفاوضات جولة أروجواي ) - 3

 .1994أفريل  15االجتماع الوزاري المنعقد في مراكش في 

Voir Texte original, Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, (Etat le 22 février 2017) 

Disponible sur le site : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/13-mprot.doc, consultée le 28/09/2017. 

لى إشارة خاصة إأنظر كذلك، عبد العال الديربي، "الحماية الدولية للبيئة وآليات فض منازعاتها دراسة نظرية تطبيقية مع 

-167، ص 2016دور المحكمة الدولية لقانون البحار"، المركز القومي لإلصدارات القانونية، الطبعة األولى، القاهرة، 

169 . 

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/13-mprot.doc
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من خالل  واي وذلكذه المسألة مند اختتام جولة أورج، حيث تعالج المنظمة ه1العالمية
 . 19952بالتجارة والبيئة، التي أنشئت في  لجنتها المعنية

، يجب على األسواق التكيف مع الطبيعة وليس الطبيعة Jacques LIAGREوفقا ل 
مع األسواق. وبالتالي فإن صعوبة الحفاظ على الغابات تنبع من حقيقة أن رأس المال 

للموارد بصرف النظر عن قدرتها على  والدخل غالبا ما يكون مختلط. واالستغالل المكتف
التجديد يخلق خطر تفويض رأس المال الطبيعي الذي يقوم عليه السوق. كما يرى الكاتب 

جل ضمان ثراء النظم أضروري اإلشراف على إدارة الغابات واستغاللها من أنه من ال
ين االستغالل اإليكولوجية الحرجية لألجيال الحاضرة والمقبلة. ولذلك يجب إيجاد توازن ب

. وفي 3الضروري للموارد والحاجة إلى حمايتها، بالنظر إلى هشاشتها وضرورة تجديدها
السيئة  دارةيمكن أن تؤدي اإل: االقتصادياتلى سلبية عآثار لها إزالة الغابات فإن النهاية، 

ية المستدامة السياحة، وكذلك التنمنمو ، إلى إضعاف فرصها في االستغاللهذه الموارد ل
للصناعة. ومرة أخرى، فإن العالقة بين التجارة وحماية الغابات تكشف عن تعقيدها، ومن 

 الجدير التساؤل عن مدى توافق الصكوك والسياسات التجارية لحماية هذا المورد. 

 كما ال تزال المصالح التجارية للبلدان المنتجة والمستهلكة تثير الحساسيات، ومن تم
ضات من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء أمر صعب. ولذلك يجب أن نتوقع فإن المفاو 

ت أن تكون المفاوضات بشأن المعايير القانونية التجارية لحماية النظم اإليكولوجية للغابا
 مرة.معقدة قبل التوصل إلى اتفاق لمنع إزالة الغابات واستغالل النظم اإليكولوجية بطريقة مد

                                                           
1  -Voir l’accord établissant l’Organisation mondial du commerce à Marrakech, Résultats des négociations 

commerciales multilatérales di cycle d’Uruguay : Textes juridiques, GATT, Genève, 1994. 
2 -Le Comité sur le commerce et l’environnement de l’Organisation mondial du commerce s’est effectivement 

penché sur cette question de la relation entre le commerce et protection des forets. Voir notamment : OMC 

Rapport du comité du commerce et de l’environnement, (WT/CTE/1), le 26 novembre 1996, section VII.  

 ىـة األولة للنشر والتوزيع، الطبعولية عن حماية البيئة"، دار الخلدونيأنظر أيضا: صباح العشاوي، "المسؤولية الد

  . 137، ص 2010الجزائر، 
3 -Jacques LIAGRE, op.cit. 
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ارة في المنتجات الحرجية لها بعد مزدوج: فمن ناحية تتأثر وهكذا، يبدو أن التج
بالقرارات المتخذة لحماية الغابات، ومن ناحية أخرى تعتبر ببساطة وسيلة لحل المشاكل 

دولي ئيسية لالتفاق الاإليكولوجية. ومن هذا المنظور، تقترح هذه المساهمة تحليل المحاور الر 
 .لألخشاب االستوائية

 توائيةواالتفاق الدولي لألخشاب االس غابيةتجارة المنتجات الالفرع الثاني: 

فور اعتماد االتفاقية اإلفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في الجزائر العاصمة في 
، لم تكن هناك أية آلية دولية ملزمة أخرى تتناول استغالل الغابات 1968سبتمبر  15

 .  1بحمايتها الشاملة االستوائية والتدابير التجارية المتصلة

خالل اجتماع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولدت فكرة إنشاء  1976وفي عام 
، أنشأت هذه المنظمة للتعامل مع 1986المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية. وفي عام 

د أنشئ تجارة األخشاب االستوائية على الصعيد الدولي. وفيما يتعلق باإلطار المعياري، فق
االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية، وقد حل محله االتفاق الدولي لألخشاب  1983في عام 

  .20062 ؤخرا االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام، وم1994االستوائية لعام 

المنظمة الدولية لألخشاب  1983وقد أنشأ االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام 
االستوائية وعاهد إليها بمهمة اإلشراف على تنفيذ أحكام االتفاق واإلشراف على عمله )المادة 

(. وال تزال المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية اليوم المنظمة الوحيدة التي تعالج 1الفقرة  3

                                                           
1 -Recueil des traités multilatéraux relatifs a la protection de l’environnement, PNUE, 1982, Nairobi (Kenya) 

sous la direction d’Alexandre KISS, p. 199.  
2 -Conseil international des bois tropicaux, Cinquante-troisième Session, 27 novembre-2 décembre 2017, Lima 

(Pérou), document ITTC(LIII)/14, le 2 décembre 2017. 

خشاب االستوائية. هو المعاهدة الدولية التي تعمل بموجبها المنظمة الدولية لأل 2006اتفاق أخشاب المناطق االستوائية لعام 

    .1994، تحل محل االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لسنة 2011ديسمبر  7دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في 
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، ومن ناحية أخرى الجوانب البيئية إلدارة 1الجوانب التجارية لألخشاب االستوائيةناحية  من
 الغابات االستوائية.

 أصول االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية  -أوال

االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية إلى السبعينات. وأيضا في نهاية  تعود أصول
كون تالسبعينات وبداية الثمانينات، ونتيجة لتطور المعرفة العلمية بدأت الغابات االستوائية 

في حت تحديا دوليا بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. و بموضع اهتمام دولي. وبذلك أص
تفاقية التفاقات الدولية الثالثة األولى بشأن الغابات االستوائية إلى االهذا السياق، أضيفت ا

اإلفريقية، ومعاهدة التعاون في منطقة األمازون، واتفاقية جنوب شرق آسيا بشأن حفظ 
تولي أهمية متساوية لحفظ  1983الطبيعة والموارد الطبيعية. غير أن ديباجة اتفاق عام 

 ارة األخشاب االستوائية المزدهرةر واضعو االتفاق بأن تجالغابات وسوق هذا المورد، ويق
 ون أحد مفاتيح التنمية المستدامةالقائمة على موارد حرجية مدارة بشكل جيد، يمكن أن تك

 وتوفير العملة األجنبية وخلق فرص العمل، مع الحفاظ على الغابات الطبيعية من الدمار أو
 التدهور أو إزالتها.

لم يكن اتفاقا على السلع  1983الدولي لألخشاب االستوائية لعام غير أن االتفاق 
األساسية بالمعنى التقليدي للمصطلح، ألنه يشكل اتفاقا بشأن حفظ وتنمية الغابات وكذلك 

ومؤتمر قمة  1987في تقرير برونتالند لعام توقع المشاكل المحددة قد على التجارة. و 
الخاصة.  السوقية، دون إهمال أغراضهمب المرتبطة وعناصرها ،1992األرض لعام 

 الغابات االستوائية. حفظوباختصار فإنه كان أداة ل
                                                           

يعتبر استخدام المعايير الدولية آلية رئيسية لتنفيذ اإلدارة المستدامة  وحماية النظم اإليكولوجية للغابات على الصعيد  - 1

الوطني. ويمكن تكييف معايير اإلدارة المستدامة وحماية الغابات مع اإلجراءات المتخذة على أرض الواقع. فعل سبيل 

ب االستوائية مؤشرات محلية قابلة للتطبيق على مستوى وحدات اإلدارة. وهذا هو المثال، وضعت المنظمة الدولية لألخشا

الحال بالنسبة إلدارة الغابات االستوائية الثانوية المتدهورة واألدوات التي وضعت الستعادة الغابات على هذا النطاق 

ولوجية، مثل االستعالء على المزارع. المكاني. ومن الضروري أيضا اإلشارة إلى تدفق خدمات محددة تقدمها النظم اإليك

 وباإلضافة إلى ذلك، وضعت المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية آليات للسياسة الحرجية إلدارة الغابات الطبيعية. 
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تم التفاوض عليه بعد مؤتمر ريو  1994لألخشاب االستوائية لعام أما االتفاق الدولي 
، وأفضى إلى ظهور نهج مختلفة لعرض قضية الغابات، األكثر حساسية لحماية 1992

البلدان المنتجة فيما يتعلق بالحواجز التجارية أمام المنتجات البيئة. ويتضح أيضا قلق 
ز الحرجية. ومرة أخرى، كان التقسيم التقليدي بين الشمال والجنوب، الذي كان فيما سبق يمي

، حاضرا طوال المفاوضات بشأن هذا االتفاق. وقد استند االتفاق الجديد 92مؤتمر ريو 
، على أسس االتفاقات السابقة مع التركيز 2006 لألخشاب االستوائية، الذي عقد في عام

شجيع تبالتالي ، و لموارد الغابات على االقتصاد العالمي لألخشاب االستوائية واإلدارة المستدام
د وتحسين إدارة الغابات. وقد تم تمدي، االستغالل القانوني للخشبفي وقت واحد التجارة في 

واسعة النطاق، مثل  . وهو يتضمن أحكاما1994اتفاق عام نطاق التطبيق بالمقارنة مع 
 تبادل المعلومات، والسيما تلك المتعلقة بسوق األخشاب غير االستوائية، ويجعل من الممكن

في عالقتها مع األخشاب االستوائية. كما والنظر مراعاة المشاكل الخاصة بهذه األخشاب 
الخدمات البيئية للغابات بدوليا وتقر المتداولة تغطي أيضا المنتجات غير الخشبية 

          التنوع البيولوجي، وتنظيم المناخ وأحواض الكربون.  ،لامثعلى سبيل الاالستوائية، 

 1994، 1983خشاب االستوائية لعام ثانيا: أهداف االتفاق الدولي لأل
2006 

ظم السوق أول آلية ملزمة تن 1983كان االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام 
. وكان الهدف األول من هذا االتفاق هو التقدم للدول ةالمعتمدالدولية لألخشاب االستوائية 

. ولم تعالج بصورة صريحة حماية الغابات 1المحرز في السوق الدولية لألخشاب االستوائية
االستوائية المتصلة بالتجارة الدولية. وعلى الرغم من ذلك، ركز االتفاق على استخدام 

 (.1لغابات االستوائية ومواردها الجينية وحفظها الضروري )المادة ا

                                                           
 .ئيةلقة باستغالل الغابات االستواتقدت المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية بسبب سياستها المتعن، األهداف، قد ا1المادة  - 1
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إلى تيسير التجارة في  1994ويهدف االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام 
وللقيام بذلك در المستدامة. األخشاب االستوائية والتصديق على الصادرات من المصا

العينات بين البلدان المنتجة سلسلة من األحكام إطارا رسميا للتعاون وأخذ وضعت 
ويقتصر نطاق هذا االتفاق على الغابات االستوائية فقط  .والمستهلكة لألخشاب االستوائية

ه( وضمان  1وكان هدفه الرئيسي تنظيم التجارة في المنتجات الخشبية طبقا للمادة )المادة 
وباإلضافة إلى ذلك فإن الغرض من اتفاق  .1ك( 1الشفافية في السوق الدولية )المادة 

للممارسات التجارية )المادة  هو وضع إطار متعدد األطراف على أساس غير تمييزي  1994
 13ب(. وينبغي التذكير أن مبدأ عدم التمييز الوارد في اإلعالن المتعلق بالغابات )المبدأ  1

 ة للنظام التجاري المتعدد األطراف.( يشكل أحد الركائز الرئيسي12أ( وفي إعالن ريو )المبدأ 

إلى تعزيز مساهمة الغابات  2006كما يهدف االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام 
في الحد من الفقر أو الحاجة إلى مكافحة االستغالل غير المشروع للغابات وأيضا ضد 

ر م الغابات سيتأثحيث أن بقاء معظ(، 1السوق المرتبط بها، وهي تشكل تقدما كبيرا )المادة 
 مباشرة من قبل إدارتها المستدامة.

  1994تنفيذ االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام الفرع الثالث: 

 1994تجربة تنفيذ االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام  فرعهذا ال ندرس فيس
 للحماية واالستغاللقطاعات تقسيم الغابات إلى استعراض  تأثيره على إزالة الغابات. وسيتمو 

ومعيار "االستغالل المعقول" لالتفاق الدولي لألخشاب االستوائية، وقانون منظمة التجارة 
. وسيجرى معالجتها مع مراعاة 92-كما سيتم استعراض التجارة ومبادئ ريو العالمية،

 احتياجات السوق وتدمير الغابات. وأخيرا بالنسبة لكل الموضوعات المقترحة، ستبدل كل
 المشكلة األساسية المتمثلة في حماية الغابات.الجهود لرفع 

                                                           
1 -Accord international sur les boit tropicaux de 1994, doc. 0.921.11, conclu à Genève le 26 janvier 1994. 

Disponible sur le site : http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_921_11/index.html, consultée le 01/10/2017.  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_921_11/index.html
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 معالجة منتجات الغابات ومسؤولية الدول: أوال

لصالح الغابات االستوائية التي خضعت لمراقبة جادة  1994تم تعزيز اتفاق عام 
المستدامة د( تجعل من الممكن تفسير أن اإلدارة  1دة االم)د(. والواقع أن قراءة  1)المادة 

تتصل بمراقبة الغابات بصفة عامة. وينبغي على البلدان المنتجة أن تضع سياسات وطنية 
رار ـــــــــــــــب في أضـبلتحقيق توازن بين حماية واستغالل سوق األخشاب االستوائية، دون التس

لقانونية ال رجعة فيها للبيئة. حيث يتسم هذا االتفاق بعنصرين أساسيين: تطبيق المعايير ا
األنشطة الحرجية المسئولة وتنفيذ برامج إصدار الشهادات ووضع الداخلية لتحفيز تطوير 

ة ولذا يجب على الدول المنتجة أن تضمن بأن يتم . 1العالمات في األخشاب االستوائي
 البيئي بأكمله. باإلضافة إلى ذلكاستغالل الغابات االستوائية وفقا لهذه اإلجراءات للنظام 

ن تكون األخشاب معتمدة من المصدر تدار وفقا لنفس هذه المعايير، أي وفقا يجب أ
وعليه تهتم الدول المستهلكة وكذلك المنتجة باالمتثال  .2للمبادئ الواردة في بداية هذه الفقرة

للمعايير القانونية لإلدارة المستدامة للغابات االستوائية، ويمكن لهذه التدابير التجارية أن 
 .3تأكيد على حماية الغاباتتساعد بال

من اإلعالن المتعلق بالغابات في  14و 13أوصت البلدان المنتجة بإدماج المبدأين 
ن . مما يدعو إلى تطبيق مبدأ عدم التمييز م1994االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام 

 على العقبات أ(؛ الحد أو القضاء/13أجل تعزيز التجارة الدولية المفتوحة والحرة )المبدأ 
ق ب(؛ ورفض أو تجنب التدابير االنفرادية لتقييد أو حظر سو /13والحواجز الجمركية )المبدأ 
   (.    14األخشاب االستوائية )المبدأ 

                                                           
1 -Mariléna ULIESCU, « Les institutions nationales de gestion des forets », dans M. PRIEUR et S. DOUMBE-

BILLE, Droit, forets et développement durable, Bruylant, 1996, p. 309-322.  
2 - Ibid.  
3 -Michel LAGARDE, « Du rôle du droit national dans la protection des forets », dans M. PRIEUR et S. 

DOUMBE-BILLE, ibid., p. 69-77.   
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يدية، بل شير إلى حظر مبدئي للتدابير التقلال ي 13ومن المهم اإلشارة إلى أن المبدأ 
من إعالن ريو  12الحرجية. كما ال يدافع المبدأ تجارة في السلع والخدمات يدعو إلى فوائد ال

: فهو يتعلق بإجراءات انفرادية لها آثار لسوق الدولية لألخشاب االستوائيةعن تطبيق تدابير ا
تتجاوز والية البلد المستورد. ومع ذلك، فمن جانب البلدان المستهلكة لم يتم االعتراف 

 . 1بالتكريس القانوني لهذه المبادئ

على وجود اشتقاق صادرات  1994االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام وينص 
األخشاب االستوائية من مصادر مستدامة. ويؤدي إدماج اإلدارة المستدامة كمعيار للسوق 
الدولية على االعتقاد بأن اإلدارة غير المستدامة لهذه األسواق هي حجة مشروعة لتطبيق 

من االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام  36ن نص المادة القيود التجارية. ومع ذلك، فإ
يقتصر على القول بأن "ال شيء يخول" هذه القيود التجارية، دون وضع حظر عام  1994

. غير أنه من الممكن أيضا تفسيره كوسيلة الستبعاد التدابير التجارية 2على وجه التحديد
أتي األخشاب المستوردة من مصادر تدار التقييدية وبالتالي الغرض منه هو ضمان أن ت

. ولتوضيح هذه النقطة، يمكن استخدام القاعدة العامة للتفسير الوارد في 3بصورة مستدامة
التي تنص على  1969ماي  23ون المعاهدات المعتمدة في من اتفاقية فينا لقان 31المادة 
الذي يعطى لشروط المعاهدة يجب تفسير المعاهدة بحسن نية ووفقا للمعنى العادي " :ما يلي

. كما تبين هذه االتفاقية الطابع االصطناعي 4"في سياقها وفي ضوء هدفها وغرضها )...(
التي تنص على أثر قانوني مباشر لالتفاقيات غير  18لعتبة قانونية واحدة، مثل المادة 

لهدف المصادق عليها عن طريق إلزام الدول الموقعة باالمتناع عن اتخاذ إجراء ضد ا
 والغرض من االتفاقية.  

                                                           
1 -Winfried LANG, « Les mesures commerciales au service de la protection de l’environnement », RGDIP, n° 3 

Paris, France, 1995, p. 545-566, 22 p.  
2 -Lan. Jarnes. BOURKE, « Le commerce international des produits forestiers et l’environnement », Unasylva 

vol. 46, n.° 183, avril 1995, p. 17-31.  
3 -Haji. Ghazali. BAHARUDDIN, « Certification du bois : vue d’ensemble », Unasylva, vol. 46, n.° 183, avril 

1995, p. 32-44. 
4 -Convention de Vienne sur le droit des traités le 29 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, R.T.N.U 

1980, vol. 1155, p. 353-512.  
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ة "االستغالل المعقول" لالتفاق الدولي لألخشاب االستوائيمعيار : ثانيا
 وقانون منظمة التجارة

 متعددة األطرافيشكل معيار "االستغالل المعقول" أساس نظام الشفافية التجارية ال
والهدف من نظام الشفافية هذا هو تيسير الوصول التجاري إلى أسواق الدول األطراف عن 
طريق الحد من القيود والتشويهات وتعزيز توافق الممارسات مع شرط معاملة الدولة األولى 

( والمعاملة GATTوالتجارة )ريفات من االتفاقية العامة بشأن التع 1للمادة بالرعاية طبقا 
. وينبغي أن نتذكر في هذا الصدد، أنه في 1من نفس االتفاقية 3وجب المادة الوطنية بم

وتأسست لجنة  19912 إطار منظمة التجارة العالمية تم إنشاء برنامج لحماية البيئة في عام
بهدف دراسة تدابير حماية البيئة التي يحتمل أن يكون لها  1996التجارة والبيئة في عام 
 . 3ةتأثير على التجارة الحر 

إلى هدف الشفافية الذي  1994)ح( من اتفاق عام  1باإلضافة إلى ذلك، تشير المادة 
ومن الصعب تقييم أثر العديد من هذه السياسات على التجارة، نظرا ألن  ،2/14تكفله المادة 

كما أنه من الصعب أيضا تحديد مدى  لوائح الغابات لها تأثير كبير على القدرة التنافسية.
عدم قدرة المنتجين على المنافسة من جراء هذه السياسات التي تعود بالفائدة على الغابات. 
والواقع يمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع تكاليف األنشطة مما يؤدي إلى انخفاض 

 المنافسة في السوق. 

                                                           
1 -Laurent PACHT, « Commerce international du bois tropical et protection de l’environnement », site 

électronique : www.orga-21org.FrancophoniesitedudéveloppementdurableWIKIPEDIA, p. 5. 

Voir aussi : Peter UIMONEN, « Politique, commerce et environnement », Revue finance et développement, juin 

1992, p. 26. 

خاصة التي يجوز فيها إعفاء بشأن االستثناءات العامة، التي تحدد الحاالت ال 1947من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام  20أنظر كذلك المادة 

ماية صحة أو حياة تدابير الالزمة لح)ب( بشأن ال 20أعضاء منظمة التجارة العالمية من االمتثال لقواعد الجات.  أنظر على وجه الخصوص المادة 

 )ز( بشأن التدابير ذات الصلة بالحفاظ على الموارد الطبيعية المستنفدة.    20اإلنسان والحيوان والنبات. والمادة 
2 -Voir CCE, Rapport annuel, L’expansion du commerce peut aider, à résoudre les problèmes écologiques 

GATT/1 529 du 3 février 1992. 
3 -Voir Rapport du groupe spécial, le 29 janvier 1996 (WT/DS2/R). par. 3.59, 3.60, 3.62, 6.37. 
4 - L’article 1 (h) de l’Accorde international sur les bois tropicaux de 1994, doc. 0.921.11, conclu à Genève le 26 

janvier 1994. Disponible sur le site : http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_921_11/index.html, consultée le 02/10/2017. 

http://www.orga-21org.francophoniesitedudéveloppementdurablewikipedia/
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_921_11/index.html
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ستغالل المعقول" للغابات. وينطبق نفس لذلك يجب احترام مبدأ عدم التمييز في "اال
الشيء على بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى فرض الضرائب على توزيع وبيع منتجات 

. وأخيرا من المهم أن نذكر 1سواء كان مفروض على الحدود أو داخل إقليم بلد ما الغابات
سية لتدمير الغابات ولذلك التجارة في األخشاب والمنتجات الحرجية هي أحد األسباب الرئيأن 

فإن تطبيق تدابير االستغالل المعقول القائمة على إصدار الشهادات ووضع العالمات 
اإليكولوجية لمنتجات الغابات الخشبية وغير الخشبية من مصادر مستدامة يمكن أن يشجع 

 . على تحسين إدارة الغابات

إلى حقيقة أن اتفاقية الجات تغطي على وجه الخصوص سوق المنتجات  روبالنظ
الزراعية، وليس المنتجات المشمولة من قبل االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية. والنتيجة 
هي بعض التوترات حيث من المرجح أن تسود المصالح االقتصادية على االعتبارات الهامة 

. 2الغاباتإلى الحفاظ على االستوائية، مثل الحاجة  األخرى في االتفاق الدولي لألخشاب
يرتبط االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية ارتباطا وثيقا باالتجار الدولي لألخشاب االستوائية 
ومن المرجح أن يوسع نطاقه ليشمل سوق األخشاب غير االستوائية، ويبدو أنه من 

جارة العالمية واالتفاق الدولي لألخشاب العالقات المتبادلة بين منظمة التالضروري تحسين 
االستوائية على جميع الجوانب التي تؤثر على أنواع المنتجات الحرجية التي يغطيها هذا 

 قضايا المنتجات الحرجية بكاملـــها األخير. ولدى منظمة التجارة العالمية قدرات لمعالجة
مع ذلك، يجب أن تكون ألنها منظمة تسعى إلى دمج األسواق على الصعيد الدولي. و 

منظمة التجارة العالمية قادرة على تنظيم المكاسب العامة وبعض المصالح الخاصة التي 
، ألن الغرض من التجارة الدولية هو تحسين مس رفاه السكان المحليين على المدى الطويلت

    نوعية حياة السكان، وبالتالي حماية موارد الغابات، وبقاء هؤالء السكان على قيد الحياة. 
                                                           

1 -Texte original, Accorde international de 2006 sur le bois tropicaux, Conclu à Genève le 27 janvier 2006 

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 mars 2007, (Etat le 11 novembre 2014), 0.921.11. Disponible sur le 

site: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-cempilation/20063068/.../0.921.11.pdf, consultée le 03/10/2017. 

Voir aussi l’Article 1 (b) de l’Accord de 2006, ibid. 
2 -Voir l’Article XX du GATT de 1994. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-cempilation/20063068/.../0.921.11.pdf
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            2006االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام  الفرع الرابع:

جانفي  27ف في في جني 2006اعتمد نص االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام 
، بعد أسبوعين من المفاوضات المكتفة في إطار مؤتمر األمم المتحدة بشأن التفاوض 2006

الموقع في  1994على اتفاق يهدف إلى إنجاح االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام 
تتويجا  2006. ويمثل االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام 1994جوان  26جنيف في 

 33ئلة الهامة وعلى مدى عامين من المناقشات. وقد اعتمد هذا االتفاق الجديد من قبل لألس
دولة مستهلكة. ويترتب على ذلك استعداد األطراف في االتفاقات السابقة  26دولة منتجة و 

بإدراج أحكام تتعلق بأهمية  1994لالستفادة بشكل أفضل من التطورات التي حدثت مند عام 
امة للغابات والحفاظ على التنوع البيولوجي وحظر قطع األشجار غير اإلدارة المستد

المشروع. ويشكل تحويل جزء من الغابات إلى محميات طبيعية مقياسا لحماية التنوع 
  البيولوجي. 

كما هو الحال في االتفاق السابق، يتضمن االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام 
 لبيئية أوسع نطاقــااالختصاص بشأن الشواغل االجتماعية وااتفاقات يكون فيها  2006

 ويضع اإلدارة المستدامة للغابات في مقدمة الصدارة، وهو أحد الهدفين الرئيسيين لالتفاق.

أيضا التمييز بين المساهمات اإللزامية لتغطية تنفيذ  2006يدعم االتفاق الدولي لعام 
 (.18أنشطة محددة )المادة مشاريع أو  عات لتمويلاالتفاق الدولي لألخشاب المدرية والتبر 

ويهدف االتفاق الجديد إلى حفز التوسع في سوق األخشاب االستوائية الدولية بما 
يتماشى مع اإلدارة المستدامة للغابات االستوائية وإصدار الشهادات للمنتجات الخشبية. وهذا 

ب وإنتاجه في ظل ظروف ينطوي على تطبيق طابع يطلع المستهلكين على أصول الخش
االستغالل المستدام. ويرافق هذا االلتزام الدولي التزامات بشأن التعاون الدولي والرصد 
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والممارسات غير  1والتقييم من أجل قياس التقدم المحرز في االقتصاد العالمي لألخشاب
وينظر في أيضا إلى مكافحة الفقر،  2006كما يشير اتفاق عام  .2التمييزية في هذا القطاع

 ع. ة لمكافحة قطع األشجار غير المشرو األدوات المالي

تهدف االتفاق الجديد، ع نطاق تقاوم اقتراح توسي التي فإن البلدان المنتجة مرة أخرى،
. ومن ناحية أخرى اعتبرت نفس البلدان 3بسيادتها على موارد الغابات الطبيعيةإلى االحتفاظ 

ة كالتزام قانوني هو محاولة من البلدان المتقدمة لمراقبة أن اقتراح إدراج اإلدارة المستدام
  .  4ق إخضاعها لنظام دولييالغابات االستوائية، عن طر 

يجمع هذه الموافقة  2006ولذلك فإن االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام 
ل بالعم المتناقضة. وقد وافقت البلدان المنتجة على ذلك شريطة أن تتعهد البلدان المستوردة

في نفس االتجاه. وباإلضافة إلى ذلك، صرحت البلدان المنتجة أن الغرض من اتفاق عام 
كان باألحرى أن يوفر دليال للممارسات الجيدة بدال من وضع قواعد ملزمة. والهدف  2006

 منه هو تعزيز قدرة األعضاء على تنفيذ إستراتيجية لإلدارة المستدامة لألخشاب المعتمدة.

يمكن  ،2006ل تبسيط أهداف االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام فمن خال
يحظر هذا االتفاق أوال التمييز في السوق ويحدد إطارا للتشاور تقسيمها إلى أربع مجاالت. 

(. ثانيا، يعزز هذا االتفاق 34والتعاون العالمي بشأن جميع جوانب الصناعة الدولية )المادة 
بات من قبل المنتجين ويدعم بقوة مكافحة الفقر. ثالثا، يشجع االتفاق اإلدارة المستدامة للغا

على تطوير سوق األخشاب تدار بطريقة مسئولة وقانونية، فضال عن تجارة المنتجات غير 
الخشبية واالعتراف بأهمية الخدمات البيئية للغابات االستوائية. وأخيرا، هناك حاجة إلى 

                                                           
1 -L’article 1 (a) de l’Accord de 2006, op.cit. 
2 -Id, article 1 (b). 
3 -Id, article 2 (5). 
4 -Id, article 2 (4). 
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قل التكنولوجيا لتمكين اإلدارة المستدامة لهذه الغابات )المادة تعزيز توافر الموارد المالية ون
 (.2006من اتفاق  26

هو االتفاق  2006وعليه يمكن القول بأن االتفاق الدولي لألخشاب االستوائية لعام 
الوحيد المكرس خصيصا للغابات واألخشاب. وهو أحد الصكوك الدولية القليلة التي يمكن 

 حشدها لتحسين اإلدارة العالمية للغابات. 

      تطوير الشهادات الدولية  : المبادرات الرامية إلى الفرع الخامس

كذلك لتدابير الممارسة الطوعية الخاصة أو العامة، و سيولى اهتمام خاص أيضا 
صدار الشهادات الدولية ووضع العالمات على المنتجات الحرجية بغية تقييم سياسة إل

 واإلنتاج. فعلى سبيل المثالالغابات العالمية التي تسعى إلى التوفيق بين متطلبات الحماية 
المستقبلية إلى إسقاطات للدخل والعمل  السوق  مرتقبة أن تحول توقعاتيمكن للتحليالت ال

عن طريق اقتراح إصدار الشهادات ووضع العالمات على المنتجات الخشبية، من أجل 
 ، وخلق فرص عمل في مجال الغابات.توفير المواد الخام، والحد من التأثير على الغابات

، والوقود الخشبي وخدمات غير الخشبية الحرجيةبالمنتجات  كما يمكن لبرامج أخرى تتعلق
الغابات أن تعزز هذه السلع والخدمات، وأن تحدد التحديات والفرص وأن تحفز السياسات 

 الرامية إلى حماية الغابات القديمة.

كبير في إصدار الشهادات  على مدى العقود األخيرة، ساهم المجتمع المدني إلى حد
بب التطورات "خيبة أمل" معينة من جانب الجمهور، السيما بسوقد نجمت عن هذه  الحرجية،

زالة الغابات ونقص المعلومات للمستهلكين عن أصول األخطاء التي ارتكبت من جراء إ
الشهادات الحرجية أداة سوقية لتعزيز  ت المتعلقة بالتجارة. وهكذا أصبح إصدارالمنتجا

بيئية، االقتصادية واالجتماعية. وهو يوفر اإلدارة المستدامة للغابات على أساس العوامل ال
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المنتجين وفقا للمعايير المعترف بها التقييم المستقل ألساليب إدارة الغابات المطبقة من قبل 
 دوليا أو وطنيا، فضال عن رصد بيع منتجات الغابات.

ين الغابات أداة طوعية تسمح للمستهلك اتشهاد إصدار عتبرومن الناحية الفنية، ي
وبهذه الطريقة يمكن للمستهلكين أن يشاركوا في حماية  مصدر المنتجات الحرجية، بتحديد

الغابات، وكذلك في التنمية االجتماعية والمستدامة للبيئة عن طريق استهالك المنتجات 
 المستمدة من اإلدارة السليمة للموارد الحرجية.

( FSCة الغابات )ينتشر بشكل واسع نظامان عالميان إلصدار الشهادات: مجلس إدار 
(. ويتضمن النظامان معايير خاصة PEFCوبرنامج المصادقة على شهادات الغابات )

بأفضل الممارسات في مجال إدارة الغابات، تشمل الجوانب البيئية واالجتماعية 
 . 1واالقتصادية

فإن تطور قانون الغابات يسمح بتقييم تطوير آليات إصدار ، لمحمد علي مكوارووفقا 
كما يرى أيضا أنه ال تزال هناك شكوك فيما يتعلق بالطابع القانوني لهذه  الشهادات للغابات.

اآلليات وفعاليتها في حماية الغابات مع السماح بزيادة حصتها في السوق. ومع ذلك كال 
 مكوارويشير  .2المنطقين يشجعان استخدام منتجات الغابات المعتمدة لتحديد مصدرها الدقيق

لة على القوانين التي تستخدم حوافز مستدامة لتعزيز إصدار الشهادات لمنتجات إلى أمث
لعام  ا، جورجي1998الغابات. وهذا هو الحال بالنسبة لقوانين الغابات في جنوب إفريقيا لعام 

    .20003 لعام بيروو  2003، المكسيك لعام 1999

 14صدار شهادات إدارة الغابات نموا جذريا من إلن ينظامالنمت المساحة التي يشملها 
 %58، تخضع 2014مليون هكتار في عام  438فوق إلى ما ي 2000مليون هكتار في عام 

                                                           
 كيفية تغير غابات العالم؟" 2015 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، "التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام - 1

 .23، ص 2016الطبعة الثانية، روما )إيطاليا(، 
2 -Mohamed. Ali. MEKOUAR, « Evolution du droit … », op.cit, p. 155-156. 
3 -Ibid. 
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لبرنامج مجلس إدارة الغابات. يتم  %42منها لبرنامج المصادقة على شهادات الغابات و 
المصادقة على بعض ( بشكل مزدوج بالنظر إلى %2احتساب جزء من هذه المساحة )حوالي 

وحدات إدارة الغابات بموجب النظامين ال يزال النمو األسرع واألكثر استدامة في إصدار 
 .   1الشهادات الدولية مسجال في المنطقة المعتدلة والشمالية

أن العديد من البلدان لديها خطط طموحة لمستقبل إصدار  كما يمكن مالحظة
مليون  2,5الشهادات الحرجية، فعلى سبيل المثال حددت خطة إدارة الغابات للفلبين هدفا ل 

مليون هكتار بين عامي  9,7، وتخطط الصين لزراعة 2015و 1990هكتار بين عامي 
مليون هكتار حتى  3عي بمقدار ، وتهدف أستراليا إلى مضاعفة قطاعها الزرا 2010و 1996
 .2020عام 

 ين عدة بلدان. وباإلضافة إلى ذلــــكيضل موضوع مناقشة ب التصديق غير أن مفهوم
ال تزال هناك معلومات قليلة عن آثار إصدار الشهادات على الصعيد المحلي وعلى 

دامة لموارد األسواق، ولكن ال يمكن إنكار مساهمة هذا األجراء الطوعي في اإلدارة المست
الغابات. كما أن إنشاء نظام إصدار الشهادات يصبح أيضا منتدى لمجموعات المصالح 

 المختلفة ويتيح الفرصة لمناقشة سياسات الغابات. 

ي جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، تم التصديق على جزء صغير من الغابات فف
من قبل مجلس  يا وزمبابوي وناميبياالمدارة على نحو مستدام التي تقع في أقاليم جنوب إفريق

. وباإلضافة إلى ذلك، بدأت المجتمعات المحلية بتنفيذ عدة خطط إلدارة 2دارة الغاباتإ
الغابات لصالح المجتمع المحلي وحفظ الغابات. وفي منطقة المحيط الهادي، حصلت 

 1992أستراليا لعام أستراليا ونيوزلندا على شهادة رسمية من خالل بيان سياسة الغابات في 
. وكال البلدين بحاجة اآلن إلى تقييم رسمي 1991لعام  يوقانون إدارة الموارد النيوزلند
                                                           

 . 24"، المرجع السابق، ص 2015منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، "التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام  - 1
2  -Voir FAO/ECE, Forest Resources of Europe, CIS, op.cit.  
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الموافقة قبل قطع األشجار كما تحصلت عدة شركات لألخشاب المستديرة على شهادة من و 
 مجلس إدارة الغابات.

عشر. وال يزال هذا النشاط  وفي القارة األوروبية، تمارس إدارة الغابات مند القرن التاسع
. ويستخدم هذا 1الحرجي يمارس في سلوفينيا وفي عدة بلدان في أوروبا الوسطى والغربية

األخير نوعا من الزراعة األحادية التي تفضل زراعة الصنوبريات على حساب أنواع أخرى 
ذا وهمن األراضي، التي عدلت تكوين الغابات وقللت من عدد السكان من عدة أنواع. 

االستزراع األحادي يهدد التنوع البيولوجي، ويفقر التربة ويسهل تآكلها. ولذلك تسعى عدة دول 
أوروبية إلى إيجاد طرق لتشجيع اإلنتاج المستدام لألخشاب وزيادة التنوع البيولوجي 
والخدمات البيئية األخرى التي توفرها الحكومة استنادا إلى مبادئ التنمية المستدامة. ولدعم 

. (Pan-european forest certification) اذه التدابير تم اعتماد شهادة عموم أوروبه
 وهي آلية طوعية إلصدار الشهادات للغابات.

يتماشى مع إصدار الشهادات دولة أروبية نظاما لإلدارة الوطنية  15وقد أنشأت حوالي 
. كما تم الشروع في أعمال أخرى لمكافحة إزالة الغابات، مثل فرض االحرجية لعموم أوروب

 الغرامات وتطبيق تدابير اقتصادية أخرى تستهدف التقطيع القانوني وغير القانوني. 

وفي بعض البلدان مثل كرواتيا، جمهورية تشيك، هنغاريا، ليتوانيا وبولندا يأتي تمويل 
الغرامات أو الضرائب المفروضة على استخراج إعادة التحريج وحماية الغابات من هذه 

القوانين التي تمنح تخفيضات  1995األخشاب. كما نالحظ أن رومانيا ألغت في عام 
مما أدى إلى زيادة قطع األشجار  ،ضريبية الستخراج األخشاب وأنشطة نشر الخشب اللين

 .  2غير المشروع واالستغالل المفرط

                                                           
1  -Voir OECD et World Bank, Environmental Action Programme for Central and Eastern Eastern Eastern 

Europe, Submitted to the Ministerial Conference, Lucerne/Switzerland/Washington-DC, World Bank, 1993, p. 

39-48. 
2 -Voir Regional Environmental Center and Eastern Europe, 2000, p. 1-23. 
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الغابات إال أنها في تدهور لحماية  كل الجهود المبذولة رغم :باب األولخالصة ال
وبعد ريو  ر القانوني للغابات منعدم تقريباكان اإلطا 1992فخالل مؤتمر ريو لسنة  مستمر

عرف تطورا نوعا ما حيث تركزت التطورات حول اإلعالن بشأن الغابات واتفاقية مكافحة 
لتفكير في دور الغابات في حماية التصحر. وقد حفز مؤتمر ريو حول تغير المناخ ا

الكوكب، وإن كانت حماية موارد الغابات بموجب القانون الدولي تثبت أنها غير كافية، فالبد 
من إعادة النظر والتفكير في وضع اتفاقية دولية وصكوك ملزمة قانونا لصالح حماية 

 الغابات. 

االتفاقيات غابات في ظل الحماية القانونية للبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن 
    وطني.الدولية ونشرع اآلن في الحديث عن الحماية القانونية للغابات في التشريع ال
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لكونها ضرورية لمكافحة  من المشرع الجزائري باألهمية الكبرى لموضوع الغاباتإيمانا 
االنجراف وزحف الصحراء وحماية وتحسين النشاطات الفالحية، الرعوية والظروف البيئية 

، ومن عامة، أصدر تشريعات وسن قوانين تؤسس لتنظيم الغابات وتسييرها والمحافظة عليها
مجال فعال في هذه القوانين ما يأخذ طابعا ردعيا عقابيا، باعتبار أن مسألة التجريم والعقاب 

ردع المخالفين ووقف كل أشكال التعدي الذي يبدر منهم تجاه األمالك الغابية، وهذا ما 
 نحاول طرقه في هذا الباب من خالل عرض النظام القانوني للغابات في الجزائر كفصل أول

    ثم مواجهة اإلضرار بالغابات بين الوقاية والعالج والضبط كفصل ثاني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 الفصل األول: النظام القانوني للغابات في الجزائر

تؤدي الغابات وظائف اقتصادية بيئية واجتماعية أساسية تتطلب تطوير إطار قانوني 
محدد يحافظ على الغابات القائمة ويضمن استدامتها وتطورها للمستقبل: هذا هو سبب وجود 

نظام من القواعد، ككل أو ألنه " النظام " بأنه " 1نظام قانوني للغابات. عرف جيرارد كورني
 "دفه الذي نظمت من أجله القواعدأو بسبب ه ] … [يجمع كل القواعد المتعلقة بمادة ما 

 تماما في حالة دراسة تشريعات الغابات. هذا ما يبدو مناسبا

غطي حيث توالجزائر بموقعها الجغرافي تتميز بغطاء غابي هام يفقده كثيرا من الدول 
كيلومتر مربع مما يجعلها أكبر بلد إفريقي والحادية عشر  2.381.741الجزائر مساحة 

مليون  2عالميا، تحتل الصحراء، التي تعد واحدة من أكبر الصحاري في العالم، أكثر من 
من األراضي. تغطي مناطق شمال الجزائر حيث تسمح الظروف  %84كيلومتر مربع أي 

كيلومتر مربع أو ما يزيد  250 000بمساحة  ر التكوينات الحرجيةالمناخية والبيئية بتطوي
ة %10قليال عن  ، تبلغ مساحة الغابات في الجزائر اليوم أي بعد 2من المساحة الكلي

 ماليين هكتار 7بعدما كانت قبل االستعمار تغطي حوالي  مليون هكتار 4,7االستقالل قرابة 
 حيث تحتوي على أنواع كثيرة من أشجار الصنوبر، البلوط، األرز، الزيتون والفلين. 

هذا الغطاء الغابي استغل عبر مراحلها التاريخية المتعددة سواء قبل االستقالل من 
ظرا نكما أن المشرع الجزائري بعد االستقالل أولى اهتمامه للغابات  المعمر الفرنسي أو بعده.

  لتنظيم الغابات وتسييرها والمحافظة عليها. ا، أصدر تشريعات وسن قوانينهلمكانتها وقيمت

                                                           
1 -GERARD Cornu, « Vocabulaire juridique », Paris, Presses Universitaires de France, 3 e édition, 2002, 

collection Grands dictionnaires, p. 749. 
2  -GAZI Ali (Consultant), « Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport National de 

Réflexion sur le secteur des forets (Atténuation) », Mars 2009, p. 2.  
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، ثم (المبحث األول)تنظيم الغابات في الجزائر  وعليه سنتناول من خالل هذا الفصل
  .(المبحث الثاني)تهيئة الغابات وتصنيفها واستغاللها في ظل قانون الغابات 

 المبحث األول: تنظيم الغابات في الجزائر

 ىملكيتها واإلشارة إلإلدارتها و  عرفت الغابة الجزائرية عبر مختلف العصور عدة أنظمة
في الجزائر ضرورة حتمية قبل  إدارة الغابات وملكيتهاتطور طبيعة نظام و  مفهوم الغابات

ولهذا سنحاول من خالل المطلب التطرق إلى فكرة تسيير الغابات واستغاللها وحمايتها، 
 قانون إدارة الغابات، وفي المطلب الثاني إلى وثيقة تسيير الغابات في األول التطرق إلى

 النظام الغابي الحالي.

 في الجزائر المطلب األول: قانون إدارة الغابات

 .1قانون الغابات أو التشريع الحرجي األخشاب، الغابات والممتلكات ذات الصلة يحكم
فيما يتعلق بإدارة الغابات في الجزائر فقد عرفت الغابات الجزائرية أنظمة مختلفة تاريخية 

تتمثل األولى في قبل دخول االحتالل الفرنسي  إلى  مميزة ويمكن تقسيمها إلى ثالثة مراحل،
 األراضي الجزائرية والثانية وقت دخول االحتالل، والثالثة بعد االستقالل.  

روع، نتناول في الفرع األول التعريف ف ثالث تقسيم هذا المطلب إلىوعليه ارتأينا 
 ثالثفرع الالأما االحتالل الفرنسي، وأثناء  الغابات قبل إدارةالثاني  الفرع ، وفيالقانوني للغابة

 استقالل الجزائر. لنظام إدارة الغابات بعد فخصصنا

 

 
                                                           

 افحة الحرائق، التعريةيع خاص بمكقد تكون أراضي للتشجير أو غيرها من الممتلكات المحددة في قانون الغابات ) تشر - 1

 استعادة األراضي الجبلية، إلخ...(.
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 بة في الجزائرلغاالفرع األول: التعريف القانوني ل

الجزائري والفرنسي هناك فرق كبير في تعريف الغابة، ففي فرنسا تعريف بين القانون 
لم يعرف الغابة في قانون الغابات  حيث أن المشرع الفرنسي 1الغابات ليس له قيمة قانونية

على أنه ال يوجد في القانون الفرنسي  PRIEUR Michelوهذا ما أكده األستاذ ، 2الفرنسي
في مقال له في مجلة  THIERRI Du Peloux، كما أن األستاذ 3ابةتعريف قانوني للغ

من  ،4غابات فرنسا قال "ال يوجد أي نص تشريعي أو تنظيمي يعطي تعريفا قانونيا للغابة
إذ أن المشرع لم ناحية أخرى فإن تعريف الغابات في القانون الجزائري له مفهوم خاص 

المتضمن  125-84رقم  بداية من القانون يستقر على تعريف واحد لها بل خضع للتطور 
معيار الجغرافي المناخي طبقا معتمدا فيه على المعيار العددي والالنظام العام للغابات، 

 من هذا القانون. 9و 8لمادتين ل

بالغابات جميع األراضي المغطاة بأنواع منه بقوله "يقصد  8حيث عرفها في المادة 
 لة عادية".غابية على شكل تجمعات غابية في حا

جاء غامضا ومبهما، ولدفع هذا الغموض عاد المشرع وبين  8نالحظ أن نص الماد 
وذلك عبر نص المادة التاسعة من نفس القانون بقوله: "يقصد  المقصود بالتجمعات الغابية

 بالتجمعات الغابية في حالة عادية كل تجمع يحتوي على األقل على:

                                                           
1 -PRIEUR Michel, « Droit de l’environnement », Précis Dalloz, 2011, 450 p. ; VAN-LANG Agathe, « Droit de 

l’environnement », Thémis, droit, P. U. F., 2008, p. 345.   
2 -Lionel DORVEAUX, «  Le régime juridique de la foret : état du droit applicable a la foret en France et du 

droit forestier Luxembourgeois », Thèse de doctorat, droit public, Ecole Doctorale Sciences Juridiques Politiques 

Economiques et de Gestion, Université de Lorraine, le 9 juillet 2014, p. 2.      
3-PRIEUR Michel, « Foret et Environnement », Limoges, P. U. F., 1984, p. 62.  
4 -« Or aucun texte législatif ou réglementaire ne donne une définition juridique de la foret », Voire : Thierri Du 

PELOUX, « Comment définir juridiquement une foret », Revue foret de France, N° 512, Avril 2008.  
، المعدل 1984، لسنة 26المتضمن النظام العام للغابات، ج ر، ع  ،1984جوان  23المؤرخ في  12-84القانون رقم  - 5

 .1991، لسنة 62، ج ر، ع 1991ديسمبر  02المؤرخ في  20-91والمتمم بالقانون رقم 
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الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة وشبه ( شجرة في الهكتار 100مائة ) -
 الجافة،

( شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة وشبه 300مائة )ثالث -
  الرطبة".

نجد أن المشرع اعتمد على المعيار العددي فحدد الحد األدنى  9باستقراء نص الماد 
شجرة تبعا لتنوع المنطقة  300شجرة و 100لعدد األشجار في مساحة هكتار واحد ب 

الجغرافية، والمعيار الجغرافي وذلك عندما فرق بين المناطق الجافة وشبه الجافة، وبين 
ماذا يسمى التجمع الذي  كن هنا يطرح عدت تساؤالتلو  .ةالمناطق الرطبة وشبه الرطب

ة هل يوجد خرائط دقيق ؟ وفيما يخص المعيار الجغرافي 9مادون األعداد المذكورة في المادة 
يمكن للقاضي أن يطبق وكيف  إلثبات تقسيم المناطق في الوطن حسب التوزيع الجغرافي؟

 ؟.تعريف بكل دقة هذا ال

وأمام كل هذه التساؤالت المطروحة والغموض الوارد في المواد السابقة جاء المشرع 
حيث أدخل  521-90قم الجزائري وأعاد النظر في تعريفه للغابة، وذلك بموجب القانون ر 

منه على أن  13فنصت المادة  ،2األراضي الغابية ضمن القوام التقني لألمالك العقارية
"األراضي الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها غابة في شكل نباتات تفوق 

شجرة في  100شجرة في الهكتار الواحد في المناطق الرطبة وشبه الرطبة و 300كثافتها 
  هكتارات متصلة".  10لمناطق القاحلة وشبه القاحلة على أن تمتد مساحتها الكلية إلى فوق ا

هنا أيضا اعتمد المشرع على المعيار العددي والموقع الجغرافي، غير أنه أضاف شرط 
 هكتارات متصلة. 10االمتداد إلى ما فوق 

                                                           
، المعدل 1990، لسنة 49، المتضمن التوجيه العقاري، ج. ر، ع 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90القانون رقم  - 1

 . 1995سبتمبر  25المؤرخ في  26-95 والمتمم باألمر رقم
 ، نفس المرجع.3أنظر نص المادة  - 2
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خطأ في الترجمة إلى نجد أن هناك  1الوارد باللغة الفرنسية 13بالرجوع إلى نص المادة 
كالتالي: "تعتبر غابة طبقا لهذا  باللغة العربية اللغة العربية، والصواب أن يكون النص

في  شجرة 300القانون كل أرض مغطاة بأنواع غابية على شكل تجمعات نباتية تفوق كثافتها 
  ...".   الهكتار الواحد

على تعريف واحد للغابات بل أورد تعريف أخر وكما ذكرنا سابقا أن المشرع لم يستقر 
على أن: "الغابة  152-2000من خالل نصه في المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 

كل أرض تغطيها أحراج تتشكل من غابة أو أكثر إما في حالتها الطبيعية وإما بفعل التشجير 
وتشمل على األقل على ما  ( هكتارات متصلة10تشجير على مساحة تفوق عشرة )أو إعادة 

 يلي: 

( شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق القاحلة وشبه 100مائة ) -
 القاحلة.

( شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة وشبه 300ثالثمائة ) -
 الرطبة...".

على عكس المواد  نالحظ في هذه المادة أن أول مرة يرد مصطلح غابة بصيغة المفرد
السابقة التي كانت تذكر فيها الغابة بصيغة الجمع، وكذلك مصطلح أحراج الذي استعمله 
المشرع ألول مرة، باإلضافة إلى ذكر حالة الغابة " في حالتها الطبيعية" وأسباب تكوين 

 بيةكما عرف في نفس المادة األراضي الغا ،الغابة بقوله "بفعل التشجير أو إعادة التشجير"
 .25-90والقانون رقم  12-84ذات الوجهة الغابية كما فعل المشرع بموجب القانون رقم 

                                                           
1 -« Constitue au sens de la présente loi une foret, toute terre couverte d’essences forestières, sous forme de 

peuplement d’une densité supérieure à 300 arbres par hectare en zone humide et subhumide et 100 arbres en 

zone aride et semi-aride et s’étendant sur une superficie excédant 10 hectare d’un seul tenant ».    
، يحدد قواعد إعداد مسح األراضي الغابية الوطنية، ج. 2000ماي  24المؤرخ في  115-2000المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .  30ر،ع 
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جاء نصها غامضا وصعب الفهم ذلك أنه من غير  الرابعة سالفة الذكر المادةغير أن 
باللغة  المادة نص دفعنا بالرجوع إلى المعقول أن تتشكل الغابة من غابة، األمر الذي

وعليه كان ال بد أن ترد الترجمة على  نا المعنى الصحيح للمادةى يتضح لحت 1الفرنسية
 النحو التالي: 

"الغابة هي كل أرض مغطاة بتجمعات نباتية مشجرة متكونة من نوع أو أنواع غابية 
 سواء في حالة طبيعية أو إثر عملية التشجير على مساحة تفوق عشرة هكتار متصلة...".  

وم الغابة في القانون الجزائري قد خضع للتطور يمكن القول أن مفهوفي األخير 
الوارد باللغة الفرنسية قد  115-2000من المرسوم  4والتعريف األخير طبقا لنص المادة 

أضاف عناصر هامة إلى سابقيه، ولكن رغم هذا التطور الذي مر عليه تعريف الغابة إال 
ة مثل تطلب بال شك وسائل تقنية وفنيأنها تبقى خاضعة للمعايير الثالثة المذكورة آنفا والتي ت

 الخرائط وهيئات العد وتصنيف المناطق.    

 االحتالل الفرنسي للجزائر إدارة الغابات قبل وأثناء: الثاني الفرع

  أوال: قبل االحتالل الفرنسي

نظام  1830عرفت الغابات الجزائرية قبل دخول االحتالل الفرنسي للجزائر قبل 
ولم تكن لملكيتها أهمية بل األهم هو  2كانت فيها الغابات ملك لألمةالشريعة اإلسالمية 

المصلحة المتوخاة منها، وخالل فترة هيمنت األتراك على الجزائر كانت الغابات حسب 
كأراضي ميتة وكانت إدارتها تدخل " Bayleckالشريعة اإلسالمية يعترف بها كملك للبايلك "

                                                           
1 -« Foret : Tout terre couverte par un peuplement boisé constitué d’une ou plusieurs essences forestières, soit à 

l’état spontané soit issues de boisement ou de reboisement d’une superficie excédant dix (10) hectares d’une seul 

tenant et comprenant au minimum 

-cent (100) arbres par hectare en état de maturité en zone aride et semi-aride. 

-trois cents (300) arbres par hectare en état de maturité 4 en zone humide et subhumide. ». 
2 -Mohand Tahar ALLOUM, « Le régime foncier en Algérie », impression moderne – Alger 2005, p. 15. 
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الهيئة المختصة إلدارة أموال المجتمع المسلم  ضمن اختصاصات بيت المال وهو بمثابة
. بمعنى قطاع الغابات في هذه المرحلة لم يكن يخضع في تسييره وإدارته 1والخزينة العامة

مكتوبة بل الذي كان يسود في هذه الفترة هو وجود قواعد عرفية مفادها لقوانين أو تشريعات 
ي أو المناطق المشاعة أي مناطق أن هذا القطاع يحكمه نظام عرفي يسمى نظام األراض

، وبالتالي تخضع لحماية المستفيدين منها بالدرجة األولى حيث تعتبر غير مملوكة ألحد
عامة يشعر كل فرد في المجتمع وخاصة مستخدميها الغابات مساحات ذات منفعة 

ورا المباشرين بأنها مفيدة لهم وبالتالي كانت الحماية يقررها الضمير الجماعي العام شع
 حماية حتمية أي إلزامية. بأهمية الغابة اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا، ومن تم فهي محل

 : مرحلة االحتالل الفرنسيثانيا

المميز لهذه المرحلة هو ظهور أو تطبيق تشريعات أو قوانين مكتوبة خاصة بإدارة 
ومن هنا نستطيع القول أن الغابات في الجزائر عرفت فعليا  وتسيير الغابات الجزائرية.

تطبيق تشريعات مكتوبة في شكل قوانين. فبعد دخول المستعمر الفرنسي للجزائر وجد 
  المناطق الغابية في شكل أراضي شاغرة ال يملكها أحد.

وتحت هذا الوصف بدأ تنظيم الغابات الجزائرية بأسلوب قانوني مخالف لألسلوب 
في الذي كان سائدا وهكذا بدأ التطبيق القانوني الفعلي في الجزائر على الغابات ابتداءا العر 

الغابات في هذه الفترة أراضي شاغرة )مشاعة( غير مملوكة حيث اعتبرت  1838من سنة 
ألحد وبالتالي أعلنت من قبل السلطة الفرنسية أنها تابعة لملكية الدولة الفرنسية وطبقت على 

اعد جديدة لملكيتها وإدارتها وهو نظام الملكية العامة خاضعة لنفس التشريع الغابي الغابات قو 
 18272ماي  04در في الصا le code métropolitainالتي تخضع له الغابات الفرنسية 

                                                           
1 -HENRI  Marc et ANDRE  Knetzer, « Le code forestier Algérien », 1930 Alger, p. 18. 

2 - le code métropolitain هو القانون المطبق على الغابات الفرنسية. 
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حيث كان أول قانون للغابات  1830عمل به في فرنسا قبل احتالل الجزائر في سنة 
 قد ميز التشريع االستعماري الغابي في الجزائر فترتين:  ،1الفرنسية بعد الثورة الفرنسية

 الفترة األولى:  -أ

مادة، ومن محتوياته أنه  225الذي يحتوي على  1827قانون  خالل هذه الفترة طبق
يمنع استعمال النار لتجديد المراعي ويمنع صنع الحديد، الرعي كما يمنع توسيع األراضي 
الغابية هذا باإلضافة إلى اإلجراءات التعسفية والعقابية ضد مستعملي الغابة من قبل 

 الجزائريين.

المسمى )الميثاق العقاري  1851جوان  16ون كما طبق في هذه الفترة أيضا قان
الذي أدمج الغابات ضمن األمالك الخاصة وذلك ليسهل األمر على المعمرين  (للجزائر

 .2التصرف فيها وتحريم الجزائريين من استغالل ثرواتهم الغابية

 1863أفريل  22الذي صدر في  senatus consulteقانون أخر يعرف بقانون صدر 
تضمين بصفة رسمية كل المناطق الحرجية واألراضي المشاعة إلى الدولة وبموجبه تم 

الفرنسية وذلك بحدود تم تحديد معالم ملكية الغابات للدولة  وبموجب هذا القانون  الفرنسية،
وبالتالي أصبحت هذه المناطق خاضعة للسلطة الفرنسية حقيقية وضعت لهذا الغرض، 

    .3بموجب تشريع مكتوب

                                                           
1 -Lebel CHRISTINE, « Code forestière 2012 : acte 1, Droit rural n° 401 », Mars 2012, alerte 51.  

لملكية العقارية للجزائر حيث أقر وألول مرة المؤسس ل 1851جوان  16بدافع المصالح االستعمارية صدر قانون  - 2

ازدواجية األمالك التابعة للدولة فلم يكن في القانون الفرنسي سوى كثلة واحدة من األمالك العامة هي األمالك الوطنية. 

المدرسة لجزائر: البحث عن مرجعية قانونية"، مجلة نظام الملكية الغابية في ا تطور، "نصر الدين هنونيراجع في ذلك: 

 .32، ص 2001سنة  21دارة، العدد الوطنية لإل
"، مجلة البحوث العلمية في القانونية والمقاربة االقتصادية العقار الفالحي بين المقاربة، مقال بعنوان: "ويس فتحي - 3

نظام البيئي، كلية مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن مخبر البحث في تشريعات حماية الالعدد الثاني، التشريعات البيئية، 

 .222، ص 2014تيارت، جوان جامعة ابن خلدون، الحقوق والعلوم السياسية، 
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 لغابات من طرف السكان األصليينبا ا القانون هو عدم جواز االنتفاعمن أحكام هذ
ة المياه والغابات أنها تسير من قبل ثالثة كل من مصلح 1863واعتبرت طبقا لقانون 

 لشرق الجزائري، العاصمة في الوسطمحافظات على مستوى القطر وهي )قسنطينة في ا
حقوق السكان األصليين في استعمال  . قضى هذا القانون على(ومحافظة الغرب في وهران

منوعات التي فرضت عليهم مثل منع الرعي والحرث وجمع مالغابة والمتمثلة في مجموعة ال
 المنتجات الخشبية المختلفة من الغابة.

 :الفترة الثانية -ب

لما كانت التشريعات التي سبق ذكرها تحمل في مضمونها أفكار مغايرة لتقاليد وأعراف 
ولما زادت حدة هذه المشاكل بين  األصليين واجهت مشاكل جمة عند تطبيقها،السكان 

السكان ومصالح الغابات الفالحية أصدرت السلطات الفرنسية قانونا جديدا خاص بالغابات 
يحتوي كان حوصلة لجميع النصوص القانونية التي سبقته،  1903فبراير  21في  الجزائرية

دة وهو في الواقع لم يأتي بجديد يذكر من حيث المضمون ما 190هذا القانون الجديد على 
 1ذ نفس مناهج النصوص القانونية التي سبقتهاتخعكس ما كانت تدعيه السلطات الفرنسية، 

باعتبار الملكية الغابية العامة ضمن األمالك الخاصة للدولة ووزعت ملكية الغابات حسب 
 المادة األولى منه إلى:

 البلديات وفروع البلديات. غابات الدولة، غابات -

 غابات الهيئات العمومية. -

 غابات الخواص. -

                                                           
 .33"، المرجع السابق، ص نظام الملكية الغابية في الجزائرتطور ، "نصر الدين هنوني - 1
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 :1حسب مساحتها موزعة كالتالي

 هكتار. 2.300.000غابات الدولة  -

 هكتار. 271.000غابات البلديات  -

 ر.هكتا 453.000غابات الخواص  -

 233.000وبالتالي كان نصيب األهالي الجزائريين من خالل هذا التوزيع حوالي 
، كما تبنى بدوره إنشاء مراكز مراقبة الحرائق هكتار لألوروبيين 220.000هكتار وحوالي 

فما نالحظه هو أن الغابة  ،2خالل فصل الحر يقوم فيها السكان المحليون بدوريات حراسة
 إبان االستعمار مرت على أنظمة متعددة لملكيتها أين تأتي ملكية الدولة في الدرجة األولى

ظ من خالل تطبيق مجموعة تدابير محددة وضعت بهدف الحفاة المصلحة المستعمرة لخدم
ويمارس على النوع الثاني من غابات  3على األمالك الغابية لتشكل ما يسمى "النظام الغابي"

 .4الخواص كل الحقوق المترتبة على الملكية

 على العكس زاد من والجديد في هذا القانون هو التغير الشكلي للقانون الذي سبقه، بل
مصالح الغابات الفرنسية  كان الجزائريين ودعم سلطات وصالحياتستضيق الخناق على ال

   في الجزائر في مجال تطبيق العقوبات.

 

 

                                                           
1 -Boody PEAUL, « Guide du forestier en Afrique du Nord », Edition la maison rustique, Parie, 1952, p. 387. 
2 -Jacques BOUVERESSE, « La protection de la foret algerienne à l’apogée de la colonisation », In: Georges 

Saad, Arnaud De Raulin, droits fondamentaux et droit de l environnement, L’Harmattan, France, 2015, p. 146. 
3 -Henri MARC et Andre KNETZER, op. cit, p. 24. 

، وتنص هذه المادة أيضا على وجود 1903فيفري  21من القانون الغابي الجزائري الصادر في  97طبقا للمادة  - 4

  استثناءات على حرية ممارسة الخواص لحقوقهم على الغابات.
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 استقالل الجزائرنظام إدارة الغابات بعد : ثالثالفرع ال

الجزائر عن حتى بعد استقالل  1903استمر العمل بالتشريع الغابي الجزائري لسنة 
المؤرخ  157-62تطبيقا للقانون رقم  1975وذلك إلى غاية سنة  1962سنة  الدولة الفرنسية

القاضي بسريان التشريع الفرنسي حتى إشعار جديد إال ما تعارض  1962ديسمبر  31في 
والسيادة الوطنية وهكذا فإن قطاع الغابات في الجزائر لم يخضع لنظام قانوني تشريعي بعد 

، ما عدا بعض النصوص التشريعية والتنظيمية الموجودة في عدة قوانين قالل مباشرةاالست
مثل قانون العقوبات والرعي واإلجراءات الجزائية والثورة الزراعية، والقوانين أو التشريعات 
مست هذا القطاع في بعض الجوانب اإلجرائية فقط دون االهتمام باإلدارة والتنظيم، غير أن 

جويلية  05أصبح غير متماش والحقائق الجديدة ليتم توقيف العمل به بتاريخ  1903 قانون 
المتضمن إلغاء القانون رقم  1973جويلة  05المؤرخ في  29-73بموجب األمر رقم  1975

 .1السالف الذكر والبدء بالعمل بالتشريع الوطني 62-157

بالرغم من نص  مع هذا اإللغاء ال نجد أي نص قانوني ينظم الغابات في الجزائر
بنظام جديد سماه "النظام العام الذي تناول موضوع الغابات حيث أتى  1976دستور سنة 

جعلت موضوع  14، والمادة 24الفقرة  151للغابات" وجعله ضمن مجال التشريع طبقا للمادة 
 .الغابات من ملكيات الدولة بكيفية ال رجعة فيها

أجبرت السلطة على اعتماد قانون تشريعي ينظم سنوات  09وبعد فراغ قانوني دام قرابة 
وبناءا عليه  جميع الجوانب والمجاالت الخاصة بتنمية وحماية قطاع الغابات في الجزائر،

 1984جوان  23المؤرخ في  12-84صدر أول تشريع غابي جزائري وهو القانون رقم 

                                                           
المتضمن إلغاء القانون  1975جويلية  05المؤرخ في  29-73من المرسوم رقم  4و 2، 1: المادة  استنادا للمواد التالية - 1

 ، حيث جاء في مواده ما يلي: 26، الجريدة الرسمية عدد 1962ديسمبر  31المؤرخ في  157-62رقم 

 " 157-62: " يلغى القانون رقم 1المادة  -

 ".جويلية التي جدد العمل بها 03قة لنصوص السابوجميع ا: "2المادة -

 ".  1975جويلية  05تنفيذ اعتبارا من يدخل هذا األمر حيز ال: "4المادة 
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ديسمبر  02المؤرخ في  20-91المعدل والمتمم بالقانون رقم المتضمن النظام العام للغابات 
 .  1. ويعد اإلطار العام لألمالك الغابية بالجزائر ليومنا هذا1991

على الغابات بالمفهوم الضيق بل شمل األراضي ذات  12-84لم يقتصر القانون رقم 
كما شمل ضمن الغابة الواحدة أصنافا ثالثة  2الطابع الغابي والتشكيالت الغابية األخرى 

بات الحماية، والغابات ذات المال الخاص المتمثلة في الحظائر الوطنية غابات اإلنتاج، غا
 .3والمحميات الطبيعية حيث تختلف نوعية، درجة ونظام الحماية بهذه األصناف الغابية

تبنيا لفكرة وحدة  4وال يعترف هذا القانون بالملكية الخاصة إال في حدود جد ضيقة
في النظام االشتراكي وال مجال لتطبيق األمالك العامة تجسيدا لالختيار السياسي المتمثل 

النظرية التقليدية المكرسة الزدواجية األمالك التي كانت سائدة قبل االستقالل والتي استبعدها 
  .19845 جوان 30المتعلق باألمالك الوطنية والمؤرخ في  16-84القانون رقم 

للقانون المتضمن النظام العام للغابات فقد اعتبر األمالك الغابية الوطنية جزءا  وبالنسبة
ة كما اعتبرها ثروة غابية  6من األمالك االقتصادية التابعة للدولة أو المجموعات المحلي

  .2أن احترام الشجرة واجب على جميع المواطنين، عمال بنص المادة و  ،7وطنية

كية الخاصة بالدولة في الفرق بين الملكية العمومية والمل ليضع 1989وقد جاء دستور 
، ومن بين هذه الملكية العامة التي هي ملك للمجموعة الوطنية نجد 18و 17المادتين 

                                                           
التي تتناول تنظيم مجاالت محددة.  les loisيعتبر التشريع الحرجي تشريع عادي يأخذ صورة التشريعات المتفرقة أي  - 1

 والتشريع الحراجي بهذا المفهوم هو القواعد القانونية المكتوبة التي نظمت قطاع الغابات في الجزائر.
 تخضع للنظام العام للغابات: ، تنص على: "12-84ن القانون رقم م 7المادة  - 2

 الغابات، -

 األراضي ذات الطابع الغابي، -

 "األخرى.ابية التكوينات الغ -
مطبوعات الديوان الطبعة األولى، "، ساتية لحماية الغابات في الجزائرالوسائل القانونية  والمؤس، "نصر الدين هنوني - 3

 .12، ص 2001 الجزائر، الوطني لألشغال التربوية،
 .18"، المرجع السابق، ص نصر الدين هنوني، "الوسائل القانونية والمؤسساتية - 4
 .1، ص 2001زروقي، "محاضرات بعنوان النظام القانوني لألمالك الوطنية"، المعهد الوطني للقضاء، ماي ليلى  - 5
 .12-84من القانون رقم  12المادة  - 6
 من نفس القانون. 13المادة  - 7
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قابلة  وهي غير، 1الغابات كما نص الدستور على أنه يتم تسيير هذه األمالك طبقا للقانون 
األمالك التي يجب أن تظل دائما محتفظة بصفتها وهي من  ،2قادم والحجزتللتصرف وال

العمومية، فال يمكن للدولة التصرف فيها، كما أنها ال تخضع لقانون األمالك الوطنية بل 
 ، المعدل والمتمم30-90ك الوطنية ، بينما اعتبرها قانون األمال3للتشريعات الخاصة بها

 منه 15للدولة، عمال بنص المادة  ةجزءا من األمالك الوطنية العمومية الطبيعية، التابع
العمومية بمجرد معاينة وجودها عن طريق  بحيث يتم إدراجها ضمن قائمة األمالك الوطنية

  .4ن الحدود من طرف السلطة اإلداريةإجراء تعيي

ولة لطبيعة الملكية الغابية في الجزائر هي أن الد أن ما يميز هذه الفترة هيمكن قول ما
غابات في الجزائر وبهذه الصفة تمارس عليها حقا مانعا وهي ملكية غير المالك الوحيد لل

 قابلة للتصرف مطلقا.

هذه اإلجراءات الداعية إلبعاد التملك الخاص للغابات، غير أن قانون الغابات  ومع كل
التشجير ذو  12-84حيث اعتبر قانون  يدعو إلى تشجير األراضي ذات الطابع الغابي،

 5بىمصلحة عامة ويمكن اعتباره عملية ذات منفعة عامة على كل أرض ذات طابع غا
 6مشجعا بذلك تشجير األراضي ذات الطابع الغابي التابعة للخواص بمساعدة الدولة في ذلك

. العامة لكنه سرعان ما يشدد على هؤالء الخواص بإجراء نزع الملكية من أجل المنفعة
                                                           

وعة المجمالملكية العامة هي ملك : " على ما يلي 17يث نصت المادة ح 1989فيفري  23من دستور  18و 17المادة  - 1

 ".الوطنية وتشمل ... الغابات

الية ن الدولة والواألمالك الوطنية يحددها القانون وتتكون من األمالك العمومية والخاصة التي تملكها كل م: " 18المادة  -

 ".ير األمالك الوطنية طبقا للقانونوالبلدية. يتم تسي
التي تنص على  30-90ية رقم من قانون األمالك الوطن 1ف  4ة أكد المشرع الجزائري على تلك القاعدة من خالل الماد - 2

األمالك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف وال للتقادم وال للحجز. ويخضع تسييرها ألحكام هذا القانون مع مراعاة أن: "

المتضمن  1990ر ديسمب 01، المؤرخ في 30-90". راجع القانون رقم اردة في النصوص التشريعية الخاصةاألحكام الو

 ـــــة، المنشور بالجريدة الرسمي2008جويلية  20المؤرخ في  14-08قانون األمالك الوطنية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 . 52، العدد 1990ديسمبر  02الصادرة في 

  ادم والحجز ".رف والتقعلى أن: " األمالك الغابية الوطنية غير قابلة للتص 12-84من القانون رقم  14نصت أيضا المادة  -
 .93عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المرجع السابق، ص  - 3
 .35، ص 2005م "، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، اأعمر يحياوي، " نظرية المال الع - 4
 .12-84من القانون رقم  48المادة  - 5
 ، نفس القانون.50المادة  - 6
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ويكون هذا في حالة عدم استجابة المالك ألمر الوزير المكلف بالغابات بإعادة تشجير 
أو عدم احترام  ذات الطابع الغابي التابعة للخواص طبقا للمخطط الوطني للتشجير، ياألراض

لبعض التعليمات فيما يخص حماية التربة من اإلنجراف أو مكافحة  المالك الخواص
 التصحر.

يمكن القول أن قانون الغابات يدعو لشيء ثم ينص على نقيضه وعلى هذا  وبهذا
فإن الخواص سوف لن ولم يهتموا بالتشجير وال بالغابات ما دام ذلك سوف ينزع النحو 

ال مبرر له وال يمكن أن  تهم. كما نخلص إلى القول أن إبعاد التملك الخاص للغاباتملكي
 يكون سببا في الحماية بقدر ما يكون سببا في القطع.

 في النظام الجديدالغابي التسيير  المطلب الثاني: وثائق

يعد التسيير التنظيم المحكم والتوجيه العقالني لهيكل ما عن طريق تسخير كل الوسائل 
المادية والمالية في زمان ومكان معين لتحقيق أهداف مسطرة حرصا على الحقوق  البشرية،

والواجبات. ويتمثل التسيير في استغالل الغابة واالنتفاع بها وفقا لما صنفت له. يرتكز هذا 
 افالمسير، تحديد األهد إتباعها كمعرفة النشاط أو العملالتسيير على قواعد أساسية يجب 

معرفة كافية للتقنيات ومعايير التسيير، مخطط التسيير. كل هذا يتطلب وجود وثائق من 
احترامها التعرف عليها قبل التطرق إلى طريقة التسيير واالستغالل كما يجب  الضروري 

، ووثائق لم ينص عليها (ولاأل عفر عليها القانون وهو ما سنتناوله في )ال فهناك وثائق نص
 .(الثانيالفرع )القانون 
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 وثائق التسيير المنصوص عليها قانوناالفرع األول: 

 وثائق التسيير المنصوص عليها قانونا: من ضمن

يسلمها رئيس مصلحة الغابات للمشتري الستغالل المقطع التي رخصة االستغالل  -
الرفع فهي الوثيقة الخاصة  . أما بالنسبة لرخصة1المحدد للبيع بعد تقديمه الوثائق الالزمة

 التي تسمح للمشتري بأخذ المنتوج من مكان االستغالل.

رخصة نقل المنتوجات الغابية )تجول للبيع( فهي عبارة عن وثيقة ترخص بنقل  -
المنتوجات الغابية خارج الغابة، تسلم من طرف إدارة الغابات )رئيس المقاطعة أو رئيس 

الغابة ة كلما تم طلبها من قبل األعوان المكلفون بشرطة . يجب إظهار هذه الرخصاإلقليم(
 .2المرسوم التنفيذي من 2الفقرة  48طبقا ألحكام المادة 

محضر قرار تمديد المدة، يعد هذا المحضر بعد استالم رئيس مصلحة الغابات  -
ى األقل من انقضاء طلب تمديد المدة من طرف المشتري المقطع قبل عشرين يوما عل

اآلجال وهذا في حالة عدم استطاعته إتمام عملية القطع أو الرفع في اآلجال المحددة بسبب 
   .3قاهرة أو بسبب غير متوقع وهذا بعد التأكد من ذلكقوة 

محضر فحص، يعد هذا المحضر للتأكد من أن االستغالل تم طبقا للقواعد  -
عد بعد مرور ثالثة أشهر على األكثر من نهاية إذ ي المنصوص عليها في دفتر الشروط،

األشجار، حيث تقوم إدارة الغابات بفحص )معاينة( مكان  االستغالل بالنسبة لقطع

                                                           
يتضمن الموافقة على الترتيبات اإلدارية  1989سبتمبر  05مؤرخ في  170-89تنفيذي رقم المرسوم من ال 39المادة  - 1

 .38العامة والشروط التقنية إلعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغالل الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته، ج ر 
ال يجوز أن تنقل المنتوجات خارج الغابة إال على أنه : " 170-89رقم التنفيذي من المرسوم  1ف  48نصت المادة  - 2

 ".مها إدارة الغاباتنهارا، وبعد تسليم رخصة التجول للبيع التي تسل
 .170-89من المرسوم التنفيذي رقم   21المادة  - 3
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. كما يعفى من خالل محضر الفحص المشتري من 1االستغالل وتدون جميع المالحظات
 الموقع إن لم تقدم أي منازعة ضده. مسؤولية

يثبت فيها عملية الحجز  جيةاتسيير خاصة بالشرطة الحر محضر حجز، وهو وثيقة  -
التي قام بها أعوان الغابات بسبب مخالفة للتشريع الغابي، يحتوي هذا المحضر على جميع 

تمكننا من التعرف على األشياء المحجوزة والوسائل المستعملة في ارتكاب المعلومات التي 
ساعة إلى  24قاموا بالحجز ويبعث خالل المقاطعة وأعوانه الذين  المخالفة، يمضي رئيس

والحيوانات بالمحكمة المختصة حتى يطلع األشخاص الطالبون لألشياء كتابة الضبط 
 المحجوزة.

هذا المحضر من طرف أعوان الغابات بناءا على األشياء محضر بحث، يتم إعداد  -
الشرطة ويتم ذلك بإذن من وكيل الجمهورية بحضور ضابط التفتيش المالحظة في مكان 

 القضائية الذي يمضي على المحضر مع أعوانه.

 غير منصوص عليها قانوناالفرع الثاني: وثائق التسيير 

  نذكر: من ضمن الوثائق غير المنصوص عليها قانونا

عبارة عن محضر يعده رئيس  محضر تعرف على الفلين المراد استغالله، فهو -
اإلقليم وهو خاص بالتعرف على منطقة استغالل الفلين من حيث خصائص كمية الفلين 
المراد استغالله. والذي على أساسه تتم موافقة أو عدم موافقة إدارة الغابات على عملية 

 االستغالل.

عاينات التي فيه جميع الم دفتر معاينة المخالفات الغابية، عبارة عن دفتر يسجل -
. يحتوي دفتر المعاينة في صفحته يقوم بها األعوان )المخالفات الغابية والمعاينات األخرى(

                                                           
 .170-89رقم  المرسوم التنفيذي من 56المادة  - 1
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على التعليمات التي توجه العون على كيفية استعماله، يكون هذا الدفتر عامة بحوزة  األولى
 ء الفروز.رئيس اإلقليم ورؤسا

أقوال الشخص المشتبه فيه بعد دفتر سماع، يتم إعداد هذا المحضر لتوثيق هوية و  -
 .إلى مكتب إدارة الغابات واستجوابه من طرف أعوان وضباط الشرطة القضائية استدعائه

وثائق التسيير المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات الحراجية: تحتوي على جدول تصنيف  -
الموجودة في الغابة، جدول نقاط الماء والمنابع وأبراج المراقبة وخطوط  المسالك والدروب

وهو عبارة عن جدول يسجل فيه جميع نقاط الماء والمنابع وكذا كل أبراج المراقبة  ضد النار
 النار الموجودة في الغابة.وخطوط ضد 

د وثائق تسيير األراضي: عقد اإليجار وهو عقد مبرم بين إدارة الغابات وأح -
يتضمن إيجار قطعة أرض لفترة زمنية قصيرة موجودة داخل األمالك الغابية  المستفيدين،

 الوطنية.

الدفتر اليومي وهو شخصي يزود به جميع أعوان الغابات يسجلون فيه كافة األعمال  -
 التي يقومون بها يوميا.

 1863م عبارة عن وثيقة رسمية حررت على أساس خريطة الملكية عادفتر الملكية،  -
تبين قانونيا المعلومات الكافية التي والمتعلقة بالنظام العام للغابات الخاص باألمالك الغابية، 

قابلة  ،تحدد وتقسم الغابة بطريقة إدارية محكمة حيث تسجل كل المعلومات اإلضافية
 للتصحيح )تعديل( حسب تطور النشاط الغابي ) التهيئة الحراجية، توسيع مساحة الغابات أو

ومن أهدافه تحديد االسم والمساحة، الموقع اإلداري وإعطاء لمحة تاريخية  تقليص المساحة(.
 عن الغابة وأصلها )طبيعية أو اصطناعية(.
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دفتر التسيير، الذي يعد وثيقة إدارية رسمية، ليس لها نص قانوني، أعدت من طرف  -
المعلومات المطروحة والمسجلة  يعتمد علىإدارة الغابات من أجل التسيير الجيد للغابات، إذ 

الحدود، حقوق مختلفة، الخضوع واالنفصال وطبيعة  في دفتر الملكية )التنمية، المساحة،
إلى كما أنه يشير  األراضي المحصورة داخل الغابة، التغيرات التي أوتى بها عبر السنين(،

 اصة بكل غابةكل العمليات المنجزة في الغابة. فهو يضم جميع المداخل والمصارف الخ
ويحتوي على مايلي: وضعية الغابة، تقديم  FG-2فهذا الدفتر يحمل رمز استداللي وهو 

 وضعية األشغال ، حالة التهيئة، استعماالت المنشآت والتجهيزات، وضعية القطوع،الغابة
  سنة. 100التأثيرات، وضعية اإلنتاج، الحصيلة االقتصادية للغابة ل 

 ما يلي: ومن أهداف دفتر التسيير

. التعرف والمتابعة بدقة لكل العمليات التي تجري في الوسط الغابي وهذا راجع للتسيير 
 المحكم للغابة.

 . تسمية الغابة وكيفية تقسيمها ورقم تسجيلها.

 . الوسط الفزيائي واإليكولوجي.

 الطبيعية واالصطناعية.. حدود الغابة 

 األقسام. . المساحة اإلجمالية والمساحات المجزأة حسب

 . المجموعات النباتية المتواجدة في كل قسم.

 . إعداد األراضي المحصورة داخل الغابة وحقوق استغاللها.

 . معطيات الغابة من حيث الثروة النباتية والحيوانية والحشرات النافعة والضارة.
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 . السكان المجاورين للغابة ودراسة اجتماعية واقتصادية.

 )العتاد، المنشآت الحراجية ... إلخ(. . اإلمكانيات الموجودة

. المتابعة بدقة لألشغال التي تجري في الغابة فهي تختلف حسب طبيعتها وأوقات 
 إنجازها.

عملت والزالت تعمل جاهدة على في األخير يمكن القول أن المديرية العامة للغابات 
ظاتها )شكال ومضمونا( توحيد أهم الوثائق المستعملة في التسيير الحراجي على مستوى محاف

وذلك لتسهيل المعامالت بين مختلف مصالح إدارة الغابات والتسيير الجيد للغابات، ومن 
ذكرها وغيرها من الوثائق  العامة للغابات المستقبلية جعل الوثائق السابقأهداف المديرية 

 مستخدمة بشكل واسع وسهل على مستوى كل محافظات الوطن.

 الغابات وتصنيفها واستغاللها المبحث الثاني: تهيئة

، المتضمن النظام العام للغابات، القانون اإلطار، الذي 12-84يعتبر القانون رقم 
ات على ير الغابية، فتطبيقه ليس له تأث أسس العتماد سياسة وطنية تتماشى وحجم الثروة

رغبة قانون األرض فحسب، بل يؤثر أيضا على حق األنشطة، يحدد هذا النظام الذي نشأ 
الممتلكات الغابية وقدرتها اإلنتاجية، الظروف الالزمة لتسيير واستغالل الغابات  في حماية

نظام الغابات بشكل  واألنشطة التي تمكن من استغاللها، باإلضافة إلى ذلك، يتميز تنفيذ
 خاص في تهيئة الغابات التي تهدف إلى ضمان االستغالل واإلدارة المستدامة لهذه المناطق.

الثالث منه التهيئة  نجده قد تناول في الباب رجوعنا إلى القانون السالف الذكروب
، تسليط الضوء على والتصنيف والتسيير واالستغالل، وعليه سنحاول من خالل هذا المبحث

 .(المطلب الثاني( ثم بعد ذلك االستغالل )المطلب األولوالتصنيف )التهيئة 
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  وتصنيفهاالمطلب األول: تهيئة الغابات 

سبق وذكرنا أن المشرع الجزائري قد تطرق لتهيئة الغابات وتصنيفها بموجب القانون 
تهيئة الغابات  المتضمن النظام العام للغابات وذلك في الباب الثالث تحت عنوان 84-12

 من الباب الثالث لقواعد التهيئة األول الفصل ، حيث خصوتصنيفها وتسييرها واستغاللها
 اني من نفس الباب للتصنيف والتسيير.والفصل الث

( ثم ولاألفرع المطلب تسليط الضوء على التهيئة )المن خالل هذا  لدا سنحاول
 . (الفرع الثانيسنتطرق إلى تصنيف الغابات )

 الغابية الفرع األول: التهيئة

نظام الغابات في "مخطط التهيئة" الذي يقره الوزير  يكمن العنصر األساسي لتنفيذ
حيث نصت  والتي يضعها الديوان الوطني للغابات في فرنسا. المكلف بالغابات في الجزائر،

على أنه " تخضع الغابات لمخطط تهيئة يقره الوزير  12-48من القانون رقم  37المادة 
 .تهيئة العمرانية "المكلف بالغابات بعد استشارة المجموعات الوطنية لل

يتضح لنا أنه يجب أن تخضع الغابات لمخطط تهيئة  فمن خالل استقراء نص المادة
، فقطاع التهيئة العمرانية يعد وأن يكون مخططا خاضعا للسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية

من خالل وضع المخططات التنظيمية الخاصة من أهم القطاعات المعنية بحماية البيئة، 
، مما استوجب باستغالل األراضي الخاصة بالبناء، حيث ازداد عدد السكان مند االستقالل

توسيع الحظيرة السكنية التي أتت على جزء كبير من األراضي الزراعية الخصبة، وهو ما 
 على األراضي ءيتطلب مجهودا مضاعفا من قبل هذه الهيئة لمنع المزيد من االستيال

الدولة هو كذلك بمثابة لتعمير، فاإلقليم الذي يعد شرط وجود المخصصة إلنجاز برامج ا
قاعدة تجدر السكان وتمركزهم وهو فضاء إرساء السياسات العمومية واألنشطة المتنوعة من 
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تعظم الحاجة إلى تنظيمه وحسن وهو مكمن الطاقة والثروات لذلك  صناعة وزراعة وغيرها
تحكم توزيع األنشطة الزراعية واالقتصادية وتوزيع  تسييره تسييرا عقالنيا بفرض قواعد قانونية

 . 1على اإلقليم بغية تحقيق التوازن المنشود وهو ما يعرف بتهيئة اإلقليم السكان

وترتيبا على ذلك تضمن قانون تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة النص على استحداث 
، والذي يقوم على توجيهات أساسية تتمثل في االستغالل 2المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم

، والتوزيع الفضائي المالئم للمدن وتثمينها الطبيعيةالعقالني للفضاء الوطني والموارد 
 االختياراتاإليكولوجي الوطني وتثمينه،وتماسك  توالمستوطنات البشرية، وحماية الثورا

    . 3ع التكاملية الجهويةيالوطنية مع المشار 

وضمانا الحترام المخططات الجهوية للتصورات العامة للمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم 
وتنميته المستدامة، نص قانون تهيئة اإلقليم على تدخل المجلس الوطني لتهيئة اإلقليم 

على مجموعة من أيضا نص و . 4وتنميته المستدامة في إعداد المخططات التوجيهية الوطنية
م ومخططات تهيئة اإلقليم على رأسها المخطط الوطني لتهيئة اإلقليأدوات تهيئة اإلقليم 

  .6الطبيعية والمساحات المحمية فضاءاتالوالمخططات التوجيهية لتهيئة  5ئىالوال

                                                           
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه وطرق حمايته في التشريع الجزائريالنظام القانوني للعقار الغابي عمار نكاع، " - 1

 2015/2016جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، في الحقوق تخصص قانون عقاري، 

 .155ص 
المؤرخ  20-01من القانون رقم  20-19سنة. المواد  20تتولي الدولة إعداده، وتتم المصادقة عليه بواسطة التشريع لمدة  - 2

 . 77/2001، والمتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة. ج ر، عدد 2001ديسمبر  12في 
 .20-01القانون رقم من  9الماد  - 3
 .20-10من القانون رقم  21المادة  - 4
مخطط تهيئة كما يأتي: " 83-16التنفيذي رقم  من المرسوم 03ورد تعريف المخطط الوالئي لتهيئة  اإلقليم في المادة  - 5

إقليم الوالية أداة للتهيئة والتنمية اإلقليمية تقوم على تقدير المؤهالت ولضغوط والوسط الجغرافي والموارد الطبيعية وأشكال 

وكذا قدرات تحمل  ت االقتصادية واالجتماعية والبيئية والبنى التحتية القاعدية والتجهيزات المهيكلةشغل األقاليم والتأثيرا

، يحدد كيفيات إعداد مخطط 2016مارس  01، المؤرخ في 83-16".  راجع في ذلك: المرسوم التنفيذي رقم األنظمة البيئة

 .2016مارس  02، صادر في 13تهيئة إقليم الوالية، ج. ر. عدد 
 .01/20من القانون رقم  22المادة  - 6



167 
 

اكما أن قانون التهيئة والتعمير  ا لم يهمل الجانب ، فهو أيض1المعمول به حالي
يسعى إلى تحقيق التوازن بين الوظيفة االجتماعية والعمرانية للسكن الفالحة  إذاإليكولوجي، 

 2التاريخي قافيثوالصناعة وأيضا وقاية المحيط واألوساط الطبيعية والمناظر ذات التراث ال
وهذا بموجب سياسة عامة تحدد على أساسها القوانين وتنفد عن طريق أدوات التهيئة 

 والتعمير.

في الجزائر مرت بعدة مراحل حاولت من خاللها الحكومة  يئة والتعميرإن سياسة الته
للتطور التاريخي والتوسع العمراني، ومسايرة  المتعاقب مند االستقالل التحكم في قواعد البناء

 31المؤرخ في  57-62لقوانين التهيئة والتعمير في الجزائر مند االستقالل فقد صدر األمر 
على مواصلة العمل بالقوانين الفرنسية السائدة باستثناء ما الذي ينص  1962ديسمبر 

 31وبذلك تم االستمرار بالعمل بالمرسوم الفرنسي الصادر في  يتعارض مع السيادة الوطنية
المتعلق  1975سبتمبر  26المؤرخ في  67-75إلى غاية صدور القانون رقم  1958ديسمبر 

يعي يصدر عن الدولة الجزائرية في هذا برخصة البناء ورخصة التجزئة وهو أول نص تشر 
 .3المجال

وأمام ظاهرة النمو الديموغرافي الكبير والتوسع العمراني الضخم والبناء الفوضوي  
برخصة البناء ورخصة تجزئة المتعلق  1982فيفري  06المؤرخ في  02-80صدر قانون 

عليها  ةلمحا فض، ثم بعدها حدد المشرع انتقاليا قواعد شغل األراضي قصد ااألراضي
المتعلق بتسوية البناءات  1985أوت  13المؤرخ في  01-85وحمايتها بموجب قانون 

مة التي شرع فيها، تطبيقا لدستور االعالفوضوية في بداية التسعينات وفي ظل اإلصالحات 
عرفت القواعد المطبقة في مجال التهيئة والتعمير تجواال كبيرا تجسد بصدور قانون  1989

                                                           
 05-04والتعمير، المعدل والمتمم بالقانون رقم  ةالمتعلق بالتهيئ 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90القانون رقم  - 1

 .2004-51، ج ر، عدد 2004أوت  14المؤرخ في 
 ، نفس المرجع.29-90من القانون رقم  1المادة  - 2
اللي اليابس، سيدي "، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الج"مقياس التعميرات في محاضرمحيدين عواطف،  - 3

 .2015بلعباس، 
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المتعلق بالتوجيه العقاري الذي صنف األراضي من حيث طبيعتها ووضع األحكام  90-25
رالتي تنظم اإلطار العام للتحكم  المتعلق بالتهيئة  29-90ثم يليه القانون  1في العقا

والمراسيم التنفيذية المطبقة له والذي يعد بداية لمرحلة جديدة لتطبيق توجه جديد  2والتعمير
  .3للرقابة وآلياتاط العمراني بوضع القواعد بضبط قواعد النش

هو أنه فنن أدوات التعمير وجعلها  29-90القانون ومن أهم الضمانات التي جاء بها 
وعلى أنه ال يجوز استعمال األراضي أو البناء  4ملزمة للغير وللجميع بما فيها اإلدارة ذاتها

للعقوبة المنصوص عليها في على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه 
 .5القانون 

ر التي تشكل الحد األدنى وفي حالة غياب هذه األدوات حددت القواعد العامة للتعمي
يجب احترامه في انجاز أية بناء أو مشروع عمراني وعليه فإن أدوات التهيئة والتعمير هي 

التعمير  توقعات تلك اآلليات التي تحدد التوجهات األساسية لتهيئة األراضي كما تضبط
وقواعده وتحدد على وجه الخصوص الشروط التي تمس ترشيد استعمال مساحات ووقاية 

ية النشاطات الفالحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر وتعيين األراضي العمران
واالقتصادية ذات المنفعة العامة وتحقيق التوازنات بين مختلف النشاطات االجتماعية 

ات في مجال التجهيز علقة بالعمران والبنايات المرصودة لالحتياجات اآلنية والمستقبلية المت
هة الجماعية المتعلقة بالخدمة والنشاطات والمساكن وتحدد أيضا شروط التهيئة والبناء لمواج

 األخطار الطبيعية. وهذه المخططات نوعان:  

 
                                                           

 المتعلق بالتوجيه العقاري، المرجع السابق. 25-90أنظر القانون رقم  - 1
 المتعلق بالتهيئة والتعمير، المرجع السابق. 29-90أنظر القانون رقم  - 2
 السابق.المرجع محيدين عواطف،  - 3
ينشر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل تنص على أنه: " التي 29-90من القانون رقم  14المادة  - 4

األراضي للمصادقة عليهما باستمرار في األمكنة المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنين التابعين لإلدارة، وتلتزم 

   ".طة التي وضعتها باحترام محتواهماالسل
 . 29-90من القانون رقم  2ف  10المادة  - 5
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 (  PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ) -أوال

والمرسوم التنفيذي رقم  29-90من القانون رقم  30إلى  16نصت عليه المواد من 
أذات للتخطيط والتسيير المجالي والحضاري تحدد فيه التوجيهات األساسية فهو  91-1771

السياسية للتهيئة العمرانية وضبط التوقعات المستقبلية للتعمير آخذا بعين االعتبار تصاميم 
، المبدأ هو أنه 2نمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل األراضيالتهيئة ومخططات الت

من  24للتهيئة والتعمير يتم إعداده حسب المادة يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي 
 .بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته 29-90قانون 

مرفق بمستندات بيانية يشمل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على تقرير توجيهي 
مرجعية، يبين أحكام تتعلق بتحديد التخصيص العام لألراضي على مجموعة تراث البلدية أو 
مجموعة من البلديات كما تبين طريقة توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات 

األنسجة في موقع التجهيزات الكبرى والهياكل األساسية كما يبين إلزامية التدخل وطبيعة 
الحضرية والمناطق الواجب حمايتها وقد يكون بيان مناطق التدخل بالتناسق مع بعض 

وتقسم األراضي  المخططات الخاصة بالوقاية والتدخل كمخطط الوقاية من األخطار الكبرى.
 الداخلية فيها إلى قطاعات محددة كما يلي:

زة بجميع التهيئات التي القطاعات المعمرة وتشمل كل األراضي وإن كانت غير مجه -أ
 تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة فيما بينها ومساحات التجهيزات والنشاطات ولو

غير مبنية كالمساحات الخضراء والحدائق والمساحات الحرة والغابات والقطاعات  كانت
 .3الحضرية الموجهة لخدمة هذه البنايات

                                                           
، المحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة 1991ماي  28المؤرخ في  177-91 مالمرسوم التنفيذي رق - 1

 10المؤرخ في  317-05والتعمير والمصادق عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .   1991-26، ج. ر. عدد 2005بتمبر س
 ، مرجع سابق.29-90من القانون رقم  16المادة  - 2
 ، نفس المرجع.20المادة  - 3
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المدى  ي المخصصة للتعمير علىالقطاعات المبرمجة للتعمير وتشمل األراض -ب
سنوات حسب األولوية المحددة في المخطط التوجيهي  القصير والمتوسط في آفاق عشر

 .1للتهيئة والتعمير

تشمل األراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد قطاعات التعمير المستقبلية  -ج
للتهيئة والتعمير الذي في آفاق عشرين سنة حسب اآلجال المحددة في المخطط التوجيهي 
خاضعة مؤقتا الرتفاق  يبين قواعد وشروط التوسع العمراني لكل سنة. وتكون هذه القطاعات

 .2عدم البناء وال يرفع هذا االرتفاق إال ضمن أحكام مخطط شغل األراضي المصادق عليه

القطاعات غير القابلة للتعمير وهي القطاعات التي تكون فيها حقوق البناء  -د
بدقة وبنسب تتالءم مع االقتصاد العام لهذه المناطق. فهذا يعني أن هذه  صوص عليهامن

المناطق يشملها ارتفاق عدم البناء كقاعدة عامة ولكن إن وجدت حقوق البناء فيها فتكون 
 لسياحيةمقيدة ومبنية بدقة كالمناطق المهددة باألخطار، المناطق الفالحية، المناطق ا

  .3الغابات

اف المخطط التوجيهي للتهيئة تحديد مناطق التدخل في األنسجة الحضرية ومن أهد
، كما يتم إعداده بالتشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية 4والمناطق الواجب حمايتها

عمال  ، وتتم المصدقة عليه5واإلدارات والجمعيات المتواجدة على إقليم البلدية أو الوالية
بعد أخذ رأي المجلس الشعبي الوالئي بقرار من الوالي  ،29-90من القانون  27بالمادة 

، أو بقرار مشترك بين الوزير ألف ساكن 200بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 
بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها  المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات المحلية

                                                           
 ، مرجع سابق.29-90من القانون رقم  ،21المادة  - 1
 ، نفس المرجع.22المادة  - 2
 ، نفس المرجع.23المادة  - 3
 ، نفس المرجع.3ف  18المادة  - 4
 . 184"، المرجع السابق، ص ساتيةالوسائل القانونية والمؤسهنوني، "نصر الدين  - 5
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، ويمكن المصادقة عليه بمرسوم تنفيذي يتخذ ألف ساكن 500ألف ساكن ويقل عن  200
 500بناءا على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلديات التي يكون عدد سكانها 

 ألف ساكن فأكثر. 

 (POSمخطط شغل األراضي ) -ثانيا

وسيلة لضبط استعمال األرض عن طريق عن طريق بيان  مخطط شغل األراضي يعد
تخصيصها حسب وجهة استعمالها كما يبين القواعد المتعلقة بحقوق البناء وكذا وجهة 

 الخارجي ومدى تأثيرها على البيئـــــةانجازها ومساحتها ومظهرها وطبيعة المباني وكيفية 
ضيح القواعد العامة واالرتفاقات بالتدقيق حقوق استعمال وشغل األرض عن طريق تو  ويبين

إمكانيات البناء وأحيانا منعها. كما يحدد األحياء والشوارع التي من شأنها تحديد وتنفيذ 
والمواقع  والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها وإصالحها من بينها والنصب التذكارية 
لمخطط التوجيهي ، وكل ذلك في إطار احترام القواعد التي تضمنها ا1األراضي الفالحية

 .للتهيئة والتعمير

م كما يجب على كل بلدية تغطية جزء أو كل أراضيها بمخطط شغل األراضي الذي يت
وبعدها  ،2لبلدي وموافقة المجلس عن طريق المداولةعبي ابمبادرة من رئيس المجلس الش

يرسل الملف إلى الوالي للموافقة عليه وذلك بعد احترام مواعيد معينة وإشراك الجمعيات 
 . 3واإلدارات عند التحقيق العمومي

                                                           
 ، مرجع سابق.29-90من القانون رقم  31المادة  - 1
  ، نفس المرجع.35و 34المادتين  - 2
، المحدد إلجراءات إعداد مخططات شغل األراضي 1991ماي  28، المؤرخ في 178-91أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 3

، المؤرخ 318-05. المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 26عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج. ر، رقم والمصادقة 

 .2005سبتمبر  10في 
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-84من القانون رقم  37المادة  الذي أشارت له 1وفيما يخص مخطط تهيئة الغابات
فإنه يحتوي على جميع األعمال الخاصة بالدراسات والتسيير واالستغالل والحماية التي  12

  .تساهم في تنمية الغابة تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة

فالتهيئة الحراجية هي مجموعة من الترتيبات القائمة على إنشاء نظام تسيير عقالني 
 رة معينة مع تحقيق الهدف المزدوجفتتغالل والقطعات( لمجموعة حراجية خالل )عملية االس

أوال ضمان استمرارية هذه التكوينات الحراجية وثانيا تحسينها للحصول المنتظم على 
 المنتجات الخشبية.

المعارف المطلوبة لتهيئة أي مجموعة حراجية فيجب معرفة االستعمال وفيما يخص 
المتطلبات المحلية والوطنية على المستوى االقتصادي واالجتماعي أو وهذا عن طريق معرفة 

ك والتي يمكن للغابة تزويدنا بها، معرفة أساسيات التربة الحراجية وذل على المستوى العام
خصائص  رفةعلتحديد الطريقة الستغالل المجموعات الحراجية )تحديد طريقة العالج(، م

 لمن أجل تحديد االستعمال األحسن وكذا طريقة االستعما كذا وسطهاالغابة المراد تهيئتها و 
هذه والكمية( والعوامل البيئية لنمو  وهذا بمعرفة حالة المجموعات الحرجية )النوعية

 المجموعات الحرجية والقدرة االقتصادية لهذه المجموعات والعوامل االقتصادية االجتماعية
تها من حيث موقعها وخصائصها، معرفة تطبيق المعرفة الجيدة للغابة المراد تهيئ للمنطقة.

مخطط التهيئة أي القدرة على القيام بمختلف العمليات المحددة من طرف التهيئة فيما يخص 
التشجير، إنجاز وصيانة المنشآت )الطرق، الدروب، خطوط النار...(، متابعة عمليات 

 مراقبة وتطبيق التشريع التحسين والتجديد للمجموعات الحراجية، حماية الغابات عن طريق
 .الحراجي

                                                           
مخطط تهيئة الغابات أو مخطط التهيئة الحراجية هو مستند رسمي مصادق عليه من طرف السلطات العليا والحامل  - 1

 ثل في جميع التدخالت وعمليات التسيير الحراجي على مستوى كل قطعة غابية دوريا.لمعطيات نظرية وتطبيقية، والتي تتم
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 حليالت واالستنتاجات واالختياراتالتهيئة الحرجية تخطيطيا الت تركيبة كما تشمل
 :1نامج عمليات والميزانية المتوقعةوبر 

 التحليالت: تتوقف أهميتها ودقتها حسب أهمية القضايا واألهداف المرجوة المسطرة. -أ
سيما )التربة، المناخ...( وال ةالفيزيائيمن خالل دراسة العوامل  هذه بالوسط الطبيعي وتتعلق

اتي في تحديد ورسم خرائط للمحطات الغابية )األوساط البيئية المتجانسة(، دراسة الغطاء النب
ة عن المتمثل في عملية جرد األوساط الطبيعية واألنواع المميزة، دراسة الكائنات الحية البري

ف المميزة والمجموعات الحيوانية األساسية وقدرات االستيعاب طريق عملية جرد األصنا
للمجموعات الحراجية لها ودراسة مختلف المخاطر الطبيعية خاصة في المناطق الجبلية 

حيث يجب أن تخص  لوسط البشري )االقتصادي واالجتماعي(باتتعلق  اوظاهرة الحرائق. كم
)الخشب، الصيد، الرعي( والخدمات  الدراسة مختلف جوانب الطلب والحاجيات المحتملة

 (.الثقافية)حماية األشخاص والممتلكات، استقبال الجماهير، الثروات 

االستنتاجات: وهي تؤدي إلى اختيار األهداف وتحديد القرارات الرئيسية، وهذا  -ب
ة بدمج جميع الدراسات، والدروس المستفادة من األعمال السابقة، والمبادئ التوجيهية العام

 لسياسة الغابات. فكثيرا ما يرافق اختيار األهداف ) إنتاج األخشاب، الحماية من األخطار
 ام...(نواع النادرة، استقبال العالوسط أو األالطبيعية وحماية المناطق الطبيعية، الحفاظ على 

رتيب هرمي بين عدة أهداف مرتبطة بها، وتقسيم المناطق وفقا للهدف المحدد لتحديد ت
 اإلجراءات الرئيسية للمسير )الهدف األسمى(.

والمعتمدة وفقا لألهداف، وتشمل هذه:  لكل منطقة يتم النظر في الخيارات الرئيسية
تيار مدة دورات التنمية )اخالتركيبة الكمية والنوعية من األصناف المرجوة، العالج الحراجي، 

 معايير قابلية االستخدام(، معدل للحصول على التوازن )مساحات التجديد...(.

                                                           
 .   2018"، المدرسة الوطنية للغابات، باتنة، عواج عبد العزيز،  محاضرات في "مقياس التهيئة الحرجية - 1
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برامج العمليات: يتم تحضير برامج العمليات الضرورية أو المرغوب فيها خالل  -ج
سنة اعتمادا على المجموعات الحرجية، ولكن في معظم  15-10مدة تطبيق التهيئة لمدة 

ويشمل تخطيط القطاعات وبرمجة العمليات الحرجية، الدليل  سنة. 20-15تكون األحيان 
الحراجي المتضمن لشروط القطعات والعمليات الحراجية، برنامج عمليات خاص لهدف 
التنوع البيولوجي واستغالل الصيد واألسماك،واالستغالل الرعوي، استقبال الجمهور، المناطق 

خطار الطبيعية وحماية الغابة ضد الحريق، وبرنامج عمليات الطبيعية وحماية البيئة من األ
 لتحسين الخدمة.

الميزانية المالية واالقتصادية: الميزانية العمومية االقتصادية والمالية المتوقعة هي  -د
الحراجية وبرنامج العمليات المقترح، يتحدد ذلك بشكل متكرر، اعتمادا دراسة الجدوى للتهيئة 

 لمنتجات الحرجية، من اإليرادات المتوقعة ومختلف التمويالت المحتملة.بما في ذلك على ا

  الفرع الثاني: تصنيف الغابات

 تأثر المشرع الجزائري بالوظائف المتعددة للغابة، فقام بتصنيف الغابة بناءا على
وبناءا المحلية، و الوطنية  القتصاديةاو  يةعاجتمحتياجات االالاعلى و  الغابة إمكانيات معياري 

   وذلك على النحو التالي:  41في  12-84القانون رقم  على ذلك حددها

الغابات ذات المردود الوافر أو غابات االستغالل والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في  -
هذا النوع من الغابات يخضع للقواعد العامة  إنتاج الخشب والمنتجات الغبية األخرى،

 غابات، فهي غابات إنتاجية قابلة لالستغالل الغابي الالمنصوص عليها بموجب قانون ال
  تخضع لقواعد عامة وليست غابات محمية.

غابات الحماية التي تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية األراضي والمنشآت األساسية  -
فهذا النوع من الغابات يخضع ألحكام  واالنجازات العمومية من االنجراف بمختلف أنواعه،
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إال أنها غير مصنفة ضمن الغابات تسييره، رغم أنها ذات طابع حمائي و  حمايته خاصة في
 المحمية.

 النادرة وذات الغابات والتكوينات الغابية األـخرى المخصصة أساسا لحماية الغابات -
غابات التسلية والراحة في الوسط الطبيعي أو للبحث العلمي والتعليم الجمال الطبيعي أو 

  .والدفاع الوطني

الذي أوردها  والمحميات الطبيعية 1الغابات بالحظائر الوطنيةبهذا النوع من  والمقصود
ة الفترة إلى يعود تاريخ إنشاء الحظائر الوطنية  .2المشرع ضمن الفضاءات المحمي

االستعمارية، وبعد االستقالل استمرت سياسة المحافظة على الحظائر الوطنية واستحدثت 
  .3جديدةحظائر وطنية ومحميات 

تتميز الحظائر الوطنية بغض النظر عن موقعها الجغرافي بخصائص فريدة، كما 
تحظى بأهداف متعددة في مختلف الجوانب، باإلضافة إلى أهميتها بالنسبة لإلنسان والبيئة 

 في إطار التنمية المستدامة.  

من المساحة اإلجمالية وهذا  %1.09في الجزائر ب  4تقدر مساحة المجاالت المحمية
دون احتساب مساحة الحظيرتين الوطنيتين لكل من الطاسيلي و الهقار، وتوجد في الجزائر 

                                                           
" قليلة أو معدومة  Ecosystèmes"  تعرف الحظائر الوطنية بأنها أقاليم واسعة نسبيا حيث تمثل واحد أو عدة أنظمة بيئية - 1

( تمثل أهمية خاصة وأين يسمح للجهور les habitatsالتغيير، أين تكون الكائنات النباتية أو الحيوانية، المواقع والمواطن )

"، المرجع ةالوسائل القانونية والمؤسساتيرجع في ذلك: هنوني نصر الدين، " الزائر بالدخول ألغراض ترفيهية وثقافية.

 .90السابق، ص 
عرفت اتفاقية التنوع البيولوجي الفضاءات المحمية على أنها كل منطقة محددة جغرافيا يتم تنظيمها وتدبيرها من أجل  - 2

تحقيق أغراض خاصة السيما على المحافظة على التنوع البيئي والبيولوجي. كما عرفها االتحاد الدولي للمحافظة على 

 ة كل الوسائل القانونية أو غيرهـافي محدد ومعترف به بشكل واضح، يتم تخصيصه بواسطالطبيعة على أنها مجال جغرا

 من أجل الحرص على المدى البعيد على المحافظة على الطبيعة وعلى ما توفره األنظمة البيئية والقيم الثقافية المرتبطة بها.   
 . 195-194، ص 2007رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، "، انونية لحماية البيئة في الجزائراآلليات القوناس يحي، " - 3
، يتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية 2011فبراير  17، المؤرخ في 02-11من القانون رقم  2تنص المادة  - 4

ن : " تدعى بموجب هذا القانون مجاالت محمية، إقليم كل أو جزء م2011فبراير  28، صادرة في 13المستدامة، ج. ر، ع 

بلدية أو بلديات وكذا المناطق التابعة لألمالك العمومية البحرية الخاضعة ألنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية 

 الحيوان والنبات واألنظمة البيئية البرية والبحيرية والساحلية و/أو البحرية المعنية ".    
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( مليون 53تقدر بثالثة وخمسون )( محمية تتربع على مساحة 19حاليا تسعة عشر )
 4مراكز لحماية الثروة القنصية و 5و 2محميات طبيعية 4حظائر وطنية و 10، تضم 1هكتار

 . موزعة على مستوى التراب الوطني كما يلي: 3محميات للصيد

 :وهيحظائر وطنية على امتداد الساحل الوطني  3في المناطق الساحلية: توجد  -

هكتار، تعد أكبر حظيرة  ألف 80 تقارب تتربع على مساحة :4الحظيرة الوطنية للقالة. 
مناطق رطبة ذات أهمية عالمية حسب  6تحتوي على على  وطنية في الشمال الشرقي،

 1264اتفاقية رامسار الدولية الخاصة بالمناطق الرطبة ذات األهمية العلمية، يوجد بالحظيرة 
كما يعيش بها  نوعا منها محمية، 89من مجموع النباتات الوطنية،  % 32نوعا ما يمثل 

على ذلك تعد مأوى مفضل للطيور  عالوةفصيلة منها محمية،  87نوعا حيوانيا  878
كما أنها تبقى منطقة لتكاثر األيل البربري المهاجرة من أوروبا الشرقية من أجل التعشيش، 

ألف هكتار تتميز بنباتات  54الحتوائها على ثروة مائية وغابية هامة تقدر مساحتها ب 
 البلوط الفلينيهكتار من غابات  3400حراجية طبيعية وأصناف األشجار النادرة، منها 

هكتار من غابات  20هكتار حمراي و 3000هكتار من غابات بلوط الزان و 2716
 الحلبي.الصنوبر 

                                                           
، على ما يلي: " تصنف المجاالت المرجع السابقاالت المحمية، ، المتعلق بالمج02-11من القانون رقم  4تنص المادة  - 1

 أدناه 23عليها في أحكام المادة  المحمية على أساس واقعها اإليكولوجي حسب ما ينجم عن دراسة التصنيف المنصوص

أعاله، أساسا  2لمادة أدناه، ووفق ا 13إلى  5واألهداف البيئية الموكلة لها والمعايير والشروط المحددة في أحكام المواد من 

 ة، محمية تسيير المواطن واألنواع( أصناف: حظيرة وطنية، حظيرة طبيعية، محمية طبيعية كاملة، محمية طبيعي7إلى )

 موقع طبيعي، رواق بيولوجي ".   
نباتية أو تعرف المحميات الطبيعية بأنها مساحة من األرض الداخلية أو الساحلية تتميز بما تضمه من كائنات حية  - 2

حيوانية أو سمكية، أو ظواهر طبيعية ذات قيمة طبيعية أو ثقافية أو علمية أو جمالية. راجع في ذلك : محمد علي أحمد، 

 .7، ص 2008المحميات الطبيعية في مصر، مكتبة األسرة للنشر والتوزيع، أسيوط، مصر، 
 ، الطبعة األولى، وهران، الجزائرب للنشر والتوزيع"، دار الغريل المنتخب المحلي لحماية البيئةدلوناس يحي، " - 3

 .102و 101، ص 2003
جويلية  23، المؤرخ في 462-83، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1983جويلية  23أنشئت الحظيرة الوطنية للقالة في  - 4

 . 1983جويلية  31، صادرة في 31، المتضمن إحداث الحظيرة الوطنية للقالة، ج. ر، ع 1983
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 -ضمن برنامج التعاون الجزائري  2014في سنة كما تم انتقاء الحظيرة الوطنية للقالة 
ومة للحكاأللماني " الحكومة البيئة والتنوع البيولوجي " الذي يستهدف إدخال وسائل ومقاربات 

ق البيئية موجهة لضمان حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي من خالل تسيير المناط
 . المحمية باالعتماد على مقاربات تشاركية

هكتار، تتنوع بين جبال غابات  2080: تتربع على مساحة 1قورايةالحظيرة الوطنية ل .
المحمية بتنوع غزير سواء نباتي أو شواطئ ومواقع أثرية، تتميز الحيات الطبيعية في 

مية كما أصبحت الحظيرة مح، 2، وبهذا صنفت الحظيرة كمستودع للتنوع البيولوجيحيواني
  .1990عالميا من طرف اليونيسكو مند 

هكتار، مطلة على  3809بوالية جيجل: تتربع على مساحة  3الحظيرة الوطنية لتازة .
، كما تتميز بتنوع بيولوجي وتنوع 4البحركلم على ساحل  9البحر المتوسط على مسافة 

للحظيرة  من الغطاء النباتي %75من تمثل أكثر  الحياة البرية فيها، باإلضافة إلى ثروة غابية
 القروشيني، الزان، األفراش حيث تشكل غابات متمثل في غابات البلوط بأنواعه الثالث: الفل

وهي غنية بالتشكيالت الشجرية غاية في الجمال إذ نجد نباتات نادرة ال توجد  5هكتار 70
  في مناطق أخرى.

 

 

                                                           
 1984نوفمبر  03، المؤرخ في 327-48، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1984نوفمبر  03أنشئت حظيرة قوراية في  - 1

 . 1984نوفمبر  07، صادرة في 55المتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية لقوراية )والية بجاية(، ج. ر، ع 
2 -Ghania BESSAH, « Les parcs nationaux d’Algérie », Premier réunion du comité de pilotage du « Réseau des 
parcs –INTERREG IIIC Sud », Naples-Italie du 29 janvier au 1 er février 2005, p. 5.   

نوفمبر  03، مؤرخ في 328-84، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1984نوفمبر  03أنشئت الحظيرة الوطنية لتازة في  - 3

 .   1984نوفمبر  07في  ، صادرة55ظيرة الوطنية تازة بوالية جيجل، ج. ر، ع ، المتضمن إنشاء الح1984
4 -Direction Général des forets, Atlas des Parcs Nationaux Algérien, mars, 2006, p. 81.     

 ".  2014-2010ط التسيير لحظيرة تازة تقرير حول مخطنمية الريفية، مديرية الغابات، "وزارة الفالحة والت - 5
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  تتنوع على المناطق الجبلية للجزائر متمثلة في:الجبلية:  الحظائر الوطنية -

هكتار، تنتمي إلى  18550تتربع على مساحة قدرها  :1جرجرة. الحظيرة الوطنية ل
المنطقة الرطبة الجبلية، يوجد في الحظيرة غابتين متالصقتين تيغوناتين وتيكجدة، كما تعتبر 

نوع  110أغنى الحظائر الوطنية من حيث تشكيلة الطيور وتمتعها بثروة نباتية تقدر بحوالي 
تم االعتراف بالحظيرة الوطنية جرجرة  السنين. نباتي والغابات التي يعود تاريخها إلى أالف

 .19972 كمحمية طبيعية للمحيط الحيوي من طرف اليونيسكو سنة

، تتمتع بغطاء هكتار 26250: تتربع على مساحة قدرها 3. الحظيرة الوطنية بلزمة
نباتي وفير كثيف ومتنوع، فهي تتوفر على عدة أصناف من األشجار مثل األرز ومجموعته 
المتمثلة أساسا في البهشية المائية )وهو من األنواع المهددة باالنقراض( والبلوط والصنوبر 
الحلبي وغيرها، ولهذه الحظيرة خصوصية تميزها وهي وجود الفصيلة الوحيدة لنبات العسلة 

 4نوع 195مر والمهدد باالنقراض، كما تتمتع بثروة حيوانية غنية منها أو صريمة الجدي المع
نوع من الثدييات. تم االعتراف بها  170و الزواحف والسلحفاة اليونانية المحمية طيورمن ال

   .2004كحظيرة من طرف اليونيسكو سنة 

ة هكتار من  26587: تتربع الحظيرة على مساحة 5. الحظيرة الوطنية للشريع
فيفري  17المساحات الغابية والجبلية، أسست الحظيرة بموجب مرسوم حكومي صدر في 

الذي حدد أنماط الحظائر في الجزائر، وفي عهد الجزائر المستقلة وبتطبيق مرسوم  1925
المتعلق بقانون الحظائر في الجزائر، أنشئت  1983جويلية  23المؤرخ في  83-458

                                                           
 23، المؤرخ في 460-83، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1983جويلية  23أنشئت الحظيرة الوطنية لجرجرة في  - 1

 .  1983جويلية  23، صادرة في 31، المتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية لجرجرة، ج. ر، ع 1983جويلية 
2 -Direction général des forets, op. cit, p. 26.  

،المتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية 1984نوفمبر   03، المؤرخ في 326-84إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم تم  - 3

 .1984نوفمبر  07، صادرة في 55لبلزمة )والية باتنة(، ج. ر، ع 
4 -Ali FERRAT, « Parcs Nationaux : Point de Situation sur le système de production », INSITUT des resources 

et des Ecosystèmes en Algérie, 2004, p. 2. 
، المتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية 1983جويلية  23، المؤرخ في 461-83تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 . 1983جويلية  23، صادرة في 31للشريعة، ج. رن ع 
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، تتميز هذه الحظيرة 461-83الحظيرة الوطنية للشريعة من جديد بالمرسوم التنفيذي رقم 
، باإلضافة إلى الثرة الغابية الفريدة 1نوع تنمو داخل الغابات 447 بوجود طبقات نباتية حوالي

من نوعها تحتوي على أشجار األرز، البلوط، الجوز...، كما تتمتع بثروة حيوانية حوالي 
من طرف اليونيسكو كمحمية طبيعية للمحيط الحيوي نوع. تم االعتراف بهذه الحظيرة  195
 .20032 سنة

: االسم الشائع جنة األرز وهي أول منطقة محمية في 3ة الحد. الحظيرة الوطنية لثني
هكتار وهي عبارة عن  3424تتربع على مساحة قدرها ، 4الجزائر تتواجد في والية تيسمسيلت

غابة كثيفة بمختلف أنواع األشجار أهمها شجرة األرز األطلسي، ناهيك عن تنوع التشكيلة 
حمية وطنية وعالمية وكأحد أهم األقطاب السياحية الحيوانية، وهذه الميزات جعلتها مصنفة كم

 في الجزائر.

: هي واحدة من الحظائر الوطنية األخيرة للجزائر بسبب 5. الحظيرة الوطنية لتلمسان
تبلغ  بهدف رصد أنواع المحميات في أقصى غرب الجزائر، 1993حداثة إنشائها وذلك سنة 

هكتار، تضم سلسلة غابية متنوعة مثل غابة حفير، غابة فزة، أشجار  8825مساحتها 
يات والزواحف ينوع الثد 174البلوط، الفلين...، كما تزخر بثروة حيوانية مختلفة أكثر من 

 المحمية، أسماك نادرة.

تكتسي هذه الحظائر أهمية بالغة لما تزخر به من الحظائر الوطنية الصحراوية:  -
ة الحية التي تعبر عن أسرار الوجود اإلنساني والحيواني والنباتي، تضم الشواهد الطبيعي

                                                           
1-Détraction général des forets, op. cit, p. 48.  
2 -Ghania BESSAH, « Les Parcs Nationaux », op. cit, p. 2. 

، المتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية 1983جويلية  23المؤرخ في ، 459-83ب المرسوم التنفيذي رقم تم إنشاؤها بموج - 3

 . 1983جويلية  26، صادرة في 31لثنية الحد، ج. ر، ع 
دراسة حالة الحظيرة الوطنية  -"، ة والتنمية المستدامة في الجزائرلحماية الطبيعالسياسة البيئية كوسيلة لدرع خديجة، " - 4

 اطر السياحة الداخلية في الجزائرمن أعمال الملتقى الوطني بعنوان: فرص ومخ –لألرز لثنية الحد بوالية تيسمسيلت 

 .7، ص 2012نوفمبر  20و 19جامعة الحاج لخضر، باتنة، يومي 
، المتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية 1993ماي  12، المؤرخ في 117-93ب المرسوم التنفيذي رقم تم إنشاؤها بموج - 5

 .1993ماي  16، صادرة في 32تلمسان، ج. ر، ع 
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تم إدراج حظائر أخرى ثقافية  2008وفي سنة  2اسيليوالط 1لمناطق حظيرتين وهما األهقارا
 وهي حظائر تخضع للوزارة المكلفة بالثقافة.

وإنمائها وعليه تم إنشاء هذه الحظائر والمحميات الطبيعية للمحافظة على الغابات 
حيث منح المشرع بعض الغابات خصوصية وأطرها بقواعد خاصة بالحماية ذلك بسبب 
الوضع الكارثي الذي ألت إليه البيئة وتفاقم األزمة اإليكولوجية جراء عدة أسباب لعل أهمها 
التلوث، التغيرات المناخية، حرائق الغابات، فكان أول قانون تضمن مصطلح المحميات 

المتعلق بحماية  033-83تصنيفها القانون رقم  ظائر الوطنية وبين إجراءاتالطبيعية والح
 ة من بينها قانون الصيد، الغابات، تم من خالل هذا القانون تنظيم قطاعات مختلفالبيئة

القانوني للمحميات الطبيعية  طاراإليشكالن  12-84فكان قانون البيئة وقانون الغابات رقم 
والحظائر الوطنية غير أنه كال القانونين لم يتطرقا لتعريف الحظائر الوطنية وال للمحميات 

أول ر و صد من خالل بحيث تطرق قانون البيئة الملغى مباشرة ألهداف هذه المجاالت
 نيةوطالذي حدد القانون األساسي النموذجي للحظائر ال 4584-83مرسوم تنفيذي رقم 

المتعلق بكيفيات إنشاء المحميات  1987جوان  16المؤرخ في  144-87المرسوم رقم و 
المحدد لقواعد تصنيف الحظائر الوطنية  1735-87. كما أن المرسوم التنفيذي رقم الطبيعية

                                                           
، المؤرخ 232-87، تم تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1987نوفمبر  03أنشئت الحظيرة الوطنية لألهقار في  - 1

 . 1987نوفمبر  04، صادرة في 45من تنظيم الحظيرة الوطنية لألهقار، ج. ر، ع ، المتض1987نوفمبر  03في 
، المتضمن تنظيم الحظيرة الوطنية 1987أفريل  21، المؤرخ في 896-87أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .   1987أفريل  22، صادرة في 17للطاسيلي، ج. ر، ع 
. 1983فيفري  08، صادرة في 6، يتعلق بحماية البيئة، ج. ر، ع 1983يفري ف 05، المؤرخ في 03-83قانون رقم  - 3

 )ملغى(.
، يحدد القانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنية، ج. 1983جويلية  23، المؤرخ في 458-83مرسوم تنفيذي رقم  - 4

، يحدد 2013نوفمبر  09ي ، المؤرخ ف374-13، ملغى بالمرسوم التنفيذي رقم 1983جويلة  26، صادرة في 31ر، ع 

 .   2013نوفمبر  28، صادرة في 57القانون األساسي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، ج. ر، ع 
الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات  1987جوان  16، المؤرخ في 143-87المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 . 1987، لسنة 25، ع الطبيعية وكيفياته، ج. ر
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هو األخر لم يعرف المجاالت المحمية وإنما جاء فيه بأن الحظائر الوطنية تنشأ بموجب 
 . 1مرسوم وزاري من الوزارة المكلفة بالغابات

كما الحظائر الوطنية وال المحميات الطبيعية الذي لم يتطرق لتعريف  أما قانون الغابات
على أمكانية إنشاء حظائر وطنية أو محميات طبيعية  90نص في المادة فقد  أشرنا سابقا

في بعض أجزاء الثروة الغابية وجعل ارتكاب المخالفات في المساحات المحمية من الظروف 
المتعلق  02-11تعريف قانوني للمجاالت المحمية بصدور القانون رقم  ل، وكان أو 2المشددة

من هذا  2ة المستدامة وذلك من خالل نص المادة بالمجاالت المحمية في إطار التنمي
على ما يلي : "  02-11رقم  من القانون  10نصت المادة  اا، كمالقانون السابق ذكره

المحمية الطبيعية هي مجال ينشأ لغايات الحفاظ على األنواع الحيوانية والنباتية واألنظمة 
نشطة البشرية داخل إقليم المحمية البيئية والمواطن وحمايتها و/أو تجديدها، تخضع كل األ

  الطبيعية للتنظيم ".

الحظيرة الوطنية فتمثل في المحافظة على الحيوانات والنباتات أما من حيث أهداف 
والتربة وباطن األرض والمناجم والمتحجرات والمحيط الجوي والمياه وبصفة عامة كل وسط 

على الوسط وتحميه من كل  . كما تحافظينبغي الحفاظ عليه طبيعي له أهمية خاصة
التدخالت االصطناعية ومن أثار االندثار الطبيعي التي من شأنها أن تصيب مظهره وتركيبه 

يتضح أن الحظائر  458-83من المرسوم التنفيذي رقم  3من خالل نص المادة و . 3وتطوره
ات جزء الوطنية تهدف إلى حماية الطبيعة بكل عناصرها وعلى هذا النحو فإن حماية الغاب

 . 4من هذه الحماية

                                                           
 .، المرجع السابق143-87التنفيذي رقم  من المرسوم 2المادة  - 1
   ، المرجع السابق.12-84، من قانون الغابات رقم 1ف  88المادة  - 2
 ، المرجع السابق.458-83من المرسوم رقم  3أنظر المادة  - 3
 . 92"، المرجع السابق، ص لحماية الغابات في الجزائرساتية الوسائل القانونية والمؤسنصر الدين هنوني، " - 4
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من المرسوم التنفيذي رقم  1وعالوة على ذلك، تهدف المحميات الطبيعية حسب المادة 
 ضسيما منها المهددة باالنقرانباتية والالمحافظة على السالالت الحيوانية والإلى  87-144

أو النوعية  مرفولوجيةئنات الحية والتكوينات والجيو هذه الكا تالئمحماية المساحات التي 
  بة وباطن األرض والجو والمياه...إلخ.البارزة، حفظ الحيوان والنبات والتر 

وما يمكن قوله وحسب األستاذ نصر الدين هنوني هو أنه ال يوجد فرق بين الحظائر 
ي فالوطنية والمحميات الطبيعية كما أن الجزائر ال تتوفر على غابات نادرة مثلما هو الشأن 

    .محميات طبيعية عديدة فرنسا حيث هناك

 نظام االستغالل الغابي المطلب الثاني: 

تمثل الغابات البيئة الحاضنة لكثير من النباتات، باإلضافة إلى أهميتها في حماية 
، ومن 1التربة، واستنزاف هذه الغابات يعد إبادة للكثير من مظاهر هذه الحياة هذا من جهة

من أجل إقامة جهة أخرى فعملية االستغالل االقتصادي للغابات أمر حتمي  وضروري 
المشروعات العامة، وتلبية مختلف االحتياجات االجتماعية، ذلك أنه ال تؤدي أشجار جميع 
الغابات وظيفة االستغالل االقتصادي، كون هذه الوظيفة مرتبطة فقط بالغابات المخصصة 

رها، وعليه ينبغي وضع نظام يراعي ضرورة االستغالل العقالني لهذه لالستغالل دون غي
حيث أن جميع األنظمة القانونية المنظمة للملكية الغابية ال تستثنى االستغالل ألنه الغابات، 

إذا يدخل في السياق الطبيعي للمسار الحياتي للغابة، فنحن إذا لم نقطع  عملية ال بد منها
ستفادة من خشبها، فإن هذه األخيرة تعمر ثم تموت، كذلك في األشجار عند نضجها واال

حالة االستغالل المفرط فإن الغابة كلها ستزول، ولذلك وجب التوفيق بين الهدف االقتصادي 
 .2دوام الثروة الغابيةوهدف الحماية لضمان 

                                                           
 . 383، ص 2004رمضان محمد مقلد وآخرون، " اقتصاديات الموارد والبيئة "، الدار الجامعية، مصر،  - 1
 .61، ص المرجع السابق "،لبيئة في إطار التنمية المستدامةالحماية القانونية لحسونة عبد الغاني، " - 2
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يعتبر هذا االستغالل بمثابة استعمال اقتصادي للغابات أي تكون من ورائه فائدة 
اقتصادية وإلى جانب هذا االستعمال االقتصادي يوجد االستعمال العادي للغابات. وعليه 
يكون االستعمال في الغابات الجزائرية على شكل استعمال غابي )الفرع األول( كما يكون 

 ي أي االستغالل الغابي )الفرع الثاني(.  على شكل استعمال اقتصاد

 الفرع األول: االستعمال الغابي

إال إنها ال تخضع في استعمالها عمومية ن أن األمالك الغابية هي أمالك على الرغم م
-91إلى نفس نظام استعمال األمالك العمومية األخرى المنصوص عليها في المرسوم رقم 

 المتضمن النظام العام للغابــــات 12-84ون رقم ، إنما تخضع إلى أحكام القان4541
 34ألمالك الغابية ضمن نص المواد قد تناول استعمال اوبالرجوع إلى هذا األخير نجده 

 التي وردت ضمن الفصل السابع تحت عنوان االستغالل داخل األمالك الغابية 36، 35
 .الوطنية من الباب الثاني الذي جاء بعنوان حماية الثروة الغابية

داخل األمالك  2على ما يلي: " يمثل االستغالل 12-84من قانون  34تنص المادة 
الغابية الوطنية بالنسبة للسكان الذين يعيشون داخلها أو بالقرب منها في استخدام هذه 

. نشير هنا أنه قد ورد وتحسين ظروف معيشتهم "األخيرة وبعض منتجاتها لحاجاتهم المنزلية 
خطأ في الترجمة إلى النص بالعربية فقد أورد النص بالعربية مصطلح االستغالل في حين 
أن المقصود أو المعنى من هذا النص هو االستعمال ليس االستغالل، ألن االستغالل تناوله 

للغابات، فا النص األصلي من النظام العام  46-45المشرع في فصل الحق ضمن المواد 
" ولم ينص  L’usage dans le domaine Forestierباللغة الفرنسية نص على مايلي: " 

 35متمما لنص المادة  1991"، حتى التعديل الذي جاء في  L’exploitationعلى " 

                                                           
، المحدد لشروط إدارة األمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات 454-91نفيذي رقم المرسوم الت - 1

 . 1991نوفمبر  23ذلك، المؤرخ في 
 (.usage’Lبالنص العربي يذكر اصطالح االستغالل وهي ترجمة خاطئة لمصطلح ) 12-84قانون  - 2
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المتضمن  12-84المعدل والمتمم للقانون  20-91المتعلقة باالستعمال بموجب قانون 
لعام للغابات هو األخر احتفظ بنفس الخطأ في الترجمة وأورد مصطلح االستغالل النظام ا

 . 1بدل االستعمال

نجد أن المشرع من خالل هذه المادة  12-84من قانون  34إلى نص المادة  عوبالرجو 
لمن يحق له استعمال غابات األمالك الوطنية فيقتصر  ةأستخدم المعيار المكاني بالنسب

أو بالقرب منها، يتضح من هذا أن كل من لم  األمر على السكان الذين يعيشون داخل الغابة
 وال يمنح لهم الترخيص.  يتوفر فيه هذا الشرط ال يجيز له القانون استعمال الغابة

المشرع الجزائري لم يحدد المقصود بهذا القرب والجوار والمسافة المعتمدة في ذلك، ف
إذ نجده استوجب إعداد محضر للتحديد اإلداري للملك بينما المشرع المغربي بين كيفيته 

الغابوي ويتم المصادقة عليه بموجب مرسوم، ومن خالل هذا المحضر يتم تحديد األهالي 
  .2طلوبةمل األمالك الغابية وذلك بتحديد مسافة الجوار الالذين يجوز لهم استعما

أما فيما يخص األنشطة المرخص بها لهؤالء المستعملين لألمالك الغابية فنجد أن 
فذكر المنشآت  12-84من القانون رقم  35في المادة  المشرع حددها على سبيل الحصر

األساسية لألمالك الغابية الوطنية، منتوجات الغابة والمرعى، وبعض النشاطات األخرى 
نطاق األحكام الملحقة والمرتبطة بالغابة ومحيطها المباشر، فال يسمح باستعمال الغابة خارج 

 .3المنصوص عليها في هذا القانون 

أن محل االستعمال واسع خاصة أنه جاء على شكل  35نص المادة  يظهر من خالل
منتجات الغابة كثيرة ومتنوعة وتختلف من فضاء غابي إلى آخر ولذلك وجب أصناف، فمثال 

                                                           
أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع اإلدارة والماليـة  كريمة أوشان، "تسيير الغابات"، مذكرة من - 1

 .88، ص 2008، 2007كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .193، ص 2012 الجديدة، الطبعة األولى، الدار البيضاء، المغرب، "، مطبعة النجاحالهادي مقداد، "قانون البيئة - 2
 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  36أنظر نص المادة  - 3
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، كذلك بالنسبة للصنف الرابع فاألنشطة المرتبطة بالغابة كثيرة ضبطها عن طريق التنظيم
رة درجات، فاإلبهام وعدم الضبط والغموض وتدخل فيها أنواع عديدة وهي من حيث الخطو 

بل قد يثير عدة إشكاالت في مراقبة هذه األنشطة  عوامل تشكل صعوبة على اإلدارة الغابية
. وهنا يمكن القول أن االستعمال الغابي في من قبل أعوان الغابات لكثرتها وعدم تحديدها

ذا ليس في صالح حماية القانون الجزائري غير مضبوط النعدام النصوص التطبيقية وه
، إذ كان على المشرع تحديدها على سبيل الحصر الغابات بل يدفع إلى االستعمال الفوضوي 

 ليكون أكثر دقة.

 ود رخصة من أجل االستعمال الغابيكما أن المشرع لم ينص صراحة على وجوب وج
بالقواعد العامة فإذا أخدنا ولكن بالرجوع لقواعد االستعمال كحق عيني فإن الرخصة واجبة، 

المتضمن األمالك الوطنية  30-90من القانون  2التي تنظم االستعمال الفردي نجد المادة 
المعدل والمتمم تنص في فقرتها الثالثة على "... وعكس ذلك يخضع االستعمال الخاص 

..." فهي ال رخصة طريق لألمالك الوطنية العمومية الذي يمارسه المستعملين لرخصة إدارية
معايير تعريف األمالك العمومية ال رخصة وقوف ألن األمالك الغابية ال تنطبق عليها و 

التقليدية وعليه فإن االستعمال الغابي في القانون الجزائري يجمع بين بعض قواعد االستعمال 
في األمالك العمومية والكثير من القواعد المتعلقة بحق االستعمال وكونه حق عرفي معترف 

القاطنين بالغابات أو بالقرب منها االستفادة من الغابات ذه الفئة فيحق لكل به لصالح ه
     .1الوطنية بما يلزمه هو وأهله في حدود حاجته المنزلية

 3محددا لشروط وكيفيات الترخيص باالستغالل 872-01رقم فجاء المرسوم التنفيذي 
 يدا وهو االستصالح، مستعمال مصطلحا جد12-84من القانون  35في إطار المادة 

                                                           
 .173عمار نكاع، مرجع سابق، ص  - 1
، المتضمن تحديد شروط وكيفيات الترخيص باالستغالل 2001أفريل  05، المؤرخ في 87-01المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .2001، لسنة 32، ج ر، ع 12-84من القانون  35في إطار المادة 
هو اآلخر كرر نفس الخطأ في الترجمة حيث أورد فيه مصطلح االستغالل بدل  87-01المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 االستعمال. 
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استصالح األراضي الغابية أي كل عمل يكون الهدف من ورائه جعل أراضي األمالك 
 الغابية الوطنية منتجة عن طريق نشاطات حددها هذا المرسوم وهي كالتالي: 

 غرس األشجار المثمرة واألعالف واألشجار الغابية. -

 .والغابية ثمرة والعلفيةمختصة السيما في إنتاج الشتالت الم إنشاء مشتالت -

 حشد المياه. -

 .1تصحيح السهول وكل األعمال األخرى المتصلة بحماية التربة -

 تربية الحيوانات الصغيرة كالنحل والدواجن واألرانب وكل تربية صيدية أخرى. -

 .2تثمين أراضي جرداء ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير األنشطة غير الملوثة -

على وللقيام بهذه اإلصالحات فيما يخص استصالح األمالك الغابية اشترط المشرع 
 له إدارة الغابات المختصة هص مسبق تقدمالراغب في ذلك ضرورة حصوله على ترخي

منه يقدمه إلدارة الغابات المختصة إقليميا والمتمثلة في محافظة  طلب بناءا على 3إقليميا
كما . 87-01من الرسوم رقم  05صوص عليها في نص المادة المن مرفقا بالوثائقالغابات 

من نفس المرسوم على المنع المطلق من االستفادة من الترخيص باستغالل  16نصت المادة 
كل قطعة من األمالك الغابية الوطنية قد تجردت من غطائها النباتي نتيجة استصالح 

لقطعة لبيع  كل  منع ه علىمن المرسوم نفس 2ف 18قانوني أو حريق، وأضافت المادة 
لالستغالل )االستعمال( أو كرائها من الباطن، تحت طائلة سحب  األرضية محل ترخيص

ألغراض أخرى الترخيص باالستغالل، والمنع من استعمال كل القطعة األرضية أو جزء منها 

                                                           
 ، مرجع سابق.87-01من المرسوم رقم  02أنظر نص المادة  - 1
 ، مرجع سابق.20-91بالقانون  12-84أضيفت هذه الفقرة بموجب تعديل قانون الغابات  - 2
 ، مرجع سابق.87-01من المرسوم رقم  04لمادة أنظر نص ا - 3
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الغابات غير التي دفعت إلى الترخيص باالستغالل، أو كل نشاط آخر لم تسمح به إدارة 
 .1المختصة إقليميا، وذلك تحت طائلة اإللغاء

 2كما ينمح االستغالل )االستعمال( بموجب رخصة إدارية مقابل إتاوة يدفعها المستعمل
، بحسب طبيعة النشاط 3سنة 90و 40و 20االستعمال التي تتراوح بين مدة مع تحديد 

وكفاءتهم في استعمال واستصالح  قابلة للتجديد في حالة ما إذ أثبتوا جدارتهماالستثماري، 
هذه األمالك الغابية الوطنية، وحمايتها عن طريق القيام بكل اإلجراءات التحفظية التي 

 ألزمتهم بها اإلدارة في حالة وقوع حريق أو اكتشاف أمراض أو طفيليات.

    الفرع الثاني: االستغالل الغابي

 ثورة الغابيةسكان الغابات من البجانب االستعمال الغابي الذي يقتصر على انتفاع 
وحمل الخشب إلى  نظم المشرع االستغالل الغابي والذي يعني بالمفهوم البسيط قطع األشجار

نص المشرع الجزائري على االستغالل الغابي في الفصل الثالث من القانون رقم ، المخازن 
عد المتعلقة القوا  45محيال في الماد  46و 45مخصصا له مادتين هما المادة  84-12

فقد نصت على  46أما المادة  بالتطريق والقلع وبرخص االستغالل ونقل المنتجات الغابية
وقد أحال كلتيهما على التنظيم، وبالفعل  كيفيات تنظيم استغالل المنتجات الغابية وبيعها،

الذي نظم كيفيات االستغالل والشروط التقنية الخاصة  170-89صدر بعد ذلك المرسوم رقم 
  .4باالستغالل

                                                           
 ، مرجع سابق.87-01من المرسوم التنفيذي رقم  2ف  2أنظر نص المادة  - 1
 من نفس المرسوم. 10أنظر نص المادة  - 2
 من نفس المرسوم. 11أنظر نص المادة  - 3
قة على الترتيبات اإلدارية العامة ، يتضمن المواف1989سبتمبر  05، المؤرخ في 170-89المرسوم التنفيذي رقم  - 4

، لسنة 38والشروط التقنية إلعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغالل الغابات وبيع الحطب المقطوع ومنتوجاته، ج ر، ع 

1989 . 
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القواعد العامة إلعداد دفاتر شروط استغالل الغابات  170-89تضمن المرسوم رقم  
والمتمثلة في مجموعة من الترتيبات أو اإلجراءات ذات الطابع اإلداري ومجموعة من 

لالستغالل الغابي  2حيث نص هذا المرسوم على رخصة إدارية. 1الشروط ذات الطابع التقني
 . التي ترفق بدفتر الشروط 3مسلمة من طرف إدارة الغابات

كما تجدر اإلشارة أن المشرع قد ربط مسألة االستغالل الغابي ضمن الغابات 
المخصصة لالستغالل دون غيرها والتي تعد احد أصناف الغابات المتمثلة في غابات 

ختص في إنتاج األخشاب والمنتجات الغابية االستغالل أو ذات المردود الوافر وهي التي ت
األخرى باعتبارها مجاال خصبا لالستغالل الغابي في الجزائر، ويشمل هذا االستغالل أساسا 

، حيث اعتمد المشرع على أربعة رخص االستغالل التي تمنح للمتعاملين بتجارة األخشاب
 لعلني، المناقصة، التعهد المختومأساليب لبيع األخشاب أو الحطب المقطوع، وهي: المزاد ا

من المرسوم  27استثناءا وفي حاالت محددة منصوص عليها في المادة  4والبيع بالتراضي
قاعدة التنازل عن األخشاب المقطوعة وال  بقولها: " يجب أن يبقى البيع بالمزاد 170-89رقم 

 ة:يعمل بالصفقة المبنية على التراضي إال حسب الشروط المحددة اآلتي

بعد عدة محاوالت إلجراء مزادات غير مجدية يحصل فيها الخشب المقطوع على  -1
 عروض غير مقبولة.

 االستعجالية الحتمية التي يتسبب فيها خطر يوشك أن يحدث دمارا.في الحاالت  -2

 في حالة القيام بعملية التحسين الغابية المقررة في أحد مخططات التهيئة. -3

                                                           
  ، مرجع سابق.89/170المرسوم التنفيذي رقم  من 01أنظر نص المادة  - 1
 من نفس المرسوم.  3ف  19أنظر نص المادة  - 2
 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  18أنظر نص المادة  - 3
 ، مرجع سابق.170-89من المرسوم رقم  24أنظر نص المادة  - 4
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، أو استغالالت عرضية غير متوقعة: األخشاب اآلخذة في التلففي حالة القيام ب -4
السقوط واألخشاب المحروقة، واألخشاب المصادرة بسبب ارتكاب جنحة، وقطع أشجار لشق 
ممرات أو خنادق واقية من النار، تسلم أعمدة أو عصى للمصالح العمومية )البريد( 

    والمستغلين الفالحين ".

الثالث، باألولوية حسب ترتيبها  1الجزائري العمل بطرق المزاد شرعموبناءا عليه قرر ال
أوال، وال يمكن  2، بإتباع أسلوب المناقصة170-89من المرسوم رقم  07في نص المادة 

أهدافها، عندما تنزل العطاءات التطرق إلجراء المزايدة إال بعد فشل المناقصة في تحقيق 
المزاد، حيث يتعين على رئيس مكتب المزاد أن لدى مكتب  تحت السعر األدنى المحدد سريا

، وفي 3يعلن وقف المزاد، وإعادة جلسة أخرى مستقبال، يحدد موعدها إلجراء البيع بالمزايدة
 .4حالة فشل هذه األخيرة أيضا في تحقيق أهدافها، يتم اللجوء للبيع بإجراء التعهد المختوم

غابي في مجال بيع األخشاب أن عمليات االستغالل الوما تجدر اإلشارة إليه، 
المقطوع، ال تشمل كل األشجار المتواجدة بمساحات الغابات االستغاللية، بل تستثنى منها 

إذ يتم وسمها بعالمة  بعض أنواع األشجار، التي يمنع قطعها، كتلك الموضوعة لالحتياط،
ا كما تستثنى األشجار  ،5واضحة ويحذر المشتري لألخشاب المقطوعة من المساس به

الصغيرة والتي هي في طريق التجديد من عمليات القطع، بل يتعين المحافظة عليها أثناء 
ومنها ما يشترط فيها  .170-89من المرسوم رقم  44ممارسة األشغال عمال بنص المادة 

ئر نمط معين من االستغالل، كشجرة الفلين )البلوط الفليني( التي تشتهر بها غابات الجزا
، حيث بعد البرتغال من حيث مساحة غابات البلوط الفلينيحيث تحتل الجزائر المرتبة الثانية 

دون قطع الشجرة بأكملها. كما يتعين عدم إتالف أشجار الحواشي  يؤخذ منها القشرة فقط
                                                           

 .مرجع سابق،170-89من المرسوم رقم  02أنظر نص المادة  - 1
 من نفس المرسوم. 08أنظر نص المادة  - 2
 من نفس المرسوم. 09أنظر نص الماد  - 3
 من نفس المرسوم.  10أنظر نص المادة  - 4
 من نفس المرسوم. 38و 36أنظر نص المواد  - 5
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الغابية أو قطعها، ألنها مخصصة لحماية المساحات الغابية الداخلية، إذ يشترط عادة ترك 
   . 1عينة، قبل مكان بداية القطع انطالقا من حاشية الغابةمسافة م

 ت الغابية عند بيعها هو المنافسةوعليه يمكن القول أن المبدأ في استغالل المنتجا
كما أن والقاعدة في تصرف اإلدارة بالبيع هو المنافسة واالستثناء هو التعاقد أي التراضي، 

إال بعد تقديم المتعاقد معها ملفا كامال يثبت التزامه إدارة الغابات ال تسلم رخصة االستغالل 
. وباعتبار اإلدارة المكلفة بتسيير الغابات الجهة المالكة فلها سلطات واسعة في التدخل 2التام

 ومراقبة عملية االستغالل وذلك عبر المراحل الثالث:

العقد، تختار سيير الغابات هي التي تحدد طبيعة اإلدارة المكلفة بت قبل االستغالل:
تقوم  المتعاقد في بعض األحيان، كما يمكنها إلغاء العقد بدافع المنفعة العامة، فهي التي

من  ، بحيث تجري عليها عملية الوسم لتمييزها عن غيرهاهاقطعالمراد األشجار بتعيين حدود 
لة األشجار الواجب المحافظة عليها حيث يجب على المشتري احترام هذا التحديد تحت طائ

، واألهم من ذلك كله هي التي تضع 3العقوبات المنصوص عليها في النظام العام للغابات
  .4التقنيةدفتر الشروط الذي يحتوي على الشروط اإلدارية العامة و 

تتدخل اإلدارة في مراقبة عملية قطع األشجار من حيث الوقت  أثناء االستغالل:و 
مباشرة أية عملية قطع للخشب قبل طلوع الشمس وال الذي يتم فيه القطع فال يمكن للمستغل 

  .7، وموقع القطع6، وظروف القطع5بعد غروبها

                                                           
"، مجلة البحوث العلمية في ابي في التشريع العقاري الجزائرينظام االستغالل الغدغيش أحمد، مقال بعنوان: " - 1

ث في تشريعات حماية النظام البيئي، كلية التشريعات البيئية، العدد الثاني، مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن مخبر البح

 .   165، ص 2014العلوم والحقوق السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، جوان 
 ، مرجع سابق.170-89من المرسوم رقم  19أنظر نص المادة  - 2
 من نفس المرسوم. 38إلى  33أنظر نص المواد من  - 3
 .70، ص حسونة عبد الغني، المرجع السابق - 4
 ، مرجع سابق. 170-89من المرسوم رقم  40أنظر نص المادة  - 5
 من نفس المرسوم. 41أنظر نص المادة  - 6
 من نفس المرسوم. 42أنظر نص المادة  - 7
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لإلدارة بعد االنتهاء من عملية االستغالل المحددة في دفتر  بعد االستغاللأما 
 1متمثلة في التأكد من تفريغ المنتوجاتوال في مراقبة االستغالل الشروط سلطات واسعة

، كما لها 3ونقل منتوجات األخشاب المقطوعة ،2وتحديد مواقع مستودعات وضع األخشاب
، ألنه في حالت كثيرة بعد انتهاء االستغالل يغادر 4مراقبة تنقية المقطع وتنظيمهصالحية 

فهنا يحق المستغل المكان تاركا من ورائه الفضالت واألوساخ وبقايا الخشب المقطوع، 
ة رسمية لهذه األماكن أن تلزم المستغل من إعادة الوضع إلى حاله، أو لإلدارة وبعد معاين
   .5حتى متابعته جزائيا

 فها الظاهر هو المردود االقتصـــــادييبدو أن هد على الرغم من أن غابات اإلنتاج
ولكن هذا غير صحيح طالما أن استغالل هذه الغابات يكون بشروط ووفق إجراءات عديدة 
التي سبق شرحها، كما يجب أن تتبع أساليب تقنية عديدة خشية اإلضرار بالغابة وهنا يكمن 

ذه الهدف الحقيقي للحماية كون أن االستغالل يحافظ على تجديد الثروة الغابية وتنميتها، وه
، فالمرسوم لتي ينشدها المشرع، من حماية األمالك الغابية عن طريق استغاللهاهي الغاية ا

قد أخد بالحسبان جانب الحماية واالستغالل بمعنى االستغالل  170-89التنفيذي رقم 
    العقالني الذي يضمن استدامة الغابة في حالة احترام أحكامه.

 

 

 

                                                           
  ، مرجع سابق.170-89المرسوم رقم  من 46أنظر نص المادة  - 1
 من نفس المرسوم. 47أنظر نص المادة  - 2
 من نفس المرسوم. 48أنظر نص المادة  - 3
 من نفس المرسوم. 49أنظر نص المادة  - 4
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه رية الغابية في التشريع الجزائريالحماية القانونية للملكية العقاثابتي وليد، " - 5

 2017-2016الحاج لخضـر،  1 –العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

 .169ص 
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 والضبط قاية والعالجالفصل الثاني: مواجهة اإلضرار بالغابات بين الو 

 فسها، ومن تم تشغل عقول المفكرينصر من العصور قضية تفرض نكل عإن ل
وقضية هذا العصر هي قضية تدهور الغابات، التي اعتبرت من أخطر وأبرز قضايا هذا 

 العصر التي يصعب تأجيل االهتمام بها، نظرا ألهمية هذه الغابات وأدوارها المهمة.

الغابات من األمور المسلم بها في الوقت الحاضر، وغدت فلقد أصبح الحديث عن 
ملحة للتدخل من أجل ، األمر الذي أصبحت فيه الحاجة مشكلة الغابات تزداد تعقيدا وتشابكا

الحفاظ على هذه الثروة المتجددة، فالجزائر على غرار باقي دول العالم سعت جاهدة بموجب 
ألضرار ، تفاديا لمختلف احمائية قبلية لهذه األمالكإلى توفير رعاية  12-84قانون الغابات 

تليها  ثم (المبحث األول)وهو ما سنتناوله في  الوقائية للغاباتبالتدابير ما يسمى  وهو
 .   (المبحث الثاني)في الردعية عن طرق الضبطية الحماية 

    لغاباتالوقائية لحماية ار التدابيالمبحث األول: 

مجموعة من وضع المشرع الجزائري  والتهديدات التي تلحق بالغاباتنظرا للمخاطر 
المتضمن  12-84أوردها في القانون رقم لحفاظ على الغابات وحمايتها اإلجراءات الوقائية ل
 .النظام العام للغابات

إلى أهم الوسائل القانونية الوقائية التي تستعملها  وبالتالي سنتطرق في هذا المبحث
من هذا المبحث في مطلبين عليه عالجنا أجل الحفاظ وحماية وتنمية الغابات، و ارة من اإلد

لضبط يتعرض لتمثل في الحماية الوقائية للغابات من الحرائق واألمراض والثاني يأولهما 
      .اإلداري الغابي
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 واألمراض المطلب األول: الحماية الوقائية للغابات من الحرائق

، حيث أصبحت لم بأكملهاجزائر والعظاهرة رهيبة ومزمنة للتشكل ظاهرة الحرائق 
، كما 1التأثيرات االقتصادية والبيئية لحرائق الغابات تستحوذ اآلن على اهتمامات دولية كبيرة

لسرعة انتشارها في وقت قصير وجسامة األضرار  عتبر العامل األكثر خطورة وشراسةت
حيث تتسبب في إتالف مئات اآلالف  قها بالغاباتالبيئية واالقتصادية واالجتماعية التي تلح

، كما قد تشكل حرائق الغابات الكبيرة 2من الهكتارات الغابية سنويا على مستوى أنحاء العالم
وكذلك الضباب والدخان المنبعث منها تهديدا كبيرا للتنمية المستدامة، وثؤ ثر بشكل مباشر 

هم في ارتفاع مستويات انبعاث الغازات اسعلى األنظمة اإليكولوجية وصحة اإلنسان وقد ت
 . الدفيئة المسببة لالنحباس الحراري 

يأتي في  تار سنوياهك 31.300 تعرضا للنار حوالياألكثر  ائرفي الجز  وتبقي الغابات
هكتار سنويا، وفي الدرجة الثالثة التكوينات العشبية  79.751المقام الثاني األدغال بحوالي 

 .3لسهولة تجديدها القليلة األهمية نظرا

وذلك من  12-84المشرع الجزائري نصوصا قانونية ضمن القانون رقم  لذالك فقد سن
الظاهرة وهما المرسوم  أجل حماية قبلية للغابة من ألسنة النار، ووضع مرسومين ينظمان هذه

المتعلق بحماية األمالك الوطنية الغابية وما جاورها من الحرائق والمرسوم رقم  444-87رقم 

                                                           
 .13مجموعة عمل االنتوساي حول الرقابة البيئية، المرجع السابق، ص  - 1
ك الهادي الحضري، مقال بعنوان: الجزائر سنويا، راجع في ذلهكتار في  40000تقضي الحرائق على حوالي  - 2

"، مجلة التكامل بين المراعي والغابات، الصادرة عن المنظمة العربية للتربية راعي والغابات بدول شمال إفريقياالم"

 .   25، ص 1992، 2والثقافة والعلوم، تونس، العدد 
 .2017و 2008الفترة الممتدة ما بين  (،DGF)إحصائيات عن طريق المديرية العامة للغابات  - 3
، المتعلق بحماية األمالك الوطنية الغابية وما جاورها من 1987فيفري  10، المؤرخ في 87/44المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .1987، لسنة 7الحرائق، ج ر، ع 
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األمالك  داخلالذي ينظم وينسق األعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات  87-451
 .الوطنية الغابية

 177.551( مساحة تقدر ب 2012 -1963التهمت الحرائق خالل العقود الماضية )
( التهمت 2010 -1985هكتار سنويا، وفي الفترة الممتدة من ) 3.431كتار أي بمعدل ه

( فقد أتت النيران على 2012 -2003أما في الفترة ما بين ) .2هكتار 910.640حوالي 
كما أعلن المدير العام للغابات  موقد سنويا. 2.468هكتار سنويا وبمعدل  33.905مساحة 

حريق شب في العديد  266ن تسبب لإلذاعة الجزائرية ع 2018أوت  02علي محمودي في 
هكتار من الغابات مبرزا أن  2220من مناطق البالد خاصة الشرق الجزائري في إتالف 

 .3الواليات األكثر تضررا من هذه الحرائق هي باتنة وخنشلة وسوق هراس

من أكثر السنوات حرائق، حيث التهمت النيران مساحة تقدر ب  2012اعتبرت سنة و 
هكتار  25.839، األدغال %53هكتار بنسبة  52.204وتشمل: الغابات هكتار  99.061

  .4 %15هكتار بنسبة leBroussail 14.689، %15بنسبة 

هناك أيضا خطر أخر يهدد الغابات وهو األمراض التي تصيب باإلضافة للحرائق 
  والنباتات فهي ال تقل خطورة عن الحرائق. األشجار 

وعليه سنتناول في هذا المطلب مفهوم الحرائق وأسباب اندالعها وتصنيفيها وذلك في 
تقنيات و الفرع األول ثم بعد ذلك األضرار الناجمة عن هذه الحرائق واإلجراءات الوقائية 

                                                           
األعمال في مجال مكافحة حرائق ، الذي ينضم وينسق 1987فيفري  10، المؤرخ في 45-87المرسوم التنفيذي رقم  - 1

  .1987، لسنة 7الغابات داخل األمالك الوطنية الغابية، ج ر، ع 
2  -Ouahiba MEDDOUR- SAHAR et Christine BOUISSET, « Les grands incendies de foret en Algérie : 

problèmes humains et politiques publiques dans la gestion des risque », Revue géographique des pays 

méditerranéens, N° 121, 2013, p. 33-40. 
3 -www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180802/147445.html. consultée le 17 février 2019.  

 .2013إحصائيات عن طريق المديرية العامة للغابات،  - 4
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األمراض للفرع الوقاية من  تاركين  الحرائق وذلك من خالل الفرع الثانيهذه المقاومة من 
 الثالث.

 ألول: مفهوم حرائق الغابات وأسبابها وتصنيفهاالفرع ا

ى وال المرسومين المشار إليهما سابقا إل 12-84لم يتطرق المشرع الجزائري في القانون 
 إعطاء تعريفا لحرائق الغابات وإنما تطرق مباشرة إلى سبل الوقاية منها، ومن هنا سنحاول

 إعطاء تعريفا للنار والحرائق:

 الغاباتأوال: مفهوم حرائق 

النار: هي تداخل مباشر لمختلف العناصر الكيميائية المكونة للمادة المشتعلة مع  -1
 االمتزاج كمية معتبرة من الطاقة الحرارية الضوئية.أكسيجين الهواء ويرافق هذا 

الحريق: هو عبارة عن نار تمتد بجدية على مساحة مستهلكة في طريقها  -2
  . 1هكتار( 1)أقل من المشتعالت الطبيعية للغابة 

وتحرق كما عرف بعض الفقهاء حرائق الغابات بأنها: " النار التي تنتشر بحرية 
  .2األعشاب واألدغال والشجيرات وأكداس الطحالب اليابسة

 :3عناصر النار: لظهور واشتعال النار يجب توفر العناصر الثالثة -3

                                                           
"، المدرسة الوطنية للغابات، باتنة، حماية الغابات ضد الحرائق األستاذ قليل محمد أيمن، محاضرات في "مقياس - 1

2017. 
"، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الطبعة الغابات : األسباب وطرق المواجهةحرائق علي عبد هللا الشهري، " - 2

 .60، ص 2010األولى، الرياض، 
 . www.eljazeera.net "، موقع الجزيرة نت،فئئق الغابات كيف تندلع وكيف تنطحرامحمد عبد العاطي، " - 3
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أو غيرها قابلة لاللتحام  : هي كل مادة سواء عضويةLe combustibleالمشتعل  -
توضع مكونة من الغطاء النباتي والتي  مع أكسجين الهواء في تفاعل االشتعال وغالبا تكون 

 في أربع طبقات.

: يعتبر األكسجين من أهم العناصر الضرورية لحصول Le comburantالمشعل  -
تنشيط النار  من حجم الهواء كما تلعب الرياح دور كبير في 1/5عملية االشتعال ويمثل 

 وتسريع انتشارها وكذلك نقلها للشعالت.

: الطاقة الحرارية الناتجة عن عملية االحتراق Le flux de chaleurالمصدر الحراري 
  في نقطة معينة.

 هو عبارة عن اتحاد ثالثة عناصر موجودة في الطبيعة وهو ما يعرف بمثلث الحريق.

 أسباب حرائق الغابات ثانيا: 

تحت تصنيفين  أسباب كثيرة ومتنوعة تقف وراء حرائق الغابات يمكن تجميعها هناك
 أساسيان:

 1صواعق البرق مل طبيعية" ال دخل لإلنسان فيها كالرعد و األول مسؤولة عنه "عوا
م خالل فصل °30والجفاف الذي يكون بارتفاع درجة الحرارة )أكثر من  وحمم البراكين

ة األصناف الحراجية مثل الصنوبريات المحتوية على حساسي ،الصيف وانخفاض الرطوبة(
مادة الرنج و التي تشكل معظم المساحة الغابية المشجرة في الحوض المتوسطي، والرياح 
بحيث تهب الرياح القارية الجافة في فصل الصيف بسرعة عالية مثل السيروكو في الجزائر 

 الذي يؤدي إلى نقل اللهب إلى مسافة كبيرة. 

                                                           
1 -Francois RAMADE, « Eléments d’écologie », 6eme Edition, DUNOD, Parie, p. 488. 



197 
 

وي مع البيئة التي سخرها هللا ناجم عن "فعل اإلنسان" نفسه وتعامله غير الس والثاني 
 ل أمام محكمة الطبيعة هو اإلنسانله، فالجاني المتسبب في حرق الغابات والمتهم األو 

فأكثر األسباب وأخطرها في العديد من الحرائق التي يشهدها العالم حاليا ترجع إلى تعامل 
 البيئة، من أمثلة ذلك:اإلنسان غير الرشيد مع 

 الذي رفع من درجة حرارة األرض )ظاهرة االحتباس الحراري( اإلنسان. -

وقد يعمد بعض الرعاة المجاورين للغابة لحرقها ليتيسر لهم مراع خصبة قريبة من  -
 سكنهم.

حرق فضالت المزارع المجاورة للغابة في حال عدم اتخاذ االحتياطات المناسبة  -
 يسبب انتقال النار إلى الغابة.األمر الذي 

 أعقاب السجائر قبل إطفائها جيدا أعمال االستثمار وتنظيف مخالفاتها، وكذلك إلقاء -
 رض الغابة.أباإلضافة إلى القطع الزجاجية المتواجدة على 

المخيمات والنار التي تستعمل من قبل ساكنيها ألعمال الطبخ وتنتقل إلى الغابة  -
 .ة الغابة وظروف اشتعال مخلفاتهانتيجة الجهل بطبيع

 عند سقوط حشوة بندقية الصيد. الصيد -

السياحة: مخالفات الزوار )بقايا السجائر، أعواد ثقاب المشتعلة، انفالت غازات -
 السيارات في الغابة(.  

الشرارات الخارجة من المحركات المستعملة في عدة أغراض )الجرار، المنشار  -
 والمهادة(.اآللي، الجرافة 
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الحرائق التي يعتمد على إشعالها بعض عمال الغابات بغرض التدفئة، والحرائق  -
 الناجمة من أعمال التفحيم واستغالل النحل.  

إن وجود أسالك التوتر العالي واحتكاكها يؤدي إلى ذوبان أسالك النحاس : الكهرباء -
عبرها مما يسبب ذوبان النحاس وتساقط  رالناقلة للتيار من جراء مرور تيار شديد التوت

قطراته فوق األعشاب الجافة التي تحترق بدورها وتسبب حرق الغابة لذلك يجب تنظيف 
  الموقع تحت أسالك التوتر العالي. 

 ثالثا: تصنيف الحرائق 

 طبقا لطريقة انتشارها وتطورها وموقعها من سطح األرض إلى: يمكن تصنيف الحرائق 

رضي: هو حريق يستهلك المواد العضوية المتراكمة تحت الغطاء النباتي الحريق األ -أ
ألرض الغابة. غالبا ما ينتج عن الحريق السطحي ثم ينتقل إلى األسفل وهذا النوع نادر جدا 

بها نسبة مرتفعة من العنصر المعدني وبالتالي في الجزائر وهذا راجع إلى المواد العضوية 
هذا النوع من الحريق يكون على مستوي الجذور وكذلك عدم تراكمها حيث أن أضرار 

 .1النباتات السطحية ) البادرات(

الحريق السطحي: بواسطته يتم احتراق الغطاء األرضي الميت واألنقاذ األخرى  -ب
المتواجدة على أرض الغابة بإضافة األعشاب والشجيرات الصغيرة، والحريق السطحي يمكن 

المفتوحة )مورقات( وخاصة الصنوبريات. وهو ليس بحريق أن يسبب احتراق الشجيرات 
قصير جدا، والتجديد في هذه الحالة جيد بعد الحريق، فهذا النوع من الحريق متواجد بكثرة 

 .2في الجزائر وأضراره تكون على التجديد )البادرات( ويعطي حامالت البذور

                                                           
 .2019معلومات متحصل عليها من المدرسة الوطنية للغابات، باتنة،  - 1
 .2019معلومات متحصل عليها من المدرسة الوطنية للغابات، باتنة،  - 2
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الحريق التاجي: غالبا ما يبدأ هذا الحريق التاجي بحريق سطحي ثم يتطور إلى  -ج
بالنسبة لبنية النباتات تعتبر من أسرع وأنوع الحرائق واألخطر حريق تاجي بتأثير الرياح، 

حيث يتقدم اللهب من قمة الشجرة إلى أخري، ويشكل هذا الحريق أصعب وأخطر الحرائق 
 .   1األرضيقورن بالحريق السطحي أو  حيث يصعب إخماده إذا ما

ات وتقني الحرائق واإلجراءات الوقائيةاألضرار الناجمة عن  الفرع الثاني:
 المقاومة من هذه الحرائق

ثم الناجمة عن حرائق الغابات سنحاول من خالل هذا الفرع الوقوف على األضرار 
 الحرائق. خيرا تقنيات المقاومة مناإلجراءات الوقائية من الحرائق وأ

 : األضرار الناجمة عن حرائق الغاباتأوال

حرائق الغابات ظاهرة مرعبة وخطيرة وتأتي في وقت قصير على مساحات  لتشك
 مهمة، وينتج عن هذه الظاهرة:

 التأثيرات الحالية للحرائق:  -1

تدمير حامالت البذور: وتكون إال في حاالت الحريق التاجي، واألشجار المتضررة  -
تشكل مراكز عدوى يجب استغاللها فورا بغض النظر عن القيمة التجارية لها ألنها 

 للطفيليات، وأيضا تعتبر كمادة قابلة لالحتراق مستقبال، وهذا التدمير لحامالت البذور ال
 يسمح بتجديد الغابة.

ور وتدمير المادة الخشبية: ينتج عن الحرائق إتالف األشجار أو التقليل من تده -
 نوعيتها.

                                                           
  .2019معلومات متحصل عليها من المدرسة الوطنية للغابات، باتنة،  - 1
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تدمير الباذرات والشتالت الصغيرة: في حالة وجود حريق تاجي أو سطحي فإن  -
الباذرات والشتالت الصغيرة تتضرر بشدة إذا تكررت الحرائق، فالتجديد يتعطل بصورة جدية 

ئدة أصناف أخرى مقاومة للحرائق، وينجم عنه فقر في وتحل محل هذه األصناف السا
 النباتات المختلفة للموقع "تطور ارتدادي للمجموعات النباتية".

إتالف نباتات التربة: وذلك لما لها من دور كبير في التوازن البيئي الغابي من  -
على مستوى من دور كبير في التغذية خالل تدخلها في التنظيم البيولوجي للتربة ولما لها 

 الجذور.

إتالف الكائنات الحيوانية السطحية للتربة: لما لها من دور كبير في تحسين نوعية  -
 التربة النفادية، الخصوبة، ...إلخ.

نية إتالف الثروة الحيوانية: وذلك من خالل التأثير على أنواع وأعداد األصناف الحيوا -
  مما يؤدي إلى اإلخالل في السلسلة الغذائية.

 إتالف التربة: وذلك من خالل التأثير على بنية التربة الذي يؤدي إلى تعقيم مختلف -
 طبقاتها وتجفيفها بسبب إتالف المادة العضوية.

 تأثيرات حرائق الغابات على المدى البعيد:  -2

التأثيرات على التربة: من حيث التقليل من خصوبة التربة وذلك لتحول المواد  -
، االنجراف وذلك لحالة التعرية التي تنتج بعد الحركة، نقص القدرة على العضوية إلى معادن

 . 1تخزين الماء وذلك لفقر التربة من الدبال، وتعرض األرض إلى التصخر

                                                           
 التصخر بمعنى زوال الغطاء النباتي الذي يؤدي إلى زوال التربة وظهور الصخور الصلبة.  - 1
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التأثيرات على الغطاء النباتي: إن التأثير على التربة من حيث البنية وخصائصها  -
ذه جديدة من النباتات يمكنها التأقلم في هالفيزيائية يؤدي إلى تطورات سلبية كظهور أنواع 

 المناطق المحترقة.

التأثيرات على الحيوانات: من خالل هجرة الطرائد من الغابة إلى مناطق حيث يتوفر  -
وسط معيشي أحسن من الوسط الذي كانت تعيش فيه باإلضافة إلى القضاء على بعض 

 الحيوانات التي يحاصرها لهب الحريق.

التأثيرات على البيئة: سبق وذكرنا أن الدخان المتصاعد جراء حرائق الغابات يشكل  -
تهديدا كبير على التنمية المستدامة وتلوث الهواء، وبالتالي فهو يؤثر على خصائص 

ما يترتب عليه خطر على صحة اإلنسان والحيوان والنبات بشكل ومكونات وطبيعة الهواء 
 .1عام

ئق للمناطق الفالحية والقرى المجاورة: من خالل تدمير انتشار الحرا خطر -
 المحاصيل وخطر الموت لألفراد القاطنين في الغابة وهجرتهم إلى مناطق أخرى.

 ةعلى العموم فإن نتائج حرائق الغابات على المدى البعيد تؤثر على االقتصاد والبيئ
والحيات االجتماعية، ويعني ذلك أن الدول كلها معنية بهذه النتائج وعليه فإن الوقاية 

 .2والحماية من حرائق الغابات تلتزم الجميع في المجتمع دون استثناء وعلى رأسها الدولة

 

 

 
                                                           

  .40، ص 2008، دار النهضة العربية، القاهرة، "الحماية القانونية لليبيةمير حامد الجمال، "س - 1
 .194"، المرجع السابق، ص اتية  لحماية الغابات في الجزائرالوسائل القانونية والمؤسسهنوني، "نصر الدين  - 2
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 : اإلجراءات الوقائية من حرائق الغاباتثانيا

النار أو اإلهمال أو الجهل وجب بما أن السبب الرئيسي للحرائق يعود سوء استعمال 
ق االهتمام بالدرجة األولى بإبعاد النار عن الغابة قبل حدوث الحريق أي منع أسباب الحرائ

 بالتدابير الوقائية. 

على  24إلى  19أكد في المواد من  12-84فالمشرع الجزائري من خالل القانون رقم 
 ة، تم بعد ذلك جاء كل من المرسوم رقمضرورة الوقاية من حرائق الغابات بكل السبل المتاح

من المرسوم  3لتفصيل سبل هذه الوقاية، حيث نصت المادة  45-87والمرسوم  87-44
يشمل جميع التدابير وأعمال التدخل قصد على مخطط لمكافحة حرائق الغابات  87-45

فة الوقاية من أخطار الحرائق وضمان تنسيق عمليات هذه المكافحة بين الجهات المكل
، وقد بالحرائق ويقصد هنا محافظة الغابات ومصالح الحماية المدنية على مستوى الوالية

 وسائل هذا المخطط فحصرتها في:  3عددت المادة 

 برنامج اإلعالم والتوعية  -1

وتتمثل هذه التوعية باالتصال بالسكان المجاورين للغابة والزوار بطريقة مباشرة أو غير 
قبل بداية حملة الوقاية والمكافحة ضد حرائق الغابات، وتكون على مباشرة وال بد أن تمارس 

شكل خطاب يوجه إلى السكان المتواجدون بالغابة والمجاورين لها، وذلك ببيان وإبراز الضرر 
ئج الجسيمة الناجمة عن الحرائق، بالتركيز على خطورة الحرائق ومصادرها، كذلك والنتا

التركيز على خطورة وسهولة انتشارها وصعوبة إخمادها في الوقت المناسب، وعالوة على 
كون أن  ذلك، إرشاد السكان باالحتياطات األولية الواجب اتخاذها لتقليص خطورة الحرائق

، والقيام بإشهار في المداخل األساسية للغابة 1رائقدة لمكافحة الحألزمهم على المساعالمشرع 

                                                           
 ، مرجع سابق.45-87من المرسوم رقم  26أنظر نص المادة  - 1
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تحمل عبارات توجيهية حراجية موضحة أماكن  2م 1عن طريق لوحات معدنية مساحتها 
 2م 12االستراحة وكل المعابر األساسية للغابة، يمكن كذلك استعمال لوحات كبيرة المساحة 

توجيهية وصور كاريكاتورية ملونة وتحمل وهي لوحات إرشادية مكتوب عليها عبارات 
صديق دائم عدوه األول النار، إلى السائقين  العبارات التالية : " رفقا بالغابة، الغابة

والمسافرين ال تلقوا بأعقاب سجائركم قبل إطفائها، الغابة مصدر من مصادر الحياة، يرجى 
 ."االنتباه أثناء إشعال النار، النار العدو األول للغابة..

وكذلك نجد الملصقات والتي هي عبارة عن قطعة بالستيكية مطلية بمادة الصقة 
مطبوع عليها نفس العبارات السابقة الذكر توزع على أصحاب السيارات وتوضع بواجهات 
المحالت وفي األماكن العمومية وتوزع مجانا لتالميذ المدارس االبتدائية. كما أنه يوجد 

 بواسطة أجهزة الراديو، التلفزيون شريحة واسعة للجمهور  وسائل أخرى وتشمل االتصال
 الجرائد اليومية والسينما. 

 التهالوب انجازها، وفتراتها ومجاالبرنامج الكمي لألشغال الوقائية المط -2
  واإلدارات والمصالح والهيئات المكلفة بتنفيذها:

ية الحساسة للحرائق هدفها تقوم إدارة الغابات بإنشاء فرق غابية متنقلة عبر الكتل الغاب
التدخل األول وبسرعة في حالة إعالمهم عن حريق أو اكتشاف ذلك أثناء دورياتهم العادية 

. كما يقوم 1التدخلكما توفر لهم التجهيزات والوسائل الصالحة المطلوب تسخيرها في حالة 
قطاع األشغال العمومية أثناء التحضير لعملية مكافحة حرائق الغابات لكل سنة بنزع 
األعشاب على كافة حواف الطرقات وخاصة المحاذية منها للغابة، كما يجب على قطاع 

أن تعد تحت الخطوط الكهربائية التي تقطع األمالك  زفي مؤسسة سون لغاالمناجم ممثال 

                                                           
 ، مرجع سابق. 45-87من المرسوم رقم  10أنظر نص المادة  - 1
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، كما أكد 1مترا وتكون خالية من جميع النباتات 15ة أشرطة وقائية عرضها الغابية الوطني
على احترام المسافة الدنيا التي ال  44-87من المرسوم رقم  2نص المادة المشرع بموجب 

كيلومتر بعيدا عن األمالك الغابية، وأيضا منع إشعال  1يمكن إشعال النيران فيها وهي 
اخل األمالك الغابية الوطنية أو قربها خالل الفترة التي تتراوح النيران في المساكن الواقعة د

، وللوالي هنا 3والذي يعرف بموسم حماية الغابات 2أكتوبر من كل سنة 31جوان و 1بين 
من المرسوم  13حسب نص المادة  نالسلطة التقديرية في أن يقدم أو يؤخر هذين التاريخي

  . 45-87رقم 

 والتدخل التي تحدد مركز الحراسة:خريطة جهاز الحراسة  -3

لمراقبة وهي عبارة عن أبنية ذات تصميم خاص ذات أربع المقصود هنا بوضع أبراج ل
وجهات تؤسس على قمم الجبال والمرتفعات العالية بحيث تؤمن حقل رؤية واسعة وتوزع هذه 

تها تكمن لتكون شبكة تداخل حقول رؤيتها مع بعضها ومهم األبراج في المناطق الحراجية
في االكتشاف السريع للحريق قبل بدأ انتشاره وتحديد موقعه ومدى خطورته وإعالم الجهات 
المعنية والمختصة به كالدوائر الحرجية والحماية المدنية، قائد الجيش بالمنطقة ومصلحة 

ل بوسائل االتصااألرصاد الجوية ليمارس كل واحد دوره، كما تزود هذه األبراج مقار المداولة 
إلى فرق غابية موزعة عبر الغابة هدفها التدخل األولي في حالة  ة، باإلضاف4الالسلكي

    . الحماية المدنية إعالمهم عن حريق مدعمين بعمال

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.44-87من المرسوم رقم  21أنظر نص المادة  - 1
 من نفس المرسوم.  3أنظر نص المادة  - 2
 ، مرجع سابق، الوالي هو الذي يفتح هذا الموسم بقرار. 45-87من المرسوم رقم  13حسب نص المادة  - 3
 من نفس المرسوم. 16أنظر نص المادة  - 4
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 :في المقاطعة اإلقليمية المعنية األساسية خريطة المنشآت -4

وتبين شبكات الطرق والسكك الحديدية وسبل الوصول والطرق الغابية وشبكة الخنادق  
الواقية من النار، ونقاط الماء، والمناطق السكانية، وأماكن تركيز المساكن والتجهيزات 
 الرئيسية، والمنشآت األساسية االجتماعية واالقتصادية، المقامة داخل الغابات أو بالقرب

 منها.

  :ت المعنية للتدخل في حالة نشوب حرائقئاالمصالح والهيقائمة  -5

على مشاركة مختلف هياكل الدولة في  12-84نص المشرع الجزائري في القانون رقم 
الهيئات والمصالح المعنية بالتدخل في حالة وفي هذه الحالة  1ومكافحتهاالوقاية من الحرائق 

التي  بمراقبة الحرائق وفرق الحماية المدنيةمحافظة الغابات المكلفة نشوب حريق هناك أوال 
تلعب دورا كبيرا في مكافحة حرائق الغابات بفضل وحداتها الموزعة عبر كافة تراب الوالية 
ويكون تدخلها بطلب من محافظة الغابات للوالية ويأتي هذا التدخل بعد التدخل األولي للفرقة 

 .2الحريق الغابية وهذا في حالة عدم تمكنها عن السيطرة عن

عنية بحرائق الغابات نجد الدرك الوطني حيث تكون هذه الهيئة كذلك من الهيئات الم 
دوما في الميدان بحيث يقتصر دورها في ضمان األمن من أجل تسهيل عملية التدخل 

المستشفيات للمصالح المعنية والتدخل أثناء الضرورة وكذا فتح تحقيق حول هذا الجرم، و 
  تقديم اإلسعافات األولية،في  والتي تتمثل مهمتها القريبة من الغابةوالمراكز الصحية 

نجد أيضا المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية حيث تشارك هذه الهيئة في مكافحة 
حرائق الغابات وهي تتدخل بكافة اإلمكانيات التي تتوفر عليها سواء مادية أو معنوية، 

بهم في حالة عدم التحكم في الحريق أو أصبح  باإلضافة إلى هيئات أخرى يمكن االستعانة
                                                           

 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  19أنظر نص المادة  - 1
 ، مرجع سابق.45-87رقم من المرسوم  19أنظر نص المادة  - 2
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والت التي تنشط داخل يهدد حياة السكان وفي هذه الحالة تم وضع جدول يخص كافة المقا
ومن أجل تسهيل االتصال بهذه الهيئات فقد تم وضع  المحيط الغابي والتي يمكنها التدخل،

ين المعنيين بالتدخل على جدول يحمل أرقام هواتف ورؤساء البلديات إضافة إلى المقاول
  .1مستوى كل بلدية

فيما يخص مخطط مكافحة النار فيجب على كل بلدية أو مجموعة البلديات باالتصال 
إعداد مخطط خاص بمكافحة  المدنية والغابات حمايةالمع المصالح المحلية المكلفة ب

لدائرة حسب الحالة الحرائق، تصادق على هذا المخطط اللجنة الميدانية في البلدية أو في ا
. كما 3ثم يعرض على الوالي المختص إقليميا للموافقة عليه 1842-80 طبقا للمرسوم رقم

تعد لجنة حماية الغابات مخططا خاصا بغابات الوالية ويكون تحت سلطة الوالي يضمن هذا 
-87من المرسوم رقم  5المخطط مخططات مكافحة النار في الغابات المذكورة في المادة 

يرفع هذا المخطط للوالي حيث يتخذ في شأنه قرارا يتضمن مخطط مكافحة النار في ثم  454
، وبعدها توزع هذه المخططات على جميع أعضاء اللجان الميدانية المعنية 5ةغابات الوالي

فور المصادقة عليها، بحيث يبلغ مخطط مكافحة النار في غابات الوالية للهياكل اإلدارية 
 .6ة بالحماية المدنية وحماية الغاباتالمركزية المكلف

يتم مراجعة مخطط مكافحة النار في الغابات كل سنة، ويجب أن تتم هذه المراجعة في 
-87من المرسوم رقم  3آجال تسمح بانجاز األشغال الوقائية المنصوص عليها في المادة 

                                                           
  ، مرجع سابق.45-87من المرسوم رقم  ،فقرة ز 3أنظر نص المادة  - 1
، المتضمن إقامة  الهيئات الخاصة  بتنسيق أعمال 1980جويلية  19، المؤرخ في 184 -80المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 حماية الغابات.
 سابق.، مرجع 45-87من المرسوم رقم  5أنظر نص المادة  - 3
 من نفس المرسوم.  6أنظر نص المادة  - 4
 من نفس المرسوم. 7أنظر نص المادة  - 5
 من نفس المرسوم. 8أنظر نص المادة  - 6
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رها في حالة كما يجب التأكد من توفير التجهيزات والوسائل الصالحة المطلوب تسخي 45
  . 1التدخل

 : تقنيات المقاومة من الحرائقثالثا

د هذه المقاومة في مكافحة النار في المناطق الغابية التي تحترق حيث أنها تعتمتتمثل 
 على:

المشتعلة وذلك بحفر خندق : يجب عزل المواد 2تقنية مكافحة الحريق األرضي -أ
وتربة الحفر من األفضل أن تلقى خارج المنطقة ميكانيكيا أو يدويا حول المنطقة المحروقة 

المحروقة والخندق يجب أن يكون عميقا حتى ال تنتقل النار بواسطة الجذور أي يمكن أن 
يصل العمق إلى الصخرة األم. كما أن هذه التقنية تتطلب منطقة آمنة تتحكم عرضها سرعة 

 لعمل ميكانيكي أو يدوي.الرياح، الصنف المتواجد ونوع ا

: هنا يوجد نوعين من مكافحة الحريق السطحي 3تقنية مكافحة الحريق السطحي -ب
 وهما:

تقنية مكافحة الحريق السطحي الضعيف: في هذه المرحلة يتم قلع وجر النباتات  -
الموجودة حول ومقابل موقد النار وبعد ذلك يتم إخماد النار بواسطة العتاد الصغير مثل 

لتراب ومن الضروري أن يكون هناك رجال ممثلون في بجميع المجارف، استعمال الماء أو ا
اية العمال الحراجيين الذين لهم خبرة في عملية القطع والقلع وكذا اإلطارات الحراجية والحم

 المدنية.

                                                           
 ، مرجع سابق.45-87المرسوم رقم من  10أنظر نص المادة  - 1
 األستاذ قليل محمد أمين، المرجع السابق. - 2
 نفس المرجع. - 3
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الحريق السطحي الشديد: في هذه الحالة يتوزع المقاومون إلى ثالثة مكافحة  تقنية -
التمركز على جانبي الحريق بهدف التخفيض التدريجي  أفواج: الفوج األول تكون مهمته في

لجهة الحريق وذلك بمحاولة إخماد الحريق بواسطة األدوات اليدوية أو برش حواف المنطقة 
ة المتوهجة كما أن أفراد هذا الفوج ال يمكنهم االقتراب بكثير نظرا للحرارة، الدخان وسرع

 .انتشار النار

 يدا عن خط النار في الجهة المواجهة للحريق بهدف فتحالفوج الثاني يقوم بالتمركز بع
م نار متسع خالي من األعشاب والنباتات بقدر اإلمكان وإذا كان هناك خط نار فإن الفوج يقو 

 بتوسيعه وتحسينه بقدر اإلمكان. 

وكذلك مراقبة أما الفوج الثالث واألخير يقوم برش النباتات بالماء وخلف خط النار 
كون خلف خط النار وذلك للتمكن من إخماد مواقد النار الجديدة التي يمكن المنطقة التي ت

أن تنتشر في خلف خط النار وهذا ألن مصدر تلك المواقد هو تطاير شظايا من الحريق 
 الرئيسي التي تنقل بواسطة الرياح.

إطفاء  هذه التقنية تتطلب عتاد العتاد حيث أنه كل فوج يجهز بالعتاد المناسب، عتاد
وعتاد متوسط  دوات القطع بالنسبة للفوج الثاني.جميع أ فيف بالنسبة للفوج األول.خ

كالشاحنات الصهريجية، أنابيب ماء مناسبة وعتاد صغير كخابطات النار، الرجال ممثلون 
اد العمال الحراجيين، عمال الحماية المدنية والعمال المتطوعين وذلك بأعدبإطارات حراجية، 

   للفوج الثالث.كبيرة بالنسبة 
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 : هناك طريقتين لمكافحة الحريق التاجي:1تقنية مكافحة الحريق التاجي -ج

الطريقة التقليدية: وهي شبيهة بتقنية مكافحة الحريق السطحي الشديد السابق ذكره  -
وبالنسبة لألشجار المتواجدة على جوانب  ،لكن العمال في هذه المرحلة يوفرون جهدا كبيرا

 كون قطعها ضروريا واتجاه إسقاط األشجار يكون دائما نحوى المنطقة المحروقة.المنطقة في

طريقة التحريق العكسي: تعتبر عملية خطيرة جدا وذلك ألنها تتمثل في إشعال النار  -
عن قصد بشكل مدروس على مسافة كافية من الحريق الشديد األصلي وتغيير اتجاهه 

لوقود ليحتاج المعرفة الشاملة بسلوك الحرائق وتقدير دقيق للسيطرة عليه والقيام بهذه العملية 
 وال بد أن يتخذ القرار في الوقت المناسب حيث أن تطبيقه في غير الوقت المالئم يؤدي إلى

كما أن نتائج عكسية مدمرة مما يساعد على انتشار الحريق وضعف معنويات فرق المقاومة 
 وسرعة وتغيير اتجاه الرياح.هذه الطريقة تتطلب شروط مناخية كالرطوبة 

من خالل  الجزائري  أما عمليات الحرق التي تكون ضرورية فقد أخضعها المشرع
لرخصة مسبقة تسلها المصالح التقنية المحلية إلدارة  44-87 المرسوم التنفيذي رقم

 .  3تدابير وقائية صارمة باتخاذتشرف مباشرة على هذه العملية ، والتي 2الغابات

سا في المنطقة 24سا/24من الضروري بعد إطفاء النار بقاء فوج مراقب  األخيرفي و 
ا هنالتي تم إطفاؤها وذلك ألن أقل كمية من الرياح يمكن أن تعيد نشوب الحرائق مرة ثانية و 

 الجهد المبذول في المقاومة يذهب سدا. 

 

 

                                                           
 أمين، المرجع السابق.األستاذ قليل محمد  - 1
 ، مرجع سابق.44-87من المرسوم رقم  9أنظر نص المادة  - 2
 من نفس المرسوم. 10أنظر نص المادة  - 3
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   حماية الغابات من األمراض الفرع الثالث: 

تعرض لألمراض وأضرارها سواء تالغابات  ونباتات أشجار ، فإنأي كائن حي كشأن
كانت بسبب ظروف غير مناسبة لنموها أو بمسببات حية وهذه المسببات قد تؤثر على 

 لبذرة حتى مرحلة الشجرة الناضجة(مرحلة أو أكثر من مراحل نمو األشجار )من مرحلة ا
ألشجار فإن الخسائر التي وعلى الرغم من أن الحشرات تحدث خسائر كبيرة نتيجة موت ا

. ونظر لهذه األمراض التي تهدد الغابة فإن 1في النقص في النموتحدثها األمراض تتمثل 
للحماية  12-84المشرع الجزائري خصص الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون رقم 

 172-87 ، باإلضافة إلى القانون رقممن هذه األمراض إلى جانب الحماية من الحرائق
الخاص بحماية الصحة النباتية الذي يهدف إلى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة 

     .النباتية

على ما يلي: "تقوم الوزارة الكلفة  12-84من القانون رقم  25نص المشرع في المادة 
بالغابات بتنظيم واتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية من أجل وقاية ومكافحة األمراض 

   .والطفيليات وجميع أشكال اإلتالف التي قد تمس الثروة الغابيةوالحشرات 

فمحاربة هذه األمراض ال تقتصر فقط على استعمال األدوية والمبيدات بل تتطلب 
 رسنواع الغابية، الموقع عند الغتدخل اعتبارات أخرى قد تكون أهم ونافعة ومنها اختيار األ

كما يعتمد على التهيئة والحراجة بصورة عامة، وعليه فإن مقاومة األمراض تكون باألعمال 
      الوقائية والتدخل المباشر عند الحاجة.

                                                           
 .  323، ص 2006"، شركة الجالل للطباعة، اإلسكندرية، ر الدين، "تنمية واستثمار األشجار الخشبيةعبد الوهاب بد - 1
 .1987، لسنة 32، المتضمن الحماية الصحية النباتية، ج ر، ع 1987أوت  01المؤرخ في  17-87القانون رقم  - 2



211 
 

يقصد باألمراض الغابية انحراف أو اختالل وظيفي في العمليات الحيوية للنبات وذلك 
باألمراض الغابية كل  يقصد ، كما1نتيجة التأثر المستمر من جانب المسبب المرضي

  .2االطفيليات والحشرات ومختلف التلوث الذي يصيب الغابات والتي تسبب في تلفها وهالكه

وللوقاية من هذه األمراض وجب تدخل مؤسسات فعالة إلى جانب إدارة الغابات 
تأسس المعهد التكنولوجي الفالحي بمستغانم وهو  والجماعات المحلية، وفي هذا الشأن تم

، فقبل ذلك كان 19703أول معهد بدأ فيه التعليم الغابي إلى جانب التكوين الفالحي سنة 
بموجب  وبعدها أنشئ المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة، 4االلتجاء إلى التكوين بالخارج

هدفه تكوين التقنيين في فروع الزراعة الغبية، تهيئة الغابات وحماية  2565-71األمر رقم 
أربع مراكز لتكوين األعوان التقنيين  1983سنة  في واحدثاألراضي الغابية واستصالحها، 

بموجب المرسوم رقم  ، المدية7016-83بموجب المرسوم رقم  وهي مركز سيدي بلعباس
-83بموجب المرسوم رقم  ومسيلة 0378-83بموجب المرسوم رقم  ، جيجل83-7027

تضمن شروط اإلنشاء  70010-83م التنفيذي رقم و ، وفي هذا الصدد صدر المرس7049
والتنظيم اإلداري، واعتبرت هذه المراكز مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية 

وكل هذه المراكز أنشئت لغرض واحد وهو تحسين مستوى األعوان التقنيين  .توزير الغابا
 في مجال الغابات.

                                                           
 .323عبد الوهاب بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 1
 . 198"، المرجع السابق، ص ونية والمؤسساتية لحماية الغاباتالوسائل القاننوني، "نصر الدين ه - 2
 تكنولوجي الفالحي بمستغانم، ج. رالمتضمن إنشاء المعهد ال ،1969أكتوبر  15، المؤرخ في 82-69أنظر األمر رقم  - 3

 . 1969، لسنة 89ع 
، أما فرنسا فكانت متأخرة 1807كانت ألمانيا رائدة في مجال التعليم الغابي إذ أنشئ بها معاهد ومدارس كثيرة في سنة  - 4

 ي. راجع في هذا: هنوني نصر الديننسوهي مدرسة نا 1824في هذا المجال عن ألمانيا، إذ أنشئت أول مدرسة في سنة 

 .  199المرجع السابق، هامش، ص 
 . 90، المتضمن إنشاء المعهد التكنولوجي للغابات، ج. ر، ع 1971أكتوبر  19، المؤرخ في 256-71األمر رقم  - 5
 ن بسيدي بلعباس.، المتضمن إنشاء مركز تكوين األعوا1983نوفمبر  26، المؤرخ في 701-83المرسوم التنفيذي رقم  - 6
 ، المتضمن إنشاء مركز تكوين األعوان بالمدية.1983نوفمبر  26، المؤرخ في 702-83المرسوم التنفيذي رقم  - 7
 ، المتضمن إنشاء مركز تكوين األعوان بجيجل.1983نوفمبر  26، المؤرخ في 703-83المرسوم التنفيذي رقم  - 8
 ، المتضمن إنشاء مركز تكوين األعوان بالمسيلة.1983نوفمبر  26في ، المؤرخ 704-83المرسوم التنفيذي رقم  - 9

، المتعلق بتنظيم مراكز تكوين األعوان التقنيين 1983نوفمبر  26، المؤرخ في 700-83المرسوم التنفيذي رقم  - 10

 . 49المتخصصين في الغابات وعملها، ج. ر، ع 
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ى غاية صدور المرسوم رقم إل تماما الغابي فكان منعدما العلمي وفي إطار البحث
المتضمن إحداث المعهد الوطني لألبحاث الغابية، وهو مؤسسة عمومية ذات  81-8341

طابع إداري مقره الجزائر العاصمة موضوع تحت وصاية وزير الفالحة، يتوفر على مصالح 
إقامة مركزية وهياكل جهوية موزعة عبر التراب الوطني، ومن بين أهداف هذا المعهد 

النظم البيئية والوحدات الحيوية، وكذلك دراسة علم  التجارب واألبحاث العلمية ألجل حماية
، باإلضافة إلى وضع الحشرات واألمراض الغابية ومكافحتها في إطار الصحة النباتية

 .األساليب الجديدة والتقنية إلعادة التشجير وتربية الفصائل الغابية في المشاتل بالتجريب

 أوال: مسببات أمراض الغابات

الغابات للكثير من المسببات المرضية منها ما هو عن طريق  ونباتات تتعرض أشجار
 ما يكون عن طريق مسببات غير حية:كائنات حية ومنها 

مسببات غير حية: هناك عدد من المسببات )العوامل( التي تسبب األمراض  -
ي ة فثل الرطوبة والحرارة المتطرفة وزيادة أو نقص العناصر الغذائية والمواد الساملألشجار م

 الهواء وفي التربة. هناك أيضا أضرار ميكانيكية قد تحدث بسبب البرد أو الثلج أو الجليد
 والواصف والبرق وهذه المسببات قد تسبب موت أشجار ونباتات الغابات. 

وهذه األمراض من الصعب تشخيصها وذلك ألن المسبب المرضي ال يتواجد وال يحدث 
 .2إدراكهالفترة طويلة أو ال يكون له نشاط أو أن العالقة المسببة بالتأثير يكون من الصعب 

فمثال مرض اللفة في الصنوبر األبيض الجنوبي والذي يصيب األشجار عند مرحلة 
لى يحدث عندما يكون هناك نقص كبير في كمية الرطوبة في البلوغ بعد عملية القطع األو 

                                                           
، المتضمن إنشاء المعهد الوطني لألبحاث الغابية، ج. 1981ديسمبر  12، المؤرخ في 348-81المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .1981، لسنة 50ر، ع 
 .325عبد الوهاب بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 2
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 االتربة وانخفاض قدرتها على االحتفاظ بالماء كبعض المناطق المتفرقة في واشنطن وغيره
 من الوالية األمريكية. 

المسببات الحية: معظم أمراض أشجار ونباتات الغابات تتسبب عن مسببات حية  -
البيكتيريا والفطريات، ومن هذه المجموعة تعتبر الفطريات مثل الفيروسات والميكوبالزما و 

ر، ومن بين الحشرات المنتشرة في غابات شمال أكثر المسببات المرضية في حدوث الخسائ
التي تتغذى أوراق  Lymantria disparإفريقيا خاصة في الجزائر والمغرب نجد حشرة 

 Phoracanthaاجه، وحشرة البلوط الفليني وتحدث به أضرار كبيرة وتؤثر على إنت

semipunctata  التي تهدد أكثر من ألف هكتار من غابات الجزائر والتي تفتك بأشجار
، فهي تصيب الغابات 2، ومن أخطر الحشرات التي تتهدد الغابات الدودة الجرارة1الكالتوس

نهائيا المعاد تشجيرها خاصة الصمغية منها )األرز والصنوبر( وتؤدي إلى إتالفها وسقوطها 
 هكتار. 191818حوالي  96-95فقد اقتحمت هذه الدودة الجرارة غابات الجزائر في الموسم 

  حشرات الغابةمقاومة طرق ثانيا: 

إن مقاومة الحشرات هي العملية التي يقوم بها أعوان الغابات للحد أو تنظيم نشاط 
الحشرات في منطقة ما أو الحشرات وهذا التنظيم إما أن يكون وقائي عن طريق منع تواجد 

القضاء على أسباب انتشارها، وإما عالجي عن طريق مكافحة الحشرات الخطرة بعد 
 ويمكن تصنيف طرق مقاومة الحشرات الغابية إلى: .االنتشار

تهدف إلى القضاء على الحشرات المنتشرة فعال أو التقليل من مقاومة مباشرة:  -1
 مختلفة وفقا لنوع الحشرات وبيئتها، وهذه الطرق هي:أضرارها ويمكن الوصول إليها بطرق 

                                                           
 .75ثابتي وليد، المرجع السابق، ص - 1

2 -Institut nationale de recherche forestier (INRF), « Bulletin technique forestier », n° 20, 1985. 

-Thaume topoea pytyocampa-schiff : الدودة الجرارة الخاصة بالصنوبر. 

-Thaume topoea bonjeani-powel : الدودة الجرارة الخاصة باألرز. 
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ا الميكانيكية: كالجمع المباشر للحشرات أو أعشاشها ومن تم تلفها أو حرقهالمقاومة  -
أو بالصيد كصيد الحشرات الناضجة قبل كما هو الحال في يرقات جادوب الصنوبر، 

جمع األجزاء المصابة أو  وضعها للبيض بواسطة المصائد الضوئية أو الطعوم السامة،
وحرقها حيث ينصح بعض الحراجيين بقطع األشجار المصابة بحفارات وسوق وخنافس 

على نسل  للقضاءتقشير األشجار المقطوعة بعد قطعها عن طريق القشور وحرقها، أو 
 حفارات السوق وثواقب اللحاء.

هي وسيلة تهدف إلى استخدام فطريات وبكتيريا وفيروس لتقليل  المقاومة الحيوية: -
راده أو تربيته في ي، أو استكحماية حيوان حشري أو مفترس أعداد الكائنات الحية الضارة،

تواجد الحشرة  المخابر إذا اقتضى األمر فمثال جادوب العذر يمكن القضاء عليه في حال
ات المرباة صناعيا استخداما واسعا في القضاء وقد استخدمت الفيروس التي تفترس يرقاته،

، كما يستخدم المفترس أبو العيد ضد اآلفات الحشرية المصيبة 1على جادوب الصنوبر
 .للغابات

المقاومة إلى استخدام المبيدات الكيماوية المعروفة المقاومة الكيميائية: تهدف هذه  -
 2ن، الحقن، التعقيم والطعوم السامةللقضاء على الحشرات عن طريق التعفير، الرش، التدخي

  . 3ويجب أن ال تؤثر هذه المبيدات على البيئة أو تترك مخلفات سامة على األشجار

وأهم طرق هذه المقاومة، القوانين واألنظمة التي تمنع المقاومة غير المباشرة:  -2
الكشف انتقال مادة خشبية معينة من مكان إلى أخر ما لم تثبت سالمتها من األمراض، 

والحجر على المنتجات المستوردة للتأكد من سالمتها قبل دخولها إلى البلد، منع انتقال 

                                                           
المنظمة العربية  الطبيعية"، جامعة الدول العربيـةمادة حماية الغابات والموارد مصطفى جلعود، محاضرات في " - 1

 . 11. ص 1981للتنمية الزراعية، المعهد العربي للغابات والمراعي، الالذقية، بوقا، 
 . 12نفس المرجع، ص  - 2
العربية  ية منها"، مجلة العلوم والتقنيـةحشرات الغابات والوقايانة وسلطان بن صالح التنيان، "رمزي عبد الرحيم أبو ع - 3

 . 8، ص 2000نة ، لس52السعودية، العدد 
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أو منتجاتها بمركبات الحديد أو  الحشرات بواسطة الحواجز المانعة كدهن سوق األشجار
   . 1المركبات العضوية األخرى 

 الضبط اإلداري الغابيالمطلب الثاني: 

أفرد المشرع الجزائري في الباب  والمحافظة عليها ات وتنميتهافي إطار حماية الغاب
حماية الغابات فقد جاء هذا الباب تحت عنوان حماية الثروة  12-84الثاني من القانون رقم 

مة لهذا القانون أن حماية الثروة الغابية شرط أساسي لتنميتها لذا االقواعد الع الغابية وتقتضي
ومن بين هذه  ،2أو تدهور على الدولة أن تتخذ جميع اإلجراءات لحمايتها من كل ضرر

الذي تمارسه اإلدارة من خالل وسائل متعددة وطرق  3اإلجراءات ما يعرف بالضبط اإلداري 
الضبط اإلداري على ضمان تطبيق اإلدارة ضوابط حماية الغابات من  هذا ويقتضيمختلفة، 

إياها  كل أسباب التدهور التي تهددها بالزوال، ويتم ذلك عن طريق الوسائل التي خولها
 .)المنع( المشرع، حيث تتنوع هذه الوسائل بين التراخيص والحظر

 لذا سيتاح لنا التطرق في هذا المطلب لحماية الغابات عن طريق نظام التراخيص
 الحظر في الفرع الثاني.نظام ق يفي الفرع األول، والحماية عن طر  المسبق

 التراخيص المسبقالفرع األول: نظام 

أهم وسائل الضبط اإلداري كونه الوسيلة األكثر تحكما ونجاعة لما  يعتبر الترخيص من
، ويقصد بالترخيص أو بالقرب منها يحققه من حماية مسبقة على وقوع االعتداء على الغابة

باعتباره عمال من األعمال القانونية ذلك اإلذن الصادر عن اإلدارة المختصة لممارسة نشاط 

                                                           
 .12مصطفى جلعود، المرجع السابق، ص  - 1
 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  16و 15أنظر نص المادتين  - 2
: هو عبارة عن قيود وضوابط ترد على نشاط األفراد في ناحية أو عدة نواحي من الحيات البشرية.  الضبط اإلداري - 3

، ص 2000"، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، وسيط في القانون اإلداريع في ذلك: مصطفى أبو زيد فهمي، "الراج

245. 
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الحصول اإلذن المسبق من طرف إال بعد  اإلداري  بالنشاط ال يجوز القيام يوبالتالمعين، 
-84، فهناك تراخيص نص علها قانون الغابات 1السلطات المعينة وهي السلطة الضابطة

 ورخصة استخراج المواد من األمالك الغابية الوطنية  كرخصة التعرية ورخصة البناء 12
 .كرخصة الصيد كما هناك تراخيص نصت عليها قوانين أخرى 

 رخصة التعرية:أوال: 

تعتبر عملية التعرية على أنها تدمير لوضعية األراضي المشجرة ووضع حد لهذه 
ولتفادي أي خلط في المفاهيم فضل المشرع  الوجهة الغابية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

 17المادة  إعطاء مفهوم للتعرية الذي من شأنه أن يشكل خطرا على الثروة الغابية فنص في
عملية على أنه "تتمثل تعرية األراضي حسب مفهوم هذا القانون في  12-84من القانون رقم 

 ."تقليص مساحة الثروة الغابية إلغراض غير التي تساعد على تهيئتها وتنميتها

العوامل الطبيعية  تعاني الغابات العالمية في المقام األول من التعرية، نتيجة
وهو ما  لتعرية الغابات بشرية كالفيضانات واالنجراف والتصحر، كما هناك نتائج أخرى 

كتعرية الغابات لتوسيع مساحات األراضي الفالحية أو التوسع  ،نقصده في موضوعنا
الغطاء  باإلضافة إلى الرعي الجائر الذي يؤدي إلى إزالة العمراني على حساب الغابات

      ، والحفاظ على الغابات يرجع خاصة إلى سياسة قوية ضد التعرية 2وتعرية التربة النباتي

اشترط المشرع ضرورة الحصول على رخصة إدارية مسبقة لتعرية الغابات بقوله  لذلك 
ال يجوز القيام بتعرية األراضي دون رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالغابات بعد أخد  أنه

                                                           
 داري وتطبيقاته"، منشأة المعارفالقانون اإلداري، دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلعبد الغني بسيوني، " - 1

 .  385، ص 1991اإلسكندرية، مصر، 
، تصدر عن المنتدى اإلسالمي، العدد "، قراءة إفريقيةالداخل والخارج في الصومال وصراعالمجاعة بسام المسلماني، " - 2

 .  17ص  2011، أكتوبر/ديسمبر، 10
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، ويستوي أن تكون األرض تابعة 1ية المعنية ومعاينة وضعية األماكنرأي المجموعات المحل
  للدولة أو الخواص.

 :الترخيص بالتعرية للخواص -1

 ن الجزائري التملك الخاص للغاباتملك للدولة فقد منع القانو  الغابة سبق وذكرنا أن
تلك "وبخصوص التعرية في هذه الحالة تكون على األراضي ذات الطابع الغابي وهي 

ر وأنواع غابية ناتجة عن تدهور الغابة والتي ال تستجيب للشروط اجاألراضي المغطاة بالمش
واقتصادية  يةيئمن القانون أو جميع األراضي التي ألسباب ب 9و 8المحددة في المادتين 

 التي تكون على ملك الخواص. 2"يرتكز استعمالها األفضل على إقامة غابة بها

ال يمكن األراضي ذات الطابع الغابي، و  ملزمون برخصة قبل تهيئةفإن الخواص وعليه 
 أن تمارس هذه التهيئة دون علم من إدارة الغابات.

 إلى إجراءات طلب الرخصة لم يتطرق  12-84والمالحظ أن المشرع في القانون رقم 
الذي كان يطبق في  1903الغابات لسنة  يبين اعتراضات التعرية، غير أن قانون  كما لم

شروط يمكن من خاللها االعتراض  6منه على  99نص في المادة فترة االستعمار الجزائر 
 على إذا تم االعتراف بضرورة المحافظة على الوجهة الغابية لألراضي للمحافظة على التهيئة

 ــةتربة ضد االنجراف وسيالن األوديـتثبيت األراضي بالجبال والمنحدرات، الدفاع عن ال
الدفاع عن لوجود منابع للمياه، لحماية الكثبان الرملية بالشواطئ وضد االنجراف البحري، 

     اإلقليم بالمناطق الحدودية، للنظافة العمومية. 

                                                           
 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  18المادة  - 1
 من نفس المرجع. 10المادة  - 2
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 ال زال ولحد اآلن معمول به في القانون المذكور أعاله  االعتراض هذا وبخصوص
، كما أن 1لتعرية في الغابات الفرنسيةباالغابي الفرنسي وذلك في حاالت رفض الترخيص 

ليس لها شروط خاصة قبل  2التي ليست ضمن نظام الغابات في فرنسا الخاصة الغابات
إجراءات الحصول على ترخيص مسبق للتعرية، الذي يحدده مجلس الدولة  اتخاذالشروع في 

بالنسبة للغابات  )اإلجراء(، والذي هو مشترك لجميع الغابات، وبالتالي فإن القاعدة العامة
   . 3المملوكة ملكية خاصة، هي طلب الحصول على إذن مسبق

 الترخيص بالتعرية لإلدارة: -ب

المشرع الجزائري لم يتطرق للترخيص بالتعرية لإلدارة بصفة خاصة في القانون رقم 
منه جاءت بصيغة العموم، وبذلك فإن رخصة التعرية واجبة  18ذلك أن المادة  84-12

إنجاز منشآت في الغابة بدافع المصلحة العامة فهي لإلدارة نفسها، فقد تلجأ اإلدارة إلى  حتى
من طرف وزير  في هذه الحالة مضطرة لعملية تعرية الغابة،  وهنا تفرد رخصة مسبقة

وذلك من أجل تحديد مناطق التدخل في األنسجة الحضرية  الفالحة المكلف بالغابات.
 .4حمايتهاوالمناطق الواجب 

بهذا الخصوص إلى ما يسمى باالقتطاع الذي وفي كثير من األحيان ما تلجأ اإلدارة 
، وهذا يعتبر من 12-84من القانون  3فقرة  7مرسوم حسب نص المادة يكون بموجب 
والفرق بين التعرية واالقتطاع هو أن رخصة التعرية تكون بموجب قرار من  ،أعمال السيادة

يكون بموجب مرسوم وال يجوز غابات ويمكن الطعن فيها، بينما االقتطاع الوزير المكلف بال
 الطعن فيه أمام القضاء كونه من أعمال السيادة.

                                                           
 من قانون الغابات الفرنسي. 5-341المادة ل.  - 1
 16، المعدل بموجب قانون الغابات المؤرخ في 2012جانفي  26المؤرخ في  92-2012أنظر قانون الغابات رقم  - 2

، من خالل تقسيم نظام الغابات حول ثالثة أعمدة رئيسية: الغابات 2012الذي يكرر وينقح قانون الغابات  2016ديسمبر 

  العامة في إطار نظام الغابات، والمناطق الخاصة وتلك التي تنتمي إلى الخواص.
3 -Lionel DORVEAUX, op. cit, p. 462. 

 ، مرجع سابق.29-90من القانون رقم  18أنظر نص المادة  - 4
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وما يمكننا قوله هو أن التعرية تبقى من العمليات التقليدية والضارة بالثروة الغابية حيث 
ففي فرنسا مثال بعض أن كل الدول الغابية محل اهتمام المشرع والسياسات الغابية معا، 

التعرية تخضع لالمتثال للشروط ففي ظل ظروف معينة يمكن للمحافظ تفويض ترخيصه 
على  ة، وخصوصا عندما تكون المحافظ1من الشروطللتعرية في إطار احترام أحد أو العديد 

وجهة الغابات مهمة لحماية التربة والمياه والتنوع البيولوجي، هنا قد يطلب بعض االلتزامات 
 ر أو إعادة التشجير على أرض أخرى بإجراء عمليات التشجي  التعرية من المالك الراغب في

في هذه الحالة المنطقة التي سيتم تشجيرها أو إعادة تشجيرها يجب أن تتوافق مع المنطقة 
تي تم تعريتها، مضاعفة مرتين على األقل وتصل إلى خمسة أضعاف، وهذا يتوقف على ال

   .2واالجتماعي للغابة التي تم تعريتهاالدور البيئي 

وفي األخير ما يجدر اإلشارة إليه هو أنه يجب على المشرع إعادة النظر بخصوص 
فمن غير  ،يهاعلرخصة التعرية من خالل تبيان اإلجراءات الواجب إتباعها للحصول 

 المعقول أن يبقى أسلوب التعرية غامضا دون تحديد نظرا لخطورته على الغابات.

 رخصة البناء:ثانيا: 

نظرا لدور الغابات في مجال حماية التنوع اإليكولوجي، تزايد اهتمام المشرع بها بحيث 
للغابات المتضمن النظام العام  12-84من القانون رقم  30إلى  27نص في المواد من 

راجع ، وذلك 3بناء دون رخصة البناء في األمالك الغابية الوطنية أو بالقرب منها منع على
أو  ت أو البنايات على الغابةالمنشئاالتي يمكن أن تتسبب فيها  الخطراتإلى نتيجة 

على أنه: "ال يجوز  12-84من قانون  27فنص المشرع في المادة  النشاطات المرتبطة بها

                                                           
 من قانون الغابات الفرنسي. 4-314المادة ل.  - 1

2 -Lionel DORVEAUX, op. cit, p 466.  
عه. في إنجاز مشروقة إدارية تصدر بموجب قرار إداري تمنح بمقتضاها اإلدارة لطالبها الحق يرخصة البناء: هي وث - 3

ر والتوزيع، الجزائر "، دار الهدى للنشة والتعمير وفق التشريع الجزائريقواعد التهيئراجع في ذلك: منصوري نورة، "

 .39و 38، ص 2010



220 
 

ورشة لصنع الخشب أو مركم أو مخزن لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة منه  إقامة أية
متر منها دون رخصة من الوزارة  500األمالك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن  داخل

 المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجاري به العمل".

قيد البناء داخل الغابات أو يتضح لنا أن المشرع  27من خالل استقراء نص المادة 
الحصول على ترخيص مسبق من طرف الوزارة المكلفة بالغابات وذلك بالقرب منها بضرورة 

على حساب األراضي من أجل تحقيق حماية أكبر للثرة الغابية، والحد من التوسع العمراني 
أنواع البناء  ، علما أن الترخيص يخص كافة1الغابية للحفاظ على ميزتها الطبيعية والبيئية

 سواء كان للسكن أو مزاولة نشاط.

بقوله ال يجوز إقامة أي فرن للجير أو الجبس أو  28منع المشرع في نص المادة كما 
مصنع آلجر أو القرميد أو فرن لصنع مواد البناء أو أية وحدة أخرى قد يكون نشاطها 

ن كلم واحد منها دون مصدر للحرائق داخل األمالك الغابية الوطنية أو على بعد يقل ع
رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم، إضافة إلى منعه بإقامة أية خيمة أو 
خص أو كوخ أو حظيرة أو مساحة لتخزين الخشب داخل األمالك الغابية الوطنية وعلى بعد 

متر منها إال برخصة مسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك  500أقل من 
، كما منع إقامة أي مصنع لنشر الخشب 29عد استشارة إدارة الغابات طبقا لنص المادة ب

لومترين دون رخصة من الوزارة المكلفة داخل األمالك الغابية الوطنية أو على بعد يقل كي
    . 2بالغابات

الغرض من هذه التراخيص هو الحماية وخاصة الحماية من الحرائق التي تعد العدو 
للغابات، ونظرا للخطورة التي تشكلها الحرائق على الغابات أوجب المشرع استشارة األول 

                                                           
مجلة كلية الحقوق والعلوم "، مجلة المفكر، العدد السادس، البناء في حماية البيئة والعمراندور رخصة عفاف حبة، " - 1

 .326، ص 2010ية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السياس
 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  30أنظر نص المادة  - 2
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 ايات ذات استعمال صناعي أو تجاري مصالح الحماية المدنية كلما تعلق األمر بتشييد بن
تشييد بنايات سكنية هامة من وكذا ل وبصفة عامة جميع البناءات المعدة الستقبال الجمهور،

وتكون هذه االستشارة  1خاصة السيما فيما يتعلق بمحاربة الحرائق شأنها أن تطرح تبعات
، وهذه االستشارة تكون عندما تمنح وجوبية وحتمية في حالة المنشآت المقامة بمحاذاة الغابة

  .الرخصة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للبلدية

البناء داخل األمالك الغابية يالحظ أيضا أن األحكام التي جاء بها المشرع بخصوص 
 ى من ذلك المنع المطلق، غير أن هذاجاءت كلها آمرة وذلك باستعمال لفظ "ال يجوز" والمعن

المنع هو إجراء استباقي ألجل منع نشاط األفراد في هذه الغابات، كون أن المشرع أجاز 
شغال في األمالك يتم البناء واأل أنه " 31البناء في مجاالت ضيقة بحيث جاء في المادة 

 ل "وطبقا للتنظيم الجاري به العم الغابية الوطنية بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالغابات
 مع احترام المسافات المحددة في القانون. 

 مكلفة بالغابات، وهي صعبة المنالإذن فرخصة البناء واجبة وتسلم من طرف الوزارة ال
التقنية فكان من المستحسن لو تم تسليم هذه الرخصة من قبل الوالي الذي تساعده المصالح 

تطلب التواجد في ي القضايا ا النوع منفهذ الوالئية وذلك لضمان السرعة والنجاعة في البث
   .2عين المكان

 :الترخيص باستخراج المواد من األمالك الغابية الوطنيةثالثا: 

المتعلق بالغابات كل استخراج أو رفع للمنتجات الغابية بدون  12-84بر قانون اعت
على أنه يخضع  من هذا القانون  33المادة  ترخصة عمل يعاقب عليه القانون، فنص

استخراج أو رفع المواد خاصة من المقالع أو المرامل من األمالك الغابية الوطنية قصد 
                                                           

، يحدد كيفيات تحضير 2015يناير  25، المؤرخ في 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  47أنظر نص المادة  - 1

 . 7 ج. ر، ععقود التعمير وتسليمها، 
  .63المرجع السابق، ص نصر الدين هنوني،  - 2
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االستغالل المنجمي لرخصة من الوزارة المكلفة العمومية أو استعمالها في األشغال 
، ونظرا لكون استخراج هذه المواد يؤدي إلى تدهور الغابة منح االختصاص في 1بالغابات

   كلف بالغابات.ممنح الرخصة إلى الوزير ال

 رخصة الصيد:رابعا: 

والمحافظة على  من أجل ضمان استقرار التوازن البيولوجي وااليكولوجي للطبيعة
 تدخل المشرع الجزائري ونظم عملية الصيد داخل الغابات والمناطق المحمية، حيواناتال

نظرا لما يسببه الصيد الجائر في ف، باعتبار أن الثروة الحيوانية مكون أساسي لألمالك الغابية
أصدر المشرع الجزائري ، 2اختفاء بعض الحيوانات مما يؤدي إلى فقدان التنوع الحيوي 

الذي يهدف من خالله إلى تنظيم القواعد المتعلقة  المتعلق بالصيد 073-04القانون رقم 
د الصيد والصيادين شروط  تهدف بدورها هذه القواعد إلى تحديد والتي 4بممارسة الصي

 .5والمحافظة على الثروة الصيدية والعمل على ترقيتها وتنميتها

يعرف الصيد على أنه البحث عن الحيوانات التي تعيش في البر والمسماة الطرائد 
ابالنار عليها أو القومالحقتها أو إطالق  وكقاعدة عامة يمكن لكل مواطن  ،6ض عليه

ممارسة  07-04من القانون  6جزائري تستوفي فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 
 ول.أن يكون حائز على رخصة صيد سارية المفع ومن بين هذه الشروط، 7الصيد

                                                           
 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  33أنظر نص المادة  - 1
 ، دار الخلدونية، ، الجزائر01عة "، دراسة مقارنة، طبلتنمية والبيئة والعالقة الدوليةمشكالت اعبد الرازق مقري، " - 2

 . 353، ص 2008
 .2004أوت  15، صادرة في 51صيد، ج. ر، ع ، يتعلق بال2004أوت  14، مؤرخ في 07-04القانون رقم  - 3
 مرجع.نفس ، 07-04من القانون رقم  1أنظر نص الماد  - 4
 من نفس القانون. 3أنظر نص المادة  - 5
 من نفس القانون. 1فقرة  2أنظر نص المادة  - 6
 من نفس القانون. 5أنظر نص المادة  - 7
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تعتبر رخصة الصيد الشرط الرئيسي لممارسة الصيد، ألنها تعبر عن أهلية الشخص 
النشاط وهي شخصية ال يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إعارتها أو في ممارسة هذا 

 9حددة في المادة الذين تتوفر فيهم شروط الصيد الموتمنح الرخصة للجزائريين  ،1تأجيرها
إذا توفرت  من نفس القانون  5حسب نص المادة  من هذا القانون، وأيضا للرعايا األجانب

من قانون الصيد وهو ما يعرف بالصيد  18و 17و 16المواد  فيهم الشروط المحددة في
 .2السياحي

وتثبت صالحيتها تسلم رخصة الصيد  07-04من القانون رقم  8واستنادا لنص المادة 
 من قبل الوالي أو من ينوب عنه أو رئيس الدائرة حيث يوجد مقر إقامة صاحب الطلب

، فللوالي سلطة ضبط في مجال التحكم في سنوات قابلة للتجديد 10وتكون صالحة لمدة 
من المرسوم التنفيذي  06، فقد خولت المادة رخص الصيد وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية

تص إقليميا المصادقة على رخصة الصيد التي تعدها السلطات للوالي المخ 2273-07رقم 
األجنبية للصيادين األجانب لممارسة الصيد السياحي حيث جاء فيها : "يصادق الوالي 
المختص إقليميا على رخصة الصيد التي تعدها السلطات األجنبية، تحدد شروط المصادقة 

 .داخلية والوزير المكلف بالصيد"على رخصة الصيد وكيفيتها بقرار مشترك بين وزير ال

فإنها ال تمنح إال للصيادين الحائزين على رخصة صيد أما بالنسبة إلجازة الصيد 
، حيث تسمح لصاحبها بممارسة الصيد في األماكن 4صالحة لمدة سنة واحدة سارية المفعول

المتمثل في عقد ترخص  5العمومية والخاصة التابعة للدولة من خالل اإليجار بالمزارعة
الصيادين دون سواها بممارسة الصيد في هذه األمالك، حيث دارة لجمعيات إلبموجبه ا

                                                           
 .سابق ، مرجع07-04رقم  من القانون 7أنظر نص المادة  - 1
يتمثل في ممارسة الصيد من قبل السائح الصياد ذي الجنسية على الصيد السياحي على أنه: " 7 فقرة 2نصت المادة  - 2

  . نفس المرجع."أو غير المقيم على التراب الوطنياألجنبية المقيم 
الصيد السياحي وكيفياتها، ج. ، يحدد إجراءات ممارسة 2007جويلية  24، المؤرخ في 227-07المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .2007، لسنة 48ر، ع 
 .07-04من القانون رقم  14أنظر نص المادة  - 4
 من نفس القانون. 27أنظر نص المادة  - 5
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تخضع رخصة إيجار مناطق الصيد التابعة لألمالك الغابية بالمزارعة لممارسة الصيد 
( 9(  واحدة إلى تسع )1ألحكام دفتر الشروط، تتراوح مدة التأجير بالمزارعة من سنة )

، وبالنسبة للخواص فال يمكنهم الصيد في أراضيهم أو إيجارها لممارسة 1سنوات قابلة للتجديد
، كما ال يمكن الصيد في ملك الغير دون 2ذلك إال برخصة من طرف اإلدارة المكلفة بالصيد

 3ليق ممارسة الصيد، كما يمكن تع07-04من القانون رقم  31حسب نص المادة  رخصة
ائي بموجب قرار من والي الوالية المعنية بهذا اإلجراء، غير أنه إذا تعلق ويعد هذا إجراء وق

األمر بتعليق الصيد على مستوى أكثر من والية ففي هذه الحالة يتم التعليق بموجب قرار 
وزاري صادر عن الوزير المكلف بالصيد، وفي كل األحوال يجب أن يتضمن القرار، حدود 

ليق وتاريخ سريانه ومدته وكذا األعوان المعنية، ويتم تعليق األقاليم المعنية بإجراء التع
ممارسة الصيد في حالة حدوث كارثة طبيعية يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حياة 

رورات حماية المواقع الصيدية ذلك، كما حدد المشرع أماكن عندما تقتضي ضو الطرائد، 
ترات غلق موسم الصيد إال فيما يخص ومنع الصيد عند تساقط الثلوج وفي فالصيد وأوقاته 

  . 4األصناف سريعة التكاثر، ومنع كذلك الصيد في فترات تكاثر الطيور أو الحيوانات

استغالل الحق في الصيد الصيد عن طريق إخضاع  فقد نظم لمشرع الفرنسيفبالنسبة ل
مدونة القانون تحكمه  6، لكن ممارسة الحق في الصيد5في الغابات الحكومية لقانون الغابات

ة7البيئي  8، يمتلك المكتب الوطني للغابات االختصاص الحصري فقط في غابات الدول
ويستأجر حق الصيد عن طريق المناقصة العامة. باإلضافة إلى ذلك يمكن أن تعطي إدارة 

                                                           
 .، مرجع سابق07-04رقم  من القانون 28أنظر نص المادة  - 1
 من نفس القانون. 30أنظر نص المادة  - 2
 نون.من نفس القا 26أنظر نص المادة  - 3
 . نفس المرجع من 25أنظر نص المادة  - 4
 من القانون الغابي الفرنسي. 26-213أنظر المادة ل.  - 5
 األنشطة الغابية من القانون الغابي الفرنسي.  2، العنوان 2أنظر: الجزء  - 6
 من قانون البيئة الفرنسي. 2أنظر: الكتاب الرابع، الحيوانات والنباتات، العنوان  - 7
 مكتب الوطني للغابات في فرنسا مختص بغابات البلديات باتفاقية.ال - 8
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الغابات أو السلطة المختصة في الغابات غير التابعة للدولة األولوية للمستأجر المنتهية 
 .1للسعر األعلى للعرضواليته 

، يمكن القول بأن المشرع قد أحاط عملية الصيد بشروط صعبة وبقيود مما سبق
صارمة، وذلك لحماية األصناف الحيوانية التي أصبحت تؤول إلى االنقراض، وإعادة التوازن 

  الطبيعي للبيئة الغابية.

 الحظر نظام الفرع الثاني: 

ممنوعة بحكم القانون باألمالك الغابية  إلى جانب نظام التراخيص هناك أنشطة
بمنع اإلتيان ببعض التصرفات تقدر  قرارات الحظرإلى  القانون تجه ي الوطنية، فغالبا ما

، والحظر عبارة عن وسيلة قانونية وخاصة على الغابات 2البيئةخطورتها أو ضررها على 
، فقد يكون البيئةإطار حماية وقائية تلجأ إليها السلطات اإلدارية لتحقيق نظام بيئي عام في 

  الحظر مؤقت أو مطلق.

 :لنسبي )المؤقت(ا الحظرأوال: 

 ينة يمكن أن تصيب الغابات بالضرريتجسد الحظر المؤقت في منع القيام بأعمال مع
إال بعد الحصول على ترخيص من قبل السلطات اإلدارية المختصة ووفق الشروط والضوابط 

، وبهذا الشكل نالحظ أن الحظر المؤقت هو السبب في 3التي تحددها القوانين واألنظمة
  .طلب رخصة لممارسة نشاط معين

                                                           
 من القانون الغابي الفرنسي. 26-213أنظر المادة ل.  - 1
 .228، ص 1995"، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، عادل أبو الخير، "الضبط اإلداري وحدوده - 2
 .135، ص 2002"، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ضوء الشريعة نون حماية البيئة فيقاماجد راغب الحلو، " - 3
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من  ان أو من حيث المكان ونلمس الحظروالحظر المؤقت قد يكون من حيث الزم
عندما منع المشرع القيام ببعض  44-87المرسوم التنفيذي رقم في أحكام  حيث الزمان
إلى  وانج 1من  الممتد حرق الغابات طوال موسم حماية الغاباتفي تسبب تاألفعال التي 

كحرق القش والنباتات داخل األمالك الغابية الوطنية أو بالقرب  أكتوبر من كل سنة 31غاية 
، أو انجاز مفحمة أو من هذا المرسوم 9حسب نص المادة  لومتركي 1منها على بعد 

استخالص القطران أو الراتنج أو تدخين خاليا النحل، غير انه يمكن أن تتم هذه العمليات 
 .1بعد الحصول على رخصة خارج هذه الفترة

في أحكام قانون الصيد حيث منع المشرع بممارسة أعمال الصيد في فترة تساقط الثلوج 
يع وكذا في فترة غلق مواسم الصيد وفي فترة تكاثر الحيوانات والطيور، كما أجاز المشرع توق

الحظر المؤقت لممارسة الصيد في حالة وقوع كوارث طبيعية يمكن أن يكون لها أثر مباشر 
 رات حماية المواقع الصيدلية.على حياة الطرائد أو عندما تقتضي ضرو 

نظرا لخطورة الرعي الذي يعتبر من  انون الغاباتفي أحكام ق من حيث المكانأما 
الماعز  األدوار الهدامة في الغابات حيث جدب الدمار لكثير من النباتات بسبب رعي

والماشية والبقر مما سبب تدهور الحالة النباتية وانجراف األتربة بعد إزالة غدائها النباتي كما 
مليات الحرائق والقطع للحصول على مراع أنه أثير بشكل غير مباشر على إزالة الغابات بع

على منع  12-84من القانون رقم  26 المادة في الجزائري ونص المشرع ، تدخل2جديدة
الرعي في الغابات الحديثة العهد، المناطق التي تعرضت للحرائق، في التجددات الطبيعية 

                                                           
 ، مرجع سابق.44-87من المرسوم التنفيذي رقم  16أنظر نص المادة  - 1
المتضمن الرعي، أصبحت مسألة الرعي غير  43-75نظرا لعدم وجود قانون ينظم الرعي، بعد إلغاء القانون رقم  - 2

جائرة في نفس الوقت تؤدي دوما إلى تناقص في دور الحماية الالزمة. وقلة إنتاج منظمة، فهذه التربية غير المنظمة وال

الغابات لألخشاب، األمر الذي يفضي بها إلى مرحلة التدهور الكامل، وتحويل مناطق غابية قد تكون واسعة جدا إلى مراعي 

نهائية، وهذا يعني أحد العوامل الهامة تتزايد فقرا مع الزمن حتى تنمحي أثار الغابات وتزول األعشاب والحشائش بصفة 

في التي تعمل على تدهور الغابات والغطاء النباتي في الجزائر أال وهو الرعي الجائر أو الرعي المفرط غير المنظم. راجع 

 1984ة الوطنية للكتاب، الجزائر، "، المؤسسوحمايتها في التل الجزائري  انجراف التربةذلك : أربيح محمد بن أرزقي، "

  .290ص 
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نظرا  وفي المساحات المحمية، من خالل استقراء هذه المادة نجد أن المنع هنا مؤقت
عدا في املطبيعتها التي تحتاج إلى زمن إلعادة تكوينها حتى تصبح مجاال للرعي، 

 . المساحات المحمية لهو منع مطلق

على عكس المشرع الفرنسي الذي نظم الرعي بطريقة مختلفة حيث أن الشرط األساسي 
للرعي الخاص بالماشية، األغنام، الخيول والخنازير هو عدم وجود أي إزعاج إلدارة الغابات 

مناقصة، ففي حالة ، كما يمكن منح الرعي في فرنسا عن طريق االتفاق أو ال1للصندوق 
االمتياز الودي )االتفاق المتبادل(، من الممكن منح امتياز األولوية لمجموعة رعوية أو مزارع 
للبلدية أو مجتمعات مجاورة. ومع ذلك إذا كانت الطلبات متعددة، فإن الجنة الوزارية لتوجيه 

سمي الواسع، يتم تأسيس . وأخيرا، في حالة الرعي المو 2الزراعة تعطي رأيا قبل إسناد االمتياز
 .   3اتفاقية لسنوات متعددة

فيظهر ذلك  أحكام قانون الصيد ما يخص الحظر المؤقت من حيث المكان فيأما في
من خالل منع المشرع ممارسة أعمال الصيد في مساحات حماية الحيوانات البرية، وفي 

 10الغابات واألحراش وفي األدغال المحروقة، والتي يقل عمر الشجيرات المغروسة فيها 
    . 4، في أراضي الدولة غير المؤجرة، وأيضا في المواقع المكسوة بالثلوجسنوات

 مطلق: الحظر ال: اثاني

يعتبر الحظر المطلق المنع النهائي ألفعال معينة لها أثار سلبية وضارة على سالمة 
 الغابات، فقد وردت في قانون الغابات أحكام كثيرة تنص على منع بعض األنشطة منعا تاما

                                                           
 من القانون الفرنسي. 24-213أنظر نص المادة ل.  - 1
 نفس المادة. - 2
 من القانون الريفي الفرنسي للصيد البحري. 4-481ول.  3-481أنظر نص المادتين ل.  - 3
 ، مرجع سابق.07-04من القانون رقم  32أنظر نص المادة  - 4
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صارمة مثل يمنع ال مصطلحات المشرع ، فقد استعمل ال استثناء فيه وال ترخيص بشأنه
 .النهي بمعنى عدم القيام بنشاط يجوز والتي تفيد

منه على أنه  20عندما نصت المادة  12-84حيث نلمس هذا الحظر في القانون رقم 
يمنع على أي شخص قادر أن يرفض تقديم مساهماته لمكافحة حرائق الغابات، إذا سخر 

من نفس القانون  4فقرة  26لذلك من طرف السلطات المختصة، أو ما جاءت به المادة 
 أنه يمنع الرعي في المساحات المحمية. على

على  نه يمنعأ على 17-89كما نلمس هذا الحظر أيضا في المرسوم التنفيذي رقم 
مشتري الحطب المقطوع ترك الحيوانات التي يستعملها في الجر أو الحمل ترعى في مقاطع 

  .1الشجر أو القطع األرضية المجاورة لها

 والذي حظر 87-01المرسوم التنفيذي رقم  كما يتجلى الحظر المطلق من خالل
االستفادة من الترخيص باستغالل كل قطعة من األمالك الغابية الوطنية قد تجردت من 

، ومنع كل بيع للقطع األرضية محل 2غطائها النباتي نتيجة استصالح غير قانوني أو حريق
 .  3باالستغاللترخيص باالستغالل أو كرائها من الباطن تحت طائلة سحب الترخيص 

من  1الفقرة  4حينما منع في المادة  3684-06وتجلى أيضا في المرسوم التنفيذي رقم 
دفتر الشروط العام الملحق به استغالل غابات االستجمام والراحة والتسلية إذ كان ذلك 

على من نفس المادة  2سيشكل مصدر ضرر أو مرض أو تدهور للغابات، وأضافت الفقرة 
    لبناءات المصنعة من المواد الصلبة في غابات االستجمام منعا باتا.أنه تمنع ا

                                                           
 ، مرجع سابق. 170-89من المرسوم التنفيذي رقم  52أنظر نص المادة  - 1
 ، مرجع سابق 87-01من المرسوم التنفيذي رقم  16أنظر نص المادة  - 2
 من نفس المرسوم التنفيذي. 2فقرة  18أنظر نص المادة  - 3
، يحدد النظام القانوني لرخصة استغالل غابات 2006أكتوبر  19، المؤرخ في 368-06المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 شروط وكيفيات منحها.االستجمام وكذا 
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المتعلق  07-04الجزائري وسيلة الحظر المطلق أيضا في القانون رقم استعمل المشرع 
من هذا القانون على أنه ال يمكن اصطياد  1فقرة  54بالصيد حينما نص في المادة 

التراب الوطني، كما منع من خالل المادة األصناف المحمية أو القبض عليها عبر كامل 
من نفس القانون حيازة األصناف المحمية أو نقلها أو استعمالها أو بيعها بالتجول وبيعها  55

 أو شراؤها أو عرضها للبيع أو تحنيطها. 

في األخير يمكن القول أن المشرع من خالل اعتماده إلجراء الحظر استهدف حماية 
   الغابات، والسبب راجع إلى خطورة النشطات التي قد تعمل على تدهور هذه الثروة الغابية.   

  يةثروة الغابلحماية الأو الردعية  التدابير القمعيةالمبحث الثاني: 

الذي تعرضنا له في  الحماية الوقائية للغابات والضبط اإلداري الغابي إلى جانب
، فقد تلجأ لحماية الغابة ةالردعي أو ةالقمعي هناك التدابير المبحث األول من هذا الفصل

الدولة أحيانا إلى استخدام األسلوب الردعي لحماية الثروة الغابية من أي سلوك يؤدي إلى 
الضبط الغابي الردعي وسيلة ردعية  التدابير القمعية أو عتبر، وتالمساس واإلضرار بها

 ت لردع كل مخالف للتشريع الحراجيتقليدية قديمة استعملت وما زالت تستعملها إدارة الغابا
عن الجرائم الغابية وجمع األدلة والبحث عن مرتكبها قبل أن  حيث تتمثل في البحث والتحري 

مطلب الذي سنتناوله في ال عرف بالضبط القضائيوهو ما ي يفتح بشأنها تحقيق قضائي
العقوبات وهو ما هذا الضبط الردعي رتب عليه القانون سلسلة من ول وحتى يبلغ غايته األ

 ثاني.المطلب سنتناوله في ال

 المطلب األول: الضبط القضائي الغابي

الفرع )التعريف بالضبط القضائي الغابي لدراسة الضبط القضائي الغابي يقتضي األمر 
 .(الفرع الثاني)ثم بيان االختصاصات الممنوحة لهم وفقا للقانون  (األول
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واألشخاص المؤهلون  التعريف بالضبط القضائي الغابيالفرع األول: 
 لممارسته

ة 12-84بالرغم من أن القانون رقم  حددا األشخاص  1وقانون اإلجراءات الجزائي
المكلفين بالضبط القضائي الغابي، إال أنهما لم يتضمنا تعريفا خاصا له، ومن بين 

التي عطاء تعريفا للضبط الغابي ما يلي: "الضبط الغابي هو البحث عن الجرائم إلالمحاوالت 
يمها تمس األمالك الغابية الوطنية ومرتكبها وجمع األدلة الضرورية إلثبات التهمة عليهم وتقد

 .2إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها"

 فاستنادا إلى هذا التعريف يتضمن الضبط الغابي العمليات التالية: البحث عن الجرائم
الجهات  الغابية ومرتكبها، جمع األدلة المتعلقة بتلك الجرائم، تقديم األدلة التي تم جمعها إلى

 القضائية المختصة.

من قانون اإلجراءات  12لقضائية من خالل المادة كما ينصرف لفض الشرطة ا
 الجزائية إلى معنيين: 

المعنى الموضوعي: يقصد به كل المهام المنوطة بأجهزة الضبط القضائي )البحث 
 والتحري عن الجرائم وجمع األدلة عن مرتكبها قبل أن يفتح بشأنها تحقيق قضائي(.

المكلفين بتنفيذ المهام المشار إليه المعنى الشكلي: وينصرف غلى األجهزة واألشخاص 
من قانون اإلجراءات الجزائية: "يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال  1فقرة  12في المادة 

القضاء والضباط واألعوان والموظفون والمبينون في هذا الفصل ويتولى وكيل الجمهورية 

                                                           
، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، ج. ر، ع 1966جوان  08، المؤرخ في 155-66األمر رقم  - 1

 .1966، لسنة 48
 عواج عبد العزيز، مرجع سابق. - 2
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ة اختصاص كل إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائر 
 وذلك تحت رقابة غرفة االتهام بذلك المجلس". مجلس قضائي

من خالل المدلولين السابقين يتبين أن أعضاء الشرطة القضائية موظفون منحهم 
القانون صفت الضبطية القضائية وخولهم بموجبها حقوقا وفرض عليهم واجبات في إطار 

وقوع الجريمة وينتهي عند فتح تحقيق قضائي البحث عن الجرائم ومرتكبها فيبدأ دورهم بعد 
 أو إحالة المتهم إلى جهة الحكم.

الغابي الوقوف على حقيقة هذه الهيئة من خالل ما نص عليه  ضبطتقتضي دراسة ال
ثم من خالل الوضع الجديد الذي منحها إياها القانون رقم  12-84النظام العام للغابات رقم 

 لعام للغابا.المعدل والمتمم للنظام ا 91-20

 1984 من خالل النظام العام للغابات لالضبط الغابي أوال: 

 12-84الغابي في الباب الخامس من القانون رقم  لضبطتم التطرق إلى موضوع ا
وأعوان الشرطة القضائية منه على أنه " يتولى الضبط الغابي ضباط  62حيث نصت المادة 

ها في قانون اإلجراءات الجزائية"، ومن تم فإن مهام وكذا الهيئة التقنية الغابية المنصوص علي
الضبط الغابي تتواله ثالثة فئات، ضباط الشرطة القضائية، أعوان الشرطة القضائية، الهيئة 

ولمعرفة حقيقة الدور الذي تلعبه كل فئة في مجال الضبط الغابي يستوجب  التقنية الغابية،
 لى مختلف هذه الفئات:عاألمر التعرف 

من قانون  15ضباط الشرطة القضائية: قد تم ذكرهم على سبيل الحصر في المادة  -
الشرطة القضائية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضابط اإلجراءات الجزائية، يتمتع بصفة 

، الموظفون التابعون لألسالك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط ضباط الدرك الوطني
ثالث سنوات  الوطني الذين أمضوا في سلك الدركاط الصف ضبلألمن الوطني، الشرطة 
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ووزير حافظ األختام على األقل وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل 
الموظفون التابعون لألسالك الخاصة للمفتشين بعد موافقة لجنة خاصة،  ،لدفاع الوطنيا

بهذه الصفة سنوات على األقل  ثالثوحفاظ وأعوان الشرطة لألمن الوطني الذين أمضوا 
بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات  ينهمعيالذين تم تو 

لألمن ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة، 
  ر العدل.تعينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزيتم الذين 

 من قانون اإلجراءات الجزائية 19: ورد ذكرهم بموجب المادة ضبط القضائيأعوان ال -
في الدرك وضباط الصف موظفو مصالح الشرطة  ضبط القضائيحيث يعد من أعوان ال
الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة  ة لألمنالعسكريالمصالح الوطني ومستخدمو 

 .1القضائية

ئية من قانون اإلجراءات الجزا 21الهيئة التقنية: جاء ذكر الهيئة التقنية في المادة  -
وهم رؤساء األقسام والمهندسين واألعوان الفنيون المختصون في الغابات وحماية األراضي 
 واستصالحها الذين يقومون بالبحث والتحري ومعاينة الجنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع

م السير وجميع األنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة وإثباتها في محضر ضمن الصيد ونظا
 الشروط المحددة في النصوص الخاصة.

قبل المرسوم التنفيذي رقم  21واضح من خالل التسميات الواردة في النص أن المادة 
المتضمن القانون األساسي الخاص المطبق على  1991جويلية  27المؤرخ في  91-255

أعوان الغابات على السلم الموظفين المنتمين لألسالك التقنية في إدارة الغابات والذي نظم 

                                                           
م صفة ضباط الشرطة من قانون اإلجراءات الجزائية  يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست له 20حسب المادة  - 1

 القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات. 
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مراتب موزعة إلى أسالك ضباط وضباط صف الذي هو األخر تم إلغاؤه بمرسوم تنفيذي ب
  .1271-11رقم 

 2011مرسوم الوضع الجديد للضبط الغابي بعد صدور ثانيا: 

على أنه: "تعد أسالكا خاصة باإلدارة  127-11من المرسوم رقم  3نصت الماد 
 المكلفة بالغابات األسالك والرتب األتية: 

 باتاسلك الضباط الساميين للغابات ويضم محافظ عام للغابات، محافظ رئيسي للغ -
 محافظ قسم للغابات.

ضباط الغابات ويضم مفتش رئيس للغابات، مفتش رئيسي للغابات، مفتش سلك  -
 للغابات، مفتش فرقة للغابات.

 سلك ضباط الصف للغابات يضم عريف رئيسي للغابات، عريف للغابات. -

 سلك أعوان الغابات ويضم عون للغابات.  -

للسلك  التابعون  ن كما يتمتع كذلك بصفة ضباط الشرطة القضائية الضباط المرسمو 
النوعي إلدارة الغابات والمعينون بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل والوزير 

مكرر ثالث شروط للحصول على صفة ضباط  62، وضعت المادة 2المكلف بالغابات
الشرطة القضائية أن يكون المعني ضابطا تابعا للسلك النوعي إلدارة الغابات، أن يكون 

 ه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالغابات.مرسما وأن يتم تعيين

                                                           
، يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمون 2011مارس  22، المؤرخ في 127-11المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 . 18ر، ع لألسالك الخاصة بإدارة الغابات، ج. 
 مكرر. 62بمادة جديدة  12-84من القانون رقم  62، التي تنص على أنه تتمم المادة 20-91من القانون رقم  2أنظر المادة  - 2
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وضباط أنه يعد من أعوان الضبط القضائي الضباط  1مكرر  62كما جاء في المادة 
مكرر  62الصف التابعين للسلك النوعي إلدارة الغابات الذين لم تشملهم أحكام المادة 

القضائية كل الضباط  يتمتع بصفة عون الشرطة، فطبقا لنص هذه المادة 1المذكورة أعاله
التابعون للسلك النوعي إلدارة الغابات الذين لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في 

مكرر للحصول على صفة ضباط الشرطة القضائية، باإلضافة إلى ضباط الصف  62المادة 
 62التابعين إلدارة الغابات. غير أنه تمت مالحظة يجب اإلشارة إليها فيما يخص المادتين 

بمعنى أن ضباط  62متممتين للمادة هي أن هاتين المادتين جاءتا  1مكرر  62مكرر و
يحتفظون بصالحية ممارسة  62وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 

بعض مهام الضبط القضائي إلى جانب الضبط الغابي أعوان الشرطة القضائية التابعين 
   إلدارة الغابات.

    أعضاء الضبط الغابي مهامو   واجبات ي:الفرع الثان

نذكر  العديدة المفروضة على أعضاء الضبط الغابيوالمهام الواجبات من بين    
 مايلي:

 واجبات أعضاء الضبط الغابي:أوال: 

نقصد بواجبات أعضاء الضبط الغابي تلك اإلجراءات واألعمال التي يجب على أعوان 
يما ففي مهامهم المتعلقة بالضبط الغابي والتي يمكن تلخيصها الغابات القيام بها قبل الشروع 

 يلي:

                                                           
 جديدة.  1مكرر  62بمادة  12-84، التي تنص على أنه يتمم القانون رقم 20-91من القانون رقم  3أنظر المادة  - 1
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الضبط العام أو الضبط الخاص يجب أن ينتموا إلى أحد سواء كان من أعضاء  -1
 62مكرر و 62و 62من قانون اإلجراءات الجزائية والمواد  21الفئات المذكورة في المادة 

 من قانون الغابات المعدل والمتمم. 1مكرر 

، ولما كانت صالحيات الشرطة الغابية تقوم أساسا على يجب عليهم أداء اليمين -2
معاينة المخالفات والجنح الغابية والبحث عن المخالفين والتحقيق معهم واثبات كل ذلك في 

وهو إجراء  محاضر كان أداء اليمين من طرف أفراد الشرطة الغابية أمر ضروري وإلزامي
بقولها: "ال يمكن لمستخدمي الهيئة التقنية  12-84من القانون رقم  63قانوني ألزمته المادة 

الغابية الشروع في مهامهم إال بعد أداء اليمين أمام المحكمة التابعة لمقر سكناهم بعد تسجيل 
عقد اليمين لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي تعمل بها هذه الهيئة"، وقد أكدت داع إيتعيينهم و 

 .1271-11من المرسوم التنفيذي رقم  51هذا الواجب المادة 

 ومن إجراءات أداء اليمين أن يسجل كاتب الضبط بالمحكمة التي تم أداء اليمين أمامها
ء هذا القسم في بطاقة تفويض الوظيفة )البطاقة المهنية(، وفي حالة استقالة مثال أحد أعضا

عد يجب إعادة أداء اليمين ب الشرطة الغابية تنقطع العالقة نهائيا بالهيئة المستخدمة وهنا
 إعادة اإلدماج.

المادة الذي يعد من بين الواجبات التي نصت عليها ، إلزامية ارتداء الزي الرسمي -3
حيث نصت على أنه: "تلزم الهيئة التقنية الغابية بارتداء زي  12-84من القانون رقم  64

-11مرسوم التنفيذي رقم من ال 19رسمي وحمل عالمات مميزة ..."، كما أوجبته المادة 
 : "يتعين على الموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بإدارة الغابات ارتداء الزي الرسمي127

 خالل ممارسة وظائفهم إال إذا أعفتهم منه صراحة السلطة السلمية".

                                                           
أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ أداء اليمين وهو: "على كيفية  51نصت المادة  - 1

 ".ل األحوال الواجبات المفروضة عليعلى السر المهني وأراعي في ك
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كون أن ارتداء الزي الرسمي وحمل العالمات المميزة تكمن أهمية ارتداء الزي الرسمي 
يعد صورة من صور االنضباط ذلك بالنظر إلى طبيعة تنظيم وسير إدارة الغابات هذا 

ت إلى كون ارتداء الزي الرسمي أثناء أداء المهام من شأنه أن يزيد أعوان الغاباباإلضافة 
لرسمي في الغابات، كما أن ارتداء الزي ا احتراما وتقديرا السيما أثناء قمع الجنح التي ترتكب

ت أثناء القيام بهام الضبط الغابي يحول دون احتجاج المخالف بعدم تعرفه على أعوان الغابا
 خاصة إذا صدرت منه تهديدات أو اعتداءات.

كقاعدة عامة ارتداء الزي الرسمي واجب على جميع الموظفين التابعين للسلك التقني 
 مختلف مستويات السلم اإلداري غير أنه يمكن الخروج على هذه القاعدة إلدارة الغابات على

التابعين للسلك النوعي إلدارة الغابات من هذا الواجب ونظرا وذلك بإعفاء بعض الموظفين 
لخطورة هذا االستثناء أشترط القانون أن يصدر هذا اإلعفاء كتابيا من طرف المدير العام 

 للغابات شخصيا.

أداة عمل يزود بها أعوان الغابات نظرا للطبيعة  1ح: يعد سالح الخدمةحمل السال -4
الخاصة لواجباتهم واألخطار الدائمة التي تواجههم وكذا المصاعب االستثنائية المتصلة بأداء 

من القانون  64مهامهم في الحماية والمحافظة على الثروة الغابية الوطنية، فألزمت المادة 
 الغابات بحمل سالح الخدمة غلى جانب ارتداء الزي الرسمي أعوان إدارة 12-84رقم 

من  95ة عليها في المادمنصوص  حالتين فقط، الحالة األولى ويستعمل هذا السالح في
بقولها: "... ال يجوز استعماله من طرف األعوان إال في حالة الدفاع  المرسوم السالف الذكر

من نفس المرسوم التي  106نصت عليها المادة الشرعي وفي إطار مهمتهم"، والحالة الثانية 
نصت على أنه: "يمكن ألعوان إدارة الغابات إطالق النار على الحيوانات الضارة إذا كانت 

                                                           
يه سالح الخدمة مثله مثل أدوات العمل األخرى التي يستعملها عون الغابات أثناء القيام بمهامه يستوجب األمر الحفاظ عل - 1

وصيانته وحمله في أوقات العمل ونزعه عند نهايته واستعماله في إطار الغرض المخصص له كما يقتضي األمر إعادته إلى 

 إدارة الغابات عند التوقف عن العمل.
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سا  24حياتهم مهددة على أن يخبروا السلطة السلمية بذلك خالل األربع وعشرون ساعة 
 التالية للحادث".

نالحظ أنها لم  127-11التنفيذي رقم  من المرسوم 95من خالل استقراء نص المادة 
تكتفي بوجود الدفاع الشرعي حتى يتمكن العون من استعمال السالح بل اشترطت أن تكون 

من نفس المرسوم نستنتج  106هذه الحالة أثناء أداء العون لمهامه، ومن خالل نص المادة 
صف الحيوانات أنها وضعت ثالث شروط الستعمال سالح الخدمة، األول يتمثل في أن تو 

المراد إطالق النار عليها قانونا بأنها ضارة، والثاني أن تكون هذه الحيوانات الضارة تشكل 
 إطالق النار عليهـــاتهديدا لحيات هؤالء األعوان فإذا كانت ال تشكل تهديدا فال يجوز 

 ساعة. 24والشرط الثالث أن يتم إعالم السلطة السلمية بالعملية المجرات خالل 

تعد المطرقة الغابية من الوسائل الضرورية التي ألزمت بها حمل المطرقة الغابية:  -5
أعوان الغابات بحملها إلى جانب الزي الرسمي وسالح  12-84من القانون رقم  64المادة 

الخدمة، ولهذه المطرقة الغابية دوران أحدهما في المجال التقني، بحيث يتم استخدامها قبل 
لوسم األشجار المراد قطعها، أما الدور الثاني فيدخل ضمن مهام الشرطة عملية االستغالل 

الغابية، بحيث يستعملها أعوان الغابات بعد معاينة جنحة قطع وحجز الخشب، فيطرقونه 
للداللة على أنه خشب موضوع تحت الحراسة، وإلعالم زمالئهم بأنهم قاموا بمعاينة تلك 

 الجنحة.

أعوان الغابات أثناء تأدية مهامهم في مجال الضبط الغابي نظرا للصعوبات التي تواجه 
باإلضافة إلى طبيعة الوسط الذي تمارس فيه هذه الهيئة مهامها، تجد الشرطة الغابية نفسها 
مرتبطة بعالقات مع هيئات أخرى مختلفة مثل القوة العمومية، السلطات المدنية والعسكرية 

 . والجهات القضائية
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 أعضاء الضبطية الغابية:مهام ثانيا: 

من قانون الغابات المعدل  2مكرر  62من قانون اإلجراءات الجزائية و 21للمواد طبق 
والمتمم يقوم ضباط وضباط الصف التابعين للسلك النوعي إلدارة الغابات بالبحث والتحري 

وا التي عينفي الجنح والمخالفات لقانون النظام العام للغابات وتشريع الصيد وجميع األنظمة 
لشروط المحددة في النصوص الخاصة، وهم فيها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن ا

  ضمن هذه المهام العامة تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام.

في فرنسا عند معاينة مخالفات الغابات يتدخل أوال الضباط وأعوان الشرطة القضائية 
اينة الجرائم أو المخالفات في ضل الشروط المنصوص عليها في الذين لديهم تأهيل عام لمع

قانون اإلجراءات الجزائية. تحقيقا لهذه الغاية فإنهم يسجلون االنتهاكات في جميع الغابات 
، ولكن هذه الجرائم يتم معاينتها أيضا من طرف الحراس 1بغد النظر عن نظام ملكيتها

اختصاصهم على نطاق اإلقليم البلدي أو مجموعة ، الذين يمارسون 2وضباط الشرطة البلدية
البلديات التي توظفهم. وبالمثل فإن وكالء دوائر الدولة المكلفين بالغابات الذين تم تفويضهم 
نظرا لخبرتهم في قضايا الغابات والذين أدوا اليمين لهذا الغرض يحق لهم البحث ومعاينة 

هم مهندسو الجسور والطرق والمياه والغابات في فرنسا أعوان هذه الفئة . 3مخالفات الغابات
الذين يمارسون مهام تتعلق بالغابات، المهندسين الزراعيين، األعوان الفنيين والمساعدين 

 .4الفنيين الذين يتدخلون في إطار الغابات في خدمات الدولة غير المركزية

من قانون  21اد من أهم المهام التي يقوم بها أعضاء الضبط الغابي والواردة في المو 
 : نذكر ما يلي 2مكرر  62اإلجراءات الجزائية و

                                                           
 من قانون الغابات الفرنسي. 7-161المادة ل.  - 1
 من نفس القانون. 4-161المادة ل.  - 2
 نفس المادة. - 3

4 -Paraskevi GROMITSARI- MARAGIANNI, « Le droit forestier : Etude comparée de la France et de la 

Grèce », Thèse de doctorat en droit public, Ecole doctorale de droit public et de droit fiscal, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, 30 novembre 2016, p. 676.    
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 المعاينة:  -1

هي أول عملية يقوم بها أعضاء الضبط الغابي بعد اكتشافهم بأحد مخالفات التشريع 
الغابي، ويقصد بالمعاينة الوقوف ميدانيا على حقيقة تلك المخالفة وجمع كل المعلومات التي 

لفات، كما ينفردون المخاو يساعدون أعوان الغابات في الجنح و  تمكن من ضبط المخالفة،
األعضاء وفي هذا اإلطار يقوم ، 1وحدهم بالتحقيق في الجنايات المتصلة بالسلك الغابي

كل األشياء التي استعملت في ارتكابها كما  ون بتحديد مكان وقوع المخالفة بدقة ويحجز 
 2المقطوعة، الفلين،...(، ويضعوها تحت الحراسةخالفة )األشجار مم محل الالجس ون يحجز 

 حسن وجه السيما في مجال المعاينةولتمكين أعوان الغابات من القيام بأعمالهم على أ
تزودهم إدارة الغابات بدفاتر معاينة يدونون فيها كل المخالفات والجنح الغابية، وفي هذا 

على أنه: "يزود رؤساء األقاليم  باتالنظام الداخلي إلدارة الغامن  19المجال نصت المادة 
ورؤساء الفرز بدفتر معاينة يسجلون فيه كل المخالفات والجنح الغابية وغيرها، يتعين عليه 

وفي حالة كون الفاعل مجهول تحديد هوية الفاعلين، تاريخ ومكان ازديادهم ومحل إقامتهم، 
 يحررون محضرا ضد مجهول ويرسلونه إلى وكيل الجمهورية...".

في حالة ما إذا كان ثمة حجز، فيجب أن يحتوي محضر الحجز على جميع و 
المعلومات التي تمكن من التعرف على األشياء المحجوزة وكذلك الوسائل التي استعملت في 

ساعة إلى كتابة الضبط بالمحكمة  24ارتكاب المخالفة، يرسل مضر الحجز في خالل 
 ون باألشياء والحيوانات المحجوزةذين يطالبالمختصة إقليميا حتى يطلع عليه األشخاص ال

، اإلجراءات الخاصة 12-84من القانون رقم  69وقد بين المشرع من خالل المادة 

                                                           
يجب اإلشارة إلى أن فيما يخص مهام ضباط وضباط الصف التابعين إلدارة الغابات أو الضباط وأعوان الشرطة  - 1

القضائيين التابعين إلدارة الغابات هي مهام خاصة ليس عامة، وهذا يعني انه مهام خاص من ناحية نوع الجرائم التي 

دون الجنايات، ومن ناحية القوانين والتشريعات التي يسمح لهم القانون  يحققون فيها إذ يقتصر األمر على الجنح والمخالفات

بممارسة مهامهم فيها )قانون الغابات، تشريع الصيد، قانون حماية البيئة، نظام المرور داخل األمالك الغابية الوطنية وجميع 

 األنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة(.
 اإلجراءات الجزائية.من قانون  22أنظر نص المادة  - 2
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م 6بالحيوانات المحجوزة حيث أمهل صاحبها  للمطالبة بها، كما أجاز للقاضي أن  1أيا
يصدر أمرا ببيع الحيوانات من طرف إدارة األمالك الوطنية في أقرب سوق من مكان 
الحجز، أما إذا تمت المطالبة بالحيوانات بعد البيع فال يكون لصاحبها سوى الحق في أخد 

  .حاصل البيع مع اقتطاع كل المصاريف المتعلقة بحجز تلك الحيوانات

 البحث:  -2

مقصود بالبحث هنا هو قيام أعضاء الضبط الغابي بالبحث عن عناصر الجريمة ال
من  1فقرة  22وفي هذا اإلطار أجازت المادة  ،وجمع كل األدلة التي تؤدي ضبط المخالفة

ابات ألعوان الغ من النظام الداخلي إلدارة الغابات 79قانون اإلجراءات الجزائية وكذا المادة 
بتتبع األشياء المنزوعة من الغابات وضبطها في األماكن التي نقلت إليها ووضعها تحت 

 الحراسة.

غير أنه إذا كان القانون قد سمح لهؤالء األعوان بتتبع األشياء المنزوعة إلى األماكن 
التي نقلت إليها إال أنه في الوقت نفسه يمنعهم من الدخول إلى المنازل والمعامل أو المباني 

المجاورة لها إال بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية المختص أو األفنية واألماكن المسورة 
يمنع هؤالء كما يا والذي يوقع معهم محضر عملية التفتيش التي حضر وقائعها، إقليم

األعوان من القيام بمثل هذه الزيارات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة 
من قانون  23، وفي حالة ضبط المخالف متلبسا أجاز القانون من خالل المادة 2مساءا

ألعوان الغابات اقتياد  من النظام الداخلي إلدارة الغابات 80اإلجراءات الجزائية والمادة 
ضباط الشرطة القضائية األقرب، إال أنهم ال المخالف المتلبس أمام وكيل الجمهورية أو 

يمكنهم اتخاذ مثل هذا اإلجراء في حالة ما أبدى المخالف مقاومة قد تشكل خطرا بالنسبة 

                                                           
المشرع حدد المدة التي يجب المطالبة من خاللها بالحيوانات بستة أيام وهذا نظرا لطبيعة المحجوز كون أن الحيوانات  - 1

 تتطلب عناية كبيرة، األمر الذي يستوجب اإلسراع بالمطالبة بها أو بيعها. 
 ية، مرجع سابق.من قانون اإلجراءات الجزائ 2فقرة  22أنظر نص المادة  - 2
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في هذا  2وتحرير محضر 1االستعانة بالقوة العموميةلهؤالء األعوان، وفي هذه الحالة يمكنهم 
 .الشأن

 ن المخالفات والجنح بأكثر فعاليةولتمكين أعوان الغابات من القيام بعملية البحث ع
من النظام الداخلي إلدارة الغابات لضباط وضباط الصف التابعين إلدارة  88أجازت المادة 

والطرق  الغابات إقامة حواجز للمراقبة على الطرق الوطنية والوالئية والقروية والمسالك الغابية
 ذات الحركة الكبيرة. 

  لها المطلب الثاني: الجرائم الماسة بالتراث الغابي والعقوبات المقررة

شأنها اإلضرار والتي من  يةالغاب الثروة نص المشرع الجزائري على الجرائم المؤثرة على
المتضمن النظام العام للغابات  دهور والزوال، فقد نص في القانون بالغابات وإصابتها بالت

وحدد أنواع هذه الجرائم جنايات، جنح على عدد من الجرائم التي ترتكب في حق الغابات 
مبدأ التجريم ت، باعتباره القانون الخاص المنظم لألمالك الغابية، كما تناول أيضا ومخالفا

 .3المتضمن قانون العقوبات 156-66األمر رقم  والعقاب بموجب

األمر تقسيم هذا المطلب إلى  ولدراسة هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها يقتضي 
م الثاني جرائالفرع فرعين نتناول في الفرع األول جرائم الغابات ضمن قانون العقوبات، وفي 

   الغابات ضمن قانون الغابات. 

                                                           
 مرجع سابق. من قانون اإلجراءات الجزائية، 3فقرة  23أنظر نص المادة  - 1
المحضر هو وثيقة يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لألشكال التي يحددها القانون والتنظيم، يسجلون  - 2

ه المحاضر أثناء تنفيذ الخدمات من تلقاء عليها ما يقومون به من إجراءات في حدود اختصاصهم وصالحياتهم، وتحرر هذ

 تعليمات النيابة العامة وطلباتهاأنفسهم، أو بناءا على أوامر الرؤساء وطلبات السلطات العسكرية واإلدارية، أو بناءا على 

ن ويجب أن تنقل الوقائع في المحضر بموضوعية وأسلوب واضح ودقيق دون إبداء الرأي، كما تعفى من التسجيل، ويجب أ

تحرر باللغة العربية وتكتب أليا طبقا لألشكال المحددة، وترقم وتؤرخ وتحمل أسماء محرريها وتتضمن تكييف الجريمة 

 وطبيعتها.   
، لسنة 49، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، ج. ر، ع 1966جوان  08، المؤرخ في 156-66األمر رقم  - 3

1966. 
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 الغابية المدرجة في قانون العقوبات جرائمالل: الفرع األو

 األمالك الغابية الوطنيةقانون العقوبات نجده يجرم األفعال التي تمس بالرجوع إلى 
ويرصد لكل فعل منها عقوبة حسب طبيعة األفعال وخطورتها، لذا سنتطرق ألهم الجرائم 

 .1جنح ومخالفاتوفق أقسامها جنايات،  الواقعة على األمالك الغابية في قانون العقوبات

 الواقعة على التراث الغابي أوال: الجنايات 

، حيث 2بالتراث الغابي على أنها جنايات الماسةكيف قانون العقوبات بعض الجرائم 
من قانون  5تعتبر جناية األفعال المعاقب عليها بالعقوبات الجنائية، وقد حددت المادة 

العقوبات في فقرتها األولى العقوبات األصلية في المواد الجنائية كاآلتي: اإلعدام، السجن 
ماعدا في الحاالت التي يقرر فيها ، سنة 20و 5لمؤقت لمدة تتراوح بين المؤبد، السجن ا

  3القانون حدودا أخرى قصوى.

   :جناية الحرق العمد لألمالك الغابية -1

من قانون العقوبات على أنه: " يعاقب بالسجن  396لمشرع الجزائري في المادة نص ا
المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من وضع النار عمدا في األموال اآلتية إذ لم 

حقول مزروعة أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب غابات أو  تكن مملوكة له: ...
موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات، محصوالت قائمة أو قش أو محصوالت موضوعة 

 ".في أكوام أو في حزم، ...
                                                           

 طورتها إلى جنايات، جنح، مخالفـاتمن قانون العقوبات الجرائم حسب خ 27المادة  صنف المشرع الجزائري في - 1

     معتمدا العقوبة المقررة لها قانونا كمعيار للتصنيف، مما جاء في أحد قرارات المجلس األعلى ) المحكمة العليا حاليا (: 

أو جنحة أو مخالفة هي بنوع العقوبة المقررة لها ق.ع. أن العبرة في وصف الجريمة بجناية  27و 5" يستفاد من المادتين 

 .223، ص 2-1989، المجلة القضائية 18.317ملف  1979-2-6، قرار 1قانونا ": غ. ج. 
"  réclusionوبوجه عام، يكون التمييز بين الجناية والجنحة بحسب ما إذا كانت العقوبة المقررة لها قانونا هي: " السجن  - 2

 " بحيث تكون الجريمة جناية في الحالة األولى وجنحة في الحالة الثانية.  emprisonnementأو " الحبس 
تونسي صبرينة، " الجريمة البيئية على ضوء القانون الجزائري "، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في  - 3

 .79ص ، 2014، 1القانون، فرع قانون البيئة والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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على أنه: " تطبق عقوبة السجن  مكرر من قانون العقوبات 396ونص في المادة 
ك تتعلق بأمالك الدولة أو بأمال 396و 395رائم المذكورة في المادتين المؤبد إذا كانت الج

 الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام ". 

نجد أن المشرع يعاقب كل من  عقوباتمن قانون ال 396بالرجوع إلى نص المادة 
تكون مملوكة للفاعل بالسجن  أضرم النار عمدا في الغابات أو الحقول المشجرة بشرط أن ال

مكرر من نفس  396في المادة  نا نجدهالمؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، إال أن
مادتين القانون قد شدد العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة ما إذا كانت الجرائم المذكورة في ال

 وطنية عموميــــة أمالك تعتبر األمالك الغابية ما أنتتعلق بأمالك الدولة، وب 396و 395
في  امكرر، أي السجن المؤبد لكل من يضرم النار عمد 396أحكام المادة فإنه ينطبق عليها 

  .هذه األمالك الغابية

من قانون العقوبات على أنه كل من وضع النار في أحد  397كما نصت المادة 
عها فيها وتسبب وكانت مملوكة له أو حمل الغير على وض 396األموال التي عددتها المادة 

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر بذلك عمدا في إحداث أي ضرر بالغير 
وقد تمتد العقوبة إلى  سنوات، ويعاقب بنفس العقوبة كل من وضع النار بأمر من المالك،

 398إلى  396من  اإلعدام إذا تسبب الحريق العمد في الحاالت المنصوص عليها في المواد
شخص أو عدة أشخاص وفي حالة ما إذ تسبب الحريق العمد في إحداث جرح أو في موت 

 .1عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد

                                                           
 من قانون العقوبات، مرجع سابق. 399أنظر نص المادة  - 1
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نالحظ هنا أن المشرع الجزائري قد سلط عقوبة أشد فيما يخص إضرام النار عمدا 
 عكس المشرع الفرنسيعلى  عشرة سنوات إلى المؤبدمن  السجن حيث تتراوح العقوبة بين

 . 1كحد أقصى سجن الذي يعاقب على الحرق العمد بعشر سنوات

   جناية تزوير المطرقة الغابية: -2

أو  عالمات على الحطبأو عتبر المطرقة الغابية كختم يضعه أعوان الغابات ت
 من أخطر الجرائم التي تخل بالثقةاألشجار المراد قطعها، وجريمة تزوير هذه المطرقة هي 

خصوصا تلك التي تتعلق باألختام والطوابع والدمغات الخاصة بالدولة، وقد تناول المشرع 
سم قانون العقوبات في الكتاب الثالث منه، الباب األول، الفصل السابع، الق هذه الجريمة في

الثاني، تحت عنوان تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعالمات، وقد نص من خالل 
من قانون العقوبات  206حيث نصت المادة  م على عقوبة تزوير المطرقة الغابيةهذا القس

على أنه: " يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، كل من قلد أو زور، إما 
 طابعا وطنيا أو أكثر، وإما مطرقة أو أكثر مستخدمة في عالمات الغابات ...".

تكون من ثالث عناصر لهي فعل التقليد من خالل نص المادة نجد أن هذه الجريمة ت
، محل التزوير بحيث عددت المادة األختام والدمغات الخاصة بالدولة والمطرقات 2أو التزوير

 على جريمة تزوير المطرقة الغابيةالجزاء المترتب  المستخدمة في العالمات الغابية،
ضارا بحقوق ومصالح  باإلضافة إلى هذا اعتبر المشرع أي استعمال بغير حق أو استعمال

 .3الدولة للمطرقة الغابية جريمة يعاقب عليها بنفس عقوبة التزوير

 

                                                           
1 -Paraskevi GROMITSARI- MARAGANNI, op. cit, p. 666. 

التقليد هو اصطناع شيء من العدم وجعله متشابها مع شيء أصلي، أما التزوير فهو تغيير للحقيقة في شيء موجود  - 2

 (.419ص  1-2003: المجلة القضائية 313162. ملف 2003-06-24ج  أصال، إما بإضافة بيان أو حذفه ومحوه، )غ
 من قانون العقوبات، مرجع سابق. 207أنظر نص المادة  - 3
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 ثانيا: الجنح الواقعة على التراث الغابي

عقوبة الجنح الخاصة بالجرائم الغابية المنصوص عليها في قانون العقوبات هي أقل 
ى خمس سنوات ماعدا شدة من عقوبة الجنايات إذ تكون العقوبة فيها الحبس من شهرين إل

  ، ونذكر مايلي: 20.0001الحاالت التي يقرر فيها القانون حدود أخرى، والغرامة فيها تتجاوز 

 جنحة السرقة في األمالك الغابية: -1

من قانون العقوبات على أنه: " كل من سرق من حقول  3و 2فقرة  361نص المادة ت
محاصيل أو منتجات نافعة لألرض قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت في حزم أو 
أكوام أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشرة يوما إلى سنتين وبغرامة من 

 20.000يوما إلى سنة وبغرامة من  15ويعاقب بالحبس من دج،  100.000 إلى 20.000
دج على سرقة أخشاب من أماكن قطع األخشاب أو أحجار من المحاجر،  100.000إلى 

 من نفس المادة على أنه تشدد العقوبة في حالت ارتكابها ليال أو تمت 4كما أضافت الفقرة 
من طرف عدة أشخاص أو تم االستعانة بعربات أو بحيوانات لحملها من سنة إلى خمس 

 .دج 100.000إلى  20.000سنوات والغرامة من

ورة مباشرة ولكن عندما نرجع إلى عامة فهي لم تهدف الغابات بص جاءت المادة هنا
 ت نافعة لألرض قد قطعت منهانص المادة نجد أن المشرع استعمل لفظ محاصيل، منتجا

، ومن هنا نستنتج بحيث تكون أشجار الغابات نافعة لألرض وهذه كلها عناصر مكونة للغابة
يوما إلى سنتين وغرامة من  15منتوجات الغابة تكون عقوبته الحبس من أن كل من يسرق 

، أما فيما يخص سرقة األخشاب من أماكن قطع األخشاب فهنا دج 100.000إلى  20.000
يوما إلى سنة  15فعقوبتها الحبس من  يعني الغابة ألن الغابة يتم فيها قطع األخشاب

                                                           
 من قانون العقوبات، مرجع سابق. 2فقرة  5أنظر نص المادة  - 1
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دج، وفي حالت ارتكاب جريمة السرقة ليال ومن طرف  100.000إلى  20.000وغرامة من 
عدت أشخاص وباستعمال عربات أو حيوانات لحمل األشياء المسروقة تشدد العقوبة من 

 دج. 100.000إلى  20.000من سنوات حبس وغرامة 5سنة حبس إلى 

   أشجار الغابات:تخريب  جنحة -2

من قانون العقوبات بقولها: " كل من خرب  413 نصت على هذه الجريمة المادة
محصوالت قائمة أو أغراسا نمت طبيعيا أو بعمل اإلنسان يعاقب بالحبس من سنتين إلى 

ويجوز أن يحكم على الجاني عالوة  دج 100.000إلى  20.000خمس سنوات وبغرامة من 
من هذا القانون  14على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

من نفس القانون بقولها: " يعاقب  1فقرة  مكرر 413وأيضا المادة "، وبالمنع من اإلقامة 
دج كل من أطلق  10.000إلى  20.000وبغرامة من بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين 

مواشي من أي نوع كانت في أرض مملوكة للغير وعلى األخص في المشاتل أو في الكروم 
صفصاف أو كبار أو الزيتون أو التوت أو الرمان أو البرتقال أو غيرها من أو مزارع ال

بعمل  المهيأةاألشجار المماثلة أو في مزارع أو مشاتل األشجار ذات الثمار أو غيرها 
  ." اإلنسان

مكرر نجد أن المشرع لم ينص صراحة  413و 413من خالل استقراء نص المواد 
الغابات بعينها بل يفهم من خالل النصوص أن األشجار  1على الجنح التي تمس تخريب

الغابات تنمو طبيعيا لقول  أشجار ذات النوع الغابي معنية ضمن األشجار األخرى، كون أن
وهنا يقصد بعملية التشجير التي  ، أو لقوله "أغراسا نمت بعمل اإلنسان"المشرع "نمت طبيعيا"

ائر على الغابات فقد نص المشرع على أنه يقوم بها اإلنسان، ونظر لخطورة الرعي الج
 6يعاقب كل من أطلق مواشي من أي نوع كانت على أرض مملوكة للغير بالحبس من 

                                                           
التخريب هو كل ما من شأنه تعطيل االستفادة بالشيء، راجع في ذلك: معوض عبد التواب، "الوسيط في شرح جرائم  - 1

 .    83، ص 1989التخريب واإلتالف والحريق"، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 
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سنتين، وكون األمالك الغابية ملك من األمالك العمومية للدولة فتعتبر ملك أشهر إلى 
 للغير، وبالتالي التعدي على ملك الغير يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون.

  :جنحة الحرق غير العمد للغابات -3

بالحبس من ستة أشهر  مكرر من قانون العقوبات على أنه: " يعاقب 405المادة  تنص
دج كل من تسبب بغير قصد في  100.000 إلى 20.000 إلى ثالث سنوات وبغرامة من

عدم احتياطه أو عدم  حريق أدى إلى إتالف أموال الغير وكان ذلك نشأ عن رعونته أو
 ".انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظر

مكرر من قانون العقوبات عن هذه الجريمة  405عبر المشرع الجزائري في المادة 
" إذا توفرت حريقبتعبير "من تسبب بغير قصد في حريق"، فالقانون يعاقب على هذا الفعل "ال

لحرق الذي وقعت عليه ، الشيء محل االمتمثل في الحريقكل أركان الجريمة )الفعل المادي 
 ق بسبب اإلهمال أو عدم االحتياط(أن يكون الحريو للغير  امملوكشرطا أن يكون الجريمة 

عن الوسيلة المستخدمة في إشعال النار فال يهم إن كان بواسطة الكبريت أو بغض النظر 
ه ذهالعقار والمنقول في  فرق بيني فإن المشرع لمهذه المادة ل افحم مشتعل أو غير ذلك، ووفق

 فعل الحرق غير العمد ملكا للغير إال أنه اشترط أن يكون المال الذي وقع عليه الجريمة،
يؤدي إلى إتالف وباعتبار الغابات أمالك عمومية فإن الجريمة تقع متى ما كان هذا الفعل 

   .الثروة الغابية

لغابات التي تنتمي للغير المشرع الفرنسي على الحريق غير العمد للخشب وايعاقب 
التي تسببها األضواء المضاءة أو المتروكة دون احتياطات كافية، أو األلعاب النارية التي 

 بالهدم يتم إشعالها أو إطالقها، أو من قبل أية مواد قابلة لالشتعال، وفقا لألحكام المتعلقة
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 30.000وغرامة تقدر ب العقوبة من حيث المبدأ هي الحبس لسنتين ، و 1تدهوروال تخريبالو 
  .     2يورو

 ثالثا: المخالفات الواقعة على التراث الغابي

 (466إلى  440وردت المخالفات في الكتاب الرابع من قانون العقوبات )المواد من 
وهي موزعة على فئتين، تتكون الفئة األولى من درجة وحيدة، في حين تتكون الثانية والثالثة 

يوم  والعقوبات المقررة للمخالفات بوجه عام هي الحبس الذي يتراوح من، 3من ثالث درجات
 .  4دج 20.000و 2000إلى شهرين، والغرامة التي تتراوح بين  واحد

 تتناول ادةفي موضوعنا، باعتبارها متهمنا من قانون العقوبات هي التي  444 ةداوالم
يعاقب بالحبس من عشرة "تالي: كال هانص فجاءالمخالفات المرتكبة ضد األمالك الغابية، 

أو بإحدى دج  16.000إلى 8.000أيام على األقل إلى شهرين على األكثر وبغرامة من 
 غيرلمن اقتلع أو خرب أو قطع قشرة شجرة إلهالكها مع علمه أنها مملوكة لكل  :العقوبتين

من قطع حشائش أو بذورا ناضجة أو خضراء مع علمه أنها وكل  من أتلف طعماوكل 
هذه المادة عامة فشملت األشجار مهما كان نوعها ومهما كان مالكها جاءت  ".غيرلمملوكة ل

مما يجعل من  كما شملت البذور الناضجة والخضراء وكل هذه المكونات تعتبر كساء غابيا
 .5الغابات تستفيد من هذا الحكم

                                                           
   ، من قانون العقوبات الفرنسي.18-322و 17-322، 15-322، 5-322أنظر المواد  - 1
من قانون العقوبات الفرنسي(، وكذلك عقوبة  15-322كما تطبق عقوبات إضافية على األشخاص الطبيعيين )المادة  - 2

من نفس القانون(، ويمكن اعتبار األشخاص االعتباريين مسؤولين عن هذه  18-322المراقبة االجتماعية القضائية )المادة 

 من نفس القانون(.   17-322الجريمة )المادة 
 .  266، ص 2011حسن بوسقيعة، "الوجيز في القانون الجزائي العام"، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر، أ - 3
 من قانون العقوبات، مرجع سابق. 3فقرة  5أنظر نص المادة  - 4
 . 229ثابتي وليد، المرجع السابق، ص  - 5
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ن عقوبة وتجدر اإلشارة، في هذا المجال، إلى أن المشرع الفرنسي تخلى نهائيا ع
الحبس في المخالفات في حين أضاف إلى البعض منها عقوبات تكميلية وعقوبات سالبة أو 

 .1مقيدة لبعض الحقوق 

 الغابية المدرجة في قانون الغابات جرائمالفرع الثاني: ال

 والعقوبات 2الواقعة على األمالك الغابية دراسة هذا الفرع التعرف على الجرائميقتضي 
ضمن الفصل الثاني  المعدل والمتمم 12-84رقم  التي جاء بها قانون الغابات 3المقررة لها

وقد صنفها حسب خطورتها إلى جنح ، منه من الباب السادس تحت عنوان أحكام جزائية
 كالتالي:هي ، و ومخالفات

  الواردة في قانون الغابات أوال: الجنح

قانون الغابات على مجموعة من الجنح الواقعة على  المشرع الجزائري في نص
سنتمتر على  20، فجعل كل فعل من شأنه قطع أو قلع أشجار تقل دائرتها على الغابات

 4000إل  2000علو يبلغ متر واحد على سطح األرض، يعاقب مرتكبه بغرامة مالية من 
 نة إذا تعلق األمردج، ويضاعف هذا المبلغ كما يمكن الحكم بالحبس من شهرين إلى س

، وفي حالة العود سنوات 5بأشجار تم زرعها أو غرسها أو نبتت بصفة طبيعية منذ أقل من 
 .4تضاعف العقوبة

                                                           
 . 266أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1
 ، مرجع سابق. 12-84من القانون رقم  88إلى  71أنظر المواد من  - 2
تتراوح بين شهرين إلى سنة  12-84العقوبات المقررة على الجرائم الواقعة على األمالك الغابية في قانون الغابات رقم  - 3

 واحدة، باإلضافة إلى الغارامات المالية التي تعتبر عقوبة أصلية في كثير من الجرائم. 
 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  72أنظر نص المادة  - 4
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باستقراء نص المادة نجد أن المشرع الجزائري لم يذكر منح رخصة من إدارة الغابات، 
 72ي المادة وهذا يدل على أنه يمنع كذلك منح رخصة لقطع أو قلع األشجار المحددة ف

 .وباعتبارها أنها أشجار فتية في طريق النم

ا دائرتهقل تالتي  قطع األشجار أو قلعها ي صنف عقوبةبعكس المشرع الفرنسي الذ 
على أنها مخالفة، حيث نص على أن مخالفة القطع أو القلع غير المرخص  سنتمتر 20عن 

تكميلية تتمثل في مصادرة  سنتمتر قد تستلزم عقوبة 20لألشجار التي يقل محيطها عن 
الشيء الذي تم استخدامه أو كان القصد منه ارتكاب المخالفة والشيء الذي تسبب في 

  .   1ذلك

كل من قام  12-84من القانون رقم  72كما يعاقب بنفس العقوبة المذكورة في المادة 
 .2برفع األشجار الواقعة على األرض أو رفع الحطب محل المخالفة

 األمالك الغابية أو بالقرب منها يالجزائري أيضا على جريمة البناء ف ونص المشرع
واعتبرها فعال مجرما إذا تم دون رخصة مسلمة من طرف السلطة اإلدارية المختصة، حيث 

الحكم بالحبس دج وفي حالة العود، يمكن  50.000إلى  1.000يعاقب مرتكبها بغرامة من 
فة إلى إلزام المخالف بإعادة األماكن إلى حالها ( أشهر، إضا6من شهر واحد إلى ستة  )

 .األصلي

كما اعتبر المشرع الجزائري تعرية األراضي بصفة عامة والغابة بصفة خاصة بدون 
عن  10.000إلى  1000رخصة إدارية مسبقة جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية من 

( 6لحبس من شهر إلى ستة )العود يمكن الحكم على المخالف باكل هكتار، وفي حالة 
، إذ تعتبر تعرية األراضي في األمالك الغابية عمل ذو خطورة 3أشهر وتضاعف الغرامة

                                                           
 من قانون الغابات الفرنسي، مرجع سابق. 1-163أنظر نص المادة ع.  - 1
 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  73أنظر نص المادة  - 2
 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  79أنظر نص المادة  - 3
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كبيرة على الغابات حيث يتم القضاء من خاللها على الغطاء النباتي، مما يؤدي إلى حدوث 
 كوارث طبيعية كالتصحر واالنجراف والفيضانات. 

على أنه تعتبر ظروف مشددة إذا  12-84رقم من القانون  88ونص في المادة 
ارتكبت الجرائم المذكورة أعاله في المساحات المحمية وغابات الحماية، حيث حرص المشرع 

قانونية لهذه المساحات الذي تمتاز باحتوائها على التنوع البيولوجي على توفير أكبر حماية 
 كما تتولى المحافظة على النباتات والتربة وغيرها.

جنح من نفس القانون يتم في جميع حاالت ال 89وطبقا لنص المادة وفي األخير 
   ، مصادرة المنتجات الغابية محل المخالفة.المذكورة أعاله

 لغاباتاالواردة في قانون  المخالفات :ثانيا

إلى الجنح التي ذكرناها سابقا هناك بعض الجرائم صنفها قانون الغابات إلى  باإلضافة
جريمة يعاقب عليها بدون رخصة فاعتبر استخراج أو رفع الفلين أو اكتسابه ، مخالفات

ونظرا لكون مادة الفلين ثروة غابية جد ثمينة بحكم دخولها  القانون، وكيفها على أنها مخالفة،
كمادة أساسية في مختلف مجاالت التصنيع، حيث يعرف الطلب عليها تزايدا في كل سنة 

 دفع هذه المادة في تدعيم التجارة الخارجية للبالد، وهذا ماوذلك راجع ألهمية وضرورة 
نصت المادة بطريقة غير شرعية، وعليه  هأو نقل للفلين عشوائيالستخراج المنع ا إلى المشرع

دج للقنطار  2000إلى  1000يعاقب بغرامة من "على أنه  12-84من القانون رقم  74
، وفي حالة العود باستخراج أو رفع الفلين أو اكتسابهالواحد من الفلين كل الذين يقومون غشا 

 ."يوما إلى شهرين وتضاعف الغرامة 15يحكم عليهم بالحبس من 

جريمة يعاقب عليها  ية أو نقلها دون رخصةلغابا للمنتجات اعتبر القيام بأي استغاللو 
باإلضافة  أيام إلى شهرين 10القانون، وكيفها على أنها مخالفة يعاقب عليها بالحبس من 
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 76، كما يعاقب أيضا بموجب نص المادة 1إلى مصادرة المنتجات ودفع قيمتها على األقل
نفس القانون كل من يقوم باستخراج أو رفع األحجار أو الرمال أو معادن أو تراب في من 

 2.000إلى  1.000األمالك الغابية الوطنية ألغراض االستغالل بدون رخصة بغرامة من 
إلى  100دج عن حمولة كل دابة جر، ومن  500إلى  200كل سيارة ومن  دج عن حمولة

دج عن حمولة كل شخص، وفي حالة  100إلى  50عن حمولة كل دابة ومن دج  200
( أيام مع 10( أيام إلى عشرة )5بالحبس من خمسة )العود يمكن الحكم على المخالف 

 .مضاعفة الغرامة المذكورة

على أو زرع األراضي الغابية، من هذا القانون على جريمة حرث  78ونص في المادة 
 يعاقب كل من يقوم بالحرث أو الزرع في األمالك الغابية الوطنية بدون رخصة بغرامة"أنه: 
دج عن كل هكتار، وفي حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من  2000إلى  500من 
 ."ايوم 30إلى  10

للزراعة دور مهم في حياة المجتمع الجزائري لكن زراعة األراضي الغابية أو صحيح أن 
حرثها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك ألنه يعد تحويال عن تصنيفها إذ أن الغابات 
طبيعية تنمو بكفاءة عالية على مدى أزمنة متتالية بدون تدخل من اإلنسان، فالنباتات تنمو 

ى تسميد األرض وال إلى حرثها، حيث أن زراعتها وحرثها عمال من وتزدهر وال تحتاج إل
إذ أنه بمرور الزمن عشرات اآلالف من ، شأنه أن يساهم في إفساد هذه المنظومة المتكاملة

الهكتارات كانت مغطاة بالغابات قبل عقود أصبحت اليوم أراضي زراعية تحويها الجرارات 
 ن توسع الزراعة على حساب الغابــــاتائري موآالت الحصاد، لهذا تخوف المشرع الجز 

فاعتبر أي حرث أو زراعة داخل األمالك الغابية الوطنية بدون رخصة جريمة يعاقب عليها 
دج عن كل  2000إلى  500ب عليها بغرامة من القانون، وكيفها على أنها مخالفة يعاق
 يوما. 30أيام إلى  10الحبس من بهكتار، ويشدد العقاب في حالة العود 

                                                           
 ، مرجع سابق.12-84القانون رقم من  75أنظر نص المادة  - 1



253 
 

ونظر للمشاكل الحادة التي تواجهها معظم الدول العربية نتيجة زحف الكثبان الرملية 
الذي يهدد األراضي الزراعية والمراعي الطبيعية والمنشآت التي تعتبر أخر مراحل التصحر، 

االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي، فقد ساعدت عدت عوامل في انتشاره من أهمها 
ذلك أن التصحر الناتج عن نشاطات اإلنسان هو  اإلنسان على الغطاء النباتي الغابياعتداء 

، حيث تعتبر األشجار وبعض 1أكثر خطورة من التصحر الحاصل بسبب العوامل المناخية
األنواع من النباتات وسائل ناجحة ودائمة في تثبيت الكثبان الرملية والحد من خطر 

جزائري كل استخراج أو رفع للنباتات التي تساعد على تثبيت التصحر، لذلك اعتبر المشرع ال
يعاقب عليها بغرامة الكثبان الرملية مخالفة يعاقب عليها القانون، وصنفها على أنها مخالفة 

دج عن حمولة كل  1000إلى  500دج عن حمولة كل سيارة، ومن  2000إلى  1000من 
دج عن  200إلى  100، ومن دج عن حمولة كل دابة 400إلى  200دابة جر، ومن 

أيام إلى  5حمولة كل شخص، ويشدد المشرع العقوبة في حالة العود إذ تصبح الحبس من 
    .2شهر واحد مع مضاعفة الغرامة المقررة بحسب الحمولة

إضافة إلى الجرائم التي صنفها المشرع على أنها مخالفة ويعاقب عليها بموجب قانون 
الجائر أو الفوضوي الذي يعتبر من أبرز العوامل التي تؤدي الغابات هناك جريمة الرعي 

إلى تدهور الثروة الغابية وهالكها، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يسعى إلى ضبط هذه 
رخصة وإال وفق و  اخل األمالك الغابية إال عن طريق التنظيمالعملية، إذ ال يمكن الرعي د

 12-84من القانون رقم  81صت عليه المادة ن اعتبر جريمة يعاقب عليها القانون طبقا لما
بغرامة  ون داخل األمالك الغابية الوطنيةتوجد، مخالفة للقانيعاقب مالكو الحيوانات التي "

دج عن كل دابة  100إلى  50دج على كل حيوان صوفي أو عجل وبغرامة من  50قدرها 

                                                           
كرواني حدو والعيشوني محمد، مداخلة بعنوان: "عالقة اإلنسان بظاهرة التصحر في المغرب"، تحت عنوان المشاكل  - 1

االجتماعية والعقارية وعالقتها بالتصحر، األمانة التنفيذية لمشروع الحزام األخضر لشمال إفريقيا، سلسلة الدراسات 

 .37، ص 1979ديسمبر  20 -18، تونس، 2عدد  العلمية، نشرة
 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  80المادة  - 2



254 
 

دج عن  150إلى  100وعن كل حيوان من صنف األبقار أو حيوان من صنف اإلبل ومن 
 ."كل حيوان من صنف المعز

أن هذه الجريمة تتكون من فعل الرعي أو اإلطالق  يظهر لنا من خالل نص المادة 
ا داخل الغابة، وقد حددت المادة أنواع هذه الحيوانات باعتبار أن غدائه للحيوانات الجائر

األساسي هو النباتات واألعشاب واألشجار، وبالتالي تساهم في إتالف المنظومة الغابية 
 المتكاملة.

 المعهد والغابات في طريق التجديدكما يمنع منعا مطلقا الرعي في المزارع الحديثة 
( سنوات، وفي المساحات المحمية، وفي الغابات 10لمحترقة مند أقل من عشر )والغابات ا

ذات االستعمال الخاص، حيث تضاعف العقوبة المنصوص والتكوينات الغابية األخرى 
 .1إذ تم الرعي في هذه األماكن 81عليها في المادة 

عي داخل أن المشرع الجزائري يجرم أفعال الر  82و 81نالحظ من خالل نص المادتين 
، ولكن بالرجوع إلى مجرد إدخالها فقط مالغابات سواء كان دخول الحيوانات بغرد الرعي أ

أباح الرعي في مناطق معينة من الغابات بناء على  قد من جهة هنجد 81المادة نص 
نجده قد حظر ممارسة الرعي في األماكن  ومن جهة أخرى رخصة أو تصريح بذلك، 

  . 82المادة نص المذكورة في 

د كما اعتبر داخل  نالنباتات أو الحطب اليابس أو القصب أو إشعال النيرا 2ترمي
وفي  دج 500دج و 100األمالك الغابية الوطنية جريمة يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 

 .3حالة العود تضاعف الغرامة

                                                           
 ، مرجع سابق.12-84من القانون رقم  82أنظر نص المادة  - 1
الترميد هو الحرق الكلي للمكونات الغابية من نباتات وحطب يابس وقصب إلى أن تتحول هذه المكونات إلى رماد أو  - 2

 فحم.
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مسخر من طرف السلطات المختصة لمكافحة  وفي األخير اعتبر المشرع كل شخص
يرفد تقديم المساعدة في عمليات إطفاء الحريق داخل الغابات بدون سبب  حرائق الغابات

دج وفي حالة العود يمكن الحكم عليه  500إلى  100مبرر جريمة يعاقب عليها بغرامة من 
 . 1اعفة الغرامة( يوما باإلضافة إلى مض30( أيام إلى ثالثين )10بالحبس من عشرة )

ا يتضح من خالل الجنح والمخالفات الواردة في قانون الغابات، أن العقوبات المقررة له
وخطورة األضرار، فالمشرع الجزائري لم يكن رادعا تكاد تكون بسيطة بالنظر إلى جسامة 

فأغلب العقوبات التي جاء بها في قانون الغابات عبارة عن غرامات مالية بحيث يعاقب 
قانون العقوبات التي في بات التي جاء بها حبس إال في حالة العود، على عكس العقو بال

من العقوبات المقررة في قانون الغابات، وبالتالي يجب النظر في هذه كانت أكثر صرامة 
الجزاءات حتى يساهم الجانب الردعي في حماية الغابات، كون أن قانون الغابات الجزائري 

المطالبة  إلى ، وهذا ما دفع الجهات المختصة بالغابات1991د سنة لم يتم النظر فيه من
  بتعديل هذا القانون.

ام هذه األطروحة نلخص إلى القول أن المشرع في خت: الباب الثاني خالصة
م العام المتضمن النظا 84/12قانونية للغابات ضمن القانون رقم الجزائري أولى حماية 
وطيدة الصلة ذات ال، وفي القوانين األخرى له التطبيقية والنصوص للغابات المعدل والمتمم

جوع بالر و  .وقانون العقوبات قانون التوجيه العقاري ت السيما قانون األمالك الوطنية، بالغابا
تي حماية وقائية كوسائل الضبط اإلداري ال ،نوعين من الحمايةفقد تناولت إلى هذه القوانين 

حماية جنائية و  للحفاظ على الغابة لألجيال القادمة،الخطر  تهدف إلى تجنب الضرر ودرء
 من خالف أو ألحق ضررا بها.على تهدف إلى تسليط عقوبات 
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إلى إلقاء الضوء على كثير من الجوانب القانونية المتعلقة بحماية  هذه الدراسةتهدف 
أو وطنية وإنما مسألة ال تعترف لتدهور والزوال والتي لم تعد مسألة خاصة الغابات من ا

، وألننا نعيش في مجتمع واحد فيجب أن نسعى جميعا لحماية بالحدود لتصبح عامة ودولية
 هذا الكوكب من كافة عناصر التدهور.

والواقع أنه مع انتهاء الدراسة لمختلف المسائل التي تثيرها حماية الغابات، فإنه يمكن 
  نستطيع انطالقا منها تقديم بعض التوصيات الهامة. استخالص مجموعة من النتائج والتي

 أن الواضح فمن البيئة، بشأن األطراف متعددة االتفاقات مئات اعتماد من الرغم على
 اتسارع. العالمي ببعدها األزمة هذه تتميز. التدهور في استمرت عالمي نطاق على الغابة

 التجارية التبادالت في المستمرة والزيادة العالمية السوق  نمو إلى ااستناد استهالكية، بحضارة
 الوعي إلى باإلضافة التنموي، وضعنا في اعميق اتغيير  شيء كل قبل األزمة حل يتطلب
 .المستدامة والتنمية الدولية، للتنمية جديد هدف نحو لدولل الجماعية والتعبئة

 االتفاقيات من العديد وتقتصر بالتوقعات، الغابات إدارة تفي ال العالم، أنحاء جميع في
 الدولية التجارة مثل المحددة، أو طروحةالم القضايا على واإلقليمية الدولية والمعاهدات
 التربة تآكل منع المناخ، تغيرالتخفيف من  ،الخشب األخرى غير المنتجاتو  لألخشاب
 ألنها حمايتها ينبغي التي الغابات، قطاعات فإن أخرى، ناحية من. ربالتصح والنهوض

 فإن الحظ، لسوء. الكرام مرور تمر العالمي، البيولوجي التنوع حماية مفاتيح من واحدة
 والدولي اإلقليمي الصعيدين على الفعالة واالستراتيجيات السياسية اإلرادة إلى االفتقار
تجعل  للحكومات، المالية والموارد الموظفين ونقص للغابات، راسخ قانون  إلى واالفتقار

 غابات العالم في أزمة بسبب ضغوط شديدة إلزالة الغابات وتدهورها.

 المفاوضات عن بسرعة التخلي تم. ضائعة فرصة ريو مؤتمر كان للغابات، بالنسبة
 ملزمة غير مبادئ إعالن ملزم، غير نص لصالح الغابة بشأن محتملة دولية اتفاقية حول
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ها حفظو  جميع أنواع الغابات إدارةبشأن  في اآلراء عالميتوافق  أجل من موثوقة، ولكن اقانون
 على المفروضة والقيود الدولي المجتمع إحراج إلى بوضوح العنوان يشير. وتنميتها المستدامة

 أصبحت الموضوعية المعايير من المزيد إلى الحاجة ألن التقليدي، التنظيم من النوع هذا
 اإلدارة بمسألة المتحدة لألمم التابعة االستدامة لجنة اهتمام فإن ذلك، ومع. اوضوح أكثر

 اآلثار في والتفكير القضية حالة في بالنظر الدولي المجتمع وعد عززت للغابات المستدامة
 الغابات وراء ماعالوة على ذلك، . والدولي الوطني الصعيدين على المستقبل، على المترتبة

 البيولوجي التنوع باتفاقية المتعلقة المفاوضات في كبير نقاش موضع كانت التي المدارية،
 كبيرة أهمية لها والتي الغابات، من أخرى  وأنواع ،ستوائيةاال األخشاب بشأن الدولي واالتفاق

 شبه والغابات المعتدلة والغابات الشمالية الغابات حماية تتم لم  على سبيل المثالمثال ا،أيض
 .الهشة للغابات اإليكولوجية والنظم المعتدلة

 التي وتلك الغابات بشأن الموجودة والمنتديات األدوات أن األبحاث تظهر عام، بشكل
بشأن   11المحددة في الفصل  هدافاأل لتحقيق كافية أنها يبدو ال ريو قمة في إنشاؤها تم

 فقط واحدة األطراف متعددة معاهدة هناك ريو، بعد. 21 القرن  أعمال جدول الغابات من
 ولكن للغابات، العامة الوظائف الحسبان في تأخذ المدارية، لألخشاب الدولية االتفاقية وهي
 المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية. ستوائيةاال بالغابات الخاصة تلك فقط

 من تعاني التي البلدان في التصحر لمكافحة المتحدة األمم واتفاقية البيولوجي التنوع اتفاقية
 والتي الصلة، ذات البيئية المعاهدات هي أفريقيا، في خاصة التصحر أو/و الشديد الجفاف

. كامل غير الغابات حماية على تأثيرها يكون  بحيث منسقة، بطريقة بشأنها التفاوض يتم لم
 واحترامها تطبيقها ودرجة بنطاقها المتباينة االتفاقات هذه مقارنة الصعب من أنه ثبت لقد

 لإلعالن الحرجية المبادئ أن إلى اإلشارة تجدر الختام، في. لديها والرقابة التمويل وآليات
 المعني الدولي الحكومي الفريق من المقدمة العمل ومقترحات الغابات بشأن

 المعني المتحدة األمم منتدىو  ،بالغابات المعني الدولي الحكومي المنتدىو  بالغابات



259 
 

التي تمت دراستها في هذا  المعاهدات حتوى م تدمج ،قانونا ملزمة ليستالتي  بالغابات،
 . العمل بطريقة شاملة تقريبا

 ذلك ويشمل. الغابات حمايةل التزامات الدولية االتفاقات من العديد أدخلت ذلك، ومع
 المعرضة البرية والنباتية الحيوانية باألنواع الدولية التجارة اتفاقية ،البيولوجي التنوع اتفاقية

 الضروري  من لذلك،. مباشرة غير بصورة الغابات تحمي التي رامسار، واتفاقية نقراضلال
. البرية والنباتات للحيوانات الطبيعية الموائل على الحفاظ بهدف الوطنية القوانين تكييف

 التصحر أو البيولوجي التنوع المناخ، تغير اتفاقيات اعتبار يمكن ذلك، إلى باإلضافة
 اهتماما تولي التي ،"األشجار معاهدات" الغابات قضايا على تركز التي الدولية واالتفاقيات

 هذا في بحثها تم التي الدولية االتفاقات أساس على. الغابات وظائفمن  فقط قليل لعدد
 .وتجارية طبيعية كمكونات الغابات قيمة بين توازن  إيجاد الصعب من يبدو العمل،

أما على المستوى الوطني ورغم قدم التشريع الغابي وتصنيف الثروة الغابية ضمن 
األمالك الوطنية  فكانت الحماية تقتصر على مواجهة اإلضرار بالغابات بين الوقاية والعالج 
والضبط، التي تكون بمثابة وقاية قبلية لتجنب وقوع األضرار المتمثلة في حضر بعض أنواع 

بالغابة، كالتعرية، ومنع الرعي الجائر والبناء العشوائي الذي ال يستند إلى  الضارة الممارسات
رخصة إدارية مسبقة وكذلك مكافحة الحرائق، باإلضافة إلى تخصيص المشرع بعض 
األصناف الغابية بنوع خاص من الحماية كالمحميات الطبيعية والحظائر الوطنية وغابات 

ضرار وتوقيع الجزاءات العقابية الردعية المتمثلة في الحماية، أو بعدية عن طريق إصالح األ
إعادة الحالة إلى ما كانت عليها سابقا أو عقوبة الغرامة المالية والعقوبة السالبة للحرية وهي 

 المتضمن النظام العام للغابات.   12-84الحبس بموجب قانون العقوبات أو القانون رقم 

فإن على  البحثية، األسئلة من سؤال لكل عليها الحصول تم التي النتائج إلى النظروب
 حماية تضمن بالتجارة المتعلقة وتلك الدولي البيئي القانون  قواعد أن يبدو الالمستوى الدولي 
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 المؤسسات وأن هائلة المهمة أن على التأكيد يجب ذلك، ومع. المستدام واستغاللها الغابات
 تعزيز إلى حاجة هناك السياق، هذا في. معها للتعامل اجيد اتجهيز  مجهزة غير تبدو الحالية
 لمفهوم االهتمام أولوية إيالء ينبغي. كبير بشكل لغاباتبا فيما يتعلق العالميالحكم  نظام

 الغابات اتفاقية إلى والحاجة لغابة،ل فعادال والمستخدم يدفع الملوث ،"اإليكولوجية الجريمة"
 .للغابات الدولي القانون  يوفرها التي الحماية لتعزيز

 تلحق التي األضرار عن مسؤولية أي العام الدولي القانون  في يوجد ال الواقع، في
 اقانوني انظام الدولي القانون  تضمن إذا. الممتلكات أو األشخاص على تؤثر ال عندما بالبيئة

 نبغيي ذلك، إلى إضافة. يحسنه أن المحتمل فمن بالبيئة، يلحق الذي الضرر عن للمسؤولية
 الضرر أو التلوثصاحب  يتحمل أن يتطلب الذي ،الدافع الملوث مبدأ واستكمال تعزيز
 ثمن دفع من شأنه يلزم الذي ،المستخدم الدافع مبدأب ،ويضمن التعويض المسئولية البيئي

 مجال في اتخاذها الواجب اإلجراءات المبادئ هذه توجه أن يجب. الطبيعية الموارد استخدام
 .الغابات حماية

 الغابات بشأن دولية اتفاقية وضع زال ما إدخالها، يتعين التي التحسينات بين ومن
 هذه تستند. األفضل الحل هو للغابات المستدامة لإلدارة عالمية معاييريهدف إلى تشكيل 

: بالتوقعات تفي ال العالمي، المستوى  على الغابات، إدارة أن مفادها مالحظة إلى التوصية
 ذلك ومع. لها األصلي الحرجي الغطاء كل قد فقدت غاباتدولة لديها  142 أصل من 82
 الذين الدولية، والمنظمات المواطنين قبل من التدقيق من لمزيد تخضع الكوكب غابات فإن

 وما. بذلك للقيام الطرق  وأفضل حمايتها، المراد للغابات المئوية النسبة حول أسئلة يسألون 
 .البيئية الناحية من سليمة التسجيل ممارسات كانت إذا

 الغابات تقييم ديناميكية، حرجية خطط اعتماد هو االتفاقية من الهدف يكون  أن ينبغي
 تحليل التكنولوجية، القدرات تعزيز الغابات، بإدارة المتعلقة االقتصادية والمصالح الوطنية
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 النظم وحماية للغابات المستدامة اإلدارة ،الغابات تدهور و الغابات إلزالة الكامنة األسباب
 .الحرجية والخدمات السلع لجميع الشامل االستعراض وخاصة الهشة للغابات اإليكولوجية

 المتعددة الصكوك مختلف في المنتشرة واالزدواجية الكثيرة الفجوات إلى بالنظر
 صك في معها التعامل تم إذا وضوحا أكثر ستكون  الغابات قضايا أن شك فال األطراف،

 حل من جزء سوى  ليست الدولية االتفاقيات أن على التأكيد يجب ذلك، إلى باإلضافة. واحد
 العوامل خالل من اأيض الغابات إزالة أسباب تحديد يتم. الغابات على الحفاظ قضايا

 تقاسم على السياسية والسلطة السكاني والضغط الملكية حقوق  مثل واالقتصادية، االجتماعية
 .والتجارة الغابات

 أكثر اإداري اإطار  ستوفر فإنها المشكالت، جميع الدولية االتفاقية تحل لم لو حتى
 يمنح أن الهدف هذا شأن من. الغابات أنواع لجميع المستدام واالستعمال للحفظ مالئمة
 إلى ينظر أن يمكن ال. الدولية الساحة على قانوني بشكل للتطور فرصة الغابات حماية
 من العكس على االجتماعية؛ التنمية على اقيد باعتباره الغابات على المطبق البيئي القانون 
 أمام عقبة األحيان بعض في اليومية الحياة كانت لو حتى والرفاهية، للتنمية أداة  فهي ذلك،

 المشترك التراث أي كوكبنا، لحماية ضرورية الدولي القانون  تدخالت إن. القانون  تطبيق
 .لإلنسانية

فيما يخص قدم التشريع الغابي فإننا نقترح مراجعة قانون الوطني و أما على المستوى 
األخرى ويواكب الغابات بإصدار تشريع غابي مناسب ومكيف مع باقي التشريعات الهامة 

التغيرات الحاصلة على المستوى الداخلي والخارجي، يأخذ بعين االعتبار أهمية الغابة 
 وعالقة اإلنسان بها.

ى وسائل اإلعالم في التوعية باألخطار التي تهدد الغابة وذلك كما يجب االعتماد عل
بالتشجيع على فتح قنوات متخصصة في اإلعالم البيئي، باإلضافة إلى تكثيف الدورات 
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اإلدارات ورؤساء النوادي  ية الغابات لقادة الرأي من مسؤوليالتدريبية التوعوية المتعلقة بحما
 والجمعيات البيئية وأئمة المساجد، وغيرهم ممن يمكن أن يتضمن عملهم جانب التوعية.

إشراك المواطن في العمل البيئي من خالل إعالمه بما يجري في البيئة خاصة ما تعلق 
 بتدهور الغابات وزوالها، وظاهرة االحتباس الحراري الناتجة عن إزالة الغابات.

ظرا لخطورة ظاهرتي التصحر واالنجراف ببالدنا، نرى من المفيد جدا سن تشريع ون
خاص بالتشجير وإعادة التشجير حتى تصبح هذه العملية دائمة وملزمة وليست مجرد 

 حمالت ظرفية.

العمل على تشجير الغابات وزيادة المساحات المغروسة منها وتعويض الفاقد من 
لإلزالة أو القطع أو اإلتالف، وأن تتبع األسس العلمية  األشجار والشجيرات التي تعرضت

أثناء عمليات الزراعة والغرس لفسائل الغابات، وضرورة إشراك ومساهمة القطاع الخاص 
والمواطنين والطالب على اختالف مستوياتهم في المساهمة في عمليات التشجير لألراضي 

 لكل المجتمع المشاركة فيه.   الغابية، انطالقا من أن التشجير واجب وطني ينبغي 

التشديد في العقوبات المكرسة للجرائم المرتكبة ضد الثروة الغابية سواء  حوأخيرا نقتر 
أو العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للجنح والمخالفات المنصوص عليها  تتعلق األمر بالغراما

مة الفعل وال تشكل بموجب قانون الغابات، والتي ال تعبر في كثير من األحيان عن جسا
 ردعا بالمعنى الحقيقي للمخالفين.  
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 الملخص:

تلعب الغابات دورا أساسيا في تحقيق التوازن الطبيعي والمناخي واالقتصادي 
واالجتماعي، إال أنها تتعرض إلى الزوال والتدهور والممارسات العشوائية المخلة بقواعد 
المحافظة والحماية. وأمام هذا الوضع الخطير احتلت المشاكل الغابية اهتماما واسعا نتيجة 

إلنسان وبيئته. وقد ترتب على ذلك تكريس آليات قانونية حامية بشكل آلثارها الضارة على ا
 فعال على المستويات المختلفة الدولية والوطنية.

 الغابات، القانون، الحماية، التنمية المستدامة، االتفاقيات. :الكلمات المفتاحية

The summary:   

Forests play a fundamental role in achieving natural, climate, economic 

and social balance. But they are subject to disappearance and degradation and to 

random practices that violate the rules of conservation and protection. Faced 

with this dangerous situation, forest problems occupied a huge attention because 

of its bad consequences on human being and his environment. This has resulted 

in the effective dedication of protective mechanisms at various international and 

national levels. 

Key words: Forests, Law, Protection, Sustainable development, Conventions.  

Résumé: 

Les forets jouent un rôle fondamental dans la réalisation, de l’équilibre 

naturel, climatique, économique et social. Mais, elles sont sujettes à la 

décomposition, la dégradation et à dés pratique aléatoires qui violent lés règles 

de conservation et de protection. Face à cette situation dangereuse, les 

problèmes forestiers ont retenu l’attention particulière de la communauté 

internationale, du fait de leurs effets dommageables sur l’homme et son 

environnement. Cela s’est traduit par la mise en place et la mise en œuvre 

d’outils juridiques pour sa protection et sa préservation au niveau international 

et national.   

Mot clés: Forets, Droit,  Protection, Développement durable, Conventions.  


