
اإلجراءات و التدابیر التشریعیة و التقنیة

:مقدمة

تلف أصبح المشكل البیئي أحد أبرز االنشغاالت الكبرى للمنتظم الدولي في السنوات األخیرة نتیجة األخطار المتزایدة التي تلحق بالمجال بمخ
بیئة في إصدار العدید من التشریعات الدولیة والوطنیة ، و اتخاذ مكوناتھ الطبیعیة والبشریة والحیوانیة ، ویتجلى ھذا االھتمام المتزاید بشؤون ال

فما ھي التدابیر التشریعیة المعمول بھا إلعادة التوازن البیئي ؟ و .تدابیر تقنیة لحمایة البیئة و الحد من العناصر التي تؤثر في اختالل توازناتھا 
لھا البیئة ؟ما اإلجراءات التقنیة المتخذة للحد من األضرار التي تتعرض

:نماذج من اإلجراءات التشریعیة لحمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة
:معرفة بعض التشریعات المتعلقة بمواجھة الكوارث البیئیة على المستوى الدولي

:االھتمام الدولي بشؤون البیئة

لماء بحمایة البیئة ونشر الوعي البیئي ، و استنھاض ھمم المجتمع الدولي و أدت الكوارث البیئیة الناتجة عن تلوث الھواء والماء إلى اھتمام الع
في العاصمة السویدیة ستوكھولم ، حیث یعتبر 1972االلتفاف إلى بیئتھم وكرثھم األرضیة و أدى ذلك إلى عقد مؤتمر األمم المتحدة للبیئة سنة 

رسمي بالقضایا البیئیة و أبرز نتائجھ ھو الخروج بتوصیة إلنشاء برنامج األمم أول مؤتمر یعقد لمناقشة مشكالت البیئة و اعتبر أول اعتراف 
.كدلیل على جدیة التعاون الدولي لحمایة البیئةPNVEالمتحدة للبیئة

:أھم المؤتمرات الدولیة حول البیئة

المستدامة وھي برنامج الذي من شأنھ تحسین عقدت عدة مؤتمرات دولیة تحت رعایة األمم المتحدة بخصوص حمایة البیئة وتحقیق التنمیة
د نوعیة حیاة البشر ضمن قدرة التحمل الراھنة لنظام دعم الحیاة فوق كوكب األرض أي تلبیة احتیاجات الجیل الجدید الحالي دون إتالف موار

.األرض بطریقة تحول دون تلبیة احتیاجات أجیال المستقبل
.ھتم بحمایة البیئة و التنمیة االجتماعیة و االقتصادیة فھي األركان الثالثة المترابطة للتنمیة المستدامةالذي ی1992) البرازیل(مؤتمر ریو -
.وضع خطة شاملة للتنفیذ بشأن التنمیة المستدامة2002)اتحاد جنوب إفریقیا(مؤتمر جوھانسبورغ -
و التقدم التكنولوجي الخفض أو اإلنھاء التدریجیان لنقائص السوق ، البحث بشأن األشكال الجدیدة: مؤتمر كیوتو الذي شمل عدة إجراءات -

.اتخاذ تدابیر للحد من انبعاثات غاز المیتان

:نماذج من اإلجراءات التشریعیة الصادرة بالمغرب لحمایة البیئة

الذي ینص على المخالفات المتعلقة 609لفصل القانون الجنائي ا1962نونبر 26ظھیر –قوانین بیئیة بالمغرب للحد من المشاكل البیئیة -
.بطرق المحافظة على الصحة العمومیة

.13الذي یفرض عقوبات ومخالفات على ملوثي المیاه في الباب 1995ثم قانون الماء في -
الالزم العمل على تنظیم ومراقبة اتخاذ تدابیر لحمایة المجال البحري ، فبسبب تزاید الكوارث التي تسببت فیھا بعض ناقالت النفط أصبح من -

رض ولوج المنطقة االقتصادیة الخالصة للمغرب أمام البواخر التي یمكن أن تشكل تھدیدا لبیئتھ البحریة وعقب غرق ناقلة النفط بریستیج في ع
بالغا یقضي بإقرار العمل بالتصریح المسبق لولوج المنطقة االقتصادیة 2002دجنبر 5مغربیة یوم السواحل اإلسبانیة نشرت الحكومة ال

ي الخالصة للمغرب وھي منطقة تطلق على المجال البحري الخاضع لسیادة الدولة المجاورة للبحر و المعترف لھا بھ حسب الفانون الدولي البحر
.مایة حقوق ھذه الدولة في ثروتھا الطبیعیة البحریةسنة و الذي یستھذف ح25المعتمد منذ حوالي 

.مصادقة المغرب على عدة اتفاقیات التي تھذف إلى المحافظة على البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة-

:مقارنة بین اإلجراءات التشریعیة المتخذة بخصوص الماء دولیا ووطنیا

العقد الدولي للماء <58/217قرار >و الجمعیة العامة لألمم المتحدة <1995قانون >لماءقامت الدولة المغربیة باتخاذ إجراءات بخصوص ا-
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:التدابیر التقنیة المتخذة للحد من أضرار البیئة
:بعض التدابیر الوقائیة لحمایة الھواء من التلوث

خفض كمیة الملوثات الناتجة عن حرق الوقود في مختلف الصناعات: تخفیض استھالك الوقود -
إقامة مصانع في أراضي غیر صالحة للزراعة للتقلیل من خطورة التلوث: إبعاد المصانع عن المدن -
.لمصانعإقامة أحزمة من األشجار حول المصانع من أجل التقلیل من حدة التلوث بالغازات السامة و الجزیئات المنبثقة من ا-
.إعالن اإلعالم البیئي عن خطورة ھذه التجارب التي تنقل الغبار: وقف التجارب النوویة -
.استعمال البنزین الخالي من الرصاص وصیانة المحركات ، واستبدال المحركات القدیمة بمحركات جدیدة: خفض انبعاث عوادم السیارات -

سنوات وبناء خطین لقطار االتفاق و 6بالسیارات حیث منعت إستیراد سیارة یزید عمرھا عن كما قامت الیونان بأتینا بمخطط تلوث الھواء
.تحسین جودة المحروقات

نماذج من اإلجراءات لمعالجة النفایات

ستغاللھا في مجاالت القیام بمعالجة النفایات إلعادة استعمالھا في ضواحي باریس وھي عملیة تحویل البقایا الصناعیة أو المنزلیة إلعادة ا-
.أخرى كاستخراج األسمدة و الطاقة

.القیام بفرز النفایات فرز یدوي وفرز میكانیكي-
توزیع الماء و الكھرباء إلحدى الشركات –التطھیر وتجمیع النفایات : وھو منح رخصة استغالل القطاعات االجتماعیة : التدبیر المفوض -

.الخواص الوطنیة أو األجنبیة

:إلجراءات التقنیة في مجال تلوث المیاها

إقامة سفن خاصة بتنظیف األنھار بفرنسا-
حیث قام المجلس األعلى للمیاه وھي ھیئة حكومیة علیا تسھر على تدبیر الثروة 1985إعداد مخطط لضمان جودة المیاه بالمغرب في سنة -

وساعد ھذا المخطط على تحسین عملیات جلب وتوزیع الماء . في مستوى مقبول المائیة بالمغرب لضمان الجودة باإلبقاء على تلوث المیاه 
معالجة جزء كبیر من المیاه المستعملة تم إعادة استعمال جزء كبیر –الشروب مع الدعوة إلى االقتصاد في استھالكھ ، تطھیر المدن ونواحیھا 

.تقلیص الكمیات الملقاة من المواد العضویة القابلة للتأكسد–ثل سوس من ھذه المیاه المعالجة لتغطیة العجز الحاصل في بعض المناطق م

:خاتمة
.اتخاذ الدول عدة إجراءات وتدابیر تشریعیة وتقنیة لحمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة
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