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مقدمة

في ) (،اهتمت االماضيفي القرن التاسع عشر 
برامجها يتولدون أن،

.)(،
إقتداءاالستعمار،

هذا .حساب البیئة
.1

،أ،ألجل هذا
،أو الدول سواء

المجتمع .
:2لعل أهمها،انعقدت من أجلها العدید من المؤتمراتحیث ،الدولي

31972" "مؤتمر- 
)( ""بـ

."."لـ
: أصدر إعالنا اعتبر أن،1982المؤتمر االستثنائي لمجلس إ- 
"".
بإصدار انتهى،(Earth Summit)1992" "مؤتمر - 

"":
.

،2002لسنة)"(جوهانسبورغ"قمة - 
.

،""،أحمدلعمي:أنظر1
.90-89، ص ص2013سنة ،12التسییر،جامعة ورقلة، عدد

من مؤتمر "،)المغرب(الحسین:حول هذه المؤتمرات أنظر2
64-63،"2012لعام 1972+20

.24ص ،2015موفم للنشر، الجزائر،سنة،سعیدانعلي&.148،ص 2013،سنة 
3.
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2012لعام " 20+"قمة - 
و تدارك أخطاء 

. الماضي
من خالل هذه المجتمع الدولي حیث صار .

.لصحة اإلنسانةرور لبیئة المؤتمرات ینظر في ا

أن (
(

1973لسنة""لهذا الموقف من خالل
لكن رغم 1.

، 19742هلم و قامت بإنشاء سنة 
1983.3

و مؤتمر جوهانسبورغ ،1992سنة" ").(البیئة
19المؤرخ یوم03/10هذا األخیر فقامت بإصدار قانون البیئة الجدید رقمتأثرت بنتائجو قد،2002سنة
. 2012سنة 20+.2003یولیو

Pluridisciplinaireلنیل دبلوم مهني 1971

matièreثم لنیل شهادة ع
diplôme de 3 cycle لماجستیرالنیل شهادة 1988و سنة...

La Revue Juridique de l’environnement، 1976و ذلك منذ سنة
هو و Droit de l’environnement.4Environmental  law"القانون البیئي"جدید هو

خرج من أحضان .ا

،دمحم1
.25ص ،2013/2014، 1

.1974،59یولیو 12المؤرخ في 74/156مرسوم رقم2
مؤرخة یوم 06المنشور ج ر ج،عدد 1983فبرایر22140305المؤرخ في83/03قانون 3

2003یولیو 19142319المؤرخ في03/10قانون رقم1983فبرایر08
. 2003یولیو 20، مؤرخة یوم 43،عدد رقم

4 Michel Prieur, Droit de l’environnement, Précis DALLOZ, France, 2ed, 1991, P9&P12.
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)ا(
).(

التعد 
المقررة لنیل شهادة الماجستیر ف

.

یتناول - -،)المستدامةو البیئةقانون (

ما: 
) (وانینمختلف الق

موضوع البیئة و موضوع 
.

.

.
.:

 -.
.ة على البیئة- 
 -

.

ا،آنف
حیث –المنهج التحلیلي،المنهج الوصفي و المنهج المقارن :

03/10
فإنها في ذات الوقت سوف تتطرق من ،192003المؤرخ یوم 
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إذ-. الخ...عدة
.-

:
 -.
.تحدید مفهوم القانون البیئي و أنواعه- 
 -.
 -.

:هي
.:األولالفصل
.:الثانيالفصل
.:الثالثالفصل
. المفهوم القانوني للتلوث:الفصل

.یتناول فیها مجموعة نتائج و استنتاجاتوفي األخیر خاتمة سوف 
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:األولالفصل

من القرن 
،)البیئةمفهوم: األول(الماضي

من ،هذا ما یتناوله هذا الفصل)المستدامةمفهوم:(المختلفة
ما هي العالقة الموجودة بین البیئة:

مفهوم البیئة: األول
الفرع البیئة(

و له دور في ،)األول
الفرع البیئةعالقة...(التي تشغل العالم من تلوث و نقص موارد و غیرها

.)الثاني

:األولالفرع
environmentوenvironnementمصطلحالبیئة 

- ،غیر)أوال(
علم االجتماع،و العلوم )(- الطب

).ثالثا(
مصطلح البیئة في اللغة:أوال

1

على أن البیئة قد تعبر :،نجدفي اللغة 1
) (فالبیئة لغة اشتقاق من .ع

:") بوأ) (یبوء(إلى الشيء 
دور منظمة:).یوسفسورة56" (من

جامعة قسنطینة،السنة األمم
في العلوم ،البیئي،األمن اإلنسانيألمن ،اسمرةبوسطیلة:أنظر&7،ص2012/2013

PDf.55،ص2012/2013سنةال،3اإلعالم،جامعة الجزائر
" الروس"،)علم البیئة اإلنساني(environnementوفي اللغة 

.""Ecologie أي=
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.1

البیئة في االصطالح العلمي:
.علم البیئةفي 

:2مفهومینمصطلح البیئة في :في / 1
وراثة،: vitalenvironnementالبیئةفي مفهوم 

.
و ،البیئة :environnement naturel)(الفیز أو البیئةو في مفهوم 

و الطقس ،و الجو و نقاوته أو تلوثه،و المساكن ،،و الحشرات،الفضالت و التخلص منها
.

العلمذلك باللغة الفرنسیة،نعني بھEcologie3:البیئةعلمفي /2
فهو .

.
یتمنenvironnementمصطلح 

.

=.environment"نلوجما"،
" "

ه،عبد المنعمبن أحمد:. 
& 9PDF،ص2008/2009سنةالفي القانون العام

.8ص
110.
.57& 11صنفس المرجع،،2
1866سنة" "ثم األلماني ا،دون أن یتطرق لتحدید معناه1858سنة " ثورو"العالم )(3

écologieجتماعمن طرف الغرب في أوائل ال.:OIKOS تعني
استحدث العالم 1935و في عام.) علم دراسة المنزل(LOGOSالبیت أو المنزل،و

" " .:
Michel Prieur, OP.cit, P5.

، 2007لجزائر،العدد الخامس، سنة »دور ال«،/د:أنظرو 
،أمینة:& PDF.96ص

32010/2011ئرالجزاتخصص الماجستیر،
PDF56سمرةبوسطیلة:أنظر&15،ص.
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:ثالثا

و ) 1(الدوليف.1
.)3()2(القانون الوطني

1(:
النصوص غیر الملزمة 

.1993لسنة " "2في إعالنات و 

: أن،اإلعالن الصادر عنهالفقرة األولى من :1972المنعقد سنة 3""مؤتمر)أ
« L’Homme est à la fois créature et créateur …les deux éléments de son environnement, l’élément naturel et
celui qu’il a lui –même crée ; sont indispensables à son bien être et à la plein jouissance de ses fondamentaux, y
compris le droit à la vie même. »

ن،و التي تعد ع:
.

حفظها 
5.أن للكرةو 4الحال،

عالناإل
ما جعل 6.

7.التوقف عن استغاللها

،»«.أ& أخام /د1
International Journal of Environnment &water, ISSN 2052-3408, Vol2, Issue4, 2013, P95.

:"1968:من بین المؤتمر 2
- 17:أنظر..."

لنیل شهادة الماجستیر في مقدمة ،فاطنةطاوسي:أنظر&.18
.11-10ص،ص2014/2015جامعة ورقلة،تخصص،الحقوق 

.من المطبوعة3
du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la flore etnaturellesressourcesles«:Déclaration StockholmPrincipe24

la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs de écosystèmes naturels, doivent être préservés dans
l’intérêt des générations présentés et a venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin. »

essentiellesenouvelablesla capacité du globe de produire de ressources r«:Déclaration StockholmPrincipe35

doit être réservée et, partout ou cela est possible, rétablie ou améliorée. »
du globe doivent être exploités de tellesnon renouvelablesles ressources«:Déclaration StockholmPrincipe5

façon qu’elles ne risquent pas de s’épuiser et que les avantages retirés de leur utilisation soient partagés par toute
l’humanité. »

6157.
711.
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1اعتبر في المیثاق الصادر عنه أن البیئة:1975سنة ل" بلغراد"مؤتمر) ب

.2

"("")"ج
3...في إعالنه أناعتبر1977سنة) 

بینها 1992المنعقد سنة ""مؤتمر إعالن )د
4.الخامس و العشرون 

عن األنشطة "المتعلقة بـ1993"لوغانو"/ه
105الفقرة02عرفت البیئة في المادة ،"الضارة للبیئة

.و الكون اإلرث الثقافيا و األمالك التي تالتفاعل بینهو
.

2(:

إال

:
6.: االتجاه األول- 

1« Le but de l’action consacrée de l’environnement est :
D’améliore tous les rapports écologiques, y compris les rapports de l’être humains avec son semblable.
Pour chaque nation, préciser, selon sa culture et à son propre usage, la signification de concepts de base tels la
qualité de la vie et le bonheur humain, dans le contexte de l’environnement global, en sa tâchant aussi telles
s’expriment dans les autres cultures, hors des frontières nationaux.
Déterminer les mesures et l’amélioration du potentiel de l’humanité et qui développent le bien être social et
individuel en harmonie avec l’environnement physique et avec l’environnement crée par l’Homme. »
Voir, LA charte Belgrade, Aménagement et Nature, N°45,  p1.http://documents.irevues.nist.fr.

.11عبد المنعمبن أحمد:حول هذا أنظر2
3 « Consider the environment inits totality  natural and built, technological and social
(economic,poltical,cultural,historical,erhical,esthetic. » Déclaration Tbilissi1977.
4Principe 25 Déclaration Rio1992 : « La paix, le développement et la protection de l’environnement sont
interdépendants et indissociables. »
5 Convention LOGANO1993sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour
l’environnement, ART02/10 : « l’environnement comprend :les ressources naturelles abiotiques telles que l’air,
l’eau, le sol ,la faune et la flore et l’intérêt entre les mêmes facteurs ;
les biens qui comprend l’héritage culturel ;
les aspects caractéristiques du paysages. »

واء :"1في المادة1982سنة 607
،سناءنصر هللا:.1980."

التلوث في ضوء القانون الدولي اإلنساني
PDF.12،ص2010/2011
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.:االتجاه الثاني- 
.)ج()ب(، الفرنسي)أ(. 

:2003)أ
192003المؤرخ یوم 03/101قانون البیئةورد في 

::"ما یلي7الفقرة 04
:البیئة/7
."و

:
 4المادة

).(لتي تتمثل في المواردالبیئة ا
 )

غیر)
.الو.األرض

".هذه الموارد،": 
hydrosphère

atmosphèrelithosphère .biosphère.

2:
:
)(:الهواء

.
:الماء

71.

یهدف هذا :"01) ملغ(183/03
هذا .."

.
.109و 48و 36و 32:المواد
،أطروحة مقدمة لنیل شهادة ،عبد الغنيحسونة:2

،ص ص 2012/2013علوم 
15 -16PDF &12-11،دمحمبيغر :أنظر.
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:ة
.1

:التنوع
).التراث الوراثي(
:

2.اإلنسان و من المؤسسات التي أقامها



.3



.4االتجاه و أاتجاه الموسع 


ذلك التراث الوراثي و :أضاف إلىثم. 
5.ماكن و المناظر و الم

 لم
 ،.6

:)ب

2016المعدل سنة1995قانون البیئة لسنة من 17-110البیئة في المادة 
كائنات...الاأل:"أنها

..."،)(البیولوجي

.11دمحم1
.11، صنفس المرجع2
.11عبد الغنيحسونة:حول هذا أنظر3
.12طاوسي4
.22عبد المنعمبن أحمد5
.22نفس المرجع، ص6

7Art L110-1 Loi Française 95/101 relative au renforcement de la protection de l’environnement modifié
par la loi 2016 /1087 du 08/08/2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages
: « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites et les paysages diurnes et nocturnes, la
qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine
génère des services ecosystèmiques et des valeurs d’usage… »
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:)ج
":أنها19941لسنة04من القانون رقم 

:2یبدو أنه ."منشئات
الطاقة :األول

.
.:الثاني

3( :
:

بیئة هي الال" -
".3

البیئة " -
 ".4

-"
 ".5

-"
.6

ال
7 :

environnementعنصر )أ Natural

. ..

.031994لیوم 05رقم1
.7، ص علي سعید:2
، 39،ص 32002

96 .
،ورد في طاوسي109،ص42009

.10فاطنة
. 62،ص21984،دمحم& الحمدرشید5
.12، دار النشر غیر ، عبد الفتاحمراد/د6
""عبد الحمید مرغب،&/د:7

ول حول عالقة البی
http://iepedia.com/arab/wp-منشورة 4ص،جامعة جیجل،28/292015یومي 

content/uploads/2015/05/%DA1/Pdf&10: أنظر.
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في البیئة المشیدة یتمثلenvironnement socialةصناعيعنصر )ب
...الطرق المزارع من التي تتألف 

.
ي ذلك 

.
)(

écosystème،1

فضال .

.

:الفرع الثاني
ء تأثیرا في البیئة، 

.)(،)أوال(
:والأ

2

.فهو المؤثر فیها و المتأثر بها
3:

مجموعة :"03/10من القانون رقم06الفقرة04تعرف المادة 1
".

)المد(ساس أن البیئة تؤثر في اإلنسان على أ،2
)(ما یتالءم مع قدراته

ة،و إذا ما اقترنت 
)افالمدرسة التو (بیئة سهلة

ر 

عز الدین،:).مدرسة التفاعل( الستخدامها
تصال،تخصص اتصال بیئالوزارات وزارتي 

PDF.57- 55ص،ص2012/2013، سنة 3
.14-13فاطنةطاوسيفي 3
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:األولىالمرحلة

.
قال المجتمعات من الزراعة إلى :المرحلة

.و أثر على النظام البیئي...
1

1986لسنة" "حادثة 
 .2

أول من ،)(

3.في تل

لألمم المتحدة منذ سنوات الستینات من القرن 
و .

111969في یوم
و تم عقد العدید .تحسینها أحد األهداف المنش

مؤتمر "تم عقد1974سنةو في 41972.
م تم وضع "األغذ

تم ) 1992-1982(الممتدة بینو في الفترة 1975سنةUNEPبرنامج األمم المتحدة المتخصص في البیئة

و في مطلع -.شخص19524000عاصمة انجلترا،سنة" لندن"مدینة ففي سنوات الخمسینات،عرفت 1
في حرب الفیتنام و نتج عن ذلك ) (

180، حوالي ""-.
عن الكوارث التي مست ل. الخ ..1986سنة"  "- .

.41-40، ص ص ، مرجع سابأمینة:أنظر
.41، نفس المرجع، صأمینة:أنظر2
.41نفس المرجع، ص3
. 41نفس المرجع،ص4
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.عالجتها
1992،

و1996
1...و غیرها19972000سنة" "

:
حیث تنبهت ،- -بدأت عالقة ا

سن
:سؤالإال أن ال.و 

:2:

)1(.الجانب الشخصي ل- 
 -

.)2(
1(:

اإلنسان في البیئة،إن معا
.مفهوم البیئة،من حیث عناصرها

:"" بن علي مراح"األستاذ3.تؤثر عل
في البیئة،

".4

2(:

5.التوازن و االنسجام بین عناصرها وفقا لقانون االتزان البیئي

":

،"":أنظر1
.175، ص1993

.15-14طاوسي فاطنة، :2
.15،صنفس المرجع3
حدود،رسالة لنیل شهادة الماجستیر:4

.15، ص نفس المرجع، فاطنةطاوسي: ، ورد  في33، ص 2007، سنة1امعة الجزائرالحقوق،ج
.1&/د5
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بهذا تكون البیئة حقا لكائنات غیر 1."
.2

1983اإلق
.4)( 03/10قانون رقم 83/033

:

.
الفرع(

).الثانيالفرع()األول
: الفرع األول

)أوال(
).()(

مصطلح :والأ
.)3(و الفقهي)2(ثم من حیث االصطالح القانوني)1(

1(:
Développement، بها قصد

:"لغة أنها.إلى ظاهرتین االنتشار و النمواإلشارة
.5."أشد تعقیدا و أكثر استقرارا

2(:
من أهم الحقوق التي اقتضتها التحوالت الجدیدة الناجمة عن استقالل العدید )(

و جاء االعترا.

،ص 2008عم:لـ1
.16، نفس المرجع، ص فاطنةطاوسي:و رد في68
.نفس المرجعطاوسي فاطنة،2
3

4

،أطروحة مقدمة لنیل ،عبد الرحمانالعایب:راجع5
في علوم

PDF.7،ص 2010/2011
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قد) لجنة حقوق اإلنسان(من طرف 4الالئحة رقم
و ""حول

1.المتحدة

.128/41041986المتحدة تحت رقم
ن حقوق اإلنسان غیر قابل للتصرف،)(أناإلعالن اعتبر 

هو من .

.2

3(:

حیثیدة استقاللها اعد
:""وروست"فنجد 

: ."مجال االستثمار

4...":"" جونز"و في هذا اإلطار نجد ،3

:نوضحها من خالل هذا الجدول. 5ورات
أسلوب المعالجة/المرحلة

1

منتصف (2النمو =
)20من القرن 60

-
ة

ضعیفاهتمام -
ة

.للجوانبإهمال-

-
.من الجوانب

معالجة مستقلة -
عن الجوانب األخر

عدم افتراض-

اإلنسان هدف 
)

).أجل اإلنسان

في الحقوق بد اللطیف،الل عع1
.27،ص 2010/2011الحقوق، جامعة الجزائر،سنة

.1986لسنة 128/04:أنظر2
.7عبد الرحمانالعایب3
4،

.84،ص2007/2008سنة
.15- 5: عبد الرحمانعایبال:5
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وجود تأثیرات 

.الجوانب مجتمعة
2

النمو =

+

إلى 60منتصف 
20القرن 70منتصف 

-
ة

اهتمام -
ة

ضعیفاهتمام -

-
.من الجوانب

معالجة مستقلة-
عن الجوانب 

األخر

عدم افتراض-
وجود تأثیرات 

الجوانب بین 
.

اإلنسان هدف -
 /

.أجل إنسان
اإلنسان وسیلة -

 /
.اإلنسان

3=

الجوانب 

.

إلى 70منتصف
من 80منتصف 

.20القرن 

-
ة

اهتمام -
.

اهتمام -

-
.من الجوانب

معالجة مستقلة -
عن الجوانب األخر

افتراض  عدم -
وجود تأثیرات 

.الجوانب مجتمعة

اإلنسان هدف -
 /

.أجل إنسان
اإلنسان وسیلة -

 /
.اإلنسان

اإلنسان صانع -
 /

.بوساطة اإلنسان

4
االهتمام =

.نفسه

80النصف الثاني من 
و حتى وقتنا 20القرن 

-
ة

اهتمام -
.

اهتمام -

-
.

-
.من الجوانب

معالجة مستقلة -
عن الجوانب األخر

افتراض عدم -
تأثیرا وجود

.الجوانب مجتمعة

اإلنسان هدف -
 /

.أجل إنسان
اإلنسان وسیلة -

 /
.اإلنسان

اإلنسان صانع -
 /

.بوساطة اإلنسان

:المصدر
.15عبد الرحمانالعایب:.2006
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Sustainabilityمصطلح االستدامة:

)1(
وٕان دراسة .)2(ما یهمنا المنظور القانوني.

.)5(و أهدافها)4(و)3(المصطلح تستدعي التعرف على 
1(:Le développement durable

Hans carl

voncarlowit.1ظهر المفهوم ثم
""éco développementفي ملتقى 2.""قبل منFounex سنة

(،تحت عنوان""في 1981سنةلیلیها.19713
) ة للمحافظة على البیئة

.4

GROHARLEM،1987إال أنه 

BRUNDTLANDو سمحت بتبلور ،)مستقبلنا:(نتائج أعمالها) برتنالند(نشرت لجنة
،و ""مصطلححیث تضمن 5""

sustainable developmentsoutenable

développementDéveloppement Durable الفرنسي فضل

1

German Foresting

-1618(سنة30.
FREIBERGمدینة ) 1648

Hans carl Voncarlowit عام
1866

 .
nachحیث وضع مصطلح .

haltigei.حول هذا أنظر:

.12:راجع& .19،ص2013سنة وزو،
21972.
Gro Harlem) برنتالند(1985هذه اللجنة التي أنشأتها3

BRUNTLAND.
4175.
.14عبد اللطیفعالل5
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" "Développement Durable" "
sustainable développement .1

Développementشاع استعمال 1992األرض سنة Durable و التي تترجم
القمة العال.""

2002.2سنة " بورججوهانس"

قانونا؟
2(:

ثم تناولتها العدید من )أ(
)ج(الفقه القانوني)ب(

:)أ
:1992لسنة1987

 ونتالندر بلجنةBrundtland1987لسنة
،ثم تبنى 1972مة ل3

)(Commission Mondiale sur

l’environnement et le Developpement)1987سنة )لجنة برونتالند
":أنها4المستدامةال

".
: ن خالل م

غیر أن 5.ل
.

1 :،
74:21-22.

العلوم ،،& عصماني خدیجة 2
PDF.2ص،2012/2013)(

3 Sommet mondial sur le développement durable, Historique du développement durable sur
site :http://www.fnh.org/francais/fnh/uicn/pdf/smdd_historique_dd.pdf
4 « le genre humain a parfaitement les moyens d’assumer un développement durable de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la possibilité pour la génération à venir de satisfaites les leurs . »Rapport
Bruntland ;p14httpp://www.diplomatic.gouv.fr/fr/sites/oryssee-developpement-
durable/files/5/repport_brundtlpdf
5 Jean-Luc BUBOIS&Francis-Régies HIEU, La dimension Social de développement durable de la pauvreté ou
durabilité Sociale. Dans le livre :Jean Yves Martin avec le concours de Guillaume LEROY, Développement
durable؟IRD institut de recherches pour le développement, Paris2,P73.
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:
- :1من االنتقادات الموجهة 

فقد أشار الزمني.

المالي.الماضي
لتكنولوجيا.

.
" 19922سنة" مؤتمر قمة األرضالصادر عن:

)(" "اعتمد 
لكن3.نتیجة لالست،

12 .
حتى إعمال ایجب:"بنصه4نالثالث من اإلعال

وه." 
:5یتمیز هذا ا.

،فهي - 
.المحافظة على التنوع البیولوجي

رصید الطاقة و ال یتضاءل - 
.مع مرور الزمن

:على)ب
6

:واضحة

:لـ.23العایب عبد الرحمان،:1
Paul DEBAKER, les indicateurs financiers du Développement durable, éditions d’organisations, Paris,
France,2005 ,pp16-18

.21.األولى111992و 03عقد المؤتمر في2
33.

4 Principe3 Déclaration Rio : « le droit au développement doit réaliser de façon à satisfaire équitablement les
besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures. »

.Sylvie FERRAN27نتائج لـ 5
:"200201سنة 30قطر رقم دولةمثال قانون 6

".
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:1في 
م إدراجه ضمن عدة نصوص صادرة ثم ت19942

01/20.3القانون رقم- :منهادةالجدی

":التي تنص03/0203القانون رقم- 
 ".4

.5

وفقا (6ا03/10القانون رقم -
مفهومالمستدامة":تنص04في المادة )ألح

".
و على خصائص إدماج ) (اعتمد ف

.
7المستدامةر الكوارث في إطاری04/02رقم قانون ال- 

بیئتها على العموم من ":08المادة تقضي 
..."هدفاالندماج ضمن 
یتداولصار ا المصطلحهذاستعمال غیر أن 

،وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،أین ،قطاعاتالالعدید منضمن برامج و قوانین 
أدرج

.8

1995فبرایر02: 95/101:الفرنسيفي القانون 
L201-19"المستدامة هدفت

ال:"3دة ) ملغى(1983بینما في قانون البیئة لسنة1
"...

،یتضمن إحداث المجلس األعلى 1415251994رجب21المؤرخ في294/465
.1995لسنة 01

.77،عر ججوتنمیته المستدامة،ی1422122001رمضان27ؤرخ فيالم01/20رقمقانون 3
.11،ع ر ج2003فبرایر16142317المؤرخ في03/01قانون رقم 4
5 :31.
.03/10قانون رقم 6
ارث تسیر الكو ،131425252004المؤرخ في04/20قانون رقم7

.84ع
823.

9 L201-1 Loi n°95/101relative au renforcement de la production de l’environnement : « …l’objectif de
développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
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.نتالندر ،"
2004

.1

:في الفقه القانوني)ج
في تحلیل 
ونه 

2"." و" "عبر االعتراف 

"
تناسب اهتمام و

بدیل و مختلف عن النموذج النظام العالمي الجدید،
جدید یتزامن بروزه مرجعيإطار

."3

3(:
:4تت.

: )أ
االستدامة ضمن 

،خاصة و أن ا5صناعياإلنتاج الو أاإلنتاج الزراعي ...مستمرة 
ق إنشاء صندو )TIETENBERG)1984األستاذ6.اإلجهاد البیئي 

1 Préambule de la charte de l’environnement 2004 : « afin d’assurer un développement durable ,les choix
destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et
des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. » Art06de charte de l’environnement 2004, JORF
n°0051 du 02 Mars 2005 :«les politiques doivent promouvoir un développement durable .A cet effet, elles
concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement de développement économique et progrès
social. »

226.
.95عبد ال3
4123.

5 Joseph H Hulse, Développement Durable, un avenir incertain, Avons-nous oublié les leçons passé ? Les
Presses de l’Université LAVAL, PUL, Harmattan, Paris  ,2008, P40.htpp://google.book.

.124سمرةبوسطیلة6
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1.غیر المتجددةاإلیراداتاستثمار 

:منها2یرتكز هذا 

.
:)ب

3.البیئيالتوازن على األخص للموارد غیر المتجددة و الرشید

ت:4
الخ...

:)ج
5

بین الجنسین مساواةالو الصحة و لفئات المجتمع،في مجال اللل
6...غیرهاو

تسعى من خالل القطاعات
استقرار النمو :8منهاه.7ل

 ،.
4(:

اتجاه یدعو :9اتجاهاتثالثة 
).()(.

 ).(
:)أ

1Cité par HATEM Fabrice, « Le concept du développement soutenable »,Revue économie prospective
internationale,4 ème trimestre, N°44,1990, p103.sur cite électronique.
2Karen Délchet, « Qu’est ce que le développement Durable », Collection AFNOR, «savoir », France,2004, P12.
3 Josph H. Hulse, op.cit, P40.
4 Karen Délchet , op.cit, PP11-12.& Jean Yves Martin, Op.cit,P76.
5 Jean Yves Martin, Op.cit,P77.
6 Josph H .Hulse, op.cit, P40.
7 David Reed (dir) Ajustement structurel, environnement et développement durable, L’Harmattan,
Paris,1999,P34.http://google book.

8100.
9 Voir : Francois Halem, Développement du Développement durable, ou blocages conceptuels ?Christian
caméliau, tiers Monde per 56 eTom 35 n°137 ,1994 ,sur sitehttp://www.persee.fr/issde/tiers-0040_73(-
_1994num_35-137 ?sectionld=tiers_0040-7356_1994num-35_37_4850
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و أنها تسعى لتحسینرت ظهأن ا،
" " في هذا اإلطار نجد.ظروف اإلنتاج

و اله
لاالجتماعي و تساهم في تح

.1

:البیئي)ب
في 1964سنة ""و"جون ستوارت میل:"

1972سنة" ".)مستقبل األرض(
"میل"و" سمیث"

ر جدید عن التن"أن هذا ا،)(

هو الرأسمالي أن النظامتوصل3""2"الحضارة الصنا
البیئة  بل هي ال تلوثألنهاالوحیدة هي الأو 

4.الوحیدة التي تعتن

.و ...
:االتجاه المعتدل/ ج

االتجاه المعتدل،یدعو 
.

) لجنة برونتالند(.هو اتجاه متطرف
.5

5/:
نة سسبتمبر 25-27

هي خ) (20156
القضاء :هذه الخطة.)169(و) هدف17(و)إعالن(منتتألف 2030لعام 

.97& .45:أنظر1
298.
.:من مؤلفاته 3
.99-98ص4
.57-56:، و أنظر5100

6 United Nation,General Assemmbly, A/RES/70/1
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على الفقر،
و االبتكار و 

في البر،السالم و العدل،المسؤوالن،العمل ال
1.هاهذه األهداف تأخذ بها.األهداف

: الفرع الثاني
) (مجموعة نصوص دولتشیر لها 

على األمم ) (
المتحدة 

3هذه الخصائص.2

.)ثالثا() () أوال(في أساسي 
: أوال

ت )اإلنسان("األول
والتوازن .المدافع علیهافه،4"...

ستعمال االإلنسان ا.علیها
نه .االستخدامال خوف منه على التوازن البیئي إذا أحسن ، من طرف اإلنسان 

على هذا التوازن، 
5.إنجاحها، قصد 

 :

1 ::
goals/-development-http://www.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable

األمانة العامة . 2030: و أنظر
152017.

http://www.lasportal.org/ar/councils/economicalsocialcouncil/publishinglmages/lists:Ministerialcouncil/Alltems.
pdf
2 United Nation ,General Assembly, A/42/427 : « 27/Humanity has the ability to make development sudtainaible
to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability  of future générations to meet
their own needs… »p24.

.32: و أنظر
.38-33ص ص ، : خصائص تناولتها3

4 Principe1 Déclaration Rio :« les êtres humains sont centre des préoccupations relatives au développement
durable.ils ont droit … et productive en harmonie avec la nature. »

533.



26

إ "الثالث
فا1."

.2

تعتبر أن اإلنسان حیث ،إلى 
الله لهذه الموارد و 

3..انتفاعه بها

إدماج :ثالثا
":4" "من إعالن 

 ."
للموارد

.5

هذا و ، ات 
1992.6

:الفصلنتیجة 

ة تندرج ضمن األمر 
عالقة تواز 

04
03/10.

1 Principe 3 Déclaration Rio , principe déjà cité dans la page 20.
234.
334.

4 Principe 4 Déclaration Rio : « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement
doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut  être considéré isolément. »

537.
.15عبد الفتاح مراد، مرجع 6
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الفصل الثاني

قانون "
" التالقي

1،
:

.البیئة في القانون الدولي العام: 
.: الثاني

البیئة في القانون الدولي العام: 
الخ ...: 

القانون الدولي 
.الخ)...الثانيالفرع(، القانون الدولي البیئي)األولالفرع(اإلنساني، القانون الدولي لحقوق اإلنسان

القانون الدولي لحقوق اإلنسان و البیئة:الفرع األول
القواعد مجموعة :"

2."و الحرب

إلى حقوق 
،و السؤال هل ینص القانون )(و أخیرا حقوق الجیل الثالث)(، حقوق الجیل الثاني)أوال(الجیل األول

الدولي لحقوق اإلنس
حقوق الجیل األول:والأ

1966،3.1

1 Michel PRIEUR, Op.cit, p6.& Raphael ROMI, Droit et administration de l’environnement ,Ed
MONTCHRESTIEN, Paris,1999,P5.

.11،ص 2009مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسانعمر سعد هللا،/د2
.161966مؤرخ في )21- د(ألف 2200اعتمد و عرض 3
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مضمونهغیر أن.العهدلم یتناوله بیئةاإلنسان في 
زع السالح و 

)(منع استخدام األسلحة
.رفاهیته
.2

حقوق الجیل الثاني:

الدولة ،هي حقوق تحتاج إلى تدخل إیجابي من1966
یتناول العهد 3...

1112.4

لحقوق اإلنسان)ا(التتناوله
و 1948

،1969لسنة1950لسنة
في نص 2004،و...العامة
) و(الفقرة 39المادة و في نص ) البیئة(38المادة

).التلوث البیئي(
). بیئة(198124

حقوق الجیل الثالث:ثالثا

الحقوق أحد هذه) (.
.

:ثظهور حقوق الجیل الثال)1
ال تزال محل نقاش و الظهرتحقوق التضامن

.جدل

.29فاطنةطاوسي1
.33-32طاوسي2
.30، ص فاطنة، نفس المرجعطاوسي3
.1966لسنة4
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.
.1

و ال.
، و إنما تتطلب 

.تضامن الدول في المجتمع الدولي لكفالة تلك الحقوق 
التي حقوق الجیل الثالث انطلقت 

أین اعتبر أن ،2

3.األولى" "في إعالن 

4.و 

في 
":ال، من خالل ما ورد في 

آخذة في الدوليالتعاون 02

 ".
:میزة حقوق الجیل الثالث)2

:5) البیئة( تتمیز حقوق التضامن 
:من حیث األساس)أ

.
)الجیل األول و الجیل الثاني(یتم : من حیث الوسیلة)ب

بینما وسیلة احترام .

.

130.
a un droit fondamental à la liberté à l’égalité et à des conditions del’Homme«:Déclaration StockholmArt012

»dont la qualité lui vivre dans la dignité et le bien être…environnementvie satisfaisantes, dans un
3 Art01 Déclaration RIO : « les êtres humains sont au centre des préoccupations relative au développement
durable ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. »

.30فاطنةوسيطا4
.31نفس المرجع، ص5
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:من حیث الهدف)ج
.

القانون الدولي البیئي: الفرع الثاني
):"حسني أمین/أ(القانون الدولي البیئي،أحد فروع القانون الدولي العام،عرفه

على " العوضي"و عرفته األستاذة 1."
":أنه

".2

لذا سوف نخصه
).() ثالثا(أطرافه) (مراح) أوال(موضوعه:المعلومات من حیث

موضوع القانون الدولي البیئي:أوال
--

3

.4

.البیئي،مؤسسا

1972
5.هذا القانون 

مثل 6
1954لسنة لندن

1956و .1976

عبد عارفنبراس:، ورد في130،ص11992
،ص 2014سنة مبدأ،األمیر

17.PDF
.18-17نبراس عارف عبد األمیر،نفس المرجع، ص ص2
،دشتي3

PDF.24ص ، 2010
417.
/Michel Prieur, Op.cit, P17: أنظر& .18، األمیرنبراس عارف عبد 5
50032360تشیر التقدیرات أنه یوجد أكثر من 6

1972.
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ةالمتعددو.االستخ
1902.1

إعالن :"
" "و .1972لسنة " 

اإلعالنات لتجنب هذه تهدف.،1992
)(2:

 -.
 -

 .
و و القرارات 

:.الصادرة
1(:

:
- )مؤتمر البیئة و اإلنسان(: 1972)أ

03المؤرخة یوم 2398-
1968

.3

: 4ما یلي26هذا اإلعالن تضمن .لل
(من المبدأ الثاني- 

 .(
(21إلى المبدأ من المبدأ الثامن- 

(.
(25إلى المبدأ 22من المبدأ - 

.)العابرة للحدود
.26المبدأ - 

1: :17-18.
.97/ أ&أخام/د2
3:17-19.

4Yves Petit, Droit de l’environnement ,1/Principes et institutions, La documentations Française,2011, P3.
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109:)ب
:1تنصب حول ثالثة محاور

)(یتناول :المحور األول
:المحور الثاني

...
:المحور الثالث

PNUE."برنامج األمم المتحدة للبیئة"

صدر عنه :1982)ج
2.""إعالنا اعتبر أن 

اعتمدت :المیثاق )د
198224.

.3

14-4في إطار " "صدر إعالن :1992سنة )ه
بإعالن ،ت4)(أول قمة، 1992جوان 

هو المحور اهتمام الاألولالمبدأأهمها،مبدأ 27
.5

فیتعتبر خطة عمل للتو :)و
موزعة ما بین النمو )فصال40(

.6

6.تجسیدها

(صدر اإلعالن في إطار المؤتمر العالمي:2002إعالن جوهانسبورغ سنة )
37) جوهانسبورغ() 

.

.21- 20، ص صعلي سعیدان،مرجع1
2 Nairobi declaration 1982 http://www.un-documents.net/nair-dec.htm

325.
4

-،)أجندة(21برنامج العمل في القرن -:درجة الحرارة، خلص
.–-:" "إعالن 

Yves Petit ,Op.cit, P5.
5Art01 Déclaration RIO : « Les être humains sont au centre des préoccupations relative au développement
durable ils ont droit à une vie saine productive avec la nature. »

670.
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2(:
-:ذلذا ن.موضوع البیئة

و 1992لسنة- ،1972لسنة
- ،1989لسنة -،1992لسنة

.1992لسنة-،1992المتحدة المت
،1998سنة

1...1992النفطي سنة عن األضرار الناجمة عن التلوث 

ون الدولي البیئيا: 
:2في ثالث مراحلمسار القانون الدولي البیئي تمثل ی
،)1972- 1902من سنة(: المرحلة األولى)1
المیثاق ::منها

.
أین ظهرت العدید من ،19721992: )2

PNUEإنشاء برنامج األمم المتحدة للبیئة : 

أسندت
.مواجهة مشاكلها

إلى یومنا،هذا المؤتمر 1992في :المرحلة الثالثة)3
.

القانون الدولي للبیئيأطراف:ثالثا

 .
:الدول)1

.3

2(:

.73- 65: أنظرلمعلومات أكثر1
2 :16-31.
.97أ3
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أن ل هذه األطراف ك
.

1. ل

:
الحذر                :أهمهامن 

2.و التضامنأالتعاون مبدأ الملوث الدافع و مبدأ ،)( )( 

précautionPrincipe de: )اال(مبدأ )1

من إعالن )الخامس عشر(المبدأیتناوله.غیر الموجود
.ر البیئي3

":و اعتبره أنه المبدأ
تال

."4،.
2(:Principe de prévention

ا
لیل من االبتكارات ،5

131.
2 :

"القانون الدولي للبیئة المفهوم و التطور"،:أنظرللمزید ...المستدامة
:و أنظر.197- 194صص ،2009الخامس،سنة 

:انظر& .1992سنة.162،ص2013
دمحم،

PDF. 55،ص2009/2010
& Catherine Roche, l’essentiel du Droit de l’environnement, 3ed, Gualino, lextenso éditions, Paris,2009, p27-
28.&Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Droit international De l’environnement, Etudes internationales,
Pedon, Paris, France,2ème 2d, 2000,  pp110-134.&JEAN –Francois Neuraty, Droit de l’environnement,
BRUYLANT BRUXELLES,2001,PP64-94.
3Principe15 Déclaration RIO1992 « Pour protéger l’environnement des mesures de précautions doivent être
largement appliquées par les Etats selon leurs capacités, En cas de risque de dommage graves irréversibles,
l’absence de certitude scientifique absolue ne doit servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de
mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. »

03/10200الفقرة السادسة من قانون رقم03المادة 4
absence de certitudeselon lequel lprécautionle principe de:«1 code rural Français-L200’:القانون الفرنسي

compte tenu des connaissances scientifique du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves irréversibles à l’environnement à un cout

économiquement acceptable. »
5 Catherine Roche, Op.cit,P26.
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الخامس المادة المبدأ من خالل
1.عشر

:"الفقرة الخامسة03/1003في القانون رقم تناول الم

."شخص
payeur_PollueurPrincipe:مبدأ الملوث الدافع)3

،.
مبدأ ال

سعر التلوث،:المبدأیتضمن 2.السادس عشر
.3

"و 

".4

:و التضامنأمبدأ التعاون )4

في " "
5.المبدأ 

ا: ا

...

1Principe 15 Déclaration RIO1992 : « Pour protéger l’environnement des mesures de précautions doivent être
largement appliquées par les Etats selon leurs capacité... »
2Principe16 Déclaration RIO : « les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internationalisation
des couts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon
lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le cout de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et
sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement. »

تعاون من قبل منظمة ال261972المؤرخ یوم72/128
عبد القادر دمحم، مرجع :أنظر.1974نوفمبر14المؤرخة یوم197474/223و دخل حیز التنفیذ سنة.

55.
3 Catherine Roche, Op.cit, P28.

..0303/10المادة 4
5Principe 24 Déclaration Stockholm : « Les questions internationales se rapportant à la protection et à
l’amélioration de l’environnement devraient abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou
petits sur un pied , sur un pied d’égalité. Une coopération par voie d’accords multilatéraux ou bilatéraux ou par
d’autres moyens appropriés est indispensable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les atteintes
à l’environnement résultant d’activités exercées … »
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و ) الفرع األول(البیئة نعالج 1.
).لفرع الثانيا(البیئة

بیئة في نصوص القانون العامال: الفرع األول
)أوال(

).(
دستور عتراف الاال:أوال

البرتغال  في دستور ،في عدة دول 
منها  لدول و دساتیر ، 19784في دستور لسنة،19783لسنة في دستور ،19752لسنة

...5

داخل دساتیرهار في تصنیف البیئةإال أنه تختلف الدساتی

.فقر 
6.ي الدستورمن خالل میثاق البیئة المدرج ف

،)(أما الجزائر
و لم یتم 7.

.:" 688المادة2016
 .

 ".

.104فاطنةطاوسي1
)1975البرتغال سنة .د.(." :" 66المادة 2
)1978."( :"33المادة 3
)1978.(." :" 1فقرة54المادة 4
،الحبونيیونسمنصور:5

http://sec.mans.eg/faclaw/arabic/megala/documents/50/20pdf.02-15المنصورة،مصر،ص ص
615.104.
1976و دستور .64ج ر . 1963سبتمبر 10. 1963سبتمبر19638دستور7

1989و دستور 94، عدد رقم 1976نوفمبر 24ج ر مؤرخة 1976نوفمبر22یوم 76/97أمر رقم 
199628معدل بدستور 09، عدد رقم 1989مارس01،ج ر مؤرخة في 1989فبرایر 89/1828رقم 

.76، عدد رقم 081996، ج ر مؤرخة في 1996
.201714مارس 06المؤرخ في 16/01م 8
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.:"19تناول في المادة ی
.تحمي الدولة 

.
".

:

الخ،  )...(

1. الخ...

:القانون الجنائي البیئي)1
القانون الجنائي

.2

.3

في المؤت1972سنة ،
تقضي التأكید على اعتماد جزاءات ،77رقما

2008ثم سنة 4.
99

.5

الدول العدید منهذا 
االعتداء على (87المادة:6منها قا

1 Voir, Michel Prieur, Op.cit, P12.
دار ، دمحممصطفىأمین2

، محموددمحم:أنظر&.و حول تعر 20018للنشر،سنةالجامعة الجدیدة 
.200،ص2014،سنة1"،

جامعة سطیف، ،)(،مرادلطالي3
PDF.15،ص2015/2016

./د4
namper=p3-gearabic&idpa-http://www.tqmag/net/body/asp§field=news

5Damien Roet, Naissance du droit pénal européen de l’environnement (a propos de la directive 2008 /99/LCE du
du  parlement européen   et du conseil du 19Novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le
droit pénal. http //www.persee.fr/docAsPDF/reden1283-8446_num_13 3 2104pdf

66/156نصوص تعدل أمر رقم . 1975یونیو17المؤرخ في 75/47، أمر رقم1995فبرایر25المؤرخ في95/11رقمأمر6
.1966یونیو 08المؤرخ في 
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396المادة.)
الغش في (2فقرة433المادة ،)(2فقرة

(.
:البیئيالقانون )2

.1

3(:

"ي"

ؤولة عن التدهور البیئي في حالة عدم تنفیذها للقانون أو تهاونها في ذلك فهي مسؤولة عن 
قانون (

الل ..).
2".البیئي"

:)أ
مجموعة اإلجراءات و القیود التي تفرضها اإلدارة على األشخاص من أجل المحافظة على "

القانون فروع3."البیئة

س

.لقوانین البیئة

.4ع التلوث و الحد من انتشاره
:)ب

في إطار 

1

.78، ص 2014األولى،سنة 
.77أحم2
.14:أنظر3
.مداخلة على موقع النت، 4- 3ص ص،""نورة موسى، /أ& الطاهر دلول /د4

http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CDManifestations%5civilisation%202007-2008/1.pdf
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قد یتسم 
.1.

:
معروف أن الال

لتي استخلصها ا
2.)،أمن عام(القضاء في عناصره 

والدهم و أعراضهم و العاماألمن- 
تدخل البیئةو ...

العاماألمنضمن 
.مخاطر التي تهددها

و أكثر من ذلك فإن
3،البیئياألمن

.4.س
الضوضاءالعامة- 

5. السمعيالتلوثاآلثار الناجمة عن 

.ماكن العامة
و أن لألفراد 

.6

العامةالصحة- 

135.
234.
324
25نفس المرجع، ص4
.27نفس المرجع،ص5
النظام6

.27،ص2003/2004الحقوق،جامعة تلمسان،سنة
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و البیئة . 
1.تخلص من القمامة و معالجتها

:

.
الخاص  في اإلیندرج ال،في مجال البیئة

ات 

.في المحافظة على التوازن البیئي
2.لقطاع البناء من أثر في التلوث البیئي

:)ج

:3

)
.، التي ) التأثیر

هو نوع من ...) ( 
.ل

: الفرع الثاني

فلم ،مخاطر التي تهدد البیئة 

) أوال(4"قا". 
).(

أنظر& 4الجزائر،ص/أ& الطاهر دلول/د1
28

.31-29ص ص : &.246
3 :49-52.
4:22.
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القانون : والأ
.

1( :
"القانون البیئي هو

و تحدد ه،
عرف في و .لقانون 1."

و المال المجال الداخلي،
2).الهدوء العام(و المناظر ) البیئة المنشئة(

األوضاع :
إنه 3.األرض

لكن السؤال . 
هل یوجد فعال قانون بیئي؟

2(:

...عدم اضمحقوانین تضمن 
أین بدأت 1972.عام 100إلى ما قبل حوالي أكثر من 

ي 

4الخ...في األنهار حفاظا على الصحة العامة

...
للبیئة في الكثیر من البلدان  هو منفصل

5".البیئةقانون "

.

.39& .69) حوشین رضوان(1
2Philippe Ch. -A.GUILLOT, Droit de l’environnement ; ellipses édition marketing SA,1998, Paris France,
1998,P6:« ensemble des normes juridiques  et polices administratives visant à préserver la nature, le patrimoine
(environnement  crée) et le voisinage (tranquillité publique).

.24-23،ص ص دشتي3
470.
.40-39: أنظر& .69، ص أحمد 5
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.
:

. و النص األساسيالعامة1الخ...1969المتحدة عام
.2003ثم القانون الجدید سنة 1983

.أو الجانب الجزائيأو الجانب المدني
3(:

عدة 
:2مصادر

(:صادرم)أ
.والقضاء الدولي)الملوث الدافعمثل مبدأ (و )1969

.و العرف أو الفقه)الال( :)ب
 :

) /د( .)قوانین متخصصة(
،،،وهي القوانین التي تعتبر البیئة)(

،
.3

: من بین هذه القوانین نجد
:، الخ...

، الخ...:، الخ..الخضراء
 : :

......
...الخثالتلو ، الصناعي

الخصائص الممیزة للقانون البیئي: ثالثا
:4حسب المختصین 

.27- 25/ د: أنطر& . 170
.75-72ص ص:2
.27- 25/د:و أنظر& .71ص 3

: و أنظر475-77
http://www.tribunaldz.comLfroum/p2056K، 6ص.
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: قانون حدیث النشأة)1
.

القانون البیئي تتمیز أنها،د قواعأنحیث: )2
.1

3( :
.

4(:
األنظمة 

.
5(:

فالقواعد الناظمة للبیئة واردة في قوانین متعددة ... و غیرها
.

:الفصلتیجة ن
نجم عنه ظهور ،تعرف اهتمام المجتمع الدولي،ما- 

القانون الدولي العام،و بروز فرع قانوني جدید هو القانون 
.ر القانون الدولي لحقوق اإلنسانالدولي البیئي،فضال عن تناول البیئة في إطا

و التي تستمد من القانون القانو 
"،منها ) من المعاه(الدولي

لوضع حد للتدهور البیئي و ،192003المؤرخ في 03/10رقم

الخ..
هذا ما نتج عنه بروز .القانون الخاصالقانون العام ومنمتناثرة بین فروع مختلفة من - 

.فروع قان

1 Voir : Michel Prieur, OP.cit,P6.
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الثالثالفصل

مما 
القرن الماضي تسارع إلى إصدار ،جعلتها سنوات الثمانینات من و تدهور بیئي

.
التي تتناول موضوع ة

قوانینالفي مختلفثم ،)األول(1في مجال القانون العام البیئة في الجزائر،
).الثاني(الجزائر

في الجزائر: 

62/157
و قانون ) 1938المعدل (1844ة

1827.2

،غیر أن الجزائر 

(و .3
اهتمام ،4)

.العصرنةالتطورات التي اقتضتها 

)الثانيالفرع()األولالفرع(رالدساتی
.)الثالثالفرع(

26المؤرخ في 75/58أمر رقم (1780
:"تنص) 78یتضمن القانون المدني، ج ر عدد1975سبتمبر

".
.30:أنظر2
الغش في مواد (2فقرة433المادة ،)197553یونیو17المؤرخ في75/47لقانون رقم(3

).( 2فقرة396ادة ،الم)
نون رقم القاو .27منشور في ج رج ،عدد رقم ،198167/24یولیو04یومالمؤرخ 81/09قانون رقم 4
.07، منشور ج ر عدد رقم 198169/38فبرایر14المؤرخ في 81/02
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: األولالفرع
)أوال()(

)2016()(.
بیئة في الال:والأ

"1963من دستور 16المادة ضمنياعتراف 1تتناول
/22:"1976من دستورسنة151و نص المادة"

النظام /23/24
1989في دستور سنة و ".

،والبیئة
115.

199655:"
::" 122دة و نص في الما..."

.القواعد العامة المتعلقة / 19
20 / .
21 /.
.النظام العام / 22
23/
النظام العام للمناجم و المحروقات،/24
25 /".

.إذن 
2016بیئة في الال:

تم االعتراف الرسمي و ،20162
.بیئة:" تنص68المادة

.البیئة
." البیئة

تضمن الدولة االستعمال الرشید للموارد ":19
.
.تحمي الدولة األراضي 

.".

.1989دستور،1976دستور سنة ، 1963سنة دستور 1
216/01.
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المصادق علیهالبیئة في ظل اا: الفرع الثاني
ندوة 

التي تعتبر أول- ،1972
عبرت -

.1

و نص على 1992لسنة " "ت الجزائر في مؤتمر قمة األرض 
ي و 

و 2002لسنة) (.

3...22009.الئقة لكل شعوب المعمورة

4انضمت و صادقت على العدید من االتف

، )أوال(ا:
:)ثالثا()(
)( :والأ

،و ذلك منذ سنوات 
:

1(1968:
تحت إشراف منظمة الوحدة ، 1968سنة الجزائرمنعقدة في مدینة اإل

 .
.111982یوم المؤرخ82/4405

.37و 21: حول موقف الجزائر أنظر1
.03/10أخذت الجزائر بنتائجها في سن قانون البیئة رقم 2
ساسي: للمزید 3

3
PDF.95-70السنة، ص ص

سنوات الثمانینات و في .حوالي ت419621983
.فنجد أنها قد انضمت و صادقت على عدد معتبر1983سنة 

.
1403111982صفر25المؤرخ في82/440مرسوم رقم 5

.196351سبتمبر 15
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2 (1971:
" رامسار"نعقدة في مدینة 

1982.1سنة الجزائر انضمت إلیها ،1987

3(1973:
،1973ومای03یوم ) (موقعة بواشنطن 

1982.2سنة

4(1977:
1982.3سنة )مصر(لقاهرة 1977برایرف05

5(1989 :
، 1995سبتمبر 22)(عدلت بجونیف،1989مارس 12أبرمت

.
.20065سنة للتعدیل و انضمت 19984سنة 

نظرا ألن لكن 
1991ینایر29یوم) (

.6

:1992لسنةتا)6

111982ـ1403صفر25المؤرخ في82/439مرسوم رقم1
ج منشور ،)إیران(برامزار 1971فبرایر سنة02الموقعة في 

.51رج عدد 
091403251982المؤرخ في82/498مرسوم رقم 2

ج رج، منشور .1973مارس03
.55عدد
یتضمن المصا1403111982صفر25المؤرخ في82/437مرسوم رقم بموجب3

.197751فبرایر 05
1998ومای16المؤرخ في 98/158رقمالرئاسي المرسومبموجب 4

32.
2006مایو24142722المؤرخ في 06/170مرسوم رئاسي رقمبموجب5

.35،ع ر جج،منشور 1995سبتمبر22د المعتمد بجنیف في نها عبر الحدو 
أوتفات یوسف،: 6

PDF.112،ص)132012(1
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تسعى ، 19951سنة ،صادقت علیها الجزائر 1992یونیو05یوم 1992
 .

و ،20042سنة 2000ینایر29

.
7(1994:

47/188القرار رقم 1992المتحدة سنة 
21.

.1996دولة و دخلت حیز التنفیذ سنة 1994187علیها سنة 
1996.3سنة و قد صادقت علیها الجزائر .تصحرالبیئة من ال

2016:
-.4.5

 :
1963.

:

،1995یونیو141606محرم07المؤرخ في95/163مرسوم رئاسي رقم 1
.32،منشور ج رج، عدد 1992یولیو 05و في 

،2004یونیو19142508المؤرخ في04/170مرسوم رئاسي رقم2
.38،ع  ر جج، منشور 2000ینایر29

،1996ینایر 141616ش19المؤرخ في 96/04رقممر األ3
 /17

.03ع، منشور ج ر ج، 1994یونیو
،2016مارس23143703المؤرخ في16/92مرسوم رئاسي رقم 4

.15ج ر ج،عمنشور.202015
یتضمن ،132016المؤرخ في ـ16/264مرسوم رئاسي رقم5

.61منشور ج ر ج،ع. 2015مارس 10
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1(:
،1949سبتمبر24في روما یوم أبرم االتفاق 

.111967الجزائر یوم 
2(1954:

وقد انضمت الجزائر 1954ومای12یوم) انجلترا(موقعة بلندن
. 1963سبتمبر 11:المؤرخ یوم63/344

.1

3(1966:
من طرف 19662ومای14یوم" "موقعة بـالمحافظة على اسماك التونة 

وذلك نتیجة إهدار األرصدة 2000.3نوفمبر28:یومالمؤرخ 2000/388الجزائر 
.

:1969لسنة)4
،1967سنة)(

28-10النجلترا،قامتمأما
في 1969نوفمبر

أو
1975.4

98/123.5و صادقت علیهاالجزائرعلیهاتوقع

5(
:1976لسنة

دعت األمم المتحدة إلى عقد ،حیثنظراوضعت
1976فبرایر02

.6

مشان1
SCAEK،29ص ،2011/2012جامعة سطیف.PDF

.1992جوان 198405یولیو 210
373.
.30مشان4
،211416181998المؤرخ في 98/123مرسوم رئاسي رقم 5

.25رج،ع منشور ج . 19921969
.30مشان 6
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1995سنة
.

1980،1

المرسوم الرئاسيو 20042أب28: المؤرخ یوم04/141رقم 
.المصادقة علىتمت 20063نوفمبر 14: المؤرخ یوم06/405رقم

6(
1976:

81/02انضمت له ،161976)(وقع 
1981.4ینایر17:المؤرخ یوم

7(1982
،1982في الدور إبرامتم 

تعالج،101982یوم) جاما(
5.،حیث

1996.6سنة 

:ثالثا
1(1985:

نهإذ أ).النمسا(1985مارس22یوممبرمة
قرر برنامج األمم المتحدة ) (

11دولة و53الفنیین من 1981للبیئة في الدورة لسنة 

،1980ینایر 08140026المؤرخ في80/14مرسوم رقم 1
.05ج رج،عدد منشور.1976فبرایر 16

،081425281998المؤرخ في04/141مرسوم رئاسي رقم2
.28ج رج ،عدد منشور . 1995یونیو 10

،2006رنوفمب142714شوال22المؤرخ في06/405رئاسي رقم المرسوم ال3
.74دد،عر ججمنشور ،1995یونیو10

، 1981ینایر11140117المؤرخ في81/02لمرسوم رقما4
،ج 1976نوفمبر 16

.03رج عدد 
531.
یتضم،1996ینایر141622رمضان 02المؤرخ في96/53مرسوم رئاسي رقملبموجب ا6

06.
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)(1.
المؤرخ 92/354انضمت الجزائر 

البیئة في المجال العلمي، التقني و القانوني، اعاما1992.2سبتمبر 23

.3

2(1987:
و عدل سنة ،1987سبتمر16یوم) (أبرم 

1990.
اف في ر :"

...
"...

4.توفیر التعاون المالي و

إنتاجالتزمت الهذه النصوص،في إطار 
المؤرخ یوم :20102000/73

إنتاج الموادو التزمت 012000.5
6.المستعملة أو المجددةاستیراد و تصدیر المواد

13/110
2013.7مارس17

3(1992:
في إطار اال
تهدف ، 1992ومای09یوم" "مؤتمر

.29مشان1
،1992سبتمبر 25141623المؤرخ في 92/354مرسوم رئاسي رقم 2

.69، ج رج، عدد 1985مارس 22یوم 
3 Yves Petit, Droit de l’environnement ,2Domaines et réglementations, La documentation Française, 2011, P3.

4.
93/165یتمم المرسوم التنفی2000أب26142001المؤرخ في2000/73مرسوم تن5

.199318یولیو10المؤرخ في 
.022000/73المادة 6
المؤرخ في 71707/2007

.2007یونیو 30
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صادقت الجزائر على االتفاق.ر و تسمحللخط
1993.1أب10: المؤرخ یوم93/99

4(1997:
یهدف ،211997م

ثالث أنواع من 
.:الغازات

.
.20042أب28: المؤرخ04/144المرسوم الرئاسي رقم 

البیئة في :الفرع الثاني

فمختلف النصوص .
.

) أوال(
).(

قو :والأ
و  67/243سنوات الستیناتعرفت الجزائر

،69/384إصدار 

 .
1981.5

124.
یتضمن ، 081425282004المؤرخ في04/144مرسوم رئاسي رقم 2

.29ج رج،عدد . 111997
306.
..50،عدد رقم 4
140226صفر 29المؤرخ في81/379المرسوم رقم :5

981،52.
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 :1/ -81/091،
و 1391

1392
ت حدد281/267...

3.
81/024رقم -/2

المحدد 81/379...:في مجال
.5

، 83/036قانون رقم المتمثل في ال،1983لكن سنة
":منه07

ألجل ."
نص ،90/098و 90/708

نعالج هذه .
:

:)ملغى(90/08) 1
-

المحافظة على النظام العام و األمن العمومیین و النظافة العامة،القضاء على الحیوانات :منها
.9الخ..

تتمثل في )(للمجلسو - 

10.الخ...

.،)ملغى(1981یولیو04مؤرخ في 81/09رقم قانون 1
JIL..Center/HOME.5فاطنةطاوسي2
121401101981المؤرخ في81/267األمر رقم3

.41یخص الطرق النقا
.،)ملغى(1981فبرایر14مؤرخ في 81/02رقم قانون 4
5.
683/03.
)ملغى(.15عدد1410071990رمضان12المؤرخ في90/08رقم قانون 7
)ملغى(.141007199015رمضان12المؤرخ في90/09قانون رقم 8
)ملغى(90/08من القانون رقم 75المادة 9
)ملغى(90/08من القانون رقم 107المادة 10
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2(90/09:
، 90/09رقمقانون التناول 

من (البیئة،نجدها منصوص علیهاالوالئيالشعبيالمجلسالختصاصات - :
،ا:،)82إلى المادة 55المادة 

،
،،

.الخ ...،
ام و مسؤول على المحافظة على النظأنه90/09القانون رقم اعتبره للواليو - 
و 83المادتین (و ) 96المادة(

84.(1

:
.19872سنة أنشئت توضع تحت : النظافة/أ

ال70/27:شرطة /ب
.81/2653المرسوم رقم تم إلغاءه بنص ،و 1970جانفي 22:المؤرخ
یترأسها الوالي،تسعى 94/2794:تللجنة/ج

5.الوالي،تسعى للمحافظة على 

:/د
96/606

.03/494.ید الوال
تنشأ  06/1981:/ه

.

JIL..Center/HOME.3فاطنةاوسيط: 1
1987جوان04140730المؤرخ في87/146مرسوم رقم2

.27التلوث،منشور ج رج،عدد
.40،عدد3
1994سبتمبر 17المؤرخ في 494/279

. 59لذلك،منشور ج ر، عدد 
20022002,02.06و قد استحدثت سنة 5

.17عددج، منه منشور ج ر 03حددت اختصاصاتها المادة .
و قد عدل .199607ینایر27مؤرخ یوم 96/60المرسوم التن6

.17200380المؤرخ یوم 03/494
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 ::
) 2012سنة(و ) 2011سنة(

:
1(:

اخول ،20112یونیو22یوم المؤرخ 11/10الجدید رقمقانون 
تناولهایالتي منها ،ع)103المادة(المواطن في تسییر الشؤون العامة 

:) 124- 103(ضمن المواد من
مثال لزوم،):(الفصل األول- 

.)109المادة (
مثال ، )و التجهیز:(الفصل الثاني- 

.)114المادة(
:3)124- 123المادتین (یتضمن نص،)الطرقات(الفصل ا- 
:للدولة علىة: 123المادة/ أ

للشرب،صرف الم
..نواقل األمراض المتنقلة

.
إشارات (و ) :(أضاف،)(

 ().(
).(حذف 

نجد أ:124لمادة ا/ ب
.

- ، حذف)(
).11/10قانون رقم (112مساهمة في استعمالها األمثل،و أدرج هذا في نص خاص وهي المادة

2006ومای31المؤرخ في 106/198
.37ج رج، عدد

.37عدد،،2011یونیو22المؤرخ في 11/10ون رقملقانا2
690/08فصل : 108و 107تقابلها نص المادتین 3

.77: و في هذا أنظر. 
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:ال)2
11/10

ممثال و ذلك )95-85المواد(تحت إشراف الوالي في 
:تتمثل في ما یلي1)95إلى 85(المواد- :تتناولهاللدولة 

العقار

ء و الهدم البیئة
.والتجزئة

.تبدو 
،)90المادة(

.)5ف 94المادة (

)03/10رقمقانون البیئة (
)111المادة .(

11/10من قانون رقم93استحدثت:- :
.2

3 (
من خالل اللجان التي ،12/073الجدید رقمانون خول ق

من ) 101- 73المواد(التي حددهاالصهذه .الخ...
.)11الفقرة77المادة (.-:بینها

-
.)الفقرة األولى81المادة (.البیئة

.القانون 80إلى 69المواد هي 1
"11/10من القانون رقم 93تنص المادة2

"...
. 201212فبرایر21المواف281433المؤرخ في12/07قانون رقم 3
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المجلس -
أعمال

)84المادة (.التطهیر و ت
.)85المادة(- 
المجلس - 

)86المادة (.
4(:

،12/07رقم
)12/07قانون رقم (114).124المادة(مداوالت المجلس الشعبي الوالئي

83/373رقم المرسومنظمهی
.1المحافظة على النظام العام

.
على اختصاص الوالي في منح 03/10یتناول

التدابیر )19المادة ( 
ي و ).25المادة (األخطارإلزالة

.11/022قانون رقم 
06/198قم

.و لجنة تالو یدعم3.

:

بدءا من ،أ تجسید العدید من النصوص البیئة
القوانین و )األولالفرع(03/10ثم قانون رقم 1983إصدار قانون البیئة سنة

الصحة ،1983،19841987
1988.

منشور ج من و المحافظة على النظام العام،،1983ومای28المؤرخ یوم83/373المرسوم رقم1
.22رج، عدد

،2011فبرایر143217ألول14المؤرخ في11/02قانون رقم2
.13ر ج، عدد

.37،عج،2006مایو 31المؤرخ یوم06/198م3



58

و مراقبتها و إزالتها،2001المستدامة سنة 
)الثانيالفرع(...2003سنة

الجزائر: األولالفرع

اللجنة 1974
1983و في سنة .1البیئة
)أوال(و ال
03/10رقمللمع

) .(
83/03رقمقانون البیئيال: أوال

تمثل في القانون البیئي ،
وقایتها من عوامل التلوث من جهة ،83/03رقم 

هذه 83/03القانون رقملتناو 2.
-:) 4إلى 2المواد (

 -. -
....
،

...البیئة
و هو نص ت.زائي

صدرت عدة نصوص 3.الرخصالقانوني و الوسائل التي من بینها نظام 
.4

174/156.
261.
قانون من ال69(3
). ال90/08رقم
،ا1987یونیو16المؤرخ في87/143-:منها4

،1990فبرایر 25المؤرخ 90/78- 25منشور ج ر ج ،عدد .
،1998نوفمبر03المؤرخ یوم98/339- .10عدد،جالبیئة،ج ر 

.82ج رج، عدد .
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تم،83/03ل
،:- :1صار

.-
.دافعالتنوع البیولوجي، الملوث ال،

. -
- .مراعاة هذه األخیر 

.الترفیهي
جراءالصنا

.المحافظة علیها من التلوث 
و إصدار 83/03

.

03/10القانون رقم : 
19: المؤرخ یوم03/10هو القانون رقمإصدار قتم،2003سنة

ائر في عدة 20082
.3

تدارك مختلف النقائص التي وردت في القانون ل
.83/03رقم

:أبواب هي114:08
فصول ةبخمس( أدوات تسییر البیئة :و )04إلى المادة 02المادة (: 

) 68إلى المادة 39فصول من المادةة( :اب الثالثو ) 38إلى المادة 05من المادة 
76من المادة (:و ) 75إلى المادة 69المادةمن(: و

و ) 110إلى المادة 81فصول من المادة ة(:و ) 80إلى المادة 
.)114إلى المادة 112المادة ( و )111المادة (:

: و یتضمن القانون الجدید في مضمونه ما یلي

.66سعیدان،علي :حول ه1
2.
3

PDF.47،ص 2012/2013
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مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي،مبدأ عدم تدهور :- /1

 .
.

:أد- /2

.یئة.
فأقر فالمشرع لجأ إلى آ

لو هي ضمانات . األشخاص في اتخاذ القرارات التي تهم البیئة إلى جانب الهیئات اإل
.1

3 / -

.الممارسات ضد البیئة
ة من التنوع البیولوجي، الماء، - /4

.
5 / -.

القوانین: الفرع الثاني
،أصدر  2

لمختلف األنشطة 
أن یترتب علیها تلوث 

.الخ..07/06تسییر المساحات الخضراء رقمقانون ،03/02رقم 

3

الحظر و :أرض الواقع و 

.5،عبد اللطیفعالل1
232.
2013مارس 17المؤرخ في 13/110م مرسو 3

2012یونیو10المؤرخ في 12/25و المرسوم التن،17
2012ینایر24المؤرخ في 12/03و المرسوم التنف. 35غیر

03.
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هذه القوانین نتطرق إلى نوعین من .النهى،اإللزام،ا
.)() أوال(:متخصصةال

قانون تسیی:أوال
أول 01/19122001.1

إطار فيالمعتمد یلبرنامج الوطني لتسی
.والمحافظة على نظافة المدن وإستراتیج

على ،في،القانون هذا ینص
و على

-24المواد(یتناول و2.و ).02المادة(اإلنسان
- 46المواد(المنشآتو ) 45-41المواد(شو.)28
49.(

الردم شاء و تجهیز مراكز الحد من المفرغات المتوحشة عبر إن-:3هدفبذلك و .)67المادة(تثمینها و إزالتها
...- .التقني

 :
02/224القانون رقم 

أدوات ).32-24(،أدوات تسیر الساحل)23- 17(و 16- 9المواد
).36- 33(تدخل في الساحل 

:الفصلنتیجة 
-

.
03/10إصدار قانون جدید رقم و83/03رقم

.

،15،1984:المؤرخ یوم84/378المرسوم رقم.177
.66ج رج، ع.

.34-33صص : 2
.13/ أ&/د: 3
.10، عددر ججمنشور2002فبرایر22142305المؤرخ في02/02قانون رقم4
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:الفصل
المفهوم القانوني للتلوث

إلنسانل1
الصادر عن التصرف الخاطئ)(الزالزل و البراكینا،مثل فیه

)(إلنسان تجاه البیئة ا
و )الثاني(ثم عناصره ) (

).الثالث(أخیرا أنواعه

:
قانون :خص تهدد البیئة،لذا ی

،1974لسنة
،و في 1963

هذا القانون 1970لسنة 138
2...التلوث

ضمان إنجاح ، قصد التلوثجعل من مسألة تحدید معنى یهذا ما 
لبیئة في 

.مواجهة أهم مشاكلها
طي 

3

من (

األمطارتغیرات الطقس، تلوث الجو :منها1
النمو و وا

// أ:أنظر...
.56-53،ص ص14/15

Htpp://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-contentLuploadsL2016L03LRevue_SEGC_N14pdf

 :13-14.
، دمحمرمضان/ د. أ2

6http://www.kantakji.com/media/1583 pdf، ص2005مایو7-11

.28/ د: أنظر& 
ة، "لمدلول العلمي و المفهوم القانوني للتلوث البیئيا،منصورمجاجي/د3

103.biskra.dz/images/revues/mf/r5/mf/mf5a7.pdf-http://fdsp.univ
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.(...1

.2

.)الثانيالفرع()األولالفرع(

البیئي : الفرع األول
إلى ضرورة التخلص من المواد السامة 3المبدأ السادسفي1972بینما أشار 

4:تناولت نجد .

القانون الدولي للتلوث الصادر عن األمم المتحدة:أوال
":عرف التلوث أنه

و هو اإلنسان و ،عتالتناول ی."
نشاطاته،

اتعمل على تغییر 

وغیرها من المؤشرات الدالة على تواجد التلوث ....
....5

:
حول (1965لسنةه المجلسأعد

":،التلوث أنه) 

.28، ص سناء نصر هللا ،: أنظر1
.103منصورمجاجي2

3 Principe06 Déclaration Stockholm : « Les rejets de matière toxiques ou d’autres matières et les dégagements
de chaleur en des quantités ou sous des concentrations telles que l’environnement ne puisse plus en neutraliser
les effets doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes ne subissent de dommages graves ou
irrémissibles. La lutte légitime des peuples de tous les pays contre la pollution doit être encouragée. »

، بورحلي& .39:أنظر& 18، ص،تيدش:ـ4
جامعة جیجل،،)(

15،ص2009/2010ر في هلم االجتماع،تخصص بیئة،سنة 
/MEDIU5464.pdfhttp://elibtary.medieu.edu.my/books/2014.

.15، ص بورحلي5
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".1

":عرف التلوث أنه

".2

ال،

.و نتائجه- و المتمثل على األخص في اإلنسان-في التلوث 

البیئي لتلوث ا: الثانيالفرع

:"06الفقرة 04نص المادة 03/10
هذا .."

:
:أوال

:
:04/19943)أ

07":
".

:قانون البیئي التونسي)ب
إدخال :"4198302لسنة  91رقم ینص القانون التونسي 

".
:) ج

:"17الفقرة 03/11503البیئي رقم 

".

.18:أنظر1
215.
304/1994.
.91/1983القانون البیئي التونسي رقم 4
.5118جال03/11القا5
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 :
و  العالميعلى النطاق شرةتالمنفي الجزائر متنوعة منها مظاهر التلوث

تتمثل ، يالوطنتنحصر و اإل
1الخ...،،،و تدهورهااستنزاف األراضي:في

03/10
ان تحت عنو 04المادة یأین 2

غیر ":
 ".

:
 اإلنسا:أن

.الهواء،الماء،
:"مضرة".
ا) م(المشرعال،

هذا اإلخالل .تخلل
الكائنات غیر ،و )( 3

.)األرضالهواء، الجو، الماء، (
مخلفات الضارة أو 

. الخ...
.4

الفقه القانونيفي البیئي التلوث : الفرع الثالث
) (

/

.

،مجلة "2011-2001"،شراف: للمزید راجع1
.100و99،  ص ص2013، سنة 12

.)الملغى(83/03خالفا لقانون البیئة رقم 2
حشمة نور الدین:3

www.pdffacorypdf.32، ص 2005/2006
.33: في هذا أنظر4
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: أوال
:أنه 

 -"

...
یتطرق للتلوث 1."

.2

-"
".3

-"

".4

 :
:

« C’est l’ensemble des rejets de composés toxiques libérés par l’Homme dans le milieu récepteur
(continental, océanique et atmosphérique) certains substances sont d’origine naturelles mais présentent
un danger pour les organismes et perturbe général de l’environnement. »5

« la définition du mot pollution recouvre une réalité large également, mais qui détermine à l’évidence
des actions conscientes ou inconscientes portant atteinte à un ou des éléments naturels qui peuvent être
déterminés , identifiés ,localisés : pollution de l’air, pollution de l’eau, pollution des sols. »6

عناصر التلوث البیئي:
ا لل03/10من القانون رقم 04من خالل نص المادة 

تغییر حدوث -:7الفقه 
-)الثانيالفرع(أن - )األولالفرع(ملوثة

)الفرع(.- )الثالثلفرعا(ةةالضرر 

.97: في1
.نفس المرجع2
.3ص pdfdhttp://kenanaonline.com/files/دمحم /د3
4Ahmed MELHA17: ورد في

5 H.BRAHIM, Environnement et développement durable, Licence appliquée en administration des affaires, p31
sur site électronique.
6 Raphael ROMI, Op.cit, P10.

.104منصورمجاجي/د: ا هعناصر التلوث تطرق ل7
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:: األولالفرع
) (

)حرارة، إشعاع(
أوفالملوثات تعد مواد . 

أو /و ) أوال(1.
)(مستحدثة

ةاتثالملو : أوال
من البراكین الغازات و األبخرة التي تتصاعد:في إحداثها مثلاإلنسانیتدخل

أو تأثیر االنفجار
.2

الملوثات المستحدثة:
3:

1(:

لإلنسان و بیئته أو قد 
.

2( :

التلوث ال
.صادر عالوناتج عن مواد مشعةالشعاعي اإلتلوث الو 

/ د.أ1
هو تجمع (Assurpol.200183سنة

:(
L’atteinte a l’environnement :
« L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par
l’atmosphère, le sol ou les eaux ,la production d’odeurs, bruits, vibrations de températures ,indes, radiations
rayonnements, excédant la mesure des obligations ordinaires de
voisinage. »assurpol ;http://cedre.fr/lutte/org/Assurpl.pdf.

سعاد2
.23-22ص ص2014/2015

3:22-23.
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أن:الفرع الثاني

هواء،ماء (معني سواء
،)الخ..

).()أوال(1.
ةلبیئلعناصر االتغییر الكمي ل:أوال

أو بإنقاصا
بیتم مثال،البیئي

.2

 :
التغییر ال

.3

بیئي إحداث ضرر :الفرع الثالث
هذه أن 

ف.آثار ضارةإحداثالتغییرات أو 
أو تنال ة اإلنسان للخطر،

.4

03/10من القانون رقم 04
:ذا الضرر ه."للبیئة:"

.لحیوان،الهواء،الجو،الماء،األرض،
Dommageالضرر البیئي: أوال environnemental

أو/( ،البیئيالضرر 
..:"أنهF.caballeroعرفه األستاذ).

:"عرف أنهو 5."على األشخاص و الثروات
.34- 33سناءنصر هللا&.104منصورمجاجي1
.105، ص 2
.نفس المرجع3
نفس المرجع4
.17،ص2014،سنة 51
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:
جى دمحم س(بینما یتناول1."

في ذلك التغییرات في المناخ ...:")

".2

(منها 
1985( ":

(تتناولو3."الطب
7.4)1962مستغلي السفن 

 :
الضرر 

و 
حیث .بیئة

أنه
،حیث أخضع هذا 1976هذه المواد في قانون المواد السامة لسنةإنتاج

5.هذه المواد للتداول في السوق 

...6

دمحمرحموني1
.14،ص2015/2016

ص ،2013)دراسة مقارنة(التلوث السمعي ،دمحمجىس:2
22.http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/fils/combined 1 3.pdf
PDF.011985المادة 3

:"تعرف1962مستغلي4

 ".
538.
.126-123/د& /أمثلة تناولها أ6
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أما الضرر 
.النتیجة

و الغالب أن الضرر .لل
.1

خول أین 03/10من القانون رقم 37المادة نصفيتناول 

.2

 :
لم 03/10من القانون رقم 04

على خالف ،."..فعل":التلوث
)(... ،

.  )()أوال(اإلنسان
حدوث الت: أوال

و التخلص من و األنشطأالتلوث،و من أمثلة ذلك التلوث الناجم عن التوسع العمراني 
3الخ....

ةعوامل الال:

)(4.

1:17-18.
:"تنص37المادة2

".
.126-123/ د& /أ3
.19عبد الغنيحسونة4



71

البیئيأنواع التلوث: 

:(- :1األنواع أو اختالف بینها، منها
:(حیث مصدر التلوث نجد-).األولالفرع().

- )الفرع().:(- )الثانيالفرع().
- )الخامسالفرع().التلوث المدمرالتلوث المعقول،التلوث الخطر،(یئة 

)السادسالفرع().التلوث المحلي،(تأثیره الجغرافيم حسب 

البیئيوث: الفرع األول
)(.)أوال(

:أوال
، تلوث الماء )1(

)2()3(.
La pollution atmosphériques):( التلوث الهوائي )1

من خالل استخدام النار التلوث الهوائي من أقدم المش
.

.2

و هو من أخطر أنواع التلوث 3.
.4

1967سنة

هللاعبدبنبنهشام:أنظر& . 106ي منصور،مرجع مجاج:أنظر1
/ د .أ: أنظر& ، ص2017

83.
شهادة ،)ENAFORحالة(& 2

جامعة ورقلة، ییر،
.12، ص2012/2013سنة 
.18، ص حسونة3
.109منصورمجاجي4
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1961و فرنسا سنة 19631
)ب(و ما هي مصادر تلوث الهواء؟)أ(2.الروائح
:)أ


.
و تكون 3.

:الجدول التالي
الغازالغازالغازالغاز

78النتروجین 0,034ثاني أكسید 0,93األرقون 20,95األكسجین07,

0النیون  0,00005الهیدروجین0,00006األوزون 0,00052الهلیوم00018,
نادرنادر0,0015میثان

.12ص
:"

4."األضرار و المخاطر

 یالدوليالقانون بینما:
1979نوفمبر13- 

الهواءتلوث " :التي نصت على أن) أ(األولى الفقرة 

".5

أنه 1968مارس 08- 
نتائج ،مما ینجم عن ذلكلهعند ال
6.لبیئة و ضارة 

.20نص1
2 Voir : Catherine Roche, Op.cit ;P102 & Loi N°61/842 du 02 Aout 1961 relative à la lutte contre les pollutions
atmosphériques et les odeurs.

312.
.108منصورمجاجيورد في ، )(4
5:39.

6 Conseil européen, Déclaration du 08/03/1968« Il ya pollution de l’air lorsque la présence de substances
étrangères ou une variation importante dans la proportion de ses constituants est susceptible de provoquer un
effet nuisible, compte  tenu des connaissances scientifiques du moment ou de créer une gêne. »Michel Prieur,
Op.cit, P446.
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یتناولالمشرعأما،
:"03/10رقمقانون المن 04أكد في نص المادة 

) 47إلى 44المواد () (و خصص الفصل الثاني."
44المادة و في 

التلوث ":
: - -

- - - األوزون، 
إتالف ---شدیدة،

 ".
30المؤرخ یوم 96/1236هذا النص

1996.1

،03/10و 
و و التجار استغالل و،البناءمن عدة في 

اتخاذ التدابیر على المتسببین،. و الزراعالحرف
أو الإلزالة أو 

الحاالت و ال.األمالك
2.ا

:من النصوص التي تتعل
101993المؤرخ یوم 93/165- 

.3

062006المؤرخ یوم 06/02- 
4.أهداف 

:مصادر التلوث الهوائي)ب
:

1 Loi 96/1236 :30 decembre1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie JORF n°00101.01.1997 ; P11
au sens de la présente loi , l’introduction par l’Homme directement ouatmosphériqueconstitue une pollution«

indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos de substances ayant des conséquences préjudiciables de
nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources à mettre en danger la santé humaine, à nuire
aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens
matériels , à provoquer les nuisances olfactives excessives. »

.الفقرة األولى 47و 46و 45المواد 2
.46عدد 31993
.01عدد42006
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 ال دخل لإلنسان فیها - ،مصادر -

1.الخ..

من رواسب امصادر مستحدثة
ن الصناعات التي 

و یتلوث .
2...)الهواء(

La pollution hydro shère:التلوث المائي)2

- من سطح األرض70%- 

...L’eau douce

milieu marin)
. (

فماهو التلوث .
)2(و مصادره؟)1(؟المائي؟و ماهي أنواعه

:)أ

.3

) من ( 
.
 تلوث،La pollution des eauxمن قانون 04المادة نصفي
نه تغییر من شأالمائي:"03/10رقم

،اإلنسانسبب في مخاطر على صحةتو تللماء،/
و خص الفصل ."ل

Des prescriptions de protection de l’eau et des)(الثالث

milieux aquatiques) 58إلى 48ادالمو.(

.3-2ص صPDF/د1
26.:Michel Prieur, Op.cit,PP449-459.
.19عبد الغنيحسونة3
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البیئة":أنهمثال یتناول لخالفا

".
.03/10) (من مصلح 

.
 :L’eau douce، 03/10من القانون رقم 49حسب المادة :
" ."

-3- و 

1992جانفي 03المؤرخ یوم 03/92
و 1الخ...19711974

:2في مجموعة نصوص منها 
إحداث:"تلوث الماءعرفتGGSMMPالخبراء العلمیین لألمم المتحدة مجموعة - 

".
ه أو یتغیر حالته المائي:")1961سنة (-

".3

L’eau douceأما - 

":بنصه03/10من القانون رقم 48
و آثارها على الصحة -:

.-.
-.- ".

":03/10قانون رقم من الالفقرة األولى 49المادة
".

:

.200560أوت 04المؤرخ في05/12و في الجزائر سن القانون رقم.21ص،نصر هللا سناء1
.58: أنظر2
358.
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.1

1976سنة 599و في فرنسا  صدر قانون رقم ،1990لبترولي سنة 
1983سنة 581رقم

2الخ ...

تعالجه

هو إدخال اإن التلوث :"1972

3."منافعه

 4منهاو قد:
ناتج عن إدخال اإلنسان في البیئة تلوث ":1970- 

".
المادة (ث 1982لسنة المتحدة قانون -

،،إدخال اإلنسان في البیئة ":أنه)
،

،خطار
،".

 03/10خص ،یأما
، )protection de la mer(58إلى 52،البیئة

-: صب أو ترمید لمواد من شأنها:"525في المادة تلوث :یو 
- عرقلة األنشطة-، األنظمة 

11982.
.23-22ص 2
328.

، مرجع منصورمجاجي& 16بورحلي& .18: 4
110.

5:
ART52 loi 03/10 : « Nonobstant les dispositions législatives en vigueurs relative à la protection de
l’environnement sont interdit de déversent l’immersion et l’incinération dans les eaux maritimes sous juridiction
de porter atteinte… »
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. -
مثال على خالف ،)(".

":نه،)(یتناول

".1

مصادر التلوث المائي)ب
منها  (المخلفات اإلنسان 

.الحیوان،) 
) (...

ةالمخلفات ، مخلفات الصرف الصحي، 2
. اا و و تتلوث ة
La pollution du sol:التلوث الترابي)3

،رمل(
.) طین،

مو هي 3.تعد من المقوما.
ن صنع اإلنسان فاإلسراف 

.
،بها

25
1980.151975.4

.03/11رقم 1
2germenesk في مصب األلب سنة

:     .لفةنوع مخت19طائر80001000التي سال فیها حوالي 1965
: .ملیون طن10. 29

16.
.61بو 3
.24-22سناءنصر هللا4
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:)أ

1.فتؤثر على قدرتها 

في نص هلم یتناول تحدیدالتلوث الترابي ل
في ) (خصه،إال أنه 03/10من القانون رقم 04المادة

فیها على تناول ی،)(من62إلى59المواد من
ضرورة تخصص األراضي على 

فحة 
و تسییر قانون المشرع عدة نصوص و أصدر .نجراف و الملوحةالتصحر و اال

.01/19مراقبتها و إزالتها رقم
:مصادر التلوث الترابي)ب

لتأثیر ا،2
على ا

4.5.و المواد المشعة3

)الضوضائي(:
في خاصة نتشر بیئي مستحدث،یلوث 

تسبب لإلنسان و ،غیر المرغوب فیها
6.فج،الحیوان نوعا من اإلزعاج أو االضطراب

) الطائرات(ر.7
الفقرة األولى 148.

.110منصورمجاجي1
،مرجع : أنظر.2

33.
: أنظر.ن و اكاسید النتروجی3

19.
.13مشان:أنظر4
ألف 120إلى53000

.
.81بورحلي6

.39صس7
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":حیث تعتبر الضوضاء)مؤتمر العمل الدولي)( ب(13المادة 
".

(في الفصل الثاني03/10الضرر السمعي یتناول
: 72المادة )75إلى المادة 72المادة()()

"
."

همن حیث مصدر البیئيالتلوث: الثانيالفرع
یبدو التلوث البیئي من حیث مصدره، في 

.الصناعة
La pollution Naturelle:: أوال

لمتععن اإلنسان، لكن قدالصادرة 
ر اكتتاب تتخذ لمواجهته تدابیر و تواجه األضرار الناجمة عنه في إطا1األمطار إحداث ضرر بیئي،

2003أوت26المؤرخ في 03/12القانون رقمهتناولتأمین مثال في الجزائر،ی

.2.
La pollution industrielle:الصناعيالتلوث:

الخ ،منه ...التلوث الصناعي، 
الخ...التلوث اإلشعاعي و الضوضائي و السمعي

البیئيالتلوث: الثالثالفرع
.:تمثلی

La:التلوث: أوال pollution physique

لإلشعاعات المتمثل في تغلغل ا3.اإلشعاعيذلك التلوث 
خاصة في ) الضوء، الحرارة(

األفا،بیت(

1107.
284.
3

.27: أنظر. آخر من العنصر ذاتهإلى عنصر آخر و نظیر 
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و ال)النیوترونات
1...المنظور، أشعة اللیزر،

على حد 

و انفجار 1945نة :
.2

،03/10في القانون رقم 

الفقرة الثالثة من على المواد المشعة و ذلك في) (هذا الفصل األول
."المشعةالمواد /3.....:"....69نص المادة 

 :La pollution chimique

هذا ). (
. أشد خطرا النوع من التلوث،

3.الخ ...

(71إلى 69
 ().(

.4

06/138،الجزائر
2006.5أب15المؤرخ یوم 

تقس: الفرع
:6

La pollution Locale:المحليالتلوث: أوال

.

.81بورحلي1
.76بوزغ: 2
322.
).(03/10من القانون رقم 69المادة 4
524.
.24، ص: 6
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la: التلوث:  pollution transfrontalière

":1979عرفت

.")(

.1

لبیئي آثاره على النظام ا: الفرع الخامس
فنجد ثلوث البیئة على نفس الدرجة و التأثیر على صحة اإلنسان،

2:و تلوث خطر و آخر مدمرمعقول،

المعقولالتلوث: أوال
التلوث

.الخ...مخلفات البناء ، التلوث
الخطرالتلوث:

خالفا للتلوث المعقول، فإن التلوث الخطر، 
.الخ...الواسع للطاقة

:المدمرالتلوث:ثالثا
وعات مشر إقامة :مثالالنظام االدرجة 

الخ...
:الفصلنتیجة 

 :
 .

 .

.سالمته

120.
: أنظر& .108-107مجاجي م:2
.124-123،ص ص 2013و 
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الخاتمة
ل م (تعالج هذه المطبوعة

:األولالفصل- :مهمة هيفصول،تناولت أ"قانون البیئ")د
للبیئة في اإلطار القانوني :الثالثالفصل- :الثانيالفصل–

.المفهوم القانوني للتلوث:الجزائر و أخیرا الفصل

للبیئة في إطار الدول في قو 
:توضح فیها ما یلي.

ن المجتمع الدولي إ
و ذلك بدءا من،- التي ساهمت - 
ما دفع حیث  ،القرن الماضي

""هو ظهور مصطلح قانوني جدیدإلى
القانون من 04

:"03/10رقم 

"القانون البیئي"بروز 
قانون ( مستقل،إال أن
قانون المدني،قانون ال( القواعد القانون الخاصو ...) الجنائي، ا

....).األعمال

القرن الماضي،إال أنه 
،تكاثفااالهتمام بها عرفالجدیدة 

فيما .
). 68المادة (2016

، 03/10القانون رقم
البیئة في الجزائر،

.لبیئةتنظم ا
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قصد ضمان إنجاح الجهود مهمة،مسألة تحدید

،03/10
:"و قد عرفه أنهالمستدامة، 

 ".

""بهذا فإن 
حیث .

أو قواعد من خالل تلك الللحد من هذا التدهور،
و قد .ل

:
اهتمام المجتمع الدولي بتكثیف ،و - 

.التلوث المستحدث
نصوص و قوانین متناثرة بین فروع مختلفة بین القانون العام و القانون البیئة في- 

ما جعل .الخاص
...القانون البیئي الجنائي

 -.
 -04

..03/10المستدامة رقم
و صادقت على العدیانضمت الجزائر أن -

.منذ سنوات التسعیناتخاصة و قد ارتفع عددها 
.

.عددفيارتفاعتبین أن الجزائر، تعرف- 
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