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 اإلهــــــ�اء

نع� �ال�احة واله�اء ، ال�� ل� ی��ل ��يء م� أجل إلى م� سعى وشقى أل

  ال�� عل��ي أن أرتقي سل� ال��اة ����ة وص�� ،دفعي في ���� ال��اح

  �� الع��� لوالى إ

لى م� حاك� سعادتي ����� م���جة م� إ، لى ال����ع ال�� ال��ل الع�اءإ

  قل�ها 

  �تي الع���ة وال ىإل

  و�لهج ب���اه� ه� ���� في ع�وقي لى م� ح�إ

  تي أخ�ي وأخ�  ى إل

  م� س�نا س��ا ون�� ن�� ���� ال��اح واالب�اعلى إ

  ص��قاتي وأص�قائي  ى لإ

  لى م� عل��نا ح�وفا م� ذه� و�ل�ات م� درر إ

  أسات�تي ال��ام  إلى

  قارب م� عائلة ال�رعاد� وسل�يإلى �ل األهل واأل

م� ال��لى ع� وجل أن ن��  نه�� ه�ا الع�ل ال���اضع راج��إلى �ل ه�الء 

   .وال��احالق��ل 

                                                                                                

   أحالم ، ن�ر اله��

   



  

ی�كل�ة ش�� وتق�  

  

ال��� � ال�� أنار ل�ا درب العل� وال�ع�فة وأعان�ا ووفق�ا على إن�از ه�ا      

   .الع�ل ال���اضع

  

على إش�افه " ب��ات م�ل�د "  األس�اذلى وال�ق�ی� إن�ق�م ����ل ال���       

وال�� ل� ی��ل عل��ا ��ل ما ل��ه م� معل�مات  ،ن�از ه�ه ال����ةعلى إ

ن�از ق�مه ل�ا م� ن�ائح وت�ج�هات ��لة إوم�اجع ، ون���ه على �ل ما 

  .ال����ة 

�ا على ماق�مه ل" ب� حامة فارس " ك�ا ن�ق�م ����ل ال��� الى ال����ر      

  . م� م�اجع ون�ائح ال�ي �ان� ع�نا ل�ا في ات�ام ه�ا الع�ل 

  

، رئ�� ل��ة ال��اق�ة لفق�� ب�ل��ارك�ا ن�ق�م �ال��� ال���ل لل����ر      

ه�ا  على ق��ل م�اق�ة ��اق�ةالع�� ال����� لل��ة ال واألس�اذ ���ور ���ل

  .الع�ل ال���اضع

ك�ا ن��� �ل د�ات�ة وأسات�ة �ل�ة ال�ق�ق ��امعة دمحم ال���� االب�ا���ي      

  . ب��ج ب�ع����ج 

  

  أحالم و ن�ر اله��                                                          

   



1 
 

  ةـمق�م

 ح�ائياأل���� اإلن�ان ف�ق س�ح األرض في ن�اق ثالث م���مات، هي ال����      

ال�� ی�ألف م� ال�� وال�ا��ة، وال��اه وما ���� ف�ها م� �ائ�ات ح�ة، وال���� ال�ق�ي 

ال�� ی�ألف م�ا ش��ه اإلن�ان م� ق�� وم�انع وم�ارع، وال���� االج��اعي ال�� ی�ألف 

وت���عات وأد�ان وتقال�� وأع�اف، و��د� أ� إخالل به�ا  م�ا �ع�ق�ه اإلن�ان م� ق�ان��

  .1ال��ازن ب�� تل� ال����مات إلى خف� ن���ة ال���ة وت�ه�رها و�ه�ر ال���الت بها

ه م�ها ���ل على مق�مات ح�اتو  اإلن�انال�� ���� ��ه  اإل�ار ال���ةو�ق�� �       

 ح�اته اإلن�ان��أ و م�أث�ا ، �ا و م�ث���� ف�ها و  ، اإلن�ان�ةو ���� عالقاته ال����ة و 

، ل�� س�عان ما ت�ه�رت عالق�ه �ال���ة ل��ء اس�غالله لع�اص�ها ���ي نف�ه م� ال���ة

في  �هام� ت�اول عل هی� إل�هذل� ل�ا وصل�  ،���ا�ة ال���ة م� نف�ه ام�ال� ص�حأف

   .���ةال����ة و ال���ة و ال أن���هاج��ع 

إن ال���ة مفه�م شامل لع�ل�ات ال����ة ی�خل ��ه �ل م� ال��وات ال����ة وال�ال�ة      

ال���اصل وال���ای�  واإلل�احاالس�هالك  وأن�ا�أن ال�غ�� ال��ان�ة  إالوال�����ة، 

ق�� ال��� في اس�غالل ال��ارد ال����ة ال�����ة  إلى أد�ل���ل�ات ال��اة ال�����ة 

ة م�ها ف�ل �ع� ال��اسات ����  أس�اب إلىال�لف وال��ه�ر، وق� ی�جع ه�ا  إلىومآلها 

ال�اصة ب��ع�� ال��ارد ال�����ة، وف�ل األس�اق ال�ي ال تع��� ت�ال�� اس���ام األص�ل 

ال����ة ض�� ت�لفة اإلن�اج، ح�� ت��ع س�اسة الالعقالن�ة في اس���اف ال��ارد ال�����ة، 

، )م�اه األنهار وال��ار، تل�ث ال��اه واله�اء وال���ة(لل�فا�ات واس���ام ال���ة �����دع 

وق� ی�ع�� ال�ص�ل إلى أه�اف ال����ة ال����امة دون إدخال ال��لفة ال����ة في األن��ة 

  . 2ال�����ة

                                                           
. ، ص2000ال�ع�د�ة،  ، اإلدارة العامة لل����ة العل��ة وال���، ال��ل�ة الع���ةاإلن�ان وتل�ث ال���ةدمحم صاب�،  - 1

7. 
، ت�ال�� ال��ه�ر ال���ي وش�ة ال��ارد ال�����ة ب�� ال����ة وقابل�ة ال����� في ال�ول الع���ةن�اة ال���،  - 2

  .1. ، ص1999ال�عه� الع��ي لل�����، ال����، 
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إن تل�ث ال���ة جعل اإلن�ان �عاني الع�ی� م� ال��اكل، و��وق ش�ى أن�اع الع�اب،      

ی��أ أساسا �فعل ع�امل �����ة على غ�ار ال�الزل وال��اك��  و�ذا �ان �ع� ال�ل�ث

فإن أغل� الع�امل ال�ي ت�د� إلى تل�ث ال���ة ت��ق� �فعل  ،والع�اصف وال���انات

اإله�ال وال�ع�� أو الع�� في �ع� األح�ان ع� إقامة ال��ازن ب��  ةاإلن�ان ن���

و��� ال��اف�ة على سالمة ال���ة  األع�ال الالزمة إلش�اع حاج�اته وأ��اعه ال���ای�ة،

     .1وخل�ها م� ال�ل�ث

ال����ة واع���ها مل��ة خاصة ی���ف  األن��ة إ�ارنف�ه خارج  اإلن�انلق� وضع      

ف�ها ��ا شاء، ی���ها و���قها و���لها �ال����ة ال�ي ت�ضي ذوقه، م�ا جعل م�ه م��لة 

  .�2ال��ام ال���ي، واألداة األولى لإلخالل ح����ة لل���ة

لق� أص��� ال���الت ال����ة تلقى اه��اما أك�� في دول العال� م�� زم� ل��      

ال���ای�ة الس�غالل م�ارد ال���عة، ال�ي ب�ع��، وق� ب�زت ه�ه ال���الت ن���ة لل�ت��ة 

بلغ� ذروتها في ال��ف ال�اني م� الق�ن الع����، ح�� اس���ف� �ع� ال��ادر 

  .3ال����ة على ال���ی� ال�لقائي األن��ة�ث� ال�س�، وأف��ت ق�رة ال�����ة ول

واألض�ار ال�ي م�� األن��ة ال����ة ال�غل ال�اغل لإلن�ان، ال�� لق� ش�ل ال�ل�ث      

�ل ی��� ع� آل�ة ت���ه م� إش�اع حاج�اته ور��اته ال���اصلة وال����رة، دون اإلض�ار 

ال�ول�ة  واإلعالناتالع�ی� م� ال��ت��ات  إب�امت� وفي ه�ا ال��اق �ال���ة ال�ي ���� ف�ها، 

صل في األخ�� إلى �� ال�� م� أجل ال��صل إلى حل ل��اجهة وم�ابهة ال��اكل ال����ة، ل�

ال�� ���ج�ه ت��� ال�ولة ال��اب�� ، 1992" ر�� د� جان��و"في م�ت�� ال���ة  م��أ ت��ي

اع��اد و  ت��ي س�اسة اح��از�ة اس��ا��ة لل�فا� عل�ها،، و الالزمة الس��راك ت�ه�ر ال���ة

  .ال����ة ال����امة لل�فا� على ال��ارد ال�����ة

                                                           

  . 3. ، ص1994، دار ال����عات ال�ام��ة، اإلس���ر�ة، م��، قان�ن ح�ا�ة ال���ةماج� راغ� ال�ل�،  - 1

سل�لة ��� ثقا��ة شه��ة ���رها ال��ل� (، عال� ال�ع�فة ، ال���ة وم��التهارش�� ال���، دمحم سع�� ص�ار��ي -2

 .107. ، ص1978، ال����، )ال���ي لل�قافة والف��ن 
. ، ص2000لعامة لل����ة العل��ة وال���، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، ، اإلدارة اال��ام ال���ي وال�ل�ثدمحم الع�دات،  - 3

5. 
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���� في نقا� ع�ی�ة " م��أ ال���ة في ال����ع ال���ي ال��ائ�� " م�ض�عت��ر أه��ة      

  :إج�الها في ما یلي

 ،1في �ل االخ�الل ال�اصل على ��قة األوزون  أنه �ع��� م� م�اض�ع ال�اعة خاصة -

ال���ة  أن���هاوما ن�ج ع�ه م� اح��اس ح�ار� وأض�ار ج���ة على ال���ة في م��لف 

  .وال����ة وال���ة

وه� ال�� في ب��ة سل��ة ال��  ،أنه ی�ت�� �أح� أه� ال�ق�ق ال�س��ر�ة لل��ل ال�ا�ع -

�ة، وم� ب��ها ال��س� ال�س��ر� ال��ائ�� ن�� عل�ها م��لف ال�ثائ� ال�س��ر�ة ال�عاص

على ح� اإلن�ان في ال��� في ب��ة  2016ال�� ن� في ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

  .2سل��ة

 ،ال�عامل معهم���ن م��أ ال���ة في القان�ن ال��ائ�� و����ة على ال��ء  أنه ��ل� -

 .ة ال�فا� على ال���ة����ال��ا���� على  � و أ��ا دوره في ت���

ال�ق�ف على دور ال����ع م�اولة ���دة م� ه�ه ال�راسة ف����ل في أما األه�اف ال�     

ال���ق�ل�ة م� خالل تفع�ل م��أ و  ال�اض�ة األج�الال�فا� على حق�ق ال���ي ال��ائ�� في 

ت�ق��  فيم��أ ال���ة  دور ال�ق�ف على و��ا .ال���ة إل�قاف األض�ار ال�ه�دة لل���ة

س خلقي �ق�ار قاع�ة م���ة على أسا�اع��اره � غ�� ال����ة �م���� أقل ق��ال لل��ا

ال��صل م�اولة و أه��ة ال���ة م� ال�اح�ة القان�ن�ة  �ت��یإلى �اإلضافة  .عقالني

 .القان�ن�ة ل�فع�ل ه�ا ال���أ لل��انات

                                                           
، ول�� األشعة )م�ها% 99-97(تق�م ��قة األوزون ب���فة ام��اص األشعة ف�ق ال��ف���ة ال�ادرة ع� ال���  - 1

ف�ق ال��ف���ة ذات ال�اقة العال�ة أخ�ت ت�ف� إلى األرض �فعل تآكل ��قة األوزون، فأص��� ت��ل ته�ی�ا وخ��ا 

، م�قع ن��ب ال��ارد، عل� ال���ة وفل�ف�ها� د�ة، أی�ب أب: أن��. على ص�ة اإلن�ان وال���ان والغ�اء ال��اتي

  .63. ، ص2008ع�ان، 
على أن ال�ع� ال��ائ�� �ع�ل على ب�اء  2016م� دی�اجة ال�س��ر ال��ائ�� �ع� تع�یله س�ة  14ن�� ف  - 2

ع�یل على م� نف� ال� 68اق��اد م��ج وت�اف�ي في إ�ار ال����ة ال����امة وال�فا� على ال���ة، ��ا ن�� ال�ادة 

���د القان�ن واج�ات األش�اص ال���ع��� . تع�ل ال�ولة على ال�فا� على ال���ة. لل��ا�� ال�� في ب��ة سل��ة:"أن

، ی���� ال�ع�یل ال�س��ر�، ال����ة 2016مارس  16، ال��رخ في 01- 16القان�ن : أن��"". وال�ع����� ل��ا�ة ال���ة

 .2016رس ما 07، صادرة ب�ار�خ 14ال�س��ة، الع�د 
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وال�عای�� ال�ي دفع��ا الخ��ار ال��ض�ع ب�� دوافع ذات�ة وأخ��  س�ابت���ع األ     

في معال�ة  ال�ف��ة ال�ات�ة  ال���ةال���ل و ف����ل في  م�ض���ة، فأما ال�وافع ال�ات�ة 

اس�ع�ادات وق�رات نات�ة ع� ال���� العل�ي،  إلى �اإلضافة  ،م��أ ال���ةم�ض�ع 

�آل�ة  ي األه��ة ال�ي ���لها م��أ ال���ة����� إج�الها فوأما ال�وافع ال��ض���ة 

 قان�ن�ة ح�ی�ة وم����ة في م�اجهة ال���ك وع�م ال�ق�� العل�ي، وال�ور ال�� �ات یل��ه 

  . في ح�ا�ة ال���ة وال��ة اإلن�ان�ة

معای�ة م���ن م��أ ال���ة ن�ع م� ال����� في  إلىه�ه ال�راسة  �هت�      

أن م��ل ال�راسات ال�ا�قة لل��ض�ع ح��  ،ت����ه في ال����ع ال��ائ��  ال�ق�ف علىو 

ال�اخلي  �ع�ق� ر��ت ال�ع� ال�ولي لل��ض�ع، وقل�لة هي ال�راسات ال�ي ر��ت على ال

اآلل�ات القان�ن�ة ل��ا�ة ال���ة في "�ع��ان  ال��س�مة����راه الأ��وحة  رعلى غ�ا

 ال�ي" م��أ ال���ة و م��ول�ة ال�ه����" ع��انمة �ال��س�  أ��وحة ال����راه و  ، "ال��ائ�

 ا رسالة ال�اج���� ال��س�مة �ع��ان��و  .ر��ت على رس� مالمح ال���ول�ة لل�ه����

    ."ال����ة ال���ة �ال���ة األض�ارم��أ ال���ة لل�قا�ة م� خ�� "

ال�صفي و ال��ل�لي  ��ل�عال�ة ال��ض�ع م� �ل ج�ان�ه ت� االع��اد على ال��ه�     

القان�ن�ة ت�ل�ل �ع� ال���ص و  ،اه�ة م��أ ال���ة في ح�ا�ة ال���ة�م� خالل وصف 

ال���ع ال��ائ�� في م�ال  ق�ل ال����ة م� لآلل�اتال����ة ال�ي ت�� ه�ا ال���أ و 

معال� ت��ان  أجلم�  دراسة تار���ةأ��ا ت� االع��اد على و  ،ال��ا�ة القان�ن�ة لل���ة

  . ال�ا�قة لل��� القان�ن�ةال�ق� م��أ ال���ة في  �ه�ر

أول عائ� لق� واجه��ا صع��ات ع�ی�ة أث�اء ال��� في ه�ا ال��ض�ع، ح�� أن      

ض كف�  إج�اءاتم� ما ت�عه و  ، تف�ي جائ�ة ��رونا �ه 2020وواجه �ل دفعة واجه�ا 

�إج�اءات اح��از�ة ، م�ع ال��قل و غل� ال��اف� ال�ي ���اجها ال�اح�ل��� ال��ي و ا

�ان�ة أك�� اس��ا��ة واح��ا��ة ت��ه إلى ح� �ع�� م��أ االح��ا� و�ن تعل� �ال��ة اإلن

����  ال��اجع خاصة ال���قلة �ال��ض�ع ل اإلل�امصع��ة  ��او  ،م�ه م� ال�ان� ال���ي

  .ه�د و دراسات أخ�� ع��قة إلث�ائهج إلىألن ال��ض�ع مازال ���اج و  ،غل� ال����ات
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ب�اء على ما س��، وألن أ� ��� عل�ي أكاد��ي ��� أن ����� على إش�ال�ة      

  : فإن إش�ال�ة ه�ه ال�راسة ت���ل في ما یلي ،ت��� معال�ه، وت��د م�اره

����ع دوره في ح�ا�ة ال���ة ح�� ال م�� ن�اعة وما ؟م���ن م��أ ال���ة  ماه�

  ال��ائ��؟ال���ي 

�ل ف�ل �����  ف�ل�� أساس���تق��� ال��ض�ع إلى  ت� لإلجا�ة على ه�ه اإلش�ال�ةو 

: على ال��� ال�الي على م�����  

ما��ة م��أ ال���ة: الف�ل األول  

ال���ر ال�ار��ي  ت� ال���ق ��ه إلى ال�فا���ي ل���أ ال���ة اإل�ار: ال���� األول

  .القان�ن�ة ، وت�ض�ح ���ع�هال��ابهة م� ال���ل�ات ت����ه ع� غ��هو ه تع��ف، و ���ألل

ع� ���� ال�ق�ف على وتق���ه  آل�ات ت����  م��أ ال���ةش�و� و : �اني ال���� ال

.م�ا�ا ال���أ واالن�قادات ال��جهة إل�ه  

، ال�� ت� دور م��أ ال���ة في ح�ا�ة ال���ة ض�� القان�ن ال��ائ��  :الف�ل ال�اني

  :تق���ه إلى م�����

 ىال��ائ�� ال�� ت� ال���ق ��ه إل القان�ن ض��  ت���� م��أ ال���ة: ال���� األول

 .ال����� ال���ي وال���ح لل���أ، وال�هات ال�ع��ة ب����� ال���أ

في ال����ع ال��ائ�� م� خالل ال�ق�ف على  آثار م�الفة م��أ ال���ة: ال���� ال�اني

  .، وال��ن�ة، وال��ائ�ةاإلدار�ةال���ول�ة �أن�اعها 

   



 الفصل األول                                                                       ماھیة مبدأ الحیطة 
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  الف�ل األول

  ما��ة م��أ ال���ة

ع�اص�ها وتع�ضها ألخ�ار ج���ة  ةال���ة ��افح�ل ت�ه�ر حالة  االتفاقل� �ع�      

اء س�  ،ت��ای� ح�تها ی�ما �ع� ی�م م�ال ل��ل أو م�اق�ات في ال�ول ال�ام�ة أو ال��ق�مة

م�  ان�ة، ��ات ال���ع م�ر�ا ل�ا ت���ه األن��ة اإلن�على ال����� الفقهي أو ال�س�ي

م� ع�مه  ، وذل� �غ� ال��� ع� م�� م��وع��ها وت�افقهافي م��لف ال��االت أض�ار

  1.مع الق�اع� ال�ول�ة أو ال�اخل�ة 

ج�اء ما ت���ه األن��ة  و��ل� ت���ت ال��اق�ات الفقه�ة والقان�ن�ة على م���� ال�ول    

، إال أن ه�ه ال��اق�ات ل� �ع� لها وزن �ال���ة لل��ل ال�ائ� ح�ل تع�ض �افة ال��ا��ة

، أخ�ار ل�� م� ال���� ال�ق���ة م��ای�ة ال��ة مع م�ور ع�اص� ال���ة ألخ�ار ج�

 ی�� ال���ق إل�هوه�ا ما  ،2مقاوم�ها أو إصالح أض�ارها إال ع� ���� إع�ال م��أ ال���ة

  :ال��اح� ال�ال�ة م� خالل

  ل���أ ال���ة  يل�فا���اإل�ار ا:ال���� األول 

   وتق���ه ش�و� وآل�ات م��أ ال���ة: �اني ال���� ال

   

                                                           
 ،تل��ان، جامعة أب� ��� بلقای�، �ل�ة ال�ق�ق  أ��وحة د���راه،ة ال�ه����، م��أ ال���ة وم��ول� ،ن���ة ع�ارة -1

 . 10. ، ص2015 -2014
�ل�ة ال�ق�ق  ،، رسالة ماج����في ��ام ال���ول�ة ال��ن�ة في ال����ع ال��ائ�� ودوره م��أ االح��ا�  ،م��� ع��� -2

  .   05. ، ص2015أدرار،  ، ال����ر أح�� درا�ة جامعة والعل�م ال��اس�ة،
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 المبحث األول

  ل�فا���ي ل���أ ال���ةااإل�ار 

�ه�ت ال���ة في س�اق ت��ر القان�ن ال�ولي لل���ة ال�� �ان ���ع�ل عادة في     

نه و��ا�ة م� ال��ع��ات أص��� اه��امات أالس�ع�ال ل��اجهة ال��ارث ، إال حاالت ا

القان�ن ال�ولي ت��� أك�� ن�� ال���ق�ل في إ�ار ال����ة ال�ائ�ة ، ه�ا ال�ضع ال�� 

، اهومع� ال���أ  أصل ن�أة ی��حس�ف ، و �1 ال���ة على اك��اب م�انة هامة ساع

وتع���  ،)م�ل� أول(وم���نه م� خالل ال���ق إلى ال���ر ال�ار��ي ل���أ ال���ة 

، �اإلضافة إلى آل�ات )م�ل� ثان(م��أ ال���ة وت����ه ع� غ��ه م� ال���ل�ات 

  . )م�ل� ثال�(وش�و� إع�ال ال���أ وتق���ه 

  ال���ر ال�ار��ي ل���أ ال���ة : ال��ل� األول 

ل��نه م��أ عال�ي ی��� م��ول�ة  هلق� م� م��أ ال���ة �ع�ة م��ات خالل ت��ر      

��ق أله� م�احل ت��ر ه�ا �، وم� خالل ه�ا ال��ل� س�ف ی�� الاإلن�ان ات�اه ب���ه

، وفي )ف�ع ثان(ال�ول�ة  ، وال��ت��ات واإلعالنات)ف�ع أول(ال���أ في ال��� القان�ن�ة 

   ).ف�ع ثال�(ال����عات ال�ول�ة 

  ةال���ة في ال��� القان�ن� أم��: الف�ع األول 

فإن اإلرهاصات  ،إذا �ان م��أ ال���ة ����لح قان�ني ه� م��أ ح�ی� ال��أة     

ل��نان�ة أ� في ال��ارات ا ،في ال��� القان�ن�ة األولى له تع�د إلى الع��ر الق���ة

  .�ومان�ة واإلسالم�ةوال

  م��أ ال���ة في الف�� ال��ناني :  أوال

���لح قان�ني إال أنه ���� �نه رغ� ح�اثة ه�ا ال���أ ألق� أشار الفقه الغ��ي      

مالح�ة وج�د م���نه في م����ات ال��نان الق���ة خ��صا تل� ال�اصة ب����� 

، ل�� األخالق وال��اسة ر ه��ة وصل ب��ح�� �ان �ع��� ال�� "أرس��"الف�ل��ف 

                                                           
 ،42 الع�د ،، م�لة معارفال���ة وس�لة قان�ن�ة ل��� ال���رات العل��ة ال����ل إض�ارها �ال���ة، إب�ا��� بله�� -1

 . 123. ،  ص2018جامعة ال����ة، ال��ائ�، ج�ان  ،كل�ة ال�ق�ق والعل�م ال��اس�ة
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 -وم�ها م��أ ال��ر - ع��ه خال م� ال����قات ال���ان�ة م�ا جعل ت���� تل� ال��اد�

ال�� �ان�ا �ع���ونه خ�اال  "أرس��"ون��ته� لف��  ،م����ال ���� ال�ؤ�ة العامة لل��اسة

��ا على � وم�ها ف��ة ال��ر ح���� ت����ه في ال�اقع ، و�ق�� م�اداته ب�ع� ال��اد ال

ول� ، ولق� اس�ع�ل ال��ر ����ة في ال���ة األرس��ة ��فه�م م� مفا��� الف��لةورق، 

وق� اع���  ،���1 ی�عل� �ال�ان� ال�اد� فق� بل ح�ى في ال�ان� ال�وحي وال���اف���قي

ن�اج عل� في عال�  "أرس��"ن اس�قامة الف�ائل األخال��ة تق�م على ال��ر فه� ل�� أو 

إلى ف��ة أن ال��ر واالح��ا� ه� ال���أ ال���� ل���لف  "أب�ق�ر"، و��ه� الف�ل��ف آخ�

  .2ووس�لة ل���� األل� واألذ� وال���ة واق��اص الل�ة وال��عة وال��فعة ،ج�ان� ال��اة

  م��أ ال���ة في الف�� ال�وماني :  ثان�ا

نف� نف� األف�ار و ت فق� �ه�  تأث�ت ال��ارة ال�ومان�ة �ال��ارة ال��نان�ة     

وم� ال�ف���� ال�ومان م� اع��� ال��ر ف��لة عامة ت���ج� االح��ا�  ،ال����ن 

الس��ا في م�ال ال�� وال��ب وح�ى اله��سة ال�ي جعل� م� ال�ومان ی�ف���ن في ت���� 

وت�ف�� وت���� ال��اه وت���� أن��ة ال�قي م�اعاة  ،ال���ن ح�ى في عه� ال�ل�

رغ� أنه ل� ت�� ل����اته� أ� أس� عل��ة  ،ي �ع� الف��ات واألزم�ةإلم�ان�ة ن�رتها ف

  .�3ق���ة ثاب�ة

  في ال���عة اإلسالم�ة م��أ ال���ة :  ثال�ا

وال ی�اها  ،ن�ام ال����ع اإلسالمي ه� ���� االه��ام �ف��ة ال��ر واالح��ا�إن      

ل هللا تعالى في � وعلى س��ل ال��ال ال ال��� ق ،ت�الف م�ألة اإل��ان �الق�اء والق�ر

أ�    4،"و�ن خف�� أال تع�ل�ا ف�اح�ة:"م�ألة ال�ع�د ال�وجي �ع� ��� هللا ال�ح�ان ال�ح�� 

                                                           
جامعة  ،07 الع�د ، م�لة ال���ث العل��ة في ال����عات ال����ة، الفل�فة القان�ن�ة ل���أ ال���ة، م�ل�د ��اسي -1

  . 594. ، ص2007، ال��ائ�، ج�ان ت�ارت اب� خل�ون 
 .  495. ، صنف�هال��جع  -2
 . ال�ف�ة نف�ها ، ال��جع نف�ه -3
 . 03. س�رة ال��اء، اآل�ة -4
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ال �قع ���ا ��� ن م�اودة ال�� وال��ف م� ال�ق�ع في ال�ل� ی�ج� ال���ة وال��ر أل

  1.�ع اإلسالمي�أح� ال�ل�ات ال��� ال�ي ی�ور ح�ل حف�ها م�ا� ال��� 

م�ه�ال في ال����عات الق���ة  ���ةی��اس� مع م��أ ال ال أن ال�فه�م ال��ی� ال��إ     

 ن �ان معل�ما فإنه ال �ع�� ع�ه ���غة م��أ ال���ة �ال�قارنة مع ال����ع اإلسالمي�، و 

على الق�اع� واألص�ل ، وم�  ل��ازل إما ن�ا أو ب�اءلال�� �ان س�اقا إلى وضع ال�ل�ل 

����  ،ملة ل�ل الع��ر وم�� ق�ون ����ةب�� ه�ه الق�اع� ق� س� له�ا األم� قاع�ة شا

جاءت ه�ه القاع�ة عامة م� ال��ر و��ل� �����ا ��اسها ع� ال��ر ال���ي واإلج�اء 

  .2ال��اس� ل�فاد�ه أال وه� م��أ ال���ة

ل����قه هي  ام� ح�� اله�ف ال�� ����  ���ةلاه�ه القاع�ة ال�ي ت��اس� مع م��أ      

ال :" وأصل ه�ه القاع�ة في ق�ل ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� " ال ض�ر وال ض�ار "قاع�ة 

 ، وتع��� ه�ه القاع�ة هامة ل��نها أساسا ل��ع الفعل ال�ار �اإلضافة3"ض�ر وال ض�ار 

س� ه�ا م� جان� ، وم� أنها س�� ل���أ االس��الح في جل� ال��افع ودرء ال�فا إلى

في أنها ت�عى و���احة ل���� ونفي  ���ة��ع ه�ه القاع�ة مع م��أ الجان� آخ� ت�

، إضافة إلى أن ه�ه القاع�ة تع�  ل���ةلقا ، وه�ا ه� أساس م��أ اح�وث ال��ر م�

 ،م� ب��ة وص�ة به�ا ���� أساسا ل��ع الفعل ال�ار ع� ال�ف� وع� الغ�� وع� ما

  .4وق�ل �ل ذل� هي قاع�ة ت�ج� دفع ال��ر ق�ل وق�عه �ال��ام� مع مفه�م ال���ة

   ال��ت��ات واإلعالنات ال�ول�ةم��أ ال���ة في : الف�ع ال�اني 

م� ح�� رات وج� ال���ق له في ال��اال���ة م��أ � اإلشارة إلى �ع� أن ت�     

� م� خالل ال���ق إلى ، وذل�ه�ره ����لح ج�ی� في ال����ع ال�ولي وال�اخلي

، أو 1992ر��  إعالنال��ت��ات واإلعالنات ال�ول�ة ال�ي ��س� ت�اعا م��أ ال���ة ق�ل 

   :�ع�ه، وذل� على ال��� ال�الي

                                                           
  . 495. ، صال��جع ال�اب�م�ل�د ��اسي،  -1
 . 17. ، صال��جع ال�اب�م��� ع���،  -2
 . 190. ، ص 179، �اب الق�اء في ال��ف�،  س�ة  ك�اب األق��ةاإلمام مال� ،  -3
  .ال�ف�ة نف�ها، نف�ه، ال��جع م��� ع��� -4
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  ��1992و د� جان ل���ة ق�ل إعالن ر��ن�أة م��أ ا: أوال 

، ت���فه ال��م�فة القان�ن�ة ال�ي ل� ��� م��أ ال���ة في وس� ال��ع��ات مع�وفا �الفل     

فه�  ،ن �ان� خارج ن�اق ال��ال ال���ي�ر في م���نه و ل�� �ان� له �ع� ال��و 

 1957س�ة  اب��أه م��أ ناشئ وه� ما أك�ه في ���ه ال��  "ج�ناس هان�" ح�� ف��

أخال��ات "أنهى ه�ا ال��� ���ا�ه ال�ه��  ح�ل م�ض�ع ال����قات العل��ة ح��

  .19791 س�ة "ال���ول�ة

 ج�ان 16إلى  05م�   نعق�ا : 1972 م�ت�� س���ه�ل�ن�أة م��أ ال���ة في  – 1

على م��ول�ة ال�فا� على اإلرث له�ا ال��ت�� ال��اد� األولى  ر��تو  ،�ال���� 1972

أك� على و  ،وال��قف ع� إلقاء الف�الت ال�امة ،وال��اث ال���� في ص�ر ال��اة ال���ة

ات�اذ ال�ول ل�افة اإلج�اءات ال����ة ل��ع ال�ل�ث في ال���ة ال����ة وفقا ل����� ض�ورة 

و�دارة على ق�ر م� ال�ؤ�ة وال����، وفي ذل� إشارة واض�ة إلى م��أ ال���ة �آل�ة 

  .2م����ثة ت��ن ال�� في ال���ة م� أ� خ�وقات ق� ت��ها 

إعالن ن��و�ي ال����ة ت���  : 1982 ن�أة م��أ ال���ة في م�ت�� ن��و�ي - 2

وما یه��ا م� ه�ه ال�ث�قة ما ن�  ،ب��د 10 ، وال�ي ت��� ع�ه1982 العامة س�ة

 �لل�ضع ال�� �انعل�ه ال��� ال�اسع م� اإلعالن ال�� أشار إلى اس��الة إعادة ال�الة 

م�ع �ع� (  مفادها وخل�� إلى قاع�ة ،، �فعل الفعل ال���� لل��رعل�ه ق�ل ال��ه�ر

، وفي ذل� إشارة م� اإلعالن لل���ذج اإلس��اقي )ل���ي أف�ل م� إصالحهال��ر ا

إن األن��ة :(یلي االح��ا�ي في ح�ا�ة ال���ة م� ال��ه�ر ، ��ا جاء في ه�ه ال�ث�قة ما

ال�ي ت���� على درجة عال�ة م� ال��ا�� ال�����ة ��� أن ���ن إن�اؤها م���قا 

ن ال��ا�ا ال�ي س���ى أ�ة االح��ال�ة إث�ات � ه�ه األن��ف�� مع�� و���غي على م���

وح���ا ت��ن ه�ه  ،م� ورائها تف�ق األض�ار االح��ال�ة ال�ي ���� أن ت���ها لل���عة

                                                           
  . 496. ، صال�اب�ال��جع م��� ع���،  -1
ی�ن��  16إلى  05، ال��عق� م�   07إلى ال���أ  02ال��اد� ال����رة في إعالن س���ه�ل� م� ال���أ : أن�� -2

 . ، �ال���� 1972



 الفصل األول                                                                       ماھیة مبدأ الحیطة 
 

11 
 

قامة تل� األن��ة �إج�اء ��� ال����ح �إ غ�� معل�مة ت�اما فإنه ال األض�ار

  .1)اح��ا�ي

���ا�ة  "ر��"�ع��� إعالن : ��1992و د� جان إعالن ر�� فين�أة م��أ ال���ة : ثان�ا

 1992ان أول �ه�ر له س�ة �ح��  ،ب��أة م��أ ال���ةص��ح  واع��افشهادة م�الد 

م� أجل ح�ا�ة ال���ة ت��� ال�ول على ن�اق واسع ت�اب�� اح��ا��ة : " یلي ن� على ماو 

 إلىس��ل  ح�� ق�راتها وفي حالة �ه�رها أخ�ار ض�ر ج��� أو أخ�ار ض�ر ال

ال�ق�� العل�ي ال�امل س��ا ل�أج�ل ات�اذ ت�اب��  إلى االف�قار، ال �����م هع�� ات�اه

  .2"ت��� �فعال�ة ال��ال�� ل��ع ت�ه�ر ال���ة 

ل���أ ال���ة نف� ال��غة ال�ي �ان  أ�قىق�  "ر��" إعالنو��ل� ���� الق�ل أن      

وال�ي ت�اع�ها  ،اإلن�انيال�ي ��ل�ها ال����  األخال��ةوهي ال��غة  ،�����ها م� ق�ل

و�ال�الي ل�  ،واألساس�ةال�ول ال����نة ح�صا م�ها على ص�انة ال��الح ال�����ة ال�ائ�ة 

ال���ة ال�ق�ر في  م��أم� خالل م�ادئه وم�ها  فاإلعالندرجة ال�ق��� ال�ل�م ،  إلىی�قى 

ع� ال��ه� ق� خا�� ال���� العال�ي ال�� ��ع� تع��فه فقها وقان�نا و�� 15 ال���أ

في ب� روح  أساس�ةوالعل�م ع�امل  واألع�اف األخالقب���ا ���� ال��م �أن  ،��اه��ه

ال����ة وال��ارسات و ، فها الغ��ض م� ال�اح�ة القان�ن�ةال��اة ل�ل� ال��اد� ال�ي اك��

خ��صا في �ل ع�م الق�رة على إثارة ه�ا ال���أ ل�د  ،ال������ة الس��ا الق�ائ�ة م�ها

���ن ال��� مف��ضا وال��ر غ�� حال،    وال�فع ،حال ان�هاك ه�ا ال���أ إلغائهو ق�ار أ

ل�ع�ه  األخالقيومع ذل� ���� أن ت��� �ال���ة ال�فاؤل�ة في ال�قي به�ا ال���أ م� �ع�ه 

القان�ني ال���ار� ، لق� اس�ق� ال���أ في رح� ال��ال ال���ي م� خالل اه��ام ال��ت��ات 

ال�� ن�فاءل ���نه ب�ا�ة ال���ر وال���  "ر��"ل��ه ول� ون�أ في ��ف إعالن  ،سالفة ال���

ال����ة ال�ال�ة إلع�اله م�ى  ةال���ار�ة والقان�ن�ال���ة  إلىم� مفه�مه الفل�في ال�ام� 

  .3ت�اف�ت ال��و�

                                                           
، ت�� رعا�ة األم�  1982 م� ال���اق العال�ي لل���عة ، ال�عل� ع�ه في عام 02م� ال�ادة  11الفق�ة : أن�� -1

 .ال����ة
 . 1992 ج�ان 13ب�ار�خ �عق� في ال��از�ل ، ال� ��و،د� جان م� إعالن ر�� 15ال���أ  -2
  .  499. ، صم�ل�د ��اسي، ال��جع ال�اب� -3
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  م��أ ال���ة في ال����عات ال�ول�ة: الف�ع ال�ال� 

م���م�ها القان�ن�ة ن��ا في م��أ ال���ة ارتأت ال���� م� ال�ول إلى ت����      

  .أل�ان�ا، وف�ن�ا م� ب�� ه�ه ال�ول ن���و  ، 1ل��اع�ه في ال�فا� على ال���ة

   ل�انياأل  ال��امال���ة في  م��أ : أوال

��ل�ل عام و ال���ة في ج�ه�ر�ة أل�ان�ا االت�اد�ة في أواخ� ال����ات ،  م��أول�      

ص�ر قان�ن ح�ا�ة ض� اآلثار ال�ارة �ال�ل�ث ال���ي ال�ي ی���ها اله�اء  1974

االل��ام م�  إلى اإلشارةوااله��ازات و�ع� ال��اه� ال��ابهة ، و�ال�الي ت��  واألم�ار

ات�اذ ج��ع ال��اب�� الالزمة وال�عق�لة لل�عامل مع  إلىم�غلي ال��اف� ال��اس�ة العامة 

وج�دها ،  إلن�اءل��ا�ة ال���ة ، ح�ى م� دون ال�ع�فة العل��ة الالزمة  ل����لةاال��ا�� 

ال�ق�لة ت��ل�  األج�الإن ال���ول�ة ات�اه :" ص�اغة ال���أ على ال��� ال�الي �ح�� ت�

ن وأل رجعة ف�ها ، ال�����ة لل��اة ، ل���� أن�اع ال��ر ال�ي ال األس�ال�فا� على 

ال�� ق� یل�� �العال� ال���عي ال�� ���� ب�ا  اإلض�ارال���ة ی��ل� أن ���ن  م��أ

  .2"���� ت���ه في وق� م��� اع��ادا على ال��وف والف�ص ج��عا

لل���أ ����أ لل��اسة العامة في أل�ان�ا في نها�ة  األولىاع���ت ال��غ ال����ة      

في وق� الح�  أص�حنه أ إالله�اء ، ال����ات ، إذ �ان �ع�ل �ه فق� في م�ال تل�ث ا

ال���ة ال�ي تع��� عل�ها س�اس�ات ح�ا�ة  األساس�ةم� ال��اد�  افي ه�ا ال�ل� واح�

ال���� ل�ه�ی�ات  �االك��افال�ي ت��ح  األف�اروفي ه�ا ال��اق ت� اع��اد  ،ال���ة

صارمة وت�اب�� ح�ائ�ة دون ان��ار  إج�اءاتات�اذ  إلىال��اس �ال���ة ، إضافة 

���� وضع  ، ت�ه�ر ال���ة وأس�ابال���ل على ال�الئل العل��ة ���� ال�ق�� العل�ي 

  .3ق�ل اع��اده ع���ا وت�����ا)  االح��ا� م��أن���ة (  أل�ان�اي ال���أ �����ة ف

 

 

                                                           
  .22. م��� ع���، ال��جع ال�اب�، ص -1
   .ال�ف�ة نف�ها، نف�هال��جع  -2
 . 23. ، صال�اب�ال��جع م��� ع���،  -3
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  ال��ام الف�ن�يفي  ���ةال م��أ :ثان�ا 

وذل� س�ة "   Barnier"ألول م�ة في قان�ن  م��أ ال���ةعلى ال����ع الف�ن�ي ن�      

ح�ل  ��1995ف�� ال��رخ في  101-95م� القان�ن رق�  1-200في ال�ادة  1995

 إن ��اب ال�ق�� العل�ي ال:"  ما یلي ه�ا القان�ن ص�احة على ح�� ن� ،ح�ا�ة ال���ة

ض�ر ����  ���ث الفعالة أو ال��اس�ة ال���قة ل�فاد� خ�� اإلج�اءاتی�خ� ات�اذ 

  .1"وذل� ب��لفة اق��اد�ة مق��لة ،ی�ع�� على ال���ة

تل�م ال�ل�ات العامة ب����� :" م� م��اق ال���ة الف�ن�ي أنه 05ال�ادة  ن��ك�ا      

ال��ر ، رغ� حالة ع�م ال�أك�� في ال�ع�فة العل��ة ، ����  ��قم��أ االح��ا� ق�ل ت

خ���ة وال رجعة ف�ها ع� ���� اع��اد ت�اب�� ���� أن ی�ث� ذل� على ال���ة ����قة 

  .2"م�ق�ة وم��اس�ة لل�عامل مع ال��ر ال����ل 

  م� ال���ل�اتع� غ��ه  هال���ة وت����  م��أتع��� : ال��ل� ال�اني 

عالوة على دراسة خلف��ه ال�ار���ة  ��ل�زالة الغ��ض ع� أ� م�ض�ع قان�ني تإإن      

 ال�ي ق� یل��� بها م� ال���ل�ات وت����ه ع� غ��ه ،)أولف�ع (ف على تع��فه ال�ق� 

  ).ف�ع ثان(

  ال���ة  م��أتع��� :  األولالف�ع 

م� ال�اح���� اللغ��ة ی�� ال���ق في ه�ا الف�ع إلى تع��� م��أ ال���ة      

  :واالص�الح�ة، وذل� عل ال��� ال�الي

  ال���ة لغة  م��أتع��� :  أوال

 ،"م��أ" ��ارةإن ال�ع��� اللغ�� ل���أ ال���ة ����ل على ال�ع��� اللغ�� ل�ل م�      

  " :ال���ة" ��ارةو 

                                                           
1  - ART,200-1 de loi n° : 95.101 du février 1995 , relative au renforcement de la protection 
de l'environnement : " L'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques 
et techniques du moment , ne doit pas retardes l'adoption du mesures effectives et 
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l'environnement à un cout " .  

  . 24. ، صنف�ه، ال��جع م��� ع��� -2
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أوله ومادته ال�ي ی���ن م�ها �ال��اة م��أ : ال�يء  م��أ ال���أ ، :تع��� ال���أ لغة  –1

وم�اد� العل� أو  �أ ال�الم ، وج�ع م��أ هي م�اد� ال��ل أو ی���� م�ها �ال��وف م�

  1.ال�ي �ق�م عل�ها وال ���ج عل�ها األساس�ةالف� أو ال�ل� أو ال�س��ر ، ق�اع�ه 

  :ال���ة لغة  تع��� – 2

  . وت���ه  هحف�ه وصانه وتعه�ه ����:  وح�ا�ةوح��ة  ح��ه :حا�ه 

  . ال���ة وال���ة : أخ� في ال��م ، واالس� : واح�ا� 

  .�2ه هفق� أحا�عل�ه ،  وأح�ىق�امه ، و�ل م� بلغ أق�ى شيء ، : وح�ا� األم� 

وال��� ه� شيء ���ف  ،" ح��"وتع�ف ال���ة لغة على أنها م��قة م� ال�الثي      

�از�ة �ب�ز ال��غ الأوم�  3وتع� ��ارة حا�ه و����ه وح��ة ذات مع�ى واح�، ،��يء

  .4) وال �����ن �ه عل�ا :(�� هللا ال�ح�ان ال�ح�لإلحا�ة ماجاء في ق�له تعالى �ع� ��

  تع��� م��أ ال���ة اص�الحا : ثان�ا 

  :لل�ع��� االص�الحي ل���أ ال���ة وج� ال��ور ��ل م� ال�ع��� الفقهي والقان�ني 

ع�ف �ع� الفقهاء م��أ ال���ة �أنه م��أ فل�في فقهي  :تع��� م��أ ال���ة فقها  – 1

ت�اب�� مانعة لل��ا�� ، ح�� ال�ع�فة العل��ة وال�ق��ة ل��� قادرة ��� ، یه�ف ل�ضع 

على ت�ف�� ال�ق�� ، والس��ا في م�ال ال��ة وال���ة ، خالفا لل�قا�ة ال�ي ت�ت�� على 

  .5ال��ا�� ال�ي أث��� ج�و� عل�ها

ع�ف ال���ع ال��ائ�� م��أ ال���ة ب�� ص��ح  :تع��� م��أ ال���ة قان�نا  – 2

ال��عل� ���ا�ة ال���ة في إ�ار ال����ة ال����امة ، م� خالل  10-03القان�ن ض�� 

م��أ ال���ة ال�� :" ال�ي جاء ف�ها) 6ف /3ال�ادة (ال�ادة ال�ال�ة م�ه في فق�تها ال�ادسة

                                                           
دار ال���  ، ال��عة األولى،القام�س ال����، الف��وز أ�اد� ال���از� ال�افعي اإلمام م�� ال�ی� ب� دمحم ب� إب�ا��� -1

 . 756. ، ص1995العل��ة، ب��وت ل��ان، 
 . 542. ال��جع نف�ه ، ص -2
 . 06. م��� ع���، ال��جع ال�اب�، ص -3
 . 110، اآل�ة س�رة �ه -4
  . 07. السابق ، ص، المرجع مریم عمیر -5
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��� ��ق��اه ع�م ت�ف� ال�ق��ات ن��ا لل�عارف العل��ة وال�ق��ة ال�ال�ة ، س��ا في تأخ�� 

لفعل�ة وال���اس�ة ، لل�قا�ة م� خ�� األض�ار ال����ة ال���ة �ال���ة ، ات�اذ ال��اب�� ا

  .1"و���ن ب�ل� ب��لفة اق��اد�ة مق��لة 

ع وق�ع األض�ار و�ق�� ����أ ال���ة ات�اذ ج��ع ال��اب�� واالح��ا�ات الالزمة ل��     

ا� ما على ما رخ� �إقامة ن� اإذال�ي ی��ر ال�� ح�ل إم�ان وق�عها ال����ة ال����ة 

  .2ال�غ� م� ع�م وج�د أدلة عل��ة أو �ق�� عل�ي ی��� ه�ا ال��

 مل وم�ح� ل���أ ال���ة ، ح�� أنهتع��� شات��ر اإلشارة إلى ع�م وج�د      

 تو�اس�ق�اء م��لف ال���ص القان�ن�ة واآلراء الفقه�ة ال�ي ت��اول ال���أ ، ن��ها اق��� 

جل ت���قه دون إع�اء تع��� جامع مانع ها م� أ�� ال��و� ال�ي ی��غي ت�ققفق� على ذ

  .3له

   ���ل�ات ال��ابهةم� ال غ��ه �ال���ة ع ���� م��أت: ال�انيالف�ع 

 م��أ على غ�ار ��ل�ات ال��ابهةال�ق� یل��� م��أ ال���ة مع م���عة م�      

س�ادة ال�ول، م��أ ال��� أو ال��ع، م��أ حق�ق األج�ال القادمة، م��أ ال����ة ال����امة، 

  :ی�� ال���ق إل�ها على ال��� ال�الي ، ال�عاون ال�ولي، وال�ل�ث ال�افع

  عالقة م��أ ال���ة �ال����ة ال����امة : أوال 

ال��عل� ���ا�ة  10-03م� القان�ن  4ف/ 04ال����امة ح�� ال�ادة  ����ةال     

هي مفه�م �ع�ي ال��ف�� ب�� ت���ة اج��ا��ة واق��اد�ة قابلة لالس���ار وح�ا�ة :"ال���ة

                                                           
إطار التنمیة المستدامة ، ، المتعلق بحمایة البیئة في 2003یولیو  19، المؤرخ في  10-03من القانون  03المادة  -1

  . 2003جویلیة  20في  ، الصادرة 43العدد  ،الجریدة الرسمیة
، كلیة الحقوق أطروحة دكتوراه في القانون العام ،اآللیات القانونیة للوقایة من تلوث البیئةبوعالم بوزیدي ، -2

  . 90. ص، 2018- 2017السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  والعلوم 
لة اإلفریقیة للدراسات المج ،اعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیةمساھمة مبدأ الحیطة في تطویر القو، سھام البعبیدي -3

. ، ص20/06/2019نونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة أدرار، الجزائر ،  كلیة العلوم القا، 01العدد ، القانونیة
95 .  
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ال���ة ، أ� إدراج ال�ع� ال���ي في إ�ار ال����ة ت��� تل��ة حاج�ات األج�ال ال�اض�ة 

  .1"واألج�ال ال���ق�ل�ة

ش�اص �ع��� م��أ ال���ة أح� آل�ات ت�ق�� ال����ة ال����امة ، إذ یل�م ال���أ األ     

ت�اب�� ل��ع : ه�ه األخ��ة ال�ي ت�ق�� إلى ن�ع��  ال�ع��ة �ات�اذ ال��اب�� ل��ا�ة ال���ة ،

وق�ع األض�ار ال����ة ال�ع�وفة وهي ال�ي ت��� اس��ادا إلى م��أ ال��ع أو ال�قا�ة أو 

وت�اب�� ل��ع وق�ع اإلض�ار ال����ة غ�� ال�ع�وفة ال����ة وال�ي ت��ث على  ال��� ،

  .�2 الق��� أو ال�ع�� على ح� س�اء وهي ال�ي ت��� اس��ادا إلى م��أ ال���ةال��

ال����امة ال�ي �ان� م��ر القان�ن  ةول��ض�ح م�انة م��أ ال���ة �ال���ة لل����     

ال��عل� ���ا�ة ال���ة في إ�ار ال����ة ال����امة ، وج� إب�از م�قع ه�ا ال���أ  03-10

ال���ل ال�ع��� �أس�ع ���� ل��ا�ة ال���ة وم�اف�ة و  قائ�ة ،ال�� �ع� م� ال��اد� ال� 

وه�ا ما جعل ال�ان�  ،3ال�ل�ث وال�� م�ه �ع�ما ل�ح� ع�م فعال�ة ال��ق العالج�ة

االح��از� �ف�ض نف�ه و�ق�ة م� خالل ال��اد� ال�ي ن� عل�ها ال���ع ال��ائ�� رفقة 

ال��عل�  10-03 م� ن� القان�ن  03 ةح�� ال�اد ام��أ ال���ة وال�ي ن���ها ت�اع

  : ���ا�ة ال���ة في إ�ار ال����ة ال����امة

ج�ام ال��ة م� ه� قابل�ة ال�غ�� ل�� األ :على ال���ع ال���ل�جي  ةم��أ ال��اف� – 1

  .4كل م��ر ، ��ا في ذل� األن��ة ال����ة ال���ة وال����ة

م� ه�ا ال���أ أن �ل األن��ة ��� أن ال ت���� في اإلض�ار �ال���ع �فه�       

ال���ل�جي ث� اإلج�اع على ض�ورة ال��اف�ة عل�ه ن���ة ح�� اإلض�ار وال��ه�ر 

سا�قا ول�فاد�ه م����ال ت�اش�ا مع ص�ور  أصا�ه�ي الخ�الل ال��ازن ال���ي ال�� ال�ف

  .5ع ال���ل�جياالتفا��ة ال�ول�ة ال�اصة �ال�فا� على ال��� 

                                                           
  . ، السابق ذكره  10- 03لقانون من ا 04 ف/04أنظر المادة  -1
  . 42. مریم عمیر، المرجع السابق، ص -2
 . 110. نعیمة عمارة، المرجع السابق، ص -3
  . ، السابق ذكره 10-03من القانون  03أنظر المادة  -4
  .  1992 مایو 22 اتفاقیة التنوع البیولوجي، تم التوقیع علیھا في  -5
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ال�ادة ل��ائ�� ه�ا ال���أ ���ج� اع��� ال���ع ا :م��أ ت�ه�ر ال��ارد ال�����ة  – 2

���� ��ق��اه ت��� إل�اق ال��ر �ال��ارد ال�����ة �ال�اء  ال�اب� ذ��ها ، 2ف/03

وال�� �ع��� في �ل ال�االت ج�ء ال ی���أ م� م�ار  ،واله�اء واألرض و�ا�� األرض

وال�ا�ع ال�قائي  ،ة م�ع�لة في ت�ق�� ت���ة م���امةن ال ت�خ� ��فو��� أ ال����ة ،

  .1ال�� ���� ه�ا ال���أ ه� ��نه �ع��� ذا ن�اعة أك�� فعال�ة ل�فاد� وق�ع ال��ر

ه� أنه  4ف/03ال�ادة  �ا ال���أ ال�� جاء فيإن ال�ق��ى م� ه :م��أ اإلدماج  – 3

��ة وت���قها ��� دمج ال��ت��ات ال��علقة ع�� وضع تل� ال����ات وال��امج الق�ا

 ف�����ة ال����امة، وما ���� اس��الصه م� ه�ا ال�� ه� أن ال���أ ی�ال��ا�ة ال���ة و �

  .2مع م��أ ال���ة م� ح�� اله�ف أال وه� ح�ا�ة ال���ة

���ن أقل  �ال�� ���� ��ق��اه اس���ال ع�ل م�� �ال���ة �آخ: م��أ االس���ال  – 4

و���ار ه�ا ال��ا� األخ�� ح�ى ول� �ان� ت�لف�ه م�تفعة مادام� م�اس�ة  خ��ا عل�ها ،

  .3لل��� ال����ة م�ض�ع ال��ا�ة

���ن ��ق��اه ل�ل ش�� ال�� في أن ���ن على عل�  :م��أ اإلعالم وال��ار�ة  – 5

  .4ال�ي ت�� �ال���ة��الة ال���ة وال��ار�ة في اإلج�اءات ال���قة ع�� ات�اذ الق�ارات 

  �أ ال���ة ��ق�ق األج�ال القادمةعالقة م�:ثان�ا 

ب�� األج�ال ���ج�  ه�اك عالقة وصل م���ة ب�� م��أ ال���ة وم��أ الع�الة ما     

، ��� على ال��ل ال�اض� ال�ه� على إ�قاء ال���ع و�ن�اج�ة ال��ارد ب�� ال��ل الع�الة ما

إذ ���ح م��أ ال���ة ب����ة ال��ل ال�اض� ح�ل  ، ال�����ة ل�الح األج�ال القادمة

ح�ل آثار األن��ة ال�ي ق� ی���ها، وم� جهة أخ�� یل�م و  ،واج�اته إزاء األج�ال القادمة

أو ات�اذ ن�ا� اق��اد� ما، وذل� في  ال�ق�ر�� ج��ا ق�ل ال����ح �اس�ع�ال م�رد ما ،

تل�� �ال��ورة أض�ار ج���ة  حالة ما إذا �ان� إح�� اآلثار ال����لة أو �لها ق�

                                                           
  .، السابق ذكره  10-03 من القانون 2ف /03أنظر المادة  -1
  .، السابق ذكره  10-03من القانون  4ف /03أنظر المادة  - 2
 .، السابق ذكره  10-03من القانون  3ف /03أنظر المادة  -3
 .، السابق ذكره  10-03من القانون  8ف /03أنظر المادة   -4
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خاصة إذ ل� �ع�� على س��ل له�ا ال��رد  س��ل إلصالحها ، لألج�ال القادمة ال

  .1ال���ع�ل

  ت���� م��أ ال���ة ع� م��أ ال��� أو ال��ع : ثال�ا 

�ال��� إلى ���ل م��أ ال��ع أو ال��� م�انة هامة في إ�ار القان�ن ال�ولي ال���ي      

وأن ال�قا�ة تع��� ��فه عامة خ�� م�  ،ض�ار ال ���� إصالحهام� األ أن جان�ا ����ا

وه�ا ما �ف�� ال�� على ال���أ في غال��ة الق�ارات ال�ادرة ع� ال��ت��ات  ،العالج

  .2و��ا في االتفا��ات ال��علقة �ال���ة ،وال����ات ال�ول�ة

�� ال�ولة دراسات ح�ل تق� �ة أن ت��� و�ل�م م��أ ال��ع وال�� ���ى أ��ا م��أ ال�قا     

إذ أن ��ا ح�ل اآلثار ال����ة ال��ی�ة، و  ،األث� ال���ي أل� م��وع ق�ل ال����ح �إن�ائه

  .�����3ان في ه�ف واح� وه� م�ع وق�ع أض�ار ب���ة عوم��أ ال�� ةم��أ ال���

  عالقة م��أ ال���ة ����أ س�ادة ال�ول ال�ائ�ة على ث�وتها : را�عا 

ه�ا ال���أ مع م��أ االح��ا� في أن �اله�ا یه�ف إلى م�ع وق�ع األض�ار یل�قي      

بل أن ه�ا ال���أ ���ل في ��اته إل�ام ال�ول �ات�اذ ال��اب�� االح��ا��ة  ال����ة ،

ال��ور�ة ل�فاد� أن ت��� األن��ة ال�ي ت��� أقال��ها أو ت�� والی�ها أض�ار لل���ة 

  .4ال�ول�ة أو ال�اخل�ة

  القة م��أ ال���ة ����أ ال�عاون ال�ولي ع:خام�ا 

إن م�ال ت���� ال�عاون ال�ولي �ع��� أك�� ات�اعا م� م�ال ت���� م��أ ال���ة      

ال�ول �ات�اذ ال��اب�� الالزمة ل��ع وق�ع األض�ار  إل�امفإذا �ان ه�ا األخ�� یه�ف إلى 

ها �ات�اذ م�ل ه�ه ال��اب�� �أم� �إل�ام ال����ة ال����ة ، فإن م��أ ال�عاون ال�ولي ال

ف��� و�ن�ا یل�مها أ��ا �ات�اذ ال��اب�� األخ�� ل��ع ان��ار ال��ر وان�قاله إلى دول 

  .5والع�ل على ت���� األوضاع ال����ة ،أخ�� 

                                                           
 . 115. ، ص، المرجع السابقنعیمة عمارة  -1
 . 113. مرجع نفسھ، صال -2
 .الصفخة نفسھا، المرجع نفسھ -3
  . 46. مریم عمیر، المرجع السابق، ص  -4
 . 117. نعیمة عمارة، المرجع السابق، ص -5
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  عالقة م��أ ال���ة ����أ ال�ل�ث ب�فع ت�لفة ال�ل�ث :سادسا 

 07ف/03ال�ل�ث في ن� ال�ادة ع�ف ال���ع ال��ائ�� م��أ ال�ل�ث ب�فع ت�لفة      

ش�� ی���� ن�ا�ه أو ����  كل م��أ ال�ل�ث ال�افع، ال�� ���ل ��ق��اه،:"على أنه

أن ی���� في إل�اق ال��ر �ال���ة، نفقات �ل ت�اب�� ال�قا�ة م� ال�ل�ث وال�قل�� م�ه 

  .1"و�عادة األماك� و����ها إلى حال�ه�ا األصل�ة

ال�� یل��ه م��أ ال�ل�ث ب�فع ت�لفة ال�ل�ث ���لف اخ�الفا وال�اقع أن ���عة ال�ور      

ذل� أن ه�ا األخ�� ی���� ب�ور وقائي ی���ل في م�ع  كل�ا ع� ���عة دور م��أ ال���ة،

ال�ل�ث یلع� دور عالجي یه�ف إلى إصالح ال��ر ال��  م��أأما  وق�ع ال��ر ،

  .2وقع

  ال���عة القان�ن�ة ل���أ ال���ة :ال��ل� ال�ال�

إن ال�ع��ة ل�� ال�ول ت��� في ���عة االل��ام ال�� یل��ه م��أ ال���ة على عاتقها      

إذا �ان األم� ی�عل� ����د االل��ام ب��ل ع�ا�ة ���لف م� دولة إلى أخ�� وفقا  و���ا ،

ی�� ال���ق وه�ا ما  ،3أم ه� ال��ام ب��ق�� ن���ة وال���لة في م�ع وق�ع ال��ر ل�ق�رتها ،

  :  �اعاإل�ه ت

  االل��ام ب��ل ع�ا�ة : الف�ع األول 

یلقي على  ���� الق�ل أن االل��ام ب��ل ع�ا�ة �ع� ال�فه�م ال��� ل���أ ال���ة ال     

، ال��اس� في فه� یه�ف إلى إح�اث ن�ع�� م� ال��اس� ال�ولة إل�اما ب��ق�� ن���ة ،

وال��اس� ب�� ال��لفة االق��اد�ة ال��اب�� االح��ا��ة ال�اج� ات�اذها ومق�رة �ل دولة، 

   .ل��اب�� ال���ة وفعال��ها

  ال��اس� في ال��اب�� االح��ا��ة ال�اج� ات�اذها ومق�رة �ل دولة: أوال 

االح��ا��ة ال�ي ت��ن في  واإلج�اءاتال��اب��  �ات�اذ إالال یل�م م��أ ال���ة ال�ول      

ح�ود مق�رتها االق��اد�ة وال����ل�ج�ة، وه�ا �ع�ي ال��رج في االل��امات ال�ي یلق�ها ال���أ 

                                                           
 .، السابق ذكره  10- 03من القانون  07ف /03أنظر المادة  -1
  . 118. نعیمة عمارة، المرجع نفسھ، ص -2
 . 119. نفسھ، صالمرجع  -3
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تق��� ال��ارة ال�ول�ة،  إلىت�د�  أنم�اف�ة ال�ل�ث ����ها  إج�اءاتعلى عاتقها، ذل� أن 

على عات� ال�ول  ال�لقاةش� م� تل� � ال�ول ال��ق�مة أعلى عات ال�لقاةف���ن االل��امات 

ت��ن م��رة فعال ���ورة ح�ا�ة ال���ة، أ� م��اس�ة مع درجة  أن، ���� ن��ا  األقل

ر��،  إعالنم�  15على ه�ا ال��ع م� ال��اس� في ال���أ  ورد ال�� وق�  ،ال���رة

م� اتفا��ة ب�شل�نة ح�ل ح�ا�ة ال���ة ال����ة لل���  04و��ا ال��� ال�ال� م� ال�ادة 

وخ��ص�ات  إم�ان�ات، و��خل في ع��� ال�ق�رة 1995ال���س� وفقا ل�ع�یل  األب��

  . 1كل دولة

  ال��اس� ب�� ال��لفة االق��اد�ة ل��اب�� ال���ة وفعال��ها :ثان�ا 

���� م� ، ال�أ� األول �ه� رأ�ان م�عارضان حل���ی� ال�ق��د م� ه�ا ال���ل     

أن ال��اس� ب�� ت�لفة ت�اب�� ال���ة وفعال��ها �ع�ي أن ه�ه ���� ت���� م��أ ال���ة، و 

ال�ف��ضة في ح�ا�ة ال���ة تف�ق ����� ت�لف�ها ال��اب�� ل� ت��� إال إذا �ان� فعال��ها 

ف��� �أن ت�اب�� ال���ة ��� أن ت��� ح�ى ول� �ان� أما ال�أ� ال�اني  االق��اد�ة،

م� �اب أولى أن ت���  و�ن�ا ���م�ها ال�ولة، ت�لف�ها االق��اد�ة ج� م�تفعة، وال تعفى 

ت���ل�ج�ا م�احة،  أف�ل إلىت�لفة م���ة م� خالل الل��ء  وف� م��ار أقلت�اب�� ال���ة 

ال��اب�� الفعالة ذات   �ال�ا أن ال ���� م� ت���� م��أ ال���ة األخ��و�ال�الي فه�ا 

�ى في ��اب ن� ص��ح ح م��قي وم�ل�ب أم�ت��� عل �ل حال وه�  األقلال��لفة 

  .�2ف�ضه

  االل��ام ب��ق�� ن���ة : ال�اني الف�ع 

یلقي م��أ ال���ة على عات� ال�ول ال��اما ب��ق�� ن���ة ، فال��اب�� االح��ا��ة      

ال�اج� ات�اذها إع�اال لل���أ ی��غي أن ت�د� إلى م�ع وق�ع ال��ر �ال���ة ، غ�� أن 

بل ت��لف ت�عا ل�رجة ع�م ال�ق�� ��أن  نف� ال�رجة ، ق�اوة ق�اع� ال���ة ل��� �لها في

                                                           
، أ��وحة د���راه، �ل�ة ال�ق�ق والعل�م م��أ ال���ة في القان�ن ال�ولي لل���ةآل�ات ت���� ص�ن�ا ب��ات،  -1

   .177-176. ص ص، 2017- 2016، ال��ائ�، 2ال��اس�ة، جامعة دمحم ل��� د�اغ��، س��� 
  .178. ، صال��جع نف�ه -2
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 وعلى ه�ا ���� تق��� ت�اب�� ال���ة ح�� ف�اوتها إلى ،1ال��� وت�عا ل����� ال��ا�ة

  : ما یلي

   قاع�ة ال��� أو ال��ع  :أوال 

أنه ال��ع ال�امل أو ال��ئي ل��ا� مع�� م� أن��ة األف�اد أو ���� تع��� ال��� �     

وه�  ،ال��اعات ال�اصة م� جان� سل�ة ال��� اس���اءا به�ف ح�ا�ة ال��ام العام

   :على ن�ع�� 

ها م� آثار ضارة على ال���ة أو ه� م�ع اإلت�ان �أفعال مع��ة ل�ا ل :ال��� ال��ل� – 1

��أنها، وم� أم�لة ذل� أن  اص�ة ال���هل� م�عا �اتا، إال اس���اءا ف�ها أو ت�خ�� على

القان�ن ال��ائ�� ن� على ه�ه القاع�ة �ال���ة لل��اتات ال�ع�لة وراث�ا ���ج� ال�ادة 

  .20002د����� 24األولى م� الق�ار ال��رخ في 

ی���� في م�ع ال��ام �أع�ال مع��ة إال �ع� ال���ل على ت�خ�� : ال��� ال���ي – 2

  .3وض�ا�� ���دها القان�ن والل�ائح ل��ا�ة ال���ةل��و�  ام� ال�ل�ات ال����ة وفق

  قاع�ة ال��خ�� ال���� :ثان�ا 

��ق��ى ه�ه القاع�ة ���ع إقامة أو ع�ض أ� م���ج لالس�هالك إال �ع� ال���ل      

���� �افة على رخ�ة م� ��ف اإلدارة ال����ة �ع� أن ی�� تق��� ملف �ل� ی

االح��ا�ات الالزمة وت�اب�� ال��ا�ة ال�ي �ف�ضها ذ ج��ع اات�ال�ثائ� ال�ي ت��� 

  .4القان�ن 

  

  

  

                                                           
 . 129. نعیمة عمارة، المرجع السابق، ص -1
یمنع استیراد وإنتاج وتوزیع وتسویق واستعمال المادة النباتیة المغیرة ، الذي 2000دیسمبر 24القرار المؤرخ في  -2

  .  79. ، ص2001جانفي  7في  ، الصادرة02العدد ،وراثیا ، الجریدة الرسمیة
 . 132. نعیمة عمارة، المرجع نفسھ، ص -3
  . 134. نعیمة عمارة، المرجع نفسھ، ص -4
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  ال���� ال�اني

  ش�و� وآل�ات م��أ ال���ة وتق���ه

��ه� ش�و�ا دائ�ة  ال���أ في ال���ص ال�الفة ال���إن ت�ل�ل م��لف ��ارات       

خاصة ب����قه رغ� وج�د ص�غ و��ارات م�ع�دة ، و����د ت�اف� ه�ه ال��و� واآلل�ات  

�ال�الي فإع�ال م��أ ال���ة ال و  ،��1ه� ال���أ م��لف ، ف����قه ��ه� ع�� اج��اعها

، ه�ه ال��و� )م�ل� ثان(، واآلل�ات )م�ل� أول(ی�� إال ب��اف� م���عة م� ال��و� 

�ال�ق�ف على إ��اب�اته ) م�ل� ثال�(ات ال�ي ���� م� خاللها تق��� م��أ ال���ة واآلل�

   .، و��ا االن�قادات ال��جهة إل�ه

  ش�و� م��أ ال���ة : ال��ل� األول 

 وال�ق�� العل�ي اإلث�ات�أ ال���ة على ع�ة ش�و� لعل أه�ها ��اب ی�ت�� إع�ال م�     

ف�ع (، �اإلضافة إلى ت���� ال��ر )ف�ع ثان(، ووج�د األخ�ار ال����لة )ف�ع أول(

  ).ثال�

  ��اب اإلث�ات وال�ق�� العل�ي : الف�ع األول 

�ق�م م��أ ال���ة على ��اب أو ع�م �فا�ة ال�أك�� العل�ي ��أن م�ا��ة ب���ة      

م��ق�ل�ة ، إذ اله�ف م� ال���أ ه� ال��ر ��أن م�ا�� غ�� مع�وفة ج��ا ول� ت��� 

  .2وال�ي غال�ا ما ت�عل� �أن��ة م���ك في ن�اه�ها ب���ا ،واضح وم���عل��ا ���ل 

و�ع� ع��� ��اب ال�ق�� العل�ي أساس إلع�ال م��أ ال���ة و�ه ارت�� ال���أ م��      

  .3ح� ال��اد� الهامة في القان�ن ال�ولي لل���ةفي القان�ن األل�اني إلى أن صار أت���ه 

                                                           
، كلیة لقانون الدولي والعالقات الدولیةماجستیر في ا، مذكرة الدولي للبیئةمبدأ الحیطة في القانون  ،فریدة تكارلي -1

 . 32. ، ص2005، 01، جامعة الجزائر الحقوق
العدد ، ، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیةقانوني للمنظمة العالمیة للتجارةمبدأ الحیطة في النظام الشعیب جلیط ،  -2

 .107. ، ص2017ئر، دیسمبر الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزاكلیة  ،05
كلیة  فرع البیئة والعمران ، ،ماجستیر في القانون، مذكرة  مبدأ الحیطة في المجال البیئي ،خالد عبد العزیز -3

  . 52. ، ص 2015، 2014، 01الحقوق، جامعة الجزائر 
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ال���ة ال�� ی�ت�� على ف��ة ��اب ال�ق�� العل�ي ، ق� ق� �ع�ق� ال�ع� �أن م��أ      

ذل� ألن  ���ن س��ا وعائقا لل���ر في ج��ع ال��االت ، غ�� أن ه�ا غ�� م�ل� �ه ،

ال�ع� ی�� في ه�ه ال�اص�ة عامال لل�فع ب�ت��ة ال��� والعل� إلى األمام ، وه�ا ل��ع 

ال���ة م� ع�مه ، وال�فع الل�� ال�� ق� ���ب أ� ن�ا� إن�اني في م�� إض�اره �

�ال�ل�ات الع��م�ة إلى ت���ع ال��� ، و�ه�ا ���ن إج�اء ال���ة م��ال في اإلج�اءات 

ال����ة واإلج�اءات ال�ي ت���ل ال�ع�یل وال��اجعة ، آخ�ة في االع��ار ت��ر ال�����ات 

  .1ال��علقة �األخ�ار ال����لة

  األخ�ار ال����لة: الف�ع ال�اني 

س�اب مق��لة  ل���أ ال���ة ��في ��ام االح��ال ب�ق�ع م�ا�� ب���ة و��ام أإع�اال     

ن ال��� ، دون ان��ار األدلة العل��ة ال�ي ت���ها ، بل ح�ى في للقل� وأخ�� جادة ��أ

وج�د ح� أدنى م� ال�ع�فة العل��ة ، فال��ا�� ال�ي �ع��ي بها ال���أ هي م�ا�� غ�� 

  .2ةم���ة ل�� تف��ض ف�ها ال��ام

ك�ا أن مفه�م ال��� ه�ا ل� ی��ئ آثار ال�ادث وال ح�ى الس��راك ت�ققه ، و�ن�ا      

تغ��ت ال���ة القان�ن�ة ت�اما ل��اولة ال����ة على أس�اب ح�وثه ، ف������ م��أ ال���ة 

نه م� ال��ور� األخ� �ع�� االع��ار ل�� فق� األخ�ار ال���قعة وأص��� تع��� حال�ا أ

ألخ�ار غ�� ال����ة ، ه�ا اإلل�ام �ال���ة ی��ج� �ع�ة ��ق ، م� جهة یل�م ول�� أ��ا ا

�ات�اذ ت�اب�� ح�ائ�ة م��فة أك�� م�ا یل�م االح��ال ، أو �ات�اذ ت�اب�� ح�ائ�ة في م�اجهة 

  .3األخ�ار غ�� ال����لة ب�اتا

  : ل�اليعلى ال��� ا وم� ه�ا ���� ت��ی� األخ�ار ال�ي ���قها م��أ ال���ة وهي     

  اس��عاد األخ�ار ال����ة واألخ�ار ال�ان��ة: أوال 

إن األخ�ار ال�ي ت��� ف�ها العالقة ال����ة ب�� حادث ما و��� ال��ر ال�� ق�      

أ� حال م� األح�ال ل���أ ��� أدلة عل��ة قا�عة ، ال ت��ع �یل�قه ه�ا األخ�� ع� �

                                                           
  . 55. السابق، ص، المرجع د عبد العزیزخال -1
  . 108. شعیب جلیط ، المرجع السابق، ص -2
  . 39. فریدة تكارلي، المرجع السابق، ص -3
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على أنه م��� مادام م� ال���� ال���ة ، فه�ا ال��ع م� األخ�ار ���� أن ی�صف 

ن ح�وثه دائ�ا غ�� ثاب� ، ل�� ��ال ح�وثه ، إال أن م��ة ال��� أنه مفاجئ وأتق�ی� اح

العالقة ال����ة ب�� ال�ادث ال����ل وق�عه وال��ر ال���قع ، أما  ال�يء األك�� ه�

ح��ار أن اإلال��ة ال�ي س�قع ف�ها ال��� هي ال�ي ت�قى غام�ة ، م�ال م��د العل� 

رساالت الغازات ال�ف��ة س��فع م���� ال��ار ، ه�ا ���� إلى أن ال��اخي ���� ت�ای� إ

ال����ة مع�ضة لل��� ، فال��� ���ح م���ا مادام� العالقة ال����ة ب�� ه�ه األن��ة 

  .1اإلن�ان�ة وال��اه� اال���ل�ج�ة مع�وفة

  األخ� �األخ�ار غ�� ال����ة : ثان�ا 

األخ�ار ال����ة أو ال��ققة واألخ�ار ال�ان��ة ت��ج م� دائ�ة اخ��اص إذا �ان�      

م��أ ال���ة ، فعلى م��أ ال���ة تأ��� األخ�ار ال���قعة ال�اقعة ما ب�� ه�ی� األول�� ، 

ه�ه اإلرادة في إ�قاء ت���� ال���أ في ح�ود ال�عق�ل ، إذن ����  توت��� ع�ة تع��فا

، فعلى ال�ل�ات  � أس�اب جادة دون ان��ار األدلة القا�عةت���� م��أ ال���ة حال�ا ت�ج

  .2نه م� ال���� عل��ا ح�وث ال��رالع��م�ة إث�ات أ

  ت���� ال��ر : الف�ع ال�ال� 

ح�ى �ان ا �ق��ي إع�ال م��أ ال���ة أن ت��ن ال��ا�� ال����لة م� األه��ة ��     

���ق إلى ت��ی� ی�� ال، وم� خالل ه�ا الف�ع  3ألن��ةال ���ل إع�ال ال���أ ع�قلة ل

  : ال��ر ال�� ی�د� إلى ت���� م��أ ال���ة  ش�و�

  لإلصالحأن ���ن ال��ر ال����ل ج���ا وغ�� قابل : أوال 

ت���� �ع� ال�ع��فات وج�د ض�ر خ��� أو ج��� ، إال أن ال���لة ت��� في أن      

ه�ا ال��� ذو �ا�ع ش��ي و�ع��ه ال�ع� مفه�م م��لف ح�� ال��ان واألش�اص 

ال�ع��ة وزم� ح�وثه ، ف��ال األه��ة األساس�ة لل��و� ال��اخ�ة إل�قاء ال��اة على 

درجة ح�ارة ال��اخ وات�اع االض��ا�ات  األرض ت�� على ات�اذ و����ة اح��ال ارتفاع

                                                           
  . 41- 40 .ریدة تكارلي، المرجع نفسھ، ص صف -1
 . 42. المرجع نفسھ ، ص -2
  . 108. شعیب جلیط، المرجع السابق، ص -3
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ال�اج�ة ع� ذل� ، سعة ه�ه االض��ا�ات ت�ج� على ال�ول ت��ي م�قف ح�ر وف�� �ال 

  .1ش� أنه في ه�ه ال�الة ن�� أمام خ�� ق� ی�د� إلى ض�ر خ��� وهام

  أن ���ن ال��ر ال����ل غ�� مق��ل أخال��ا : ثان�ا 

نه ی���� رئ���ة وع�ی�ة ل���أ ال���ة على أ��ة مع�� ال�عار�� ل�یها ع�اص� م��     

في حالة ما إذا �ان� اآلثار ال����لة ته�د ح�اة األج�ال ال�ق�لة أو غ��ها م� ال��اعات 

اآلثار ال�ارة أو ال���ة أو ال��ر ال���� وال رجعة ��ه ، أو ض�ر شامل وغ�� قابل  ،

�ام ل��� ، و�ال�الي ال�ع��� ع� األح، وه�ه ال��ت��ات ت���ك في أنها ت��� إلى ا لإلصالح

  . األخال��ة  على ق��ل ال��ا��

ن تع��� ال���أ ال��� ، إال���ة ل��ه األساس األخالقي وت���� ت���قاته إلى  إن م��أ     

  .����2 إلى ال��ر غ�� مق��ل أخال��ا

  آل�ات ت���� م��أ ال���ة : ال��ل� ال�اني 

�أتي إال �إج�اء تإن دراسة ع�م خ��رة أ� ن�ا� على ال���ة وال��ة اإلن�ان�ة ، ال      

آثاره على ال���ة وف� ق�اع� وش�و� م��دة ، وم�ألة ت��ی� وتق�ی� درجة  �دراسة ل�ق��

خ��رة ال��ر ال�� م� خاللها ت��� االح��ا�ات الالزمة ت��� �ع� ال�عاب ، إال أن 

و���  ،ل���ر ، ح���� دراسة اآلثار ت��ح ���اس درجة ال���ه�ا ال�ق�ی� ن��ي وقابل ل

ال��ض في آل�ات خالل  ی�� ال���ق إل�هوه�ا ما  ،3أ��ا إث�ات أن ه�ه اآلثار مق��لة

، وانقالب ع�ء )ف�ع أول(ت���� م��أ ال���ة ال����لة في دراسة م�� ال�أث�� على ال���ة 

  ).ف�ع ثان(اإلث�ات 

  

                                                           
 . 159. نعیمة عمارة، المرجع السابق، ص -1
  . 161. المرجع نفسھ، ص -2
 . 46. فریدة تكارلي، المرجع السابق، ص -3
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  م�� ال�أث�� على ال���ة دراسة : الف�ع األول 

ی���ل ه�ا اإلج�اء ال��ی� ن���ا في ال��ام ق�ل أ� ن�ا� هام ب�راسة آثاره      

  :�اآلتي  �ض��هو��� ت،  1االج��ا��ة على ال���ة

  تع��� دراسة م�� ال�أث�� على ال���ة : أوال 

ال��رخ في  145-07ع�فه ال���ع ال��ائ�� في ال�ادة ال�ان�ة م� ال��س�م ال��ف���      

��ال م���� و����ات ال��ادقة على دراسات وم�ج� ل��د ، ال� 2007مای�  19

أو م�ج� ال�أث�� على ال���ة إلى ت��ی�  ال�أث�� ته�ف دراسة:" على أنه ال�أث�� على ال���ة 

ي ب��ة مع ت��ی� وتق��� اآلثار ال��اش�ة أو غ�� ال��اش�ة م�� مالئ�ة إدخال ال���وع ف

لل���وع وال��ق� م� ال��فل �ال�عل��ات ال��علقة ���ا�ة ال���ة في إ�ار ال���وع ال�ع�ي 

"2.  

فإن دراسة م�� ال�أث�� على ال���ة هي تل� ال�راسة ال�ي ت����ا م� تق�ی�  وه��ا    

ن ه�ه ال��ائج ل����ة على ال���ة ، وال�أك� م� أو��امج اال��ائج اال��اب�ة وال�ل��ة ل��ار�ع 

ال�ل��ة ق� أخ�ت �ع�� االع��ار ، ��ا تع��� األداة األساس�ة ل��ا�ة ال���ة ألنها ته�ف 

إلى مع�فة األض�ار ال��اش�ة وغ�� ال��اش�ة على ال��ازن اإل���ل�جي ، وعلى اإل�ار 

  .3ال����ي ل���ع األشغال وأع�ال ال�ه��ة

  ال����� ال���ي وال�ولي ل�راسة م�� تأث�� على ال���ة : ثان�ا 

ال����� ال���ي في وضع  ىت���ل آل�ات ال��ف�� عل: على ال����� ال���ي  – 1

تق��� ال��ار�ع ال�اصة بها، ���� ع�ل�ة  إج�اء ت��د ����ةال�ي الق�ان�� وال�����ات 

���ت أن��ة إل�ام�ة ل�ق��� األث� ال�� دول العال� اع �في ال�ائة م 70 ع� ی��� ه�اك ما

                                                           
 . 67. السابق، ص، المرجع فریدة تكارلي -1
، یحدد مجال محتوى وكیفیات المصادقة 2007مایو  19، المؤرخ في 145-  07، من المرسوم التنفیذي 02المادة  -2

  . 2007مایو  22 ، الصادرة في  34رسمیة العدد ، الجریدة الدراسات وموجز التأثیر على البیئةعلى 
، رسالة ماجستیر، فرع القانون دراسة مدى التأثیر على البیئة كآلیة لحمایة البیئةإجراء  ،فوزي بن موھوب -3

 . 13. ، ص2012، بجایة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالعام
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م� القان�ن رق�  15ال�ادة  ، ح�� ن������1ل أن ت�لفه ال��ار�ع ال�ق��حة على ال���ة

ت��ع م��قا " :نهال����ة ال����امة على أال��عل� ���ا�ة ال���ة في إ�ار  03-10

ت أو اله�اكل وال���آ�ار�ع ال����ة م ،ال���ة ىال�الة ل�راسة ال�أث�� أو ال��ج� عل �وح�

ال�ي ت�ث�  ،و�ل األع�ال و��امج ال���ة وال�ه��ة ،األخ��  ال�اب�ة وال��انع واألع�ال الف��ة

الس��ا على األن�اع وال��ارد واألوسا�  ،ال���ة  ى��فة م�اش�ة ف�را أو الحقا عل

  .2"والف�اءات ال�����ة وال��ازنات اال���ل�ج�ة و��ل� على إ�ار ون���ة ال����ة

ك�ا س���د ����ة ت���قه و��ا م���� دراسة م�� ال�أث�� على ال���ة ع� ����      

 145-�07 ال��س�م ال��ف��� م 08ف /6ال�ادة في ت���ه فعال  وه�ا ما ،ال�����

��د م�ال ت���� وم���� م�ج� ودراسة ال�أث�� على ال���ة ساب� ال��� وال�ي ال�� �

أساس ح��  � دراسة أو م�ج� ال�أث�� ال�ع���� أن ی���� م��� :"على أنه ت��

ال���وع واآلثار ال���قعة ال��اش�ة وغ�� ال��اش�ة على ال��� الق��� وال���س� وال���ل 

  .3..."لل���وع على ال���ة واله�اء وال�اء وال����ة وال�س� ال���ل�جي وال��ة

على ال���ة، ح�� ما  ح�د ال���ع ال��ائ�� ش�و� ال��افقة على دراسة ال�أث��و  ه�ا،     

ال�� ���د ش�و� ال��افقة  312-08م� ال��س�م ال��ف���  1ف/02ن�� عل�ه ال�ادة 

:"  أن على دراسة ال�أث�� في ال���ة لل��ا�ات ال�ا�عة ل��ال ال���وقات وال�ي ت�� على

ت�دع دراسة ال�أث�� في ال���ة ل�� سل�ة ض�� ال���وقات ق�ل ��ام ال��عاق� أو ال��عامل 

  .4"ال�ع�ي ال�� ی�عى في صل� ال�� صاح� ال�ل� �أ� ن�ا� م�ت�� �ال���وقات 

ت���� دراسة م�� ال�أث�� على ال����� ال�ولي إلى ال���أ  :على ال����� ال�ولي  – 2

���لع ب�ق��� األث� :" أن م� إعالن األم� ال����ة لل���ة وال����ة ح�� ن� على 17

                                                           
مذكرة  ،حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  بین اآللیات الدولیة والقانون الجزائري،مراد سلیماني  - 1

 . 74. ، ص2016، بجایة، عبد الرحمان میرة، جامعة ماجستیر، تخصص ھیئات عمومیة وحكومة، كلیة الحقوق
  .، السابق ذكره  10-03من القانون  15أنظر المادة  - 2
  .، السابق ذكره  145 - 07من المرسوم التنفیذي  08ف /06أنظر المادة  -3
، یحدد شروط الموافقة على 2008أكتوبر  05، المؤرخ في 312– 08من المرسوم التنفیذي رقم  01 ف/02المادة  -4

  . 2008أكتوبر  08، الصادرة في  58،  العدد ، الجریدة الرسمیةبیئة للنشاطات التابعة للمحروقاتالتأثیر في ال
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ال�ق��حة ال�ي ����ل أن ���ن لها آثار سل��ة ����ة على ال���ي �أداة و���ة لألن��ة 

  .1"ال���ة وال�ي ت��ن م�ه�نة �ق�ار إلح�� ال�ل�ات ال����ة ال����ة

وال�� ی��� على ض�ورة ��ام ال�ول �إج�اء تق��� األث� ال���ي لألن��ة وال��ار�ع      

�ا ال���أ على االتفا��ات ال�ي ����ل أن ت��ن لها آثار سل��ة على ال���ة ، ��ا انع�� ه

  .2ال�ول�ة ال���مة ���ا �ع�

  انقالب ع�ء اإلث�ات : الف�ع ال�اني 

ی���ل ه�ا اإلج�اء في إث�ات ع�م خ��رة ال��ار�ع ال�قامة على ال���ة م� ��ف      

تع��فه، وت����ه ال���ي وال�ولي، �ع�ف على ه�ا اإلج�اء م� خالل ��� الأص�ابها، و 

  : ال�اليعلى ال��� 

  تع��� انقالب ع�ء اإلث�ات : أوال 

�ع� ع�ء اإلث�ات م� ال��اد� الهامة في القان�ن ، وه� �ع�ي الع�ل على تق���      

ح�ة أو ب�هان إلزاحة وم�اجهة رأ� م�الف ، وال ���� ال��ام وم�ارسة ه�ا ال���أ إال 

قان�ن أق�ت ل�ق�ق وف� ت�ف� وسائل ودالئل ب�هان�ه ، ��ا �ع��� قاع�ة عامة في ال

" األصل في ال�مة ال��اءة "األش�اص وتأك�� قاع�ة أخ�� م�علقة �ال�ق�ق وال���ات وهي 

�ا ف���� ال��اءة ق�ل ت�ف� ال�الئل والق�ائ� إلث�ات اإلدانة و��قى على عات� ال�اكي دائ

: ش��اه ت���قا للقاع�ة القان�ن�ة الالت���ة  تق��� دالئل و��اه�� ت��� ف��� 

Probandiincumbitei qui agit necessitas   وهي نف�ها القاع�ة ال�ار�ة في قان�ن

  .3ال���ة ع��ما

  ال����� ال���ي وال�ولي النقالب ع�ء اإلث�ات : ثان�ا 

���� ال���ي �ال���ة �ع��� ع�ء اإلث�ات على ال� :على ال����� ال���ي  – 1

ال����ة ، و��ل� ��اف  ال�عاو� ���� م��أ ال���ة في م�ال ب�ز ص�ر تلل���ور م� أ

                                                           
  .من مؤتمر األمم المتحدة 17المبدأ  -1
  . 74. بق، صمراد سلیماني ، المرجع السا -2
  .75 .خالد عبد العزیز، المرجع السابق، ص -3
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إلى الق�اع� العامة في اإلث�ات ع�� ال��ال�ة �ال�ع��� ع� ال��ر ال���ي �قاع�ة قان�ن�ة 

ال���ور على ال����� ج�ی�ة ل�فاذه ، وم� ص�ر ت���� انقالب ع�ء اإلث�ات ل�الح 

أن ی�� ��ح نه ت��� األن��ة القان�ن�ة ال����ة م��أ ال��خ�� ال���� ق�ل ال���ي ن�� أ

أ� م��ج لل�����، خاصة إذا ما تعل� األم� �األدو�ة وال����ات ال����ة أو ال����جات 

الغ�ائ�ة، و�ع��� ه�ا اإلج�اء ت���قا ل���أ ال���ة وقل�ا لع�ء اإلث�ات ب�قل م��ول�ات 

  .1ت�ف�� األدلة وال��اه�� العل��ة لل���ج أو ال���ق أو صاح� ال��ا�

أك����  ��28س ال���اق ال�ولي ح�ل ال���ة ال����ى في  :ال�ولي على ال�����  – 2

ال�ي  11م� ��ف ال����ة العامة لألم� ال����ة ه�ا االنقالب ���ج� الفق�ة  1982

ال��ام ب�راسة مع�قة ق�ل أ� ن�ا� ق� ����� على درجة عال�ة م� ال��� :" ت�� على 

وال��ا�ا ال���قعة ت�غل� على  على ال���ة وعلى صاح� ال���وع إث�ات أن األر�اح

  .2...".األض�ار ال����ل وق�عها على ال���ة 

ل�س� وال��علقة ���ا�ة ا 1992س�����  22ك�ا تل�م معاه�ة �ار�� ، ال��رخة في      

و غ�اق ال��اد ال��عة ب�رجة قل�لة أاأل��اف ال�ا��ة في م�ا�عة إ  ال���� األ�ل�ي

  3.ج ال�راسات العل��ة م��س�ة ، أن ت��� �ل س���� ب��ائ

  تق��� م��أ ال���ة : ال��ل� ال�ال� 

ی�� تق��� م��أ ال���ة في ه�ا ال��ل� م� خالل ت��ان سل��ات وا��اب�ات ال���أ      

  :كال�الي 

  سل��ات م��أ ال���ة: الف�ع األول 

م�  و سل��ات م� ق�ل الع�ی�� �ه�ره على ع�ة ق��د �ان�قادات أحاز م��أ ال���ة �ع     

  . يالفقهاء ق�ل و�ع� ت����ه القان�ن

                                                           
، الحقوق ، كلیة، مذكرة ماجستیرمبدأ الحیطة للوقایة من خطر األضرار الجسیمة المضرة بالبیئةدمحم العمري ، -1

 .  83 – 82. ص ، ص 2016بكر بلقاید، تلمسان،  جامعة أبو
 .  1982أكتوبر  28من المیثاق الدولي لألمم المتحدة حول البیئة ، المؤرخ في  11الفقرة  -2
لقة ، المتع1992سبتمبر  22الملحق الثاني من اتفاقیة باریس، المؤرخة في  الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من -3

  . بحمایة الوسط البحري األطلسي
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  م� ال�ان� االص�الحي : أوال 

إن ت�ف��ه ���ع ن��ا لل��ال ال�اسع ج�ا له�ا ال���أ مع ع�م وج�د تع��� دق�� ف     

 ، على ال�غ� م� أن ل���أ ال���ة ، وخاصة ق�ل ال�� عل�ه قان�نال�ف���ات م��ار�ة

� ال��ارات وال���ل�ات فه� ج�ی� و���ح نه م� جانأ�ع� ال��ا�ا العل��ة إال 

ی�ال في  م��ل�ات غام�ة غ�� مأل�فة ، إذ �ع��� م��أ م� ال�رجة ال�ان�ة ألنه ال

نه ش�ی� الغ��ض ، ���� لل���أ ه� أ م�حلة ت���� ن����ه ، ل�ل� �ع� االتهام األول

  .1هی�قى اله�ف ه� س�ادة القان�ن ، وه�ا ما ی��ر ال��اح أو ال��ع في ت�ف��

  م� ال�ان� العل�ي والع�لي : ثان�ا 

فإنه ل�� م� ال���غ�ب أن ن��  ،ال��وف ال��ی�ة عل��ا وت���ل�ج�افي �ل      

ال��االت ال�ئ���ة ل����� ه�ا ال���أ خالف العل� نف�ه ، ���� �ع��� �ل م�ان ی�� 

�ا��ة ل����� ت���� م��أ ال���ة ��ه ع�ضة إلم�ان�ة ح�وث األخ�ار ال�ي ت��و �أس�اب 

ت�ف�� ال��اب�� الالزمة ، وفي ه�ا ال�ع�ى ی��و م��� االح��ا� وآثاره ال����ة في ال���ث 

  .2العل��ة

  م� ال�ان� االق��اد� : ثال�ا 

إن مفارقة م��أ االح��ا� ���� أن ت��� ال��� لع�ة أس�اب ، على ال�غ� م� ه�فها ،      

�ال��ا� االق��اد� واالب��ار ال����ل�جي بل إن أك�� ما �قال على ت���قه أنه ضار 

ب�ج�د آثار سل��ة على ال��ة  العل�ي ، وه�ا ل�� �ل شيء ���� ت� اتهامه وال�ق�م

���� ت���قه على أساس �ل� م��أ ال���ة ز�ادة ال��لفة إلى أضعاف �ات�اذ ت�اب�� 

د� إلى �ع� اح��از�ة ل��ا�� م���لة ، و��اف ل�ل� �أن ال����� ال�ارم لل���أ ق� ی� 

عي ت�اب�� واسعة ومه�ة ال��اق�ات ب�� ال��ا�� ال�ي ق� ال ت��� �ال��امة ال�ي ت���

  .3اق��اد�ا

  

                                                           
  . 28. مریم عمیر، المرجع السابق، ص -1
 . 29. المرجع نفسھ ، ص -2
  . 32. السابق ، ص، المرجع مریم عمیر -3
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  م� ال�ان� القان�ني : را�عا 

إن رص�� اآلثار ال�ل��ة ل���أ االح��ا� ل� �ع� �اإلم�ان ت�اهلها ، إذ ��� ات�اذ      

ن ال���أ دار�ة ال��اماتها في ال�اقع ، ألال��ر ال�ق��ل �ل�ا ��ح� الق�ارات ال��اس�ة واإل

م�ع�د األوجه م�ا ��عل م�ه م�سع ال��اق لل�غ��ات ال����ة وجعلها أك�� تعق��ا له م� 

مة القان�ن�ة ت��فا ال�اح�ة القان�ن�ة، إذ اع��� إدخال ه�ا ال��هج االح��ا�ي في ال���� 

� م� ال��ل والغ��ض ، إذ �ع��� و���� م��أ االح��ا� ال��� نه حل فل�في ،ه�����ا إال أ

دخ�له في القان�ن ال�ضعي م�ه�ا ، إذ �ع��� م� أس� الفل�فة القان�ن�ة ال�ائ�ة في 

ال����عات ال�عاص�ة ، ورغ� �ل االن�قادات مازال م��أ ال���ة ��افح لل�ص�ل إلى 

  .1ص�اغة قان�ن�ة م�ح�ة 

  ا��اب�ات م��أ ال���ة: الف�ع ال�اني 

ن�قادات وال�ل��ات ال��جهة ل���أ ال���ة م� �ل ال��ان� ، وج� إب�از ردا على اال     

على ال���  ذل�، و 2كل ال��اس� واال��اب�ات ال�ي ی���� بها م��أ ال���ة في م�ال ال���ة

  : ال�الي

م��أ االح��ا� ��ل�  :م��أ االح��ا� ���ع على ال�فا��ة ون�� ال��ائج العل��ة  – 1

إن�اء ع��� ت��� ال�ل�ات العامة في ال��اق�ات وال��ائج العل��ة ال�ي م� ال�ف�وض أن 

ت�ال اس�غالال على األقل في ال���ث والعل�م ال��علقة �األخ�ار ال����لة ال�ي ����ها 

فا��ة م��أ ال���ة ، ومع ذل� االن�قاد ت��ر اإلشارة إلى أن م��أ ال���ة �ع�� واج� ال�

ون�� ال��ائج العل��ة ، ���ارة أخ�� ی��ل� م��أ ال���ة و���ل أساسي ل�� فق� 

ال����ع على ال��� بل �ع�ز ال��� واإلعالن ع� ن�ائ�ه إذ �ع��� في ه�ا ال�ع�ى م��أ 

  .3ال�فا��ة 

                                                           
  . 33 - 32. المرجع نفسھ، ص ص -1
  . 34. المرجع نفسھ، ص -2
 . 35. مریم عمیر، المرجع السابق، ص -3
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جاء لل�د على االن�قاد ال�ا�ع ال�� ����  :م��أ االح��ا� ه� م��أ ت���ع ال���ث  – 2

��ن ال���أ ��اه� في شل ال��� العل�ي إلى ح� �ع�� وفي مع�� األح�ان ما ��ه� ن�� 

  .تعل� ال���أ ��أن تق���ه لل�ق�م العل�ي 

 10 – 03م� القان�ن  06 ف/��03 ال���أ في ن� ال�ادة وما ����حي م� تع�      

ل�ق�� في على ال�غ� م� ع�م ا:"... ال�ع�ي ���ا�ة ال���ة في إ�ار ال����ة ال����امة 

حالة ال�ع�فة العل��ة ال�ال�ة ، ال�ي ���� أن ت�ث� على ال���ة ����قة خ���ة وال رجعة 

  .1..." ف�ها 

إن ال���أ ���ع على ال��� م� خالل ف�ضه على ال�ل�ات الع��م�ة ت���قه      

ل�الح م��وع الق�ار ، ب��اب�� م��دة ���ج� م��أ ال���ة إذ ت�د على أساسا ���اب�� 

  2.�ة في حالة ع�م ال�ق�� العل�ي ��فة ق�ل�ة م��رة لل��اب�� االح��از�ة م�ق

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                           
  .، السابق ذكره  10- 03من القانون  06 ف/03أنظر المادة  -1
 . 39. مریم عمیر، المرجع نفسھ، ص -2
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  الف�ل األول  خالصة

��ه� م� خالل ه�ا الف�ل أن ال��أة األولى ل���أ ال���ة �ان� ب���ة ، وما �ان    

ال���أ مع�وفا وال �ان� له ت���قات خارج ت���قاته ال����ة ، فل� ��ه� ت��را وت�سعا إال 

م� خالل ال���ة ال����ة لل��ا�ات اإلن�ان�ة ، ولق� شه� م��أ ال���ة ت�اذ�ا ب�� القان�ن 

ان�ن ال�ولي ، و��ه� ه�ا ال��اذب م� خالل ال��اوالت القان�ن�ة والفقه�ة في ال���ي والق

  1.وضع تع��� شامل ودق�� لل���أ وأ��ا ت����ه ع� �اقي ال���ل�ات ال��ابهة له 

ل�� ال ���� اإلن�ار أنه �ان لل�ه�د ال�ول�ة وال��ل�ة والق�اع� ال������ة في م�ال      

، الس��ا في م�اولة ت����ه ع�� الق�ان��  2م��أ ال���ةح�ا�ة ال���ة ف�ل في م�الد 

  .وه�ا ما س���اوله في الف�ل ال�اني 

                                                           
  .49. خالد عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1
  .502. میلود عباسي، المرجع السابق، ص -2
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  ال�اني الف�ل

  دور م��أ ال���ة في ح�ا�ة ال���ة ض�� القان�ن ال��ائ�� 

واله�ائ�ة ال��ه�ر ال���اصل لل��ارد ال�����ة الس��ا ال�ائ�ة م�ها لق� أسف� ال��م�� و       

اح��ا�ي خ��صا في �ل ق��ر العل� على ت��ی� األخ�ار ع� ت�ف� وعي اس��اقي و 

�ا ی�د� لع�م ت�ف� م ،و ت�ارب ال��ائج العل��ة �اق�أو ح�ى في حالة ت ،ال����ة ال����ة

أص��� ال�اجة مل�ة ، و �ق�� عل�ي في ت�ص�� ال��ا�� ال���� وق�عها في ال���ق�ل

ب�د فعل أم�ي في م�اجهة ال��ای� الهائل  االت�اذ ت�اب�� جعل� في قان�ن ال���ة م�أث� 

لألخ�ار الغ�� م���ة م� ال�اح�ة العل��ة ل�ل� ��� ال��اداة ب�ضع ���س م��أ ال���ة 

 ال����ة في م�اجهة ال��ا�� ال�ي هي ول��ة ن�ا�ات إن�ان�ة م��ة ف���أ ال���ة له دور

�ق إل�ه م� خالل ال���� ��ض�� القان�ن ال��ائ�� وه�ا ما ی�� ال ك��� في ح�ا�ة ال���ة

ت��رات ح�ل  "وال���� ال�اني " في ال����ع ال���ي ال��ائ��  ت���� م��أ ال���ة"األول 

  .1"في ال����ع ال��ائ��  آثار م�الفة م��أ ال���ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 61. بق، ص، المرجع السامیلود عباسي -1
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  ال���� األول

  في ال����ع ال���ي ال��ائ��  ت���� م��أ ال���ة

وضع ت���عات وخ�� ل��ا�ة ال���ة  إلىسع� مع�� ال�ول وم� ب��ها ال��ائ�      

س��اول ه�ه وه�ا ما  ،وذل� م� خالل ت���� م��أ ال���ة ض�� ن��ص قان�ن�ة

ال��عل�  ص�ور القان�ن ال����� ال���ي ل���أ ال���ة ق�ل م� خالل  إل�هال�راسة ال���ق 

القان�ن إ�ار ، وال����� ال���ح ل���أ ال���ة في )م�ل� أول( 10-���03ا�ة ال���ة 

  ).م�ل� ثال�(ال��عل� ���ا�ة ال���ة، وال�هات ال�ع��ة ب����� م��أ ال���ة  03-10

  10-03ل���أ ال���ة ق�ل ص�ور القان�ن  ال����� ال���ي: ال��ل� األول

����� ال���ي ل���أ ال���ة في قان�ن ح�ا�ة الی�� ال���ق في ه�ا الف�ع إلى م��       

  .ال�اصة ، و�ع� ال���ص03-83ال���ة 

  03-83م�� ال����� ال���ي ل���أ ال���ة في قان�ن ح�ا�ة ال���ة  :الف�ع األول

ت��� ال��اد� العامة ل���لف ج�ان� ح�ا�ة و  1983ص�ر ه�ا القان�ن س�ة       

ال���عة م� ج��ع أش�ال ح�ا�ة ال���ة و �ع� ه�ا القان�ن نه�ة قان�ن�ة في س��ل ، و ال���ة

ق� ف�ح ذات القان�ن ��ل� م�اال واسعا لاله��ام �ال���ة ، م�ا أد� إلى االس���اف، و 

ت�ق��ها ال�� ع�� القان�ن ال��عل� ���ا�ة ال��ة و  أه�هاص�ور ع�ة ق�ان�� و ت����ات 

ت�اب�� "�� ع��ان ح�ا�ة ال���ة تع على العالقة ب�� ح�ا�ة ال��ة و م� خالله ال��� 

  .1"ال���ةح�ا�ة ال���� و 

ح�ا�ة  إلىال�ي ت�مي لل��اسة ال����ة ل��ا�ة ال���ة و القان�ني  �ار���د اإل وأ��ا     

ال����ة  إ�ارت���� ال�ل�ث و ال��ار وم�اف��ه و  أش�الال��ارد ال�����ة ، و اتقاء �ل 

  .2ةالعالقات اإل���ل�ج��ى ووج�د قان�ني ألن��ة ال���ة و مع إع�اءن�ع��ها م� خالل و 

                                                           
، م���ة ماس��، ت��� إدارة ال��اعات ال��ل�ة ال�سائل القان�ن�ة ل��ا�ة ال���ة في ال��ائ�، ��ومين�ر ال�ی�  -  1

  .15ص ،2015/2016، جامعة ال�اه� م�ال� سع��ة، 
  .95ص ال��جع ال�اب�، ،ع�ارة ن���ة -2
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إلى ح�ا�ة ال���ة في ع�ة أب�اب ففي  1 03-83ت��ق ال���ع ال��ائ�� في القان�ن       

وأك� على  ،وأشار إلى ح�ا�ة ال���انات وال��اتات ،ال�اب ال�اني عالج ال���عة وم��ناتها

 ،ح�ا�ة ال��ازنات ال���ل�ج�ة وال��اف�ة على ال��ارد ال�����ة في ج��ع أس�اب ال��ه�ر

  .2راضي م� ال���� واالن��افور�� على ح�ا�ة األ

أما في ال�اب ال�ال� فأشار إلى ح�ا�ة أوسا� االس���ال م� خالل ح�ا�ة ال����       

وال��ات وال����  اإلن�انوما ی��ج ع�ه م� أض�ار على ص�ة  ،ال��� م� تل�ث اله�اء

م� ه�ا القان�ن أنه في حالة ح�وث أزمة أو ��ار�  ��31فة عامة، ون�� ال�ادة 

 اإلج�اءاتالع�و� على ال���� فإن ال�ل�ات ت���  أوت��ل ته�ی�ات خ���ة �ال�ل�ث 

و أشار في ال�اب ال�ال� إلى ح�ا�ة ال���ة م� م��لف ال��ار  االس�ع�ال�ة الالزمة،

. ���آت ال���فة وال�فا�ات ال���ل�ة وال��ا��ة، ال��اد ال���او�ة وال���جوال����لة في ال

وفي ال�اب ال�ادس ح�د اله��ات ال��لفة ���ا�ة ال���ة ودورها في ه�ا ال��ال وال����ل 

 ،في م�ار�ة اإلض�ار �ال���ة اإلج�ائيوال��خل  ،في ال��خل ال�قائي ل��ا�ة ال���ة

  .3الفة أح�ام قان�ن ال���ةوالعق��ات ال����ة في حالة م�

  ال����� ال���ي ل���أ ال���ة في �ع� ال���ص ال�اصة: الف�ع ال�اني

���� ال���� على ال���آت ال�ا�� لل� 149-88 ال��ف��� ال��س�م و���ل ذل�     

ال��عل� ب�راسة ال�أث�� على ال���ة،  87-90وال���د لقائ��ها، وال��س�م ال��ف���  ال���فة

�ال�خ� ال���قة إلن�اج ال��اد ال�امة ال��عل�  254-97 ال��ف���ال��س�م �اإلضافة إلى 

  .أو ال�ي ت��ل خ��ا م� ن�ع خاص أو اس���ادها

  

  

                                                           
  .، ی�عل� ���ا�ة ال���ة��1983ف��  05، ال��رخ في 03-83القان�ن  -1
، جامعة ال�ه�� ح�ة لة ال�راسات و ال���ث االج��ا��ةم� ،ال���ة و مق�مات ح�ای�ها في ال��ائ�، إل�اس شاه� -2

  .61، ص2016، ال��ائ�، س����� 20ل���، الع�د
    .اس شاه�، ال��جع ال�اب� ، ال�ف�ة نف�هال�إ -3
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على ال���آت ال���فة  ال�ا�� لل����� ال����  149-88 ال��ف��� ال��س�م :أوال

  وال���د لقائ��ها

م� ����ف  إذ ح ،ع� م��أ االح��ا� ���ل م�اش� و ص��ه�ا ال��س�م ل� �ف�ح      

ال�الي  إلىی�سل �ل� ال�خ�ة :" ال�ي ت�� على  1م�ه 06خالل ن� �ل م� ال�ادة 

����� على أق�ى ما ���� م�  م���نا في ملف في ع�� ن�خ، ،إقل���اال���� 

  :ال�عل�مات ع� ال���أة ال��مع ت���لها الس��ا ما �أتي

 �ذاو  ،هم���ا �����ا ����� ال�لف على اس�ه ول��ه و �ع�ي ش�� األم��ان  إذا- 1

ع��انه ال��ار� وش�له القان�ني  أو���ل على ت����ه  �ع�ي ش��ا مع���ا، األم�كان 

  .صفة م�قع ال�ال�وع��ان مق�ه ال�ئ��ي و 

  . ال��قع ال��مع ان�از ال���أة ��ه -  2

و��ل� ب�� القائ�ة ال�ي ت�ت�  ،���عة األع�ال ال�ي �ع��م ال�ال� ال��ام بها وح��ها - 3

  .ف�ها ال���أة ال����رة أو ب��دها

��عها ال����ات ال�ي �وال��اد ال�ي �����مها و  ،أسال�� ال��ع ال�ي ی���ها ال�ع�ى -4

و���� أن ی�سل في  ،ال��ا�قات ال�ي ت���� ف�ها ال���أة���� ���� تق�ی� األخ�ار و 

في ��ف م�ف�ل ال�عل�مات ال�ي �ع�ق� أن ن��ها ق� ی�د� إلى إف�اء س� ن��ة وح��ة و 

  ". ال��ع

  ال�خ�ةت��� �ل ن��ة م� �ل�  أن��� :"ال�ي ت�� على أنه 7ال�ادة  وأ��ا     

  :  ال�ال�ة  �األوراق

�ها م�قع ال���أة ال��مع ی��� ف 50.000/1أو م��اسها  25.000/1خ���ة م��اسها  -1

  .إقام�ها

على األقل ��ف ما ��اور م�قع ال���أة على م�افة     2500/1ت���� م��اسه  -2

  .م�� على األقل 1000

                                                           
، ���� ال����� ال���� على ال���آت ال���فة و���د 1988ج��ل�ة  26، م�رخ ب�ار�خ 149-88م�س�م ت�ف���  -1

  .1988ج��ل�ة  27، م�رخة في 30قائ��ها، ال����ة ال�س��ة، الع�د 
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على األقل ی��� وض��ات م���الت ال���أة ال��مع  200/1ت���� إج�الي م��اسه  -3

  .م�� 35واألراضي ال��اورة على م�افة إقام�ها و��ل� ت���� ال��ا�ات 

 03-83رق�  ح�ا�ة ال���ة قان�ن م�  131ل����ص عل�ها في ال�ادة دراسة األث� ا -4

  .�1983ف�� � 5في  ال��رخ

��ا  ،��� ف�ها ال���أة في حالة وق�ع حادث�وث�قة ت��� األخ�ار ال�ي ���� أن ت -5

  .ت��� اإلج�اءات ال�ف�لة �ال�قل�ل م� إم�ان�ة وق�ع ما ی��� ع�ها م� ع�اق�

ال��علقة  م���ة ت�عل� ���ا�قة ال���أة ال��مع إقام�ها مع األح�ام ال������ة وال������ة -6

  .1"أم�ه���ف� ص�ة ال�����م�� و 

في ال�ادة ��� أن ی�ف� ال����ح ال����ص عل�ه " : 8ال�ادة ح�� ن�  وأ��ا     

  :��لف ����ل على ما �أتي 5

و إذا  ل��ه وم���ه ،و  اس�هإذا �ان األم� �ع�ي ش��ا �����ا ����� ال�لف على  -1

���ع�ه القان�ن�ة على ت����ه أو ع��انه ال��ار� و  ���ل ال�لف�تعل� ���� مع��� 

  .وع��ان مق�ه ال�ئ��ي وصفة ال���ول ع�ه

  . األم� اق��ىإن و��ان ح�ود وم��� ال��ا�ة  � تقام ��ه ال���أةال��قع ال� -2

  .���عة األع�ال ال�ي �ع��م ال�ع�ى ال��ام بها -3

  .  2" وث�قة ت��� األخ�ار ال�ي ���� أن ت��� ف�ها ال���أة في حالة وق�ع حادث -4

  ال��عل� ب�راسات ال�أث�� على ال���ة  78-90 ال��ف��� ال��س�م : ثان�ا

 3م�ه 05ال�ادة في ن�  ال�� على ال���ة ل�أث��ب�راسات م�� ا ی�عل� ه�ا ال��س�م      

�ه��ة أع�ال الال�أث�� م�ت��ا �أه��ة األشغال و أن ���ن م���� دراسة  على وج�ب

  .�آثارها ال���قعة في ال���ةوال���آت ال��مع إن�ازها و 

  :ك�ا ��� أن ����ل ت�عا على ما �أتي     

                                                           
  . ، ال�اب� ذ��ه  149 - 88م� ال��س�م ال��ف��� رق�  7ال�ادة  -  1
  . ال�اب� ذ��ه  149-88م� ال��س�م رق�  8ال�ادة  -2
، ی�عل� ب�راسات ال�أث�� في ال���ة، ال����ة ال�س��ة، الع�د ��1990ف��  27، م�رخ في 78-90م�س�م ت�ف���  -3

  .1990مارس  07، صادرة ب�ار�خ 10
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م���ه مع ال����� خ��صا على ال��وات ال�����ة ال��ان األصل�ة و  ت�ل�ل حالة -1

  .وال��احات الفالح�ة والغاب�ة

ت�ل�ل اآلثار في ال���ة والس��ا في األماك� وال��ا�� وال���ان وال��ات واألوسا�  -2

  .ال�����ة وال��ازنات ال���ل�ج�ة

  .األس�اب ال�ي م� أجلها أع��� ال���وع -3

�ل� ال��ام بها إلزالة ع�اق� ال���وع الل��اب�� ال�ي ی��� صاح� ال���وع أو مق�م ا -4

  .تق�ی� ال�فقات ال��اس�ة ل�ل��ال���ة أو ت����ها و تع���ها و  ال���ة

���� أن ت��� ق�ارات وزار�ة م����ة ب�� ال�ز�� ال��لف �ال���ة وال�ز�� ال�ع�ي أو  -5

أع�ال �ال���ة إلى �ع� أص�اف األشغال و ل�ا�قة ال�زراء ال�ع���� م���ن األح�ام ا

  . 1ال�ه��ة أو ال���آت

�ال�خ� ال���قة إلن�اج ال��اد ال�امة أو ال��عل�  254- 97 ال��ف���ال��س�م  :ثال�ا

  ال�ي ت��ل خ��ا م� ن�ع خاص أو اس���ادها

�ال�خ� ال���قة إلن�اج ال��اد ال�امة أو ال�ي ت��ل خ��ا م�  ی�عل� ه�ا ال��س�م      

ال�اج�  االح��ا�اتإرفاق �ل� ال�خ� ب��ان ال�� أوج�  ن�ع خاص أو اس���ادها ،

  .  2ال����رة م�ها االس�ع�االتالس��ا و    ��ج�ال�ات�اذها ��ق��ى ع�ض 

  ���ةل���أ الال����� ال���ح : ال��ل� ال�اني

 ،ح�ا�ة ال���ة في ال��ائ� �ق��ة ح�اسة وهامة م�اش�ة �ع� االس�قالل ��ح� م�ألة     

وال��اب��  اإلج�اءاتوفعال �ادرت ال�ل�ات الع��م�ة آن�اك �ات�اذ ج�لة ����ة م� 

و�ن �ان� ه�ه  ،ال�قائ�ة، مع اع��اد أسل�ب ال����� ال�امل في س�اسة ال��اء وال�����

ة وم���رة في ال��ال ال��اعي ون�افة ال���� اإلج�اءات وال��اب�� في ال��ا�ة ج�ئ�

  .3على ال���ص، فإن ذل� راجع �ال�رجة األولى �االع��ارات واألول��ات ال��س�مة آن�اك

                                                           

، المتعلق بدراسات التأثیر في البیئة ،  1990فبرایر  27خ في ؤرالم 78-90من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  1 - 
-07، الملغى بموجب المرسوم التنفیذي  24، السنة  1990مارس  7،المؤرخة في   10،العدد  الجریدة الرسمیة 

145 .  
مة أو التي ،المتعلق بالرخص المسبقة إلنتاج المواد السا 1997یولیو  8المؤرخ في  254-97المرسوم التنفیذي  2 - 

  .46،العدد  الجریدة الرسمیة تشكل خطرا من نوع خاص واستیرادھا ،
  .30،ص2005 ، م�جع ساب�،ف���ة ت��ارلي  -3
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ون��ا ل���ر ال����ع ال��ائ�� ���ل عام ازدادت اه��امات وان�غاالت ال��ائ�       

عال�ة م�ا�� ال�ل�ث ���ألة ال���ة ��ا س��ت لها أجه�ة وم�س�ات م���ة ب�قا�ة وم

ال����ي في م��لف ق�اعات ال��ا� ال���ي، ف��س� لها ن��صا ت�����ة  أوال���ي 

  .1وأح�اما ت�����ة م��لفة ته�ف إلى ح�ا�ة ال���ة م� �ل االع��اءات

 19ي ال��رخ ف 10-03وم� ب�� ه�ه ال���ص ���� ذ�� �ال���ص القان�ن رق�    

ح�� راعى ال���ع . ���امةوال��عل� ���ا�ة ال���ة في إ�ار ال����ة ال� 2003 ج��ل�ة

مع دراسة ح�� ات�اذ ال��اب�� االح��ا��ة ت��ن فعال��ها ت��اس� مع ه�ه ال��اب�� ، إع�ال و 

��ا م�ح لل����ات ال�ي ت���  ،أ��ااألض�ار ال���قعة وال��ال�� االق��اد�ة ال�عق�لة 

ر اض� أت�أس� ���ف م�ني ����ص ال�قائع ال�ي تل��  أنة في م�ال ح�ا�ة ال���

  .2ال�فاع ع�ها إلىم�اش�ة �ال��الح ال��ا��ة ال�ي ته�ف 

وال�الح� أن ه�ا القان�ن جاء �ع�ما أع�ت وزارة ته��ة اإلقل�� وال���ة تق���ا ح�ل       

��اء ا ال�ق��� ���صلة ألع�ال ال�أی� جاء ه� ،2000حالة وم��ق�ل ال���ة ل��ة 

و��ا ل�راسة شاملة م����ة لل�ع��ات ال���ف�ة ل�� ال��م، ح�� �ع�  ،ال�����ن وال�ول��ن 

و�ان� م� ب�� أه�افه ت����  ،ه�ا ال�ق��� ���ا�ة وصف ل�الة ال���ة في ال��ائ�

و��ا إدماج وت��ی� ال��اد� القان�ن�ة ال����ة ل��ا�ة ال���ة وال�ع��ف  ،ال����عات وال���

  .����3أ ال���ةبها دول�ا 

  �ة  على ال����� ال��لي ال��ائ�� مالمح ن�أة م��أ ال��: الف�ع األول 

ه ال��ع�دة ش�ال� ت�ای� �اه�ة األض�ار �ال���ة وتع�د أش�الها الس��ا م�ها ال�ل�ث �أ�ع     

ال���� ل إلى ال��� ع� ����ة ال�� م�ه و ن ت��جه أن�ار ال�و ه� األخ� �ان �����ا أ

ت�����ة ت��ح ب�ورها �إ��اد ه��ات ل��ا�ة ال���ة ، ت قان�ن�ة و إ��اد ت�ت��ا له م� خالل

ال��عل� ���ا�ة ال���ة في  10-03وم� ه�ه ال��ت��ات في ال��ائ� ما جاء �ه القان�ن 

                                                           
، ال��لة ال��ائ��ة للعل�م القان�ن�ة االق��اد�ة م�اولة ح�ا�ة ال���ة في ال����ع ال��ائ��  ،الغ�ثي ب� مل�ة -2

  .718، ص 1994،   03وال��اس�ة، جامعة ال��ائ�، الع�د  
، م���ة ماس�� في ال�ق�ق ، جامعة ع�� ال�ح�ان م��أ ال���ة في القان�ن ال��نيم��و�ة أق�ا�، سعاد عاش�ر،  - 3

  . 17ص ،2019م��ة ��ا�ة ،ج��ل�ة 
  .31ف���ة ت�ارلي، ال��جع ال�اب� ، ص  -3
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ة م���امة ب����� ش�و� �ار ال����ة ال����امة ال�� یه�ف إلى ت���ة ت���ة و���إ

ه�ا ما ن�� عل�ه ال�ادة ال�ال�ة ، و 1م���ي سل��الع�ل على ض�ان إ�ار ال����ة، و 

ال�� "م��أ ال���ة":على ال�ي ت��العامة ال�ي ت�س� ه�ا القان�ن و  ت�� ع��ان ال��اد�

��ا س ال�ق��ة ال�ال�ة ،ال�ق��ات ن��ا لل�عارف العل��ة و ال ���ن ع�م ت�ف� ��� ��ق��اه ،أ

 خ�� األض�ار ال����ة ال���ة �ال���ة ،ال��اس�ة لل�قا�ة م� في تأخ�� ال��اب�� الفعل�ة و 

   .���2ن ب��لفة اق��اد�ة مق��لة

  10-03ن��ة ت�����ة ل��أة م��أ ال���ة في �ل القان�ن : الف�ع ال�اني

م��أ ال���ة ن�أ في أح�ان قان�ن ح�ا�ة ال���ة ، و �ع� ر���ة م� ر�ائ�ه ألن      

ب�� م��ل�ات ال��� االق��اد� ، ال����ة ال����ة اق��� ت�ق�� ال��ازن ال��ور� 

في م��ان م�اور  �م� قان�ن ح�ا�ة ال���ة ان�قل ه�ا ال���أ ل���وم��ل�ات ح�ا�ة ال���ة ، و 

، و��ا أن م��أ ال���ة ع�ف ن�احا الم��ل له في ال��� 3سالمة ال���هل� ، وه� ص�ة و 

ال��� القان�ن�ة ال�ول�ة ، القان�ن�ة ال�ول�ة ، ���� ال��قع على أنه س�ق�ل ��ه�لة م� ��ف 

فال����ع ال��ائ�� على أ� أساس ان�ه�ه على أساس ق�اعة قان�ن�ة أم تقل�� لل����ع 

   .4ال�ولي

القان�ن�ة وتقل�� ب�� الق�اعة  10-03م�الد م��أ ال���ة في �ل القان�ن : أوال 

  ال����ع ال�ولي 

ل����ع ال�ولي أك�� م� تقل�� لل�فه�م ال���ة ح�� ن��تها  10- 03رؤ�ة القان�ن       

ك�نه ت���عا م��قال ی���ى ه�ا ال���أ ��س�لة لإلثارة في م�ال ال���ة في �ل ��اب أ� 

فه�م ونقله م� ت�لعات قان�ن�ة واض�ة ل�� ال���ع ال��ائ�� ح�ل ����ة ت���� ه�ا ال�

فه� ل� ی��أ ول� ی�ل� في ��ف  ،األخالقي ل�ا�عه القان�ني اإلل�اميال�ا�ع ال�قل��� و 

                                                           
م�لة االج�هاد ، ال����ة ال����امة آل�ات ح�ا�ة ال���ة في ال����ع ال��ائ�� في إ�ار ،ع�� ال���� ب�خالفة  - 1

  .59ص ، 2019، ورقلة ، 02الع�د  ،و االق��اد�ة، جامعة قاص�� م��احلل�راسات القان�ن�ة 
س�� ، جامعة ع�� ال���� ب� مام���ة  ،االس���ار في ال��ائ� و دوره في ت�ق�� ال����ة ال����ة، ب� ��دةن�ال  -  2

  .39ص ،�2019اد��،  م��غان�، 
  .99ص �جع ال�اب� ،ارة ن���ة، ال�ع� -  3
  .26، ال��جع ال�اب� ، صف���ة ت��ارلي -  4
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ت��اه ال����ع ال���ي دون االه��ام  مق���ال����ع ال��ائ�� �ق�ر ما �ان ���ا�ة قان�ن 

ل�ل� ال  ،1ب����� س�ل إع�اله و�ثارته ��س�لة ح�ى أمام الق�اء في م�ال ح�ا�ة ال���ة

ح��  83-03ان�ن ن�� أن ال���ع ال��ائ�� ق� ت�ارك فعال تل� ال�قائ� ال�ي اف�ق�ها الق

ال زال �ف�ق� لل���ة القان�ن�ة ال�ي ت�قى �ه  10-03أن م��أ ال���ة في �ل القان�ن 

أو  ،ل����� اإلثارة ��س�لة ق�ائ�ة إللغاء �ع� الق�ارات ال�ع���ة ال�ي ت��ق ال�فه�م

ه�ا ل�قل ال���أ ما دام ق� ذ�� ����أ في جل ال����عات ال����ة ال�ول�ة، ل�ل� ی��لى اف�قار 

وعل�ه ی�قى الق��ر في ال����ع  ،10-03ال�فه�م ل��ام قان�ني واضح في �ل القان�ن 

ال��لي م� ح�� ت��ي مفه�م ال���ة في �ل اف�قار غال� أع�اء ال��ل�ان الس��ا الفق�ة 

األولى ل�ل� ال�فاءات القادرة على تق��� م�� أه��ة إدراج ه�ا ال�فه�م على ال����عات 

م� أجل ال���ر وال�قي دون ال��اس ��� األج�ال ال�ق�لة في ب��ة سل��ة ال����ة ال��ل�ة 

وت�في ال��غة القان�ن�ة على ه�ا ال���أ  ،وف� ت���عات ت��ل ال�ا�ع ال��ائي ال�دعي

  .2م�ف�ال دس��ر�ا ی�ما ما خ��صا في �ل ال��جه ن�� دس��ة ال�� ال���ي

   �ن ال��ائ�� دس��ر�ة ال���ة في م�ال ال���ة في القان: ثان�ا 

القان�ن ال��ائ�� ���� م��أ ال���ة في م�ال ح�ا�ة ال���ة ول��ه  أنت��ر اإلشارة إلى    

ففي م�ال ح�ا�ة ال���ة ت�  :ال ���� ص�احة له في م�ال ح�ا�ة ال���هل� ��ا س��� 

، ه�ا القان�ن ال�� سعى إلى ح�ا�ة 10-03ال�� عل�ه ص�احة ���ج� القان�ن رق� 

ح�� ح�د في مادته ال�ال�ة م� ال�اب األول ال�ع��ن  ،الف ج�ان�ها وأوضاعهاال���ة �اخ�

�أح�ام عامة ال��اد� العامة ال�ي ت�س� ه�ا القان�ن، وال�ي ذ��ت في فق�تها ال�ادسة 

ال��عل� �ال�قا�ة  20- 04ص�احة م��أ ال���ة، ��ا ت���� ال�ادة ال�ام�ة م� القان�ن 

رث في إ�ار ال����ة ال����امة م��أ ال���ة ت�� م� األخ�ار ال���� وت��� ال��ا

، ح�� أن �ال ال���� سای�ا ال���ع الف�ن�ي في تع��فه لل���ة "ال��ر وال���ة"ع��ان

ال ���ن ع�م ال�أك� ���� ع�م ت�ف� ال�عارف العل��ة وال�ق��ة حال�ا س��ا في "على أن 

� أ� خ�� یه�د ال���ل�ات تأخ�� اع��اد ت�اب�� فعل�ة وم��اس�ة ت�مي إلى ال�قا�ة م

                                                           
  .501. میلود عباسي، المرجع السابق، ص -  1
  .502ال��جع نف�ه، ص  -  2
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أما في م�ال  ".واألش�اص وال���ة على الع��م ب��لفة مق��لة م� ال�اح�ة االق��اد�ة

ول�� �ع� ال��فح لل���ص  ،�د ن� ص��ح ی���اه ه�ا ال���أح�ا�ة ال���هل� ل� ی

القان�ن�ة وال������ة به�ا ال��ال، ن��ها أشارت إلى ف��ة ال��� ال����ه ��فه�مه 

ال�ي ن� عل�ها ه�ا األخ�� س�اء تعلق� �ال���ص العامة ال�ي ت��  ،�1هوخ�ائ

أو تعلق� �ال���ص ال�اصة �ال�قا�ة  ،ال�قا�ة م� أخ�ار �ل ال����ات مه�ا �ان ن�عها

وفي ال���ص ال�����ة الق�اع� ال�اصة ��ل . م� أخ�ار م���ات أو خ�مات مع��ة

م�  94ال�لغى ب�� ال�ادة  02- 89ن�ن ال����ات وال��مات ت�� ال�ادة ال�ان�ة م� قا

ال��عل� ���ا�ة ال���هل� وق�ع الغ� على االل��ام �األم� ال�ه�ي ، ��ا  09/03القان�ن 

ال��عل� ���ا�ة ال���هل� وق�ع  09/03أورد الف�ل األول م� ال�اب ال�ا�ع م� القان�ن 

� ع� ذل� في الغ� ت�� ع��ان ال��اب�� ال��ف��ة وم��أ االح��ا�، و��ل� ن��ه ی�

ال��عل� ���ا��ة ال��دة وق�ع الغ� و���� ت���� ال���   39-90ال��س�م ال��ف��� 

أما في ال���ص ال�����ة الق�اع� . ال��ق� على ص�ف م� ال��مات وال����ات

ال�اصة �����ات وخ�مات مع��ة فإن ال���أ ارت�� �����ات ج� معق�ة عل��ا في إن�اجها 

األم� �األدو�ة وال��ة ال��ات�ة وال�����ة ة �ال���ة لل��ة و و���االت ح�اس وت����ها

كل ن��صها ت���� اإلشارة ال����ة لف��ة ال��� ال����ه و�ال�الي إلى ت���� م��أ 

  .2ال���ة

  ال�هات ال�ع��ة ب����� م��أ ال���ة: ال��ل� ال�ال�

معه ��� ت�اب�� ال���ة ع� ال���ول�ة القائ�ة على أساس م�الفة إن ال��ی�       

ت��ی� ال��ف ال��ال� ب����ع ه�ه ال���ول�ة على ال��ف ال���ول صاح� ال���وع 

  . 3ال��الف لل��اب�� االح��ا��ة

انق��� اآلراء الفقه�ة ����ص ت��ی� األش�اص ال�ع��ة ب����� م��أ ال���ة لق�       

، )أولف�ع (واله��ات ال�ا�عة لها ب�� م� ����ه في األش�اص العامة ال����لة في ال�ولة 
                                                           

، الع�د ، دفات� ال��اسة و القان�ن على أساس م��أ ال���ة االت�اه ن�� ال�أس�� لل���ول�ة ال��ن�ةن���ة ع�ارة،  -1

  .184، ص ��2013ار، ال��ائ�، ، جامعة 09
  .185. ال��جع نف�ه، ص -2
  .94 .م��� ع���، ال��جع ال�اب�، ص -3
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 ألش�اص ال�اصة ����قة غ�� م�اش�ةم� وسع م� م�ال ت���قه ل���ل أ��ا ا ���و 

  .)ف�ع ثان(

  ت���� م��أ ال���ة م� ق�ل األش�اص العامة: الف�ع األول

ذه� جان� مع��� م� الفقه إلى ح�� ال�هات ال�ع��ة ب����� م��أ ال���ة      

   األس�اذ ه� م� أشه� العامة، و  م�الفة ت�اب��ه في األش�اصوال��اءلة في حال 

Ewaled  على اع��ار ع�م وح�ها هي ال�ع��ة ب����� ال���أ  ه��ات ال�ولة نرأ� �أال��

  1.ل�� األش�اص ال�اصة ب����قهاإلشارة إلى ت�

أن ال��ادر القان�ن�ة ال�����ة ل���أ  إلىوق� اس��� ه�ا ال�ان� م� الفقه في ت�ل�له    

م��ر أو ن� ت���قه على  أ�ال���ة ت���ل في القان�ن ال�ولي لل���ة ال�� ل� یل�م 

ت�اب�� :"ال�� ن� على أن "ر��" إعالنم�  15أش�اص خاصة على غ�ار ال���أ 

  .  2..."ال���ة ��� أن ت��� ���ل واسع م� ��ف ال�ول ��قا لق�راتها

  :ه�ه األش�اص العامة في �ل م� ت���لو      

    وه��اتها ال�����ة ال�ولة: أوال 

ات�اذ �افة ال��اب�� ب����� م��أ ال���ة و  تع��� ال�ولة ال��� األول ال�ع�ي      

��ا تق�م ب�ور ، ن�اناإلص�ة ال���ة و خ���ة على ل��ع وق�ع أض�ار م���لة و ال��ور�ة 

كال����� ب��  ،3ها ال��ام م��أ ال���ةقعلى عاتب�� م��لف أجه�تها ال�ي �قع ت���قي 

، وم� 4وزارة ال��ة أو وزارة األم� وأع�ال وق�ارات وزارة ال���ة وم�اف�ة الغا�ات م�ال، أ

، 1998أم�لة ه�ه األجه�ة و�الة ض�ان اله�اء ال��ي ال�ي أن��� في ف�ن�ا س�ة 

                                                           
  .95 .، صال��جع نف�ه -1
، أ��وحة د���راه، ح�ا�ة ال���ة في إ�ار ال����ة ال����امة على ض�ء أح�ام القان�ن ال�ولي، ز�� ال�الصا��ة  -2

  .366. ، ص27/02/2013م�ل�د مع��� ت��� وزو، ال��ائ�، ن�ق�� ب�ار�خ كل�ة ال�ق�ق والعل�م ال��اس�ة، جامعة 
  .367-366. صا��ة ز�� ال�ال، ال��جع ال�اب�، ص ص -3
 .96-95. م��� ع���، ص ص -4



 حمایة البیئة ضمن القانون الجزائريالفصل الثاني                      دور مبدأ الحیطة في 
 

45 
 

�ان ذل�  إذام� ال��ق  ��عادهاو ال�ارة ل�ع� ال��اد  على اله�اء  اآلثارومه��ها م�ا��ة 

  .1ض�ور�ا دون ان��ار ال���ل على م�افقة ال�ل�ة ال�����ة

أما في ال��ائ� ف����ن اإلدارة ال����ة على ال����� ال����� م� ع�ة ه��ات إدار�ة     

م��لفة ، ت��لع �لها ب�ور ح�ا�ة ال���ة م� �افة أش�ال ال�ل�ث ، إلى جان� اله��ات 

   .2ال��ة وزارة األم� و وزارة ال�عل��ال���ة و ال�زار�ة مع ض�ورة ال����� ���ا ب��ها ��زارة 

��ة ، ولها ال�� في رص� ال���ة �� لل�زارة ال��لفة �ال���ة ات�اذ ت�اب�� ال�ح�� ��     

�ار �ال��ة الع��م�ة و م�اق��ها م� خالل ات�اذ ت�اب�� ال�قا�ة م� �ل ت�ه�ر أو إضو 

�إ�ار ال����ة ، وح�ا�ة ال��ارد ال�����ة وال���ل�ج�ة وال�راث�ة واألن��ة ال����ة وت����ها 

��� م� �ل ال��ارسات ال�اسة �ال����ة ال����امة ، و ات�اذ ت�اب�� ال�دع وال�فا� عل�ها ، و 

تق��حها �االت�ال مع الق�اعات ال�ع��ة األخ�� ، إضافة إلى ما تق�م  يات�اذ ال��اب�� ال�

خالل دراسة ال�أث�� على ال����ة ال����امة م� ال��ال ال��ی��ة العامة لل���ة و �ه في ه�ا 

     .3ال��� وال�راسات ال��ل�ل�ة ال����ةدراسات ال���ة و 

  ال�ل�ات ال��ل�ة: ثان�ا 

دورا ال ���هان �ه في م�ال ال�فا� على ) ال�ال�ةال�ل��ة و (لع� ال��اعات ال��ل�ة ت     

م� ث�ة فهي ت��� اإلج�اءات ات�اذ ت�اب�� ال���ة في م��لف م�االتها ، و و  ،ال���ة

  .4ال��اس�ة ل����� ذل�

  ت���� م��أ ال���ة م� ق�ل األش�اص ال�اصة: ال�انيالف�ع 

ال�ع��ة ب����� م��أ  األش�اصال��سع في ت��ی�  إلىذه� االت�اه الغال� في الفقه      

 Geneviéveال�اصة، وم� ب��ه�  األش�اصجان� ال�ولة  إلىال���ة، ح�� ت��ل 

                                                           
 .367. ز�� ال�ال صا��ة، ال��جع نف�ه، ص -1
، أ��وحة د���راه في القان�ن العام، )دراسة مقارنة( اآلل�ات القان�ن�ة لل�قا�ة م� تل�ث ال���ةب�عالم ب�ز���،  -2

   .29. ، ص2018جامعة أب� ��� بلقای�، تل��ان، 
م�لة ال�اح� لل�راسات األكاد���ة، الع�د ، ح�ا�ة ال���ة على ض�ء م��أ ال���ةال��� ول� ع��،  ،ال��خ ب�س�احة -3

  .108. ص، 2015ال��ائ�، مارس  �ل�ة ال�ق�ق و العل�م ال��اس�ة ، ت�ارت ،، 05
، م���ة ماس�� في القان�ن، �ل�ة ال�ق�ق و العل�م ال��اس�ة، ح�ا�ة ال���ة في �ل ال����ع ال��ائ�� ، ���ة أكلي -  4

  .36. ، ص2015ال����ة، 
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Viney و ،Philippe Kourilsky ل� سل�ة الل�ان ی��ان ض�ورة ال��ام �ل ش�� ��

اش��اك  تق��� ان�الق ن�ا�ات ت��ل أخ�ارا أو ���ل� سل�ة وقفها قاص�ی� ب�ل� 

ه�فه ال����ل  األخ��ال���ة، ح�ى ��ق� ه�ا  م��أال�ل�ة العامة وال��اص في ت���� 

  .1في ت�ق�� ال��ازن ب�� ال��الح االق��اد�ة، واع��ارات ح�ا�ة ال��ة وال�المة ال����ة

ال  ت���� اح��ام م��أ ال���ة ���� ال�ه�ة في األش�اص العامة فإن وه��ا،      

إلرساء ه�ا ال�فه�م  األخ�� بل ��� أن ت�اه� األش�اص ال�اصة ب�ورها هي  ����ل،

في ال����ع وت����ه ع�ل�ا، ���� ��� ل�ل واح� أن ���� في ب��ة سل��ة �ال��از� مع 

        .2م��أ ال���ةواج�ه �ال��اه�ة في ح�ای�ها �االع��اد على 

 اع��اره� ج�ءل��ا���� �ت���ل ه�ه األش�اص ال�اصة �ال�رجة األولى في األف�اد ا     

��ن ف�ها، م� ال��� ال�� �ف�ض عل�ه� واج� ال�فا� وح�ا�ة ال���ة ال�ي ��� ال ی���أ

أو م�اعاة واح��اما ل�ق�ق األج�ال  ،ه� في ال�ق� ال�اض���س�اء لفائ�ة ص��ه� وم��

القادمة م� �ع�ه�، ���� م�ح له� �ع� الفقهاء ال�� في اإلعالم وال�� في ال��ار�ة 

 وفي ال�رجة ال�ان�ة ا ال��خل في ح�اته� ���ل أو �آخ�،في وضع الق�ارات ال�ي م� شأنه

لة ل�الح تع��� ال����ات ال�اصة ال��ل�ة أو اإلقل���ة هي ال�هة ال�س��ة ال���

 ال�������� ال�ور ، و ال��ا���� وال���� بها ح�ای�ها م� أ� م�اس ق� یه�دها

 ال���أأم��� م� أجل ال��ص على ت�ف��  ت���� م��أ ال���ة في األش�اص ال�اصة في�

ودع� األع�ال ال��ا��ة �غ�س روح  ،في �ل م� ت���ع االب��ارات واالخ��اعات

غ��ر على سالمة ب���ه ال�ي تع��� ال��� ال����  ن�انإال���ول�ة في نف� �ل م�ا�� أو 

      .3ل�ل ف�د م� ه�ا العال�

م��أ ال���ة ال ���� فق� على ن�ا�ات ال���مة وال�ل�ات العامة بل ����  إن     

ل���� على ال��ال ال��اعي ال�� ��ارس ن�ا�ات ق� ت��ن لها آثار سل��ة على ال��ة 

وال���ة، فال��اب�� ال������ة وال������ة ال����ة م� ق�ل ال�ولة ت�ا�� أص�اب ال��انع 

                                                           
  .366.، صال�اب�، ال��جع ز�� ال�ال صا��ة -1
  .97م��� ع���، ال��جع ال�اب�، ص -2
  .98-97. نف�ه، ص صال��جع م��� ع���،  -3
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 إخالءعلى غ�ار ت�اب��  ،��ف�� ال��اب�� االح��ا��ةوأص�اب الع�ل �اع��اره� مع���� ب

وال��فل �ال���ث العل��ة في  ،اإلن�انال��ق م� ال��اد ال�ي ت��ل خ��رة على ص�ة 

ال�ي ت��ث لع�اله ����  األض�ار���ن صاح� الع�ل م��وال ع�  أنال��ض�ع، و���� 

ه، في حالة م�الفة ال���ة ال����ة ل��ان أم� الع�ال في م��ع إج�اءاتع�م �فا�ة 

ال�اصة م��لة  األش�اصم�اه�ة االل��امات ال�ف�وضة عل�ه م� ق�ل ال�ولة، و�ال�الي 

   .1لل��اب�� ال�ي ت��� م� ق�ل ال�ل�ات العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .368. ،  ال��جع ال�اب�، صالصا��ة ز�� ال� -1
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  ال���� ال�اني

  آثار م�الفة م��أ ال���ة

ض�� ال��جه العام ال��ی� للفل�فة ال��ائ�ة لل���ة أعل� ال���ع ال��ائ�� ع�      

ال��عل� ���ا�ة ال���ة في إ�ار ال����ة  10-03م���عة م� ال��اد� ض�� القان�ن 

ال����امة، ال�ي ت���� م��أ ال���ة ال�� �ق�ي �أن ال ���ن ع�م ت�ف� ال�ق��ات 

في تأخ�� ال��اب�� الفعل�ة لل�قا�ة م� األخ�ار ال����ة وال�عارف العل��ة وال�ق��ة س��ا 

  .1وال���ة �ال���ة

وأمام ال����� ال�� ال ی�ال ی�اود الفقه ال�قارن ح�ل ال���ة القان�ن�ة ل���أ ال���ة،      

إدراجه ض�� ق�اع� ال���ول�ة على اع��ار �ع�ه ع� الق�اع� القان�ن�ة، ���� ومعارضة 

ال���عة ال�اصة ال�ي ی���� بها، فه� ال �ق�ر إل�اما ی�ت� ج�اء، وال تقادما ��ق� 

�ف�ض على �افة ال�ق�ر�� س�اء ی�� االت�اه الغال� في الفقه أن م��أ ال���ة ال���ول�ة، 

  .           2ما �ع�ي انعقاد ال���ول�ة �أن�اعهاكان�ا ع��م��� أو خ�اص، وه� 

رغ� صع��ة اإلل�ام ���ض�ع ال���ول�ة ال��علقة �اإلخالل ����أ ال���ة، وفي �ل       

في ه�ا ���� ال��� ع�م ت�اشي الق�اع� العامة لل���ول�ة مع ه�ا ال��ع م� ال��اد�، 

، ة ض�� القان�ن ال��ائ�� آلثار ال���ت�ة ع� م�الفة م��أ ال���ل ت��ر اإل�ار ع�

، وال��ائ�ة )م�ل� ثان(، وال��ن�ة )م�ل� أول(وال����لة أساسا في ال���ول�ة اإلدار�ة 

  ).م�ل� ثال�(

  ال���ول�ة اإلدار�ة: األول ال��ل�

ی�� ال���ق في ه�ا ال��ل� إلى تأث��ات م��أ ال���ة على م�ازعات م��و��ة الق�ار      

�اإلضافة إلى ال��جهات ج�ی�ة ال�ي �ف�ضها م��أ ال���ة في ن�ام ، )ف�ع أول( اإلدار� 

  .)ف�ع ثان( ال���ول�ة اإلدار�ة

  

                                                           
 303. وناس ���ى، ال��جع ال�اب�، ص -1
  .279- 278. ، ال��جع ال�اب�، ص صم��أ ال���ة وم��ول�ة ال�ه����ن���ة ع�ارة،  -2
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  تأث��ات م��أ ال���ة على م�ازعات م��و��ة الق�ار اإلدار� : الف�ع األول

الع�ل القان�ني االنف�اد� ال�ادر ع� م�ف� عام، :" �ع�ف الق�ار اإلدار� على أنه     

وم�ى أح�ث الق�ار اإلدار� . 1"اث أث� قان�ني ت���قا لل��ل�ة العامةوال�� م� شأنه إح�

  .ض�را، أو �ان غ�� م��وع جاز ل�ل ذ� م�ل�ة ال��ال�ة ب�قف ت�ف��ه أو إلغائه

م� خالل وقف  اإلدار� ��ه� تأث�� م��أ ال���ة على م�ازعات م��و��ة الق�ار      

إذا �ان ال��ر ال�� ���ثه الق�ار اإلدار�  ت�ف�� الق�ار اإلدار� أمام الق�اء اإلس�ع�الي

  .إلغاء الق�ار اإلدار�  �اإلضافة إلى، ��ع� ج��ه الحقا

  أث� م��أ ال���ة على و�� الق�ار اإلدار� أمام الق�اء اإلس�ع�الي: أوال

ج�� الفقه والق�اء على تع��� االس�ع�ال �أنه ال��� ال���قي  :ش�� االس�ع�ال/ 1

ح�ای�ه، وال�� ��� تفاد�ه ���عة ال ت�ف�ها إج�اءات ال�قاضي ال���ق �ال�� ال��اد 

العاد�ة، فال��ل�ب ه� ح�ا�ة ال�� ال�� ���ى عل�ه أم� ال ����ل االن��ار ح�ى 

  .�2ع�ض أصل ال��اع على ق�اء ال��ض�ع

  :ه�اي االس�ع�ال ش��ان أساس�ان و����� ف     

ال�ي ل� ی��� ال���ع لها �ال�ع���، ول�� ه�اك تع��� م��د  :حالة االس�ع�ال -

ل�االت االس�ع�ال، إن�ا ی�خ� ����ار دفع ال��ر ال�� ��ع� ج��ه الحقا ���ج� أم� 

ذ� ���عة م�ق�ة، و��ع�� ت�اف� االس�ع�ال وق� رفع ال�ع�� إلى ح�� ص�ور الق�ار 

��في أح� ش��ي اخ��اص الفاصل في شأنها فإذا ت�لف في أ� م�حلة م� م�احلها ی

  .3و��ع�� على القاضي ال��� �ع�م االخ��اص ،قاضي االس�ع�ال

 أن فال ���ز لقاضي االس�ع�ال ،�ل ما ی�عل� ���ه�هأ�  :ع�م ال��اس �أصل ال�� -

ی��� في دع�� م�ض�عها م�ازعة ج��ة ح�ل ح� ی���ه ال���م، ف�ع�� ال�ل��ة أو 

                                                           
  .8.، ص2005دار العل�م لل��� وال��ز�ع، ع�ا�ة، ال��ائ�،  الق�ارات اإلدار�ة،دمحم ال�غ�� �علي،  -1
، 2009، ال��عة ال�ان�ة، م���رات �غ�اد�، ال��ائ�، ش�ح قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ةع�� ال�ح�� ب��ارة،  -2

   .217. ص
  .219. ال��جع نف�ه، ص -3
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س�عادة ح� ت��ن م� اخ��اص قاضي ال��ال�ة ب�ی� و�ل دع�� ت�مي إلى ا

  .1ال��ض�ع

إن االس�ع�ال ی�� ال��� إل�ه م� خالل ال�ا�ع ال���� لل��� ال�ش�� ال�ق�ع وال��      

���� أن ���ن م�ققا ���د �ل ت���� ل���أ ال���ة، و�ال�الي ف�ح ال��ال ل�قف ت�ف�� 

ن م�ل� ال�ولة الف�ن�ي ی�� كل الق�ارات اإلدار�ة ال��الفة ل�ق���ات م��أ ال���ة، ب�� أ

�أن ف�ح ال��ال لل��ال�ة ب�أج�ل ت�ف�� الق�ارات اإلدار�ة م� شأنه أن ���س ال�فه�م 

ال�أج�لي لل���أ، ل�ل� أع�ى تف���ا د��قا ل�ع�ى االس�ع�ال واش��� ش����، األول ماد� 

ال�ا�ع (خ�� ی���ل في ج�امة ال��ر، وال�اني وق�ي ه� ال�ق�ع الف�ر� لل�أث��ات، وه�ا األ

ی��� فعال صع��ة ت��ر ت���� م��أ ال���ة في إ�ار اإلج�اءات ) الف�ر� لألض�ار

  . 2االس�ع�ال�ة ل�قف ت�ف�� الق�ارات اإلدار�ة

ث�ة مالح�ة ض�ور�ة ال ب� م� : ج��ة ال�� ����ص م��و��ة الق�ار اإلدار� / 2

أ� ���� ال��� ال���  اإلشارة إل�ها وهي أن الق�اء اإلدار� في ال��ائ� �ان �أخ�

ع�  نه تغاضىالق�ار م���، غ�� أ ال���� ال�� ����ل� م�ه على وجه ال�ق�� أن إ��ال

األخ� �ال��� ال��� في ق�ارات الحقة، وت��ى ش��ا ج�ی�ا ی��و أخف �اه��ا ه� ش�� 

 521-1ح�� ن�� ال�ادة  ال�� ال��� أس�ة ��ا ج�� عل�ه الق�اء اإلدار� الف�ن�ي

Lن ت�ل� في ال�ض��ة ال�ال�ة لل��ق�� ش�ا ج��ا مع اس�ع�ال وس�لة قابلة أل:"یليا على م

  .3"����ص م��و��ة الق�ار

و�ال��ع فإن ش�� ال�� ال��� ���ل في م���نه دع�ة إلى القاضي اإلدار� �ع�م     

الغ�ص �ع��ا في م���ن ال��اع اإلدار�، ح�� ����ه أن ی���� له م� اال�الع ال�اه�� 

ال�ع�� أن م��و��ة الق�ار م���ك ف�ها، ول��� م���ة ��ا �ان عل�ه ال�ضع في  ألوراق

  .4ال�اب�

                                                           
   .220. ، صال�اب�ال��جع ع�� ال�ح�� ب��ارة،  -1
  .285. ، ال��جع ال�اب�، صم��أ ال���ة وم��ول�ة ال�ه����ة، ن���ة ع�ار  -2
   .257. ، ص2012، دار ه�مة لل��اعة وال��� وال��ز�ع، ال��ائ�، ال��ازعات اإلدار�ةع�� القادر ع�و،  -3
   .258. ، صال��جع نف�ه -4
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وعل�ه فإن ال���ع الف�ن�ي ���ن ق� دع� م��أ ال���ة أك�� في إ�ار اإلج�اءات      

  .1االس�ع�ال�ة ال��علقة ب�قف ت�ف�� الق�ارات اإلدار�ة ل���د ال�� في ع�م ج�ی�ها

  ة على إلغاء الق�ار اإلدار� أث� م��أ ال���: ثان�ا

، و���� ت�ل�� ه�ه 2تق�م اإلدارة ���ح ال��اخ�� ال��علقة �اس�غالل ال���آت     

ال��اخ�� تق��� دراسة ال�أث�� أو م�ج� ال�أث�� على ال���ة �ع� ال��ام  ب��ق�� ع��مي 

�ع� ودراسة ت�عل� �األخ�ار واالنع�اسات ال����لة لل���وع، وال ت��ح ال�خ�ة إال 

، و�ال�الي فإن ق�ار م�ح ال��خ�� �ع��� ���ا�ة ق�ار إدار� ��� 3اس��فاء ه�ه اإلج�اءات

  .      أن ����في م��لف ش�و� ال���و��ة

و�ع��� م��أ ال���و��ة أح� ال��اد� ذات األه��ة الق��� ال�ي ت��� دول العال�      

ة وال م���ة آلثارها ال�عاص�، ومع�اه أن أع�ال وت��فات اإلدارة ال ت��ن ص���

القان�ن�ة، ��ا ال ت��ن مل�مة لألف�اد ال��ا���� بها إال ��ق�ار م�ا�ق�ها لق�اع� القان�ن 

  .4ال�ي ت���ها

وم�ى خ�ج� اإلدارة ع� م��أ ال���و��ة فإن ق�اراتها ت��ن ع�ضة لإللغاء م� ق�ل      

ق�ارات ال��علقة ��ل ما ��� الق�اء اإلدار� اس��ادا إلى ع�م ال���و��ة ال�اخل�ة له�ه ال

���ض�ع أو م�ل الق�ار، أو ع�م ال���و��ة ال�ارج�ة ال��علقة �اخ��اص صاح� الق�ار 

  . 5وش�ل و�ج�اءات ذل� الق�ار

دع�� ق�ائ�ة ت�فع أمام ال�هة الق�ائ�ة :"و���� تع��� دع�� اإللغاء �أنها     

. 6"ال����ة �غ�ض إلغاء ق�ار إدار� غ�� م��وع ��قا إلج�اءات خاصة وم��دة قان�نا

                                                           
  .286. ، ال��جع ال�اب�، صم��أ ال���ة وم��ول�ة ال�ه����ن���ة ع�ارة،  -1
  .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10- 03م� القان�ن  19ال�ادة  أن�� -2
 .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10- 03م� القان�ن  21أن�� ال�ادة  -3
، ال��عة ال�ا�عة، دار ه�مة لل��اعة )وسائل ال���و��ة( دروس في ال��ازعات اإلدار�ةل���� ب� ش�خ آث مل��ا،  -4

  .7. ، ص2009ال��ائ�،  وال��� وال��ز�ع،
 .63ال��جع نف�ه، ص  -5
، ال��عة )دراسة ت�����ة وق�ائ�ة وفقه�ة(، دع�� اإللغاء في قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ةع�ار ب�ض�اف،  -6

  .48. ، ص2009األولى، ج��ر لل��� وال��ز�ع، ال��ائ�، 
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ال��ف�عة أمام إح�� اله��ات الق�ائ�ة اإلدار�ة ال�ي ال�ع�� الق�ائ�ة اإلدار�ة  أو أنها

   .����1 ع�م م��وع��ه ن��ا ل�ا ����ه م� ع��ب ت��ه�ف إلغاء ق�ار إدار� 

أ�ا �ان م� أوجه اإللغاء ال�ا�قة �اف ��ف�ده إللغاء الق�ار اإلدار� ال���ب �ه ، إال      

أن ع�ء إث�ات ع�م ال���و��ة �قع على عات� م���ه، وه� ع�ء ثق�ل ال��أة ق� �ع�� 

ل� للقاضي اإلدار� مه�ة ال��عي في ���� م� ال�االت ع� االض�الع �ه، ل�ل� أو�

، وعل�ه ی�ار ال��اؤل ع� تأث�� م��أ ال���ة على 2ف�� وم�ا��ة م��و��ة الق�ار ال�ع��

  . 3ه�ه ال��ا��ة س�اء �ان� داخل�ة أو خارج�ة

�ق�� بها رقا�ة ع��ب م�الفة القان�ن : و��ة ال�اخل�ة للق�ار اإلدار� م�ا��ة ال���  /1 

أ� م�ا��ة تأس�� الق�ار اإلدار�، وت��� ال����قات الق�ائ�ة  ،واالن��اف �ال�ل�ة وال���

ال�ق�مة أمام جهات الق�اء اإلدار� الف�ن�ي إلى أن مع�� ال�ع�ن �ان� م���ة على 

�� م��أ ال���ة، ح�� م�ض�ع إلغاء الق�ارات اإلدار�ة غ�� ال���وعة ال�ي ت���عي ت��

، وال��ال ارة ل��أ واضح في ال�ق�ی�أن القاضي اإلدار� ل�ال�ا راق� م�� ارت�اب اإلد

ال���وح ی�عل� �����ة ��ام القاضي اإلدار� ���ا��ة ال��أ في تق�ی� اإلدارة ال�اصة 

�ات�اذ ت�اب�� ال���ة في م�ال ح�ا�ة ال���ة خاصة في �ل ع�م وض�ح ال��أ في 

                                                           
  .31. ، ص2007العل�م لل��� وال��ز�ع، ع�ا�ة، ال��ائ�، ، دار دع�� اإللغاء ،الق�اء اإلدار� دمحم ال�غ�� �علي،  -1
م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة على أن ی�عق� االخ��اص  801ت�� ال�ادة : ���ا ��� ال��اك� اإلدار�ة -2

��� ال�ال�ة، لل��اك� اإلدار�ة �الف�ل في الق�ارات اإلدار�ة ال�ادرة ع� ال�ال�ة وال��الح غ�� ال�����ة لل�ولة على م�

  .و ال�ل��ة  وم�ال�ها اإلدار�ة، وال��س�ات الع��م�ة ال��ل�ة ذات ال��غة اإلدار�ة

  :أما ���ا ی�عل� ���ل� ال�ولة ����� ��ا یلي      

م� نف� القان�ن على أن ی�عق� االخ��اص ل��ل� ال�ولة ��رجة أولى  901ت�� ال�ادة : �قاضي أول وآخ� درجة -

دعاو� إلغاء الق�ارات اإلدار�ة ال�ادرة ع� ال�ل�ات اإلدار�ة ال�����ة، والق�ا�ا ال���لة له ���ج� وأخ��ة �الف�ل في 

  .ن��ص خاصة

على أن ���� م�ل� ال�ولة �الف�ل في اس���اف األح�ام واألوام� ال�ادرة  902ت�� ال�ادة : �قاضي اس���اف -

  .ج� ن��ص خاصةع� ال��اك� اإلدار�ة، واس���اف الق�ا�ا ال���لة له ��� 

���� م�ل� ال�ولة �ال��� في ال�ع�ن �ال�ق� في الق�ارات ال�ادرة ع� آخ�  903ت�� ال�ادة : �قاضي نق� -

  .درجة ع� ال�هات الق�ائ�ة اإلدار�ة، وال�ع�ن �ال�ق� ال���لة له ���ج� ن��ص خاصة

ل��ن�ة واإلدار�ة، ال����ة ال�س��ة، ، ی���� قان�ن اإلج�اءات ا��2008ف��  25، ال��رخ في 09-08القان�ن : أن��

 .2008أف��ل  23، صادرة ب�ار�خ 21الع�د 
  .287- 286. ، ال��جع ال�اب�، ص صم��أ ال���ة وم��ول�ة ال�ه����ن���ة ع�ارة،  -3
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�رة ال�قائع ال�ق�ی�، وعل�ا �أن اإلدارة ت���ع ��ل�ة تق�ی��ة ش�ه م�لقة في تق�ی� م�� خ�

ال�ي ت���� إلى م��أ ال���ة ال����� ب�وره على قاع�ة ع�م ال�ق�� العل�ي أو ع�م �فا�ة 

ال��انات العل��ة ��أن ج�امة ال��� ال�� ����عي ات�اذ ال��اب�� لل�� م�ه أو ال����� 

  .1م� ح�ته

ال��اس� ذه� الق�اء اإلدار� في ف�ن�ا إلى رقا�ة أه��ة وخ��رة ال���، أو م��       

وه� ما ���ى ب�قا�ة ال�الئ�ة، ح�� أص�ح ی�اق� تق�ی� اإلدارة  ،ب��ه و��� م�ل الق�ار

  .2ل���رة وأه��ة ما ب�� عل�ه ق�ارها م� أس�اب دون أن �ع� ذل� ت�خال في أع�ال اإلدارة

أما الق�اء اإلدار� ال��ائ�� فالزال �ف�ق� إلى ت���قات واج�هادات خاصة، ن���ة      

، 3تع��� اإلج�اء ال��عل� ب�راسة م�� ال�أث�� على ال���ة، وع�م إثارة ن�اعات ح�لها ل��اثة

ل�ل� ���� ت��ر دور القاضي اإلدار� في ال��ائ� في م�ا��ة الق�اع� االح��ا��ة ��اسا 

  .ال�� ع�ف ت���قات ق�ائ�ة في ه�ا ال��ال ��ا ذه� إل�ه الق�اء اإلدار� الف�ن�ي

إلدار� الف�ن�ي أش�ا�ا ����ة في ف�� وم�ا��ة م���� دراسات لق� ق�ع القاضي ا     

ال�أث�� على ال���ة، إذ أص�ح ی�اق� م�� اح��اء ال�راسة على اآلثار ال����لة لل��ا� 

على ال��اه، أو م�� ج��ة اإلج�اءات ال����ة إلصالح األض�ار ال���ة �ال���ة، أو م�� 

اضي اإلدار� م�ال ت�ل�ال لل���ة ال�ي ج��ة ت�ل�ل ال�س�، وفي حاالت أخ�� �ل� الق

ت��اج� بها حف� مغ�اة ل����ع ف�الت ال���انات، وم�� ت��ر ال��اه ال����ة، وق� 

س��� ه�ه ال��ض��ات ال�ي ت��اها الق�اء اإلدار� الف�ن�ي ب����� م��ل�ات دراسة 

  .4م�� ال�أث��

ت��اب� مع م��ل�ات دراسة أق�ها القاضي اإلدار� الف�ن�ي إن ه�ه ال���ل�ات ال�ي      

وج� ال���ع ال��ائ�� أن ���ن م���� ، ح�� أ5م�� ال�أث�� على ال���ة في ال��ائ�

                                                           
   .288- 287. ، ال��جع ال�اب�، ص صم��أ ال���ة وم��ول�ة ال�ه����ن���ة ع�ارة،  -1
  .288. ال��جع ذاته، ص -2
، أ��وحة د���راه في القان�ن العام ، جامعة أب� ��� اآلل�ات القان�ن�ة ل��ا�ة ال���ة في ال��ائ�وناس ���ى،  -3

   .182، ص 2007بلقای�، تل��ان، ال��ائ�، ج��ل�ة 

  .182. وناس ���ى، ال��جع ال�اب�، ص -4
  .290. ال��جع ال�اب�، ص م��أ ال���ة وم��ول�ة ال�ه����، ن���ة ع�ارة ، -5
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دراسة م�� ال�أث�� م�ت��ا �أه��ة األشغال الع��م�ة ال���� وأع�ال ال�ه��ة وال���آت 

أث�� و�آثارها ال���قعة على ال���ة، ��ا أوج� ض�ورة اش��ال م���� ال� ،ال��مع ان�ازها

على ت�ل�ل حالة ال��ان األصل�ة وم���ه، وت�ل�ل اآلثار في ال���ة وال س��ا ال��ا�� 

ال���ج االه��ازات، ال�وائح، (واألماك� وال���ان واألوسا� ال�����ة، وح�� ال��ار م�ل 

أو في حف� ال��ة وال�قاوة الع��م�ة، واألس�اب ال�ي م� ، ...)ال�خان، اإلص�ارات ال��اقة

ع��� ال���وع، وال��اب�� ال�ي ی��� صاح� ال���وع أو مق�م ال�ل� ال��ام بها أجلها ا 

إلزالة ع�اق� ال���وع ال���ة �ال���ة أو ت����ها أو تع���ها، وتق�ی� ال�فقات ال��اس�ة 

ل�ل�، ��ا ���� أن ت��� ق�ارات وزار�ة م����ة ب�� ال�ز�� ال��لف �ال���ة وال�ز�� أو 

�ن األح�ام ال�ا�قة �ال���ة إلى �ع� أص�اف األشغال وأع�ال ال�زراء ال�ع���� م��

  .1ال�ه��ة أو ال���آت

إذا الح� القاضي اإلدار� ع�م �فا�ة ال��ال�ل ����ه �ل� اس���الها، أو �ل� إعادة      

ال�راسة م� ج�ی�، ��ا ����ه  ف�� ال��وقات وال��اوزات ال��علقة �ع�م اح��ام اإلدارة 

�ن�ة ل���� األض�ار ال����ة �ع� م�ح ال��خ��، وم�ا��ة ال��و� ال��ل�ة لالح��ا�ات القان

  . 2واإلج�ائ�ة ال��علقة ���ح ال��خ�� �ال��ق�� الع��مي، و�ج�اءات اإلشهار

و�ان� رقا�ة القاضي اإلدار� ت��� للق�ار ال�اف� ل��ح ال��خ��، وه�ا ما ن�      

ال�ا�� لل����� ال����  1998ن�ف���  03ال��رخ في  339-98عل�ه ال��س�م ال��ف��� 

���� �ل ش�� رف� �ل�ه أن �ق�م �ع�ا :"على ال���آت ال���فة ال�� �ق�ي �أنه

غ�� أن ال��س�م ال��ف��� أعاله ت� إلغاؤه ���ج� ال�ادة . 3"وفقا لإلج�اءات ال�ع��ل بها

���� ال����� ال�� ، 2006ما�  31، ال��رخ في  198-06م� ال��س�م ال��ف���  49

                                                           
، ی�عل� ب�راسات ال�أث�� في ال���ة، ��1990ف��  27، ال��رخ في 78-90م� ال��س�م ال��ف���  05ال�ادة : أن�� -1

  .1990مارس  07، ال�ادرة ب�ار�خ 10ال����ة ال�س��ة، الع�د 

   .290ص  ع�ارة، ال��جع نف�ه،ن���ة  -2
، ���� ال����� ال�� ���� 1998ن�ف���  03، ال��رخ في 339- �98ف��� م� ال��س�م ال� 2ف/16أن�� ال�ادة  -3

ال�لغى ���ج�  .1998ن�ف���  04، ال�ادرة ب�ار�خ 82على ال���آت ال���فة و���د قائ��ها، ال����ة ال�س��ة، الع�د 

��س�ات ، ���� ال����� ال���� على ال2006ما�  31، ال��رخ في 198- 06م� ال��س�م ال��ف���  49ال�ادة 

وال�� جاء خال�ا م� أ� ن�  .2006ج�ان  04، ال�ادرة ب�ار�خ 37ال���فة ل��ا�ة ال���ة، ال����ة ال�س��ة، الع�د 

  .ی�عل� �ال�ع� الق�ائي  في الق�ار اإلدار� ال��عل� ب�ف�، أو تعل�� أو س�� ال�خ�ة أو غل� ال���أة
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، ه�ا األخ�� ل� ی���� أ� إشارة لل�ع� ال���� على ال��س�ات ال���فة ل��ا�ة ال���ة

الق�ائي ال��عل� ب�ف� م�ح ال��خ��، م�ا ی�ع�� معه ال�ج�ع إلى الق�اع� العامة 

ال����ص عل�ها في قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة ال�ي ت�� على ال�ع� في 

�اإللغاء مه�ا �ان ن�عها وال��ار إل�ها سا�قا، س�اء �ان� م� سل�ة الق�ارات اإلدار�ة 

إدار�ة م����ة على غ�ار ال�ز�� ال��لف �ال���ة، أو سل�ة م�ل�ة على غ�ار ال�الي، 

ورئ�� ال��ل� ال�ع�ي ال�ل��، وس�اء تعل� الق�ار ب�ف� أو تعل�� أو س�� رخ�ة 

  . أو غلقها اس�غالل ال��س�ة ال���فة،

و��ة ال�ارج�ة للق�ار ت�عل� ع�م ال��� : ���و��ة ال�ارج�ة للق�ار اإلدار� ة الم�ا�� /2

  .�االخ��اص أو ال��ل واإلج�اءات�ج�د ع�� ی�عل� اإلدار� ب

و�اع��ار ال��ل في الق�ار اإلدار� ل�� ه�فا في ح� ذاته، وح�ى ال ی�د� إلى إغ�اق      

دار�ة، فإن الق�ار اإلدار� ال ی��ل اإلدارة في ال��ل�ات وهي ���د إص�ار ق�اراتها اإل

ل���د ت�اهله أل� ش�ل  أو إج�اء، و�ن�ا ی�ع�� إلق�ار ه�ا اإل��ال أن ���ن الع�� 

���ن ن غا�ة م� إص�ار الق�ار اإلدار�، وأال��لي ج�ه��ا ی�د� ت�اهله إلى تف��� ال

اإلج�اءات ال��ل�ة وتع��� االس��ارة م� أه� . وج� ذل� إت�اعهالقان�ن ق� اع���ه ج�ه��ا وأ

ال��ه��ة ال�ا�قة ل��ور الق�ار اإلدار�، ���ور ق�ار �إزالة ب�اء ب�ون ت�خ�� دون 

الع�ض على الل��ة ال�اصة ال�ي ح�دها القان�ن، ��ا أن اش��ا� القان�ن ت���� الق�ار 

  .1اإلدار� وص�ور األخ�� دون س�� ی�د� إلى ��الن الق�ار

  ج�ی�ة �ف�ضها م��أ ال���ة في ن�ام ال���ول�ة اإلدار�ة ت�جهات: الف�ع ال�اني 

ی�� ال���ق في ه�ا اإل�ار إلى ع��� ال��أ �أساس أول ل��ام ال���ول�ة اإلدار�ة،      

وال�� �ع��� مفه�مه م�سعا في �ل م��أ ال���ة، �اإلضافة إلى األساس  ال�اني 

أو ما �ع�� ع�ه �ال���ول�ة لل���ول�ة اإلدار�ة وه� ع��� ال��ر ال�اج� ع� ال��أ 

  .اإلدار�ة على أساس ال��ا�� غ�� العاد�ة
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  اإلدار� عامل م�سع ل�فه�م ال��أ  م��أ ال���ة :أوال

ت��� ال����قات الع�ل�ة إلى ال��سع في مفه�م ال��أ اإلدار� غ�اة إع�ال م��أ      

األخ�اء ال����ة ال���ة، فإذا �ان� حالة ال��اوز في ات�اذ ت�اب�� ال���ة تع��� م� 

خ�أ ���� في حالة ��اب أو � ن ارت�اب اإلدارة ألإال�ي ت�د� إلى ت���� ال���ول�ة، ف

  .اإلدار�ة ع�م �فا�ة ت�اب�� ال���ة ق� ی�د� إلى إع�ال ال���ول�ة

لألح�ام القان�ن�ة  اإلدارةق� ال ت���ل  :�فا�ة ت�اب�� ال���ة محالة ��اب أو ع� /1

م�� ال��ا�ة ال��ل��ة على غ�ار ال��اب ال�ام ت�اب�� اح��ا��ة ت�ف��ة ل�أات�اذ ال��علقة �

ال�ا��  198-06م� ال��س�م ال��ف���  23لل��اب�� ال��ق�ة ال����ص عل�ها في ال�ادة 

لل����� ال���� على ال��س�ة ال���فة ل��ا�ة ال���ة وال����لة في تعل�� وس�� رخ�ة 

ات�اذ ت�اب�� ال���ة رغ� عل�ها ��� اإلدارة في أو تق ،1اس�غالل ال��س�ة ال���فة

االت�ال أو إه�الها ل�ورها في اإلعالم و  �ال��ا�� ال����ة ال����لة على ه�ا ال��ا� ،

وال��اور مع ج�ه�ر ال���هل��� ��أن ال��ا�� ال����لة ع� خ�� ال���ج أو ال��ا� 

ال�أخ�� على أساس ن���ة و  اء ه�ا ال��اب�� ج� فإنها ت��ن مل�مة ه�ا ب�ع��� ال���ور 

  .2ال��أ

ألغي ه�ا ال��خ�� ���� ال����� غ�� ال�امل ل�راسة ت�خ��ا و  اإلدارةفإذا م���      

ال���ول أ��ا ع� � ال���أة صاح� ال��خ�� ال�لغى و ���� ل�اح م�� ال�أث��،

 ،���� خ��ها في م�اعاة ن���ة ال�راسة اإلدارةال�راسة أن ��ال� ب�ق��� م��ول�ة 

ع�م �فا�ة ال�راسة  إلىال�الح� �أن غال��ة ال�ع�ن ال��جهة ض� ق�ارات ال��خ�� ت���� 

�ع�م �فا�ة ال�راسة أو ع�م دق�ها ی�د�  اإلدار� و ع��ما ی��� القاضي  أو ع�م دق�ها، ،

  3.ت�خ�� اس�غالل ال���أة ال�ل�ثة إلغاء إلىذل� 

                                                           

، ���� ال����� ال���� على ال��س�ات 2006ما�  31، ال��رخ في 198-06م� ال��س�م ال��ف���  23دة ال�ا1- 

  .2006ج�ان  04، صادرة ب�ار�خ 37ال���فة ل��ا�ة ال���ة، ال����ة ال�س��ة، الع�د 
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أساسها ال�� �ان  لل���ول�ة ح�� اس���له�ما ج�ی�ا دار� ق� ت��ى مفن الق�اء اإلإ     

ن ال��أ ال���� ال ���� اش��ا�ه إال في �و  ،ال��أ ال���� إلىی���ل في ال��أ ال���� 

 اإلدارةن ارت�اب حالة ع�م �فا�ة ت�اب�� ال���ة فإ أما في حالة ت�اوز ت�اب�� ال���ة ،

ه الق�اء الف�ن�ي في وه�ا ما ��ق ل���د خ�أ ���� �ع� �ا��ا النعقاد م��ول�اتها ،

ألغى ق�ار م���ة االس���اف ال�� أخ�ع م��ول�ة ال�ولة ����  إذ ق��ة ال�م ال�ل�ث،

في ح�� أوضح ال��ل�  ض�ورة ت�اف� ال��أ ال����، إلىت����ها ال��ئ ل��ف� نقل ال�م 

  .1أن م��د ال��أ ال���� �اف النعقاد ه�ه ال���ول�ة

م�لفة �ات�اذ  اإلدارةأن أش�نا �أن س�� و : ال���ةال��اوز في ات�اذ ت�اب��  حالة /2

ل����ج ال��اد ع�ضه لالس�هالك ، أو ا إقام�هال��ا� ال��اد  إزاءالق�ار ال��اس� �ال���ف 

بل  ل�ال�ا أن اإلدارة ت���ع،، ه�ا لل�� م� ال�أث��ات ال���ة لل��ا� أو ال����ج أو ال��مةو 

وه�ا ما ��� ���ل�ة ال����ف  ،ه�ه ال��اب�� أح�انا أخ�� ق� ت��اوز في ات�اذها ل��لو 

  .�2 ال��� لل��ا��أو القائ� �ال��ا� ل�ل� وج� إخ�اع ه�ه ال��اب�� ل��اد� هامة لل����

  أساس ال��ا�� غ�� العاد�ة على اإلدار�ة ال���ول�ة :ثان�ا

، وم� ث� فإن غ�� مق��لة األولىت��و لل�هلة  ب�ون خ�أ اإلدار�ةال���ول�ة  إن     

م��ولة ع� ض�ر ب�ون  اإلدارةفي ه�ا ال��د ه� ��� ت��ن  �إل�احال��اؤل ال���وح 

   3م� جان�ها؟ أ���ن ث�ة خ� أن

ه�ه ال���ول�ة ه� ن���ة  أساس أن األولی�� : في ه�ا ال��ال رأ�انلق� �ه�      

م� ���ي فائ�ة م� ن�ا� ���اس�ة ن�ا� مع��  أنال��عة أو الغ�م �الغ��، وم���نها 

���ن م��وال ع� ال��ر ال����،  أنت�قق� ه�ه ال��عة،  إذای��ئ ت�عة ال��ر، و��� 

ال�اني ��ف��  ال�أ� أما، أ��اءهی���ل  أن���ي ال�فع م� ن�ا�ه دون  أنال ����  إذ

ال��ر  أنعامة، ح�� ال األ��اءال��اواة في ت��ل  ����أ أب�ون خ� اإلدار�ةال���ول�ة 

ال ی���ل ش�� مع��  أنال��اواة  م��أ���ل في ��وف مع��ة ع��ا عاما، و�ق��ي 
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ل�ح�ه ه�ا ال��ر ل�ا في ذل� م� غ�� فاضح، وم� ث� �ات م� ال��ور� تع��� 

ه�ه ال��اواة  م� أجل إعادة ال���ور �فعل ال��ا� ال���وع ال�� ت� ل��اب ال��اعة 

       .1ال�ه�رة

ق�  �ان� م��رة قان�نا، �نم��أ ال���ة و  إ�ارفي  اإلدارةن ال��اب�� ال����ة م� ق�ل إ     

بل ق� ت���� في إل�اق  خاصة �ال��س�ات ،أض�ار غ�� عاد�ة و  ت�د� إلى إل�اق 

ت���� م��أ ال��اواة أمام األ��اء �ة لل��س�ات ال�ه��ة ، وعل�ة فإن خ�ائ� مال�ة ج��

�أن ����ها ال�� في ال��ال�ة  على ه�ه ال��س�ات ، ��فف الع�ء العامة م� شأنه أن

أن القاضي اإلدار� �ف�ض رقا�ة خ��صا و  �ال�ع���ات على أساس خ�ق ه�ا ال���أ،

��ا أن األض�ار ، على م�ا��ة ال�الئ�ة للق�ارات اإلدار�ة ال��ع�ن ف�ها ل��اوز ال���ة

ت���  تق��� على األض�ار ال��اش�ة بل ال��ال� بها م� ج�اء ت���� ت�اب�� ال���ة ق� ال

��أ ال���ة ات�اه م���جات ال�ي ت��ج ع� ت���� ال�ولة ل�إلى األض�ار الغ�� م�اش�ة و 

، تق�م ه�ه األخ��ة �ف�ض عق��ات اق��اد�ة لل�ولة ال�ي ف�ض� ال��اب��دولة أخ��، و 

ال�ف�وضة م�  ه�ا ما ح�ل لل��س�ات األور��ة لل��م ال�ي ت��رت م� ج�اء العق��اتو 

ال�ي أم��ها �أن ت�فع �ع�ن لل��س�ات األور��ة م�ال�ة ألم����ة و ال�ال�ات ال����ة ا

  .�2ال�ع��� ���� ال���ول�ة الغ�� خ���ة لإلت�اد األورو�ي

وعل�ه ی��ح �أن ال���ول�ة اإلدار�ة ب�ون خ�أ و ال�ي ت��ج ع� ت���� ت�اب��       

ن�ا� اإلدارة في م��ان ال���ة ذل� أن الق�ار ال����  ال���ة ق� ت�ث� ال م�الة في تق���

�ن �ان �� ع�ة م�الح م�عارضة ،غ�� أنه و ت���قا ل���أ ال���ة �ف�ل في آن واح� ب

، إال أنه  ال���هل�ص�ة األول��ة الع��ار األم� ال���ي و م� ح�� ال���أ ی��ج� إع�اء 

لى ت�ف�� ال��افع العامة في ال�� ی��غي م�اعاة ال��الح االق��اد�ة ل�ولة ت��ن قادرة ع

  .3ال�فقات األقل ان�فاضا ق�ر اإلم�ان"م� ال��ا�� إلى ال����� ال�ق��ل وف� م��ار
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  ال���ول�ة ال��ن�ة على أساس م��أ االح��ا� : ال��ل� ال�اني

تف��ض الق�اع� العامة لل���ول�ة ال��ن�ة ت�اف� ع�اص� ثالث هي ال��أ وال��ر     

القان�ن ال��ني ال��ائ�� على  م� 124ال����ة ب��ه�ا، ح�� ن�� ال�ادة والعالقة 

كل فعل أ�ا �ان ی�ت��ه ال��� ����ه، و���� ض�را للغ�� یل�م م� �ان س��ا في :"أن

، فإلى أ� م�� ���� ت���� الق�اع� العامة لل���ول�ة ال��ن�ة على 1"ح�وثه �ال�ع���

  م��أ ال���ة؟

ال��ن�ة ال��س�ة على م��أ االح��ا� ��� أن ت��اشى مع  ح�ى تق�م ال���ول�ة     

ش�و� ال���ول�ة ال��ن�ة  وال�ي ت��لف اخ�الفا تاما ع� ،ش�و� وم���ات ه�ا ال���أ

م��د ال��ال و����ع ����ص�ة ف���ة م� ن�عها  ل�الس���ة، �اع��ار م��أ ال���ةا

ن ال���ة أو في �اقي ف�وع وم����ة ع� �اقي الق�اع� القان�ن�ة العامة س�اء ض�� قان� 

، و�ث�اء )ف�ع أول(م�ا ی�ع�� معه ت���� أر�ان ال���ول�ة ال��ن�ة االح��ا��ة . 2القان�ن 

  ).ف�ع ثان(ق�اع� ال���ول�ة ال��ن�ة االح��ا��ة الح��ان م��أ ال���ة 

  أر�ان ال���ول�ة ال��ن�ة االح��ا��ة  : الف�ع األول

ح��ا��ة اخ�الفا �ل�ا ع� الق�اع� العامة لل���ول�ة في ت��لف ال���ول�ة ال��ن�ة اال      

على ثالث أر�ان هي ال��أ االح��ا�ي، وال��ر ال����ل، القان�ن ال��ني، فهي تق�م 

  :، ی�� ت�ض��ها على ال��� ال�اليوالعالقة ال����ة

  م��أ ال���ة عامل م��د وم�سع ل�فه�م ال��أ: أوال

رغ� ال�فارقات ال�ي ی����ها م��أ ال���ة وال�ي ت��ل اع��اضا على ت���� ق�اع�      

ال���ول�ة ال��ن�ة ال����ة، على أساس ع�م �ق���ة ال��ر، إال أن الع�ی� م� فقهاء 

القان�ن �ع���ون أن م��أ ال���ة ���ل عامال م��دا ل�فه�م ال��أ ت�� م��ار االل��ام 

ع�م اح��ام ه�ا االل��ام �ع��� م�س�ا لل��أ، وه�ا ما ورد في  ����أ ال���ة، ح�� أن

إذا �ان االل��ام ب�أم�� :"ال�ي ص�ح� �أنه "Remond Goulloud"��ارة ال���ة 
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األخ�ار م�ش� ع� ن�ام أك�� ��ع م�انا لل���ة، أی� ��� �ل ش�� نف�ه م���ا على 

� إلى اس���اث وت��ی� م�اعفة االح��ا�ات الالزمة في م�اجهة ال��ه�ل، م�ا ی�د

مفه�م ال��أ ال�� ق� ی��لل ال��اماته ه�ا، ف����ن االل��ام �ال���ة ���ن �ع�م اح��ام 

  .1"ه�ا االل��ام، وال�� ی�د� إلى ��ام ال��أ

�ق�� إذن ب���ی� مفه�م ال��أ ت�ل�ل ال�ع��ات أمام ال����ر �ع�ة وسائل قان�ن�ة      

ع في مفه�م ال��أ ال�اتج م� خالل اف��اض ع�� ال����ج وأسال�� إج�ائ�ة م� ب��ها ال��س

ال�� ی�د� إلى ال��امات ج�ی�ة ت�ع�� ق�اع� ال���ول�ة ال�ع�وفة في إ�ار القان�ن 

  .2ال��ني

�ق�ل مع�� الفقهاء أن م��أ ال���ة وسع م� مفه�م ال��أ، وأن ت���قه ی�د� إلى      

ق�ة، فال�فه�م ال�قل��� له�ا االل��ام �ان ف�ض ال��امات ج�ی�ة، �االل��ام وال���� وال�

����� تفاد� تع��� الغ�� لألخ�ار ال�ع�وفة وال�اب� ض�رها، ول�� ب��خل م��أ 

  .3ال���ة فإنه ق� ام�� ل���ل األخ�ار االح��ال�ة وال����ك ف�ها والغ�� م���ة

  ض�ورة ت���� ع��� ال��ر وف� فل�فة م��أ ال���ة: ثان�ا

�� ال�اني م� أر�ان ال���ول�ة ال��ن�ة االح��ا��ة، و�ال�الي �غ�وا ال��ر ه� ال�      

 إذاف، 4ال��ی� ع� أن�اع ال��ر وص�ره في ال���ول�ة ال��ن�ة العاد�ة دون أ� ���ة ت���

كان م� ال��ل� �ه فقها وت���عا أن ال��ر ال �ق�ل ال�ع��� إال إذا ت�اف�ت ��ه م���عة 

، وش���ا أ� )نات�ا م�اش�ة ع� ال��أ(م�اش�ا م� الع�اص�، ح�� ی��غي أن ���ن 

فإن ه�ا ال��ام ، 5م�ققاثاب�ا �ا� ت�ق� ال��ر �ارت�اب ش�� مع�� ل��أ ما، و تار 
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ی�عارض �ل�ا مع م��أ ال���ة، فه�ا األخ�� ی�عل� �أخ�ار م�ه�لة واح��ال�ة وغ�� م��ق� 

م��� أ� غ�� غ��  ، �اإلضافة إلى أن ع��� ال��ر في م��أ ال���ة1م�ها عل��ا

  .2م��ه� عل�ه عل��ا، وعام غ�� ش��ي

إن ال��و� ال��علقة �ع��� ال��ر ال ت��ق� أث�اء إع�ال م��أ ال���ة، ذل� أن      

ال��ر االح��ا�ي م��� �األش�اء ال���ع�لة م� ق�ل ال���ع ول�� ش��ي، وه�ا ح�� 

��ل على ال����ع ال�ا�ع ال�اص ل���أ ال���ة ال����ل في �ا�ع ع��م�ة ال��ر ال��

ك�ل، ول�� على ج�اعة مع��ة أو ف�دا مع��ا، ��ا أن ال��ر االح��ا�ي ال�� ����ل 

وق�عه غ�� م�اش�، ومع�ى ذل� أنه في حال ت�ققه س���ن م�م�ا للع�ی� م� الع�اص� 

ال����ة إن ل� نقل جلها، فه� ل�� م��د ال��ال ���� ال ت�قى ال��قعات ال����لة للعل�اء 

  .3واإلدار��� ل��ود تأث��اته وال���اء

إن ال��ر ال��عل� ����أ ال���ة ه� ض�ر ج��� ال ���� إصالحه �األسل�ب      

بل ��� ت���ه �ات�اذ �افة ال��اب��  ،العالجي �ف�ض إعادة ال�ال إلى ما �ان� عل�ه

" Lucchini"االح��ا��ة الالزمة ل�فاد� �ارثة ب���ة و����ة ض��ة، ل�ل� ی�� األس�اذ 

ض�ورة ت�س�ع مفه�م األض�ار ال���قعة، واالع��اف ب�ج�د ض�ر م��ل �ع�م اح��ام م��أ 

�ع�ما �ان مع��ال �ه في ق�اع�  ،ال���ة والع�ل �ه ض�� ال���ول�ة ال��ن�ة االح��ا��ة

ال���ول�ة ال��ن�ة العالج�ة، ل�ا اع��ف �ال���ول�ة على أساس ال��� االق��اد� 

���اصلة للع�ال وال���هل���، م�ا �ف�ض على الق�اء واالج��اعي لالن�هاكات ال

  .4اح��ان م��أ ال���ة �أساس لل��اءلة الق�ائ�ة

  ض�ورة ال��سع في العالقة ال����ة: ثال�ا

تع��� را��ة ال����ة ال�ع��ة ع� العالقة ب�� الفعل ال�ار وال����ة م� أه� ش�و�      

�ول�ة ال�ق����ة ح��ل ض�ر ل��� مع�� ��ام ال���ول�ة ال��ن�ة، فال ��في ل��ام ال��

                                                           
  .185. ع�ارة ن���ة، ال��جع نف�ه، ص -1
 .307وناس ���ى، ال��جع ال�اب�، ص  -2
  .116-114، ص ص م��� ع���، ال��جع نف�ه -3
 .115-114. ال��جع نف�ه، ص صم��� ع���،  -4



 حمایة البیئة ضمن القانون الجزائريالفصل الثاني                      دور مبدأ الحیطة في 
 

62 
 

ووق�ع خ�أ م� جان� ش�� آخ�، بل ال ب� م� أن ���ن ال��أ ه� ال��� ال��اش� 

، وه�ا ما ن� عل�ه 1وال���قي في ح�وث ال��ر، و�ال انع�م� ال���ول�ة ال�ق����ة

  .م� القان�ن ال��ني 124ال���ع ال��ائ�� في ال�ادة 

�ة ��فه�م ج�ی� لل���ول�ة م� شأنه أن �قل� م��لف ب�� أن اع��اد م��أ ال��     

ال��از��، ح�� أن ه�ا ال���أ ال �ع�ل إال ���د ال��ا�� غ�� ال����ة عل��ا، ��ع�ى أن 

العالقة ال����ة ال�ي ��� أن ت��ن ب�� ال��أ وال��ر، فالعالقة ب�� ال��أ وال��ر 

، و�ال�الي ال ی���� إث�ات وج�دهاال����ل غ�� ثاب�ة �ق���ا، و�ال�الي فهي عالقة ن���ة 

فإن إع�ال م��أ ال���ة م� شأنه ال��سع في ال�فه�م ال�قل��� ل�ا��ة ال����ة، فع�ض أن 

ت��ن العالقة م�اش�ة وثاب�ة ب�� األخ�ار واألض�ار، ت��ح م��د عالقة اح��ال�ة ون���ة 

القان�ن�ة وال��وف  �ع�د للقاضي ال�ل�ة ال�ق�ی��ة في االس��الل عل�ها ����لف الق�ائ�

، و��ا أن القاضي ل�� ����� عل�ي، فإن ال��ألة تف�ض الل��ء إلى ال���ات 2ال�اق��ة

  .3العل��ة وتفع�لها ل�ه��ة أف�ل ال��وف ل����� ال���ول�ة ال��ن�ة االح��ا��ة

�ع��� الفقه أنه إذا �ان م� غ�� ال�عق�ل اش��ا� �ق�� م�ل� ع� ��اب ض�ر      

م���ل ق�ل ال��خ�� ���اولة ن�ا� مل�ث، فإنه ال �ق�ل �ع� ذل� اش��ا� �ق�� م�ل� في 

العالقة ال����ة، ل�ل� �ق��ح الفقه ت���� ��ق تق�ی� العالقة ال����ة م� خالل ت�سع 

�ة ، و��ل� �إقامة اح��ال �افي لل��� اك�فائهلق�ائ� ال�اد�ة، و القاضي في ق��ل ال��ش�ات وا

في العالقة ال����ة ن���ا، أو أن ی�ه� القاضي إلى تق�ل الق���ة ���ح ال�ق�� ال����� 

ال�ل��ة وال����حى م� ��اب ت���� آخ� م� شأنه أن �ف�� ع�م وق�ع ال��ر، أو أن 

العالقة ال����ة ب�� ال��ا� ال���� ����� الق�اء إلى ف��ة ث��ت ال��� ل��ه�ل 

   .4واألض�ار ال�اصلة �ال��ار

فإذا، وت�� تأث�� م��أ ال���ة  فإن إث�ات م�ار ال��ار غ�� ال�أل�فة هي م�ققة      

فانه وأك�� م�ونة، ���� هي في ه�ه ال�الة م�ف��ة على ع�م ال�ق��،  أو ��ع�ى آخ� 

                                                           
 .103، ال��جع ال�اب�، ص ال�ع����سهام  -1
  .104، ص ال��جع نف�ه -2
  .118م��� ع���، ال��جع ال�اب�، ص  -3
  .316-315. وناس ���ى، ال��جع ال�اب�، ص ص -4
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ر ال��ار غ�� ال�أل�فة س���ل�ر ���ل ج�ی� ن ن���ة م�اوفي �ل تأث�� م��أ ال���ة فإ

أو تأخ� ص�رة مغای�ة ع� ذ� ق�ل، وذل� م� خالل ال��سع في مفه�م االض��اب غ�� 

ال���عي ال�� س���ح �ع� إع�ال م��أ ال���ة ض�� ق�اع� ال���ول�ة ال��ن�ة معادال 

سع ل���ل لل��� غ�� ال���� ل��ر، أ� دائ�ة االض��ا�ات غ�� ال�����ة س����د وت�� 

   .1ح�ى األخ�ار غ�� ال����ة

ال���ة إن ت�جه الق�اء ن�� األخ� به�ا ال���ر م�ده تعل� ال��اعات �أخ�ار ته�د      

ال��ة العامة، ��ال��� إلى الق�ارات ال�ادرة به�ا ال�أن ن�� أن ال��� ال��ي ���� و 

�أ م� قل� أن ���ل في نف� ال�ق� م�ار ج�ار غ�� مأل�فة، و��ل� ض�ر مع��� ی�

ناتج ع� ت���� ه�ائ�ات الهاتف ال�قال، ولعل ب�ا�ة ال��جه ن�� ه�ا ال��ار �ان س�ة 

ال�ي ق�� ��ه  Grasse، ح�� �ان� االن�القة م� ح�� ال����ة االب��ائ�ة ل 2003

ن أض�ار ال��ددات ال�ه�ومغ�ا����ة إذا ل� ساس م�ار ال��ار غ�� ال�أل�فة ، إعلى أ

  .2نه ی��غي في ه�ه ال�الة ت���� م��أ ال���ةوجه ال�ق��، فإت�أس� أو ت��� على 

  إث�اء ال���ول�ة ال��ن�ة االح��ا��ة: الف�ع ال�اني

إن ال���عة ال�اصة والف���ة م� ن�عها ال����ة ل���أ ال���ة على ال��� ال����      

سا�قا، تف�ض ض�ورة إث�اء ال���ول�ة ال��ن�ة االح��ا��ة ع� ���� ج�لة م� الع�اص�، 

ال���ة، وته��ة ق�اع� ال���ول�ة ال��ن�ة  إلىلعل أه�ها ی���� في تفع�ل وتع��� الل��ء 

  .ف��ة ال��ا�� �إعفاء م� ال���ول�ة االح��ا��ةالح��ان م��أ ال���ة، و 

  تفع�ل وتع��� الل��ء إلى ال���ة: أوال

أن ت�ج�ة م��أ ال���ة على أرض ال�اقع ت��ل�  Anne Guégan ی�� األس�اذ      

م� خالل م�ار�ة ال�ق���� واإلدار��� في  ،ان�هار ب�� ال���ة وم�ار ات�اذ الق�ار إح�اث

                                                           
 .16. ل��اء ح��ادو، ال��جع ال�اب�، ص -1
ح�� الق�اة ه�اك أس�اب وج�هة للقل� ح�ل تأث��ات م���لة خ���ة لله�ائ�ات على ال��ة، وت� تأك�� ه�ا ال�ل  -2

وال�� أك� على أن ع�م إم�ان�ة ض�ان ��اب م�ا�� ص��ة  Aix-en-Provenceم� ق�ل م���ة  2004في 

�ف ی��اوز ح�ود اإلزعاجات م�غا ه��ت� ���ل اض��اب غ�� مأل 900ل�����مي أب��ة م�رس�ة له�ائي م� ن�ع 

، ال�اب�ل��اء ح��ادو، ال��جع : أن��. ال�أل�فة وال�ي ���� ت��لها، م�ا ی�ج� ال��� ع� إنهاء ه�ا االض��اب

  .ال�ف�ة نف�ها
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�فع�ل وت�ق�� أق�ى م���� لل���ة ی�ج� إعادة ال��� في ص�اغة ق�ار ال���ة، ف

  . 1الق�اع� ال�ا��ة لل���ة

���� لل���ة أن ت��ع�ل ل��اغة آراء ت�عل� �ال���ة ��فة عامة وفي م�ال ال���ة      

��فة خاصة، �اع��ارها ته�ف إلى م�اع�ة القاضي في تق��� الق�ار ال���� م� ��ف 

ال�ل�ة العامة وم�� مالئ��ه ل��ابهة األض�ار ال����لة إلث�ات م��ول�ة ال�ل�ة العامة 

���ة العل��ة وس�لة فعالة وس�� ق�� تع��� عل�ه ال�ل�ات العامة أو نف�ها، ول�ي ت��ن ال

في ات�اذ ق�ارات صائ�ة م� أجل ح�ا�ة ال���ة ��� ت�اف� م���عة م� ال��و� لعل 

   2:أه�ها

أن ت��ن آراء ال���ة م��قلة، وت��ق� ه�ه االس�قالل�ة ب��ف�� �ل ال��انات القان�ن�ة  - 

  .�اب ال�ل�ة العامة في إ�ار م��أ ال���ةوال�ال�ة لل���اء ال�� �ع�ل�ن ل�

أن ت��ف إج�اءات ال���ة �ال�فا��ة ب���ي م��أ العل��ة ب�ل ال���ة في م�حلة ال��ق��  -

و�ع� االن�هاء م� ال���ة، ألن م�ع ت�اول ال�عل�مات ی��ت� ع�ه ��اب ال����� ب�� 

  .ال�ول، أو ب�� م��لف ال�زارات لل���مة نف�ها

، فاال�الع على وجهات ن�� م��لفة لل���اء ض�ور� الت�اذ ق�ارات تع�د ال���ات  -

ت�عل� �ال���ة، ��ا أن تع�د ال���ات ول� �ان� م��اق�ة �ف�� في ات�اذ ق�ارات رس��ة 

  .سل��ة

إن ت�ف�� ال��ا�ة ال�ا��ة لل���ة ی�� ب�ضع ن�ام لل���اء ش��ه �قان�ن الع�ل ال��      

��� ت�ض�ح م��لة اإلعالن ع� ن�ائج ال�راسات ال�ي  ���ي العامل داخل ال��س�ة، إذ

ی�عه�ون بها، ألن االل��ام �ال���ة ��عل خ��ته� مل� لل�ف�ض، ال�� ���� له ن�� ال���ة 

  .3أو ع�م ن��ها

  

                                                           
  .347-346.، ال��جع ال�اب�، ص صم��أ ال���ة وم��ول�ة ال�ه����ن���ة ع�ارة،  -1
 .376- 374ص ص م�جع ساب�، ، ز�� ال�الصا��ة  -2
  .376. ، صصا��ة ز�� ال�ال، ال��جع ال�اب� -  3
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  ته��ة ق�اع� ال���ول�ة ال��ن�ة الح��ان م��أ ال���ة: ثان�ا

�ول�ة ال��ن�ة ع� ���� دع� ���� اح��ان م��أ ال���ة م� خالل ته��ة ق�اع� ال��     

  .ال�ا�ع ال�دعي لل��اءات ال��ن�ة، وت�س�ع صالح�ات قاضي االس�ع�ال

ن ال��اء ال��ني �ف�ق� إلى ال�ا�ع ن��ا أل :دع� ال�ا�ع ال�دعي لل��اءات ال��ن�ة/ 1

ال�ج�� جاء م��أ االح��ا� ل���ی� ال���ول�ة ال��ن�ة ل��اجهة األخ�ار ال����ة االح��ال�ة 

ال�ارة وال����ة ذات ال�ا�ع ال����� وال��لفة اق��اد�ا م� خالل دع� ال�ا�ع ال�دعي 

  .لل��اءات ال��ن�ة ال��ت��ة ن���ة ل�ع� م�اعاة م��أ االح��ا�

أو وقف ال��ا� أو  ،ال����ات ال�ارة�ع ال�دعي س�� أو ت���� ال��اد و ���ل ال�ا     

ألن ما یه� م�  ال�ة ال�ع��� ال�الي ،ث� �ع� ذل� في ال��حلة ال��  ،س�� ال��خ��

و�ال�الي ال�ائفة األولى م� اإلج�اءات ال�ادعة ت�فل وقف  ،ال����� ه� ع�م وق�ع ال��ر

  1.م��ر ال���

  ت�س�ع صالح�ات قاضي االس�ع�ال/ 2

ع� ات�اذ ت�اب�� ت�ف��ة أو م�ق�ة ذات �ا�ع اس�ع�الي ع�� معای�ة ته�ی� �اح��ال �      

���أ االح��ا� �ق�ي في إ�ار ال���ول�ة ف ،� مالئ�ة ل��ل ه�ه ال�ض��ات� أك�وق�ع خ�

ال��ن�ة �اتقاء وق�ع ال��ر ال���� وال�� ال تالئ�ه ��ل اإلج�اءات ال�ع��ل بها في 

�ع� ت���� الق�اء ال���ي لل�ا�ع االس�ع�الي ل��ا�ة و  .إ�ار الف�� ال��ض�عي لل��اع

ح�ا�ة ال���ة خ��ة أولى ت��اج إلى م��� م� الع�اص� ال�قا��ة وال�ي تع� ج�ء م� 

ال��ض�ح ل�ع� ال�قا� ال�اس�ة في تف��ل ت�خل الق�اء اإلس�ع�الي ل���أ االح��ا� في 

  2.إ�ار ال���ول�ة ال��ن�ة

ت��لى ه�ه ال�قا� في ت�ض�ح م���ن االس�ع�ال في م�ال ح�ا�ة ال���ة م� خالل      

ن ال ���ن ع�م ت�ف� االح��ا� ال�� �ق�ي �أة على م��أ اع��اد قاع�ة واض�ة م�س�

تق��ات �ال��� إلى ال�عارف العل��ة ال�ال�ة س��ا في ات�اذ ت�اب�� فعل�ة وم�اس�ة لل�قا�ة 

                                                           
، م��� ال�راسات واأل��اث ح�ل ال�غ�ب ح�ل فعال�ة س�اسة ال����� في م�ال ح�ا�ة ال���ة ع�� ال���� �اش�ر، -1

  .81، ص 2011 وال��� ال���س�، جامعة م���ر�، ق�����ة،
  .313- 312. ، ص صال��جع ال�اب� ،وناس ���ى -2
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ال��عل�  10-03م� القان�ن  3ح�� ال�ادة  م� خ�� األض�ار ال����ة وال���ة �ال���ة

م���ن ی�سع  أن ني ال���حاس��ادا إلى ه�ا ال�� القان�  ���� للق�اء���ا�ة ال���ة، 

ألن القان�ن ���ل للقاضي تق�ی�ا واسعا الت�اذ ال��اب��  ،االس�ع�ال وم�ال ال��

و��ل� ���ل�  ،االس�ع�ال�ة ح�ى في حالة ع�م ت�ف� ال�ق��ات وال�عارف العل��ة ال�ا��ة

 القاضي االس�ع�الي س��ا قان�ن�ا ص���ا لل��خل �فعال�ة ل��ع وق�ع األض�ار ال����ة

  .1ال����لة ال����ة وال���ة

  ف��ة ال��ا�� �إعفاء م� ال���ول�ة االح��ا��ة: ثال�ا

�ق�� �ف��ة ال��ا�� �ل ف��ة ت�عل� ب�ل� ال��ا�� ال�ي ال ���� اك��افها إال �ع�      

��ح ال����ات لل��اول، وال ی�رك العل�اء آثارها إال في وق� الح� ���� حالة ال�ع�فة 

ال��احة في ال�ق� ال�� ���ح ��ه ال����ج لل��اول ل�� م� ال���� لها العل��ة والف��ة 

  .2ال��اح �اك��اف الع��

ه�ال� م�اوف ����ة ح�ل آثار ت���� م��أ ال���ة إذ ق� ی�د� ت���قه ال�ارم إلى      

إدانة �ل ال��ا�ات ال�ل�ثة ال����ة، و�ل االب��ارات ال�ي ال ���� إث�ات سالم�ها مق�ما، 

ال��اعة و�ل ع�ل إب�اعي، ل���ی� �أ ال���ة ع�قلة ل���ة ال��ارة و وم�ه ���ح ت���� م�

 ،ج� ت�ض�ح نق�ة أساس�ة ت�عل� �ع�م ع�قلة م��أ ال���ة ل��ا� االب��اره�ه ال��اوف و 

ال����ة ت��رج ض�� خ�� ال����ة ال�� �ع� مع��ا ألن آثار ه�ه ال��ا�ات ال��ی�ة و 

ا أنه عل� ،1998وال�� أدرجه ال���ع الف�ن�ي ���ج� قان�ن  ل���ول�ة م���� ال���وع ،

  .�3ه� ق�ل ذل� في دول أخ�� 

� م� خاللها إعفاء ال���ول ع� ال���ع ال��ائ�� فل� ی�� على حاالت ���أما      

االح��ا� م� ال��اءات ال�ي ��� إ�قاعها عل�ه إزاء ن�ا�ه غ�� ال����ل على  خ�إ

ت�اب�� ال���ة وال��ر، بل زاد م� ال���ی� في ع�م ال��رع �ع�م �فا�ة ال�ق��ات وال�عارف 

ه�ا ه� األصل، وأما االس���اء ح مع م��� ال���، العل��ة، أ� أنه ال إعفاء وال ت�ام

                                                           
  .313 ال��جع نف�ه، ص -1
 .360، ص 2009، دار ه�مة، ال��ائ�، ال���ول�ة ال��ن�ة لل���جزا��ة ح�ر�ة سي ی�سف،  -2
  .316- 315وناس ���ى، ال��جع ال�اب�، ص  -3
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وهي أن ال���ول ق� ت��ل أ��اء ����ة م�  ،إعفاء ال���ول في حالة واح�ة في �����

جل ات�اذ ال��اب�� االح��ا��ة، غ�� أنها �ان� غ�� �ا��ة ��ا ی��اس� مع خ��رة أ

االق��اد�ة ال��لفة :"على أن ت��ن  6ف /3ال��ر، ح�� ن� ال���ع في ال�ادة 

ن ی�� ت���ل �ن�ا م��د إنقاص ل�رجة العقاب، �أ، وه�ا اإلعفاء ل�� إعفاء �ل�ا و "مق��لة

العق��ة م� س�� ال��خ�� إلى وقف ال��ا�، أو م� وقف ال��ا� إلى س�� ال��اد 

  .1ال�ارة م� س�ق ال��اول

  في إ�ار م��أ ال���ة  ال���ول�ة ال��ائ�ة :ال��ل� ال�ال� 

ال�غ� م� االل��ام القان�ني ال�اضح ال�� �قع على عات� اإلدارة م� خالل م��أ على      

وال�� �ق�ي �أنه ال ���ن ع�م ت�ف� تق��ات ن��ا لل�عارف العل��ة وال�ق��ة  ،ال���ة

س��ا في تأخ� ات�اذ ال��اب�� الفعل�ة وال���اس�ة لل�قا�ة م� خ�� األض�ار  ال�ال�ة ،

إال أن ت���� ع�م ات�اذ ال���ف العام ال�انح لل��خ��  ال����ة وال���ة �ال���ة ،

ال ی�ال �ع�� ال��ال  ،ال���ةل��اب�� ال���ة ال�ي ت��ل دون وق�ع أض�ار ج���ة وم��ة �

وغ�� مع��� ض�� االج�هاد الق�ائي ال���ي ن��ا ل��اثة مفه�م م��أ ال���ة ال�� ورد 

ف�� الق�اء الف�ن�ي أص�ح �� الفقه أن وخالفا ل�ل� �ع�� ،10-03في القان�ن 

و��ع�ض لل��أ ال�اتج ع� ع�م ال���ة ����قة صارمة ج�ا إذ أص�ح �ق��ب م� االل��ام 

  .�2ال����ة في �ع� األح�ام الق�ائ�ة

، واألح�ام ال��ائ�ة ال�اردة في )ف�ع أول(ی�� ال���ق إلى أر�ان ال����ة ال�اسة لل���ة      

في �ل صع��ة إ��اد ق�اع� ج�ائ�ة ت��م فعل ) انف�ع ث( 10-03قان�ن ح�ا�ة ال���ة 

، ح�� ال ج���ة وال ع�م االم��ال ل��اب�� ال���ة ���� تعل� ال��ألة ����أ ال����ة

  .عق��ة إال ب��

                                                           
  .140م��� ع���، ال��جع ال�اب�، ص  -1
  .ذ��ه  �، ال�اب 10-03م� قان�ن  6ف/2ال�ادة  -  2
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  ال�اسة �ال���ة ال����ة أر�ان :الف�ع األول

ی�� ، تق�م ال��ائ� ال�اسة �ال���ة على ر���� ه�ا ال��� ال�اد� وال��� ال�ع���      

  :ال�ف��ل ف�ه�ا على ال��� ال�الي

  ال��� ال�اد�: أوال 

ال�� ���� أن ���ن ئ� ال����ة في ال�ل�ك اإلج�امي و ی���ل ال��� ال�اد� في ال��ا     

 وه� األك�� ش��عا في م�ال ال��ائ� ال����ة، أو أن سل��ا ا��اب�ا م� خالل ال��ام �فعل،

ك�ا ه� معاق� عل�ه في قان�ن  م��ودة ج�ا، حاالت ���ن سل��ا سل��ا �االم��اع وهي

  .1ال��ة ال��ات�ة ع� ع�م ال��ل�غ ع� م�لفات ال��اتات

���ن ال��أ ف�ها مف��ضا ئ� ال����ة تع��� ج�ائ� ماد�ة، و ك�ا أن جان� م� ال��ا     

ال�� ال�� �ق�ي �أن �عاق�  :لو�غ� ال��� ع� وق�ع ال��ر أو ع�م وق�عه، م�

) دج100.000(و �غ�امة م� مائة ألف دی�ار) 2(أشه� إلى س���� ) 6(�ال��� م� س�ة

أو �إح�� هات�� العق����� فق� �ل ر�ان سف��ة  ،)دج1.000.000(إلى مل��ن دی�ار

  .2ج�ائ��ة أو �ل ش�� ���ف على ع�ل�ات الغ�� أو ال��م��

  ال��� ال�ع���  :ثان�ا

�ة اإلج�ام�ة ال��� ال�ع��� الق�� أو ال���قا للق�اع� العامة لل���ول�ة ال��ائ�ة �ع�      

���ل ال��أ ، و ال��أو ی�ق�� إلى ق���� وه�ا الق�� ال��ائي و  العل�،�ع����ها اإلرادة و 

 ةإال أنه في م�ال األض�ار ال���� ال��ج� للعقاب الفعل الع��� أو الفعل غ�� الع���،

ی�ت�� على م��د ح�وث �� �فعل ال��� العام ال نادرا ما ���ن الفعل الع��� م�ل��ا ،

 �ال��� إلى ���عة ال��أ ���� ت���� ال��ائ� ال����ة إلى ثالثة أن�اع،خ�أ ماد�، و 

  .3اإلخاللوهي ال��الفات ال�اد�ة وال��ح القائ�ة على ال�ه�ر و 

                                                           
  .319 صوناس ��ي، ال��جع  ال�اب�،  -  1
  .319وناس ���ى، ص  -2

  .320-319. ص ص، �وناس ���ي ، ال��جع ال�اب 3 -
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  األح�ام ال��ائ�ة: الف�ع ال�اني

�ال���ة  ن� ال���ع ال��ائ�� على �ائفة م� العق��ات ال���ت�ة على ال��اس     

  :ال��عل� ���ا�ة ال���ة، ی���ل في ما یلي 10-���03ج� القان�ن 

  العق��ات ال��علقة ���ا�ة ال���ع ال���ل�جي: أوال

وردت ه�ه العق��ات في الف�ل األول م� ال�اب ال�ادس ال����� األح�ام ال��ائ�ة      

وت���ل ه�ه العق��ات ال��عل� ���ا�ة ال���ة،  10-03م� القان�ن  82، و81في ال�ادت�� 

  :في ما یلي

�عاق� �ل م� ت�لى دون ض�ورة أو أساء معاملة ح��ان داج� أو أل�� أو م���س،  -

) 3(إلى ثالثة ) 10(في العل� أو ال�فاء، أو ع�ضه لفعل قاس �ال��� م� ع��ة أ�ام 

أو ). دج 50000(إلى خ���� ألف ) دج 5000(أشه�، و�غ�امة م� خ��ة آالف دی�ار 

  .�1 هات�� العق����� فق�، وفي حالة الع�د ت�اعف العق��ة�إح�

كل ) دج 100000(إلى مائة ألف دی�ار ) دج 10000(�عاق� �غ�امة م� ع��ة آالف  -

م� ه�ا القان�ن، و�عاق� ب�ف� العق��ة �ل ش�� ���غل  40م� خالف أح�ام ال�ادة 

ال���انات غ�� األل�فة دون ال���ل على ال��خ�� ال�اص �ف�ح م�س�ات ت���ة ف�ائل 

و�ق�م ب��عها أو إ��ارها أو ع��رها، أو ���غل م�س�ة لع�ض أص�اف ح�ة م� ال���انات 

داج�ا دون اح��ام ق�اع�  أو �ل م� ���ز ح��انا أل�فا أو م��ح�ا أو. ال��ل�ة أو األج���ة

  .2ال��ازة، وت�اعف العق��ة في حالة الع�د

  ت ال����ةالعق��ات ال��علقة �ال��اال: ثان�ا

أ�ام  إلى شه���، ) 10(ن� ال���ع ال��ائ�� على عق��ة ال��� م� ع��ة      

أو ) دج 100000(إلى مائة ألف دی�ار ) دج 10000(و�غ�امة م� ع��ة آالف دی�ار 

�إح�� هات�� العق�����، وم�اعفة العق��ة في حالة الع�د �ل م� خالف آثار ال����� 

����ع ع� إعالم ال����� أو ال���أج� أو  ال�اصة �اإلقل�� ال���ف، و�ل م���ف ��ه

                                                           
  ، ال��عل� ���ا�ة ال���ة، ال�الف ال���10- 03م� القان�ن  81أن�� ال�ادة  -1
  .، ال��عل� ���ا�ة ال���ة، ال�الف ال���10- 03م� القان�ن  82أن�� ال�ادة  -2
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ال��لفة في أجل خ��ة ع��  اإلدارةال���ازل له ب�ج�د ال�����، أو ����ع ع� ت�ل�غ 

  . 1ی�ما �ال��االت ال����ة ال�ع��ة ��ل ع�ل�ة ب�ع أو إ��ار أو ت�ازل

  العق��ات ال��علقة ���ا�ة اله�اء وال��: ثال�ا

إلى ) دج 5000(الغ�امة م� خ��ة آالف دی�ار ن� ال���ع على أن �عاق� �     

كل م� ت��� في تل�ث ج�� ���� م�الفة ) دج 15000(خ��ة ع��ة ألف دی�ار 

  2:ال�ق���ات ال��علقة ��ا یلي

  .حاالت وش�و� ان�عاث الغاز وال�خان -

اآلجال ال�ي ����اب خاللها لألح�ام ال��علقة �ال��ا�ات وال����ات وال��ق�الت األخ��  -

  .ل��ج�دة ب�ار�خ ص�ور ال���ص ال������ة ال�اصة بهاا

ال��و� ال����ة وال��ا��ة ل��اء الع�ارات وف�ح ال��س�ات غ�� ال���لة في قائ�ة  -

ال���آت ال���فة، و��ا ت�ه�� ال����ات وص�ع األم�عة ال��ق�لة، واس���ام ال�ق�د 

  .وال���وقات

ال�اف�ة  اإلج�اءاتت ال����ة ات�اذ ال�االت وال��و� ال�ي ��� ف�ها على ال�ل�ا -

  .على وجه االس�ع�ال لل�� م� االض��اب ق�ل ت�خل أ� ح�� ق�ائي

عالوة على ما س�� م�� ال���ع في حالة ال��� �العق��ة أعاله القاضي م� ت��ی�      

أجل األشغال وأع�ال ال�ه��ة، واألم� ب��ف��ها على نفقة ال����م عل�ه، واألم� ���ع 

ال���آت أو العقارات وال��ق�الت ال����ة لل�ل�ث ال��� إلى غا�ة ان�از األشغال  اس�ع�ال

وفي حالة ع�م اح��ام اآلجال ال�ي ح�دها القاضي ���ز لل����ة . 3وال��م��ات الالزمة

 10000(دی�ار  آالفإلى ع��ة ) دج 5000(أن تأم� �غ�امة م� خ��ة آالف دی�ار 

ع� �ل ی�م تأخ��، ��ا ����ها ) دج 1000(ألف دی�ار وغ�امة ته�ی��ة ال تقل  ع� ) دج

                                                           
 .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10-03م� القان�ن  34و 83أن�� ال�ادت��  -1

  .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10-03م� القان�ن  47، و84أن�� ال�ادتان  -2
  .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10- 03م� القان�ن  85أن�� ال�ادة  -3
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غا�ة ان�از أشغال وأع�ال  إلىاألم� ���� اس�ع�ال ال���آت ال�����ة في ال�ل�ث 

  .1ال�ه��ة، أو ت�ف�� االل��امات ال����ص عل�ها

  العق��ات ال��علقة ���ا�ة ال�اء واألوسا� ال�ائ�ة: را�عا

ال��عل� ���ا�ة ال���ة، وق� م��  10-03م� القان�ن  100-88ت����ها ال��اد     

ال���ع م� خاللها و��ل ال��ه�ر�ة أو القاضي ال�� ت�ال عل�ه ال�ع�� م� األم� 

م�  �52إ�قاف ال�ف��ة أو ال�ائ�ة أو اآلل�ة العائ�ة ال��ت��ة لل��الفات ال����رة في ال�ادة 

  .�2ة أم�ها ب�فع �فالة ت��دها ال�هة الق�ائ�ةالقان�ن أعاله، و�م�ان

��ا ن� ال���ع على ج�لة م� العق��ات م� أجل ح�ا�ة ال�اء واألوسا� ال�ائ�ة      

، وم� 10-03م� القان�ن  58إلى  53م�  ت��ن أغل�ها ن���ة م�الفة أح�ام ال��اد

  :أم�ل�ها على س��ل ال��ال ال ال��� ما یلي

أو قائ� ال�ائ�ة أو �ل ش�� ���ف على ع�ل�ات الغ�� أو معا��ة ر�ان ال�ف��ة  -

ال��م�� في ال��� على م�� آل�ات ج�ائ��ة في ال��اه ال�اضعة للق�اء ال��ائ�� م�الف 

أشه� إلى س���� ، وغ�امة م� مائة ألف ) 6(�ال��� م� س�ة  53و 52ألح�ام ال�ادت�� 

�إح�� هات�� العق�����،  أو) دج 1000000(إلى مل��ن دی�ار ) دج 100000(دی�ار 

  .3وم�اعفة العق��ة في حالة الع�د

معا��ة �ل م� م�لف �ال��ل�غ ال�� ام��ع ع� ت�ل�غ م���في ال��ون ال����ة �ع�ل�ات  -

إلى مائ�ي ) دج 50000(الغ�� أو ال�� أو ال��م�� �الغ�امة م� خ���� ألف دی�ار 

  .4)دج 200000(ألف دی�ار 

                                                           
  .ال���ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف  10- 03م� القان�ن  86أن�� ال�ادة  -1

 .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10- 03م� القان�ن  88أن�� ال�ادة  -2
، جه�د لق�ان رداف :وأن�� أ��ا .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10- 03م� القان�ن  90أن�� ال�ادة  - 3

، جامعة قاص�� 29ة، الع�د ، مقال م���ر في م�لة عل�م اإلن�ان�ة واالج��ا��ل���ةال��ائ� في م�اجهة م��الت ا

 .74. ، ص2017م��اح، ورقلة، 
  .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10-03م� القان�ن  91أن�� ال�ادة  -  4
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ح�ام ال�عاه�ة ال�ول�ة لل�قا�ة م� تل�ث م�اه ال��� معا��ة �ل ر�ان خاضع أل -

وتع��التها ال�� ارت�� م�الفة لألح�ام ال��علقة  �1954ال���وقات ال���مة بل��ن س�ة 

���� ص� ال���وقات أو م���ها في ال��� �ال��� م� س�ة إلى خ�� س��ات، 

أو )دج 10000000(إلى ع��ة مالی�� دی�ار ) دج 1000000(و�غ�امة م� مل��ن دی�ار 

  .�1اح�� هات�� العق�����، وفي حالة الع�د ت�اعف العق��ة

معا��ة �ل م� رمى أو أف�غ أو ت�ك ت���ا في ال��اه ال����ة أو ال����ة في م�اه  -

ال��� ال�اضعة للق�اء ال��ائ�� ��فة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة ��ادة أو م�اد ی���� 

�ائ�ات ال��ة، أو تقل�� م�ا�� ال��احة �ال��� مفع�لها أو تفاعلها �اإلض�ار ���ة ال

  .2)دج 500000(ل��ة س����، و�غ�امة ق�رها خ���ائة ألف دی�ار 

  العق��ات ال��علقة �ال��س�ات ال���فة: خام�ا

ال��عل� ���ا�ة ال���ة، وت���ل  10-03م� القان�ن  106-101ت����ها ال��اد      

  :أه�ها في ما یلي

ل م��أة دون ال���ل على ت�خ�� م� ال�هة ال�ع��ة �ال��� معا��ة �ل م� اس�غ -

، و���ز لل����ة أن )دج 500000(ل��ة س�ة واح�ة، و�غ�امة ق�رها خ���ائة ألف دی�ار

تق�ي ���ع اس�ع�ال ال���أة ل��� ال���ل على ال��خ��، أو األم� �إرجاع األماك� 

  .3إلى حال�ها األصل�ة في أجل م��د

ق�ى ب����� س��ها، أو �غلقها، أو �ع�  إلج�اء�غل م��أة خالفا معا��ة �ل م� اس - 

  .4)دج 1000000(إج�اء ال��� عل�ها �ال��� ل��ة س����، و�غ�امة ق�رها مل��ن دی�ار 

ع�ار �اح��ام �أة م��فة دون االم��ال لق�ار اإلمعا��ة �ل م� واصل اس�غالل م� -

في األجل ال���د �ال��� ل��ة س�ة  25و 23ال�ق���ات ال�ق��ة ال���دة ت���قا لل�ادت�� 

  .1)دج 500000(أشه�، و�غ�امة ق�رها خ���ائة ألف دی�ار 

                                                           
 .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10-03م� القان�ن  93أن�� ال�ادة  -  1

 .ال�الف ال���ال��عل� ���ا�ة ال���ة  10-03م� القان�ن  100أن�� ال�ادة  -  2
 .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10-03م� القان�ن  102أن�� ال�ادة  -  3
  .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10-03م� القان�ن  103أن�� ال�ادة  -  4
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ال���د الت�اذ ت�اب�� ال��اسة أو  األجلع�ار في معا��ة �ل م� ل� ����ل لق�ار اإل -

م��أة أو م�انها إلى حال�ه�ا األصل�ة، �ع� ت�قف ال��ا� بها �ال��� ل��ة س�ة  إعادة

  .2)دج 500000(أشه� و�غ�امة ق�رها خ���ائة ألف دی�ار 

معا��ة �ل م� ع�قل األش�اص ال��لف�� �ال��اسة وال��ا��ة أو إج�اء ال���ة لل���أة  -

�امة ق�رها مائة ألف دی�ار ال���فة أث�اء أداء مهامه� �ال��� ل��ة س�ة واح�ة و�غ

  .3)دج 100000(

 ج��ع ه�ه ال��اءات ال���قة في الق�ان�� ال����ة ال�اصة ت��ل� ع� اإل�قاف أوإن    

����ة القان�ن�ة ن ه�ا اإلج�اء األخ�� ی�د� إلى إنهاء الالغل� ول� ت��اول ال�ل ،أل

���ص ال��ائ�ة ال����ة ل�ل� ����ف م� االت�اه العام والغال� في ال .لل��� االع��ار� 

ال�اصة �أنها ال ت��ه إلى حل ال���آت ال���فة ح�ى في حالة ع�م ح��لها على 

ل ه�ه العق��ة ال�ارمة وت�� ت�خ�� في م�ارس�ها ألن��ة خاضعة لل��خ�� ،

  .4س���ار� لإلدارة م� خالل ت�خل ل��ة ال���آت ال���فةإللالخ��اص ا

  ة م� األض�ارالعق��ات ال��علقة �ال��ا�: سادسا

  :ت���ل العق��ات ال��علقة �ال��ا�ة م� األض�ار في ما یلي     

ل�ل م� ) دج 50000(ال��� ل��ة س�ة أشه� والغ�امة ال�ق�رة �����ن ألف دی�ار  -

أعاق م��� ع�ل�ات ال��ا��ة ال�ي ��ارسها األع�ان ال��لف�ن �ال��� ومعای�ة م�الفات 

  .105- 03أح�ام قان�ن ح�ا�ة ال���ة 

ل�ل م� مارس ) دج 200000(ال��� ل��ة س���� والغ�امة ال�ق�رة ��ائ�ا ألف دی�ار  -

 10-03م� القان�ن  73ن�ا�ا دون ال���ل على ال��خ�� ال����ص عل�ه في ال�ادة 
1.  

                                                                                                                                                                                
  .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10-03م� القان�ن 104أن�� ال�ادة  -  1

2
 .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10-03لقان�ن م� ا 105أن�� ال�ادة  - 

3
  .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10-03م� القان�ن  106أن�� ال�ادة  - 

  .360. صوناس ���ى، ال��جع ال�اب�،  -4
  .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10-03م� القان�ن  107أن�� ال�ادة  -5
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  العق��ات ال��علقة ���ا�ة اإل�ار ال����ي: سا�عا

��م�ة وال��احات ال��ف�ه�ة �ق�� �اإل�ار ال����ي الغا�ات ال�غ��ة وال��ائ� الع     

و�ل م�احات ذات م�فعة ج�ا��ة ت�اه� في ت���� اإل�ار ال����ي وم� ث� فإن ما 

أو إشهار أو الف�ة أو الف�ة ق�ل�ة في  إع�ار���ى به�ا اإل�ار م� خالل وضع أوام� �ع� 

 األماك� أو أ� إشهار في ال��احات ال����ة وم�اني اإلدارات الع��م�ة وعلى األش�ار

وت��� الغ�امة ���ل ع�د  )دج 150000( ألف دی�ارمائة وخ���ن �عاق� �غ�امة ق�رها 

ت�سل ال��ا�� ال����رة ت�� �ائلة و . شهارات  والالف�ات الق�ل�ة م�ض�ع ال��الفةاإل

  .2ی�م إلى و��ل ال��ه�ر�ة و��ل� إلى ال�ع�ي �األم� 15ال��الن في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

                                                                                                                                                                                
 .ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�الف ال��� 10-03القان�ن م�  108أن�� ال�ادة  -1
  .65.ع�� ال���� ب�خالفة ، م�جع ساب�، ص  -2
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  خالصة الف�ل ال�اني 

ع� ���� ت���� م��أ ����ة في األخ�� ن����ج أن ال�ولة ال��ائ��ة ق� ب�ل� م�ه�دات  

م� م���� م���ي الئ� ، �فة و �ه� ب��ة نت�ق�� اله�ف ال����د و ال���ة ، م� أجل 

خالل ال����� ال���ح ل���أ ال���ة في ق�ان�� ح�ا�ة ال���ة و�ع� الق�ان�� ال�اصة 

  على غ�ار قان�ن ح�ا�ة ال���هل�، 

ل�ل� ی�قى أمام ال���ع ال��ائ�� جه�د ����ة م� أجل ت���ع ق�اع� ال���ول�ة ����لف    

�ص�ات ال�ي ی���ع بها أن�اعها اإلدار�ة وال��ن�ة وال��ائ�ة ع� ���� ت���فها ل��اك� ال��

م��أ ال���ة، وذل� ��اسا ��ا ذه�� إل�ه ال����عات ال�اخل�ة ال�ول�ة ل��ا�ة ال���ة في ه�ا 

ال��ال، ل�ل� ال ���� ال��ی� ع� ن�اعة م��أ ال���ة في ال����ع ال��ائ�� في �ل 

����ة ال��� م���عة م� اآلل�ات القان�ن�ة و ب� م� ت�ف� الف ،��اب آل�ات تفع�ل ال���أ

ال�ع��� ع� األض�ار ال����ة ال�ي تق�م على ت�ة ال�ي ت��� �ال�ا�ع ال�قائي و وال��س�ا

 .خاصة أوعات� األش�اص عامة �ان� 
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  خات�ة

م� خالل ال�راسة �ع��� م��أ ال���ة م� ال��اد� ال��ی�ة ال�ي ل� ���ع الفقه وال القان�ن 

نه ������ لل�� ال��ی�ة لل�ق�م ح�� أ وه�  ال���ةعلى ت��ی� تع��� م�ح� له ، 

وال��ف م� ال��ا�� أب�زها ال�ق�م العل�ي ، ولق� ص�غ ه�ا ال���أ لل�� م� وق�ع 

فه�ا ال ���ن م��را  ،رجعة ف�ها ، وال�ي تف�ق� ال�ق�� العل�ي األض�ار ال����ة ال�ي ال

سل��ة ����ج� ال�� لة ل��ع ال��ه�ر ال���ي ، وال��� في ب��ة ال�أج�ل اع��اد ت�اب�� فع

ح�اة وال ح�اة ألنه ال ب��ة دون  ،ووضع ت�اب�� ح�ائ�ة ب�اس�ة م��أ ال���ة ،م� ال��ا��

، و�����ا إی�اد �ع� ال��ائج ت� ال��صل إل�ها م� خالل دراس��ا له�ا ���اب ب��ة سل��ة

  : ال��ض�ع 

ن�ن ح�ا�ة ال���ة �ع��� إدراج م��أ ال���ة ض�� ال��اد� العامة ال�ي ی�ت�� عل�ها قا_ 

  .أم�ا مه�ا ���� أص�ح ی���� ���غة قان�ن�ة ع� �اقي ال��اد� األخ�� 

ارت�ا� م��أ ال���ة ��فه�م ال����ة ال����امة ارت�ا�ا وث�قا و�ان ه�فه األساسي ه� _ 

  .ت���قها 

ائ�� ل���أ ال���ة وأله���ه إال أنه م���ف م� أن رغ� اع��اف وت���� ال���ع ال�� _ 

  .ل��ا� االق��اد� ع�قلة ل���ل 

ت�ه� ا��اب�ات وف�ائ� م��أ ال���ة في ت��ی� سل�ك م�جه ل��ا�ة ال�س� ال���عي م� _ 

  .األخ�ار ال�ه�دة له 

الزال� ال��ائ� في ال�اقع  تغل� م�ال�ها ال�اد�ة واالق��اد�ة في ال��ار�ع ال���� _ 

  .على ت���� م��أ ال���ة وال��ر 

  :وهي �ال�الي  ،ال��ص�ات وت��ر اإلشارة إلى �ع�

إق�ار ج�اءات رد��ة أك�� على ع�م االل��ام ����أ ال���ة وض�ورة اع��اد الق�اء _ 

  .����لف درجاته على ت���� ه�ا ال���أ 

  .تفع�ل دور اإلعالم في م�ال ت���ة وت���� ال��ا���� �االل��ام ���ا�ة ال���ة _ 
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س�ات ال��ا��ة ذات ال��ار�ع واألن��ة أوصي �إ��اد ن�ام تأم�� إج�ار� على ال�� _ 

  .ال���ة 

ال��سع في ت���� م��أ ال���ة و��� أن ال ی�ث� ه�ا ال��سع على ال��ار�ع الهادفة _ 

  .ال�ي ت�اه� في ت�ق�� ال����ة االق��اد�ة لل�الد 

  .رد االع��ار لل�عال� ال����ة وح�ای�ها م� س�ء االس�غالل غ�� العقالني _ 

رض ال�اقع ق�ل ه القان�ن�ة م� خالل ت���قه على أ����أ ال���ة و����� ��� االع��اف_ 

  .ت���قه في م�ال ال���ول�ة 

��� تفع�ل دور ال�قا�ة اإلدار�ة في ����ة ال�عامل مع م��أ ال���ة في ح�ا�ة ال���ة _ 

  .وال��اف�ة عل�ها 
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عقائ�ة ال��ادر و ال��اج  

الق�آن ال���� -أوال  

ال��ة ال����ة -ثان�ا  

ال���: ثال�ا  

، دی�ان ال����عات ال�ام��ة، ال��عة ال�ام�ة، ال��ازعات اإلدار�ةأح�� م���،  -1

  .1989، �ال��ائ

  .179، �اب الق�اء في ال��ف�،  س�ة  األق��ةك�اب اإلمام مال� ،  -2

القام�س اإلمام م�� ال�ی� ب� دمحم ب� إب�ا��� الف��وز أ�اد� ال���از� ال�افعي،  -3

  .1995، ال��عة األولى، دار ال��� العل��ة، ب��وت ل��ان، ال����

  .2008، م�قع ن��ب ال��ارد، ع�ان، عل� ال���ة وفل�ف�هاأی�ب أب� د�ة،  -4

سل�لة ��� (، عال� ال�ع�فة ، ال���ة وم��التهارش�� ال���، دمحم سع�� ص�ار��ي -5

  .1978، ال����، واآلدابثقا��ة شه��ة ���رها ال��ل� ال���ي لل�قافة والف��ن 

 ،2009، دار ه�مة، ال��ائ�، ال���ول�ة ال��ن�ة لل���جزا��ة ح�ر�ة سي ی�سف،  -6

، ال��عة ال�ان�ة، اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ةش�ح قان�ن  ع�� ال�ح�� ب��ارة، -7

  .2009م���رات �غ�اد�، ال��ائ�، 

، دار ه�مة لل��اعة وال��� وال��ز�ع، ال��ائ�، ال��ازعات اإلدار�ة ع�� القادر ع�و، -8

2012.  

دراسة (، دع�� اإللغاء في قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة ع�ار ب�ض�اف، -9

  .2009، ال��عة األولى، ج��ر لل��� وال��ز�ع، ال��ائ�، )قه�ةت�����ة وق�ائ�ة وف

، )وسائل ال���و��ة(، اإلدار�ةدروس في ال��ازعات ل���� ب� ش�خ آث مل��ا،  -10

  .2009لل��اعة وال��� وال��ز�ع، ال��ائ�، ال��عة ال�ا�عة، دار ه�مة 

ال�ام��ة، اإلس���ر�ة، ، دار ال����عات قان�ن ح�ا�ة ال���ةماج� راغ� ال�ل�،  -11

  .1994م��، 
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، دار العل�م لل��� وال��ز�ع، ع�ا�ة، ال��ائ�، الق�ارات اإلدار�ةدمحم ال�غ�� �علي،  -12

2005.  

، دار العل�م لل��� وال��ز�ع، الق�اء اإلدار�، دع�� اإللغاءدمحم ال�غ�� �علي، -13

  .2007ع�ا�ة، ال��ائ�، 

، اإلدارة العامة لل����ة العل��ة وال���، ال��ل�ة ال�ل�ثال��ام ال���ي و دمحم الع�دات،  -14

  .2000الع���ة ال�ع�د�ة، 

، اإلدارة العامة لل����ة العل��ة وال���، ال��ل�ة اإلن�ان وتل�ث ال���ةدمحم صاب�،  -15

  .2000الع���ة ال�ع�د�ة، 

ال����ة وقابل�ة ت�ال�� ال��ه�ر ال���ي وش�ة ال��ارد ال�����ة ب�� ن�اة ال���،  -16

  .1999، ال�عه� الع��ي لل�����، ال����، ال����� في ال�ول الع���ة

  ال�قاالت وال��الت: را�عا

ال���ة وس�لة قان�ن�ة ل��� ال���رات العل��ة ال����ل إض�ارها إب�ا��� بله��،  -1

ال��ائ�،  جامعة ال����ة، �ل�ة ال�ق�ق والعل�م ال��اس�ة، ،42الع�د  ، م�لة معارف،�ال���ة

  .2018ج�ان 

ال��اءات اإلدار�ة ال�قائ�ة ل��ا�ة ال���ة في ال����ع ، اب� ل�ه���، رزق هللا الع��ي -2

كل�ة ال�ق�ق  ،األول، مقال م���ر في م�لة القان�ن واألع�ال ،  جامعة ال��� ال��ائ�� 

  . 8والعل�م االج��ا��ة ،الع�د 

، م�لة ال���ة على ض�ء م��أ ال���ةح�ا�ة ال��خ ب�س�احة، ال��� ول� ع��،  -3

  .2005مارس ، 05، الع�د األكاد���ةال�اح� لل�راسات 

، ال��لة ال��ائ��ة و  م�اولة ح�ا�ة ال���ة في ال����ع ال��ائ�� ، ب� مل�ة الغ�ثي  -4

  . 1994، جامعة ال��ائ� ، س�ة  03االق��اد�ة و ال��اس�ة ، الع�د 
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، م�لة  ال���ة و مق�مات ح�ای�ها في ال��ائ�، دف�وروع�� ال��ع� ل�اس شاه� إ -5

،جامعة ال�ه�� ح�ة ل��� ال�اد� ،  20ال�راسات و ال���ث االج��ا��ة ، الع�د 

  .2016ال��ائ� ، س����� 

م�اه�ة  م��أ ال���ة في ت���� الق�اع� ال�قل���ة لل���ول�ة  سهام ال�ع����، -6

��ة لل�راسات القان�ن�ة ، �ل�ة العل�م القان�ن�ة و ، ال��لة اإلف��)دراسة مقارنة( ال��ن�ة

  .م2019ج�ان  20: ال��ائ� في  -، أدرار 01االق��اد�ة و االج��ا��ة ، الع�د 

، م�لة  م��أ ال���ة في ال��ام القان�ني لل����ة العال��ة لل��ارة،  شع�� جل�� -7

ال��ائ� ، د�����  05الع�د  أ��اث قان�ن�ة و س�اس�ة ، �ل�ة ال�ق�ق و العل�م ال��اس�ة ،

2017.  

،م���  ح�ل فعال�ة س�اسة ال����� في م�ال ح�ا�ة ال���ةع�� ال���� �اش�ر ، -8

ال�راسات واأل��اث ح�ل ال�غ�ب وال��� ال���س� ،جامعة م���ر� ،ق�����ة ، 

  .2011س�ة

آل�ات ح�ا�ة ال���ة في ال����ع ال��ائ�� في إ�ار ال����ة  ع�� ال���� ب�خالفة ، -9

، جامعة قاص�� 02، م�لة االج�هاد لل�راسات القان�ن�ة و االق��اد�ة  ،الع�د ال����امة 

 .2020م��اح، ورقلة ، س�ة 

، م�لة العل�م اإلن�ان�ة  جه�د ال��ائ� في م�اجهة م��الت ال���ةلق�ان رداف ،  -10

  . 2017، جامعة قاص�� م��اح، ورقلة، س�ة  29و االج��ا��ة الع�د 

ل��اء ح��ادو، تأث�� م��أ ال���ة على ق�اع� ال���ول�ة ال��ن�ة، م�لة ح�ل�ات  -11

، 1، �ل�ة ال�ق�ق سع�� ح��ی�، جامعة ال��ائ� 02، الع�د 34، ال��ل� 1جامعة ال��ائ� 

2020.  

�ث العل��ة في ، م�لة ال��الفل�فة القان�ن�ة ل���أ ال���ة، ��اسيد م�ل�  -12

  . 2007ج�ان  ،ال��ائ� ،، جامعة اب� خل�ون 07ال����عات ال����ة، الع�د
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ال�ام��ةوال����ات األ�ار�ح وال�سائل : خام�ا  

:أ�ار�ح ال����راه -أ  

أ��وحة د���راه في  ،اآلل�ات القان�ن�ة لل�قا�ة م� تل�ث ال���ة ،ب�ز���ب�عالم  -1

 - 2017بلقای�، تل��ان،  ��� أب�جامعة  ،، �ل�ة ال�ق�ق والعل�م ال��اس�ةالقان�ن العام

2018. 

ال����ة ال����امة على ض�ء أح�ام  إ�ارح�ا�ة ال���ة في  ،ز�� ال�الصا��ة  -2

ت��� وزو،  ،�ل�د مع��� ، جامعة مد���راه في القان�ن ال�ولي، أ��وحة القان�ن ال�ولي

2013.  

، أ��وحة آل�ات ت���� م��أ ال���ة في القان�ن ال�ولي لل���ةص�ن�ا ب��ات،  -3

، ال��ائ�، 2د���راه، �ل�ة ال�ق�ق والعل�م ال��اس�ة، جامعة دمحم ل��� د�اغ��، س��� 

2016 -2017.  

د���راه في القان�ن ، أ��وحة م��أ ال���ة و م��ول�ة ال�ه����، ع�ارةن���ة  -4

  .2014-2013ن ، ، أب� ��� بلقای�، تل��اال�اص، �ل�ة ال�ق�ق 

د���راه في ، أ��وحة اآلل�ات القان�ن�ة ل��ا�ة ال���ة في ال��ائ�، وناس ���ى -5

  .2007، ج��ل�ة س�ة ای�، تل��ان، جامعة أب� ��� بلقالقان�ن العام

  : ال�اج���� رسائل –ب 

في القان�ن ف�ع ماج���� ، رسالة ال��ال ال���يم��أ ال���ة في ، ع�� الع���خال�  -1

  .2015-2014، س�ة ال���ة و الع��ان، �ل�ة ال�ق�ق، جامعة ال��ائ�

قان�ن ماج���� في الرسالة  ،م��أ ال���ة في القان�ن ال�ولي لل���ةف���ة ت�ارلي،  -2

  .2005ة ب� ع���ن، ال��ائ�، ، �ل�ة ال�ق�ق، جامعال�ولي و العالقات ال�ول�ة

، رسالة إج�اء دراسة م�� ال�أث�� على ال���ة �آل�ة ل��ا�ة ال���ة، ب� م�ه�بف�ز�  -3

� ال�ح�ان م��ة ، جامعة ع�ماج����، ف�ع القان�ن العام، �ل�ة ال�ق�ق والعل�م ال��اس�ة

  .��2012ا�ة، 
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إث�ات ال��أ ال��ي في ع�ء تأث�� م��أ ال���ة في ت�ز�ع ، ب� مع�وفف�ض�ل  -4

-2011 عة أب� ��� بلقای�، تل��ان،ماج����، جامرسالة ، ل�ة ال��ن�ةم�ال ال���و 

2012.  

، رسالة �ال���ة ��ةم��أ ال���ة لل�قا�ة م� خ�� األض�ار ال����ة ال�، الع��� دمحم  -5

  .����2016لقای� ، تل��ان ، س�ة  ، �ل�ة ال�ق�ق ��امعة أب�ماج����

ال����ة ال����امة ب�� اآلل�ات ال�ول�ة و ح�ا�ة ال���ة في ا�ار ، سل��انيم�اد  -6

ماج����، ت��� ه��ات ع��م�ة وح��مة ، �ل�ة ال�ق�ق ، ، رسالة القان�ن ال��ائ�� 

  .2016 ،��ا�ة ،ع�� ال�ح�� م��ة جامعة

، رسالة في ال����ع ال��ائ��  ي ��ام ال���ول�ة ال��ن�ةم��أ اإلح��ا� ف، ع���م���  -7

  .2015  ،ر أح�� درا�ة ، أدرارالعل�م ال��اس�ة ، جامعة ال���� ، �ل�ة ال�ق�ق و ماج����

  م���ات ال�اس�� -ج

، م���ة ماس�� في القان�ن، �ل�ة ح�ا�ة ال���ة في �ل ال����ع ال��ائ�� ���ة أكلي،  -1

  .2015ال�ق�ق و العل�م ال��اس�ة، ال����ة، 

، م���ة ماس�� في م��أ ال���ة في القان�ن ال��نيم��و�ة أق�ا�، سعاد عاش�ر،  -2

  .2019ال�ق�ق ، جامعة ع�� ال�ح�ان م��ة ��ا�ة ،ج��ل�ة 

، م���ة االس���ار في ال��ائ� و دوره في ت�ق�� ال����ة ال����ةن�ال ب� ��دة،  -3

  .2019ماس�� ، جامعة ع�� ال���� ب� �اد��،  م��غان�، 

، م���ة ماس��، ائ�ال�سائل القان�ن�ة ل��ا�ة ال���ة في ال�� ن�ر ال�ی� ��ومي،  -4

  .2015/2016ة ال�اه� م�ال� سع��ة، ت��� إدارة ال��اعات ال��ل�ة ، جامع

  : القان�ن�ةال���ص  -سادسا

 :ال�سات��/ 1

، ی���� ال�ع�یل ال�س��ر�، ال����ة 2016مارس  16، ال��رخ في 01-16القان�ن 

  .2016مارس  07، صادرة ب�ار�خ 14ال�س��ة، الع�د 

:االتفا��ات ال�ول�ة  /2  
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 22في اتفا��ة �ار�� ال��علقة ���ا�ة ال�س� ال���� األ�ل�ي ال��رخة  -

 .1992س�����

    -.1992ما� 22:ل�جي ال��قع عل�ها فياتفا��ة ال���ع ال��� 

  :ال��اث�� و اإلعالنات/ 3

  .1982 ت�� رعا�ة األم� ال����ة س�ةال�عل� ع�ه  لل���عة  ال���اق العال�ي -

  .�1982اك��� 28 ال���اق ال�ولي لألم� ال����ة ح�ل ال���ة ال��رخ في -

  .�1978ال���� س�ة  ان � ج  16إلى  5إعالن س���ه�ل� ال��عق� م�   -

   .1992 �ما 22: د� جان��و ال��عق� في ال��از�ل في إعالن ر�� -

 :  العاد�ة الق�ان��/ 4

ال��عل� ���ا�ة ال���ة ال�لغى �القان�ن  1983 �ف�� � 5ال��رخ في  03-83القان�ن رق�  -

ال��عل� ���ا�ة ال���ة في إ�ار ال����ة  2003 ج��ل�ة  19ال��رخ في  03-10

 .ال����امة

ال��عل� ���ا�ة ال���ة في إ�ار ال����ة  2003ج��ل�ة  13ال��رخ في  10-03القان�ن  -

  .2003 ج��ل�ة  20ال��رخة في   ���43امة ، ال����ة ال�س��ة الع�د ال�

ال��رخ  58-75، �ع�ل و���� األم� رق� 2005ج�ان  20، ال��رخ في 10-05القان�ن  -

وال����� القان�ن ال��ني، ال�ع�ل وال����، ال����ة ال�س��ة،  1975س�����  26في 

 .2005ج�ان  26، ال�ادرة ب�ار�خ 44الع�د 

ن اإلج�اءات ال��ن�ة ، ی���� قان� ��2008ف��  25، ال��رخ في 09-08القان�ن  -

 .2008أف��ل  23، صادرة ب�ار�خ 21واإلدار�ة، ال����ة ال�س��ة، الع�د 
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-Juridictions internationale  

 - loi n°: 95-101 du février 1995 , relative au renforcement de la 

protection de l'environnement   

 ال�ئاس�ة األوام�/ 5 

ی���� م�ادقه ال��ائ� على معاه�ة  1995جانفي  21ال��رخ في  95-03األم�  -

  .  32الع�د  ،ال����ة ال�س��ة جان��و، د� ر��

  :ال��اس�� ال��ف���ة/ 6

���� ال����� ال��  1988 ج��ل�ة 26: ال��رخ في  149 -88ال��س�م ال��ف���  -

  .���� على ال���آت ال���فة و ���د قائ��ها

��عل� ���ا��ة ال��دة وق�ع ال 1990جانفي  30ال��رخ في  39 – 90ال��س�م ال��ف��� -

  ،الغ�

ل� ب�راسة ال�أث�� على ، ی�ع1990 �ف�� � 17: ال��رخ في  78 -90ال��س�م ال��ف���  -

، ال�لغى 1990مارس   07 ،ال��رخة في 10الع�د  ،ال����ة ال�س��ةال���ة ، 

  . 145  -�07ال��س�م

ی���� إح�اث مف���ه   1996 جانفي  27ال��رخ في  60 -96ال��س�م ال��ف���  -

ال�ع�ل و ال����  ،1996، س�ة �07ة ال�س��ة ، الع�د لل���ة في ال�ال�ة ، ال���

  .2003د����� 17:ال��رخ في 494 - �03القان�ن 

ال��عل� �ال�خ� ال���قة إلن�اج ال��اد ال�امة او ال�ي  254 - 97ال��س�م ال��ف���  -

  ،�ع خاص و اس���ادها�ل خ��ا م�  نت�

ی�عل� ���� ال�����  2006ما� 31ال��رخ في   198 - 06ال��س�م ال��ف���  -

،ال��رخة 37ال���� على ال��س�ات  ال���فة ل��ا�ة ال���ة ، ال����ة ال�س��ة الع�د 

  . 149 -  88، ال�لغى �ال��س�م  2006ان � ج 4:في
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ال���د ل��ال و م����  2007ما�  19ال��رخ في  145-07ال��س�م ال��ف���  -

م�ج� ال�أث�� على  ال���ة ، ال����ة ال�س��ة الع�د   و و����ات ال��ادقة على دراسات

 .2007ما�  22ال�ادرة في  34

� ال��افقة على و ���د ش�  2008اك���� 5ال��رخ في   312 - 08ال��س�م ال��ف���  -

ال�ادرة في  58ال����ة ال�س��ة الع�د ث�� في ال���ة لل��ا�ات ال�ا�عة لل���وقات ،  أال�

  .2008 أك���� 8

  :الق�ارات/ 7

،ال�� ���ع اس���اد و إن�اج و ت�ز�ع و ت���� و  2000د�����  24الق�ار ال��رخ في  -

جانفي  07ال��رخة في  02اس�ع�ال ال�ادة ال��ات�ة  ال�غ��ة وراث�ا،ال����ة ال�س��ة الع�د 

2001 .  
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23  

  ش�و� م��أ ال���ة : ال��ل� األول
23  

   ��اب ال�ق�� العل�ي: الف�ع األول
23  

  األخ�ار ال����لة: الف�ع ال�اني 
24  

  اس��عاد األخ�ار ال����ة واألخ�ار ال�ان��ة: أوال 
24  

  األخ� �األخ�ار غ�� ال����ة : ثان�ا 
25  
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  ت���� ال��ر: الف�ع ال�ال� 
25  

  ال����ل ج���ا وغ�� قابل لإلصالحأن ���ن ال��ر : أوال 
25  

  أن ���ن ال��ر ال����ل غ�� مق��ل أخال��ا : ثان�ا 
26  

   آل�ات ت���� م��أ ال���ة: ال��ل� ال�اني 
26  

  دراسة م�� ال�أث�� على ال���ة : الف�ع األول 
27  

  تع��� دراسة م�� ال�أث�� على ال���ة : أوال 
27  

  ال����� ال���ي وال�ولي ل�راسة م�� تأث�� على ال���ة : ثان�ا 
27  

  انقالب ع�ء اإلث�ات : الف�ع ال�اني 
29  

  تع��� انقالب ع�ء اإلث�ات : أوال 
29  

  ال����� ال���ي وال�ولي النقالب ع�ء اإلث�ات : ثان�ا 
30  

   تق��� م��أ ال���ة: ال��ل� ال�ال� 
30  

  م��أ ال���ةسل��ات : الف�ع األول 
31  

  م� ال�ان� االص�الحي : أوال 
31  

  م� ال�ان� العل�ي والع�لي : ثان�ا 
31  

  م� ال�ان� االق��اد� : ثال�ا 
  

31  

  م� ال�ان� القان�ني : را�عا 
32  

  ا��اب�ات م��أ ال���ة: الف�ع ال�اني 
32  

  الف�ل األول خالصة
34  
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  ال���ة ض�� القان�ن ال��ائ�� دور م��أ ال���ة في ح�ا�ة : ل ال�انيالف�
35  

  ت���� م��أ ال���ة في ال����ع ال���ي ال��ائ�� : ال���� األول
36  

م�� ال����� ال���ي ل���أ ال���ة في قان�ن ح�ا�ة ال���ة  :الف�ع األول

83-03  

36  

  ال����� ال���ي ل���أ ال���ة في �ع� ال���ص ال�اصة: الف�ع ال�اني
  

37  

ال�ا�� لل����� ال���� على ال���آت  149-88 ال��ف��� ال��س�م :أوال

  ال���فة  وال���د لقائ��ها

  
38  

  ال��عل� ب�راسات ال�أث�� على ال���ة  78-90 ال��ف��� ال��س�م : ثان�ا
39  

�ال�خ� ال���قة إلن�اج ال��اد ال��عل�  254- 97 ال��ف���ال��س�م  :ثال�ا

  خاص أو اس���ادهاال�امة أو ال�ي ت��ل خ��ا م� ن�ع 

  
40  

  ال����� ال���ح ل���أ ال���ة: ال��ل� ال�اني
40  

  �ة  على ال����� ال��لي ال��ائ�� مالمح ن�أة م��أ ال��: الف�ع األول 
42  

  42  10-03ن��ة ت�����ة ل��أة م��أ ال���ة في �ل القان�ن : الف�ع ال�اني  

القان�ن�ة وتقل�� ب�� الق�اعة  10-03م�الد م��أ ال���ة في �ل القان�ن : أوال 

  ال����ع ال�ولي 

  
43  

  43  دس��ر�ة ال���ة في م�ال ال���ة في القان�ن ال��ائ�� : ثان�ا 

  45  ال�هات ال�ع��ة ب����� م��أ ال���ة: ال��ل� ال�ال�

  ت���� م��أ ال���ة م� ق�ل األش�اص العامة: الف�ع األول
45  

   ال�ولة : أوال 
46  

  ال�ل�ات ال��ل�ة: ثان�ا 
47  
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  ت���� م��أ ال���ة م� ق�ل األش�اص ال�اصة: الف�ع ال�اني
47  

  آثار م�الفة م��أ ال���ة: ال��ل� ال�اني
49  

  ال���ول�ة اإلدار�ة: األول ال��ل�
49  

  اإلدار� تأث��ات م��أ ال���ة على م�ازعات م��و��ة الق�ار : الف�ع األول
50  

  أث� م��أ ال���ة على و�� الق�ار اإلدار� أمام الق�اء اإلس�ع�الي: أوال
50  

  أث� م��أ ال���ة على إلغاء الق�ار اإلدار� : ثان�ا
52  

  ج�ی�ة �ف�ضها م��أ ال���ة في ن�ام ال���ول�ة اإلدار�ة ت�جهات: الف�ع ال�اني
  

57  

  اإلدار� م��أ ال���ة عامل م�سع ل�فه�م ال��أ : أوال
57  

  ال���ول�ة اإلدار�ة على أساس ال��ا�� غ�� العاد�ة: ثان�ا
59  

  ال���ول�ة ال��ن�ة على أساس م��أ االح��ا� : ال��ل� ال�اني
60  

  أر�ان ال���ول�ة ال��ن�ة االح��ا��ة  : الف�ع األول
61  

  م��أ ال���ة عامل م��د وم�سع ل�فه�م ال��أ: أوال
61  

  ع��� ال��ر وف� فل�فة م��أ ال���ةت���� ض�ورة : ثان�ا
62  

  63  ض�ورة ال��سع في العالقة ال����ة: ثال�ا

  إث�اء ال���ول�ة ال��ن�ة االح��ا��ة: الف�ع ال�اني
65  

  تفع�ل وتع��� الل��ء إلى ال���ة: أوال
65  

  ته��ة ق�اع� ال���ول�ة ال��ن�ة الح��ان م��أ ال���ة: ثان�ا
66  

  �إعفاء م� ال���ول�ة االح��ا��ةف��ة ال��ا�� : ثال�ا
66  
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   ال���ول�ة ال��ائ�ة في إ�ار م��أ ال���ة: ال��ل� ال�ال� 
69  

  أر�ان ال����ة ال�اسة �ال���ة: الف�ع األول
69  

  ال��� ال�اد�: أوال 
69  

  ال��� ال�ع���  :ثان�ا
70  

  70  األح�ام ال��ائ�ة: الف�ع ال�اني

  ال���ع ال���ل�جيالعق��ات ال��علقة ���ا�ة : أوال
70  

  العق��ات ال��علقة �ال��االت ال����ة: ثان�ا
71  

  العق��ات ال��علقة ���ا�ة اله�اء وال��: ثال�ا
71  

  العق��ات ال��علقة ���ا�ة ال�اء واألوسا� ال�ائ�ة: را�عا
72  

  العق��ات ال��علقة �ال��س�ات ال���فة: خام�ا
74  

  م� األض�ار العق��ات ال��علقة �ال��ا�ة: سادسا
75  

  75  العق��ات ال��علقة ���ا�ة اإل�ار ال����ي: سا�عا

  خالصة الف�ل ال�اني
76  

  خات�ة
77  

عقائ�ة ال��ادر و ال��اج  
79  

 فه�س ال�����ات
87  
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  :مل�� ال�راسة  

ی��اول م�ض�ع ال��� ال�� ی�ور ح�ل م��أ ال���ة �اع��اره ه�ف رئ��ي ت�عى      

ل�فاد� وق�ع ��ارث ب���ة ، و�ع��� ال�ل األم�ل ع��ما ت��ن ه�اك ال�ول إلى ت���قه 

ال رجعة ف�ها ، واالف�قار إلى ال�ق�� العل�ي ال�امل ال  ته�ی�ات ب�ق�ع أض�ار ج���ة أو

  . ���� أن ���ن م��را ل�أج�ل اع��اد ت�اب�� فعالة ل��ع ال��ه�ر ال���ي 

ت�� على اح��امه  ن��ص قان�ن�ةة وعل�ه فإن ال��ائ� ��س� م��أ ال���ة في ع�    

ووضع� ج�اءات وعق��ات ل��الفي ه�ا ال���أ وذل� حفا�ا على ال���ة وت���قا لل����ة 

  .ال����امة 

  :ال�ل�� �اللغة األج���ة 

Study Summary : 

Our research is dealing with the principle of precaution as a major goal or 
objective for all countries and mankind as a best solution to avoid 
Environmental disasters if risk of serious or irreversible damage lack of full 
scientific certainty should not be used as a pretext for postponing the adoption 
of more effective measures , to prevent Environmental degradation .  

However , Algeria as a part from this world is aware about the importance 
and the necessity of precaution , It has established many laws and restriction 
in order to letter respect , and apply the principle of  precaution , seeking 
sustainable development and preserving the Environment as well .   
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