
 تخصص: بيئة وتنمية مستدامة   1مستوى: ماستر

 اإلجابة النموذجية لمقياس اليات حماية البيئة في التشريع الجزائري

 

 نقاط(7) :1983اإلدارة البيئية المركزية قبل قانون ( 1ج

تم  1972تماشيا مع اإلعالن الختامي لألمم المتحدة حول البيئة المنعقد بستوكهولم عام  
وكان أول جهاز مركزي متخصص  1974سنة وإيجاد في الجزائر "اللجنة الوطنية للبيئة" 

في حماية البيئة وكان اهذه اللجنة كتابة دائمة وأقسام متخصصة كما تميزت تركيبتها بطابع 
 يث كانت:وزاري مشترك بح

 تتولى االتصال بين الوزرات المعنية باألمر  -

 تسهر على نشر األخبار وتطوير حركة التنشيط المتخذة في هذا الميدان -
تتولى أيضا التنسيق وتحضير اإلجراءات والبرامج ذات الطابع الوزاري المشترك ولم  -

هامها سنتين بعد يصدر المرسوم المنظم لصالحياتها إال بعد سنة من إنشائها وتم إنهاء م

 ذلك دون أن تضع برنامج أو مخطط وطني لتحديد كيفيات التدخل لحماية البيئة.
الري وإصالح بعد إنهاء مهام اللجنة الوطنية للبيئة تم إسناد مهمة حماية البيئة "لوزارة 

األراضي" دون تحديد صالحياتها واختصاصاتها في مجال حماية البيئة لدى كانت مهمتها 

 قط.شكلية ف
"كتابة الدولة للغابات والتشجير" وانحصرت تم إحداث  1979ثم بعد التعديل الحكومي لسنة 

 صالحياتها البيئية في المحافظة على البيئة وهي:

 تسيير الغابي وحماية األراضي من االنجراف والتصحر -
 مكافحة الحرائق وكل النشاطات التي تحدث اضطرابات في التوازن اإليكولوجي -

 الثروات والمحميات الطبيعيةتسيير  -

يالحظ على هذه الصالحيات أن معظمها انحصر في جانب المحافظة على الطبيعة ولم 
يمتد اختصاصها إلى حماية البيئة في مختلف جوانبها خاصة مكافحة التلوث والمحافظة 

ال على التراث الثقافي مما يجعل البيئة تنحصر في الجانب الطبيعي فقط ولم تعمر طويال إ

 سنة واحدة.
أعيد تنظيم كتابة الدولة للغابات والتشجير إلى "كتابة الدولة  1980وخالل التعديل الحكومي 

للغابات واستصالح األراضي" مع احتفاظها بنفس الصالحيات التي أعطيت لكتابة الدولة 

 للغابات والتشجير.
 

 نقاط( 4) راسة التأثير فيمايليإيجاز أهمية د يمكن البيئة:أهمية أداة دراسة التأثير على ( 2ج

 ضمان قبول المشروع والموافقة عليه من قبل السلطات المختصة بمنح التراخيص -
، ألن الكثير من جهات دوليةخاصة في ظل طلب تمويل من  المستثمرتحقيق مصلحة  -

 تقييم مشاريع االستثمار الصناعي.ات التمويل اإلنمائي تطلب ؤسسم  

معينة لبعض المشاريع لما تحدثه من تلوث وأضرار خطيرة استبعاد اختيار مواقع  -
 يتعذر إصالحها بعد وقوعها.

تفادي المنازعات البيئية بين مالك المشروع وبين النزاعات قد ت دي إلى طلب تعويضات  -

ك إلى خطر التعرض وقد يؤدي ذلضخمة أو تكاليف كبيرة إلصالح األضرار البيئية، 



ثير سلبي على التنمية وهذا األخير يكون له تأ إلى التوقف عن مزاولة النشاط

 االقتصادية.
 

تكلف المحافظة لتنفيذ المهام الموكلة إليها وهي ( مهام المحافظة الوطنية لحماية الساحل: 3ج

 نقاط( 5) :كاالتي

السهر على صون وتثمين الساحل والمناطق الساحلية واألنظمة اإليكولوجية التي توجد  -

 فيها 
 التدابير التي يمليها التنظيم المعمول به لحماية الساحل والمناطق الساحليةتنفيذ  -

 تقديم كل مساعدة تتعلق بميادين تدخلها للجماعات المحلية -

صيانة وترميم وإعادة تأهيل الفضاءات البرية والبحرية الفذة أو الضرورية للمحافظة  -
 على التوازنات الطبيعية من أجل المحافظة عليها

ها رامج تحسيس الجمهور واعالمه بالمحافظة على الفضاءات الساحلية واستعمالترقية ب -

 الدائم وكذا تنوعها البيولوجي.
 

تعريف كل من مبدأ الملوث الدافع ومبدأ الحيطة وفقا للمادة الثالثة من قانون حماية ( 4ج

 نقاط( 4)البيئة في إطار التنمية المستدامة.

الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب  7فقرة  3وفقا للمادة  تعريف مبدأ الملوث الدافع -

نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث 

 والتقليص منه وإعادة األماكن وبيئتها إلى حالتها األصلية.
عدم توفر  الذي يجب بمقتضاه، أال يكون 6فقرة  3وفقا للمادة تعريف مبدأ الحيطة  -

، سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والتقنية الحاليةالتقنيات نظرا للمعارف العلمية 

والمتناسبة، للوقاية من خطر األضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة 
 اقتصادية.
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                                                       �امعة حس��ة �ن بو�يل �لشلف

            العلوم الس�یاس�یةلكیة احلقوق و 

  قانون الب��ة والتمنیة املس�تدامةختصص  املس�توى: أ�ول ماسرت

  ا�ويل �لب��ةقانون اليف مق�اس  ولم��ان السدايس ا�ٔ إال�ابة ا�منوذج�ة ال

  ن) 10(  : ولالسؤال ا�ٔ 

�برية اكنت  -احلّد أ�دىن محلایة الب��ة املتّفق �لهيا بني �البیة ب�ان العام 1992مؤمتر ریو �شلك      

�لبحـث عـن ٕاجيـاد احللـول ملعاجلـة مشـالك الب��ـة الـيت  -ٔ�م صغرية، غنیة ٔ�م فقرية، م�طورة ٔ�م �م�ة

 هتّدد  ال�رشیة �ىل الكرة أ�رضیة.

 ن) 6.5( :ونتاجئه ٔ�هداف املؤمتر -1

  ن) 02( ٔ�هداف املؤمتر :  -�ٔ 

 وضع أ�ساس �لمشاركة العاملیة بني الب�ان النام�ة والب�ان املتقدمة محلایة �و�ب أ�رض. -

 ن) 01(

 ن) 01( تنظمي التعا�ش بني فكريت الب��ة والتمنیة. -

 ن) 04.5( نتاجئ املؤمتر:  -  ب

وهو من ا�ال�ت املبادئ اليت صدرت يف موضوع ا�الن ریو حول الب��ة والتمنیة:  -

  ن) 01( م�دٔ� حتمل امس املبادئ. 27الب��ة، حيتوي ��الن �ىل د��ة و

  ن) 01( )21( �ٔج�دة القرن 21اع�د خمطط ال�شاط �لقرن  -

 ن) 01( .ٕا�شاء ا�لجنة العاملیة �لتمنیة املس�تدامة -

 ن) 01.5( :توق�ع مجمو�ة من االتفاق�ات -

 حامیة، اتفاق�ة احلیوي ٔ�و البیولو�اتفاق�ة التنوع ،  املناخاالتفاق�ة العامة �ش�ٔن تغري 

  .واملسا�ات اخلرضاء الغا�ت
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  ن) 03.5(: ریوالقمية القانونیة ٕال�الن   - 2

من الناح�ة القانونیة، فأ�صل ل�س �  هٕاذا ٔ�رد� تق�مي ، وا�ال�ت املبادئٕا�الن ریو من      

 �سمى ما مضن د�لی وهف  ٔ�ي صفة قانونیة وٕان ا�رتف به من الناح�ة الس�یاس�یة وأ��الق�ة،

 اع�دها جبانب حمتواها، ا�س�ام مع ��ال�ت هذه توا�ر ٔ�ن �ىل فضالً  ،soft law  ا�لني �لقانون

 م�ادئ �شوء يف اسها�ا جلهة �اصة، قمية �لهيا یضفي ٔ�ن ش�ٔنه من ذ� لك  ،ا�ول �البیة ق�ل من

  .مواردها وصیانة الب��ة حامیة جمال يف عرف�ة وقوا�د

   : ثاينالسؤال ال 

  ن) 05( �یف سامهت املنظامت ا�ولیة يف تطو�ر القانون ا�ويل �لب��ة؟    

وذ� من �الل العدید من  ٔ�سهمت املنظامت ا�ولیة يف ا�هنوض بقوا�د القانون ا�ويل �لب��ة،    

   :الوسائل، م�ل

 ن) 01( .ال الب�يئا��شجیع التعاون ا�ويل من �الل ا�عوة ٕاىل عقد مؤمترات دولیة يف  -

 ن) 01(  .�راسات وأ�حباث الّالزمةالق�ام � -

رب�مج أ�مم املت�دة ا�لّ�ان والربامج املتعلقة حبامیة الب��ة كام هو الش�ٔن �ل�س�بة لأ��زة و ٕا�شاء  - 

 ن) 01(  .�لب��ة

 ن) 01(  .اّ�عوة ٕاىل إالرشاف �ىل ٕا�داد االتفاق�ات ا�ولیة -

 ن) 01(  .ٕاصدار التّوصیات والقرارات وا�لواحئ والتوجهيات -

  ن) 05(   �خ�صار مدلول املصطل�ات التالیة:بّني   : السؤال الثالث

 ٔ�س�باب بی��ة اكلتصحر ا�ي لرتك ٔ�راضیه  اضطر  ینطبق هذا الوصف �ىل ا�ي :الب��ة الجئ - 

  ن)01(.�لهجرة حبثًا عن ظروف ��ش ٔ�فضل نسا� یؤدي ٕاىل اخنفاض مس�توى املیاه، ّمما یدفع �

 �ىل والعمل تلو�هثا وم�ع ال�رشیة الب��ة �ىل احملافظة �یف�ة ینظم ا�ي القانون :�لب��ة ا�ويل القانون - 

 بني �لهيا املتعارف والعرف�ة االتفاق�ة القوا�د بواسطة مصدره اكن ٔ��ً  �لیه، والس�یطرة خفضه

  .ا�ويل القانون ٔ�ش�اص

- UNEP: ن) 01(  .1972 س�تو�هومل نتاجئ مؤمتر مه�ٔ ، وهو من �ر�مج أ�مم املت�دة �لب��ة 

حق الب��ة �ىل ��سان من ح�ث الزتامه بصیا�هتا وحام�هتا واحلفاظ �ىل مواردها  حّق الب��ة:   -

 ن) 01(  وحتس�هنا و�منیهتا وماكحفة مصادر تدهورها وتلو�ا.
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- Soft Law:   ٔ�و  هو ما �رد بصیغة تعهدات، حتمل معىن إاللزام أ�ديب، و و ا�لّني�ٔ القانون املرن

قانونیًا، وتتصف قوا�د القانون املرن ب�ٔهنا القوا�د اليت مل ت��لور ٕاىل قانون  الس�یايس، ٔ�كرث م�ه الزتاماً 

  ن) 01(  .بعد، ٔ�و ٔ�هنا القوا�د  اليت ال متثل قانوً� �ملعىن الرصف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محمد بواط د/                                                      


