
 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.
 

                                                قسم الحقوق     
جميع التخصصات السنة الثانية ماستر  

 المقياس: المشروع المهني والشخصي.
.2220/2023 السنة الدراسية:   

 األستاذ بن تفات نورالدين.
 

 اإلجابة النموذجية المتحان الدورة العادية 
  السداسي الثاني  في مقياس المشروع المهني والشخصي.

 
 السؤال األول : )10 نقاط (.

ـ رسم مخطط بياني يذكر فيه العوامل التي تتحكم في نجاح المشروع المهني ابتداء من 

و أخرى خارجية خصية خاصة بالفرد( معلومات شالفكرة البسيطة التي تحتاج الى عوامل ذاتية )

()الشخصية ـ الدراسية ـ االسرية  لمحددات( مع ذكر) اتتعلق بأنواع الدراسات والمهنمعلومات مهنية )

ذات اتجاه نمائي ـ  ذات اتجاه شخصيـ  ذات اتجاه فارقيمقاربات )ـ طبيعة المهنة المرشحة لالختيار ( 

التفوق ـ تقدير الذات ـ إشباع الحاجات السيكولوجية ـ ليتحقق المشروع المهني و يتحقق معه  تطوري

 والسيطرة ـ الشهرة والتقدير.

 
 السؤال الثاني : 

 03فقرة  27طبقا لنص المادة : ( 1.25)ـ يسمح للمحام ممارسة وظيفة التدريس بالجامعة 
و التي تنص  29/10/2013في  المؤخ 07ـ  13من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 

على انه : " ال تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس بالجامعات و مؤسسات التعليم 
( 1.25) العالي ."  

بالتالي توجيه المحام لممارسة مهنة التدريس بالجامعة.   
من  23طبقا لنص المادة ( 1.25)ـ ال يسمح للموثق ممارسة وظيفة التدريس بالجامعة 

 2018مارس  05المؤرخ في  84ـ 18المعدل بموجب المرسوم التنفيذي  02ـ 06ون قان
.(1.25)وبالتالي توجيه له نصيحة بعدم التقدم لممارسة وظيفة التدريس بالجامعة  

 
 السؤال الثالث : 

ـ ال يعد البحث عن وظيفة لسد رمق العائلة مشروعا مهنيا لفقدانه عنصر الديمومة و 
(.نقاط  05االستمرارية )  

 
 بالتوفيق للجميع.
 
 



 اإلجابة النموذجية ملقياس حماية البيئة البحرية 

 تخصص : بيئة و تنمية مستدامة 

  2املستوى : ماستر 

 أستاذ)ة( : د/ زروالي سهام 

 ن  51 الجواب األول : 

تتميز املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري بنوع من الخصوصية يجعلها تنفرد عن األحكام 

 الخاصة للمسؤولية املدنية وفقا للقواعد العامة ، و يتضح ذلك من خالل ما يلي : 

 أوال : من حيث شروط قيامها 

قة و هم الخطأ و الضرر و عالوفقا للقواعد العامة تقوم املسؤولية املدنية بتوافر عناصرها الثالث 

السببية ، إال أن األمر في إطار املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري يتسم بنوع من 

 الخصوصية ، فحتى تقوم هذه األخيرة يجب توافر عنصرين أساسين و هما : 

 الحادث املنش ئ للمسؤولية بعناصره الثالث  -1

 ن 11 –السفينة  -أ

 ن  11-املواد امللوثة  -ب

 ن  11-الواقعة املسببة للتلوث  -ت

 ن  11الضرر : و الذي بدوره يشمل  -2

 ن  11ضرر التلوث في حد ذاته  -أ

 ن  11اإلجراءات الوقائية  -ب

 ن  11األضرار الناجمة عن اإلجراءات الوقائية  -ت

 ثانيا : من حيث خصائصها 

ؤولية نظام املسعن التي جعلتها تتميز املدنية عن أضرار التلوث البحري من خصائص املسؤولية 

 املدنية وفقا للقواعد العامة هي :

 ن  11-نظرية املخاطر  –ن  11  -مسؤولية موضوعية -1



 ن  11 –مسؤولية محدودة  -2

 ن  11 –مسؤولية مركزة  -3

 ثالثا : من حيث التعويض 

من بين أهم النقاط التي تظهر خصوصية املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري هو األثر الناتج 

 عنها و املتمثل في التعويض ، بحيث أن هذا األخير يتم على درجتين: 

الدرجة األولى : التعويض األساس ي الذي يلتزم به مالك السفينة من خالل املسؤولية املحدودة  -1

 ن  12زامي  و التأمين اإلل

الدرجة الثانية : التعويض اإلضافي و الذي يكون من طرف الصناديق الدولية للتعويض،  -2

 ن  12 مثال في مجال أضرار التلوث البحري باملحروقات   FIPOLكصندوق 

 ن  51:  الجواب الثاني

 1111يستطيع مالك السفينة الناقلة ملواد خطرة في حالة سائبة تحديد مسؤوليته في حدود  -1

طن  2111مليون وحدة حسابية لكل  11بل  -  خطأ –طن  2111مليون وحدة حسابية لكل 

 ن  111 –

ينحصر الضرر الناتج عن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري باملحروقات في ضرر  -2

بل يشمل ضرر التلوث + اإلجراءات الوقائية + األضرار الناجمة عن  –خطأ  – التلوث فقط

 ن  111 –اإلجراءات الوقائية 

 يحصح –تحديد مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث تعتمد على حمولة السفينة  -3

 ن  111 –

تبنت كل االتفاقيات الدولية الخاصة باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري نظام  -4

فاتفاقية املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث  –خطأ  –املسؤولية املركزة ملالك السفينة 

 1ن  111 –( لم تتبنى نظام املسؤولية املركزة  2111بوقود السفن الزيتي ) اتفاقية الوقود 

 

 د/ زروالي سهام                                                                                                  



-الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي  
 كلية احلقوق والعلوم السياسية

                "البيئة والتنمية ادلستدامة" قانون  لثانية ماسرتالسنة ا
قانون ادارة وتسيري النفاايت.قياس  االجابة النموذجية  دل  

 مقدمة  1ن
 احملور األول 

  ادلكلفة إبدارة وتسيري النفاايتاذليئات 
 ن5 ادلستوى ادلركزي  أوال  على

   الوزارة الوصية -1
   ادلصاحل حتت الوصاية -2

 ن5 اذليئات ادلكلفة بتسيري النفاايت على ادلستوى احمللي  اثنيا 
 اجلماعات احمللية  -1
 الوالية  اختصاصات -أ
 اجمللس الشعيب الوالئي   *
 الوايل  *

 إختصاصات البلدية -ب
 ادلصاحل اخلارجية -2
      ادلديرايت الوالئية للبيئة   -1
 مفتشيات البيئة    -2

 احملور الثاين  
 كرسة حلماية النظام العام البيئياآلليات القانونية ادل 

 ن(4) أوال  آليات ذات طابع وقائي
      آلية الرتخيص-1   
    آلية احلظر-2  
   آلية دراسة التأثري على البيئة-3  

 ن(4) اآلليات ذات البعد العالجي )اجلزاءات اإلدارية( اثنيا  
  جزاء اإلعذار اإلداري   -1
  جزاء سحب الرتخيص اإلداري  -2
  جزاء التنفيذ اجلربي اإلداري  -3
  اجلزاء ادلايل  -4

 ن1خامتة    
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 رقم البطاقة:                        االسم واللقب:                                        

 الثانية ماسترالمستوى السنة                        كلية الحقوق والعلوم السياسية            الشلفجامعة حسيبة بن بوعلي 

 
 لحةمقياس حماية البيئة خالل النزاعات المسفي  امتحان

 
ذات طبيعة قانونية خاصة، مما يترتب  ليةو االتفاقيات الد المقننة في متن أثناء النزاعات المسلحة حماية البيئة الطبيعيةقواعد  .1

 نقاط( 4)مع التعليل؟  ؟على أي أساس ليس فقط األطراف المتعاقدة،و األطراف المتحاربة  عليه إلزامية أحكامها في مواجهة كافة

لسنة  الملحقة باتفاقية الهاي ةالئحالقواعد لسوف نقوم بالتأـكيد على الصفة اآلمرة والملزمة  ،لى هذا التساؤللإلجابة ع :1ج
الدول في مواجهة كل  7011لسنة  يهاوبروتوكول 7090في مواجهة الغير، والصفة اآلمرة التفاقية جنيف الرابعة لسنة  7091

الهاي  يمحكمة نورنمبورغ أثناء مناقشتها لمدى التزام الدول غير أطراف باتفاقيت فا فيها أم ال، وهذا ما أكدتهاطر أسواء كانت 
دق على أي من إتفاقيات اكما أثيرت نفس الحجة مع إيطاليا الشتراكها في الحرب وهي لم تص بها، تينالملحق تينوالالئح
طرفا في هذه  تاالدولتين المتحاربتين ليسلكن المحكمة ردت على هذا اإلدعاء بقولها: "أنه على الرغم من أن كال  ،الهاي

ذات صفة أمرة وتعد كاشفة لقوانين  تينالالئح اتينغير مقبولة، لذا فإن هألمانيا ستندت عليها إاإلتفاقية، فإن الحجج التي 
 تينالئحال اتين، كان معترفا بها عند الحرب بين الدول المتمدنة ومستقر العمل بها فيما بينها قبل وضع هسابقةوأعراف 

، بصرف ينالئحتاللهذا إعتبرت المحكمة ألمانيا ملزمة بما تضمنته تلك  ،أم ال افا فيهاطر أبالتالي تلزم كل الدول سواء كانت 
 . تينمن الالئح( 2)في المادة  العامة الواردالنظر عن شرط المشاركة 

ومدى إمتدادها في مواجهة غير  7011ين لعام إلضافيها ايوبرتوكول أما بخصوص القيمة القانونية التفاقية جنيف الرابعة    
األطراف، فهنا يمكننا القول، بأن القيمة القانونية الملزمة لتلك النصوص تعود إلى شموليتها، بحيث يمكنها االمتداد لتشمل 

الهاي الثانية  يالئحت بطبيعة قانونية مماثلة لتلك التي تتمتع بها متازت هاكافة الدول بغض النظر عن معيار المشاركة، لكون
لكونهما إلى جانب طبيعتهما القانونية االتفاقية، يمتازان بطبيعتهما الكاشفة عن قواعد عرفية  ،1907و 1899لعامي  والرابعة

يظهر هذا بوضوح عند استقراء نصوص االتفاقية وبرتوكولها اإلضافي األول  جارية ومستقر العمل بها على الصعيد الدولي،
عادة صياغة العديد من القواعد واألحكام التي سبق وأن تناولها الئحمن خالل قي نهما ال يلغيان أكما  الهاي، تيامهما بطرح وا 

، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري المتعلق "بمشروعية التهديد باستخدام القواعد التي تضمنتها
في كفالة احترام القانون  األخرىتشير الممارسة العملية إلى أن واجب الدول  «ه: ، حيث جاء في7001األسلحة النووية" سنة 

الدولي اإلنساني ال يقتصر على تنفيذ حكم وارد في المادة األولى المشتركة من اتفاقيات جنيف والمادة األولى من البرتوكول 
نما تنفيذها نابع من قيمتها في إطار القانون الدول ي العرفي الملزم، ثم أن عددا كبيرا من قواعد القانون اإلضافي األول، وا 

الدولي اإلنساني واجبة التطبيق أثناء النزاع المسلح، إلى الحد الذي يوجب على جميع الدول احترام هذه القواعد سواء أكانت 
 . »قد صادقت على االتفاقيات المتضمنة لها أم لم تصادق على تلك االتفاقيات

 جاء التي 7010 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية من 19 المادة من الرابعة الفقرة أحكام إلى تناداالس يمكن كذلك    
 الطابع ذات المعاهدات في هاليع المنصوص اإلنسان بحمايـة المتعلقة األحكام على 3 إلى 7 الفقرات أحكام تنطبق ال: "فيها

 ."المعاهدات هذه بموجب المحميين األشخاص من االنتقام الأشك من شكل أي تحظر التي األحكام وبخاصة اإلنساني
 



 

 

2 

 

ية أأو  حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية واتفاقية 1711لعام  األولتوكول جنيف و يعتبر كل من بر  .2
الفروق بين  همحدد أ، من أهم األسس المباشرة لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، 1711لعام  أغراض عدائية أخرى

 نقاط( 5)؟االتفاقيتينحماية بين نصوص هاتين مجاالت ال
حظر استخدام  واتفاقية 1711لعام  األولتوكول جنيف و بر بين  يتعر الطالب بداية للمجاالت المشتركة بينهما وأوجه التكامل

 .1711لعام  ية أغراض عدائية أخرىأأو  تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية
حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة  واتفاقية 1711لعام  األولتوكول جنيف و بر لفروق بين اطار الحماية في ثم يشير  

 .1711لعام  ية أغراض عدائية أخرىأأو  ألغراض عسكرية
البيئة أثناء النزاع إذا كان ذلك  تجيز استهداف نه من المفترض أن مبدأ الضرورة العسكرية أحد المبادئ التيأمع  .3

لبيئة أثناء النزعات احماية في مبدأ الضرورة مساهمة لمساس يحقق ميزة عسكرية، لذا كيف يمكن الوقوف على ا
 نقاط( 3)المسلحة، وعلى أي أساس؟

السيما إذا تم اإللتزام بشروط  -خاصة البيئة الطبيعية المحيطة بميدان القتال–قد تساهم قاعدة الضرورة العسكرية في حماية البيئة ،
 اتفاقية الئحة من )ز/ (23ادةمال في متضمنة بدأمال هذا وأسانيدالقاعدة ولم يساء استعمالها أو التذرع بها دون توافر تلك الشروط، هذه 
 لو ألا لو كالبروتو  من 55و 35/3 المادتينو  7090 لعام الرابعة جنيف اتفاقية من 791و 33 المادتينو  ،7091 لعام الرابعة ايهال

 من خالل تقييد التمسك بها  بالشروط، التالية:وتظهر هذه الحماية  ،7011 لعام جنيف التفاقية لعام
 أن القوة المستخدمة تؤدي بطريقة مباشرة وسريعة إلخضاع العدو سواء كان جزئيا أو كليا. -7
 أال تكون الوسيلة المستخدمة محرمة دوليا. -2
 اع العدو.إن القوة المستخدمة ال تزيد من حيث تأثيرها عن الحاجة إلخض -3

 التجاوز، أو اإلباحة إلى ضيفت التي الضرورة وليست والتجريم الحظرب لىو أ فهي ط،و الشر  هذه الضرورة فكرة زتو تجا ومتى       
 طو شر  افرو تت لم أي الضرورة، فكرةل السابقة طو الشر  خارج حدثت إذا المدنية عياناألو  المدنيين مهاجمة فإن ،المبدأ هذا من وانطالقا
 .مشروع وغير مبرر غير عمال تصبح فإنها ،ملحةال العسكرية ةر و الضر 

لعل من أدق القضايا المتعلقة بالبيئة الطبيعية هي البحث في الطبيعة القانونية للضرر البيئي الناجم عن النزاعات المسلحة، . 4
ناقش الفكرة مع وضع  ،عمال العدوان؟فهل يمكن اعتباره استخداما للقوة أو تهديدا للسلم أو إخالل به أو باعتباره عمال من أ

 نقاط( 4)التكييف المناسبة لطبيعة الضرر البيئي؟.
لعل من أدق القضايا المتعلقة بالبيئة الطبيعية هي البحث في تحديد مقدار ومستوى الضرر البيئي الذي ينبغي تجريمهَ أثناء 

حة المدنيين، فإن قيمة الضرر الناجم عن االستخدام السيئ للبيئة النزاعات المسلحة، نظرا لالرتباط الوثيق بين البيئة الطبيعية وص
لألغراض العسكرية يجعلنا نبحث من حيث اعتباره استخداما للقوة أو تهديدا للسلم أو إخالل به أو باعتباره عمال من أعمال العدوان، 

 فيما يلي:
الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم  إن عبارة استخدام القوةالضرر البيئي باعتباره استخداما للقوة:  -1

المتحدة والتي تشير إلى حظر هذا األسلوب في حل النزاعات التي قد تثور بين الدول لم يرد لها تعريف محدد في أي اتفاقية أو وثيقة 
بل هو مفهوم واسع يتعدى هذا االستخدام ليشمل  ،حةلذا يعتقد البعض أن استخدام القوة ال ينطبق فقط على القوة المسل ،رسمية دولية

 االستخدام البيئي وما ينتج عنه من أضرار.
قد تعمد استخدام مصطلح واسع  ،أن الحظر الوارد في المادة الثانية الفقرة الرابعة (Anthony Leibler) ويرى أنتوني اليبلير   

األشكال االستعمال الخطر للبيئة الذي من شأنه أن يولد أثر فيزيائي  من أجل أن يشمل كافة أشكال القوة الممكنة ومن ضمن هذه
ضار أكثر من نوع القوة المستخدمة وأن الضرر البيئي الناجم سواء عن حرق أبار النفط أو الخزانات النفطية ومنشأتها أو تلويث المياه 

 الصالحة للشرب.
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ألضرار التي تلحق بالبيئة بوجه عام جراء النزاعات المسلحة لها أثار االضرر البيئي باعتباره تهديدا للسلم أو إخالل به:  -2
نما قد تمتد إلى بيئات دول أخرى مجاورة، األمر الذي يشكل تهديدا للسلم  خطيرة تلحق كل أشكال الحياة ليس في ميدان القتال فحسب وا 

خالل به، مما دعا الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها لعام  لى عقد مؤتمر دولي لألمم المتحدة حول البيئة اإلنسانية، ع 7011وا 
الذي يعد نقطة تحول بجعل البيئة في مقدمة قضايا اإلنسان المعاصر والتي تفرض على الجماعة الدولية واجب االمتناع عن كل ما 

والتي ال ترقى إلى درجة استخدام القوة قائمة طويلة لما يعتبر تهديدا للسلم  كلسنمن شأنه أن يلحق أضرار بالغة بالبيئة. ولقد حدد 
 وعدد من ضمنها أن الضرر البيئي يمكن أن يكون عامال من عوامل تهديد السلم واإلخالل به.
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 الناجم االعتداء يعتبر منه، الثالثة ةالماد نص يعني، عليه ينطبق منه الثالثة المادة نص وبالتحديد 7019ديسمبر 79 بتاريخ صادرال

 حدأ البيئي فالضرر ثم ومن ،عليه ينطبق المسلح للعدوان تعريف وبالتالي ،عدوان البيئة وحتى باألعيان ضراراإل فيه بما حتالللال عن
 في أوغندا – بكمباال االستعراضي المؤتمر في تبنيها تم التي مكرر، الثامنة المادة ذلك ىعل أكدت كذلك البيئة، على االعتداء صور
الرأي الراجح أي طبيعة الضرر البيئي يصنف  وهذا هو ، الجنائية للمحكمة األساسي النظام بتعديل المتعلق 2979عام  جوان شهر

 ان. و ضمن حاالت العد

اك أحكام حماية البيئة ومتى تبقى المسؤولية مدنية فقط عن انتهاك أحكام متى تقوم المسؤولية الجزائية عن انته .5
الجنائية والمدنية، مع إبراز األساس القانوني لكل  البيئة؟، ومن هو القضاء المختص بالنظر في دعوى المسؤولية

 نقاط( 4).؟ذلك
خذ بعين االعتبار مبدأ التكامل في مجال الهيئات القضائية المختصة في نظر الدعوى الجنائية والدعوى المدنية؛ مع األ

 :إسناد االختصاص، كما يلي
  :هي على الترتيب يؤول االختصاص بالدرجة األولى وباألولوية الهيئات القضائية المختصة في نظر الدعوى الجنائية

محكمة الجنائية للقضاء الوطني ثم في حالة عدم ممارسة القضاء الوطني الختصاصه يعود االختصاص في هذا الحالة لل
 .7001من نظام روما لعام  71و  9الدولية وفقا لنصي المادتين 

  :إذا رفعت الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فإنه يختص بها الهيئات القضائية المختصة في نظر الدعوى المدنية
وى الجنائية، أما إذا لم تتم رفع المتابعة الجنائية القضاء الوطني أو المحكمة الجنائية الدولية وفقا للهيئة التي رفعت لها الدع

من النظام األساسي لمحكمة العدل  31فغنه تختص بها محكمة العدل الدولية في الجنب المدني  طبقا لما قررته المادة 
 الدولية.
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