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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات شر البحوث نتعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 ( المجلة في النشر قواعد )
بغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن وخارجه، فإن 

إدارة اجمللة ترحب بنشر الدراسات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم االقتصادية 

 أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:باللغة العربية أو الفرنسية 

 الشروط الشكلية: 

 ذكر بيانات الباحث: ، من دون تغيري فيه، مع يكتب البحث على جهاز احلاسوب وفق النموذج املعد

)بصيغة يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية و، اسم ولقب املؤلف، العنوان املهين والربيد اإللكرتوني

word )عشرة صفحات ، وال يقل عن (25) مخسا وعشرين صفحة ال يتجاوز عدد صفحاته

دون ترقيم من ، من كل جهة  (2)(، وفق ُبعد32-01( على افرتاض مقاس الصفحة )01)

وبني قوسني وجوبا يف املنت )يكون  بطريقة آليةيف آخر البحث واهلامش وضع أرقام ، وللصفحات

( واهلامش )يكون رقم اهلامش بني رقم اهلامش بني قوسني ومرتفعا عن سطر الكتابة يف املنت

إعطاء سم(((، و 1.0قوسني وموازيا لسطر الكتابة يف احلاشية ويكون تنسيقه معلقا بـ:)

 .، وخط فاصل بني املنت واهلامشببليوغرافية معلوماٍت

  جيب إرفاق املقال مبلخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة املقال وآخر باللغة اإلجنليزية إن مل

أن يكون عنوان البحث وامللخص والكلمات ، وة املقال ال يتجاوز الصفحة الواحدةتكن لغ

، املفتاحية مكتوبا بلغتني إحداهما لغة املقال واألخرى باللغة اإلجنليزية إن مل تكن لغة املقال

أو يف مكانها يف املقال ويكون عنوان اجلدول أو األشكال واجلداول توضع يف آخر الصفحة وتكون 

 يف األعلى واملصدر يف األسفل. الشكل

 الشروط املوضوعية: 

  املقال قدم يأن جمللة مسؤولية اإلخالل بها، و، وال تتحمل اقواعد األمانة العلميةجيب احرتام

بوضوح خلفية املقال صف يأن ، ومن األخطاء، وخاليا اإلمالئية والنحوية بعناية وتدقيق للمواد

مبا يف ذلك الطرق املستخدمة، واملناقشة اخلتامية على  عنوان املوضوع، والغرض من كتابته،

االختصارات  وأن تكون، وتفسري املصطلحات التقنية واالختصارات العلمية، أهمية العمل

أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق ، ومكتوبة وواضحة يف أول ظهور هلا

أن يكون البحث ا، وياسة العامة للمجلة، وأهدافهأن خيدم البحث الس، واملنهج العلمي واملوضوع

خيضع املقال للتحكيم وجوبًا، و، يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرى الجديدًا مل ُيسبق نشره، وأ

وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال ترد البحوث اليت تعّذر نشرها، وحيق إلدارة اجمللة تغيري ما 

 .باملوضوعتراه مناسبا من دون املساس 

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال
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 اجلزائر -قوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغستتصدر عن معهد احل
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         للمجلة( الشرفي )الرئيس

 شوشة عبد الغين دأ.

 مدير املركز اجلامعي لتامنغست                      

 

 )مديرة اجمللة( 

 املركز اجلامعي لتامنغست        أ.د زهرية كيسي 

 التحرير رئيــــس)

                          (لها االلكتروني الموقع على والمشرف 

  د.شـــوقي نذيــــــر

 جامعة غرداية

 (مراجعة)

 ستاملركز اجلامعي لتامنغ د.حممودي عفاف

 املركز اجلامعي لتامنغست ياحلق مرسل عبد دأ.

  

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5) 2222جانفي  –(25)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 المساعدون( )المحررون

 أ.د بناصر يوسف جامعة وهران

 شرون جامعة بسكرة أ.د حسينة

 ة أدرارالفتاح جامع عبد بن أ.د دمحان

  عبد احلق محيش أ.د

 خليفة بن محد جامعة

 1أ.د علي فياللي جامعة اجلزائر 

 أ.د خمفي أمني جامعة مستغامن 

 الشارقة عمر جامعة أ.د مصبح

 أ.د منرتي مسعود جامعة عنابة

 جامعة املدية منصور جماجيأ.د 

 امللك جامعة مساللي  د حيضيه

 اململكة العربية السعودية، فيصل

  الدحيات عمادد. 

 املتحدة العربية االمارات جامعة

  الصبور الدجلاوي أمحد عبدد. 

 ، مصرأسيوط جامعة

  الدياب حسند. 

، السياسية والعلوم احلقوق كلية

 تونس

  اهلل الرقاد عبدد. 

  ، األردناألردنية األملانية اجلامعة

  العربي مصطفىد. 

 ليبيا/  املرقب جامعة

  عبد القادر بن محودالقحطاني د. 

 قطر جامعة

 يوسف جامعة املدية  بن د. القينعي

 املساعيد فرحاند. 

  األردن البيت آل جامعه

  اهلل أمحد محوري مين عطاد. أ

 البحرين التطبيقية العلوم جامعة

 الشارقة د. أمين حممد زين جامعة

 الطيب جامعة املسيلة د. بلواضح

 جواد الرباع د. 

 أكادير املغرب زهر ابن جامعة

 كلية جيهان عبد السالم عباس د.

 العليا مصر االفريقية الدراسات

ارق جامعة املنستري، دراوي طصد. 

 تونس

  د. سيدعال القاسم موالي

 موريتانيا اإلسالمية العلوم جامعة

  عبد القادر حممد الداهد. 

 موريتانيا العصرية نواكشوط جامعة

  عبد اهلل طرابزوند. 

 إسطنبول جامعة

  عبو عبد الصمدد. 

 مكناس إمساعيل موالي جامعة

 د. عالق عبد القادر 

 لتيسمسيلت عياجلام املركز

 عمار أوكيل د. 

 ، عمانجامعة السلطان قابوس

 د. عيسى معيزة جامعة اجللفة

 د. مبارك قرقب 

 املركز اجلامعي لتامنغست

  حممد راضي فخري صربيد. 

 املفتوح غزة للتعليم األمة جامعة

  حممد طلعت عبد اجمليد يدك .د

 العدل وزارة

 1أمحد جامعة اجلزائر  د. معبوط

 موسى نورة جامعة تبسة د.

 1املنعم جامعة اجلزائر  عبد د. نعيمي

https://www.asjp.cerist.dz/users/ElP0ydzwbGn3RqDxvQ8n
https://www.asjp.cerist.dz/users/ElP0ydzwbGn3RqDxvQ8n


 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 2222جانفي  –(25)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  هشام عبد السيد الصايفد. 

 مصر  حلوان جامعة

 سوريا  همام القوصيد. 

  يوسف ناصرد. 

 ماليزيا العاملية اإلسالمية اجلامعة

Dr.Abdelhamid Majid Ismail  
Istunbul university 
 

Dr.Delebecque Philippe  
Université Paris I,  

Dr.Korkusuz Mehmet Refik  
Istanbul Medeniyet 
University 
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

العلمية( )الهيئة
 من خارج الوطن

 جامعة ويار الدجلوالصبد عب دأمح دأ.

 العربية مصر مجهورية أسيوط

 قطرج القحطاني عبد القادر أ.د 

جامعة حممد اخلامس  أ.د مجيلة أوحيدة

 املغرب

 آل البيت أ.د فرحان املساعيد جامعة 
  جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

أ.د حممد رفيق كوركوزوس، جامعة 

 املدينة، تركيا.

 بغداد  ةجامعميسون علي البندرجي أ.د 

 امللك فيصل ة جامع يه السمالليضخيأ.د 

فار ظجامعة  أمحد حممد أمحد الزين د

 سلطنة عمان

وزارة  حسني حسني زيداند اخللف 

 الرتبية العراقية 

 اجلامعة االملانية االردنية د الرقاد عبد اهلل 

 العربي مصطفى جامعة املرقب / ليبياد 

جامعة العلوم  محد محوريأد أمين عطاهلل 

 التطبيقية مملكة البحرين

 ن حممد زين عثمان جامعة الشارقةد أمي

 ، أكادير جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 مصرجيهان عبد السالم عباس د 

 حقي محدي خلف جسام العزاويد 

 العراق

 جامعة ظفار خريي مرتضى عبد اهللد 

 سلطنة عمان

 فلسطنيشريف أمحد بعلوشة د 

عبد احلميد جميد إمساعيل كلية اإلهليات،  د

 تركيا                   جامعة إسطنبول،

جامعة صباح د عبد القادر الشاشي 

 ، تركياالدين زعيم اسطمبول

جامعة  عبد القادر حممد الداه د

 نواكشوط العصرية موريتانيا

كلية اإلهليات، جامعة  عبد اهلل طرابزوند 

 إسطنبول، تركيا

جامعة موالي امساعيل  عبو عبد الصمد د

 املغرب–مكناس 

 لوخية ج اإلسكندرية د عماد فوزي م

 د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس 

 د عمر مصبح جامعة الشارقة

  د فخري صربي راضي جامعة غزة

 فؤاد أمحد عطاء اهلل جامعة اجلوف د 

  جامعة ظفار حممد املدني صاحل الشريفد 

 حممد مجال زعني جامعة األنبار د 

 جامعة الشارقة مراد بن صغري د

جامعة العلوم  القاسمسيدعال موالي  د

 اإلسالمية موريتانيا

جامعة  هشام عبد السيد الصايف د

 العربية مصر مجهوريةحلوان مصر 

 د همام القوصي سوريا

 وائل حممد جربيل جامعة عمر املختار  د

Philippe Marie Delebecque 

Université de Paris-I 

Ragulin Andrey Viktorovich 

Russia 

 من داخل الوطن

 10 جامعة اجلزائرأمحية سليمان  أ.د

 جامعة اجلزائر أ.د أورمحون حممد الطاهر
 جامعة أدرار د باخويا إدريسأ.

 أ.د بلحيمر إبراهيم املركز اجلامعي تيبازة

 أ.د بن عبد الفتاح دمحان جامعة أدرار

 جامعة بسكرةأ.د بن مشري عبد احلليم 

  جامعة أدرار د بوعزة عبد القادرأ.

 مد جامعة أدرارأ.د بومدين حم

 10 أ.د حاروش نور الدين جامعة اجلزائر
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 أ.د حساني علي جامعة تيارت
 جامعة بسكرةأ.د حسينة شرون 

 أ.د رمحاني إبراهيم جامعة الوادي

  اجلامعي لتامنغستم د زهرية كيسي أ.

أ.د سي يوسف زاهية حورية جامعة 

 تيزي وزو
 د عرابة احلاج جامعة ورقلة أ.

 10 جامعة اجلزائرأ.د علي فياللي 

 10 جامعة اجلزائرأ.د قدي عبد اجمليد 

  شلفالجامعة  نصرية قوريشأ.د 

 لتامنغستم ج  د مرسلي عبد احلقأ.

 أ.د مالوي إبراهيم جامعة أم البواقي

 لتامنغستأ.د منصوري املربوك م ج 

 أ.د مونة عمر جامعة غرداية

 أ.د حيياوي مفيدة جامعة بسكرة

 بسكرة جامعة وسيلة د السبيت

 د السعيد بوشول جامعة الوادي

 لتامنغستد العمودي حممد الطاهر م ج 

 بن يوسف جامعة املدية القينعيد 

 د أوشن حنان جامعة خنشلة

 جامعة جباية أوكيل حممد أمنيد 

 مخيس مليانةد آيت عبد املالك نادية ج 

 د آيت عودية حممد اخلري جامعة غرداية

 جامعة غردايةباباوامساعيل يوسف د 

 لتامنغستاملركز اجلامعي د برادي أمحد 

 د بالل بومجعة جامعة أدرار

 د بلعلياء حممد جامعة تلمسان

 د بلواضح الطيب جامعة املسيلة

 جامعة أدرارد بن الدين احممد 
 د بن بوعبد اهلل نورة جامعة باتنة

 د بن جديد فتحي املركز اجلامعي غليزان

 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

 جامعة معسكرد بن عاتق حنان 

 مد جامعة تيارتد بن عمارة حم

 جامعة خنشلة نصافإبن عمران  د

 د بن قانة إمساعيل جامعة ورقلة

 اجلامعي لتامنغستم  د بن قدور أشواق

 أمحد جامعة األغواط بن مويزةد 

 وبكر مصطفى جامعة البويرةد ب

  جامعة البليدةد بوخضرة إبراهيم 

 د بوزكري سليمان جامعة غرداية

 بوفنش وسيلة جامعة ميلةد 

 جامعة خنشلةبوكماش حممد د 

 جامعة خنشلةابتسام  بولقواسد 

 تقرارت يزيد جامعة أم البواقيد 

 اجلامعي لتامنغستد تلي سيف م 

 توفيق عطاءاهلل جامعة خنشلةد 

 جامعة مخيس مليانةد تومي هجرية 

  جامعة مخيس مليانةد جبار مجيلة 

 د مجال جعيل جامعة باتنة

 مجال عياشي جامعة املدية د

 مجال قتال املركز اجلامعي لتامنغست د

 اجلامعي لتامنغستم د جوادي إلياس 

 تامنغستم ج  جياللي الطيب بند جياللي 

 جامعة برج بوعريريجحاجي فطيمة د 

 د حاروش رفيقة جامعة اجلزائر

 د حباس عبد القادر جامعة غرداية

 حجاب عيسي جامعة املسيلةد 
 املركز اجلامعي تندوفحممد  محودي د

 د محودين بكري جامعة غرداية

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي

 د خالدي املهدي جامعة الشلف

 اجلامعي لتامنغستم د خويلدات صاحل 

  جامعة سوق أهراس دغمان زوبريد 

 لتامنغستد دواس ميينة م ج 

 جامعة أدرارد رمحوني حممد 

 د رقية شرون جامعة بسكرة

 شلفالجامعة  فريوز زروخيد 

 شلفالجامعة وش سعيد د زي

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار
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 سايح فطيمة جامعة غليزاند 

 د ساحيي يوسف املركز اجلامعي لتامنغست

  جامعة املسيلة د سعودي عبد الصمد

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 د سلكة أمساء املركز اجلامعي لتامنغست

 0جامعة سطيف  سهام حرفوشد 
 جامعة غردايةد شوقي نذير 

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 غردايةد طويطي مصطفى جامعة 

 د عبد الرمحان عبد القادر جامعة أدرار

 لتامنغستم ج  د عبد الرحيم وهيبة

 د عبد الرزاق سالم جامعة املدية

 0عبد الكريم هشام جامعة باتنة د
 عبد اجمليد صغري بريم جامعة املسيلة د

 جامعة اجلزائرد عبد املنعم نعيمي 

 عثماني علي املركز اجلامعي أفلو د

 د عرابش زينة املركز اجلامعي غليزان

 عز الدين عبد الدائم جامعة البويرة    د 

 عزوز حممد جامعة اجللفةد 

  لتيسمسيلتد عالق عبد القادر م ج 

 د عمر سدي املركز اجلامعي لتامنغست

 د عمران عبد احلكيم جامعة املسيلة

 املسيلةد عنان مجال الدين جامعة 

 عنرتة بن مرزوق جامعة املسيلةد 

 د عيساني عامر املركز اجلامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة اجللفة

 جامعة مخيس مليانةد غيدة فلة 

 د فتيحة بوحرود جامعة سطيف

  جامعة تبسة د فضيلة بوطورة

 د قرقب مبارك املركز اجلامعي لتامنغست

 د قريد مصطفى جامعة املسيلة

  0جامعة باتنة الرزاق  د كبوط عبد
 د كروش نور الدين م ج تيسمسيلت

 جامعة مخيس مليانةد كرمية خنوسي 

 0جامعة قسنطينة  كرمية حمروقد 
 اجلامعي عني متوشنتم كوديد سفيان  د

 اجلامعي لتيسمسيلتد جللط إبراهيم م 

 عبد اجلق جامعة تبسة خلذاريد 

 د لوكال مريم جامعة بومرداس

 معة ورقلةد مربوك كاهي جا
 د حمبوب مراد جامعة بسكرة

 2 جامعة البليدةد حمي الدين اسطنبولي 
 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

 ليزاناملركز اجلامعي غ مغتات صابرينةد 

 لتامنغستد مغزي شاعة هشام م ج 

 اجلامعي لتامنغستم د موراد حطاب 

 املركز اجلامعي غليزانمفيدة  اديد ن

 ةد نورة موسى جامعة تبس

 د هيفاء رشيدة تكاري جامعة البليدة

 جامعة أدرارد يامة إبراهيم 

 د يوب أمال جامعة سكيكدة.

 جامعة اجللفة د يوسف زروق
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 تحت الرعاية السامية لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 معهد الحقوق والعلوم السياسيةوالمنظم من 
 أق أخموك لتامنغست بالمركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى 

 بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

 وبالتعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 

 الموسوم بـ:األول من أعمال الملتقى الدولي 

فعالية الحماية القانونية للبيئة الطبيعية 

 بين النصوص والواقع والمستجدات

 

 

فيفري  28 – 27هـ، الموافق لـ: 1112جمادى اآلخر  20-22يومي: المنعقد 

 بالمركز الجامعي لتامنغست م2219
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 المساهمون
الخدمات الجامعية لوالية  مديرية

 تمنراست
 الحاج محمد خموينالسيد 

 الحاج لمين بوحجرالسيد  المجلس الشعبي البلدي لبلدية أبلسة

 وكالة أكار أكار جلولي مباركةاإلقامة الجامعية 

الشباب والرياضة بوالية  يةمدير

 تمنراست
 السيد بن مسعود حميد

 السيد بغداد خموين مخيم الشباب أدريان بوالية تمنراست

مركز الراحة واالستقبال )الخدمات 

االجتماعية لعمال التربية بوالية 

 تمنراست(

 موالي علي الرقانيالحاج السيد 

اللجنة الوالئية للخدمات االجتماعية 

 ل التربية لوالية تمنراستلعما
 مؤسسة النقل الحاج بروني محمد

المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين 

 امقل

 السيد مسعودي مسعود

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

 الشباب بوالية تمنراست

 دار اإلمزاد حظيرة األهقار الثقافية

 شركة نسيم الجنوب دار الثقافة بوالية تمنراست

 مؤسسة قرفي للطباعة هاوكالة وفندق ما

 نزل الخشب المتحجر
للتصوير  ةديو داوداويتس

 بلسةأالفوتوغرافي ب

 مخيم كرفان سراي
اهلل مؤسسة أشغال  عبد ةداوداو

 البناء حي تهقارت

 فرقة تاكوبا دار الثقافة فندق بورنان

 مسيرة قلعة شارل دي فوكو الوكالة السياحية لمخيم الجمل

صناعة التقليدية السياحة وال يةمدير

 بوالية تمنراست
 شركة طهات للمكتبية

 حمدي الحاج سيد عليالسيد 

 السيد محمد نصر الدين

 بن عبد اهلل

 )صورو المعلمين(
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 41 كلمة ترحيبية ملدير معهد احلقوق والعلوم السياسية 

 46 )إشكالية امللتقى( س امللتقىيرئكلمة 

 41 اجمللة ئيس حتريرركلمة رئيس اهليئة العلمية للملتقى و

 02 رئيسة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان االفتتاح لكلمة 

 01 البيان اخلتامي والتوصيات

 مدى فعالية آليات الضبط البيئي يف محاية البيئة

 02 4شراطي خرية جامعة اجلزائر                                                     

 زائري يف إطار التنمية املستدامةآليات محاية البيئة يف التشريع اجل

 55 وخالفة عبد الكريم جامعة ورقلةب                                           

 احلماية اجلنائية للبيئة الطبيعية يف التشريع اجلزائري

 66 النحوي سليمان جامعة األغواطحلرش أيوب التومي و                 

ة للبيئة الطبيعية يف إطار اهليئات الوطنية وآلية احلد معوقات احلماية الفعلي

 11 قتال مجال املركز اجلامعي لتامنغستعقباوي سلمى و               منها

                       التوجه حنو تقنية املعلومات اخلضراء   

 426 زهرية كيسي املركز اجلامعي لتامنغستأمحد خيدل و

 ه البيئي ملنظمات األعمالدور اجلزائر يف دعم التوج

 مبارك قرقب املركز اجلامعي لتامنغست 

 ومراد حمبوب جامعة بسكرة
455 

                               محاية البيئة بني املواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية

 455 24كرمية حمروق جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 

           يئةدور منظمات اجملتمع املدني يف محاية الب

 425  مصر –هشام عبد السيد الصايف حممد بدر الدين جامعة حلوان 

                          اهتمام األمم املتحدة بالبيئة                             

 012 كراوة مصطفى املركز اجلامعي لتامنغست

               محاية البيئة الطبيعية ضمن مبادئ القانون الدولي اإلنساني   

 055 مبطوش احلاج جامعة تيارتعيسى على و

                         دور االتفاقيات الدولية يف حتديد املسؤولية عن األضرار البيئية 

 015 زايد حممد املركز اجلامعي البيض

     حنو قضاء دولي مستقل للمنازعات واجلرائم البيئية   

 542 خلضر بن عطية جامعة األغواطبد القادر برطال وع
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         تهديدات اإلشعاعات النووية على البيئة الطبيعية وسبل مواجهتها دوليا      

 554 بوادي مصطفى جامعة سعيدة

 تقرير املسؤولية الدولية عن جرائم البيئة الطبيعية األسس والشروط

 555  كيسي زهرية املركز اجلامعي لتامنغستومحي أمحد 

     محاية البيئة يف إطار القانون الدولي اجلنائي

 521 مرسلي عبد احلق املركز اجلامعي لتامنغستاخلال إبراهيم و

االختصاص القضائي الدولي بشأن منازعات الضرر الناتج عن التلوث 

 البيئي العابر للحدود

 عبد النور أمحد املركز اجلامعي البيض   
561 
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 الرحيم بسم اهلل الرمحن 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى 

 صحبه أمجعني. 

 وبعد؛

 الفاضلة السيدة رئيسة اجمللس الوطين حلقوق االنسان

 الفاضل السيد والي والية متنراست

 الفاضل السيد رئيس اجمللس الشعيب الوالئي لوالية متنراست.

 اب يف غرفيت الربملان وأعيان املنطقة.السادة النو

 السادة أعضاء اللجنة األمنية بالوالية.

 السادة املسؤولون املدنيون العسكريون واملدنيون لوالية متنراست.

 السيدات والسادة األساتذة األفاضل من خمتلف اجلامعات العربية واألوربية 

 الوطنالسادة والسيدات األساتذة األفاضل من خمتلف جامعات 

 األخوات واإلخوة أساتذة املركز وموظفيه.

 أسرة اإلعالم، ورجال األمن.

 بناتي وأبنائي الطلبة األعزاء.

 السيدات والسادة الضيوف الكرام.

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 

بداية أتشرف بالرتحيب بكم وشكركم على حضوركم ومشاركتكم لنا 

ينظمه معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز فعاليات هذا امللتقى الدولي الذي 

اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أمخوك لتامنغست حتت الرعاية السامية للسيد 

معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع اجمللس الوطين حلقوق 

لوجي وبتأطري االنسان وبالتعاون مع املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنو

وإشراف من أساتذة املعهد وأساتذة من خمتلف جامعات الوطن، والدول العربية 

 واألوربية. 

يأتي هذا امللتقى يف إطار سلسلة التظاهرات العلمية اليت ينظمها معهد 

أستاذا شابا معدل  32احلقوق والعلوم السياسية بطاقمه الشاب الذي ال يتجاوز 

عني سنة، هذا الطاقم الذي أثبت كفاءته من خالل نوعية أعمارهم ال يتجاوز األرب

التأطري الذي يقدمه، وليس أدّل على ذلك من تعداد املتخرجني يف مرحلة ما بعد 

التدرج سواء يف النظام الكالسيكي أو نظام ل م د، حيث سجلنا جناح عدد معترب يف 

زوا املراتب األوىل يف مسابقات املاجستري والدكتوراه، يف خمتلف جامعات الوطن بل حا

)كلية احلقوق(، جامعة البليدة، جامعة املسيلة، جامعة ورقلة،  11جامعة اجلزائر 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

جامعة غرداية، جامعة أدرار، جامعة األغواط، جامعة أم البواقي، وإننا نطمح 

 لتحقيق املزيد من النجاحات، يف خمتلف اجملاالت.

 أيها احلضور الكريم؛

دتنا مشروع إنشاء جمالت علمية أخرى متخصصة، وإّنه يوجد أيضا يف أجن

وخمابر حبثية وفرق حبث، فضال عن جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

الدولية والفرق البحثية التابعة للمعهد، وعازمون أيضا على تأهيل مدرسة 

 الدكتوراه ومشاريع دكتوراه ل م د وتنظيم ملتقيات ذات صبغة دولية ومغاربية

 ووطنية.

وإني أغتنم الساحنة ألعرب عن مشاعر الشكر واالمتنان للسيد معالي وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي الذي أسدى عنايته الكرمية لفعاليات امللتقى، وأتوجه 

بالشكر أيضا للسيدة رئيسة اجمللس الوطين حلقوق االنسان اليت شرفتنا حبضورها 

 لفعاليات هذا امللتقى. 

الشكر موصول أيضا للسيد مدير املركز اجلامعي لتامنغست الدكتور وإّن 

شوشة عبد الغين على اهتمامه باملعهد، وإيالئه األهمية الكربى رغم ظروفه 

 الصحية. 

كما أتقدم بامسي اخلاص ونيابة عن طاقم املعهد باعتذاري للسادة األساتذة 

نظيم، ولعل الذي يشفع لنا ضيوف املركز والوالية ككل، عن كل تقصري وخلل يف الت

 هو ابتسامتنا وبشاشة أهلنا، ورحابة صدرنا.

 يقول الشاعر

 أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله*** وخيصب عندي واملكان جديب

 وليس اخلصب أن يكثر القرى***وإمنا وجه الكريم خصيب

وإّن واجب الشكر والتقدير لكل من ساهم يف اإلعداد والتنسيق إلجناح هذه 

العلمية، ولكل من شارك يف فعاليات هذا العمل العلمي متمنيًا للجميع  التظاهرة

التوفيق والسداد، ولكل املساهمني ورجال اإلعالم واألمن وطلبة وأساتذة وموظفي 

 املركز.

أمتنى لتظاهرتكم العلمية هذه النجاح والتوفيق، وأن جتد حبوثها سبيال إىل 

 ترمجة واقعنا املعيش، تطويرا وتنمية.

 د واخللود لشهدائنا األبراراجمل

 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 د.قتال مجال                                                                  

 مدير معهد احلقوق والعلوم السياسية                                                 

 لدى املركز اجلامعي لتامنغست                                                     



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (16) 2222جانفي  –(25)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 .وعلى آله وصحله أمجعنياملرسلني  على سيدوالسالم احلمد هلل رب العاملني الصالة 

  وبعد؛

ليدرس مشكلة قانونية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية واقتصادية جاء هذا امللتقى 

 ألنها متعلقة بالوسط الذي يعيش فيه اإلنسان. وتكنولوجية وتارخيية،

البيئة الطبيعية هي الوسط الذي يتقامسه اإلنسان ليس مع بقية إّن 

املوجودات فحسب، بل حتى مع األجيال املستقبلة، فهي حمّل ملكية ذات طبيعة 

خاصة ختتلف عن تلك املعروفة يف خمتلف التشريعات املقارنة، ألّن االشرتاك حاصل 

بني من هو مطاِلب ومن ليس كذلك، إذ ال تعّد شرطا يف تعريف احلق الذي هو فيها 

 ميزة يعرتف بها القانون وحيميها لشخص طبيعي أو معنوي. 

ومل تصبح البيئة الطبيعية حمل اهتمام على الساحة الوطنية والدولية إاّل 

بعدما انتهكت واستنزفت بشكل ال ميكن السكوت عنه، بسبب املقابر النووية اليت 

استحدثت مقابل مبالغ زهيدة يف أرصدة قتلة األجيال املستقبلية، فأصبحت 

ة، وحدث انقراض غري مسبوق احليوانات املائية مسمومة، واملواد الغذائية قاتل

للعديد من األصناف، وتضاعف حدوث الكوارث الطبيعية األمر الذي جعل بلدانا 

مهددة بالطوفان وأخرى باجلفاف، وبسببها أصبح البشر معرضا لألمراض اخلطرية 

 والغريبة.

وبشكل متأخر كعادتها تتدخل اهليئات الدولية والوطنية حتت ضغط 

بكل املعمورة، بغرض استدراك بعض األضرار اليت تهدد  الضرورة واخلطر احملدق

 البيئة الطبيعية. 

كانت البداية من خالل املساعي اليت بادرت بها منظمة األمم املتحدة يف 

بداية سبعينات القرن املاضي، ومل متر إاّل عقود حتى اعتمدت أكرب عدد من االتفاقيات 

 القانون الدولي.العاملية واإلقليمية مقارنة مبختلف جماالت 

هذا األمر دفع بالدول لتبين تشريعات وقوانني وطنية حلماية البيئة  إّن

الطبيعية؛ منها القوانني اخلاصة مبنع التلوث، واملتعلقة بالبيئة احلضرية والبناء 

الفوضوي، واملتعلقة بتنظيم الصيد، واستغالل املوارد الطبيعية... لكن ما هو 

 من النصوص هو حمدودية فعاليتها وأثرها. مالحظ أمام هذه الرتسانة

 فعالية احلماية القانونية للبيئة الطبيعيةجاء هذا امللتقى موسوما بـ: 

 بني النصوص والواقع واملستجدات 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 شكالية: اإل

يف ظّل املستجدات اليت تعرفها الساحة الدولية والوطنية يف شتى اجملاالت 

 ذات الصلة بالبيئة الطبيعية، 

ي سبل تفعيل محاية أجنع وأمشل لكل عناصر البيئة الطبيعية بشكل ال ميس يف ما ه-

 أصل حق الشعوب يف التنمية واستغالل مواردها الطبيعية؟ 

 هل من ضرورة إلعادة النظر يف تشريعات البيئة يف اجلزائر؟ -

 هل تعدد االتفاقيات الدولية عامل قوة حلماية البيئة الطبيعية أم هو عامل هشاشة-

 ومتييع؟

 اور احمل

احملور األول: محاية عناصر البيئة الطبيعة يف إطار التشريعات الوطنية )البيئة 

 الصحراوية، تلوث املياه بشتى مصادرها، والبحار، تلوث اهلواء، التلوث الصوتي...(.

احملور الثاني: محاية البيئة الطبيعية يف إطار القانون الدولي والشريعة اإلسالمية 

القانون الدولي للبيئة، البيئة الطبيعية والنزاعات املسلحة، البيئة الطبيعية )تطور 

 ومصادر الطاقة يف إطار القانون الدولي(.

 احملور الثالث: املسؤولية عن املساس بالبيئة الطبيعية أمام القضاء:

 املسؤولية أمام القضاء الوطين )عادي، إداري(. -

 املسؤولية أمام القضاء الدولي، -

احملور الرابع: معوقات احلماية الفعلية للبيئة الطبيعية "الواقع واملستجدات" )يف إطار 

 اهليئات والتشريعات الوطنية، واملنظمات والقوانني الدولية(، وآليات احلد منها.

 العلميةنا لتظاهرتالنجاح أمتنى ويف األخري 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 ق مرسلي عبد احلأ.د 

 رئيس امللتقى                                                                                    
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 (18) 2222جانفي  –(25)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 

          

 ( حمدا وصالة وسالما) 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد وعلى آله وصحله 

 .أمجعني

  وبعد؛

 ها احلفل الكريم أي

مركزنا الفيت، وأجدد رحاب أرحب بكم يف رحاب واليتنا املضيافة ويف 

ترحابانا بضيوفنا من املغرب، واألردن، مصر، وقطر، وفرنسا، وتركيا، والذين أبوا 

 إال مشاركتنا هذا احملفل العلمي مع حتملهم مشاق ومصارف سفرهم.

مارات، ولبنان الذين تعذر ونبلغكم اعتذارات املشاركني من فلسطني واإل

عليهم احلضور ألسباب قاهرة بعدما استكملوا مجيع إجراءات سفرهم، وسيتم 

 عرض مداخالتهم بتقنية السمعي البصري.

وأجدد ترحابي أيضا بالسادة العلماء الباحثني واألكادميني وطلبة الدكتوراه 

 شقة وتكاليف السفر.والية من واليات وطننا الغالي والذين جتشموا عناء وم 21من 

ونعتذر إليهم عن كل تقصري أو خلل يف التنظيم، وما كان ذا الكمال دائما 

أحوج إىل عيب يقني من العني، فالكريم إذا قدر غفر وإذا أوثق أطلق، وإذا هربت 

 هربت منه إليه، واستعنت بعفوه عليه.

دى عنايته وجندد شكرنا ملعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أس

 .الكرمية لفعاليات هذا امللتقى الدولي

وجندد شكرنا وترحابنا جبناب السيدة رئيسة اجمللس الوطين حلقوق االنسان اليت 

  .شرفتنا يف هذا امللتقى الدولي

والشكر موصول أيضا للمؤسسات الرمسية للدولة اجلزائرية اليت شاركت 

هيئة رمسية( وهي:  11ثية، متمثلة يف )معنا يف تأطري فعاليات هذا امللتقى بأوراق حب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وجملس الشورى 

الحتاد املغرب العربي، وشرطة البيئة العمران، وقيادة الدرك الوطين، ومديرية احلماية 

لغابات، واألرصاد املدنية، وحظرية األهقار الثقافية، ومديرية السياحة، وحمافظة ا

 اجلوية، ومجيع منظمات اجملتمع املدني.  

 أيها احلضور الكريم 

لقد خاجل وخامر كنهنا أمًة رغبٌة يف تنظيم هذا احملفل العلمي اهلام، غري أنَّ 

 تشعب مواضيعه واختالفها حّد االستشراف وضّيف األفق الفسيح.

 استهــــــاللية
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ق االرتياُح االرتياَع، ومع كّل ما اعرتضه، وما حال من دون إقامته، فقد سب

 وغلب الشوق الَفَرق، ومل يُضَر بعُد األشخاص حصول القرب باإلخالص.

نعم لقد جاء هذا امللتقى يف شيء من الدالل واخلجِل، ومل يتم لوال جتند 

إدارته وأساتذته وعماله وموظفيه خاصا بالذكر والتنويه طلبته املتخرجني من 

 واملاجستري والدكتوراه، الذين مثلو املركز اجلامعي خمتلف األطوار الليسانس واملاسرت

لتامنغست ووالية متنراست خاصة واجلزائر بصفة عامة، وأيضا وجهود القائمني، 

 وجتاوب املساهمني وتعاون املنظمني فالشكر موصول هلم أمجعني.

 ضيوفنا الكرام؛ 

ش فيها سيتجدد لقاؤنا بعد اثنيت عشرَة جلسًة من اجللسات العلمية سيناق

احملاضرون موضوع مزيج نصوص القانون بروحها، ذلك أّن املواد هي من حتفظ 

املعاني الرفيعة، وتصون املباني اجلميلة، فيظهر يف حّلته القشيبة، وأّما روحه فهي 

 سلطانه على الّناس، وبه مدة صالحيته تقاس.

فراد وإّن صالح القانون مرّده إىل مدى وْقع سلطانه، وقوة صلة قلوب األ

به، الذي ُيرتجم يف رضائهم عليه واحرتامهم له، حتى يكون منظما لتصرفاتهم 

وحاّدا حلرياتهم غري املنضبطة، إذ من كماهلا؛ تقيّيدها، وقيام املسؤولية عليها، وهو 

 يف مجيع األحوال مقصد راٍق ساٍم مل يرَق إليه ريب، ومل يشبه يف صحته عيب.

 ىل وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهلل تعا

 

 د.شوقي نذير                                                                                   

 رئيس اهليئة العلمية للملتقى

 رئيس التحرير                                                           
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (22) 2222جانفي  –(25)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 جلزائربا كلمة السيدة رئيسة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

 مبناسبة امللتقى الدوىل حول البيئة

 لتامنغست املركز اجلامعي -0246فيفري  01-02يومي  

إنه ملن دواعي السرور أن أغتنم هذه املناسبة لتقديم نبذة عن أهداف 

التنمية املستدامة. غري أنين أود، قبل البدء، أن أنوه مبا أورده السيد أنطونيو 

اخلاص  3112ة األمم املتحدة يف متهيده لتقرير سنة غوترييش، األمني العام ملنظم

خطة عمل  3121متثل خطة التنمية املستدامة لعام " بأهداف التنمية املستدامة:

 ."عاملية لتعزيز كرامة وسالمة وازدهار الناس والكوكب، اآلن ويف املستقبل

أ كيف وصلت اجملموعة الدولية إىل أهداف التنمية املستدامة. لقد بد؛ لكن

ذلك بسقوط جدار برلني. ذلك أن املساعدة العمومية على التنمية املستدامة اليت 

منحتها الواليات املتحدة األمريكية والغرب لبعض البلدان من أجل مواجهة النظام 

السوفيييت والقضاء على توسعه إىل بلدان أخرى، بدأت يف االخنفاض، وردا على ذلك، 

ا منظمة التعاون والتنمية، الوكالة األمريكية للتنمية فإن القائمني بالتنمية، والسيم

( واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان سعت إىل USAIDالدولية )

التدليل على منافع هذه املساعدة العمومية، وهكذا ظهرت فكرة حتديد مقاصد 

 النتائج.

املية ومت حتديد وقد تكفل بهذه الفكرة منظمة األمم املتحدة وجعلتها ع

األهداف للكوكب. وهو ما أوصل إىل اإلعالن عن األلفية للتنمية، الذي صادقت عليه 

 121مبقر منظمة األمم املتحدة، حيث التزم  3111قمة األلفية املنعقدة يف سبتمرب 

بلدا أعضاء يف هذه الشراكة العاملية اجلديدة الرامية إىل احلد من الفقر املدقع وبناء 

 )أهداف، أال وهي:2كثر أمانا، وأكثر تقدما وأكثر عدال، واليت وضعت مثانية (عامل أ

 ( التخلص من الفقر املدقع واجلوع.1 

 ( حتقيق التعليم األساسي للجميع على املستوى العاملي.3

 ( تعزيز املساواة حسب النوع االجتماعي وتعزيز دور املرأة يف صنع القرار.2

 ألطفال.( احلد من معدالت وفيات ا4

 ( حتسني الرعاية الصحية لألمومة.5

 ( حماربة نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وأمراض أخرى.6

 ( احملافظة على البيئة.7

 ( وضع شراكة دولية للتنمية.2

وقد اخنرط الرأي العام العاملي واجلمعيات يف هذه األهداف اليت ترمي 

جمتمع أكثر جتانسا وأكثر عدال وأكثر إنصافا  للحصول على نتائج يف جمال التنمية وبناء
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

وأكثر دواما. وهكذا فإن مصطلحات العدالة واإلنصاف واالستدامة دخلت يف اخلطاب 

 السياسي ويف خطابات املنظمات غري احلكومية واملواطنني.

وقد طالبت الدول السائرة يف طريق النمو، وهي شغوفة بأهداف األلفية، 

ويلها، وهكذا، أصبحت الدعوة ألهداف األلفية للتنمية لغة الدول الغنية بضمان مت

 مشرتكة بني الدول، واملنظمات غري احلكومية والرأي العام الدولي.

جبوهانسبورغ جنوب " القمة العاملية للتنمية" ، أثناء القمة3113ويف 

ملاء إفريقيا، اختذت قرارات لتكريس عملية التنمية املستدامة أكثر، والسيما يف جمال ا

 والطاقة والصحة والفالحة وكذا يف جمال تعزيز الشراكات بني الشمال واجلنوب.

ومع ذلك، وأمام صعوبات بلوغ أهداف األلفية للتنمية واستمرار الفقر، 

والسيما يف إفريقيا ، فإن اجملتمع الدولي، دعا يف مؤمتر قمة األرض املنعقد يف ريو  

هم حتديد جمموعة من أهداف التنمية املستدامة، من امل« ، إىل أنه3113بالربازيل سنة 

( للتنمية 2اليت ينبغي أن تأخذ يف احلسبان، بطريقة متوازنة، العناصر الثالثة )

املستدامة )االجتماعية والبيئية واالقتصادية( والروابط بينها ... وإىل أنه ال ينبغي أن 

بغي أن تكون أهداف التنمية ين« وأنه» تنسي هذه املقاصد األهداف اإلمنائية لأللفية

املستدامة ملموسة وخمتصرة وسهلة الفهم، حمدودة العدد وطموحة وعاملية يف نطاقها 

وقابلة للتطبيق يف مجيع البلدان آخذة يف احلسبان، الواقع، واملوارد ومستوى التنمية 

 يف كل بلد باإلضافة إىل السياسات واألولويات الوطنية . 

ذه القمة على إطالق عملية تقودها األمم املتحدة كما اتفقت الدول يف ه

إلنشاء جمموعة من أهداف التنمية املستدامة العاملية لتكون إطارًا دولًيا ميّكن البلدان 

( للتنمية املستدامة 2من استهداف التقدم ورصده بشكل أفضل يف األبعاد الثالثة )

 ملة.)االجتماعية والبيئية واالقتصادية(، بطريقة منسقة وشا

، ويف قمة قادة العامل يف 3115سبتمرب  35( سنوات، يف 2وهكذا، وبعد ثالث )

دولة  112من قبل  3121األمم املتحدة، اعتمدت خطة التنمية املستدامة لعام 

( من أهداف التنمية املستدامة هلذا 17أعضاء يف األمم املتحدة. ودخلت سبعة عشر )

 .3116الربنامج حيز التنفيذ يف أول يناير 

( هذه إىل إنهاء الفقر من خالل ODDترمي أهداف التنمية املستدامة )

استخدام اسرتاتيجيات لتعزيز النمو االقتصادي وتوفري التعليم والصحة واحلماية 

االجتماعية وفرص العمل. كما تعد محاية البيئة ومكافحة تغري املناخ جزء من 

 أهداف التنمية املستدامة.

 

 

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (22) 2222جانفي  –(25)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ( هي التالية:17ملستدامة السبعة عشر )أهداف التنمية ا

 اهلدف األول: القضاء على الفقر جبميع أشكاله وحول العامل. 

: القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة 3اهلدف 

 املستدامة. 

 : متكني اجلميع من العيش بصحة جيدة وتعزيز الرفاه جلميع األعمار. 2اهلدف 

 : ضمان حصول اجلميع على التعليم اجليد وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة. 4دف اهل

 : حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات. 5اهلدف 

: ضمان حصول اجلميع على املياه والصرف الصحي وضمان اإلدارة 6اهلدف 

 املستدامة للموارد املائية. 

إىل خدمات الطاقة مبوثوقية واستدامة وحديثة : ضمان وصول اجلميع 7اهلدف 

 بتكلفة معقولة. 

: تعزيز النمو املستمر املتشاطر واملستديم والعمالة الكاملة واملنتجة والعمل 2اهلدف 

 الالئق للجميع. 

: بناء بنية حتتية مرنة وتعزيز التصنيع املستدام الذي يفيد اجلميع ويشجع 1اهلدف 

 االبتكار. 

 د من عدم املساواة يف البلدان ومن بلد إىل آخر.: احل11اهلدف 

: ضمان أن تكون املدن واملستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة 11اهلدف  

 ومستدامة.

 : إنشاء أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة.13اهلدف 

 : اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره.12اهلدف 

والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام  : حفظ احمليطات14اهلدف 

 من أجل التنمية املستدامة.

: احملافظة على النظم اإليكولوجية األرضية واستعادتها، وضمان 15اهلدف 

االستخدام املستدام واإلدارة املستدامة للغابات ومكافحة التصحر، ووقف وعكس 

 لوجي.تدهور األراضي وإنهاء فقدان التنوع البيو

: تعزيز ظهور جمتمعات سلمية ومفتوحة للجميع لتحقيق التنمية 16اهلدف 

املستدامة، وضمان الوصول إىل العدالة للجميع وتنفيذها، على مجيع املستويات، 

 مؤسسات فعالة ومسؤولة ومفتوحة للجميع.

: تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية 17اهلدف 

 ة.املستدام

( جماالت 5مقصدا متس مخسة ) 161( هذه 17تغطي األهداف السبعة عشر )

 )الناس، الكوكب، السالم، االزدهار والشراكة(. 5Pرئيسية أو ما يسمى 
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

لألمم املتحدة املتعلق  3112ه يتضح من التقرير لعام ّنإوخالصة القول 

 من اجملاالت،  بأهداف التنمية املستدامة، أن هناك أدلة على حدوث تقدم يف عدد

وجدير بالذكر ان معظم احلقوق الواردة فى أهداف التنمية املستدامة، فقد 

على احلقوق  11أكد عليها أول دستور لبلدنا اجلزائر بعد االستقالل فى مادته رقم 

األساسية للمواطنني والتمسك جبميع مبادئ حقوق اإلنسان يف الصكوك الدولية وهي 

 الن العاملي حلقوق االنسان.احلقوق اليت تضمنها االع

إذ وضعت ملتابعة احرتامها وتطبيقها ميدانيا ترسانة قانونية وآليات خمتصة 

تعاقبت وفق مسار التقدم والتطور الذي عرفته البالد وإصالحات واسعة فيما تعلق 

بالتكفل باجليل االول حلقوق االنسان وهي احلقوق املدنية والسياسية إىل جانب اجليل 

للحقوق االنسان املتمثلة فى احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وفضال على  الثانى

ذلك فقد عملت اجلزائر على تكريس أهداف التنمية املستدامة على أرض الواقع 

الذي بادر به فخامة رئيس اجلمهورية  3116من خالل التعديل الدستورى لسنة 

 وعلى سبيل املثال:

الفقر، حيث عملت اجلزائر على القضاء على اهلدف االول اخلاص بالقضاء على 

 السكن اهلش وحتسني مستوى القدرة الشرائية.

واليت  66اخلاص بالعيش فى صحة جيدة فقد مت تكريسه فى املادة  2اهلدف رقم 

 تنص على الرعاية الصحية حق للمواطنني.

 .65اخلاص بالتعليم مت تكريسه فى املادة  4اهلدف رقم 

حيث تعمل الدولة  26باملساواة بني اجلنسني مت تكريسه باملادة اخلاص  5اهلدف رقم 

 على ترقية التناصف بني الرجال والنساء فى سوق التشغيل

 .61اخلاص بالتشغيل فقد مت تكريسه فى املادة  2اهلدف رقم 

واليت تنص على أن الدولة  67اخلاص بالسكن مت تكريسه فى املادة  11اهلدف رقم 

 ن وتعمل على تسهيل حصول الفئات احملرومة على سكن.تشجع إجناز املساك

واليت  62مت تكريس ذلك فى املادة فقد اخلاص بالبيئة السليمة  12و 13اهلدف رقم 

 تنص على أن للمواطن احلق فى بيئة سليمة، تعمل الدولة على احلفاظ على البيئة.

 اخلاص بالسالم والذي كرسته ديباجة الدستور. 16اهلدف رقم 

 ا اليوم ان نفتخر مبا مت ويتم حتقيقه من إجنازات ومكتسبات فى هذا اجملال. علين

 ، شكرا لكم على كرم اإلصغاءأعلن رمسيا عن افتتاح أشغال هذا امللتقى، 

 ...والسالم عليكم

 السيدة فافا سيد خلضر بن زروقي                                 

 باجلزائر سانالسيدة رئيسة اجمللس الوطين حلقوق اإلن



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (21) 2222جانفي  –(25)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 والتوصيات اخلتامي البيان

  أمجعني، وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

  وبعد؛

 معهد نظم العلمي والبحث العالي التعليم وزير ملعالي السامية الرعاية حتت

 أمخوك أق موسى احلاج العقال أمني اجلامعي باملركز السياسية والعلوم احلقوق

 العامة املديرية مع وبالتعاون اإلنسان، حلقوق الوطين اجمللس مع بالتنسيق لتامنغست،

 احلماية فعالية بعنوان: دولي ملتقى التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث

 20-22 يومي: واملستجدات والواقع النصوص بني الطبيعية للبيئة القانونية

 م.2102 فيفري 22 – 22 :لـ املوافق هـ،0441 اآلخرة مجادى

ويرفع املشاركون أمسى آيات الشكر والعرفان إىل معالي وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي إلسدائه عنايته الكرمية لفعاليات هذا امللتقى.

والشكر موصول للسيدة رئيسة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان على تعاونها 

د املدير العام للبحث العلمي والتطوير احلثيث يف تنظيم هذا امللتقى، وإىل السي

التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإىل كّل املساهمني فيه 

 واملنظمني.

وقد شارك ثلة من السادة العلماء واألساتذة الباحثني واألكادمييني من خمتلف 

الباحثني من الدول )املغرب، قطر، األردن، تركيا، فرنسا، مصر(، وخمتلف األساتذة و

هذا امللتقى، وأثروا حماوره بالتحليل  اجلامعات اجلزائرية، الذين مّثنوا موضوع

والدراسة والنقاش الفّعال املثمر، عرب اثنيت عشرَة جلسًة علميًة متحورت حول احملاور 

 األربعة اآلتية:

 احملور األول: محاية عناصر البيئة الطبيعية يف إطار التشريعات الوطنية -

 احملور الثاني: محاية البيئة الطبيعية يف إطار القانون الدولي والشريعة اإلسالمية -

 احملور الثالث: املسؤولية عن املساس بالبيئة الطبيعية أمام القضاء -

 احملور الرابع: معوقات احلماية الفعلية للبيئة )الواقع واملستجدات( -

  :توصيات هيويرفع اجملتمعون يف نهاية فعالياته مجلة من ال
 تفعيل دور اإلعالم املتخصص يف جمال البيئة. -0
تعميم إنشاء اجلمعيات الوطنية واحمللية تتوىل مهمة التحسيس حبماية البيئة  -2

 وتنظم احلمالت التحسيسية التطوعية التضامنية.
العناية بالتوعية حبقوق اإلنسان يف اجلامعات كون احلق يف البيئة حق من  -0

 حقوق اإلنسان. 
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

ط اجراءات إنشاء اجلمعيات اليت تنشط يف جمال البيئة وتدعيمها تبسي -4

 باالعتمادات املالية الضرورية للقيام مبهامه 
إلزامية القائمني على الفضاءات العمومية الرتفيهية مبا فيها الشواطئ  -5

واملساحات اخلضراء بوضع وتعميم بيانات إشهارية مرتبطة باحلقوق وااللتزامات 

 البيئية
نات إشهارية عن طريق رسوم متحركة وإشهارات مرتبطة حبماية نشر بيا -6

 البيئة
 تعميم اإلشارات البيئية يف الطرقات واملدن. -2
إسهام وسائل اإلعالم املختلفة من خالل برامج إعالمية دورية توعوية  -2

 بلغة معربة بسيطة، وكذا املساجد.
العاملي  إعطاء أهمية خاصة ملوضوع البيئة من خالل عيد الشجرة واليوم -2

 للبيئة وإعداد جوائز حتفيزية ألحسن اإلحياء واملدن.
 تفعيل وتعزيز الصندوق الوطين للبيئة لالضطالع مبهامه على أحسن وجه. -01
إنشاء وتعميم مراكز معاجلة النفايات وإعادة رسكلتها خدمة لالقتصاد  -00

 الوطين.
جيع تشجيع انتقال السلوكيات االيكولوجية ملختلف املتعاملني وكذا تش -02

 االستثمارات يف جمال البيئة والطاقات املتجددة.
 .ضبط وتنظيم وتعميم مواقع رمي النفايات مع مراعاة مقتضيات البيئة -00
 تشديد العقوبات على الرمي العشوائي للنفايات ومنع املفرغات غري البيئية. -04
 إحداث بنك معلومات يتضمن كافة اجلوانب القانونية املرتبطة بالبيئة. -05
 للبيئة يشمل كل النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة وضع تقنني -06

بالبيئة، مما ييسر االطالع عليها وفهمها وحتيينها عند االقتضاء.وكذا إصدار نص 

 قانوني يتضمن التعويض عن األضرار البيئية.
متكني كل من يهمه األمر بأهلية التقاضي بشأن األضرار البيئية ولو مل تكن  -02

 له مصلحة شخصية.
 .احلث على ضرورة تطبيق املنظومة القانونية املتعلقة بالبيئة -02
إنشاء فروع قضائية متخصصة يف املسائل البيئية مع تكوين قضاة  -02

 متخصصني يف املنازعات البيئية والتحكيم الدولي.
إعادة النظر يف دور ومهام وهيكلة اهليئات املكلفة بالبيئة لضمان املمارسة  -21
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احلرص على تشجيع دور البحوث والدراسات املتخصصة امليدانية  -20

واألكادميية املتعلقة بالبيئة من خالل إقرار حتفيزات معنوية ومادية، وكذا إحداث 
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 .البيئية
ويف اخلتام رفع املشاركون يف هذا امللتقى رسالة تقدير وامتنان لكافة املنظمني هلذا 

اهم من امللتقى ويف مقدمتهم مدير املركز واللجنة العلمية والتنظيمية وكل من س

 .قريب أو بعيد يف إجناح فعاليات هذا امللتقى
 مع مزيدا من النجاحات والتوفيق
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