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 عػ  بحػ الهتماـ العادلي بادلشاكل البيئية يف السػووات القليلػة ادلاةػيةت  ػتو الوةػ  االماـ تزايد أ
بكافػة  هتػمحايألجػل د ذلػا كةػ   ػ مػ  تػدهور الواػاـ البيئػي كراء احللوؿ الالزمة كتقيػيو األبػباب احلقيقيػة

هػو مػا رهػر للعيػاف مػ  ك ت يهػاعل ان ل خطػر اشر باالبتغالؿ البشرم الػيم يشػكاليت ذلا ارتباط مبك  تاصرهعو
تلػػػمو   ت  يػػػ ةاالهتمػػػاـ اجلػػػدم بالقلػػػايا البيئيػػػبدايػػػة الػػػيت شػػػكل  ت ك ادلػػػاترات األشليػػػة عقػػػدخػػػالؿ 

كػو إبػراـ   كقػد صػا ذ ذلػ ت ما ػلػدث للبيئػة علػمل ادلسػتول العػادليشخيص لت لوبائلرلموعة كبرية م  ا
علػمل إبػػراـ معاهػػدات اجملتمػػ  الػػدكِف أقبػل يابػػي كيف كقػػ  قت الػيت تعػػم يمايػػة البيئػةتفاقيػػات هائػل مػػ  اال

 كاتفاقيات دلواقشة مشاكل الوااـ البيئي ككة  احللوؿ ادلالئمة.

 رضتتتوقػػع عليهػا احليػػاة علػمل كوكػػذ األ وم أ ػػد أهػو العواصػػر الػيتػلػ الػػيم الواػػاـ البيئػيهػيا 
بعاد التومية يف  قيق أ عامالن ك  يئييف توازف الكياف الب أبابيان  اليم يشكل زلوران  ال كهو التووع البيولوجيأ

احلػػاالت الطبيعيػػة بػػواء يف  -التوػػوع البيولػػوجي -ت فواػػرا للتهديػػدات كادلشػػاكل الػػيت يتعػػرض ذلػػاادلسػػتدامة
ر البشػػرم ك احلػػاالت الػػيت يكػػوف فيهػػا العوصػػأفيهػػا كال يتحمػػل مسػػاكلية  ػػدك هات  نسػػافلإلالػػيت ال دخػػل 

نػػواع ص علػػمل مسػػتول األقا كتوػػري  تغيػػمػػا يسػػببه مػػ جػػراءلبيولػػوجي زمػػة التوػػوع اأالسػػبذ الرئيسػػي يف رهػػور 
عػػرض الواػػاـ ت شلػػا يختفػػاءكاال نقػػراضتعريلػػها لالإُف احلػػاؿ ت كقػػد يصػػل اإليكولوجيػػةصػػواؼ كالػػواو كاأل

فيمػػا ؼلػػص التػػدخل لتػػوفري العوايػػة الدكليػػة إغلػػا  موقػػع اجملتمػػ  الػػدكِف فجػػاء هػػو األخػػر للتػػدهورت  البيئػػي
 صر كمكونات التووع البيولوجي.عواالالزمة ل

إلنسػػاف كعػػدـ كعيػػه بػػتغالؿ العشػوائي مػػ  طػػرؼ ااالكتعػددت أبػػباب التغيػػري كاالنقػػراض بسػػبذ 
غػػري ادلشػػركعة كالرعػػي العشػػوائي عػػ  طريػػق  ػػاالت الصػػيد ذلػػ  ت مكونػػات التوػػوع البيولػػوجييف ابػػتدامة 

ُف إ كػل هػيا أدلت  بػابقة  كالوبػاب بغػري معرفػةاحليػواين اليت يكثر فيها التوػوعاإليكولوجية كابتغالؿ ادلوائل 
 هجرة هيه احليوانات كاختفاء بعض الوباتات م  ادلوئل ادلستغل م  طرفه. 

قتصػػػػادم دكؿ الكػػػػبل لبلػػػػوغ الومػػػػو االػطػػػػرؼ الػػػػمػػػػ   تمػػػػدتاعقتصػػػػادية الػػػػيت التوميػػػػة االككانػػػػ  
التوػػوع البيولػػوجي  عواصػػر اعتبػػار الرئيسػػي يف سػػبذال تقتصػػادمُف مر لػػة الرفػػاه االإكالتسػػابق ضلػػو الوصػػوؿ 

ُف ر هبػيه الػدكؿ إفوصػل األمػ تاالقتصػادية جػل  قيػق التوميػةأل بػتغاللهابػتعماله ك ايػتو طبيعػي رأس ماؿ 
ت فهيموػ  بػيل  علػمل ادلػوارد البيولوجيػة لػدكؿ أخػرل ارج  ػدكد كاليتهػاتالبح  ع  هػيه ادلػوارد  ػ  خػ
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ية الصػواع تكادلوشػ بابػية ظلػا تواجػد اذلياكػل األإك ذلػا  ئيسػيستهدؼ الر البيولوجي ادل كقد ال يكوف التووع
عػرض ادلوئػل كالصػوع كالوػوع الػيت تي خطػار األ ػد أ يعتػب ك بالقرب موػهأيف بعض مواطق  فظ هيا التووع 

 ادلشػػاري  إقامػػة كأكليػػة أكمػػادة بيولػػوجي  ال ـ التوػػوعابػػتخدمت افسػػواء  تنقراةػػهك الألتواقصػػه  مػػا ذلجرتػػه أكإ
 بػلبان  قرب م  مواطق تواجػده ككثرتػه يػا رب اليت تستعمل ادلواد الكيمياكية كادلشعة كادلواد السامة ادلوش تك 
 .يكولوجيةة ادلوائل اإلمل الكائوات احلية كعلمل طبيععل

جتماعيػة قتصػادية كاالمجيػ  اجملػاالت اال علػمللتكوولػوجي كدخػوؿ العصػر ا علمػيتطور الالكما أف 
يف خلػػق  ان رئيسػػي ان بػػبب عتبارهػػاعلػػمل اعػػضاض دػػددهات االؿ ادلػػوارد الطبيعيػػة ك بػػتغاعلػػمل  بػػلبان  عػػادةت يػػكالبيئ

لتػزاـ بااافاػة عليهػػا العقػالين للمػوارد الطبيعيػة مػػ  االبػػتغالؿ ميػة ادلسػتدامة الػػيت تتماشػمل مػ  االفكػرة التو
 .اؿ القادمةكتشجي  دددها كالعمل علمل ةماف بقائها لألجي

ر احلاصػل يف كػاف نتيجػة التطػو   تػدهورهالبيولػوجي ك واقص التوػوع ُف تإدت أفجمي  األبباب اليت  
 ػػرت علػػمل طبيعػػة ألػػورا ي الػػيت غػػزت العػػاَف احليػػوم ك بػػتغالؿت كتقويػػة التعػػديل اة االكطبيعػػج ا اإلنتػػكبػػائل 

تهػػػا الورا يػػػةت تركيبيػػػري صػػػواؼ كتغنػػػواع كاألختفػػػاء األيف ا عػػػامالن أبابػػػيان شػػػكل  ييػػػ   تاجليوػػػات احليويػػػة
 .قتصاد الداخلي ذلاوية االعتبهتا الركيزة األبابية لتقابعض الدكؿ ف أبالرغو 

متفجػرة  بػتخداـ مػواداكالتوػوع احليػواين    ديثة للصيد داخل مواطق تكػا ر خضاع أباليذا أيلان  
احلالػػػػة أ ػػػػرت علػػػمل خػػػرل كأبػػػػباب أ نتػػػاجتتحسػػػل اإلل ادلبيػػػدات الكيمياكيػػػػةك  تكآالت صػػػيد غػػػري قانونيػػػػة

مػػ  التطػػور  بالدرجػػة األكُف إمػػا لبلػػوغ مسػػتول عػػاؿو  ت كجعلتػػه مسػػتهدفان لتوػػوع البيولػػوجياعواصػػر ل الطبيعيػػة
كمصػػدر ا الشػػعوب الفقػػرية  االقتصػػادم بالوسػػبة للػػدكؿ الكػػبلت أك مػػ  ادلػػوارد األبابػػية الػػيت تعتمػػد عليهػػ

 عيش.   

ع ادلواقػ بعػضرهػرت غػري متجػددةت  -البيولػوجيالتوػوع  -ف ادلػوارد الطبيعيػة أكم  تلخيو فكرة 
العديػػد مػػ   ركػػزتت فلػػوجيلبيو وةػػ   ػػد دلشػػكل توػػاقص التوػػوع الختػػاذ قػػرارات صػػارمة بإ الػػيت توػػدد الدكليػػة

ه الوباتػات كاحليوانػات دلػا تتعػرض لػ نارية علميةدرابات ميدانية ك  جراءي  إلفرؽ تشكيل علمل اجلهات 
 يق التومية ادلستدامة.كرة  قلف ان كبري   ان كتشكل عائق م  أخطار هتدد بقائهااإليكولوجية كالواو 
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يػ  يثػ  الػدكؿ عػ  أت 1992قبػل بػوة ُف مػا إتمػاـ العػادلي بػالتووع البيولػوجي هكترج  بداية اال
ت مكونػػات كعواصػػر التوػػوع البيولػػوجي علػػمل مػػر السػػول تعػػرض ذلػػاتلػػيت ا ك ػػاالت اإلنقػػراض اخلطػػر أبػػباب

ايػػػة األصػػواؼ كاألنػػػواع الوباتيػػػة كاحليوانيػػػة علػػػمل محطػػراؼ زمػػػ  الػػػدكؿ األلأتفاقيػػات ا كرهػػر ذلػػػ  يف ابػػػراـ
 كالواو اإليكولوجية.

 شػكل  خطػر كػوارث الكبػري كادللفػ  للواػر يف كقػوع   التصاعدفعاؿ نتيجة ف تزايد ردكد األأغري  
ت دفعػػ  تغيػػري يف األرقػػاـ األصػػلية ذلػػالاالػػيت تعرةػػ  خلطػػر  التوػػوع البيولػػوجي عواصػػر بقػػاء ياتعلػػمل مسػػتو 
 عم بصفة مستقلة يماية التووع البيولوجي.لق ص  دكِف يي خللتحرؾ كالتفكري يف ا ساكلةاجلهات ادل

مػػاتر ريػػو  خػػرج بػػهيم ص يمايػػة التوػػوع البيولػػوجي الػػصػػ  دكِف خػػامػػيالد  1992بػػوة تعتػػب ك 
التوػوع  كصيانة مكونات كفل محايةالسبل القانونية كالدعامة ادلالية اليت تع   لة البح  ت لتبدأ ر انريكدغل

بتفكػػػري ذم طبيعػػػة مزدكجػػػة بػػػل احلمايػػػة عػػػ  طريػػػق  ديػػػد الطبيعػػػة العلميػػػة دلكونػػػات التوػػػوع  البيولػػػوجي
 شكل دقيق كبل الطبيعة القانونية.البيولوجي ب

مايػػػة األصػػػواؼ كاألنػػػواع مجيػػػ  ادلبػػػادئ القانونيػػػة العامػػػة حل 21مشػػػل جػػػدكؿ أعمػػػاؿ القػػػرف  كلقػػػد
شػػبعة لختلػػع أصػػواؼ ادلسػػا لية كالسػػهبية كالرطبػػة كالصػػحراكية الغابيػػة كالبحريػػة كالاإليكولوجيػػة كالػػواو 

التوميػة أهػداؼ دلبادئ بتحقيػق م  ربط هيه ا تكالكائوات احلية األخرل الدقيقة الوباتات كأنواع احليوانات
بػتمرار بقػاء هػيه ادلكونػات علػمل  التهػا  العمػل علػمل ةػماف االػداف  الرئيسػي يف عتػبتأي ت اليت ادلستدامة
 لألجياؿ القادمة. الطبيعية

ألطػراؼ تفاقية تدعو الدكؿ اابعد صدكره يف شكل  به دكليان فموةوع التووع البيولوجي مت التكفل 
توػػاقص كةػػ   ػػد لل العمػػل بشػػكل جػػدم كالتفكػػري علػػمل ضلػػو بػػري  يف مػػ  ادلسػػطرةتُف  قيػػق األهػػداؼ إ

غلعػل هػيه ادلكونػات يف  الػة ع  طريػق  ديػد مسػتويات االبػتغالؿ كاالبػتعماؿ بالقػدر الػيم  تكالتغيري
واومػػػة ُف ادلإ قواعػػػد كالتوجيهػػػاتلتػػػزاـ بوقػػػل هػػػيه ادلبػػػادئ كالاالاحلاجػػػة ادلابػػػة إُف ت مػػػ  دػػػدد كابػػػتمرار
اإليكولوجيػة كطويػة تػتالءـ كالػواو  كإبػضاتيجيةخريطػة ربػو   ػ  يتسػم جلميػ  الػدكؿ تالقانونية الداخلية

 ليمها م  تأكيد بلطتها القلائية عليها. قإعلمل  وجودةكطبيعة األصواؼ كاألنواع ادل
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 كة  إطار قػانوين يف رغبتها عب علمللتي  1تفاقية محاية التووع البيولوجياعلمل  اجلزائر صادق كلقد 
لصػياغة اخلطػوط  ظلوذجػان تفاقيػة اال جعلػ  مػ فت التوػوع البيولػوجي كمكونػات مجيػ  عواصػر داخلي حلماية

مػػػل علػػػمل  قيػػػق أهػػػداؼ مواومػػػة قانونيػػػة كمابسػػػاتية متمابػػػكة تعكطويػػػة ك إبػػػضاتيجية بوػػػاء يف العريلػػػة 
  .الوطيناإلقليو تفاقية داخل الا

تفاقيػػة محايػػة اعمػل تبوتهػػا كفقػا دلصػػادقتها علػمل  طػػةخي بوػػاءان علػمل ذلػػ   احلكومػػة اجلزائريػةوةػع  ف
عي كالتثقيػعت ت كالعمل علمل رف  مسػتول الػو اخل ادلوق  كخارج ادلوق التووع البيولوجي فأكجب  احلماية د

لتقييو  رب  بوواتأحلماية التووع البيولوجي كل  ةطويك رير اتقإصدار م   تةبتباقياالالتأكيد علمل التدابري ك 
  .مابسات الدكلةبالشراكة م  مجي  العمل اليت تقـو به احلكومة كمجي  القطاعات الوزارية 

نية اخلاصة يماية التووع البيولػوجيت نامة القانو األنتهاج ادلشرع اجلزائرم بيابة اكما تعزز األمر 
يػة التوػوع سػتحدث حلماحلمايػة اجملػاالت كالفلػاءات الطبيعيػة ادلسػيجة كأبػلوب مي  خاصػةنامة أفاهرت 

 مػػ  اتبػػاع تكغابػػات احلمايػػةراةػػي الرطبػػة بيعيػػة كاحلاػػائر الوطويػػة كاألااميػػات الطإنشػػاء البيولػػوجيت فػػتو 
فػػتو تسػػيي  كػػل ت مػػ  أم خطػػر يهػػدد بقائهػػا عواصػػر التوػػوع البيولػػوجي داريػػة كقانونيػػة تكفػػل محايػػةتػػدابري إ
وجػػذ قػػانوف بػػالتووع احليػػواين كالوبػػابت ل ان عتػػب يف ناػػر اجلهػػات ادلختصػػة غويػػقليمػػي يه أك امتػػداد إمسػػا ة 

 ألبػباب الرئيسػية كراءا زي دلوجودة بػداخلهات كيػب نواع كاألصواؼ ااأل طبيعةللموطقة ك  يعل احلدكد اجلغرافية
   ختاذ قرار التسيي .ا

 ان كمسػػػكو ان هامػػػ مػػػوئالن  لػػػاءات الطبيعيػػػة الػػػيت تشػػػكلعليػػػة بالغػػػة للفأ اجلزائػػػرم أعطػػػمل ادلشػػػرع كمػػػا
صػداره لقػػوانل ذات ميػزة خاصػة مالئمػة لطبيعػة ادلوقػ  كخصائصػػه مػ  خػالؿ إ تلعواصػر التوػوع البيولػوجي

هػيه ادلوػاطقت فتلػمو  هػيه ُف وصػوؿ البشػرم إالإمكانيػة ه البيولوجية ادلوجودة بهت كمػدل الفزيائية ك ركت
ادلوقػػػ  كالػػػتحكو يف الوةػػػ  كموػػػ  األبػػػباب الػػػيت جػػػل صػػػيانة دابري خاصػػػة باحلمايػػػة كالتػػػدخل ألتػػػ القػػػوانل

 الطبيعي ادلوجود بداخله. علمل التوازف تشكل خطران 

                                                 
يونيػػو  05ت يتلػػم  ادلصػػادقة علػػمل اتفاقيػػة بشػػأف التوػػوع البيولػػوجيت ادلوقػػ  عليهػػا يف ريػػو دغلػػانريك 1995يونيػػو  06ت مػػارخ يف 163 -95ادلربػػـو رقػػو  -1

 .  1995لسوة ت 32ت ج ر ج عدد 1992
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ما  بوابطة تجييف محاية التووع البيولو  هامان  لعب  ادلابسات الوطوية دكران  علمل ادلستول اذليكليك 
ع محايػػة التوػػوع موةػػو  اجلزائػػرالبيئيػػة يف اإلدارة عتبت اطػػار العمػػل ادلركػػزمت فػػإ صػػال يات يفمػػ   وح ذلػػاميػػ

ات طػػار تشػػاركي مػػ  سلتلػػع اجلهػػإل هػػيه ادلابسػػات يف ت كمػػا تعمػػيػػتو محايتػػه بابػػيان أ البيولػػوجي مطلبػػان 
 .ليل  حللقات عمل سلصصة بتشارية كربط ادلهاـ كاألهداؼ كفقااال القطاعية كادلابسات

يتو مراقبته كتلخيصػه يف  تبرنام  عمل قطاعيالقطاعات الوزارية يف كة  سلطط ك   باعلكلقد  
عوصر م  عواصر الوااـ البيئي كربطه بشكل مباشر ب اخلاصةاحلماية  موه تقريردؼ ذلا تهاعو يصدرتقرير 

 .يماية التووع البيولوجي

للهيئػػات طػػار السيابػػة الوطويػػة حلفػػظ التوػػوع البيولػػوجي الرغبػػة يف إك قلػػ  احلمايػػة بػػوفة األعليػػة كني 
ذلػ  احلكومػة اجلزائريػة  َف تغفػلإذ ت لبيولػوجيا التوػوعكصػيانة بابػية حلمايػة أدكار أاالية دلا تقػـو بػه مػ  

 كالعمػػل بشػػكل مسػػتمر علػػمل ايػػة التوػػوع البيولػػوجييف مح المركزيػػةال اتبعػػض الصػػال يات للهيئػػ  موحػػف
مابسات مساعدة للعمل االي يف محاية التووع البيولوجي كمديرية البيئػة  إغلادت ك بتدامتهكاائه بق ةماف

 كزلافاة الغابات كمديرية التومية الريفية. 

بػػػػتباقية حلمايػػػػة األصػػػػواؼ كاألنػػػػواع كالػػػػواو داريػػػػة اال القانونيػػػػة اإلالتػػػػدابري كمػػػػا مت الضكيػػػػز علػػػػمل
علػػػمل اإليكولوجيػػػة الػػػواو كعلػػػمل بقػػػاء  علػػػمل بقائهػػػا ديػػػدان شػػػكل هتف يكػػػ  أعتػػػداء ؽلي مػػػ  أم ااإليكولوجيػػػة 

كتفعيػل الرقابػة ادلسػتمرة  احليطػة كالوقايػةمبػدأ عتماد علمل عوصر التوبا ك ذل  باالت كيكوف طبيعتها األصلية
 .جلمي  ادلشاري اخلطر درابة ت م  مزجها بالدرابة التقوية ادلتمثلة يف درابة التأ ري ك كالدائمة

يف  ةيػبابػية للحفػظ الػيت تلػموتها مجيػ  القػوانل البيئااـ احلار كادلو  م  التدابري األيعتب ن كما
 كقػػات كالاػػركؼاميػػة بشػػكل مسػػتمر أك يف بعػػض األوانيػػة ايصػػواؼ احلموػػ  صػػيد بعػػض األمثػػل اجلزائػػرت 

بػػالتووع   الوقػػاط ادلشػػبعة القرب مػػ بػػالصػػواعية  ادلوشػػ ت إقامػػةموػػ   داريػػة معيوػػةت أكادلتصػػلة بفػػرض شػػركط إ
 .كمو  الرعي يف ادلواطق الفال ية كالغابات كالسا لت

م  جزاءات علمل ادلخػالفل للشػركط كالقػوانل اإلدارة يف ما تفرةه  يلان كياهر التدخل اللبطي أ
  شلاربة رتكاب ادلخالفة مخص بشكل ماق  أك كليت ادلو  بعد افيتو بحذ الر  تاحلفظادلعموؿ هبا يف 
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شػػخاص ردع األ مػػ  أجػػل ت كتعويلػػاتُف اجلهػػات القلػػائيةت مػػ  فػػرض غرامػػاات إالوشػػاطت  ويػػل ادللفػػ
 ادلخالفل.

ة أرصػػػدة ماليػػػة لتمويػػػل مشػػػاري   فػػػظ التوػػػػوع يػػػػكفػػػرت الدكلػػػة بوابػػػطة فػػػرض اللػػػريبة البيئكمػػػا 
 اءإنشػت مػ  ادلتتاليػة عهػا لوجػذ مشػاري  ادليزانيػةااتمػل كقو كتأميوهػا مػ  ادلخػاطر ادلسػتقبلية أك البيولوجي 

 فػظ مجيػ  العواصػر إبػضاتيجية لتوفيػي  األبابػي وؿاليت تعتػب لثابػة ادلمػلتمويلت لكخلق صواديق خاصة 
عػػ  طريػػق التػػدخل ادلباشػػر مػػ   للخطػػرادلعرةػػة اإليكولوجيػػة تعلػػق األمػػر بصػػيانة الػػواو إذا خاصػػة ةت يػػالبيئ

 ين.األرقاـ األصلية للتووع الوباب كاحليواإعادة ت ألجل اجلهات ادلختصة

نته كةػماف بقائػػه ادلوةػػوع يف ةػركرة محايػة مكونػات التوػػوع البيولػوجي كصػيادرابػة كتكمػ  أعليػة 
األبػباب كمعرفػة العوامػل الػيت تشػكل   صػرفيػتو  تم  االعتداءات كمجي  ماػاهر اخلطػر لألجياؿ القادمة

بػػػضاتيجية لوب كاإلاألبػػػ معرفػػػة ت كيفان علػػػمل التوػػػوع الوبػػػاب كاحليػػػواين كالواػػػاـ االيكولػػػوجي مػػػ  جهػػػةخطػػػر 
 .م  جهة أخرل بتغالله بشكل قانوينابل ااافاة عليه كتثميوه كبل ادلواببة خللق التوازف 

فالبحػػػػ  يف التوػػػػوع البيولػػػػوجي مػػػػا هػػػػو إال  ديػػػػد ظلػػػػط عػػػػيش كتكػػػػا ر سلتلػػػػع مكونػػػػات التوػػػػوع 
الػيت تتطلػذ درابػة علميػة  تلضكيبػة البيولوجيػة ذلػيه العواصػرالبيولوجي م  نبات ك يواف كموائػلت ك ديػد ا

وػػػوع مػػػ  المعاهػػػد كمابسػػػات علميػػػة للبحػػػ  يف هػػػيا  وفريسلتصػػػل يف هػػػيا اجملػػػاؿت بوابػػػطة تػػػ مػػ  طػػػرؼ
متابعػػة علميػػة سلتصػػة كدقيقػػةت  ػػ  يػػتو  ديػػد القواعػػد كاأل كػػاـ القانونيػػة اخلاصػػة كادلوابػػبة مػػ  ادلواةػػي  

 لكل عوصر م  عواصر التووع البيولوجي.

ة مػ  طػرؼ ادلشػرع يف يػتعتػب رغبػة  قيقفية القانونية لعواصر التوػوع البيولػوجيت الرعاخبصوص أما 
  بػتمراره كمواجهػة مجيػاا التوػوع ك محاية مكونات التوػوع البيولػوجي بالكامػلت كذلػ  بغيػة ةػماف بقػاء هػي

حلمايػػػة  األبػػػباب كالعوامػػػل ادلاديػػػة للتغيػػػري كاالختفػػػاءت عػػػ  طريػػػق تػػػوفري مجيػػػ  الوبػػػائل القانونيػػػة ادلوابػػػبة
 كصيانة مكونات كعواصر التووع البيولوجي.   

طار القانوين حلماية التووع البيولوجي كما تلموه م  آليات تاهر أعلية ادلوةوع يف  ليل اإل كما
ادلابسػػػات ك مسػػػتحد ة حلمايتػػػهت ك ديػػػد مجيػػػ  القواعػػػد القانونيػػػة الوقائيػػػة كالعالجيػػػة الػػػيت تتخػػػيها الدكلػػػة 

 كصيانة التووع البيولوجي. كادلرافق اخلاصة يفظ
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الػيت  اآلليػاتادلستحد ة اليت جػاء هبػا ادلشػرع اجلزائػرمت مػ   اآللياتكلقد تلمو  الدرابة مقارنة 
يف تػوفري احلمايػة ادلسػبقة  افي  ادلرا ل اليت اعتمدها ادلشرعنص عليها ادلشرع ادلغر ت م  خالؿ عرض مج

  .كالال قة لعواصر التووع البيولوجي

ي لػػى مػػا تقػػدـ مػػن مخػػاطر كتحػػديات تواجػػو التنػػوع البيولػػوجي ككػػذا ا طػػار القػػانونكبنػػاءا ع
كاالجػػراءات  آلليػػاتلجزائػػر، يثػػور تسػػاؤؿ جػػوىرم حػػوؿ مػػدل فعاليػػة اعتمدتػػو اكالمؤسسػػي الػػذم ا

 ؟ الخاصة بحماية التنوع البيولوجيالقانونية 

 ليػل ك  عػرض يتوابػذ مػ  لػيمادلػوه  التحليلػي ا عتماد علػملاالشكالية مت هيه اال ع  كلإلجابة
طػػار يػػد اإلمػػ   دكالقػػانوف ادلقػػارفت  زائػػرمادلسػػتحد ة مػػ  قبػػل ادلشػػرع اجلالقانونيػػة  اآلليػػاتكتقيػػيو مجيػػ  

  القانوين اخلاص يماية هيا الووع م  ادلواةي .

يػػػة اخلاصػػػة يما كالقواعػػػد القانونيػػػة اآلليػػػاتقارنػػػة األ كػػػاـ ك بغيػػػة م تدلػػػوه  ادلقػػػارفاتبػػػاع كمػػػا مت ا
كمػػا تلػػموه التشػػري  بػػاحلفظ يف القػػانوف الػػدكِف ادلتعلقػػة  اآلليػػاتو ت فيػػتو مقارنػػة التػػدابريالتوػػوع البيولػػوجي

 كػػاـ كالقواعػػد ادلتعلقػػة التشػػري  ادلغػػر  يف ناػػر األكػػيل  اجلزائػػرم مػػ  قواعػػد كأ كػػاـت كمسػػ  ادلقارنػػة  
ا مػػف كػػال التشػػريعل ذلعتبػػار أت علػػمل االتوػػوع البيولػػوجيمسػػتحد ة حلمايػػة  آليػػاتتلػػموه مػػ   كمػػا باحلمايػػة

ت هػػو مػػا يػػبر مصػػادقتهما علػػمل اتفاقيػػة محايػػة التوػػوع التوػػوع البيولػػوجينفػػة التوجهػػات كالرغبػػة يف محايػػة 
البيولػػػػوجيت كالػػػػوص علػػػػمل مبػػػػدأ احلفػػػػاظ علػػػػمل التوػػػػوع البيولػػػػوجي يف قػػػػانوف محايػػػػة البيئػػػػة يف إطػػػػار التوميػػػػة 

 ابتصالح البيئة يف ادلغرب.ك ادلستدامة يف اجلزائرت كقانوف محاية 

يمايػة التوػوع خػاص  تقوػلالدرابة العديػد مػ  الصػعوباتت تثلػ  يف عػدـ كجػود  ة اعض  لقدك 
بػواء اجلزائػرم  ك ليل كجهة ادلشرع البيولوجي    يتسم معاجلته ك ليله كالوقوؼ علمل مكوناته القانونية

كثػػػػرة الوصػػػػوص ت أيلػػػػا ن ات التوػػػػوع البيولػػػػوجيحلمايػػػػة عواصػػػػر كمكونػػػػجديػػػػدة  آليػػػػات أك ادلغػػػػر  يف خلػػػػق
ةػافة إُف ذلػ  يعتػب موةػوع التوػوع دلوةوع زلػل الدرابػةت إالقانونية اليت ذلا عالقة مباشرة كغري مباشرة با

ع البيولػوجي مػ  دقيقػة لكونػات التوػو ك  موازيػة ُف معرفػةةػي  العلميػة التقويػة الػيت  تػاج إالبيولوجي مػ  ادلوا
 مر اليم زاد م  طوؿ فضة البح .اجلانذ العلمي األ

 



  ةػدمػقػم
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 : بػػابل إُف ادلوةوع مت تقسيو الدرابة شكاليةإ ع  جابةلإلك  باسكعلمل هيا األ

فػػػتو  تالقػػػانوين حلمايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي يف إطػػػار التوميػػػة ادلسػػػتدامة طػػػاراإلكؿ البػػػاب األ تلػػػم 
 طػػاراإلإُف ك  ت(الفصػل األكؿ) البيولػوجيحلمايػة التوػػوع  الػػدكِف كالػداخلي العػاـ طػار القػانويناإلالبحػ  يف 

 .)الفصل الثاين( يماية التووع البيولوجي القانوين اخلاص

فػػػتو  دارم حلمايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي يف إطػػػار التوميػػػة ادلسػػػتدامةالبػػػاب الثػػػاين التػػػدخل اإل كتلػػػم 
لتػػػػدخل العالجػػػػي اكيف  ت(الفصػػػػل األكؿ) دارم الوقػػػػائي حلمايػػػػة التوػػػػوع البيولػػػػوجيالتػػػػدخل اإلالبحػػػػ  يف 

 .)الفصل الثاين( حلماية التووع البيولوجي
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 في إطار التنمية المستدامة لحماية التنوع البيولوجيالقانوني  ا طار: لباب األكؿا
كالقػوانل   الدبػاتريادلوا يػق الدكليػة ك يعتب التووع البيولوجي م  ادلواةي  اليت صيغ  يف العديد م  

محاية مجي  بقاء ك اليت تزيد م  فرص اإلمكانيات  الوبائل ك ريوفسعمل إُف تف الدكؿ تم  موطلق أ يةتالوطو
نونيػة يف بػبيل محايتػه د كاأل كػاـ القات فتو تبين رلموعة م  القواععلمل كافة ادلستوياتمكوناته ك  عواصره
 لطبيعي أك ادلوئل ادلعدؿ. بواء داخل موئله ا بتمرارهتداءات اليت تقلل م  فرص بقائه كاعاالش  م  

حلمايػػة مكونػػات كعواصػػر التوػػوع الػػيت ابػػتحد ها ادلشػػرع  اآلليػػات كدلػػا كػػاف البحػػ  يقتصػػر علػػمل
الفصػػػل )حلمايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي العػػػاـ الػػػدكِف كالػػػداخلي اإلطػػػار القػػػانوين  التطػػػرؽ إُفكجػػػذ البيولػػػوجي 

 .(األكؿ

األنامػػػة القانونيػػػة بػػػتحداث وع البيولػػػوجي مت ااصػػػة يمايػػػة التوػػػاخل اآلليػػػاتكيف إطػػػار الزيػػػادة مػػػ  
القانونيػة الػيت تيزهػا  صػائصاخلكادلوائل رلموعػة مػ   العواصر كادلكونات ت يي   مل هيهاخلاصة يمايته

عػػ  غريهػػا مػػ   يػػ  طبيعتهػػا القانونيػػة مػػ  جهػػةت كمػػ   يػػ  القواعػػد كاأل كػػاـ الػػيت تلػػبطها ك كمهػػا 
  طار القانوين اخلاص حلماية التووع البيولوجي )الفصل الثاين(.فوجذ البح  يف اإل تم  جهة  انية
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 لحماية التنوع البيولوجي الدكلي كالداخلي العاـ ونيالقان ا طار كؿ:الفصل األ
لكشػع تزايػد يعتب موةوع التووع البيولوجي م  ادلواةي  ادلستحد ة يف التشريعات البيئيػةت ذلػ  

كسلتلػػع اإليكولوجيػػة كالػػواو  احليوانيػػة كاألنػػواع الوباتيػػة ذلػػا األصػػواؼ  تتعػػرضالتهديػػدات كاألخطػػار الػػيت
األصػػوات الداعيػػة إُف البحػػ  يف  تتصػػاعدهػػيه األخطػػار مقابػػل ت كيف خػػرل الدقيقػػةاألاحليػػة الكائوػػات 

الصػػػعيد الػػػدكِف مػػػ  خػػػالؿ احلركػػػة بدايػػػة علػػػمل  تالتوػػػوع البيولػػػوجي مكونػػػاتطػػػر القانونيػػػة حلمايػػػة مجيػػػ  األي 
تلػػم  ي قػػانوف خػػاصإصػػدار الػػيت دفعػػ  إُف التفكػػري يف ك  تطػػراؼ اجملتمػػ  الػػدكِفأ هبػػا الػػيت قػػاـغلابيػػة اإل

ربػػط بػػبل ك  بيولػػوجيالتوػػوع ال محايػػة كصػػيانة للمفػػاهيو ادلرتبطػػة لجػػاؿ مػػات كتوةػػيحان التز رلموعػػة مػػ  اال
مػػ  ت توػػوعدهور هػػيا الراء تػػالتعػػاكف فيمػػا ؼلػػص تقيػػيو األخطػػار كالوقػػوؼ علػػمل مجيػػ  األبػػباب الكاموػػة ك 

محايػػة  ختػػص لكةػػ  قػػوانمػػ  أجػػل  تتشػػريعات االيػػةلتزامػػات إُف الاالك  ادلبػػادئ كالتوجيهػػات لزاميػػة نقػػلإ
القانونيػػػة كالتصػػػورية كادلابسػػػية علػػػمل الصػػػعيد  اآلليػػػاتالػػػتحكو يف مجيػػػ  ك  كػػػل دكلػػػةالتوػػػوع البيولػػػوجي يف  

 .ين ذلدؼ محاية التووع البيولوجيالوط
ادلبحػ  )يف  القواعد القانونية الدكلية حلمايػة التوػوع البيولػوجييف هيا الفصل إُف وجذ التطرؽ ف 

الداخليػة حلمايػة التوػوع القانونيػة القواعػد كإُف  ،م  خالؿ عرض مجي  االتفاقيػات كالو ػائق الدكليػة (كؿاأل
  موةػػوع محايػػة مػػ اجلزائػػرم كادلغػػر  مػػ  خػػالؿ التطػػرؽ اُف موقػػع ادلشػػرع (ادلبحػػ  الثػػاين) البيولػػوجي يف

 .التووع البيولوجي
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 الدكلية لحماية التنوع البيولوجيالقانونية كؿ: القواعد المبحث األ

التصػػػػورم كالقػػػػانوين طػػػػار التوػػػػوع البيولػػػػوجي مػػػػا بػػػػل اإل كصػػػػيانة مايػػػػةتتعػػػػدد القواعػػػػد الدكليػػػػة حل
اإليكولوجيػة ع كالػواو نػوا صػواؼ كاألادلستقبلية حلمايػة األبضاتيجية طار التصورم ػلدد اإلكادلابسيت فاإل

 كػػػاـ القانونيػػػة الػػػيت نصػػػ  عليهػػػا اتفاقيػػػة محايػػػة طػػػار القػػػانوين يلػػػبط القواعػػػد كاألإلت كا(كؿاأل ادلطلػػػذ)
طػػػار ادلابسػػػي ػلصػػػر دكر اذليئػػػات كادلابسػػػات الدكليػػػة يف محايػػػة ت كاإل(ادلطلػػػذ الثػػػاين)البيولػػػوجي  التوػػوع

  (. ادلطلذ الثال )التووع البيولوجي 

 طار التصورم الدكلي لحماية التنوع البيولوجيكؿ: ا المطلب األ
طار التصورم حلماية التووع البيولوجي يسذ ادلرا ػل الزمويػةت  يػ  مت كةػ   ػالث مت تقسيو اإل

لتوػػػػوع البيولػػػػوجي لبػػػػضاتيجية االطػػػػة اخلمػػػػ   ان مسػػػػتقبلية لصػػػػوف التوػػػػوع البيولػػػػوجي بػػػػدءبػػػػضاتيجية اخطػػػػط 
)الفػػػػػػرع  2020-2011لبيولػػػػػػوجي لتوػػػػػػوع للبػػػػػػضاتيجية االطػػػػػػة اخلكؿ(ت ك األ)الفػػػػػػرع  2001-2011
 (.الفرع الثال  ) 2030-2020 لتووع البيولوجيلبضاتيجية االطة اخلالثاين(ت ك 

 1022-1002للتنوع البيولوجي ستراتيجية كؿ: الخطة االالفرع األ
 توفيػي ك ديػد صػلته مػ  1لػوجيلة  ديد مفاهيو التووع البيو لسأبضاتيجية هيه اخلطة اال ارتبط 

 ديػػد كال(ت ك أبػػضاتيجي )طػػار العمػػل االكةػػ  إ  تلػػمو يػػ  ت التوػػوع البيولػػوجي محايػػة تفاقيػػةاهػػداؼ أ
 داؼ الثػػػػا(ت كتػػػػأطري األهػػػػػ) بػػػػػضاتيجيصػػػػياغة التخطػػػػيط اال) انيػػػػػا(ت ك  بػػػػضاتيجيموةػػػػوع التخطػػػػيط اال

 )رابعا(.ادلستقبلية بضاتيجية اال
 

                                                 
األرةػػية اإليكولوجيػػة تعريػػع التوػػوع البيولػػوجي    يعػػين تبػػاي  الكائوػػات العلػػوية احليػػة ادلسػػتمدة مػػ  كافػػة ادلصػػادر لػػا فيهػػات ةػػم  أمػػور أخػػرلت الػػواو  -1

مػػ   واو االيكولوجيػػةا ادلػػادة الثانيػػةاألنػػواع كالػػموهػػات كيتلػػم  ذلػػ  التوػػوع داخػػل األنػػواع كبػػل  الػػيت تعػػد جػػزأن اإليكولوجيػػة كالبحريػػة كاأل يػػاء ادلائيػػة كادلركبػػات 
 السابق ذكره.ت 163 -95ربـو رقو ادل
احليػاة  كيعرؼ أيلػا   التوػوع البيولػوجي هػو نسػي   ػي علػمل هػيا الكوكػذت علػمل كجػه التحديػدت كيشػمل التوػوع البيولػوجي مجيػ  البيئػات الطبيعيػة كأشػكاؿ -

كالفريكبػػات( كمجيػػ  العالقػػات كالتفػػاعالت ادلوجػػودةت بػػواء بػػل الكائوػػات احليػػة أنفسػػهوت أك بػػل هػػيه الكائوػػات  )الوباتػػات كاحليوانػػات كالفطريػػات كالبكترييػػا
موهػات كهػو  اليت تشكل جزءان اإليكولوجية كالعمليات اإليكولوجية كبيئاهتات كيشمل التووع البيولوجي مجي  أنواع الوباتات كاحليوانات كالكائوات الدقيقة كالواو 

 أك األنواع أك اجليوات يف دمي  معلت اإليكولوجية شامل لدرجة تووع الطبيعةت لا يف ذل  عدد كتواتر الواو مصطلح 
الػيت  ػػدث فيهػات كؽلكػػ  تعريػػع اإليكولوجيػػة كعرفػه نػػوؿ كػاراكتري إنكلوبػػيع:   التوػوع البيولػػوجي يشػػري إُف التوػوع كالتبػػاي  بػل الكائوػػات احليػة كاجملمعػػات  -

 نه عدد العواصر كترددها الوسيب  .التووع بأ
- Patrick Blandin, Au leurre de la biodiversité, revue Vraiment durable 2014/1 (n° 5/ 6), p 23. 
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 ستراتيجي ل االار العمطكال: كضع إأ
التوػػوع  ت مر لػػة فهػػو موةػػوع2011-2001بػػضاتيجية االشػػكل  ادلر لػػة الػػيت بػػبق  خطػػة 

كبعػػػػد مػػػػاتر  يف هػػػػيه ادلر لػػػػة. التزاماهتػػػػاككانػػػػ  الػػػػدكؿ تسػػػػعمل لتحقيػػػػق  ت1جبميػػػػ  مسػػػػتوياته البيولػػػػوجي
قية فيما ؼلص هداؼ االتفالتحقيق أكة  سلطط شامل  ُفعوة إالد مانة االتفاقية يفبع  أ غجوهانسبور 

 .2احلفظ كالتقابو العادؿ كادلشضؾ

طراؼ بداية صياغة خطة مستقبلية ختدـ متطلبات الػدكؿ االقتصػادية ك قػق كشكل قرار ماتر األ
بلورهتػا  الػيت متمحاية عواصر كمكونات التووع البيولوجيت كقد مشل هيا القرار العديد م  الوقاط  متطلبات

بابػػػية لعواصػػػر التوػػػوع البيولػػػوجيت لفػػػين كالتقػػػين اخلػػػاص بالضكيبػػػة األيف سلططػػػات عمػػػل دمػػػ  اجلانػػػذ ا
كاجلانػذ ادلابسػي  تبيولػوجيكاجلانذ التوايمي كاالتفاقي ادلتعلق بتأطري احلماية القانونيػة لعواصػر التوػوع ال

 .3ادلتعلق باحلفظ كالصيانة

 يستراتيجموضوع التخطيط ا تحديد ثانيا:   
التخطػيط ادلتلػم  محايػة التوػوع البيولػوجي بكافػة عواصػره مػ  للبيئػةت رنػام  األمػو ادلتحػدة ب دد 

العمػػػل علػػػمل تعميػػػق الدرابػػػة العلميػػػة بشػػػقيها الفػػػين كالتقػػػينت كيػػػدخل يف ادلخطػػػط ادلتعلػػػق يمايػػػة التوػػػوع 
يف  بيولػوجي الزراعػي كاحليػواين كالتوػوعموػه كػالتووع ال البيولوجي كافػة العواصػر كادلكونػات الػيت تشػكل جػزءان 

 .4يكولوجيةلواو اإلا

                                                 
 للتووع البيولوجي  الث مستويات هي: -1
 ع  التبايوات ادلوجودة أصالن  كانية كا دة ) الووع الوا د( فلالن التووع علمل ادلستول الورا ي: يقصد به التبايوات الورا ية بل األفراد العائدي  إُف رلموعة ب -

 بل األنواع ادلختلفة.
: يقصد به التبايوات ادلاهرية كالورا ية بل األنواع ادلختلفة يف البيئة أم عدد األنواع ادلوجودة علمل األرض م  نباتػات ك يوانػات التووع علمل مستول األنواع -

 كأ ياء رلهرية.
 ع  عالقة األنواع هبيه البيئات. ة: يقصد به التبايوات ادلوجودة يف البيئات ادلختلفة فلالن يعلمل مستول األنامة البيئ التووع -
 .14ت ص 2008ت عمافت 1   للوشر كالتوزي ت طعادؿ مشعاف ربي ت أبابيات التووع البيولوجيت مكتبة اجملتم  العر  -

ت طت الدار العربية للمةت البعد البيئيت اجمللد الثاينمية ادلستداادلوبوعة العربية للمعرفة م  أجل التو -2  .109ت ص 2006كت لبوافت بري  ت1علـو
 .110ص ادلرج  نفسهت  -3
التوػػػػوع  ادلقػػػػررات ادلعتمػػػػدة يف االجتمػػػػاع العاشػػػػر دلػػػػاتر األطػػػػراؼ يف اتفاقيػػػػةوع البيولػػػػوجيت االجتمػػػػاع العاشػػػػرت مػػػػاتر األطػػػػراؼ يف االتفاقيػػػػة ادلتعلقػػػػة بػػػػالتو -4
 .20ت ص UNEP/CBD/COP/DEC/X/36ت ك يقة 2010كتوبر أ 29-18بيولوجيت ناغويات الياباف ال
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 تمانػػة االتفاقيػػة العمػػل بشػػكل دقيػػق علػػمل  ديػػد عواصػػر التوػػوع البيولػػوجيككانػػ  مػػ  توصػػيات أ
 الوباتيػػػة واؼصػػػكاأل احليوانيػػػة ف بقػػػاء األنػػػواعالػػػمة مسػػػتقبلية لُف محايػػػكافػػػة العواصػػػر الػػػيت  تػػػاج إكدميػػػ   

صػػر التوػػوع البيولػػوجيت فػػتو صػػياغة مت ربػػط كةػػ  سلططػػات احلمايػػة يسػػذ عوا يكولوجيػػةت كقػػدكالػػواو اإل
رد كالتخطػػػػيط ادلتعلػػػػق بػػػػادلوااإليكولوجيػػػػة خػػػػرل حلمايػػػػة احليوانػػػػات كالػػػػواو حلمايػػػػة الوباتػػػػات كأإبػػػػضاتيجية 

 .1لة احلفظاجليويةت اليت ارتبط  فقط لسأ

 يستراتيجصياغة التخطيط االثالثا: 
وب الواػػر فيهػػات لقلػػايا ادلطلػػل ان حلمايػػة التوػػوع البيولػػوجي كفقػػ يبػػضاتيجمت صػػياغة التخطػػيط اإل 

احلمايػػػة ادلسػػػتقبلية لعواصػػػر  ةػػػم عديػػػد مػػػ  القلػػػايا الػػػيت تػػػدخل مػػػو ادلتحػػػدة البرنػػػام  األ  يػػػ  اعتمػػػد
صػػوؿ الوباتيػػة كاحليوانيػػة كمجيػػ  محايػػة األكمػػ  القلػػايا الػػيت مت الضكيػػز عليهػػا  تكمكونػػات التوػػوع البيولػػوجي

 .2لبحرية كادلواطق الرطبة كالغاباتاجلبلية كالسا لية ااإليكولوجية الواو 

 المستقبليةستراتيجية اال ىداؼتأطير األرابعا: 
ع  طريػق مػا ات م  خالله  ديد األهداؼ ادلتوصل ذليتو  زمويان  معياران بضاتيجية  ددت اخلطة اإل 
اقص الػػيم غلابيػػة خاصػػة فيمػػا يتعلػػق لعيػػار التغيػػري كالتوػػالرصػػد كالتقيػػيوت ككانػػ  الوتػػائ  إ عمليػػةبيسػػممل 
كػػل مػػا هػػداؼ  للػػواوت كقػػد مت  ػػدي  األاإليكولوجيػػة ُف ابػػتمرار اخلػػدمات ةػػافة إكبػػريةت إ  بوسػػذو تراجػ  

لة التغيػػري كاالختفػػاء تتػػأ ر لسػػأتعلقػػة بعواصػػر التوػػوع البيولػػوجي ف احلمايػػة ادلعتبػػار أعلػػمل ا ت ذلػػ  شلكوػػان أر 
 .3ة كالصيانةدل توفري الوبائل ادلمكوة للحمايلم  جهةت كم  جهة  انية 

هػػداؼ الثال ػػة األفلػػو ختػػرج عػػ  بػػضاتيجية هػػداؼ ادلسػػطرة خػػالؿ الفػػضة الزمويػػة خلطػػة اإلمػػا عػػ  األأ
كقد مت صياغتها يف  ال ة مشاري  يتو توفييها ألجل صػوف كمحايػة التوػوع البيولػوجي علػمل مجيػ   تلالتفاقية
 مستوياته:

 تول العاَف.التخطيط ألجل توبي  شبكة ااميات الطبيعية علمل مس -

                                                 
ل ادلخصػص ادلفتػػوح تقريػر عػػ  الوةػ  القػػانوين للمػوارد اجليويػػة يف القػانوف الػػوطين يف بلػداف سلتػػارةت لػا يف ذلػػ  قػانوف ادللكيػػةت  سػذ احلالػػةت الفريػق العامػػ -1

 .5ت ص UNEP/CBD/WG-ABS/5/5 ت ك يقة2007أكتوبر  12ع اخلامةت مونضياؿ كتقابو ادلواف ت االجتما  العلوية ادلعين باحلصوؿ
 .21مرج  بابقت ص ت 10جتماع وع البيولوجيت االماتر األطراؼ يف االتفاقية ادلتعلقة بالتو -2
 .22ادلرج  نفسهت ص  -3
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 بضاتيجية.هداؼ اإلوجي كمسألة التعديل الورا ي يف أالتخطيط ألجل دم  التووع البيول -

 .1تبين بلوكيات جديدة للحفظ ادلستداـ ك قيق التقابو العادؿ كادلوصع للموارد اجليوية -

توػػػػػوع يػػػػػدة الػػػػػيت يتعػػػػػرض ذلػػػػػا الادلتزا اتيجي يف هػػػػػيه ادلر لػػػػػة التهديػػػػػداتبػػػػػض كلقػػػػػد تبػػػػػم التخطػػػػػيط اإل
 .ت خاصة تل  ادلشاكل اليت تواجه بقاء كابتمرار موائل  فظ األنواع كاألصواؼبيولوجيال

كيف شػػراكة بػػل ادلعهػػد العػػادلي للمػػوارد كاال ػػاد العػػادلي لأل يػػاء البيػػة كالبوػػ  الػػدكِف مت كةػػ  سلطػػط  
 : بالتووع البيولوجي اليت تتمثل يفيعاًف فيه مجي  القلايا ادلتعلقة 

ت فيمػػا كلويػػات العمػػل علػػمل الصػػعيد الػػدكِفأتعػػاكف دكِف كاالتفػػاؽ علػػمل  إغلػػادك ر مشػػضؾ كةػػ  مواػػو  -
 يتعلق بإغلاد اآلليات ادلواببة للشراكة الدكلية.

صػال ات السيابػية كالوطويػة لتقػدـ ك ليػل احلاجػات الالزمػة لإل ػراز اإمػاـ أدرابة العقبات الرئيسػية  -
 كالدكلية.

غريهػا مػ  ادلشػاكل  البيولوجية م  التوميةت ك ديد االرتباط بيوهػا كبػل ديد كيفية دم  صيانة ادلوارد  -
 نسانية.اليت تواجه اإل

التوػػػػوع مكونػػػػات كعواصػػػػر موةػػػػوعية لصػػػػيانة قليميػػػػة ككطويػػػػة ك إخطػػػػط عمػػػػل  طػػػػويرتشػػػػجي  زيػػػػادة ت -
 .2البيولوجي

 1010-1022للتنوع البيولوجي ستراتيجية الخطة ا : الثانيالفرع 
حاب كابػعة الوطػاؽ ادلتخػية مػ  قبػل األطػراؼ كأصػات إجػراء ديػد اخلطػة هػو  هاذلدؼ م  كراء هي

ك ديػد صػلتها مػ   تالوباتيػة كالػواو اإليكولوجيػة صػواؼكاألاحليوانيػة ألجل احلفػاظ علػمل األنػواع  ادلصلحة
خاصػػػة بالعمػػػل علػػػمل محايػػػة كصػػػيانة ك  ةفيمػػػا يتعلػػػق بوةػػػ  إبػػػضاتيجية شػػػامل قليميػػػةاألهػػػداؼ الوطويػػػة كاإل

ويػػ  يمايػػة صػػوع مػػ  ات الػػيت عي يػػكدرابػػة العالقػػة مػػ  مجيػػ  اإلتفاق تمكونػػات التوػػوع البيولػػوجيك صػػر عوا
ة ) انيػا(ت يكال(ت كالرؤيػة ادلسػتقبلت كارتكزت علمل  ديد ادلبر ادلوطقي للخطػة )أاألصواؼ الوباتية كاحليوانية

 .)رابعا(بضاتيجية الغايات االك كمهمة اخلطة ) الثا(ت 

 
                                                 

 .24يت االجتماع العاشرت مرج  بابقت ص ماتر األطراؼ يف االتفاقية ادلتعلقة بالتووع البيولوج -1
 .109ادلوبوعة العربية للمعرفة م  أجل التومية ادلستدامةت البعد البيئيت مرج  بابقت ص  -2



   في إطار التنمية المستدامة  لحماية التنوع البيولوجيا طار القانوني                   الباب األكؿ: 
 

17 

 

  ر المنطقي للخطةكال: المبر أ
هػو  تالت االنقػراض علػمل مػدار هػيا القػرفرتفػاع معػداابتمرار فقداف ادلوائػل ك  وؿ العلمي  ف التوق إ

اتفاقيػػػة محايػػػة التوػػػوع   كػػػاـبػػػووات أبابػػػها توفيػػػي أ 10ي يف كةػػػ  خطػػػة علػػػمل مػػػدار بابػػػالػػػداف  األ
بػػػػيادم إُف  مػػػػر علػػػمل هػػػػيا ادلوػػػواؿاأل ايػػػةت فػػػضؾي ات اخلاصػػػػة باحلمجػػػراءختػػػػاذ اإلكادلواصػػػلة يف ا البيولػػػوجي
م  آ ار فقداف التووع  صوان لأللفيةت فل  يكوف أ د زلي اإلظلائية ود الرامية إُف  قيق األهداؼ اجلهإةعاؼ 
 .1البيولوجي

س مػػاؿ طبيعػػيت ييػػ  الػػيم يلعبػػه التوػػوع البيولػػوجي كػػرأ كمػػ  مػػبرات هػػيه اخلطػػة هػػو الػػدكر الكبػػري
 ت كمػػااألبابػػية لرفػػاه اإلنسػػافدمات اخلػػ للػػماف لػػمل التوػػوع البيولػػوجيعاإليكولوجيػػة مػػل الػػواو يرتكػػز ع

بػػبل العػػيش  سػػهلكيت ري اذلػػواء الوقػػي كادليػػاه الوقيػػةيسػػاعد يف  قيػػق األمػػ  الغػػيائي كصػػحة اإلنسػػاف كتػػوف
لأللفيػةت لػا يف ذلػ  احلػد مػ  اإلظلائيػة أبابي لتحقيق األهداؼ  عوصر االيةت كالتومية االقتصاديةت كهو

 .2فقرال

مػػػػ  ختػػػػاذ مجلػػػػة نقػػػػراض هػػػػو السػػػػعي إُف اُف كةػػػػ   ػػػػد للتغيػػػػري كالتػػػػدهور كاالكمػػػػا تشػػػػكل احلاجػػػػة إ
 ات الكفيلة لصوف عواصر كمكونات التووع البيولوجي:جراءاإل

التوػػػػػوع مكونػػػػػات كعواصػػػػػر ات للتصػػػػػدم لألبػػػػػباب الكاموػػػػػة كراء فقػػػػػداف إجػػػػػراءلشػػػػػركع يف احلاجػػػػػة ل -
كاالبتهالؾت عػ  طريػق ةػماف تعمػيو شػواغل التوػوع البيولػوجي ج ا اإلنتلا يف ذل  أظلاط البيولوجيت 

 ػػػافزة مالئمػػػةت  ابرياالتصػػػاؿ كالتثقيػػػع كالتوعيػػػةت كتػػػد بوابػػػطةيف مجيػػػ  قطاعػػػات احلكومػػػة كاجملتمػػػ ت 
 .كتغيري مابسي

كبػػتكوف مشػػاركة قطاعػػات  تط ادلباشػػرة علػػمل التوػػوع البيولػػوجيخلفػػض اللػػغو  يػػةات اآلنجػػراءاإلاختػػاذ  -
 جاح.طاعات األخرل مهمة لتحقيق الوحلراجة كمصايد األمساؾ كالسيا ة كالطاقة كالقالزراعة كا

                                                 
ت 2020-2011للتوػوع البيولػوجي بػضاتيجية اخلطػة اإل 10/2ادلقررات ادلعتمدة يف االجتماع العاشر دلاتر األطراؼ يف اتفاقية التووع البيولػوجيت ادلقػرر  -1

رقػػػػػػػػػػػػػػو ت ك يقػػػػػػػػػػػػػػة  2010أكتػػػػػػػػػػػػػػوبر  29-18ت ناغويػػػػػػػػػػػػػػات اليابػػػػػػػػػػػػػػافت 10مػػػػػػػػػػػػػػاتر األطػػػػػػػػػػػػػػراؼ يف االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػة ادلتعلقػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػالتووع البيولػػػػػػػػػػػػػػوجيت االجتمػػػػػػػػػػػػػػاع 
UNEP/CBD/COP/DEC/X/2 08ت ص. 

 .10ادلرج  نفسهت ص  -2
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كابػػتعادهتات عوػػد اإليكولوجيػػة لتوػػوع البيولػػوجي كخػػدمات الػػواو ات ادلباشػػرة لصػػوف اجػػراءمواصػػلة اإل -
 اللركرة.

علػمل  كاحلصػوؿت ي  ادلعػارؼ كابػتخدامها كتقامسهػاكتوبػ تليػات الػدعو مػ  أجػل بوػاء القػدراتتعزيز آ -
 .1ادلوارد ادلالية اللركرية كادلوارد األخرل

 المستقبلية ثانيا: الرؤية
هػػػػي عػػػػاَف ااحليػػػػاة يف انسػػػػجاـ مػػػػ  الطبيعػػػػةا  يػػػػ  يلػػػػوؿ عػػػػاـ بػػػػضاتيجية إف رؤيػػػػة هػػػػيه اخلطػػػػة اإل

فظ كيستعاد كيستخدـ برشػدت كتصػاف خػدمات ا2050 يكولػوجيت لواػاـ اإلت ييقٌيو التووع البيولوجي كػلي
 .2اتقدًن مواف  أبابية جلمي  الشعوببتدامة كوكذ بليو ك اُف شلا يادم إ

ؼ لثابػة إصلػاز تسػعمل مجيػ  الػدكؿ األطػراؼ لاللتػزاـ بػه مهمػا كانػ  الاػركؼت كيعتب  قيق هيا اذلػد
برنام  عمل علمل مدار بووات يتلم  مجي  األهداؼ ادلشضكة كاخلاصة بالدكؿ ألجل  ي  يعتب لثابة 

  ػػػػدو  ت التوػػػػوع البيولػػػػوجيت كاعتػػػػبت الرؤيػػػػة ادلسػػػػتقبلية لثابػػػػة  ػػػػدم ألجػػػػل كةػػػػ محايػػػػة كصػػػػيانة مكونػػػػا
 لألنشطة اللارة بعواصر كمكونات التووع البيولوجي.

 ستراتيجية االالخطة ثالثا: مهمة 
التوػػػػوع  ات الفعالػػػػة كالسػػػػريعة لوةػػػػ   ػػػػد لفقػػػػدافجػػػػراءاختػػػػاذ اإل هػػػػي ةإف مهمػػػػة اخلطػػػػة االبػػػػضاتيجي

التحمػػػل كابػػػتمرار تقػػػدًن اخلػػػدمات بػػػواء لػػػواو  علػػػملاإليكولوجيػػػة قػػػدرة الػػػواو  ػػػ  تلػػػم   تالبيولػػػوجي
كمػػ  ت تقػػدًن اخلػػدمات ألجػػل رفاهيػػة  تصػػواؼ الػػيت تعػػيش بػػداخلهانفسػػها أك لألنػػواع كاألاإليكولوجيػػة 

فع القالبشرت  يكولوجيػةت كتيسػتخدـ الواو اإل بتعادةايود علمل التووع البيولوجيت كيتو كللماف ذل ت ختي
رد اجليويػة بطريقػة عادلػة ارد البيولوجية علمل ضلو مستداـ كغلرم تقابو ادلواف  الواشػئة عػ  ابػتخداـ ادلػواادلو 

القػػػرار  كابػػػتوادت ات الفعالػػةجػػػراءختػػػاذ اإلات بػػػراز مفػػاهيو التوػػػوع البيولػػوجيإ تت تػػػوفري الػػدعو ادلػػػاِفكموصػػفة
 .3االسيابي علمل الوه  التحوطي

                                                 
ت 2020-2011اخلطػة اإلبػضاتيجية للتوػوع البيولػوجي  10/2يت ادلقػرر ادلقررات ادلعتمدة يف االجتماع العاشر دلاتر األطراؼ يف اتفاقية التووع البيولػوج -1

 .12مرج  بابقت ص 
 .13ادلرج  نفسهت ص  -2
 .14ادلرج  نفسهت ص  -3
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 ستراتيجية غايات االالرابعا: 
 Aichiاأهػػػػداؼ  2020 إُف 2015 مػػػػ  بػػػػوة ئيسػػػػيان ر  هػػػػدفان  20بػػػػضاتيجية تلػػػػم  اخلطػػػػة اإلت

 : 1بضاتيجيةإلبيولوجيات مصوفة    مخة غايات للتووع ا
التصدم لألبباب الكاموػة كراء فقػداف التوػوع البيولػوجي عػ  طريػق تعمػيو  ألف:ستراتيجية الغاية اال -

 ة كاجملتم .التووع البيولوجي يف مجي  قطاعات احلكوم
خفػػػػض اللػػػػغوط ادلباشػػػػرة علػػػػمل التوػػػػوع البيولػػػػوجي كتشػػػػجي  االبػػػػتخداـ  بػػػػاء:سػػػػتراتيجية الغايػػػػة اال -

 ادلستداـ.
يكولوجيػػػةت البيولػػػوجي عػػػ  طريػػػق صػػػوف الػػػواو اإل  سػػػل  الػػػة التوػػػوع جػػػيم:سػػػتراتيجية الغايػػػة اال -

 كاألنواع كالتووع اجليين.
 يكولوجية.لتووع البيولوجي كخدمات الواو اإلمي  م  اتعزيز ادلواف  للج داؿ:ستراتيجية الغاية اال -
دارة ادلعػػػػارؼ كبوػػػػاء إفيػػػػي مػػػػ  خػػػػالؿ التخطػػػػيط التشػػػػاركيت ك تعزيػػػػز التو ىػػػػاء:سػػػػتراتيجية الغايػػػػة اال -

 .القدرات

 1030-1010 للتنوع البيولوجيستراتيجية الفرع الثالث: الخطة اال
خاصػة  تسػتدامةهداؼ التومية ادلدل  قيق أل غايتهاكقد اقضن  مد بالتخطيط الطويل األمت كصفها 

ت إذا تعلػػق األمػػر بابػػتدامة عواصػػر كمكونػػات التوػػوع البيولػػوجي لألجيػػاؿ ادلسػػتقبلية علػػمل  التهػػا األصػػلية
مػا يعػرؼ بػالتخطيط ذلػيه االتفاقيػة كهػو  بابػان علػمل التوػوع البيولػوجي أكتشكل الرؤيػة ادلسػتقبلية للحفػاظ 

 هداؼ االتفاقية ) الثا(.لوب التخطيط ذلا ) انيا(ت  قيق أادلط كال(ت القلاياالبعيد ادلدل )أ

 المدل  التخطيط البعيد أكال:    
يتعلػػق  كبػػريان   علػػمل  ديػػد الرؤيػػة طويلػػة ادلػػدل الػػيت تشػػكل  ػػديان بػػضاتيجية ارتكػػز التخطػػيط يف هػػيه اإل

رهػػوف بتحقيػػق ب التخطػيط ادلعواصػػر كمكونػات التوػػوع البيولػػوجي لألجيػاؿ ادلسػػتقبليةت كاعتػػ بقػػاء بابػتمرار

                                                 
ت 2015عػػػد سػػػتدامة دلػػػا بدمػػػاج التوػػػوع البيولػػػوجي يف إطػػػار التوميػػػة ادلإلبيولػػػوجيت تقريػػػر مر لػػػي عػػػ  عمليػػػة تفاقيػػػة ادلتعلقػػػة بػػػالتووع امػػػاتر األطػػػراؼ يف اال -1
مػػػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػػػدكؿ األعمػػػػػػػػػػػػػػاؿ ادلاقػػػػػػػػػػػػػػ  ت ك يقػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػو  16ت البوػػػػػػػػػػػػػػد 2014أكتػػػػػػػػػػػػػػوبر  17-6مجهوريػػػػػػػػػػػػػػة كوريػػػػػػػػػػػػػػات ت بيونػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػان ت 12جتمػػػػػػػػػػػػػػاع اال

UNEP/CBD/COP/12/15 09ت ص. 
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ت 1مػػػو ادلتحػػػدة للحفػػػاظ علػػػمل التوػػػوع البيولػػػوجيبنػػػام  األبابػػػية لالتوميػػػة ادلسػػػتدامة أ ػػػد أهػػػو الركػػػائز األ
التخطػػيط لسػػألة  قيػػق  ارتبػػاط كجػػوبتحػػدة  ػػوؿ محايػػة التوػػوع البيولػػوجي مػػو ادل يػػ  جػػاء يف قػػرار األ

كالقلػػاء علػػمل  ألرقػػاـ التوػػوع البيولػػوجي صػػليةاأل الػػةألجػػل احلفػػاظ علػػمل احلهػػداؼ علػػمل ادلػػدل البعيػػدت األ
 .20302وؿ بوة لبباب االختفاء كاالنقراض يأ

 ثانيا: القضايا المطلوب التخطيط لها
تعتػب مػ    يػ  تللػدكؿ كبػريان   ركز التخطيط الطويل ادلدل علمل العديد م  القلايا اليت تشكل  ػديان 

 احليوانيػػػػة ابػػػػتمرار بقػػػػاء األنػػػػواع للػػػػمافكذلػػػػ   تدمأهػػػػو القلػػػػايا الػػػػيت يلػػػػـز التخطػػػػيط ذلػػػػا بشػػػػكل جػػػػ
أم قبػػػل يلحقهػػػا التغيػػػري كالتػػػدهور جػػػراء  علػػػمل  التهػػػا األصػػػليةالوباتيػػػة كالػػػواو اإليكولوجيػػػة كاألصػػػواؼ 

 ة محايػػة التوػػوع البيولػػوجي علػػمل مسػػألة التػػأمل ادلتعلقػػةت كلقػػد عػػبت أمانػػة اتفاقيػػادلماربػػات غػػري القانونيػػة
مصادر الدعو ادلاِف ألجػل التغطيػة ادلاليػة لصػوف  إغلاد ـي ستلزً لوجي م  اخلطرت كاليم يى بيو بعواصر التووع ال

 .3عواصر كمكونات التووع البيولوجي

ف توفيػػػي جػػػل احلفػػػظ كالصػػػيانةت كأكبػػػرية أل  رصػػػدة ماليػػػة مهػػػو بدرجػػػةكيعتػػػب التخطػػػيط ادلتعلػػػق بتػػػوفري أ
ؼ يف اطػػػر دة ماليػػػة معتػػػبة تشػػػضؾ الػػػدكؿ األصػػػر أ إغلػػػادال تكػػػوف إال مػػػ  خػػػالؿ  بػػػضادياتكاإلادلشػػػاري  
ة االتفاقيػػػة مجيػػ  الػػػدكؿ رفػػػ  نسػػػذ مانػػػميػػ  ادلشػػػاكل كاحلػػػوادثت كقػػػد دعػػ  أألجػػػل التصػػػدم جلتوفريهػػا 
 .4مل عواصر التووع البيولوجي علمل ادلدل الطويلادلالية كفقا للمخطط ادلتعلق بتأ ادلشاركة

 ىداؼ االتفاقية تحقيق أ ثالثا:
التوميػة ادلسػتدامةت فػتو صػياغة بتحقيق رتبطة ادلهداؼ االتفاقية أ مد َف ؼلرج ع ل األالتخطيط الطوي 

بابػػية الثال ػػة الػػيت دعػػػ  لػػمل ادلػػدل البعيػػد كفقػػا للركػػػائز األالتخطػػيط ادلتعلػػق يمايػػة التوػػوع البيولػػػوجي ع

                                                 
عدت بالتعاكف م  موامػة أي  2016أكتوبر  21 ت((UNEP/CBD/COP/13/10/Add.1التومية ادلستدامة: ميكرة تقويةاالتووع البيولوجي ك  -1

 .06ت ص األمو ادلتحدة لألغيية كالزراعةت كبرنام  البيئة كالبو  الدكِف
مونضيػػاؿت كوػػدات  للتوميػػة ادلسػػتدامةت اذليئػػة الفرعيػػة للمشػػورة العلميػػة كالتقويػػة كالتكوولوجيػػةت االجتمػػاع احلػػادم كالعشػػركفت 2030التوػػوع البيولػػوجي كخطػػة  -2

 .20ص  ت (CBD/SBSTTA/21/2/Add.1) ت ك يقة رقو2017ديسمب 11-14
 .24ص  ادلرج  نفسهت -3
 .25ص ادلرج  نفسهت  -4
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علمل  خطط ذلا ابتوادان القلايا ادلمت بلورت مجي   اليت م  خالذلاتحقيقهات لاتفاقية محاية التووع البيولوجي 
 .1هداؼ االتفاقيةأ

كةػػ  سلطػػط شػػامل حلمايػػة  مػػد هػػيلػػة األالطويبػػضاتيجية االهػػداؼ الػػيت دعػػ  ذلػػا خطػػة   بػػل األكمػػ
الػيم يهػدؼ للحفػاظ علػمل مكونػات التوػوع البيولػوجي  تبط لوةوع التومية ادلسػتدامةالتووع البيولوجي مر 
كوف هػػيا ادلخطػػط بػػيفلػػه مػػ  قبػػلت  دلسػػتقبل يكػػوف مسػػطران ؼ يقػػ  يف امػػا بػػو  فت كألألجيػػاؿ ادلسػػتقبلية

كةػ  مػ  ف ذلػ  ال ؽلوػ  يكولوجيةت غػري أاع احليوانية كالواو اإلنو لثابة ميثاؽ حلماية مجي  األصواؼ كاأل
 .2نوعيةسلططات  ات دكرية أك متوبطة ادلدل أكسلطط

 طار القانوني الدكلي لحماية التنوع البيولوجيالمطلب الثاني: ا 
رلمػوع األصػواؼ الوباتيػة  إنقػاذحلمايػة التوػوع البيولػوجي لثابػة لػق قواعػد قانونيػة دكليػة خلتعتػب احلاجػة 

كالعمل بشكل جدم علمل اإلبقاء علمل  التها  ختفاءم  التغيري كاالاإليكولوجية لواو احليوانية كاكاألنواع 
 لقواعػد التوػوع البيولػوجي كل القطاعيالتش طلذت كعليه بوعاًف يف هيا ادلف يلحقها اللررقبل أ األصلية

تفاقية محاية (ت الصكوؾ التابعة الالفرع الثايناعتماد نااـ خاص يماية التووع البيولوجي )(ت الفرع األكؿ)
 (.لثال االفرع )التووع البيولوجي 

 التنوع البيولوجيحماية : التشكل القطاعي لقواعد الفرع األكؿ
إصػدار يف  ان أبابي ان شكل  دافعاليت دلرا ل العديد م  ا لتووع البيولوجيامحاية تفاقية اإبراـ  لقد ببق

قرار ةػػػركرة كجػػػود قػػػانوف دكِف خػػػاص كالػػػيت اعتػػػبت لثابػػػة مصػػػادر دكليػػػة خاصػػػة بػػػإ تهػػػيا الصػػػ  الػػػدكِف
بسػبذ اإلعتػداءات الكثػرية كادلتعػددة الػيت مت تسػجيلها ةػد الواػاـ  تالقليلة ادلاةية عقوديماية البيئة يف ال

ت ييػػػػ  شػػػػكل جػػػػزءان موهػػػػا قواعػػػػد خاصػػػػة يمايػػػػة عواصػػػػر كمكونػػػػات التوػػػػوع البيئػػػػي لختلػػػػع مسػػػػتوياته
زلدكديػػة االهتمػػاـ الػػدكِف بػػالتووع البيولػػوجي إُف ُف كبػػوتطرؽ إ البيولػػوجي أك عوصػػر كا ػػد مػػ  عواصػػرهات

 ريك  إُف ريػػػومػػػا بعػػػد نػػػ كمر لػػػة) انيػػػا(ت  مػػػا بعػػػد ابػػػتكهوَف إُف نػػػريك  ر لػػػةإُف مكال(ت ك )أ 1972غايػػػة 
 )رابعا(. بعد ريوما ة ر لمُف إ) الثا(ت ك 
 

                                                 
 .24ص ت مرج  بابقت (UNEP/CBD/COP/13/10/Add.1) التومية ادلستدامة: ميكرة تقويةالتووع البيولوجي ك  -1
 .25ص ادلرج  نفسهت  -2
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 2771 محدكدية االىتماـ الدكلي بالتنوع البيولوجي إلى غاية :أكال
كالػػػواو  بعػػػض األنػػػواع الوباتيػػػة كاحليوانيػػػةيمايػػػة  ويػػػ ٍ العديػػػد مػػػ  اجلهػػػود الػػػيت عي  1هػػػيه ادلر لػػػةعرفػػػ  

ت فشػػػهدت بػػػوة ع احليػػػواين كالوبػػػاب ادلوجػػػود بػػػداخلهااإليكولوجيػػػة علػػػمل كثرهتػػػا كاختالفهػػػا كاخػػػتالؼ التوػػػو 
تفاقية لودف ادلتعلقة اإبراـ مت  1933ت كيف بوة 2لية حلماية صوع م  احلياة البيةتفاقية دك اإبراـ  1902

فػػاظ علػػمل األ يػػاء تفاقيػػة محايػة الطبيعػػة كاحلاوباتػػات علػمل  التهػػا الطبيعيػػةت ت باحلفػاظ علػػمل احليوانػػات كال
الػواو للوباتػات كاحليوانػات ك  القانونيػة الالزمػة ت يي  فرة  علمل الدكؿ توفري احلمايػة1940البية بوة 

 .3ةيكولوجياإل

 ما بعد استكهولم إلى نيركبي رحلةم :ثانيا
ادلرتبطػػػة عرفػػػ  بدايػػػة التفكػػػري يف كةػػػ  قػػػانوف دكِف حلمايػػػة البيئػػػة مػػػ  بػػػركز فكػػػرة التوميػػػة ادلسػػػتدامة 

نعقد ماتر ابتكهولـو للبح  يف العالقة بل محاية البيئػة مػ  التلػوث ات ف4وجيالتووع البيولبااافاة علمل 
ادلرتبطة بكيفية التعامػل كالتعػايش مػ  مكونػات كعواصػر التوػوع البيولػوجي بشػكل مباشػر  ك قوؽ اإلنساف
بػػارية  تفاقيػػة محايػػة الػػضاث الثقػػايف كالطبيعػػي يف العػػاَفاكالعديػػد مػػ  االتفاقيػػات   تلتػػهت ك كبأبػػلوب قػػانوين

تفاقيػػػػػػة ا ت19766بػػػػػػيض ادلتوبػػػػػػط مػػػػػػ  التلػػػػػػوث لسػػػػػػوة تفاقيػػػػػػة برشػػػػػػلونة حلمايػػػػػػة البحػػػػػػر األات 19725
Ramsar 7 للمواطق الرطبة. 

                                                 
ت ص 2015 تقتصػػػاديةت دار هومػػة للطباعػػػة كالوشػػػر كالتوزيػػػ ت اجلزائػػػرتقسػػيو مقتػػػبة مػػػ  كتػػػاب أمحػػد لكحػػػلت الواػػػاـ القػػػانوين حلمايػػة البيئػػػة كالتوميػػػة اال -1

109. 
 1970  ي  مسي  االتفاقية الدكلية حلماية الطيور كالتطػورت كالتعػديل الثػاين كػاف بػوة 1950سوة لالتعديل األكؿ  رج تفاقية مرتل فمت تعديل هيه اال -2

ثت دار الكتػذ القانونيػةت مصػرت نكػه رداكد زلمػدت التواػيو القػانوين الػدكِف حلمايػة البيئػة مػ  التلػو  كمسي  اتفاقية تيبػولكة اخلاصػة بصػيد كمحايػة الطيػورت بػه
 .63ت ص 2012ماراتت شتات للوشر كالبرلياتت مصرت اإل ماراتت داراإل
 .111ت ص مرج  بابقأمحد لكحلت الوااـ القانوين حلماية البيئة كالتومية االقتصاديةت  -3

4  - Moïse Tsayem Demaze, «Les conventions internationales sur l'environnement: état des 
ratifications et des engagements des pays développés et des pays en développement », L'Information 
géographique, 2009/3, p 91. 

ت 1972تفاقية ادلتعلقة يماية الضاث الثقايف كالطبيعػي يف العػاَف بػارية اجلزائر علمل ت يتلم  تصديق ا1973 يوليو 25ت ادلارخ يف 38-73مر رقو األ -5
 .1973ت لسوة 69عدد ج ج ر 

تفاقيػػة محايػة البحػػر األبػيض ادلتوبػػط اإُف  ت يتلػم  انلػػماـ اجلزائػر1980جػػانفي  26ت ادلػارخ يف 14-80صػادق  عليهػػا اجلزائػر لوجػػذ ادلربػـو رقػػو  -6
 .1980سوة لت 05عدد ج ت ج ر 1976فيفرم  16ببشلونة يف  م  التلوث ادلبمة

 .1982سوة لت 51عدد ج تفاقية رامسار للمواطق الرطبةت ج ر ات يتلم  انلماـ اجلزائر إُف 1982ديسمب  11ت ادلارخ يف 439-82رقو ربـو ادل -7
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رجاؿ القانوف أف بوادر كة  قانوف حلماية التوػوع البيولػوجي بػدأت تاهػر مباشػرة بعػد  نار بعضكيف 
االدػار الػدكِف  تفاقيػةاك  1972عػي يف العػاَف بػارية كالطبياعتماد االتفاقيػة ادلتعلقػة يمايػة الػضاث الثقػايف 
يف  العتمادعلػػا أ كػػاـ قانونيػػة ت1973لسػػوة (cites) بػػأنواع احليوانػػات كالوباتػػات ادلهػػددة بػػاالنقراض

 .1رلاؿ محاية التووع البيولوجي

 الثالثة ما بعد نيركبي إلى ريو رحلةالم :ثالثا
بيولػػوجيت ذلػػ  صػػة يمايػػة مكونػػات التوػػوع الاقيػات اخلاعتػبت قفػػزة نوعيػػة دلػػا شػػهدته مػػ  كثػػرة االتفأي 

ك يقػػة صػػدار لزيػػادة الػػوعي يمايػػة ادلػػوارد الطبيعيػػة علػػمل ادلسػػتول الػػدكِفت كالػػدخوؿ يف مر لػػة التحلػػري إل
الطبيعػػة بػػػوة  فػػػتو كةػػ  ميثػػػاؽ عػػادلي حلمايػػػة خاصػػة يمايػػػة مكونػػات التوػػػوع البيولػػوجي بشػػػكل جػػدمت

تقريػػػر بركنػػػ  النػػػد للتوميػػػة ادلسػػػتدامة  ت 19823بػػػوة لقػػػانوف البحػػػار  ةادلتحػػػد تفاقيػػػة األمػػػوا ت19822
19874.  

 الرابعة بعد ريو رحلةالم :رابعا
علػمل القلػايا  اليم ركػز ريوبعد انعقاد ماتر تعتب ميالد لص  قانوين دكِف حلماية التووع البيولوجيت 

زالػػة الغابػػػاتت إبيولػػوجي كمكافحػػة صػػيانة التوػػوع الك 5رايػػة الغػػالؼ اجلػػوم كمكافحػػة التصػػػحكحماحليويػػة  
صػػ  دكِف   يػػ  أكػػد علػػمل ةػػركرة كةػػ  تككػػاف حلمايػػة التوػػوع البيولػػوجي احلػػظ األكفػػر يف أكراؽ ادلػػاتر

ادلكػػػػػرس حلمايػػػػػة التوػػػػػوع  15يف الفصػػػػػل  21ت كقػػػػػد ةػػػػػموها جػػػػػدكؿ القػػػػػرف بيولػػػػػوجيحلمايػػػػػة التوػػػػػوع ال
 .6البيولوجي
 

                                                 
1  - Jochen Sohnle, « Le droit international de l’environnement:2005-2009 une toile d’araignée 
pour une grosse bête noire », revue juridique de l’environnement 2010/1, p 86. 

 .1987أكت  04الو ائق الرمسية للجمعية العامةت الدكرة الثانية كاألربعوفت اجللسات العامةت تقرير اللجوة العادلية ادلعوية بالبيئة كالتوميةت  -2
 .1996ت لسوة 06عدد ج تفاقية األمو ادلتحدة لقانوف البحارت ج ر ات يتلم  التصديق علمل 1996جانفي  22ت ادلارخ يف 53-96ربـو رقو ادل -3
 .1982أكتوبر  01الو ائق الرمسية للجمعية العامةت الدكرة السابعة كالثال وفت اجللسات العامةت اجللسة السابعةت ادليثاؽ العادلي حلماية الطبيعيةت  -4
تفاقيػة األمػو ادلتحػدة دلكافحػة التصػحر كخاصػة يف البلػداف الػيت تعػاين مػ  ات يتلػم  التصػديق علػمل 1996-01-22 ادلػارخ يف ت52-96ربـو رقػو ادل -5
 .  1996ت لسوة 06عدد ج ت ج ر 1994-06-17فريقيات ادلوافق عليها يف باريةإجلفاؼ الشديد أك التصحر خاصة يف ا

6  - Sandrine Maljean-Dubois, La Convention de Rio sur la diversité biologique, Colloque de 
Genève, 22 février 2013, La diversité dans la gouvernance internationale A paraître 2013- 2016, p 
01. 
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 وع البيولوجيخاص بحماية التن عتماد نظاـإ: الفرع الثاني
يػػػػة مايػػػػة األصػػػػواؼ الوباتحل الو يػػػػد لػػػػوجي ادلصػػػػدر القػػػػانوين الػػػػدكِفتفاقيػػػػة محايػػػػة التوػػػػوع البيو اتشػػػػكل 

 برم  لتغطية القصػور الػيم كػاف بػائدان ت كأي االتووع البيولوجيا   مسممل اإليكولوجية كاحليوانية كالواو 
يت كانػػ  مبعثػػرة بػػل االتفاقيػػات الدكليػػةت الػػت يةونيػػة كادلابسػػفيمػػا يتعلػػق بالقواعػػد القان 1992قبػػل بػػوة 

محايػػة البيئػػة يف  كابػػتعمل مصػػطلح التوػػوع البيولػػوجي مػػ  أجػػل خلػػق فكػػرة جديػػدة تلػػاؼ إُف مصػػطلح
تػػدابري الكال(ت )أ القواعػػد اخلاصػػة بػػاحلق السػػيادم علػػمل ادلػػوارد البيولوجيػػةتلػػمو    يػػ ت 1القػػانوف الػػدكِف

 ) الثا(. التدابري ادلتعلقة بالتعاكفيا(ت ) ان ادلتعلقة يماية التووع البيولوجي

 السيادم على الموارد البيولوجيةالحق ب الخاصةأكال: القواعد 
دلػػوارد للػػدكؿ احلػػق السػػيادم يف ابػػتغالؿ ا و ادلتحػػدة كمبػػادئ القػػانوف الػػدكِفعلػػمل ميثػػاؽ األمػػ تأبيسػػان 

عارض م  أهداؼ االتفاقيةت كيف مقابل اليت ال تتت قليمها كفقا لسيابتها الوطويةإالبيولوجية ادلوجودة علمل 
 ت2اخػل  ػدكد بػلطتها أك  ػ  رقابتهػاهيا احلق تتحمل الدكؿ مسػاكلية ةػماف األنشػطة ادللػطل  هبػا د
 .   3الية القلائية ذلات كيسذ نطاقهايي  ال تلر ببيئة دكلة أخرل أك بيئة مواطق تق  خارج  دكد الو 

 ع البيولوجي حماية التنو المتعلقة بتدابير الثانيا: 

إف معرفػة األرقػاـ األصػلية للتوػوع البيولػوجي كطبيعػة  تدابير الصيانة كاالستخداـ القابل لالسػتمرار: -1
ةػػػػركرم دلعرفػػػػة علػػػػمل بقػػػػاء األنػػػػواع كاألصػػػػواؼ  ان خطػػػػر  كفئػػػػات األنشػػػػطة الػػػػيت تشػػػػكلاإليكولوجيػػػػة الػػػػواو 

 :كاحلماية ات اخلاصة بالصيانةجراءاإل

علمل كل طرؼ  سذ قدراته اخلاصة كة   نة كاالستخداـ القابل لالستمرار:العامة للصيا التدابير -أ
ه القابػػػػل لالبػػػػتمرارت أك تعػػػػديل كخطػػػػة كبرنػػػػام  كطػػػػين حلمايػػػػة التوػػػػوع البيولػػػػوجي كابػػػػتخدامإبػػػػضاتيجية 

                                                 
1  - Betty Queffelec, La diversité biologique : outil d'une recomposition du droit international de la 
nature-l'exemple marin-, Thèse de doctorat, droit public, université  de Bretagne occidentale, 
Centre de droit et d'économie de la mer, le 12 avril 2006, p 35. 

 .السابق ذكرهت 163 -95 رقو ربـوادلت 02ادلادة  -2
 علا: يتحدد نطاؽ الوالية القلائية يف  التل -3
 يف  الة كجود عواصر التووع البيولوجي يف مواطق تق  داخل  دكد كاليته القلائيةت -
شػرافهت بػواء كػاف ذلػ  يف نطػاؽ كاليتػه القلػائية الوطويػة أك خػارج  ػدكدهات إا لوجػذ كاليتػه القلػائية أك  ػ  يف  الة العمليات كاألنشػطة ادللػطل  هبػ -

 .م  نفة ادلربـوت 03لعمليات كاألنشطةت ادلادة كبغض الوار ع  مكاف كقوع أ ار تل  ا
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صيانة  ت كادلشاركة القطاعية يف1قيةبضاتيجيات كاخلطط كالبام  القائمة لا ػلقق شركط كأهداؼ االتفااإل
 بضاتيجيات اذليئات القطاعية.إك  تووع البيولوجي بوابطة دم  متطلبات احلماية كاحلفظ يف خططال

كيتحقػػػق بأبػػػلوبل سلتلفػػػل احلمايػػػة  سػػػتمرار:صػػػة للصػػػيانة كاالسػػػتخداـ القابػػػل لالالتػػػدابير الخا -ب
 داخل ادلوق  كاحلماية خارج ادلوق .

كاليت يلتـز هبػا   2للقواعد اليت أقرهتا االتفاقية يشمل هيا األبلوب طبقان  الحماية داخل الموقع: -2-ب
 دارة ادلػػوارد البيولوجيػػةإتواػػيو ك  مػػ ت موػػاطق زلميػػة إنشػػاءزامػػات اخلاصػػة بكػػل طػػرؼ متعاقػػد يف توفيػػي االلت

ح صػػالإعػػات األنػػواع القابلػػة للبقػػاءت مػػ  كادلوائػػل الطبيعيػػة كصػػيانة رلماإليكولوجيػػة محايػػة الػػواو ك  تاذلامػػة
األنػػواع ادلهػػددة إُف أكةػػاعها إعػػادة عادهتػػا إُف  التهػػا الطبيعيػػة كتشػػجي  إادلتػػدهورة ك وجيػػة اإليكولالػػواو 
بػػتيفاء الشػػركط ااع الغريبػػة الػػيت هتػػدد الػػواوت مػػ  ابػػتحداث كمراقبػػة كابتئصػػاؿ األنػػو كمػػا غلػػذ  تالسػػوية

مه علػمل ضلػو قابػل بػتخداالالزمة لتحقيق االتساؽ بل االبتخدامات الراهوػة للتوػوع البيولػوجي كصػيانته كا
ت فيػػػتو  صػػػر ادلشػػػاري  لشػػػركعات ذات الصػػػلة دارة العمليػػػات كفئػػػات األنشػػػطةإ كتواػػػيو أك ترلالبػػػتمرا

ت 3درابػة مػدل التػأ ري قبػل شلاربػتهاكة  ادلشػاري  الػيت  تػاج إُف م   لرماديةتكاالبيلاء ك القائمة السوداء 
 .4طالؽ كائوات  ية كمعدلة كرا يان إتخداـ ك بادارة ادلخاطر ادلرتبطة بإأك اال تفاظ بوبائل  إغلادك 

ختػاذ التػدابري مػ  أجػل الصػيانة خػارج الوةػ  الطبيعػي لعواصػر التوػوع ا الحماية خارج الموقع: -1 -ب
بقػػاء عليهػػا الوةػػ  الطبيعػػي كاإل مرافػػق للصػػيانة خػػارج إنشػػاءمػػ  ت 5وشػػأادلالبيولػػوجي مػػ  األفلػػل يف بلػػد 

إعػػػادة نعػػػاش ك اختػػػاذ التػػػدابري إلك ات كاحليوانػػػات كالكائوػػػات الدقيقػػػةت البحػػػوث فيمػػػا يتعلػػػق بالوباتػػػ إجػػػراءك 
دارة مجػػ  إت كمػػا يػػتو تواػػيو اذلػػا مػػ  جديػػد يف موائلهػػا األصػػليةدخإع ادلهػػددة إُف  التهػػا الطبيعيػػة ك األنػػوا 

                                                 
1  - Moïse Tsayem Demaze, op Cit, p 91. 

 .السابق ذكرهت 163 -95 رقو ربـوادلت 08ادلادة  -2

3  - Bassam Olmi, Le mécanisme de l'évaluation environnementale et le rôle des communautés 
locales dans la réalisation du développement durable en Algérie, revue de l’écologie 
environnement, université Ibn- khaldoun-Tiaret n°1 décembre 2005, p 14. 

مرجػ  ت 2015عػد دمػاج التوػوع البيولػوجي يف إطػار التوميػة ادلسػتدامة دلػا بإلبيولوجيت تقرير مر لي ع  عملية ماتر األطراؼ يف االتفاقية ادلتعلقة بالتووع ا -4
 .13ص بابقت 

 .السابق ذكرهت 163 -95ربـو رقو ادلت 09ادلادة  -5
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الطبيعػػػي بغيػػػة عػػػدـ هتديػػػد الػػػواو ادلػػػوارد البيولوجيػػػة مػػػ  موائلهػػػا الطبيعيػػػة لغػػػرض صػػػيانتها خػػػارج الوةػػػ  
 .1كعشائر األنواع يف الوة  الطبيعيكولوجية اإلي

 تتلػم  تقيػيو ادلشػاري  ادلػرجح أف تػادم إُف آ ػار بػلبية علػمل التوػوع البيولػوجي دراسة تقيػيم األثػر: -3
 ػػػق ادلشػػػاركة اجلماهريػػػة كتعزيػػػز مبػػػدأ إعطػػػاء ت كتكفػػػل هػػػيه الدرابػػػة 2 ػػػار اخلطػػػرةلتفػػػادم كتقليػػػل مػػػ  اآل

يف بػوة ت ك 3كادلشػاركة يف صػو  القػرار السيابػييو صيانة التوػوع البيولػوجي كتقي االطالع كتبادؿ ادلعلومات
 ػر ادلبادئ التوجيهية الطوعيػة لػدم  القلػايا ادلتعلقػة بػالتووع البيولػوجي يف درابػات األ صياغة مت 2006
وع هػػو موةػػ بالتػػاِف تقيػػيو األ ػػر علػػمل البيئػػةيعتػػب التقيػػيو األكِف خطػػوة  امسػػة يف عمليػػات تكمػػا البيئػػيت  

 .4هتماـ خاص يقدـ التقديرات األكلية بوصفها التمهيدم لبدء عملية تقييو األ ر علمل البيئةا

 بالتعاكف  ةتدابير المتعلقالثالثا: 
مجيػػػ  الػػػدكؿ األمػػػر الػػػيم تعتػػػب محايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي اهتمػػػاـ مشػػػضؾ بػػػل فػػػي مجػػػاؿ التعػػػاكف:  -2

أم عػ  طريػق توجيػه  تعػاكف مػ  األطػراؼ األخػرل مباشػرةالت كيػتو محايػة التوػوع البيولػوجي تفاقيػةاتلػموته 
م  األفلل أف يكػوف عػ  طريػق موامػات ك  تالدعوة مباشرة للدكؿ ألجل التعاكف بواء ادلادم أك ادلعووم

مشل ادلسػائل ادلرتبطػة  متخصصةت ذل  بشأف ادلواطق الواقعة خارج  دكد الوالية القلائيةت كالتعاكف أيلان 
 .5ولوجي كالتكوولوجيات احليوية كاألنواع الغازية كالدعامة ادلاليةبصيانة التووع البي

دكؿ األطػراؼ علػمل تسػهيل تبػػادؿ الػتفاقيػة دعػ  االالتعػاكف التقنػي كالعلمػي كتبػادؿ المعلومػات:  -1
ادلعلومات اخلاصة بصيانة التووع البيولوجيت كيتلم  ذل  تبػادؿ نتػائ  البحػوث العلميػة كالتقويػة ككػيل  

                                                 
تفاقية محاية التووع البيولوجيت فأنشئ  بيل  شبكة كبرية مػ  الفلػاءات ااميػة اإُف بوود  بتوادان ا -احلماية داخل ادلوق  –الطريقة نتهج  اجلزائر هيه ا -1

 يتميز بأعليته الدكليةت  موقعا رطبان  42مراكز صيديهت  5زلميات للصيدت  4زلميات طبيعيةت  6كطويةت   ارية 11يكولوجيةت لواو اإليسذ نوع ا
- Leila Kadik-Achoubi, La Biodiversité en Algérie richesse et conservation, IUCN-MALAGA, 
04-08 2007, p 24. 

 . السابق ذكرهت 163 -95ربـو رقو ادلت 13ادلادة  -2
 .م  نفة ادلربـوت 14ادة ادل -3

4  - Kalemani Jo Mulongoy, Annie Cung, « Questions liées à la diversité biologique durant l’étape 
d’estimation préliminaire des lignes directrices sur les études d’impact et l’évaluation 
environnementale stratégique de la convention sur la diversité biologique », revue juridique de 
l’environnement 2011/5 (n° spécial), p 37. 

 .السابق ذكرهت 163 -95ربـو رقو ادلت 05ادلادة  -5
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ت كالتقليديػػة 1ادلتعلقػػة بػػبام  البحػػ  كالتػػدريذ كادلسػػح كادلعرفػػة ادلتخصصػػة ككػػيا ادلعػػارؼ االيػػة ادلعلومػػات
كيػػتو تعزيػػز التعػػػاكف يف اجملػػاؿ العلمػػي كالتقػػػين بوابػػطة خلػػق مابسػػػات دكليػػة ككطويػػة تعمػػػل علػػمل صػػػيانة 

ة لتطػػوير اجلانػػذ مشػػضكالتوػػوع البيولػػوجي كتوميػػة القػػدرات البشػػرية كتعزيزهػػا كتشػػجي  كةػػ  بػػرام  يػػ  
 .3ة العلمية كالتقوية كالتكوولوجيةت كقد كةع  أمانة االتفاقية هيئة فرعية معوية باألنشط2التكوولوجي

تفاقية اجلوانػذ ادلاليػة ييػ  دعػ  األطػراؼ إُف التعهػد مػ  أجػل تقػدًن تغفل اال َف المالي:التعاكف  -3
ليػػة آتفاقيػػة وشػػأ أمانػة االت كذلػيا الغػػرض تي 4لػػوغ أهػػدافهاالراميػػة إُف  قيػق كبالػدعو ادلػػاِف كاحلػوافز لألنشػػطة 

 .5دكؿ الوامية لغرض الصيانة كاحلفظلتوفري ادلوارد ادلالية م  أجل البح  يف عواصر كمسائل تويل ال

 التكنولوجيا الحيوية كالموارد الجينية رابعا:
البحػػػ  يف التكوولوجيػػػا ات كالتػػػدابري لتواػػػيو أنشػػػطة جػػػراءختػػػاذ اإلاقيػػػة األطػػػراؼ إُف دعػػػ  االتفا

ات اخلاصػػػة لسػػػألة ادلوافقػػػة ادلسػػػبقة يف ميػػػداف نقػػػل كابػػػتخداـ كالتوػػػاكؿ جػػػراءكمػػػا يػػػتو  ديػػػد اإل  تاحليويػػػة
كالعمػل علػمل تػوفري مجيػ  ادلعلومػات اخلاصػة بػادلوط  األصػلي للكػائ  احلػي  السليو للكائوات ادلعدلة كرا يان 

 مالئمػػة لػػا يف كفقػػا لشػػركطاحليويػػة ت فيػػتو نقػػل التكوولوجيػػا 6أك ادلعلومػػات اخلاصػػة بالكػػائ  ادلعػػدؿ كرا يػػان 
خػػضاع ك قػػوؽ ادللكيػػة التكوولوجيػا الػػيت ختلػػ  لػباءة اإلذلػ  الشػػركط التسػػهيلية كالتفلػيليةت أمػػا يف  ػػاؿ 

تعلقػػػػة خػػػػضاع ادلبػػػػراءة اإل ت كالشػػػػركط القانونيػػػػة ادلتعلقػػػػة لػػػػوحنقلهػػػػا لوجػػػػذ شػػػػركط خاصػػػػةالفكريػػػػة فيػػػػتو 
 .7دلعدلة كرا يان بالكائوات ا

كفيمػػػػا ؼلػػػػص ادلػػػػوارد اجليويػػػػة فتكػػػػوف للحكومػػػػات الوطويػػػػة بػػػػلطة تقػػػػدير احلصػػػػوؿ عليهػػػػا كختلػػػػ  
و قليو الدكلة قبل نقػل هػيه ادلػوارد إُف البلػد ادلسػتورد ذلػات كيػتإالوطوية كيتو هتيئة الوة  داخل  للتشريعات

                                                 
 .السابق ذكرهت 163 -95ربـو رقو ادلت 17ادلادة  -1
 .م  نفة ادلربـوت 18ادلادة  -2
.ت 12ادلادة  -3  م  نفة ادلربـو
.ت 20ادة ادل -4  م  نفة ادلربـو
.ت 21ادلادة  -5  م  نفة ادلربـو
. ت19ادلادة  -6  م  نفة ادلربـو
.ت 16ادلادة  -7  م  نفة ادلربـو
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داريػػة كاالتفػػاؽ علػػمل اآلليػػة القانونيػػة كاإلتلػػم  سلتلػػع الشػػركط عقػػد يإبػػراـ تبػػادؿ ادلػػوارد اجليويػػة بوابػػطة 
 .1ية كخبصوص ادلوافقة ادلسبقة أيلان ادلال

 : الصكوؾ التابعة التفاقية حماية التنوع البيولوجيلثالثالفرع ا

لتزامات الا كةعته م   ادلتعلقة يماية التووع البيولوجي كأمانة االتفاقية الدكؿ األطراؼ  تكتعً َف
   ادلواةي  ذات الصلة بالتووع البيولوجيت فعاجل  موةوع التكوولوجيا احليويػة بل كاصل  العمل يف ي

طػػار القػػانوين إللاقيػػة محايػػة التوػػوع البيولػػوجي ك ةػػافة التفإعلػػمل ادلػػوارد الورا يػػةت شلػػا شػػكل  كمسػػألة احلصػػوؿ
شػأف احلصػوؿ علػمل برتوكػوؿ ناغويػا بك ة )أكال(ت وت فتو عقد بركتكوؿ قرطاجلدكِف حلماية ادلوارد البيولوجيةا

 ) انيا(. ادلوارد الورا ية

 برتوكوؿ قرطاجنة  :أكال
مػػ  مسػػألة تػػداكذلا كنقلهػػات مػػ  خػػالؿ درابػػة  عػػاًف مسػػألة ابػػتخداـ الكائوػػات احليػػة ااػػورة كرا يػػان   

تعلقػة ادل اآلليػاتعلمية بػابقة لعمليػة ابػترياد هػيه الكائوػات أبابػها مبػدأ احليطػةت كمػا أنػه عػاًف سلتلػع 
فأنشػػأ بػيل  غرفػة لتبػػادؿ ادلعلومػات  ػػ  يسػهل عمليػػة  ت تمػاؿ كقػػوع ادلخػاطراة التقيػيو كالتػػأ ري ك بدرابػ

 . 2ؿ ااافاة علمل التووع البيولوجيالتعامل م  التكوولوجيا احليوية يف رلا

 برتوكوؿ ناغويا بشأف الحصوؿ على الموارد الوراثية :ثانيا
 2004الجتماع الساب  دلاتر األطراؼ بػوة أم بعد ابووات  6عد مفوةات دام  أكثر م  ب

عتمػػاد برتوكػػوؿ ناغويػػا بشػػأف احلصػػوؿ علػػمل ادلػػادة الورا يػػة ا ػػوؿ مسػػألة ادلػػادة الورا يػػةت مت  بشػػأف الوقػػاش
كالتقابػػو العػػادؿ للموػػاف ت فػػأعطمل هػػيا البتوكػػوؿ دعػػو علمػػي كبػػري للهػػدؼ الثالػػ  التفاقيػػة محايػػة التوػػوع 

موقحػة حلمايػة التوػوع البيولػوجي إبػضاتيجية قل العلمي ذليه ادلسألةت فأنشػأ البيولوجي م  خالؿ زيادة الي
علػػمل ةػػركرة  كػػدان ا أعليػػة تقابػػو ادلوػػاف  كةػػما ا مي  كؿ األطػػراؼ بادلبػػادئ ادلتعلقػػة باحلمايػػةت زلػػددان الػػدي  لزمػػان مي 

                                                 
 .السابق ذكرهت 163 -95ربـو رقو ادلت 15ادلادة  -1
 :برتوكوؿ ناغويا بشأف احلصوؿ علمل ادلوارد اجليويةت أمانة اتفاقية التووع البيولوجي -2
 ar.pdf-nagoya-https://www.cbd.int/abs/infokit/revised/web/factsheet06-29بتاريخ  للموق  زيارة أخر ت- 
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 كل مستمر لتعزيػز  قيػقتقدًن احلافز ادلادم كادلعووم حلماية التووع البيولوجي كابتخداـ ادلادة الورا ية بش
 .1تومية مستدامة للتووع البيولوجي

كاألباس أف هيا البكتكػوؿ جػاء ليجسػد اذلػدؼ الثالػ  التفاقيػة محايػة التوػوع البيولػوجي ادلتمثػل 
 2ختػاذ رلموعػة التػدابري القانونيػةائة ع  ابتخداـ ادلػوارد اجليويػة بيف التقابو ادلوصع كالعادؿ للمواف  الواش

نسبورغ لسوة جوها ت أم بعد الدعوة ادلوجهة م  طرؼ ماتر القمة العادلي للتومية ادلستدامة يف3كالتوايمية
تقابو العادؿ الماية ك احلجل تعزيز ألنااـ دكِف جديد يف إطار االتفاقية  نشاءألجل التفاكض إل 2002

 .4كادلوصع للمواف  الواشئة ع  ابتخداـ ادلوارد اجليوية البيولوجية

                                                 
ادؿ كادلوصػع للموػاف  الواشػئة وكػوؿ ناغويػا بشػأف احلصػوؿ علػمل ادلػوارد اجليويػة كالتقابػو العػجلوة  كومية دكلية مفتو ة العلػوية سلصصػة لبكتإنشاء يقرر  -1

األعمػاؿ التحلػريية بتخدامها ادللحق باتفاقية التووع البيولوجي )اللجوة احلكومية الدكلية(ت تتوُف اللجوػة احلكوميػة الدكليػةت بػدعو مػ  األمػل التوفيػيمت اع  
طراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ يف البكتوكوؿت علمل أف توهي أعماذلا يف ذل  الوق ت م  مراعاة أ كاـ ادليزانية اليت اعتمدها ماتر لالجتماع األكؿ دلاتر األ

 .4ص  تUNEP/CBD/COP/DEC/X/1األطراؼت دلراجعة الو يقة رقو 
 رية أك بيابيهت  سذ االقتلاءت م  أجل ما يلي:داإت ما يلـز م  تدابري تشريعية أك يتخي كل طرؼ يشضط ادلوافقة ادلسبقة ع  علو -2
 الوص علمل اليقل القانوين كالوةوح كالشفافية يف تشريعه االي أك متطلباته التوايمية بشأف احلصوؿ كتقابو ادلواف ت -
 ات عادلة كغري تعسفية بشأف احلصوؿ علمل ادلوارد اجليويةتإجراءالوص علمل قواعد ك  -
 فية التقدـ بطلذ للحصوؿ علمل ادلوافقة ادلسبقة ع  علوتتوفري ادلعلومات ع  كي -
 الوص علمل قرار كتا  كاةح كشفاؼ م  قبل بلطة كطوية سلتصةت بطريقة فعالة م   ي  التكاليع كخالؿ فضة زموية معقولةت -
خطػػار غرفػػة تبػػادؿ ادلتفػق عليهػػا بصػػورة متبادلػةت ك ط اتصػريح أك مػػا يعادلػػه كػدليل علػػمل قػػرار مػوح ادلوافقػػة ادلسػػبقة عػػ  علػو ككةػػ  الشػػرك صػػدار االػوص علػػمل  -

 ادلعلومات بشأف احلصوؿ كتقابو ادلواف  بيل ت
جتمعػات األصػلية  يثما يوطبق األمرت كرهوا بالتشري  االيت  ديد معػايري ك/أك عمليػات للحصػوؿ علػمل ادلوافقػة ادلسػبقة عػ  علػو أك القبػوؿ كادلشػاركة للم -

 ادلوارد اجليويةت  كاالية م  أجل احلصوؿ علمل
 ات كاةحة لاللتزاـ بشركط متفق عليها بصورة متبادلة ككةعهات كغلذ كة  هيه الشركط كتابة كؽلك  أف تتلم  مجلة أمور موها:إجراءكة  قواعد ك  -
 لتسوية ادلوازعاتت  كمان  ي  -
 ة الفكريةت بشأف تقابو ادلواف ت لا يف ذل   ديد العالقة بيوها كبل  قوؽ ادللكي ركطان شي  -
 لالبتخداـ الال ق م  جانذ طرؼ  ال ت إف كجدت  ركطان شي  -
  مػػ  بركتوكػػوؿ ناغويػػا بشػػأف احلصػػوؿ علػػمل ادلػػوارد اجليويػػة كالتقابػػو العػػادؿ كادلوصػػع للموػػاف 06بشػػأف التغيػػريات يف الووايػػات عوػػد االقتلػػاءت ادلػػادة  ركطان شيػػ -

 بيولوجيت مرج  بابق.تفاقية التووع الاالواشئة ع  ابتخدامها ادللحق ب
 تتمثل هيه التدابري يف: -3
 عادلية متعددة األطراؼ لتقابو ادلواف ت ةليآكة   -
 غرفة لتبادؿ ادلعلومات بشأف احلصوؿ علمل ادلوارد اجليوية كتقابو ادلواف تإنشاء  -
 .ادلرج  نفسهم  برتوكوؿ ناغويات  17ك14ك 10جليويةت ادلواد بتخداـ ادلوارد ااشفافية ادلتعلقة باليش م  أجل ةبط كة  زلطات خاصة بادلراقبة كالتفت -

4  - Thomas Burelli, «Faut-il se réjouir de la conclusion du protocole de Nagoya?», revue juridique 
de l’environnement 2012/1, p 84. 
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مػػ   شػيءمحايػة التوػوع البيولػوجي ت هػيه الصػكوؾ لثابػة ك ػائق جديػدة َف تلػع التفاقيػة عتػب كقػد أي 
رلموعػػػة مػػػ  القواعػػػد كاأل كػػػاـ  غطػػػ هبػػػات غػػػري أ ػػػا جػػػاءت لواةػػػي  جديػػػدةت  األ كػػػاـ ذات الصػػػلة

 احلفاظ علمل مكونات التووع البيولوجي.ع  موةوع  ادلستقلة

 ية التنوع البيولوجيطار المؤسسي الدكلي لحماالمطلب الثالث: ا 
اية ها اتفاقية محتكةعاليت  اذليئات ة التووع البيولوجيت موهاعم يمايم  اذليئات اليت تي الكثري توجد 

ومية ادلختصة )الفرع الثاين(ت كتوجد اذليئات ككؿ(ت كموها اذليئات الدكلية احلالتووع البيولوجي )الفرع األ
 ومية ادلختصة ) الثا(.كالدكلية غري احل

 يحماية التنوع البيولوجاتفاقية : الهيئات التي كضعتها الفرع األكؿ
مل توفيػي مػا جػاء يف نػص االتفاقيػة لقد كةع  اتفاقية محاية التووع البيولوجي  الث هيئػات تعمػل علػ

اذليئػػػة الفرعيػػػة مانػػػة االتفاقيػػػة ) انيػػػا(ت كال(ت أطػػػراؼ )أدلماربػػػة العديػػػد مػػػ  الوشػػػاطاتت كمػػػاتر األ ةػػػافةإ
 ) الثا(. رة التكوولوجية العلمية كالتقويةللمشو 

 طراؼمؤتمر األأكال: 
ت كموامػػات التكامػػػل داريػػة لالتفاقيػػة هػػػو مػػاتر األطػػراؼ الػػػيم يتػػألع مػػ  مجيػػػ  احلكومػػااذليئػػة اإل

ايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي دلػػػاتر عطػػػ  اتفاقيػػػة محأدق  علػػػمل ادلعاهػػػدةت كلقػػػد االػػػيت صػػػ قليميػػػةاالقتصػػػادم اإل
 :1قياـ لجموع الصال يات التاليةال بلطة طراؼاأل
ر فيها كيف التقارير ادلقدمة م   التهات كالواإاؿ به ادلعلومات ادلقدمة كفضات الشكل اليم    ديد -

 م هيئة فرعيةتأ
 بتعراض ادلشورة العلمية كالتقوية كالتكوولوجية ادلتعلقة بالتووع البيولوجيتإ -
 تمادهاتالوار يف البكتكوالت كتقدًن التوصيات باع -
 ةافية كاعتمادهاتفاقية كمرفقاهتا كيف ادلرفقات اإلالوار يف تعديالت االت -
 ةركرية لتوفيي هيه االتفاقيةت عتباذليئات الفرعية اليت تي  إنشاء -
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تفاقيػػة ائل الػػيت تشػػملها االمانػػة باذليئػػات التوفيييػػة لالتفاقيػات الػػيت تتوػػاكؿ ادلسػػاالتصػاؿ مػػ  خػػالؿ األ -
 تئمة للتعاكف معهاشكاؿ مالأ إقامةبغية 

 تغراض االتفاقيةأهبا بغية  قيق  كاالةطالعاذها ةافية قد يلـز اختإم تدابري أوار يف ال -

ادلاليػػة  ليػػةباآلكلويػػات البارليػػة ادلتعلقػػة كاألبػػضاتيجية تقريػػر السيابػػة كاإلطػػراؼ علػػمل يشػػرؼ مػػاتر األ  -
دلسػػاعلة ادلاليػػة مػػ  ري ادلتعلقػػة بتحسػػل اك ديػػد كيفيػػات احلصػػوؿ عليهػػات مػػ  قيامػػه باختػػاذ مجيػػ  التػػداب

العػاَفت  فظ كمحايػة التوػوع البيولػوجي يف مجيػ  موػاطق إبضاتيجية طراؼ ألجل توفيي طرؼ الدكؿ األ
كػػل مػػا بػػوح  الفرصػػة ألجػػل كةػػح برنػػام  عمػػل الػػدكؿ  طػػراؼ بػػاس يػػدعو مػػاتر األكعلػػمل هػػيا األ

 .1ادلشاركة ادلالية يف توفيي االتفاقية رف  نسذل

 االتفاقية أمانةانيا: ث
كرائفهػػا الرئيسػػية هػػي تواػػيو االجتماعػػات كمشػػركع الو ػػائق كمسػػاعدة احلكومػػات األعلػػاء يف توفيػػي 

 :2  كنشر ادلعلوماتت كتكلع لا يليبرنام  العمل كالتوسيق م  ادلوامات الدكلية األخرل كمج
 ت22يف ادلادة  كة  مجي  الضتيبات النعقاد ماتر األطراؼ كخدمتها ادلوصوص عليها -
 أداء الورائع اليت تواط هبا بوابطة أم بركتكوؿت -
 عداد تقارير ع  توفيي كرائفها لوجذ االتفاقية كتقدؽلها دلاتر األطراؼتإ -
تعاقديػة  تفاقػاتكاداريػة إلدخوؿ يف ترتيبػات ابيما التوسيق م  اذليئات الدكلية األخرل ادلختصةت كال  -

 اليةتقد يقتليها أدائها لورائفها بفع
 أداء مجي  الورائع األخرل اليت يقررها ماتر األطراؼت -

 الهيئة الفرعية للمشورة التكنولوجية العلمية كالتقنيةثالثا: 
 ت الدكؿ األعلاء ادلختصة يف اجملاالت ذات الصلةت كتلعذ دكران اهي هيئة مكونة م  خباء  كوم 
 :3العلمية كالتقوية كتكلع لا يلي ايايف تقدًن توصيات إُف ماتر األطراؼ بشأف القل رئيسيان 

 توفري تقييمات علمية كتقوية حلالة التووع البيولوجيت -
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 ديػػػد التكوولوجيػػػات كالدرايػػػة الػػػيت تتسػػػو باالبتكػػػار كالكفػػػاءة كاحلدا ػػػة فيمػػػا يتصػػػل بصػػػيانة التوػػػوع  -
ز كتطػػوير بػػائل تعزيػػك ف بػػبل ك أبػػداء ادلشػػورة بشػػإابػػل لالبػػتمرار ك البيولػػوجي كابػػتخدامه علػػمل ضلػػو ق

 كنقل تل  التكوولوجياتت
بػػػداء ادلشػػػورة فيمػػػا يتعلػػػق بػػػالبام  العلميػػػة كالتعػػػاكف الػػػدكِف يف رلػػػاؿ البحػػػ  كالتطػػػوير ذم الصػػػلة إ -

 بصيانة التووع البيولوجي كابتخدامه علمل ضلو قابل لالبتمرارت
طػراؼ كهيئاتػه الفرعيػة ألكادلوهجيػة الػيت يطر هػا مػاتر ا ةبئلة العلمية كالتقوية كالتكوولوجيػالرد علمل األ -

 .علمل اذليئة

 ة في حماية التنوع البيولوجيتصخالم الحكومية : الهيئات الدكليةالفرع الثاني
)أكال(ت  مػػو ادلتحػػدة للبيئػػةبنػػام  األكايػػة التوػػوع البيولػػوجيت  ميػػة ختػػتص يم كو يوجػػد هيئػػات دكليػػة 
 الدكليػػةوامػػة البحريػػة ادلالعادليػػة ) الثػػا(ت  ) انيػػا(ت موامػػة الصػػحة لألمػػو ادلتحػػدة موامػػة األغييػػة كالزراعػػة

 )خامسا(.موامة الضبية كالثقافة كالعلـو )رابعا(ت 

  UNEPمم المتحدة للبيئة برنامج األ: أكال
عليػػة احلفػػاظ تمػػ  الػػدكِف بأشػػعور اجمل بعػػدمػػو ادلتحػػدة يف محايػػة التوػػوع البيولػػوجي لقػػد شػػرع برنػػام  األ

بػػباب ادلاديػػة أللكالعمػػل علػػمل كةػػ   ػػد  تاإليكولوجيػػةكالوباتيػػة كالػػواو نػػواع احليوانيػػة مل األصػػواؼ كاألعلػػ
م عػتي ُف عقػد االتفاقيػات كادلػاترات الػيت عوة إيف الػد زلوريػان  عذ هيا اجلهػاز دكران للتغيري كاالنقراضت كلقد ل

 لػػوجييػػة التوػػوع البيو كؿ صػػ  دكِف حلماأصػػدار إل رى ٌلػػيولػػوجيت ككػػاف لػػه ذلػػ   يومػػا  ى يمايػػة التوػػوع الب
 .1ماتر ريو دغلانريكأ واء عقد 

تتلػػم   ػػالث مرا ػػلت اهتمػػ  ادلر لػػة خطػػة عمػػل شػػاملة  اجلهػػاز كةػػ  هبػػاات الػػيت قػػاـ كمػػ  ادلبػػادر 
مػػػا ادلر لػػػة الثانيػػػة عليػػػهت أ  ادلوػػػاطق الػػػيت تشػػػكل خطػػػران كُف بػػػالتعريع بأعليػػػة  فػػػظ التوػػػوع البيولػػػوجي يفاأل

علػػمل اػػة علػػمل ابػػتمرار بقػػاء ادلػػوارد البيولوجيػػة ادلرتبطػػة بالقلػػاء ارتبطػػ  لفػػاهيو احلمايػػة كالصػػيانة كاااف

                                                 
 العامػػػة رقػػػوت كادلتلػػػموة لقػػػرار اجلمعيػػػة 19/02/2008 ادلارخػػػة يفت Res/A/195/62ادلتحػػػدةت ك يقػػػة رقػػػو  لألمػػػوالو ػػػائق الرمسيػػػة للجمعيػػػة العامػػػة  -1

 .24ت د مو ادلتحدة للبيئةادلتلم  تقرير برنام  األت 2008 /19/12ت ادلارخ يف 62 د 195/62
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طػار التوميػة افاة علمل التووع البيولوجي يف إفارتبط  باا ةما ادلر لة الثالثالفقر ك سل رركؼ ادلعيشةت أ
 .1ادلستدامة

 عمل دائمػان يت فمػ  جهػة كػاف يسػتقرير احلماية للتوػوع البيولػوجفيما ؼلص  مزدكجان  البنام  عمل عمالن 
ُف توفري الوبائل القانونيػة الالزمػة للحفػظ كمػ  جهػة  انيػة البحػ  علػمل بػبل تطبيػق هػيه الوبػائل علػمل إ
موػه للوقػوؼ علػمل مػدل التػزاـ  طبيػق هػيه ادلخططػات كالػبام  يف الػدكؿ بػعيان رض الواق ت فكػاف يتػاب  تأ

االت التغيػري كاالنقػراض كاحلفػاظ مػ  مجيػ   ػ الدكؿ يف ااافاة علػمل عواصػر كمكونػات التوػوع البيولػوجي
 . 2علمل أرقامها األصلية

موػػب  كػػومي  إنشػػاءكومػػات بصػػحاب ادلصػػلحة كاحلهػػيا اجلهػػاز مجيػػ  الػػدكؿ األطػػراؼ كأ كمػػا دعػػمل
ت يهػػػتو لسػػػائل  فػػػظ يكولوجيػػػةاإل دكِف للعلػػػـو كالسيابػػػات يف رلػػػاؿ التوػػػوع البيولػػػوجي كخػػػدمات الػػػواو

االتفاقية كمجي  البام  كادلشاري  ادلتعلقة باحلفظت كما إبضاتيجية توفيي  كصيانة التووع البيولوجيت كمتابعة
إبػػضاتيجية الػػدعو ادلػػاِف لتوفيػػي بادػػاه البلػػداف الواميػػة فيمػػا يتعلػػق  اومػػات اللتزاماهتػػكعلػػمل توفيػػي احل كقػػع

 .3التووع البيولوجي

  FAO ألمم المتحدةل غذية كالزراعةمنظمة األثانيا: 
احلفػاظ ي ك الزراعػج ا اإلنتػالعمػل علػمل زيػادة لسػكاف العػاَف ك التغييػة ستول ادلعيشػة ك رف  م ألجلتعمل 
األغييػػة مػػػ  التلػػوث بوابػػػطة ك  الضبػػةادلعػػػايري ادلتعلقػػة يمايػػة ادليػػػاه ك كةػػع    يػػ ت الطبيعيػػػة واردعلػػمل ادلػػ

ك سػل مجيػ   راعػيتالز ج ا اإلنتػنواع اجلديدة م  الوباتات كابتعماؿ طرؽ جديػدة يف ت كتبادؿ األاتدادلبي
 .4مساؾ كالغاباتأنواع ادلزارع كمصايد األ

                                                 
 .383ص  ت2013ة كالوشر كالتوزي ت اجلزائر نصر الدي  هووينت احلماية الراشدة للسا ل يف التشري  اجلزائرمت دار هومة للطباع -1

 .385ادلرج  نفسهت ص  -2
موب  كومي دكِف للعلـو كالسيابات يف إنشاء   ادلخصص للوار يف صلحة ادلتعدديمو ادلتحدة للبيئةت االجتماع احلكومي الدكِف ألصحاب ادلبرنام  األ -3

 .20ت ص UNEP/IPBES/1/6ت ك يقة رقو 2008نوفمب  12ك11يكولوجيةت بوتراجايات ماليزيات لتووع البيولوجي كخدمات الواو اإلرلاؿ ا
جامعػػة زلمػػد خيلػػر  ت14كوميػػة يف محايػػة البيئػػة مػػ  التلػػوثت رللػػة الفكػػرت العػػدد علػػواين مبػػارؾت دكر ادلوامػػات الدكليػػة ادلتخصصػػة كادلوامػػات غػػري احل -4

 .616بسكرةت ص 
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رة ت بػػأف األنشػػطة الػػيت يقػػـو هبػػا بشػػأف ااافاػػة علػػمل القػػد1972قػػرر رللػػة موامػػة الفػػاك يف عػػاـ ف  
كمػػ  ادلبػػادرات الػػيت نسػػانيةت ذات عالقػػة كطيػػدة بالبيئػػة اإل اؾاألمسػػنتاجيػػة للثػػركات الزراعيػػة كالغابػػات ك اإل

 : 1حلماية التووع البيولوجي قام  هبا ادلوامة
ف الػػػدكِف يف رلػػػاالت أبرمػػ  ادلوامػػػة مػػ  برنػػػام  األمػػو ادلتحػػػدة للبيئػػة مػػػيكرة تفػػاهو خبصػػػوص التعػػاك  -

  .ات علمل ادلستول الدكِف أك الوطينادلابسك  التعاكف لتطوير القانوف الدكِف للبيئةت متعددة موها

ت 1992ادلوعقػػػد يف ريػػػو دغلػػػانريك التوميػػػة ك  ئػػػةيف التحلػػػري دلػػػاتر األمػػػو ادلتحػػػدة  ػػػوؿ البي هاسػػػاعلتم -
 الزراعة.عمل ادلعوية بالتلوث البيولوجي كاايطات كالغابات ك شارك  يف العديد م  رلموعات الك 

ت  ي  ت  درابػة أبػباب 1991شارك  يف انعقاد ادلاتر العادلي السادس للغابات يف بارية عاـ  -
طرية الػيت هتػدد البيئػة البيػة كمكوناهتػا وؿ ذليه الااهرة اخلمت كة  احللع الغاباتت ك ا كموها قطالتصحر 
 .2تفاقية الدكلية للتصحراالإبراـ يف  باعل  كماالطبيعيةت  

 WHOمنظمة الصحة العالمية  :الثاث
ابػتدامة لزيػادة  امػة يف محايػة ك سػل صػحة احليػوافهو ادلواتسػ :صػحة الحيػوافدكرىا في حمايػة  -2
يف موائلهػػػػا األصػػػػلية أم التشػػػػجي  علػػػػمل بقائهػػػػا كالعمػػػػل علػػػػمل تكا رهػػػػا يف موئلهػػػػا  نتػػػػاج الثػػػػركة احليوانيػػػػةإ

ان يف الكثػري مجػاِف لقطػاع الزراعػة أمػران مهمػحليوانيػة يف الوػات  االػي اإلكليل  تعٌد مساعلة الثركة ات الطبيعي
يػػواف كتػػوفري كػػل لتابعػػة صػػحة احل خاصػػان  بػػاس كةػػع  ادلوامػػة برنارلػػان ت كعلػػمل هػػيا األمػػ  البلػػداف الواميػػة
 تعلػمل بقائػه كابػتمراره مػراض الػيت تشػكل خطػران خاصػة مػ  انتقػاؿ األ فاة عليػه صػحيان ببل الوقاية للمحا

  : 3كم  بل اجلهود اليت قام  هبا ادلوامة
وانيػػة كالوباتيػػة العػػابرة للحػػدكد صػػحة احليػػواف يف ناػػاـ الوقايػػة مػػ  طػػوارئ اآلفػػات كاألمػػراض احلي دراجإ -

 كالوقايػة موهػا مػراض احليػوافأرصػد جػل يات التدخل السػري  مػ  ألآي  تسعمل لتطوير يلدل ادلوامة 
 .بشأ انيار ادلبكر اإلإصدار ك 

                                                 
 .12التيليل دت ص  تCL 144/9 (C 2013)/20) اعة لألمو ادلتحدةت الو يقة رقو موامة األغيية كالزر  -1
 .13ص ادلرج  نفسهت  -2
 دقيقةت  21:45ت علمل الساعة 2018مارس  02دلوق  ا زيارة تاريخحة العادليةت التووع البيولوجيت موامة الص -3

http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar.  

http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar
http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar
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كةػ  مػوه  دقيػق كجػدم يلػم  الوتػائ  ادلػراد التوصػل ذلػا موػه  الغايػة تدارة أزمات السلسػلة الغيائيػةإ -
ذلػ  مػ  ض صػحة احليػوافت نػواع التهديػدات الػيت تعػض ميػ  التخصصػات ادلالئمػة لكػل أم  خالؿ د

 بصورة متكاملة. كاالبتجابةنيار ادلبكر كالتأهذ خالؿ دم  الوقاية كاإل
كهػو يعمػل  تبتجابة العاجلة لدل ادلوامةرة أزمات صحة احليواف ك دة االداإمركز  بالتوسيق م  عدٌ ت -

 .1ررنتشار أمراض احليواف عالية اللا  احلكومات م  أجل مو  أك تقليص ُف جوذ مإجوبان 

لبلػداف علػمل تقـو ادلوامػة يف رلػاؿ محايػة الصػحة الوباتيػة بتقػدًن الػدعو ل: دكرىا في حماية النباتات -2
نتاجية اااصيل بابتخداـ    إكتعزز  مراضتككقاية الوباتات م  األ نتاج اااصيل ادلستدامةإير ناو تطو 

كتسػػخري   محايػػة ادلػػوارد الطبيعيػػة احلفػػظ كالومػػو مػػ  أجػػل زراعػػة زلاصػػيل صػػحية كقػػادرة علػػمل الصػػمود مػػ
ادلتكاملػة لففػات الػيت اإلدارة بضاتيجيات بوابطة كة  برام  كإ ت كيتو ذل يكولوجيةخدمات الواو اإل
 .2تركز علمل الوقاية

  IMO المنظمة البحرية الدكليةرابعا: 
مػػور كادلسػػائل األ بيولػػوجي البحػرم يف  ديػػد مجيػػ تص هػػيه ادلوامػػة يف رلػػاؿ ااافاػة علػػمل التوػػوع الختػ

يكولػوجي إلالفوية اليت ذلا عالقة بأم  مياه البحار م   وادث السػف  كمػا تسػببه مػ  تلػوث ذلػيا الوبػط ا
اية ُف الدعوة لعقد اتفاقيات كماترات تعم يماحليواين كالوبابت كما تقـو يف إطار نشاطها إالغين بالتووع 

 .3ؼلص محايته ماق  علمل الدكؿ فياليت ت تالوبط البحرم ك ديد مجي  االلتزاما

  UNESCO منظمة التربية كالثقافة كالعلـوخامسا: 
بشػأف التوػوع التوػوع البيولػوجي كاليونسػكو برنارلهمػا ادلشػضؾ وانذ التعػاكف بػل أمانػة اتفاقيػة تشمل ج

وكاالت ادلعوية بعقػد كما تعمل أمانة اتفاقية التووع البيولوجي يف اللجوة ادلشضكة بل ال  البيولوجي كالثقايفت
 .4عمل فيه اليونسكو كجهاز للتوسيقاألمو ادلتحدة للثقافة يف خدمة التومية ادلستدامة اليم ت

                                                 
 ت مرج  بابق.http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/arت موامة الصحة العادليةت التووع البيولوجي-1
 ادلرج  نفسه. -2
 .08ت ص 2018ت 17عماؿت العدد يماية البيئةت رللة القانوف كاألكايف احلاجةت االهتماـ الدكِف  -3
بادت آ تعلقة بالتووع البيولوجيت التعاكف م  االتفاقيات األخرل كادلوامات كادلبادرات الدكليةت االجتماع احلادم عشرت  يدرماتر األطراؼ يف االتفاقية ادل -4

 .03ت ص UNEP/CBD/COP/11/17ت ك يقة رقو 2012أكتوبر  19 -8اذلودت 

http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar
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وةػػوع الثقافػػة يت تػػربط محايػػة التوػػوع البيولػػوجي لكقػػد شػػارك  اليونيسػػكو يف العديػػد مػػ  ادلبػػادرات الػػ
 :1كالتعليو

ة ادلشػػضكة بػػل الوكػػاالت يف مقػػر اليونسػػكو للجوػػ 2011شػػارك  األمانػػة يف االجتمػػاع السػػووم لعػػاـ  -
يف بػػاريةت الػػيم يتػػألع مػػ   لقػػة عمػػل مشػػضكة بػػل الوكػػاالت بشػػأف معاجلػػة التوػػوع البيولػػوجي مػػ  

 .2011 نوفمب 17تومية ادلستدامة اليت عقدت يف خالؿ الثقافة يف خدمة ال

ل التوػػػػػوع البيولػػػػػوجي جػػػػػمػػػػػ  أنػػػػػوفمب  18اجتمػػػػػاع اللجوػػػػػة ادلشػػػػػضكة بػػػػػل الوكػػػػػاالت يف  شػػػػػارك  يف -
 .2011الثقايف

يف  مانػػة كادلوامػػةطػػار تبػػادؿ الشػػراكة بػػل األيف إ أمانػػة اتفاقيػػة التوػػوع البيولػػوجي بػػدكرها شػػارك كمػػا  -
التثقيػػع يف رلػػاؿ التوػػوع البيولػػوجي الػػيت  بعوػػواف ت لقػػة عمػػل دكليػػة للػػتعلو يف رلػػاؿ التوػػوع البيولػػوجي

 .2012 مام 4إُف  2عقدت يف بارية م  

 في حماية التنوع البيولوجي المختصة حكوميةال: الهيئات الدكلية غير فرع الثالثال
ملتػزمل لبػادئ اتفاقيػة  عػم يمايػة التوػوع البيولػوجيوميػة تي كموامة دكليػة غػري   28توجد أكثر م  

واع محايػػة التوػػوع البيولػػػوجيت فهػػدؼ هػػيه اذليئػػػات كا ػػدو يتمثػػػل يف احلفػػاظ علػػمل األصػػػواؼ الوباتيػػة كاألنػػػ
هػػداؼ أخػػرل تسػػعمل للبلػػوغ إليهػػات كهػػي الػػيت تشػػكل اإليكولوجيػػةت كمػػا ذلػػيه اذليئػػات أ احليوانيػػة كالػػواو

رعاية مباشرة لعواصر كمكونات التوػوع  ـت كاقتصر يثوا علمل اذليئات اليت تقدالسبذ الرئيسي كراء إغلادها
موامػػة ك  ) انيػػا(ت يػػور الدكليػػةموامػػة  يػػاة الطك كال(ت )أ التحػػالع مػػ  أجػػل كقػػع االنقػػراضكالبيولػػوجيت  

 )رابعا(. نواع الوادرةموامة  فظ األك  احلفظ الدكلية )  الثا(ت

 التحالف من أجل كقف االنقراض :أكال
ة االنقػػػراضت الػػػيت تلحػػػق ألجػػػل كةػػػ   ػػػد لاػػػاهر  اإلمكانيػػػاتعلػػػمل تػػػوفري مجيػػػ   2يعمػػػل هػػػيا اجلهػػػاز

طػػراؼ خللػػق بػػبل احلفػػظ بالشػػراكة مػػ  مػػاتر األ نػػواع احليوانيػػةت كلقػػد عمػػللجمػػوع األصػػواؼ الوباتيػػة كاأل
صػػػحاب ادلصػػلحة يف رفػػ  نسػػبة الػػػدعو ب االنقػػراضت كمػػػا دعػػمل مجيػػ  الػػدكؿ أادلسػػتداـ كالتعريػػع بأبػػبا

                                                 
االجتمػػاع احلػػادم عشػػرت مرجػػ  ت األخػػرل كادلوامػػات كادلبػػادرات الدكليػػةت مػػاتر األطػػراؼ يف االتفاقيػػة ادلتعلقػػة بػػالتووع البيولػػوجيت التعػػاكف مػػ  االتفاقيػػا -1

 . 08ص ت بابق
 .07ص ادلرج  نفسهت  -2
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إبػػضاتيجية مل  قيػػق كتوفيػػي صػػواؼ كالعمػػل علػػجػػل الػػتمك  مػػ  ابػػتدامة األنػػواع كاألألادم ادلعوػػوم كادلػػ
عوػواف  طػراؼ  ػ وع البيولػوجي الػيم نامػه مػاتر األحلفظ التواحلفظت كشارؾ يف ملتقمل التعاكف الدكِف 

 .1حلماية التووع البيولوجي التعاكف م  االتفاقيات األخرل كادلوامات كادلبادرات الدكلية

  منظمة حياة الطيور الدكلية :ثانيا
 مجيػ  دكؿ تاب  هيه ادلوامة  ياة الطيور يف مجي  مواطق العاَف بوابطة شبكات الرصد ادلتواجدة يفتي 
ت كمػ  مهامهػا خاصة يف موائل عيشيها كتكا رها أم أ ا تتب  ادلوائل الػيت تتخػيها الطيػور مكانػان ذلػا عاَفال

األرقػػاـ الفعليػػة   صػػاءعيشػػهات كمػػا تقػػـو بإكمسػػاكوها كظلػػط نػػواع الطيػػور ك ديػػد موائلهػػا التعريػػع جبميػػ  أ
كمػػا ادلهػػددة بػػاالنقراض كبشػػدة االنقػػراضت   صػػوع فيػػه الطيػػورجػػدكؿ تي  للطيػػور لختلػػع أصػػوافهات كتربػػو

نػػػواع الطيػػػور ادلهػػػددة بػػػاالنقراض قائمػػػة احلمػػػراء الػػػيت تقػػػـو جبدكلػػػة أتلتػػػـز بتقػػػدًن معلومػػػات بصػػػفة دكريػػػة لل
 .2كبشدة االنقراض

 منظمة الحفظ الدكلية :ثالثا
راؼ يف تعزيػز بػبل طػايػة التوػوع البيولػوجي كمػاتر األمانػة اتفاقيػة محتعمل هػيه ادلوامػة بالشػراكة مػ  أ

جهػػػػزة الػػػيت تبحػػػػ  يف ادلعلومػػػات اخلاصػػػػة لعديػػػد مػػػ  األ فػػػظ مكونػػػات التوػػػػوع البيولػػػوجيت كللموامػػػػة ا
كمػػػا   تعلػػػمل بقائهػػػا ان باألرقػػػاـ كظلػػػط عػػػيش احليوانػػػات كالوباتػػػات ك ديػػػد مجيػػػ  العوامػػػل الػػػيت تشػػػكل خطػػػر 

تعلػػق لسػػألة احلفػػظ بالشػػراكة موعػػة مػػ  ادلشػػاري  ت ػػددت مجيػػ  الفػػاعلل يف احلفػػظت ككةػػع  ادلوامػػة رل
 : 3طراؼم  ماتر األ

 كة  شبكة عادلية للحفظت -

 ة اخلاصة باحلفظ.يالشبكة العادلية للمحميات الطبيع إقامةمشركع  -

 

 
                                                 

ادم عشػػرت مرجػػ  مػػاتر األطػػراؼ يف االتفاقيػػة ادلتعلقػػة بػػالتووع البيولػػوجيت التعػػاكف مػػ  االتفاقيػػات األخػػرل كادلوامػػات كادلبػػادرات الدكليػػةت االجتمػػاع احلػػ -1
 .07ص بابقت 

 .09ادلرج  نفسهت ص  -2

 .10ص ت نفسهادلرج   -3
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 نواع النادرة منظمة حفظ األرابعا: 
 غػػػرينػػػواع الوػػػادرة ل علػػػمل التػػػدقيق الرقمػػػي يف مجيػػػ  األتعمػػػ  يػػػ  تكُف صػػػائي بالدرجػػػة األإعملهػػػا 

احلفػػظت الػػيت تسػػعمل مػػ  خالذلػػا إُف متابعػػة إبػػضاتيجية توفيػػي خطػػة ك جػػودة بكثػػرةت كارتبطػػ  مهامهػػا بو ادل
ائهػػات كشػػكل  هػػيه ادلوامػػة نػػواع الوػػادرة كالعمػػل علػػمل تكا رهػػا كتػػوفري ادلوػػاخ ادلالئػػو لعيشػػها كبقتواجػػد األ

 .1نواع الوادرةرقاـ احلقيقة  وؿ األأخي األ طراؼ يفمرجعية أبابية دلاتر األ

 لحماية التنوع البيولوجي الداخليةالقانونية : القواعد الثانيالمبحث 
 تالتصػػػورم يف اإلطػػػارالتوػػػوع البيولػػػوجي كصػػػيانة يمايػػػة  داخليػػػة ادلتعلقػػػةال القانونيػػػة القواعػػػد توحصػػػر

ع علػػمل التوػػو  كمحايػػة جػػل صػػوفألكالػػبام  الػػيت تلػػعها الدكلػػة  بػػضاتيجياتاخلطػػط كاإل رلمػػوعيف  ادلتمثػػل
لمل ادلدل الطويل كادلتوبػط ع تاإليكولوجيةكالواو  وائلادلالتووع علمل مستول ول األنواع كاألصواؼ ك مست

و كمػػا يػػت  (،كؿادلطلػػذ األ) إلطػػار التصػػورم الػػداخلي حلمايػػة التوػػوع البيولػػوجيبات كهػػو مػػا يعػػرؼ كالقصػػري
موعػػػة مػػػ  القواعػػػد القانونيػػػة عػػػ  طريػػق رلاإليكولوجيػػػة يػػػة كاألنػػػواع احليوانيػػة كالػػػواو محايػػة األصػػػواؼ الوبات
ع البيولػػوجي حلمايػػة التوػو  الػداخلي القػانوين اإلطػػارُف إتطػرؽ ن األمػر الػيم غلعلوػػا تالصػادرة يف هػيا الشػػأف

كمػػا تشػػمل ت  للكشػػع عػػ  القواعػػد ادلسػػتحد ة مػػ  قبػػل ادلشػػرع اخلاصػػة باحلمػػػاية ذلػػ  ت)ادلطلػػذ الثػػاين(
ت طػػار القػػانوف علػػمل محايػػة التوػػوع البيولػػوجيالػػيت تعمػػل يف إ تكاإلدارا الداخليػػة األجهػػزة القواعػػد القانونيػػة

  (.الثال ادلطلذ )يي  بوكشع ع  دكر اإلدارة يف محاية التووع البيولوجي 

 حماية التنوع البيولوجيل الداخلي التصورم طارا  :كؿمطلب األال
اإلدارة عتباره زلػور  قيػق اب تماية كصيانة التووع البيولوجيبتشرافية حليعتب التخطيط أهو القواعد اال

فلقد تطرق  اتفاقية محاية التووع البيولوجي ألعلية التخطيط مػ  أجػل محايػة  تادلستدامة للموارد البيولوجية
 عواصر كمكونات التووع البيولوجيت م   ي  الوص علمل ةركرة كجوده قبػل اختػاذ أم إجػراء آخػر كػافت

كجػػذ التطػػرؽ إُف  ذلػػيات ادلسػػتقبليدارة ربػػو خريطػػة للعمػػل لػػإلادلعطيػػات ادلتػػوفرة  ػػ  يتسػػم  يبػػم علػػمل ك 
 ت)الفػػػرع الثػػػاين(دكر التخطػػػيط البيئػػػي يف محايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي  الػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي )الفػػػرع األكؿ(ت 

 .فرع  ال (ال) سلططات محاية التووع البيولوجي
                                                 

ص ت مرجػ  بػابقت 11ماتر األطػراؼ يف االتفاقيػة ادلتعلقػة بػالتووع البيولػوجيت التعػاكف مػ  االتفاقيػات األخػرل كادلوامػات كادلبػادرات الدكليػةت االجتمػاع  -1
12. 
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 كؿ: حالة التنوع البيولوجيالفرع األ
يف اجلزائػر أنػه يلػو العديػد مػ  األنػواع كاألصػواؼ احليوانيػة كالوباتيػة كسلتلػع  ما ؽليػز التوػوع البيولػوجي

تتمثل يف ببعة أنواع م  الواو ت قليميهاإمتداد اامة البيئية علمل نئوات احلية األخرل كرلموعة م  األالكا
 .) انيا(كولوجية اإليت كالتووع يكوف علمل قسمل التووع يف األنواع )أكال(ت كالتووع يف الواو يكولوجيةاإل

 التنوع في األنواع :أكال
 طبيعيػان  نباتيػان صػوفا  3139 واِف  فيوجد يف اجلزائرت 2يف الطبيعة ةاألصواؼ ادلوجود 1تووعبه يقصد 

فيوجػػػد  ػػػواِف  أغلبهػػػا للزيوػػػةت أمػػػا الوباتػػػات السػػػا لية كادلائيػػػة غػػػري معركفػػػة كثػػػريان  3دخػػػيالن  صػػػوفان  5128ك
 صػػوع مسػػتوط  168صػػوع قريػػذ مػػ  الوػػدرة ك 35ادرت كصػػوع نػػ 647صػػوع جػػد نػػادر ك 289

نبتة م   1699نبات مفيد ك 3235ات غابيةت موها لو الصووبر الووميدم كاألرز األطلسي كهي نباتي
صػػػوع مػػػ   495جلػػػرد بػػػتعماؿ طػػػيب كعطػػػرم كغػػػيائي مثػػػل العرعػػػر كالػػػزعضت يف  ػػػل أ صػػػ  عمليػػػة اا

نػوع  7000بل  عػدد أنػواع الوباتػات  ػواِف ة ادلغرب يي  يف دكل ت كالعدد يقضب كثريان 4الوباتات السامة
لعػػػاـ يشػػػري التقريػػػر الػػػوطين اخلػػػامة حلمايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي يف ادلغػػػرب علػػػمل أف ادلعػػػدؿ ات ك مػػػ  الوباتػػػات

 .5م  الوباتات بادلائة 20ك م  احليوانات بادلائة11صل إُف ك  للتوط  م  بل هيه األرقاـ

                                                 
خػػتالؼ بػػل ك االأالعائلػػة الوا ػػدةت صػػواؼ ألوا ػػد كهػػو مػػا يسػػممل بالتطػػابق بػػل اك التجمػػ  أفػػراد داخػػل الصػػوع الوا ػػد كتوػػوع ادلور ػػات الػػيت ػلملهػػا األ  -1
موعػػات القػػدرة علػػمل التكيػػعت ك التجمػػ  الوا ػد كهػػو مػػا يسػػممل بعػػدـ التطػابق بػػل العائلػػة الوا ػػدةت كيعطػػي هػيا التوػػوع للمجأفػراد داخػػل الصػػوع الوا ػػد األ

 كان  موجودة.  صواؼأف ختتفي أصواؼ جديدةت كما ؽلك  أف تاهر أكؽلك  
- Christine Henon, « Chapitre 8, Australien aboriginal knowledge, protection of natural resources, 
rights, biosafety », Journal International de Bioéthique 2006/4 vol 17, p 133. 
2  - Patrick Blandin, op Cit , p 22. 

د تصػبح غازيػة متطفلػة هو اليم يتو نقله إُف خارج نطاؽ توزيعه الطبيعيت أما األنواع الدخيلة الغازية فعبارة ع  أنواع غريبػة قػ الوبات أك احليواف الدخيل - 3
ليديػة ةػافتها إُف موئػل جديػد يفتقػر إُف العوامػل التقإكاحليوانػات األصػلية األخػرل عوػد  نتشار عػ  طريػق مزامحتهػا كتوافسػها الشػديد مػ  الوباتػاتأك بريعة اال

لحفاظ علمل التوػوع لادليكرة التوجيهية السادبة ت لتووع البيولوجي العادليعلمل اكبري   خطر الغازية يف الوق  احلاِف مصدرللتحكو فيهات كتعتب األنواع الدخيلة 
 .23ت ص ت مابسة التمويل الدكلية رلموعة البو  الدكِف2007يوليو  31ادلستدامة للموارد الطبيعيةت البيولوجي كاإلدارة 

 .432ت ص البيئةك ت كزارة هتيئة اإلقليو 2005جلزائر بوة تقرير  وؿ  الة مستقبل البيئة يف ا -4
 م  أكب ادلواطق ادلوصوفة بالتوط ت  ي  بجل  أكب الوسذ ادلتعلقة بالتوط ت بالوار إُف الدكؿ اجملاكرة ذلاتتعتب دكلة ادلغرب  -5

 - 05  ème rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique/ 
Maroc,  Mai 2014, p 25. 
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 هػالثػدييات موصػوع مػ  ا 117كجػود  إُفيف اجلزائػر ملية اجلػرد كصل  عاحليوانات  كفيما ؼلص
صػػػػوع مػػػػ   20000كصػػػػوع مػػػػ  الزكا ػػػػع  29افري كصػػػػوع مػػػػ  العصػػػػ 336صػػػػوع يػػػػرمت ك 11

نػوع مػ  األمسػاؾ  164 ت كهوػاؾ1نواع كاألصػواؼ احليوانيػة األخػرلرقو مرتفػ  مقارنػة بػاأل كهو تاحلشرات
م  العلق احليواين البحرمت  نوع 30عيش يف ادلياه العيبةت كنوع م  األمساؾ اليت ت 30كالعايمة  البحرية

 14بػتوائية كمػ  األصػواؼ االبادلائػة  15م  األصػواؼ ادلتوبػطة ك بادلائة 25أما الوباتات ادلائية فتمثل 
 بادلائػػة 33ركأبػػيوية كمػػ  األصػػواؼ األك  بادلائػػة 12لعاليػػة ادلػػوط  كشػػبه ادلوطويػػة كمػػ  األصػػواؼ ابادلائػػة 

قػدر كت ت2ػلدد أصػلها البيػوجغرايف باللػبط تو يق ذلا إجراء ال تتوفر علمل  بادلائة 04سلتلفة ك ذات أصوؿ
ختالفهػػػا ايػػػة علػػػمل ألػػػع نػػػوع مػػػ  احليوانػػػات البيػػػة كالبحر  24000عػػػدد األصػػػواؼ احليوانيػػػة يف ادلغػػػرب 

 .3ئلهاختالؼ مو اك 

د السػػم  كالالفقاريػػات يألػػع طػػ  قابلػػة لصػػ 40ُفإ 30واِف يػػة يف اجلزائػػر كتقػػدر الثػػركة الصػػيدي
ألػع  120إُف  100مػ  ت ك ألع ط  م  األصػواؼ ادلختلفػة مػ  السػم  الصػغري 34ُف إ 32ك واِف 

عوابػػة ك تػػوم تتػػوافر علػػمل شػػعذ مرجانيػػة تتػػد مػػ   ػػدكد دكلػػة تػػونة إُف كمػػا طػػ  مػػ  األكقيانوبػػياتت  
 .5عة ادلرجافيف صوا تعمل عمومان سكييف شواطئ القالة  ادلوجود 4رعلمل ادلرجاف األمح

 ا يكولوجيةالتنوع في النظم  :ثانيا
ُف الغػرب علػمل البحػر إم  الشػرؽ السا ل ت كؽلتد ²كو 2  381 741تد اجلزائر علمل مسا ةت

 تيكولوجيػػػةتوػػػوع الػػػواو اإليف  بػػػبذ تشػػػكل جزائػػػرللفالرقعػػػة اجلغرافيػػػة  ت²كػػػو 1622بػػػيض ادلتوبػػػط األ
تطػل علػمل  ػالث كجهػات ت فهػي اإليكولوجيػةيف الػواو  بتوػوع تتػاز  يػ  كيل  الوةػ  يف دكلػة ادلغػرب

                                                 
 .434ت ص مرج  بابقت 2005تقرير  وؿ  الة مستقبل البيئة يف اجلزائر بوة  -1
 .164ص ادلرج  نفسهت  -2

3 -  05 ème rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique/ 
Maroc, op Cit, p 25. 

 يػ   عبارة ع  مستعمرات لكائوات  ية تومو كتتلصق بالقاع يلو كػل موهػا ادلئػات بػل اآلالؼ مػ  احليوانػات الصػغرية كالدقيقػة جػدا تسػممل بوليبػاتت -4
نوع ادلرجػافت كيتكػوف جسػو البوليػذ مػ   ػالث موػاطقت  ختالؼاؼلتلع شكلها كتكويوها اخلارجي ب يشضؾ كل بوليذ م  ناائره يف تكوي  مستعمرة كا دة

ت اذللػو ُف هيكػل ادلسػتعمرةت كموطقػة اجلػيع الػيت  تػوم علػمل التجويػع ادلعػدم للحيػواف  يػ  تػتو عمليػاإك أدة كهي اليت تثبػ  احليػواف للقػاع موطقة القاع
جػابر بػاَف القحطػاينت ت ذرع  ػيط بفتحػة الفػوك األألمل عػدد مػ  الزكائػد  توم ع علمل جزء م  جسو احليواف  ي أك القرص كهي أكالتكا رت كموطقة التاج 

 .  13664ت العدد 2017جانفي 19 ول يوانات البحريةت رللة الرياضت اإلادلرجاف يعيش يف ادلواطق الباردة كيتغيل علمل احل
 .434ت مرج  بابقت ص 2005بوة  تقرير  وؿ  الة مستقبل البيئة يف اجلزائر -5
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صػػواؼ الوباتيػػة كاحليوانيػػة بالوسػػبة جملمػػوع األ هامػػان  الػػيت تشػػكل مػػوئالن  يريػػة غويػػة بػػالتووع احليػػواين كالوبػػاب
 :يف اجلزائراإليكولوجية الواو تووع كعليه بوعرض  ت1كمتطلبات عيشها

الػيت مت تأكيػدها بعػد  3080 موهػاموطقػة  3183 تلػو :البحريػة كالسػاحليةا يكولوجيػة م النظ -2
 713 بػػادلقابػل الوباتػات البحريػة يف  كتقػدرعائلػةت  655ك جوسػان  720ه الثركة تلو ت هي1980بوة 
كالتوػػوع البيولػػوجي الكلػػي ادلعػػركؼ يف الواػػاـ البيئػػي عائلػػة مػػ  الطيػػورت  38ك جوسػػان 71رلمعػػة يف  نوعػػان 

 جوسػػػػان  950 مػػػػ  رلمػػػػوع 414و يقهػػػػا ت كالػػػػيت مت تنوعػػػػان  4150 بػػػػػزائػػػػرم يقػػػػدر البحػػػػرم السػػػػا لي اجل
  .2البيولوجي الفعلي باللبط أبرةت كلك  غلذ التأكيد علمل أف هيه األرقاـ ال تعكة التووع 761ك

رتفػاع امػ  األصػواؼ مػ   2800 البيئػي الصػحراكم الوبػط يلػو :الصحراكيةا يكولوجية النظم  -1
مػ   نوع 150هواؾ أكثر م  ك  ديدة م  خالؿ البح  كالتوقيذتع جنوا أكتشاؼ ا يتو ك  تمعدؿ التوط 

الثػدييات داخػل احلػدكد اجلغرافيػة للمتوزهػات الوطويػة للتابػيلي نػاجر )كاليػة إليػزم(  مػ نوع  40ك الطيور
كجػػود الفهػػد يف كمت تأكيػػد  تباجللفػػة(ميػػة الصػػيد )كزل بادلسػػيلة(كزلميػػة مرغػػذ ) ورابػػ (كاذلقػػار )كاليػػة ت
 .3نقراضكاال معرةة خلطر التغيري مجيعهاك  هيه ادلواطقت

كسلتلػػع عػػ   بتوػػوع بيولػػوجي مهػػو يةبهسػػلااإليكولوجيػػة تتميػػز الػػواو  :السػػهبيةا يكولوجيػػة الػػنظم  -3
 بػػه دجػػتو   يػػ ت غػػريه مػػ  الػػواو اإليكولوجيػػة مػػ   يػػ  عػػدد كنػػوع األصػػواؼ كاألنػػواع ادلوجػػودة بداخلػػه

                                                 
فريقيػةت بػل ر  مػ  القػارة االادلغرب م  بل بػار )الوقػاط السػاخوة( التوػوع البيولػوجي يف موطقػة البحػر األبػيض ادلتوبػطت كتقػ  يف الػرك  الشػماِف الغػ تعتب -1

ت ²كػػو  3446لػػه فريقيػػا كأكركبػػات بشػػريط بػػا لي يبلػػ  طو االطػػرؽ غربػػات كتتمتػػ  ادلغػػرب لوقػػ  جغػػرايف متميػػز يف مفػػضؽ ° 17ك° 1مشػػاال كبػػل ° 36ك° 21
بػػل البحػػر األبػػيض ادلتوبػػط إُف  قلػػيو ادلملكػػة ادلغربيػػة عوػػد تقػػاط  كػػبل رلموعػػات متميػػزة جػػدان إض ادلتوبػػط كااػػيط األطلسػػيت يقػػ  كفتحػػة علػػمل البحػػر األبػػي

 ت اجلووب الشرقيالشماؿ كالغرب كاايط األطلسي يف الشماؿ الغر ت كعلمل  افة الصحراء م  
04 - ème rapport national sur la mise en oeuvre de la Convention sur la Diversité Biologique, 

Maroc, Mars 2009, p 08. 
2 - 5ème rapport national, sur la mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique au 
niveau national, ministère de l’amenagement du territoire et de l’environnement, Décembre 2014, 
p 51. 
3 - le plan d’action national provisoire direction générale des forts ت  algérien 2003, p 21. 
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ذلػػ  للضكيبػة القدؽلػػة  رجػ صػواؼ الوباتيػة كاحليوانيػػةت كي  األفيهػػا العديػد مػػ عػيشترابيػة عميقػػة تمسػا ات 
 . 1لاركؼ ادلواخية الزراعية ادلالئمة يف هيه ادلواطقل

يوجػػػد عػػػدد كبػػػري مػػػ  األشػػػجار كالشػػػجرياتت كمػػػ  بػػػل األصػػػواؼ  :الجبليػػػةا يكولوجيػػػة الػػػنظم  -4
صػل أصػواؼ ادلشػجرة ذات األ مػ  ائػةبادل 70ك واِف  يف ادلواطق اجلبليةت نوع 52علمل ادلزركعة مت العثور 

 .2جزائرم

مػػ  أمسػػاؾ ادليػػاه العيبػػةت لػػا يف ذلػػ   نػػوع 39األراةػػي الرطبػػة  تلػػو :الرطبػػةا يكولوجيػػة الػػنظم  -5
 .3م  الوباتات ادلائية ادلعركفة  نوعان  784نوعاف متوطوةت كمت رصد 

يػػ  تكثػػر عػػدد يػػة كالفال يػػةت يراةػػي الزراععػػدد كبػػري مػػ  األيوجػػد  :ةالزراعيػػا يكولوجيػػة  الػػنظم -6
 صمل التقرير أللتووع البيولوجي الزراعيت ك  ان هام ان تل  الصاحلة للزراعة تشكل موطو كأادلسا ات ادلزركعة 

الػػوطين للتوػػػوع البيولػػػوجي القائمػػػة االيػػة لألصػػػواؼ الوباتيػػػة الزراعيػػػة ادلتمثلػػة يف القمػػػح كالشػػػعري كالشػػػوفاف 
 .4بادلائة 62الؼ كاليت بلغ  نسبتها كاألع

يف اجلزائػػػر بلغػػػ  نسػػػبة ادلسػػػا ة الػػػيت تغطيهػػػا الغابػػػات  2014عػػػاـ : الغابيػػػةا يكولوجيػػػة الػػػنظم  -7
 .5نواع الوباتية كاألشجاركهي تلو العديد م  األت بادلائة 0.8بوسبة ²كو  19.560

كهػػو  األنػػواعمػػ   16000  ػػواِف ؽلثػػل)الطبيعػػي كالزراعػػي(  يف اجلزائػػرالتووع البيولػػوجي كعليػػه فػػ
كهي  بادلائة 01أقل م   ال يستخدـ بول قتصاد اجلزائرماالغري أف ت عدد مرتف  مقارنة بالدكؿ األخرل

                                                 
1 - Abdelguefi (a), Chehat (f), Ferrhat (a),Yahiaoui (s), Cinquième rapport national sur la mise en 
œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique au niveau national, Mars 2009, p 8. 
2- 04 ème rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique au 
niveau national ministre de l’amenagement du territoire de l’environnement et du tourisme, Mars, 
2009, p 07. 
3- Ibid, p 08. 
4- 05 ème rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique au 
niveau national, op Cit, p 72. 

5- Ibid, p 80. 
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التوػوع البيولػوجي عواصػر كرة كدػدد قتصادية يف الػبالد كمػدل بػري وعكة علمل التومية االتجدا  ةقليل نسبة
  .1ككل

 جيحماية التنوع البيولو  فيالتخطيط البيئي دكر : الفرع الثاني
كالتخطػيط بػضاتيجية ط  ػالث زلػاكر أبابػية تتمثػل يف اإلادلتعلػق بػالتخطي 1988قػانوف تلم  
كالتخطػػيط ادلتعلػػق يصػػر مجيػػ  التقويػػات ادلتعلقػػة يمايػػة الواػػاـ البيئػػي   السػػوومالتخطػػيط الطويػػل األمػػد ك 

خطػػػة محايػػػة  )أكال(تيمايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي  اصمشػػػتمالت التخطػػػيط اخلػػػت كبػػػيتو التطػػػرؽ إُف 2ككػػػل
   يف اجلزائر ) الثا(. برام  محاية التووع البيولوجي) انيا(ت  التووع البيولوجي يف اجلزائر

 بحماية التنوع البيولوجي  خاصكال: مشتمالت التخطيط الأ
محايػة رلمػوع األصػواؼ كاألنػواع مػ  علػمل ةػركرة ادلتعلق يماية التوػوع البيولػوجي التخطيط يرتكز 

كػػوف شػػػبكة ف جػػل ادلوػػاطق ااميػػة تي أعتبػػار ارر الطبيعيػػة كادلوػػارر البحريػػةت بميػػة يف ادلوػػادمػػ  ادلوػػاطق اا
ادلهػددة ااميػة ك وائػل كاألنػواع كمحايػة طائفػة كابػعة مػ  ادلقاليو ة الواو البيئية ادلوجودة علمل األكابعة لكاف

دلوػاطق ادلشػبعة بعواصػر بػة ات كالتخطيط يف رلاؿ محاية التووع البيولوجي يشػمل بقػدر كبػري هودنقراضباال
 .3م تسيي  هيه ادلواطق كتفعيل الرعاية الالزمة ذلاكمكوناته أ

ك ديػد السػالالت الوباتيػة كاحليوانيػة مػ   ادلوػاطق ااميػة دارةبػإالتقويػات ادلتعلقػة  يشمل مجي كما 
علمل   تشكل خطران بباب اليتط عيشيها كالاركؼ ادلالئمة ذلات م   صر مجي  العوامل كاألالضكيز علمل ظل

كةػػ   ػػد ألبػػباب  ألجػػل سػػعيكال تللمحافاػػة عليهػػاكبقائهػػا ألجػػل العمػػل علػػمل كةػػ  خطػػة كجودهػػا 
 .4كعوامل اخلطر اليت هتددها

يف ادلوػػػاطق ااميػػػة  دارةت كبوػػػاء القػػػدراتي  مشػػػاركة السػػػكاف االيػػػل يف اإلتشػػػج يشػػػمل أيلػػػان ك  
وجي كالتوميػة الزراعيػة دارة أفلػل للتوػوع البيولػإجل ألتدامةت درلها يف اخلطط القطاعية للتومية ادلسك االية 

                                                 
1- 05 ème rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique au 
niveau national, op Cit, p 07. 

 .1988ت لسوة 20عدد ج ت يتعلق بالتخطيطت ج ر 1988جانفي  12ت ادلارخ يف 02-88قانوف رقو الت 08ادلادة  -2
3- Michel Durousseau, Philippe Billet,« Les territoires de la biodiversité a la recherche de la 
collectivité compétente », Revue juridique de l’environnement 2013/5 (n° spécial), p 136. 
4-Ibid, p 137. 
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يف السػكاف االيػػل  كمسػاعلةموػاطق سلتلفػة مػػ  الػبالدت  يف كجػودالزراعػة كالغابػات كادلراعػػي  الرعويػة ك/ أك
 .1م  قبيل زلاكر التخطيط األبابية وارد الطبيعية كالتووع البيولوجيدارة ك فظ ادلإ

جتماعيػػػػػػػة ادلوشػػػػػػ ت االك كاألشػػػػػػغاؿ اذلودبػػػػػػية أمجيػػػػػػ  ادلشػػػػػػػاري    صػػػػػػرالتخطػػػػػػيط  كيػػػػػػدخل يف
بدرابػػة التػػأ ري علػػمل البيئػػةت  ردارة ادلوطقػػة ااميػػةت كادلػػرك إف ختلػػ  لػػرأم معلػػل مػػ  أغلػػذ الػػيت قتصػػادية كاال
بػادئ تطبيػق ادلوػاطق ااميػة كسلتلػع الػواوت مػ  للماإليكولوجيػة ورػائع اليكل ك اذلظ علمل احلفاجل أم  

 .2مشركع تقييو األ ر ئي ألم خطة أكدرابات األ ر البية لالتوجيهي

 ثانيا: خطة حماية التنوع البيولوجي في الجزائر 

للوصػػوؿ  دؼيسػػذ الغايػػة الػػيت هتػػ نوعيػػان  مشلػػ  خطػػة الػػوزارة يف محايػػة التوػػوع البيولػػوجي تقسػػيمان 
ال بػيما البحػوث  ةيػبيئاالت الاجملػتصػة يف كػل رلػاؿ مػ  عداد يػوث سلإخرل أت كم  جهة ليها م  جهةإ

 :3اخلاصة بعواصر كمكونات التووع البيولوجي

قامػ   يػ  ت بيئيػة يف ادلػدارس كادلعاهػديعتػب كجػزء مػ  تعزيػز الضبيػة ال النوادم الخضراء: نصيبت -2
شػػػرح العالقػػػة بػػػل اجلوانػػػذ البيولوجيػػػة موهػػػا اف اذلػػػدؼ ككػػػ وادم اخللػػػراء يف ادلػػػدارستالوػػػالػػػوزارة بضكيػػػذ 

 . 4 فظ كمحاية ادلوارد الطبيعية يفتبين بلوكيات جديدة كبل ة يالبيئك ة كالثقافي

علػمل خصوصػيات  لتعػرؼلتػوفري احليػز ادلػادم هػا اذلػدؼ مو :كرش عمػل التنػوع البيولػوجي نصيبت -1
مػػ  ت التوػػوع البيولػػوجي يف مجيػػ  األطػػوارمفػػاهيو تعلػػيو دػػارب سلتلفػػة ل  يػػجر ت  يػػ  أالبيولػػوجيالتوػػوع 
دكات كادلواد اليت تك  مػ   قيػق التطبيػق العملػي يف رلػاؿ مج  األعداد التجارب ك إصل م  ادلختتكوي  

ل التعريػع بلػركرة جػأل بػوة كاملػة علػمل مػدار عمػل رنػام قامػ  الػوزارة بوةػ  بت ك العلـو الطبيعية كاحلياة

                                                 
1- Kalemani Jo Mulongoy, Annie Cung, op Cit, p 42. 
2- Philippe Billet, « L’évaluation environnementale, fondement de la prévention et de la réparation 
des atteintes à la biodiversité en droit français et communautaire, Approche critique », revue 
juridique de l’environnement 2011/5 (n° spécial), p 69. 
3- Planification national sur la diversité biologique et mise en œuvre en algérie du plan stratégique   
De la convention sur la diversité biologique 2011-2020 et des objectifs  D'AICHI, p 100. 
4- Ibid, p 103. 



   في إطار التنمية المستدامة  لحماية التنوع البيولوجيا طار القانوني                   الباب األكؿ: 
 

45 

 

الكثػػري مػػ  الػػػوعي  ت خاصػػة يف ادلوائػػل احلرجػػة الػػيت  تػػاجوع البيولػػوجي كطػػرؽ ااافاػػة عليػػهبػػتدامة التوػػا
 .1للحفاظ عليها

توشػئة موهػا دؼ اذل ة الحضرية فيما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي:يالبيئية الطبيعا دارة  -3
ات ملموبػة مثػل احلػدائق العامػةت إجػراءختػاذ ا عػ  طريػقالتووع البيولوجي  وةوع احلفاظ علملالطفل م  م

يوشػػأ ك ئيػػة مػػ  البيئػػة احللػػرية  ػػ  تكػػوف معادلهػػا كاةػػحة للطفػػل م تقريػػذ اجلوانػػذ البيأالطبيعػػةت كمراقبػػة 
بػواء الػيت بيوتهػا  طرؽ ااافاػة عليهػامعرفة م  جهة  انية ت ك بقاء ادلوارد البيولوجية م  جهة بلركرة كاعيان 

 .2ياتفاقية محاية التووع البيولوجي أك ما مت الوص عليها يف اإلبضاتيجية الوطوية حلماية التووع البيولوج

ادلعهػػد الػػوطين للتػػدريذ البيئػػي أنشػػطة الػػوزارة بالتوسػػيق مػػ   تأجػػر  الػػوزارة:التػػدريبات التػػي أجرتهػػا  -4
دكرات تدريبيػػة  ػػوؿ ادلواةػػي   تواػػيوعػػ  طريػػق ي التوػػوع البيولػػوجمكونػػات موبػػعة يف رلػػاؿ احلفػػاظ علػػمل 

 :  3التالية
 اإدارة األراةي الرطبة  ت خطة التدريذ علمل -
 اربو اخلرائط البحرية  ت خطة التدريذ علمل -
 التدريذ علمل االقبض علمل احليوانات اللالةات -
 كالتووع البيولوجي البحرماتاإليكولوجية يبية  وؿ اإدارة كمحاية الواو دكرة تدر  -
تقيػػػػػيو ادلواقػػػػػ  احلسابػػػػػة البحريػػػػػة داريػػػػػة ك كادلراقبػػػػػة كالتػػػػػدابري اإل رصػػػػػدالالتػػػػػدريذ علػػػػػمل اادلماربػػػػػات ك  -

 ا.ةكالسا لي

 ج حماية التنوع البيولوجيثالثا: برام
مػػػ   فكػػػل كزارة كانػػػ  تلػػػ  برنػػػام  عمػػػل تػػػة بػػػه جانبػػػان  تالبيولػػػوجيختلفػػػ  بػػػرام  محايػػػة التوػػػوع ا

برنام  محايػة  قاربة البرلة يي  مشلكزارة البيئة يف ادلغرب اليت كةع  ما يسممل لؼ خال علمل تاحلماية
السا لية كالبحريػةت ادلوػاطق الرطبػةت كبالتػاِف يكولوجية اإللتووع البيولوجي البمت الواو االتووع البيولوجيت 

                                                 
1- Planification national sur la diversité biologique et mise en œuvre en Algérie du plan stratégique  
De la convention sur la diversité biologique 2011-2020 et des objectifs  D'AICHI, op Cit, p 104.  
2- Ibid, p 105. 
3- Ibid, p107. 
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ة يف اجلزائػر بوابػطة التػدريبات اخلاصػة يػالبيئاإلدارة هيه الطريقػة أخػيت هبػا ت 1ةع  إطار عمل خاصك 
 : فهيت أما ع  البام  درابته بابقان  و اليم متييماية التووع البيولوجي بالتقس

 : 2التووع البيولوجي الزراعيمحاية  يا البنام  إُفيهدؼ ه :برنامج التجديد الزراعي -2
 تطوير طرؽ إنتاج البيكر كالوباتاتتطوير ادلوارد الغيائية للثركة احليوانيةت كت كة  أنامة توفري ادلياهت -
 راةيتنتاجية األإالزيادة يف  -
 توايو عملية قط  األشجار كتربية كصيد احليواناتت -
 زراعية.بتخداـ ادلبيدات الاتوايو عملية  -

ت كتبػػػػل أف بعػػػػض رالسيابػػػػة الزراعيػػػػة بشػػػػكل مسػػػػتم يػػػػاء بإة ادلتعلقػػػػكيػػػػتو مواقشػػػػة هػػػػيه اخلطػػػػة 
خاصػة إبػضاتيجية زارة بوةػ  قام  الػو ففيما يتعلق بصيانة ك فظ التووع البيولوجيت  كامها غري كاملةأ 

ت كهػػػو مػػػا جعػػػل التفكػػػري علػػػمل التوػػػوع البيولػػػوجي يف ادلوطقػػػة ػػػاكؿ التوفيػػػق بػػػل التوميػػػة الزراعيػػػة كاحلفػػػاظ 
دلخطػط كطػين خػاص بتوميػة هػيه ادلوػاطقت الػيم اعتبهػا  مسػا ات زراعيػة جديػدة كفقػان  هتيئػةيوحصر يف 

 .3ادلشرع م  قبيل الوشاطات ذات األكلوية

مبػين علػمل أبػاس  ػ  مبتكػر متعلػق بالتوميػة الريفيػة )القػرب هػيا البنػام   :برنامج التجديػد الريفػي -1
الوجػػود  عػػ كيسػػممل يف ادلغػػرب تػػدعيو القطاعػػات الضابيػػة البعيػػدة  ميػػة الريفيػػة ادلتكاملػػة(مػػ  مشػػاري  التو

خللػػػق رػػػركؼ األكثػػػر صػػػعوبة بالوسػػػبة للمػػػزارعل يوحصػػػر يف ادلوػػػاطق ذات األكلويػػػة ت كاذلػػػدؼ 4لػػػرماحل
إُف  الريفي هتدؼ بيابة التجديدكالصحراكيةت ك  السهبية الوعرةخاصة يف ادلواطق اجلبلية ك ادلالئمة ج ا اإلنت

خػػػػالؿ تعزيػػػػز ادلػػػػوارد االيػػػػة  كادلوػػػػاطق ادلهمشػػػػة مػػػػ  قتصػػػػاد الػػػػوطيندمػػػػ  التوػػػػوع البيولػػػػوجي يف االإعػػػػادة 

                                                 
ت ص 2016دلغربيةت مقطيط زلمد كالوورم شكيذت أهو ادلوجزات يف ميداف التومية ادلستدامةت كتابة الدكلة لدل كزارة البيئة كالتومية ادلستدامةت ادلملكة ا -1

15. 
 .12ت ص  2012كزارة الزراعة كالتومية الريفيةت مام  -فاؽأعرض ك  -التجديد الفال ي كالريفيمسار تقرير ع   -2
شػػػاط البيئػػػي كالتوميػػػة ادلسػػػتدامة ػلػػػدد كيفيػػػات ادلبػػػادرة بػػػادلخطط الػػػوطين للو ت2015يوليػػػو  27ادلػػػارخ يف  207-15 رقػػػو ت ادلربػػػـو توفيػػػيم30ادلػػػادة  -3
 .2015ت لسوة 42عدد ج عدادهت ج ر إك 
 .16ص  تبابقمرج   مقطيط زلمد كالوورم شكيذت -4
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ت ركزلاربػة التصػح الغابػاتتة دارهتػا كمحايػإاه ك ادليػلةت كيقػـو علػمل محايػة مراكػز دمػ  كادلوتجات االية ادلهم
 .1راعيةالز  الطبيعية كمحاية كتطوير األراةيكمحاية ادلواطق 

عتمدتػػه احلكومػػة اجلزائريػػة اناػػاـ شػػامل  ريعتػػب برنػػام  مكافحػػة التصػػح :برنػػامج مكافحػػة التصػػحر -3
رلموعة م  ادلشاري  ادلتعلقػة لكافحػة التصػحر كمحايػة التوػوع البيولػوجي كةع  اليت  تخاصة كزارة الزراعة

الااهرة موػي بػوة قة لكافحة هيه   ادلتعلير اعتب م  أةخو ادلشأي اليم  تاألخلرم  بيوها مشركع السد 
بػػػووات تطػػػورت  10كبعػػػد  تماليػػػل هكتػػػار 03 ػػػزاـ غػػػا  علػػػمل مسػػػا ة  إنشػػػاءاذلػػػدؼ موػػػه  1971

بابػية تتمثػل يف أُف برنػام  يشػمل  ػالث زلػاكر إشػجار نواع األأ زاـ غا  م  سلتلع  إنشاءالفكرة م  
خلػػر الزراعػةت كبػادلوازاة مػػ  فكػرة احلػزاـ األت كتطػػوير سػل ادلراعػي خلػػرت ك بػتخداـ الرشػيد للحػزاـ األاال

مػا مػ  تػدمري  تقليدية كاحلػد نوعػان باليذ الجل قط  األأصطواعي م  بتوفري الغاز االقام  السلطة ادلعوية 
 .  2شجار كالشجريات ادلوجودةنواع األأ

حرت  مكافحػػػة التصػػػإبػػػضاتيجية يف إطػػػار توفيػػػي  ادلخطػػػط األخلػػػر عتمػػػادباادلشػػػرع ادلغػػػر  كقابلػػػه 
ات الوقتيػػة جػػراءة مػػ  اإلعتمػػاد بلسػػذلػػ  با تك الػػيت هػػي يف طريػػق التصػػحرعلػػمل ادلوػػاطق ادلتلػػررة أ مركػػزان 

ادلتمثلة يف كة   زاـ أخلػر كمصػدات للريػاح ككةػ  أعمػدة دكراف دعػل الريػاح ااملػة بالرمػاؿ توصػرؼ 
 .3بووات م  التقييو 4كل فضة ع  ادلواطق الصاحلة للزراعةت ككان  هيه البام  مووطة بتحقيق الوتائ   

عملية تثبي  ك ياه م  خالؿ سلطط محاية ادلياهت صوف أ واض دم  ادلب كما قام  الوزارة يف اجلزائر
ه اخلطػػػط يجػػػل توفيػػػي هػػػأهكتػػػار مػػػ   653رلمػػػوع  2000طػػػة بػػػوة ه اخليصلػػػزت هػػػأت ك لكثبػػػاف الرمليػػػةا

  خطة العمل جل مواطق البالد كتثل كاحليواين يف اية التووع الوبابكالبام  ادلتعلقة لكافحة التصحر كمح
 :4علمل الوحو التاِف

 تشجري ادلواطق اجلبلية بوحو مليوف هكتارتإعادة  -
 جل مو  ز ع الرماؿ كالقلاء علمل الغطاء الوباب ادلوجود يف ادلوطقةتأالرياح م   مصدات إقامة -

                                                 
 .07ت ص مرج  بابق جديد الفال ي كالريفيتمسار التتقرير ع   -1
 .186ت ص2010ت 01ط   سوين جدكع عبد اهللت التصحرت تدهور الوااـ البيئيت دار دجلةت ناشركف كموزعوفت -2

3   05- ème rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique/ 
Maroc, op Cit, p28. 

 .187ت صوين جدكع عبد اهللت مرج  بابق س -4
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 هكتارت 423محاية مساقط ادلياه علمل ضلو  -
 هكتار. 200لية علمل ضلو تثبي  الكثباف الرم -

عتمػػػػاد علػػػػمل وػػػػاطق الزراعيػػػػة كمكافحػػػػة التصػػػػحر االكتبػػػػل مػػػػ  خػػػػالؿ البنػػػػام  ادلتعلػػػػق يمايػػػػة ادل
لػػتعمو الفكػػرة علػػمل مجيػػ   ت تثػػل الوػػوع األكؿ يف التأكيػػد علػػمل اجلانػػذ العلمػػية العمػػلبػػلوبل مػػ  خطػػأ

عمل اجملتم  ادلػدين يف ادلشػاركة مػ  كبرنام   يعزز م  عالقة اجلانذ ادلابسي كهيا األبلوب القطاعاتت
ط الػػػػػوطين للتوميػػػػػة االقتصػػػػػادية ةػػػػػم  ادلخطػػػػػعػػػػػداد ادلخطػػػػػط الػػػػػوطين دلواجهػػػػػة رػػػػػاهرة التصػػػػػحر إأجػػػػػل 
ادلوةوع مػ  طػرؼ ادلديريػة العامػة دلكافحػة التصػحر التابعػة دلديريػة الغابػات كالتابعػة بػدكرها  تجتماعيةكاال

فحػػة الاػػاهرة مػػ  م  هػػيا ادلخطػػط األهػػداؼ األبابػػية دلكاييػػ  يتلػػ تلػػوزارة الفال ػػة كالتوميػػة الريفيػػة
ت كمػا غلػذ كالتصورات ادلتلموة الغايات ادلشضكة بل مجي  القطاعػات األبابية هاتخالؿ  ديد التوج

ات كالتدابري كنوعية األشغاؿ للعمل بشػكل جراءادلتعلقة باآلجاؿ كاإل أف يتلم  رلموعة م  االشضاطات
 .1جدم يف كقع التصحر

عتبػػػػار العوامػػػػل ادلواخيػػػػة يف عػػػػل اال أخػػػػيي هػػػػيا ادلخطػػػػط األهػػػػداؼ ادلومسيػػػػة الػػػػيمعتمػػػػد كقػػػػد ا
باشر يف القلاء علمل مشػكل التصػحر بلوب مأي ووع الثاين م  خطة العمل فيعتب ت أما الكالتغيريات اجلوية

مليػػة لألهػػػداؼ ت كيعػػين ذلػػ  ادلقابلػػة العربابػػا لحاربػػػة رػػاهرة الفقػػأمػػات كيػػرتبط  يقػػاؼ ز فػػه نوعػػان إك أ
ادلسػػػتدامة للمػػوارد الطبيعيػػة كمحايػػػة التوػػوع البيولػػػوجي اإلدارة ت خاصػػػة يف رلػػاؿ دعػػو 2القطاعيػػة ادلسػػتهدفة

اهر الػػيت ذلػػا بػػتغالؿ ادليػػاه ك ديػػد الاػػو اقتصػػاد يف  ػػار اجلفػػاؼ كاالآالغطػػاء الوبػػاب كالتخفيػػع مػػ  خاصػػة 
 .3عالقة لشكل التصحر

تثلػػػ  يف صػػػياغة  بأبػػػلوب كا ػػػدعتمػػػد علػػػمل خطػػػة عمػػػل ا الؼ ادلشػػػرع ادلغػػػر  الػػػيمكهػػػو خبػػػ
شػراؼ كزارة الفال ػة كالتوميػة إالتقين كبل العمػل ادليػداين  ػ  مباشرة دم  بل العمل الفين ك إبضاتيجية 

                                                 
ت 2016اجلزائػرت  جامعػة  سػيبة بػ  بػوعليت الشػلعت الكتػاب العػر ت ضلػو قػانوف خػاص للوقايػة مػ  التصػحر كمكافحتػهت دار تربا ي أمحػدكناس ػلي ك  -1

 .42ص 
رللة البحوث (ت 1992كاحلد م  آ ار اجلفاؼ كخاصة يف افريقيا )باعتبارها ركح ماتر ريودغلانريك اتفاقية األمو ادلتحدة دلكافحة التصحر زلمد بلفللت  -2

 .42ص  ت2013كؿ ب  خلدكف تيارتت العدد األاجامعة  ت البيئيةتالعلمية يف التشريعا
3  - la création du Ministère du territoire et de l’environnement, Rapport sur d’état et l’avenir de 
l’environnement, 2003, p 393. 
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ت قاعػػدهتا األبابػػية كةػػ  سلطػػط عتمػػاد علػػمل الوبػػائل ادلاديػػة لوقػػع ز ػػع الرمػػاؿاالعػػ  طريػػق القركيػػة 
ت ييػػ  يتلػػم  اػػاهرةاللػػم  احللػػوؿ الفويػػة كادليدانيػػة ادلباشػػرة يف القلػػاء علػػمل كطػػين دلكافحػػة التصػػحر يت

احللػوؿ الالزمػة للتعامػل  نات كادلعطيات  ػوؿ ادلوػاطق ادلتصػحرة أك القابلػة للتصػحرت مػبزان ارلموعة م  البي
  .1ا أك يف مرا لها ادلتقدمةم  الااهرة بواء يف بدايته

 ع البيولوجي الفرع الثالث: مخططات حماية التنو 
ا(ت ادلخططػػػػات الوطويػػػػػة )أكال(ت كادلخططػػػػات التوجيهيػػػػػة ) انيػػػػػإُف  يف هػػػػيا الفػػػػػرع التطػػػػػرؽبػػػػيتو 

 (. الثا) ادلخططات االيةك 

 أكال: المخططات الوطنية 
ت جيشػػارات يف محايػػة التوػػوع البيولػػو يف اجلزائػػر إو  ادلخططػػات ذات الطػػاب  الشػػموِف لقػػد تلػػم

عمليػػػػات  1996لسػػػػوة  بيئػػػػةجػػػػل الأ  ادلخطػػػػط الػػػػوطين لألعمػػػػاؿ مػػػػ  ُف مػػػػييػػػػ  عرفػػػػ  ادلر لػػػػة األك 
ت احليوانيػػة كالوباتيػػةة لألنػػواع يػػرقػػاـ احلقيقبيػػاف األت عػػ  طريػػقبيولػػوجي ادلوجػػود  صػػاء التوػػوع الإتشػػخيص ك 

 .   19972نطلق  بوة ار لة ااحلصيلة كالتشخيصا كاليت ل كمسي  هيه ادلر لة

جػل أية م  ادلخطط الوطين لألعماؿ م  جي بقوة يف ادلر لة الثانكلقد تبلورت محاية التووع البيولو 
رتكػزت علػمل العديػد مػ  الوقػاط ت  يػ  االوطويػة حلمايػة البيئػةبػضاتيجية اإل سػدت يف خلػقدالػيت  تالبيئة
 نػػواعُف زكاؿ األإبػػباب ادلاديػػة ك التقلػػيص مػػ  األأالبيولػػوجي كالضكيػػز علػػمل القلػػاء  مايػػة التوػػوعي اصػػةاخل

 .3بضاتيجيةاإل ية تساهو يف توفييلما غلفةت م  ختصيص أواؼكاألص

عػداد ادلخطػط الػوطين للوشػاط البيئػي كالتوميػة ادلسػتدامة ادلعػد إنص قانوف محاية البيئة علػمل كما  
تعػػـز الدكلػػة ت كيشػػمل هػػيا ادلخطػػط مجيػػ  األنشػػطة الػػيت 4بػػووات 5فػػة بالبيئػػة لكػػل مػػ  قبػػل الػػوزارة ادلكل
 .ُف ذل  بشكل صريحإ يشري َف نهأت غري 1كلويةالوشاطات البيئية ذات األالقياـ هبات كػلدد 

                                                 
 .17ص ت قطيط زلمد كالوورم شكيذت مرج  بابقم -1
ب  خلدكف تيارتت اجامعة  ث العلمية يف التشريعات البيئيةتت السيابة البيئية ادلتبعة علمل تطور العالقة بل التومية كالبيئة يف اجلزائرت رللة البحو بالؽ زلمد -2

 .14ص ت 2013كؿ العدد األ
 .17ص ادلرج  نفسهت  -3
 .2003ت لسوة 43عدد ج ت يتعلق يماية البيئة يف إطار التومية ادلستدامةت ج ر 2003يوليو  19ادلارخ يف  ت10-03 رقو قانوفالت 14ك 13ادلادة  -4
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توميػػة ادلسػػتدامة التمػػاد سلطػػط العمػػل الػػوطين للبيئػػة ك عامت  2004-2001مػػا بػػل فػػي الفػػضة ف 
ئػة علػمل سلتلػع األكبػاط  ػار تػدهور البيأختفيػع مشػل اليم هتماـ باألكباط ادلستقبلةت اليم رهر فيه اال

ا ات  يػ  مشػل زيػادة يف عػدد ادلسػ تاؿ الطبيعي كالتوػوع البيولػوجيادلس أكاحلفاظ علمل الر يكولوجيةت اإل
هػػداؼ تلػػم  األ كمػػا تاخللػػراءراةػػي الرطبػػة كتوبػػي  ادلسػػا ات كتشػػاؼ األا ااميػػة كاحلػػدائق الوطويػػة ك 

الزراعػػيت  بيولػػوجيالتوػػوع ال تيمايػػة التوػػوع البيولػػوجي السػػا ليت التوػػوع البيولػػوجي الغػػا ادلسػػطرة كادلتعلقػػة 
 .2ةادلياه اجلوفي ت تباس احلرارمالتغريات ادلواخيةت اإل

كؿ ادلخطػػط الػػوطين للبيئػػة كالػػيم اةػػي  محايػػة البيئػػة إُف سلططػػل األمو ادلغػػرب قسػػو ادلشػػرع يف ك  
اليم  2004-2003مشل محاية التووع البيولوجي كفقا لقواعد محاية البيئةت كالثاين سلطط العمل البيئي 

 .3العواصر األبابية اخلاصة يماية مكونات التووع البيولوجيمشل 

ة الوباتيػػة كاحليوانيػػة كالػػواو تلػػم  ادلخطػػط الػػوطين حلمايػػة التوػػوع البيولػػوجي تقييمػػا للثػػرك  يف  ػػل
ل ادلوائػل تأهيػإعػادة مػ  نقراض يف أكلويػة احلفػظ كالصػيانةت ددة بػااليكولوجيةت م  كةػ  األصػواؼ ادلهػاإل

كهػػي  ت4صػػواؼ  يوانيػػة معتػػبةأنػػواع ك أ ػػدد مجيػػ  ادلوػػاطق ااميػػة الػػيت  تػػوم علػػمل رةت كمػػا اذلشػػة كادلتلػػر 
 .5ختلف  الصياغةوع البيولوجي يف ادلغرب    كإف انفة األهداؼ اليت محلها سلطط العمل  وؿ التو

 قفتلػػم  تقيػػيو الثػػركة الصػػيديةت عػػ  طريػػ 6ط الػػوطين لتوميػػة الثػػركة الصػػيديةمػػا بالوسػػبة للمخطػػأ
 عػيش تتأهيػل كدديػد زليطػاإعػادة ُف إهتػدؼ  الػيت مػ  التهيئػة الصػيدية7عػداد اخلريطػة الوطويػة الصػيديةإ
نػػواع ااميػػات أد ادلوػػاطق الػػيت توةػػ  فيهػػا سلتلػػع ت  ديػػقيػػاـ بأشػػغاؿ صػػيانة كدهيػػز صػػيدمصػػواؼ بالاأل

                                                                                                                                                             
 .السابق اليكر ت207-15 ربـو توفييم رقوادلت 30ادلادة  -1

2  - Plan National d’actions pour l’environnement et le développement Durable (PNAE-DD), 
Ministère de l’amenagement du Territoire et de l’environnement, Janvier 2002, p 44. 

 14-12ادلغربيػةت مصػر  بضاتيجيات الوطوية للتومية ادلستدامة كماشرات التومية ادلستدامة للموطقة العربيةت مداخلػة للملكػة لقة العمل اإلقليمية ع  اإل -3
 .06ت ص 2004ديسمب 

 .91ت مرج  بابقت ص )تأليع مجاعي( ضلو قانوف خاص دلكافحة التصحرتطور البعد القانوين دلكافحة التصحرت ت ب  شارؼ أمحد -4
لعربيةت مداخلة للملكة ادلغربيةت مرج  بابقت ص بضاتيجيات الوطوية للتومية ادلستدامة كماشرات التومية ادلستدامة للموطقة ا لقة العمل اإلقليمية ع  اإل -5

07. 
عػداد ادلخطػط الػوطين لتوميػة الثػركة الصػيدية كادلصػادقة عليػهت إت ػلػدد كيفيػات 2008فريػل أ 15يف  ادلػارخ 123-08ادلربـو التوفييم رقػو  ت02ادلادة  -6

 .2008لسوة ت 22عدد ج ج ر 
 .م  نفة ادلربـو ت03ادلادة  -7
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ف أالػيت غلػػذ يدم ري الصػيسلططػات التسػمػ  ةػبط 1صػواؼ الصػػيديةالصػيدية الػيت تسػاعد علػمل تكػا ر األ
 .2كتومية الثركة الصيدية ادلطلوبة عماؿ التكا رأواؼ الصيدية كالكميات ادلقتطعة كرلموع صتبز تعداد األ

 : المخططات التوجيهيةثانيا

ت احلفاظ علػمل ادلوػاطق الفال يػة كالريفيػة كالرعويػة كيفياالفال ية   للتومية التوجيهيخطط ػلدد ادل
ت بػل شػركط توزيػ  األنشػطة الفال يػةت كما يكمحاية التووع البيولوجي الوباباذلا بتعماك  محايتهاكتوبيعها ك 

الضبػػة د ااػػدكدة ادلتمثلػػة يف ادليػػاه ك بػػتغالؿ العقػػالين للمػػوار علػػمل اال ػػضاـ مػػوارد ادلوطقػػة ك السػػهر علػػمل مػػ  ا
 .3توفييها كمتابعتهاطاع الفال ي ك كيشكل اإلطار األفلل لبرلة عمليات تومية الق

إُف ترقيػػة أنشػػطة الصػػيد  خطط التػػوجيهي للصػػيد البحػػرم كتربيػػة ادلائيػػات يهػػدؼبػػادل يمػػا يتعلػػقكف
ات الصػػػواعمالجػػػئ للصػػػيد البحػػػرم ككػػػل ادلوشػػػ ت ك نئ ك مػػػوا إنشػػػاءتربيػػػة ادلائيػػػات مػػػ  تشػػػجي  البحػػػرم ك 

ئيػػة ادلائيػػة علػػمل ادلواومػػة البي ات ااافاػػةإجػػراءتربيػػة ادلائيػػاتت كمػػا ػلػػدد األخػػرل ادلعػػدة للصػػيد البحػػرم ك 
 .4ادلوارد الصيديةك 

بابػػػية الطبيعيػػػة الػػػيم يلػػػبط التوجهػػػات األ كػػػيل  ادلخطػػػط التػػػوجيهي للفلػػػاءات كااميػػػات
ػلػدد ك جتماعيػة كالبيئيػةت قتصادية كاالية مستدامة م  مراعاة كرائفها االألجل تكل تومية الفلاءات توم

تجػػددةت ادلغػػري ارد اظ علػػمل التوػػوع البيولػػوجي كمحايػػة ادلػػو احلفػػيمايػػة نوعيػػة البيئػػة كادلوػػارر ك  الكفيلػػة التػػدابري
للتوػػػوع  ُف تػػػدابري خاصػػػة يف رلػػػاؿ احلمايػػػة كالتسػػػيري الػػػيت تعتػػػب مػػػوئالن إقػػػاليو الػػػيت  تػػػاج  ديػػػد مجيػػػ  األ

 .5كالبح  يف رلاؿ التووع البيولوجيالبيولوجيت م  كة  مواومة خاصة للمحافاة 

ات تسػري الفلػاء اتسلططػعلػمل    ادلشرع اجلزائرم الػيم ركػزاختلف  ع ادلغر أما فلسفة ادلشرع 
الػػػيت تلػػػو التوػػػوع البيولػػػوجي بكافػػػة أنواعػػػه كلػػػية يسػػػذ مسػػػميات األصػػػواؼ كمػػػا فعػػػل ادلشػػػرع ااميػػػة 

يف ذلػػ   ت زلػػددان ري بالتوسػػيق مػػ  اذليئػػات الضابيػػةيادلختصػػة بػػلطة التسػػ  يػػ  أعطػػمل للجهػػاتاجلزائػػرمت 

                                                 
 ت السابق اليكر.123-08دلربـو التوفييم رقو ا ت04ادلادة  -1
. ت05ادلادة  -2  م  نفة ادلربـو
 .2001ت لسوة 77عدد ج كتوميته ادلستدامةت ج ر ت ادلتعلق بتهيئة اإلقليو 2001ديسمب  12ت ادلارخ يف 20-01 رقو قانوفال ت31ادلادة  -3
 .م  نفة القانوفت 32ادلادة  -4

 .م  نفة القانوفت 24ادلادة  -5
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دابري اخلاصػػة يمايػػػة الفلػػاءات الطبيعيػػة كتكػػوي  قاعػػدة أبابػػية للحفػػػظ مجيػػ  األهػػداؼ كالغايػػات كالتػػ
 .1م  قواعد محاية الوااـ البيئي يف ادلغرب تاشيان 

 : المخططات المحليةثالثا
ت غػػري أنػػه مصػػطلح التوػػوع البيولػػوجي يف فحػػواه يتلػػم  َف التخطػػيط البيئػػي االػػي الػػيمأمػػا عػػ  

الػػيم  2لبيئػػةفوجػػد ادليثػػاؽ البلػػدم حلمايػػة ا تتلػػموهايو الػػيت ذلػػ  مػػ  خػػالؿ بعػػض ادلفػػاه بػػتوتاجاؽلكػػ  
نػػص ت الػػيم خالقػػي للموتخبػػللتػػزاـ األعػػالف العػػاـ للووايػػا كاالاإل يف كؿاألاجلػػزء يتمثػػل  تجػػزاءأ ال ػػة  مشػػل

قتصػػاد نبعا ػات ادللو ػةت كاالالتقليػل مػػ  اال العػػـز علػمل احلػد أكعلػمل ةػركرة ااافاػة علػػمل العواصػر البيئيػةت ك 
بػػتعماؿ التكوولوجيػػات الوايفػػةت كمحايػػة ادلػػواردت كتطػػوير الفلػػاءات الطبيعيػػةت كادلسػػا ات االطاقػػةت ك  يف

 . 3اخللراء كالغابات ادلوجودة داخل الوسي  العمراين

رتبػػاط كبػػري ارلموعػػة مػػ  األهػػداؼ ذلػػا تلػػم  (  21جوػػدة أا ادلخطػػط االػػي للعمػػل البيئػػي )مػػأ
فاػػػة علػػػمل التوػػػوع البيولػػػوجي ك سػػػل الوةػػػ  البيئػػػي كةػػػماف توميػػػة الػػػيت مشلػػػ  ااات 21بأجوػػػدة القػػػرف 

االػي  بلوب التسيريأم  تفعيل  البيولوجي هاوارد الطبيعية كتووعمستدامة للبلدية يف رلاؿ ااافاة علمل ادل
يػػل دكر اجملتمػػ  ادلػػدينت ادلشػػاركة كالتجػػاكب مػ  الفػػاعليل االيػػل مػػ  مجعيػات كمػػديرياتت كتفععػ  طريػػق 

للبيئػػػة بكافػػػة عواصػػػرهات العمػػػل بكػػػل جديػػػة علػػػمل دلسػػػبقة احلمايػػػة ا يسػػػاهو يفواط  بيئػػػي ُف مػػػإلوصػػػوؿ كا
لتخلػػػػي عػػػػ  لكأبػػػػلوب  ػػػػدي    ةػػػػماف التسػػػػيري ادلسػػػػتداـ للمػػػػوارد البيولوجيػػػػة ادلتػػػػوافرة يف ادلوػػػػاطق االيػػػػة

 .4ريياألبلوب التقليدم يف التس

                                                 
 .2010أكت  02ارخة يف ادلت 5861عدد ـ ج ر ت 2010يوليو  16ارخ يف ادلااميةت  ادلتعلق بادلواطق 22-07 رقو قانوفال -1
ليػػات القانونيػػة حلمايػػة البيئػػة يف اجلزائػػرت مػػيكرة لويػػل شػػهادة الػػدكتوراه يف ت كنػػاس ػلػػيت اآل2004-2001قتصػػادم نعػػاش االتأبػػة لوجػػذ برنػػام  اال -2

 .41ت ص 2007جويلية ـت جامعة أبو بكر بلقايد تلمسافت العاالقانوف 
 .42ص  ادلرج  نفسهت -3
جلػػة احلقيقػػةت جامعػػة أدرارت لشػػكاالت القانونيػػة كادلاديػػة الػػيت يثريهػػات مقػػاؿ موشػػور كنػػاس ػلػػيت التخطػػيط البيئػػي االػػي يف اجلزائػػرت التطػػورات الراهوػػة كاال -4

 .149ت ص 2005ت ص 06اجلزائرت العدد 
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ء كاجلػرد  صػاتمثػل يف عمليػات اإلت فيقييو البيئػبادلاشرات اخلاصة بتأما ع  اجلزء الثال  ادلتعلق 
ة مػ  بيوهػا البيانػات كاألرقػاـ اخلاصػة بػاألنواع احليوانيػة كاألصػواؼ الوباتيػة كالطبيعػػ تالػيت تقػـو هبػا البلػديات

 .1اليت تقـو هبا البلدياتاإليكولوجية ادلتعلقة بادلوائل كادلساك  

داريػػػةت إُف مقاطعػػػات إخطػػػيط االػػػي ادلقسػػػو  ؼلػػػدمها التالاإليكولوجيػػػة كبػػػاط ف بعػػػض األأغػػػري 
بيػػػة كادلوػػػاطق الرطبػػػة السػػػا لية كالغااإليكولوجيػػػة  سلططػػػات مشػػػضكة حلمايػػػة ادلوػػػاطق إغلػػػادكبالتػػػاِف كجػػػذ 

تلػػػو رلموعػػػة مػػػ  ادلسػػػا ات ادلشػػػبعة بأصػػػواؼ  مت كةػػػ  سلططػػػات جهويػػػة بػػػتجابة لػػػيل اكالسػػػهبيةت ك 
ططات جهوية دم  بل موائل  فػظ التوػوع البيولػوجي خاصػة يف الغالذ سل اليت تكأنواع التووع البيولوجي

 .2قليو الواليةاألمر باالمتداد اجلغرايف خارج إ إذا تعلق

 لحماية التنوع البيولوجي الداخليالقانوني  طار: ا مطلب الثانيال
زائػػػرم هتمػػػاـ ادلشػػػرع اجلايفسػػػر مػػػدل تعػػػدد القواعػػػد القانونيػػػة الداخليػػػة حلمايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي إف 

كعليػه ت ةالبيولوجيػادلػوارد قانوف خاص يماية إصدار يف ه الرغو م  تأخر علمل ت ادلوجودةولوجية بادلوارد البي
الفرع ) ماية ادلوارد البيولوجيةياص اخلقانوف الك (ت الفرع األكؿ)للتووع البيولوجي  بوعاًف احلماية الدبتورية

 (.الثاين

 وع البيولوجي : الحماية الدستورية للتنكؿالفرع األ
مكونػػات التوػػوع البيولػػوجي مػػ  أصػػواؼ عواصػػر ك إف اذلػػدؼ مػػ  إدراج محايػػة العواصػػر البيئيػػة خاصػػة 

 هابػػتقرار المػػا هػػو إال ةػػماف  تيف الدبػػتورككائوػػات دقيقػػة  يػػة  نباتيػػة كأنػػواع  يوانيػػة كناػػو إيكولوجيػػة
إُف سلتلػػع الدبػػاتري الػػيت  وتطرؽبػػت كعليػػه 3فػػضةوصػػوص القانونيػػة ادلتغػػرية يف كػػل يف مػػأم  عػػ  ال كجعلهػػا

كعليػػه نتطػػرؽ إُف  تذلػػا دكر يف محايػػة عواصػػر التوػػوع البيولػػوجيمػػرت عليهػػا احلكومػػة اجلزائريػػةت كهػػل كػػاف 
محايػػػػة التوػػػػوع البيولػػػػوجي يف رػػػػل دبػػػػتور كإُف كال(ت )أ 1963محايػػػػة التوػػػػوع البيولػػػػوجي يف رػػػػل دبػػػػتور 

محاية التووع البيولػوجي كإُف ) الثا(ت  1989رل دبتور  محاية التووع البيولوجي يفكإُف ) انيا(ت  1976

                                                 
 .59ص  ة البيئة يف اجلزائرت مرج  بابقتكناس ػليت اآلليات القانونية حلماي -1
 .69ص  مرج  بابقتكناس ػليت التخطيط البيئي االي يف اجلزائرت  -2

3  - Ianjatiana Randrianandrasana, la protection constitutionnelle de l’environnement a Madagascar, 
revue juridique de l’environnement, 2016/1 Vol 41, p 122. 
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 2016محايػػػػػة التوػػػػػوع البيولػػػػػوجي يف رػػػػػل التعػػػػػديل الدبػػػػػتورم كإُف )رابعػػػػػا(ت  1996يف رػػػػػل دبػػػػػتور 
  )خامسا(.

 1963دستور حماية التنوع البيولوجي في ظل  :كالأ
قتصادية اية بيابية ك ي  ذات أعلمواةبسبذ تبين محاية البيئةت موةوع علمل  1963يوص دبتور  َف

قتصػادم هيكلػة الواػاـ االعػادة تومويػة إلال  بواء مابسات الدكلة ككةػ  الػبامإعادة جتماعية مرتبطة باك 
 .1بتعمار الفرنسيبالتدهور بسبذ االاليم كصع 

  1976دستور حماية التنوع البيولوجي في ظل  ثانيا:
ةت بسػبذ  ػوؿ ناػرة العػاَف يػالبيئ لدكلػة بالقلػاياهتمػاـ اارهػر ك عرفته احلكومة اجلزائريةت  2 اين دبتور

ادلػادة   فوصػ تبعد عقد ماتر ابتكهولـو للتومية البشرية الصواعية كمحاية البيئةُف التوفيق بل ادلتطلبات إ
بػػػتورت تػػػدخل كػػػيل  يف رلػػػاؿ يشػػػرع اجمللػػػة الشػػػعيب الػػػوطين يف اجملػػػاالت الػػػيت خوذلػػػا لػػػه الدا موػػػه 151
قليمػيت كالبيئػةت كنوعيػة احليػاةت كمحايػة احليوانػات كالوباتػاتت عمػار اإللػة لسيابػة اإلخلطوط العريا القانوف

م  محاية الضاث الثقايف كالتػارؼليت كااافاػة عليػهت كالتشػري  اخلػاص بالواػاـ العػاـ للغابػاتت كالواػاـ العػاـ 
 .اللمياه

 1989حماية التنوع البيولوجي في ظل دستور  ثالثا:
بعػض  يف الدبتور السػابق ملػيفان  ختصاصات ادلخولة للمجلة الشعيب الوطيناال دبتورهيا الأكد  
ختصاصػػات الػػيت خوذلػػا إيػػاه يشػػرع اجمللػػة الشػػعيب الػػوطين اال  115فوصػػ  ادلػػادة اإليكولوجيػػة كبػػاط األ

 القواعػػد العامػػةت ك إطػػار ادلعيشػػةادلتعلقػػة بالبيئػػة ك الدبػػتورت تػػدخل كػػيل  يف رلػػاؿ القػػانوف القواعػػد العامػػة 
الواػاـ العػاـ للغابػات ت لثقايف كالتارؼلي كااافاة عليهمحاية الضاث ات ماية الثركة احليوانية كالوباتيةادلتعلقة ي

 .3…اااركقاتالوااـ العاـ للمواجو ك ت الوااـ العاـ للمياهت ةي الرعويةكاألرا

 

                                                 
 .35ت ص 1999-1998ت السوة اجلامعية دة ادلاجستري يف القانوف العاـت جامعة كهراف السانياة يف اجلزائرت ميكرة لويل شهايالبيئكناس ػليت اإلدارة  -1
 .1976ت لسوة 94ر عدد ت ج 1976نوفمب  22ادلارخ يف  97-76الدبتور اجلزائرم الصادر لوجذ األمر رقو  -2

 .1989ت لسوة 07ت ج ر عدد 1989فباير  28ادلارخ يف  18-89الصادر لوجذ ادلربـو الرئابي رقو  1989الدبتور اجلزائرم لسوة  -3
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 1996حماية التنوع البيولوجي في ظل دستور  رابعا:
 يػػ   122وع البيولػػوجي إُف نػػص ادلػػادة صػػة يمايػػة العواصػػر البيئيػػة كالتوػػختصاصػػات اخلانقػػل اال 

ككػيل  يف اجملػاالت ادلتعلقػة بالقواعػد العاٌمػة يشرع البدلاف يف ادليادي  الػيت ؼلصصػها لػه الدبػتورت  نص ا
محاية الضاث الثقايف ك  تباتٌيةالثٌركة احليوانٌية كالوٌ  كالقواعد العاٌمة ادلتعٌلقة يماية تادلتعٌلقة بالبيئة كإطار ادلعيشة
الواػػػاـ العػػػػاـ  الواػػػاـ العػػػاـ للميػػػػاهت الواػػػاـ العػػػاـ للغابػػػػات كاألراةػػػي الرعويػػػػةت كالتػػػارؼلي كااافاػػػة عليػػػػهت

 .1…اااركقاتللمواجو ك 

 2016 مدستور ال التعديلحماية التنوع البيولوجي في ظل  خامسا:
الػيت تػوص   يشػرع  140ولوجي مػ  خػالؿ ادلػادة علمل ةركرة التمس  يماية كصيانة التووع البي كدأ

القواعػد العاٌمػة ادلتعٌلقػة بالبيئػة ادلتعلقػة بالبدلاف يف ادليادي  اٌليت ؼلٌصصها لػه الٌدبػتورت ككػيل  يف اجملػاالت 
الػػٌضاث  ايػػةمح القواعػػد العاٌمػػة ادلتعٌلقػػة يمايػػة الثٌػػركة احليوانيٌػػة كالٌوباتيٌػػةتك  تر ادلعيشػػةت كالٌتهيئػػة العمرانيٌػػةكإطػػا

ـٌ للغابات كاألراةي الٌرعويٌػةت كااافاة عليهت الثٌقايٌف كالٌتارؼليٌ  ـٌ للميػاهت الٌوااـ العا الواػاـ العػاـ  الٌواػاـ العػا
 .2اللمواجو كااركقات

 يػػػػ  الصػػػياغة اللغويػػػة لأللفػػػاظ  الػػػيم خػػػالع الدبػػػتور اجلزائػػػرم يف ادلغػػػر  كبػػػالوار إُف الدبػػػتور 
 يكولوجيػػةتلطبيعيػػة كالػواو اإلالثػركة الوباتيػة كاحليوانيػػة ةػم  مفهػػـو محايػة ادلػوارد ا محايػػة بػتعمل مصػطلحا
التشػري  يف القواعػد يػه صػرا ة بفصػوؿ أخػرل مػ  الدبػتور إُف ادلػواد ادلسػودة إل ةػافةباإلختص القػانوف في

 لػػػق بواػػػاـ ادليػػػاه كالغابػػػاتادلتعلقػػػة يمايػػػة البيئػػػة كمحايػػػة ادلػػػوارد الطبيعيػػػة كالتوميػػػة ادلسػػػتدامةت كالتشػػػري  ادلتع
ةػػػم  مفهػػػـو ادلػػػوارد  ت ييػػػ  َف يصػػػرح يمايػػػة الثػػػركة احليوانيػػػة كالوباتيػػػة بشػػػكل كاةػػػح كأدرجهػػػاكالصػػػيد
محايػػػة الثػػػركة  علػػػمل نصػػػ   يػػػ  تة الػػػيت جػػػاءت أكبػػػ اجلزائريػػػالدبػػػتورية  ت علػػػمل خػػػالؼ ادلػػػادة3الطبيعيػػػة

 الوباتية كاحليوانية بشكل كاةح.

وباتيػػػػة كالػػػػواو تور اجلزائػػػػرم بتعديالتػػػػه تكػػػػرية محايػػػػة الثػػػػركة احليوانيػػػػة كاليغفػػػػل الدبػػػػ كبالتػػػػاِف َف
عتبػػػار أف احلفػػػاظ علػػػمل ادلػػػوارد الطبيعيػػػة لػػػا فيهػػػا مكونػػػات التوػػػوع البيولػػػوجي مطلػػػذ ايكولوجيػػػةت علػػػمل اإل

                                                 
 .1996ت لسوة 76ت ج ر عدد 1996ديسمب  07ت ادلارخ يف 438-96الصادر لوجذ ادلربـو الرئابي رقو  1996التعديل الدبتورم لسوة  -1
 .2016ت لسوة 14ت ج ر عدد 2016مارس  06ادلارخ يف  01-16الدبتور اجلزائرم ادلعدؿ بالقانوف رقو  -2
 .2011ت لسوة 5964عدد ـ يوليوت يتعلق بتوفيي نص الدبتورت ج ر  29ت صػػادر يف 1-11-91ت رػهري شريع رقو 25ادلادة  -3
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دبتورم مكفوؿ بأعلمل ك يقة هرمية يف الدكلػةت غػري أنػه َف يسػتعمل مصػطلح التوػوع البيولػوجي يف صػياغة 
مػػػ  اد الدبػػػتورت بػػػالرغو مػػػ  أنػػػه تلػػػم  قواعػػػد محايػػػة التوػػػوع الوبػػػاب كاحليػػػواين كادلوائػػػلت كعليػػػه أصػػػبح مػػػو 

د الدبػػػػتور خاصػػػػة بعػػػػد قحػػػػاـ هػػػػيا ادلصػػػػطلح يف الصػػػػياغة اللغويػػػػة دلػػػػواإاللػػػػركرم علػػػػمل ادلشػػػػرع اجلزائػػػػرم 
 .ةصداره لقانوف ادلوارد البيولوجيإفاقية محاية التووع البيولوجيت ك تامصادقته علمل 

يف مػػواد يف ادلغػػربت فهػػو األخػػر َف يسػػتعمل مصػػطلح التوػػوع البيولػػوجي  كَف ؼلتلػػع الوةػػ  كثػػريان  
عػػبان علػػمل موقفػػه يف مكتفيػػان بػػيكر ادلصػػطلحات اخلاصػػة لكونػػات كعواصػػر التوػػوع البيولػػوجيت مي  الدبػػتورت

 التوصيص علمل محاية التووع البيولوجي يف الدبتور.

 حماية الموارد البيولوجيةب خاصالقانوف ال: الفرع الثاني
نيػة الدكليػة للبيئػة جػاءت ف القواعػد القانو أعتبػار ال تزائر  دي  الوشػأةيعتب التشري  البيئي يف اجل

التشػػػري  البيئػػػي  ر  مىػػػ مومػػػان ت كعي 2 سػػػاب محايػػػة البيئػػػةعلػػػمل قتصػػػادم اال البوػػػاءيف بسػػػبذ التفكػػػري  1متػػػأخرة
وين يف البحػػ  عػػ  القواعػػد اخلاصػػة يمايػػة البيئػػة كتووعهػػا خالذلػػا الفكػػر القػػانمػػ  بابػػية تطػػور ألرا ػػل 
بػوقع يف هػيا ك  ت2014يولوجية بوة ادلشرع  اجلزائرم قانوف خاص يماية ادلوارد الب أصدرفت البيولوجي

ادلػػػػوارد  قػػػػانوفملػػػػموف )أكال(ت كعلػػػػمل  قػػػػانوف ادلػػػػوارد البيولوجيػػػػةصػػػػدار الػػػػدكاف  األبابػػػػية إلالفػػػػرع علػػػػمل 
 ت كتقييو قانوف ادلوارد البيولوجية ) الثا(. ) انيا( البيولوجية

 قانوف الموارد البيولوجيةصدار  ساسية الدكافع األ كال:أ
التغيػري  قانوف خاص يماية ادلػوارد البيولوجيػة هػو الزيػادة يف نسػذصدار إلة يأهو األبباب الرئيس

 كػاف لزامػان فت لتوػوع البيولػوجية علػمل مسػتويات اشركعادلغري كالتصرفات  عتداءاتنقراض جراء كثرة االكاال
ثػل عوامػل يتعلق بصيانة ادلػوارد البيولوجيػة كتثميوهػات ييػ  تتم ان خاص ان قانونإصدار علمل السلطة التشريعية 

فػاؼ كاحلرائػق كالفيلػانات ...(ت فقداف التووع البيولوجي هي العوامل الطبيعية )اجل يف اخلطر األكثر تأ ريان 
اجلػائر كالتوبػ  العمػراينت  بتغالؿ ادلفرط للموارد البيولوجيػةت الرعػيمري أك االلع األنشطة البشرية كتدسلتك 

اإليكولوجيػػػة  ادلشػػػركعت فتتػػأ ر مجيػػػ  الػػػواو الصػػيد غػػػريتحتيػػة كالتلػػػوث كالسػػػيا ة ك ال كتوميػػة مشػػػاري  البػػػم
                                                 

1- Pierre-Marie DUPUY, « Où en est le droit international de l’environnement à la fin du siècle? 
», RGDIP, n°4, 1997, p 873. 
2- Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 4ème éd, Paris, Dalloz, 1998, p 45. 
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مػػػ  قبػػػل  ادلعركفػػػةلسػػػهوب كادلوػػاطق الصػػػحراكية نتاجيػػػة مػػػ  اإاألقػػل يعيػػةت الغابػػػات كاألراةػػػي الرطبػػػة ك الطب
بػوة  20 نػه يفأتأكيػد الت كلقػد مت البحريػة كالسػا ليةاإليكولوجيػة و طلفاض يف التووع البيولػوجيت كالػوااب

  . 1علمل الوااـ البيئي هيه التهديدات رت أك  بادلائة 30طلفل  ادلوارد بوسبة ات األخرية

 الموارد البيولوجية قانوفمضموف  ثانيا:
كصػػػو ا كتثميوهػػػا كتػػػداكذلا  2ؿ علػػػمل مجيػػػ  ادلػػػوارد البيولوجيػػػةاحلصػػػو هػػػيا القػػػانوف كيفيػػػات  واوييػػػ
ت ادلوجود ووعكالت ماذلا ككيا ادلعارؼ ادلرتبطة هبابتعة ع  اصع للمواف  الوادوعادؿ كادلكالتقابو ال كنقلهات

 4بػػػتباقيةاال كالتػػػدابري 3ابسػػػيةكادلتوايميػػػة ال كتلػػػم  هػػػيا القػػػانوف مخسػػػة فصػػػوؿ مشلػػػ  مجيػػػ  األ كػػػاـ
 .6زائيةاجلتدابري كيا الك  5دلوارد البيولوجيةافظ كصيانة ادلتعلقة باحل ريكالتداب

 حماية الموارد البيولوجية قانوفتقييم ثالثا: 
القانونيػػػػة كادلابسػػػػية  اآلليػػػػات يػػػػة ادلػػػػوارد البيولوجيػػػػة قػػػػانوف ال يلػػػػو الكثػػػػري مػػػػ يعتػػػػب قػػػػانوف محا

تلػػم  القواعػػد العامػػة للحمايػػة  الػػيم يلػػوجقػػانوف الفرنسػػي حلمايػػة التوػػوع البيو ال علػػمل خػػالؼ تللحمايػػة
رم يف محايػة داطػرت كمػا ركػز علػمل دكر اللػبط اإل ر كاخلدارية اخلاصة بدرابة األقويات اإلعتمد علمل التكا

 ديػػد ادلابسػػات ادلاليػػة لتمويػػل مشػػاري  محايػػة التوػػوع علػػمل عتمػػد يف  ايػػة ادلطػػاؼ التوػػوع البيولػػوجيت كا
دلشرع اجلزائرم اليم نص علػمل هػيه القواعػد يف قػانوف محايػة البيئػةت كقػد ا ختلع ع ت بيل  ا7البيولوجي

                                                 
1- Arezki Derridjk, La Biodiversité en Algérie faceaux impacts anthropiques et aux risques 
biotiques et abiotiques, Mistrals International Workshop 30 mars – 1er avril 2011, La Valette, 
Malte, p 35. 

خػػر مػػ  األنامػػة البيئيػػة تكػػوف ذات قيمػػة  أ يػػوم موعػػات أك كػػل عوصػػر اجملأك العواصػػر موهػػا أك ادلػػوارد اجليويػػة أك األجسػػاـ  ادلوارد  البيولوجيػػة:بػػ   يقصػػد -2
ت بػػوة 48ت يتعلػػق بػػادلوارد البيولوجيػػةت ج ر ج عػػدد 2014أكت  09ت ادلػػارخ يف 07-14قػػانوف رقػػو الت 01ادلػػادة الثانيػػة فقػػرة    زلتملػػة للبشػػرية  فعليػػة أك
2014. 

 الفصل الثاينت م  نفة القانوف. -3
 الفصل الثال ت م  نفة القانوف. -4
 الفصل الراب ت م  نفة القانوف. -5

 ة القانوف.م  نفالفصل اخلامةت  -6

7- Jean-Marc AYRAULT, Philippe MARTIN,  Projet de loi relatif à la biodiversité, Assemblée 
Nationale, N° 1847, France, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2014. 
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يكوف ببذ ذل  أف ادلشرع اجلزائرم جعل م  قانوف محاية البيئة ادلرج  األبابي اليم يتلػم  القواعػد 
 كاأل كاـ العامة حلماية مجي  العواصر البيئية.

بعد صدكر قانوف للموارد البيولوجية  الإ َف يتلح بشكل كبريلوااـ القانوين للتووع البيولوجي ف اإ
ستمد م  ادلبادئ العامػة لقػانوف محايػة ت كقبل ذل  كان  القواعد ادلتعلقة باحلفظ كالصيانة تي 2014بوة 

سلتلػػػػع القػػػػوانل اخلاصػػػػة يمايػػػػة األكبػػػػاط ادلسػػػػتقبلة أك الفلػػػػاءات الطبيعيػػػػة أك اجملػػػػاالت البيئػػػػةت أك مػػػػ  
نيػػة بػػواء ااميػػة أك ادلهػػددة وباتيػػة كاحليواصػػواؼ الوانيل اخلاصػػة يمايػػة األتلػػع القػػمػػ  سل يلػػان ااميػػةت كأ

كمػػا أنػػه جػػاء وػػوع البيولػػوجي  مجيػػ  جوانػػذ محايػػة مكونػػات الت يشػػملأف هػػيا القػػانوف َف نقراضت غػػري بػػاال
الػػػيت اإليكولوجيػػػة مػػػا الػػػواو  ولوجيػػػة ليسػػػتثين نوعػػان بػػػتعمل مصػػطلح ادلػػػوارد البيعلػػمل خػػػالؼ تسػػػميته أم ا

 عتب جزء هاـ م  مكونات التووع البيولوجي.ت
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 حماية التنوع البيولوجي فيا دارة دكر : طلب الثالثالم
طػػار قػػانوين البيولػػوجي لختلػػع عواصػػره كفقػػا إل مايػػة التوػػوعاجلزائػػر يداريػػة يف ختػػتص اذليئػػات اإل

هػػيا  ت كبػػوتطرؽ يفالتوػػوع البيولػػوجيادلتعلقػػة يمايػػة ختصاصػػات مػػوح ذلػػا رلموعػػة مػػ  اال معػػل كتوايمػػي
اذليئػػػات كإُف دكر  ،(الفػػػرع األكؿ)محايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي يف ادلركزيػػػة كالالمركزيػػػة اإلدارة  دكر ُفإ طلػػػذادل

دكر ادلػديريات االيػة ادلسػاعدة يف محايػة التوػوع كإُف )الفرع الثػاين(ت محاية التووع البيولوجي يف االبتشارية 
 الثال (. )الفرع البيولوجي

 حماية التنوع البيولوجيفي  كالالمركزية المركزيةا دارة دكر : كؿفرع األال    
ت توػػػوع البيولػػػوجيمػػػل علػػػمل محايػػػة الداريػػػة تعول ادلركػػػزم العديػػػد مػػػ  اذليئػػػات اإليوجػػػد علػػػمل ادلسػػػت

يف  الالمركزيػػػػةاإلدارة دكر ك (ت أكال)ادلركزيػػػػة يف محايػػػػة التوػػػػوع البيولػػػػوجي اإلدارة دكر  يفبحػػػػ  حاكؿ الكبػػػػو
 .) انيا( محاية التووع البيولوجي

  حماية التنوع البيولوجيفي  المركزيةا دارة دكر : كالأ
كزارة  إنشػاءب 2001بػوة  موػي قطاعيػان  بػتقراران امحايػة البيئػة كتوميتػه ادلسػتدامة لقد عرؼ موةػوع 

ت كأ ػر ذلػ  علػمل زمويػة طويلػة لفػضة ريػة علػمل موةػوع محايػة البيئػةالقطاعػات الوزا بعد تواكبت 1خاصة هبا
 .2محاية البيئة بيابةيتماشمل ك  عمل كة  خطة أك برنام 

مكونػػػات علػػػمل محايػػػة  كالطاقػػػات ادلتجػػػددةتعمػػػل كزارة البيئػػة  :كالطاقػػػات المتجػػػددةكزارة البيئػػػة  -1
 ول األصػػػواؼتػػػوفري مجيػػػ  الوبػػػائل الالزمػػػة لصػػػيانة كمحايػػػة التوػػػوع علػػػمل مسػػػتبالتوػػػوع البيولػػػوجي كعواصػػػر 

                                                 
ادلػارخ  ت09-01توفيػيم رقػو الكالبيئػة لوجػذ ادلربػـو فأخػيت تسػمية كزارة هتيئػة اإلقلػيو ت 2001مسي القطاع البيئي الوزارم تسميات سلتلفة موي بػوة  -1

عيػػػد أت كلوجػػػذ التعػػػديل احلكػػػومي 2001ة سػػػول ت04عػػػدد ج  يئػػػة اإلقلػػػيو كالبيئػػػةت ج رادلركزيػػػة يف كزارة هتواػػػيو اإلدارة ت يتلػػػم  ت2000جػػػانفي  07يف 
عػػدد ج ر  ت يتلػػم  تعيػػل أعلػػاء احلكومػػةت ج2002جػػواف  17يف ادلػػارخ  ت208- 02ادلربػػـو الرئابػػي رقػػو  ُف كزارة التهيئػػة العمرانيػػة كالبيئػػةإتسػػميتها 

ت ادلتلػػػم  تعػػػل 2007جػػػواف  04ادلػػػارخ يف  ت197-07رئابػػػي رقػػػو الربػػػـو ادلا ة لوجػػػذ يدمػػػاج قطػػػاع السػػػامت  2007كيف بػػػوة ت 2002لسػػػوة  ت42
 04ت ادلػارخ يف 326- 12هيئة العمرانية كالبيئة كادلديوةت ادلربـو الرئابي رقو مسي  بوزارة الت 2012ت كيف بوة 2007 ت لسوة37عدد ج  ر ت جاحلكومة
-16ادلربػػـو التوفيػػيم رقػػو ادلػػوارد ادلائيػػة كالبيئػػة لوجػػذ  ت كمسيػػ  بػػوزارة2012 لسػػوة ت49عػػدد  ج رج علػػاء احلكومػػةت أم  تعػػل ت يتلػػ2012بػػبتمب 

 .2016ت لسوة 15عدد ج صال يات كزير ادلوارد ادلائية كالبيئةت ج ر  ت ػلدد2016مارس  01يف ادلارخ  ت88
رللة الفقه كالقانوفت ادلغربت العدد األكؿت  -درابة  الة اجلزائر -عمار بوةياؼت الرعاية الدكلية كالوطوية لقلايا البيئة كانشغاالهتات اجلهود كاالشكاالت -2

 .115ت114ت ص ص 2012نوفمب 
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لتوػػػػوع الػػػػوزارة يف رلػػػػاؿ محايػػػػة ارأس يكولوجيػػػػةت كعلػػػػمل ذلػػػػ  يكلػػػػع الػػػػوزير علػػػػمل كاألنػػػػواع كادلسػػػػاك  اإل
 : 1البيولوجي بادلهاـ التالية

فلػػػاءات تطػػػوير مجيػػػ  اذلياكػػػل األبابػػػية كالطاقػػػات الوطويػػػة كتثميوهػػػا األمثػػػلت ككػػػيا احلفػػػاظ علػػػمل ال -
 ت2واطق احلدكديةلسا ل كالسهوب كادلاجلبل كا احلسابة كاذلشة كترقيتهات

يسػػهر علػػمل صػػيانة كمحايػػة رلػػارم األ ػػار كالبحػػريات كالسػػبخات كالشػػطوط ككػػيا األراةػػي كالوباتػػات  -
 ت3جر الواقعة ةم  األمالؾ العموميةبتغالؿ اااابتخراج ادلواد ك ابعة ذلات كيواو التا

كاحلفػػػاظ عليهػػػات كيقػػػضح ذلػػػ  ة كتثميوهػػػا يػػػمحايػػػة ادلػػػوارد الطبيعيػػػة كالبيولوجيػػػة كالورا يػػػة كاألنامػػػة البيئ -
 ت4يتخي التدابري التحفاية اللركريةك 
بػػػضاتيجيات كسلططػػات العمػػػل ادلتعلقػػة بادلسػػػائل الشػػاملة للبيئػػػةت كالبػػيما التغػػػريات ادلواخيػػػة إ يتصػػور -

تصػػػاؿ مػػػ  القطاعػػػػات لػػػ  باالكمحايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي كطبقػػػة األكزكف كالتػػػأ ري علػػػػمل البيئػػػة كيعػػػد ذ
 ت5ادلعوية

 .6تدهور األكباط الطبيعية كالتصحريف القلاء علمل  يساهو -

يفيػػػة كالصػػػيد ؽلػػػارس كزيػػػر الفال ػػػة كالتوميػػػة الر : كالتنميػػػة الريفيػػػة كالصػػػيد البحػػػرم كزارة الفالحػػػة -2
طػػػػػار محايػػػػػة التوػػػػػوع البيولػػػػػوجي بالتشػػػػػاكر مػػػػػ  القطاعػػػػػات ادلعويػػػػػةت علػػػػػمل رلمػػػػػوع إالبحػػػػػرم صػػػػػال ياته يف 

إبػػضاتيجية عػػداد إفيقػػـو بت 7ت كالصػػيد البحػػرمالتوميػػة الريفيػػة كالغابػػاالوشػػاطات ذات الصػػلة بالفال ػػة ك 
ُف إالسػهر علػمل تطػوير كػل عمػل يرمػي مػ   التومية الفال يػة كالريفيػة كالغابػات كالصػيد البحػرم كتوفيػيهات

بتصػػال ها امػػالؾ العقاريػػة الفال يػػة ك احلفػػاظ علػػمل األكمػػا يقػػـو ب  مػػ  الغػػيائي للػػبالدت سػػل مسػػتول األ
اكية كااافاػػة عليهػػا كهتيئتهػػا محايػػة مراعػػي اذللػػاب العليػػا كالسػػهبية كشػػبه الصػػحراكية كالصػػحر ك  عهاتكتوبػػي

 بتغالذلا كتوبيعها كمحاية الوباتػات كاحليوانػات البيػةتاالؾ الغابية كاحللفوية الوطوية ك مهتيئة األ بتغالذلاتاك 

                                                 
 .السابق اليكرت 88-16ربـو التوفييم رقو ادلت 01ادلادة  -1
 .م  نفة ادلربـوت 02ادلادة  -2
.ت 03ادلادة  -3  م  نفة ادلربـو
.ت 04ادلادة  -4  م  نفة ادلربـو
. ت06ادلادة  -5  م  نفة ادلربـو
.ت 09ادلادة  -6  م  نفة ادلربـو
 .2016سوة لت 56عدد ج  ة كالتومية الريفية كالصيد البحرمت ج ر ت ػلدد صال يات كزير الفال242-16ربـو توفييم رقو م  ادلت 02ادلادة  -7
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دسيد سلططػات التوميػة العمل علمل ك  صحراكيةال ة اجلبلية كالفال ة الالتومية ادلودرلة للف السهر علملم  
 .ائياتالصيد البحرم كتربية ادلالفال ية ك 

تعزيز محاية الصحة احليوانية كالصحة الوباتيػة ك  تثمل ادلوارد الورا ية احليوانية كالوباتية كمحايتهاتكما يقـو ب
عػالـ كادلسػاعدة علػمل اػاـ لإلكةػ  نمػ  ككيا بالمة ادلوتجات الفال ية كالصيد البحػرم كتربيػة ادلائيػاتت 

 .ة كالصيد البحرم كتربية ادلائياتختاذ القرار فيما ؼلص السلطات الفال يا

ةػػبط  مػػ 1وزارة علػػمل اجملػػاؿ البحثػػي الواػػرمركػػزت هػػيه الػػ: ياة التعلػػيم العػػالي كالبحػػث العلمػػكزر  -3
تقػدًن تقػارير نوعيػة كػل مػدة  مػ ت يكولوجيػةة الوباتػات كاحليوانػات كالػواو اإلادلواةي  العلميػة ادلتعلقػة ييػا

ك أيػاث الطويلػة ادللتقيػات كاأل بػتوتاجات عػ ا يػاف تقػدـ كتوصػيات ك للجهات ادلعوية اليت يف غالػذ األ
لقة يمايػة التوػوع البيولػوجي ادلتع العلمية كمراكز البح  اذلياكل إقامة عيكثت هودللف  للوار القصريةت كا

ت كتشارؾ العديد مػ  ادلختػبات اجلامعيػة كادلابسػات للبح  جديدةطالؽ هياكل إت فتو ةينامة البيئكاأل
 .2اخلصوصيات االيةعلمل  الضكيزأضلاء البالد م   مجي  التووع البيولوجي يفمحاية رلاؿ  يف العمل

نامػة ة يف سلتلػع األيػشرف  الوزارة علمل العديد م  العمليات البحثية اخلاصة بتقيػيو احلالػة البيئأك 
صلػػػاز برنػػػام  لػػػه عالقػػػة بالقػػػانوف التػػػوجيهي للبحػػػ  العلمػػػي كالبنػػػام  اخلمابػػػي  ػػػوؿ إمػػػ  اإليكولوجيػػػة 

يف مسػػائل عديػػدة موةػػوعة يف رلػػاؿ  يػػوث كدرابػػات متخصصػػة تالبحػػ  العلمػػي كالتطػػوير التكوولػػوجي
 :3لتعليو العاِف كالبح  العلميختصاص كزير اا
خػػي العديػػد مػػ  العيوػػاتت أالتجػػارب بعػػد  ةإقامػػدرابػػات علميػػة ك  إقامػػةمحايػػة التوػػوع البيولػػوجيت مػػ   -

يػة ركح كتوم بػتدامة التوػوع الوبػاب كاحليػوايناتكوولوجيػا احليويػة كتأ ريهػا علػمل مػر بالذا تعلػق األإخاصػة 
 ت4بداعبتكار كاإلالبح  كاال

 كباط البحرية م  راهرة التلوثتدلتعلقة يماية ادلواطق السا ليةت كاألالبحوث ا -
                                                 

ت ادلتلػػم  القػػانوف التػػوجيهي 1989كت أ 22ادلػػارخ يف  ت11-98القػػانوف رقػػو ت يعػػدؿ كيػػتمو 2008فيفػػرم  23ادلػػارخ يف  ت05-08 رقػػو قػػانوفال -1
 .2008لسوة ت 10عدد  ج ر ت ج2002-1998 لتكوولوجيكالبنام  اخلمابي  وؿ البح  العلمي كالتطوير ا

2  - Pacification national sur la diversité biologique et mise en œuvre en algérie, op Cit, p 95. 
3  - Ibid, p 96.      

ج علميت ج ر ت ػلدد صال يات كزير التعليو العاِف كالبح  ال2013جانفي  30ادلارخ يف  ت77-13ادلربـو التوفييم رقو م  ت 02فقرة  08 دلادةا -4
 .2013ت لسوة 08عدد ج 
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 ُف الشماؿت إة التصحر كز ع الرماؿ م  اجلووب هر البحوث ادلتعلقة باا -
اع الوباتية كاحليوانية نو ألية اليت تلو العديد م  اادلتعلقة بادلواطق السهبيةت كمحاية اجملاالت احلالبحوث  -

 نقراض.ك تل  ادلهددة باالأالوادرة 

 حماية التنوع البيولوجيلالمركزية في اا دارة ثانيا: دكر 
مػ  خػالؿ مػا موحػه ذلػا ادلشػرع يف محايػة كصػيانة التوػوع البيولػوجيت  مان اه ان لية دكر تلعذ اجلماعات اا
شػكلي مػوئالن هامػان للتوػوع البيولػوجي ت خاصػة تلػ  ادلتعلقػة يمايػة ادلوػاطق الػيت تي اجلزائرم م  اختصاصػات

 ة هبا: الوباب كاحليواينت كم  أهو االختصاصات ادلووط

السهر علمل كة   د لألبباب الكاموة كراء يتوُف الواِف :ع البيولوجي دكر الوالية في حماية التنو  -1
قلػػيو إالػػيت  مػػي التوػػوع البيولػػوجي علػػمل رلموعػػة مػػ  القػػرارات إصػػدار فإنػػه يقػػـو ب تلػػه أك تعرةػػه للتغيػػريزكا

 الوالية ذل  م  خالؿ:

مكػػػاف قريػػػذ مػػػ   يقػػػـو الػػػواِف يملػػػة تشػػػجري بػػػواء داخػػػل ااػػػيط العمػػػراين أك يف برنػػػامج التشػػػجير: -أ
ذل  م  بل احلمالت اليت يقـو هبا ع  طريق الشراكة م  ااافاة الوالئية للغاباتت فيتو درابة ك ادلديوةت 

 ت1األماك  اليت غلذ أف تشجر كنوعية األشجار ككيفية غربها

صػػال ها إ ياته الوقػػوؼ علػػمل محايػػة الضبػػة ك يػػدخل ةػػم  صػػال صػػالحها:إبرنػػامج حمايػػة التربػػة ك  -ب
ادلشػاري  العمرانيػة يف ادلوػاطق الصػاحلة للزراعػةت كمػا  إقامة  مشاري  الزراعة ادلوتامة كمو  طريق تشجيع  

 ت2صلراؼ كزلاربة اجلفاؼ ع  طريق ختزي  ادلياه كبواء السدكدصحر كالتعرية كاإلتشمل احلماية مكافحة الت

علػػػمل اعتبػػػار أف األكبئػػػة هػػػي السػػػبذ  ت3الوقايػػػة كمكافحػػػة األكبئػػػة يف رلػػػاؿ الصػػػحة الوباتيػػػة كاحليوانيػػػة -ج
 الرئيسي يف  االت التغيري كاالنقراض.

الػػػبام  مػػػ  أجػػػل التصػػػدم دلخػػػاطر الفيلػػػانات  إقامػػػةمػػػ  مػػػ  الكػػػوارث كاآلفػػػات الطبيعيػػػةت  الوقايػػػة-د
 تفاؼت كتطهري كتوفية رلارم ادلياهكاجل

                                                 
 .2012ت لسوة 12ت يتعلق بالواليةت ج ر ج عدد 2012فيفرم  21ت ادلارخ يف 07-12 رقو قانوفم  الت 85ادلادة  -1
 .م  نفة القانوفت نفة ادلادة -2
 م  نفة القانوف.ت 86ادلادة  -3
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ابػذ كادلوػاطق ادلسػموح   ادلوالػيت يبػل فيهػا الوقػ تيسلو الواِف رخص الصيد تنظيم أنشطة الصيد: -ق
يف ذات الصدد نوع  ددان ختتامه زلي إتتاح موبو الصيد أك تقدًن تاريخ فإت فيمك  له أف يأخر 1فيها الصيد
 . 2صيدها كاألماك  ادلرخص ذلاسموح القوائص ادل

للجماعػػات االيػػة  81/387 رقػػو ربػػـوادلأعطػػمل  :يكولوجيػػةة األكسػػاط ا دكر الواليػػة فػػي حمايػػ -ف
  ية القيػػػاـ بكػػػل عمػػػل يرمػػػي إُف محايػػػة الغابػػػات كتطػػػوير الثػػػورة الغابيػػػة كمكوناهتػػػات خاصػػػة اجملموعػػػةصػػػال

ت 3وػػػػاطق الضابيػػػػة التابعػػػػة لكػػػػل موهمػػػػاذلػػػػ  يف إطػػػػار ادلت بيعيػػػػة كمحايػػػػة األراةػػػػي كابتصػػػػال هاالوباتيػػػػة الط
                                                           :                  4احلرائق كغريهاك عشوائي الصيد الائر ك اجلرعي باخلصوص ال

بيػػة مػػ  توشػػيط كتوسػػيق عمػػل اللجوػػة ات الػػيت أقرهػػا سلطػػط هتيئػػة اجلبػػاؿ الغاجػػراءر علػػمل توفيػػي اإلالسػػه -
يسػػتهدؼ تسػػهيل توفيػػي أعمػػاؿ الوقايػػػة  إجػػراءكتتخػػي أم  تغابػػات كاللجوػػة العمليػػةادلكلفػػة يمايػػة ال

فإف الوالية ؽلتد اختصاصها إُف محاية الطبيعػة  تالؼت كعمومان مراض كأبباب اإلافحة احلرائق كاألكمك
 علمل اخلصوص فيما يلي:

 تدعيو األعماؿ ادلتعلقة بتهيئة احلاائر الطبيعية كاحلاائر احليوانيةت  -1
نشػػائهات كالتقريػػر الػػيم يرفػػ  ذلػػا إلبحػػرم مػػ  خػػالؿ القػػوانل اخلاصػػة ب اديػػة الصػػيد اإتوشػػط كتراقػػذ   -2

 فة دكريةت كاخلرجات ادليدانية م  خالؿ توصيذ جلاف سلتصةتبص
 ط أعماؿ مجعية محاية الطبيعةت يتوسيق كتوش -3

ابتصػػالح األراةػػي يف صلػػاز بػػرام  إاؿ ابتصػػالح األراةػػي علػػمل اخلصػػوص كمػػا تتػػوُف الواليػػة يف رلػػ
واع الوباتيػػة   األنػػكتوبػػي  الثػػركة الغابيػػة الػػيت تشػػمل عػػدد كبػػري مػػ الضبػػة كالتصػػحرصلػػراؼ إإطػػار مكافحػػة 

 .5كاألصواؼ احليوانية

                                                 
 .السابق اليكرت 10-82 رقو قانوفالت 08ادلادة  -1
 .  نفة القانوفمت 09ادلادة  -2
بتصػػالح ايف قطػػاع الغابػػات ك  كاختصاصػػاهتماػلػػدد صػػال يات البلديػػة كالواليػػة ت 1981ديسػػمب  26ادلػػارخ يف  ت387-81 رقػػو ربػػـوادلت 01ادلػػادة  -3

  . 1981ت لسوة 52ت ج ر ج عدد األراةي
.ت 05 ادلادة -4  م  نفة ادلربـو

.م  ت 08ادلادة  -5  نفة ادلربـو
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ػػ 1رع يف قػػانوف محايػػة الغابػػاتأعطػػمل ادلشػػكمػػا  اجملػػاالت الػػيت  ددان العديػػد مػػ  االختصاصػػات للواليػػة زلي
مسػػا ات ادلوفعػػة العامػػةت كعوػػد  إنشػػاءتقويػػة سلطػػط التهيئػػة كسلطػػط التشػػجري ك ك تؽلكػػ  أف تتػػدخل فيهػػا

بػتقرار مسػتمر يف ذلػ  لعوامػل الػيت دعػل التوػوع الوبػاب كاحليػواين يف االوار ذليه اجملاالت فإ ا تعتػب مػ  ا
 قليو.اجلزء م  اإل

 تعداد ادلخطط الوطين للتشجري الػيم يهػدؼ إُف توميػة األراةػي ذات الطػاب  الغػا إوار لعملية الكب
ليػػةت الػػيت بػػدكرها بتشػػارة اذليئػػات اااادلخطػػط تقػػـو ب إقامػػةكلفػػة يمايػػة القطػػاع الغػػا  عوػػد فػػإف الػػوزارة ادل

كم  بيوها محايػة القطػاع الغػا  كتووعػه  تتعطي رأيها  وؿ ادلسائل اليت غلذ أف تعاًف ةم  هيا ادلخطط
غلػذ  سلطػط للتػدخلت أيلػان  إقامػةمػ   2رائػق الغابػاتالبيولوجي مػ  مجيػ  أبػباب التػدهور يف مقػدمتها  

كلع بالغابات  وؿ مسألة تعرية األراةي الغابية أخد رأم اذليئات االية ادلوةوعة    كصاية الوزير ادل
غيػػة توميتهػػا كترقيتهػػات فقبػػل أف ؽلػػوح الػػوزير ادلخػػتص يمايػػة القطػػاع الػػيت تتسػػبذ يف تقلػػيص الثػػركة الغابيػػة بي 

 عملية  سابية كتقييو ككةعية األماك . إجراء أم هيه اذليئات الالمركزيةت بعد الغا  الرخصة يأخي ر 

الػػيم ػلتػػوم علػػمل مجيػػ   تسلطػػط عػػاـ للغابػػات يسػػممل سلطػػط التهيئػػة إقامػػة عوػػد يتػػدخل الػػواِف أيلػػان 
الػػػيت تسػػػاهو يف توميػػػة الغابػػػة مػػػ  الوػػػوا ي  تتسػػػيري كاالبػػػتغالؿ كاحلمايػػػةالاألعمػػػاؿ اخلاصػػػة بالدرابػػػات ك 

مػ   للثػركة الغابيػةت هػيا ادلخطػط يوجػز كنوعيػان  ككميػان  االقتصادية كاالجتماعيةت كيتو كة  جرد غا  دكريان 
ت كمػا سيابػة الوطويػة للتهيئػة العمرانيػةطرؼ الوزارة ادلكلفة يماية الغابات بعد أخي رأم الواِف يف إطار ال

تػالؼ الوباتػات إعة العامة إذا تعلق األمر يالػة مسا ات ادلوف إنشاءابتشارته  وؿ  إعطاءيتدخل الواِف ب
جػػل محايػػة ادلوطقػػة ادلعويػػة مسػػا ات أل ءإنشػػاصلػػراؼت فيػػتو ي كأشػػغاؿ مسػػتعجلة للحمايػػة مػػ  اإلكاألراةػػ
  يائها كابتصال ها. ابغية 

 الصػػػحة الوباتيػػػة كفقػػػان  إطػػػار توفيػػػي السيابػػػة الوطويػػػة حلمايػػػة يف: حمايػػػة الصػػػحة النباتيػػػة كالحيوانيػػػة -ك
رشػػػادية لألنشػػػطة ادلتعلقػػػة يمايػػػة التوػػػوع البيولػػوجي ادلصػػػادؽ عليهػػػا مػػػ  طػػػرؼ احلكومػػػةت فػػػإف للقائمػػة اإل

                                                 
 .السابق اليكرت 12-84 رقو قانوفال -1
 .136ص ت 2014دكر اجلماعات االية يف محاية البيئةت دار هومة للطباعة كالوشر كالتوزي ت اجلزائرت أمحد لكحلت  -2
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يئػػػة عتبارهػػػا اذلاادلوجػػػودة يف الواليػػػة ب علػػػمل ادلسػػػتول االػػػي يػػػاكؿ للهيئػػػات االيػػػة كاذليئػػػات الفويػػػة توفيػػػيها
 :1بيولوجيةت خصوصا بػ قليمي جلمي  ادلواطق االية ذات القيمة الادلساكلة م   ي  االختصاص اإل

 ل الضاب الوطينتمراقبة الوباتات ككل ادلوتجات اليت تلر بالتووع البيولوجي للوبات علمل مستو  -
 توايو مكافحة متلفات الوباتات كادلوتجات الفال يةت -
 مراقبة ابتخداـ مواد الصحة الوباتية يف مكافحة متلفات الوباتات. -

التوصػػيص علػػمل مقػػايية  كأيلػػان  تالتوصػػيص علػػمل ادلعػػايري ادلتعلقػػة يمايػػة احليوانػػات كالوباتػػاتكلقػػد مت 
العمػل علػمل مكافحػة متلفػات الوباتػات    ادلػوارد البيولوجيػةت أيلػان محاية احليوانات كالوباتات كغري ذلػ  مػ
ض أك أكبػػػاط مزركعػػػات معيوػػػة أك األمػػػر بزراعتهػػػات احلػػػد مػػػ  زراعػػػة امػػ  موػػػ  زراعػػػة بعػػػض الوباتػػػات يف أر 

كتقـو الوالية لتابعة كتوفيي السيابة الوطويػة ادلتعلقػة لجػاؿ محايػة الصػحة  تبعض السالالت أك األصواؼ
 كأف تقدـ تقارير مكتوبة ع  ذل . الوباتية

بعض الوباتات ادلزركعة يف موطقة م  ادلواطق الزراعيةت فيصدر صابة إفعودما يكوف هواؾ خطر يهدد ب
ذلػػ  بعػػد تقريػػر يقػػدـ مػػ  ت وع اخلطػػريفيػػد  ديػػد ادلوطقػػة ادلمهػػدة بػػاخلطر كنػػ ادلسػػاكؿ األكؿ للواليػػةت أمػػران 

جػػل كةػ   ػػد ذلػػيا ألختػػاذ التػدابري الالزمػػة ايػػةت كيػأمر الػػواِف باتيػػة يف الوالطػرؼ مفػػتش  فػػظ الصػحة الوب
اخلطػػر مػػ  موعػػه للوصػػوؿ إُف موػػاطق أك مسػػا ات أخػػرلت كيبػػل القػػرار الػػيم يصػػدره الػػواِف العديػػد مػػ  

 :2بابية م  أجل السيطرة علمل الوة األمور األ
 تالؼ أم نبات ػلتمل بأنه ػلمل عدكل أك أنه مصاب لرض خطريتإ رؽ أك  -
 تابتعمل يف معاجلة الوبات ادلصاب الؼ ك رؽ العتاد الوباب اليمتإ -
ابتعماؿ موتجات  فظ الصحة الوباتية علمل الوباتات ادلصػابة كطريقػة للعػالجت علػمل أف يكػوف ذلػ   -

 يف مواطق الوقاية أك مسا ات االبتئصاؿت
  ار بي  كل نبات أك عتاد نباب داخل مواطق الوقاية كمسا ات االبتئصاؿت -
صػػابةت مػػ  موػػ  الػػدخوؿ ادلسػػا ات كادلوػػاطق الػػيت  تػػوم علػػمل ادلزركعػات أك ادلعػػدات الوباتيػػة ادل  صػر -

 ختالط هبا    يتو ابتئصاؿ اجلسو اللار أك التخلص م  العدكل.إليها أك اإل
                                                 

 . 1987ت لسوة 32ت ج ر ج عدد يتعلق يماية الصحة الوباتية ت1987أكت  01ادلارخ يف  ت17-87رقو  قانوفم  ال ت04ادلادة  -1

 نفة القانوف.  مت 12ادلادة  -2
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كبعػػد ادلػػركر علػػمل هػػيه ادلرا ػػل يتأكػػد مفػػتش الصػػحة الوباتيػػة للواليػػة مػػ  الػػتخلص الكلػػي مػػ  اجلسػػو 
عػػدكل كتطهػػري ادلوػػاطق كادلسػػا ات الػػيت كانػػ   ػػوم هػػيا اجلسػػو اللػػار أك العػػدكلت كيقػػـو اللػػار أك ال

بتحرير تقرير مفصل يشمل مجي  ادلال اات كالتعليقات كالوتػائ  إُف السػيد الػواِف ادلخػتصت الػيم بػدكره 
ة قػد مت تطهريهػا يف ذات السػياؽ أف ادلوطقػ علوان كبعد التأكد م  ذل  يوهي لوجذ قرار التدابري ادلقررةت مي 

 .1كالتخلص م  اجلسو اللار أك العدكل

مسػػ  السيابػػة الوطويػػة ادلتعلقػػة يمايػػة الصػػحة احليوانيػػة العديػػد مػػ   كيف رلػػاؿ محايػػة الصػػحة احليوانيػػة
لمحافاػػػػة عليهػػػػا كادلراقبػػػػة الدكريػػػػة حلالتهػػػػا لكالسػػػعي  مجيػػػػ  أصػػػػواؼ احليوانػػػػاتت ادلواةػػػي  ادلتعلقػػػػة يمايػػػػة
الوقايػػة مػػ  األمػػراض احليوانيػػة كالعمػػل علػػمل مكافحتهػػا بشػػ   السيابػػة الوطويػػة أيلػػان الصػػحيةت كمػػا مشلػػ  

جػل بلػوغ أهػداؼ السيابػة الوطويػة يف احلفػاظ أليػ  التػدابري اللػركرية الالزمػة الوبائل ادلتا ة م  اختاذ مج
كلقػد مشلػ   تت كعودما تكػوف هوػاؾ  ػاالت خطػرية غلػذ التصػريح هبػا فػوران واينعلمل التووع البيولوجي احلي

ت كتقػػـو 2عالفإصػػدر احليػػواين الػػيت تسػػتعمل كػػادلوتجػػات احليوانيػػة كادلوتجػػات ذات ادل هػػيه السيابػػة أيلػػان 
مػػ   مػػراضاذليئػػة البيطريػػة ادلختصػػة بتوفيػػي ادلخططػػات كاحلمػػالت الوقائيػػة كبػػرام  مكافحػػة كابتئصػػاؿ األ

وفيػػي السيابػػة الوطويػػة حلمايػػة الصػػحة ت كيػػتو ت3 سػػل الصػػحة احليوانيػػةمػػ  أجػػل  لقيػػاـ يمػػالت التوعيػػةا
احليوانيػػة مػػ  طػػرؼ السػػلطة الوطويػػة البيطريػػةت أمػػا علػػمل ادلسػػتول االػػي فيسػػتعاف باذليئػػات االيػػة البلديػػة 

 .4ليفةاألغري لضبية احليوانات  قليميت كقرار موحة رخصةوالية يف توفييها علمل ادلستول اإلكال

 وعياهر دكر رؤباء اجملالة الشعبية البلدية يف محاية التو: يولوجدكر البلدية في حماية التنوع البي -2
الوباتيػة اؼ احليوانيػة كاألصػو نػواعاأل يف رلػاؿ ااافاػة علػمل والبيولوجي م  خالؿ  الصػال يات ادلخولػة ذلػ

 : م  خالؿ يكولوجيةكالواو اإل

                                                 
 .17-87م  القانوف رقو ت 04ادلادة  -1
 .47يف محاية البيئةت مرج  بابقت ص كناس ػليت دكر اإلدارة  -2
 .135ت ص 2016ت 04ت العدد 5ب  علي زهريةت دكر اجلماعات االية يف محاية البيئةت رللة التوايو كالعملت اجمللد  -3
 .136ص  ادلرج  نفسهت -4
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يوػػدرج يف إطػػار الػػبام  قلػػيو البلديػػة أك أم مشػػركع إبػػتثمار أك دهيػػز علػػمل اأم مشػػركع  إقامػػةختلػػ   -
القطاعية للتوميةت إُف الرأم ادلسبق للمجلة الشعيب البلدم البيما يف رلاؿ محاية األراةي الفال يػة 

 ت1كالتأ ري علمل البيئة
 إقامػػةالبػػيما عوػػد يسػػهر اجمللػػة الشػػعيب البلػػدم علػػمل محايػػة األراةػػي الفال يػػة كادلسػػا ات اخللػػراء  -

يةت بوابػطة تشػكيل جلػاف سلتصػة للرقابػة الدكريػة علػمل تطبيػق ادلشػاري  قليو البلدإسلتلع ادلشاري  علمل 
 ت2كادلابسات الصواعية لشركط محاية الوااـ العاـ البيئي

 ت3السهر علمل االبتغالؿ األفلل ذلماادلساعلة يف محاية الضبة كادلوارد ادلائية ك  -
درابػة مػوجز  إقامػةكذلػ  بعػد  ةػرار بالبيئػةتيب البلدم علمل أم مشركع ػلتمل اإلموافقة اجمللة الشع -

 ت4ية فهي ختل  أل كاـ محاية البيئةالتأ ري علمل البيئةت أما ادلشاري  ذات ادلوفعة الوطو
 تياطػات الالزمػػة دلكافحػػة األمػراض ادلتوقلػػة أك ادلعديػة كالوقايػػة موهػػا ختػاذ مجيػػ  التػدابري اللػػركرية كاإلا -

 ادليػػػاهت مجػػػ  الوفايػػػات الصػػػلبة كنقلهػػػا كمعاجلتهػػػات يف رلػػػاؿ الصػػػحة الوباتيػػػة كاحليوانيػػػةت محايػػػة مصػػػادر
 .5صرؼ ادلياه ادلستعملة كمعاجلتها

ذل  عػ   تادلشرع للبلدية نفة الصال يات اليت موحها للوالية  وؿ محاية القطاع الغا عطمل كما أ
ئػػة كسلطػػط الػػيت تستشػػار فيهػػا الواليػػة كادلتمثلػػة يف سلطػػط التهيشػػارهتا كهيئػػة زلليػػة عػػ  ادلواةػػي  طريػػق ابت

تلػطل  بشػكل دقيػق عػ   غػري أف البلديػة تمسػا ة ادلوفعػة العامػة إنشػاءاألراةػي ك  الوطين لتشػجري كتعريػة
البلديػػة يف  كتتػػوُفت 6ادلديريػػة الوطويػػة حلمايػػة الغابػػات الػػة التوػػوع البيولػػوجي الغػػا  عػػ  طريػػق التوسػػيق مػػ  

                                                 
 .2011ت لسوة 37عدد ج ت ادلتلم  قانوف البلديةت ج ر 2011يونيو  22ت ادلارخ يف 10-11 رقو قانوفال م  ت109ادلادة  -1
 .م  نفة القانوفت 110ادلادة  -2
 م  نفة القانوف.ت 112ادلادة  -3
 م  نفة القانوف.ت 114ادلادة  -4
 نفة القانوف.م   ت123ادلادة  -5
 إطار محاية الغابات:  يقـو رئية اجمللة الشعيب البلدم يف -6
 يوجز كيطور ادلسا ات اخللراء داخل ادلراكز احللريةت -
 يعمل علمل هتيئة غابات الضفيه قصد  سل البيئة اليت يعيش فيها ادلواطووفت -
 يعمل علمل كقاية احليوانات كالوباتاتت -
 يوشط مجعيات كتراقبهات -
 صلراؼ التصحرتصلاز برام  مكافحة االايقـو ب -
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يػواين شلاربػة الصػال يات عيػة كتووعهػا الوبػاب كاحلرلاؿ محاية الثركة الغابية كتطويرها كتثمل عواصػرها الطبي
 :  1التالية
بػيهدؼ تسػهيل توفيػي أعمػاؿ الوقايػة إجػراء لجوػة العمليػة للبلديػةت كتقػرر أم توشط كتوسق أعمػاؿ ال -

ت ذلػػػ  بالتوسػػػيق كالتشػػػاكر مػػػ  2تػػػالؼ كمتلفػػػات الوباتػػػاتكأبػػػباب اإلكمكافحػػػة احلرائػػػق كاألمػػػراض 
غابػػات خاصػػة أف هػػيه اللجوػػة يف كػػل موبػػو صػػيفي تلػػ  سلطػػط مػػ  أجػػل اللجوػػة الوالئيػػة حلمايػػة ال

 الغابات م  احلرائقت محاية
الوبػاب كاحليػواين  كما تتوُف البلدية يف إطار محاية الطبيعة القياـ لهاـ متعددة الغاية موها  فظ التوػوع -

 ها ما يلي: قليو البلديةت م  ااافاة علمل موائل التووع البيولوجي كصيانتإادلوجود علمل 
 صلاز كتطوير ادلسا ات اخللراء داخل ادلراكز احللريةتإ 
 عػػد توعػػوم فيهػػا ادلػػواط ت كالػػيت ذلػػا بي  شضفيػػه قصػػد  سػػل البيئػػة الػػيت يعػػيتعمػػل علػػمل هتيئػػة غابػػات ال

الػػيت تتقػػاط  مػػ  محايػػة التوػػوع  األبابػػي دؼكهػػو اذلػػ تتعمػػل علػػمل كقايػػة الوباتػػات كاحليوانػػات تربػػومت
 يواين ادلوجود يف ادلوطقةتالوباب كاحل

 تتوشط مجعيات الصيد كتراقبها 
 راةػػػي يف إطػػػار تتػػػوُف يف رلػػػاؿ ابتصػػػالح األراةػػػي دعػػػو أم برنػػػام  يهػػػدؼ إُف ابتصػػػالح األ كمػػػا

 صلراؼ م  األبباب ادلادية إُف اتساع هاتل الااهرتل كتوبي  الثركة الغابية.مكافحة التصحر كاإل
تصويع مسا ة خلراء  باقضاحيقـو رئية اجمللة الشعيب البلدم  اءكيف رلاؿ محاية ادلسا ات اخللر 

 ػدائق  إقامػةصػال يات رئػية البلديػة التصػريح ب م  لبلدية لوجذ قرار يصدرهت كما أفقليو اإم   ءان جز 
 لتجمعػػػاتعلػػػمل درابػػػات معماريػػػة للسػػػكوات أك األ يػػػاء أك ا عتمػػػادان اكذلػػػ   تعلػػػمل عقػػػد بوػػػاءان مجاعيػػػة 

رلموعة م  الصفوؼ ادلشجرة  إقامة بلدية أيلان ماعيةت كما ؽلك  لرئية الاجلأك نصع  ماعيةالسكوية اجل

                                                                                                                                                             

 قػانوفال مػ  24ادلػادة  تالقياـ بأم عمل يرمي إُف محاية الغابات تطوير الثركة الغابيةت كاجملموعات الوباتية الطبيعيةت كمحاية األراةيت كيل  محاية الوباتات -
 .السابق اليكرت ادلعدؿ كادلتمو 12-84 رقو

 .السابق اليكرت 387-81 رقو ربـوم  ادلت 07ادلادة  -1
 كادلقػػايية الػػيت مػػ  خالذلػػا يػػتو االيػػة كفقػػا للقػػانوف يمايػػة الوباتػػات مػػ  مجيػػ  األخطػػار الػػيت هتػػدد بقائهػػات عػػ  طريػػق رلموعػػة مػػ  ادلعػػايريتقػػـو اجلماعػػات  -2
 .السابق اليكرت 17-87 رقو قانوفم  ال 08ادلادة بتخداـ ادلبيدات الزراعية كأنامة العزؿ ك رؽ الوباتات اللارةت ابتخداـ بعض الطرؽ كا
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ت كعلمل هيا األباس تقـو السلطة االية بوة  لػوائح 1يتو تعمريها لوجذ قرار صادر موهيف ادلواطق اليت 
 توايميه لػ:

 ت2خللراءمض م   دكد ادلسا ة ا 100موشأة علمل مسافة تقل ع   إقامةمو  كل بواء أك  -
اتيػػػذ ادلخصصػػػة ذلػػػيا موػػػ  كةػػػ  الفلػػػالت أك الوفايػػػات يف ادلسػػػا ات اخللػػػراء خػػػارج األمػػػاك  كالض  -

 ت3الغرض
 ت 4دكف رخصة مسبقة م  اجلهة ادلختصةمو  قط  األشجار  -
كة  بيوت احلماـ كاألككار ادلوجزة ادلوجهة حلماية الطيور داخل ادلسػا ات اخللػراء احللػرية يسػاهو  -

 ت5وع البيولوجي يف الوبط احللرملتويف محاية ا
 .6تصويع أم مسا ة خلراءإعادة مو   -

تقػػـو البلديػػة بوشػػاطات كابػػعة مػػ  أجػػل محايػػة ادلػػوارد  ادلوػػاطق األ ريػػة السػػا لية كخبصػػوص محايػػة
البيولوجية السا لية ذل  بوار لأل ر السليب للوشاطات السيا ية علػمل البيئػةت فقػد مت التوصػيص علػمل 

 واردديػػة يف إطػػار محايػػة األمػػاك  الطبيعيػػة يمايػػة الشػػريط السػػا لي كمػػا ػلملػػه مػػ  مػػأعليػػة تػػدخل البل
 .7قليمي التاب  ذلاختصاص اإلار االبيولوجية يف إط

 المكلفة بحماية التنوع البيولوجي المراكز كالهيئات: الفرع الثاني
اتيػػػة كاألنػػػواع ألجػػػل محايػػػة األصػػػواؼ الوب أنشػػػئ توجػػػد العديػػػد مػػػ  ادلابسػػػات االبتشػػػارية الػػػيت 

بوحاكؿ الكشػع عػ  اختصاصػات ادلركػز الػوطين لتوميػة ادلػوارد البيولوجيػة احليوانية كالواو اإليكولوجيةت ك 

                                                 
ت لسػػوة  31عػػدد ج ت ادلتعلػػق بتسػػيري ادلسػػا ات اخللػػراء كمحايتهػػا كتوميتهػػات ج ر 2007مػػام  13ت ادلػػارخ يف 06-07 رقػػو قػػانوفال مػػ  ت11ادلػػادة  -1

2007. 
 .م  نفة القانوفت 17ادلادة  -2
 نفة القانوف. م  ت17ادلادة  -3
 م  نفة القانوف. ت18ادلادة  -4
 م  نفة القانوف.ت 21ادلادة  -5
 م  نفة القانوف.ت 12ادلادة  -6

ت اليم ػلدد صػال يات البلديػة يف اختصاصػاهتا يف محايػة القطػاع السػا ليت ج 1981ديسمب  26ت ادلارخ يف 372-81 رقو ربـوادلم   ت03ادلادة  -7
 .1981ت  لسوة 52عدد ج ر 
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ف كالصػػحة احليوانيػػة ادلختصػػة يف محايػػة احليػػوا رافػػق) انيػػا(ت كادل اتادلختصػػة يف محايػػة الوباتػػ رافػػق)أكال(ت كادل
 لبحرية )رابعا(. ادلختصة يف محاية الثركة ا ) الثا(ت كادلرافق

 CNDRB الوطني لتنمية الموارد البيولوجية المركزأكال: 
كعالقاهتػػػا لختلػػػع الػػػواو البيئيػػػةت  أنػػػواع احليوانػػػات كالوباتػػػات كادلوائػػػل اخلاصػػػة هبػػػا صػػػاء يقػػػـو بإ

جبمػػػ  رلمػػػل 1ادلسػػػاكلة عػػػ  األنشػػػطة ادلتصػػػلة هبػػػاالقطاعػػػات الوزاريػػػة األخػػػرل  يػػػ  يعمػػػل بالتوسػػػيق مػػػ  
التشػػاكر مػػ  القطاعػػات ادلتعلقػػة باحليوانػػات كالوباتػػات كادلسػػاك  كاألنامػػة البيئيػػةت كادلسػػاعلة ب  صػػاءاتاإل

قضا ػػػات ادلسػػػتدامةت مػػػ  تقػػػدًن اال عػػػداد سلططػػػات تثمػػػل ادلػػػوارد البيولوجيػػػة يف إطػػػار التوميػػػةإادلعويػػػة يف 
وطويػػة الػػيت  ػػددها الالئحػػة بالتشػػاكر مػػ  القطاعػػات ادلعويػػةت فيمػػا ؼلػػص احلفػػاظ علػػمل ادلػػوارد البيولوجيػػة ال

بػتعماؿ ادلسػتداـ للتوػوع البيولػوجيت بشػأف احلفػظ كاالالوطوية للحفظت كتعزيػز توفيػي بػرام  التوعيػة العامػة 
 .2الوباتاتبعملية جرد احليوانات ك م  دمي  الو ائق ادلتعلقة 

دلتوبط يعتمد صري كايه الصال يات يساهو ادلركز يف  لري برنام  عمل علمل ادلدل القذلةافة إ
ادلوابػػػبة حلمايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي  اآلليػػػات إغلػػػاديػػػة كالعمليػػػةت كيركػػػز علػػػمل ات القانونجػػػراءالعديػػػد مػػػ  اإل

 . 3ادلباشري ت ك يل عملية اجلرد كالبح  ع  الشركاء

 النباتاتالمختصة في حماية  مرافقال: ثانيا
 ترتبط بسيابػة محايػة الصػحة الوباتيػةيقػضح بػرام  تػ: INPV4  المعهد الوطني لحماية النباتػات -1
ل ادلعويػة تصاؿ م  اذلياكػت كما يعتمد بااللتوايمات اخلاصة بالصحة الوباتيةيسهر علمل تطبيق القوانل كاك 

بػتعماذلا ادخاذلػا ك إتية اليت تستعمل يف الفال ة قصػد توجات محاية الصحة الوباوم بوزارة الصحة العمومية
جباريػػة لكػػل مػػا عمػػاؿ ادلكافحػػة اإلأو ياػػوت مػػ  تا لغػػرض التأشػػريات التقويػػةيذلػػسػػلو يعػػب الػػضاب الػػوطين ك 

جهػػػاز مراقبػػػة كتقيػػػيو احلالػػػة الصػػػحية الوباتيػػػة كادلوتوجػػػات الزراعيػػػة كمعػػػدات  يلػػػر ادلزركعػػػاتت كمػػػا يعتػػػب
                                                 

 ت السابق اليكر.372-81م  ادلربـو رقو  ت03ادة ادل -1
2  - 5 ème Rapport National sur la mise en  œuvre de la convention sur la diversité biologique au 
niveau national, op Cit, p 80. 
3  - 4 ème rapport national sur la mise en oeuvre de la convention sur la diversité biologique au 
niveau national, op Cit, p 50. 

 ت139-93دارم يتمتػ  بالشخصػية ادلعوويػػة كاالبػتقالؿ ادلػاِف   ادلربػـو التوفيػيم رقػػو اهػو مابسػػة عموميػة ذات طػاب   :باتػاتوادلعهػد الػوطين حلمايػة ال -4
 .1993ت بوة41عدد ج ت يتلم  تعديل القانوف األبابي للمعهد الوطين حلماية الوباتاتت ج ر 1993يونيو  14ادلارخ يف 
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ة اجلػػػراد يف يػػػواو كيقػػود يف فػػػضة اخلمػػود عمليػػات ادلراقبػػػة كمكافحػػقامتػػه كبػػريهت ك إكالسػػهر علػػػمل  الفال ػػة
عػػد عمليػػات مكافحػػة ي تعػػداد بػػرام  ادلكافحػػةإجتيػػاح يعػػد كيوسػػق يف فػػضة اال يلػػان أدلوػػاطق الصػػحراكيةت ا

يعػػد كيوشػػر بحػػ  يف ميػػداف محايػػة ادلزركعػػاتت ك ت كمػػا يعػػد بػػرام  للتوميػػة كالبئػػة ذات الطػػاب  اجلهػػومك األ
يف ميػػػداف محايػػػة  عػػػداد بػػػرام  للتعمػػػيوإيشػػػارؾ يف  كمػػػا  تنػػػيارات زراعيػػػةإبالغػػػات كنشػػػرات  تػػػوم علػػػمل 

 . 1صلازهاإة الوباتية كادلساعلة يف الصح

ويػػة الغابيػػةت كالتػػدابري يبػػدم رأيػػه يف السيابػػة الوط :2المجلػػا الػػوطني للغابػػػػات كحمػػػاية الطبيعػػػة -2
بتعماذلا لضقية تومية ادلواطق الغابية أك ذات الصبغة الغابية كمحايتهات اختاذها كالوبائل ادلطلوب اادلطلوب 

صػال هات إصلػراؼ كالتصػحر ك ااافاة علمل األراةػي ادلعرةػة لإلططات تومية الغابات كمحاية الطبيعة ك كسل
بػػػػتغالؿ ادلوتوجػػػػات الغابيػػػػة امػػػػ  تطػػػػوير أعمػػػػاؿ  تعلقػػػػاف بالغابػػػػات كمحايػػػػة الطبيعػػػػةتكالتشػػػػري  كالتواػػػػيو ادل
 .3كاحللفائية ك ويلها

كػػػػػز يف ترقيػػػػػة البحػػػػػ  يف ميػػػػػادي  يسػػػػػاهو ادلر : CRBT4 مركػػػػػز البحػػػػػث فػػػػػي البيوتكنولوجيػػػػػا -3
نسػػػانية كاحليوانيػػػة لبحػػػرم كتربيػػػة ادلائيػػػات كالصػػػحة اإلالبيوتكوولوجيػػػا التطبيقيػػػة البػػػيما الفال ػػػة كالصػػػيد ا

 .5 يائية ذات العالقة بالبيئة كالتووع البيولوجيةماف السالمة اإل يقـو لتابعةك كالزراعة الغيائية كالبيئةت 

 حماية الحيواف كالصحة الحيوانيةفي المختصة  المرافق: ثالثا
بتدامة بقاء األنواع احليوانية كترقية تقويات ايتكفل ب: ITELV المعهد التقني لتربية الحيوانات -1

 تطويرك ت لتحسل بالالت األجواس احليوانيةنتقاء كالتزاكج ت م  كة  سلططات لإل بية احليواناتتومية تر 
 .1يما األعالؼنااـ التغيية احليوانية كأباليبها الب

                                                 
 ت السابق اليكر.139-93ادلربـو التوفييم رقو ت 05ادلادة  -1
 01   اجمللة الوطين للغابات كمحاية الطبيعة   كتدعمل يف صلذ الوص    اجمللة الوطين   ادلػادة كلع بالغابات هيئة ابتشارية تسممل  توشأ لدل الوزير ادل -2

ت لسػػػوة 64عػػػدد ج يػػػة الطبيعػػػةت ج ر رللػػػة كطػػػين للغابػػػات كمحاإنشػػػاء ت يتلػػػم  1995أكتػػػوبر  25دلػػػارخ يف ت ا332-95مػػػ  ادلربػػػـو التوفيػػػيم رقػػػو 
1995. 

.م  ت 02ادلادة  -3  نفة ادلربـو
مػ  ادلربػـو التوفيػيم رقػو  01توشأ مابسة عمومية ذات طاب  علمي كتكوولوجيت له صػبغة قطاعيػةت يسػممل    مركػز البحػ  يف البيوتكوولوجيػا  ت ادلػادة  -4

 .2007ت لسوة 70عدد ج بح  يف البيوتكوولوجيات ج ر مركز الإنشاء ت يتلم  2007أكتوبر  31ت ادلارخ يف 07-338

.ت 03ادلػػادة  -5  م  نفة ادلربـو
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اجلهػػػات تصػػاؿ مػػ  مػػراض احليوانيػػة بااليف مكافحػػة األيسػػػاهو  :المعهػػد الػػوطني للطػػػب البيطػػػرم -2
نيار تعزز نااـ اإلالوة  الصحي للبالد ك  علملتا ر دلستمرة لعوامل اخلطر اليت بة اقات كما يلم  الر ادلعوية

ت كيسػػجل كػػػل تغيػػري يف توقػػػل راض احليوانيػػػةمػػنتشػػار األاالعوامػػػل البيئيػػة الػػػيت تسػػاعد علػػػمل  يراقػػذادلبكػػرت 
 .2حدكدلل العابرةحلركات الغيائيةت كالبيما ايوانات يرتبط بالصعوبات الصحية ك احل

مػػ  يعمػػل اجمللػػة الػػوطين األعلػػمل للصػػيد يف إطػػار محايػػة الثػػركة احليوانيػػة  :المجلػػا األعلػػى للصػػيد -3
ية كترقيتهػػػات خطػػػط الػػػوطين حلمايػػػة الثػػػركة الصػػػيدبػػػداء رأييػػػه فيمػػػا ؼلػػػص ادلإادلخػػػاطر الػػػيت هتػػػدد بقائهػػػا يف 

 .3ت التوايو ادلتعلق بالصيد كتطويرهالشخاص ادلماربل للصيدماربة الصيد كتوايو الكيفيات العملية دل

 الثركة البحرية في حماية  صةتخالم المرافق: رابعا
ة يف رلػػاؿ محايػػة يكلػػع اجمللػػ: للصػػيد البحػػرم كتربيػػػػة المائيػػات ستشػػارمالمجلػػا الػػوطني اال -1

خاصػة يف  التووع البيولوجي بدرابة كتقييو كػل اجلوانػذ ادلرتبطػة بوشػاطات الصػيد البحػرم كتربيػة ادلائيػات
توميػة الصػيد كتربيػة ادلائيػاتت إبػضاتيجية بػتغالذلات مػ  خلػق ابتسيري الثركات البيولوجيػة ك ك ت 4رلاؿ عيشها

بحػػرم كتربيػػة ادلائيػػاتت كالضكيػػز علػػمل اجلوانػػذ ادلرتبطػػة الصػػيد ال رامػػػ  التكػػوي  كالبحػػ  يف ميػػدافككةػػ  بػ
 جتماعية للصيادي .وير ادلوارد البشرية كاحلماية االبتط

عػػداد الػػبام  إيف  يسػػاهو: الصػػيد البحػػرم كتربيػػة المائيػػاتالمركػػز الػػوطني للبحػػث كالتنميػػة فػػي  -2
بالدرابػات كالقيػاـ  كتربيػة ادلائيػاتالوطوية للبح  العلمي كالتطوير التكوولػوجي يف ميػداف الصػيد البحػرم 

 الصػيد البحػرم علػمل السػلطة الوصػية قػضاح موػاطقاك  ػة ادلائيػاتتاللركرية لتقوًن موارد الصيد البحرم كتربػي

                                                                                                                                                             
ت يتلػػم  مجػػ  ادلعهػػد التقػػين للضبيػػات اخلفيفػػة كادلعهػػد التقػػين لضبيػػة الغػػوو 1999فبايػػر  13ت ادلػػارخ يف 42-99ادلربػػـو التوفيػػيم رقػػو مػػ  ت 04ادلػػػادة  -1

 .1999ت لسوة 08عدد ج واناتت ج ر كالبقر يف ادلعهد التقين لضبية احلي
 .2013ت لسوة 57عدد ج بابي للمعهد البيطرمت ج ر م ػلدد القانوف األيالت 2013نوفمب  9ادلارخ يف  ت375-13توفييم رقو الربـو ادل -2
 .1983ت لسوة 02عدد ج ر  رللة أعلمل للصيدت جإنشاء ت يتلم  1983جانفي  08ادلارخ يف ت 74-83توفييم رقو الربـو ادلم  ت 02ادلادة  -3
بتشػػارم للصػػيد البحػػرم كتربيػػة ادلائيػػات ت ػلػػدد تواػػيو اجمللػػة الػػوطين اال2004يوػػاير  25ادلػػارخ يف  ت18-04مػػ  ادلربػػـو التوفيػػيم رقػػو ت 03ادلػػادة  -4

 .2016ت لسوة 12عدد ج ت ج ر 2016فيفرم  24ادلارخ يف  ت78-16كبريه كمهامهت ادلعدؿ بادلربـو التوفييم رقو 
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إمػػػا لتسػػػييجها كجعلهػػػا موػػػاطق زلميػػػة أك فػػػرض رقابػػػة عليهػػػا أل ػػػا تشػػػكل إ ػػػدل ادلوػػػاطق اذلامػػػة للتوػػػوع 
 .1لضبية ادلائيات ت ك ديد ادلواطق ادلالئمةالبيولوجي

محايػػة ادلػػوارد  2تتػػوُف الوكالػػة :الوكالػػة الوطنيػػة للتنميػػة المسػػتدامة للصػػيد البحػػرم كتربيػػة المائيػػات -3
بػتغالؿ ادلرجػافت معرفػة اشركط ادلتعلػق ببتغالذلات كمتابعة توفيي دفض الاادلرجانية كتقييمها كةماف متابعة 

بػػفوجيات كشػػوكيات اجللػػد كترقيتهػػا الػػذ كاإلهػػات البػػيما الطحادلػػوارد البيولوجيػػة البحريػػة األخػػرل كتقييم
بوابطة بف  الصيد اليت  مل الراية الوطويػةت كالتكفػل لشػاري   بتغالذلات م  ترقية الصيد الكبرياكمتابعة 

 .3التومية ادلستدامة يف الصيد البحرم كتربية ادلائيات اليت تتكفل هبا الوصاية

 في حماية التنوع البيولوجي لالممركزةالمصالح ا: دكر الفرع الثالث
ادلديريػة توػوع البيولػوجيت ال كتقيػيو توجد العديد م  ادلػديريات االيػة الػيت تعمػل علػمل  فػظ كصػيانة

 كال(ت ااافاة الوالئية الغابات ) انيا(ت مديرية ادلصاٌف الفال ية ) الثا(.)أ الوالئية للبيئة

 لبيئةل الوالئية مديريةال أكال:
يت تقػـو بػه بػتجابة إُف ةػركرة الػدكر التوسػيقي الػا 4زائرم ادلديرية الوالئيػة للبيئػةث ادلشرع اجلبتحدا

ةػافة إُف ربػط التصػور كالتخطػيط ادلتعلػق يمايػة البيئػة علػمل ادلسػتول االػي مػػ  إعلػمل مسػتول البلػدياتت 
ت 5خػػاصبشػػكل البيولػػوجي كالتوػػوع  ديريػػة يف محايػػة البيئػة بشػػكل عػػاـادلتكلػػع  ادلسػتول ادلركػػزمت كعمومػػان 

 حلمايػػػػػػػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػػػػػػػة يف  تصػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػ  األجهػػػػػػػػػػػػػػزة األخػػػػػػػػػػػػػػرل برنارلػػػػػػػػػػػػػػان باال يتتصػػػػػػػػػػػػػػور كتوفػػػػػػػػػػػػػػك   فتقػػػػػػػػػػػػػػـو
                                                 

ف الصيد البحرم ت يتلم   ويل ادلركز الوطين للدرابات كالو ائق يف ميدا2008فريل أ 30ادلارخ يف  ت128-08توفييم رقو م  ادلربـو ال ت05ادلادة  -1
 .2008لسوة  ت23عدد ج ُف مركز كطين للبح  كالتومية يف الصيد البحرم كتربية ادلائياتت ج ر إكتربية ادلائيات 

بػػتقاللية ادلاليػػة  ػػ  تسػػمية الوكالػػة الوطويػػة للتوميػػة ادلسػػتدامة للصػػيد رمت تتمتػػ  بالشخصػػية ادلعوويػػة كاالعموميػػة ذات طػػاب  صػػواعي كدػػاتوشػػأ مابسػػة  -2
 ت يتلػػم 2014ديسػػمب بػوة  23ادلػارخ يف  ت373-14مػ  ادلربػػـو التوفيػيم رقػػو  01البحػرم كتربيػػة ادلائيػات كتػػدعمل يف صػلذ الػػوص   الوكالػة  ت ادلػػادة 

 .2014ت بوة 76عدد ج الوكالة الوطوية للتومية ادلستدامة للصيد البحرم كتربية ادلائياتت ج ر إنشاء 
 .م  نفة ادلربـو ت05ادة ادل -3
 كالتوايمػػات ذات انلهػػي مػػ  بػػل ادلصػػاٌف اخلارجيػػة التابعػػة للػػوزارة ادلكلفػػة بالبيئػػةت ييػػ  تثػػل اجلهػػاز الرئابػػي التػػاب  للدكلػػة يف رلػػاؿ مراقبػػة كتطبيػػق القػػو  -4

جػانفي  27ادلػارخ يف ت 60-96العالقة يماية البيئةت كتقـو بوةػ  كتوفيػي بػرام  محايػة البيئػة يف كامػل تػراب الواليػةت ادلػادة األكُف مػ  ادلربػـو التوفيػيم رقػو 
ديسػػػمب  17ت ادلػػػارخ يف 494-03قػػػو ادلعػػػدؿ بادلربػػػـو التوفيػػػيم ر  ت1996ت لسػػػوة 07عػػػدد ج  ػػػداث مفتشػػػية للبيئػػػة بالواليػػػةت ج ر إت يتلػػػم  1996
 .2003ت لسوة 80عدد ج ت ج ر 2003

ت لسػوة 07عدد ج  داث مفتشيه للبيئة يف الواليةت ج ر إادلتلم   1996بوة  جانفي 27خ يف ت ادلار 60-96م  ادلربـو التوفييم رقو  ت02ادلادة  -5
1996. 
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 التػػػػػػػػػػدابريتقػػػػػػػػػػضح  تسػػػػػػػػػػلو الػػػػػػػػػػرخص كالتأشػػػػػػػػػػريات يف ميػػػػػػػػػػداف محايػػػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػػػةت كامػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػراب الواليػػػػػػػػػػةت
  وجيتصػػػػػػػػلة يمايػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػة كالتوػػػػػػػػوع البيولػػػػػػػػ ذاتتحسػػػػػػػػل الضاتيػػػػػػػػذ التشػػػػػػػػريعية كالتوايميػػػػػػػػة ل الراميػػػػػػػػة 

 تصػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػ  األجهػػػػػػػػػػػػزة األخػػػػػػػػػػػػرل التػػػػػػػػػػػػدابري الراميػػػػػػػػػػػػة إُف الوقايػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػل أشػػػػػػػػػػػػكاؿ تتخػػػػػػػػػػػػي باال
صلػػػػراؼ الضبػػػػةت كاحلفػػػػاظ علػػػػمل التوػػػػوع البيولػػػػوجي إكافحتػػػػهت البػػػػيما التلػػػػوثت التصػػػػحرت تػػػػدهور البيئػػػػة كم

كالضبيػة عالـ اإلترقية أعماؿ  كتوميته كصيانة الثركات الصيدية كترقية ادلسا ات اخللراء كالوشاط البستينت
 تتخي أك تكلع م  يتخي التدابري الرامية إُف  سل إطار احلياة كجودهتا. كالتوعية يف رلاؿ البيئةت

 المحافظة الوالئية للغاباتثانيا: 
خاصػة فيمػا يتعلػق األمػر  1افاػة الوالئيػة حلمايػة الغابػاتلقد  دد ادلشرع ادلهػاـ الػيت تقػـو هبػا اا 

حليوانيػػة الػػيت جي الغػػا  الػػيم يلػػو العديػػد مػػ  األصػػواؼ الوباتيػػة ادلتووعػػة كاألنػػواع ايمايػػة التوػػوع البيولػػو 
ات علػػػػػمل هػػػػػيا الوبػػػػػط عتػػػػػداءت كهػػػػػيا بػػػػػالوار لكثػػػػػرة االا  مسػػػػػكوان يكولػػػػػوجي الغػػػػػتتخػػػػػي مػػػػػ  الواػػػػػاـ اإل

 كلقػػػد جعػػػل ادلشػػػرع اجلزائػػػرم هػػػيه  ػػػداث التػػػوازف البيئػػػيتيف إ ان هامػػػ ان وجي اذلػػػاـ الػػػيم يلعػػػذ دكر يكولػػػاإل
قػػضاح مػػ  الوجػػذ مربػػـو بوػػاء علػػمل ت كيقػػـو بتسػػيريها زلػػافظ معػػل 2ااافاػػات علػػمل مسػػتول كػػل كاليػػة

 .1الوزير ادلكلع بالغابات

                                                 
ج زلافاة كالئية للغابات كػلدد توايمها كعملهات ج ر إنشاء ت يتلم  1995أكتوبر  25ت ادلارخ يف 333-95م  ادلربـو التوفييم رقو  ت01 ادلادة -1

 .1997ت لسوة  17عدد ج ت ج ر 1997مارس  17ت ادلارخ يف 93 -97معدؿ بادلربـو التوفييم رقو  ت1995ت لسوة 64عدد 
 : الغابات كالتاِفالتوايو اذليكلي اافاة  -2

   درابات كالبام تأكال: مصلحة تسيري الثركات كال
 مكتذ اجلركد كالتهيئة كادلوتوجاتت  -
 مكتذ الدرابات كالبام .  -

  انيا: مصلحة محاية الوباتات كاحليوانات 
 مكتذ األصواؼ اامية كالصيد كالوشاطات الصيديةت -
 مكتذ الوقاية كمقاكمة احلرائق كاألمراض الطفيليةت -

 ألراةي  الثا: مصلحة توبي  الثركات كمحاية ا
 مكتذ توبي  الثركاتت -
 بتصالح األراةيتامكتذ احلماية ك  -

 كالوبائل رابعا: مصلحة اإلدارة 
 مكتذ تسيري ادلوارد البشرية كالتكوي ت -
 مكتذ ادليزانية كالوبائلت  -
 مكتذ التسيري كتوبي  الثركة الغابيةت -
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دارهتا كرف  شأ ا كمحايتها كتسيريها كػل ذلػ  يف إطػار إوير الثركة الغابية كاحللفائية ك لهاـ تطتقـو 
لػمل اؿ تطوير الثركة الغابية كاحللفائيػة كتوبػيعها كااافاػة عتوفيي البام  يف رلم   السيابة الغابية الوطويةت
 يفيػػداف الغػػا  ادلبػػتغالؿ ادلوتوجػػات الغابيػػة كاحللفائيػػة يف اصلػػراؼ كالتصػػحرت كمراقبػػة األراةػػي ادلعرةػػة لإل

مراقبػػػة عمليػػػات الوقايػػػة مػػػ   رائػػػق الغابػػػات كاألمػػػراض الطفيليػػػة ككػػػيا إطػػػار سلططػػػات التهيئػػػة كالتسػػػيريت 
طلبػػػػات الػػػػرخص الواػػػػر يف تصػػػػاؿ بادلصػػػػاٌف ادلعويػػػػة األخػػػػرلت هتػػػػا كمكافحػػػػة ذلػػػػ ت كهػػػػيا مػػػػ  االجوماكه

ةػػػبط بشػػػكل دائػػػو  ػػػدكد ادلػػػوارد مػػػ   ادلوصػػػوص عليهػػػا يف التشػػػري  كالتواػػػيو يف اجملػػػاؿ الغػػػا  كاحللفػػػائيت
ائي حلمايػػػػة اجلانػػػػذ الوقػػػػ تػػػػوفري مجيػػػػ  اذلياكػػػػل األبابػػػػية للمراقبػػػػة كمتابعػػػػة الغابيػػػػة كاحللفائيػػػػة كالصػػػػيديةت

 .الغابات

  مديرية المصالح الفالحية: ثالثا
خاصػػة يف ادلوػػاطق الػػيت تكػػوف صػػاحلة للزراعػػة  ااافاػػة علػػمل التوػػوع البيولػػوجي الزراعػػيمهامهػػا  مػػ 

 ت كااافاة علػمل ادلوػاطق الفال يػة كتطويرهػا كترقيتهػات كتوبػي  األراةػي الزراعيػةأم مواطق اإلنتاج الزراعي
 هتيئػػػة األراةػػػي الػػػيت تكػػػوف غػػػري صػػػاحلة للزراعػػػة أك الزيػػػادة يف عمليػػػات الػػػزرع كتشػػػجري بوابػػػطة الزيػػػادة يف

ت أم  ديػد ت كتواػيو ادلوػاطق الرعويػةادلواطق ادلهيئة لتجوذ راهرة التصحر كاإلبقاء علمل األراةي الزراعية
بوابػطة العمػل علػمل  لغابيػةت كمحايػة ادلوػاطق اادلواطق ادلهيئة للرعي كادلواطق اليت ؽلو  شلاربة الرعي بداخلها

علمل بقاء الوااـ اإليكولوجي الغابات مػ  كػل  ػاالت االبػتغالؿ  مو  كل الوشاطات اليت تشكل هتديدان 
تهػػا تعلقػػة بالوشػػاطات الفال يػػة كعالقت فهػػي تتػػوُف تطػػوير كتوفيػػي مجيػػ  التػػدابري ادلكاالبػػتعماؿ غػػري قػػانوين

ت كمػػػػػا أ ػػػػػا تتػػػػػوُف تقػػػػػدًن ادلسػػػػػاعدات ادلاليػػػػػة كالتقويػػػػػة كمواردهػػػػػا البيولوجيػػػػػةاإليكولوجيػػػػػة و يمايػػػػػة الػػػػػوا
بالتوسػػيق مػػ  السػػلطات االيػػة يف إطػػار تويػػل مشػػاري   بعػػة للمصػػاٌف الفال يػػة يف الواليػػةللمابسػػات التا

 .2ااافاة علمل التووع البيولوجي الزراعي

                                                                                                                                                             

 مكتذ محاية ادلوارد الغابيةت -
 .1997ت لسوة 70عدد  ج ت يتلم  توايو ااافاة الوالئية للغاباتت ج ر1997يوليو  29ارخ يف ادلشضؾ ادلوزارم القرار ال -
 .السابق اليكرت 333-95توفييم رقو الربـو ادل م ت 02ادلادة  -1

 جالواليػػة كعملهػػات ج ر ت ػلػػدد قواعػػد تواػػيو مصػػاٌف الفال يػػة يف 1990يونيػػو  23ادلػػارخ يف  190-90مػػ  ادلربػػـو التوفيػػيم رقػػو ت 03ك 01ادلػػادة  -2
 .1990ت لسوة 26عدد 
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 بحماية التنوع البيولوجي القانوني الخاص  طاراالفصل الثاني: 
قػانوين  ؿ األطػراؼ لػا فيهػا اجلزائػر مصػدرفاقية محايػة التوػوع البيولػوجي جلميػ  الػدك تلقد شكل  ا

 ين خػاص يمايػة التوػوع البيولػػوجي يفكةػ  إطػار قػانو  إُفحلمايػة عواصػر التوػوع البيولػوجيت كأدل السػعي 
 اتهبف خاص بالطبيعة القانونية لعواصر كمكونات التووع البيولوجيت    يتسم كة  قانو  التفكري أبابان 
 تػػوفري احلمايػػة يمايػػة ادلػػوارد البيولوجيػػةت كالتفكػػري ادلعمػػق يف ان خاصػػ ان الػػدكؿ قانونػػإصػػدار ب لكهػػو مػػا  صػػ
محايػػػػة اجلبػػػػل كالسػػػػا ل صػػػػيص قػػػػانوف لكػػػػل عوصػػػػر مػػػػ  عواصػػػػر التوػػػػوع البيولػػػػوجي كقػػػػانوف أدل إُف خت
يعيػػة ك اػػػائر كطويػػػة كأراةػػػي يمايػػػة اجملػػػاالت ااميػػة مػػػ  زلميػػػات طب ةقػػػوانل خاصػػإصػػػدار كالغابػػاتت ك 

 رطبة.

رد مػ  ماية مكونات التووع البيولػوجي لتفيػ كاـ القانونية اخلاصة يباس تووع  األكعلمل هيا األ
ة القانونيػة لكػل عوصػرت اصة بكل رلاؿ معل كيسػذ الطبيعػ كاـ التوايمية اخلكاأل ي  تدابري احلماية 

القانونيػػة  األنامػػةلتوػػوع البيولػػوجي )ادلبحػػ  األكؿ(ت كإُف الطبيعػػة القانونيػػة دلكونػػات اإُف كعليػػه بػػوتطرؽ 
 التووع البيولوجي )ادلبح  الثاين(.موائل ماية اخلاصة ي
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 المبحث األكؿ: الطبيعة القانونية لمكونات التنوع البيولوجي
ؿ العلػـو رلػا صػعذ ادلسػائل يفية دلكونػات التوػوع البيولػوجي مػ  أعتب البح  يف الطبيعة القانونيي  

كػاف مػ  اللػركرم ت ك زدكاجية احلكو بيل كا مواؿعتبارها م  األشياء أك م  األاالقانونية خاصة يف  اؿ 
يف  ان كبػري   ان تلعػذ دكر  كونػات التوػوع البيولػوجي الػيتلقانونيػة دلة القانونية معرفة اخلصػائص اقبل  ديد الطبيع
كمػػػا يلػػػـز األمػػػر  ديػػػد ادلركػػػز   جي يف )ادلطلػػػذ األكؿ(تدلكونػػػات التوػػػوع البيولػػػو ة القانونيػػػة  ديػػػد الطبيعػػػ

ادلراكػػز القانونيػػة دلكونػػات التوػػوع  يف )ادلطلػػذ الثػػاين( القػػانوين لكػػل عوصػػر مػػ  عواصػػر التوػػوع البيولػػوجي
 . البيولوجي

 تحديد الطبيعة القانونية لمكونات التنوع البيولوجي: كؿاألالمطلب 
 بػتغالؿ يسػذ طبيعتهػا كعمومػان كاال للتعامػل ية دعلها زلػالن لعواصر التووع البيولوجي ميزات قانون

شػػياءت غػػري فئػػة البلػػائ  كاأل عػػ ج ف ختػػر أ -الوباتػػات كاحليوانػػات -لعواصػػرذلػػيه ايف ناػػر التشػػري  ال ؽلكػػ  
ت كمت الفقهيػة األراءمػ  ت كلكػ  تواكلتػه العديػد تفاقية محايػة التوػوع البيولػوجياف ذل  َف ياهر يف ديباجة أ
ي  القواعػػد العامػػة للقػػانوف ادلػػدينت كعليػػه بػػوبح  يف هػػيا ادلطلػػذ عواصػػر التوػػوع البيولػػوجذلػػ  يف دراجإ

)الفػػػرع الثػػػاين(ت  عواصػػػر التوػػػوع البيولػػػوجي أمػػػواؿ طبيعػػػة ةػػػركرية للحيػػػاةطبيعيػػػة )الفػػػرع األكؿ(ت ك  أمػػػواالن 
 )الفرع الثال (. نتفاع العاـعواصر التووع البيولوجي أمواؿ لإلك 

 طبيعية  : عناصر التنوع البيولوجي أمواؿه كؿالفرع األ
كهي م   ت1مكونات طبيعية لبيولوجيوجي فإف مكونات التووع افاقية محاية التووع البيولتايسذ 

دؿ اقتسػاـ العػكهػو مػا يشػكل مبػدأ اإل تبػتئثار هبػاك االأة كال ؽلك  لشخص القوؿ بصػواعتها صو  الطبيع
 كأخػري  جػزه نساف كال يسمح ذليا األيعي هو كجود بابق ع  اإلاؿ الطبادلس أر ذلات كبالتاِف كجود هيا 

 .2ق  عليهو مساكلية محايتهت يت  الل ادللكية ادلشضكة للجمييفهو م  قب ت بسه
عتبػػػار أف التوػػػوع الوبػػػاب كالتوػػػوع لبيولػػػوجي أمػػػواؿ طبيعيػػػةت ذلػػػ  علػػػمل اكػػػوف أف عواصػػػر التوػػػوع ا

جلميػػػ  هػػػيه  كمسػػػكوان  الػػػيت تشػػػكل مػػػوئالن اإليكولوجيػػػة واو الكائوػػػات احليػػػة األخػػػرل كالػػػاحليػػػواين كمجيػػػ  

                                                 
1- Sandrine Maljean-Dubois, op Cit, p 06. 

 .223ص  ت2010لسوةت  42مسري  امد مجاؿت ادلساكلية ادلدنية ع  األةرار البيولوجيةت رللة الشريعة كالقانوفت عدد  -2
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عػز ا م  صو  اخلالق ت أم أ كبابقة علمل كجود العوصر البشرم ةي أمواؿ موجودة يف الطبيعالكائوات ه
 . 1نساف أف يصو  مثلها أك يغري م  طبيعتهات كلية لإلكجل

 فػػإف ترأس ادلػػاؿ الطبيعػػيتشػػكل  مػػواؿ الطبيعيػػة الػػيتلػػيل  كيف إطػػار ااافاػػة علػػمل هػػيه األكتبعػػان 
اجملػاؿ احليػومت  يا الوػوع مػ ذلػة القانونيػة بػراز الطبيعػإعلػمل  التومية ادلسػتدامة تعتمػد طار  قيقالدكؿ كيف إ

رأس ادلػاؿ الطبيعػي  كػلت لتػوازف الطبيعػيت كيف  الػة بتمرار احليػاة كاطبيعية ةركرية ال كاليت اعتبهتا أمواالن 
 تعػػد توميػػة ادلعتمػػدة علػػمل هػػيه الورػػائع َفظلػػاط الفػػإف أ  قيػػق الورػػائع احليويػػة كوػػهُف احلػػد الػػيم ال ؽلإ

البحػ  ألمػواؿ الطبيعيػةت ككجػذ احلػاؿ عودئػي عتػب ةػم  اكبالتػاِف ال يي  تطبيعيةمستدؽلة شلا يفقد قيمته ال
 .2ع  البديل ذليا ادلاؿ الطبيعي

مػػ   ر التوػػوع البيولػػوجية بعواصػػمػػواؿ ادلتعلقػػ ػػوؿ طبيعػػة األ  ػػار جػػدؿ يف أكبػػاط الفقػػه يف  ػػل
 يف  ػػد ذاهتػػا معرةػػة للتغيػػري الػػيت مػػواؿ الطبيعيػػة احلرجػػةت خاصػػة تلػػ  األبػػتمرارها يػػ  مػػدل بقائهػػا كا

ه األمػػواؿ مػػػ  عػػدمهات كهػػػل ور اجلػػدؿ كالوقػػػاش  ػػوؿ مػػدل دػػػدد هػػيت ككػػػاف زلػػختفػػاء يف أم حلاػػةكاال
 .3داهل علاانقسموا بيل  إُف ا عليهت ك ؿ م  عدـ دددهاللتدخل البشرم دكر يف دديد األموا

 طبيعية متجددة عناصر التنوع البيولوجي أمواؿه  كال:أ
طبيعتهػات متجػددة يكػو ذهذ فريق م  الفقه إُف أف عواصر التووع البيولػوجي هػي أمػواؿ طبيعيػة 

 ذسػػذلػػ  يد ملػػاعفة دكف تػػدخل العوصػػر البشػػرمت ييػػ  تسػػتطي  الوباتػػات كاحليوانػػات التكػػا ر بأعػػدا
يزيػد مػ  تتعػرض لػه هػيه العواصػر مػ  خطػر  ف مػاكأببقيتها علمل الوجود البشػرمت كإة تواجدها يف الطبيع

 .4اليم تفرةه احلياة الطبيعية تكا رها كةركرة التجددإمكانية 

يكػػػو طبيعتهػػػا للخطػػػر فإ ػػػا قػػػادرة علػػػمل التجػػػدد  يف  ػػػاؿ تعرةػػػهااإليكولوجيػػػة أف الػػػواو  كمػػػا
ادلوػاطق الرطبػة ادلعرةػة للتجفيػع  كالبحػار الػيت تتلػوث أ كت اليت تتعرض للحػرؽ أيهات فالغاباادلوجودة عل

                                                 
1- Patrick Blandin, op Cit, p 24. 
2- Charles-Hubert Born, « Chronique de droit européen de la biodiversité – 2014-2015 
», revue juridique de l’environnement 2016/4 (Vol 41), p 760 . 
3- Ibid, p 763. 
4- Michel Prieur, « Instruments internationaux et évaluation environnementale de la biodiversité: 
enjeux et obstacles », revue juridique de l’environnement 2011/5 (n°spécial), p 10. 
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دكف أم  تعرةػػها خلطػػر التغيػػري لوةػػ  الطبيعػػي الػػيت كانػػ  عليػػه قبػػلاإعػػادة   الػػواو القػػادرة علػػمل هػػي مػػ
 غػري احليػة ادلوجػودة يفك ت فتستطي  خلق  ياة برية كيرية بتفاعػل رلموعػة مػ  العواصػر احليػة تدخل بشرم

 .1كيف أكقات معيوة كبصفة دكرية كبتوافر رلموعة م  العوامل الطبيعية ةالطبيع

 اطبيعيػػة متجػػددة يكػػو طبيعتهػػا ادلوجػػودة عليهػػ مػػواالن تعتػػب أبالتػػاِف فػػإف عواصػػر التوػػوع البيولػػوجي 
علػػمل ظلػػا نسػػتطي  قبػػوؿ فكػػرة التوػػاقص كالتغيػػري كإ تعػػدـ دػػددهاإمكانيػػة و بيسػػلؽلكػػ  التةت كال يف الطبيعػػ
 اإليكولوجيػػػػػة علػػػػػمل مسػػػػػتول الػػػػػواو  كأيلػػػػػان  تألعػػػػػداديوانيػػػػػة يف اصػػػػػواؼ الوباتيػػػػػة كاحلألنػػػػػواع كاألمسػػػػػتول ا

الػيت اإليكولوجيػة فاقػدة لورائفهػا  يكولوجيػةإ ان امػني يف أف تصػبح  كادلسا ات الػيت تضبػ  عليهػا هػيه الػواو
ت كمػا يفسػر ذلػ  يد موهػا البشػرتل  الورػائع الػيت يسػتفلبواء للوااـ البيئي أك  تكان  تقدمها م  قبل

احليوانػػات واع مػػ  الوباتػػات ك ُف الوقػػ  احلػػاِفت كأف رهػػور أنػػموػػي بػػدايتها إبقػػاء احليػػاة البيػػة كالبحريػػة هػػو 
اجػد صػل كموػي البدايػة كيكػو تو كانػ  موجػودة يف األ  كتشاؼ البشرم ذلا ييػ ديدة هو م  قبيل اال اجل

 .بتمرار يف البقاءألغراض متووعة أعلها اال كالوصوؿ إليها كتشاؼ البشربعض العوامل دفعتها للاهور كا 

ك أاء فيمك  تفسري ذل  بأف لكل عصر ختفت اليت تعرة  لالاحليوانات كالوباتا نواعأأما ع   
اؿت أما ع  راهرة ك ز  ا قد تعرة  خلطر الفضة زموية نوع كفصائل  يوانية كنباتية جديدةت كلية أل

تفاء فصائل معيوة م  احليوانات أك الوباتات بشكل كلي يف فضة زموية معيوة خنقراض فادلقصود هبا ااال
كيف تقوًن زمين  أخرهيا الووع م  الفصائل كالسالالت يف مكاف  إغلاد  نستطي  كيف مكاف معل يي

 .2ؼلتلع ع  ذل  التقوًن اليم كجدت فيه

 طبيعية غير متجددة أمواؿه ثانيا: عناصر التنوع البيولوجي 
ولػػوجي علػػمل مػػر العصػػور الكبػػري الػػيم شػػهدته عواصػػر التوػػوع البي ختفػػاءكاال التوػػاقص كالتغيػػريف إ

خلػػ  دمػػا ذا نقػػراض إاصػػر غػػري متجػػددة كتتعػػرض لاليه العوف هػػزموػػةت إظلػػا هػػي تأكيػػد صػػريح علػػمل أكاأل
ء كػػل بػػوة القائمػة احلمػػرا فاألرقػػاـ ادلسػػجلة يف -الطبيعيػػة كالبشػرية-بػػباب عليهػا رلموعػػة مػػ  العوامػل كاأل

يسػػػػػذ  غػػػػػري قػػػػادرة علػػػػػمل التجػػػػددختفػػػػػاء كزكاؿ مسػػػػتمر كأ ػػػػا يف اثبػػػػ  أف عواصػػػػر التوػػػػػوع البيولػػػػوجي تي 

                                                 
1- Michel Prieur, op Cit, p 16. 
2  -  Ibid, p 20. 
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لػػا فيهػػػا  مجيػػ  الوشػػػاطاتشلاربػػػة ذا َف تتػػوافر رلموعػػػة مػػ  العوامػػػل يف مقػػدمتها التوقػػػع عػػ  ت إ1طبيعتهػػا
قائهػػػػا جػػػػل تكا رهػػػػا كبمػػػػ  أ ف توةػػػػ  يف رػػػػركؼ مالئمػػػػةكأ تالػػػػيت تػػػػا ر علػػػػمل بقائهػػػػا كدػػػػددها 2التجاريػػػػة

 .3بتمرارهاكا

كالتقػػدـ  حليويػػةمػػ  الفقػػه يف الػػدفاع عػػ  رأيػػه فيمػػا كصػػل  إليػػه التكوولوجيػػا ا ػػت  هػػيا الفريػػق كا
 ةالسالالت كاألصواؼ داخل الطبيعػ إغلادأم البح  ع  البديل يف التكا ر ك  تادليهل يف اذلودبة الورا ية

عواصػر التوػوع البيولػوجي قػادرة علػمل التجػدد كالتكػا ر دلػا ت فلػو كانػ  نفسها اليت فقدت الووع أك الصوع
يف ااافاػة علػمل الوػوع كالصػوع يف التكػا ر كالتواجػد يف موػاطق ليػة كاآل  العوصر البشػرم علػمل البػديل ي

عمليػػػات التعػػػديل الػػػورا ي أف هػػػيه كػػػدت التكوولوجيػػػا احليويػػػة ك كلقػػػد أ تكبػػػداخل بػػػالالت معيوػػػة معيوػػػة
البديلػػػة الػػػيت  لسػػػبلظلػػػا غلػػػذ البحػػػ  عػػػ  ابطبيعتهػػػات كإلػػػة ال تسػػػتطي  التجػػػدد ُف مر العواصػػػر كصػػػل  إ

يػػاث  ػػاد األكر  عمػػل علػػمل ختصػػيص أفاإلمعػػلت  بػػاللة معيوػػة يف كقػػ  معػػل كمكػػاف إغلػػادتسػػتطي  
علميػػة ألجػػل تفعيػػل الوبػػائل الػػيت ؽلكػػ  هبػػا دديػػد مكونػػات التوػػوع البيولػػوجيت خاصػػة يف رلػػاؿ الزراعػػة 

 .4األهو م  ذل  تكثيع األياث ادلتعلقة بالبيوتكوولوجيا ألجل الصواعة الصيدليةت ك كالصواعة

ف تبير كجود ااميات الطبيعيػة كاحلاػائر الوطويػة كغابػات  ت  هيا الفريق م  الفقه علمل أكما ا
دكف كػ  هكػيا بػر تي  لػواإليكولوجيػة كد أف هػيه الػواو ت يا ا قانونيان هيجكتسيكالفلاءات السا لية احلماية 
ط كبهولة كصوؿ العوصر بتغالذلا ادلفر   علمل غري طبيعتها احليوية بسبذ األصبحكرعاية خاصة تسيي  

                                                 
جلوػة  3.1صػدار : اإل) اد الدكِف لصوف الطبيعػة كادلػوارد الطبيعيػةاحلمراء لال فئات كمعايري القائمة ) 2001بيعة كادلوارد الطبيعية اد الدكِف لصوف الطاإل -1

 .08ص  تادلملكة ادلتحدة )ككامبيدج( بويسرا جالند() اد الدكِف لصوف الطبيعة كادلوارد الطبيعيةت األنواعت اإل بقاء
ك يقػة ف التجػارة لكونػات التوػوع البيولػوجي هػي السػبذ البػارز يف عػدـ دػددهات دكر البدلانػات يف احلفػاظ علػمل التوػوع البيولػوجيت أطػراؼ تعتب الدكؿ األ -2
طػار إتيف A/57/47 للجمعيػة العامػةت كفقػا للقػرار 59 ػاد الػدكِف البدلػاين (ت ادلعممػة يف الػدكرة جلمعيػة اال  111) الػدكرة  10رقو   اد البدلاين الدكِفاال

 .04م  جدكؿ األعماؿت ص   80البود 
3- Patrick Blandin, op Cit, p 27. 
4- Manga Sylvestre-josé-tidiane," la dissémination des organismes génétiquement modifiés (Omg) 
et les droits humains: le principe de précaution, un cadre promoteur des droits et libertés?", RQDI, 
2/1999, p 142. 
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يػة كالبحريػة ادلوجػودة هبػا ف هػيه الػواو قػد ختتفػي احليػاة الب زكاؿ كالتغيريت كبالتاِف فإةها للالبشرم ذلا كتعر 
 .1ة ذلاادلوابباألموية بتطاعتها علمل التجدد دكف توفري الاركؼ كعدـ ا

ة قانونية مزدكجةت فقد تكوف هيه العواصر لعواصر التووع البيولوجي طبيع ط عف فكرة التجدد أإ
رؽ بػػل األنػػواع كاألصػػواؼ متجػػددة كقػػد ال تكػػوف كػػيل ت فالتشػػري  عػػاًف هػػيا ادلوةػػوع بعوايػػة الزمػػة كفػػ

 ذل .اليت تستطي  التجدد كاليت ال تستطي  كالواو 

دة بتبػػػين العمػػػل بوابػػػطة القائمػػػة احلمػػػراء الػػػيت تلػػػو رلمػػػوع األصػػػواؼ فقػػػاـ برنػػػام  األمػػػو ادلتحػػػ 
التغيري كالتواقصت كاألنواع كاألصواؼ كالػواو عرةها للخطر أك اليت ال ؽلك  ذلا التجدد يف  اؿ تكاألنواع 

دراؾ زكاذلا كخطر ذلػ  علػمل بقػاء تػوازف مها بصفة دكرية كمستعجلة م  أجل إاحلرجة اليت غلذ نشر قوائ
 اـ البيئي.الوا

 ان خاص ان أصدر قانونبرنام  األمو ادلتحدة حلماية األصواؼ كاألنواعت ك  ادلشرع اجلزائرمكلقد باير  
صػػػبح  ايػػػة خاصػػػة ألركػػػ  هكػػػيا بػػػدكف محلػػػو تي نقراضت ييػػػ    األصػػػواؼ احليوانيػػػة ادلهػػػددة بػػػاالجبميػػػ

ائػػػرم العديػػػد مػػػ  القػػػوانل صػػػدر ادلشػػػرع اجلز أاإليكولوجيػػػة مػػػا ؼلػػػص محايػػػة الػػػواو كفيت نقراضاالبػػػ مهػػػددة
ة كقػانوف الػضاث الثقػايفت كالػيت تعتػب ت الطبيعيػة كقػانوف احلاػائر الوطويػيسذ طبيعة الواو كقانوف ااميا

جهػػػة أف تعرةػػه للخطػػػر أك خػػاص ال ؽلكػػػ  ألم شػػخص أك مػػػادم  يػػػز طبيعػػي  خطػػوة جريئػػػة يف خلػػق
ة البيػة كالبحريػة بػداخل هػيا ااخلاص باحلي كاـ قانونية كمبادئ متعلقة باحلفظ الزكاؿت  ي  نص علمل أ

 السياج القانوين.

العديػػػد مػػػ  القػػػوانيل أصػػػدر ادلشػػػرع اجلزائػػػرم  كيف رلػػػاؿ احلفػػػاظ علػػػمل الفلػػػاءات الطبيعيػػػة أيلػػػان 
مشلػ    يػ ة اخلاصة لكل فلػاء كقػانوف الغابػات كقػانوف السػا ل كقػانوف اجلبػل كغريهػات يسذ الطبيع

هػػتو لوائػػل  فػػظ التشػػري  ا   الػػواوت أم أفألنػػواع مػػ اخلاصػػة يمايػػة هػػيه االعديػػد مػػ  األ كػػاـ كالتػػدابري
 التووع الوباب كاحليواين ككافة عواصر التووع البيولوجي.

                                                 
نقػراض جػل كةػ   ػد لاػاهرة االأاحليػاة البيػة كالبحريػة مػ   مايػةمواطق  فظ التووع البيولوجي أفكار  ديثة حلالوطوية ك  تعتب ااميات الطبيعية كاحلاائر -1
درابػة توسػيق كتطػوير ت ك يقػة َفيف العػابادلائػة  10 ػا َف تتجػاكز أبوة بدأ العمل هبيه الطرؽ غري  150بتدامة مكونات التووع البيولوجي كدديدهات فموي اك 

 .12ت ص 2001لسوة  عربية للتومية الزراعيةالتشريعات اخلاصة باحلياة البية يف الوط  العر ت ادلوامة ال
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الطبيعػي بػواء كانػ  قابلػة بشكل كبػري يف احلفػاظ علػمل التػوازف  هامةف عواصر التووع البيولوجي إ
نػه أم أ تتػدخل اإلنسػاف يف عمليػة التجديػد  انيػة ةمػ  جهػةت كمػ  جهػ للتجػدد  ا غري قابلػةللتجدد أـ أ
ور بػػتغالؿ كالشػػعتغيػػري يف ظلػػط االالالتجػػددت مػػ  خػػالؿ دعػػل هػػيه العواصػػر قابلػػة للتكػػا ر ك  ان ؼللػػق رركفػػ
 .1تفاقيةألمر اليم دع  له االاحلفاظ علمل هيه األمواؿ الطبيعيةت الساكلية 

دد يف عواصػػر التوػػوع البيولػػوجي جػػاء نتيجػػة ليػػه التجػػدد أك عػػدـ التجػػخػػتالؼ الفقػػه  ػػوؿ قابإف ا
مل أف تفق بشػكل مطلػق علػا -الفقه-لعواصر علمل األرضت غري أف احلير كاخلوؼ يف مستقبل بقاء هيه ا

جػل كهتيئػة رػركؼ تكا رهػا كبقائهػا مػ  أمػواؿ طبيعيػة كجػذ احلفػاظ عليهػا عواصر التووع البيولوجي هػي أ
بػتئثار هبػا كحػق شخصػي مطلػقت كاالقتسػاـ العػادؿ ذلػا كعػدـ اال ت مػ  ادلسػاكاةياحلفاظ علمل التوازف البيئ

 كإظلا الطبيعة كجدت خلدمة مجي  الكائوات احلية لا فيها العوصر البشرم.  

 ة ضركرية للحياة يمواؿ طبيعأ: عناصر التنوع البيولوجي لثانيالفرع ا
ما ؼلص ةركرة كجودهػا يف صحيح أف عواصر التووع البيولوجي تعتب م  األمواؿ الطبيعيةت أما في

ه مػػػ  ناػػػو وجػػػود الواػػػاـ البيئػػػي كمػػػا ػلويػػػقػػػدمهات فالػػػيت تاإليكولوجيػػػة لواػػػاـ البيئػػػي يكمػػػ  يف الورػػػائع ا
 كالعالقة اليت تربط مجي  عواصػره تخرلكتووع يف مجي  الكائوات احلية األك يواين  2تووع نبابيكولوجية ك إ

 تياجػػػػػات  مجيػػػػػ  هػػػػػيه ادلكونػػػػػات ككفقػػػػػا لالبػػػػػل بطريقػػػػػة موامػػػػػة يف كبػػػػػط  يػػػػػوم متجػػػػػانة كمتوابػػػػػق
خػػر أال ؽلكػػ  ألم شػػخص التواجػػد يف  يػػز نسػػافت كبالتػػاِف د لصػػاٌف اإلت كجػػكادلبػػادالت ادلوجػػودة بيوهمػػا

البيولػوجي العديػد مػ   ت كلعواصػر التوػوع3ايتها كصػيانتها علػمل الوجػه الػالـزلتزاـ يمدك ات كما عليه إال اال

                                                 
1- Sandrine Maljean-Dubois, op Cit, p 11. 

للطاقػة الشمسػية علػمل الكػرة األرةػيةت  يمػ  عليهػات فالوبػات هػو ادلثبػ  الرئيسػك الوبات م  أهو الكائوات احليػة األرةػيةت فلػو غػاب الوبػات غابػ  احليػاة  -2
علػمل األرضت كالوبػات هػو الصػان   يألرةية عبارة ع  مفاعل  يوم لتثبي  الطاقػة الشمسػيةت كهػو مصػدر الطاقػة الرئيسػباليل الباليل م  الوباتات افهواؾ 
) أم غػري  يػةللغياء كالػدكاء علػمل األرضت فالوبػات يسػتغل الطاقػة اللػوئيةت كادلػاءت ك ػاين أكسػيد الكربػوف ليكػوف لوػا كللكائوػات احليػة غػري ذاتيػة التغي يالرئيس

فجميػ  ادلػػواد الكربوهيدراتيػػة علػمل األرض مصػػدرها األصػػلي  ت( يكػوف لوػػا كذلػػا ادلػواد الغيائيػػةها مػػ  خاماتػه األكليػػة كمػا يفعػػل الوبػػاتئعلػػمل تصػوي  غػػياالقػادرة 
طاط مصدرها األصلي الوبػاتت الوباتت كمجي  ادلواد الدهوية كادلواد البكتيوية كالفيتاميوات مصدرها األصلي الوباتت ككل البضكؿ كالفحو كاخلشذ كاألكراؽ كادل

ت  أكسػيد الكربػوف يف الغػالؼ اجلػوماألكسػجل ك ػاين ةفوؽ ما ببق الوبات يثب  نسبك ت األعلية احليوية كالبيئية للوباتكهكيا ال تكفيوا آالؼ األكراؽ لوبل 
بلسػػلة درابػػات التوػػوع احليػػومت نػػابلةت فلسػػطلت مػػارس  مػػ  01رنػػا جػػاموست التوػػوع البيولػػوجي أعليتػػه كطػػرؽ ااافاػػة عليػػهت نشػػرة رقػػو  زلمػد بػػليو إشػػتيةت

 .54ص  ت2002
 .323ص ادلرج  نفسهت  -3
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ثقافيػػة الالورػػائع ك صػػحية ) الثػػا( الالورػػائع ك  لبيئيػػة ) انيػػا(االورػػائع ك ال( )أك  قتصػػاديةاال موهػػا الورػػائع
 .)رابعا(

 أكال: الوظائف االقتصادية 
للتعػػػٌرؼ علػػػمل الضكيبػػػات  ةن رصػػػتصػػػاد العػػػاَفت فػػػالتووع ؽلػػػوح في قإيف  هػػػولتوػػػوٌع احليػػػوم دكر ميلعػػػذ ا

تكما قتصػػػاداال تقػػػوماتػػػات جديػػػدة أفلػػػل كنب تا يسػػػاعد علػػػمل إنتػػػاج نباتػػػاشلػػػة كاجليويػػػة ادلختلفػػػة الورا يػػػ
ختلفػػةت كاألغييػػة مػػ  الوباتػػات تاجونػػه كاألخشػػاب ادلبكػػل مػػا ػل ييسػػاًهو التوػػوٌع احليػػوم يف إمػػداد البشػػر

نػػػواع ك  كادللػػػبة مػػػ  خػػػالؿ التوػػػوع يف األكاحليوانػػػاتت كالكائوػػػات األخػػػرلت  يػػػ  يػػػوفر لػػػه الغػػػياء كادلسػػػ
عيشػػهت ييػػ  يقػػـو بالصػػيد كالزراعػػة ك صػػد اااصػػيل  نسػػاف مسػػتلزماتصػػواؼ الػػيت يسػػتوبط موهػػا اإلكاأل

الػػيت  ت1ويػػة اذلودبػػة الورا يػػةالتوػػوع البيولػػوجي يف تطػػوير اجملػػاؿ الصػػواعي عػػ  طريػػق تق يسػػاهو ت كمػػاكالرعػػي
خػػرل أنػػواع أنتػػاج إكقاهتػػات كبالتػػاِف أخارجػػة عػػ  نتػػاج زلاصػػيل إك أبػػتتيح رلػػاالت جلػػين زلاصػػيل جديػػدة 

  .عوأ كفائدة كبأقتصادية اقيمة  ذات
بػػػتمرار مكونػػػات دية الكػػػبل علػػػمل  اجتهػػػا يف بقػػػاء كاقتصػػػاكلقػػػد عػػػبت الػػػدكؿ كادلابسػػػات اال

ختفػاء الػيت يشػهدها ا يف التغيػري كالتوػاقص ك ػاالت االالتووع البيولوجي معبة يف نفة الوقػ  علػمل خوفهػ
 .2التووع البيولوجي يف عواصره كمجي  مكوناته

 ةيثانيا: الوظائف البيئ
كائوػػػػات احليػػػػة نػػػػه يػػػػوفر ادلوئػػػػل كادلسػػػػك  كالغػػػػياء للأة للتوػػػػوع البيولػػػػوجي يف يػػػػيػػػػة البيئعلجلػػػػمل األتت

تػزاف البيئػػي يف الشػػبكات ُف اإلإظ علػمل التػػوازف الطبيعػػي شلػا يػػادم ةت كيسػاعد يف احلفػػاادلوجػودة يف الطبيعػػ
نتخػاب ي يسػاعد علػمل اإلفػالتووع البيولػوج نػواع فرصػة البقػاءتبل الغيائية كيعطي لكل نػوع مػ  األكالسال
التوابػل مػا يعػين بقػاء الصػفات الورا يػة إمكانيػة كمػا يعطػي   تقػولي للكائوات احلية فيبقمل الوػوع األالطبيع
ألعػداد كثػرية  كتستمر يف العطاء كالتكا ر علمل مستول خلق نفة العيوػات كاألصػواؼ كلكػ  كفقػان  اجليدة

                                                 
ـ كػػار أنػػواع كبػػالالت جديػػدة مػػ  الوباتػػاتت لتقػػو ابتج ك ا ا رغبػػة موهػػا يف زيػػادة اإلنتػػذلػػ نشػػاطان  تعتػػب يػػوث اذلودبػػة الورا يػػة يف رلػػاؿ الوباتػػات ااػػورة جيويػػان  -1

طائلػػةت كعػػالكة علػػمل  أخػػرل عليهػػات كلكػػي تقػػـو فيمػػا بعػػد ببيعهػػا إُف الػػدكؿ الواميػػة ك قػػق أربا ػػان  خػػضاع دلوػػ   صػػوؿ دكؿاال ةابتسػػجيلها للحصػػوؿ علػػمل بػػراء
 ت ئيةرلاؿ علو البيولوجيا اجلز  إُف جوذ م  جامعيل كبا ثل يف ان ذل ت فإف ادلاؿ يبقمل السبذ اجلوهرم يف دف  شركة مونسانتوت العمل جوب

- Hervé KEMPF, La guerre secrète des Omg, éd du Seuil, mai 2003, p 54. 
 .03ص  ت2002لرأم كالدرابات األردفت بوة مركز درابات اصاٌف عبد الغين الشرعت التووع احليوم البيئيت  -2
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 غػػريت احليػػة ك قػوة التفػػاعالت الطبيعيػة بػػل الكائوػا ت كيزيػػد مػػ ةبػػتدامة الوػوع كالصػػوع يف الطبيعػا تلػم 
 .1ية ادلوجودة يف الوبط الطبيعياحل

 عتبػػػاره احللقػػػة األهػػػو يفاء احليػػػاة علػػػمل كوكػػػذ األرض خاصػػػة باكيعتػػػب التوػػػوع البيولػػػوجي نػػػواة بقػػػ
فة طبيعية األخرلت كما أنه يعمل بص تزاف احليوم جلمي  العواصر الطبيعيةالطبيعية اليت تعطي اإلالسلسلة 
 .2متصاص  االت التغيري احليوم ادلوجودة داخل ادلواومة البيئية ككلعلمل ا

 : الوظائف الصحية لثاثا
يػػػ  ي تلػػػه بػػػارز يف اجملػػػاؿ الصػػػحي  يػػػ  يشػػػكل ادلػػػادة األكليػػػة دلكونػػػات التوػػػوع البيولػػػوجي دكره 

يبػػة كالغػػياء كمصػػادر اه العيكولػػوجي )كتػػوافر ادليػػعلػػمل موتجػػات كخػػدمات الواػػاـ اإل ريان عتمػػادان كبػػايعتمػػد 
صػواؼ كمػا أف التوػاقص يف األنػواع كاأل تدك ػاف يعػيش البشػرم أ عوصػرؽلكػ  للخدمات ال الوقود( كهي 

اإليكولوجيػػة إذا أصػػبح  خػػدمات الػػوياو  ر مباشػػرة علػػمل اجلانػػذ الصػػحي لإلنسػػاف كالتغيػػري يف الػػواو يػػا 
تػأ ري غػري اإليكولوجيػة لطارئػة علػمل خػدمات الػوياو ات اجتماعيػةت كللتغػري  تياجات االغري كافية لتلبية اال

ت كمػػا أف جػػل تتسػػبذ أ يانػػان يف الصػػراع السيابػػيمباشػػر علػػمل بػػبل العػػيش كالػػدخل كاذلجػػرة االيػػة كقػػد 
يكوف مصدره الصراع السيابي كالعسكرم اليم يقلي علػمل اإليكولوجية ة الواو بباب التغيري يف طبيعأ

كيف ادلقابػػل ال تسػػتطي  اجلهػػات  تفتاهػػر العديػػد مػػ  األمػػراض كاألكبئػػة تمجيػػ  مكونػػات التوػػوع البيولػػوجي
اليت  تاج  تادلختصة توفري متطلبات العالج م  أدكية كختصيص أمكوة للمرةمل بأنواع معيوة م  األمراض

العػالج أم  وعػالج ذلػإُف أمػاك  تكػوف يسػذ طبيعتهػا خػارج عػ  التواجػد العمػراين كيف أمػاك  تشػكل 
 .3 ادلواخع  طريق تغيري

 تػيحي ةػافة إُف ذلػ  فػإف التوػوع الفيزيػائي البيولػوجي للكائوػات اجملهريػة كالوباتػات كاحليوانػات يي كباإل
أكدتػػه موامػػة الصػػحة  كهػػيا مػػا تجيػػة كالصػػحية كالصػػيدالنيةمعرفػػة كابػػعة ذلػػا فوائػػد هامػػة يف العلػػـو البيولو 

لتوػوع البيولػوجي بػواء داخػل الوةػ  الطبيعػي ذلػا أعلية كبرية للبحػوث ادلتعلقػة لكونػات اإعطاء العادلية يف 
أك أخػػي عيوػػات معيوػػة مػػ  األصػػواؼ كاألنػػواع إُف سلتػػبات علميػػة رلهػػزة لوةػػ  التجػػارب كاخلػػركج بالوتػػائ  

                                                 
 .05ص مرج  بابقت ت كرنا جاموس شتيةإزلمد بليو  -1

 .07ص  تادلرج  نفسه -2
3- Kalemani Jo Mulongoy, Annie Cung, op Cit, p 30.  
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كتشػػافات طبيػػة كصػػيدالنية هامػػة تتحقػػق بفلػػل تعزيػػز فهػػو التوػػوع البيولػػوجي علػػمل  ا ت كهوػػاؾ ادلرجػػوة موهػػا
كتشاؼ العالجات ااتملة لكثػري مػ  ا التووع البيولوجي يف احلد م  رة كقد تتسبذ خسات كوكذ األرض

 .1األمراض كادلشاكل الصحية

 : الوظائف الثقافية رابعا
عػػالـ أبػػبيل ادلثػػاؿ تسػػتعمل لداللػػة علػػمل  تسػػتخدـ عواصػػر التوػػوع البيولػػوجي كرمػػوز  قافيػػة علػػمل

رافيػػةت الػػيت عػػ  طريقهػػا تكػػ  العلمػػاء غػػاين كالقصػػص اخلألالػػدكؿ كاللو ػػات كالتما يػػل كالصػػور كالطوابػػ  كا
جيػػػاؿ رث فيمػػػا بػػػل األاؾ ادلتعلػػػق بػػػاإلض شػػػعوب كاحللػػػارات السػػػابقة مػػػ   يػػػ  اإلمػػػ  معرفػػػة تػػػاريخ الشػػػ

كثػر اخوة بػالتووع البيولػوجي الػدكؿ األاحلالية كادلستقبليةت كيف اجملاؿ الثقايف تعتػب البلػداف ذات الوقػاط السػ
يكولوجيػػة خالبػػةت فالقيمػػة الثقافيػػة للتوػػوع إصػػواؼ نباتيػػة كموػػاطق أيػػة ك نػػواع  يوانأكتشػػاؼ ا ألجػػل زيػػارة 

 .2كة  لارة ك قافة السكاف االيلالبيولوجي تع

خػػػتالؼ يف السػػػالالت دكلػػػة مػػػا هػػػو التوػػػوع البيولػػػوجي كاالكمػػػا يزيػػػد مػػػ  بلػػػورة الفكػػػر الثقػػػايف يف 
ر كاحلػػػػدائق الوطويػػػػة تسػػػػتعرض سلتلػػػػع ادلوجػػػػودة الػػػػيت تتػػػػوافر عليهػػػػا الػػػػدكؿت فااميػػػػات الطبيعيػػػػة كاحلاػػػػائ

كتشػػاؼ عيوػػات جديػػدةت ا بػػواء للبا ػػ  أك السػػائح مػػ  أجػػل ا السػػالالت الوباتيػػة كاحليوانيػػة ادلوجػػودة هبػػ
 كيتو ذل  ع  طريق كة  بطاقة كصفية لكل صوع أك نوع موجود.

عدد كرائفهػا ذل  لت طبيعية ةركرية للحياة مواالن أي  عواصر التووع البيولوجي تكوف ف مجإكعليه ف
طبيعػي ػلػدث التػوازف الطبيعػي  س مػاؿأعتبارهػا ر ابػاس أت علػمل األرضكوكػذ اللركرية لبقاء احلياة علػمل  

خرل الدقيقػةت دلػا كالكائوات األاإليكولوجية غري احلية كبيوها كبل الواو لبيئي بل مجي  الكائوات احلية ك ا
شخص أك جهػة  ػبة هػيه  وا فال ؽلك  ألمت كم  هقتصادية ك قافية كصحية كبيئيةاتوفره م  خدمات 

 .بتغالؿ ادلوطقي كالشرعيونيةت فهي مل  للجمي  علمل قدر االبتئثار هبا بطريقة غري قانادلوارد كاال

 

 
                                                 

1- Kalemani Jo Mulongoy, Annie Cung, op Cit, p 34. 
 .31صمرج  بابقت ت عادؿ مشعاف ربي  -2



   في إطار التنمية المستدامة  ا طار القانوني لحماية التنوع البيولوجي                   الباب األكؿ:
 
 

86 

 

 نتفاع العاـ مواؿ لالأعناصر التنوع البيولوجي  الثالث:الفرع 
كادلتػوافر يف موطقػة  دبػالتووع البيولػوجي ادلوجػو شػخاص كاألنتفاع بعض الكائوػات اك أبتهالؾ اف إ

شػخاص يػة لػا فيهػا األميػ  الكائوػات احلاألمػر الػيم يتػيح جل تي  هبػاخػر اآلنتفػاع اك يقلػل مػ  أال يػا ر  ما
ف التووع أعلمل  الضبةتفاقية ات كهو ما نص  عليه علمل ظلط مستمر كبشكل عقالين بتهالكهابتغالله ك ا

وػوع البيولػوجي يف موطقػة مػا تشػكل أف مجيػ  عواصػر التم ت أ1البيولوجي يف اجملتمعات االيػة ملكيػة عامػة
 ان ر ػػت كمػػا أ ػػا تشػػكل إيسػػتفيد موػػه كػػل كػػائ  موجػػود بتلػػ  ادلوطقػػة ػػد السالبػػل الغيائيػػة للواػػاـ البيئػػي أ

يػػد مػػ  مسػػاكليتهو يف احلفػػاظ عليهػػات كعليػػه تعتػػب عواصػػر التوػػوع يز الػػيم  األمػػر تمشػػضؾ للسػػكاف االيػػل
نتفػػػاع العػػػاـ ) انيػػػا(ت كهوػػػاؾ عواصػػػر التوػػػوع البيولػػػوجي موجهػػػة لالكمػػػا أف )أكال(ت   ان كمشػػػض  ان البيولػػػوجي إر ػػػ
  الثا(.) نتفاع العاـكاردة علمل مبدأ اال ابتثواءات

  ان مشترك ان أكال: عناصر التنوع البيولوجي إرث
ها للورػائع كاخلػدمات الػيت تقػدم للشػعوب ناػران  ان مشػضك ان هتمامػشكل عواصر التووع البيولوجي اتي 
لبقػاء احليػاة  ادلهمػة كاللػركريةاإليكولوجيػة تعتب يف  د ذاهتا م  الورائع اليت  تكللمواطول يللوااـ البيئ

تشػكل ف مجيػ  مكونػات التوػوع البيولػوجي تفاقيػة محايػة التوػوع البيولػوجي أاعتبت علمل كوكذ األرضت كا
  تخاصػة السػكاف االيػػلميػ  السػكاف ك م تعتػب يسػذ طبيعتهػا ملكيػة مشػضكة بالوسػبة جلت أان مشػضك ان إر ػ
أم ال يوجػػػد فصػػل بػػػل هػػػيه ادلكونػػات كبػػػل السػػػاكوة  ف تواجػػد التوػػػوعرات موهػػػا القػػرب مػػػ  مكػػػاعتبػػاال

ككػػيا  كأرقامػػه األصػػلية ميػػ  مكونػػات التوػػوع البيولػػوجيدراكهػػو جلكإ معػػرفتهو األمػػر الػػيم يزيػػد مػػ  االيػػةت
هػػو مػػا  تة كظلػػط عيشػػها كتفاعلهػػا بالواػػاـ اإليكولػػوجي ادلوجػػوداألنػػواع كاألصػػواؼ ادلوجػػودة بتلػػ  ادلوطقػػ

ع اجلزائػرم ييػ  أقػره ادلشػر  األمػر الػيمت 2مكونػات التوػوع البيولػوجياخلاصػة لعرفػة  يسممل بالقدرة االيػة
الػػيم أفػػرد يتأبػػة عليهػػا قػػانوف محايػػة البيئػػةت  عتػػب محايػػة التوػػوع البيولػػوجي مػػ  ادلبػػادئ األبابػػية الػػيتا

 .3خاصةن  كمكونات التووع البيولوجي محايةن  لعواصر

                                                 
 .323مسري  امد مجاؿت مرج  بابقت ص  -1

2- Mircea Dutu, « Le Protocole sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité des 
Carpates: une nouvelle étape dans le développement du droit international de la montagne»,  revue 
juridique de l’environnement 2011/3 (Vol  36 ), p 308. 

 .السابق اليكرت 10-03ت قانوف 03ادلادة  -3
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ذات ك التابعػػػة  تات كالبتوكػػػواليػػػتفاققاعػػػدة عامػػػة بالوسػػػبة جلميػػػ  اال شػػػكل هػػػيا ادلبػػػدأ يف  ػػػل
شػػضاؾ اؾ يف عواصػػر التوػػوع البيولػػوجيت هػػيا اإلشػػض م مبػػدأ اإلتفاقيػػة محايػػة التوػػوع البيولػػوجيت أباعالقػػة ال

 األنػواع ذ التوػوع يف الػواو كالتوػوع يفةػرار الػيت تصػيشضكة يف  مل األكادلساكلية ادل   ارتآيوت  عوه عدة 
ل يتحملػػػوف ف مجيػػػ  السػػػكاف االيػػػؽ ةػػػرر بعواصػػػر التوػػػوع البيولػػػوجي فػػػإحلػػػاكاألصػػػواؼت أم يف  الػػػة إ

شػػضاؾ يوػػت  عوػػه التعػػاكف كالتلػػام  يف مبػػدأ اإلمػػ  جهػػة أخػػرل مسػػاكلية تعػػويض أك جػػب هػػيا اللػػررت ك 
بػل تعزيزهػا كصػو ا  ةيعابيبػتاالهتا بػالمة التوػوع احليػوم كقػدر هدار إعدـ ذليه العواصرت أم  توفري احلماية

 .1ويةالعمليات التومالؿ خم  كمحايتها 

بػتيعابية  ضاـ  دكد قدراتػه االإ  كغلذ عليهو للجمي ان مشضك ان إر  عواصر التووع البيولوجي تعتبف
ت أم أف مبػػدأ ؿ احلاليػػة كالقادمػػة مػػ  ذلػػ  اإلرثاألجيػػايف العمليػػات التومويػػة للػػماف  قػػوؽ  كبػػالمته

ف  قػػػوؽ األجيػػػاؿ لسػػػكاف كاألشػػػخاص احلػػػاليل بػػػل ؽلتػػػد إُف ادلسػػػتقبل للػػػماشػػػضاؾ ال ؼلػػػص فقػػػط ااال
دراؾ مجيػػ  مسػػتغلي هػػيه إ ال لوجػػذتوػػوع البيولػػوجيت ذلػػ  لػػ  يػػػتأتمل إنتفػػاع بعواصػػر الادلسػػتقبلية يف اال

البيولػوجي نػه غلػذ ااافاػة علػمل عواصػر التوػوع أ أم ؾ يف بيئتهػا األصػليةتبلركرة كجودها ادلشػض  العواصر
رث عتبػػاره إة علػػمل ابػػتمراره لألجيػػاؿ القادمػػكا اف بقائػػهنتفػػاع بػػه كةػػميف الوقػػ  احلػػاِف مػػ  االبػػتفادة كاال

 .2جياؿمكتسذ جلمي  األ مشضؾ ك ق

  موجهة لالنتفاع العاـ  عناصر التنوع البيولوجيثانيا: 
شخص معل أك طائفة معيوةت كقبل  لطبيعة موي نشأهتا خلدمة الصاٌف العاـ كلية خلدمةكجدت ا

ت 3قتصػاديةيػة كاالكادلابسػات كاذليئػات العلم شخاصالتووع البيولوجي موجهة خلدمة األف تكوف عواصر أ
ة مػػ  هػػيه غػػري احليػػتفيد مجيػػ  الكائوػػات احليػػة ك تسػػفهػػي موجػػودة خلدمػػة الضكيبػػة اخلاصػػة بالواػػاـ البيئػػيت ف

خلطػػػر الػػػزكاؿ تعػػػرض هػػػيه ادلكونػػػات ذا تعرةػػػ  كفقػػػا لسلسػػػة غيائيػػػة كطبيعيػػػة موامػػػةت ييػػػ  إ العواصػػػر

                                                 
1- Mircea Dutu, op Cit, p 310. 

2- Ibid, p 312. 
3  - Olivier Gassiot, « L'animal, nouvel objet du droit constitutionnel », revue française de droit 
constitutionnel 2005/4 (N° 64), p 21. 
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مػػػ  بقػػػاء عواصػػػر التوػػػوع  ف بقػػػاء الواػػػاـ البيئػػػيت أم أخػػػرتػػػدهور كالتغيػػػري السػػػليب هػػػو اآلالواػػػاـ البيئػػػي لل
 .1البيولوجي

اـ لعواصػػر التوػػوع سػػتدبػػتخداـ ادلاالهػػداؼت هػػي تفاقيػػة التوػػوع البيولػػوجي بثال ػػة أكلقػػد جػػاءت ا
بػػتدامة عوصػػر  انتفاعػػه لألجيػػاؿ ادلسػػتقبلية لعػػمه لفائػػدة األجيػػاؿ احلاليػػة كبقػػاء ابػػتغاللالبيولػػوجيت أم ا

ت كلقػػد طػػرح هػػيا يف  ػػد ذاتػػه ألشػػخاص لعواصػػر التوػػوع البيولػػوجينتفػػاع علػػمل مػػدار الػػزم  مػػ  طػػرؼ ااال
نقػػراض كالتغيػػري يف تزايػػد مسػػتمر كقػػد أف معػػدالت االدؼ العديػػد مػػ  موجػػات التخػػوؼ علػػمل اعتبػػار اذلػػ
 قيػػق مبػػدأ مػػر الػػيم يوػػاقض األكهػػو  ختفػػاءإُف االمػػ  الفػػضات بيػػة كالبحريػػة يف أم فػػضة تعػػرض احليػػاة الت
جيػػػاؿ صػػػر لصػػػاٌف األم التخػػػوؼ مػػػ  بقػػػاء هػػػيه العواسػػػتداـ لعواصػػػر التوػػػوع البيولػػػوجيت أبػػػتخداـ ادلاال

 .2هي عليها يف الفضة احلاليةادلستقبلية باألعداد اليت 

نتفػاع العػاـت كبقػاء كجودهػا هػو  قيػق لال صػر التوػوع البيولػوجي تكػوف زلػالن فإف مجيػ  عوا كبالتاِف
افاػػػػة علػػػػمل هػػػػيه ادلكونػػػػات بقػػػػدر االبػػػػتغالؿ شػػػػخاص ااعلػػػػمل مجيػػػػ  األ للمصػػػػلحة العامػػػػة الػػػػيت تفػػػػرض

 ػا يف خدمػة ته يف ملكيػة هػيه العواصػر بػل إأ قيال ؽلك  ألم شخص القوؿ ب عليهنتفاع العاـ هبات ك كاال
ت كما ال ؽلك  ألم شػخص مػ  هػاالء األشػخاص القػوؿ بأبػبقيته شخاص كادلابسات كاذليئاتمجي  األ

 .3بتحواذ عليهابيولوجي كااليف الوصوؿ إُف مكونات التووع ال

نتفاع الشخصي ق يف االنتفاع إُف احلف قد يوتقل هيا الوصع ادلشضؾ لالغري أنه يف بعض األ يا 
ك ادلوفػػرد لجػػرد كةػػ  اليػػد علػػمل عوصػػر مػػ  عواصػػر التوػػوع البيولػػوجيت فتصػػبح يف  ػػوزة ذلػػ  الشػػخص أ

مػ   معػلبػتغالذلات كوةػ  اليػد علػمل  يػواف أليػع أك  ػوزة نػوع م يتحمل مساكلية محايتها كطريقػة االي
ةػ  ذلػا رلموعػة مػ  القػانوف كك  كهيه احلػاالت نامهػات نتفاع العاـباتات اليت كان  م  قبل موجهة لالالو

 .4لتزامات اخلاصة هباالشركط كاال

 
                                                 

1- Olivier Gassiot, op Cit, p 22. 
2- Patrick Blandin, op Cit, p 21. 
3- Ibid, p 23. 
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 نتفاع العاـ ثالثا: االستثناءات الواردة على مبدأ اال
نتفػػػاع اع العػػػاـ إُف ادللكيػػػة اخلاصػػػة كاالنتفػػػلكيػػػة العامػػػة كاالالبيولػػػوجي مػػػ  ادلختػػػرج عواصػػػر التوػػػوع 

ادلطبقة علمل لوجيا احليوية و التكوذلودبة الورا ية ك اب ملسمبتعماؿ ما يأم ا تو  ويرها كرا يان  ل يتاخلاص 
وسػػذ يسػػذ القػػانوف الػػيت تي  1خػػضاعادللكيػػة الفكريػػة أك بػػراءة اال طػػارإ  ػػا تػػدخل يفالعواصػػرت أم أهػػيه 

 .2تك اجلهة اليت قام  هبيه التحويراللشخص أ

ؽلػػوح لػػه شػػهادة  يػػة الػيمنسػػاف الفكر مػػ   قػوؽ اإل ان  قػػعتػػب التحػوير الػػورا ي االتشػري  الفرنسػػي ف
ختبػػارات الالزمػػة االإجػػراء داريػػة ادلختصػػة إال بعػػد  ؽلػػوح هػػيا الضخػػيص مػػ  السػػلطة اإلكالخػػضاعت بػػراءة اال

د مػ  البيانػات كالتسػجيلت طالؽ علمل الصػحة العامػة أك البيئػةت كبعػد التأكػبتخداـ أك اال وؿ سلاطر اال
ت بالتػاِف تصػبح هػيه الكائوػات وب فحسػذإال يف  ػدكد البحػ  ادلطلػ بتخداـ هيه الكائوػاتام  عدـ 
علػػػػمل عيوػػػػات سلتلقػػػػة مػػػػ   هػػػػيه التكوولوجيػػػػاتطبيػػػػق ُف توصػػػػل إ مػػػػ   ػػػػق الشػػػػخص الػػػػيم كرا يػػػػان  ةادلعدلػػػػ

 .3احليوانات أك الوباتات

خػضاع ذلػيا الوػوع هو م  رفػض مػوح بػراءة االوكباط الفقه كالقلاء فمختالؼ كبري يف أا ار كلقد 
 ناػػػران  يػػػاء علػػػمل األبػػػالضخيص لماربػػػة التعػػػديل الػػػورا ي  طالقػػػان يسػػػمح إعلػػػمل أبػػػاس أنػػػه ال  مػػػ  احلقػػػوؽ

 ر بشكل مباشر علمل بقاء مجيػ  عواصػر التوػوع البيولػوجيت فمػوح مثػل هػيه الشػهادة مػا للسلبيات اليت تا 
عػػضاؼ ةػػمين يػػق األشػػخاص كاجلهػػات يف شلاربػػة التعػػديل الػػورا يت هػػيا ادلوقػػع أكدتػػه العديػػد إال ا وهػػ

للمخػػاكؼ  بػػتبعاده ناػػران وقفهػػا يف داهػػل مثػػل هػػيا احلػػق أك ات الػػيت عػػبت عػػ  م4القلػػائيةمػػ  اجلهػػات 
التوػػوع البيولػػوجي أف ادلكونػػات الطبيعيػػة لػػا فيهػػا مكونػػات لكبػػرية الػػيت يطر هػػات مػػبري  ذلػػ  بػػالكثػػرية كا

عػديالت ة كما هي كغلذ أف تبقػمل علػمل  التهػا األصػليةت كأف مػا يقػـو بػه الػبعض مػ  تكجدت يف الطبيع
علػػمل  عتػػداء علػػمل الضكيبػػة الطبيعيػػة ذلػػات ككػػاف لزامػػان ضكيبػػة اجليويػػة يعتػػب مػػ  قبيػػل اال يويػػة علػػمل مسػػتول ال

                                                 
 .2003ت لسوة 44ت يتعلق بباءة اإلخضاعت ج ر ج عدد 2003يوليو  19ادلارخ يف  07-03األمر رقو  -1

2- Barbara Bordogna Petriccione, De l’utilisation de la notion de risque dans le débat public sur les 
biotechnologies, revue européenne des sciences sociales, XLII-130 (2004), p 78. 
3- Hommel Thierry, Godard Olivier, Trajectoire de contestabilité sociale et production d'OGM à 
usage agricole, In: Économierurale, N°270, 2002, p 41. 
4- Christian Byk, Le génie génétique: une ingénierie diabolique ou les méprises de la politique 
européenne, revista - Centro Universitaire São Camilo – 2010, vol 42, p 150. 
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خػضاع دلثػل هػاالء األشػخاص ه العمليات لػوح بػراءة االليل  كأف ال تشج  مثل هي الدكؿ أف تل   دان 
 مػػ بػػتفادة موهػػا فعػػل هػػيه التقويػػة كإف مت االالػػيت بة للحيوانػػات كالوباتػػاتت ك يػػادلعتػػدي  علػػمل الضكيبػػة الطبيع

كالتغلػذ علػمل األمػراض كاألكبئػة إال أ ػا تشػكل يف نفػة الوقػ  كبػأكب قػدر أ ػد أكػب ج ا اإلنتجهة رف  
ل ادللفػػات القلػػائية الػػيت طر ػػ  ف جيػػت ت إختفػػاءبابػػية يف التغيػػري كالتووػػاقص كاالاألبػػباب كالعوامػػل األ

ة نتيجػػة بالتعويلػػات الالزمػػة ألشػػخاص قػػد أصػػيبوا بػػأمراض كثػػرية كخطػػري  علػػمل ااػػاكو موةػػوعها ادلطالبػػة
 .1ةيف الطبيعمصدرها صلد بتهالكية اليت نتاج ادلواد االتطبيق هده التقوية علمل إ

فالتعػديل  تخػرل لألفػرادهيا احلق بل احلقوؽ األدراج ذ الثاين م  الفقه فقد أكد علمل إأما اجلان
ُف نتقػػاؿ إكاالج ا اإلنتػػشػػاؼ أنػػواع جديػػد أك الزيػػادة يف كتعلػػمل مسػػتول ا  ا هػػو إال تطػػور  اصػػلالػػورا ي مػػ

خػضاع لكػل الختػوؼ يف تبػين هػيه التكوولوجيػات أم ؽلػوح بػراءة ا مقتصادم كأنه ال يوجد أمر لة الرفاه اال
 .2اليم يعتب  ق خاص م   قوقه تليها م  قبلشخص توصل إُف نتائ  َف يتوصل إ

جػػازة بػػراءة إادلوامػػة العادليػػة للتجػػارة مػػوح   يومػػا قػػررت  يا اجلػػدؿككةػػ   ػػد ذلػػ كمت فصػػل األمػػر
صػػػواؼ الوباتيػػػة شػػػخاص يف رلػػػاؿ األمػػػ   قػػػوؽ األ تعتبهػػػا  ػػػق الػػػيت علػػػمل الكائوػػػات احليػػػةت 3خػػػضاعاإل
 .4كرباأكدكؿ  امريكيأقات يف دكؿ ت ككان  هواؾ العديد م  التطبيجواس احليوانيةكاأل

مػػ  بيوهػػا  تخػػضاع علػػمل الكائوػػات احليػػةباءة اإللػػفػػراد األ نصػػ  بعػػض التشػػريعات علػػمل  ػػق كمػػا
صدر العديػد مػ  الوصػوص التشػريعية ادلتعلقػة بلػماف  قػوؽ ادللكيػة الفكريػة علػمل أادلشرع اجلزائرم اليم 

جػػػازات إعلػػػمل  شػػػرعان  ؿحلصػػػو ال ؽلكػػػ  ا   نػػػهأعلػػػمل  54 -66 ادلربػػػـو رقػػػو يف الكائوػػػات احليػػػةت فػػػوص 
نػػه ال يوطبػػق علػػمل الطرائػػق ادلختصػػة أخبصػػوص احليوانػػات كالوباتػػاتت غػػري عػػل دة ادلخض اهك شػػأخػػضاع اإل

عطػمل احلػق يف أف ادلشػرع اجلزائػرم أمػ  هػيا  فهػوكيي  5دلوتجػات ااصػلة هبػيه الطرائػق  بعلو اجلرا يو كعلمل ا

                                                 
1- Christian Byk, op Cit, p 152. 
2- Ibid, p 154. 

لصػواعي كالتطبيػق اخضاعػي ة تتمثػل يف شػرط اجلػدة كالوشػاط اإل: شػركط موةػوعينوعػاف مػ  الشػركطخػضاع يف التشػري  اجلزائػرم هػي جازة اإلإشركط موح  -3
 ت السابق اليكر.07-03مر رقو األت 6ت5ت4ادلواد خضاعت يداع طلذ ككصع اإلإتمثل يف ما الشركط الشكلية فتأئةت كشرط احلفاظ علمل البي

4  - Christian Byk, op Cit, p 156.  
ت 1966 ت لسػػوة19خػػضاعت ج ر ج عػػدد ت ادلتعلػػق بشػػهادات ادلخضعػػل كبػػراءات اإل1966مػػارس  03ادلػػارخ يف  54-66 رقػػو مػػراأل مػػ  ت05ادلػػادة  -5

  ادللغمل.
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 موػ  مػا عػ  احلػاالت الػيتأؿ عليهػات خضاع علمل الكائوات الدقيقة كمهما كان  الطريقة يف احلصو براءة اإل
 : 1خضاع هيع موح احلق يف براءة اإلفيها ادلشر 

ك أاالػػة يف احلصػػػوؿ علػػػمل احليوانػػػات ل  الطػػػرؽ البيولوجيػػػة يجوػػػاس احليوانيػػة ككػػػنػػواع الوباتيػػػة كاألاأل -
  .الوباتات

 .الع للوااـ العاـ كاآلداب العامةاجلزائرم سلاإلقليو تطبيقها علمل  خضاعات اليت يكوفاإل -
شػخاص كاحليوانػػات بالصػحة ك يػػاة األ اجلزائػرم ملػػران اإلقلػيو بػتغالذلا علػػمل ايكػػوف اعػات الػيت خض اإل -

  .علمل احلماية جسيمان  ك يشكل خطران أك ملر يفظ الوباتات أ

وع البيولػػػوجي احليػػػواين علػػػمل التوػػػ احلػػػاالت الػػػيت تشػػػكل خطػػػران  بػػػتثماف ادلشػػػرع اجلزائػػػرم إفػػػ كعليػػػه
يف ذل   الة  خضاعت مليقان يئي ككل م  موح  ق براءة اإلـ البشخاص كالوااك علمل صحة األأكالوباب 

 .هي  الة الكائوات الدقيقة فقط خضاعبراءة اإلك يدة يتو موح 

 التنوع البيولوجي  المراكز القانونية لمكونات: المطلب الثاني
 ل ما يشمله مػ  كائوػاتيكولوجية ككإيولوجي م   يوانات كنباتات كناو تعتب عواصر التووع الب

شػخاصت بػل أل ػا ملكيتها أك  يازهتا تعود لكػل األ مشضكةت لية ألف ان شياءأك أعامة  مواالن أ خرلأ ية 
ال ت أم 2حلقػػوؽ شخصػػية مانعػػة ف تكػػوف زلػػالن أختػػص مجيػػ  الكائوػػات احليػػة كال تصػػلح مػػ   يػػ  ادلبػػدأ 

)الفػػرع األكؿ(ت  حيػػوافادلركػػز القػػانوين لليف هػػيا ادلطلػػذ  تواكؿات كعليػػه بػػوبػػتئثار الشخصػػي هبػػالتصػػلح ل
 .)الفرع الثال (اإليكولوجية كادلركز القانوين للموائل  تين(كادلركز القانوين للوبات )الفرع الثا

 : المركز القانوني للحيواف كؿالفرع األ
يف رػػل غيػػاب قػػانوف كاةػػح للحيػػواف ػلػػدد بشػػكل دقيػػق ادلركػػز القػػانوين لألنػػواع احليوانيػػةت كانػػ  

ف تلكهػا كالتصػرؼ فيهػا ب احليوانػات مػ  قبػل األشػياء أك األمػواؿ الػيت يسػتطي  اإلنسػاالواو القانونيػة تعتػ
ف الوةػػ  بػػدأ يتغػػري بسػػبذ ةػػغوطات مت شلاربػػتها مػػ  أي ملػػموة يف القواعػػد العامػػةت غػػري كهػػ3بكػػل  ريػػة

                                                 
 .السابق اليكرت 07-03 رقو مراألم  ت 03ادلادة  -1

 .322ت ص مرج  بابقد مجاؿت مسري  ام -2
3- Anne Blandine Caire, les animaux ont-ils des droits ? L’animal, éternel atopos ? revue droits des 
animaux N° 06 décembre 2014, p 08.    
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رنسػػػا مت احليػػػةت ففػػػي فشػػػياء غػػػري لبيئيػػػة يف تييػػػز احليوانػػػات عػػػ  األقبػػػل ادلختصػػػل كالقػػػانونيل كاجلمعيػػػات ا
مػػ   528ك 524ت كهػػو مػػا  صػػل بعػػد تعػػديل ادلػػادتل صػػالح كةػػ  احليػػواف كالرقػػي بػػهإاللػػغط ألجػػل 

مػ  الفئػة القانونيػة  -اتيوانػاحل- تعتػب أي  ا ػأغػري حليوانات م  األشياء غػري احليػةت ز اييالقانوف ادلدين للتم
 .1للبلائ 

خراجػػه مػػ  فئػػة إللحيػػواف بعػػد  جديػػدان  كمركػػزان  كةػػعان  بػػتحدث ادلشػػرع الفرنسػػيا 2015يف بػػوة 
مػ   515 اجلديػد لصػاٌف احليػواف يف ادلػادةهتمػاـ مت تقوػل هػيا االصوع ةموهات كقد بلائ  اليت كاف يي ال

يػػػيكر مصػػػطلح  مػػػ  القػػػانوف ادلػػدين ادلتعلقػػػة بادللكيػػػة ادلوقولػػة َف يعػػػد 528القػػانوف ادلػػػدينت كادلػػػادة احلاليػػة 
ج عػػ  فػػرا   ت كبالتػػاِف مت االخػػرآا الػػيت ؽلكػػ  نقلهػػا إُف مكػػاف السػػل   سػػذ طبيعتهػػاحليوانػػات ااأل ػػاث ك 

صػوع ةػم  صبح يي أك  تجديدان  قانونيان  عطائه مركزان إي ك شياء يف القانوف الفرنساحليواف م  فئة البلائ  كاأل
 .2غلذ أف هتيأ ذلا رركؼ عيش مالئمةالكائوات احلسابة اليت 

سي كرجاؿ القانوف كالفقه  ػوؿ التصػويع اجلديػد جدؿ كبري يف كبط البدلاف الفرن  ريأي بعد ذل  
مػػر ادلعػػركؼ موػػي نشػػأة هػػيا عالقػػة بػػل الوػػاس كاألشػػياء كهػػو األللحيػػوافت ذلػػ  أف القػػانوف ادلػػدين يػػواو ال

نػػه ال توجػػد فئػػة أخػػرل  الثػػةت فػػإذا كػػاف أالفئتػػل ك  اتلصػػوع داخػػل هػػف يي أأف كػػل شػػيء غلػػذ القػػانوفت ك 
ال  صػويع احليػواف مػ  فئػة ادلبػاين شػي غػري موطقػيت كيف نفػة الوقػ ف تى أك احليواف ؼلرج مػ  فئػة األشػياءت 

صػرؼ ه الكائوػات يػتو التيف هػأف يلػبط بػادلوطق مػاداـ أفػاألمر غلػذ  3شػخاصعتبػاره مػ  فئػة األاؽلك  
 شياء كادلباين. ف ادلوطق يفرض تصويفها ةم  األإا ك يازهتا كتلكها ككيا  رابتهات فبتهالكهافيها ك 

شية أفلل لدرجة أنػه َف يعػد لقانوين اجلديد للحيوافت مك  احليواف فقط م  رركؼ معيفالوة  ا
صػػالح هػػيا اإل فػػإف بػػلعة عاديػػة كَف يعطػػه مركػػز قػػانوين جديػػد كتصػػويفه يف فئػػة جديػػدةت كمػػ  ذلػػ  يعتػػب

اـ يػربط احليػواف مػ  الواػ مػ  ذلػ  بػط ناػاـ محايػة فعػاؿت بػدالن للحيػواف دكف ر  ان جديػد ان فقط يعطي تصويف
ةػػػافة إُف أ كػػػاـ محايػػػة احليوانػػػات لػػػ  لقػػػوانل محايػػػة احليوانػػػاتت باإلالقػػػانوين للملكيػػػة ادللموبػػػة الػػػيت خت

                                                 
1  - le nouveau statut juridique de l’animal, https://www.lepetitjuriste.fr, dernier visite le 12-05-
2017, p 05.   
2- Ibid, p 08. 
3- Ibid, p 13. 

https://www.lepetitjuriste.fr/droit-civil/le-nouveau-statut-juridique-de-lanimal
https://www.lepetitjuriste.fr/droit-civil/le-nouveau-statut-juridique-de-lanimal
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تعتػػػب  ت ختلػػػ  لواػػػاـ ادللكيػػػةت كبالتػػػاِفاحليوانػػػا يالريػػػع كقػػػانوف العقوبػػػاتت الػػػيت تبقػػػادلوجػػػودة يف قػػػانوف 
 .1مر الواق  م  ادلمتلكات ادلاديةاحليوانات يكو األ

ك تلػ  أشػياء ادلثليػة ك مػ  األأعتبار احليوانات كموقوالت اتفق  علمل اقوانيل الوةعية ال كعمومان 
ت 2تلكها لجرد كةػ  اليػد عليهػاإمكانية غري شللوكة أل دت م   ان تعد أشياء بتهالؾ أكشياء القابلة لالاأل

  يػػػازة ا أف لكػػػل شػػػخص احلػػػق يفادللغػػػمل  03 – 83 انوفمػػػ  قػػػ 15كادلشػػػرع اجلزائػػػرم نػػػص يف ادلػػػادة 
م أف أت 3 يوانػػػاتت شػػػريطة أف تراعػػػمل  قػػػوؽ الغػػػري كمسػػػتلزمات األمػػػ  كالواافػػػة كأ كػػػاـ هػػػيا القػػػانوفا

ك ألتزاـ بعدـ تسػبيذ ةػرر اال فٌ أالتصرؼ فيها كااافاة عليهات ك  يس  بتهالؾ هيه احليوانات مشركطه ا
 .مطلوب شيء خطر لألشخاص كشلتلكاهتو

مايػػة أصػػواؼ احليوانػػات غػػري األليفػػة ااميػػة يف ادلػػادة ادلتعلػػق ي 509 – 83كمػػا نػػص مربػػـو 
ت إُف محايػة 03 - 83مػ  قػانوف  11أل كػاـ ادلػادة  األكُف موه علمل ما يلي ايهػدؼ هػيا ادلربػـو طبقػان 
 تمػػ  ادلصػػلحة الوطويػػةا كتكا رهػػا لتهػػا الطبيعيػػةعلػػمل  اأصػػواؼ احليوانػػات غػػري األليفػػةت الػػيت تعػػد ااافاػػة 

نقراض لوجػذ تصػويع احليوانػات ادلهػددة بػاال يلػان أاحليوانات غػري األليفػة ااميػةت كمت ؼ كقاـ جبرد أصوا
الزكا ػػػعت صػػوع الطيػػػور ك صػػوع صػػوع الثػػػدييات ك  تصػػػواؼأكالػػيت  ػػػددها يف  ػػالث  05-06مػػر األ

نقراض غػػري أف ذلػػ  ال يعتػػب صػػة لألنػػواع الػػيت تعتػػب مهػػددة بػػاالةػػفمل ادلشػػرع اجلزائػػرم محايػػة خاأكبالتػػاِف 
 .4نقراضيفة كاألخرل غري مهددة بااللأاع احليوانية فهواؾ بعض األنواع جلمي  األنو  ان صر  

لػمل طػار التوميػة ادلسػتدامة  يومػا ركػز عإم  قانوف محاية البيئة يف  40دة يف ادلا ليهإ ريما أشلا أي
كهػا كبالتػاِف هػي ختلػ  ليفة ؽلكػ  تلف الفصائل احليوانية األأعتبار ات علمل 5ليفةاألالفصائل احليوانية غري 

                                                 
1- le billet du statut-juridique des animaux: http://actu.dalloz-etudiant.fr , dernier visite 15-06-
2017. 

 .223القانونية حلماية البيئة يف اجلزائرت مرج  بابقت ص  لياتآلا كناس ػليت -2
 .السابق اليكرت 03-83 رقو  قانوفم  ال ت15ادلادة  -3

 .السابق اليكرت 05-06 رقو قانوفم  ال ت03ة ادلاد -4
ليفػة ....   أظ علػمل فصػائل  يوانيػة غػري ك ةركرة تتعلق بالضاث علمل التووع البيولػوجي الػوطين تػبر احلفػاأدما تكوف هواؾ موفعة علمية خاصة    .....عو -5

 .السابق اليكرت 10-03 رقو قانوفالم   ت40ادلادة 

http://actu.dalloz-etudiant.fr/
http://actu.dalloz-etudiant.fr/
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ليفػة فهػي ال تعتػب ملػ  األغػري احلػائز عليهػات علػمل عكػة الفصػائل بكل جوانبها لصػا بها أك الشػخص 
 كباطها الطبيعية.أتها يف أل د أك يف  يازة أم شخصت كبالتاِف يتو توفري التدابري الالزمة حلماي

ك ةػركرة أية ااميػة بالػداف  العلمػي يوانم  هيا ادلوطلق برز تصويع ادلشرع اجلزائرم لألصواؼ احل
ر احلفاظ علػمل هػيه الفصػائل فهي بيل  تب ين ذات ادلصلحة العامة الوطويةت محاية الضاث البيولوجي الوط

احليوانات البيةت احليوانػات األليفػة كاحليوانػات للػضكيض ص ليفةت م  الضكيز علمل التصويع فيما ؼلاألغري 
ت الػػيت تػػبر كلهػػا ةػػركرة التػػوازف الطبيعػػي يف احلفػػاظ احليوانػػات ألغػػراض البحػػ  ة كأخػػريان كاحليوانػػات ادلاشػػي

م أنه أمػر نسػيب خاصػة أت كهو أمر صعذ 1يكولوجيةلوااـ البيئي كالواو اإلعلمل هيه السالالت داخل ا
ت كعليػػػه غلػػػذ محايػػػة مجيػػػ  2يف  ديػػػد اجلانػػػذ الوفعػػػي للحيػػػواف يف التػػػوازف الػػػيم ػلد ػػػه داخػػػل السػػػاللة

نقراضت قػػراض أك تلػػ  األنػػواع ادلهػػددة بػػاالنبػػواء ادلهػػددة بشػػدة اال نػػواع احليوانيػػة ادلوجػػودةاؼ كاألصػػواأل
بيػػة نصػػ  علػػمل ةػػركرة كةػػ  قػػانوف ت فالتشػػريعات األكر كمجيػػ  احليوانػػات األخػػرل األليفػػة أك غػػري األليفػػة

هػددة بػاالنقراض عػػ  ت بيومػا يػتو فصػل تلػ  ادلدكف تييػز بيوهػػا -قػانوف احليػواف-خػاص جبميػ  احليوانػات 
نقراض كعػ  تلػ  احليوانػات ااميػة كاألنػواع األخػرل الػيت ال يلحقهػا خطػر التغيػري غريها ادلهددة بشدة اال

 .3م   ي  األ كاـ كالقواعد أك التواقص

ادلشػػرع ادلغػػر  الػػيم نػػص علػػمل محايػػة الػػو يش بوابػػطة التػػدابري القانونيػػة  نفػػة ادلوقػػع تبوػػاهكهػػو 
التت صػواؼ احليوانيػة كالػيت تلػم  التػوازف البيئػي داخػل السػالح بااافاة علػمل مجيػ  األاليت تسمالالزمة 

ألصػػل بػل احليوانػػات الػيت تعػيش فيهػػات كبالتػاِف َف يفػػرؽ مػ   يػ  ااإليكولوجيػػة كفيمػا بيوهػا كبػػل الػواو 
بػيل  مجيػ   ليفػةت كال الػيت تسػتخدـ لغػرض البحػ  العلمػي أك اجلانػذ اجلمػاِفت شػامالن األغػري األليفة أك 

نقػػراض بػواء ادلهػػددة خبطػر االنقػراض أك بشػدة اال خػتالؼ طبيعتهػاااؼ احليوانيػة علػػمل السػالالت كاألصػو
نقػػراض داخػػل ا خلطػػر التغيػػري أك التوػػاقص أك االأك تلػ  الفصػػائل احليوانيػػة األخػػرل الػػيت ال يتعػػرض كجودهػ

 .4ذلا األكباط الطبيعية اليت تعيش فيها كتشكل موئالن 

                                                 
1- Olivier Gassiot, op Cit, p 706. 

 .223القانونية حلماية البيئة يف اجلزائرت مرج  بابقت ص  لياتكناس ػليت اآل -2
3- Olivier Gassiot, op Cit, p 708. 

ت ادلتعلػق يمايػة كابتصػالح البيئػةت ج ر ـ 11-03ت يتعلػق بتوفيػي القػانوف 2003مػام  12ت الصادر يف 1- 03 -59رهري شريع رقو ت 20ادلادة  -4
 .2003ت لسوة 5118عدد 
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عتػػب ادلشػػرع اجلزائػػرم يف القػػانوف ادلػػدين احليوانػػات مػػ  فئػػة األشػػياء اُف القواعػػد العامػػة إع كبػػالرجو 
    ػارس احليػوافت كلػو َف يكػ  بقوله 139 يوما نص عليه يف قسو ادلساكلية ع  األشياء يف نص ادلادة 

ارس أف كقػوع ت كلػو ةػل احليػواف أك تسػربت مػاَف يثبػ  احلػمساكؿ عما ػلد ه احليواف مػ  ةػرر له مالكان 
عتػب احليوانػات مػ  قبػل األشػياء الػيت ا  هػيا ياكػد أف ادلشػرع اجلزائػرم احلادث كػاف بسػبذ ال يوسػذ إليػه 

الػػيت تفػػرض علػػمل صػػا بها أك  ائزهػػا مسػػاكلية  رابػػتها  ػػ  يلػػم  مجيػػ  ت 1ؽلكػػ   يازهتػػا أك ملكيتهػػا
 األةرار اليت  د ها.

ار أف احليوانػػات مػػ  األشػػياء الػػيت يسػػتطي  اإلنسػػاف عتبػػاإليػػه ادلشػػرع ادلغػػر  بذهػػذ  األمػػر الػػيم
بوصها   كل شخص يسأؿ ع  اللػرر  تلتزامااالك م  قانوف العقود  86وجذ الفصل تلكها ك يازهتا ل

 اليم تسبذ فيه احليواف اليم     رابته كلو ةل هيا احليواف أك تشرد ما َف يثب :
 بات ذل  م  طرؼ صا ذ ت كيتو إللرر أك دلراقبته داث اإوعه م   تياطات الالزمة دلختي االاأنه  -

ة عليػػه مػػ  خػػالؿ تقصػػريه يف يػػتو الػػتخلص مػػ  ادلسػػاكلية ادللقػػااحليػػواف أك القػػائو علػػمل  رابػػتهت  ػػ  
بتػػه كأف اللػػرر الػػيم كقػػ  خػػارج عػػ  علػػمل مراق  تياطػػات الالزمػػة للحرابػػةت كأنػػه كػػاف  ريصػػان أخػػي اال

 رادته كلية له أم مساكلية يف  دك ه.إ
 هت كهو ما يزيل ادلساكلية عو2ا ادث فجائي أك قوة قاهرة أك م  خطأ ادلتلرر ع نتج   واقعةأف ال -

وة القػاهرة مػ  بػل األبػباب الػيت ال يكػوف لصػا ذ احليػواف ل مباشرت فاحلادث الفجػائي أك القػبشك
 أك  اربه أم علو هبا أك القدرة علمل توقعها.

 
 
 
 
 

                                                 
ت ج القػانوف ادلػدين كادلتلػم ت 2007مػام  13ت ادلػارخ يف 05-07قػانوف رقػو الت ادلعدؿ كادلتمو ب1975ببتمب  26ت ادلارخ يف 58-75األمر رقو  -1

 .2007ت لسوة  31ر ج عدد
 .2009 جانفيت 14سلة الوصوص القانونيةت عدد لتزامات كالعقودت موشورات مجعية نشر ادلعلومة القانونية كالقلائيةت بلت قانوف اال86الفصل  -2
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 لنباتات القانوني ل المركز: ينالفرع الثا
ذا كانػ  الوباتػات ملتصػقة إجة يسذ الوةػ  الػيم تكػوف عليػهت فػة قانونية مزدك تأخي الوباتات طبيع

 بالتخصػيص ان يعتهػا القانونيػة عقػار ك تغيػري ادلكػاف تكػوف طبأؼ فيهػا بػالوزع ف يتو التصػر أم قبل أ 1بالعقار
ا تصػػبح طبيعتهػػا القانونيػػة موقػػوالت ك تغيػػري مكا ػػأمػػا يف  ػػاؿ التصػػرؼ فيهػػا بوزعهػػا أت بػػتغالذلاأم قبػل ا

ت األمػر الػيم أعطهػا كصػع قػانوين متميػز علػمل خػالؼ احليوانػات يف  ػوزة صػا ذ العقػار كوف دائمان كت
 أك الوااـ اإليكولوجي.

التػدابري تفاقيػة محايػة الوباتػات رلموعػة مػ  االتوػوع البيولػوجي الوبػاب كةػع   علػمل نػه  فارػان أغري 
 يػػ  انػػ  يف  ػػوزة مالػػ  العقػػار بياتػػهت م تصػػرؼ يعرةػػها للخطػػر  ػػ  لػػو كأالقانونيػػة حلمايتهػػا مػػ  

إُف اإلقػرار  1999ادلاتر الدكِف السادس عشر للوباتات يف بان  لوية يف كالية ميسورم يف عػاـ  ملدع
 دعػاغػري أنػه  تدكف أف يبل مركزها القػانوين يفظ الوباتات كأكلوية عادلية مهمة يف  فظ التووع البيولوجي

كانػ  يف  كػو  وزتػػه أك    ٍ  ةػركرة ااافاػة عليهػا بػواء مػ  طػرؼ صػػا بها أك صػا ذ العقػار أك مىػإُف

                                                 
عقػار العقار هو   كل شئ مستقر ييزه ك اب  فيه كال ؽلك  نقلػه موػه دكف تلػع فهػو عقػارت ككػل مػا عػدا ذلػ  مػ  شػئ فهػو موقػوؿ   كهػو علػمل نػوعل ال -1

 .السابق اليكرت 05-07 رقو قانوفم  الت 683بطبيعتيه كالعقار بالتخصيص ادلادة 
نطالقػػا مػػ  هػػيا ادلفهػػـو العقػػار بطبيعتػػه: يكػػوف كػػل شػػئ  ابػػ  يف مكانػػه كمسػػتقر فيػػه ال يتحػػرؾ موػػه كيشػػغل  يػػز معيوػػا ال يتغػػري فهػػو عقػػار بطبيعتػػه ا -كالأ

 نستوبط أف العقارات بطبيعتها تشمل ما يلي:
راةػي الزراعيػة كاجلبليػة كالصػحراكية كادلعػدة للبوػاء كادلقػاـ عليهػا بتقرار لكا ا كمدلوذلا يشمل كل أنػواع األ.األراةي: األرض بطبيعتها  اب ت ذلا خاصية اال1

بػتقرار وعػة كذلػا صػفة االم  البواءت كما تشمله يف باطوهػا كاألنفػاؽ كاآلبػار كادلوػاجو البضكليػة كالغازيػة كمػا يتصػل علػمل بػطحها كػالتالؿ الرمليػة كاأل جػار ادلتو
 ملكية عامة أك خاصة.فكلها تعتب عقارات بطبيعتها بواء كان  شللوكة 

كاف مالكه ما داـ مستقرا لكانهت ك    ا.األبوية : كل بواء أك تشييد علمل األرض يكوف مثب  فيها يعتب عقارا بطبيعته كيفما كان  طبيعة تثبيته يف األرض كأي2
 بتقرار.بقاء علمل االكاف التعامل فيه بوية اال

بػاألرض كادلسػتقرة يف مكا ػا بوابػطة جػيكرها تأخػي  كػو العقػارات بطبيعتهػا أيػا كػاف نوعهػا كأيػا كانػ   .األشجار كالوباتػات: األشػجار كالوباتػات ادلتصػلة3
 قيمتهات إال أف هواؾ بعض الوباتات كاألشجار أك الشجريات تأخي  كو ادلوقوالت إذا نزع  م  مكا ا كالزهور كالوركد.

السػػابقة بأنػػه كػػل موقػػوؿ كةػػعه صػػا به مالػػ  العقػػار فيػػه بويػػة رصػػده كختصيصػػه خلدمػػة العقػػار بصػػفة  انيػػا: العقػػار بالتخصػػيص عرفتػػه الفقػػرة الثانيػػة مػػ  ادلػػادة 
 علا: مستقرةت كذليا العقار شرطاف أبابياف

 .الشرط األكؿ: أف يكوف مال  العقار كادلوقوؿ شخصا كا د.1
ا به خصيصا خلدمة العقار أك لفائدتهت كالفالح الػيم يثبػ  آلػة الػرم .الشرط الثاين: رصد ادلوقوؿ خلدمة العقارت يعين ذل  أف يكوف ادلوقوؿ قد جعله ص2

 .م  نفة القانوف    683 سذ نص الفقرة األكُف م  ادلادة  مزركعاتهتعلمل أرةه لسقي 
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بػػتمرار فقػػداف التوػػوع الوبػػاب كالػػدكر األبابػػي الػػيت تلػػطل  بػػه الوباتػػات حلمايػػة  يػػاة بػػين ال ناػػران 1ملكيتػػه
 كغري ذل  م  التووع البيولوجي. تالبشر

تفاقيػة محايػػة الوباتػػات القواعػد محايػػة التوػوع البيولػػوجي ك  ان ف مجيػ  الوباتػػات كفقػػفػػإمػاـ هػػيا الوةػ  أ
ف تقيػػد  ريتػػه يف التصػػرؼ أغلػػذ  تبتخصػػيص ان ك عقػػار أ انػػ  يف  ػػوزة صػػا ذ العقػػار موقػػوالن ف كإ ػػ  ك 
اتلػػح  رغبػػة ادلشػػرع يف  فػػي اجلزائػػرفت بػػتمرارها كدػػددهاايتهػػا كاالبقػػاء علػػمل الػػدكاعي مح بػػتغالذلااهبػػا ك 

ائر كالرعػػػي اجلػػػ 2ت خاصػػػة مػػػ  عوامػػػل التصػػػحراب مػػػ  مجيػػػ  األبػػػباب الػػػيت هتػػػدد بقائػػػهمحايػػػة التوػػػوع الوبػػػ

                                                 
تفاقيػة محايػة امر لػة تقػدـ توفيػي يف إطػار تقيػيو كةػعته احلكومػة اجلزائريػة  يمالبيولوجي يي   صر التقرير الػ لموه التقرير الوطين حلماية التووعتكهو ما  -1

 :نواع كاألصواؼ كتدهور الواو كهيطلفاض كتواقص يف األااألبباب الرئيسية اليت أدت إُف  التووع البيولوجي يف اجلزائر
ار يف األنػػػواع بػػػتقر اال ر بشػػػكل مباشػػػر علػػػمل ا إُف خلػػػق عػػػدـ التػػػوازف يف الػػػواو اإليكولوجيػػػة فتػػػالرعػػػي اجلػػػائر كالتصػػػحر  يػػػ  تػػػادم هػػػاتل الاػػػاهرتل  -

ت كم  بل أنواع الوباتات الػيت تعرةػ  للخطػر نبػات كاف نتيجة لتدهور الغطاء الوبابت ك ر بشكل كبري علمل ادلواطق السهبيةت فالرعي اجلائر أ كاألصواؼ
 الشيح كالصووبر األبودت

صػواؼ نػواع كاألُف فقػد العديػد مػ  األإدل أصػاحلة للزراعػة فػ راةػيأ ُفإويل هيه ادلواطق م  موػاطق مائيػة م  أ تع ادلواطق الرطبة ألغراض زراعيةدفي -
 تكادلوائل

ختفػ  بعػض األنػواع احليوانيػة كذلػ  بتػدمري موطوهػا كالعمػل بشػكل  اات العشػبية كنتيجػة لػيل  ختفاء بعػض أنػواع الوباتػاُف إكثرة  رائق الغابات أدل  -
 رتفاع درجة  رارة اجلوتا علمل تغيري يف  الة ادلواخ بسذ كبري

 مجاِف ادلسا ة الزراعيةتإم   بادلائة 15لتوب  العمراين علمل  ساب األراةي الزراعية شلا أدل إُف فقد ما يقرب ع  ا -
ضلداريػػة كهػػو أ ػػد العوامػػل القويػػة لتػػدهور ادلوػػاطق اجلبليػػة فػػأ ر علػػمل الغطػػاء الوبػػاب كجعلهػػا موػػاطق صػػخرية ي كياهػػر جليػػا يف األراةػػي االصلػػراؼ ادلػػائاإل -

 عاريةت
ب كاحليػػواين بشػػكل بػػري  ختفػػاء الغطػػاء الوبػػااُف إا بشػػكل عشػػوائي كدكف ةػػوابطت فػػأدت بػػتعماذلاك  ةكالقػػوم علػػمل ادلػػوارد البيولوجيػػ تغالؿ ادلفػػرطبػػاال -

 نتباهت كعدـ توميتها كالعمل علمل دديدهاتكملف  لال
مػػاك  الػػيت وائي ت كتصػػريع ميػػاه القػػيرة يف األوفايػػات بشػػكل عشػػشػػغاؿ اليوميػػة كااركقػػات قػػيؼ الادلتمثلػػة يف نشػػاطات الصػػواعية كاألالعوامػػل البشػػرية  -

 تعتب موئال للوباتات كاحليوانات كاأل ار كالغابات كالبحار كدلواطق الرطبة .
يئػػة ادلختصػػػة جي الصػػادرة عػػ  اذلربعػػة ادلتعلقػػة بػػالتووع البيولػػو بيولػػوجي يف ادلغػػربت فالتقػػارير األكعمومػػا هػػي نفػػة التهديػػدات الػػيت يتعػػرض ذلػػا التوػػوع ال

ت كالبشرية الفقر كالومو السكاين ادلتزايد عية كالفيلانات كالزالزؿ كاجلفاؼادلغرب أرجع  رهور أزمة تواقص التووع الوباب كاحليواين لعوامل أبابية موها الطبيف
 بتوزاؼ كالتدهور.  ة اليت تعرض ادلوارد الطبيعية لالكالوشاطات البشري

- Arezki Derridjk, op Cit, p 35. 
ف التصػحر أرػل ةػغط بشػرم كبػريت كيلػيع الػبعض   ال ػة كهػي كبػط طبيعػي هػش يعضيػه جفػاؼ مر لػي يفيوت  ع  معادلػة دميعيػة لعواصػر  التصحر -2

ادلوػاطق القا لػة كشػبه عتمػاد ادلفهـو اجلغرايف للتصحر م  خالؿ عتمد التعريع اا اكهو مفهـو ادلواطق اجلافةت كم يرتبط مفهومه باجلانذ ادلواخي كالبيولوجيت
 .12ت مرج  بابقت ص )تأليع مجاعي( هضلو قانوف خاص للوقاية م  التصحر كمكافحت تكناس ػلي تالقا لة كادلواطق اجلافة

صػائية دلوطقػة  موعػة اإلاجملبادلائػةت  45بػيا آك بادلائػة  35هػي فريقيا إراةي ادلتصحرة يف علمل نسذ اجلفاؼ فمسا ة األأفريقيا علمل إبيا ك أكتتصدر دكؿ  -
 .2003مو ادلتحدةت نيويورؾت بيات األأجتماعية لغرب قتصادية كاالاللجوة اال
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 بػتوادان اللتوػوع الوبػاب  مػوئالن الػيت تعتػب  1كراهرة دفيفه للمواطق الرطبة ادلمارس م  طرؼ صا ذ العقار
 دلماربة  قه يف ذل .

ك موقػػوالت ألتخصػػيص صػػوف  عقػػارات با ان اتػػات بػػواءف محايػػة الوبإ فػػكر علػػمل ادلسػػتول األأمػػا 
 ان ت بػػواءؽلكػػ  أف ػلػػدث أك يػػتو توقعػػه رمحايتهػػا مػػ  كػػل خطػػكاجػػذ احلػػائز ذلػػا  كأعلػػمل صػػا ذ العقػػار 

ُف لػػه محايتهػػا ك ا الشػػخص يف  ريػػة التصػػرؼ هبػػات كاألك خارجػػهت شلػػا يقيػػد هػػيأداخػػل الوةػػ  الطبيعػػي ذلػػا 
 .2بتغالذلااكااافاة عليها ك 

ااميػػػة نامػػػة خاصػػػة هبػػػا كاجملػػػاالت أ إنشػػػاءوػػػوع الوبػػػاب يف ااافاػػػة علػػػمل التتاهػػػر ةػػػركرة كمػػػا 
للتقيػػد هبػػا مػػ   كالتػػدابري القانونيػػة مػػ  الشػػركطرلموعػػة ائر الوطويػػةت الػػيت تلػػ  اػػكالفلػػاءات الطبيعيػػة كاحل

ادلفركةػة داخػل  رشػادات كالتوجيهػاتباإل لتزاـكػاال  تادلصػوعيف ذلػ  مالػ  العقػار لػا األشػخاص  طرؼ
بػػتغالذلا دكف انقراضت كالػػيت ال ؽلكػػ  لػػه دة بػػاالنػػواع الوباتيػػة ادلهػػدجػػل محايػػة األيجة ألهػػيه األمػػاك  ادلسػػ

ت الت ال ؽلكػ  ألم شػخص التصػرؼ فيهػاكجه  قت كتبقمل هيه الوباتات يف نار القانوف عقارات كموقػو 
صاؿ البشرم االتإمكانية ِف غري أنه يف غالذ األ ياف تكوف احلاائر كااميات الوطوية مل  للدكلة كبالتا

بتغالذلا أك التصرؼ فيها أك تعريلها للخطر أك التغيري ةػئيلة مقارنػة بتلػ  الوباتػات ادلوجػودة علػمل هبا ال
 تكوف يف متواكؿ األشخاص كيف أم كق  كاف.  ي أراةي اخلواص 

م أموػػػػ   الػػػػيملوطويػػػػة كادلوػػػػاطق الرطبػػػػة اجملػػػػاالت ااميػػػػة كاحلاػػػػائر ا كبػػػػالرجوع إُف زلتػػػػول قػػػػانوف
ف قػرار ألتوػوع الوبػاب يف ادلوطقػةت خاصػة علػمل بقػاء ا ان كاف م  شلاربة الوشاطات اليت تشكل خطر شخص  

بػػداخلهات  يكولوجيػػة تتمثػػل يف ااافاػػة علػػمل بقػػاء احليػػاة احليويػػةإيعػػود ألبػػباب  تسػػيي  هػػيه الفلػػاءات

                                                 
ة كمػػاء التبيػػػد لقطػػاع الطاقػػػة إف األراةػػي الرطبػػػة ةػػركرية لتقػػػدًن خػػدمات الػػػواو البيئيػػة اخلاصػػػة بادلػػاء مثػػػل ادلػػاء الوايػػػع للشػػرب كادلػػػاء ادلخصػػص للزراعػػػ -1

إُف ةافة ة القدرة علمل رلاهبة العواصع باإلء )مثل تقول الفيلانات(تكما تساهو األراةي الرطبة يف تكوي  األراةي كزيادإُف التحكو يف كمية ادلاةافة باإل
الزراعػػي ج ا مات الػػيت تعتمػػد علػػمل ادلػػاء مثػػل اإلنتػػعػػالكة علػػمل ذلػػ ت فإ ػػا تقػػدـ عػػددنا متووعنػػا كهػػائالن مػػ  اخلػػدت كنقػػل الركابػػذ دكرهػػا يف مكافحػػة ت كػػل الضبػػة

الػيت تقػدمها األراةػي الرطبػة للبشػريةت فػال تػزاؿ األراةػي الرطبػة تتعػرض إُف   القيمػة العليػا خلػدمات الػواو اإليكولوجيػة صايد األمساؾ كالسيا ة كبػالرغو مػكم
لتحلػر كالبويػة التحتيػة كالتوميػة ادلػاء ألغػراض زلليػة كصػواعية كا بػتخراجكاج الزراعػي الكثيػع كالػرم ا اإلنتػ التدهور أك اللياع بسبذ اآل ار الوامجػة عػ  أنشػطة

   علػػػػػػػػمل ادلوقػػػػػػػػ  كربيػػػػػػػػةاألض الرطبػػػػػػػػةت معهػػػػػػػػد السيابػػػػػػػػات البيئيػػػػػػػػة ر الػػػػػػػػواو اإليكولوجيػػػػػػػػة كالتوػػػػػػػػوع البيولػػػػػػػػوجي للمػػػػػػػػاء كاأل اقتصػػػػػػػػادياتالصػػػػػػػػواعية كالتلػػػػػػػػوثت 
www.ieep.eu 3ص  دقيقةت 12:20ت علمل الساعة 2017-12-22 ادلوق  زيارةتاريخ  ت. 

2-Etude Plantes: usages et statuts juridiques, Courrier de l'environnement de l'INRA n°44, octobre 
2001, p 123. 

http://www.ieep.eu/
http://www.ieep.eu/
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ملصػقات    تكػوف يػت باتات ادلوجودة داخل هػيه ادلوػاطقم نوع م  الوأك نزع أكعليه ال ؽلك  له قط  
 فسػاد التوػوع الوبػاب ادلوجػوديكتػذ عليػه شلوػوع قطػ  أك قطػع أك إ داخػل هػيا السػياج يةأك لو ات توايم

ها كموػػ  أم شػػخص هبػػا مػػ  كةػػ  أجهػػزة رقابػػة كأعػػواف رلهػػزي  بكافػػة الوبػػائل لرصػػد ادلخالفػػات كتػػدكيو
 بتباقي يف تعريض هيا التووع الوباب للخطر.بشكل ا

اجملػػػاالت -ةزلػػػل تصػػػرؼ خػػػارج هػػػيه األنامػػػة اخلاصػػػذا كانػػػ  الوباتػػػات إعذ غػػػري أف األمػػػر يصػػػ
بػػتغالؿ ابالتػاِف يصػػبح صػػا ذ العقػػار  ػػر يف ك  -ااميػة كالفلػػاءات الطبيعيػػة ادلسػػيجة كاحلاػػائر الوطويػػة

يػػة ت شلػػا تفقػػد هػػيه الوباتػػات احلمايػػة القانونادلػػوارد الوباتيػػة ادلوجػػودة علػػمل أرةػػه بالطريقػػة الػػيت يراهػػا موابػػبة
ف ألة الفعلية كتصبح زلل تصرفات غري قانونية كمساكلةت كيسذ الواق  العملػي ال ؽلكػ  للجهػات ادلسػاك 

  ضامهو كتطبيقهو للقانوف.االعقارات ادلملوكة لألشخاص كمدل تراقذ مجي  

بػػػتغالؿ العشػػػوائي لعواصػػػر التوػػػوع البيولػػػوجي شػػػخاص يف التصػػػرؼ كاال ريػػػة األذلػػػيا قيػػػد ادلشػػػرع 
برقابػػػة مػػػواد  ت الػػػيت تتحػػػدد علػػػمل بػػػبيل ادلثػػػاؿ كفػػػق الشػػػركط اخلاصػػػةدلصػػػلحة العامػػػة أك اخلاصػػػةة باكادلتعلقػػػ

ت كالشػػركط ادلتعلقػة يمايػػة الوباتػػات غػػري ادلزركعػػة ةبػػة ادلفركةػػة علػمل اآلفػػات الوباتيػػالرقا الصػحة الوباتيػػةت أك
ض قواعػػد خاصػػة االت ااميػػة لفػػر ااميػػةت ككػػيا ااافاػػة علػػمل الصػػحة الوباتيػػةت كالقيػػود الػػواردة ةػػم  اجملػػ

اإلقلػػيو كػػاف مالػػ   ان التصػػرؼ يف سلتلػػع العواصػػر الوباتيػػة كاحليوانيػػة ااميػػةت أيٌػػبتقيػػد مػػ   ريتػػه كبػػلطته 
 .1ادلصوع

 ا يكولوجية القانوني للنظم  مركزالالثالث: الفرع 
الفلػػػػاءات يػػػػبز بشػػػػكل كاةػػػػح أف مجيػػػػ   2التقسػػػػيو الػػػػيم جػػػػاء بػػػػه قػػػػانوف األمػػػػالؾ الوطويػػػػة إفٌ  

ة  يويػة تكػوف عقػارات تابعػة عية كالبحرية ككل مسا ة ذات طبيعة كادلواطق الرطبة كالزرايكاجملاالت الطبيع
بػػػتغالؿ مػػػ  لكيتهػػػا ألشػػػخاص  ػػػ  كإف كانػػػ  زلػػػل اأم بشػػػكل عػػػاـ ال تعػػػود م تللملػػػ  العػػػاـ للدكلػػػة

مػػػالؾ وع ةػػػم  هػػػيه األبػػػالرغو أ ػػػا َف تصػػػ  يوانػػػاتهػػػيه العقػػػارات مػػػ  نباتػػػات ك  ت كمػػػا  ويػػػهطػػػرفهو

                                                 
 .222القانونية حلماية البيئة يف اجلزائرت مرج  بابقت ص  لياتاآل تكناس ػلي -1
 مػػ  ت 03ك غرةػػهات ادلػػادة أوف زلػػل ملكيػػة خاصػػة يكػػو طبيعتهػػا ف تكػػأمػػالؾ الػػيت ال ؽلكػػ  األ ػػا تلػػ  أ مػػالؾ العموميػػة علػػملدلشػػرع اجلزائػػرم األا عػػرؼي يي  -2
 .1990ت بوة 52عدد ج مالؾ الوطويةت ج ر ت يتلم  قانوف األ1990ببتمب  01 ادلارخ يف 30-90 رقو قانوفال
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نونية إُف أشياء اعتبارها يف بعض احلاالت عقارات بالتخصيصت كاليت توتقل طبيعتها القالعمومية فيمك  ا
  .1ك نقلها كالتصرؼ فيهاصطيادها أموقولة يف  الة ا

مػػالؾ عموميػػة قسػػو ادلشػػرع اجلزائػػرم هػػيه األمػػالؾ إُف أ تيػػة الطبيعيػػةممػػالؾ العمو كيف تقسػػيو األ
تشػمل الشػواطئ كمػا  تاجلماعػات االيػةللدكلػة ك ػدها دكف  ادلملوكػةمالؾ البحرية اليت مشل  األ 2كطوية

مػػواؿ ادلعػػدة خلدمػػة كاأل ت كادلوشػػادلتصػػلة بػػالبحر  افػػئادليػػاه البحريػػة الداخليػػة كادلػػوانئ كادلر كبػػاط  البحػػر ك 
اخوة للتوػوع البيولػوجي علػمل بػ ان قاطػكهػي عقػارات تشػكل ن تواجز كاجلسورحرية كاألرصفة كاحلادلال ة الب

تفاقيػػة محايػػة البيئػػة البحريػػة وػػوع بيولػػوجي هائػػل كهػػيا مػػا أقرتػػه اعتبارهػػا قريبػػة مػػ  البحػػر كمػػا ػلويػػه مػػ  تا
مػػالؾ الوهريػػة الػػيت تتكػػوف مػػ  ادليػػاه الرئيسػػة كالفرعيػػة كالبحػػريات مشػػل التقسػػيو األ كمػػات  كادلوطقػػة السػػا لية

سػا ات ادلائيػة غراض كادلهيئتها للشرب كالرم كغريها م  األاخلاصة بت ت كادلوشية كقووات ادلال ة الداخل
اجملػػػاؿ -يتمثػػػل قليمػػػي كالػػػيمُف اجملػػػاؿ اجلػػػوم كاإلو األمػػػالؾ العموميػػػة الطبيعيػػػة إيمت تقسػػػ خػػػرلت أيلػػػان األ

 يلػان اة  لسيادهتات كما مشل التقسيو أالتاب  للدكلة كاخلاإلقليو يدخل ةم   دكد يف أم جزء  -اجلوم
مػ   يلان ت أ3ها كالتصرؼ هبا بكل  ريةكحلميتها الدبتورية ال غلوز تل ان قفارد كالثركات الطبيعية كاليت ك و ادل

 .4الوا ية القانونية

دهات عتمػػبشػػكل كاةػػ  معػػايري التقسػػييو الػػيت اغػػري أف ادلشػػرع يف قػػانوف األمػػالؾ العموميػػة َف يبػػل 
 ألنشطة البحرية كاجملاالت البحرية يف قائمػة زلػددان علمل اجملاؿ كزلل الوشاطات يي  كة  ا ذل يف  مركزان 

تػػدابري بػػريها كمحايتهػػات ككةػػ  اجملػػاالت اجلويػػة يف قائمػػة خاصػػةت كمػػا كةػػ  اجملػػاؿ اخلػػاص بادليػػاه العيبػػة 
ت كيف األخػػري كةػػ  قائمػػة للمجػػاؿ اجلػػوم كالوشػػاطات الػػيت تكػػوف أخػػرل مسػػتقلةكادليػػاه اجلوفيػػة يف قائمػػة 

 له. زلالن 

التوػوع  ُف ادلفهـو القانوين دلوةوع التووع البيولوجي يف قانوف محايػة البيئػة صلػده مشػلع إعود الرجو ك 
الػػيت تعتػػب يف ناػػػر ت 1بتصػػالح البيئػػػة يف ادلغػػربنفػػة احلػػػاؿ يف قػػانوف محايػػة كا ت5يكولوجيػػةيف الػػواو اإل

                                                 
 .227 القانونية حلماية البيئة يف اجلزائرت مرج  بابقت ص لياتاآلت كناس ػلي -1
 .السابق اليكرت 30-90 رقو قانوفم  الت 15ادلادة  -2
 .السابق اليكرت 438-96 رقو ربـوم  ادل ت17ادلادة  -3
 علمل ما يلي:ا ال غلوز التصرؼ يف أمواؿ الدكلةت أك  جزهات أك تلكها بالتقادـ   مرج  بابق. 05-07القانوف رقو م   ت689لقد نص  ادلادة  -4

 .السابق اليكر تتفاقية محاية التووع البيولوجياالبيولوجي يف  الرجوع إُف تعريع التووع -5
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شػػاطات الػػيت علػػمل الوكالوقػػوؼ  ف ادلرفػػق العػػاـ هػػو الػػيم يقػػـو بتسػػيريهاعقػػارات شللوكػػة للدكلػػة كأ 2القػػانوف
هػػػيه ادلسػػػا ات كالعقػػػػارات فت يػػػتو محايػػػة التوػػػوع الوبػػػػاب كاحليػػػواين ادلوجػػػود بػػػداخلها تػػػارس فيهػػػات كعليػػػه

التػػػدابري اخلاصػػػة بالتسػػػيري  ألجػػػل تو يػػػدُف رلموعػػػات كفئػػػات سلتلفػػػة تصػػػويفها إمت كالفلػػػاءات الطبيعيػػػة 
ت كختصػػػص الدكلػػػةُف إ -كاجملػػػاالت ااميػػػة أم العقػػػارات كالفلػػػاءات الطبيعيػػػة -تعػػػود ملكيتهػػػاك  كاحلفػػػظت

ة العقػػػود اإلداريػػػةت ت كبواريػػػللموفعػػػة العامػػػةت كتػػػرتبط بواريػػػة ادلرفػػػق العػػػاـ مػػػ   يػػػ  تسػػػيري هػػػيه اجملػػػاالت
رتباطهػا هػو خاصػية هػي اكتسػابت كأاللػو كاالقتوػاء كاال قػرار إصػدار دارية خاصة م   ي  كالقرارات اإل

قبػػػل شلاربػػػة الوشػػػاطات أك  ات ةػػػبطية ابػػػتباقيةإجػػػراءالقػػػانوف  دارم  يػػػ  مشػػػل هػػػيابواريػػػة اللػػػبط اإل
أم  كبعديػة أم أ واء فضة شلاربة األنشطة ادلتصلة هبا مباشػرةت كمواكبة ادلماربة ذات االتصاؿ ادلباشر هبات

يف  وػػوعلغػػرض محايتهػػا كمحايػػة الت تاألنشػػطةبعػػد  ايػػة األنشػػطة فضاقػػذ اللجػػاف ادلتخصصػػة مكػػاف شلاربػػة 
 . ادلوجود بداخلها كاألصواؼاألنواع 

مػػػالؾ الوطويػػػة األ ويػػػة خاصػػػة الػػػيت مشلػػػ مػػػالؾ كطو األمػػػالؾ الوطويػػػة إُف أيأمػػػا فيمػػػا ؼلػػػص تقسػػػ
يه اجملػػاالت العقاريػػة تعتػػب كبالتػػاِف هػػ تراةػػي البػػورراةػػي الزراعيػػة كالغابػػات كاأل  األالعقاريػػة ييػػ  ةػػم

عتبارهػػا يكػػو ختصيصػػها ذلػػيه مت ات  يػػ  يوانيػػةو ك  نباتيػػةو  صػػواؼو يكولوجيػػة خاصػػة  ػػوم توػػوع ألان إامػػني 
ت كتأخػي الوباتػات كاحليوانػات ادلوجػودة 3ادلسا ات عقارات بالتخصيص أل ػا مرتبطػة بادللػ  العػاـ للدكلػة

 ي  تأخي مجي  مواصفات العقار  نفسهغابات كاألراةي البور  كو العقار بداخل األراةي الزراعية كال
  تفصيله بابقا.كما متم  الوا ية القانونية  

ت 4كتساهبا بالتقادـ كال باحلجز عليهػاغري قابلة ال أما م   ي  القدرة علمل ملكيتها فهيه الواو  
احلػػػاالت  يف مثػػػل هػػػيهاإلدارة كيكػػػوف دكر يػػػتو اكتسػػػاهبات ال رات كرلػػػاالت كفلػػػاءات طبيعيػػػة فهػػػي عقػػػا

ت كعلػمل 5ل العػاـ للدكلػةكملػددخاذلػا يف اربو خريطة ذليه ادلسا ات م  أجػل إكد ك عالف ككشع  داإل
دعاء للكية هػيه الفلػاءات الطبيعيػة كاجملػاالت ألم شخص كاف اال تجاج أك االهيا األباس ال ؽلك  

                                                                                                                                                             
 .السابق اليكرت 11-03 رقو قانوفال م  ت23ادلادة  -1
 .السابق اليكرت 30-90 رقو قانوفال -2
 نفة القانوف.م   ت16ادلادة  -3
 .السابق اليكرت 14-08 رقو قانوفم  الت 04ة ادلاد -4
مػا تعيػل إهومػا  متميػزي  إجرائيلمالؾ العمومية م  ف يتفرع تكوي  األأنه   ؽلك  أمالؾ العمومية  ي  نص  علمل   األطرؽ تكوي ت 27 تواكل  ادلادة -5

 .ت السابق اليكر30-90القانوف رقو ت عما التصويإك احلدكد 
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عتوػاء هبػات كال ا لفػضة طويلػة كقػاـ خبػدمتها كاالبتغالذلتقادـ كأنه قد قاـ با  طريق الع ااامية بواء ييازهت
 فوائػػػدهامجيػػػ   كأفٌ التوػػػوع تشػػػكل ملكيػػػة مشػػػضكة  كمكونػػػات عواصػػػرف أبػػػاحلجز عليهػػػات كهػػػو مػػػا يفيػػػد 

 .1موجهة للصاٌف العاـاإليكولوجية 

ػػارس فيهػػا العديػػد مػػ  األنشػػطة علػػمل اعتبػػار ا ػػا  إف الػػواو اإليكولوجيػػة تعتػػب مػػ  العقػػارات الػػيت تي
محايتهػػا بكافػػة زلػػل للمماربػػات بػػواء اللػػارة اك غػػري اللػػارةت فادلشػػرع مػػوح ذلػػا مركػػزا قانونيػػا  ػػ  يتسػػم 

الطرؽ القانونية م  هيه اإلعتداءات م  جهةت كم  جهة  انية    ال تشكل ملكيػة مطلقػة لألشػخاص 
 اليم ػلتكركف إبتخدامها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Mircea Dutu, op Cit, p 308. 



   في إطار التنمية المستدامة  ا طار القانوني لحماية التنوع البيولوجي                   الباب األكؿ:
 
 

103 

 

 موائل التنوع البيولوجي ة بحماية الخاص ةالقانوني ةمظنٌ المبحث الثاني: األ
بػػتمرار كعػػيش مكونػػات التوػػوع ك  بقػػاء كااخلاصػػة يفػػظ موائػػل كمسػػا تعػػددت القواعػػد القانونيػػة 

عتبارهػا احليػز ادلكػاين إال أ ػا تزيػد أعليتهػا علػمل ا تونػاتمػ  هػيه ادلك ان  ا تعتب جزءأالبيولوجي بالرغو م  
وفػػرد بأ كػػاـ كالػػيم ي تتفاقيػػة محايػػة التوػػوع البيولػػوجيا عتبتػػه ديباجػػةكمػػا ا  تلػػيم ػلػػوم هػػيه ادلكونػػاتا

صػواؼ الوباتيػة كاألنػواع احليوانيػة كالكائوػات مػ  أ كػاـ محايػة األ بارزان ك  كليا  فان ختالقانونية خاصة ختتلع ا
 احلية الدقيقة األخرل.

 كؿ(تيف )ادلطلػػػػذ األاػػػػاـ القػػػػانوين اخلػػػػاص باجملػػػػاالت ااميػػػػة الوٌ ُف إ يف هػػػػيا ادلبحػػػػ  بػػػػوتطرؽ 
 ذ الثاين(.يف )ادلطل الفلاءات الطبيعيةاخلاصة يماية يف األنامة القانونية كبوبح  

 المجاالت المحمية النظاـ القانوني الخاص بكؿ: األ المطلب
 هػامل حلمايػة مكونػات التوػوع بػلوبلأ كالقػانوف الػوطين تفاقية محاية التووع البيولػوجياقرت لقد أ

فكانػػػ   تالػػػيت أخػػػي هبػػػا ادلشػػػرع اجلزائػػػرمت ك ا احلمايػػػة داخػػػل ادلوقػػػ  كاحلمايػػػة خػػػارج ادلوقػػػ كعلػػػ بيولػػػوجيال
ف تسػيي  كأ عليػة بالغػة يف عمليػة احلفػظ كالصػيانةتت الطبيعية كاحلاائر الوطوية كاألراةي الرطبة أياللمحم

 .1ك للتووع ادلوجود بداخلهاكباط أإما ذليه األ تظلا هو رعاية مباشرةمثل هيه ادلواطق إ

 صػػػان اخ ُف جانػػػذ قػػػانوف محايػػػة البيئػػػةت قانونػػػان اجلزائػػػرم هػػػيا التقسػػػيو ييػػػ  كةػػػ  إ تبػػػم ادلشػػػرع
ق مػا فيمػا ؼلػص ادلوػاطحلاػائر الوطويػة )الفػرع الثػاين(ت أاب ان كؿ(ت كقانونا خاصػبااميات الطبيعية )الفرع األ

دراجهػا كفقػا بإ هبػا مكتفيػان  ان خاصػ ان َف يصػدر قانونػ نػهتفاقيػة رامسػار إال أالرطبة بالرغو م  مصػادقته علػمل ا
لفلػاءات الطبيعيػة نامة القانونية اخلاصة يماية ااألة ك ية يف قانوف ااميات الطبيعأل كاـ كقواعد مشضك

 )الفرع الثال ( ادلواطق الرطبة.

 كؿ: المحميات الطبيعيةالفرع األ
للمسػػػػا ة اجلغرافيػػػػة الشابػػػػعة كالتوػػػػوع  رلموعػػػػة هامػػػػة مػػػػ  ااميػػػػات الطبيعيػػػػة ناػػػػران  اجلزائػػػػر تلػػػػو

ات جػػػراءكالتصػػػورية حلمايتهػػػا مػػػ  ةػػػبط اإليػػػة ر ادلشػػػرع رلموعػػػة مػػػ  القواعػػػد القانونالبيولػػػوجي اذلػػػاـت فػػػوف  
كصيانة التوايمية ادلتعلقة خبصوصية هيه ادلواطقت فصوف  أكثر م  موطقة علمل أ ا مواطق خاصة حلفظ 

                                                 
1- Mircea Dutu, op Cit, p 309. 
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 ػػػار آت كبػػػيتو معاجلػػػة الواػػػاـ القػػػانوين للمحميػػػات الطبيعيػػػة )أكال(ت مػػػ   ديػػػد التوػػػوع البيولػػػوجي ادلوجػػػود
 تصويع اجملاؿ اامي ) انيا(.

 : النظاـ القانوني للمحميات الطبيعيةكالأ
مػ  يف يكولوجيػةت فػالفرؽ يكختالؼ نػوع كطبيعػة الػواو اإلاد كرد اختالؼ يف أ كاـ احلماية بػق

يكولوجيػة هامػة لتػوازف الواػاـ البيئػي كاجلبػاؿ كالغابػات كالسػا ل الػيت تصػدر إاؾ ناػو وػهطبيعة ادلوطقةت ف
خطػػر يهػددهات أمػا اجلانػػذ الثػاين فػػيكم  يف  كرعايتهػػا مػ  أمٌ بشػأ ا التشػريعات أنامػػة قانونيػة حلمايتهػا 

كتشػػػافها علػػػمل أ ػػػا مػػػ  ادلوػػػاطق الػػػيت يكثػػػر فيهػػػا التوػػػوع ا دة حلمايػػػة بعػػػض ادلوػػػاطق الػػػيت يػػػتو غبػػػة ادلوجػػػو الرٌ 
علمل مكوناهتات كعليه كال اجلانبل مهو بدرجة كبػرية يف  البيولوجي فيتو  يوئي تصويفها كتسييجها  فاران 

 .1يونات التووع البيولوجمحاية مك

قلػػيو أك جػػزء مػػ  بلديػػة أك بلػػدياتت ككػػيا إكػػل ادلشػػرع اجلزائػػرم ادلوػػاطق ااميػػة علػػمل أ ػػا   ؼى ر  عىػػك 
ادلوػػاطق التابعػػة لألمػػالؾ العموميػػة البحريػػة اخلاةػػعة ألنامػػة خاصػػة ػلػػددها هػػيا القػػانوف مػػ  أجػػل محايػػة 

 كػلٌ فها ادلشرع ادلغػر  علػمل أ ػا  كما عرٌ ت  2ويةة كالبحرية ادلعة البية كالسا لييالوبات كاحليواف كاألنامة البيئ
كمعػػػضؼ بػػه بوبػػيلة قانونيػػة كمهيػػأ كمػػدبر بشػػكل خػػػاص  زلػػدد جغرافيػػان  م أك علػػا معػػان م أك يػػرٌ فلػػاء بػػرٌ 

ضاث الطبيعػػػي كالثقػػػايف ألغػػػراض ةػػػماف محايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي كصػػػيانته كتطػػػويرهت ككػػػيا احلفػػػاظ علػػػمل الػػػ
 .3ككقايته م  التدهور تهال ه ألجل توميبتصاكتثميوه ك 

ػػعتبهػػا كبػػيلة قانونيػػة مهيػػأة بً فادلشػػرع ادلغػػر  ا  مصػػطلح التوػػوع البيولػػوجيت مسػػتعمالن  خػػاص   لو كٍ شى
كهػػي  تللتوػػوع البيولػػوجي بػػتعمل ادلصػػطلحات الػػيت تشػػكل عواصػػران علػػمل خػػالؼ ادلشػػرع اجلزائػػرم الػػيم ا

                                                 
زداد بشػكل كبػري خػالؿ اجلػزء األخػري مػ  القػرف العشػري ت ةػو ااامية يف الشبكة العادلية قػد  تساع ادلواطقاحلفظ إُف أف عدد ك علمي دلراقبة اأشار ادلركز ال -1

ق طلفػػض عػػدد ادلوػػاطامػػ  رلمػػوع مسػػا ة اليابسػػة كلقػػد  بادلائػة 8883كتثػػل ت  ²كػػو  13232275 مػػ  ادلوػػاطق ااميػػة مػػ  رلمػػوع 30350الشػبكة العادليػػة 
 .ؿ السووات األخريةاامية خال

-Conseil économique et social des Nations Unies et la Commission sur le jeu du développement 
durable constituée en comité préparatoire du Sommet mondial sur le développement durable, un 
rapport sur l'état de la biodiversité dans le monde Avril, 2001F /cn.17/2001/p/18. 

 .السابق اليكرت 02-11 رقو قانوفم  ال ت02ادلادة  -2
 .السابق اليكرت 22-07 رقو قانوفم  ال ت01ادلادة  -3
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بيػل األمػالؾ العموميػة األمػر عتبهػا مػ  قكمػا ا  تكالسػا ليةكالبحريػة الوبات كاحليػواف كاألنامػة البيئػة البيػة 
   َف يبيوه ادلشرع ادلغر .اليم 

ككافػق بػيل  ادلشػرع ت 1مػ  األنامػة القانونيػة اخلاصػة عتب ادلشرع اجلزائرم ااميات الطبيعيػةكقد ا
ات اخلاصػػة جػػراءجموعػػة مػػ  اإللػػيت توفػػرد لت ا2خػػر مػػ  ادلوػػاطق اخلاصػػة ااميػػةعتبارهػػا هػػو اآلادلغػػر  يف ا

كادلميزة ادلتعلقة يماية ادلواق  كالضبة كاألرض كالوبات كاحليواف كاألنامة البيئيةت كهو ما نػص عليػه صػرا ة 
 يف قانوف محاية البيئة يف إطار التومية ادلستدامة.

عتمػد ربت ييػ  ايف اجلزائػر عوػه يف ادلغػتلع تصػويع ادلوػاطق ااميػة ؼل: تصنيف المنطقة المحمية -1
ة التصػويعت أمػا يػوجو عػ  درابػ يكولػوجي كيسػذ مػام يف تصويفها علمل أباس كاقعهػا اإلادلشرع اجلزائر 
 قتصادية.ا علمل أباس خصائصها الطبيعية كاالجتماعية كاالعتمد يف تصويفهاادلشرع ادلغر  

بيعيػة زلميػة لبػادرة مػ  طعلػمل أ ػا موػاطق اإليكولوجيػة دلوائػل أك ادلسػاك  أك ادلواقػ  يتو تصػويع ا
بػػػػتعمل مصػػػػطلح ادلشػػػػرع ادلغػػػػر  ا -ربػػػػاؿ طلػػػػذإعػػػػ  طريػػػػق اإلقليميػػػػة دارات العموميػػػػة كاجلماعػػػػات اإل

 ةاألشػخاص ادلعوويػة اخلاصػ ـكبالتاِف فتح ادلشرع اجلزائرم أمػات 4ادلختصة بالتصويع 3اللجوة إُف -مشركع
ادلػراد تصػويفه كاقػ  علػمل ملكيػة شػخص طبيعػي  طلذ تصويع كتسيري اجملالت ااميػةت أمػا إذا كػاف ادلوقػ 

  .5اجلهات ادلساكلة ع  تصويع ادلوق فيمك  أف يـب اتفاؽ بل ادلال  ك 

ادلختصػة أك اإلدارة كجوب عرض ادلشركع علػمل كهو ما خالع به ادلشرع ادلغر  اليم نص علمل  
بالتصػويع لػة األهػداؼ ادلتعلقػة يبل فيػه مج مفصالن  ان يتلم  طلذ التصويع تقرير ك  ت6قليميةاجلماعات اإل

قلػػيوت كمت فػػرض هػػيه الشػػركط مػػ  ادلشػػرع  ػػ  يػػتو رفاقػػه لخطػػط عػػ  كةػػعية اإلإك  تكالفوائػػد ادلرجػػوة موػػه

                                                 
 .السابق اليكرت 10-03 رقو قانوفم  ال ت17ادلادة  -1

 .السابق اليكرت 11-03 رقو قانوفم  الالساب ت  الفصل -2
بػات التصػويعت كتػدعمل يف صػلذ ت كادلوافقػة علػمل درامػياؿ اااجملػقػضاح كجػدكل التصػويع كام  ػوؿ أالػر  بإبػداءيػة تكلػع مت اااال   توشأ جلوػة للمجػ -3

 .السابق اليكرت 02-11 رقو قانوفم  الت 17   ادلادة  -وةاللج -الوص 
 .م  نفة القانوفت 20 ليم يتوُف تسيريه   ادلادةي اف يبادر بتصويع اجملاؿ اامأص ادلعووم اخلاة  للقانوف اخلاص   ؽلك  للشخ -4

5  - Armelle Guignier *Michel Prieur, Le cadre juridique des aires protégées, IUCN-EPLP, N° 81, 
2012, p 41. 

 .السابق اليكرت 22-07 رقو قانوفم  الت 09ادلادة  -6
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معرفػػػػة الرغبػػػػة الفعليػػػػة كراء تصػػػػويع ادلوطقػػػػة كطبيعػػػػة الفوائػػػػد الػػػػيت ؽلكػػػػ  احلصػػػػوؿ عليهػػػػا مػػػػ  كراء عمليػػػػة 
 .1دلسبقا هاشكليف صويع كهو ما يسممل  ديد األهداؼ الت

فادلقصود به معرفػة اخلصػائص  تاإلقليوؽ طلذ التصويع لخطط ع  كةعية رفاإأما ع  ةركرة  
رلموعػػة  بوابػػطةة للموػػاطق اجملػػاكر اإليكولوجيػػة جتماعيػػة ك ت كمعرفػػة الطبيعػػة االالبيولوجيػػة كالفزيائيػػة للموقػػ 

ادلوطقػة مػ  بيوهػا كثافػة ويع هػيه علػمل تصػ ان زللي ان مجاعإ قتصادية اليت تشكلجتماعية كاالم  ااددات اال
 .2قتصادية ذلابادلوطقة كالقيمة االتصاذلو االسكاف ك 

عتبار عملية التصويع م  ادلواةػي  التقويػة فػإف القػانوف اب: تفاقية دراسة التصنيفاعقد أك  -2
انيػػػة يف ميػػػداف البيئػػػة كالتوػػػوع البيولػػػوجي مسػػػألة الدرابػػػة ادليد 3مل دلكاتػػػذ الدرابػػػات كمراكػػػز البحػػػ أعطػػػ

ت كيف 4جرائي كسلالفة قانونيػةإيعد خرؽ  كغياب التقييو تعتباره مشركعاالتقوية للموق  زلل التصويع علمل 
  ال ػةح  علين يستمر  واِف صا بة ادلشركع هي اليت تقـو بباإلقليمية أك اجلماعات اإلدارة كيف ادلغرب 
وػػات البيولوجيػػة كالفزيائيػػة للموطقػػة معرفػػة مجيػػ  التكويهػػو الغػػرض مػػ  التقيػػيو ك ت 5ختػػاذ القػػرارأشػػهر قبػػل ا

 صػاء األرقػاـ بشػكل دقيػق كمعرفػة األخطػار الػيت تتعػرض ذلػا سلتلػع إطبيعة التووع البيولوجي عػ  طريػق ك 
تفاقيػة اتقـو هبا هيه ادلرافػق لوجػذ عقػد علمل الدرابات العلمية التقوية اليت  األنواع كاألصواؼت يتو بواءان 

 : 6تكوف الدرابة يف اجلوانذ التالية تصة كبل ادلرافق العلميةت كعمومان عقد بل اجلهات ادلخإبراـ أك 
 .ة الوباتية كاحليوانية كادلواريةكصع جرد الثرك -
 .قتصادمجتماعي كاالكصع الارؼ اال-

                                                 
تفاقيػة ادلتعلقػة بػالتووع البيولػوجيت ادلوػاطق طػراؼ يف اذلوػدت مػاتر األطػراؼ يف االمػاتر األ كالػيم تطػرؽ لػه تيتشػياهػداؼ أمػ   11هيا ما  دده اذلدؼ  -1

 .4ت ص ع احلادم عشرت  يدر آبادت اذلودجتما اال 24-11ااميةت ادلقرر 
2- Laurence Delattre, Claude Napoléone, Écologiser les documents d’urbanisme pour protéger les 
terres agricoles et les espaces naturels, Courrier de l’environnement de l’INRA N° 60, mai 2011, p 
71. 

 .السابق اليكرت 02-11 رقو قانوفم  الت 24ادلادة  -3
4- Fanny MALLARD, Denis François. Effectivité juridique des instruments de protection des 
Espaces naturels appliquée aux projets routiers en France Vertigo - revue électronique en sciences 
de l'environnement, 2012, p 10. 

 .السابق اليكرت 22-07 رقو قانوفم  الت 10ادلادة  -5
 .السابق اليكرت 02-11 رقو قانوفم  الت 26ادلادة  -6
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 .ؿ اامي م  طرؼ السكاف االيلبتعماؿ اجملااعلقة ب ليل التفاعالت ادلت-
 .تقييو الثركة كتوةيح األهداؼ-
 .اؿ ادلعينعلمل اجمل اليت تشكل هتديدان  يد العراقيل د-
 .قضاح تقسيو اجملاؿ إُف مواطقا-
 عداد مشركع سلطط ػلدد األهداؼ العامة كادليدانية.إ-

تتػػداكؿ اللجوػػة الوطويػػة للمجػػاؿ اامػػي يف ملػػع طلػػذ التصػػويع بعػػد التأكػػد مػػ  : قػػرار التصػػنيف -3
بعػػد احلصػػوؿ علػػػمل تقريػػر مفصػػػل مػػ  طػػرؼ ادلرافػػػق التقويػػة الػػػيت  تػػوافر مجيػػ  الشػػػركط القانونيػػة ادلطلوبػػػةت ك 

صػػلية درابػػة التصػػويع تكػػوف مػػ  ادلهػػاـ األف أر عتبػػاات علػػمل دلوقػػ  زلػػل التصػػويع ميػػدانيان كلفػػ  بدرابػػة ا
دلوافقػػة ختػػاذ القػػرار يكػػوف بعػػد ااتصػػة يف اجملػػاؿ العلمػػي كالتقػػينت ك للجوػػة الػػيت بػػدكرها تسػػتعل باجلهػػات ادلخ

 ػػػد اجلهػػػات أتصػػػويع مػػػ  طػػػرؼ ختػػػاذ قػػػرار الاك  1ُف مرجعيػػػة قانونيػػػةإ ان بػػػتواداطػػػرؼ اللجوػػػة  الوهائيػػػة مػػػ 
 : 2التالية
 قليو البلدية ادلعويةتإلمجاالت اامية ادلتواجدة داخل قرار م  رئية اجمللة الشعيب البلدم بالوسبة ل-
 كثرتأ كأقليو بلديتل اللمجالت اامية اليت تتد علمل  قرار م  الواِف بالوسبة-
قلػيو اللمجالت اامية اليت تتد علمل  قرار مشضؾ بل كزير الداخلية كاجلهات االية ككزير البيئة بالوسبة-

 كثر.أك أكاليتل 

داريػة سلتصػة بعػد ادلوافقػة إجهػة  ع ك يقة صادرة  جملاؿ ااميتصويع ا ة يقك  تعتب: كثيقة التصنيف -4
ذليئػػة ادلعويػػة كجػػذ القػػانوف اأو يقػػة رلموعػػة مػػ  ادلعلومػػات الػػيت العلػػمل طلػػذ تصػػويع ادلوقػػ ت ك مػػل هػػيه 

 :3تدكيوها عليها كهي
 ت دكد كمسا ة اجملاؿ اامي -
 صوع اجملاؿ ااميت -
 ُف مواطقتإتقسيو اجملاؿ اامي  -

                                                 
خػرلت ادلػػادة بػـو بالوسػػبة للمجػاالت ااميػػة األر ادلُف إبػتواد ف بالوسػػبة للمحميػات الكاملػػةت كاالقػانو الُف إيع بػتواد قػػرار التصػواتتمثػل ادلرجعيػة القانونيػػة  -1

 .السابق اليكرت 02-11قانوف ت 28
 .ت م  نفة القانوف28ادلادة  -2
 .م  نفة القانوفت 29ادلادة  -3
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 أ كاـ ااافاة علمل اجملاؿ اامي كمحايته كتوميتهت -
 جملاؿ اامي ادلراد تصويفه.قائمة الثركة الوباتية كاحليوانية ادلوجودة داخل ا -

 اعتبارهػاللموقػ  اامػي ب تثل البطاقػة الفويػة  ي  ت  الوا ية القانونيةعلية مأكتكتسذ هيه الو يقة 
رقػػاـ دقيقػػة للتوػػوع البيولػػوجي أك  اتنػػواع كمسػػا أعػػداد ك أدلػػا  تويػػه ادلوطقػػة ااميػػة مػػ   بطاقػة كصػػع دقيػػق

بػػػتدامة الوةػػػ  بػػػداخل السػػػياج اامػػػي مقارنػػػة بو يقػػػة امعرفػػػة  ػػػ  يتسػػػم للجهػػػة ادلسػػػرية  ادلوجػػػود فيػػػهت
 التصويع ااررة يف بداية األمر.

ة ػلػػدد مسػػاكلي  يػػ  تعليػػةن أكثػػر ادلواةػػي  أري اجملػػاؿ اامػػي ييعتػػب تسػػ: تسػػيير المجػػاؿ المحمػػي -5
كاحليوانيػة بداخلػهت نقراض احليػاة الوباتيػة اك أيكولوجي خاصة عود تدهوره ري هيا ادلرفق اإليالقائو علمل تس

 -جملػػاؿ اامػػيتصػػويع ا إجػػراءبػػادرة مػػ  السػػلطة الػػيت قامػػ  علػػمل ُف اجلهػػة الػػيت أنشػػأته لإتسػػيري يرجػػ  الف
 .1-صدرت قرار التصويعأاجلهات اليت 

 ثار تصنيف المجاؿ المحمي آتحديد  :ثانيا
  ادلوقػ  عػ  طريػق قرار الوهائي خبصوص ادلوق  ادلراد تصػويفه كمجػاؿ زلمػي يػتو تسػييالخي أبعد 
يز ؽل هو اليمك الوصذ أللموفعة العامةت فالسياج  رتفاقان ابوابطة نصذ يشكل تركزها  ماديان   ديد رلاذلا

راةػػي ُف سلطػػط شػػغل اآلإلت كيػػتو نقػػل  ػػدكد اجملػػاؿ اامػػي خػػر ادلوطقػػة علػػمل غريهػػا مػػ  ادلوػػاطق األهػػيه 
 .2ائط البحرية ادلعموؿ هباكيف اخلر كمجي  ادلخططات التوجيهية للتهيئة كالتعمري 

ات إجػراءرس داخػل هػيه ادلواقػ  زلػل رقابػة ك ك تػاأالتصرفات كالوشاطات اليت ترتبط  كتكوف مجي 
كتزيػد مػ  اإليكولوجيػة بػتدامة احليػاة اا نشاطات تلػر بخاصة الوشاطات اليت تعتب يف طبيعتيه تتوايمية
 نقراض داخل هيا السياج القانوين اامي.معدؿ اال

 
 
 

                                                 
 .السابق اليكرت 02-11 رقو قانوفم  الت 34ادلادة  -1
 .م  نفة القانوف ت32ت 31ت 30ادلواد  -2
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 : الحظائر الوطنية الفرع الثاني
يقػػػدـ العديػػػد مػػػ  اخلػػػدمات للتوػػػوع الوبػػػاب  ان قانونػػػ مسػػػيجان  طبيعيػػػان  تشػػػكل احلاػػػائر الوطويػػػة مػػػوئالن 

 يف هػػيا الفػػرع يكولوجيػػة هامػػة  مػػل العديػػد مػػ  ادلواصػػفاتت كبػػوعاًفعلػػمل اعتبػػار أ ػػا موطقػػة إت كاحليػػواين
  انيا(.( هداؼ احلاائر الوطويةأ)أكال(ت  القانوين للحاائر الوطوية لوااـا

 القانوني للحظائر الوطنية لنظاـأكال: ا
نػواع الوباتيػة صواؼ كاأللأل تعتب احلاائر الوطوية احلامي األكؿ للفلاءات الطبيعية الكبل ك اميان 

وقػػ  تفاقيػػة الدكليػػة ادلعتمدتػػه االا األمػػر الػػيمك ػػ  الػػواو اإليكولوجيػػة ذات ادلواصػػفات الطبيعيػػة اذلامػػةت 
كمبػػادئ قانونيػػة للحاػػائر  ييػػ  كةػػع  معػػايري تادلتعلقػػة بااافاػػة علػػمل احليػػواف كالوبػػات يف لوػػدف عليهػػا
عموميػةت خلوعها لرقابػة السػلطة الك تالؼ الوباتاتت إقانونية م  مو  الغري التصرفات  ت موها مو 1الوطوية

لػػػا تعمػػػل احلاػػػرية علػػػمل تػػػوفري يأت 2سػػػلطة ادلختصػػػةال برخصػػػة مسػػػلمة مػػػ  الإكموػػػ  التصػػػرفات العقاريػػػة 
نتقػاؿ احليوانػات ا ػوؿ التكػا ر يػدائق احليوانػات ك  ادلبادرات ادلوطلقة الؿكادلهارات كادلوارد م  خ رؼادلعا

توطيوهوت كصحة احليوانات البية كاألياث كالتدريذ كالتعليو ع  طريق تويػل إعادة خر ك آإُف  م  مكاف
ادلغػػػر  نػػػص خػػػاص هبػػػات أمػػػا ادلشػػػرع صػػػدار زائػػػرم إلادلشػػػرع اجل ت السػػػبذ الػػػيم دفػػػ 3 األنشػػػطة يف ادلوقػػػ

 .4بتصالح البيئة يف الفصل الساب  موهفلمها إُف قانوف محاية كا

داريػػةت كيعػػود الغػػرض مػػ  ت كهػػي نػػوع مػػ  الالمركزيػػة اإلدارمإهيئػػة ذات طػػاب   5احلارية الوطويػػةفػػ
قليمػي لواليػة كا ػدةت إمتػداد ااحلاػرية علػمل  تق  ما قيةت كغالبان خدمة مرف كأنشائها ألجل تقدًن مصلحة إ

ة ة اذلٌشػيػنامػة البيئاحلاائر حلمايػة التوػوع البيولػوجي كاأل تأكأنشك  ال ةت أا تربط احلارية كاليتل م كنادران 
                                                 

1- Guillaume Blanc, « Protection de la nation et construction de la nature, Une histoire des parcs 
nationaux français depuis 1960 (Cévennes, Pyrénées et Vanoise)», Vingtième Siècle, revue 
d'histoire 2010/3 (N° 107), p141 

 .151ص ت 2013دار هومة للطباعة كالوشر كالتوزي ت اجلزائر دي  هووينت احلماية الراشدة للسا ل يف التشري  اجلزائرمت نصر ال -2
ت بػػرفت WAZAادلائيػػة الدكليػػة حلمايػػة  ػػدائق احليػػواف كاأل ػػواض ادلائيػػةت ادلكتػػذ التوفيػػيم للجمعيػػة الدكليػػة حلػػدائق احليػػواف كاأل ػػواض بػػضاتيجية اإل -3

 .16ت ص 2005بويسرات 
 .السابق اليكرت 11-03 رقو قانوفم  الت  الفصل الساب -4
دة راةي   ادلابتصالح األا   كصاية كاتذ الدكلة للغابات ك بتقالؿ ادلاِفت كتوة  ت تتمت  بالشخصية ادلدنية كاالرمداإمابسات عمومية ذات طاب   -5
التابعػة للػوزارة  ادلكلفػة  وذجي  للحاائر الوطوية ػلدد القانوف األبابي الومي   2013نوفمب بوة   9ارخ يف ادل 374 - 13     ادلربـو  التوفييم  رقوكُفاأل

 .2013ت لسوة 57عدد ج بالغاباتت ج ر 
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مػػ   ركزيػػة كشلثلػػلادلاإلدارة مػػ   مػػ  بػػل شلثلػػلغلدارم إُف جهػػاز إاالػػيت كختلػػ  يف تسػػرييها اإلقلػػيو يف 
رارات ادلتخػية  ػر بػيل  علػمل نوعيػة القػأياب تاـ لتشػكيالت اجملتمػ  ادلػدينت كهػو مػا ت يف غ1ليةاااإلدارة 

 .2م  طرؼ هيا اجلهاز

ُف ةػػركرة ااافاػػة علػػمل التوػػوع إمػػ  اجلهػػات ادلعويػػةت  يومػػا تتوصػػل احلاػػائر الوطويػػة لبػػادرة أ توشػػ
عتبارهػػػا مكػػػاف تكثػػػر فيػػػه الوباتػػػات اك الواليػػػةت بأتػػػوفر عليػػػة جػػػزء مػػػ  مسػػػا ة البلديػػػة البيولػػػوجي الػػػيم ت

ا  ػأمل التواجد يف تلػ  ادلوطقػة لعػم كاحليوانات الوادرة بسبذ كجود رركؼ طبيعية تساعد هيا التووع عل
لقيػاـ ك اأتياف بتصرفات يف مو  اإلاإلدارة مثل هيا السياج كتعبري علمل رغبة أ ذلات فيوش طبيعيان  تعتب موئالن 

فػراط ك اإلأرعػي اجلػائر ك الأور بػواء مػ  خػالؿ الصػيد العشػوائي ُف التػدهإ بوشاطات تعػرض هػيه ادلوطقػة
هػػيه موػػه لوجػػود خطػػر يهػػدد  دراكػػان إاجلزائػػرم هػػيا الوػػوع مػػ  احلاػػائر  ادلشػػرع أنشػػأبػػتغالؿت كلقػػد يف اال
يت الػهػداؼ األمػ   يكه تصها الطبيعية للتدهوركبالتاِف يعرض مكوناهتا الوباتية كاحليوانية كخصائ تادلواطق

اػرية ت كبعػد تصػويع ادلوطقػة ادلعويػة حلهػيا الوػوع مػ  احلمايػة إقامػةليهػا عػ  طريػق إيسعمل ادلشرع للوصوؿ 
غلػذ  ديػد مقػر  ان يلػأنشػاءت لربػـو اإليػيكر ذلػات كترفػق بربػو بيػاين اإلقليميػة كطوية غلذ  ديد احلدكد 

 .3احلارية الوطوية

يػػػةت ادلركز اإلدارة  ػػا تبقػػػمل دائمػػا  ػػ  بػػلطة أال إاالػػي اإلقلػػيو بػػالرغو مػػ  تواجػػد احلاػػائر علػػػمل 
قػػػػـو السػػػػلطات االيػػػػة بتسػػػػريها ف تأصػػػػح قليمػػػػة التواجػػػػدت فكػػػػاف مػػػػ  األإتبقػػػػمل هػػػػيه ادلوشػػػػ ت ادلرفقيػػػػة ف

ادلركزيػة )الػوزارة اإلدارة ختصػاص اُف إف كػاف قػرار تصػويفيها يعػود إت  ػ  ك بشكل مباشػر شراؼ عليهاكاإل
ادلوقػ  للحاػرية الوطويػة علػمل  عتبارات يف مقدمتها التواجد مػ   يػ م  االذل  لوجود العديد  الوصية(ت

وبػاب ف ادلساكؿ كادلواط  االي يكوف علمل علو خبصوصية ادلوطقة م   يػ  التوػوع الأ يلان أقليو الواليةت إ
علػػمل  ان الػػيت تشػػكل خطػػر  ُف علمػػه جبميػػ  العوائػػق كادلاػػاهرإةػػافة إ تةيػػنامػػة البيئكطبيعػػة توػػوع األ كاحليػػواين

 سلالفة لألطر القانونية اخلاصة باحلماية. ان اليت قد تكوف عادات كتقاليد هيه ادلوش ت

                                                 
اليػػات ك شلثلػػيهو  للو أات الوزاريػػة كالػػوالة يلػػو شلثلػػل عػػ  القطاعػػالػػيم لتوجيػػه اكػػل  اػػرية مػػدير كيشػػرؼ عليهػػا رللػػة   ييػػ  يسػػري  تػػوص ت 06ادلػػادة  -1

 .السابق اليكر ت374 – 13رقو وفييم دلربـو  التم  ا تدلمثل ع  اجلمعيات   إةافة لة الشعبية يف البلديات ادلعوية ادلعويةت كرؤباء اجملا
 .160مرج  بابقت ص  تاحلماية الراشدة للسا ل يف التشري  اجلزائرم هووين نصر الدي ت -2
 .السابق اليكرت 374 -13 رقو ادلربـو التوفييمت 02ادلادة  -3



   في إطار التنمية المستدامة  ا طار القانوني لحماية التنوع البيولوجي                   الباب األكؿ:
 
 

111 

 

 ىداؼ الحظائر الوطنية أ: ثانيا
للخػػػدمات الػػػيت تقػػػدمها للواػػػاـ البيئػػػيت كتسػػػيي  هػػػيه  يكولوجيػػػة كبػػػرية ناػػػران للحاػػػائر الوطويػػػة أعليػػػة إ

 األهداؼ: ة م   قيق رلموع الغرض م  كرائهادلوطقة م  طرؼ ادلشرع 

صػػػواؼ يف محايػػػة األ ان مهمػػػ ان ائر الوطويػػػة دكر للحاػػػ : فػػػي الحفػػػاظ علػػػى األصػػػناؼ كاألنػػػواعدكرىػػػا  -1
م محايػة أاحلفػاظ علػمل التوازنػات البيولوجيػةت ختفػاء ككػيا اال كأاتية كاحليوانية م  خطر التغيري نواع الوبكاأل
طار ااافاػة إذل  يف  كالتدهورت كلُف التغيري إه بباب اليت تادم بااـ البيئي بكافة مشتمالته م  األالو

 : 1علمل ادلصلحة الوطوية
 شكاؿ التدهورتأخرل م  كل واصر الوااـ البيئي األاحلفاظ علمل احليوانات كالوباتات كمجي  ع -
 مجي  التصرفات اليت تعرض التووع البيولوجي الوباب كاحليواين للتدهور كالتواقصت مو  الوشاطات ك  -
 درابة تطور الطبيعة كتواز ا البيئي.متابعة ك  -

 الهشةا يكولوجية كساط دكرىا في حماية األ -2
 تاحلسابةاإليكولوجية ميز بطبيعتها ااافاة علمل ادلواطق اليت تت -
نػد ار الطبيعػي الػيت  ػار االآصػطواعية كمػ  دلسي  كمحايته م  كػل التػدخالت االااافاة علمل الوبط ا -

 كتركيبه كتطورهتف تصيذ ماهره أ ا أم  ش
 .2شكاؿ التدخالت الصواعيةأمحاية هيه ادلواطق م  مجي   -

 لمناطق الرطبة االفرع الثالث: 
يكولوجيػػػة هامػػػة ختػػػدـ بقػػاء التوػػػوع الوبػػػاب كاحليػػػواين ادلوػػػاطق الرطبػػػة مسػػػا ة ذات ميػػزات إتشػػكل 

لواػػاـ القػػانوين الػػدكِف اك قػػق العديػػد مػػ  الورػػائع احليويػػة للواػػاـ البيئػػيت لػػيل  بػػوبح  يف هػػيا الفػػرع 
 ) انيا(.الوااـ القانوين الداخلي حلماية ادلواطق الرطبة ك  (تأكال)حلماية ادلواطق الرطبة 

 
 
 

                                                 
 .السابق اليكرت 02-11 رقو قانوفم  الت 05ادلادة  -1

2- Henri Marc et André Knetzer, Le code forestier algérien, p 211-214. 



   في إطار التنمية المستدامة  ا طار القانوني لحماية التنوع البيولوجي                   الباب األكؿ:
 
 

112 

 

 اـ القانوني الدكلي لحماية المناطق الرطبة النظٌ  أكال:
نػػ  تسػػممل الػػيت كات 1تفاقيػػة رامسػػار للموػػاطق الرطبػػةابمسػػي  1971طػػارم بػػوة إتفػػاؽ امت كةػػ  
ييػ   تايػة مهمػة للتوػوع البيولػوجيعتػبت مػ  أهػو الو ػائق الػيت كفػرت محأي ت ك 2كباط الرطبػةقبل ذل  باأل

هتمػػػ  هػػػيه اد أهػػػو ادلوائػػػل اخلاصػػػة بػػػالطيورت ك أ ػػػمػػػ  ت ك يكولػػػوجي مهػػػوإفهومهػػػا يمايػػػة ناػػػاـ رتػػػبط ما
جتماعيػػػة اة ك ادية ك قافيػػقتصػػاعتبارهػػا  قػػق توميػػة ادلسػػتوقعات ذات األعليػػة الدكليػػة بتفاقيػػة بػػاألهوار كااال

عػػابرة ذلػػا خاصػػة الطيػػور ادلهػػاجرة ال ت كمػػا أ ػػا تػػوفر للعديػػد مػػ  األصػػواؼ احليوانيػػة كالوباتيػػة مػػوئالن كترفيهيػػة
 .3لدكلة مااإلقليمية للحدكد 

ت األمػػر 4وميػةغػري أف جػل األنامػػة القانونيػة الداخليػة َف تلػػ  ادلوػاطق الرطبػة ةػػم  سلططػات الت 
لػػػدكر ةػػػافة ليػػػد مػػػ  الفوائػػػد االقتصػػػاديةت إعتبػػػار أف ذلػػػيه ادلوػػػاطق العدعلػػػمل ا تغػػػري مفهػػػـو حلػػػد السػػػاعة

جػػود قواعػػد محايػػة خاصػػة هبػػات عػػدـ ك يف  ريفسػػت يوجػػد كالت يكولػػوجييف خلػػق تػػوازف إالػػيت تلعبػػه  5احليػػوم
الػػيت تتلػػم  العديػػد مػػ  القواعػػد  شػػكلها ادلختلػػعج أ كػػاـ محايتهػػا ةػػم  قػػوانل محايػػة البيئػػة با ر دإفيػػتو 

 .7ةكاجملاالت اامي 6ت كقانوف السا لادلشضكة

                                                 
عليػػػة الدكليػػػة كخاصػػػة ألادلتعلقػػػة بادلوػػػاطق الرطبػػػة ذات اتفاقيػػػة ُف االإنلػػػماـ اجلزائػػػر اكادلتلػػػم   1982 ديسػػػمب 11ت ادلػػػارخ يف 439-82ربػػػـو رقػػػو ادل -1
 .1982ت لسوة 51عدد ج يرافت ج ر إبرامسار  1971فيفرم  02وقعة يف عتبارها مالجئ للطيور البية ادلاب
 .36مرج  بابقت ص  نصر الدي  هووينت احلماية الراشدة للسا ل يف القانوف اجلزائرمت -2
 .05ت ص 2006بويسرات أمانة اتفاقية رامسارت -ت غالند 1971 تفاقية رامسار بشأف األراةي الرطبة رامسارت إيرافتدليل لال -3

4- Lucien Maman, Laurent Vienne, Les zones humides, un patrimoine remarquable, Géosciences, 
2010, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00663290, p 68. 

 تتػاـ السلسػةإيف  ان بابػيأ ان تووعػة كمػا تعتػب زلػور فهػي تػدنا بالطعػاـ كادلػواد اخلػاـ ادل ت يػائيج اإلا ة اخلاصػة باإلنتػيػهػو الػواو البيئأراةي الرطبة م  تعتب األ -5
ليهػا سلتلػع إصػلية الػيت  تػاج وفر مجي  ادلػوارد الطبيعيػة األؿ تم  خال البيولوجيور كاحليوافت كهي مصدر للتووع مساؾ كالطي ا تد بالغياء لكل م  األأ ي  

وع ك للتوػػػأالبيئيػػة ادلتعػػددة بػػواء لإلنسػػاف  ف لػػديها العديػػد مػػػ  الورػػائعأللمػػوارد الورا يػػة الوباتيػػةت كمػػا  ػػا تعتػػب مسػػػتوردا أصػػواؼ الوباتيػػة كاحليوانيػػةت كمػػا األ
نفاؽ علػمل هػيه ادلوػاطق  ػ  تسػتعيد كرائفهػا ادلائيػة كاحليويػة الػيت الزيادة يف اإل إُفالدكؿ  اشلا دعت ان كافر  ان هتماماكتسب  ا البيولوجي كالوااـ البيئي ككلت ذليا 

: التفاعل بل ادلكونات الطبيعية كاحليوية كالكيمائية لألراةي الرطبػة مثػل الضبػة بابية لألراةي الرطبة نيكراف كالتدهورت كم  بل الورائع األتعرة  للفقد
اصع كالتخفيع م   دة الفيلاناتت ء كريفتها احليويةت ختزي  ادلياهت احلماية م  العو ادراةي الرطبة أليوانات كالوباتات فهي تساعد اآله كالوباتات كاحلكادليا

بػتقرار اكادللو ػات كالعواصػر الغيائيػةت  ذبتبقاء الركابػاتوقية ادلياهت  ادلياه اجلوفيةت بتقرار السوا ل كمحاية الشواطئ م  التأكلت تغيية ادلياه اجلوفيةت تصريعا
 .08ت مرج  بابقت ص تفاقية رامسار لألراةي الرطبةت دليل االاركؼ ادلواخية االية

 .السابق اليكر ت02-02 رقو قانوفم  الت 07ذكر ادلواطق الرطبة يف نص ادلادة  -6
 .السابق اليكرت 02-11فقانو ت 04ادلادة الرطبة يف نص  ذكر ادلواطق -7

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00663290
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ق الرطبة الوااـ تفاقية رامسار حلماية ادلواطا يمايتهات شكل  كيف رل غياب تشري  كطين خاص
 ػػػوؿ ااافاػػػة علػػػمل الوبػػػط الطبيعػػػي الرطػػػذ ناػػػرا للتعػػػديات اخلطػػػرية الػػػيت يتعػػػرض ذلػػػات  القػػػانوين الػػػدكِف

مػػ   ُف تثمػل ادلوػػاطق الرطبػة كمحايتهػػاإلتزامػات هتػػدؼ االطػػراؼ لجموعػة مػػ  تفاقيػػة الػدكؿ األلزمػ  االأف
 :بيوها
ات جػػػراءبػػػتخداـ الرشػػػيد لألراةػػػي الرطبػػػة كذلػػػ  بتوفيػػػي رلموعػػػة كابػػػعة مػػػ  اإلجػػػل االأالعمػػػل مػػػ   -
ختصػيص ادليػاهت ك  تبتدامة األراةي الرطبةارفاه اإلنساف م  خالؿ احلرص علمل هو يف ااألنشطة اليت تسك 
 ت1راةي الرطبةط الوطوية حلماية األ ار لا يف ذل  كة  السيابات كاخلط واض األأدارة إك أ
بػػتخداـ ادلسػػتدًن ذلػػات مػػ  اظ علػػمل ادلوػػاطق الرطبػػة كترشػػيد االجػػل احلفػػأليد الػػدكِف عصػػالتعػػاكف علػػمل ال -

مػػات خػػرل كادلواتفاقيػػات األالتوسػػيق مػػ  اال ت كمػػ  خػػالؿنػػواع العػػابرةادلػػوارد ادلائيػػة كمحايػػة األدارة إخػػالؿ 
 ت2التكوولوجيا كادلعلومات كاخلباتالدكلية كتبادؿ 

 إنشػػاءجػػل أمػػ   ( ذلػػ Ramsar)قائمػػة  3عليػػة الدكليػػةديػػد ادلوػػاطق الرطبػػة ذات األالعمػػل علػػمل   -
 جل ةماف فعالية الرصد كالتحديد ادلتعلق هبيه ادلواطق.أت كم  شبكة بيئية عادلية

اةػي يػة األر دكؿ األطػراؼ يف كةػ  تشػري  خػاص يما ا َف تلػـز الػتفاقية ألك  ما يأخي علمل اال
كبالتػاِف أصػبح  هػيه ادلوػاطق كادلواقػ  بػدكف إطػار قػانوف خػاص يػتو  اقليمهػالرطبة ادلوجودة علمل امتداد إ

تفاقيػة ت األمر الػيم جعػل أ كػاـ كالتزامػات هػيه االاللجوء إليه ألخي القواعد كاأل كاـ اخلاصة باحلماية
 هبا علمل ادلستول االي. علمل قدر ةعيع م  األخي

 حماية المناطق الرطبة لالداخلي  ثانيا: النظاـ القانوني
 للموػاطق الرطبػة خاصػان  قانونيػان  مػان نااادلشػرع  يصػدر َف إال أنه 4تفاقيةاجلزائر علمل االرغو مصادقة 

اء كتوايميهػا ػلدد طبيعتها القانونية كأهو القواعد كاأل كاـ اليت تلبط محايتها مػ  مجيػ   ػاالت اإلعتػد

                                                 
 .السابق اليكرت 439 -82 رقو ربـوادلم   ت03ادلادة  -1
 .م  نفة ادلربـو ت04ادلادة  -2
 .م  نفة ادلربـو ت01ادلادة  -3

يت كالػليػة كموػاطق ذات أكلويػة يف احلفػظ تفاقيػة رامسػار بتحديػد ادلوػاطق التااعلػمل  تهاطق الوباتيػة اذلامػة لوجػذ مصػادقللموػ قد قاـ الفريق الوطين اجلزائرمل -4
ت احلاػرية الوطويػػة جلرجػرةت جبػػاؿ البػابور كاحلاػػرية 2ت القالػػة 1هػو ادلوػػاطق : القالػة أه مػ  دكؿ ادلغػػرب العػر  الكبػػريت كمػ  دخلػ  يف قائمػة رامسػػار كهػي كغػػري 

باتيػة اذلامػة يف جوػػوب كشػرؽ  ػػوض كبػرية كمػػالحت بػهل قػربة بواليػػة بػكيكدةت مقطػ  رغايػػةت رلموعػة بػا ثلت ادلوػػاطق الوأه لوطويػة لقواريػا الوطويػػةت طونقػةت ا
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مػػ  اجملػػاالت ااميػػة الػػيت  معتػػبان إياهػػاات الطبيعيػػة كاحلاػػائر الوطويػػةت كمػػا هػػو احلػػاؿ للمحميػػ 1كتسػػيريها
عم يماية قانونية كمابساتية مشضكةت فلقد تلم  قانوف اجملاالت اامية تصويع ادلوطقة الرطبػة ةػم  تي 

 هػي مسػطح ادليػاهت كالسػهوؿت 3هػا إُف  ػالث موػاطقياإت مقسػما 2جملاالت ادليكورة يف نفة القػانوفأ د ا
الػػيت تطبػػق عليهػػا أنامػػة محايػػة سلتلفػػةت أمػػا فيمػػا ؼلػػص تسػػيري ادلوطقػػة  تادلعرةػػة للفيلػػاف كاحلػػوض ادلػػائي
أشػار قػانوف محايػة السػا ل أف ادلوػاطق الرطبػة تػدخل ت كمػا 4وطقة ااميػةالرطبة فهي تأخي نفة تسيري ادل

لهت تتمت  يماية قانونية خاصة عودما يتعلق األمر  متدادان اأك  ا تعتب جزءان ت السا ل أم أ ةم  مكونا
كقعػػ  كلهػػا أك جػػزء  لماربػػة األنشػػطة بػػداخلها أك بػػالقرب موهػػات كتعتػػب يف ناػػر ادلشػػرع موػػاطق رطبػػة إذا

 .5 أكؿ نقطة تصل إليها مياه البحرإُف متدادان اموها بالسا ل 

قػػػانوف خػػػاص يمايػػػة ادلوػػػاطق الرطبػػػة ادلغػػػر    يشػػػر يف التكال ئػػػرم يف التشػػػري  اجلزا دكعليػػػه ال يوجػػػ
تشػريعي فػراغ  كهػو مػا يعتػب تك تسػريهاقانونيػة ادلشػضكة بػواء حلمايتهػا أكلك  توجد العديػد مػ  القواعػد ال

 قتصػاديةوائػد بيئيػة كاراةي الرطبة دلا ذلا م  فيماية اآل خاصان  قانونان  ان ف يصدر أ كال التشريعل  كجذ علمل
ااميػة الطبيعيػة أك عػ  ختتلع عػ  أ كػاـ رعايػة كتسػيري ها أ كاـ رعايتها كتسيري أف  عتبارت كعلمل اهامة

  أم فلاء طبيعي أخر.

 

 

                                                                                                                                                             

ت ص 2011 ػػاد الػػدكِف لصػػوف الطبيعػػةت بػػبانيات االانػػدت بويسػػرا كملقػػةت  ػػاد الػػدكِف لصػػوف الطبيعػةت جالادلواقػػ  ذات األكلويػػة للحفػػظت اإل البحػر ادلتوبػػط:
27. 

اةػي ر يوانيػة ادلرتبطػة هبػات كتتواجػد األلػمل البيئػة كعلػمل احليػاة الوباتيػة كاحلبابي ادلسيطر عاليت تثل فيها ادلياه العامل األهي ادلواطق يقصد بادلواطق الرطبة    -1
ك شػالؿ بػواء كػاف طبيعيػا أقعات هػوار كادلسػتورض   كتشػمل األك  ػل تغمػر ادليػاه اللػخلة بػطح األأرض ك قػرب بػطح األأالرطبة  ل ػلدث التشب  عود 

علػمل موقػػ   1971تفاقيػة رامسػار ا ت01ك ماحلػة ت ادلػادة أك جػارمت ميػاه عيبػة أقتػةت مػاء راكػد ك ما أنسػاف كبػواء كػاف بصػورة دائمػة ك مصػووعا مػ  قبػل االأ
 . www.Ramsar.orgالشبكة 

  طبيعػي موقػ تنػواعري ادلواط  كاألزلمية تسي تزلمية طبيعية تة طبيعيةت زلمية طبيعية كاملة اري  تصواؼ هي:  ارية كطويةأ 7ُف إتصوع اجملالت اامية  -2
 .السابق اليكرت 02-11قانوف م  ت 04كركاؽ بيولوجيت ادلادة 

 القانوف.م  نفة  ت14ادلادة  -3
 لقانوف.م  نفة ات 34ادلادة  -4
 .السابق اليكرت 02-02 رقو قانوفم  الت 6فقرة  7ادلادة  -5

http://www.ramsar.org/
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 مة القانونية الخاصة بحماية الفضاءات الطبيعيةاألنظٌ : المطلب الثاني
صػػة بالفلػػاءات انامػػة قانونيػػة خنامػػة القانونيػػة اخلاصػػة باجملػػاالت ااميػػة أاأل توجػػد إُف جانػػذ

بػػتمرار مكونػػػات ف البيئػػػي كةػػركرة بالغػػة يف بقػػػاء كاعليػػة كبػػرية يف ااافاػػػة علػػمل التػػواز الػػيت ذلػػػا أ تالطبيعيػػة
تيجػػة التطػػور احلاصػػل كن ت البيئػػةعات تقػػـو بوةػػ  تػػدابري محايػػة يف قػػوانلالتوػػوع البيولػػوجيت ككانػػ  التشػػري

ليػتو فصػل ادلبػادئ خػاص بكػل فلػاء طبيعػي  علمل مستواها أصػبح  الػدكؿ تفكػر يف كةػ  إطػار قػانوين
ع اجلزائػرم يف كةػ  نتهجػه ادلشػر طبيعػي خػاصت كهػو مػا ا كاـ محاية كل فلاء لبيئة ع  أالعامة حلماية ا

  كاـ قانونية خاصة كموفصلة لكل فلاء طبيعي.أ

الفػػػػرع األكؿ(ت ) طػػػػار القػػػػانوين حلمايػػػػة ادلوػػػػاطق الغابيػػػػةاإلعلػػػػمل يف هػػػػيا ادلطلػػػػذ  كعليػػػػه بػػػػوبح 
 السا ليةماية ادلواطق لقانوين حلطار الية )الفرع الثاين(ت كنبح  يف اإلاجلبواطق ماية ادلحلطار القانوين كاإل
 الفرع الثال (.)

 ا طار القانوني لحماية المناطق الغابيةكؿ: الفرع األ
إف ادلسػػا ات الػػيت تشػػكل موػػاطق غابيػػة تػػدخل ةػػم  سلطػػط ادلشػػرع يف محايػػة التوػػوع البيولػػوجي 

اإليكولوجيػػة األعليػػة نػػواعت كعليػػه بػػوتطرؽ إُف يتهػػا البالغػػة يف ابػػتمرار بقػػاء األوجػػود بػػداخلها ناػػرا ألعلادل
 )أكال(ت كإُف الوااـ القانوين للغابات ) انيا(.للوااـ البيئي الغا  

 للنظاـ البيئي الغابي ا يكولوجية أكال: األىمية 
 كثػػػرية مػػػ  الوباتػػػات علػػػمل  ان نواعػػػأحليوانػػػات فوجػػػد الوباتػػػات ك ا دلختلػػػعكؿ تعػػػد الغابػػػات ادلػػػوط  األ

كمسػكوان يتلػم  مجيػ  متطلبػات  اليت تتخي مػ  الغابػة مػوئالن  ختالؼ أصوافها كعدد هائل م  احليواناتا
العيش ادلالئمةت خاصة أف الكياف الغا  يشكل إبتقرار مكاين دلختلع األصواؼ احليوانية كالوباتيةت كما 

ع  مجي  العوامل احللرية اليت تسبذ اللجي  كالفوةمل بالوسبة لعواصر التوػوع  يشكل موئالن هادئان بعيد
كمػػا ت  قويػػا للريػاح ع الرمػػاؿ كمصػدان بابػػي يف محايػة الضبػػة ككقػع ز ػأبشػكل  ت كتعمػل الغابػػة1البيولػوجي

مباشػر وجي يعػين العمػل بطريػق يكولػاإلكالتعػرض ذلػيا الواػاـ  ترمطػايف تسػاقط األ ان رئيسػي عامالن   ا تعتبأ
                                                 

1- Jean-Claude Monin, « La forêt communale, au service de la gestion forestière durable 
et du développement local », Annales des Mines- Responsabilité et environnement 
2009/1 (N° 53), p  26 . 
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دلشػركعات قتصػادية الػيت تفرةػها ابػالرغو مػ  اللػركرة اال تع البيولػوجي الػيم  تويػه الغابػةبادة التوو إعلمل 
لػمل ةػوابط بػتغالؿ القػائو عتماعيػةت كعليػه تػدخل  القػوانل يف التوفيػق بػل االجالصواعية كادلتطلبات اال
يف ادلقابػل محايػة ك  ت1مػاعي كالضفيهػي للغابػةجتقتصػادم كاالبتفادة م  ادلػردكد االقانونية كعلمية تكفل اال

ت كيشكل القطاع الغػا  2نسافها هيا القطاع م  تدخالت اإلصواؼ الوباتية كاحليوانية اليم يتوفر علياأل
 .3م  مسا ة اليابسة العادلية بادلائة 30مليارات هكتار م  الغاباتت تغطي ضلو  أرب 

 ثانيا: النظاـ القانوني للغابات
عػػػػػػػػدؿ بقػػػػػػػػانوف ادل 19844قػػػػػػػػانوف حلمايػػػػػػػػة الغابػػػػػػػػات بػػػػػػػػوة كؿ أادلشػػػػػػػػرع اجلزائػػػػػػػػرم  قػػػػػػػد أصػػػػػػػػدر

بػػػػػػػتخداـت ييػػػػػػػ  العادليػػػػػػة حلمايػػػػػػػة البيئػػػػػػػة ك سػػػػػػ  اال ليتػػػػػػواءـ مػػػػػػػ  ادلتطلبػػػػػػػات 19915 الصػػػػػػادر بػػػػػػػوة
شػػػػػكل دمعػػػػػات غابيػػػػػة  راةػػػػػي ادلغطػػػػػاة بػػػػػأنواع غابيػػػػػة علػػػػػمل ػػػػػا مجيػػػػػ  اآلأللغابػػػػػات علػػػػػمل  عطػػػػػمل تعريفػػػػػان أ

                                                 
 فوائد الغابات كثرية موها:  - 1
الطاقػة الشمسػية إُف طاقػة كيماكيػة عػ  طريػق امتصػاص غػاز  تعتب الغابات م  ادلصػان  الطبيعيػة اللػخمة الػيت تقػـو بوابػطة عمليػة البوػاء اللػوئي بتحويػل -

co2  كإطػػػالؽ غػػػازo2  كال أ ػػػد غلهػػػل أعليػػػة األككسػػػجل لإلنسػػػاف كاحليػػػواف كهػػػيا مػػػا يفسػػػر لوػػػا مػػػدل ارتبػػػاط احليػػػاة اإلنسػػػانية بوجػػػود الغابػػػات الطبيعيػػػة
 كبسالمتهات

الغابػات فهػو أكثػر اعتػداال مػ  الوا يػة احلراريػة كأكثػر رطوبػة كأشػد انتاامػا مػ  موػاخ للغابػات تػأ ري كاةػح علػمل ادلوػاخت كاحلقيقػة يوجػد موػاخ خػاص داخػل  -
 ادلواطق اخلالية م  الغابات كختفع الغابة م   دة الرياح كتساهو يف رف  قيمة الرطوبة اجلوية بشكل زلسوست

الضبػػة مػ  أشػػعة الشػمة شلػػا غلعلهػا  ػػافظ علػمل الػػدباؿ كختفػع مػػ  تػا ر الغابػػات علػمل تكػػوي  الضبػة كااافاػػة عليهػا كعلػػمل خصػوبتها ألف األشػػجار  مػي  -
 الرػليت   دة بقوط األمطار كبالتاِف تو  اصلراؼ الضبة كما إف جيكر األشجار تساهو يف تثبي  الضبة كدعلها أكثر مقاكمة لالصلراؼ ادلطرم أك

يه اخلاصػية تتصػدل للسػيوؿ كالفيلػانات كتػام  انتاػاـ تػدفق ميػاه اليوػابي  كاأل ػار ختفع الغابة م  االنسياؿ السطحي دلياه األمطار إُف  ػد كبػري كهػي هبػ-
 كتسهل تسرب ادلياه داخل الضبة كموها لتغيية ادلياه اجلوفية كما تقـو بدكر ادلواو للمياهت

و بشػكل عػاـ مػثال إف غابػة مػ  األشػجار ذات الػوراؽ تقـو الغابة بدكر مصػفاة طبيعيػة للغبػار كالػدخاف كغريهػا مػ  ملو ػات اجلػو تسػاهو جزئيػا يف توقيػة اجلػ-
ط ( فهي تعتب ناامػا بيئيػا صػحيا جػدا  30ط ( م  الغبار يف اذلكتار كغابة م  الصووبريات ) 80العريلة يف موطقة معتدلة ؽلك  أف توقع بوويا يدكد )

 لإلنسافت
 ؼلفع اللجي  يدكد جيدة بالوسبة لكل مض م  مساكة احلاجز احلراجيتيوطبق دكر التوقية للغابة علمل اللجي  ألف احلاجز احلراجي ؽلك  أف -
 إف الغابة مصدر لألخشاب كادلواد األخرل اليت تلعذ دكرا هاما يف احلياة ادلعاصرةت-

-le site : Avantages des forêts http://www.zira3a.net/articles/forests.html , dernier visite le 10-06-
2017. 
2- Patrick Le Louarn, « De la « bête noire » au touriste, le droit confronté à l’ouverture des forêts 
au public », revue juridique de l’environnement 2012/3 Vol 37  .p 459 ت
3- le site : Les forêts http://www.fao.org/biotech/sectoral-overviews/biotech-forestry/ar/ .dernier 
visite le 15-06-2017  . 

 .السابق اليكرت 12-84 رقو قانوفال -4
 .السابق اليكرت 20-91 رقو قانوفال -5

http://www.zira3a.net/articles/forests.html
http://www.fao.org/biotech/sectoral-overviews/biotech-forestry/ar/
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ب  الغػػػػػػػػا  كالتكويوػػػػػػػػات الغابيػػػػػػػػػة راةػػػػػػػػي ذات الطػػػػػػػػػايل  الغابػػػػػػػػات كاآلبػػػػػػػػػ جامعػػػػػػػػان ت 1يف  الػػػػػػػػة عاديػػػػػػػػة
مػػػػا يػػػػػدخل  بإعطػػػػاء عػػػػػرؼ الكيػػػػاف الغػػػػا  مكتفيػػػػػان َف ي كهػػػػو خػػػػالؼ للمشػػػػػرع ادلغػػػػر  الػػػػيمت 2خػػػػرلاأل

 .3الوااـ ايف تكوي  هي

كػػػػػػاف اذلػػػػػػدؼ كراء كةػػػػػػ  قػػػػػػانوف خػػػػػػاص يمايػػػػػػة الغابػػػػػػات هػػػػػػو دميػػػػػػ  القواعػػػػػػد القانونيػػػػػػة اخلاصػػػػػػة ك 
خػػػػػػػػػرل ب  الغػػػػػػػػػا  كالتكويوػػػػػػػػػات الغابيػػػػػػػػػة األراةػػػػػػػػػي ذات الطػػػػػػػػػاغابػػػػػػػػػات ادلوجػػػػػػػػػودة كاآلمايػػػػػػػػػة مجيػػػػػػػػػ  الي

 بيل  رلموعة م  ادلبادئ العامة كاليت تتمثل يف: كاةعان ت 4كتوميتها كتوبيعها كتسيريها
 ت5الشجرة كاجذ علمل مجي  ادلواطول  ضاـاتب الثركة الغابية  ركة كطوية ك تع -
 ت6جتماعيةقتصادية كاالللتومية اال للسيابة الوطويةبابي أمحاية الغابات كتوميتها شرط  -
 ت7الغابية يف بياؽ التخطيط الوطين دراج الثركةإ -
محايػػػػػة الثػػػػػركة الغابيػػػػػػة  قيػػػػػاـ ادلابسػػػػػات الوطويػػػػػة بتطبيػػػػػػق بػػػػػرام  التوعيػػػػػة كالتعلػػػػػيو كالضبيػػػػػػة لتشػػػػػجي  -

  ت8كتوميتها
ةػػػػػػي ذات الطػػػػػػاب  راآل ك خػػػػػػر ة الغابػػػػػػات كالتكويوػػػػػػات الغابيػػػػػػة األتعتػػػػػػب ذات مصػػػػػػلحة كطويػػػػػػة محايػػػػػػ -

احلرائػػػػػق كمػػػػػ  كػػػػػل مػػػػػا يتسػػػػػػبذ يف بػػػػػتغالذلا بصػػػػػفة عقالنيػػػػػةت مػػػػػ  الوقايػػػػػة مػػػػػ  االغػػػػػا  كتوميتهػػػػػا ك 
صػػػػػػػػحر صلػػػػػػػػراؼ كالتة لإلراةػػػػػػػػي ادلعرةػػػػػػػػلوبػػػػػػػػط الغػػػػػػػػا  كمكافحتهػػػػػػػػات محايػػػػػػػػة اآلك تػػػػػػػػدهور اأخلػػػػػػػػل 

 .9عقالنيان  بتعماالن ابتعماذلا اك 

يمايػػػػػػة اجملػػػػػػاؿ الغػػػػػػا ت فػػػػػػواو هػػػػػػيا اجملػػػػػػاؿ  ان خاصػػػػػػ ان قانونيػػػػػػ ان شػػػػػػرع ادلغػػػػػػر  فقػػػػػػد كةػػػػػػ  إطػػػػػػار أمػػػػػػا ادل
لوجػػػػػػػذ رلموعػػػػػػػة كبػػػػػػػرية مػػػػػػػ  الفصػػػػػػػوؿ تلػػػػػػػمو  تواػػػػػػػيو الوشػػػػػػػاطات الواقعػػػػػػػة أك الػػػػػػػيت تقػػػػػػػ  بػػػػػػػداخلها  

الغابيػػػػػػػػة كنقلهػػػػػػػػا كالتصػػػػػػػػرؼ فيهػػػػػػػػات االبػػػػػػػػتغالؿ الغػػػػػػػػا  كالصػػػػػػػػيد كالرعػػػػػػػػي كاحلػػػػػػػػرثت بيػػػػػػػػ  ادلوتوجػػػػػػػػات 
                                                 

 ت السابق اليكر.20-91القانوف رقو م   ت07ادة ادل -1
 م  نفة القانوف. ت08ادلادة  -2
 .1917أكتوبر 29بتاريخ  235عدد ـ ر  ت يف  فظ الغابات كابتغالذلات ج1917أكتوبر  10الفصل األكؿ )أ(ت رهري شريع الصادر بتاريخ  -3
 ت السابق اليكر.20-91القانوف رقو م   ت01ادلادة  -4
 ت م  نفة القانوف.02 ادلادة -5
 ت م  نفة القانوف.03ادلادة  -6
 ت م  نفة القانوف.04ادلادة  -7
 م  نفة القانوف.ت 05ادلادة  -8

 م  نفة القانوف. ت06ادلادة  -9
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ديػػػػد أكقػػػػات غرابػػػػة األشػػػػجار مػػػػ  بػػػػتعماؿت عمليػػػػات قطػػػػ  األشػػػػجار ككيفيػػػػات القيػػػػاـ هبػػػػا مػػػػ   كاال
ت تواػػػػػيو موهػػػػػا بػػػػػتثمار داخػػػػػل احلػػػػػدكد الغابيػػػػػة كبػػػػػالقربهات  ػػػػػاالت االع ادلسػػػػػموح بغربػػػػػتعيػػػػػل األنػػػػػوا 

طػػػػػػرؽ ك ػػػػػػاالت الػػػػػػتحكو يف احلرائػػػػػػق مػػػػػػ  كةػػػػػػ   ػػػػػػد  اجملػػػػػػاؿ العمػػػػػػراين بػػػػػػداخل التجمعػػػػػػات الغابيػػػػػػةت
مػػػػػػػ  طػػػػػػػرؼ  ألجػػػػػػػل احلمايػػػػػػػةالتػػػػػػػدابري اللػػػػػػػبطية  لألكبئػػػػػػػة الػػػػػػػيت تصػػػػػػػيذ الوباتػػػػػػػات كاحليوانػػػػػػػات الغابيػػػػػػػةت

 بػػػػػػػات دلطبقػػػػػػػة علػػػػػػػمل ادلخػػػػػػػالفل مػػػػػػػ  كيفيػػػػػػػات إات اجلزائيػػػػػػػة كالعقوبػػػػػػػات اجػػػػػػػراءاإل تاجلهػػػػػػػات ادلختصػػػػػػػة
ادلخالفػػػػػػػػات كمتابعتهػػػػػػػػات كقػػػػػػػػد  ػػػػػػػػدد قػػػػػػػػانوف الغابػػػػػػػػات يف ادلغػػػػػػػػرب اجلهػػػػػػػػات ادلكلفػػػػػػػػة يمايػػػػػػػػة القطػػػػػػػػاع 

 .1الغا 

 المناطق الجبلية ا طار القانوني لحماية  الفرع الثاني:
 ف  األبابػي لوةػ  قػانوفو اشراكة الدكلية يف  قيق التويمية ادلستدامة للمواطق اجلبلية لثابة الػدتعتب ال

ت كقد عرف  احلركة التشريعية علػمل ادلسػتول -الشراكة م  أجل اجلباؿ-متعلق يماية ادلواطق اجلبلية  دكِف  
اإليكولوجية نونية الكفيلة حلماية الواو قاات الجراءدرات ادلتعلقة بوة  التدابري كاإلالدكِف العديد م  ادلبا

الواػاـ القػانوين الػدكِف بػوعاًف لػيا ت مل مستول  قيق التومية ادلسػتدامةعتبارها أهو التحديات علااجلبلية ب
 ) انيا(. واطق اجلبليةالوطين حلماية ادلالوااـ القانوين كإُف  )أكال(ت حلماية ادلواطق اجلبلية

 كلي لحماية المناطق الجبليةظاـ القانوني الدكال: النٌ أ
يكولػػوجي اجلبلػػي بدايػػة مػػ  هتمػػاـ يمايػػة الواػػاـ اإلاعطػػ  أالعديػػد مػػ  ااطػػات الدكليػػة الػػيت توجػػد 

رة فكػػر مسػػتقل حلمايػػة عتػػب ادلرجعيػػة القانونيػػة لبلػػو أي ت كالػػيم 1982مايػػة الطبيعيػػة لسػػوة يثػػاؽ العػػادلي حلادل
 عطائها رعاية قانونية شاملة.إاليت تلتـز الدكؿ بارر الطبيعية نه يعتب م  ادلوأاجلبل خاصة 

أل كػاـ لقد تلم  ادليثػاؽ العػادلي حلمايػة الطبيعػة رلموعػة مػ  ا: 1982الميثاؽ العالمي للطبيعة  -1
القابليػػػة تعػػػريض إمكانيػػػة فيهػػػا الوبػػػط اجلبلػػيت فػػػوص علػػػمل عػػدـ لػػػا اإليكولوجيػػة اخلاصػػة يمايػػػة ادلوػػػاطق 
كادلتو شػة ادلوائػل الطبيعيػة مػ   نػواع ادلركةػةصواؼ كاألنلم  للعديد م  األف أك  تالورا ية لألرض للخطر

فػراد إف ختلػ  دلبػادئ احلفػظ مػ  أكالبحػر غلػذ رض يف الػب ف مجيػ  موػاطق األأبتمرارهات ك اجل بقائها ك أ

                                                 
 .السابق اليكر بتغالذلاتايف  فظ الغابات ك  1917أكتوبر  10رهري شريع بتاريخ  -1
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 ليػػةاجلباإليكولوجيػػة ظلػػاط ادلختلفػػة للػػواو طق الفريػػدة كلعيوػػات تثػػل مجيػػ  األات خاصػػة حلمايػػة ادلوػػاإجػػراء
 .  1ادلعرةة للخطر كأي كادلوائل الوادرة 

تفاقيػػػة لثابػػػة الومػػػوذج عتػػػبت هػػػيه االأي : 1991لػػػب لسػػػنة طاريػػػة لحمايػػػة جبػػػاؿ اآلتفاقيػػػة ا اال -2
طاريػػة تعػػم يمايػػة إ ػػا أكؿ ك يقػػة دكليػػة أادلسػػتدامة للموػػاطق اجلبليػػة خاصػة القػانوين حلمايػػة البيئػػة كالتوميػػة 

إُف تعزيز التعاكف الدكِف فيما ؼلػص احلفػظ ادلسػتداـ  تفاقيةمانة االأليت كقد دع  يكولوجي اجلبالوااـ اإل
بػػتخداـ مجلػػة التػػدابري الوقائيػػة كالعالجيػػة الػػيت تلػػم  احلفػػظ اولوجيػػة الػػيت ػلويهػػا هػػيا الواػػاـ ك للمػػوارد البي

 .2لتووع ادلوجود بهلستداـ للموئل ك ادل

ذلػػيه  ياذلػػدؼ الرئيسػػ: يػػة المسػػتدامة لمنطقػػة الكاربػػاتطاريػػة لحمايػػة البيئػػة كالتنمتفاقيػػة ا اال -3
شػػػكل ف ادلوطقػػػة تأار عتبػػػاب تجلبلػػػي كتوػػػوع ادلوػػػارر الطبيعيػػػةبػػػتدامة التوػػػوع البيولػػػوجي اا فػػػظ ك  3تفاقيػػػةاال

عتماد التدابري ادلواببة يف ادلواطق اجلبليػة مػ  خػالؿ تعزيػز مبػادئ معيوػةت اللتووع البيولوجيت ب هامان  مصدران 
ات كالتقويػات كأدكات زلػػددةت جػػراءامػػة كمبػدأ ادللػوث يػػدف  كتوفيػي اإليطػة كالوقايػػة كادلشػاركة العمبػادئ احل

األراةػػػػي كادليػػػػاهت ك ػػػػ  الواػػػػاـ كالتخطػػػػيط ادلتكامػػػػل للمػػػػوارد اإلدارة ا يف ذلػػػػ  التعػػػػاكف عػػػػب احلػػػػدكدت لػػػػ
بػػتعادة التوػػوع اك اـ بػػتعماؿ ادلسػػتدابيابػػات احلفػػظ كاالدراؾ إكولػػوجيت كمػػ  بػػل األ كػػاـ العامػػة ياإل

دارة إالغابػػات اجلبليػػةت خػػرل ال بػػيما الزراعػػة ك ةػػركرة مشػػاركة القطاعػػات األ ايعيػػةالبيولػػوجي كادلوػػارر الطب
ختػػػاذ رلموعػػػة مػػػ  التػػػدابري اصػػػواعة كالتعػػػدي ت مػػػ  اللطاقػػػة ككػػػيل  أ ػػػواض األ ػػػارت كالسػػػيا ةت الوقػػػل كا

توافقػة كقػوائو ادلتطػوير ناػو الرصػد ت كرا يػان  ت ادلعدلػةائوػاالكدخاؿ األنػواع الغريبػة ك إدارية كوااـ احلار ك اإل
مػ  الشػبكة البيئيػة  عتبارهػا جػزءان اكة بيئيػة يف الكاربػات بادلوسقة األنواع كادلوائػلت كبوػاء شػباإلقليمية اجلرد 

 .4لعمـو أكركبا

                                                 
 .1982تشري  األكؿ/أكتوبر  28ت ادليثاؽ العادلي للطبيعةت A/RES/37/7دكرهتا الساب  كالثال وفت رقو  قرار اجلمعية العامة لألمو ادلتحدة يف -1

2  -  Mircea Dutu, op Cit, p 306. 
ز الوفػػاذ يف تفاقيػة الكاربػات(  يػاتوميػة دخلػ  الكاربػػات ادلسػتدامة )طاريػػة بشػأف محايػة ك تفاقيػة االيف كييػع )أككرانيػا(ت كاال 2003يو مػا 22عتمػد يف أي  -3

  كتوطبق ادلواطق اجلبلية يف ببعة بلداف كبط كشرؽ أكركبا: اجملرت بولودات ركمانيات مجهورية التشي  كصربيا كبلوفاكيا كأككرانياتت 2006جانفي  04
 - Mircea Dutu, op Cit, p 306. 
4- Ibid, p 308. 
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كتوبر أ 28 عادلي للجباؿ خالؿ الفضة م ماتر بشكي  الإبراـ مت : قمة بيشكيك العالمي للجباؿ -4
ت ك ػدو كبػري لتػوفري احلمايػة ذلػا لتهديدات اليت تتعرض ذلا ادلواطق اجلبليػةلمواجهة  2002نوفمب  01ُف إ

الػػيم ػلػػوم التوػػوع البيولػػوجي كمصػػدر  تيكولػػوجيبػػتدامة هػػيا الواػػاـ اإلاركرة عليػػة كةػػأُف إييػػ  تطػػرؽ 
هػػػػداؼ التوميػػػػة أراكة كالتكامػػػػل لبلػػػػوغ عػػػػ  طريػػػػق الشػػػػللميػػػػاه العيبػػػػة كالسػػػػيا ة كالزراعػػػػة اجلبليػػػػةت ذلػػػػ  

بػػػػتدامة الواػػػػاـ امػػػػا أ ان ة الػػػػيت تشػػػػكل عائقػػػػيدراؾ األبػػػػباب الرئيسػػػػإبعػػػػد  الادلسػػػػتدامةت كلػػػػ  يػػػػتو ذلػػػػ  إ
 .1يكولوجياإل

جػػدكؿ خػػالؿ مػػ   1992يف عػػاـ   بالبيئػػة كالتوميػػةمػػاتر األمػػو ادلتحػػدة ادلعػػينذلػػ  عتمػػد اكلقػػد 
اذلشةات كسبيل لبح  اإليكولوجية دارة الواو إادلستدامة للجباؿ وواف االتومية ت    ع21أعماؿ القرف 

 .ع البيولوجيبتدامة التوو ا فظ ك  لياتآيكولوجي اجلبلي كتعزيز القة بل ااافاة علمل الوااـ اإلالع

مػام  28بتػاريخ : تفاقيػة الكاربػاتالػب ك تفاقيػة اآلاتنػوع البيولػوجي ك تفاقية الامذكرة تعاكف بين  -5
تفاقيػػة الػػذ ك تفاقيػػة اآلاتفاقيػػة محايػػة التوػػوع البيولػػوجي ك امانػػة أبػػل  تفػػاهو ف مت توقيػػ  مػػيكرةيف بػػو  2008

كصػػػع شػػػامل جلميػػػ   إعطػػػاءة مػػػ  جػػػل  ديػػػد الومػػػوذج القػػػانوين حلمايػػػة ادلوػػػاطق اجلبليػػػأمػػػ   تالكاربػػػات
رلمػػوع التػػدابري  يفادلاػػاهر الطبيعيػػة ادلتعلقػػة هبػػيا الواػػاـ ككيفيػػات تقييمهػػا كجردهػػات كالبحػػ  مقابػػل ذلػػ  

 .2ات ادلتعلقة باحلمايةجراءالقانونية كاإل

لقطاعػػػػات السيابػػػػية ك ديػػػػد موػػػػب جػػػػاء فيهػػػػا   تعزيػػػػز التعػػػػاكف كتوسػػػػيق السيابػػػػات بػػػػل سلتلػػػػق اك 
كقػػػػد خرجػػػػ  ت  مجيػػػػ  اجلهػػػػات  بػػػػضاتيجيات ادلشػػػػضكة للتوميػػػػة ادلسػػػػتدامة كتفعيػػػػل موتػػػػدل احلػػػػوار بػػػػللإل

د البيولػػوجي الػػيم ػلويػػه ادلتعلقػػة بتثمػػل ادلوػػاطق اجلبليػػة كااافاػػة علػػمل ادلػػور  لجموعػػة مػػ  التػػدابري ادلشػػضكة
داريػة عالجيػة ككقائيػة مػ  تعزيػز إ ليػاتآ قت كتفعيػل الشػراكة ادلابسػية كخلػزلميات جبليػة إقامةع  طريق 

 .3طق اجلبلية خاصة يف رلاؿ السيا ةكخلق مصادر لتمويل مشاري  تثمل ادلوا

                                                 
العقبػات  وميػة ادلسػتدامة للجبػاؿ كتقػدًن ادلسػاعدة للبلػداف اجلبليػة الفقػرية للتغلػذ علػملت التa/60 /488/add5قرار اجلمعيػة العامػة لألمػو ادلتحػدة رقػو  -1

 .3ت ص 2005ديسمب  13يكولوجيت تقرير اللجوة الثانيةت قتصادم كاالجتماعي االالقائمة يف اجملالل اال

2- Mircea Dutu, op Cit, 306. 
3  - Ibid, p 307. 
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لػ  بعلػها م  حلمايػة ادلوػاطق اجلبليػة الػيت ك ان دكليػ ان قانونيػ ان طػار إالو ػائق الدكليػة لتاِف شكل  هيه با
طػػار التوايمػػي كادلابسػػيت لكػػ  بػػالرغو مػػ  ذلػػ  نشػػهد العديػػد مػػ  التجػػاكزات مػػا يتعلػػق باإلالػػبعض في

كجػػود العديػػد مػػ  البكتكػػوالت مػػ   فسػػر األمػر الػػيم تاخلطػرية علػػمل مسػػتول احلفػػاظ علػػمل الوبػػط اجلبلػػي
ت كيبقػمل نقػص التصػديق ان ليهػا بػابقإديل بعػض القواعػد الػيت مت التطػرؽ ك تعػأجل كة  قواعد مستحد ة أ

 يبطئ توفييها كاحلصوؿ علمل الوتائ  ادلطلوبة. كأمر يعطل أتفاقيات علمل هيه اال

  يةالجبل المناطق لحماية لقانوني الوطنيثانيا: النظاـ ا
نػػه هتػػدؼ أييػػ  مت الػػوص علػمل  تاإلقلػيوهتيئػػة قػػانوف ـ ادلوػػاطق اجلبليػػة بأ كػارتػػبط التكفػل بالقػد 

ت كلوجػذ ييكولوجي اجلبلػُف التكفل بالوااـ اإلإكاخلاصة بادلواطق اجلبلية اإلقليو  كاـ ادلتعلقة بتهيئة األ
وف حلمايػة ادلوػاطق اجلبليػة صػدر ادلشػرع اجلزائػرم قػانأ 1كتوميتػه ادلسػتدامةاإلقليو هتيئة م  قانوف  43ادلادة 
 خالفػػان  هػػا ادلسػػتدامةتتميوايػػة ادلوػػاطق اجلبليػػة كتأهيلهػػا كت كػػاـ ادلطبقػػة يف ميػػداف محُف  ديػػد األإؼ يهػػد

إيػاه مػ   معتػبان لية يف قػانوف محايػة كابتصػالح البيئػةت يم ةم  قواعد محاية ادلواطق اجلبللمشرع ادلغر  ال
محايػة التوػوع بػضاتيجية توفيػيا إل نوفالفلاءات الطبيعيػة الػيت ختلػ  للقواعػد ادلوصػوص عليهػا يف هػيا القػا

 .2موها  الوااـ اجلبلي جزءان ًب تى عٍ اليت تػى اإليكولوجية ءات الطبيعية اليم يلو ادلواطق كالفلا تالبيولوجي

ككفقػػػا دلقػػػايية  تضلػػػدارمل ادلقػػػايية اجلغرافيػػػة كػػػالعلو كاالعلػػػان كيػػػتو تصػػػويع ادلوػػػاطق اجلبليػػػة بوػػػاء 
كانية ادلوجػػػػودة علػػػػمل هػػػػيه الػػػػواو مػػػػ  الكثافػػػػة السػػػػاإلقلػػػػيو امػػػػل هتيئػػػػة كالبيئػػػػي كعو قتصػػػػادم التجػػػػانة اال
مواطق بفوح اجلباؿ كموػاطق ُف مواطق جبلية عالية كمواطق متوبطة العلو ك إتصوع  ت  ي اإليكولوجية

 .3رلاكرة

تأهيلهػػػا إعػػػادة ة الػػػيت ختلػػػ  لرعايػػػة خاصػػػة مػػػ   يػػػ  ادلشػػػرع طبيعػػػة ادلوػػػاطق اجلبليػػػ  ػػػددكمػػػا 
 :4ئة كالتعمري فيتو التكفل لا يليا كفقا أل كاـ قانوف التهيكتثميوها كتوميته

                                                 
 ُف:إ كاـ ترمي أخي ترتيبات ك أإلقليو كتوميته ادلستدامة هداؼ هتيئة اأ  يقتلي  قيق  صتو -1
السػػابق ت 20-01 رقػػو قػانوفالمػػ   43وهػػات   ادلػادة محايػة الفلػػاءات احلسابػة الػػيت هػي السػػا ل كادلرتفعػات اجلبليػػة كالسػهوب كادلوػػاطق الصػحراكية كتثمي -

 اليكر.
 السابق اليكر.ت 11-03 رقو قانوفم  ال ت37ادلادة  -2
 السابق اليكر.ت 03-04 رقو قانوفم  ال ت01ة ادلاد -3
 م  نفة القانوف.ت 03ادلادة  -4
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 هشاشة ادلواطق اجلبلية ككيا طبيعتها احلسابةت -
 ضلدارتاإل كأك اجلغرايف اليم يسببه العلو أئق الطبيعي العا -
 تةالطاب  التوموم ادلستداـ للمواطق اجلبلي -
 الطاب  البشرم. -

 يكولػوجي اجلبلػػي يفجعيػة القانونيػػة حلمايػة الواػػاـ اإليػػة ادلر كبالتػاِف يعتػػب قػانوف محايػػة ادلوػاطق اجلبل
خطػيط كشػػركط التكفػل هبػػيا يع كالتو كػػاـ القانونيػة ادلتعلقػػة بالتصػييػ  تلػػم  رلموعػة مػ  األ تاجلزائػر

اعية الكػػػػػبل ادلشػػػػػاري  الصػػػػػو إقامػػػػػةنتهاكػػػػػات اخلطػػػػػرية كيكولػػػػػوجي اذلػػػػػاـت خاصػػػػػة يف رػػػػػل االالوبػػػػػط اإل
  شركعة.ادل غريكالوشاطات البشرية 

 الساحليةالمناطق ا طار القانوني لحماية الفرع الثالث: 
مػػػر قليمهػػػات األمتػػػداد إة التوػػػوع البيولػػػوجي ادلوجػػود علػػػمل اعليػػػة كبػػرية حلمايػػػكؿ السػػػا لية أالػػػدي  تػػوِف

للمػػػوارد  ة ادلسػػػتدامةيػػػ قيػػػق التوم جػػػلمػػػ  أالدكليػػػة تفاقيػػػات لػػػيم يفػػػرض عليهػػػا دخػػػوؿ بلسػػػلة مػػػ  االا
حلمايػة السػا ل تشػريعات الػدكؿ الػيت تطػل علػمل  الواػاـ القػانوينالبح  يف  يشملك  تالسا لية البيولوجية

تفاقيػة دكليػة تعػم ا دعتبار أنػه ال يوجػبا لية تابعة إلقليمهات علمل ا ان اليت تشكل مواطق الوجهات البحرية
ايػػة البيئػػة تفاقيػػة محعلػػمل مسػػتول الصػػكوؾ الدكليػػة عوةػػته ايمايػػة السػػا ل بشػػكل خػػاصت هػػيا الفػػراغ 

اإلطػػار القػػانوين الػػدكِف حلمايػػة ت هػػيا مػػا يفػػرض درابػػة 20031البحريػػة كادلوطقػػة السػػا لية ادلوقعػػة بػػوة 
  ) انيا(. الوااـ القانوين الوطين حلماية السا لكإُف  )أكال(تادلوطقة السا لية 

 
 
 
 

                                                 
ر ماتر ادلفوةل للدكؿ السا لية دلوطقة البحر ادلتوبط حلماية البح1982فباير 12تفاقية برشلونة( يف امحاية البحر ادلتوبط م  التلوث )تفاقية اعتمد أي  -1

 1990جويلية  10تفاقية األصلية بوابطة التعديالت ادلعتمدة يف ت كمت تعديل اال1982فباير  16يف تفاقية ذ االكبدأ نفات ادلتوبطت اليم عقد يف برشلونة
كبػػدأ نفػػاذ  تجويليػػة 10-09ادلتوبػػط مػػ  التلػػوث كبركتوكوالهتػػات الػػيم عقػػد يف برشػػلونة يف الفػػضة  األبػػيض تفاقيػػة محايػػة البحػػرامػػ  قبػػل مػػاتر ادلفوةػػل يف 

ت الو يقػػػػػة رقػػػػػو 2003جويليػػػػػة   09يف “ تفاقيػػػػػة محايػػػػػة البيئػػػػػة البحريػػػػػة كادلوطقػػػػػة السػػػػػا لية للبحػػػػػر ادلتوبػػػػػطا”دلػػػػػةت الػػػػػيت بػػػػػجل  علػػػػػمل أ ػػػػػا ة ادلعتفاقيػػػػػاال
UNEP(OCA)/MED IG6 ). 
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 لحماية المنطقة الساحلية  الدكليالقانوني طار أكال: ا 
محايػػة التوػػوع شػػمل ادلوػػاطق السػػا لية الػػيت ت عديػػد مػػ  الو ػػائق الدكليػػة حلمايػػةكجػػود الغػػرار علػػمل 

دلػػا  حلمايػػة السػػا ل ذلػػ  قانونيػػان  ان تعػػد ظلوذجػػ 1البيئػػة البحريػػة كادلوطقػػة السػػا لية تفاقيػػةإال أف ا تالبيولػػوجي
انوين ناػػاـ قػػ إقامػػةعلػػمل كجػػوب  هػػامو 2كُف فقػػرة وصػػ  ادلػػادة األف ت كػػاـ قانونيػػة خاصػػةتلػػموته مػػ  أ

ادلوػاطق  علػمل تفاقيػةؽلتد تطبيق االك  عتبارها م  ادلواطق الغوية بادلوارد البيولوجيةتحلماية ادلوطقة السا لية با
تفاقيػة أف غلػوز ألم بركتوكػوؿ متصػل هبػيه االكمػا ت  عرفها كل طرؼ متعاقػد داخػل أراةػيهالسا لية كما ي

يل  ناػاـ دكِف يشػمل رلموعػة مػ  عتػبت بػت كأي عػلالبكتوكػوؿ ادل ؽلد التغطية اجلغرافية لتوطبػق علػمل ذلػ 
 .2مهات داخل ادلواطق السا لية كتوا كاـ القانونية اليت تلبط التصرفااأل

موفػػردة أك علػػمل ضلػػو مشػػضؾت كافػػة التػػدابري ادلوابػػبة  تتخػػي األطػػراؼ ادلتعاقػػدةبػػاس كعلػػمل هػػيا األ
للحياة احليوانية  كيل  األنواع البيةدرة كاذلشةت  الوااإليكولوجية نة التووع البيولوجي كاألنامة كصيا حلماية

السػا ليةت غػري أف هػيه ادلوطقػة  يف كموائلهػا نقػراضالة أك ادلهػددة أك ادلعرةػة ليستوفكالوباتية الوادرة أك ادل
ات لتزامػػػمشلتهػػػا اال ت كلكػػػ بدقػػػة  كػػػاـ اخلاصػػػة يمايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي السػػػا ليتفاقيػػػة َف  ػػػدد األاال

جػل محايػة ادلػوارد البيولوجيػة السػا لية متعاقػد التقيػد هبػا كتوفيػيها مػ  أ يت غلػذ علػمل كػل طػرؼالػالعامةت 
 بيض ادلتوبط.بوا ل البحر األادلوجودة علمل 

وجهػة حلمايػة البيئػة البحريػة ادلتفاقية اال لتزامات اليت جاءت هبااالعلمل الرغو م  : لتزامات العامةاال -2
حلماية غري كافية عتبت أ كامها يي  أي  تتض ادلتوبط م  كافة ادلماربابيللبحر األكادلوطقة السا لية 

خاصػػة مػػ   تفاقيػػة محايػػة التوػػوع البيولػػوجيا الػػيت كةػػعتها  ػػا تشػػبه تلػػ ت غػػري أالتوػػوع البيولػػوجي السػػا لي
 .3لة اليقل العلميكمسأ ي ر البيئقويات ادلتعلقة بدرابة اخلطر كاألت ي  تبين ال

                                                 
وؿ البحػرت كمػا أ ػا كثػريان هي ادلواطق اليت تتالقمل عودها مياه البحار كاايطات بكتل القاراتت كقد تاهر السوا ل علمل هيئة نطاقات ةيقة تتد علػمل طػ -1

رت أمػا يف  الػة ما تتد إُف جانذ ميػاه البحػر مباشػرة ييػ  توحصػر بػل أخفػض موسػوب دليػاه ادلػد كبػل قواعػد احلػوائط ادلرتفعػة الػيت قػد تطػل علػمل ميػاه البحػ
مػواج كالتيػارات البحريػة العاصػفة إذا كػاف السػا ل بػهليان ه ادلد كأعلمل نقطة تػأ ر لياه األايلسا ل احلقيقي بل أخفض موسوب دلالسوا ل السهلية فيوحصر ا

كيتقهقػر عوػه يف  موخفلانت أما بيع البحر فيقصد به اخلط اليم تلتقي عوده مياه البحر باألرض اليابسةت كهو خط متغري إذ يتقدـ ضلػو اليػابة يف فػضة ادلػد
 لسا ليةت مرج  بابق.ت اتفاقية محاية البيئة البحرية كادلوطقة ا01ت ادلادة فضة اجلزر

 ادلرج  نفسه.ت 02فقرة  01ادة ادل -2
 ت ادلرج  نفسه.02 ادلادة -3
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أل كػػػاـ هػػػيه  عاقػػػدةت موفػػػردة أك علػػػمل ضلػػػو مشػػػضؾت كافػػػة التػػػدابري ادلوابػػػبة طبقػػػان تتخػػػي األطػػػراؼ ادلت -
توبػػػط البحػػر ادل فيهػػا دلوػػػ  التلػػوث يف موطقػػة أطػػراؼ تعتػػبالػػػيت ك  تتفاقيػػة كالبكتوكػػوالت قيػػد الوفػػاذاال

 ية كصيانتها يف تل البحر  مدل شلك  كمحاية البيئة ملأقص كمكافحته كالقلاء عليه إُف كالتخفيع موه
 .1للمساعلة يف التومية ادلستدامة ادلوطقة كذل 

كتواصػػػل السػػػعي  ختػػػاذ التػػػدابري ادلوابػػػبة لتوفيػػػي خطػػػة عمػػػل البحػػػر ادلتوبػػػطاتلتػػػـز األطػػػراؼ ادلتعاقػػػدة ب -
متكامل مػ  عمليػة التوميػة لتلبيػة  كجزءادلتوبط  الطبيعية يف موطقة البحر حلماية البيئة البحرية كادلوارد 

 ادلسػػػتدامةت التوميػػػة أهػػػداؼ توفيػػػي كلغػػػرض تاةػػػرة كادلقبلػػػة علػػػمل ضلػػػو موصػػػعؿ احل تياجػػػات األجيػػػاا
ة يف للتومية ادلستدامة ادلوشأ وة البحر ادلتوبطجل توصيات الكامل عتباراال ادلتعاقدة يف تأخي األطراؼ

 .2خطة عمل البحر ادلتوبط إطار

األطػراؼ  وطقة البحػر ادلتوبػطت تقػـوكادلساعلة يف التومية ادلستدامة دلكتووعها البيولوجي كحلماية البيئة 
 ادلتعاقدة:

دائػػػو كأف  بتطبيػػقت طبقػػػا لقػػػدراهتات مبػػػدأ احلػػػير الػػػيم يسػػػتود علػػػمل كجػػػود هتديػػػدات خطػػػرية أك ةػػػرر - أ
دلوػػػ   للتكػػػاليع ختػػػاذ تػػػدابري ذات مردكديػػػةالتأجيػػػل  علمػػػي كامػػػل ال يسػػػتخدـ كسػػػبذ فتقػػػار إُف يقػػػلاال

 تتدهور البيئة

كتػػػدابري مكافحتػػػه  دللػػػوثت الػػػيم يسػػػتود علػػػمل أف تكػػػاليع موػػػ  التلػػػوثبتطبيػػػق مبػػػدأ الغػػػـر علػػػمل ا  - ب
 تم  إيالء العواية للمصلحة العامةموه يتحملها ادللوثت  كالتخفيع

علػػمل  كبػػريان  ةػػاران  تسػػبذ أ ػػران  ةػػطالع بتقيػػيو األ ػػر البيئػػي لألنشػػطة ادلقض ػػة الػػيت مػػ  ااتمػػل أفباال  - ت
كفيمػا بػل الػدكؿ  هػابتشػجي  التعػاكف بيو تدلعويػةالوطويػة ا اتالبيئة البحرية اليت ختلػ  لضخػيص مػ  السػلط

بػػػيطرهتا الػػيت قػػػد  لػػيت تقػػػ   ػػ  كاليتهػػػا القلػػائية أكادلتعلقػػة باألنشػػػطة ا ات تقيػػػيو األ ػػر البيئػػػيإجػػراءيف 
القلػائيةت  علمل البيئة البحرية لدكؿ أخرل أك يف مواطق تق  خلع  ػدكد كاليتهػا كبري  أ ر ةار يكوف ذلا

 تكتبادؿ للمعلومات كمشاكرات طاراتخإ علمل أباس

اإليكولوجيػػػة مصػػػاٌف ادلوػػػاطق  ادلتكاملػػػة للموػػػاطق السػػػا ليةت مػػػ  أخػػػي محايػػػةاإلدارة لتزاـ بتعزيػػػز بػػػاال -ت
 عتبار.الطبيعية يف عل اال بتخداـ الوطين للمواردكادلوارر الطبيعية كاال

                                                 
 اتفاقية محاية البيئة البحرية كادلوطقة السا ليةت مرج  بابق.م  ت 01نفة ادلادة فقرة  -1
 ادلرج  نفسه.ت 02نفة ادلادة فقرة  -2
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 اليت نصػ  عليهػات لتزاماتبااللية التقييد ية ادلوطقة السا تفاقية محاتلمو  ا لتزامات الخاصة:اال -2
مػػات اخلاصػػة التز ت كتعتػػب هػػيه االرالػػيم يعرةػػها للتػػدهو  ك اخلطػػرخاصػػة يف  ػػاؿ معرفػػة مصػػدر التلػػوث أ

ُف تعػػريض التوػػوع البيولػػوجي السػػا لي للخطػػر كنػػيكر لثابػػة أ كػػاـ قانونيػػة دلواجهػػة األبػػباب الػػيت تػػادم إ
  :1موها

تتخػػػي  :لقػػػاء النفايػػػات مػػػن السػػػفن كالطػػػائرات أك الترميػػػد فػػػي البحػػػراجم عػػػن إالتلػػػوث النَّػػػ -2-1
مػػدل  ملعليػػه إُف أقصػػ األطػػراؼ ادلتعاقػػدة كافػػة التػػدابري دلوػػ  التلػػوث كالتخفيػػع موػػه كمكافحتػػه كالقلػػاء

 .2السف  كالطائرات أك الضميد يف البحر  لقاء ماليم يتسبذ فيه اإل تدلتوبطشلك  يف موطقة البحر ا

مػػػ  القػػػانوف الػػػدكِف دلوػػػ   ملشػػػاتتخػػػي األطػػػراؼ ادلتعاقػػػدة كافػػػة التػػػدابري الػػػيت تتم :السػػػفن نالتلػػػوث مػػػ -أ
الػػيم  ادلتوبػػط البحػػر موطقػػة يف شلكػػ  مػػدل ملأقصػػ إُف عليػػه موػػه كمكافحتػػه كالقلػػاء كالتخفيػػع التلػػوث

ا للقواعػػد ادلعػػضؼ هبػػ كةػػماف التوفيػػي الفعػػاؿ يف تلػػ  ادلوطقػػة تتتسػبذ فيػػه عمليػػات التصػػريع مػػ  السػػف 
 .3عامة علمل الصعيد الدكِف ادلتعلقة لكافحة هيا الووع م  التلوث

تتخػي : القػارم كقػاع البحػر كتربتػو التحتيػة سػتغالؿ الرصػيفاستكشػاؼ ك اجم عػن التلوث النا -ب
 ملكالقلػػاء عليػػه إُف أقصػػ األطػػراؼ ادلتعاقػػدة كافػػة التػػدابري ادلوابػػبة دلوػػ  التلػػوث كالتخفيػػع موػػه كمكافحتػػه

القػػارم كقػػاع  بػػتغالؿ الرصػػيعابتكشػػاؼ ك ا موطقػػة البحػػر ادلتوبػػط الوػػاجو عػ  عمليػػات مػدل شلكػػ  يف
  .4البحر كتربته التحتية

تتخي األطراؼ ادلتعاقدة كافة التدابري ادلواببة دلوػ  التلػوث كالتخفيػع موػه التلوث من مصادر برية:  -ج
للتقليػػل  ان كتلػػ  كتوفػي خططػػ تمػػدل شلكػ  يف موطقػػة البحػر ادلتوبػػط ملكالقلػػاء عليػه إُف أقصػػه كمكافحتػ

كتوطبػق هػيه  الواشػئة عػ  مصػادر بريػةع  الضاكو كالقلاء التدرغلي علمل ادلواد السامة كادلداكمة كادلساكلة 
مباشػػرة مػػ  سلػػارج  يكػػوف ذلػػ  كالػػيم تراةػػي األطػػراؼآالتلػػوث مػػ  مصػػادر بريػػة ناشػػئة يف  علػػمل التػػدابري

غػػري مباشػػرة مػػ  خػػالؿ األ ػػار أك القوػػوات أك أك  تيالتصػػريع يف البحػػر أك مػػ  خػػالؿ الػػتخلص السػػا ل
                                                 

 ة السا ليةت مرج  بابق.اتفاقية محاية البيئة البحرية كادلوطقم  ت 04ادلادة  -1
 ت ادلرج  نفسه.05ادلادة  -2
 ادلرج  نفسه.ت 06ادلادة  -3
 ادلرج  نفسه.ت 07ادلادة  -4
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ت كتشػػمل رلػػارم ادليػػاه اجلوفيػػة أك مػػ  خػػالؿ اجلريػػاف السػػطحي للمػػاء رلػػارم ادليػػاه األخػػرلت لػػا يف ذلػػ 
 .1علمل التلوث م  مصادر برية موقولة جوان  يلاأ

ألطػػراؼ تتخػػي ا: التلػػوث النػػاجم عػػن نقػػل النفايػػات الخطػػرة كالػػتخلص منهػػا عبػػر الحػػدكد -2-2
مػدل  ملكالقلػاء عليػه إُف أقصػ ادلتعاقدة كافة التدابري ادلوابػبة دلوػ  تلػوث البيئػة كالتخفيػع موػه كمكافحتػه

عمليػػات الوقػػل عػػب احلػػدكد كخفػػض  موهػػا عػػب نقػػل الوفايػػات اخلطػػرة كالػػتخلص شلكػػ  الػػيم يتسػػبذ يف
 .2 د شلك  كالقلاء عليها كلما كاف ذل  شلكوان  احلدكد إُف أدىن

ختػػػاذ التػػػدابري اتتعػػػاكف األطػػػراؼ ادلتعاقػػػدة يف  :لتعػػػاكف فػػػي معالجػػػة حػػػاالت التلػػػوث الطارئػػػةا -2-3
 أك موطقػػػة البحػػر ادلتوبػػػطت مهمػػػا كانػػػ  أبػػػباهبات كاخلفػػػض اللػػركرية دلعاجلػػػة  ػػػاالت التلػػػوث الطارئػػػة يف

 طارئػػة يف طػػرؼ متعاقػػدت عوػػد علمػػه بػػأم  الػػة تلػػوث يقػػـو أمت ك القلػػاء علػػمل اللػػرر الوػػاجو عػػ  ذلػػ 
مػػػ   طػػػرؼ أم ت إمػػػا مػػػ  خػػػالؿ ادلوامػػػة أك مباشػػػرةادلوامػػػة بأخطػػػار بطػػػاءإدكف  موطقػػػة البحػػػر ادلتوبػػػط

 .3ػلتمل أف يتأ ر يالة الطوارئ هيه ادلتعاقد األطراؼ

علػػمل  لوةػػ   ػػد جلميػػ  احلػػوادث الػػيت تطػػرأ جػػل التعػػاكفكيفػػرض ذلػػ  علػػمل الػػدكؿ التحػػرؾ مػػ  أ
خػػػرل يقػػػ  علػػػمل الػػػدكؿ الػػػيت لػػػديها موػػػاطق السػػػا ليةت كمػػػ  جهػػػة ألل بػػػريان ك  كتشػػػكل هتديػػػدان  البيئػػػة البحريػػػة

 ةختػاذ التػدابري الالزمػة حلمايػة ادلػوارد البيولوجيػجػل األدلختصة أك الدكؿ األطراؼ هات امعلومات تبلي  اجل
 . 4ادلوجودة

ع وػػو تعتػػب ادلوػػاطق السػػا لية مػػ  ادلوػػاطق الغويػػة يمايػػة الت :السػػاحلي حمايػػة التنػػوع البيولػػوجي -2-4
تفاقية رلموعة م  التدابري اخلاصػة يمايتػهت خاصػة عوػدما يتعػرض خلطػر البيولوجيت كلقد كةع  هيه اال

                                                 
 اتفاقية محاية البيئة البحرية كادلوطقة السا ليةت مرج  بابق.م  ت 08ادلادة  -1

 ت ادلرج  نفسه.09ادلادة  -2
 ادلرج  نفسه.ت 02فقرة  نفة ادلادة  -3

4  - A.C. KISS - "La convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution". 
revue Juridique de l'Environnement, N° 2, 1977, p 154. 
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بحريػػة كادلماربػػات كثػػر ادلوػػاطق ادلعرةػػة للحػػوادث العتبػػار أف هػػيه ادلوػػاطق مػػ  أالتغيػػري كاالنقػػراض علػػمل ا
 .1قليمهعلمل امتداد إ لي ادلوجودبالتاِف يلتـز كل طرؼ يف محاية التووع البيولوجي السا قانونيةت الغري 

القانونيػػة حلمايػػة السػػا ل  اآلليػػاتتفاقيػػة محايػػة البيئػػة البحريػػة كادلوطقػػة السػػا لية مجيػػ  َف تػػدرؾ ا
كال  ػػ  شػػركط الرقابػػة ادلتعلقػػة بالبوػػاء قػػرب ادلوػػاطق السػػا لية  تاليػػآكتووعػػه البيولػػوجيت فلػػو تػػوص علػػمل 

ة التلػوث كمحايػة قية كان  يف األصل كقبل تعديلها مووطة لحاربتفاالعتبار أف هيه اادلوش ت علمل ا إقامة
كجاءت  تيكولوجي السا ليختصص بشكل أصلي حلماية الوااـ اإلكما أ ا َف بيض ادلتوبطت  البحر األ

تفاقيػػػات الدكليػػػػة كعليهػػػا َف صلػػػػد يف االكة بػػػل محايػػػػة البيئػػػة البحريػػػػة كادلوطقػػػة السػػػػا ليةت ض  كامهػػػا مشػػػػأ
 .بشكل كامل ونية الالزمة حلمايتهقواعد القانال

 لحماية الساحل  وطني: النظاـ القانوني الثانيا
كػد بػيل  ختصيصػه لكػل ت ليا 2002حلماية الفلاء السا لي بػوة  أصدر ادلشرع اجلزائرم قانونان 

يهػػدؼ هػػيا القػػانوف إُف ت ك 2يلػػاألمػػر الػػيم بػػايره ادلشػػرع ادلغػػر  أا ناػػاـ قػػانوين خػػاص بػػه فلػػاء طبيعػػي
العالقػة البيئيػة الطبيعيػة كالبيولوجيػة بػل  ربطالػيت تػ لٍ واصيػتى عتبػاره موطقػة اية البيئية للشريط السا لي بحلماا
غػػػري أنػػػه كػػػال ت 3كتشػػػمل احلمايػػػة البيئيػػػة باخلصػػػوص باشػػػر بيوهمػػػاادلغػػػري ألرض كالبحػػػر كالتػػػأ ري ادلباشػػػر ك ا

تفيػػػػل بػػػػيكر مػػػػا يػػػػدخل يف مكونػػػػات بالسػػػػا ل مك خاصػػػػان  التشػػػػريعل ادلغػػػػر  كاجلزائػػػػرم َف يعطيػػػػا تعريفػػػػان 
 :  سلتلفة 4كلك  لصطلحات السا ل

 ت ادلفصولة ع  الشاطئ بسهل با ليبفوح الركا  كاجلباؿ ادلرئية م  البحرت كغري -
ليهػػا ميػػاه مػػ  أعلػػمل نقطػػة تصػػل إ بتػػداءان  ػػة كيلمػػومضات االسػػهوؿ السػػا لية الػػيت يقػػل عمقهػػا عػػ   ال -

 تالبحر
 تكامل األمجات الغابية -

                                                 
 .ية كادلوطقة السا ليةت مرج  بابقتفاقية محاية البيئة البحر ات 10ادلادة  -1
 . 2012ت لسوة 6384عدد  ت ج ر ـادلتعلق بالسا ل 12-81بتوفيي القانوف رقو  2015يوليو  16صادر يف  1.15.87رهري شريع رقو  -2
 .السابق اليكرت 02-02 رقو قانوفم  ال ت07ادلادة  -3

ت جػػزء موػػدم  للسػػا لت شػػريط كثبػػاين بػػا ليت  جػػز ميػػاه البحػػرت (جػػزء بػػرمت جػػزء يػػرمعرفػػه ادلشػػرع ادلغػػر  لػػدلوؿ ادلصػػطلحات التاليػػة: السػػا ل ) -4
 .السابق اليكرت 1.15.87ت رهري شريع رقو 02شط البحرت تلوث السا لت القيؼ كالتهيئةت ادلادة  ت الردـيعت الرص
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ليها ميػاه م  أعلمل نقطة تصل إ ان بتداءموها يف السا ل ا جزءه  ها اليت يق ل ادلواطق الرطبة كشواطئً كام -
 البحرت

 .ك تارؼليان أ  قافيان  أك  مل طابعان ادلواق  اليت تلو موارر طبيعيةت  -

يػ   يعتب السا ل موطقة بػيادية للدكلػة اجلزائريػةت : من التلوثحماية المنطقة الساحلية تدابير  -1
 ػوادث ااركقػات بػواء كانػ  عليػه خاصػة مػ   مػ  مجيػ  احلػوادث الػيت تشػكل خطػران تعمل علمل محايتػه 

م موتجػػػات أك مػػػواد مػػػ  ااركقػػػات أك أك جويػػػة الػػػيت تتسػػػبذ يف تسػػػرب كثيػػػع يف البحػػػر بريػػػة أك يريػػػة أ
لػػػػػمل بالوبػػػػط البحػػػػرم كبأعمػػػػاؽ البحػػػػار كع ان ةػػػػرار ك كشػػػػي  يلحػػػػػق أك/أ جسػػػػيمان  خػػػػرل تشػػػػكل خطػػػػران أ

 .1السوا ل

 يػػ  تعمػػل علػػمل تػػوفري مجيػػ  مايػػة السػػا ل كالبحػػر مػػ  التلػػوثت حل ان نشػػا ادلشػػرع اجلزائػػرم جلانػػأكلقػػد 
 ةللوقايػػة مػػ  التلػػوث لختلػػع مصػػادرهت كمػػا تشػػارؾ يف صػػياغة ادلخططػػات ادلتعلقػػ اإلمكانيػػاتالوبػػائل ك 

اث جلػػػاف كالئيػػػة كجهويػػػة ككطويػػػة لكافحػػػة التلػػػوث الواقػػػ  يف ادلوطقػػػة السػػػا لية كالبحريػػػةت كقػػػد مت ابػػػتحد
 .2مانة دائمة مهمتها رصد مجي  ادلعلومات اخلاصة بادلوطقة السا ليةكأ

ربـو ادللقد  دد : حماية المنطقة الساحلية من غمر النفايات بواسطة السفن كالطائراتتدابير  -2
أنػػػه َف يسػػػمح بغمػػػر  ادلتعلػػػق بغمػػػر الوفايػػػات بوابػػػطة السػػػف  كالطػػػائرات الوفايػػػات ادلموػػػوع غمرهػػػات كمػػػا

كذلػػ  بعػػد  تال بعػػد احلصػػوؿ علػػمل رخصػػة مػػ  ادلصػػاٌف ادلختصػػةلوفايػػات مػػ  طػػرؼ السػػف  كالطػػائرات إا
تأكػػد الدرابػػة التحليػػل العلمػػي ذلػػا كالتأكػػد مػػ  عػػدـ خطورهتػػا علػػمل البيئػػة السػػا لية كالبحريػػةت مػػ   إجػػراء

ف هػػيا ادلربػػـو َف يوةػػح كيفيػػات أا ك ديػػد كميتهػػا بشػػكل دقيػػقت غػػري جيػػدا مػػ  الوفايػػات ادلػػراد غمرهػػ
 . 3الغمر كترؾ ذل  للتوايو

                                                 
 ػداث سلططػات ابػتعجالية إتوايو مكافحة التلو ات البحريػة ك ت يتعلق ب2014ببتمب  22ادلارخ يف  268-14توفييم رقو الربـو م  ادلت 01ادلادة  -1

 .2014ت لسوة 58عدد  ج ليل ت ج ر
.م  ت 02ادلادة  -2  نفة ادلربـو
ف تلػوث أ ا ألطػائرات بغمػر الوفايػات الػيت مػ  شػػلدد شركط قيػاـ السػف  كا 1988نوفمب  05ادلارخ يف  228-88 رقو ربـوم  ادلت 10ك 03ادلواد  -3

 .1988ت لسوة 46عدد ج ات ذل  ككيفياتهت ج ر إجراءالبحر ك 
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يكوف السا ل موةوع تدابري محاية كتثمل عامة ألنه يشػمل موطقػة نوعيػة : تدابير حماية الساحل -3
البحريػػػة  كتلػػػو الشػػػاطئ الطبيعػػػي كاجلػػػزر كاجلزيػػػرات كادليػػػاه تتكػػػوف موةػػػوع تػػػدابري محايػػػة كتثمػػػل خاصػػػة

 قليمي كباطوه.إلالداخلية كبطح البحر ا

نشػطة وػ  مجيػ  األ يػ  مت داريػة حلمايػة السػا لاإل اآلليػاترلموعػة مػ  كلقد خص ادلشرع اجلزائرم 
 لػزاـعلػمل ناػاـ الػرخص كاحلاػر كاإليف ذلػ   دان بتمراره علػمل  التػه الطبيعيػة معتمػعلمل ا خطران تشكل اليت 

 ك بالقرب موه.خله أقبة الوشاطات اليت تارس بدالتوايو كمرا قانوف موجه هليجعل مو

 حلمايػػػة السػػػا ل مكتفيػػػان  كطويػػػان  ادلال ػػػظ يف قػػػانوف محايػػػة السػػػا ل اجلزائػػػرم أنػػػه َف يتلػػػم  سلططػػػان 
خػػالع ادلشػرع ادلغػػر  الػيم نػػص علػػمل قلػػيوت كبػيل  يهي الػيم نػػص عليػه قػػانوف هتيئػة اإلبػادلخطط التػػوج

 .1يف قانوف محاية السا لادلخطط الوطين حلماية السا ل 

بشػػكل يػػواو العالقػػة  محايػػة السػػا ل ة كالتعمػػري كقواعػػدقػػانوف التهيئػػقواعػػد اجلزائػػرم  ادلشػػرع ربػػطكمػػا 
لػػاء ف محايػػة الفلػػاءات احلسابػػة لػػا فيهػػا الفأائػػرم يف قػػانوف التهيئػػة كالتعمػػري ادلشػػرع اجلز  عتبت فػػابيوهػػا

 ف الواػاـأعتبػار ات علػمل 2ةكتوميتػه ادلسػتداماإلقلػيو هػداؼ ادلتعلقػة بتهيئػة م  بػل األ ان السا لي يعتب هدف
قلػػيو الدكلػػة كيسػػاهو بشػػكل كبػػري يف تكملػػة بلسػػة التػػوزاف يف الواػػاـ إال يتجػػزأ مػػ   ان السػػا لي يعتػػب جػػزء

التهيئػة كالتعمػري كالػوص علػمل تصػاؿ مػ  قطػاع حلماية ادلواطق السا لية باال ططان البيئيت كالدكلة كةع  سل
طػات التهيئػة كالتعمػريت ييػ  تكػوف الفلػاءات السػا لية  واء صياغة سلطأعتبارات محاية السا ل اكة  

 .3موةوع سلطط توجيهي يسذ التوجيهات ااددة يف ادلخطط الوطين للتهيئة كالتعمري

لتغطيػة مجيػ  األ كػاـ القانونيػة اخلاصػة يمايػة  انوف محاية السا ل لو ده غػري كػاؼو كعليه فإف ق
خرل  لجموعة م  الفركع القانونية األ ربطه ت فكاف لزامان سا ليالوااـ اإليكولوجي ال ادلوارد اليم ػلتويها

فتبػل ريهػا مػ  القػوانيل ذات العالقػةت كقانوف محاية البيئة كاجلبػل كااميػات الطبيعيػة كالتهيئػة كالتعمػري كغ
 .4أف السا ل فلاء متعدد األنامة القانونية فهو إذف قانوف للفلاء كالوشاط معا

                                                 
 .السابق اليكرت 1.15.87 شريع رقوالاهري م  الت 03ادلادة  -1
 السابق اليكر.ت 29-90 رقو قانوفم  الت 43ادلادة  - 2
 .م  نفة القانوف ت44ادلادة  - 3
 .28رشيد هووينت احلماية الراشدة للسا ل يف القانوف اجلزائرمت مرج  بابقت ص  - 4
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 كؿ الباب األ خالصة
ونيػة خاصػة  كػاـ قانأخللػق قواعػد ك  يولػوجي لثابػة  ػدو طار القانوين حلمايػة التوػوع البعتب اإلأي قد ل

 اآلليػات كػاـ ك عػم بتو يػد األةػ  ك يقػة قانونيػة تي ندفاع كبري كمطالبة  قوقية بو اباحلمايةت يف رل كجود 
قبػػل  عتػػبت مر لػػة مػػاأي يكولوجيػػةت ك و اإلاتيػػة كاحليوانيػػة كسلتلػػع الػػوانػػواع الوبألمايػػة احلالقانونيػػة كالتصػػورية 

الت لزيػػػادة  ػػػا صػػػوات بالتسػػػري  يف كةػػػ  هػػػيا الصػػػ  نتيجػػػةهػػػو ادلرا ػػػل الػػػيت تعالػػػ  فيهػػػا األأريػػػو مػػػ  
 عتداءات.ختفاء ككثرة االاال

ُف تو يػد عواصػر إنه يعتب صلاح كبري يف التوصل أبتفاقية المل العاـ لادلطلذ مت  قيقه كصرح األ
 اآلليػػاتتطػػوير  علػػملبػػتمرار اف تعمػػل كبأف الػػدكؿ غلػػذ أك  تته يف ك يقػػة قانونيػػة كا ػػدةصػػياغادلصػػطلح ك 

بػػضاتيجيات كطويػػة خاصػػة يمايػػة مكونػػات إُف صػػياغة خطػػط ك إ إياهػػات داعيػػا ليهػػاإدلتوصػػل ـ اكػػا كاأل
يهػػا تفاقيػػة كأف الوقػػد ادلوجػػه إليه االهػػ علػػملف هػػيا ال ؼلفػػي القصػػور الػػيم ترتػػذ ت غػػري أالتوػػوع البيولػػوجي

يػػػ  الوقػػػاط ادلتعلقػػػة لزامػػػي مػػػ  جهػػػةت كمػػػ  جهػػػة  انيػػػة َف تغطػػػي مجيكمػػػ  يف عػػػدـ إعطائهػػػا الوصػػػع اإل
 تفاقية كتعتب تابعة ذلا.كمال ق تلاؼ إُف اال تمر اليم مت تداركه بعقد برتوكوالباحلماية األ

التسػعيويات تفاقيػة يف ت متأخرة برغو مػ  مصػادقته علػمل االردة فعل ادلشرع اجلزائرم كعادهتا جاء
رغو مػػ  كةػػ  الػػلتوػػوع البيولػػوجي علػػمل يمايػػة ا ان خاصػػ ان القػػرف ادلاةػػيت فلػػو يصػػدر ادلشػػرع اجلزائػػرم قانونػػ

ككجػػود فلسػػفة التخطػػيط ادلتعلػػق بػػالتووع ت حلمايػػة األصػػواؼ كاألنػػواع كالػػواو بتشػػرافيةكطويػػة اإبػػضاتيجية 
فػػضة طويلػػة جػػاء موقػػع  هت كبعػػدرغو مػػ  عػػدـ كةػػو ها إال أ ػػا مسػػ  بعػػض عواصػػر الػػعلػػمل  البيولػػوجي
قانوف خاص بادلوارد البيولوجية ليختلع يف صياغته مػ  مصػطلح التوػوع البيولػوجيت كأف إصدار ادلشرع يف 

 ما تلموته رلرد قواعد تدخليه ال ترقمل لدرجة القواعد القانونية ادلتعلقة بادلوةوع.

مايػػػػة ت خاصػػػػة ي1966 صػػػػدر مواومػػػػة تشػػػػريعية موػػػػي بػػػػوةللمشػػػػرع اجلزائػػػػرم أنػػػػه أ مػػػػا ػلسػػػػذ
يكولوجيػةت كادلميػز أنػه أعطػمل لكػل رلػاؿ أك فلػاء زلمػي نػص قػانوين خػاص الػواو اإلاألصواؼ كاألنواع ك 

 اجملػػاالتيتميػز مػ   يػ  األ كػاـ كالقواعػد القانونيػػة عػ  غػريه مػ  الفلػاءاتت بػػادلوازاة مػ  مػا ؽليػز هػيه 
 .القانوفوود تتحكو يف صياغة ب كبيولوجية م  خصائص جغرافية كفزيائية
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عطائهػا كصػع إاصػر التوػوع البيولػوجي ؽلكػ  ية ادلابسية للحكومة اجلزائرية ادلتعلقػة يمايػة عوؤ الر 
ُف غايػػػة كجػػػود كزارة مسػػػتقلةت ك ػػػ  يف رػػػل إعلػػػمل قطػػػاع محايػػػة البيئػػػة  بفػػػضة التوػػػاكبادلر لػػػة الػػػيت مسيػػػ  

بػػرام  العمػػل ادلتعلقػػة يمايػػة التوػػوع بػػضاديات ك َف نلمػػة مواصػػلة اخلطػػط كاإلاذليكلػػي كالقطػػاعي الثبػػات 
االيػػةت  كأركزيػػة ادل اذليئػػاتك  ػػ  أالقطاعيػػة  الػػبام  اخلاصػػة باذليئػػات ت بػػواءهػػيا إف كجػػدت البيولػػوجي

 ختفاء يف اجلزائر.نقراض كاإلنارا لتزايد معدالت اإل
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 طار التنمية المستدامةوجي في إارم لحماية التنوع البيولدالثاني: التدخل ا الباب 
صػػال يات لوجػػذ ال تمايػػة كصػػيانة التوػػوع البيولػػوجياخلاصػػة ي العديػػد مػػ  الوبػػائلاإلدارة تلػ  

إعطػاء هػيه ادلهػاـ ات ادلموو ة ذلات كهػو مػا عػبت عوػه ديباجػة اتفاقيػة محايػة التوػوع البيولػوجي يف سلطالك 
ع البيولوجيت كفقا إلطار قػانوين كاةػح ػلػدد بدقػة طبيعػة ادلختصة يماية مكونات التوو للجهات اإلدارية 

 تسػػعمل اجلهػػات علػػمل نػػوعل مػػ  الصػػال يات موهػػا الوقائيػػة الػػيت ادلهػػاـ كالصػػال يات ادلموو ػػة ذلػػات مركػػزةن 
هوػاؾ بعػض التػدابري الػيت تقػـو هبػا  ت أموػ  كقػوع اخلطػرت كالعالجيػة بعػد كقػوع اخلطػرادلختصة بوابػطتها دل
ادلتعلقة بالعقاب كمسألة التعويضت اللرر أك شلاربة بعض التدابري األخرل  إلصالحاء اجلهة ادلختصة بو 

 يف  اؿ تعرة  عواصر كمكونات التووع البيولوجي للتغيري.

 دارم مػػ  أهػػو األبػػاليذ فعاليػػة يف محايػػة مكونػػات كعواصػػر التوػػوع البيولػػوجيكيعتػػب التػػدخل اإل
دارم الوقػائي التػدخل اإلابػتباقي كقػائيت نتعػرض فيػه إُف  ت كهو إمػا تػدخل سذ ما تطرق  له االتفاقية

دارم العالجػي حلمايػة التوػوع البيولػوجي ؿ(ت كنتطػرؽ إُف التػدخل اإل)الفصػل األك  حلماية التووع البيولوجي
 )الفصل الثاين(.
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 دارم الوقائي لحماية التنوع البيولوجيالتدخل ا  كؿ:الفصل األ
فاػػػة علػػػمل جػػػل اااألاإلدارة الػػػيت تسػػػتخدمها  التػػػدابري ادلبكػػػرةوقائيػػػة مػػػ  الداريػػػة ليػػػات اإلتعتػػػب اآل

تعػرؼ  مػا كهػي م  أهو ادلرا ػل اخلاصػة بػاحلفظ كالصػيانةتت اليت تعتب البيولوجي تووعالالعواصر الطبيعية ك 
جػػػػل موػػػػ   ػػػػدكث أليف التػػػػدخل ادلبكػػػػر نفراديػػػػة تسػػػػتعمل إ تػػػػدابريدارمت كتاهػػػػر يف شػػػػكل باللػػػػبط اإل

محاية التووع اتفاقية كلقد نص   أ ب  صلاعتهت بلوب يتوابذ م  محاية البيئة بشكل كبريأكهو  تالتدهور
لتوػػػػوع بػػػػتباقية لعواصػػػػر كمكونػػػػات ايف مبادئهػػػػا األبابػػػػية كالتوجيهيػػػػة علػػػػمل تػػػػوفري احلمايػػػػة االالبيولػػػػوجي 

ت يػػوفر محايػػة ليػػااآل العمػػل هبػػيهالفقػػدافت فأك ُف التػػدهور إ ايػػادم هبػػ خطػػرم أالبيولػػوجي قبػػل  ػػدكث 
كم  بل هػيه  تتوازف الوااـ البيئيخالؿ يف ُف اإلإم خطر يادم أسبقة للمحيط كعواصره بغية تفادم م
ت كنتطػػػػرؽ إُف )ادلبحػػػػ  األكؿ( ليػػػػة كقائيػػػػة حلمايػػػػة التوػػػػوع البيولػػػػوجيآناػػػػاـ الضاخػػػػيص  بػػػػوعاًفليػػػػات اآل

 .الثاين( )ادلبح محاية التووع البيولوجي يف  ادلساعدة الوقائية اآلليات
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 لية كقائية لحماية التنوع البيولوجيآنظاـ التراخيص  كؿ:المبحث األ
السػا ة الدكليػة موػي  وقش  علػمللتووع البيولوجي م  ادلواةي  اليت ني حلماية االوقائية لتدابري تعتب ا

للتوػػوع  كاةػػحان  ان دخلطػػورة الوشػػاطات البشػػرية الػػيت تشػػكل هتديػػ ناػػران ك  ت2كقبػػل ذلػػ  بكثػػري 19921بػػوة 
قامػػػػ  زراعػػػػي أك دػػػػارمت  أ  ريػػػػة القيػػػػاـ بػػػػأم نشػػػػاط صػػػػواعي أككجػػػػود مبػػػػدرػػػػل يف  خاصػػػػة البيولػػػػوجي

 اخلاصػة وقائيػةال التدابري كتثل  يف القانونية اليت  كو هيه الوشاطاتت التشريعات بالبح  ع  اللوابط
دلزاكلػػة أم  رخصػػةصػػوؿ علػػمل احل مػػ  خػػالؿ فػػرض تمايػػة التوػػوع البيولػػوجي مػػ  مجلػػة الوشػػاطات اللػػارةي

وصػع بأنػه أم نشػاط يي السابقة علػمل البيولوجيت بغية شلاربة رقابتها بالتووع  ػلتمل أف يلحق ةرران نشاط 
)ادلطلػػػذ  تػػػدابري محايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي مػػػ  الوشػػػاطات اخلطػػػرةت كعليػػػه بػػػوتطرؽ إُف طبيعػػػة خطػػػرة مذ

 )ادلطلذ الثاين(.تووع البيولوجي الضخيص القطاعي حلماية الاألكؿ(ت كنتطرؽ إُف 

 تدابير حماية التنوع البيولوجي من النشاطات الخطرةالمطلب األكؿ: 
نػػه أت التوػػوع البيولػػوجيت علػػمل اعتبػػار يعتػػب ناػػاـ الضاخػػيص تػػدبري كقػػائي حلمايػػة عواصػػر كمكونػػا

يف ذلػػ  ادلوائػػل كالػػواو  ئػػي لػايػوفر احلمايػػة ادلسػػبقة ألصػواؼ الوباتػػات كاحليوانػػات ككػػل عواصػر الواػػاـ البي
ا تػػأ ري ةػػارت ت مػػ  جػػراء الوشػػاطات الػػيت ؽلاربػػها اإلنسػػاف الػػيت ذلػػالدقيقػػة كالكائوػػات احليػػةاإليكولوجيػػة 

يف معرفػػة طبيعػػة الوشػػاط ادلزمػػ   ةمػػ  بسػػط رقابتهػػا ادلسػػبقة ادلتمثلػػاإلدارة كػػ  ؽلي  جػػراءفػػادلركر علػػمل هػػيا اإل
الػػػيت تتػػػوافر علػػػمل أصػػػواؼ كأنػػػواع  تدـ مالئمتػػػه للموطقػػػةالقيػػػاـ بػػػه بػػػواء مػػػ   يػػػ   ديػػػد خطورتػػػه أك عػػػ

 متعددة م  احليوانات كالوباتات زلل شلاربة الوشاط.

تػدابري كؿ(ت ك األفػرع ال)شػعاعية األنشػطة اإلمػ   التوػوع البيولػوجي محايػة تػدابريكعلمل هػيا بػوعاًف 
ايػة التوػوع البيولػوجي مػ  التعػديل تػدابري محثػاين(ت الفػرع ال) م  األنشػطة الكيماكيػةالتووع البيولوجي اية مح

 فرع  ال (.ال)الورا ي 
                                                 

ك يقة رقػو ت 2002نيويورؾ  تت األمو ادلتحدة 2002ببتمب  04 -كت أ 26فريقيات إةت جوهانسبغت جووب تقرير ماتر القمة العادلي للتومية ادلستدام -1
A/CONF.199/20 24ت ص. 

راةػػي الرطبػػة ذات األعليػػة الدكليػػة ال بػػيما بوصػػفها رامسػػار بشػػأف اآلاتفاقيػػة لػػ  علػػمل محايػػة التوػػوع البيولػػوجيت تفاقيػػات الػػيت عمادلقصػػود بػػيل  مجيػػ  اال -2
ت معاهدة ااافاة علمل األنواع ادلهاجرة م  احليوانات 1971ماية الضاث العادلي الثقايف كالطبيعي لسوة تفاقية ادلتعلقة يت اال1971للطيور ادلائية إيراف  موئالن 

 : تفاقيات لا فيها اجلزائر  معاو الدكؿ العربية علمل هيه االت......... كصادق1979الفطرية لسوة 
- SCBD 2009, CITES Secrétariat 2009, CMS 2009, Ramsar Convention Secrétariat 2009, FAO 
2009. 
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 شعاعية  التنوع البيولوجي من األنشطة ا  حمايةتدابير كؿ: الفرع األ
بشػػػكل كبػػػري خػػػالؿ العقػػػود ادلاةػػػية الػػػيت بلغػػػ  درجػػػة مػػػ   شػػػعاعيةاإلخطػػػر التلػػػوث بػػػادلواد ازداد 

كتشػػػكل تػػػدخالت  يف العديػػػد مػػػ  الوشػػػاطاتتيه ادلػػػواد بػػػتعماؿ هػػػاتطػػػور بفعػػػل التكوولوجيػػػا الووكيػػػة ك ال
الواػػاـ البيئػػي كتووعػػه علػػمل  ةماػػاهر خطػػر كبػػري الوشػػاطات اخلطػػرة اإلنسػػاف علػػمل مسػػتول قيامػػه بكثػػري مػػ  

سػػتوياتهت فاهػػرت مصػػادر أخػػرل ذلػػيا اخلطػػر بعػػدما كانػػ  مقتصػػرة علػػمل ادلصػػادر علػػمل مجيػػ  مي البيولػػوجي 
مل  ال ة أنواع األنشطة الكونية كهي عل ل مساكلية  دك هاتف فيها كال يتحمالطبيعية اليت ال دخل لإلنسا

 أمػا ادلصػادر الػيت ذلػا عالقػة بوشػاط تداخػل جسػو اإلنسػاف شعاع الطبيعػياألرةية كاإل شعاعات القشرةإك 
ألغػراض طبيػة كااطػات الووكيػة كالتفجػريات الووكيػة  اإلنساف كيتحمل مساكلية  دك ها تتمثل يف ادلصادر

هر ماات كعليه بيتو التطرؽ إُف 1بكميات تفوؽ اللوابط ااددة شعاعيةتستعمل ادلواد اإلكادلشاري  اليت 
ري محايػػػػػة التوػػػػػوع البيولػػػػػوجي مػػػػػ  تػػػػػداب)أكال(ت كإُف  ادلشػػػػػعة بػػػػػتخداماتمحايػػػػػة التوػػػػػوع البيولػػػػػوجي مػػػػػ  اال

 ) انيا(. ادلشعةبتخدامات اال

 ة المشعحماية التنوع البيولوجي من االستخدامات ىر كال: مظاأ
شػػػعاعية تفرةػػػها العديػػػد مػػػ  اإلبػػػتخدامات ونيػػػة للتوػػػوع البيولػػػوجي مػػػ  خطػػر االف احلمايػػة القانإ

اخلاصػػػػة بلػػػػركرة محايػػػػة األراةػػػػي كالػػػػواو اإليكولوجيػػػػة كسلتلػػػػع األصػػػػواؼ الوباتيػػػػة كاألنػػػػواع  االعتبػػػػارات
بيولػوجي يف األمػور ماػاهر محايػة مكونػات كعواصػر التوػوع ال تتمثػلك  احليوانيػةت كالتوػوع البيولػوجي عمومػات

 :التالية

بسػبذ خلػل اليت كقعػ   نفجار مفاعل تشرنوبيلا  اد ة تعتب: راضي الزراعية كالنباتاتقداف األفي  -2
مػػ   نقطػػاع الكهربػػاء عليهػػاتإختبػػار أ ػػر اخلػػباء بااطػػة دربػػة الإجػػراء د عوػػ ركتيويػػة ػػدل ادلولػػدات الإيف 

 1.1يقػدر يػػواِف شػػعاع باإلعػ  هػػيا  ػدكث تلػػوث بيئػي  كنػػت   ػػرت علػمل الواػػاـ البيئػيتآاحلػوادث الػيت 
 .2مليوف هكتار م  األراةي الزراعية يف أككرانيا كركبيا البيلاء

                                                 
 .229ص  ت2012احلكمةت ت رللة -درابة  الة فوكوشيما-شعاعي الدكِف يف احلماية م  التلوث اإل لهامشيت دكر القانوفاألمل طييب زلمد ب -1

2- Les accidents dus   aux rayonnements ionisants, Rapport IRSN-2007/79-FR, ISRN IRSN-
2007/79-FR, Première parution le 15 février 2007, p 79. 
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العديػػػػد مػػػػ  احليوانػػػػات إبػػػػادة  ُف إالكثػػػػرية  1نفجػػػػارات ادلشػػػػعةدت اإلألقػػػػد  الحيوانػػػػات: انقػػػػراض -1
بػادت الكثػري مػ  أمػ  بػل هػيه احلػوادث الػيت كنػيكر  ت3ك البيئة البيةأ 2بواء يف البيئة البحرية ختفائهاتاك 

 سػػػػػالالتال اختفػػػػػاءيف السػػػػػبذ األبابػػػػػي عتػػػػػبت أي ة كالبيػػػػػةت  اد ػػػػػة تشػػػػػرنوبيل الػػػػػيت السػػػػػالالت البحريػػػػػ
 .4نيةاحليوا

ادلايوة م  أخطر األةرار اليت تتعػرض ذلػا البيئػةت ذلػ  أنػه ال  شعاعاتيعد التلوث باإل تلوث البيئة: -3
الػػيم كقػػ  فيػػه كيوتشػػر يف مسػػا ات شابػػعة مػػ  األرض اإلقلػػيو ةػػرره خػػارج  يعػػرؼ احلػػدكدت كقػػد ؽلتػػد

 ابػػتخداماتللتوبػػ  يف  كوتيجػػةاللػػارة   ػػاره آعلػػمل السػػيطرة علػػمل  كػػل األقػػاليو مػػ  عػػدـ القػػدرة  متجػػاكزان 
نفجػػار اذلػػواء كادلػػاء كالغػػياءت ككػػاف ال ػػاره اللػػارة آ  شػػعاعي كطالػػالتلػػوث اإلازداد فقػػد  تشػػعاع ادلػػاي اإل
متػػد أ ػػره علػػمل إيئػػةت  يػػ  خلػػع الغبػػار الػػيرم الػػيم يف تلػػوث الب  ػػراألة هريكشػػيما كناجػػازاكي أكػػب وبلػػق

إُف فقػػػػػد العديػػػػػد مػػػػػ  األصػػػػػواؼ كاألنػػػػػواع الوباتيػػػػػة كاحليوانيػػػػػة كتػػػػػدمري العديػػػػػد مػػػػػ  ادلوائػػػػػل  نطػػػػػاؽ كابػػػػػ 
 تػد تأ رياهتػا اللػارمإنفجػار تشػرنوبيل الػيت اواشػئة عػ  ت ككيل  مػا بػببته األمطػار احلملػية الاإليكولوجية

                                                 
اجلزائريػػة فػػالبغو مػػ  بػػتعمارية مػػثال يف الصػػحراء ات خطػػرية علػػمل التوػػوع البيولػػوجي بفعػػل السيابػػة االكػػاف للتجػػارب الووكيػػة يف سلتلػػع أضلػػاء العػػاَف تػػأ ري   -1

ت مػػػ  اجلمػػػاؿ كالػػػدكاب كادلػػػاعز عيوػػػات كبػػػرية مػػػ  سلتلػػػع احليوانػػػاتحلكومػػػة الفرنسػػػية يف دارهبػػػا علػػػمل اخلطػػػرية علػػػمل الوباتػػػات كاحليوانػػػاتت أقػػػدم  االتػػػأ ريات 
هػيا التوػوع احليػواين كالوبػاب ادلوجػود يف ادلوطقػة  انقػراضت فكان  ذليه التفجػريات أ ػر علػمل كالكالب كاألرانذ كالقطط كفئراف ادلخابر كالوباتات كادلاء كاألغيية

كاةػح شلػا تراجػ  صػيب  احليوانػات بتشػوه أرتفاع يف درجػة احلػرارةت ك ات معه ت شلا زادُف ادلواطق اخلصبةإرة التصحرت يي  زاد ز ع الرماؿ اهكزيادة البارزة لا
فئاتت  6ُف إرية ت الووكية يف الصحراء اجلزائت كقد قسو البا   عباس عركة ادلتلرري  م  التفجرياك بالقرب موهاأ يف هيه ادلواطق التووع احليوم بشكل كبري

ف مػػ  نسػػاكر الدكلػػة اجلزائريػػة يف محايػػة اإلغػػيالين السػػبيتت دت شػػعاعات الووكيػػةةػػة بكثػػرة لإلالثػػركة احليوانيػػة كالوباتيػػة كادليػػاه اجلوفيػػة ادلعر  6 يػػ  مشلػػ  الفئػػة 
بػػ  ايئيػػةت جامعػػة ة البحػػوث العلميػػة يف التشػػريعات البت رللػػ1960 ػػتالؿ الفرنسػػي إ ػػر تفجػػريه للقوبلػػة الووكيػػة يف موطقػػة رقػػاف التلػػوث البيئػػي الػػيم خلفػػه اإل

 .173ص ت 2013كؿ العدد األخلدكف تيارتت 
ارشػاؿا كالػيت أفلػ  إُف ميف عػرض يػر جػزر ا 1954أكؿ مػارس  الػيت صلمػ  عػ  التجػارب الووكيػة الػيت قامػ  هبػا الػو.ـ.أ يفك  اكقلية ا فوكورم مارك  -2

صػباح مريػػوةت جػرائو احلػرب الووكيػػة الفرنسػية يف الصػػحراء  تلػػيم كػاف لقربػػة مػ  موطقػة التجربػػةين ا فوكوريػومركا اشػعاعية علػػمل قػارب الصػػيد اليابػاإتسػاقطات 
اإلنسػػاين القػػانوف الػػدكِف مة  ػػوؿ:  ػػرب التحريػػر اجلزائريػػة ك مداخلػػة للمشػػاركة بػػادللتقمل الػػدكِف اخلػػات 1960فيفػػرم  13 ئريػػة التجربػػة الووكيػػة الفرنسػػيةاجلزا

 .02ت ص 2010نوفمب  10-9يومي كلية العلـو القانونية كاإلدارية   -الشلع- ب  بوعليجامعة  سيبة 
 ػػار الصػػحية كالبيئيػػة للتفجػػريات الووكيػػة الفرنسػػية يف صػػحراء اجلزائػػر ) باخويػػا دريػػةت اآلمحوديػػة كرقػػاف كإيكػػرت  كػػالتفجريات الووكيػػة يف الصػػحراء اجلزائريػػة  -3

احلػػق يف قدمػة للمشػاركة بػادلاتر الػدكِف اا بتمورابػ ت كرقػة يثيػة مكػرإيل عػية يف موطقػيت امحوديػةا برقػاف كاليػة أدرار كارنسػدرابػة  الػة التجػارب الووكيػة الف
 .10ت ص 2013ديسمب  29-27 غري موشورةت بريكت ت  بالميةت الدكلية كالداخلية كالتشريعات اإلبيئية بليمة يف التشريعا

 .11ص  ادلرج  نفسهت -4
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داد التلػػػوث إُف موػػػاطق عػػػدة ػمتػػػا ذػببػػػنفجػػػار هػػػو عػػػ  ادلكػػػاف الػػػيم كقػػػ  فيػػػه اال بعيػػػدان  إُف عػػػدة دكؿ
 .1نتشارهاك 

 المشعة ير حماية التنوع البيولوجي من االستخدامات ثانيا: تداب
 قػػانوفالعلػػمل خػػالؼ  2يشػػعاعلتلػػوث اإلعلػػمل ا 03 -83 رقػػو قػػانوفاليف  ادلشػػرع اجلزائػػرمنػػص 

ككافقػػه يف ذلػػ   ادلشػػرع ادلغػػر   تغػػري أنػػه أ ػػاؿ ادلسػػألة إُف التواػػيوالػػيم َف يتطػػرؽ لػػهت  10  -03رقػػو 
شػػػعاعي يف قػػػانوف محايػػػة كابتصػػػالح البيئػػػةت ذلػػػ  جملموعػػػة مػػػ  ييػػػ  َف يػػػوص علػػػمل موةػػػوع التلػػػوث اإل

  بػاقي أنػواع التلػوث شػعاعي لػه شليػزات سلتلفػة عػبادلوةػوع يف  ػد ذاتػهت فػالتلوث اإلادلتعلقػة  االعتبػارات
 األخرلت األمر اليم جعل كال التشريعل َف يدرجا هيا الووع م  التلوث يف قانوف محاية البيئة. 

م  بل ادلخاطر اليت مت التوصيص عليهػا يف قػانوف  شعاعيةاإلاعتب ادلشرع اجلزائرم األخطار  كلقد
شػعاعية ة مػ  األخطػار اإلص يػواو الوقايػالػيم أ ػاؿ توايمهػا إُف مربػـو خػا 3ادلتعلق باألخطػار الكػبل

 .4كالووكية

شػػػخاص يػػػ  األلقػػػد اشػػػضط ادلشػػػرع علػػػمل مج: المػػػواد المشػػػعةك سػػػتيراد كتصػػػدير مصػػػادر تػػػدابير ا -2
ابػػػترياد ادلصػػػادر كادلػػػواد ادلشػػػعة احلصػػػوؿ علػػػمل تأشػػػرية  وػػػاء القيػػػاـ بعمليػػػات التصػػػدير ك أالطبيعيػػػة كادلعوويػػػة 

 شػػعاعات ادلايوػػةجهػػزة ادلولػػدة لإلمػػا ؼلػػص األمػػا فيأالطاقػػة اليريػػةت   تسػػلمها زلافاػػةتسػػمح بػػيل ت كالػػيت
 .5ات التصريحإجراءفاشضط القياـ ب

شػعاعات بػتعماؿ مصػادر اإلاختل   يػازة ك : المؤينة االشعاعاتحيازة كاستعماؿ مصادر تدابير  -1
 علػػػمل كػػػل ادلشػػػرع ل عفػػػاءت فأكجػػػذ بػػيواد ادلعفػػػاة الػػػيت طابقػػػ  شػػركط اإلبػػػتثواء ادلػػاُف رخصػػػة بإادلايوػػة 

بػػػتعماذلا يتجػػػاكز نشػػػاطه  ػػػدكد اشػػػعاعية مايوػػػة أك يشػػػرع يف إشػػػخص طبيعػػػي أك معوػػػوم ػلػػػوز مصػػػادر 

                                                 
بػػتكماالن إت ربػػالة مقدمػػة -درابػػة تأصػػيلية مقارنػػة-دلايوػػة ا شػػعاعاتاإل ابػػتخدامات كلية اجلوائيػػة عػػ  أةػػرار وػػ  عطيػػة عبػػداهلل ادلػػالكيت ادلسػػا لطيفػػة ب -1

 شػػريعة كالقػػانوفتمويػػةت كليػػة العدالػػة اجلوائيػػةت قسػػو التري يف الشػػريعة كالقػػانوفت الريػػاضت جامعػػة نػػايع العربيػػة للعلػػـو األدلتطلبػػات احلصػػوؿ علػػمل درجػػة ادلاجسػػ
 .38ت ص 2014

 .السابق ذكرهت 03 -83 رقو قانوفم  الت 108ادلادة  -2
 .2004ت لسوة 84 عددج ت يتعلق بالوقاية م  األخطار الكبل يف إطار التومية ادلستدامةت ج ر 2004ديسمب  25ادلارخ يف  20-04 رقو قانوفال -3
 .2005ت لسوة 27عدد ج شعاعات ادلايوةت ج ر ت يتعلق بتدابري احلماية م  اإل2005ريل فأ 11ادلارخ يف  117-05رئابي رقو الربـو ادل -4
 .م  نفة ادلربـوت 2ك 1ت فقرة 05ادلادة  -5
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ت الػيت تقػدمها يسػذ األشػكاؿ القانونيػة ادلقػررة 1افاة الطاقة اليريةعفاءات طلذ رخصة بيل  م  زلاإل
 .2بتكماؿ ادللع للبيانات اللركريةابعد 

يػػداع إصػػة يف أجػػل أقصػػاه شػػهري  مػػ  تػػاريخ أف تواػػر يف طلػػذ الرخ ةالطاقػػة اليريػػافاػػة زلكعلػػمل  
 دعػػ  إُف يوةػػح األبػػباب الػػيت مسػػببان  الطلػػذت أمػػا يف  الػػة رفلػػها للطلػػذ غلػػذ عليهػػا أف تصػػدرا قػػراران 

ت كيف  الػػة تغيػػري الوشػػاط الػػيم علػػمل أبابػػه 3عواصػػر الطبيعيػػةعتبػػارات محايػػة الاالػػرفض خاصػػة ادلتعلقػػة ب
شػػعاعات مايوػػة أك التوػػازؿ ادر ادلشػػعة أك األجهػػزة ادلولػػدة إلفيمػػا ؼلػػص  ويػػل ادلصػػ موحػػ  الرخصػػة بػػواء

 عوها للغري اخللوع للقواعد العامة ادلوصوص عليها يف نااـ الضاخػيصت مػ  كجػوب احلصػوؿ علػمل رخصػة
أشػػهر علػػمل األقػػل عوػػد الشػػركع يف التجػػارب أك   ال ػػةعالمهػػا قبػػل إجديػػدة مػػ  طػػرؼ ااافاػػة كمػػا غلػػذ 

يػػػتو  عػػػيار َفإك تعليػػػق الرخصػػػة بعػػػد توجيػػػه أؽلكػػػ  اافاػػػة الطاقػػػة اليريػػػة بػػػحذ يل ادلوشػػػأةت كمػػػا تشػػػغ
 : 4االبتجابة له يف  التل علا

 لعدـ صحة ادلعلوماتت -
 كألبباب مرتبطة بالتأهيل ادلهين. -
 إقامػةدلستعمل مجي  التػدابري قصػد ةػماف يتخي االنوكية:  شعاعاتا تدابير الحماية من حوادث  -3

رية لتفادم  ػوادث  تياطات اللرك مجلة م  اإلاختاذ شعاعاتت م  كجوب توايو للوقاية م   وادث اإل
 :  5شعاعات موهااإل
 مراقبة الوبائل ادلستخدمةت  -
 كة  الوبائل اللركرية دلراقبة األشعةت -
 ت شعاعيةاإلشارات للمواطق كة  احلدكد كاإل -
  ادثت  ختاذها يف  الة كقوعامعرفة التدابري الواجذ  -
 ادلايوةت شعاعاتاإلخطار العماؿ اليي  يعاجلوف مصادر إةركرة  -

                                                 
 .ذكره سابقالت 117-05رئابي رقو الربـو م  ادلت 06ادلادة  -1
 .م  نفة ادلربـوت 07ادلادة  -2
ت ص 2008اجلزائػػرت  ت1كالكيماكيػػة يف القػػانوف اجلزائػػرمت دار اخللدكنيػػة للوشػػر كالتوزيػػ ت ط  شػػعاعيةاإلعلػػي بػػعيدافت محايػػة البيئػػة مػػ  التلػػوث بػػادلواد  -3

160. 
 .السابق ذكرهت 117 -05 الرئابي رقو ربـوم  ادلت 11ادلادة  -4

 .م  نفة ادلربـوت 13ادلادة  -5
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 تشعاعاتتعيل كفحص دكرم ألجهزة قياس اإل -
ت مػ  شػعاع مػاي إك أدلستعمل يسجل فيه خصائص كل مصػدر ةبط يومي لسجل مرقو ؽلسكه ا -

ةت تػواريخ شػعاعياإلجهػزةت اجلػرد الػدكرم للعمليػات دخلػ  علػمل األأي تسجيل مجي  التعديالت اليت 
 .1فحوص ادلراقبة

ة تقػػػـو زلافاػػػة الطاقػػػة اليريػػػة بالرقابػػػة ادلسػػػتمرة كالدائمػػػالمؤينػػػة : شػػػعاعاتا علػػػى رقابػػػة تػػػدابير ال -4
ها ذلا القانوفت يي  غلذ ختصاصات اليت موحالضاب الوطينت ذل  يف  دكد اال شعاعات علمل كافةلإل

للتعػػرض  ات ااػػيط  ػػوؿ ادلوشػػ ت الػػيت تشػػكل مصػػدران ف تقػػـو يفػػظ مجيػػ  الو ػػائق ادلتعلقػػة بقيابػػأعليهػػا 
ُف إالوتػػػائ  كاخلالصػػػات ربػػػاؿ مجيػػػ  إت كغلػػػذ عليهػػػا 2التلػػػوث ككػػػيا نتػػػائ  تقيػػػيو اجلرعػػػاتاخلػػػارجي أك 

بػػة جػػل كةػػ  شػػبكة كطويػػة لرقاأتلػػم  مشػػاركة اذليئػػات ادلختصػػة مػػ  ف أالسػػلطات ادلختصػػة كمػػا غلػػذ 
 :3شعاعاتت يي  تقـو باإل
 لإلشعاعات يف اجلو كادلياه كالضبة كالسلسلة الغيائيةت ديد موتاو  -
 تقييو اجلرعات ااتملة اليت يتعرض ذلا السكافت -

عػػػرض طػػػر أك تي ادلايوػػػة الػػػيت تتسػػػبذ يف خ شػػػعاعاتذ ادلشػػػرع علػػػمل كػػػل مسػػػتغل دلصػػػادر اإلكمػػػا أكجػػػ
كبعد  ادلصدر أك ادلولدت ف تتو هيه العملية قبل تشغيل أف يقـو بعملية الرقابة علمل أالوبط البيئي للتلوث 

شػػػغاؿ أاحلمايػػػة كالتصػػػفيحت ككػػػيا بعػػػد كػػػل  كأدكات ةأادلوشػػػبػػػتعماؿ اكػػػل تعػػػديل علػػػمل مسػػػتول أبػػػاليذ 
عود كقوع كػل  ػادث ك الضكيذ كالتصليحت كالصيانةت عود داكز  دكد اجلرعةت إعادة اللبط كالتفكي  ك 

  طػرؼ ف تػتو الرقابػة مػأة كاألجهػزةت علػمل أفة دكريػة دلوقػ  ادلوشػت كالرقابة بص4بواء للمعدات أك األجهزة
 : 5ور التاليةمادلستعل يف األ

 ككبائل احلماية اخلاصة هبات شعاعاتمصادر اإل -
 اايط كالرميت -
 جهزة القياس كادلراقبةتأ -

                                                 
 .ذكره سابقالت 117 -05 الرئابي رقو ربـوم  ادلت 14ادلادة  -1

 .م  نفة ادلربـوت 91ادلادة  -2
.نفة ادلادة -3  ت م  نفة ادلربـو

 .م  نفة ادلربـوت 58ادلادة  -4
.ت 57ادلادة  -5  م  نفة ادلربـو
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 شعاعات مايوةتإة يوجد بداخلها مصدر أعية كل موشنو  -
 .1شعاعية ادلختومةلقة بادلصادر اإلرقابة كتامة ادلصدر ادلتع -

للقيػػػػاـ بالوشػػػػاطات  2ادلوشػػػػأة الووكيػػػػة إقامػػػػةالضخػػػػيص بأمػػػػا فيمػػػػا ؼلػػػػص : ة المشػػػػعةأموقػػػػع المنشػػػػ -5
للموطقة كمدل  رائها  اإليكولوجيةكثريةت تعود إُف الطبيعة  شعاعية فاألمر مهو بدرجة كبرية العتباراتاإل

يط البيئػػي كالتوػػوع علػػمل ااػػ درابػػة مػػدل التػػأ ري إجػػراءيتطلػػذ  ي كالوبػػابت فػػاألمر  يوئػػيو كتووعهػػا البيولػػوج
طة الػيت عتبارها م  الوشاطات اخلطرة اليت  تػاج إُف درابػة تػأ ري كلػية مػوجز التػأ ريت فاألنشػاالبيولوجي ب

البيولػوجي يف  لػا  ملػه مػ  أةػرار علػمل التوػوع تعتػب مػ  أكثػر ادلشػاري  خطػورةن  شػعاعيةتستخدـ ادلػواد اإل
 .3ادلوطقة

خلطورهتػػا علػػمل العواصػػػر البيئيػػة كالتوػػػوع  كيػػة العديػػد مػػػ  ادلواصػػفات ناػػػران كيأخػػي موقػػ  ادلوشػػػأة الوو 
زالػػة أ ارهػػات كعػػ  إ ديػػد مػػدة بقائهػػا ك احليػػوم خاصػػةت فيجػػذ أف تكػػوف بعيػػدة عػػ  ادلوػػاطق العمرانيػػة مػػ  

ادلوػػػاطق الػػػيت تتميػػػز مػػػ   يػػػ  طبيعتهػػػا بثػػػركة مػػػ  التوػػػوع الوبػػػاب كاحليػػػواينت كأف تكػػػوف موصػػػولة بأ ػػػدث 
د  دد القػرار الػوزارم لوجيا اليت تسمح بلماف بالمة العواصر البيئية خاصة التووع البيولوجيت كلقالتكوو 

 .4شعاعات ادلايوةتوم علمل مصادر اإلشارات اخلاصة بادلواطق ادلوامة اليت  ادلشضؾ اإل

كغلػذ علػمل صػا ذ ادلوشػأة الووكيػة أك مسػتغلها كةػ  زلػيط أمػين  ػوؿ موشػأتهت كغلػذ أف يقػـو 
اايط األمين علمل شركط نااـ احلمايػة ادلاديػة ادلهيئػة ذلػيا الغػرضت كمػا غلػذ علػمل ادلسػتغل أف ػلػدد  هيا

ت موطقػة ادلراقبػةت ادلوطقػة ااميػةت ادلوطقػة الداخليػةت ادلوطقػة احليويػةت كهػي اآلتيػةفيما ؼلص موشأته ادلواطق 
 .5دخوؿ إليها لوجذ نص خاصمواطق ؼلل  ال

                                                 
 .ذكره سابقالت 117-05رئابي رقو الربـو م  ادلت 59ادلادة  -1
يػداعها أك ختزيوهػا إتهػا أك ابػتعماذلا أك تػداكذلا أك لووكيػة أك معاجلككيا العمارات كادلعدات التابعة ذلا( اليت تػتو بػداخلها صػواعة ادلػواد ا) موشأةيقصد هبا    -2

 رقػػو ربػػـوادلمػػ   11فقػػرة  2أك ادلػػواد ادلشػػعة   ادلػػادة  شػػعاعاتاإلربػػاؿ كميػػات معتػػبة مػػ  إم أم ةػػرر أك فعػػل ؽلػػة بسػػريها إُف كالػػيت ؽلكػػ  أف تػػاد ت ائيػػان 
ج لووكم ادلطبقة علمل احلماية ادلادية للموش ت الووكية كادلواد الووكية كأم  ادلصادر ادلشعةت ج ر ت ػلدد تدابري األم  ا2014يوليو  06ادلارخ يف  14-195
 .2014ت بوة 42عدد 

نسػانيةت جامعػة زلمػد خيلػر بسػكرةت العػدد السػادس توميػة ادلسػتدامةت رللػة العلػـو اإلليػة قانونيػة لتحقيػق ال عبد الغاين  سونةت درابػات التقيػيو البيئػي ك -3
 .7ص  ت2012عشركفت جواف كال

عػدد ج ادلايوػةت ج ر  شػعاعاتاإلشػارة اخلاصػة بادلوػاطق ادلوامػة الػيت  تػوم علػمل مصػادر ت ػلػدد اإل2011جػانفي  20ارخ يف ادلػ شضؾادلوزارم القرار ال -4
 .2012ت لسوة 17

 .م  نفة القرارت 28-27ادلواد  -5
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ته ادلتعلػق بابػتغالؿ أموشػ إقامػةيت غلذ علمل ادلستغل توفريها عود الالزمة ال الو ائقكما مت  ديد 
 : 1اخلارجي ذل  بغية ادلوافقة عليها م  قبل زلافاة الطاقة اليرية كادلتمثلة يفشعاع اإل مصدر

 التجهيزاتت إقامةمجالية كسلططات ادلخططات اإل -
 درابة احلماية البيولوجيةت -
 ماية ادلالئمة م  أجل تقليص تعرض األفراد م  اجلمهورتبرنام  ػلتوم علمل تدبري احل -
 تةأبرنام  مفصل لتجارب تشغيل ادلوش -

 ةتأشعاعات ادلضتبة ع  ادلوشدرابة تأ ري اإل -
 بعاؼ.سلطط الطوارئ كاإل -

شعاعية اإلتياف أم نشاط يستخدـ ادلواد إاليم تفرةه السلطة ادلختصة قبل  إف الضخيص ادلسبق
أم مشػركعت أمػر ةػركرم لتفػادم ادلخػاطر الػيت توػت  عػ  هػيه ادلماربػاتت غػري أنػه َف  صلازللتصوي  أك إل

شػػارة حلمايػػة التوػػوع البيولػػوجيت إم أشػػعاعات ادلايوػػة  احلمايػػة مػػ  اإليػػرد يف مجيػػ  ادلرابػػيو ادلوامػػة لتػػدابري
الػػيت تسػػببه ي شػػعاعادلتعلقػػة باحلمايػػة مػػ  التلػػوث اإل ييػػ  تلػػمو  رلموعػػة مػػ  القواعػػد القانونيػػة العامػػة

 .شعاعيةادلوش ت اإل شعاعية كما تفرزهاإل ادلماربات

للسػالالت الوباتيػة كاألنػواع احليوانيػةت  ان كبػري   ان شعاعية بطبيعتهػا تشػكل خطػر كهتديػدفالوشاطات اإل
لتواجػػد الوبػػاب كاحليػػواينت ت الػػيت تكػػوف قريبػػة مػػ  ا خاصػػة مثػػل هػػيه الوشػػاطات تػػارس يف ادلصػػان  كادلوشػػ

اجها م  ادلوطقة احللرية كجعلها يف مواطق تكوف بعيدة ع  التواجػد السػكاينت ليػتو تثبيتهػا يف خر يكو إ
مسػػػػا ات تكػػػػوف هػػػػي األخػػػػرل قريبػػػػة مػػػػ  موائػػػػل كمسػػػػاك  احليوانػػػػات كالوباتػػػػاتت كبالتػػػػاِف فػػػػالضخيص 

وجيت بابػػتعماؿ ادلػػواد ادلشػػعة ال يلػػ   ػػد لألةػػرار كاخلطػػر الػػيم يلحػػق بعواصػػر كمكونػػات التوػػوع البيولػػ
فػػادلو  مػػ  ابػػتخداـ هػػيه ادلصػػادر ادلشػػعة هػػو السػػبيل الو يػػد يف احلفػػاظ علػػمل التوػػوع البيولػػوجي ادلوجػػود 

 بأرقامه األصلية.
كتشػػػػكل اإلشػػػػعاعات الووكيػػػػة اخلطػػػػػر الكبػػػػري علػػػػمل عواصػػػػر كمكونػػػػػات التوػػػػوع البيولػػػػوجيت ناػػػػػران 

احليوانيػة كادلوائػل اإليكولوجيػة ياهػر لألخطار اليت تتسػبذ فيهػات كةػررها علػمل األصػواؼ الوباتيػة كاألنػواع 
مػ  عواصػر التوػوع البيولػوجيت ذلػيا فرةػ  التشػريعات البيئيػة فورم كبري ت ذلػ  لتفاعلهػا اخلطػري بشكل 

                                                 
ت ت ػلػػدد اإلشػػارة اخلاصػػة بادلوػػاطق ادلوامػػة الػػيت  تػػوم علػػمل مصػػادر اإلشػػعاعات ادلايوػػة2011جػػانفي  20ارخ يف ادلػػشػػضؾ ادلوزارم الػػقػػرار الت 85ادلػػادة  -1

 .السابق ذكره
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إُف تبػػػين سلططػػػات قواعػػػد كأ كػػػاـ خاصػػػة كمتميػػػزة علػػػمل القواعػػػد العامػػػةت ككصػػػل يف العديػػػد مػػػ  ادلػػػرات 
صػاهبا لسػري  إمػا دلعاجلػة ادلواقػ  الػيت أجل التػدخل الفػورم كاابتعجالية مالئمة ذليا الووع م  األخطارت أل

يف طبيعتهػػػػػا تكػػػػػوف متسػػػػػارعة التلػػػػػوث اإلشػػػػػعاعي أك التػػػػػدخل ألجػػػػػل إيقػػػػػاؼ األخطػػػػػار اإلشػػػػػعاعية الػػػػػيت 
ذا كقعػػػ  فإنػػػه يصػػػعذ إزالتهػػػات كبالتػػػاِف يصػػػعذ تعػػػويض عواصػػػر التوػػػوع البيولػػػوجي جبميػػػ  اإلنتشػػػارت كإ

 .مستوياهتا

 من األنشطة الكمياكيةالتنوع البيولوجي حماية دابير الفرع الثاني: ت
تػػدابري )أكال(ت كإُف تػػأ ري ادلػػواد الكيمياكيػػة علػػمل مكونػػات التوػػوع البيولػػوجي بػػوعاًف يف هػػيا الفػػرع 
 ) انيا(. الكيمياكية بتخدامات محاية التووع البيولوجي م  اال

 جي التنوع البيولو  مكوناتاكية على ميكال: تأثير المواد الكيأ
 انقػػراضك  كبقائهػػا التوػػوع البيولػػوجي كعواصػػر مكونػػات خػػتالؿاعلػػمل  1الكيمياكيػػة الوشػػاطاتأ ر تيػػ

رػاهرة اإل تبػاس  2طبقػة األكزكف ت كػل تكسلتلع الواو اإليكولوجيػة كاحليوانية بعض مااهر احلياة الوباتية
ات السػػػػامة القابلػػػػة لػػػػياب للغػػػػاز ا شػػػػتعاؿاإل ػػػػدكث احلرائػػػػق عػػػػ  طريػػػػق  ت1كاألمطػػػػار احلملػػػػية 3احلػػػػرارم

                                                 
 تشمل ادلشاري  الكيماكية يف: -1
 مرافق ختزي  الغاز ادلساؿتك  مصايف الوفطتك ادلصان  الكيماكية كالبضككيماكيةت  -
 لسوائلتشتعاؿ كاائ  كبرية م  الغازات القابلة لإلكد -
 ادلستودعات الكيميائيةت -
 األمسدة ادلصوعةت -
 معاجلة ادلياه بالكلور.  -

- Prévention des accidents industriels majeurs, Organisation internationale du Travail Première éd 
Genève1991, p 02. 

األرضت ت فػوؽ بػطح كلػو  50ُف إ 20فػاع يػضاكح بػل رتاتوبػفريت علػمل علػوم لطبقػة السضامػ  اجلػزء ال بادلائة 90ت كل طبقة األكزكف: ؽلثل غاز األكزكف  -2
كبيل  فهي  مي الغػالؼ اجلػوم القريػذ مػ  بػطح األرض  تمتصاص جزء مهو م  األشعة فوؽ البوفسجية ادلوبعثة م  الشمةاب (3كتقـو طبقة األكزكف )

ال يلػر بالكائوػات احليػة اكيعػػد  معتػدالن  ة فػوؽ البوفسػجيةت فػػال يصػل موهػا إُف بػطح األرض إال قػدران  ػار األشػعفري( كالغػالؼ احليػوم مػ  التعػرض أل)الضبوبػ
لاواهر البيئية العادلية ف بثقذ األكزكف اليم أصبح أهو ااألكزكف كهو ادلساكؿ عما يعرؼ األالغاز اليم ػلدث أكب ةرر لطبقة  غازا الكلور كفلور كالكربوف

 .109ص  ت1999 ردفتت األ1طائرة ادلكتبة الوطويةت ردف درابة مقارنةت دقانوف محاية البيئة يف األاهرت طلخالد خليل ات اخلطرية
ضلبابػها بػل بػطح األرض كاذلػواءت فيكػوف الوةػ  أشػبه بالبيػ  ا ػرارة كوكػذ األرض بصػورة عامػةت ك  رتفػاعاتباس احلرارم: تعين هيه الاػاهرة  راهرة اال -3

 تباس أك الصوب الزجاجية اليت تستخدـ للسماح لركر األشعة الشمسية إُف داخل الصوبة ت تو  جزء م  األشعة    احلمراء الية االزجاجيت كترج  تسم
و ػػات مػػ  رتفػػاع نسػػبة ادللا تبػػاس احلػػرارم إُف كتعػػود رػػاهرة اإل 12وهػػا يف خارجهػػا ادلرتػػدة مػػ  اخلػػركج كهػػو مػػا يػػادم إُف رفػػ  درجػػة احلػػرارة داخػػل الصػػوبة ع

سػيمات ادلتبايوػة يف األخػرل كاجل إُف بعػض الغػازاتإةػافة د األزكت كالكلور كفلور ككربوفت : غاز  اين أكسيد الكربوفت ادليثافت أكسيغازات ادلختلفة كأعلهاال
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تربػػػذ ادلكونػػػات الصػػػواعية بالضبػػػة  تتزايػػػد نسػػػذ األكابػػػيد اللػػػارة كادلعػػػادف الثقيلػػػة العالقػػػة تشػػػتعاؿلإل
ااملػة بادللو ػات ادلختلفػة مػ  ق احلػرارم مػ  ادلوػاطق الصػواعية ك زيادة التػدف تالزراعية لفضة طويلة م  الزم 

كالسػػػػػرطافت الفشػػػػػػل الكلػػػػػوم كالكبػػػػػػد ابة بػػػػػػاألمراض  صػػػػػعوالػػػػػق كالضبػػػػػة كالػػػػػػدخاف كزيػػػػػادة معػػػػػػدالت اإلال
 التشوهات اجلويوية.ك 

 الكيمياكية ستخدامات حماية التنوع البيولوجي من االثانيا: تدابير 
لقػػػد  ػػػدد ادلشػػػرع اجلزائػػػرم يف قػػػانوف محايػػػة البيئػػػة يف إطػػػار التوميػػػة ادلسػػػتدامة مقتضػػػيات الحمايػػػة:  -1

مياكيػة الػػيت تشػػمل محايػة اإلنسػػاف كالبيئػة مػػ  هػيه ادلػػواد بشػػكلها اذلػدؼ مػػ  تقريػر احلمايػػة مػ  ادلػػواد الكي
بػتبعد مػ  اكلقػد  1983البيئػة لسػوة  محايػة قرها قانوفأكهي نفة احلماية اليت  تصطواعيالطبيعي أك اإل
 :  2ألجل تواكذلا يف قوانل خاصةأنواع م  ادلواد الكيمياكية  الث هيا القانوف 

 لغرض البح  كالتجميلتادلواد الكيمياكية ادلعدة  -
ادلػػواد الكيمياكيػػة ادلسػػتعملة يف األدكيػػة كالواافػػة البدنيػػة دلػػواد ادلتصػػلة بػػادلواد الغيائيػػة كموتجػػات الصػػحة  -

 الوباتية ادلوجهة للفال ةت
 .ادلواد ادلشعة -

ه حمايػػػة مػػػ  هػػػيه ادلػػػواد لكوػػػخاصػػػة للقانونيػػػة  ةػػػافةبإَف يػػػأب  2003قػػػانوف محايػػػة البيئػػػة لسػػػوة 
كبالتاِف احلمايػة القانونيػة للبيئػة  تمة حلماية البيئة يف إطار التومية ادلستدامةابالتقليص م  ادلواد ادلو كتفملا 

ت ليل  مت اعتبار 1983َف تغطي القصور اليم رهر يف قانوف  10-03 قانوف م  ادلواد الكيمياكية يف

                                                                                                                                                             

جتثػػاث الغابػػات اإُف إةػػافة  جلػػوم بالدرجػػة األكُفترتفػػاع نسػػبة غػػاز  ػػاين أكسػػيد الكربػػوف يف الغػػالؼ اا تبػػاس احلػػرارم إُف كتعػػود رػػاهرة اال تالغػػالؼ اجلػػوم
 .24ت ص 2001ت مجعية أفاؽ للضبية كالتعليوت القاهرةت 1 الد شوكاتت اجلرؽلة البيئيةت طخت ٍفإ...

 ء مػ  مػداخ األمطار احلملػية: تعػد رػاهرة األمطػار احلملػية كليػدة الثػورة الصػواعيةت  يػ  لػو ظ عالقػة مضابطػة بػل الػدخاف كالرمػاد ادلتصػاعد يف اذلػوا -1
 ػػاين أكسػػيد  ادلصػػان ت كأف هوػػاؾ محوةػػة يف ميػػاه األمطػػار ادلتسػػاقطة علػػمل ادلوػػاطق اايطػػة بادلوشػػ ت الصػػواعيةت  ػػدث األمطػػار احلملػػية نتيجػػة تفاعػػل غػػاز

ؿ أكربػا الشػرقيةت كمػا بيوػ  الكبي  كأكابيد الوضكجل مػ  ادلػاء يف اجلػوت كتعػاين مػ  رػاهرة األمطػار احلملػية دكؿ أمريكػا الشػمالية كأكربػا الغربيػة كبعػض دك 
لية فوؽ طل األمطار احلمهتفريقيات كلية باللركرة أف ابيا ك أكاذلود كبعض البلداف الوامية يف الدرابات األخرية  دكث األمطار احلملية يف الياباف كالصل 

ت دار الفكػرت دمشػقت 2 ة معاصػرةت طصػاٌف كهػيبت قلػايا عادليػت يانااكرة كالبعيدة أ الدكؿ اجمل قد تتأ ر موها الغازات اليت تسببها بلنفة ادلوطقة اليت توطلق 
 .87ت ص 2004

 .202ص ، مرج  بابق تافعلي بعيد -2
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التوػػػػوع البيولػػػػوجي مػػػػ  ادلػػػػواد حلمايػػػػة البيئػػػػة ك  غػػػػري كافيػػػػة كناجعػػػػة 2003القواعػػػػد الػػػػيت تلػػػػموها قػػػػانوف 
 .1علمل بقاء مكونات التووع البيولوجي كابتدامتها ان الكيمياكية اليت تشكل خطر 

لصػػػياغة اهػػػر يف ايأف مصػػػطلح ادلػػػواد الكيمياكيػػػة َف  كتاهػػػر نقطػػػة اخلػػػالؼ يف التشػػػري  ادلغػػػر ت
وف ادلتعلػق بداربػة األ ػر علػمل ت فتو التوصيص عليهػا يف قػانادلغر  بتصالح البيئةااللغوية يف قانوف محاية ك 

قػػانوين إجراء الػػيت  تػػاج إُف درابػػة التػػأ ري كػػيف قائمػػة األنشػػطة اخلطػػرة أك ادلتوقػػ  خطورهتػػا  البيئػػةت ك ديػػدان 
 .2ت اليت تستخدـ ادلواد الكيمياكيةقبل السماح لماربة الوشاطا

غػاز التشػري  اجلزائػرم بالوسػبة ليف  الوسػبة ااػددة: ستعمالهااية قبل ياك قاييا ضبط المواد الكيمم -2
 110ادلغػر  نسػبة  كتثػل قيمتػه يف القػانوف ت3كمعػدؿ متوبػط بػووم  3ميكركغػراـ ـ 200 األكزكف تثل

 ػػدد ادلشػػرع ادلغػػر  ادلػػواد الكيمياكيػػة ادللو ػػة للهػػواء الػػيت غلػػذ أف ختلػػ  للقػػيو  كمػػا ت4بػػاعات 8خػػالؿ 
أكسػيد الكربػوف كاجلزيئػات  1أكسػيد األزكت ك 2بيػ  كأكسػيد الك 2القصول جلودة اذلواء ادلتمثلة يف 

  .5د يف الغبار كاألكزكف كالبوزي العالقة كالرصاص ادلتواجد يف الغبار كالكاديـو ادلتواج

ككلػػ  هػػيه ادلهمػػة أمػػا بالوسػػبة للجهػػة ادلكلفػػة لراقبػػة نوعيػػة اذلػػواء فقػػد أي الجهػػة المكلفػػة بالمراقبػػة:  -3
كيػػتو القيػػػاـ هبػػا  سػػذ الكيفيػػات التقويػػة الػػيت ػلػػددها القػػػرار  تميػػة ادلسػػتدامةللمرصػػد الػػوطين للبيئػػة كالتو

باشػػر عمليػػة رقابػػة جػػودة اذلػػواء يف ادلغػػرب جلوػػة مسػػتحد ة لػػدل بيومػػا تي  ت6الػػوزارم الصػػادر عػػ  كزيػػر البيئػػة
كػػة كالسػػهر ااطػػات الثابتػػة أك ادلتحر  إقامػػةكأككلػػ  ذلػػا مهمػػة  ديػػد أمػػاك  كمواقػػ   تالػػوزير ادلكلػػع بالبيئػػة

 .    7 س  بري هيه ااطاتعلمل 

                                                 
 .202ص مرج  بابقت  تعلي بعيداف -1

عػػدد  ـ رت ادلتعلػػق بدرابػػات التػػأ ري علػػمل البيئػػةت ج 12-03ت بتوفيػػي القػػانوف رقػػو 2003مػػام  12ت الصػػادر بتػػاريخ 01-03-60رهػري شػػريع رقػػو  -2
 .2003لسوة ت 5118

هػػداؼ نوعيػػة اذلػػواء يف أالقػػيو القصػػول كمسػػتويات االنػػيار ك ت الػػيم يلػػبط 2006 جػػانفي 07ت ادلػػارخ يف 02-06 رقػػو ربػػـومػػ  ادلت 07-06ادلػػادة  -3
 .2006لسوة  ت 01ج ر ج    الة  دكث تلوث جومت

شبكات احلرابةت ج ر إقامة اء ككيفيات ادلتعلق بتحديد معايري جودة اذلو  2009 ديسمب 09ت ادلارخ يف 2 -09 -286 رقو قانوفم  ال ت 04ادلادة  -4
 . 2010ت لسوة 5804عدد ـ 
 .م  نفة القانوفت 04ادلادة  -5
 .ذكره سابقالت 02-06توفييم رقو الربـو م  ادلت 04ادلادة  -6
 .ذكره سابقال ت2 -09 -286 رقو قانوفم  الت 11ادلادة  -7
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دػار بػادلواد الكيمياكيػة تطػرؽ ذلػا تعػديل مونضيػاؿ الضخػيص باإل مواد الكمياكيػة:تجػار بػالرخصة ا  -4
بترياد بتحداث تطبيق نااـ الضاخيص لالا ي  مت  تادلستوفية لطبقة األكزكفبشأف ادلواد  1999لسوة 

كمػػا مت فػػرض رقابػػة   تاجلديػػدة موػػه كادلسػػتحد ة كادلعػػاد تػػدكيرها كادلسػػضجعة كتصػػدير ادلػػواد اخلاةػػعة للرقابػػة
 .1جل تطبيق ما جاء يف البتوكوؿأطراؼ م  لمل دارة ادلواد اااورة علمل األموبعة كمشددة ع

األمػػر الػػيم   ادلػػواد الكيماكيػػة بشػػكل تػػدرغلي الواػػر يف السػػلو الػػزمين للػػتخلص مػػإعػػادة مت كقػػد 
تفقػػ  الػػدكؿ األطػػراؼ علػػمل أف يكػػوف الػػتخلص ا يػػ   ت1990جتمػػاع لوػػدف لسػػوة اه يف تػػ  مواقشػػت

 كإُف أقصػػػػمل  ػػػػد شلكػػػػ  لسػػػػوة ت2040الفعلػػػػي مػػػػ  مركبػػػػات الكلورفلوركربػػػػوف كأقصػػػػمل تقػػػػدير يف بػػػػوة 
20202. 

ه يف مواجهػػػة هػػػي 2010 بػػػوة مػػػ  ان بتػػػداءا كبػػػريان   كبرتوكػػػوؿ مونضيػػػاؿ صلا ػػػان  فيوػػػااتفاقيػػػة ك ققػػػ  
غػري  لػوجي مػ  تػأ ري ادلػواد الكيمياكيػةتبتوفاذ طبقة األكزكف كمحاية التوػوع البيو اادلتمثلة يف ادلشكلة العادلية 

غػري ادلشػركع دػار خاصة اإل تعلق بتوفيي ما جاء يف البتوكوؿتأنه م  هيا الوجاح الكبري رهرت مشاكل ت
اةعة للرقابػة كالػتخلص مػ  بعػض دارة سلزكنات كبرية م  ادلواد اخلإلكيمياكية اخلاةعة للرقابة ككيا بادلواد ا

      .3ادلواد مثل بركميد ادليثيل كرباعي كلوريد كمركبات الكلور ككربوف ادلهجوة

داريػة ادلختصػة ادلمثلػة مػ  طػرؼ السػلطة اإل احلصػوؿ علػمل رخصػةفقد أكجػذ دلشرع اجلزائرم أما ا
واد الكيمياكيػػة أم دكف ادلػػ تعةبػػترياد كتصػػدير ادلػػواد الكيمياكيػػة ادلسػػضجامػػ  طػػرؼ كزيػػر البيئػػة مػػ  أجػػل 

عطائهػػا  صػػص إبػػتريادها مػػ  اواد اخلاةػػعة للرقابػػة الػػيت ؽلوػػ  كمػػا أف ادلشػػرع قػػد عػػدد ادلػػاخلاةػػعة للرقابػػة  
 .4اليت  ددها جلوة ادلواد اخلاةعة لرقابة ترياد بووية يسذ احلاجة االيةتبا

                                                 
1- Amendement au Protocol de Montréal  relatif à des substances qui  appauvrissent  la couche 
d'ozone, Pékin Décembre1999,c,n,1231.1999.treaties-1 le28 Janvier et C 
.N.13.2004,TREATIES. 
2- Caron David D, La protection de la couche d'ozone stratosphérique et la structure de l'activité 
normative internationale en matière d'environnement, In: Annuaire français de droit international, 
vol 36, 1990, p 715. 

3- Edith Brown Weiss, «The Five International Treaties, A Living History,” Engaging Coutnries, 
Strengthening Compliance with International Environmental Accords (E. Brown, Weiss and H.K. 
Jacobson, eds, MIT Press, 1998, p 5. 

 .ذكره سابقال ت10-03 رقو قانوفم  الت 70ادلادة  -4
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الكمياكيػة خلطورهتػا يف السػوؽ كما ؽلك  للجهة ادلختصة أف تتدخل م  أجػل تعليػق كةػ  ادلػواد 
بواء كان  مسجلة أك غري مسجلةت إُف غاية تقدًن صا ذ السل  أك ادلستحلرات اللػمانات الكفيلػة 

 يقـو بعرةها يف السوؽ لغرض بيعها.للجهات ادلختصة قبل أف 

 السػػوؽ كغػػري كاةػػح علػػمل اعتبػػار كقػػع عػػرض ادلػػواد اااػػورة يف غػػري أف هػػيا الػػوص يبقػػمل ناقصػػان 
ألجػػل كةػػ   ػػد ذلػػيه ادلػػواد اخلطػػرة كعػػدـ تػػداكذلا بػػل  تدارم للجهػػة ادلختصػػة مػػ  قبيػػل التػػدخل اإليعتػػب

ت الػيت أك متابعة  ركة توقل هيه ادلواد اااػورة بػل األشػخاص مػ  خػالؿ عرةػها يف األبػواؽ األشخاص
ذلػػيه الفئػػة مػػ  ت ذلػػ  دكف تبيػػاف هػػل توجػػد متابعػػة قلػػائية بشػػكل عػػاـ تعتػب خطػػرة علػػمل اإلنسػػاف كالبيئػػة

 .1األشخاص اليت تقـو بتسويق هيا الووع م  ادلواد

أمػا فيمػا ؼلػص رخصػة بوػاء ادلوشػ ت ادلصػوعة : رخصة بنػاء المنشػ ت المصػنعة للمػواد الكيمياكيػة -5
ألزمهػا باحلصػوؿ علػمل رخصػة ماعدا الو دات الصواعية فقػد  تللمواد الكيمياكية فقد مشلها ادلشرع باحلار

كافػة التػدابري الالزمػة كاللػركرية اختػاذ  لزامهػا بإلكيمياكية يف نشاطها ادلعركؼ م  ادلواد ا بتعماؿام  أجل 
اد بػػتعماؿ هػػيه ادلػػو االكػػع عػػ   يط البيئػػي كتووعػػه البيولػػوجيت أكللوقايػػة مػػ  سلػػاطر هػػيه ادلػػواد علػػمل ااػػ

كادلوائػػل اخلاصػػة  واعنػػصػػواؼ كاأل التػػأ ري بشػػكل غػػري مباشػػر علػػمل األكمػػ  تفقػػار طبقػػة األكزكف ادلسػػببة إل
 .2هبا

يف محايػػة  الكمياكيػػة أمػػر ةػػركرم خاصػػة  تعتػػب محايػػة التوػػوع البيولػػوجي مػػ  خطػػر ابػػتخداـ ادلػػواد
ت الصواعية مػ  أةػرار علػمل مسػتول البقػاء  لا  د ه ادلصان  كادلوش يتعلق األمرالتووع الوباب كاحليواينت ف

كاقتصػػر فقػػط علػػمل  اهر احلمايػػة يف قػػانوف محايػػة البيئػػةبػػل بشػػكل كاةػػح ماػػكاحلفػػظت غػػري أف ادلشػػرع َف يي 
تبياف األ كاـ العامة ادلتعلقة يماية الوااـ البيئي م  العوامل اليت تشكل خطران علمل بقػاء ادلػوارد الطبيعيػة 

ت كمػػا أف قػػانوف محايػػة ادلػػوارد البيولوجيػػة َف ػلػػدد األخطػػار الػػيت الػػيت ذلػػا عالقػػة مباشػػرة مػػ  الوجػػود البشػػرم
ت كبالتػاِف اعتػبت كجاء خصوصا ليبل فقط كيفيػات تػداكؿ ادلػوارد البيولوجيػة ض ذلا التووع البيولوجييتعر 

 بشكل كبرياحلماية م  هيه ادلواد غري كافية أك كاةحة 

                                                 
 .201ص ت مرج  بابقعلي بعيدافت  -1
 .ذكره سابقال ت10-03 رقو قانوفم  ال ت46ادلادة  -2
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 تدابير حماية التنوع البيولوجي من التعديل الوراثي  الفرع الثالث:
دلػػوارد الورا يػػة للمحاصػػيل كالثػػركة احليوانيػػة الػػيت محايػػة ا 1رنػػام  التوػػوع البيولػػوجي الزراعػػيلقػػد مشػػل ب

مػ  مسػألة التعػديل الػورا يت ففرةػ  الدرابػة التطػرؽ  2نعقاد ماتر األطػراؼع األبابي التشكل ادلوةو 
) انيا(ت كإُف  الضخيص لماربة التعديل الورا ي)أكال(ت كإُف  أ ر التعديل الورا ي علمل التووع البيولوجيإُف 

 )  الثا(.لتعديل الورا يمشركع قانوف ا

 أثر التعديل الوراثي على التنوع البيولوجي أكال: 
خاصػػة يف القػػرف العشػػري   يػػ  أ ػػر علػػمل  البيولػػوجيبػػتقرار التوػػوع اشػػرم يف لقػػد أ ػػر السػػلوؾ الب

كلعلػػمل أهػػو تطػػور  صػػواعيتقتصػػادم كالعديػػدة نتيجػػة التطػػور يف اجملػػاؿ االالواػػاـ البيئػػي كأ ػػدث تغػػريات 
ليهػػػا ك كمػػػه يف اإلنسػػػاف هػػػو التغيػػػري يف طبيعػػػة األ يػػػاء عػػػ  طريػػػق التكوولوجيػػػا الػػػيت توصػػػل إكصػػػل إليػػػه 

 .3تكوولوجياو كهو ما يعرؼ بالبي التقويات احلديثةت

حلػاؽ إؽلكػ  أف تػادم إُف  ت زلػورة جيويػان يرل ادلعارةوف للتعديل الورا ي للوباتات أنه توجػد نباتػا
ادلعدلػػة  ػػدكث  الػػة التقػػاط  بػػل الوباتػػات مػػ  ل  يوانيػػة كنباتيػػة اللػػرر بػػالتووع البيولػػوجي كتهديػػد فصػػائ

ت كمػػا تػػادم إُف القلػػاء علػػمل أنػػواع مػػ  الوباتػػات الوػػادرة كادلوجػػودة يف البيئػػةت كهػػو مػػا كالوباتػػات الطبيعيػػة
نعقػاد مػػاتر األرض لألمػػو ادلتحػػدة للبيئػػة كالتوميػػةت بأنػػه اأ وػػاء  1992عػػاـ  كدم جػػانري  عػػالف ريػػوإكػده أ

مكانياهتػػا بتطبيػػق مبػػدأ احليطػػةت كيف  ػػاؿ كجػػود إة البيئػػة بػػوؼ تقػػـو الػػدكؿ كػػل  سػػذ أجػػل محايػػمػػ  
                                                 

1  - Disponible sur le site: www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/cbo ت   Dernière visite le: 
23-10-2015. 

ة لألمػػازكف يػادلوػاطق الفرع طرفػا يف 15ي  ال ػة مشػاري  تشػمل يػةت لػا يف ذلػ  توفيػة لألخشػاب ادلدار يػولػوجي كادلوامػة الدكليالتوػوع الباتفاقيػة  لالتعػاكف بػ -2
مػػة ادلوا=... أمانػػة لة الػػيت أعػػدت كجػػزء مػػ  مػػيكرة تفػػاهو بػػيػػولػػوجي للغابػػات ادلدار ية للتوػػوع البيػػكونػػ  الكػػبل يف إطػػار ادلبػػادرة التعاكنيك ػػوض الكونغػػو كادل
كػرر يولػوجي للغابػاتت ك ية ادلوبػ  يف رلػاؿ التوػوع البيػتفاقؼ إُف تعزيػز توفيػي برنػام  عمػل اال هتػدالػيتالتوػوع البيولػوجي ك اتفاقيػة بتوائية ك الدكلية لألخشاب اال

ولػوجي يولػوجي كالزراعػةت كالتوػوع البيادة دعػو هػيه ادلبػادرةت التعػاكف يف رلػاؿ التوػوع البيػدعوته إُف األطػراؼت كاحلكومػات األخػرل كادلوامػات ذات الصػلة إُف ز 
 .11ت ص UNEP/CBD/COP/11/INF/11الو يقة رقو التووع البيولوجيت اتفاقية مانة أتقرير صادر ع  ت يولوجي كالصحةلبللغاباتت كالتووع ا

بػتخدامه ادلسػتداـت علػمل الوحػو الػوارد يف مػيكرة األمػل التوفيػيم بشػأف القلػايا ات الصلة يفظ التووع البيولوجي ك القلايا اجلديدة كالواشئة ذاتعتب م   -3
ة يػػػػة كالتقويػػػػة للمشػػػػورة العلميػػػػئػػػػة الفرعيبػػػػتخدامه ادلسػػػػتداـ الػػػػيت أعػػػػدت لالجتمػػػػاع السػػػػادس عشػػػػر للهادلتعلقػػػػة يفػػػػظ التوػػػػوع البيولػػػػوجي ك الواشػػػػئة ااجلديػػػػدة ك 

ت ك ػاالت عػدـ اليا أك اجليػة أك اخلاليػبياة الضكيػات ادلرتبطة باحليقر بوة  التكوولوجيي كالتكوولوجيةت إذ  تمػل علػمل  فػظ رهػا اا العلمػي الػيت تكتوػع أ لقػيوػـو
ت عوػد معاجلػة 14تفاقية كادلػادة الوه  التحوطيت كفقا لديباجة اال قيدعو احلكومات األخرل إُف تطبي  األطراؼ ك ػلبتخدامه ادلستداـت االتووع البيولوجي ك 

للتشػػػػريعات الوطويػػػػة  فقػػػػان يقيػػػػةت كً ا التخليػػػػولوجيولػػػػوجي الػػػػيت تطر هػػػػا الكائوػػػػات كادلكونػػػػات كادلوتجػػػػات الواشػػػػئة عػػػػ  البيدات خفػػػػض أك فقػػػػداف التوػػػػوع البيػػػػهتد
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/13 الو يقة رقو  ة األخرل ذات الصلةتيلتزامات الدكلكاال

http://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/cbo
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اليقػػػل العلمػػي الكامػػػل ذريعػػػة  عػػػدـاختػػاذ صػػػال ه ال غلػػػوز إطويػػػة علػػمل ةػػػرر كبػػػري أك يتعػػير هتديػػدات مو
 .1ات ذات تكلفة فعالة للحيلولة دكف تدهور البيئةإجراءاختاذ لتأجيل 

أنػػواع أخػػرل مػػ  الوباتػػات  علػػملأف الفوةػػمل اجليويػػة مػػ  ادلمكػػ  أف تقلػػي  كػلػػير ادلعارةػػوف مػػ  
غػػري معهػػػودة يف البيئػػػةت تقلػػي بػػػدكرها علػػػمل أمػػػو أخػػرل مػػػ  احلشػػػرات ذلػػػا دكرهػػا الػػػيم تلعبػػػه يف التػػػوازف 

تػارس  شري درابات بريطانية أف ادلوتجات ااػورة جيويػان كيف هيا اإلطار تي  تكان  أـ نافعة  البيولوجي ةارةن 
مػػ  الوباتػػات  بادلائػػة 20يتسػػبذ يف توػػاقص  علػػمل زليطهػػات فوجػػود نبػػات الكػػولزا ااػػور جيويػػان  بػػلبيان  أ ريان تػػ

غلعػل العلمػاء  طػالؽ الوباتػات ااػورة جيويػان إكمػا أف  تةافة إُف تواقص عدد الفراشاتإيف زليطهت الواقعة 
  .2طالؽاآل ار اللارة الوامجة ع  هيا اإلغري قادري  علمل  ديد 

ركا بأنػػػه ال يوجػػػد دليػػػل علمػػػي يثبػػػ  اآل ػػػار يىػػػ أف ادلايػػػدي  للوباتػػػات ااػػػورة جيويػػػان  لكػػػ  ادلال ػػػظ
اللارة للوباتات ااورة جيويا علمل البيئة كالتووع البيولوجيت كياكػدكا علػمل الفوائػد الكبػرية الػيت بػتعود علػمل 

الكيماكيػػة  ادلبيػػداتبػػتخداـ الغػػاء إموهػػا تقليػػل أك  جيويػػان  ةتػػات ااػػور اإلنسػػافت عوػػدما يسػػتخدـ هػػيه الوبا
   .3اليت تلحق أةرار كبرية بالضبة

فتقػػار العلمػػاء لبيانػػات دقيقػػة مفصػػلة لبحػػ  اآل ػػار السػػلبية علػػمل البيئػػة ابيومػػا يػػرل ادلعارةػػوف أف 
أف التقويػة نفسػها جديػدةت عتبػار ت خاصػة إذا مػا أخػي يف االبػتزراع الوابػ  للوباتػات ااػورة جيويػان بببه اإل

كيلػػيع الػػبعض أف الوقػػ  كادلػػاؿ غػػري  تعػػ  بػػرعة تطبيقاهتػػا علػػمل أرض الواقػػ  مػػ  قبػػل دكؿ قليلػػة لػػالن ف
متػػا ل دلتابعػػة كمراقبػػة تلػػ  اآل ػػارت لػػيا فهػػو يػػركف أف احلصػػوؿ علػػمل نتػػائ  زلػػددة ككاةػػحة  ػػوؿ اآل ػػار 

ركف أف غياب دليل علمل علمل البيئة تتطلذ عقد أك عقدي  م  الزم ت كييك السلبية للوباتات ااورة جيويان 
 .4كبالتبعية لألغيية ادلوتجة موه عتباره كدليل علمل عدـ ةرر الكائوات ااورة جيويان االلرر ال ؽلك  

                                                 
1  - Jacques TESTART, Arnaud APOTECKER, «De l’utopie scientifique au péril sanitaire », in Le 
Monde diplomatique, N° 625, avril ,2006, p 19. 

بػ   1ت أطرك ة لويل شهادة الدكتوراه يف القانوف القسو العاـت كلية احلقوؽ جامعػة اجلزائػر غويمة عثاموةت توايو ادلبادالت التجارية لكائوات ادلعدلة جيويان  -2
 .83ت ص2013-2012عكووفت 

 .84ص ت ادلرج  نفسه -3
 .83ص ادلرج  نفسهت  -4
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يي  دافػ  كػل فريػق عػ  مصػاحله اخلاصػة فيمػا  كبقي اجلدؿ  وؿ عمليات التعديل الورا ي قائمان 
يطػاِف ر ػذ هبػيا ادلوةػوع ي  الفرنسػي كاإلات علػمل غػرار التشػر يتعلق هبيا ادلوةوعت كهواؾ بعػض التشػريع

علمل اعتبار ادلواف  الكثرية اليت ػلققها م  كرائهت كهواؾ بعض التشريعات رفل  ابتخداـ هػيه التقويػات 
موػػػه التشػػػري  اجلزائػػػرم كادلغػػػر  علػػػمل اعتبػػػار أف عمليػػػات التعػػػديل الػػػورا ي بػػػتحدث العديػػػد مػػػ  ادلشػػػاكل 

 العلمية كالقانونية كالتطبيقية.

 انيا: الترخيص بممارسة التعديل الوراثي ث
قتصػر علػمل اجلانػذ العلمػي ابػواء يف اجلزائػر أك ادلغػرب  1الضخيص يف رلاؿ الوباتػات ادلعدلػة كرا يػان 

ذلػػػا احلصػػػوؿ علػػػمل رخصػػػة تسػػػمح ذلػػػا  أم ؽلػػػوح الضخػػػيص للمعاهػػػد العلميػػػة كهيئػػػات البحػػػ  الػػػيت ؽلكػػػ 
كػل مػ  التشػريعل قػرار دلوػ  إصػدار  ت ذلػ  بعػد ية ادلغػرية كرا يػان وباتبتعماؿ ادلادة الادخاؿ ك يازة كنقل ك إب

دكريػة  1999بػوة  ا الوطويػةت ففػي ادلغػرب أصػدرت كزارة الفال ػةحلدكدعل دخوؿ الكائوات ادلعدلة كرا يان 
ت 2كادلػػواد الػػيت  تػػوم علػػمل هػػيه الكائوػػات أك الوادػػة عوهػػا بػػترياد الكائوػػات ادلعدلػػة كرا يػػان امت لوجبهػػا موػػ  
ادلػػارخ يف  910القػرار الػوزارم -ختيتػه كزاره الفال ػػة كالتوميػة الريفيػة يف اجلزائػر فأصػػدرت اكنفػة ادلوقػع 

باتػػػػات الػػػػيت تعرةػػػػ  بػػػػتعماؿ الوابػػػػترياد توزيػػػػ  كتسػػػػويق ك االػػػػيم ؽلوػػػػ   2000ديسػػػػمب مػػػػ  عػػػػاـ  24
 .  3لتحوالت جيوية

ة الريفيػة يف اجلزائػر ربية أك لوزارة الفال ػة كالتوميػكال القراري  بواء بالوسبة لوزارة الفال ة ادلغ  غري أف      
                                                 

ةػافية للمزركعػات ااػورة جيويػا يف أضلػاء العػاَفت أم امليػوف هكتػار  12هوػاؾ  2011نػه يف عػاـ أ( isaaa)   سذ التقريػر الػيم نشػرته اذليئػة ادلختصػة -1
مليوف هكتارت مزركعة يف تسعة كعشري  دكلةت موها  160مقارنة بالسوة ادلاةيةت  ي  بلغ  ادلسا ة العادلية للمزركعات ااورة جيويا  بادلائة 8زيادة قدرها 

مليػػوف هكتػػارت  تػػل الصػػوجا ادلرتبػػة األكُف  160مػػ  ادلزركعػػات العادليػػةت كةػػم   بادلائػػة 43موجػػودة بالواليػػات ادلتحػػدةت أم مػػا يعػػادؿ  مليػػوف هكتػػار 69
ار مليػوف هكتػ 2487مليػوف هكتػارت القطػ   51مجاليػة للمزركعػات ااػورة جيويػا(ت بعػدها تػأب الػيرة مػ  ادلسػا ة االبادلائػة  47مليوف هكتار )بوسبة 7584
مقارنػػة بالسػػوة  بادلائػػة 10ةػػافية مػػ  ادلزركعػػات ااػػورة جيويػػا يف العػػاَفت أم زيػػادة قػػدرها اليػػوف م 14ت فهوػػاؾ  2010عػػاـ يف مليػػوف هكتػػار  882كالكػػولزا 

مزركعػة يف مخسػػة  ارتمليػوف هكتػػ 134  دكلػةت مقابػػل مليػػوف هكتػارت مزركعػػة يف تسػعة كعشػػري 148ادلاةػيةت  يػػ  بلغػ  ادلسػػا ة العادليػة ذلػػيه ادلزركعػات 
مليػػػوف هكتػػػارت بعػػػدها دكلػػػة  283فريقيػػػا اب يف ادلرتبػػػة األكُف دكلػػػة جوػػػوب مليػػػوف هكتػػػارت تػػػأ 285كعشػػػري  دكلػػػةت بلغػػػ  ادلسػػػا ة ادلزركعػػػة يف الػػػدكؿ الواميػػػة 

ة للمزركعات ااورة جيويا بسبعة كمثانل مرة مليوف هكتار كقد تلاعف  ادلسا ة ادلخصص 081مليوف هكتارت كيف ادلرتبة الثالثة دكلة مصر  083بوركيوافابو 
التقويػة  ت ااػورة جيويػان كعليػه تعتػب الكائوػامليػوف هكتػار  187ؿ كال تغطػي إال ت كانػ  مسػتعملة إال يف بػتة دك 1996ت ففي عػاـ 2010ك 1996بل  ما

 .  57ص مرج  بابقت غويمة عثاموةت يف ميداف الزراعة احلديثةت  كتطوران  عتمادان ااألكثر 
دخػػاؿ األنػػواع الوباتيػػة عمػػل  ػػوؿ تقيػػيو األ ػػار البيئيػػة إل عمػػر طػػاهرمت الكائوػػات ااػػورة كرا يػػا يف ادلملكػػة ادلغربيػػةت ادلوامػػة العربيػػة للتوميػػة الزراعيػػةت  لقػػة -2

 .173تص  2003كاحليوانية ااورة كرا يا يف ادلوطقة العربية اخلرطـو ت
ت لسوة 02عدد ج ت ج ر بتعماؿ ادلادة الوباتية ادلعدلة كرا يان ؽلو  ابترياد كانتاج كتوزي  كتسويق كا ت 2000ديسمب  24 ارخ يفادلقرار م  الت 02ادلادة  -3

2001.  
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بتعماؿ كنقػل ا وؿ  ا يفتح باب للعديد م  الفرةياتتشل 1موةوع احليوانات ادلعدلة كرا ياُف إَف يتطرقا 
قتصر ادلو  فقط علمل الوباتات اك  تيتو موعها لوجذ هيي  القراري اليت َف  كتسويق احليوانات ادلعدلة كرا يان 

 .2ل  للتحويل الورا ياليت خت

كال ؽلػوح هػيا الضخػيص مػ  ت بػتخداـ الوباتػات ادلعدلػة كرا يػان ا أنه يف فرنسػا لقػد مت الضخػيص بغري
طػػالؽ علػػمل أك اإل االبػػتخداـالالزمػػة  ػػوؿ سلػػاطر  ختبػػاراتاإلإجػػراء ادلختصػػة إال بعػػد  داريػػةاإلالسػػلطة 

بػػتخداـ هػػيه الكائوػػات إال يف اسػػجيلت مػػ  عػػدـ د مػػ  البيانػات كالتالبيئػػةت كبعػػد التأكػػ الصػحة العامػػة أك
 ائوػات ادلعدلػة كرا يػان طػالؽ الكت لػيل  أصػدر ادلشػرع الفرنسػي قػانوف إل3 دكد البحػ  ادلطلػوب فحسػذ

 .4نتاج اااصيل الزراعيةلزيادة يف إ

 ذلػ  بعػد احلصػوؿ علػمل تدار بػادلواد ادلعدلػة جيويػان مسألة اإليطاِف هو األخر عاًف ادلشرع اإلكقد 
الالزمػػة للتأكػػد مػػ   ختبػػاراتاإل إجػػراءكؽلػػوح هػػيا الضخػػيص بعػػد  تادلختصػػةداريػػة اإلتػػرخيص مػػ  اجلهػػات 

موجػود عدـ كجود خطر علمل الصحة العامة أك البيئةت كالتأكد مػ  تطػابق األكصػاؼ احلقيقيػة مػ  مػا هػو 
 .5تخدامها إال يف الغرض ادلخصص لهباالتأكد م   يف الطلذت أيلان 

بػتخدم  اك  راعة بيكر اليرة ااػورة جيويػان أصدرت احلكومة الفرنسية قرار دلو  ز  2008كيف بوة 
نتػاج إأعطمل  ريػة  ت ااورة جيويان ادلتعلق بالكائوا 595-2008شرط احلماية غري أف صدكر قانوف رقو 

لػيت ذلػا بػلطة ئية ا ياوف اجمللة األعلمل للتكوولوجيا اإلكأنشأ هيا القان تكابتهالؾ الكائوات ادلعدلة كرا يان 

                                                 
ة كاحليوانيػة ااػورة دخػاؿ األنػواع الوباتيػعمػل  ػوؿ تقيػيو األ ػار البيئيػة إل مليكة فليلة محانةت التقرير الوطين للجزائرت ادلوامة العربية للتومية الزراعيةت  لقػة -1

ت  كرا يان   .95تص 2003يف ادلوطقة العربية اخلرطـو
 .300غويمة عثاموةت مرج  بابقت ص  ع  نقالن  أف احليوانات ااورة جيويا مقبولة يف اجلزائر ألنه ال يوجد ما ؽلوعها رمسياتبترل األبتاذة زيوذ ذهبية  -2
ت فكػػاف 2010ميثػػاؽ البيئػة لوجػػذ قراراتػػه ادلتعلقػة بقػػانوف ادلركبػات ادلعدلػػة كرا يػا كقػػانوف ادلاليػة لسػػوة كذلػ  بعػػدما كةػح اجمللػػة الدبػتورم موقفػػه  ػوؿ  -3

خػالؼ كردةت كبػائل تفعيػل ميثػاؽ البيئػة ت ة فيمػا يتعلػق بتطبيػق مبػدأ احليطػةتطبيقه  قيقيا دليثاؽ البيئة برغو م  عدـ كجود محاية مباشػرة ككافيػة للبيئػة خاصػ
 .111ت ص 2011ت نوفمب 33جامعة بسكرةت العدد اإلدارية ت رللة العلـو اإلنسانية للمشركعية الفرنسي كمصدر 

4  - Gaëlle DUPONT, « La loi, ni pro ni anti –OGM », Journal le Monde, 22 mai 2008, p 6. 
5  - Maria Giovanna Buzzetti, la mise en application dans le droit italien des règles communautaires 
en matière d’organismes génétiquement modifiés, revue européenne de droit de l’environnement, 
2007, p 44 .  
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الػػيم يصػػدر رأيػػه  ػػوؿ كػػل طلػػذ موافقػػة دلػػوح الضخػػيص  تبػػتخداـ التكوولوجيػػا احليويػػةاالواػػر يف مػػدل 
 .1بتخداـ التكوولوجيا احليويةاجل اللركرم أل

يف البيئة بعد احلصػوؿ  رادم للكائوات ادلعدلة كرا يان طالؽ اإلادلشرع الفرنسي مسألة اإلعاًف  أيلان 
 يائية اليم يفحػص أم اجمللة األعلمل للتكوولوجيا اإلبعد أخي ر  تداريةاإللسلطة علمل ترخيص م  قبل ا

-1829عتمػد فيػه علػمل قػانوف اطػالؽ علػمل التوػوع البيولػوجيت الػيم طر الػيت ؽلكػ  أف يشػكلها اإلادلخا
 .OGM2 توايو نااـ الضاخيص ؿإعادة بعمل إُف  يي  2003

طػػػالؽ بػػػأف شػػػركط اإل د  عًػػػيص أف يي يد مػػػ  الضخػػػأف تفػػػرض علػػػمل ادلسػػػتف داريػػػةاإلغػػػري أنػػػه للسػػػلطة 
ادلختصة بطلذ مػ  رؤبػاء  داريةاإلكدتم  السلطة  تأك يوهيه أك ؼلب اجلمهور بيل  طالؽاإلهيا  يوقع

البلديات أي  تقاـ التجارب كخالؿ ادلػدة الزمويػة الػيت تسػتغرقها هػيه األخػريةت عوػدما يتعلػق األمػر بالبػيكر 
طػػالؽ احلػػائزي  علػػمل تػػراخيص اإل شػػراؾإك عػػدة مػػرات لتبػػادؿ ادلعلومػػات مػػ  مػػرة أ ان كالوباتػػات ااػػورة جيويػػ

 .رادم للكائوات ااورة جيويان اإل

الػػػيم يشػػػمل  تكيعهػػػد لػػػوزير الزراعػػػة بػػػلطة مػػػوح الضخػػػيص بعػػػد التأكػػػد مػػػ  زلتػػػول ادللػػػع ادلقػػػدـ
للعملية م  نا ية تركيبة كنطاقه اجلغرايف ككصع تفصيلي  طالؽذ ادلعلومات الكافية ع  موةوع اإلالطل

الوباتػػات كاألجوػػاس األخػػرل كطػػرؽ السػػيطرة كالعػػالج يف ادلوقػػ  ككيفيػػة الػػتخلص مػػ  الوفايػػات بعػػد عمليػػة 
يف ذل  مجي  مرا ل احلفظ كمقارنة األعداد األصلية ك الة الكائوات األصػلية مػ  تلػ   ت مراعيان طالؽاإل

ة مػػػ  جػػػراء القيػػػاـ هبػػػيه يػػػ ػػػار الصػػػحية كالبيئد مجيػػػ  اآلالكائوػػػات الػػػيت حلقهػػػا التعػػػديل كالتغيػػػريت كمػػػا ػلػػػد
 .3كغريهاالعمليات 

 مشركع قانوف التعديل الوراثي ثالثا: 
ا توميػة ادلسػممل شػاركة يف ادلشػركع الػوطين الشػاملادلي طلبػ  الدكلػة اجلزائرية م  مرفق البيئػة العػادل

ة البيئة جلوػػة ت ككةع  كزار غلابػيإمل الطلذ د علكاف الر  ي   اذليئات الوطوية يف ميداف السالمة احليويةت 
لوطين بتكار الوطاؽ ابتعدادات اللركرية الا ادلشػركعت دكرها نصح كتوجيه اإلطالؽ هػيكطويػة للتوسيق إل

                                                 
1- Maria Giovanna Buzzetti, Op Cit, p 46. 
2- Ibid, p 45. 
3- Ibid, p 46. 
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 الػوطين يتعلػق بالكائوػاتمت تقدًن مشركع أماـ اجمللػة الشػعيب  2003يف بوة للسالمة احليوية باجلزائرت ك 
 :1ككاف م  بل أهو األهداؼ ادلرجوة م  كرائه تا يان ( ادلعدلة كر )الوباتات

 تللخطر األصواؼ الوباتيةعرض ةد التعديالت اجليوية اليت تي احلفاظ علمل ادلوارد الطبيعية اجلزائرية  -
لعػػدـ  بػػوت بػػالمتها علػػمل صػػحة  ران ناػػ بػػتخداـ الكائوػػات ااػػورة كرا يػػان ا ديػػد شػػركط  يػػازة ك/ أك  -

 نسافتاإل
يف عتبػار ثػةت فالكائوػات الػيت أخػيت بعػل اال يائيػة احلديم  ادلرتبطة بالتكوولوجيػا اإلاأل  ديد قواعد -

طػالؽ ادلعػزكؿ كاإل بػترياد كالعبػور كاالبػتخداـللبح  كالتجربة كاال ابتخدامهاراد هيا ادلشركع هي ادل
رؼ بوجػػوب احلصػػوؿ علػػمل رخصػػة مػػ  طػػككػػل هػػيه ادلرا ػػل مرتبطػػة  كػػائ  زلػػور جيويػػان نتػػاج  إرادم ك اإل

  بعػد ادلػركر علػمل عػدة كذلػ تادلختصة بعد التأكد م  عدـ التأ ري علػمل ادلػوارد الوباتيػة الطبيعيػةاإلدارة 
ت يف البيئػػة ادلعزكلػػة قبػػل درابػػة مػػدل التػػأ ري ك ديػػد عيوػػاإجراء قػػرار موػػ  الرخصػػة كػػاختػػاذ مرا ػػل قبػػل 

 بتخداـ هيه التجربة احليوية.اتعميو 

قضا ػػػػه أم بػػػػوة  اأرض الواقػػػػ  بسػػػػبذ بػػػػحبه بػػػػوة كا ػػػػدة بعػػػػد  ُفغػػػػري أف هػػػػيا ادلشػػػػركع َف ؼلػػػػرج إ
قػػانوف مسػػػتقل صػػػدار ة أك زلاكلػػة مػػ  السػػػلطة التشػػريعية إلكموػػي ذلػػ  احلػػػل َف توجػػد أم مبػػػادر  2004

 السػػبذ إُف أف موةػػوع التعػػديل الػػورا ي يفكقػػد يرجػػ   تيف اجلزائػػر وػػات ااػػورة كرا يػػان خػػاص يتعلػػق بالكائ
بػتعماؿ هػيه التكوولوجيػا اكل كبػريت أيلػا التخػوؼ مػ  طػرؼ السػلطة يف تعمػيو ركؼ بشػغري معاجلزائر 

يعتػب قػرار كزيػر  تػاِفالكب تيف اجلزائػر اليت تبقمل خطرية يف نار الكثػري مػ  ادلهتمػل يمايػة التوػوع البيولػوجي
  .  2 لة الكائوات ادلعدلة كرا يان أ ة القرار الو يد اليم تعرض دلسالفال

مػػػة قامػػ  احلكو ع اجلزائػػرم كةػػ  ادلشػػػرع ادلغػػر  هػػو األخػػػر مشػػركع قػػانوفت  يػػػ  غػػرار ادلشػػػر  كعلػػمل
الػػيم كػػاف  ت3بػػتعماؿ كنشػػر كتسػػويق الكائوػػات ادلعدلػػة كرا يػػان اادلغربيػػة بتهيئػػة مشػػركع قػػانوف يتعلػػق لراقبػػة 

عوهػا كادلػواد الوادػة  OGMإُف محاية اإلنساف كالتووع احليوم م  األخطػار ااتملػة ادلرتبطػة ب 4يهدؼ
 OGMبػتعماؿ الػرخص ال إعطػاءشػركط ت ك ؼ كالتعػاريع ككػيا ميػادي  التطبيػقاألهدا اليم  دد فيه

                                                 
 .96صت مرج  بابقت محانة مليكة فليلة -1

 .97صادلرج  نفسهت  -2
 .173ص مرج  بابقت  هرمتعمر طا -3
 .174ص  ادلرج  نفسهت -4
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ػلػدد  ت أيلػان ط العزؿ كخطط التدخل عود اللػركرةفيما يتعلق بشرك  يف ميادي  التعليو كالبح  كخصوصان 
ة عػ  هػيه الدرابات اخلاصة باأل ار الوادػإجراء كذل  ب تOGMالرخص لوشر كتسويق إعطاء شركط 

 : 1يف اجملاؿ ادلتعلق ب  ات العامة خصوصان جراءػلدد اإلك  ات القلائيةتجراء ديد اإلم   الكائواتت
  يائيةت جلوة كطوية للسالمة اإل إنشاء -
 األشخاص ادلكلفوف بالرقابةت -
 ادلعلومات الواجذ تقدؽلها عود تقدًن طلذ الرخصة. -

 ع البيولوجي المطلب الثاني: الترخيص القطاعي لحماية التنو 
بعوصػر مػ   خلاصػةم  أهو الضاخيص اليت توفر احلمايػة ا القطاعية اذليئات ع  يعتب الضخيص الصادر

كتعتػػب قواعػػد التعمػػري ةػػركرية هتػػدؼ باللػػركرة إُف محايػػة التوػػوع البيولػػوجيت   يػػ  تعواصػػر الواػػاـ البيئػػي
ناػػاـ ك  ت كؿ(األفػرع ال) قطػاع التعمػري يػ  بػوتواكؿ ناػاـ الػػرخص يف حلمايػة مكونػات التوػوع البيولػػوجي 

 (.فرع  ال )ال الرخص يف قطاع الصيدكنااـ  فرع  اين(تال)يف قطاع الغابات الرخص 

 التعمير في قطاع  نظاـ الرخصالفرع األكؿ: 
ط  التوػػػوع الوبػػػاب اضخػػػيص بالبوػػػاء يف ادلوػػػاطق الػػػيت تقػػػضب مػػػ  مػػػو الات احلصػػػوؿ علػػػمل إجػػػراءتلػػػع خت

ك يف أجذ توافرهػا بػواء يف طالػذ الرخصػة ا يف ادلواطق األخرل م   ي  الشركط الواكاحليواين ع  غريه
ذا كػػاف مػػ  ادلمكػػ  إذلػػيه ادلوػػاطقت فػػاإليكولوجيػػة للطبيعػػة  كذلػػ  ناػػران  تالقيػػاـ بػػه ك الوشػػاط ادلزمػػ أادلوقػػ  

 إقامػػةكمػػ  نػػه يف بعػػض ادلوػػاطق ال يإط البيئػػي يف ادلوػػاطق الصػػحراكية فت صػػواعية ملو ػػة للوبػػ بوػػاء موشػػ
ت كعليػػه بػػػوتطرؽ إُف الرخصػػػة يف الوبػػػط 2عتبارهػػػا مػػوط  لػػػبعض احليوانػػػات الوػػػادرةامثػػل هػػػيه ادلوشػػػ ت ب

قػانوف  ) الثا(ت رخصة يف الوبط الفال ييف  ) انيا(ت الرخصة الوبط السا لي الغا  )أكال(ت الرخصة يف
 )رابعا(. مالؾ الثقافيةاأل

 

 
                                                 

 .175 صعمر طاهرمت مرج  بابقت  -1
البيولوجي بػػت ادلتعلػػق التوػػوع 2012كتػػوبر أ 19-8دم عشػػرت  يػػدر آبػػادت اذلوػػدت جتمػػاع احلػػاادلتعلقػػة بػػالتووع البيولػػوجيت االتفاقيػػة مػػاتر األطػػراؼ يف اال -2

 .2012ديسمب   05تUNEP/CBD/COP/DEC/XI/17الو يقة رقو تأك بيولوجيان  يكولوجيان إرية  ادلهمة سا لي: ادلواطق البحالبحرم كال
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 الوسط الغابي رخصة في ال: أكال
جتماعيػػػػة قتصػػػادية كاالكاالاإليكولوجيػػػة الكبػػػرية للغابػػػػة كتعػػػدد كرائفهػػػا للػػػدكر ادلتزايػػػد كالفوائػػػد  ناػػػران 

علمل أ ػد أهػو ادلوائػل كمسػاك  التوػوع البيولػوجيت  خطريان  عتداءان إلوبط يعتب البواء داخل هيا ا ت1ةيكالبيئ
شػجار كالرعػيت فوجػد كقطػ  األ خػرل كالصػيداهرة  ديثة مقارنة بادلماربات األكالبواء بداخل الغابات ر

 قامػةيػة بػواء إلمػالؾ الغابيػة الوطونص علمل عػدـ جػواز البوػاء داخػل األ ادلشرع اجلزائرم يف قانوف الغابات
 500ك ادلوتجػات ادلشػتقةت كعلػمل بعػد يقػل عػ  أك سلػزف لتجػارة اخلشػذ أ ذك مركػأكرشة لصو  اخلشذ 

ك اجلػبة أف للجػري فػر  يلػان أت كيشػمل ذلػ  2بالغابات لفةال بعد احلصوؿ علمل رخصة م  الوزارة ادلكإمض 
يف  ماربػػتها بػػبذدلخػػرل قػػد يكػوف أم ك ػدة أك أك فػػرف لصػػو  مػواد البوػػاء أك القرميػد أك مصػو  لألجػػر أ

 . 3كا د كلو موهاع  كع  بعد يقل ت كقوع  رائق

ؾ مػػالك مسػػا ة لتخػػزي  اخلشػػذ داخػػل األأ اػػرية  كأك كػػوخ أك خػػص أاخلػػيو  إقامػػةلػػ  كمػػا خت
ُف رخصػة مسػلمة مػ  طػرؼ رئػية اجمللػة الشػعيب البلػدم إمػض  500قل ع  الغابية الوطوية كعلمل بعد ي

عػ  كعلمل بعد يقػل مصو  لوشر اخلشذ  إقامةم مشاري  ألرخصة لت كختل  4دارة الغاباتإبتشارة ابعد 
 .5م  الوزارة ادلكلفة بالغاباتكلو   2

 الوسط الساحلي في  الرخصةثانيا: 
دكات التهيئػػة كالتعمػػري علػػمل أعػػداد إطػػار إيف اإلقليميػػة اجلماعػػات ك الدكلػػة وف محايػػة السػػا ل قػػان لػػـزأ

لبيولوجيػػػة ادلوجػػػودة يف هػػػيا للقيمػػػة ا ران اػػػبعػػػاد توبػػػ  ادلوػػػاطق احللػػػرية عػػػ  السػػػا ل كالشػػػاطئ البحػػػرم نإ
قػػا لوجهتػػه ييػػ  موػػ  ادلسػػاس بوةػػعية السػػا ل الطبيعيػػةت كدػػذ محايتػػه كابػػتعماله كتثميوػػه كف ت6الوبػػط
ت علػػمل أف يػػتو شػػغل األراةػػي السػػا لية كابػػتعماذلا لػػا يكفػػل محايػػة الفلػػاءات البيػػة كالبحريػػة 7الطبيعيػػة

                                                 
 .715صت 2001نصر الدي  هووينت الوبائل القانونية كادلابساتية حلماية الغابات يف اجلزائرت الديواف الوطين لألشغاؿ الضبويةت اجلزائرت  -1
ت ادلعػدؿ كادلػتمو 1991ت لسػوة 62عػدد ج ت يتلم  الواػاـ العػاـ للغابػاتت ج ر 1991ديسمب  02ارخ يف ادل 20-91 رقو قانوفال ت م 27ادلادة  -2

 .1984ت لسوة 26عدد ج ت ج ر 1984يونيو  23ادلارخ يف  12-84للقانوف رقو 
 .م  نفة القانوف ت28ادلادة  -3

 .م  نفة القانوفت 29ادلادة  -4
 .م  نفة القانوفت 20ادلادة  -5

 .ذكره سابقالت 02-02 رقو قانوفم  الت 2فقرة  04ادة ادل -6
 .م  نفة القانوفت 01ت فقرة 10ادلادة  -7
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ت كتتو كيفيات شػغل األراةػي أك إصلػاز البوػاءات يف 1الفريدة أك اللركرية للحفاظ علمل التوازنات الطبيعية
 إقامػةت كيف ادلقابػل أجػاز ادلشػرع 2ا ل  الفلاءات السػا لية علػمل أبػاس درابػة تػدعمل   درابػة هتيئػة السػ

ادلوش ت أك البوػاءات اللػركرية اخلفيفػة لتسػيري أعمػاؿ الفلػاءات السػا لية كتشػغيلها كتثميوهػا عػ  طريػق 
ت كلقد  صر ادلشرع شركط البواءات م  طرؼ اذليئة بعد عملية فحصها 3ادلختصةاإلدارة رخصة تسلمها 

 :4البواءات اليت يتو شغلها يف ادلواطق السا لية
علػمل  رخص هبػادلػا بورائع األنشطة االقتصادية مباشرة رتبطةدليفيات البواء كشغل األراةي اككشركط  -

  .كيلومضات  ال ة مسافة علمل تدؽل با لي شريط 
كتػػػػوازف   تهػػػػاعلػػػػمل  رك واطئ كالػػػػيت تسػػػػاهو يف احلفػػػػاظللشػػػػ تامخػػػػةدلشػػػػركط شػػػػغل األجػػػػزاء الطبيعيػػػػة ا -

يصػػل  ال الػػيتلألجػػزاء العليػػا مػػ  الشػػواطئ  الرمليػػة كاألشػػرطة ةتامخػػدلككػػيل  الكثبػػاف ات لربػػوبات هبػػاا
 .البحرإليها مد مياه 

 الشػػركطككػػيا  تـ (300)البوػػاء إُف مسػػافة  المثائػػة مػػض موػػ  موةػػوعوطقػػة دلشػػركط ككيفيػػات توبػػي  ا -
 .البحر رلاكرةتقتلي  اليت كاخلدمات لألنشطة جبهالو  اليت يرخص

ك سػػذ  ة عويػػدلوطقػػة ادلتياجػػات شػػغل األراةػػي كطبيعػػة اا ذ سػػعلػػق درابػػة هتيئػػة السػػا ل  تتكمػػا 
 :5ادلشرع يف عيندلاأك رلموعها  السا ليواطق اآلتية للفلاء دل دل اإاحلالة ب

ككػػيا  هبػػاتسػػاهو يف احلفػػاظ علػػمل  ركتهػػا كتػػوازف الربػػوبات  كالػػيتتامخػػة للشػػواطئ دلاألجػػزاء الطبيعيػػة ا -
 .الرمليةتامخة كاألشرطة دلاالكثباف 

 .ـ (300)مض  المثائة متد علمل مسافةدلريط الشاطئي االش -
 .ولك(3) كيلومضات  ال ةمسا ة  يف الشريط السا لي ادلشموؿ -

 

                                                 
 .السابق ذكرهت 02-02 رقو قانوفم  الت 02ت فقرة 10ادلادة  -1
لػػػػمل  الشػػػػريط  اةػػػػي عت ػلػػػػدد  شػػػػركط  ككيفيػػػػات  البوػػػػاء  كشػػػػغل  األر 2007يونيػػػػو  30ادلػػػػارخ يف  106-06مػػػػ  ادلربػػػػـو التوفيػػػػيم رقػػػػو  ت02ادلػػػػادة  -2

 .2007ت لسوة 43عدد ج عليهات ج ر البواء دلوطقة  موةوع  م  تامخة  للشواطئ  كتوبي  اكشغل األجزاء  الطبيعية ادلالسا لي 
 .السابق ذكرهت 02-02 رقو قانوفال م ت 03ت فقرة 10ادلادة  -3
 .السابق ذكرهت 107-06 رقو توفييمالربـو م  ادلت 01ادلادة  -4
 .م  نفة ادلربـوت 03دة ادلا -5



 التدخل ا دارم لحماية التنوع البيولوجي في إطار التنمية المستدامةالباب الثاني:                   
 

156 

 

أمػا فيمػػا ؼلػػص ادلواصػػفات الػػيت يػػتو أخػػيها بعػل االعتبػػار عوػػد شػػغل األرةػػي السػػا لية فقػػد  ػػددها 
 :1ادلربـو كهي

 .هبا رمد اليت كاألنشطة البشرية الة شغل األراةي احلالية  -
البوػػاء أك   جػػراء تػػدهوران  تعػػرؼ أف كػػ ؽلالعواصػػر الػػيت  البػػيما كاجليومرفولوجيػػةواصػػفات اجليولوجيػػة دلا -

 .شغل األراةي
البحرية  االي كالتياراتللمواخ  عوصر تييز بيما  كل البحرم الشاطئي الكالوبط ائية دلاوارد دل الة ا -

 .برلةدلا وجودة ك/أكدلككيا عواقذ األنشطة البشرية ا
 .خاصةتطورت فيها كاليت  تاج إُف محاية  اليتية ككيا األنامة البيئية البيئاحلالة  -
 االبػػػػتعماالت طبػػػق علػػػملدلاالبػػػتقباؿ كالتوافػػػق ا أك التعبئػػػػةالفلػػػاءات كتقيػػػيو قػػػدرات  طػػػاب  سلتلػػػع -

 .الئمةدلا
 .الدرابة ههي عدادادلستعملة إلاألخرل كادلقايية كادلاشرات كادلعطيات ادلهمة عايري دلا -

ادلال ػػػظ علػػػمل هػػػيا الػػػوص أف ادلشػػػرع عوػػػدما ةػػػبط ادلعػػػايري كادلاشػػػرات الػػػيت غلػػػذ علػػػمل هيئػػػة درابػػػة 
السا ل األخي هبا أ واء اقضاح شغل األراةي السا لية َف ييكر مصطلح التووع البيولوجيت غري أنه ؽلك  

عطيات ادلهمػة ايية كادلاشرات كادلادلعايري كادلقاأف يدخل ةم  احلالة األخرية يي  عب ادلشرع عوها ب 
يف عملية شػغل  ان أبابي ان شكل معيار ف التووع البيولوجي ي ي  أ اعداد هيه الدرابةاألخرل ادلستعملة إل

 راةي.األ

 الوسط الفالحي ثالثا: الرخصة في 
بوايػات  كأبابية أة أم موشأك بواء أصلاز إنه ال ؽلك  إك اخلصبة فأ ما ادلواطق الفال ية اخلصبة جدان أ

لقواعػػد التهيئػػة  صػػة طبقػػان بعػػد احلصػػوؿ علػػمل رخصػػة البوػاء مػػ  طػػرؼ السػػلطة ادلخت الإداخػل هػػيه ادلوػػاطق 
 :  4تفقد طبيعتها اخلاصة يف  التل راةي الفال يةف األأعلمل  3ت كلقد نص ادلشرع2كالتعمري

                                                 
 .السابق ذكرهت 107-06 رقو توفييمالربـو م  ادل ت04ادلادة  -1
 .23 ص ت2005 ة كالوشر كالتوزي  تاجلزائرت ط سيبة شريخت األراةي الفال يةت دار هومة للطباععلي معطي اهلل ك  -2
ك ذات أي لألراةي ادلصوفة كأراض فال ية بتعماؿ غري فال امو  كل ق بالتوجيه الفال يت علمل ادلتعل 16-08 رقو قانوفالم   ت14 نص  ادلادة -3

 .السابق ذكرهت كا ذات الوجهة الفال يةاأفال ية راةي الُف تغيري كجهة األإكل تصرؼ يفلي   ت كبطالفكجهة فال ية
 .30صمرج  بابقت علي معطي اهلل ك سيبة شريخت األراةي الفال يةت  -4
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 عودما يستعمل كعائها لغرض البواءت  -
 دكات التهيئة كالتعمري. أريق كجهتها الفال ية كتتحوؿ ع  طعودما تغري  -

وجػػه للبوػاء توةػػ  الدكلػػة  ػػ  تصػػرؼ أمػا فيمػػا ؼلػػص كيفيػػات ابػػتغالؿ األراةػي الفال يػػة الػػيت قػػد تي 
احليوانيػػة كالبحػػ  ك/أك صلػػاز مهمػػة تطػػوير ادلػػادة الوباتيػػة دلابسػػات العموميػػة أراةػػي فال يػػة إلاذليئػػات كا

ض ادلابسػػػات بوػػػاء هياكػػػل كموشػػػ ت علػػػمل أراةػػػي رشػػػادت هػػػيه ادلهمػػػة قػػػد تتطلػػػذ مػػػ  بعػػػكالتكػػػوي  كاإل
 .1صلازهات هوا يتطلذ األمر احلصوؿ علمل رخصة البواء يف هيه الفلاءات الفال يةفال ية إل

  ػػػ  تصػػػرؼ االبػػػتغالؿللدكلػػػة ككػػػيا كبػػػائل  اصػػػةاخلتوةػػػ  األراةػػػي الفال يػػػة التابعػػػة لألمػػػالؾ ف
بالوسػػبة ت 2كالتقػين عػ  طريػق التخصػيص ولػػوجيكالتكودارم كالعلمػي العموميػة ذات الطػاب  اإل ابسػاتادل

ت الطػػػػاب  العلمػػػػي كالتكوولػػػػوجي ذات العموميػػػػة ابسػػػػاتدارم كادلذات الطػػػػاب  اإل للمابسػػػػات العموميػػػػة
 الية بعد أخي رأم الػوزير ادلكلػع بالفال ػةكلع بادلدللدل الوزير اتودع ادلابسة طلذ التخصيص   ي 

 : 3بل فيهكغلذ أف ي
 ذتطل ية موةوع الكجهة األراةي الفال -
  تطبيعة األراةي الفال ية كقوامها كموقعها -
 قتلاء.اإل عود سلطط مسح األراةي أك سلطط التحديد كاحلد -

ذات العموميػػػة  تادللحقػػػة بادلابسػػػااخلاصػػػة للدكلػػػة  لألمػػػالؾتوةػػػ  األراةػػػي الفال يػػػة التابعػػػة كمػػػا 
مهمػػػػا كػػػػاف طابعهػػػػات ككػػػػيا كبػػػػائل ت العموميػػػػة االقتصػػػػادية دلابسػػػػاتالطػػػػاب  الصػػػػواعي كالتجػػػػارم أك با

متيػػػاز لػػػدل الػػػديواف الػػػوطين لألراةػػػي ت كيػػػودع طلػػػذ اال4متيػػػازاال ػػػ  تصػػػرفها عػػػ  طريػػػق  االبػػػتغالؿ
 : 5ف يبل فيهكغلذ أالفال ية 

 اذليئة أك ادلابسة العمومية ادلستفيدةت -

                                                 
التابعة لألمػالؾ اخلاصػة للدكلػة  راةي الفال يةدد كيفيات ابتغالؿ األت ػل2011جانفي  10ادلارخ يف  06-11توفييم رقو الربـو م  ادلت 02ادلادة  -1
 .2011ت لسوة 02عدد ج  ك ادللحقة باذليئات كادلابسات العموميةت ج رأ
 .م  نفة ادلربـوت 03ادلادة  -2
 .م  نفة ادلربـوت 05ادلادة  -3
 .دلربـوم  نفة ات 04ادلادة  -4
 .م  نفة ادلربـوت 06ادلادة  -5
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 طبيعة األمالؾ ادلعوية كقوامها كموقعهات -
    التصرؼ. الفال ية اليم م  أجله كةع  األراةي االبتخداـ -

 مالؾ الثقافية ابعا: الرخصة في قانوف األر 
ميػة علػمل ادلعلػو التػارؼلي شػغاؿ ادلػراد القيػاـ هبػا يف ادلوػاطق اااأل د ادلشػرعيىػمالؾ الثقافية قػى قانوف األيف 

خاصػةت ك ادلصػان  أك القيػاـ بأشػغاؿ كػبل أ إنشػاءمشاري  البواء أك  إقامةك ادلقضح للتصويعت كادلصوع أ
نابيذ الغاز كميػاه كاذلاتفية اذلوائية أك اجلوفية كأة يشغاؿ ادلوش ت القاعدية كضكيذ الشبكات الكهربائأك أ

 يلحػػػق ةػػػرران  بصػػػريان  ان عتػػػداءاا أف تثػػػل  أك قوػػػوات التطهػػػريت ككػػػيل  مجيػػػ  األشػػػغاؿ الػػػيت مػػػ  شػػػأ الشػػػرب
سػػػػبق مػػػػ  مصػػػػاٌف الػػػػوزارة ادلكلفػػػػة احلصػػػػوؿ علػػػػمل تػػػػرخيص م تتطلػػػػذ باجلانػػػػذ ادلعمػػػػارم للمعلػػػػو ادلعػػػػينت

 .1بالثقافة

 ات قطاع الغابفي  نظاـ الرخصالفرع الثاني: 
باشػػػر علػػػمل التوػػػوع البيولػػػوجي الػػػيم  تويػػػه ادل الغػػػا  لثابػػػة التعػػػدم يكولػػػوجيالتعػػػرض لواػػػاـ اإليعتػػػب 

نيػػػة كعلميػػػة القػػػائو علػػػمل ةػػػوابط قانو  ادلختصػػػة يف التوفيػػػق بػػػل االبػػػتغالؿاإلدارة الغابػػػةت كعليػػػه تػػػدخل  
صػػػواؼ الوباتيػػػة محايػػػة األ بػػػلجتمػػػاعي كالضفيهػػػي للغابػػػة ك قتصػػػادم كاالبػػػتفادة مػػػ  ادلػػػردكد االتكفػػػل اال
 اـ الضاخيص اليم يبػل فيػهانساف ع  طريق ناليم يتوفر عليها هيا القطاع م  تدخالت اإل تكاحليوانية
الغػا  رخصػة االبػتعماؿ ت كبػوعاًف اتادلكفولل يف قانوف محاية الغاب  ق االبتعماؿ كاالبتغالؿ  دكد

 ) انيا(.  الغا  رخصة االبتغالؿ)أكال(ت ك 

 الغابي رخصة االستعماؿ أكال: 
شخاص م  ك  األاليم ؽلي  تُف ذكر رخصة االبتعماؿ الغا إَف يتطرؽ  ادلشرع يف قانوف الغابات

لقواعػػػد ت لكػػػ  بػػػالرجوع عماؿبوابػػػطة  ػػػق االبػػػت جػػػودة بػػػداخل الغابػػػةبػػػتفادة مػػػ  ادلػػػوارد ادلو االيف احلػػػق 
االبػػتعماؿ كحػػق عيػػين فػػإف الرخصػػة كاجبػػةت شلػػا يتطلػػذ األخػػي بالقواعػػد العامػػة فيمػػا ؼلػػص االبػػتعماؿ 

 .  2الفردم

                                                 
 .1998ت لسوة 44عدد  ج ت يتعلق يماية الضاث الثقايفت ج ر1998يونيو  15مارخ يف  04-98قانوف رقو م  الت 3ك 2ت فقرة 21ادلادة  -1
 .61ص  تمرج  بابق تطار التومية ادلستدامةإاحلماية القانونية للبيئة يف  ت سونة عبد الغاين -2
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 شػخاص الػيي  يسػتفيدكف مػ  رخصػة االبػتعماؿ الغػا د األيػدكيف التشري  الغا  بػادلغربت مت  
زلػػػل  غػػػا وبػػػط الكػػػاين الػػػيم يػػػربطهو بالر ادليف ذلػػػ  علػػػمل ادلعيػػػا  صػػػرهو كتعػػػدادهو معتمػػػدان   يػػػ  مت

د ادلسػػػػافة ادلطلوبػػػػة نػػػػه َف ػلػػػػدأك بػػػػالقرب موهػػػػا غػػػػري أسػػػػكاف الػػػػيي  يعيشػػػػوف بالغابػػػػة كهػػػػو ال تبػػػػتعماؿاال
الغػا  كالرعػي كبعػض الوشػػاطات ج ا اإلنتػات ادلسػموح ذلػو مزاكلتهػػا موهػا بػالتوازم الوشػاط ان باللػبطت زلػدد

ت شلػػػا يفهػػػو أف ادلشػػػرع ادلغػػػر  أكرد رخصػػػة االبػػػتعماؿ الغػػػا  علػػػمل 1 غػػػري اللػػػارة بػػػاايط الغػػػاخػػػرل األ
   خالؼ ادلشرع اجلزائرم.

 الغابي ستغالؿرخصة االثانيا: 
الغا  يتطلػذ  االبتغالؿف إَف يتطلذ فيه ادلشرع الرخصةت ف اليماالبتعماؿ علمل خالؼ احلق يف  

كالتحقػػق مػػ  ادلواصػػفات  ت2ة ادللػػعاحلصػػوؿ علػػمل رخصػػة مسػػلمة مػػ  طػػرؼ مديريػػة الغابػػات بعػػد درابػػ
ػػ أنػػواع االبػػتغالؿ ادلػػرخص هبػػا علػػمل عػػدة أصػػواؼ موهػػا  ددان كالشػػركط الالزمػػة يف مػػوح الرخصػػة لطالبهػػا زلي

 :3علمل اخلصوص تل  ادلتعلقة
 لوتوجات الغابةت  -
 بادلرعملت  -
 ببعض الوشاطات األخرل ادللحقة كادلرتبطة بالغابة كزليطها ادلباشر. -
داء أك ذات طبيعة ببخية ع  طريق تطوير األنشػطة غػري ادللو ػة ادلعلػ  عػ  أكلويتهػا بتثمل أراةي جر  -

 يف ادلخطط الوطين.

كلقػػػد  ػػػدد ادلشػػػرع األشػػػخاص الػػػيي  يسػػػتفيدكف مػػػ  االبػػػتغالؿ الغػػػا  ادلتمثلػػػل يف السػػػكاف الػػػيي  
جػػاهتو ادلوزليػػة يعيشػػوف داخلهػػا أك بػػالقرب موهػػات يف ابػػتخداـ هػػيه األخػػريةت كابػػتغالؿ بعػػض موتجاهتػػا حل

ك سػػل رػػركؼ معيشػػتهوت  ػػ  يفػػرؽ بػػل األشػػخاص أصػػحاب احلػػق يف االبػػتغالؿ كاألشػػخاص الػػيي  
 .4يستغلوف الوبط الغا  بدكف أم كجه  ق

                                                 
 .السابق ذكرهت بتغالذلاافظ الغابات ك متعلق ي 1917أكتوبر  10رهري شريع صادر بتاريخ  ت21فصل ال -1
 السابق ذكره.ت 170-89 رقو ربـوم  ادلت 27ادلادة  -2
 .السابق ذكره.ت 20-91 رقو قانوفم  الت 35ادلادة  -3
 .م  نفة القانوفت 34ادلادة  -4
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قواعػػد مت  صػػرها يف  لػػوب فيهػػا احلصػػوؿ علػػمل الرخصػػة فقػػدكادلط مػػا عػػ  الوشػػاطات زلػػل االبػػتغالؿأ
عػػ  جػػات الغابيػػة كتوايمهػػا كبيعهػػا  ديػػد ادلوتكمػػا مت ت  1غابيػػةادلوتجػػات النقػػل ك  القلػػ  كرخػػص االبػػتغالؿ

الغػا   قبل موح رخصػة االبػتغالؿاإلدارة دارية  اليت تتمس  هبا اليم  دد الضتيبات اإل ت2طريق التوايو
د اليم لوجبه  دد م  طرؼ مديرية الغابات بعد تقدًن ملع كامل كمفصل م  طرؼ الشخص ادلستفي

ت أمػػا عػػ  مرا ػػل 3مػػور ادلتفػػق عليهػػا يف دفػػض الشػػركطنشػػاط خػػارج عػػ  األ كأصػػرؼ م تأمسػػاكليته عػػ  
 االبتغالؿ: 

هػػي الػػيت  ػػدد األشػػجار الػػيت غلػػذ أف تقطػػ   يػػ  دػػرم اإلدارة فػػ سػػتغالؿ:المرحلػػة السػػابقة لال -1
 داريػػة اإلعليهػػا عمليػػة الوبػػوت كاألهػػو مػػ  ذلػػ  هػػي الػػيت تلػػ  دفػػض الشػػركط الػػيم ػلتػػوم علػػمل الشػػركط 

 .4العامة كالشركط التقوية

 .5دارة الغابات يف  ديد كق  القط  كرركفه كموقعهإ ي  تتدخل  المرحلة المواكبة للنشاط: -2

دلػا هػو موجػود يف  دارة بػلطة التأكػد مػ  تفريػ  ادلوتجػات طبقػان يكوف لػإل ستغالؿ:مرحلة ما بعد اال -3
    .6لدفض الشركط توايفه طبقان ادلكاف ادلقطوع ك  ةٍ يى قً وٍ تػى ما تأمر بً دفض الشركطت ك

بتصػػال ها فقػػط فػػرض علػػمل ادلسػػتغل قبػػل مباشػػرة ادلغػػر  يف قػػانوف محايػػة الغابػػات ك مػػا ادلشػػرع اأ
جهػة ادلراقبػة عػالـ إشػجار أووع الغػا  مػ   يوانػات كنباتػات ك الوشاطات اليت قد يكوف ذلا تأ ري ةار بػالت

  ػػدأربػػاؿ إكمصػػاٌف ادلراقبػػة تقػػـو ب تران شػػه 12ا قبػػل رةػػهأم تغيػػري يف أك أم نشػػاط للقلػػ  أااليػػة قبػػل 
 .7ايوة ك رير تقرير مفصل ع  ذل جل ادلعأُف عل ادلكاف م  إادلورفل ع  طريق تكليع للخركج 

                                                 
 .لسابق ذكرهات 20-91 رقو قانوفم  الت 45ادلادة  -1
 م  نفة القانوف.ت 46ادلادة  -2
 السابق ذكره.ت 170-89 رقو م  ادلربـوت 02ادلادة  -3
 م  نفة القانوف.ت 34-32ادلادة  -4
 م  نفة القانوف.ت 42-41-40ادلواد  -5
 م  نفة القانوف.ت 49-46ادلادة  -6
 .السابق ذكره تبتغالذلاالغابات ك متعلق يفظ ا 1917كتوبر أ 10رهري شريع صادر بتاريخ  ت23لفصل ا -7
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م شػػػخص احلصػػػوؿ علػػػمل أكجػػػذ علػػػمل أعلػػػمل خػػػالؼ ناػػػريه اجلزائػػػرم  1ف التشػػػري  ادلغػػػر أم أ
ُف مديريػػػػة إبعػػػػد درابػػػػة ادللػػػػع ادلقػػػػدـ  بػػػػتغالؿالغػػػػا  توةػػػػح فيهػػػػا مجيػػػػ  مرا ػػػػل اال االبػػػػتغالؿرخصػػػػة 
عالـ مصػػػلحة إف يقػػػـو بػػػأم شػػػخص مسػػػتغل للوبػػػط الغػػػا  أعلػػػمل  -ادلشػػػرع ادلغػػػر -شػػػضط ا تالغابػػػات
ئيػة حلفػظ مػر بادلوػاطق الوقاذا تعلػق األإدليػاه كالغابػاتت أمػا دارة اإلية الػيت تعتػب مػ  فػركع زلافاػة ادلراقبة اا

دارة ادليػاه إال بعػد احلصػوؿ علػمل رخصػة مػ  طػرؼ إنشػاط داخػل هػيه ادلوػاطق  مأالغابات فيمو  القياـ بػ
 .2كالغابات

 قطاع الصيد  في نظٌاـ الرخص الفرع الثالث:
كبػاألخص احليوانػات  علػمل التوػوع البيولػوجي ادلباشر التأ ريذات يعتب قطاع الصيد م  القطاعات 

 كجػذأاحليوانػات كزكاذلػا لػيل   نقػراضادم ذلػ  القػانوينت فيػالوائي كغري كثر للصيد العشأأل ا معرةة 
ات جػػراءمػػ  بيوهػػا ناػػاـ الضاخػػيص الػػيم يعتػػب مػػ  بػػل اإل تتتعلػػق بعمليػػات الصػػيد ان كقيػػود ان شػػركطادلشػػرع 

احلصػوؿ علػمل رخصػة دلماربػة الصػيد  تدابريت بوعاًف م نوع م  عمليات الصيدأالقانونية ادلسبقة للقياـ ب
 تػدابري رخصػة تػأجري موػاطق الصػيد) انيػا(ت مل رخصة دلماربة الصػيد بالكوابػر تدابري احلصوؿ عل)أكال(ت 

 دارية .ثا(ت تدابري رخصة  وشات الصيد اإل) ال

 تدابير الحصوؿ على رخصة لممارسة الصيد  :أكال
يده صواؼ احليوانية ع  طرؽ ص ابتغالؿ صوع م  األشخص يرغذ يفكل شضط ادلشرع علمل  ا 

ديػد الصػوع ادلسػموح بصػيده ادلختصػةت كاذلػدؼ مػ  ذلػ  هػو   داريػة يئة اإل  اذل صوله علمل رخصة م
كػػب يػػة الطرائػػد بغيػػة موػػه احلفػػاظ علػػمل أكقػػات صػػيده كادلسػػا ات ادلسػػموح فيهػػا الصػػيد ك ػػ  كمكمعرفػػة أ

 قدر م  هيه السالالت.
رخصػػة رلموعػػة مػػ  الشػػركط الواجػػذ توافرهػػا قبػػل مػػوح ال القػػانوف أكجػػذالشػػركط العامػػة للصػػيد:  -1

  يازة كشػرطاحلصوؿ علمل شهادة  فاشضطدارية ادلختصة دلوح رخص الصيدت اإللطالبها م  طرؼ اجلهة 
 .3كِف للحصوؿ علمل الرخصةأ

                                                 
 .السابق ذكرهمتعلق يفظ الغابات كابتغالذلات  1917أكتوبر  10رهري شريع صادر بتاريخ ت 22الفصل  -1
 .م  نفة الاهريت 24الفصل  -2
ج كتسػػليميهات ج ر  خصػػةػلػػدد شػػركط ككيفيػػات احلصػػوؿ علػػمل الر  ت 2006-10-31ادلػػارخ يف ت 386 -06ادلربػػـو التوفيػػيم رقػػو مػػ   ت02ادلػػادة  -3

 .2006ت لسوة 70عدد 
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 تلومػوذج معػد مسػبقان  تعد رخصة الصيد علمل شػكل دفػض طبقػان  :الصيد لممارسةالخاصة الشركط  -2
 : 1وح الرخصةل القرارإصدار جل أالتأكد م  الو ائق ادلطلوبة م   بعد
 ت زلدد قانونان لوموذج  طلذ تسليو رخصة طبقان  -
 شهادة تأهيل حليازة رخصة الصيد تسلو عود  اية التدريذت -
 ت07-04قانوف  12 ادة قوؽ التسجيل طبقا للم -
 م عوائق صحيةتأف ادلعين غري مصاب بأشهادة طبية تثب   -
 طلراط يف مجعية الصيدتشهادة اإل -
 شهادة ميالد. -

الػػػيت تعػػده كفقػػػا للشػػػركط ادلتعلقػػػة يف إقليميػػػان ادلختصػػة داريػػػة ُف اجلهػػػة اإلإطلػػػذ الرخصػػة يربػػل ملػػػع 
تػاكة إلبعد احلصوؿ علػمل ا كتصادؽ اجلهة ادلختصة علمل رخصة الصيد بوويان  ت08ادلادة  07-04قانوف 

 .ااددة يف قانوف ادلالية

مػػػػ   يولوجيػػػػة البحريػػػػةالبكحلمايػػػػة الثػػػػركة  مػػػػا فيمػػػػا ؼلػػػػص احلصػػػػوؿ علػػػػمل رخصػػػػة للصػػػػيد البحػػػػرمأ
علػػػق ادلشػػػرع اجلزائػػػرم شلاربػػػة الصػػػيد البحػػػرم علػػػمل احلصػػػوؿ علػػػمل رخصػػػة كخطػػػر االنقػػػراضت بػػػتوزاؼ اال

/أك رخصػة كالضخػيص بعوػواف ناػاـ  هت إذ جعػل الفصػل الثػاين موػبالصػيد البحػرمتسلمها السلطة ادلكلفػة 
قػػػات كالػػػدعاميص ككػػػل عمليػػػة ت ييػػػ  علػػػق شلاربػػػة عمليػػػة قػػػوص الفحػػػوؿ كالبالعػػػيو كالري الصػػػيد البحػػػرم

ييػػ   ػػدد ت 2يػػةت لرخصػػة تسػػلمها اجلهػػات ادلختصػػةكبػػاط ادلائاألدخاذلػػا يف إك تسػػويقها ككػػيا ألوقلهػػا 
خاصػػػة  تسػػػجيل لػػػدل السػػػلطة ادلكلفػػػة بالصػػػيدجػػػل شلاربػػػة الصػػػيد غلػػػذ الأمػػػ   11-01القػػػانوف رقػػػو 

 .3الوشاطات اخلاصة بضبية ادلائيات

ا ة كاألبػػفار يالسػػيا ي فعلػػق ادلشػػرع شلاربػػتها بوابػػطة ككالػػة السػػأمػػا فيمػػا ؼلػػص شلاربػػة الصػػيد 
 مػػػ  لصػػػيادي ل كػػػ ؽل ال ت ييػػػ  4علػػػمل دفػػػض الشػػػركط بعػػػد تػػػرخيص يسػػػلمه الػػػوزير ادلكلػػػع بوػػػاءان  تادلاهلػػػة

                                                 
 .السابق ذكرهت 386 -06ادلربـو التوفييم رقو م  ت 06ادلادة  -1
 .السابق ذكرهت 11-01 رقو قانوفم  الت 39ادلادة  -2
 .م  نفة القانوفت 20ادلادة  -3
ت 48عػػدد ج ات شلاربػة الصػػيد السػػيا ي ككيفياهتػػات ج ر راء إجػػت ػلػػدد 2007يوليػػو  24ادلػػارخ يف  227-07توفيػػيم رقػو الربػػـو مػػ  ادلت 02ادلػادة  -4

 .2007لسوة 
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ال يف إطػار محػالت إعمػل صػيدم  بػأم القيػاـ السػيا ي الصػيد اربػةشل الػيي  يرغبػوف يفك  جزائريػة جوسػية
ت ذلػػػ  بعػػػد أف تتػػػوافر فػػػيهو مجلػػػة مػػػ  الشػػػركط  1كاألبػػػفارطػػػرؼ ككػػػاالت السػػػيا ة  مػػػ وامػػػة دلالصػػػيد ا

الصػػػيد  جػػػازة ت كإهبمػػػاعمػػػوؿ دلكالتواػػػيو ا للتشػػػري خصػػػة للصػػػيد معػػػدة كمسػػػلمة طبقػػػا ر كحصػػػوذلو علػػػمل 
 .2أكطا وتعلقة بض يلهو إُف دلالسيا ي بابتثواء تل  ا الصيدماربة دلطلوبة دلا لك ائق التأمت السيا ي

غلػػذ  ييػػ  ا ؼلػػص شلاربػػة األجانػػذ لصػػيد السػػيا ي فأكجػػذ ادلشػػرع رلموعػػة مػػ  الشػػركطكفيمػػ
 : 3ما يأبلديه  أف يتوفر الصيد اربةشل بدايةكل صياد أجويب عود   علمل
 .4قليميان م  طرؼ الواِف ادلختص إ قانونان  عليها رخصة صيد مسلمة يف اخلارجت مصادؽ -
 .5االصيد السيا ي ةجاز اإ لذ الوصجازة صيد خاصة بالصيد السيا ي تدعمل يف صإ -
 .هبماعموؿ دلاكالتوايو  التشري وصوص عليها يف دلاالتأميوات  -
كالوبػػائل  كالػػيخريةيف رلػػاؿ األبػػلحة  عمػوؿ هبمػػادلاكالتواػػيو  طلوبػػة يف التشػػري دلاالػرخص كالتػػأهيالت  -

 .للصيداألخرل 

 ثانيا: تدابير الحصوؿ على رخصة لممارسة الصيد بالكواسر 
ك حليازهتػػا أك تركغليهػػا أ ان خصػػة لصػػيد الكوابػػر بػػواءشػػخاص الػػيم يسػػتفيدكف مػػ  ر دلشػػرع األ ػػدد ا

ت كذل  بعػد تقػدًن 6ال جلمعيات الصيد اليت تارس الصيد بالكوابرا ككيا ابتعماذلا دلماربة الصيد إنقله
عػضؼ م تقدًن طلذ م  طرؼ الصياد بعد موافقػة اجلمعيػة الػيت تػارس الصػيد بالكوابػر الػيت يكػوف علػوان 

كال تػػػوح الرخصػػػة إال بعػػػد التأكػػػد علػػػمل أف  قليميػػػان ت كيقػػػدـ هػػػيا الطلػػػذ إُف إدارة الغابػػػات ادلختصػػػة إ7بػػػه
 :8احلائز قادر علمل

                                                 
 .السابق ذكرهت 227-07توفييم رقو الربـو م  ادلت 12ادلادة  -1
 .ادلربـوم  نفة ت 13ادلادة  -2
.ت 03ادلادة  -3  م  نفة ادلربـو
.ت 06ادلادة  -4  م  نفة ادلربـو

الصػػػيد  ماربػػػة فيهػػػا لالفػػػضات الػػػيت يسػػػمح ؽلكػػػ   اقتطاعهػػػا  ككػػػيا  الػػػيت كػػػ  صػػػيدها ك صػػػص الطرائػػػد الػػػيت ؽلأصػػػواؼ الطرائػػػد االصػػػيد  إجػػػازةتتلػػػم   -5
.ت 07السيا يا ادلادة   م  نفة ادلربـو

عػدد ج ت يتعلق بابتعماؿ الكوابر احلية دلماربػة الصػيد بالكوابػرت ج ر 2010جانفي  31ادلارخ يف  ت70-10 رقو توفييمالربـو ادل ت م 02ادلادة  -6
 .2010ت لسوة 09عدد 

 .م  نفة ادلربـو ت02ادلادة  -7
 .م  نفة ادلربـوت 04ادلادة  -8
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يواءت يكوف مطابق للتوايو ادلعموؿ به كمبين كرلهز بطريقة تليب احلاجػات البيولوجيػة متالؾ مكاف لإلإ -
كأمػ  كهػدكء الغػريت كأف يكػوف موةػوع اعتمػاد  للكابرت كيستجيذ لللركرات ادلتعلقة بػأم  الطالػذ

 .ادلكلفة بالصيد ادلختصة إقليميان اإلدارة تسلمه 
 بعواية. رٍ ابً الكى  لٍ امً عى أف تتوفر لديه ادلاهالت ادلطلوبة كي يػي  -

كمػػػا غلػػػذ علػػػمل كػػػل شػػػخص طبيعػػػي أك معوػػػوم ؽلػػػارس نشػػػاط تكػػػا ر أك بيػػػ  الطيػػػور الكوابػػػر 
اإلدارة تقػـو بػه  إجػراء ت كهػو 1عليػه يبػل فيػه رقػو التعريػع ادلوجهة للصيد مس  بػجل مػرقو كماشػر

ت كمػا يبػل 2بتعريع الكابر طبقا للكيفيات اليت ػلددها قػرار الػوزير ادلكلػع بالصػيد ادلختصة إقليميان 
 تاريخ دخوؿ كل طائر كابر إُف مركز الضبية كأصله كالو ائق اليت تثب  قانونية دخوله.

ةػػركرم أكجبػػه ادلشػػرع علػػمل كػػل مػػ  ػلػػوز طػػائر كابػػر بػػواء راء إجػػكمسػػألة تعريػػع الكابػػر هػػو 
األشػػخاص الطبيعيػػل أك اجلمعيػػات الػػيت تػػارس الصػػيد بالكوابػػر بتعريػػع مجيػػ  الطيػػور الكوابػػر الػػيت 

ا عوػد مػوت الطػائر الكابػر ادلعػرؼ ت كمػا غلػذ عليهػ3هي يوزهتا مباشرة أك تل  اليت يوزة أعلػائها
 .4قليميان لكابر إُف اجلهة ادلختصة إػلمله ارجاع التعريع اليم إ

دارة رخصػػة احليػػازة ادلسػػلمة لػػه مػػ  طػػرؼ إكمػػا علػػق ادلشػػرع مسػػألة نقػػل الكوابػػر باحلصػػوؿ علػػمل  
ت  ػػ  تكػػوف عمليػػه ابػػترياد كتصػػدير الطيػػور الكوابػػر مرهونػػة بواػػاـ الضخػػيص 5الغابػػات ادلختصػػة إقليميػػان 

 فقػػػة الػػػيت تسػػػلمها ادلصػػػاٌف ادلكلفػػػة بالغابػػػات طبقػػػان الصػػػحي ادلسػػػتعمل مػػػ  طػػػرؼ ادلصػػػاٌف البيطريػػػة كللموا
 .6للتوايو ادلعموؿ به

 

 

                                                 
 .السابق ذكرهت 70-10 رقو توفييمالربـو م  ادلت 05ادلادة  -1
 .م  نفة ادلربـوت 06ادلادة  -2
.ت 07ادلادة  -3  م  نفة ادلربـو
.ت 08ادلادة  -4  م  نفة ادلربـو
.ت 10ادلادة  -5  م  نفة ادلربـو
.ت 13ادلادة  -6  م  نفة ادلربـو
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 جير مناطق الصيد ير رخصة تأثالثا: تداب
غلػػػار موػػاطق الصػػيد التابعػػػة لألمػػالؾ العموميػػة الغابيػػػة د اشػػضط ادلشػػرع احلصػػػوؿ علػػمل رخصػػة إلقػػ 
 م شػػػخص تقػػػدًنؽلكػػػ  أل ال ت ييػػػ 3فقػػػط كدكف بػػػواها 2دلماربػػػة الصػػػيد جلمعيػػػة الصػػػيادي  1بادلزارعػػػة
ادلكلفػػة بالصػػيد ادلختصػػة  دارةكيقػػدـ الطلػػذ لػػإل تمعػػضؼ بػػه يف اجلمعيػػة ذا كػػاف علػػوان غلػػار إال إطلػػذ إ

ف األراةػػػي التابعػػػة لألمػػػالؾ العموميػػػة أك تابعػػػة لألمػػػالؾ الوطويػػػة الغابيػػػة فػػػإت كبابػػػتثواء األراةػػػي القليميػػػان إ
اإلدارة دارة األمػػػالؾ الوطويػػػػة ك بادلزارعػػػة إال بعػػػد موافقػػػة إ وف موةػػػوع إغلػػػاراخلاصػػػة التابعػػػة للدكلػػػة ال تكػػػ
 .4ادلكلفة بتسيري األراةي ادلعوية

كغلػػػذ أف يوجػػػه  ت5غلػػػار كػػػل اجلوانػػػذ ادلتعلقػػػة بشػػػركط شلاربػػػة الصػػػيدكغلػػػذ أف يبػػػل يف عقػػػد اإل 
   قليميػػػان إبالصػػػيد ادلختصػػػة ادلكلفػػػة اإلدارة ماربػػػة الصػػػيد يف األراةػػػي اخلاصػػػة إُف ملػػػع طلػػػذ الضخػػػيص دل

مجعية الصيادي ت كنسخة م  عقػد اليم ػلتوم علمل طلذ الضخيص دلماربة الصيدت كنسخة م  اعتماد 
 .6غلاراإل

مػػ  أجػػل شلاربػػة الصػػيدت فػػال غلػػذ مػػوح الضخػػيص لماربػػة  7غلػػار ادلوػػاطق اخلاصػػةأمػػا خبصػػوص إ
اإلدارة ت إال بعػد  قػق اصغلػار مسػا ات الصػيد التابعػة للخػو يف األراةي اخلاصة أك كما تسػممل إ الصيد

ت كيف 07-04  قػػانوف الصػػيد مػػ 30 ػػضاـ مجيػػ  الشػػركط ادلػػيكورة يف نػػص ادلػػادة ادلكلفػػة بالصػػيد مػػ  إ
 ادلختصة تتدخل كتقـو بسحذ الضخيص.اإلدارة خالؿ بالشركط العامة للصيد فإف  اؿ اإل

 
 

                                                 
ربػػـو مػػ  ادلت 02لماربػػة الصػػيد يف ادلوػػاطق التابعػػة لألمػػالؾ العموميػػة كاخلاصػػة للدكلػػةات ادلػػادة اإلدارة غلػػار بادلزارعػػة يقصػػد بػػه اعقػػد تػػرخص لوجبػػه اإل -1
تابعػػة للدكلػػة ككػػيا  مػػالؾ العموميػػة كاخلاصػػة العػػة يف األجري موػػاطق الصػػيد بادلزار ت ػلػػدد قواعػػد تػػأ2006نػػوفمب بػػوة  12ادلػػارخ يف  398-06توفيػػيم رقػػو ال

 .2006ت لسوة 72عدد ج غلار مسا ات الصيد التابعة للخواصت ج ر إكيفيات كشركط 
.ت 04ادلادة  -2  م  نفة ادلربـو
.ت 03ادلادة  -3  م  نفة ادلربـو
.ت 02نفة ادلادة فقرة  -4  م  نفة ادلربـو

.ت 10ادلادة  -5  م  نفة ادلربـو
.ت 11ادلادة  -6  م  نفة ادلربـو

مػ   ت2فقػرة  02راةػيه البػتعماذلا يف شلاربػة الصػيدات ادلػادة أغلػار يػاجر لوجبػه مالػ  خػاص إعقػد غلار مسا ات الصيد التابعة للخواص يقصد بػه ا إ -7
.  نفة ادلربـو
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 دارية  بعا: تدابير رخصة حوشات الصيد ا را
 تيػػأبمػػا فيهػػا  يبػػل أف لوجػػذ قػػرار كغلػػذ  1داريػػةالصػػيد اإل اػػيو  وشػػاتتورخصػػة ؽلػػوح الػػواِف  

قائمة ت عليهاالواجذ القلاء  التكا رم  الووع بري   أعداد احليواناتتقدير ت عليهااألقاليو اليت بتجرل 
ككبػػػائل بػػػلحة األ ذخػػػريةسػػػخرة البػػػيما دلاديػػػة ادلالوبػػػائل ات شػػػةااحلو  يفل ادلشػػػاركل الصػػػيادي  كاحلواشػػػ

األخػرل  األنػواع علػملكبػريها احلسػ  ال بػٌيما ااافاػة  شػةااحلو فيما ؼلص أمػ   كل  كو تكميليت  الوقل
مػػ  أعمػػاؿ   عليػػهمػػا تشػػتمل  شػػة أكااحلو فتتػػاح كغلػػق اتػػواريخ ت داريػػةشػػة اإلاباحلو عويػػة دلمػػ  احليوانػػات غػػري ا
كبػائل  حة كاليخرية أكاألبلت شةااحلو  توفييخاص م  شأنه أف يسهل إجراء كل ت   دةكل عملية علمل 

 التوايميػػػةاأل كػػػاـ  سػػػتهدؼ مػػػ  مراعػػػاةدلا التكػػػا ر بػػػري للوػػػوع  تبعػػػان  شػػػةااحلو  يف بتسػػػتعمل الػػػيتالصػػػيد 
 .2اجملاؿهيا  يف السارية

ال بػػٌيما بطلػػذ  تداريػػةالصػػيد اإل  وشػػاتإجراء بػػكلفػػة بالصػػيد دلااإلدارة  ة مػػ ادر كذلػػ  بعػػد مبػػ 
ابتشػارة مديريػة الفال ػة كمصػاٌف األمػ   التكػا ر بعػداألنواع بريعة اخلسائر اليت تتسبذ فيها  م  ةحايا

 كلفػة بالصػيددلااإلدارة  ثػلشل يقػـو ت كمػا 3عويػةدلا للواليػة كبالتشاكر مػ  فيدراليػة الصػيادي  قليميان إ تصةلمخا
 .4توفييها ضاـ شركط إعلمل  كيسهردارية راقبة  وشات الصيد اإلل قليميان إ تصةلمخا

شػػة صػػيد ا و نتهػػاء كػػل ابالصػػيد عوػػد  كلفػػةادلااليػػة اإلدارة رر مسػػاكؿ ػلػػكػػل عمليػػة كعوػػد انتهػػاء  
 : 5يأبفيه علمل اخلصوص ما ل يب زللران دارية إ
 ت جرائهاإكمكاف دارية اإل شة الصيدا و تاريخ  -
 تكنوعهاعليها القلاء  متعدد احليوانات اليت  -
 .داريةصيد اإلال شةا و هوية األشخاص اليي  شاركوا يف  -
 .ذلا عالقة بالعملية كل ادلعلومات اليت -

                                                 
 248-06توفيػيم رقػو الربػـو ادلمػ   ت02بػريعة التكػا ر   ادلػادة عػداد احليوانػات البيػة ادلصػوفة ةػم  احليوانػات إالصيد اإلدارية   كبيلة للبط  ة وش -1

 .2006ت بوة 46عدد ج ت ج ر داريةاإلت ػلدد كيفية توايو  وشات الصيد 2006يوليو  09ادلارخ يف 
 .م  نفة ادلربـوت 05ادلادة  -2

.ت 04ادلادة  -3  م  نفة ادلربـو
.ت 06ادلادة  -4  م  نفة ادلربـو
. م  نفةت 09ادلادة  -5  ادلربـو
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ككابتثواء أعطمل ادلشرع للمابسات ادلطارية احلق يف احلصوؿ علمل رخصػة دائمػة لوجػذ ادلربػـو 
داريػػة  وشػػات الصػػيد اإلجػػراء إل تداريػػةؿ علػػمل رخػػص شلاربػػة  وشػػات الصػػيد اإلادلتعلػػق بتواػػيو  احلصػػو 

 .1كخاصة فيما يتعلق بأنواع الطيور

 ليات الوقائية المساعدة في حماية التنوع البيولوجي ي: اآلالمبحث الثان
إُف جانػػػػػذ ناػػػػػاـ الضاخػػػػػيص كدكره الوقػػػػػائي الػػػػػيم يلعبػػػػػه يف تػػػػػوفري احلمايػػػػػة االبػػػػػتباقية لعواصػػػػػر  

مة أخػرل للحمايػة  ادلشاري ت توجد أنا إقامةكمكونات التووع البيولوجي علمل مستول شلاربة الوشاطات ك 
التشػػػريعات يف  أخػػػيت هبػػػا اتفاقيػػػة محايػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي كجسػػػدهتا سلتلػػػع لػػػزاـ الػػػيتكواػػػاـ احلاػػػر كاإل
ليػػات الوقائيػػة األخػػرل ذات الطػػاب  التقػػينت كعلػػمل هػػيا األبػػاس بػػوؼ نتطػػرؽ يف كاآلقوانيوهػػا الداخليػػةت 

دكر كنعػاًف لزاـ يف محاية التووع البيولػوجي )ادلطلػذ األكؿ(ت   إُف درابة دكر أنامة احلار كاإلهيا ادلبح
 )ادلطلذ الثاين(. اآلليات اإلدارية ذات الطاب  التقين يف محاية التووع البيولوجي

 في حماية التنوع البيولوجي  لزاـالحظر كا  أنظمة دكر كؿ:المطلب األ
 تكادلوائػػل دكر كبػري يف محايػة التوػػوع البيولػوجي الوبػاب كاحليػواين لػزاـيلعػذ كػل مػ  ناػاـ احلاػػر كاإل

 -القػػوانل ادلتعلقػػة يمايتػػه جػػل يػػ  صلػػد وته ديباجػػة اتفاقيػػة محايػػة التوػػوع البيولػػوجيت األمػػر الػػيم تلػػم
محايػػة ادلوائػػل  يلػػان أحمايػةت لدابري ادلوابػػبة لالتػػاختػاذ ب لػػزاـمػػر كالوهػػي كاإل مػػل صػي  األ -التوػوع البيولػػوجي
طرؽ إُف دكر ناػػاـ احلاػػر ت كعليػػه بػػوت2يعػػي للكائوػػات احليػػةالطب سػػك ادلالػػيت تعتػػب ادلكػػاف ك اإليكولوجيػػة 

محايػػة التوػػوع البيولػػػوجي  يفلػػزاـ اإلناػػاـ دكر كمػػا نتطػػػرؽ إُف  الفػػرع األكؿ(ت) يف محايػػة التوػػوع البيولػػوجي
 )الفرع الثاين(.

 : دكر نظاـ الحظر في حماية التنوع البيولوجي الفرع األكؿ
رلموعة القرارات اختاذ  ع  طريقاإلدارة الوقائية اليت تستعملها م  األباليذ  3يعتب احلار

بطبيعة اليت تأ ر مباشرة علمل محاية التووع البيولوجي م  خالؿ األهداؼ اليت تسعمل إُف  قيقهات دارية اإل

                                                 
 .السابق ذكرهت 268-06توفييم رقو الربـو م  ادلت 10ادلادة  -1

بباب كالتصدم ذلا عود ادلصدرت الفقرة الثاموة ك خسارته علمل ضلو خطريت م  مو  تل  األأطلفاض يف التووع البيولوجي اُف إبباب ادلادية يوبغي توق  األ -2
 .السابق ذكرهت 163 -95ربـو رقو ادل م ت محاية التووع البيولوجياتفاقية م  ديباجة 

 احلار نوعاف : -3
 بتثواء فيه كال ترخيص بشأنه.اال  باتان   ار ةارة علمل البيئةت فتمو  اإلدارة موعان أتياف أفعاؿ معيوة دلا ذلا م  إ ار مطلق يتمثل يف مو   -
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اخلطورة علمل  ها  ار القياـ ببعض الوشاطات ذاتكرائ اذلدؼ م  ت1احلاؿ تكوف زلل رقابة قلائية
علمل محاية التووع  رصهحلهيه الوبيلة  بتعملا  فالتشري تالتووع البيولوجي كعلمل الوااـ البيئي ككل

ت كهو ما يعرؼ علمل مجي  ادلستويات نساف كفرض الرقابة عليهانشاطات اإل رية ي  قيتلي ايةغى لً البيولوجي 
)أكال(ت كإُف  أعلية نااـ احلار يف محاية التووع البيولوجيت كبوتطرؽ إُف 2دارمبفعالية التدخل اإل

 ) انيا(. اية التووع البيولوجيتطبيقات نااـ احلار يف مح
 اـ الحظر في حماية التنوع البيولوجيظٌ أىمية نً أكال: 
كالواو دلختلع األصواؼ الوباتية كاألنواع احليوانية ماية احل توفري يف هامان  احلار دكران  نااـيلعذ 

التووع البيولوجيت ةار علمل اخلطرة اليت ذلا تأ ري  الوشاطات مو  القياـ لجموعة م  خالؿ تيكولوجيةاإل
امها يئة كمواردها الطبيعية كني يه الوبيلة يف مجي  القوانل ادلتعلقة يماية البهبخي التشري  اجلزائرم أكلقد 
ف معاو الوشاطات اليت أطار التومية ادلستدامةت ذل  إبيئة يف علمل غرار قانوف محاية ال تيكولوجيةاإل

التووع البيولوجي  التغيري يفإُف احلاؿ شلا يادم هبا  تللتدهوراإليكولوجية ؽلاربها اإلنساف تعرض الواو 
مرتبط بوجود ادلوائل علمل  التها األصلية  بتمرار بقائهاااحليواينت فوجود الكائوات احلية ك الوباب ك 
مو  كل  يلان أم  جهةت اإليكولوجية ر الواو ُف تدهو إكجذ مو  كل شلاربة تادم ليل   تالطبيعية

 .3خرلأعواصر الوااـ البيئي ككل م  جهة كاحليواين كمجي  رة علمل التووع الوباب مباشنشاط يا ر 
نص  اتفاقية محاية التووع البيولوجي علمل ةركرة  ار مجي  الوشاطات كاألبباب اليت لقد ك 

تادم إُف التغيري يف عواصر كمكونات التووع البيولوجيت كألزم  الدكؿ تفعيل هيا الوااـ كتلميوه يف 
بتدامة الحفاظ علمل ليكولوجي كاإلالوباب كاحليواين ماية ادلوارد الطبيعية كتووعها يالقوانيل ادلتعلقة مجي  

تياف إمر لو  ذا تعلق األإخاصة  األمرةالقاعدة  صيغةالبيئية القوانل  تلمو  كما تناامها البيئي ككل

                                                                                                                                                             

بعد احلصوؿ علمل ترخيص بيل  م  السػلطات  الإلبيئة يف عوصر م  عواصره ةارة با  اران أف تلحق أ مو  القياـ بأفعاؿ معيوة ؽلك   ار نسيب يتجسد يف -
 .205ص ص مرج  بابقت  ماعات االية يف محاية البيئةتدكر اجل محد لكحلتأ ت كاللوائح اخلاصة يماية البيئةادلختصة كفقا للشركط اليت  ددها القوانل

1  - Florent Romagoux, « L’extension du contrôle du juge administratif sur les déboisements des 
forêts domaniales portant atteinte à la biodiversité », revue juridique de l’environnement 2010/3 
(Vol 35), p 413. 
2  - Ibid, p 414. 

 .206ص  تمرج  بابقدكر اجلماعات االية يف محاية البيئةت  أمحد لكحلت -3
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ائلت أك مو  الوشاطات كادلشاري  بعد علمل بقاء األنواع كاألصواؼ كادلو  م  خطورهتا تيق ادلالوشاطات 
 .1ادلركر بداربة مدل التأ ري

يعطي محاية لتووعه ك دلشكلة لهت بعواصره ا م نشاط يلر باايط البيئي كيلحق ةرران أمو  فيتو 
شلاربة الوشاطات  ُف مو إكُف تتجه بالدرجة األفوجد القوانل البيئية  تيكولوجيكناامه اإل البيولوجي

اخلاصة كادلواطق الفال ية  اإليكولوجيةغابات كادلسا ات ذات الطبيعة الطبيعية كال وائلللم ادللو ة
 كأوباب البيولوجي التووع بال مشبعة ادلواطق السا لية كالوهرية كالبحرية ككل مسا ةك السهبية كاجلبلية ك 
 تشريعان اختاذ  فيتوت دارةمستخدمة كبائل اإل اجلهات ادلختصة إُف هيه األبباب لتصدكت تيوايناحل

ادلوش ت الصواعية كشلاربة الوشاطات اليت  إقامةك كقبض احليوانات كالصيد البحرم  بالصيد خاصان  مالئمان 
مجي  أباليذ  2ذلا عالقة بالتغيري كاالنقراضت كتبو  اتفاقية محاية ااافاة علمل الطبيعية كادلوارد الطبيعية

مل اعتبارها م  الواو عل كأيلان  تنواع موةوع احلمايةكاألاخلاصة بووعية الوشاطات كاألصواؼ احلار 
 : 3عتمد عليها يف  رير بوود اتفاقية التووع البيولوجياالتفاقيات اليت أي 

يسذ  بادةتعدد طرؽ اإلتةخمة م  احليوانات الو شيةت ك  عدادان أف تبيد أ ا أكل طريقة م  ش -
شخاص يف شلاربة نشاطاهتو رادة كرغبة األإجه ما تت كغالبان  ادلماربة كالوبائل ادلستخدمةت اتالوشاط

  وؿ  قيق ادلواف  كادلصاٌف بكافة الطرؽ ادلختلفةت
 ر ا طبيعة خطرة ت مذ ةليكب بلحة كادلغريات ادلسمومةت ككلكالسمـو كاأل راتادلخدبتعماؿ ا -

اخلاصة  كادلواطقاإليكولوجية صواؼت كخاصة بقاء الواو نواع كاألبتمرار بقاء األابشكل كبري علمل 
 صليةت علمل  التها األ

ف  واء الصيد البم كالقبض علمل احليواناتت ألأبتعماؿ ادلتفجراتت اليت يتو  ارها بصرامةت ا -
صواؼ بتعماؿ هيا الووع م  ادلتفجرات يعمل بشكل كبري علمل هجرة العديد م  الطيور كاألا

 ت هو ما يسممل باذلجرة القصرية تخرل م  احليواناتاأل
 ائل الوقل اجملهزة بااركاتتبتعماؿ كبا -

                                                 
 .207ص  كحلت دكر اجلماعات االية يف محاية البيئةت مرج  بابقتأمحد ل -1

 .السابق ذكرهت 440 -82ادلربـو رقو  -2
3  - Florent Romagoux, op Cit, p  413 . 
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كثر م  خرطوشة كا دة عود اللغط الوا د علمل أبلحة نارية تطلق أبتعماؿ ابتعماؿ الوارت ا -
خاصة اإليكولوجية بتعماؿ الوبائل ذات ادلصدر ادلتعلق بالوار يهدد بقاء الواو اف الزنادت أل
 الغاباتت

هو فضات دم  كبقاء احليوانات يف موائلها أ م  كقات اليت تعتبف األألت عمليات ليالن الالقياـ ب -
 كبالتاِف ػلار كؽلو  القياـ بعمليات صيد كقبض احليوانات يف الليلت تكمواطقها هي فضات الليل

 بتعماؿ قيائع مشحونة بادلتفجراتت ا -
ضلصار إبتعماؿ الشباؾ ككبائل اك القبض علمل احليوانات أ واء الصيد البم أمكاف بقدر اإل  ار -

 رائدت الط
 شراؾ كالبوادؽ ادلثبتة كادلصايدت ا كاألغاكم كاألمياءالفخاخ العبتعماؿ اا -

فيما ؼلص الصيد البم   وؿ احلاالت ادليكورة بلفان تفاقية عليه يف االنه يرف  احلار ادلوصوص أغري 
زة ت ككبائل الوقل اجملهعلمل العمليات الليلية بوابطة ادلخدرا تكقبض احليوانات كالصيد البحرم

 .  1ك ت     راقبتهاأات ادلختصة ذا قام  هبا السلطإلحركات 

األنواع  كاألنواع الوباتية ماية األصواؼادلتعلقة ياحلار ب اخلاصة هيه االتفاقية بيو  مجي   االت
ت ذل  علمل خالؼ اتفاقية محاية التووع البيولوجي اليت 2يكولوجيةكمجي  مستويات الواو اإل احليوانية

م  مو  شلاربة أم نشاطات ةارة  مل ةركرة  ار مجي  األبباب كالعوامل ادلهددة للبقاءنص  عل
تبل  االت احلار  لك  االتفاقية َفت لكونات عواصر التووع البيولوجي بداخل ادلوائل اخلاصة باحلفظ

اية التووع اتفاقية مح-أك مستويات احلماية ك دكد شلاربة الوشاطت ليل  اعتب الفقه أف هيه االتفاقية 
جاءت ناقصة م  بعاو األ كاـ اخلاصة باحلماية كالصيانةت األمر اليم مت تداركه يف ما  -البيولوجي

بعد بوابطة البكتكوالت التابعة لالتفاقية اليت أةاف  بعض القواعد كاأل كاـ اخلاصة يماية األنواع 
 يوما تقضف شلاربتها بابتعماؿ  كاألصواؼ م  بعض ادلماربات كالوشاطات اللارة ببقائهات البيما

التكوولوجيا كالطرؽ احلديثة ادلا رة يف شكلها ادلباشر علمل احلالة الطبيعية لعواصر كمكونات التووع 
 .3البيولوجي

                                                 
 .السابق ذكرهت 440 -82ادلربـو رقو ت 04ادلادة  -1

2- Florent Romagoux, op Cit, p 415. 
3- Charles-Hubert Born, op Cit, p 754. 
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 ثانيا: تطبيقات نظاـ الحظر في حماية التنوع البيولوجي
 حماية األصناؼ كاألنواع  -1

 الحيوانات : 1-1
رل  محاية قانونية موبعة لألصواؼ احليوانية يفار التشري  ادلغر  علمل غر أعطمل ادلشرع اجلزائرم 
ت فوص يف قانوف محاية البيئة يف إطار التومية ادلستدامة يف الفصل ادلتعلق العديد م  القوانل ادلختلفة

نقلها  كيل ت  ليفةاألالؼ البيض كتشويه احليوانات غري تإمو   تمحاية التووع البيولوجي لقتليات
 .1لبي  أك شرائها  ية كان  أك ميتةماذلا أك عرةها لبتعاك 

صطيادها أك القبض عليها علمل  اصيد األصواؼ ااميةت يي  ؽلو  كما مشل احلار يف قانوف ال
شراءها كعرةها  ك بيعها أكك  يازهتا كنقلها أك بيعها بالتجوؿ أأبتعماذلا ااب الوطينت كما ؽلو  كافة الض 
 يفاحليوانات قصود باألصواؼ اامية يف هيا القانوف تل  احليوانات الوادرة أك ك  ويطهات كادلأللبي  

 .2طريق االنقراض أك يف تواقص تاـ

ك يف الليل كيف فضات تكا ر الطيور أصيد احليوانات عود تساقط الثلوج مو  شلاربة عملية أيلا 
صواؼ صطياد األااتت كما ؽلو  اناحليو  إبادةيف الاركؼ اليت تسهل فيها عملية كاحليوانات كخاصة 

علمل الوبائل ادلستعملة يف شلاربة  يلان أامل الضاب الوطينت كؽلتد احلار ك القبض عليها عب كأاامية 
ت كهيا ما يعرؼ بادلو  ت ةركرة ليل أذا ر إنشطة الصيد أدارة ادلختصة تعليق دت كؽلك  لإلعملية الصي

  .ادلاق  للصيد

خر يف قانوف محاية كابتصالح البيئة يي  نص دلشرع ادلغر  هو اآلكادلو  ادلاق  نص عليه ا
علمل أنه غلذ ادلو  ادلاق  أك الدائو ألم نشاط ػلوؿ دكف محاية األنواع الوادرة أك ادلهددة باالنقراض 

 .3ككيا محاية كبطها الطبيعي

                                                 
 .السابق ذكرهت 10-03 رقو قانوفم  الت 40ادلادة  -1
 .السابق ذكرهت 07-04 رقو قانوفم  الت 56-55-54ادلواد  -2
 .السابق ذكرهت 11-03 رقو قانوفم  الت 22ادلادة  -3
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ك موتوجات أنواع أك بي  أعاجلة ك مأك نقل أبتيداع اك أك احليازة أو  كل عمليات القوص كما ؽل
كيستثم م  ذل  كل ادلوارد البيولوجية  تالصيد اليت َف تصل احلجو التجارم اليت مت موعها بشكل مطلق

عطمل هيا القانوف لإلدارة أت كما 1مي ادلوصوص عليها قانونان ادلخصصة للضبية كالزرع كالبح  العل
صواؼ البحرية   ةركرة محاية األأحلذا إلصيد البحرم الصال ية الكاملة يف كقع الوشاطات ادلماربة ل

 .2ك كان  الوبيلة ادلستعملة يف القوص م  الوبائل اااورة بلفان أذل ت 

صيد ت مو  كل عمليات 3نقراضاحليوانات ادلهددة باال نااـ احلار يف قانوف محايةكمشل 
ك جزء موها ألقبض عليها ا يلان أو  كؽل تم كبيلة كان أهددة بالزكاؿت يي  ؽلو  صيدها باحليوانات ادل

ت م  احليوانات ادلهددة نه ؽلك  القبض علمل عيواأك نقلها ك يازهتا كتسويقهات غري أبغية  ويطها 
 يازهتا م  طرؼ  كأ عمارتاإلعادة ك التكا ر إلأألهداؼ ختص فقط البح  العلمي  4نقراضالبا

 . 5مابسات خاصة بالعرض للجمهور

ية كابتصالح البيئة نص علمل نااـ احلار حلماية الو يش كالتووع كادلشرع ادلغر  يف قانوف محا
ت 6البيولوجيت يي  مو  شلاربة كل نشاط م  شأنه أف يهدد أصواؼ احليوانات أك كبطها الطبيعي

كموئله الطبيعيت أم توفري احلماية جلمي  احليوانات يف بيئتها كالصوع ةركرة محاية الووع بل بيل  مج  
 الطبيعية.

 النباتات :1-2
ك أبتعماذلا انقلها ك  كيل ت  ااميةري مزركعة عشاش كالفصائل الوباتية غتالؼ األإ ادلشرع مو  

 .7ئهاك شراأعرةها للبي  

                                                 
 .2004لسوة ت 18عدد ج  ر جيةت جللموارد البيولو  ت اادد لأل جاـ التجارية الدنيا2004مارس  18ادلارخ يف  86-04ادلربـو التوفييم رقو  -1
  .2001ت لسوة 36عدد ج تربية ادلائياتت ج ر ت يتعلق بالصيد البحرم ك 2001 يوليو 03ت ادلارخ يف 11-01 رقو قانوفالم  ت 53ادلادة  -2
 ت1973مػػػارس  3ت ادلوقعػػػة بواشػػػوط  يف نقراضنػػػواع احليوانػػػات كالوباتػػػات البيػػػة ادلهػػػددة بػػػاالأاخلاصػػػة بالتجػػػارة الدكليػػػة يف تفاقيػػػة االُف إنلػػػم  اجلزائػػػر إ -3

 .1982ت لسوة 55عدد ج ت ج ر 1982ديسمب  25ادلارخ يف  498-82ربـو رقو ادللوجذ 
ت 05-06 رقػػػو مػػػراأل ت03وع الزكا ػػػعت طبقػػا للمػػػادة ك صػػػأع الطيػػػور ك صػػوأُف صػػػوع الثػػػدييات إ نقراضددة بػػػاالنػػػواع احليوانيػػػة ادلهػػلقػػد صػػػوف  األ -4
 .ذكره سابقال
 .م  نفة األمرت 04ادلادة  -5
 .السابق ذكرهت 11-03 رقو قانوفم  الت 21ادلادة  -6

 .السابق ذكرهت 10-03 رقو قانوفم  الت 1فقرة  3ادلادة  -7
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اك  اليت يكثر فيها العديد م  مائرم مو  الوشاطات الرعوية يف األ يغفل ادلشرع اجلز َف كما
اختاذ يف محايتها ك  علمل توايو نشاطات الصيد السلطة دارة القائمةعطمل لإلأك  الوباتيةتصواؼ نواع كاألاأل
 .1  ادلماربات الرعوية العشوائيةمالوباتية نه محاية الثركة أم قرار م  شأ

ألصواؼ نباتية   نفة ادلوقع تبواه ادلشرع ادلغر  يي  مو  الرعي يف ادلواطق اليت تشكل موئالن 
مالئمة لبقاء كابتمرار مكونات  مسا ة تشكل رركفان ككل  كالغابات كادلواطق الرطبة كادلواطق الزراعية

ت كاعتب الرعي ببذ م  أبباب التدهور كالدمار الشامل ذليه ادلواطق بسبذ االبتغالؿ التووع البيولوجي
 .2ادلكثع للرعي داخل هيه األكباط

عمليات  أف ادلشرع اجلزائرم كادلشرع ادلغر ت لوجذ قرار كزارم مو  إُف ككما مت التطرؽ بابقان 
التعديل الورا ي للوباتاتت بغية احلفاظ علمل السالالت الوباتية األصلية الطبيعيةت كما امتدت  الة احلار 

 دكد الضاب الوطينت كهو رد فعل يف عدـ رغبة     يف ابترياد أك مركر هيه الكائوات ادلعدلة كرا يان 
 ادلشرع اجلزائرم يف ابتخداـ ادلواد ادلعدلة كرا يا.

علمل غرار  ئله الطبيعي أخي به ادلشرع ادلغر  أيلان ألجل محاية الصوع الوباب يف مو  اركاحل
أك أذل جبمي  األصواؼ  ان ادلشرع اجلزائرم يي  مو  كل شلاربة كل نشاط م  شأنه أف يلحق ةرر 

ئحة بواء كان  مهددة باالنقراض أك غري مهددة اليت تكوف ةم  الالداخل موائلها الطبيعية الوباتية 
 .3لوباتاتحلماية ا الوطوية

 كساط الطبيعية األ: الحظر في 2 
 : الوسط الغابي 2-1

أخر م  شأنه  ءعلاؿ كل شيإمالؾ الغابية أك كة  أك ك الردـ يف األأكباخ مو  ادلشرع تفري  األ
راةي لغرض ال  ا تقليص مسا ة األأاليت م  ش 5راةيت كما ؽلو  تعرية اآل4ذ يف احلرائقأف يتسب

                                                 
 .السابق ذكرهت 07-04قانوف ت 78ادلادة  -1
 .السابق ذكرهت 11-03ت قانوف 25ادلادة  -2
 .م  نفة القانوفت 21ادلادة  -3
 .السابق ذكرهت 20-91قانوف  ت24ادلادة  -4
 .م  نفة القانوفت 18ادلادة  -5
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شلاربة  ُف تدهور ادلراعي جراءإكل نشاط يادم   يلان أما تلم  ادلو  ك تتوميتها كهتيئتهايساعد علمل 
ماك  خارج ادلساك  كيف غري األ لتمريدمو  اأيلا يتو  ت1زالة الغطاء الضا إك أاحلفر  كأعمليات الصيد 

خرل قد تكوف أشياء أقصذ ك ات كاحلطذ اليابة كالنواع احليوانأذليا الغرض دلختلع  دلهيئة خصيصان ا
بابي ف الغابة هي ادلوئل األاعتبار أت ذل  ب2الثركة الغابية كبالقرب موها داخل للحرائق مصدران 

 . 3نواع احليواناتأاجد هبا مجي  للحيوانات كمسا ة تتو 

علمل بعد يقل  ك كرشات ختتص بصو  مواد البواءأك ادلخازف أك ادلصان  أالورشات  إقامةكمت مو  
ك مسا ة لتخزي  اخلشذ داخل أة ك  اري أك كوخ أك خص أخيمة  إقامة يلان أت كؽلو  4مض 500ع  
لوشر اخلشذ داخل م مصو  أ إقامة يلان أؽلو   تكما5للحرائق قد يكوف نشاطها مصدران  بيةامالؾ الغاأل

تعزيز احلماية ت بغية 6تصةف يتو ذل  لوافقة اجلهات ادلخأبعد كيلومضي  علمل  ال علملإالغابة الوطوية 
 .7ادليدانية للثركة الغابية

فقانوف محاية الغابات تلم  العديد م   االت ادلو  حلماية الوبط الغا ت فمو   ادلغرب كيف 
شلاربة الرعي بشكل دائو يف مواطق غابية مصوفة كمواطق  فظ الو يش كالتووع البيولوجيت    

خيمة داخل  إقامةت كيل  مو  تشييد أم بواء أك بالوسبة لألشخاص اليم يقطووف داخل هيه ادلواطق
ادلخازف اليت  إقامةغلازه البواء كما فعل ادلشرع اجلزائرمت بابتثواء دكف  ديد ادلسافة ادلطلوبة إل الغابات

تستعمل الوار للصواعة م  ابتعماؿ مواد بريعة االشتعاؿت يف هيه احلالة  دد ادلشرع ادلغر  ادلسافة 
 .8مائة مض بعيدة ع  هيا الوبط 500ع  الغابات اليت  ددها ب  يي  تكوف بعيدة

عادة لة إلقابالغري  غمر الوفاياتيداع ك  ار عمليات الطمر كاإل 19-01انوف لقد نص قك 
 اليت تعتب موطوان ت يكولوجيةايات يف ادلواطق ذات الطبيعة اإللقاء العشوائي للوفالتدكير ككل عمليات اإل

                                                 
 .2008ت لسوة 46عدد ج  ر لق بالتوجيه العقارمت جت ادلتع2008كت أ 03ادلارخ يف  16-08 رقو قانوفم  الت 27ادلادة  -1
 .السابق ذكرهت 20-91 رقو قانوفم  الت 21ادلادة  -2
 .م  نفة القانوفت 29-28-27ادلواد  -3
 .م  نفة القانوفت 27ادة ادل -4
 .م  نفة القانوفت 29ادلادة  -5
 .م  نفة القانوفت 30ادلادة  -6
 .168ص  تاجلزائرت 2012ط  تمة للطباعة كالوشر كالتوزي شركة دار األت الغابية يف اجلزائرالوااـ القانوين لألمالؾ  تموبمل بودهاف -7
 .السابق ذكرهت ت يف  فظ الغابات كابتغالذلا1917كتوبر أ 10ت رهري شريع الصادر بتاريخ 53-52- 50الفصل -8
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كالضبة ذلات ذل  لتفادم عملية التفاعل بل ادلياه اجلوفية  كالوباتات كتتخيه موئالن تكثر فيه احليوانات 
ي ادلوجود تووع البيولوجادلرتبطة باللسلسة  نتقاذلا كفقاا  م الطبيعة اخلطرة كخوفان  ذات تبالوفايا الصاحلة

 .1ما  مله الوفايات م  مواد بامة كةارةاعتبار يف ادلوطقة علمل 

  المائية كساطاأل :2-2
بحرية اخلاةعة ك ترميد دلواد ملرة بالصحة العمومية داخل ادلياه الأك غمر أمو  كل صذ 

ؽلو  لوجذ قرار ت 2فساد نوعية ادلياه البحريةإة أك م  شأ ا عرقلة األنشطة البحري كأقليو اجلزائرم لإل
 3ذا داكز خط تساكمإالبحر  بتخراج ادلواد م  باط ازري  ادلكلفل بالبيئة كادلواجو مشضؾ بل الو 

 .4رضم  باط  األ مضان  25م فاؽ أالعمق 

ألجل محاية هيه  جلزائرم كاةحان رهر موقع ادلشرع اأما يف رلاؿ محاية ادلياه كاألكباط ادلائية 
هوت للعديد م  الكائوات كمصدر لعيش خرل موئالن أكم  جهة  م  جهة موردا طبيعيان  بكباط اليت تعتاأل
عادة ان  طبيعتها يف ادلياه ادلخصصة إلصذ أك طرح للمياه ادلستعملة أك رمي الوفايات أم كيمو  كل ف

 .5ري ختصيصهااتزكيد طبقات ادلياه اجلوفية كيف اآلبار كاحلفر كبراديذ جيب ادلياه اليت غي 

ككل  تك تشييد بياج  اب أك غرس أم يف قانوف ادلياه كل بواء جديد ادلشرع اجلزائر  كما  ار
نه أم تصرؼ م  شأالقياـ ب كأبحريات كالبؾ كالسبخات كالشطوط ؼ يلر بصيانة الودياف كالتصر 

بار ا ؼلص تصريع ادلياه القيرة يف اآلما فيمأياه السطحية يف رلارم الوديافت عرقلة التدفق احلر للم
ادلائية ت ادلوش دخاؿ مواد غري صحية يف اذلياكل ك إك  أماك  الشرب العمومية كالوديافكاليوابي  ك 

  : 7أيلا مو  ادلشرع اجلزائرم ت6ادلخصصة للتزكيد بادلياه

                                                 
 .2001لسوة  ت77عدد ج  رج زالتهات اعلق بتسيري الوفايات كمراقبتها ك ت ادلت2001ديسمب  12ادلارخ يف  19-01 رقو قانوفالم  ت 20ادلادة  -1
 .السابق ذكرهت 10-03 رقو قانوفم  الت 02 فقرة 03ادلادة  -2
 .السابق ذكرهت بتخراج ادلواد م  باط ا ت02-02 رقو قانوفالبحر فلقد مو  مضا م  باط  ال 25ك يقل ع  أعمق يساكم ذا كاف الإما أ -3
ك يلػػػػبط أعمػػػػاؽ البحػػػػر يف السػػػػا ل أت ػلػػػػدد كيفيػػػػات توبػػػػي  محايػػػػة 2010 جػػػػانفي 21ادلػػػػارخ يف   31-10مػػػػ  ادلربػػػػـو التوفيػػػػيم رقػػػػو  03ادلػػػػادة  -4

 .2010لسوة  ت06عدد ر ج  لبحرت جيف عرض االوشاطات الصواعية 
ؽلوػػ  كػػل طػػرح أك صػػذ للميػػاه ادلسػػتعملة أك رمػػي للوفايػػاتت أيػػا كانػػ  طبيعتهػػات يف ادليػػاه ادلخصصػػة علػػمل ا 10-03 رقػػو قػػانوفمػػ  الت 51ادلػػادة تػػوص  -5

 .ابق ذكرهالسإلعادة تزكيد طبقات ادلياه اجلوفية كيف اآلبار كاحلفر كبراديذ جيب ادلياه اليت غري ختصيصهاات 
 .السابق ذكره ت12-05 رقو قانوفم  الت 101-100ادلواد  -6
 .م  نفة القانوفت 46ادلادة  -7
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لتقاء ادلياه كاليوابي  كأماك  إك صبها يف اآلبار كاحلفر كأركقة تفري  ادلياه القيرةت مهما تك  طبيعتهات أ -
 الشرب العمومية كالودياف اجلافة كالقوواتت

ك م  خالؿ ة أيالتسربات الطبيع ع  طريقوفية كة  أك طمر ادلواد غري الصحية اليت تلوث ادلياه اجل -
 .التدكير الصواعيعادة إ

ادلشرع ادلغر  يف قانوف ادلاء  صر  االت ادلو ت ألجل ةبط مجي  الوشاطات كادلماربات اليت 
 : 1تتواىف م  محاية الوبط ادلائي كهي

جملارم ادلياه علمل  دكد اللفاؼ احلرة  التجاكز بأم شكل م  األشكاؿ خاصة بوابطة بوايات -
القواطر ادلائية كأنابيذ ادلياه كقووات  علمل  دكد زلـرف ك كالسواقي كالبحريات كالعيو  ادلاقتة أك الدائمة
 تاليت تدخل يف ادلل  العاـ ادلائيالتطهري  ادلال ة أك الرم أك

وقل علمل ه ك رية التك رية بيالف ادليا كة  أم  اجز داخل  دكد ادلل  العاـ ادلائي يعرقل ادلال ة -
 تاللفاؼ احلرة

 تله تراكماتهيا ادلسيل أك تسبذ  رمي أشياء داخل مسيل رلارم ادلياهت م  شأ ا أف تعيق -
ادلكشوفة اليت تدخل يف ادلل  العاـ ادلائي  عبور الساقيات أك األنابيذ أك القواطر ادلائية أك القووات -

يا الغرضت أك ترؾ البهائو تدخل زلـر ذل عربات أك  يواناتت خارج ادلمرات ادلعيوة خصيصان  بوابطة
وفي موها إُف هيه القووات قصد ي أف ابتثوائيا للقطي أف الوقطة اليت ؽلك  ت أك التطهري قووات الرم

 تككالة احلوض يتو م  طرؼ رتواءاال
 تالعاـ ادلائي زالة إيداعات أك أغراس أك مزركعات يف ادلل إصلاز أك إ -
 تادلياه ادلاقتة أك الدائمة  أك توايو رلارمكح  أك تعميق أك توبي  أك تقوًن -
كعلمل رلارم ادلياه أك علمل أم جزء آخر م   القياـ بفصدات أك م خي ماء علمل ادلوش ت العمومية -

 تادلائي ادلل  العاـ
البواء م  رلارم ادلياه علمل مسافة تقل ع   كاف نوعهات خاصة ابتخراج مواد  أيان القياـ بتجويفات  -

كال تت ياه كالقواطر ادلائية كالقوواادل زلـر أنابيذ أك اللفاؼ احلرة جملارم ادلياهت كدم   د عشرة أمتار

                                                 
ت لسػػوة 4325عػػدد ـ ادلتعلػػق بادلػػاءت ج ر  10ت 95ت بتوفيػػي القػػانوف رقػػو 1996اكت  16صػػادر يف  1 -95 -154رقػػو  شػػريع ت رهػػري12ادلػػادة  -1

1995. 
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العامة أك  افات رلارم  بادلوش ت كاف م  شأف هيه التجويفات أف تلحق ةرران  ؽلوح الضخيص إذا
 ادلياه أك باأل ياء ادلائية.

 ثرية : األكساط األ4 -2
يماية التووع البيولوجي فمو  رتباط امباشرة كل رلاؿ له  شهار تة بصفةإكل عملية مو  ادلشرع  

 : 1شهار علملاإل
 علمل العقارات ادلصوفة ةم  اآل ار التارؼليةت -

دارات العمومية كعلمل علمل اآل ار الطبيعية كادلواق  ادلصوفةت يف ادلسا ات اامية كيف مباين اإل -
 األشجارت كعموما كل عقار ذك طاب  مجاِف أك تارؼلي.

 الشعاب المرجانية : 5 -2
مساؾ كادلرجافت كاليت وبيلة اليت يتو م  خالذلا صيد األيف رلاؿ محاية الشعاب ادلرجانية مشل احلار ال

يي  مو   ة كاحليوانيةتصواؼ الوباتيعدد كبري م  األ ببذ يف انقراضزالة الشعاب ادلرجانية ك إتقـو ب
 :2بتعماؿا
 ادلواد ادلتفجرةت  -
 تادلواد الكيمياكية -
 الطاقة الكهربائية للقتل. -
 المناطق المحمية  :2-6

نه ادلساس أم عمل م  شأبيعية محاية خاصة فيحار القياـ بااميات الط علمل تلفي التشريعات
الوباتية ادلوجودة  كأةرار بالكائوات احلية احليوانية ك اإلأك لستواها اجلماِف أاإليكولوجية بالبيئة الطبيعية 

                                                 
 .السابق ذكرهت 10-03 رقو قانوفم  الت 66ادلادة  -1

 .السابق ذكرهت 11-01 رقو قانوفم  الت 07ادلادة  -2
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داخل ااميات خاص ف التشريعات تو  بشكل مطلق ك أدراج ادلقارنة دلمل إ كم  خالؿ1بداخلها
 :  2الوشاطات التالية  الطبيعية

 أك الدخوؿ أك التوقل أك التخييوت قامةإلا -
 كل نوع م  أنواع الصيد البم أك البحرمت  -
 ذبح أك قبض احليوافت  قتل أك -
 تختريذ الوبات أك مجعه -
 موجميت  بتغالؿ غا  أك فال ي أكاكل  -
 مجي  أنواع الرعيت -
 البواءتبتطالع أك تسطيح األرض أك التوقيذ أك اال كل أنواع احلفر أك -
 كل األشغاؿ اليت تغري م  شكل األرض أك الغطاء الوبابت   -
  دخاؿ أك هتريذ ألنواع  يوانية أك نباتية.إةرار باحليواف أك الوبات ككل فعل م  شأنه اإل كل -

تياف بعض الوشاطات كاألشغاؿ بداخلها اليت يسذ طوية  ار ادلشرع إنوف احلاائر الو كيف قا
 : 3طبيعتها تلر ببقاء التووع داخل  دكدها

 شكاؿ التدهورتأخرل م  كل ات كمجي  عواصر الوااـ البيئي األاحلفاظ علمل احليوانات كالوبات -
نه أبيعي اليت م  شلطند ار ا ار اإلآشكاؿ التدخالت الصواعية كم  أمحاية هيه ادلواطق م  مجي   -

 ك تشوه موارهتأف تصيذ تركيبته أ
 تعرض التووع البيولوجي الوباب كاحليواين للتدهور كالتواقصمجي  التصرفات اليت تي مو  الوشاطات ك  -

 .احلسابةاإليكولوجية ادلواطق اليت تتميز بطبيعتها  كااافاة يف نفة الوق  علمل

تياف الوشاطات البيئية إ كثري م  القوانلئرم  ي   ار يف  كلقد باير ادلشرع ادلغر  ادلشرع اجلزا
 :مثلة ع  ذل األ اللارة بالتووع البيولوجي كبوؼ نيكر بعض

                                                 
1  - Armelle Guignier*Michel Prieur, Le cadre juridique des aires protégées تIUCN-EPLP, N°81, 
2012, p 07. 

 .السابق ذكرهت 02-11 رقو نوفاقم  الت 08ادلادة  -2
3  - Henri Marc et André Knetzer, Le code frostier algérie ,page 211-214. 
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يت كجاء ادلو  هوا بشكل ك كبطها الطبيعأصواؼ احليوانات كالوباتات أمو  الوشاطات اليت هتدد  -
 ت1ماك  ااميةف ؼلصص ادلشرع ادلغر  األأعاـ دكف 

 ت2جار الغاباتشأمو  قط   -
 ت3شعةنبعاث مواد ملو ة للجو كخاصة الدخاف كالغازات السامة كادلاالتسبذ يف  مو  -
ااافاة علمل الو يش  ُفإباءة حلاؽ ةرر بالوبط الطبيعي كاإلإ ا أاليت م  ش و  مجي  الوشاطاتم -

خاص فقط  كهوا جاء احلار الوااـ البيئي للموطقة ااميةت ك تشويه طاب  كعواصرأكالوباتات 
 .4يكولوجيةمشلتها احلماية نارا لطبيعتها اإلبادلواطق اليت 

 .5مو  األنشطة ادلوجمية بقرب م  مواطق التووع البيولوجي -

إف التووع الكبري يف صي  ادلو  كاحلار اليم اعتمده ادلشرع يف القوانل ادلتعلقة يماية البيئة إظلا ؽلثل 
اجلزائرمت غري أف تشت  هيه األ كاـ كعدـ اإلقليو وجي ادلتوفر فوؽ رغبته ادللحة يف محاية التووع البيول

يف التوصل إُف الوتائ  ادلرجوة م  احلماية  بلبان  عودمجعها يف قانوف كا د خاص يماية التووع البيولوجي ي
غري أف كيوزلق الوة  إُف عدـ التطبيق الكامل ذليه القواعد القانونية اليت تو  شلاربة الوشاطات اخلطرةت 

ذل  ال يوفي أف هواؾ تقدـ كبري يف ادلواومة التشريعية ادلتعلقة يماية مكونات التووع البيولوجي موي 
 مصادقة ادلشرع علمل اتفاقية محاية التووع البيولوجي.

 في حماية التنوع البيولوجي لزاـاـ ا نظٌ دكر  :الفرع الثاني
 اإليكولوجية صواؼ احليوانية كالوباتية كمجي  األكباط يستخدـ نااـ اإللزاـ كوبيلة قانونية حلماية األ

لتزاـ علمل يولوجي يف ديباجتها علمل أنه يق  إكادلستقبلةت كهو ما نص  عليها اتفاقية محاية التووع الب
لزاـ اليم ؼلدـ عواصر كمكونات التووع البيولوجيت   يف تشريعاهتا الداخلية نااـ اإلالدكؿ أف تلم

ع م  األنامةت كختتلع صوره م  أف يدرج ةم  تشريعاته الداخلية هيا الوو يي  ألزم  كل طرؼ 
لزاـ بالتبلي  ع  ادلخاطر اليت تتعرض ذلا لة التووع البيولوجي )أكال(ت كاإللزاـ بتقدًن معلومات ع   ااإل

                                                 
 .السابق ذكرهت 22-07 رقو قانوفم  الت 18ادلادة  -1
 .م  نفة القانوف ت21ادلادة  -2
 م  نفة القانوف. ت31ادلادة  -3
 م  نفة القانوف. ت18ادلادة  -4

 .2015ت لسوة 6380عدد ـ ادلواجوت ج ر ادلتعلق ب 33-13ت بتوفيي القانوف رقو 2015يوليو  01صادر يف  1-15-76رهري شريع رقو  -5
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لزاـ بااافاة ) الثا(ت كاإلاإليكولوجية لزاـ بااافاة علمل األكباط ت التووع البيولوجي ) انيا(ت كاإلمكونا
 علمل األكباط ادلستقبلة )رابعا(. 

 بتقديم معلومات عن حالة التنوع البيولوجي لزاـ أكال: ا  
شخاص القياـ هبات كم  بل هيه الواجبات اية البيئة كاجبات يتعل علمل األمحقانوف كة  لقد 

ـ بشكل كبري علمل السكاف لتزاكيق  هيا اإلكاجذ تقدًن مجي  ادلعلومات اخلاصة بالتووع البيولوجيت 
يكولوجيت فأم تغيري يق  ااـ اإلااليلت باعتبار ذلو معلومات ع  التووع احليواين كالوباب كطبيعية الو

علمل مستول هيه ادلكونات فإ و يلزموف بتبلي  اجلهات ادلختصة اليت تكوف قريبة م  ادلوق     يتسم 
 ات ادلواببة.جراءذلا اختاذ اإل

يتحصل علمل أم معلومة ختص مكونات التووع ـ اجلهات اإلدارية كل شخص كعليه تيلز 
لتزاـ بالتبلي  سلالفة صة كالتبلي  عوهات كيعتب عدـ اإلالبيولوجي بأف يتقدـ علمل الفور إُف ادلصاٌف ادلخت

الوص يف التشري  اجلزائرم إال أنوا صلد قذ عليها القانوفت غري أف هيا اإللتزاـ َف ياهر بشكل كاةح يعا
عليه يف قانوف محاية البيئة يف إطار التومية ادلستدامة بقوذلا يتعل علمل كل شخص طبيعي أك معووم 
يوزته معلومات متعلقة بالعواصر البيئية اليت ؽلكوها التأ ري بصفة مباشرة أك غري مباشرة علمل الصحة 

 .1ةكلفة بالبيئإُف السلطات االية أك السلطات ادل تالعموميةت تبلي  هيه ادلعلوما

عالـ ادلشضم  إيلـز البائ  بكيف رلاؿ ابتغالؿ قطعة أرةية أيبتغل  أيك بتغسل لوجذ ترخيص 
بكل ادلعلومات  وؿ األخطار كاالنعكابات الوامجة ع  هيا االبتغالؿ بواء تعلق األمر بالقطعة  كتابيان 

ات ادلواببة قبل ابتعماذلا ألجل جراءت كيتيح ذل  للمشضم أف يتخي اإل2األرةية أك بادلوشأة نفسها
 ااافاة علمل مجي  العواصر البيئية لا فيها مكونات التووع البيولوجي.

كَف يغفل ادلشرع ادلغر  فرض هيا الوااـ يي  ألـز مجي  األشخاص أك اجلهات اليت  وز 
بتقدؽلها إُف اجلهات القياـ اإليكولوجية معلومات خاصة بالتووع الوباب كاحليواين كالتووع يف الواو 

                                                 
 .السابق ذكرهت 10-03 رقو قانوفم  الت 08ادلادة  -1
 .م  نفة القانوفت 26ادلادة  -2
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ادلختصة بيل ت كهو ما رهر يف قانوف محاية كابتصالح البيئة كمبدأ عاـ يقـو مجي  األشخاص 
 .1لساعدة الدكلة أك اجلهات ادلختصة بتقدًن كل ما يعرفونه علمل  ياة كأعداد التووع ادلوجود يف موطقته

 ت التنوع البيولوجيالتي تتعرض لها مكونالزاـ بالتبليغ عن المخاطر ثانيا: ا 
ففي رلاؿ محاية ادلوارد البيولوجية يف البيئة البحرية فإنه يلـز رباف كل بفيوة  مل بلائ  خطرية  

ع  كل  أك بامة أك ملو ة كتعب بالقرب م  ادلياه اخلاةعة للقلاء اجلزائرم أك داخلهات أف يبل  فوران 
فساد الوبط البحرم كادلياه بتلوي  أك إكبه كم  شأنه أف يهدد  ادث مفاجئ مال ي يق  يف مر 2

 .3كالسوا ل الوطوية

كيلـز كل شخص جرح أك قتل طريدة أك  يوانات برية زلمية ع  غري قصد أك إ ر  ادث أك 
بالغ أقرب إدارة مكلفة بالصيد أك محاية كصيانة التووع احليواينت إ لدفاع ع   ياته أك  ياة ذكيه ذلدؼ

 .4ينمصاٌف الشرطة أك الدرؾ الوط

كيف رلاؿ محاية ادلياه اجلوفيةت يلـز كل شخص طبيعي أك معووم قاـ باكتشاؼ ادلياه اجلوفية 
    واء هيا االكتشاؼت تبلي  مصاٌف إدارة ادلوارد ادلائية ادلختصة إقليميان أ أك صدفة أك كاف  اةران  عمدان 

 .5دارية قريبةأك أم جهة إ

علمل كقوع  ادث معل يشكل خطر علمل  اهدان التبلي  ع  ادلخاطر يلتـز به أم شخص كاف ش
بقاء األنواع كاألصواؼ يف تل  ادلوطقةت كادلشرع ادلغر  ألـز كل شخص قد كشع ع   الة خطر علمل 

ات ادلواببة جراءبقاء األنواع كاألصواؼ كالواو تبلي  اجلهات ادلختصة علمل الفور ألجل اختاذ مجي  اإل
 :6كم  أمثلة ذل  يف التشري  ادلغر 

ادلائية اإليكولوجية التبلي  ع  مجي  ادلخاطر اليت يتعرض ذلا التووع البيولوجي داخل األكباط  -
 كالغابية كالسا لية كالزراعيةت

                                                 
 .السابق ذكرهت 11-03 رقو قانوفم  الت 07ادلادة  -1
 .م  نفة القانوفت 46ادلادة  -2
 م  نفة القانوف.ت 57ادلادة  -3
 .السابق ذكرهت 07-04 رقو قانوفم  الت 69ادلادة  -4
 .السابق ذكرهت 12-05 رقو قانوفم  الت 5ادلادة  -5
 .السابق ذكرهت 11-03 رقو قانوفم  الت 13ك12ك11ادلواد  -6
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 التبلي  ع  مجي  ادلخاطر اليت تلحق ااميات الطبيعية كاحلاائر الوطوية كادلواطق الرطبةت -
صواعية كالزراعية بالوبط اجملاكر دلواطق التبلي  ع  مجي  ادلخاطر اليت تتسبذ فيها ادلوش ت ال -

  فظ الو يش كالتووع البيولوجيت 
التبلي  ع   االت الصيد غري ادلشركع خاصة يف الفضات اليت ؽلو  فيها الصيد أك  االت صيد  -

 الطرائد ادلهددة باالنقراضت 
  ا يكولوجية لزاـ بالمحافظة على األكساط ا : ثالثا

يف الكثري م  القوانلت ففي رلاؿ اإليكولوجية علمل األكباط الطبيعية كالواو  لتزاـ بااافاةجاء اال
جل محاية كااافاة علمل ات اللركرية ألجراءكل مال  علمل اختاذ اإلاإلدارة  محاية الوبط الغا  ألزم  

يلـز أراةيه ذات الطاب  الغا  م  احلرائق كاألمراضت كيف  الة عدـ تكوه كبيطرته علمل الوة  فإنه 
 .1م  أجل التدخل بابتعماؿ الوبائل اخلاصة للسيطرة علمل الوة اإلدارة بتقدًن طلذ إُف 

كما ألـز قانوف الغابات عواصر اذليئة التقوية الغابية بارتداء زم رمسي كمحل عالمات شليزة كبالح 
 .2للخدمة كمطركقات غابية  دد ميزاهتا ككيفيات محلها ع  طريق التوايو

وف السا ل علمل أنه يلـز كل شخص له صلة تربطه بابتغالؿ ادلوارد السا لية لا فيها كلقد نص قان
يكولوجي لا فيه التووع اختاذ مجي  التدابري الالزمة حلماية هيا الوااـ اإل تادلوارد البيولوجية ادلوجودة به

ادلوارد خلطر التغيري الوباب كاحليواين ادلوجود بهت كأف أم نشاط أك ابتغالؿ غري قانوين بيعرض هيه 
 .3كالزكاؿ كاالنقراض

كيف رلاؿ محاية ااميات الطبيعية كاحلاائر الوطوية كادلواطق الرطبة اليت بطبيعتها كجدت ألجل 
كمجي  الكائوات اإليكولوجية ااافاة علمل التووع البيولوجي بكافة مكوناته الوباتية كاحليوانية كالواو 

حلماية كصيانة هيه  واببان مي  هكل شخص طبيعي أك معووم باختاذ ما يرا  األخرل احلية الدقيقةت فيلـز
 الفلاءات الطبيعية لتحقيق األهداؼ ادلرجوة.

                                                 
 .السابق ذكرهت 20-91 رقو قانوفم  الت 61ادلادة  -1
 .م  نفة القانوفت 64ادلادة  -2
 .السابق ذكرهت 02-02ت قانوف 10ادلادة  -3
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كباير ادلشرع ادلغر  ادلشرع اجلزائرم يف هيه ادلسألةت  ي  ألـز مجي  ادلتعاملل م  األكباط 
بقاء التووع الوباب كاحليواين ادلوجود بداخلها بتوفري العواية الالزمة ألجل ااافاة عليها بغية اإليكولوجية 

ذلات ففي رلاؿ ااافاة علمل القطاع الغا  ألـز مجي  األشخاص كاجلمعيات  كاليم غلعلها موئالن 
ادلواببة حلماية هيا الوبطت ألجل تفادم سلاطر األكبئة  اإلمكانياتكادلابسات بتوفري مجي  الوبائل ك 

 .1له دماران  كاألمراض كاحلرائق اليت تشكل

 علمل اعتبار أف ادلغرب يطل علمل كيف رلاؿ محاية الوبط السا لي كاف ادلشرع ادلغر  متشددان 
ات احلفظ كاحلماية كالصيانة ككيا التدخل إجراءلـز كل صا ذ مصلحة باختاذ كجهتل يريتلت فأ

 .2السري  م  االلتزاـ بااافاة علمل الوبط السا لي

 كساط المستقبلة ظة على األلزاـ بالمحافرابعا: ا 
هو التلوث اليم يتو بصفة إف م  األبباب اليت تشكل خطر علمل اجملاؿ اجلوم كالبحرم 

 اإلنتاجةرار باإلالبيولوجية كاألنامة البيئة ك تشكل خطر كتلر بادلوارد   ي  تمباشرة غري كمباشرة أ
 ات ادللو ة نبعاعودما تكوف اال ت خاصةن 3الزراعي كادلوتجات الزراعية كتعريض السالالت احليوانية للخطر

بري اللركرية التدالألشخاص كالبيئة كاألمالؾت يتعل علمل ادلتسببل فيها اختاذ  تشكل هتديدان للجو 
 ص موها.زالتها أك التقليإل

كيف رلػػاؿ محايػػة ادليػػاه كاألكبػػاط ادلائيػػة يلػػـز كػػل شػػخص أف يتخػػي التػػدابري ادلوابػػبة حلمايػػة ادليػػاه 
ادلياه اجلوفية م  أم خطر أك ابتغالؿ قد يعرةها للتغيري كالتلوث أك مو  التكفل بتلبية متطلبات العيبة ك 

بقػػػػاء مكونػػػػات التوػػػػوع البيولػػػػوجي ادلتمثػػػػل يف تػػػػوازف األنامػػػػة البيئيػػػػة ادلائيػػػػة كاألكبػػػػاط ادلسػػػػتقبلة كخاصػػػػة 
زاـ لوػػػ  أم بػػػبذ يعػػػرض هػػػيه لػػػت فيقػػػ  اإل4احليوانػػػات كالوباتػػػات ادلائيػػػةت كااافاػػػة علػػػمل ادليػػػاه كرلاريهػػػا

 ادلتطلبات للتعطيل.

                                                 
 .السابق ذكرهت 11-03 رقو قانوفالم  ت 46ادلادة  -1
 .السابق ذكرهت 1.15.87رهري شريع رقو ت 13ادلادة  -2
 .م  نفة الاهريت 44ادلادة  -3
 .السابق ذكرهت 02-02رقو قانوف م  الت 48ادلادة  -4
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فيهػػا فألزمػػ  اجلهػػات ادلختصػػة بعػػد أمػػا فيمػػا ؼلػػص محايػػة ميػػاه البحػػر كادلػػوارد البيولوجيػػة ادلوجػػودة 
عيار صا ذ السفيوة اليت كقع  يف  الػة عطػذ أك  ػادث يف ادليػاه اخلاةػعة للقلػاء اجلزائػرمت كلكػل إ

ل أك  مػػل مػػواد ةػػارة أك خطػػرة أك زلركقػػات مػػ  شػػأ ا أف تشػػكل بػػفيوة أك طػػائرة أك قاعػػدة عائمػػة توقػػ
لػػزاـ صػػا بها باختػػاذ بالسػػا ل كادلوػػاف  ادلرتبطػػة بػػهت إ حلػػاؽ ةػػررال ؽلكػػ  دفعػػه كمػػ  طبيعتػػه إ خطػػرا كبػػريان 

 .1التدابري الالزمة لوة  هيه األخطار

ل أف يقػػـو خػػر ألػػـز كػػل شػػخص تسػػبذ يف خطػػر أك ةػػرر للوبػػط ادلسػػتقبادلشػػرع ادلغػػر  هػػو اآل
ات ادلوابػبة لوقػع هػيا اخلطػر جػراءزالته علمل الفورت أك تبليػ  اجلهػات ادلختصػة ألجػل اختػاذ التػدابري كاإلإب

زتػه نفايػات كازالة اللرر علمل  ساب نفقتهت ففي رلاؿ محاية اذلواء ألـز ادلشرع ادلغر  كل شػخص يف  و 
 . 2جلهات ادلعوية لتحديد مكاف التخلص موهالقائها يف اذلواء بل يلـز بتبلي  اأف ال يقـو يرقها ك إ

 في حماية التنوع البيولوجي  ذات الطابع التقنيدارية ا  اآللياتدكر المطلب الثاني: 
كونػات حلمايػة م دارمليػات ادلتعلقػة بالتػدخل اإلالبيولوجي إُف جانذ اآلالتووع اتفاقية لقد تبو  

بأبػلوب علمػي كتقػين  وها تقوًن ادلشػركع أك درابػة احلالػةاذلدؼ مأخرل دارية التووع البيولوجيت تقويات إ
يف  التوػػوع البيولػػوجيبقػػاء علػػمل أك زلتمػػل خطورهتػػا نشػػطة الػػيت تعتػػب خطػػرة األ لػػةقبػػل السػػماح لزاك  تبػػابق
 )الفرع الثاين( كدرابة اخلطر ت)الفرع األكؿ( درابة التأ ريت موها ادلوطقة

 كؿ: دراسة التأثير األالفرع 
اجلوانذ التقوية  يفعتبارها تبح  االوقائية ذات الطاب  التقينت ب اآللياتة التأ ري م  تعتب دراب

هيه  إجراء ت فالغاية م  3ار اليت توت  عوها م  جهة  انيةخطة لطبيعة ادلشركع م  جهةت كع  األكالفوي
ل مو  هيه بل تتد لتشم 4ركعتأ ريات السلبية للمشالطورة ك اخلتتوقع فقط ع  تبياف  الدرابة ال

                                                 
 .السابق ذكرهت 02-02 رقو قانوفم  ال ت56ادلادة  -1

 .ذكرهالسابق ت 11-03 رقو قانوفم  الت 23ك 22ادلواد  -2
الػػيم ركػػز يف مبادئػػه علػػمل ةػػركرة  قيػػق التوميػػة ادلسػػتدامة بالسػػويد  1972بػػتكهوَف للتوميػػة البشػػرية بػػوة اهبػػيه الدرابػػة بعػػد إنعقػػاد مػػاتر  كبػػدأ العمػػل -3

ركع قبػل مػوح أ ريات السلبية ألم مشػاليم أكد علمل ةركرة البح  يف التبالبازيل  1992بادلوازاة م  محاية البيئةت ت جاء بعد ذل  ماتر ريو دغلانريك بوة 
 .وشاطالالرخصة لزاكلة 

- Marc Lavielle –Jean, Droit internationale de l'environnement, Ellipses éd, France,1998, p 36. 
رقػػو  مػػ  ادلربػػـو ت14وػػوع البيولػػوجي يف ادلػػادة ظلػا التقيػػيو يكػػوف مػػ  أجػػل درابػػة اآل ػػار كتقليلهػػا إُف احلػػد األدىن األمػػر الػػيم نصػػ  عليػه اتفاقيػػة محايػػة التإك  -4

 .السابق ذكرهت 163 -95
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 محاية التووع البيولوجياتفاقية درابة التأ ري يف بوبح  يف أعلية درابة التأ ري البيئي )أكال(ت ك ت األنشطة
كالقانوف  درابة التأ ري يف التشري  اجلزائرم) الثا(ت ك  ادلرا ل األبابية لدرابة مدل التأ ري) انيا(ت كإُف 
 ادلقارف )رابعا(.

 ر البيئيأكال: أىمية دراسة التأثي
عالـ اجلمهور بووع ادلشركع فهي تثل كبيلة إل عالمي لدراسة مدل التأثير على البيئة:الطابع ا  -1

ادلختصة يف التحكو يف الوة  إما كأ اره السلبية ادلرتقبة كعلمل الطرؽ كالكيفيات اليت تتدخل هبا اجلهات 
م حلاة كان ت أف يق  يف أ  كة   د ألم مشكل ؽلكوقع الوشاط أك التقليل م  خطورتهت م  ب

عداد القرارات إاخلاص باجلمهور يف ةماف مشاركة كمساعلة جدية م  طرفه يف بالغ كيهدؼ هيا اال
كتووعها البيولوجي علمل  الته اإليكولوجية  علمل  ياهتو كعلمل بقاء الواو تأ رياليت ؽلك  أف يكوف ذلا 

 . 1صليةاأل

 إجراء عالمي اليم يقـو به ُف جانذ الدكر اإلإ على البيئة: الطابع التشاكرم لدراسة مدل التأثير -2
لكل شخص طبيعي يلم  دكر تشاكرم يي   يلان أ هيا األخري يلعذت درابة التأ ري علمل البيئة

بالتعرؼ علمل  كأصحاب ادلصلحة ت كهو األمر اليم يسمح للجمهور قه يف االبتشارة ادلسبقة كمعووم
لوقاط عضاض علمل بعض ااال كأةافة ما باإلإقضا اته كرغباته ابداء إته ك شركع بكامله كتقدًن مال ااادل

 .2ادلتعلقة بطبيعة ادلشركع

 التنوع البيولوجي  حمايةاتفاقية دراسة التأثير في : ثانيا
رةية م   ي  طبيعة البحرية كاألاإليكولوجية نامة التووع البيولوجي بل األ اتفاقية محايةيز  تي َف 
ادلتبايوة م  ادلواطق اإليكولوجية عديد م  الدرابات  وؿ ادلواطق فوةع  ال تقررة لكل موهااحلماية ادل

ت فطبيعة هيه 3ة كشبه الرطبة كادلواطق ااميةراةي القا للية كالغابات كاجلزر كادلياه كاألالبحرية كالسا 

                                                 
ص  ت2013كؿ العدد األ ت قسوطيوةت اجلزائرتقانونيةتكرية محاية فعالة للبيئةت رللة الودكة للدرابات ال نااـ درابة تأ ري كدكره يف تعبة تركية بايح  ـر -1

128. 
 .121ت ص 2008جانفي  32عدد مصرت  لتقييو األ ر البيئي للمشركعاتت رللة أبيوط للدرابات البيئيةتالبئية اإلدارة شلدكح بالمة مربي أمحدت  -2

3  - sabelle Doussan [et autres], «La Convention sur la diversité biologique», Annuaire Français de 
Droit  International, vol 52 (2006), p p 351-352 
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أك  ود مشركع صواعيمر بوجذا تعلق األإم  طرؼ السلطات ادلختصة خاصة رعاية ُف إادلواطق  تاج 
 اليت قد توجو عوه.   اردرابة تقييو اآلل اللجوء  يوئيو  مرفيحتاج األ أم مشركع يوصع باخلطورةت

و ُف العديد م  ادلسائل ادلهمة م  بيوها درابة تقييإالتووع البيولوجي  اتفاقية محايةكلقد تطرق  
الوقائية  اآللياتهو أعتباره م  ابتفاقية ليها االإ غلابيات اليت دع اليم يعتب م  اإل تاأل ر البيئي

عطائها إ ريات اجلانبية السلبية كزلاكلة يف الكشع ادلسبق ع  التأ بارزان  اليت تلعذ دكران بتباقيةت اال
 صفات ادلقض ة لهتاادلشركع بادلو  خطار ااتملة يف  الة شلاربة هيالوصع احلقيقي م   ي  بياف األا

مل هيه الدرابة كتش ت1لبيولوجي ةم  مسار القرار الوطينلبات التووع اخاصة فيما يتعلق بدم  متط
 :2الوقاط التالية

مدل تأ ري الوشاط ادلزم  القياـ به علمل البيئة البيوفيزيائية بطريقة مباشرة أك غري مباشرة علمل ضلو يزيد  -
ك عدد األنواعت أك أك األصواؼ أ األظلاط اجليوية انقراضأك يسبذ تغيريات بيولوجية تزيد م  سلاطر 

تسليو قبل بل هيه الدرابة ادلسبقة يكولوجيةت يي  تي اف ادلوائل الطبيعية أك الواو اإلفقدإمكانية 
 تغلابية كالسلبية فقط للمشركعالتأ ريات اإلذات الوشاطات تقييو  جلأادلوافقة لصا ذ ادلشركع م  

 تت أم أنه يعتب كمر لة تقييمية فقطت دكف البح  ع  احللوؿ ادلمكوة ألجل التصدم ذليه التأ ريا
طاقة  مل ادلوئل/الوااـ  مدل تعدم الوشاط ادلزم  شلاربته احلد األقصمل للعائد ادلستداـت أك  -

يكولوجيت م  األخي إةطراب يف مورد أك نااـ يكولوجي أك احلد األقصمل ادلسموح به دلستول اإلاإل
 تيكولوجيك الوااـ اإلمل لقيو هيا ادلورد أالوطاؽ الكاعتبار يف اال

زم  القياـ بهت كقد يكوف م  األبهل ادللوشاط لااتملة  التقييو لوةوعية للتأ رياتإمكانية   -
خرت آ ار يف مكاف  ار ةارة كبريةا ت  ديد هيه اآلآ تماؿ التسبذ يف بتخداـ ادلعيار العاـ االا

 ت3م  البواء علمل ادلبادئ التوجيهية الدكلية

                                                 
 .155ص  ت2013ت 63العدد  مصرت قتصادية عربيةتارللة يوث  ت2012لعاـ  20ُف ريو زائد إم  ماتر ابتكهوَف  شكراين احلسلت -1

2  - Isabelle Doussan [et autres], op Cit, p 357. 
  علمل درابة التقييو البيئي م  خالؿ: بابان أتتمثل ادلبادئ التوجيهية يف كة  خطة حلماية التووع البيولوجي تقـو  -3
 تقييو كيفية تأ ري األنشطة ادلقض ة علمل التووع البيولوجي كادلوارد الطبيعية ادلتجددةت -
 تدلتعاملة م  ادلابسة ككيفية ختفيع اآل ار السلبيةا طار األنشطة اليت تقـو هبا اجلهةدارة التووع البيولوجي كادلوارد الطبيعية ادلتجددة يف إإ ديد كيفية  -
مػػ  خطػػة العمػػل ادلعويػػة يمايػػة التوػػوع البيولػػوجيت ادلػػيكرة التوجيهيػػة ا أادارة كللتخفيػػعت ادللحػػق الالزمػػة لػػإل )داخليػػا كخارجيػػا( كادلػػوارد  ديػػد ادلسػػاكليات -

 .159ادلستدامة للموارد الطبيعيةت مرج  بابقت ص اإلدارة السادبةت احلفاظ علمل التووع البيولوجي ك 
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نصاؼ يف توزي  ادلواف  ُف ادلوارد البيولوجية ك قيق اإلادلزم  القياـ به يف الوصوؿ إتأ ري الوشاط  -
 .1كختصيص التكاليع ك ديد ادلواف  البيئية قتصاديةجتماعية كاالاال

 ساسية لدراسة مدل التأثير المراحل األثالثا: 
ا فحص ادلشركع بطريقة علمل رلموعة معتبة م  الوقاط يتو فيه 2درابة التأ ري إجراءتر مر لة 

م  خالؿ  تهبعد شلارب كأ واء شلاربة الوشاط أمت يلم  محاية للواو البيئية علمية كقانونية بشكل جد
يكولوجي ة بالتووع اإلأمدل تالئو طبيعة ادلوش يلان أة التووع البيولوجي يف ادلوطقةت عليأالوقوؼ علمل 

  ديد طبيعة ادلواد كالوبائل اليت يقـو هبا صا ذك  جهزةبتعماؿ األانوعية  م  تقييوك سابية ادلوطقةت 
دلتعامل م  الطبيعة كقد يقـو ا تنشطةبقايا شلاربته ذليه األ زالةإ ك فيما ؼلصأالوشاط بواء للتصوي  

نواع صواؼ كاألا م  الوشاطات اليت هتدد بقاء األك غريهأالرعي  كأة كالصيد أموش إقامةبوشاطات دكف 
 وجية.يكولكخاصة نامها اإل

 تلتقييو األ ر البيئي الوقاط اليت غلذ أف ختل  لتحديد يتو ادلركر علمل هيه ادلر لة  مرحلة الفرز: -1
سم للجهة ادلختصة لر لة    يتت هيه ادلقض ات تأخي مجي  مكونات التووع البيولوجي يف االعتبار

أم  شارة إُف مستول التقييو ادلطلوبكاإلبعاد احلاالت اليت ال تلر لكونات التووع البيولوجيت الفرز إ
كغلذ أف تتلم  معايري الفرز تدابري التووع  تالالزمة اليت تقع عودها مر لة الفرزمج  ادلقايية 

 ار مهمة علمل آقض ات اليت ػلتمل أف يكوف ذلا بتبعاد ادلاخطورة تتمثل يف  هواؾلوجيت كإال فالبيو 

                                                 
1  - Lignes directrices volontaires pour la prise en compte de la biodiversité dans l'impact 
environnemental, les évaluations environnementales stratégiques des zones marines et côtières pour 
évaluer, UNEP/CBD/SBSTTA/16/7/Add.1.12 March 2012, p02. 

قتصػػادية دراج القيمػػة االإولػػوجي علػػمل أعليػػة البي عاألشليػػة  ػػوؿ التوػػو تفاقيػػة وػػوع البيولػػوجي الراجعػػة بػالوار لالللتبػػضاتيجية يػوص اذلػػدؼ الثػػاين مػػ  اخلطػػة اإل -2
هػيا  كم  أجػل  قيػق تعلمل ادلستويات الوطوية كاالية إُف بيابات التوميةةافة ببة الوطوية كمسارات التخطيط باإلللمواومات البيئية ةم  مواومات ااا

امػػة ك سػػل قتصػػادية عالتوػػوع البيولػػوجي ةػػم  األنشػػطة االفريقيػػا دعػػو قػػدراهتا يف رلػػاؿ تقيػػيو مسػاعلة اخلػػدمات ادلواوماتيػػة ك إعلػػمل دكؿ مشػػاؿ اذلػدؼت يتعػػل 
وػاف  لألنشػطة ادل -درابػات  ليليػة لقاربػة الكلفػة إجػراء عػداد تقيػيو لكلفػة تػدهور التوػوع البيولػوجي ك كيشػمل ذلػ ت دعػو القػدرات إل تطار العيش كالرفاهيػةإ

فريقيات بيتوُف مركز التعاكف للمتوبط توايو مجلػة الدكِف لصوف الطبيعة لوطقة مشاؿ  اد اكةم  ااور احلاِف م  برنام  اإلكالبام  ادلتعلقة بادلوارد الطبيعيةت 
 وؿ قيمة ادلواومات  توعية األطراؼ ادلعوية م  فة إُف مزيدم  الورشات ادلوجهة إُف أصحاب القرار كالبا ثل كموامات اجملتم  ادلدين كالقطاع اخلاص كاذلاد

عتمادهػا اادلقاربػات كادلوهجيػات الػيت ؽلكػ  كمػا تشػمل األنشػطة توفيػي   تدلواومػات الرطبػة كادلوػاطق اجلافػةيػالء عوايػة خاصػة للمواومػات الغابيػةت كااالبيئية مػ  
 .28ت ص 2016-2013فريقيات اعة لوطقة مشاؿ  اد الدكِف لصوف الطبي  اإلة كذل  بصورة ظلوذجيةت برناملتحديد قيمة ادلواومات البيئي
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ت ليتو كة  خط فاصل بل الفرز يف نفة الوق  قرار تعتبز ر كنتيجة ليل  فعملية الف تالتووع البيولوجي
 .  1احلاالت اليت تعتب خطرة علمل التووع البيولوجي كاليت ال تعتب كيل 

يستخدـ  ديد الوطاؽ بغية الضكيز يف درابة تقييو األ ر البيئي علمل  مرحلة تحديد النطاؽ: -2
كهو ما كةعته  تكالتعرؼ عليها بشكل دقيق ككاةح سية اليت يوبغي درابتها بالتفصيلالقلايا الرئي

ت إُف تقسيو ادلشاري  ية القوائو البيلاء كالسوداء كالرمادية تووع البيولوجيت كقد ذهذ الكثرياتفاقية ال
 بادلبادئ التوجيهية( يف)كيشار إليها أ ياننا بابية بغية  ديد الصال يات كالوقاط األ يلان أكيستخدـ 

اليت يتو ابتخدامها ألجل  ديد  كادلوهجية ادلقض ة السليمة تب ككة  الوه  ادل  ر البيئيدرابة تقييو األ
اإلقليمية  أيلنا اذليئة ادلختصة الوطوية أككؽلك  أف  دد الوطاؽ  تالوطاؽ يف مرا له األكلية بشكل دقيق

البيولوجي الوباب كاحليواين ع بتمرار بقاء التوو ابباب كالعوامل اليت هتدد توار يف األ أك العادلية اليت
 .2يلان أاإليكولوجية بتمرار بقاء الواو اك 
عملية تكرارية يوبغي أف يكوف تقييو األ ر البيئي ثار كتقديرىا كتطوير البدائل: مرحلة تقييم اآل -3

ت األمر رئيسية يف  ليل األ ر كتقييمهكادلهاـ ال ت3تصميو البدائل كادلقارنةعادة إ ار ك دم  بل تقييو اآل
اليم اعتمدته العديد م  التشريعات البيئية علمل غرار ادلشرع اجلزائرمت كهو تفكري أكِف يف البديل قبل 
ابتبعاد الوشاطت أما إذا كاف الوة   رج أك أف الوة  خطر بأنه يوبأ باخلطر اليم يعرض مكونات 

 :4دائل بوابطةالتووع البيولوجي للخطر فهوا غلذ التدخل مباشرة دكف التفكري يف الب
  ار ااتملة اليت مت  ديدها أ واء الفرز ك ديد الوطاؽ كاليت جاء كصفها يف سل الفهو لطبيعة اآل -

سبذ كميةت ك ديد السالبل ااتملة ل ار غري ادلباشرة كالضا الصال ياتت كيتلم  ذل   ديد اآل
 التعرض كاأل ر الال ق هبات

م ادلركر أيف هيه ادلر لة  ةركريان  وف عوصران لة لصو  القرار قد يك ديد ككصع ادلعايري ذات الص -
 ةارة بالتووع البيولوجيت   ارآالقرار يف  اؿ التأكد م  كجود اختاذ ُف إمباشرة 

                                                 
1  - Lignes directrices volontaires pour la prise en compte de la biodiversité dans l'impact 
environnemental, op Cit, p 05. 

 .السابق ذكرهت 10-03 رقو قانوفم  ال ت15ادلادة  -2
 .180ص ت مرج  بابق يات القانونية حلماية البيئةتلاآل تكناس ػلي -3

4  - Lignes directrices volontaires pour la prise en compte de la biodiversité dans l'impact 
environnemental, op Cit تp 03. 



 التدخل ا دارم لحماية التنوع البيولوجي في إطار التنمية المستدامةالباب الثاني:                   
 

189 

 

ةافة إُف التعويض ع  ت باإلزالوار يف تدابري التخفيع كالتعزيك  تتصميو البدائلعادة إبتعراض ك ا -
ةرار بالغة كجسيمة علمل أ ار اجلانبية كالسلبية اليت تلحق األ ر كتقييو اآل دارةإلت كالتخطيط  ار ادلتبقيةاآل
 ت1تووع البيولوجيت كمقارنة البدائلال
قييو األ ر تإجراء ع  عملية  ي أك تقدًن تقرير مفصلبالغ ع  نتائ  الدرابة يف بياف األ ر البيئاإل -

 ة بالدرابة.بابية ادلتعلقاأللعواصر ػلمل مجي  ا اليم البيئيت

كمداها كمدهتات كيتطلذ   ار ك جمهالطبيعة هيه اآل مفصالن  عادة  ليالن  كيتلم  تقييو األ ر
حاب ادلصلحة  ار مقبولة م  جانذ أصتخفيع ك/أك التعويض بواء كان  اآلاحلكو علمل أعليتها ال
 مقبولة. كاجملتم  ككل أك غري

علومات زلدكدة ككصفيةت كال ؽلك  ة معاد هي مات ادلتا ة ع  التووع البيولوجيكادلعلو 
عداد معايري التووع البيولوجي لتقييو األ ر إت كمثة  اجة إُف بتخدامها كأباس يف التوباات الرقميةا

كؽلك  أف تقدـ  ت ار الفردية يتو علمل أبابها تقييو أعلية اآلكمعايري قابلة للقياس أك األهداؼ اليت
العمل الوطوية للتووع البيولوجيت ؽلك  أف  كخططبضاتيجية  اإلات كاألهداؼ ادلوصوص عليها يفاألكلوي
عدـ اليقلت لا عداد األدكات للتعامل م  إت كهواؾ  اجة إُف عداد هيه ادلعايريرشادات إلإ يلان أتقدـ 

 .2بتخداـ أباليذ تقييو ادلخاطرايف ذل  معايري 

ملمونه مجي  ادلعطيات ي م  تقرير تقين يتألع بياف األ ر البيئ :(الغ )بياف األثر البيئيبا  -4 
اليت تقدـ  دارة البيئةتكخطة إل رفقاتتف هيا التقرير مزكد لدلعلومات ذات اجلانذ التقين كيكو كا

دارهتا إ ار ادلتوقعة ك معلومات تفصيلية  وؿ كيفية توفيي تدابري التجوذ أك التخفيع أك التعويض ع  اآل
كاليم  بالغكبياف األ ر البيئي اليم هدفه اإلت 3ةأادلوش أك كرصدها كملخص غري تقين ع  ادلشركع

 يكوف مصمو دلساعدة: 

                                                 
 .السابق ذكرهت 10-03 رقو قانوفم  ال ت16ادلادة  -1

2  - Jean-Pierre La convention sur la diversité biologique : tentative de bilan depuis le sommet de 
Rio de Janeiro, revue électronique en science de l’environnement03, décembre 2002, p 8 
3  - Lignes directrices volontaires pour la prise en compte de la biodiversité dans l'impact 
environnemental, op Cit, p 04. 
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ختفض التأ ري  فييه بطريقة م  شأ ا أف تزيل أكتخطيط ادلقضح كتصميمه كتوالمايدم ادلشركع علمل  -
  جلمي  ادلواف قق أقصمل ي اليت ك ت قتصاديةجتماعية كااليق  بالبيئات البيوفيزيائية كاالالسليب اليم 

 ت1فلل الطرؽ فعالية م   ي  التكلفةاألطراؼ بأ
ما إذا كاف ادلقضح يوبغي ادلوافقة عليه كاأل كاـ كالشركط اليت  ومة أك السلطة ادلساكلة ع  تقريراحلك -

 ت2يوبغي تطبيقها
ت بشأف فرصة لتقدًن التعليقا عطائهإت ك 3 اره علمل اجملتم  كالبيئةآضح ك مساعدة اجلمهور يف فهو ادلق -
 ار اللارة كتتعدل تأ رياهتا  دكد اع القرارت كقد يتس  نطاؽ بعض اآلادلقضح ليوار فيه صوجراء اإل

بضاتيجيات إخطط ك يف  ةت كبالتاِف يوبغي أف تواريكولوجية معيوة أك عب احلدكد الوطويإموائل/ناو 
عتبار العابرة للحدكدت م  األخي يف االتل  ك اإلقليمية  ار اآلمجي  الواردة يف بياف األ ر البيئي دارة البيئة إ

و األ ر البيئيت فهو ادلوجز كم  ادلوصمل به بشدة تلمل موجز غري تقين يف تقيي تيكولوجي   الوااـ اإل
 .4ر العاـ ادلهتويفهمه اجلمهو  اليم

تأكد علمل لمعلومات كالدلاـ بشكل كايف لة اذلدؼ موها اإلهيه ادلر ل ستعراض بياف األثر البيئي:ا -5
درابتها م  طرؼ اذليئات عادة ت ذل  م  أجل إإُف صواع القراركتقدؽلها  يينمدل صحتها بشكل يق

 ار كالعوامل اليت يتميز بباب كاآلالقرار علمل مجي  األاختاذ  ي  غلذ كة  الطبقة ادلختصة ب تادلختصة
يف ذل  التووع البيولوجي كالتغري هبا ادلشركع كالوشاط ادلمارست م  تركيزها علمل القلايا الرئيسية لا 

كعالكة علمل  تكزكفت كدقة ادلعلومات م  اجلوانذ العلمية كالتقويةادلواخي كالتصحر كمشكلة طبقة األ
 : 5بتعراض علمل تقييويوبغي أف يعمل اال ذل 
  ار ااتملة م  مواور بيئيتقبوؿ اآل -

                                                 
1  - Patrick  Michel, L’étude d’ impact, Document également accessible sur le site du ministère 
http://www.environnement.gouv.fr, p 21. 
2  - Ibid, p 23. 

 ذكره. ت السابق10-03م  القانوف رقو  ت09ادلادة  -3
 . 128ص  تمرج  بابقت ح  ـر عبةتركية باي -4

5  - Lignes directrices volontaires pour la prise en compte de la biodiversité dans l'impact 
environnemental, op Cit, p  06 . 

http://www.environnement.gouv.fr/
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معايري ادلماربات اجليدة يف  الة عدـ  ت أككالسيابات الرمسية ذات الصلةمتثاؿ التصميو للمعايري إ -
 كجود معايري رمسيةت

 يلان أك  ت ار ادلرتبطة بهوجي ك ديد اآلكهيه ادلعايري ليس  موجودة عادة لدرابة التووع البيول
اإلقليمية كادلوامات  يتالعادلرةية علمل الصعيد االي ك ك األأالبحرية اإليكولوجية بادلواطق  مريتعلق األ

يق كبيجعل ذل  م  الصعذ  ق ت1فة م  التكوي  للغايةادلواطق هي يف مرا ل سلتلة ع  هيه دلساكلا
 .يف الوق  احلاِفهيه الغاية ادلرجوة 
مشاركة مجي  الطبقات ادلشكلة للمجتم  االي ةركرية باألخص يف هيه ادلر لةت كما تعتب 

كاألخي هبا يف التقرير الوهائي ادلقدـ إُف ذل  بالوار إُف رص مجي  الطلبات ادلتعلقة بأصحاب ادلصلحة 
 ت 2صواع القراراجلهات العليا ادلعركفة ب

كغلذ أف تكوف مجي  ادلعلومات كادلعطيات ادلقدمة يف هيه ادلر لة كافية ككاةحة ال يشوهبا أم  
 ديد غموض كأف تصل لصان  القرار بشكل بليو كدكف أم تزييع أك  ريع كافت ذل  م  أجل 

 عدـ تطابقه معها. التووع البيولوجي أكاتفاقية ادلشركع ألهداؼ  بقمدل تطا

بتداء م  مرا ل ايو األ ر البيئي بصورة تصاعديةت يتو صو  القرار خالؿ عملية تقي صنع القرار: -6
 بدائل كتدابري التخفيعت كأخريان ختيار الاباأل رت ت  مج  البيانات ك ليلهات كالتوباك الفرز ك ديد الوطاؽ 

يف عملية  كيوبغي أف تلعذ قلايا التووع البيولوجي دكران  تا برفض ادلشركع أك ادلوافقة عليهقرار إماختاذ الب
ختيار بيابي ع  مواصلة هيا ادلقضح أك عدـ إت كالقرار الوهائي يف األباس هو صو  القرار برمتها

                                                 
عاجلهػػا يف تقيػػيو األ ػػر البيئػػي علػػمل ضلػػو مالئػػوت ك قيقػػا ذلػػيه مباشػػرة كالضاكميػػةت ك  ػػار ذات الصػػلة اخلاصػػة بالوشػػاط ادلقػػضحت لػػا يف ذلػػ  التػػأ ريات غػػري ادل ديػػد مجيػػ  اآل -1

بػتعراض كمػا يوبغػي مجػ  ادلعلومػات ادلتعلقػة بادلعػايري الرمسيػة ك/أك معػايري ادلماربػات اجليػدة التوػوع البيولػوجي للقيػاـ باال يف رلػاؿ صصػيالغايةت يوبغي توجيػه الػدعوة إُف متخ
ة بػػالتووع خػػرل كذلػػيا السػػبذ غلػػذ علػػمل ادلختصػػل يف هػػيا اجلانػػذ ادلعرفػػة التقويػػة كالعلميػػة الدقيقػػأُف إ  موطقػػة وػػوع البيولػػوجي يسػػذ نوعػػه كطبيعتػػه مػػكنشػػرهات كؼلتلػػع الت

الرابطػة الدكليػة لتقيػيو األ ػر تقػدـ رلموعػة مػراض الػيت يتعػرض ذلػات ك مػ  األأه انقراةػُف إأ ر هبػا كالعوامػل الػيت تػادم بباب اليت يتادلوجود يف ادلواطق اإليكولوجية  كماهي األ
 متووعػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػوارد اخلاصػػػػػػػػػػػة بعمليػػػػػػػػػػػة تقيػػػػػػػػػػػيو األ ػػػػػػػػػػػرت لػػػػػػػػػػػا يف ذلػػػػػػػػػػػ  بلسػػػػػػػػػػػلة مػػػػػػػػػػػ  ادلطبوعػػػػػػػػػػػات اخلاصػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالتووع البيولػػػػػػػػػػػوجي يف تقيػػػػػػػػػػػيو البيئػػػػػػػػػػػي

/uploads/pdf/SIA_Guidance_Document_IAIA.pdfhttps://www.iaia.org  ت علػػػػػػػػػػػمل السػػػػػػػػػػػاعة 2016-12-13ت تػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػارة
 دقيقة. 21:23

 .129ص ت مرج  بابق تتركية بايح  ـر عبة -2

https://www.iaia.org/uploads/pdf/SIA_Guidance_Document_IAIA.pdf
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كم   تكع كتقدؽله م  جديدؽلك  أف يعاد تصميو ادلشر ت ك   أم رركؼت كيف  الة الرفض ادلواصلة
 .1ع  كياف اذليئة ادلساكلة ع  صو  القرار كمستقالن  ادلرغوب أف يكوف كياف ادلايد سلتلفان 

كتوجيه عود صو  القرارت عتبار عود أخي التووع البيولوجي يف اال كم  ادلهو توافر معايري كاةحة
ه كتستود هيالتووع البيولوجي   الة يف ذل  يةت لاقتصادية كالبيئجتماعية كاالادلبادالت بل القلايا اال

الواو  بالتووع البيولوجي كخدمات ؼ كادلستويات اخلاصةكاألهدا ادلعايري إُف ادلبادئ كالغايات
كااليةت اإلقليمية ية كالوطوية ك بضاتيجيات الدكل القوانل كالسيابات كاخلطط كاإلالواردة يفاإليكولوجية 

ك م  طرؼ الواِف يسذ طبيعة الوشاط أرفض م  الوزير الكلع بالبيئة ال كأكيصدر قرار ادلوافقة 
الطع   ُفإما اللجوء إطرؼ صا ذ ادلشركع يف  الة الرفض كلل تكصال يات اجلهة ادلختصة بيل 

 .   2ك اللجوء للقلاءأدارم اإل

التقرير أك دار إص يتوقع تقييو األ ر البيئي عود ال نفاذ كالتدقيق البيئي:متثاؿ كاالالرصد كاال -7
وصيات بياف األ ر البيئي أك خطة م  تطبيق ت 3ضحت كاألنشطة اليت غلذ أف تتأكدالقرار ع  ادلشركع ادلق

تلم  األنشطة ادلتصلة    عوواف امتابعة تقييو األ ر البيئيات كقد ت دارة البيئة يتو دميعها عمومان إ
تمد علمل األطر األدكار كادلساكليات يف هيا الشأف كتع كتتووع نفاذ كالتدقيق البيئيمتثاؿ كاالبالرصد كاال

 .  4التوايمية ادلطبقة

بالوتائ  ادلتوقعة  يف مقارنة الوتائ  الفعلية بعد البداية يف توفيي ادلشركع كيستخدـ الرصد كالتدقيق
ف خطة دارة البيئةت كؽلك  أف تكو إمتثاؿ ادلايد خلطة اعلمل التحقق م   يعمل أيلان كما تالتوفيي قبل 

دارة البيئة إاجة عادة إُف خطة ت كمثة  كهي تعتب ةم  مر لة بياف األ ردارة البيئة ك يقة موفصلةت إ
 . 5قانونيان  دارة البيئة مطلبان إال تعد خطة  توفيي ادلشركعت كيف بعض البلدافحصوؿ علمل إذف للل

                                                 
1  - Lignes directrices volontaires pour la prise en compte de la biodiversité dans l'impact 
environnemental, op Cit تp 06. 

 .السابق ذكره ت145 – 07 ادلربـو التوفييم رقوم  ت 18ادلادة  -2
-03 رقػو قػانوفمػ  الالوقائيػةت  كالتػدابري ػضاـ ادلعػايري ا ديد طػرؽ مراقبػة مػدل التقيػيو ك  بيكره 50ك 49رع ادلغر  يف نص ادلادة كهو ما نص عليه ادلش -3

 .السابق ذكره ت11

4  - Jean-Pierre, op Cit, p 08. 
كالػػبام  كاألنامػػةت لػػا يف ذلػػ  التأكيػػد علػػمل  صػػر اإلدارة كيوبغػػي كةػػ  خطػػط نػػه أجي علػػمل التوػػوع البيولػػو اتفاقيػػة ادلػػدير التوفيػػيم لألمانػػة توفيػػي  كياكػػد -5

تخفيػػع علػػمل ضلػػو فعػػاؿت كيػػتو رقػػاـ ادلتعلقػػة بػػالتووع البيولػػوجي كالرصػػد ادلوابػػذ ذلػػات للػػماف توفيػػي الدارةت كادلسػػاكليات فيمػػا ؼلػػص األؼ الواةػػحة لػػالاألهػػدا
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ة ما إذا مثل  بتجابة الطارئة ك/أك خطط الطوارئ يف  اللمل تدابري االكما غلذ الوص ع
البيئة دارة إت كيوبغي أف  دد خطة علمل التووع البيولوجي األ داث أك احلوادث غري ادلتوقعة هتديدان 

بابي يتو درابته بشكل جدم أدارة األ ر كشرط إذ الـز للرصد ك أم تدريادلساكليات كادليزانيات ك 
كبالوسبة للمواطق خارج  ليهاتإوصل بالغ ع  الوتائ  ادلتهبا اإلكأف تصع الطريقة اليت بيتو  كمفصلت

 تال م   ي  التكاليع ألنشطة كثريةالوالية الوطويةت فقد ال يكوف الرصد السابق للتوفيي شلكوا أك فعا
كهيا غلعل  تيف ختفيض التكاليع ةساعدللم فهي موجودةبتشعار الوماذج كالبدائل كاالأما خبصوص 

اإليكولوجية ادلوتاو لوتائ  الرصد أكثر أعلية يف الواو  م  رصد التأ رياتت كختطيط الطوارئ كالتقييو
إذا كاف  اخلالصةت كخصوصان  اإليكولوجيةكباط ذات الطبيعة األخارج مواطق الوالية الوطويةت بواء يف 

 .  1رغلي جدا لألنشطة اجلارم تقييمهابتصاعد تد ذل  مرتبطان 

ذلا مكونات التووع البيولوجي يف مجي  علمل ادلتغريات الرئيسية اليت تتعرض جراء هيا اإل كيركز
رشادم ادلوابذ جملموع قضاح االبتخداـ اإلااألكقاتت كاليت يكوف السبذ فيها توفيي ادلشركعت فيتو 

رشادات األكلية ادلتعلقة بالتغيريت فالرصد يف معاو ألجل معرفة اإلاإليكولوجية الكائوات احلية كالواو 
تعل الرصد إُف الثابتة كتل  ادلتغريات اليت يكوف بببها البشرت فيس األ ياف يهتو بادلاشرات الطبيعية

رشادية ماشرات تكميلية تكوف مواببةت كزلددة كقابلة للقياس كؽلك  االعتماد عليها جانذ ادلاشرات اإل
علمل قياس نية كقابلة لليف الدرابات البحثية ادلستقبلية ذات الصلة بادلعايري احلالية كأف تكوف موبومة باآل

 .  2يكولوجيةمجي  ادلواطق كالواو اإل

رشادية احلالية كادلاشرات التكميليةت علمل ري اإلكغلذ أف تتحقق هيه ادلر لة ادلوافقة بل ادلعاي
اعتبار أف عملية الرصد يف  د ذاهتا عملية صعبة م  الوا ية التقوية ك   م  الوا ية ادلالية فهي مكلفة 

بديل  إغلادخارج الوالية الوطويةت كهيا ما ت  درابته باإليكولوجية واطق جدا خاصة إذا تعلق األمر بادل

                                                                                                                                                             

بػػباب كالعوامػػػل  ػػل ادلتعلقػػػة بالكشػػع ادلبكػػر عػػ  األالكشػػع عػػ  التػػأ ريات أك االداهػػات السػػػلبية غػػري ادلتوقعػػة كمعاجلتهػػا بعػػد ادلػػػركر علػػمل العديػػد مػػ  ادلرا
يلػػا التطػػويرات أتخطػػيط للمشػػركع ت كمػػا يػػتو متابعػػة عوػػد ال هاالغطػػاء الوبػػاب كالتوػػوع احليػػواينت ك قيػػق ادلوػػاف  ادلتوقعػػة الػػيت مت توةػػيحبابػػية كراء تػػدهور األ
عتمػاد عليهػا ؽلكػ  اال ت كمثة  اجة إُف معلومات خػط األبػاس الصػحيحة ك/أك إُف الرصػد قبػل التوفيػي لتقػدًن معػايريمشركعللسري احلس  الادلتعلقة ب بيةغلااال

 .4ت ص UNEP/CBD/COP/DEC/XI/5 الو يقة رقويف قياس التغريات اليت يسببها ادلشركعت 
1  - Jean-Pierre, op Cit, p 08. 
2- Projet Ancre: Inventaire des Trois Conventions et Synergies entre elles /convention sur la 
diversité  biologique  et sa mise  en œuvre au Maroc, 2012, p 09. 
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ة الصواعية خاصة اليت توفر التكلفة العامة كالفعالة لعملية الرصدت كما نشطيتمثل يف التومية ادلتزايدة لأل
 . 1تدعو ابتخداـ التكوولوجيا اجلديدة

  ف المقارفكالقانو  دراسة التأثير في التشريع الجزائرم: رابعا
كال يف ادلربـو ادلتعلق بداربة  3ال يف قانوف محاية البيئة 2َف يعرؼ ادلشرع اجلزائرم درابة التأ ري

-03يف قانوف  خاص ت ذل  علمل خالؼ ادلشرع ادلغر  اليم أعطمل له تعريع4التأ ري كموجز التأ ري
اآل ار ادلباشرة كغري  ك  م  تقييودرابة قبلية ت علمل أنه   5ادلتعلق بدرابات التأ ري علمل البيئة 12

االقتصادية  صلاز ادلشاري إالقصري كادلتوبط كالبعيد نتيجة  علمل األمد ادلباشرة اليت ؽلك  أف تلحق البيئة
التخفيع موها  زالة التأ ريات السلبية أكإك ديد التدابري الكفيلة ب كالتوموية كتشييد التجهيزات األبابية

  ت أما يف قانوف محاية كابتصالح غلابية للمشركع علمل البيئةاإل لمل  سل اآل ارأك تعويلها لا يساعد ع
 . 6البيئة ادلغر  َف يعطمل تعريع لدرابة مدل التأ ري

                                                 
1 -Projet Ancre: Inventaire des Trois Conventions et Synergies entre elles /convention sur la 
diversité  biologique  et sa mise  en œuvre au Maroc, op Cit, p 10. 

نصػػ  علػػمل احلػػد  16يف مادتػػه  03/10 رقػػو قػػانوفالوت فػػإف َف ػلػػدد بدقػػة درابػػة مػػدل التػػأ ري كأ ػػاؿ األمػػر إُف التواػػي 03/ 83إذا كػػاف قػػانوف البيئػػة  -2
ت 1990فيفػػرم  27ادلػػارخ يف  78/ 90 رقػػو مػػ  ادلربػػـو التوفيػػيم 05ادة ا ؽلكػػ  أف تتلػػموه درابػػة التػػأ ريت هػػو نفسػػه ااتػػول الػػيم صلػػده يف ادلػػاألدىن دلػػ

 ت اليم غلذ أف يشمل الوقاط التالية: 1990ت لسوة 10عدد ج ادلتعلق بدرابة مدل التأ ري علمل البيئةت ج ر 
 عرض الوشاط ادلزم  القياـ بهت -
 كصع للحالة األصلية للموق  كبيئته الليي  قد يتأ راف بالوشاط ادلزم  القياـ بهت -
 كصع للتأ ري ااتمل علمل البيئة كعلمل صحة اإلنساف بفعل نشاط ادلزم  القياـ به كاحللوؿ البديلة ادلقض ة. -
 قتصاديةتجتماعية كاالمل الاركؼ االايف ككيا تأ رياته علعرض ع  أ ار الوشاط ادلزم  القياـ به علمل الضاث الثق -
 زالته أك إذا أمك  بتعويض األ ار ادللرة بالبيئة كالصحةتإري التخفيع اليت تسمح باحلد أك بعرض ع  تداب -
لػواِف ادلخػتص نسػخ علػمل األقػل لػدل ا 78-90 رقو كيفية تقدًن الو يقة اخلاصة بدرابة التأ ري  ي  يودعها صا ذ ادلشركعت كلقد بل ادلربـو التوفييم-

بأخػي الدرابػة بعػل اليم ػلوذلا بدكره إُف الوزير ادلكلع بالبيئةت هيا األخري إما أف يوافق علمل درابة التأ ري يف البيئة بػتحفظ أك بدكنػهت فيصػدر قػرارا اقليميا  
ا ؽلكػػ  للػػوزير ادلكلػػع بالبيئػػة أف يطلػػذ درابػػات أك كادلوافقػػة عليهػػا أك أف يرفلػػها بعػػد فحصػػها كيف هػػيه احلالػػة البػػد مػػ  تسػػبيذ قػػرار الػػرفضت كمػػعتبػػار اال

 مرج  نفسه. معلومات تكميلية قبل أف يتخي القرارت

 ت السابق ذكره.11-03القانوف رقو  -3
 .السابق ذكرهت 145-07توفييم رقو الربـو ادل -4
 .السابق ذكرهت 1-03 -60رهري شريع رقو  -5
 .السابق ذكرهت 11-03 رقو قانوفال -6
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 رقو قانوفاليف  دد شرع اجلزائرم دلسألة  ديد ادلشاري  اليت تتطلذ هيه الدرابةت فادل بالوسبةك 
التومية كاذلياكل كادلوش ت  1مشاري    بتة مشاري  كهي درابة التأ ري ادلشاري  اليت تتطلذ 03-10

ت كهو خالؼ ادلشرع 2الثابتة كادلصان  كاألعماؿ الفوية األخرل ككل األعماؿ كبرام  البواء كالتهيئة  
ادلغر  اليم أ اؿ قائمة ادلشاري  اليت تتطلذ درابة تأ ري إُف نصوص قانونية كتوايمية لوجذ نص 

  دد لقتلمل نصوص قانونية كتوايمية ادلوش ت كاألنشطةف محاية كابتصالح البيئة   م  قانو  50ادلادة 
ككيا أهداؼ كملموف الدرابة كطرؽ  البيئة كادلشاري  كعمليات التهيئة اخلاةعة لدرابات التأ ري علمل

 .3   ضاـ ادلعايري كالتدابري الوقائيةإ مراقبة مدل

درابات مكاتذ اخلبات يف اجلزائرم ادلشرع  صرها  أما خبصوص اجلهة ادلكلفة هبيه الدرابةت
ختصاص جلوة ام   ت كقد جعلها ادلشرع ادلغر بتشارات ادلعتمدة م  الوزارة ادلكلفة بالبيئةك مكاتذ االأ

                                                 
ف أكلقػد مت  صػر ادلشػػاري  الػيت غلػػذ  تة الصػػواعيةأالوشػاطات كادلماربػات داخػػل ادلوشػ جبارينػػا علػمل مجلػػةاك درابػػة مػدل التػأ ري أ تقيػيو األ ػػر البيئػي يعتػب -1

 : ر البيئيقييو األياـ بدرابة تجبارية القامر يه ادلوش ت كاليت يتطلذ معها األككيل   صر ادلواطق اليت تتخي كمواق  ذل تختل   ذليه الدرابة مسبقا
دة احلسابػػيةت األنشػػطة يف ادلوػػاطق ااميػػة لػػا يف ذلػػ  موػػاطق احلفػػظ القطػػاعي )مػػثالت مصػػايد األمسػػاؾ يف ادلوػػاطق ادلغلقػػةت كخصوصػػا ادلوػػاطق البحريػػة شػػدي -
 أك ادلواطق اجملاكرة ذلات تهتماـ البيئي كغريهاواطق ذات االكادل
 أك بالقرب موهات تاامية اذلشة خارج ادلواطقاإليكولوجية  يا أك بيولوجيا كالواو يكولوجاألنشطة يف ادلواطق ادلهمة ا -
 ركقة اليت تارس هبا البحوث العلميةتيلا األأريةت أك التطو اإليكولوجية  مهمة بالوسبة للعمليات  تبتاعطة يف ادلمرات اإليكولوجية اليت األنش -
ع الوبػاب كاحليػواينت فهػي تقػدـ يكولوجيػةت كادلوػاطق الػيت تعتػب مػوئال للتوػو أف تقدـ خدمات مهمة مػ  الػواو اال تملاألنشطة يف ادلواطق ادلعركؼ أ ا أك اا -
 تهبتقرار اك  البيولوجيبتمرار بقاء التووع مة كبرية الدخ
 البحرية اذلشةتاإليكولوجية  الواو  األنشطة يف ادلواطق ادلعركؼ أ ا أك ااتمل أف تقدـ موائل لألنواع ادلهددة أك خلصائص اجملموعات يف-
بػػتخراجية أك األنشػػطة الػػيت ػلتمػػل أف تػػادم إُف  ػػدكث تغػػري يف عمػػود ادليػاه أك خصػػائص قػػاع البحػػار الػػيم يشػػغل أك يػػا ر تػػأ ريا مباشػػرا علػػمل األنشػطة اال-

 ت(أ د ادلواطق بأدىن  د لعتبة  جو معل )غلذ تعريع عمود ادلياه أك عتبة قاع البحار
م مػاهي احلػدكد الػػيت يقػع عليهػا تصػػويع أد العتبػػة(ت ة التحتيػػة اخلطيػة ادلاديػة إُف دزئػػه ادلوائػل علػمل طػػوؿ احلػد األدىن للمػدة الزمويػػة )غلػذ  ديػويػالبء إنشػا-

 كدزيئ هيه ادلوائلت
أك احلراريػة أك اللوةػائية يف  االشػعاعيةيائيػة أك نبعا ػات الكيمبائلةت ك/أك أم م  كبائل أخػرل لالنبعا ات أك سللفات صواعية ااألنشطة اليت يوت  عوها  -

 )أك مواطق أخرل مهمة إيكولوجيا أك بيولوجيا غلذ  ديد ادلواطق(تاإليكولوجية  ادلواطق اليت ػلتمل أف توفر خدمات رئيسية يف الواو 
اإليكولوجيػػة  ات الرئيسػػية ادلسػػاكلة عػػ  احلفػػاظ علػػمل الػػواو أك العمليػػاإليكولوجيػػة  األنشػػطة الػػيت ػلتمػػل أف تػػادم إُف تغػػريات يف تكػػوي  أك هيكػػل الػػواو  -

جتماعي لألمو ادلتحدةت قتصادم كاالاإليكولوجية )غلذ  ديد ادلواطق(ت اجمللة االيف ادلواطق اليت توفر خدمات رئيسية للواو اإليكولوجية  كخدمات الواو 
 2001 فريلأالة التووع البيولوجي يف العاَف العادلي للتومية ادلستدامةت تقرير ع   جلوة التومية ادلستدامة بوصفها اللجوة التحلريية دلاتر القمة 

 .E /cn.17/2001/p/18 ك يقة رقو  

 ت السابق ذكره.11-03م  القانوف رقو ت 15ادلادة  -2
 .م  نفة القانوفت 50ادلادة  -3
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بداء الرأم كإل تكالتووع البيولوجي رابات مدل التأ ري علمل البيئةد مهمةكطوية كجلاف جهوية تواط 
 .1كادلوافقة ع  ادلشاري 

كيفية   78-90كلقد بل ادلربـو التوفييم نفقة صا ذ ادلشركع  ملعل صلاز هيه الدرابةكيتو إ 
واِف القل لدل نسخ علمل األ  الثها صا ذ ادلشركع يف تقدًن الو يقة اخلاصة بدرابة التأ ري  ي  يودع

بة التأ ري ف يوافق علمل دراأما إخري زير ادلكلع بالبيئةت هيا األُف الو إاليم ػلوذلا بدكره  قليميان إادلختص 
ف يرفلها بعد أك أيف ادلوافقة عليها عتبار فيصدر قرار بأخي الدرابة بعل اال تك بدكنهأيف البيئة بتحفظ 

 ف يطلذأكما ؽلك  للوزير ادلكلع بالبيئة  تفحصها كيف هيه احلالة البد م  تسبيذ قرار الرفض
 . 2ف يتخي قرارهأك معلومات تكميلية قبل أدرابات 

 ذ ُف صاإيقـو الواِف بتبلي  هيا القرار  يف  الة موافقة الوزير ادلكلع بالبيئة علمل درابة التأ ري
علمل درابة إقليميان ف يطل  يف مقر الوالية ادلختصة أك معووم أكؽلك  ألم شخص طبيعي  تادلشركع

قرار تدابري  ما يتخي الواِف لوجذك  تعتبارواِف قراره بأخي الدرابة بعل االالتأ ري لجرد ما يبل  الوزير ال
عماؿ التهيئة أاؿ ك غشأم يف أداء الر بإُف إ ك معوويان أ طبيعيان  عوة الغري بواء كاف شخصان لد 3شهاراإل

زعو ماك  اجملاكرة للمواق  ادلالتعليق لقر الوالية كالبلديات ادلعوية كيف األبوابطة  تصلازهاإت ادلزم   كادلوش
شهار درابة التأ ري يف البيئة ع  طريق إ يلان أكغلذ  تك ادلوش ت فيهاأؿ التهيئة عماأك أشغاؿ صلاز األإ

 .4قلدتل يوميتل كطويتل علمل األنشرها يف جري

ف الواِف يعل زلافظ يتوُف مهمة أم  ادلشركع السالع اليكر  11كلقد نص ادلشرع يف ادلادة 
ادلوش ت يف بجل  كأعماؿ التهيئة أك أألشغاؿ بية كالشفوية ادلتعلقة باتسجيل مال اات اجلمهور الكتا

ُف الواِف إيربله  تلخيصان  رر ااافظ تقريران كػل تيقفل هيا السجل يف  اية شهريل م  تاريخ فتحه تخاص

                                                 
 .السابق ذكرهت 01-03-60رهري شريع رقو  ت08ادلادة  -1

ص ت 2013ت العػػدد األكؿ تيػارت توث العلميػة يف التشػريعات البيئيػػةلت ماػاهر الػوعي البيئػػي يف ادلواومػة التشػػريعية الوطويػةت رللػة البحػػمػػأصػبحي زلمػد  -2
134. 

 .134ت ص ادلرج  نفسه -3
 .69ص  مرج  بابقت ت2005تقرير  وؿ  الة مستقبل البيئة يف اجلزائر بوة  -4
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مر قتلمل األإف إ بتشارة العمومية مشفوعان ادلكلع بالبيئة كيعلمه بوتائ  االُف الوزير إاليم يربله بدكره 
 .  1صلازهاإك ادلوش ت ادلزم  أهيئة عماؿ التأك أشغاؿ بباب األأ يه اخلاص مبيوان أبر 

ادلتعلق بتحديد رلاؿ تطبيق  145 -07لوجذ ادلربـو التوفييم رقو  عر يف  ل  دد ادلشٌ 
ادلشاري  اليت ختل  ذليه  تك موجز التأ ري علمل البيئةأيات ادلصادقة علمل درابة التأ ري كزلتول ككيف
ابة شضط  در اخرل اليت م  هيا ادلربـو م  جانذ م  القوانل األ 2ك 1رقو  دللحقلالدرابة يف ا

 :   2التأ ري يف ادلشاري  التالية
قانوف رقو للخلعها أاإلقليو دكات هتيئة أبتثمارات كالتجهيزات كادلوش ت اليت َف توص عليها اال -

 ت3لتأ ريُف نااـ درابة اإكتوميته ادلستدامة اإلقليو ادلتعلقة بتهيئة  01-20
عديل عملها كتوبيعها تصلازها ك إمعاجلة الوفايات كهتيئتها ك  ت موش إقامةمواق   ختيارإ ختل  شركط -

 ت4ُف التوايو ادلتعلق بدرابة التأ ري علمل البيئةإ
ف يرفق طلبه بدرابة مدل التأ ري أكل طالذ بود موجمي   05 -14ـ قانوف ادلواجو رقو لز أ -

 .5ـ به علمل البيئةالوشاط ادلوجمي ادلزم  القيا

بيل  ع  القائمة  فادلشرع اجلزائرم  صر قائمة ادلشاري  اليت تتطلذ درابة مدل التأ ريت متخليان 
اإلدارة م ادلشاري  ادلعفاة م  هيه الدرابةت كبالتاِف بهل علمل أُف درابة التأ ري إالسلبية اليت ال  تاج 

 إجراء معرفتها للمشاري  اليت تستلـز اعتبار اللارة بالبيئة بادلعوية يف شلاربة رقابتها القبلية علمل ادلشاري  
ُف قائمة ادلشاري  اليت إكذل  بالرجوع كادلشاري  اليت ال  تاج إُف مثل هيه الدرابةت درابة التأ ري عليها 

 .مت  صرها بلفان 

 

 

                                                 
 .98ص ت مرج  بابقت 2005اجلزائر بوة تقرير  وؿ  الة مستقبل البيئة يف  -1
 .127ص تمرج  بابقت بايح تركية -2
 .السابق ذكرهت 20-01 رقو قانوفم  الت 42ادلادة  -3

 .السابق ذكرهت 19-01 رقو قانوفم  الت 41ادلادة  -4
 .السابق ذكرهت 10-01 رقو قانوفم  ال ت126ادلادة  -5
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 دراسة الخطرالفرع الثاني: 
مها يف كتقيي ادلختصة لفحص خطورة ادلشركع يئاتتعتب درابة اخلطر م  الدرابات اليت تلجأ ذلا اذل

م  كهي تتالئو  تقبل إتياف أم مشركع يا ر بلبا علمل مكونات التووع البيولوجي بتباقيالشكلها ا
اليت اية التووع البيولوجي ديباجة اتفاقية مح فٌ مكونات التووع البيولوجيت خاصة أ التقويات اخلاصة يماية

نص  االتفاقية علمل ةركرة معرفة مجي   االت اخلطر قبل شلاربة  ي   نشطة اخلطرةت يرت م  األ
ألعلية درابة يف هيا الفرع ليا بوتطرؽ  األنشطة ذات العالقة م  مكونات كعواصر التووع البيولوجيت

 ) انيا(. زلتول درابة اخلطراخلطر )أكال(ت كإُف 

 دراسة الخطر  أىميةأكال: 
لية حلماية التووع البيولوجي م  نباتات  يه اجلهات ادلعوية كتقين تتخإجراء ك 1تتالءـ درابة اخلطر

ت كحالة كقوع 2عتياديةاعلمل التووع البيولوجي بصفة غري  م نشاط يشكل خطرأت م  كموائل ك يوانات
ك كقوع زالزؿ ككوارث طبيعيةت كقد جاء هيا أ ريق يف موطقة غابيةت  كأة صواعيةت أنفجار يف موشإ
م مشركع ألمل هو ادلرا ل اليت غلذ عأف درابة اخلطر م  اعتبار أشرع ادلوقع ك بعد تدارؾ ادلجراء اإل

 ادلركر عليها.

قييو اخلطرت بت ذات طبيعة مزدكجة إذ تسمح أكال درابة اخلطر تفصح ع  أعليتهات كتعتبإذف 
أك للحد م  ة لتفادم ادلوجه التدابرياختاذ   بذل تماؿ  ققه ا تياطية يعين تقدير كهيا م  الوا ية اإل

 تماؿ  قق اليا غلذ تقدير درجة  ادلعرفة العلمية يف تطور مستمر م  الوا ية الثانية إفت ك هيه اآل ار
 .3ايرة التطور  سذ هيه ادلعطياتمس عليها هي أيلان  العلوت فتدابري الوقاية كاحليطة اللرر كفق تطور

                                                 
وفة ف  ادلربػـو ادلتعلػق بادلوشػ ت ادلصػأوارث َف يعرفػا درابػات اخلطػر غػري وف الوقايػة مػ  األخطػار الكػبل كتسػيري الكػككيا قػان محاية البيئة يف اجلزائرقانوف  -1

شػخاص كادلمتلكػات كالبيئػة للخطػر مػ  جػراء نشػاط ادلابسػة رة كغري ادلباشرة اليت تعرض األا تقـو بتحديد ادلخاطر ادلباشأ اليم عرؼ درابات اخلطر علمل 
 ارهػػا ككػيا تػػدابري أ تمػاؿ كقػػوع احلػوادث كختفيػع ابط التػػدابري التقويػة للتقلػيص مػػ  ت غلػػذ أف تسػمح درابػػة اخلطػر بلػأك خارجيػان  سػػبذ داخليػان بػواء كػاف ال

 .السابق ذكرهت 198-06 رقو قانوفم  الت 12  احلوادث كتسيريها  ت ادلادة التوايو للوقاية م
 ت ادلربػػـو الرئابػػي رقػػو1996كت أ 15ررة بالهػػام يف كركابػػيوية ااػػفريقيػػة األلػػمل طيػػور ادلػػاء ادلهػػاجرة االفػػاظ عاحلاتفاقيػػة فقػػرة ق مػػ   03نصػػ  ادلػػادة  -2

نشػطة ف تسػببها األأادلػرجح  أك مػ كجػوب يػ  ادلشػكالت الػيت تسػببها    علػمل 2006 ت لسػوة25عػدد ج ج ر  ت2006فريل أ 15ادلارخ يف  06-140
ابػة اخلطػر اذلػدؼ موهػا صػالح فيػتو تعػويض ادلػوط ت كدر بػتحاؿ االاف إصػالح ادلػوط  ك ديػده ك إث اخلطػر كف  ػدإجيػة التػدابري العالاختاذ البشريةت كم  ت 

 بتدامتها  .اعلمل بقاء الواو اإليكولوجية  ك إغلا  بتباؽ  دك ه يا ر بشكل اطر ك ف يكوف عالجي فتوق  اخلأكقائي قبل 
3  - A. J.P.BEURIER, Droit International de l’environnement, 2eme Ed, Pedone, 2000, N°3, p 
141. 
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لية التقوية ُف هيه اآلإالتومية ادلستدامة  طارإبيئة يف كلقد تطرؽ ادلشرع اجلزائرم يف قانوف محاية ال
لكوناته الوباتية  الطبيعية كتووعه البيولوجييماية الوااـ البيئي كموارده األمر ذا تعلق إخصوصا 
صواؼ الوباتية دلا ػلمله م  تووع يف األ يكولوجية هامةإطبيعة  ذا كاف ادلوق  ذكإخاصة  تكاحليوانية

خر أشار د يتعرض كجودها خلطر التغيري أك الزكاؿت كما أف ادلشرع ادلغر  هو اآلكاألنواع احليوانيةت اليت ق
 ذليه الدرابة يي  اشضط خلو األنشطة أك ادلشاري  م  درجة اخلطر ألجل شلاربتها.

 محتول دراسة الخطر ثانيا:
تعب ع   امالبيئيةت كراجعة ع  درابة مدل التأ ري كادلكخصائصها  زلتواهاتستقل درابة اخلطر يف 

بعض  إعطاءم  خالؿ  ت1لبيئةلدلديرية العامة كةحته اأد ادلرجعية ذليه الدرابة كهو ما القواعذل  
يه الدرابة ع  بقية بتقالؿ كاةح ذلانه يوجد فصل تاـ ك أعلمل  حاليت توة تبابيةادلاشرات األ
 :   2تمثل القواعد ادلرجعية فيما يليكت تخرلالدرابات األ

 بتغالؿ إُف جانذ درابة مدل التأ ريتاطر ك يقة مهمة للحصوؿ علمل رخصة تشكل درابة اخل -
يوبغي أف تعرض األخطار اليت تثلها ادلابسة يف  الة كقوع  ادثت كتبير التدابري الالزمة للتقليل  -

  ارهات كبيل  غلذ أف تشمل أك  يل علمل العواصر التالية:آنتشار ا تماؿ كقوع احلادث ك ام  
 وطقة اخلاةعة للدرابةت كيتو كصفها م   ي  طبيعتها ادلوش ت ادلتواجدة يف كصع سلتلع ادل

 ك ديد ادلواد اليت تستخدمها هيه ادلشاري  الصواعيةت
 اإليكولوجية ة كماهي ادليزات البيولوجية ك أم اايط البيئي اليم تق  فيه ادلوشأت 3كصع البيئة 

 توطقةك ديد التووع الوباب كاحليواين السائد يف ادل
  تماؿ كقوعها اادلصدر الداخلي كاخلارجي للموشأةت كيتو  ديدها ع  طريق  تعيل ادلخاطر ذات 

م أخطار ك ديد مصدرها نيار ادلبكرت فيتو  صر مجي  األك ع  طريق درابة التأ ري كنااـ اإلأ
 .1ك داخليأذات خطر خارجي 

                                                 
 .188ص  تمرج  بابق تيف اجلزائر ليات القانونية حلماية البيئةكناس ػليت اآل -1
 .189ص  ادلرج  نفسهت -2

مواطق   اأنساف علمل البيئي كصحة اإللبيولوجي كالوااـ ادلواطق اليت تشكل هتديدا كاةحا علمل التووع اإعالف ل  بذ  ادلشرع اجلزائرم هده الطريقة ك نتها -3
كػبلت   خطػارأشػرع موطقػة  ابػي مسػعود موطقػة ذات ادلاعتبػار ابة اخلطػر ك ػاالت التقيػيوت مػثال ُف هيا الوصع ع  طريق در إخطار كبلت كيتو التوصل أ
 لسػػػوةت 68عػػػدد ج طػػػار كػػػبلت ج ر خأ ابػػػي مسػػػعود موطقػػػة ذات إعػػػالف لػػػم  ت ادلت2011ديسػػػمب  14مػػػارخ يف  441-11توفيػػػيم رقػػػو الربػػػـو ادل

2011. 
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 هاتتقاء أخطار احلوادث ادلعرفة كتبير التدابري ادلتخية إل 
 ار ااتملة علمل البيئة الوامجة ع   وادث تادم إُف تلوث ادلياه التدابري ادلتخية دلواجهة اآل 

 تكاذلواء...
 .ذكر ادلوشأة كصوع الو دة 

ل دقيق كعرض عاـ للمشركع ع  طريق كصفه بشك  تكتشمل درابة اخلطر العديد م  ادلهاـ
ك ادلوق  م  خالؿ أع دقيق للمحيط الطبيعي شركعت كصمثل هيا ادل إقامةكتبياف اخلطر ادلفضض م  

مراعاته يف  ذهو ماشر غلأقتصاديةت ك جتماعية كالثقافية كااددات االدلاشرات الفزيائية كادلاشرات االا
نواع الوبات كاحليواف كاألعتبار بعل االدرابة اخلطر هو ادلاشر اخلاص باايط البيولوجي اليم يأخي 

كالفصائل اليت  تمل  حلاائر كادلواق  الطبيعيةتت كادلوائل احلسابةت ااميات كااؿالوادرة أك ادلهددة بالزك 
كاألنواع الغريبةت كال تقتصر درابة اخلطر علمل  ليل  تلوقل ادللار أك األمراض اخلطرية بببان أف تكوف 
 يتعرض ذلا ادلوق ت فأبالعوامل اخلارجية اليت ؽلك   يلان أخي ظلا غلذ األإلية للمشركع فقطت ك البيئة الداخ

 .2خطورهتا علمل التووع البيولوجي ة يعب ع  طبيعتها كػلمل درجةأكة  ترقيو خاص بكل موش م 

كياهر االختالؼ بل ادلشرع اجلزائرم كادلشرع ادلغر  إف هيا األخري اعتب درابة اخلطر ةم  
يستخلص موها مدل خطورة الوشاط  ليعب بيل  علمل أف درابة التأ ري تدرابة التأ ري أك ادلراجعة البيئة

كا تمالية كقوعه يف ادلستقبلت فتلمو  ادلشاري  اليت تتطلذ درابة التأ ري عوصر اال تماؿ خبطورهتا يف 
علها البعض كال ت كذل  عكة ادلشرع اجلزائرم اليم اعتب أف الدرابتل مستقلتل ع  ب3ادلستقبل

اخلطر تتاز خبصوصية  ليل عوصر اخلطر يف ادلشاري   كا دت ذل  مرده أف درابة ؽلك  اعتبارعلا شيء
 كلية درابة تأ ريها علمل اايط كتووعه البيولوجي.

كتشكل درابة اخلطر مر لة أبابية حلفظ عواصر كمكونات التووع البيولوجي دكف تييز  
خلطر بدقة للمشاري  أك تصويفيها إُف رلموعات يسذ خطورهتات فهي ترتكز علمل  ليل ك ديد عوصر ا

                                                                                                                                                             
م مشركع يتو درابة اخلطػر فيػه كيعتػب ةػم  ادلشػاري  أ  صوع ادلخاطر الكبلت كبالتاِف خطار ادلتصلة بصحة الوبات كاحليواف ةملقد كة  ادلشرع األ -1

السػابق ت 20-04 رقػو قػانوفمػ  الت 10ادلػادة  التػدابري الالزمػةتاختاذ قامته م  اجل أك عدـ موح الضخيص م  أقاء الوبات كاحليواف كجذ توقيفه اليت هتدد ب
 ذكره.

 .123ص ت مرج  بابق رلموعة با ثلت ادلعاجلة القانونية للمواق  ادللو ة يف التشري  اجلزائرمت -2
 .السابق ذكرهت 1-03 -60بيئةت رهري شريع رقو ملحق ادلشاري  اخلاةعة لدرابة التأ ري علمل ال -3
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يف ادلشركع أك الوشاط ادلزم  القياـ بهت إذف فهي ختتلع ع  درابة التأ ري أك موجز التأ ري اليم يركز 
 علمل نسبة تأ ري ادلشركع يف  اؿ القياـ به علمل مكونات كعواصر التووع البيولوجي.

االت اامية بالرغو م  موقع ادلشرع ادلغر  اليم ةو الدرابتل إُف أنه يف قانوف محاية اجمل 
قصاء الوشاطات ادلتوق  خطرهتا كاليت تسبذ خطوة تقـو هبا اجلهات ادلختصة إل اعتب درابة اخلطر أهو

ةرر لعواصر كمكونات التووع البيولوجيت أما باقي الوشاطات فتخل   سذ االقتلاء إُف  ديد نسبة 
 .1ادلسيجة قانونان  تأ ريها علمل زكاؿ كبقاء التووع البيولوجي يف ادلسا ات اامية

مستقل ع  درابة  إجراءكعليه ؽلك  القوؿ أف ادلشرع ادلغر  اعتب هو األخر أف درابة التأ ري 
اخلطرت غري أنه ؽلك  ذليه األخرية أف تكوف جزء م  أجزاء درابة التأ ري خاصة عود معرفة ادلشاري  اليت 

درابة التأ ري عليهات إجراء ي كهي بصدد تشكل خطر كبري علمل بقاء عواصر كمكونات التووع البيولوج
  قصائها مباشرة كعدـ موح اإلجازة للقياـ هبا.فيتو إ

تقليدية ليات الاالبتباقية حلماية مكونات التووع البيولوجي هي م  قبيل اآلليات اآلكعليه ف
دارمت كيف اللبط اإل كالقانوف يف إطار نااـ اليت عرفها الكثري م  رجاؿ الفقه تادلعركفة يف الواو القانونية

رلاؿ دكرها يف محاية مكونات التووع البيولوجي قد ةموتها االتفاقية اإلطار يماية هيا التووع كألزم  
يف ذات الصدد أعلية العمل  بزةن مي  تالدكؿ األطراؼ م  أجل العمل هبا يف التشريعات البيئية الداخلية

رخصة م  اجلهات ادلختصةت ككاف  ل تقدًن طلذبوااـ الضاخيص أم أف كل نشاط أك مشركع يكوف زل
بشأف ادلماربات  احلار كادلو  احلصة الكبرية يف أكراؽ االتفاقية يي  كاف موقع الدكؿ كاةحان جراء إل

 موي البداية كقبل أم رغبة يف شلاربة الوشاط. كاألنشطة ادلتيق  م  خطورهتا كاليت يتو موعها أبابان 

فأكدت علمل  تليات ذات الطاب  التقين علمل زلل م  األعليةاآل كلقد أخيت أمانة االتفاقية 
الوصع الدقيق للمماربات كادلشاري  اللارة ببقاء التووع البيولوجي ةم  إعطاء درابة التأ ري البيئي ك 

   يتو يف األخري اختاذ القرار بشأف هيه ادلماربات كادلشاري  فتمر  ترلموعة م  ادلرا ل األبابية
ري علمل التووع البيولوجي علمل  واِف مثانية مرا ل يتو م  خالذلا كصع ادلشركع كصع دقيق درابة التأ 

م  فصل ادلشاري  اخلطرة اليت يصدر القرار لو  شلاربتهات كادلشاري  اليت ال تشكل أم خطورة علمل 

                                                 
 .السابق ذكرهت 1-10 -123شريع رقو الاهري م  الت 08-07ادلواد  -1
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ما ادلشاري  اليت كاختاذ القرار بشأف شلاربتها كعدـ خلوعها للدرابة التأ ريت أ تمكونات التووع البيولوجي
يثار الش  بشأف خطورهتا م  عدمه فهوا يتو تطبيق درابة التأ ري بشأ ات كما جاءت يف نص االتفاقية 
كالواو القانونية الداخلية نااـ درابة اخلطر اليم هو األخر ػلدد نسذ خطورة ادلشاري  كمستول 

الوقاية كاحليطةت م  أجل محاية مكونات بضشاد لبدأ وب كفقا لتطبيق معايري اخلطر كاالالتقييو ادلطل
 التووع البيولوجي م  أم خطر قد يعرض بقائها لزكاؿ كاالختفاء.
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 العالجي لحماية التنوع البيولوجي  ا دارم الفصل الثاني: التدخل
عواصر إف احلماية الوقائية للتووع البيولوجي قد ال تكفي ك دها يف ةماف احلماية كالصيانة ل

الرهيذ يف معدالت الفقد كاالنقراض علمل مستول األصواؼ للتزايد  تووع البيولوجيت ناران كمكونات ال
احليوانية ككيا التغيري اليم حلق لوائل كمساك  التووع البيولوجيت فكاف م  اللركرم الوباتية كاألنواع 
مثل  يوما تعجز ل األكتعتب احلالوقائيةت ات االبتباقية جراءليات العالجية اليت تكمل اإلالبح  ع  اآل

 ليات الوقائية يف توفري احلماية.اآل

ادلبح  )التدخل العالجي غري ادلاِف يف محاية التووع البيولوجي  كبوتطرؽ يف هيا الفصل إُف
 )ادلبح  الثاين(.ادلاِف يف محاية التووع البيولوجي  التدخل العالجيكإُف (ت األكؿ
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 في حماية التنوع البيولوجي  لعالجي غير الماليالتدخل االمبحث األكؿ: 
حلػاؽ ةػرر د بعػدـ إشلاربػة الوشػاط فإنػه يتعهػ جػازة لطالػذاإلدارية ادلختصػة اإلبعد موح اجلهات 

بقاء علمل اإلاإلدارة  رص ت كتكم  طبيعة هيا التعهد يف ان خصوصبالوااـ البيئي ككل كالتووع البيولوجي 
ات تػدابري عالجيػة جػراءكتتبػ  هػيه اإل علمل طبيعتها األصليةتإليكولوجية ااو علمل األنواع كاألصواؼ كالوي 

يف  ػاؿ سلالفػة الشػركط كتػدابري ااافاػة علػمل مكونػات التوػوع البيولػوجي قبػل شلاربػة الوشػاطت فيكػوف رد 
 الجػي غػري ادلػاِفيف فػرض الواػاـ العاإلدارة  ةكتاهػر بػلط تفيما ؼلص ادلشركع كاةحان   يوئيو اإلدارة فعل 

عػادة احلػاؿ يف إ كيتمثػل التػدبري العالجػي يف توقيعه بشكل فورم  فاران علمل مكونػات التوػوع البيولػوجيت
   )ادلطلذ الثاين(. )جزاء إدارم( خيص ككقع الوشاطكبحذ الض  تإُف ما كاف عليه )ادلطلذ األكؿ(

 لى مكاف عليوإالحاؿ عادة نظاـ إكؿ: لب األالمط
إذا  ت خاصػةن رلػاؿ القػانوف البيئػيكاف عليه م  أصػعذ األنامػة يف  ااؿ إُف معادة احلإيعتب نااـ 

عػادة تشػكيل الواػاـ ألجػل إالتووع البيولوجيت كيػتو اللجػوء إُف هػيا  كعواصر مكوناتعادة إبتعلق األمر 
عػػادة إتعريػػع ناػػاـ ذلػػيا كجػػذ ت حويه مػػ  أصػػواؼ كأنػػواع نباتيػػة ك يوانيػػةػللموئػػل كمػػا يػػ ألصػػليةة االطبيعػػ
 )الفػػرع الثػػاين(ت كإُف احلػػاؿ إُف مكػػاف عليػػه عػػادةإملػػموف ناػػاـ ك  )الفػػرع األكؿ(ت  مكػػاف عليػػهُفإاحلػػاؿ 

 )الفرع الثال (. عقبات نااـ إعادة احلاؿ إُف مكاف عليه

 عادة الحاؿ إلى مكاف عليو الفرع األكؿ: تعريف نظاـ إ
ت اليت   األشخاص كادلوشاحلاؿ إُف مكاف عليه م  بل اجلزاءات ادلفركةة علمل عادة نااـ إيعتب 

ل الواق  علمل مكونات كعواصر التووع البيولوجيت    كإف كاف يشك كان  ببذ يف التغيري كالتواقص
عادة الوة  الطبيعي اؼ كاألنواع بأعدادها احلقيقية كإعادة األصوصعوبة يف  قيق ذل  علمل مستول إ

اؼ اليت انقرة  عادة السالالت كاألصوؽلك  إه ال حلالتها الطبيعيةت علمل اعتبار أناإليكولوجية للواو 
عادة ت كإظلا يتو فقط إال ؽلك  ابضجاع  التها األصليةاإليكولوجية    ادلوائل بفعل هيه األنشطة 

 .1هتيئتها علمل مستول إزالة اللرر كخلق رركؼ مشاهبة لألكةاع العادية

                                                 
 .114ت ص 2011بكودريةت امعة اجلديدةت اإلر التلوث البيئيت دار اجلار ء ادلساكلية ع  أةاز عطا بعد زلمد  واست ج -1
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يلتػـز عمل  ألغػراض صػواعيةت فبػتي الػيت ا ادة ادلواقػ  ادللو ػة أك تلػ عػم  إ كيتالئو هيا الوااـ كثريان 
زالة التلوث اليم بببه ع  طريق شلاربػته للوشػاطت كإذا أبػقطوا ذلػ  علػمل صا ذ ادلشركع أك ادلوشأة بإ

الوباتيػػػػػة ت كلػػػػية علػػػػمل السػػػػالالت كاألنػػػػواع 1فقػػػػطاإليكولوجيػػػػػة التوػػػػوع البيولػػػػوجي فػػػػاألمر ؼلػػػػص الػػػػواو 
عادتػه إُف مكػاف عليػه فػيمك  أف يعػاد ض للخطر كإف ابتحاؿ إوجي اليم تعر يكولكاحليوانيةت فادلوق  اإل

عادة األنواع كاألصػواؼ بأرقامهػا إُف الوةػ  ية كبديل لتل  األصلية علمل خالؼ إتشكيل الشركط الطبيع
كهوػا  تيكولػوجي ػلتػوم علػمل جػل مكونػات التوػوع البيولػوجيت غػري أف الواػاـ اإلاليم كان  عليػه مسػبقان 
 .2عادة تشكيل احلياة الطبيعية اليت كان  عليها م  قبليف إ كصعوبةن  يدان يصبح األمر أكثر تعق

صػػػػالح الػػػػواو إا يف التوصػػػػيص علػػػػمل أنػػػػهمحايػػػػة التوػػػػوع البيولػػػػوجي اتفاقيػػػػة  يا الواػػػػاـكأخػػػػيت هبػػػػ
تشػػػجي  احليوانػػػات ادلتػػػدهورة إُف أكةػػػاعها  عػػػادةإادلتػػػدهورة كإعادهتػػػا إُف  التهػػػا الطبيعيػػػة ك اإليكولوجيػػػة 
اجلهػػػات ادلختصػػػػة   لػػػـزت أم تي 3كتوفيػػػيها  اإلدارة بػػػضاتيجيات إك لػػػة أمػػػور موهػػػا كةػػػ  خطػػػػط السػػػوية جبم

كأف تشػػج  األنػػواع احليوانيػػة اإليكولوجيػػة نتهػػاء مػػ  ادلشػػاري  كاألشػػغاؿ أف تعيػػد الػػواو ادلابسػػات بعػػد اال
 .4ما نوعان  كيبقمل األمر نسبيان غري أف ذل  يستحيل  تإُف الوة  اليت كان  عليه م  قبلكالوباتية 

ت يكعرفته اتفاقية محاية التووع البيولوجي علمل أنه نااـ يعيد مجي  ادلكونات األبابية للواػاـ البيئػ
لػػا فيهػػا الكائوػػات احليػػة كالكائوػػات احليػػة الدقيقػػة إُف كةػػعها الطبيعػػي قبػػل أف يلحقهػػا التغيػػري كالتوػػاقص 

ثابػػة تعػػويض عػػ  األةػػرار تػػب هػػيا الواػػاـ لالػػيم تسػػبب  فيػػه رلػػل األنشػػطة الػػيت تػػ  شلاربػػتها عليػػهت كيع
كالتشػػػجي  علػػػمل عمليػػػات اإليكولوجيػػػة عػػػادة تأهيػػػل األكةػػػاع إبعواصػػػر التوػػػوع البيولػػػوجيت كالػػػيت حلقػػػ  
 .5طالؽ بعض الكائوات يف أكباطها الطبيعيةالتكا ر كإ

                                                 
1  - Simon Jolivet,« Conservation de la biodiversité ex situ », revue juridique de l’environnement 
2011/2 (Vol 36), p 383. 

 .79ص  مرج  بابقت رلموعة با ثلت ادلعاجلة القانونية للمواق  ادللو ة يف التشري  اجلزائرمت -2
 .السابق ذكرهت 163 -95ربـو رقو م  ادلت 08ادلادة  -3

4  - Simon Jolivet, op Cit, p 384 . 
5- Michel Durousseau,« La biodiversité », Revue juridique de l’environnement 2012/4 (Vol 37), p 
690. 
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لتػػاِف عػػادة احلػػاؿ بالوسػػبة للوبػػط البيئػػي الػػيم حلقػػه ةػػرر إُف مػػا كػػاف عليػػهت كباكمػػا يقصػػد بػػه إ
خترج مكونات التووع البيولػوجي مػ  كائوػات  يػة ككائوػات  يػة دقيقػة مػ  هػيا التعريػعت غػري أف الوبػط 

هو اليم يلو مجي  الكائوات لا فيها األصواؼ كاألنواعت كهو ما ػلقق معادلة أف كقػع األنشػطة  يالبيئ
يكولوجي كالبيولوجي الػيم وة  اإلعادة هتيئة الإاليت أحلق  ةرر بعواصر التووع البيولوجي يتبعه احلكو ب

 .1حلقه ةرر

ة لا فيها األنشطة ادلرتبطة لكونات ياألكربية يف رلاؿ األنشطة البيئ تكيسذ قانوف توجيها 
 يعادة احلاؿ إُف ما كاف عليه تعويض عيين ؽلثل العالج البيئوع البيولوجيت قد أكصمل بأف نااـ إالتو

قدمت أم ابضجاع األكةاع األصلية دلكونات التووع البيولوجي تكوف األكثر مالئمة مقارنة بالتعويض الو
 .2أ س  بكثري م  احلكو بدف  تعويض نقدم إف كاف ذل  شلكوان 

جاع مكونات التووع البيولوجي عادة الوة  إُف مكاف عليه يف رلاؿ ابض كلقد مت  صر  االت إ
ات ادلتدهورة تشجي  احليوان عادةإها الطبيعية ك عادهتا إُف  التإادلتدهورة ك اإليكولوجية صالح الواو يف إ

الوباتية هي م  صالح كتشجي  ابضجاع األصواؼ احليوانية ك ت غري أف عملية اإلإُف أكةاعها السوية
عادة هتيئة الوة  أك ابضجاع ما ؽلك  ابضجاعه بسبذ األنشطة اليت كان  كراء ببيل خطط كبرام  إ
عادة مجي  مكونات التووع البيولوجي إُف  التها ا الوااـ ال يقدر علمل إاِف فإف هيالتغيري كالفقدت كبالت

 .3األصلية

قبل أف  كقد يشمل هيا الوااـ الطرؽ البديلة إذا ما ابتعصمل األمر ابضجاع الوة  األصلي
زالة األةرار بالدرجة األكُفت ت البح  ع  الوبائل اليت دعل الوة  احلاِف يلحقه اللرر أك التلوث كإ

نباتية تتالئو م  أنواع  إغلاد طالؽ احليوانات يف ادلوق  ادلراد تأهيلهت أيلان إقارب الوة  األصليت كي
 . 4يكولوجي اجلديدرركؼ ادلوق  اإل

                                                 
1  - Michel Durousseau, op Cit, p 691. 
2- Charles-Hubert Born, op Cit, p 696 
3  - Simon Jolivet , op Cit, p 384. 

 .115عطا بعد زلمد  واست مرج  بابقت ص  -4
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عادة احلاؿ إلتزاـ بالتووع البيولوجي علمل ةركرة األخي به قبل كقوع االمحاية كلقد عبت اتفاقية 
كمحاية السالالت احليوانية كالوباتية كالعمل علمل اإليكولوجية  إُف مكاف عليهت أم احلفاظ علمل ادلواق 

بقائها كابتمرارها هو م  ببيل بقاء احلاؿ علمل طبيعيته    نتجوذ اللرر اليم يلحق لكونات التووع 
شبه مستحيلت كقد نلجأ يف  عادة احلاؿ إُف مكاف عليه كيصبح الوة  عودئيو البيولوجيت كنلجأ إُف إ

 .1ذل  إُف التعويض الوقدم اليم ال غلدم يف األمر شيئان  الة ابتحالة 

ذك طبيعة ابتباقية خاصة بعد العلو بصعوبة  إجراءعادة احلاؿ إُف مكاف عليه بالتاِف يعتب نااـ إ
 قيقه فيجعل األشخاص الطبيعية كادلعووية تعمل علمل االلتزاـ بااافاة علمل مكونات التووع البيولوجيت 

عادة الوة  إُف  اله األصليت أم أببقية التفكري يف ااافاة علمل التووع إزاـ بلت   يتجوذ اال
األصواؼ كاألنواع الوباتية كاحليوانية بأرقامها األصلية  إغلادعادة إم  كقوع االلتزاـ ب البيولوجي خوفان 

 .2إُف كةعها الطبيعي اإليكولوجيةعادة ادلوائل إلتزاـ أيلا بكاال

عرؼ هيا الوااـ م  خالؿ رلموعة م  القوانل موها قانوف ادلياه اليم  أما ادلشرع اجلزائرم
دارم خل للسلطة القلائية أم التدخل اإلعادة احلاؿ إُف مكاف عليه دكف تدإأعطمل للواِف بلطة األمر ب

 فقط كاليم يتو يف شكلل علا:

فإف الواِف  عود فوات هيه ادلهلةعود سلالفة مستعملي ادلوارد ادلائية التعليمات خالؿ مهلة معقولة ك  كال:أ
لزامه بدف  تسبيق ماِف لدل عليهت كيكوف ع  طريق إ فعادة احلاؿ إُف ما كايأمر بأشغاؿ م  أجل إ

رللة عمومي بشرط أف يغطي هيا ادلبل  مجي  تكاليع األشغاؿ الالزمةت علمل أف يتو رد هيا ادلبل  
 .3للمخالع كيسذ بري األشغاؿ تدرغليان 

ت علمل شغاؿ مكانه كعلمل  سابهكالقياـ باأل ات داه ادلخالعتإجراءجوء التلقائي للواِف بتوفيي الل ثانيا:
عادة احلاؿ مومي لتسديد الوفقات الوامجة ع  إأف تستعمل ادلبال  ادلالية اليت مت صبها لدل ااابذ الع

 .4إُف مكاف عليه
                                                 

1- Michel Durousseau, op Cit, p 690. 
2  - Ibid, p 691. 

 .السابق ذكرهت 12-05 رقو قانوفم  الت 55ادلادة  -3
 .م  نفة القانوفت 56ادلادة  -4
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ت ادلوجمية بعقوبة احلبة أك الغرامة كيف رلاؿ الوشاط ادلوجمي  كو السلطة القلائية يف ادللفا 
أك بكالعلات كإُف جانذ ذل  كبصورة جوازية احلكو بأعماؿ ادلطابقة علمل الشخص ادلخالع أك اجلهة 

عادة احلاؿ إُف ما كاف عليه يكو أ ا موح  الضخيص علمل م  أجل إاإلدارة ادلساكلةت كقد تتدخل 
 .1دارمداخل م  اجلزاء اإلزاء القلائي يتح اجلدلخالعت كهبيا يصب ساب ا

 لى مكاف عليو عادة الحاؿ إإالفرع الثاني: مضموف نظاـ 
زلوري  أبابيل محاية التووع البيولوجي التفاقية  عادة احلاؿ إُف مكاف عليه كفقان يتلم  نااـ إ

 تشجي  احليوانات عادةإك  تادلتدهورة كإعادهتا إُف  التها الطبيعيةاإليكولوجية صالح الواو هي إ
ت كقد نار رجاؿ الفقه إُف هيا الوااـ علمل أنه م  قبيل التدخل ادلتدهورة إُف أكةاعها السويةكالوباتات 

لتزاـت ةاع إُف  التها األصلية فهو يق  اعادة األك بسات إلالعالجي ادلفركض علمل األشخاص أك ادلا 
 ادة احلاؿ إُف ما كاف عليهزلتول نااـ إعت كبوتطرؽ إُف 2ما نوعان  مستحيالن  كرغو ذل  اعتبكه أمران 

 )أكال(ت كمشتمالته ) انيا(ت كإُف أباليبه ) الثا(.

  محتول نظاـ إعادة الحاؿ إلى ما كاف عليوأكال: 
 عتياديةاالصورته  يفعود ادلصدر كتدخل عالجي األةرار البيئية   زاـ يف مبدأ تصحيحتلياهر اال

تشكيل كبواء شركط طبيعية بواء للواو  عادةإأك م  جهة أخرل  احلاؿ إُف مكاف عليهت عادةإ
خلق  عادةإكيعتب  تنقراضللكائ  احلي اليم تعرض لال ئوات احلية أكللكا اليت تعتب موئالن اإليكولوجية 

الوة  إُف مكاف عليه مقارنة  عادةإتووع بيولوجي يف ادلوطقة م  أصعذ العراقيل اليت تعضض مبدأ 
 إنشاءت أك  دكث التغيري ُف الوة  األصلي اليت كان  عليه م  قبلإاإليكولوجية هتيئة ادلواطق  عادةإب

 .3شلا لة ذلا يف موطقة أخرل مالئمةبيئة 

إُف  ادلماربػػػة الػػػيت تلػػػغط علػػػمل مكونػػػات التوػػػوع البيولػػػوجي نتهػػػاء العمليػػػاتإادلوائػػػل بعػػػد  عػػػادةإف
مليػػة تصػػحيح الوةػػ  يصػػبح ت كعوػػد عكفقػػا للعديػػد مػػ  ادلرا ػػل الػػيت يػػتو اتباعهػػا احلالػػة الػػيت كانػػ  عليهػػا

 دلعيشػػة العديػػد مػػ  أنػػواع الوباتػػات كاحليوانػػات ت يػػوفر ادلوئػػل ادلعػػدؿ مكانػػان بعػػدما كػػاف طبيعيػػان  ادلوئػػل معػػدالن 
                                                 

 .السابق ذكرهت 10-01 رقو قانوفم  ال ت126ادلادة  -1
2  - Michel Durousseau, op Cit, p 689 
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الػػيت ؽلكػػ  أف يقػػدمها اإليكولوجيػػة ت  ػػ  كإف كانػػ  بعػػض اخلػػدمات كالكائوػػات احليػػة األخػػرل الدقيقػػة
طبيعػػي األصػػليت كغلػػذ أف تػػدرؾ اجلهػػات ادلتعاملػػة مػػ  ادلوئػػل قػػد تواقصػػ  بفعػػل التغػػريات عػػ  ادلوئػػل ال

مػػػ    ػػػداث ادلزيػػػد مػػػ  التغيػػػريات  يثمػػا يكػػػوف التفػػػادم رلػػػديان إهػػػيه القػػػيو ادلتبقيػػػة كأف تتفػػادل  ادلابسػػة
 .لفوية كادلالية كفعالية التكاليعالووا ي ا

مر السػػهلت علػػمل عػػادة احليوانػػات كالوباتػات إُف أكةػػاعها الطبيعيػػة السػػوية لػية بػػاألأمػا بالوسػػبة إل
اعتبار أف اختفاء أك تواقص األنواع كاألصواؼ يف فضة زموية معيوة بسبذ شلاربة األنشطة يف تل  ادلوطقة 

عػػادة خلػػق احليػػاة كالوباتيػػةت كتبقػػمل ااػػاكالت يف إ رجػػاع تلػػ  الثػػركة احليوانيػػةغلعػػل األمػػر صػػعذ يف إعػػادة إ
مػ  عػادة األكةػاع الطبيعيػة إُف  التهػا األكُفت ك موجػودة يف إقائمة مادام  الرغبة  البية كالبحرية ادلفقودة

 عليه. فعادة احلاؿ إُف ما كاادلرا ل اليت ؽلر عليها نااـ إ

وػوع البيولػوجيت غلػذ  احلاؿ إُف ما كاف عليه دلختلع مكونات التعادة إقبل البدء يف  :تقييم الوضع -1
عه الطبيعػػيت أك معرفػػػة السػػػالالت الػػػيت تعرةػػػ  عادتػػػه إُف كةػػػ  ادلػػػراد إتصػػػاؿ إمػػػا بػػادلوقكػػأكؿ خطػػػوة اال

علػمل مقارنػة األرقػاـ كمقاربتهػا ككصػع احلالػة األصػلية ذلػيه  كالتغيري يف األرقػاـت كيػتو ذلػ  بوػاءان  نقراضلال
تفاقيػةت د شلاربػة الوشػاط ادلػرخص بػه مػ  االمتثػاؿ إُف مجيػ  مبػادئ االادلواطق كاحلالة اليت كصل  إليها بعػ

 .1طار قانوين معلق جلاف تقوية تارس عملها كقفا إلع  طريكيتو تقييو الوة  

يف بعػض األ يػاف تكػوف احلالػة  ابػضجاع الوةػ  مػ  عدمػهت أمإمكانية  ك دد هيه ادلر لة أيلان  
 إنشػػاءعػػادة تأهيلهػػا أك فيوتقػػل العمػػل يف هػػيه احلالػػة إُف إعػػادة األكةػػاع صػػعبة إف َف نقػػل مسػػتحيلةت يف إ

الػػػيت حلقهػػػا اللػػػرر أك التغيػػػريت إمػػػا اإليكولوجيػػػة وةػػػ  األصػػػلي بالوسػػػبة للمواقػػػ  شػػػركط تكػػػوف مشػػػاهبة لل
إف َف نقػػػل مسػػػتحيلت فكػػػل عمليػػػات بالوسػػػبة لألصػػػواؼ كاألنػػػواع الوباتيػػػة كاحليوانيػػػة فػػػاألمر يكػػػوف نسػػػيب 

 ريها الفشػل كَف  قػقعادة احلياة البية كالبحرية كػاف مصػاليت  د   علمل مستول التشجي  يف إطالؽ اإل
 .2رجاع الووع اليم اختفمل بعامل ادلماربات غري القانونيةأم صلاح يف إ

                                                 
1  - Michel Prieur, op Cit, p 11. 
2  - Ibid, p 13. 
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ذ درابػػػات كيعتػػػب تقيػػػيو الوةػػػ  مػػػ  بػػػل الدرابػػػات التقويػػػة الػػػيت تتوالهػػػا جلػػػاف متخصصػػػة لوجػػػ 
عػػػادة ق أك معرفػػػة الوػػػوع كالصػػػوع ادلػػػراد إبػػػابقة فيػػػتو  ديػػػد ادلوطقػػػة بشػػػكل دقيػػػميدانيػػػة ككفقػػػا دلعطيػػػات 

ا توقػػػل هػػػيه الدرابػػػات إُف سلػػػابر علميػػػة كتقويػػػة تكػػػوف ماهلػػػة للقيػػػاـ بػػػيل  بابػػػتعماؿ هت كعػػػادة مػػػإغلػػػاد
التكوولوجيػػا احلديثػػػةت كيػػتو اختػػػاذ القػػػرار بشػػكله الوهػػػائي بعػػد  ليػػػل البيانػػػات كادلعطيػػات كربطهػػػا بالوةػػػ  

معرفػػػة  الػػيم هػػػو عليػػػه يف تلػػػ  ادلوطقػػػةت كيكػػوف تقريػػػر هػػػيه اللجػػػاف كادلخػػػابر لثابػػة قػػػرار يػػػتو مػػػ  خاللػػػه
 . 1يكولوجيإرجاع الوة  األصلي للموئل اإلإمكانية ابضجاع الووع أك الصوع كمدل إمكانية 

غيري كاللرر اليم حلق باحلالة صلي مواطه التعادة الوة  إُف  اله األةركرة إ إفٌ  :تحديد الضرر -2
عادته إُف ه أم جبه كإعملية كة  اليد علمل اللرر مفاده إلزامية تعويلفصلية ال شلاربة الوشاطت األ

كةعه األكؿ قبل  دكث اللررت فتحديد اللرر ؽلك  م  معرفة أباليذ ادلعاجلة م  جهة كتوفري 
البديل للوشاط ادلسبذ اللرر كهو ما يعرؼ لبدأ  إغلادالوبائل الالزمة م  جهة أخرلت م  التفكري يف 

 االبتبداؿ.

طلوبت يي  مت تكرية هيا عيد ع  ادلستول ادلاحلاؿ إُف مكاف عليه مزاؿ ب عادةإنااـ  غري أفٌ 
السبذ األبابي يف موه  األمر اليم جعل تيف قانوف محاية البيئة يف إطار التومية ادلستدامة ماخران الوااـ 

 .2لهدـ كجود تكرية قلائي ع

  ثانيا: مشتمالتو 
 ُفادة احلاؿ إعمية ادلستدامة علمل مشتمالت نااـ إطار التولقد نص قانوف محاية البيئة يف إ

 بتبداؿ.د الطبيعية كمبدأ االعدـ تدهور ادلوار  مكاف عليهت كاليم يتمثل يف مبدأ

حلاؽ اللرر بػادلوارد الطبيعيػة كادلػاء كاذلػواء كاألرض إدوذ يعين مبدأ عدـ تدىور الموارد الطبيعية:  -1
احلػاؿ إُف مكػاف عليػه عادة إـ ت كبالتاِف عدـ تعريض ادلوائل للخطرت كيرتبط هيا ادلبدأ بوااكباط  األرض

يف معرفػػة احلالػػة األصػػلية للموقػػ  قبػػل أف يتعػػرض للخطػػر مػػ  جهػػةت كمػػ  جهػػة  انيػػة ااافاػػة علػػمل ادلػػورد 

                                                 
1 -Lignes directrices volontaires pour la prise en compte de la biodiversité dans l'impact 
environnemental, op Cit, p 09. 

 .173ص  مرج  بابقت تليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائراآلكناس ػليت  -2
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اليم ؼللق العديد مػ  ادلشػاكلت كهػو مػا يػبز  تاحلاؿ إُف مكاف عليهعادة إالطبيعي قبل اللجوء إُف نااـ 
 .1لتزاـبدأ االجليا ل

عليهػات كؼلتػار هػيا  ان خر يكػوف أقػل خطػر أعمل ملػر بالبيئػة بػ كل  بتبداؿا يقلي ستبداؿ:مبدأ اال -2
كيػرتبط هػيا ادلبػدأ ، الوشاط    كلو كان  تكلفته مرتفعة ما دام  موابػبة للقػيو البيئيػة موةػوع احلمايػة

احلػػػاؿ إُف مكػػػاف عليػػػه يف دوػػػذ مجيػػػ  العوامػػػل كاألنشػػػطة الػػػيت تشػػػكل خطػػػر علػػػمل التوػػػوع عػػػادة إبواػػػاـ 
عػػادة إلتػػزاـ بذ األشػػخاص الطبيعيػػة كادلعوويػػة االبيولػػوجي يف  التػػه األصػػليةت كبالتػػاِف فػػإف هػػيا ادلبػػدأ غلوػػال

 .2ألف هيا ادلبدأ يدخل كبديل جلمي  األنشطة اليت تعتب ةارة كخطرةتالوة  إُف  الته األصلية 

 ساليبو أ ثالثا:
 اإلنتػاجبتبداؿ أباليذ اادللوثت أك  يف كقع الوشاط عادة احلاؿ إُف مكاف عليهإ تتمثل أباليذ

مل البيئػػة بصػػورة  ائيػػةت كادلػػواد ادلسػػتخدمة كالتقويػػات ادلسػػتعملةت كموػػ  مزاكلػػة بعػػض الوشػػاطات اخلطػػرة علػػ
 إجػػراء احلػػاؿ إُف مػػا كػػاف عليػػهت كيتلػػم   عػػادةإصػػالح التػػوازف البيئػػيت كاألمػػر بالقيػػاـ باألشػػغاؿ ك إ عػػادةإك 
 :علا يف  الث صورذات ادلصدر االصطواعي ية اإليكولوجاحلاؿ لألةرار  عادةإ

: مػ  شػركط إعػادة الوةػ  علػمل  الػه األصػلي هػو إيقػاؼ الوشػاط بصػورة كليػةت بغيػة كقف النشػاط -1
ي كقػػانوين عطائهػػا كصػػع علمػػأبػػباب التػػدهور كالتغيػػري مػػ  أجػػل إ صػػاء ادلوطقػػة ادلتػػدهورة كإ يقػػاؼ كػػلإ

األصػػليت فقبػػل االتصػػاؿ  عػػادة الوةػػ بػػل التفكػػري يف إميػػة كقػػع األنشػػطة قلزادقيػػقت فػػاألمر ياهػػر يف إ
بادلوطقػػػة ادلشػػػبعة بػػػالتووع البيولػػػوجي غلػػػذ أف يسػػػبقها كقػػػع الوشػػػاط مػػػ  أجػػػل تشػػػخيص الوةػػػ  كمعرفػػػة 

 .3الوقاط األبابية للتدهور

يتمثػػػل ذلػػػ  يف اختػػػاذ مجيػػػ  التػػػدابري الالزمػػػة  :صػػػالح كتػػػرميم الوسػػػط البيئػػػي  المباشػػػر التػػػدخل -2
بػضجاع كػل أك بعػض اإمكانيػة بط مباشرة أم بشكل فػورم قبػل تفػاقو اللػررت  ػ  يتسػم صالح الو إل

ت كهوػػػاؾ  ػػػاالت عديػػػدة يػػػتو التػػػدخل فيهػػػا بصػػػفة الطبيعيػػػة للوبػػػط الػػػيم أصػػػيذ باللػػػرراخلصوصػػػيات 

                                                 
 ت السابق ذكره.10-03قو م  القانوف ر ت 02فقرة  03ادلادة  -1
 .م  نفة القانوف ت03فقرة  03 ةادلاد -2
 .السابق ذكرهت 163 -95ربـو رقو م  ادلمحاية التووع البيولوجيت اتفاقية ديباجة ت الفقرة الرابعة -3
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ادلطبقػػة يف احلػػاالت غػػري  تاجػػراءبػػيل  مجيػػ  اإل ه متخطيػػان إنقػػاذمػػا ؽلكػػ   إنقػػاذابػػتعجالية فوريػػة ألجػػل 
ةت كيعتب التدخل ادلباشر للجهات ادلختصة يف العمل علمل كة   د حلاالت التدهور كالتغيري علمل اخلطري 

 .1نفقة صا ذ ادلشركع أك الوشاط ادلتسبذ يف اللرر

إف  االت التدهور اليت أصاب   الطبيعية:شركط معيشية مناسبة للعناصر  إنشاءتشكيل ك  عادةإ -3
جعل  ادلوق  أك ادلوطقة يف  الة تغيري كتواقص شطة ادلماربة قد مكونات التووع البيولوجي بسبذ األن

كتشكيل شركط معيشية  إنشاءعادة الوة  إُف  الته الطبيعية ع  طريق إإجراء تدهورت فهوا يتو تطبيق ك 
ت بسبذ هدـ كالتزاـ قانوين  خرآض كبطها األصلي للتدهور يف مكاف عر اليت تي مواببة للعواصر الطبيعية 

القريذ  التعويض ادلثلي أكببضجاعهات كهوا يتعلق األمر اإمكانية عالقات أك الشركط كعدـ لأك زكاؿ ا
ت كبيل  تاهر فكرة ابتخداـ ادلوئل اليم أصبح متدهور إُف موئل معدؿ كلواصفات ادلوئل م  ادلثل

 .2غري ادلعدؿ

 لى مكاف عليو عادة الحاؿ إالفرع الثالث: عقبات نظاـ إ
التكلفػػة ادلاليػػة الباهلػػة )أكال(ت  مكونػػات التوػػوع البيولػػوجي عػػادةإالئمػػه مػػ  صػػعوبة تبػػوتطرؽ إُف 

 ) انيا(. الوة  إُف ما كاف عليه عادةإل

 مكونات التنوع البيولوجي عادة إأكال: صعوبة تالئمو مع 
فهوا ؽلك  تطبيق هيا الوااـت أم إخالء ادلوطقة م  أبباب التدهور إذا تعلق األمر بادلوق  

 ياء احلياة عادة إإعادة التهيئة بوفة ادلواصفات السابقةت أما فيما يتعلق بنشطة كم  مثة إكإيقاؼ األ
الووع أك الصوع اليم تعرض لالختفاء يف  إغلادعادة ت فال ؽلك  إالبية كالبحرية فاألمر يصعذ كثريان 

مواؿ الطبيعية غري رأم الكثري م  علماء البيولوجيات ذل  أف مكونات التووع البيولوجي تعتب م  األ
رادم دلختلع األنواع االت التعديل الورا ي كعمليات اإلطالؽ اإلادلتجددةت ليل  مت اللجوء إُف  

 .3احليوانية يف ادلوطقة ادلتلررة

                                                 
 السابق ذكره.ت 163 -95ربـو رقو م  ادلديباجة اتفاقية محاية التووع البيولوجيت  تالفقرة الثانية -1
 .م  نفة ادلربـو تفقرة الثالثةال -2

3- Charles-Hubert Born, op Cit, p 692.  
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كبرية كَف  قق أم صلاح    طالؽ اليت كان  زلل دارب قد فشل  بوسذو غري أف  االت اإل 
رل يف القلاء علمل ما تبقمل م  األنواع كاألصواؼ الوباتية بل باعل  هي األخ تعلمل ادلستول العملي

طالقهت بالرغو م  أ ا عملية جد مكلفة   هيا الووع الدخيل أك اليم يتو إادلتبقية بسبذ عدـ التأقلو م
 .1تكلع الدكلة ميزانية ةخمة

ويض كما أف اللجوء إُف تقوية التعديل الورا ي بالرغو م  أ ا عملية لتدارؾ الوقص أك تع
األصواؼ كاألنواع اليت مسها التغيري كاالختفاء يسذ األعداد  عادةكإ السالالت ادلختفية يف الطبيعية

يف  د ذاهتا علمل  األصلية أك بزيادة عوها كيف مواقعها األصلية أك ادلوائل ادلعدلةت إال أ ا تشكل خطران 
ت كالكثري موهو مو  هيه التقوية  امسان ادلواومة البيئية ككلت ليا كاف موقع بعض الدكؿ فيما ؼلص هيه 

 .2   كإف كان  ألغراض يثية علميةاإلقليو العمليات داخل 

 الوضع إلى ما كاف عليو  عادةة  المالية الباىضثانيا: التكلفة 
اإليكولوجية يف تدهور الواو  احلاؿ إُف ما كاف عليه قبل  صوؿ اللرر ادلتمثل عادةإإف زلاكلة 

ال يتو التوصل إال الوتائ   كأ يانان  تواع كاألصواؼ يكلع اخلزيوة أمواؿ باهلة الثم األن أك اختفاء
 .3صلية اليت كان  عليهارقاـ األمكونات التووع البيولوجي باأل عادةإفيما يتعلق ب ادلطلوبة خصوصان 

  زالة اللرر أك كقع األبباب اليتتتجاهل هيا األمر كتقع فقط عود إ كعليه إف كثري م  الدكؿ
نفاؽ ادلبال  ادلالية مل كة   د ذلات كتتجوذ إكان  كراء التدهور كالزكاؿ م  تشخيصها كالعمل عل

عادة عواصر كاليم ال ػلقق نتائ  علمل مستول إ عادة الوة  إُف  اله األصليتالكبرية ألجل مشاري  إ
 .4كأنه بطبيعة احلاؿ يأخي فضة زموية ل  تكوف قصرية تكمكونات التووع البيولوجي

 

 

                                                 
1- Charles-Hubert Born, op Cit, p 693. 
2-Ibid, p 145. 

 .81ص  تمرج  بابقرلموعة با ثلت ادلعاجلة القانونية للمواق  ادللو ة يف التشري  اجلزائرمت  -3
4 - Christine Henon, op Cit, p 146. 
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 ف النشاط ككق سحب التراخيص الثاني:المطلب 
اليت تلم  احلماية ادلسبقة للتووع اإلدارة ادلوجودة يف يد الوقائية يعتب الضخيص م  الوبائل 

جراءات خطر اإلأتعتب خطرةت كما يعتب بحبه م   البيولوجي م  جراء شلاربة بعض الوشاطات اليت
عدـ ل الوصوؿ يقيوان  ة يماية الوبط البيئي كتووعه البيولوجيت بعداليت تتخيها اجلهة ادلختص داريةاإل

)الفرع  دكاعي بحذ الضخيصبوتطرؽ إُف كعليه ت جازة ادلشركعقايية القانونية إلكصاؼ كادلاألمطابقة 
بحذ الضخيص األكؿ(ت كنتطرؽ إُف بحذ الضخيص للموش ت الصواعية )الفرع الثاين(ت كإُف 

 لفرع الثال (ت كدكاعي التوقيع الوهائي للوشاط )الفرع الراب (.)ا للموش ت الزراعية

 : دكاعي سحب الترخيص كؿالفرع األ
احليوانات ُف تعريض بالمة إم نشاط يادم أبتبعاد ا 1محاية التووع البيولوجياتفاقية كرد يف 

ت الداخلية ت كدع  التشريعا2نقراضخلالصة للخطر كتعريلهو لالااإليكولوجية كالوباتات كادلواطق 
ت الصواعية  ت فادلوش3عتداءات    كلو كاف مرخص ذلاوقع مثل هيه االبالسلطات ادلختصة ك 

 تيص دلزاكلة نشاطهااليت  صل  علمل ترخ أك أم مشركع مهما كان  طبيعته خاصة ادلشاري  كالزراعية
  يوئيو مر كجذ األ فاظ علمل التووع البيولوجياحل كبشكل جدم كمساكؿ ذا َف تل  يف برنارلها اليوميإ
 ُف توقيع نشاطها ماقتان إ كفقا لللوابط كالشركط القانونية ادلطلوبة عيارهاإبعد اإلدارة دخل م  طرؼ الت

طر اخلكيوبأ ب ان إذا كاف اخللل كبري  ضخيص  ائيان الك بحذ أ إُف غاية تعديل اخللل يف الفضة ادلموو ة ذلات
 التقوية ادليدانية كالوصوؿ بشكل يقيين علمل  بعد الدرابة ت كذلكهو ما يعرؼ بالوقع الوهائي للوشاط

ه ييف ادلوطقةت كتباشر هاإليكولوجية بقاء األنواع كاألصواؼ كتلرر ادلوائل علمل  ان ف ادلشركع يشكل خطر أ
للتووع البيولوجي م   بعد تبليغها أك الوصوؿ إُف علمها لا ػلدث الدرابة جلاف علمية كقانونية سلتصة

ادلوطقة ادلتواجد فيها نتيجة للمماربات ادلرخص ذلا كَف  ـض بدكرها اللوابط القانونية اليت ةرر داخل 
 .جازةمل أبابها موح  اإلعل

                                                 
 .السابق ذكره ت163 -95ربـو رقو م  ادل محاية التووع البيولوجيتاتفاقية ديباجة  ت09فقرة ال -1
يف بػػضاتيجية  ػػر البيئػػي كالتقييمػػات البيئيػػة اإلالتوػػوع البيولػػوجي البحػػرم كالسػػا لي: ادلبػػادئ التوجيهيػػة الطوعيػػة للواػػر يف التوػػوع البيولػػوجي يف تقييمػػات األ -2

ت ص UNEP/CBD/SBSTTA/16/7/Add.1 الو يقػة رقػو جتمػاع السػادس عشػرتت اال2012مػام  05يةت مونضيػاؿ سا لادلواطق البحرية كال
04. 

-07مػ  مػارات العربيػة ادلتحػدة اال –يػة البيئػة العربيػةت الشػارقة نػدكة دكر التشػريعات كالقػوانل يف محادارم كمحاية البيئػةت رملاف زلمد بطيخت اللبط اال -3
 .24ت ص 2005مام  11
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جازة   الضخيص لصا ذ ادلشركع بسحذ اإلاجلهات ادلعوية اليت موح قام  كيف  الة إذا
إذا كان   وف فقط يف  الةفيل  يكالسحذ الوهائي ُف إ أ ا ال تلجأم أيسذ احلالة ك بشكل ماق  

 مكونات التووع البيولوجي هددة باخلطر كتعرضرقاـ ادلذا كان  األإما أ تك غري خطرةأالتغري قليلة نسبة 
فإ ا تقـو بسحذ الضخيص دلدة معيوة    تتو السيطرة  1ك التدهورأكالتحوؿ الكبري  نقراضللتغيري كاال

ت كيبقمل ادلشركع يف هيه ك م  طرؼ صا ذ ادلصلحةأ اإلدارة علمل الوة  بشكل زلكو بواء م  طرؼ
را ل ادلعلمل  فيجذ ادلركر إُف توقيع الوشاطاإلدارة كيف  الة توصل  ت2احلالة    الرقابة ادلشددة

كل بباب كالعوامل اليت تشيقاؼ األإ كأةرار جلب األنيار كموح مدة عيار كاإلكاإل  ادلعتادة قانونيةال
 .رة جلوة ماهلة ليل بتشااجي ك خطرا علمل التووع البيولو 

-يف الو يقة  للوابط اليت مت كةعهاكيأب القرار بسحذ الضخيص يف  الة سلالفة الشركط كا 
علمل  تشكل خطرال موح ادلواقفة لماربة الوشاطات اليت يف طبيعتها مت بابها أكاليت علمل  -الرخصة

 ةعلميذم طبيعة زللر  بوابطةة أدارة ادلوشإم  طرؼ   تياطاإل بات عدـ إالوباتات كاحليواناتت كيتو 
ك أ  ادلواصلة يف شلاربة الوشاطات ف تإؼ تتعرض ذلا ادلوارد البيولوجية ػلدد ادلشاكل اليت بو 

ت فالسيابة الوطوية ألم دكلة بداخل أك بالقرب م  مواطق التواجد الكثيع للتووع البيولوجي ادلماربات
ةارة قد تكوف الصواعية كالزراعية اليت تستخدـ مواد  كادلوش ت  رلموع ادلشاري هو التحكو ادلطلق يف

ك فيما ؼلص أجل احلصوؿ علمل الرخصة أادلوافقة عود تقدًن ادللع م   حوباايط الطبيعيت ذل  قبل م
 ادلتابعة كادلراقبة ادلستمرة كالدكرية للوشاط. 

وث علمية كتقوية  دد طبيعتها كعلمل اعتبار أف مكونات التووع البيولوجي  تاج إُف درابات كي
يف  سو ادلوقع يف شكله الوهائيت فػاألمر يسػتدعي اإلدارة علمل  ءت األمر اليم يزيد العذ3بشكل دقيق

                                                 
ل يف األراةػػػي أك زالػػػة أك التوػػػاقص الشػػػديد يف طبيعػػػة ناػػػاـ ادلوئػػػل كبػػػالمته نتيجػػػة لتغػػػري رئيسػػػي طويػػػل األجػػػلتغػػػري الكبػػػري أك التػػػدهور هػػػو   االالتحػػػوؿ كا -1
 رةكادلػػي ت نواعػػه األصػػلية  ابلػػة للحيػػاة مػػ  أتعػػديل ادلوئػػل بطريقػػة تػػادم بصػػورة ملموبػػة إُف احلػػد مػػ  قدرتػػه علػػمل احلفػػاظ علػػمل العواصػػر الق أكت بػػتخداـ ادليػػاها

 .09ت مرج  بابقت ص الطبيعية ادلستدامة للموارداإلدارة احلفاظ علمل التووع البيولوجي ك  التوجيهية السادبة
 كتتمثل تدابري اليت يقـو هبا صا ذ ادلصلحة بػ:  -2
 نتهاء العمليات إُف احلالة اليت كان  عليهاتاادلوائل بعد  عادةإ -
 دارهتا ألغراض التووع البيولوجيتإاإليكولوجية يتو لتعويض عوها م  خالؿ خلق مواطق شلا لة م  الوا ية موازنة اخلسائر ل -
 .11ت ادلرج  نفسهت ص دمل ادلباشري  للتووع البيولوجيتعويض ادلستخ -

3  - Patrick Blandin, op Cit, p 23. 
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بتشػػػػارة مػػػػ  طػػػػرؼ أصػػػػحاب االختصػػػػاص لتقػػػػدًن تقػػػػاريرهو الػػػػيت تثبػػػػ  أف طبيعػػػػة الوشػػػػاطات أخػػػػي اإل
الرئيسػػي يف التغيػػريت كمػػا يػػتو ت هػػي السػػبذ الو يػػد ك  كادلماربػػات مػػ  طػػرؼ بعػػض األشػػخاص كادلوشػػ

كالقػػػوؿ بأ ػػا هػػي مػػ  كانػػػ  بػػبذ كراء اللػػرر الال ػػػق  -ادلوشػػ ت- ديػػد ادلػػواد ادلسػػتعملة مػػػ  طرفهػػا 
بتشػػارة مباشػػرة بعػػد التوبػػا كا تمػػاؿ كقػػوع اللػػرر أك يف  الػػة التوػػوع البيولػػوجيت كتػػأب هػػيه اإل لكونػػات

قػػضاح احللػػوؿت  ػػ  ة جػػد كجيػػزة لتحديػػد السػػبذ كاكقوعػػه بشػػكل رمسػػيت كتػػوح ذلػػيه ادلخػػابر العلميػػة فػػض 
دارة كاجلهات الواشطة التدخل يف اختاذ التدابري لوة   د لألبػباب ااػددة يف التقػارير كاألخػي يكوف لإل

 .1باالقضا ات ادلوجهة ذلو

يت تعتػب ادلختصػة الػاإلدارة كلقد  دد الفقه احلاالت اليت تسػتوجذ بػحذ الضاخػيص مػ  طػرؼ 
خػػتالؿ يف التػػوازف اك خاصػػة األنػػواع كالوبػػات  التوػػوع البيولػػوجي انقػػراض مكونػػاتالرئيسػػي لتػػدهور ك السػػبذ 
ف هوػػػاؾ ةػػػركرة لسػػػحذ الضخػػػيص كتوقيػػػع الوشػػػاط بشػػػكل أاإلدارة ففػػػي بعػػػض احلػػػاالت تقػػػرر  البيئػػػيت

 2ضخػػيص دكف مراعػػاة خلطػػورةف تقػػـو بسػػحذ الأاإلدارة نػػه توجػػد  ػػاالت البػػد مػػ  إذلػػ  ف ماقػػ ت كمػػ 
 : 3الوشاط

لبيولوجي  د عواصرهت فالتووع اأُف خطر يداهو الوااـ العاـ يف إدم ا بتمرار ادلشركع ياذا كاف إ -
بشكل كبري بادلشاري  الصواعية الكبل ككيا ادلشاري  الزراعية اليت تستعمل ادلواد الكيمائية  يتأ ر

 تعالية بوسذو 
ادلشرع ةركرة توافرهات كدرابة مدل التأ ري كدرابة لـز أو يستويف ادلشركع الشركط القانونية اليت ػل ذاإ -

تاج إُف أف مكونات التووع البيولوجي م  ادلواةي  العلمية اليت  اعتبار كادلراجعة البيئية علمل اخلطر 
 ت بتعانة لا تقدمه ادلختبات م  خبة علمية يف هيا اجملاؿدرابات يثية كدكرية باإل

 كاـ القلائية ةد هيه ادلوش ت زالتهت كتصدر األإك أشركع ذا صدر  كو قلائي يقلي بغلق ادلإ -
يكوف اخلصو يف هيه ادلوازعات القلائية  ت كعمومان نقراضعالية م  معدالت اال يف  صوؿ نسذو 

ادلطالبة اجلمعيات البيئية  نقراضةد أصحاب ادلوش ت أك م  كاف ببذ يف  صوؿ التغيري كاال

                                                 
1  - Patrick Blandin, op Cit, p 24. 

 .153ص ت 2002ف محاية البيئة يف ةوء الشريعةت موشأة ادلعارؼت اإلبكودريةت ماجد راغذ احللوت قانو  -2
ت يف ذلػ  خطػر علػمل الواػاـ البيئػي كالتوػوع البيولػوجيت فيػتو أذا ر إتيػاف الوشػاط اة مػ  أنص علػمل كجػوب التػدخل مػ  موػ  ادلوشػت 20-04 رقو قانوفال -3

 .السابق ذكرهخلطرةت جل كة   د  ائي لوشاطات اأالتدخل بالسرعة الكافية م  
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مل عواصر التووع البيولوجي كالوااـ البيئي ككلت كتكوف نتهاكات ادلتواصلة علبلركرة كقع اال
 األ كاـ القلائية الصادرة يف هيأ الشأف قابلة للطع  فيها. 

ك أك الزراعية أكم  دكاعي بحذ الضخيص اخلاص لماربة الوشاطات داخل ادلوش ت الصواعية 
 : 1عديدة ككثرية م  أعلها م نشاط فردمتأشلاربة 

ها بشكل تاـ يف موطقة انقراةككثرة أنواع كأصواؼ معيوة يف موطقة ك   نواعتات يف توزي  األغريي تى  -
 أخرلت نتيجة ذلجرهتا اليت فرةتها العوامل الدخيلةت

كيتو رصد ذل  بالتوقيح الدكرم للقوائو الرئيسية لألنواع كاألصواؼ  تنقراضتزايد معدالت اال -
 ادلوجودة كالتبلي  عوها يف  اؿ تواقصهات

كهو خطر كبري علمل مستول مرا ل تزايد يف أرقاـ احليوانات كالوباتات  ي  التكا رتيف توق تغريات -
الوار يف العوامل اليت دانذ تل  ادلوطقة عادة إفإذا  صل التغيري أصبحوا أماـ مشكل كبريت فيتو 

 كيف الفضات ادلعتادة للوموت
  يي  تأب فضات الومو جد قصريةت تغريات يف طوؿ فصل الوموت -
 ت2بتيفاء اللوابط القانونية دلماربة الوشاطات داخل ادلوائل اليت تعتب  رجةا عدـ -

                                                 
1- N’Dja J, KASSI, Emma AKE-ASSI & Marie Solange TIEBRE, Biodiversité végétale et vitesse 
de la régénération de la forêt classée de Sanaimbo (Côte d’Ivoire), revu Sciences et Nature Vol 7 
N°2 : 195 - 206 (2010), p 198.  
- François Pinet, « La protection des plantes aquatiques en France: au carrefour de la complexité de 
la nature et de l'influence des activités humaines », Sciences Eaux et Territoires 2014/3 (N° 15), p 
45. 

 بتيفاء ادلتطلبات التالية:امواطق ادلوئل احلرج إذا َف يتو  ل  تقـو اجلهة ادلتعاملة م  ادلابسة بتوفيي أية أنشطة للمشركع يف -2
 تباحلرجةت أك كرائع ادلوئل احلرج  ار بلبية قابلة للقياس علمل قدرة ادلوئل احلرج علمل مساندة اجملموعة ادلستقرة م  األنواع ادلوصوفةأعدـ كجود أية  -
 بش   رج أك بشكل عادمت نقراضادلعرةة لال يف ادلوئل م  األنواععدـ كجود أم ختفيض لألنواع ادلوجودة  -
 احلرجة.أة طبقا دلتطلبات محاية الواو اإليكولوجية   ار األقل كطختفيع األ-
 ػػار بػػلبية قابلػػة للقيػػاس علػػمل قػػدرة ادلوئػػل احلػػرج علػػمل أ بػػات أ ػػا لػػ  توطػػوم علػػمل امكػػاف الؽلكػػ  فقػػط توفيػػي أنشػػطة ادلشػػركع يف موئػػل  ػػرج إذا كػػاف يف ا -

تقيػيو مفصػػل  إجػراء  ػار بػلبية قابلػػة للقيػاس علػمل ادلوئػػل احلػرج عػ  طريػػق أاؿ كجػود  تمػػاكؽلكػػ  البػ  بشػأف ت قيمػة ادلرتفعػػة لتووعػه البيولػوجيلػمل الاحلفػاظ ع
طلفػاض  اشركع بػيادم إُف ر ما إذا كاف ادلبتقري وعية كادلوهجية العلمية كالتحليلبتخداـ البيانات ادلوةا  شأف هيا التقييو أف يقـو عب للتووع البيولوجيت كم

كبػوؼ ت تيجة للدمار اليم بيلحق بادلوئػلبشكل عادم أك بشكل  رج إما بصورة مباشرة أك غري مباشرة ن نقراضل للقياس يف األنواع ادلهددة باالكمي قاب
وئػل أك اللػوابط األخػرل ذات قػة  ٌمػل ادلكطا ادلتوقعػة يف أعػداد بػكاف ادلوئػل طلفاةػاتمػ   يػ  اال  تمػاالت الوتيجػة السػلبيةايصع هيا القياس الكمػي 

 .23ت مرج  بابقت ص ادليكرة التوجيهية السادبة للحفاظ علمل التووع البيولوجي كاإلدارة ادلستدامة للموارد الطبيعيةت الصلة
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فادلصان  اليت تعتمد مصادر الطاقة احلرارية تتسبذ يف فقداف كميات كبرية م  ادلياه تتسبذ يف 
يف تكا رها علمل  اللفادع اليت تعتمدل  علمل فيأ ر ذ تمطارراهرة اجلفاؼ كتقليل م  بقوط األ خلق
كعالكة علمل  تكثار اللفادعإر ؽلك  أف يقلل م   يف بقوط األمطاريطلفاض أك تغيااهت فإف أم ادلي

ت ضلسار األكاهل البمائيةامرض فطرم يساهو يف  يبتفش ك يقان  رتباطان ارتفاع درجات احلرارة اذل ت يرتبط 
تغري يف  ببذ فكافة يف قطاع ااركقات دت اللغوط يف فضات اجلفاؼ بسبذ كثرة ادلصان  خاصكأ

الرصيع ادلرجاين الكبري يف أبضاليا ما يصل  كيتأ رت نقراضُف خطر االإالفيلة بدكرها  فتعرة  1ادلواخ
بسبذ التغريات يف درجات  رارة  2050م  عدد الشعاب ادلرجانية احلية يلوؿ عاـ  بادلائة 95إُف 

 .2لالصواعية الكب الوزعة اايط كتكويوه الكيميائي ككل ذل  بسبذ 

 سحب الترخيص للمنش ت الصناعية  :الفرع الثاني
ذا  إخاصة  تالتووع البيولوجيعواصر علمل  األكؿ كاألكب ئيسيادلوش ت الصواعية اخلطر الر  تشكل

ك أة بقرب م  السا ل أكادلوش  تداخلهاك بأة م  موائل احليوانات كالوباتات كان  يف مواطق قريب
عديد م  الغازات ذات مسية ت فهيه ادلوش ت تفرز الولوجية خاصةيكإك ادلواطق ذات طبيعة أالغابات 
ئل ُف اللجي  اليم تصدره ادلاكوات ككباإةافة إك الوفايات اخلطرة كغريهات أالغبار ادلكثع  كأعالية 
للتووع داخل هيه ة كمهددة يبباب رئيسأه تشكل  يافت فكل هيألاللخمة يف كثري م  ا اإلنتاج

قانوف إصدار قانونية كتوايمه متيوة م  خالؿ  هبيه الورشات كادلصان  كبائل يط  أادلواطقت ذليا 
 ذليه ادلوش ت. ُف  صر ادلواطق اليت تصلح لكي تكوف موقعان إةافة إادلصوفة  بادلوش تمتعلق 

لوشاطها كيف  ةأادلوشجل مباشرة أبابية م  رلموعة م  الشركط كاللوابط األ التشري  ة ك كقد 
دمهت فيسبق كل ك علمل بقاء تووعها البيولوجي م  عأالبيئي بواء علمل البيئة اايطة  ر مقدمتها درابة األ

لتزاـ ترخيص كبياف التقييو البيئي كاال م  اتجراءة رلموعة معتبة م  الشركط كاإلأموش إنشاءمبادرة ب
 ُف اجلهات ادلختصة بصفة موتامة.إبرف  تقارير دكرية 

                                                 
1- Éric Naim-Gesbert, « Biodiversité et changement climatique : la méthode et le discours, Des 
mots du droit au droit des mots », revue juridique de l’environnement 2012/2(vol 37), p 300.  

2 - Caron David D, op Cit, p 718. 
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ة للمقايية البيئة ااافاة علمل تووعها أ ضاـ ادلوشإبة رقابتها مدل ف تراعي يف شلار أاإلدارة كعلمل 
ااصورة نامجة ع   نقراضت فمعدالت االنقراضك االأك التغيري أم نشاط يهدده بالزكاؿ أجي م  البيولو 

مسو  كغريها م  بتعماؿ ادلواد اخلطرة كاإلااللخمة خاصة يف رلاؿ ااركقات ك العمليات الصواعية 
فيها  يف تراعأذ كهيه الرقابة غل نساف كزليطه الطبيعيتيت تستخدـ ادلواد اللارة بصحة اإلالمصان  
بتشارة علمية إعواف كاللجاف ادلكلفوف بتقدًن يمة م  خالؿ الزيارات كمرافقة األات السلجراءاإلاإلدارة 
ليت هددت التووع ة ايبباب الرئيس داث كالوقائ  كاألصلاز تقارير  مل مجي  األإ كم  ت تدقيقة

نواعها كطبيعة عملها ال يا ر أختالؼ اي الواجو ع  نشاطات ادلوش ت علمل البيولوجيت فالتلوث الصواع
 :  1خرل ؽلك  تعددها يفاجملاالت األ ُف العديد م إ ره أط علمل التووع البيولوجي بل ؽلتد فق
لورشات  رت اأاحليوانيةت يي  ياة الوباتية ك بعض مااهر احل انقراضختالؿ التووع البيولوجي ك ا -

 السووات خالؿ كثريان معدؿ االختفاء   رتف ا يي  القائمة الصواعية اللخمة علمل عدد م  األنواع احلية 
 م  الطيور أنواع كعدد 1135 إُف 1096 م  الثدييات أنواع عدد رتف ا تمثالن  األخرية اخلمة
 170 إُف169 م  باالنقراض بشدة هددةادل الثدييات أنواع عدد رتف ا أيلان  ت1173ُفإ 1158

 .  2م  جراء عمل ادلوش ت الصواعية 182إُف  178م  نقراضد أنواع الطيور ادلهددة بشدة باالكعد
 ت كل طبقة األكزكفت -
 بتقرار ادلواختإ تباس احلرارم كعدـ راهرة اإل -
 تشتعاؿلياب للغازات السامة القابلة لإلا شتعاؿ دكث احلرائق ع  طريق اإل -
 كابيد اللارة كادلعادف الثقيلة العالقةتزايد نسذ األت -
 تربذ ادلكونات الصواعية بالضبة الزراعية لفضة طويلة م  الزم ت -
 ااملة بادللو ات ادلختلفة م  العوالق كالضبة كالدخاف. ك م  ادلواطق الصواعية  مزيادة التدفق احلرار  -

كقع التغيري كالتدهور فتقـو رة علمل الوة  بغية جل السيطألمباشرة اذليئات ادلختصة كعليه تتدخل 
عيار بسحذ الضخيص مباشرة كلفضة معيوةت كتقـو هبيه ادلهمة اللجوة الوالئية اإلإجراء  ادلركر علمل بعد

                                                 
 ينتالثػارللة جيل  قوؽ اإلنسػاف ت بػريكتت  العػدد  -مركز جيل البح  العلمي  ت- الة اجلزائر -ادلابسة الصواعيةبابي بفيافت ادلساكلية البيئية يف  - 1

 .22ص  ت2012يونيه 
ك يقػػػػػػػػة رقػػػػػػػػو مػػػػػػػػو ادلتحػػػػػػػػدة ت ألت ا2010مػػػػػػػػل العػػػػػػػػاـت مػػػػػػػػام البيولػػػػػػػػوجي يف العػػػػػػػػاَف ت تقريػػػػػػػػر األ جتمػػػػػػػػاعيت  الػػػػػػػػة التوػػػػػػػػوعقتصػػػػػػػػادم كاالاجمللػػػػػػػػة اال - 2

E/CN.17/2001/PC/ .1812ت ص. 
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ف الوةعية أت ففي  الة التوصل علمل 1ملية زيارة فعلية دلوق  ادلوش تدلراقبة ادلوش ت ادلصوفة عود كل ع
و ادلطبق علمل ادلابسات ة للتوايأف ختل  ادلوشأغري مطابقة عود كل مراقبة فيجذ  ةأادلتعلقة بادلوش

رير زللر ادلموو ةت فيتو   اخلاصة ادلوصوص عليها يف رخصة االبتغالؿلأل كاـ التقوية  يلان أك  تادلصوفة
ويةت كعود ادلابسة ادلع جل لتسوية كةعيةأفعاؿ كػلدد علية هيه األأفعاؿ اجملرمة  سذ طبيعة ك يبل األ
بتغالؿ ادلابسة الوةعية غري ادلطابقةت تعلق رخصة جل ادلمووح كيف  الة عدـ التكفل با اية األ

تبلي  التعليقت تسحذ رخصة شهر بعد أ 6جل أيقو ادلستغل لطابقة مابسته يف  ذا َفإادلصوفةت ك 
بتغالؿ جديد اكل   بتغالؿ ادلابسة ادلصوفة ؼلل اابسة ادلصوفةت كيف  اؿ بحذ رخصة بتغالؿ ادلا
نفجار إك أة ادلصوفة للرر ناجو ع   ريق أذا تعرة  ادلوشإما أ ت2بتغالؿجديد دلوح رخصة االجراء إل
ع  ذل  لرئية  ان ف يربل تقرير أستغل يتعل علمل ادل خر ناجو ع  االبتغالؿآنتيجة لكل  ادث  كأ

 :   3اللجوة يبل فيه
 ك احلادثت أبباب الواقعة أرركؼ ك  -
 شخاص كادلمتلكات كالبيئةت لمل األ اره عآ -
 ار ذل  علمل آ ادث شلا ل كالتخفيع م   كأم كاقعة أختاذها لتفادم اادلزم   كأالتدابري ادلتخية  -

 ك الطويل .أادلدل ادلتوبط 

دارة إال بعد صدكر  كو قلائي بشكل  ائي لإل بحذ الضخيص قرار يعطيما ادلشرع ادلغر  َف أ
طر كبري كماكد كملحوظ علمل نه يف  الة كجود خأبتصالح البيئة علمل اة ك ييف قانوف محا بيل ت فوص
ل نيار ادلستغل كطبقا للقوانإادلختصة بعد دارة ئة بصفة عامةت ؽلك  لإليك علمل البأنساف صحة اإل
ة ادلصوفة ادلساكلة ع  هيا أك الكلي لألنشطة ادلوشأبالتوقيع اجلزئي  ف تصدر قراران أا العمل اجلارم هب

ما يف  الة التحقق أتعجالت التاب  للمحكمة ادلختصةت ُف  ل صدكر احلكو ع  قاةي ادلسإطرت اخل

                                                 
كُف كذلػ  بالوسػبة للمابسػات مػ  الفئػة األ ة كالػوزير ادلعػينلوجػذ قػرار كزارم مشػضؾ بػل الػوزير ادلكلػع بالبيئػ كيصد قرار السحذ اخلػاص باالبػتغالؿ - 1
قػػرار السػػحذ اخلػػاص إصػػدار باقليميػػا ئػػة الثانيػػة فيقػػـو الػػواِف ادلخػػتص ة مػػ  الفأذا كانػػ  ادلوشػػإمػػا أبػػتغالؿت الػػوزير هػػو مػػ  يقػػـو لػػوح رخصػػة اال فاعتبػػار أب

قػرار بػػحذ إصػدار البلػدم ب ة مػ  الفئػة الثالثػػة فيقػـو رئػية اجمللػة الشػػعيبأكانػ  ادلوشػ  ذاإمػػا أسػاكؿ عػ  مػػوح الضخػيص اخلػاص هبػات عتبػاره ادلاب باالبػتغالؿ
 خر مساكؿ ع  موح الضخيص.عتباره هو األاب رخصة االبتغالؿ

عػػدد  ج ر صػػوفة حلمايػة البيئػػةت جت يلػبط التواػػيو ادلطبػػق علػمل ادلابسػػات ادل2006مػػام  31ادلػػارخ يف  198-06ادلربػػـو التوفيػػيم رقػو ت 23ادلػادة  -2
 .2006ت لسوة 37

 .م  نفة ادلربـوت 37ادلادة  -3
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ك كليا دكف أيا ة جزئأبتوقيع نشاط ادلوشاإلدارة مر أبتعجاليةت تاات إجراءي  يستدعي م  خطر كش
ة ادلخالفة أوشغالؿ ادلبتامرها لو  أليها الدعول إادلختصة اليت رفع  نيار ادلستغلت كتصدر ااكمة إ

شغاؿ صلاز هيه األإمر بأف تأالالزمةت كما ؽلكوها اإلصال ات ُف  ل القياـ باألشغاؿ ك إللقانوف 
 .1ةأك مستغل ادلوشأنفقة ادلال   كعلملاإلدارة لعية م  اإلصال ات ك 

 يت تقـوقرار السحذ تستود يف ذل  علمل تقرير جلوة ادلراقبة الاختاذ ف اجلهة ادلساكلة ع  إكبالتاِف ف
رها بالتووع البيولوجي كالواو ةراإة كمدل مطابقتها للمقايية كعدـ أبإصلاز تقرير مفصل ع   اؿ ادلوش

يكولوجية خاصةت فسحذ الرخصة ال يعين توقيع إخاصة تل  اليت ذلا طبيعة  تطة هباااياإليكولوجية 
ك أالوشاط للمواصفات القانونية  بقةدلطاة ألصا ذ ادلوش حجل شلوو أظلا هي عبارة ع  إلوشاط  ائيا ك ا

 .صلُف مكاف عليه يف األإاحلاؿ عادة إالتحكو يف الوة  م  

 سحب الترخيص للمنش ت الزراعية الفرع الثالث: 
يل الزراعية كتووع مهو بدرجة كبرية خاصة يف رلاؿ رف  نسبة اااص 2يعتب التووع البيولوجي الزراعي

ادلوش ت  ت فتووعم  الغيائيقيق األ ة كالقلاء علمل الفقر ك احليوانيالسالالت ختالفها ك االوباتات علمل 
ت بعلها للسك  بواء كاف مال  كجدتجلها أغراض اليت م  ختالؼ األاالزراعية يلو ع  تووع ك 

نتاج اااصيل ت كبعلها إليواء احليوانات اخلاصة بادلزرعة كتربيتهاك العامل الزراعي كبعلها إلأرض األ
 .داتمسدة كادلبيخر لتخزي  األاامية كالبعض األ بيوتالزراعية كال

 ي  أنه نتيجةن للتحدي  الزراعيت لوجي يتعرض للخطر داخل ادلزرعةت لك  التووع البيو 
عتمادان مطردان اكانيةت أصبح الووع البشرم يعتمد كالتغريات اليت تطرأ علمل الوجبات الغيائية كالكثافة الس

اته الغيائيةت هيا الطلذ ادلكثع مدادإع البيولوجي الزراعي للحصوؿ علمل و علمل كميةو متزايدة م  التو
بتخداـ التكوولوجيا ت كاخطر الزكاؿ ُفإوع البيولوجي الوباب كاحليواين ُف تعريض التوإباللركرة  دلأ

                                                 
 السابق ذكره.ت 11-03 رقو قانوفم  ال ت13ادلادة  -1
اعػي كذلا دكر يف اجملتمػ  الزر  تات اليت توجد يف البيئة الزراعيةتالؼ كتباي  احليوانات كالوباتات كالكائوات احلية الدقيقة كاحلشرات كغريها م  الكائواخهو  -2
ك أك غػري مباشػرة  يف الغػياء أنػواع ادلسػتحد ة بصػورة مباشػرة عػي بػاألم  الغػيائي كيشػمل مجيػ  األت ليا يرتبط التووع البيولوجي الزراتب هامة للغياء كالزراعةكتع

مسػاؾ يػاة البيػة لػا يف ذلػ  األفػة كاحلليشػجار كبػالالت احليوانػات األعػالؼ كاألصواؼ اااصيل كاألأ)يغطي  ك علع للحيواناتأالزراعة بواء كغياء بشرم 
 نواع البكضيا(. أوات احلية الدقيقة مثل الطحالذ ك كالرخويات كالطيور كاحلشرات كالفطريات كاخلمائر كالكائ

ت علػػمل 01/2016/ 13 تدلوقػػ تػػاريخ زيػػارة ا  تhttp://www.fao.org/index_fr.htmسلػػاطر التوػػوع البيولػػوجي داخػػل الوبػػط الزراعػػيت   -
 دقيقة. 21:45السا ة 

http://www.fao.org/index_fr.htm
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خر اآل ر هو أ اإلنتاجالزراعية كزيادة يف  اآلفاتلمل بتخداـ ادلبيدات الزراعية للقلاء عايلا أحليويةت ك ا
اإلدارة ادلوجودة يف اايطت فتتدخل  علمل صحة الوباتات كم  ت تلوي  الضبة كالقلاء علمل احليوانات

 .1جل بحذ الضخيص حلماية التووع البيولوجي الزراعيأل

كلقد مو  ادلشرع موح ترخيص م  أجل ابتخداـ التعديل الورا ي علمل الوباتات إال ألغراض 
ذلدؼ محاية األصواؼ الوباتية إذا  خيص ذلات غري أنه يسحذ الضخيص فوران علمية زلددة فإنه يسمح بض 

 .2تعدل ابتعماذلا ألغراض أخرل غري تل  ااددة لوجذ القانوف

مياكية غري ادلصرح هبا ت الزراعية خاصة اليت ابتعمل  ادلواد الك كيعتب بحذ الضخيص للموش
اليت انقرة ت أك  ين خللق بالالت جديدة أك مشاهبة لػجلينتاجت أك ابتخداـ تقوية التعديل التحسل اإل

الغري مسموح هبا يف فضات الومو كالتكا ر كغريها م  االبتخدامات اليت دعل  اإلنتاجابتخداـ كبائل 
 تتخي بلطتها يف بحذ الضخيص كتوقيع الوشاط يف شكله ادلاق  أك الوهائي.اإلدارة 

داخل الوبط  ادلوش تدارية  أ واء بحذ الضخيص هة اإلص ادلرا ل اليت ختطوها اجلكفيما ؼل
الصواعيةت إال فيما ؼلص ادلدة القانونية  ادلوش تالزراعيت ال يوجد فرؽ بيوها كبل بحذ الضاخيص 

كمطابقة وجي الزراعي فيما ؼلص تصحيح اخللل ادلموو ة للموشأة ادلرتبط نشاطها بالتووع البيول
ادلوش ت الزراعية فضة قد تقارب إعطاء ت الصواعيةت فمثال يتو  نة بادلوشادلواصفاتت فتكوف طويلة مقار 

الصواعيةت بابتثواء األكبئة اليت تصيذ  ادلوش تالسوة ذل  العتبار أف خطرها يكوف قليل مقارنة ب
 الوباتات الزراعية كاليت كان  ببذ فيها فيتو التدخل بشكل فورم.

 للنشاط الفرع الرابع: دكاعي التوقيف النهائي 
بشكل فورم خاصة إذا اإلدارة اليت تتخيها  داريةاإليعتب توقيع الوشاط م  أخطر اجلزاءات  

محاية التووع البيولوجي أنه غلذ اتفاقية تعلق األمر يماية مكونات التووع البيولوجيت كلقد رهر يف نص 
خطرت أم قد يصل األمر إُف  د التدابري الالزمة م  أجل احلماية يف  الة تعرض هيه ادلكونات للاختاذ 

ادلو  م  شلاربة الوشاط كتوقيع ادلوشأة أك جهة معيوة ع  شلاربة الوشاط كبشكل  ائيت كتبلي  مجي  

                                                 
 .23ص  ت2009محاية التووع البيولوجيت مجهورية مصر العربيةت مارس اتفاقية التقرير الوطين الراب  ع   -1
 مو  كال م  ادلشرع اجلزائرم كادلشرع ادلغر  الضخيص ألجل القياـ بعمليات التعديل الورا ي. -2
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أصحاب ادلصلحة هبيا التوقيعت م  تعليل كامل ككاةح يف ك يقة التوقيع الوهائي األبباب اليت دع  
 هيا القرار.اختاذ إُف 

تصة قرار توقيع شلاربة الوشاط يف  االت متعددةت موها ما يرج  إُف ادلخاإلدارة يي  تتخي  
يرج  إُف  االت ت كموها ما )أكال( لتزاـ توفري العواية دلكونات التووع البيولوجيالوشاط السلالفة صا ذ 
 طرتعريض الواو اإليكولوجية للخما يعود إُف ت كموها ) انيا( كاألنواع األصواؼعدد يف التغيري كالتواقص 

 .) الثا(

 لتزاـ توفير العناية لمكونات التنوع البيولوجيأكال: مخالفة صاحب النشاط ال
ادلختصة م  أجل أخي ادلوافقةت دارية اإلإُف اجلهة  يقدـ صا ذ الوشاط قبل شلاربته له طلبان  

علمل  نية اليت غلذكتتلم  الرخصة ادلقدمة م  اجلهات اللابطة رلموعة م  الشركط كالتدابري القانو 
قد تلجأ مباشرة إُف اإلدارة هو ما يوةح بو يقة الرخصة ادلوقعةت غري أف  تلتزاـ هباصا ذ الرخصة اال

لتزاـ هيا الشخص أك اجلهة لتل  الشركط كاللوابط القانونيةت أم سلالفته اتوقيع الوشاط يف  الة عدـ 
 . 1لشركط الرخصة

الوشاط غلذ أف تتلم  تعهد  ةوع شلاربةكفيما ؼلص محاية التووع البيولوجي فإف الرخصة مو  
يكولوجيةت فبعض الوشاطات تارس ألصواؼ الوباتية ككيا موائلها اإلحلاؽ ةرر باألنواع احليوانية كاإبعدـ 

أك بعض ادلوائل احلرجةت بالتاِف  نقراضبالقرب م  مكاف تواجد بعض احليوانات كالوباتات ادلهددة باال
كاجذ احلفاظ علمل بقاء هيه األنواعت أما  هعتباراتاط أف يل  يف ا ذ ادلشركع أك الوشكجذ علمل صا

 .2تقـو مباشرة بسحذ الرخصة موه كتوقيع الوشاطاإلدارة فإف اعتبار إذا قاـ لماربة نشاطه دكف أم 
لتزاـ صا ذ ادلشركع أك الوشاط بأنه َف يلتـز بتوفري السبل الكفيلة بعدـ ااإلدارة أما ع  معرفة  

 صاء الدكرية اليت تقـو هبا كل فضةت  تات كادلوائلت ع  طريق عمليات اإلاحليوانات أك الوباحلماية هيه 
كما أف جلاف الرقابة تقـو بزيارات ميدانية يتو م  خالذلا تفقد الوة  كمعرفة مجي  ادلتغريات كفقا 

 .3ع  طريق تبليغات ادلواطول أيلان يكوف ذل  دلقايية كمعايري قانونية كاةحةت 
                                                 

1-Florent Romagoux, op Cit, p 514.   
2- Ibid, p 517. 
3- Ibid, p 519. 
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 األصناؼ كاألنواع عدد اقص فينيا: حالة التغيير كالتثان
تقـو بتوقيع الوشاط مباشرة إذا رأت أف األعداد احلقيقية جملموع األصواؼ كاألنواع اإلدارة 

الوباتية كاحليوانية يف تواقص    كلو َف يك  الوشاط اخلاص بصا ذ الرخصة هو السبذ يف هيا 
بتوقيع مجي  األنشطة اليت تارس يف تل  الفضة كيف تل  ادلوطقة  تقـودارية اإلالتواقصت أم أف اجلهة 

   يتسم ذلا معرفة السبذ الرئيسي كراء هيا التغيري كالتواقص اليم م  ااتمل أف يكوف أ د 
 .1الوشاطات هو العامل الرئيسي يف التغيري

ت كلو يف تل  الفضة إف  الة التواقص أك التغيري لو دها كافية يف كة   د للمماربة الوشاطا
 صاء إليت حلقها اخلطر م  أجل تصاؿ مباشرة لوطقة اتقـو اللجاف العلمية ادلختصة باالالزمويةت ك 

األنواع احليوانية كاألصواؼ الوباتية اليت تعرة  للتواقص أك التغيريت كم  مثة تشخيص الوة  دلعرفة 
التدابري  اختاذباشرة كبصفة مستعجلة م  أجل القرار م اختاذاألبباب الرئيسة كراء هيا التغيريت ت 

 .2األبابية للسيطرة علمل الوة 

كيف هيه ادلر لة يتو توقيع الوشاط اليم رلا يكوف ببذ مباشر أك غري مباشر للتواقص 
كفقا لقرار مسبذ تقـو اإلدارة فإف  ختفاءأبباب االؿ تبل أف هيه ادلماربات هي م  كالتغيريت كيف  ا

احلاؿ إُف ما كاف إعادة لزاـ ادلتسبذ يف ذل  بإة أك مو  شلاربة ذل  الوشاطت م  ادلوشأنشاط يقاؼ إب
 .3بتدراؾ الوة ك دف  التعويلات الالزمة م  أجل إعليه أ

قضاب م  هيه ادلوطقة    تستعيد  االهتا يف هيه احلالة أنه ال غلوز اإلاإلدارة كقد تعل  
يعية تتجدد لو دهات غري أنه يف الكثري م  األ ياف فإف اجلهات أف العواصر الطباعتبار الطبيعية علمل 

طالؽ أنواع سلتلفة م  احليوانات إدلوطقة م  جديد كالقياـ بعمليات تأهيل اإعادة ادلختصة تعمل علمل 
 .4كزرع أنواع جديدة م  الوباتات اليت تتالئو م  الطبيعة اجلغرافية كالفزيائية للموطقة

 
                                                 

1- Florent Romagoux, op Cit, p 415.          
2  - Ibid, p  474 . 

 .154ص  مرج  بابقت ماجد راغذ احللوت -3
 .25ص ت مرج  بابقرملاف زلمد بطيخت  -4
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 للخطر يكولوجية اثالثا: تعريض النظم 
الوااـ اإليكولوجي هو أ د العواصر الرئيسية للتووع البيولوجي كيتصل بتحقيق التوازف للوااـ 
البيئي كيف  الة تعرةه للخطر فإف مجي  مكونات الوااـ البيئي تتعرض هي األخرل للخطرت كقد تكوف 

للكائوات الوباتية  لوق  يكوف موئالن ادلشاري  كبواء ادلوش ت كيف نفة ا قامةإلمكاف اإليكولوجية الواو 
كاحليوانيةت ليل  كجذ مراعاة التووع ادلوجود بداخله كعلمل صا ذ الوشاط أك ادلوشأة أف يتخي احليطة 

 .1كاحلير أ واء شلاربته للوشاط

غري أنه يتو توقيع الوشاط يف  الة تعرض هيا الوااـ للخطر بفعل ادلماربات اليت تق  بداخلهت 
تتخي مجي  الوبائل القانونية كادلادية يف مو  ككة   د للمماربة الوشاط اإلدارة غلعل األمر اليم 

كان  طبيعته داخل هيا   قرار لو  شلاربة أم نشاط أيان اختاذ بداخله كعلمل الفورت كيف بعض األ ياف يتو 
 . 2ادلكاف كبشكل  ائي

دلماربات اليت تقـو هبا ادلوش ت يكولوجي للزكاؿ أك التلرر م  أخطر اكيعتب تعريض ادلوئل اإل
كتتخي   تماؿ كقوع اللرر بريعة جدان ابعد اإلدارة فعل  أك أصحاب ادلشاري  أك األشخاصت كيأب رد

أف ادلوئل ػلمل الكثري م  العواصر ادلكونة للوااـ البيئي  اعتبار التدابري التحفاية ادلواببة دلو  ذل ت علمل 
 ككل.

  جي المالي لحماية التنوع البيولوجي العال التدخل المبحث الثاني:
ليات عالجية مالية تفرةها الدكلة كوبيلة آتوجد اِف ادلغري إُف جانذ التدخل العالجي 

ية اليت تة القتطاعات ادلك االأت فالعقوبات ت كهي ما تعرؼ بالوااـ اجلبائيللحفاظ علمل التوازف البيئي
ت كما لعواصر التووع البيولوجي  يف  قيق احلماية الالزمةاليمة ادلالية لألشخاص كادلابسات ذلا دكر كبري

ت ُف  التها اليت كان  عليهاإعادهتا إك اإليكولوجية كباط األب اليت حلق تعويض اخلسائر يف تساهو 
تطبيقات التووع البيولوجي )ادلطلذ األكؿ(ت كإُف كبوتطرؽ يف هيا ادلبح  إُف اجلباية البيئية أداة حلماية 

 )ادلطلذ الثاين(. لبيئة يف محاية التووع البيولوجياجلباية ا
 

                                                 
1- Michel Durousseau, Philippe Billet, op Cit, p128. 

 .25ص ت مرج  بابقملاف زلمد بطيخت ر  - 2
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 كؿ: الجباية البيئية أداة لحماية التنوع البيولوجيالمطلب األ
ما يتو  كصيانة مكونات كعواصر التووع البيولوجيت بوابطة حلماية تتوافق اللريبة البيئة كوبيلة

 ككل م  ؽلارس نشاطه طبقان ت كادلشاري   ادلوشفرةه م  ربـو كةرائذ علمل أصحاب ادلابسات ك 
)الفرع األكؿ(ت كيف عالقة  ة يف محاية التووع البيولوجييللريبة البيئكبوبح  يف أعلية الللوابط القانونيةت 

 ماية التووع البيولوجي )الفرع الثاين(.ياللريبة البيئة 

 في حماية التنوع البيولوجي البيئية جبايةلا ىميةأ كؿ:األ الفرع
م  خالؿ فرض  ت1اللريبة لتغطية برام  محاية البيئةفكرة  يف اجتماع كيتو كر أل اد اقر اإلأ
طبيعية كموارده اللبيئي كعواصره الوااـ ا كصيانة مايةحل مابسات تويل مالية إنشاءك  اللرائذالربـو ك 

تالؼ إصحر كاجلفاؼ ك ادلواخية كالت احلرارم كالتغريات  تباساإل مقاكمةك  2البيولوجيةك  اإليكولوجية
 وؿ مدل التزاـ الدكؿ يف التغطية   مريكيكر  كناريه األاأل اجلانذقد  ار نقاش  اد بل الغاباتت ك 

هيا اجلدؿ  ككيا التزامها يف مساعدة الدكؿ الوامية يف مسألة التكوولوجيا احليويةت تادلالية للمشاري  البيئية
البيئية  تبين اجلباية  إُفكركبية األالدكؿ جتماعت لك  رغو هيا بع  يف ادلشهد اخلتامي لإل  سمهمت 
 ديد اللريبة ُف فكرة اللريبة البيئية )أكال(ت ك كعليه بوتطرؽ إ ت3بلوب شليز حلماية البيئةأأ س  ك

 ) انيا(ت كمبرات اللريبة البيئية ) الثا(.  البيئية

 

 

 

 
                                                 

صػػالح الػػواو اة تػػوقري الدعامػػة ادلاليػػة مػػ  أجػػل محايػػة التوػػوع البيولػػوجي بشػػكل صػػريح إُف تبػػين اجلبايػػة البيئيػػةت غػػري أ ػػا أشػػارت إُف ةػػركر اتفاقيػػة َف تشػػري  -1
ت كما نص  علمل كجوب توفري مبال  مالية حلماية التووع البيولوجي م  أم احلياة البية كالبحرية إُف  التها األصلية يف  اؿ أصاهبا ةرر اعادةيكولوجيةت ك اال

 .السابق ذكره ت163-95 رقو ربـوادل محاية التووع البيولوجيتاتفاقية خطرت ديباجة 
2 -Taxes environnementales dans l’UE, Eurostat communiqué de presse, 205/2015-25 novembre 
2015, p 01. 

 .99مرج  بابقت ص قت كماؿ رزي-3
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 ةيالضريبة البيئ : فكرةكالأ
بلركرة  مل دف  اللرائذ كالربـو لدكؿ ابيولوجي ية التووع الماحلطراؼ ماتر األ ألـزلقد 

ادلاِف حلماية كصيانة مكونات كعواصر  ءع  الوشاطات ادلماربة م  طرفهوت ألجل تغطية العذ اجلبائية
 .1البيولوجي التووع

)تلو ي( هو م   بيئيان  يرتكز علمل قاعدة أبابية اليم ػلدث أكثر ةرران  2مبدأ اجلباية البيئية إفٌ 
يسببه التلوث م  سلاطر هتدد التووع الوباب كاحليواين  رتبط لااه ةرائذ أكثرت هيا ادلفهـو تفرض علي
التلوث اليم يكوف بعفل التووع البيولوجي  مكونات التواقص يفإُف  صائية تشري رقاـ اإلف األأالبيما 

ت علمل بصفة عامة ةكادلشاري  البيئية الكبل اليت تأ ر علمل ادلوارد الطبيعي باخلصوصمصدره صواعي 
كثر م  ما تستعمله ادلابسات الصواعية الكبل م  مواد ةارة يياة الوباتات كاحليواناتت كاألاعتبار 
بعادها ع  اايط إالكبل تكوف خارج البيئة العمرانية هبدؼ  3ف بعض ادلصان  كادلشاري  الصواعيةأذل  

بشكل مباشر علمل ادلوارد  اخلارجية شلا تا رالبشرم    ال يتعرض دلخاطر صحيةت فتوشئ يف البيئة 
 . 4 ر بليب علمل هيه ادلوارد ليصل تأ ريها لإلنساف بطريقة غري مباشرةأفتلحق  البيولوجية اايطة هبات

                                                 
الو يقػػػػػة رقػػػػػو ت 2012كتػػػػػوبر أ 19-8دلاليػػػػػةت  يػػػػػدر آبػػػػػادت اذلوػػػػػدت ليػػػػػة اجتماعػػػػػه احلػػػػػادم عشػػػػػرت اآلاالتوػػػػػوع البيولػػػػػوجي يف اتفاقيػػػػػة مػػػػػاتر األطػػػػػراؼ يف  -1

UNEP/CBD/COP/DEC/XI/5 06ت ص 2012ديسمب  5ت. 
تاكات كةرائذ  فيزيةت كاات تتلم  ةرائذ كربـو جراء ية اليت ذلا تأ ري علمل البيئة كهيه اإلات اجلبائجراء  ا رلموعة م  اإلأتعرؼ اجلباية البيئية علمل  -2

كو ػا ب نبعا ػات(اكخػدمات كدهيػزات ك ات اجلبائيػة الػيت يتسػو كعائهػا )موتوجػات جػراء  ػا مجلػة مػ  اإلأقتصػادية علػمل رفتها موامة التعاكف كالتوميػة االكما ع
بسػكرةت جامعػة زلمػد خيلػر  تقتصػادية كإداريػةااجلزائػرت أيػاث مسعودم زلمدت اجلباية البيئة كػأده لتحقيػق التوميػة ادلسػتدامة يف ت ذات تأ ري بليب علمل البيئة

 .51ص  مرج  بابقتت 2014جواف ت 15العدد 
ف يػدفعوا مبلغػا معيوػا أصػحاب ادلشػاري  أ  فقوا مػات..لقد ا ... علمل  د التصريح اليم أدُف به 2002اين بوة كما عرفها كزير البيئة اجلزائرم شريع رمح  -

شػػراؼ ت التأهيػػل البيئػػياإعػػادة مػػل تكػػاليع بطريقػػة مػػا يف   ايسػػاعلو هتو احلػػد ادلسػػموح بػػه  ػػ  ذا دػػاكزت سلالفػػاإاؿ ناػػري مػػا يقومػػوف بػػه مػػ  تلويػػ  مػػ  ادلػػ
ت ص  2013بػوة  12العػدد  ت كرقلػةت اجلزائػرترللػة البا ػ ( ت 2011-2001) العشػرم بػضاتيجياالطػار قتصػادم يف رػل االابراهيوت البيئة م  مواور إ

10. 
  تو دة ادلادية القاعدة اللريبية )أك ككيل م  ك دة ادلادية( م  شيء له تأ ري بليب معل  ب  علمل البيئة  ال ا   أكر  علمل  اد األكعرفها اإل -

-Taxes environnementales dans l’UE, Eurostat communiqué de presse, 205/2015 – op Cit, p 08. 
وقائيػة ا كما تثل ادلشػاري  الة) ادلوتجات اخللراء( اليت تلر هبُف توفري موتجات نايفإئة هتدؼ ك اخلدمية ادلرتبطة بالبيأنتاجية بتثمارات االا هي تل  اال -3

ك يف معاجلة مشاكل نلوهبات بػواء  كػاف ذلػ  يتعلػق أ  ملو تها لتخلص ملليت تلوث ك تل  اأردها ك نلوب يف مواأك تدهور ألتجوذ  دكث تلوت بالبيئة 
ص  ت2003مصػرت القػاهرةت  شػر كالتوزيػ ت ولطػراد البيئػة كمداكلػة البطالػةت دار غريػذ شػوحت األزيوػذ صػاٌف األت علػاالاإك البيئػة اخلارجيػة أبالبيئة داخل ادلوػزؿ 

22. 
4  - Taxes environnementales dans l’UE, Eurostat communiqué de presse, 205/2015, op Cit, p  10 . 
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 البيئي عتماد تكوولوجيات عدكة للوااـا م ة عقوبة علمل تدمري البيئة تعتب اجلباية البيئة لثابك  
وف بأ رهات ما ت كعليه كلما كان  اللرائذ أكب كلما أ ة ادللو ة خاصةككل كالتووع البيولوجي بصف

رتكزة علمل التكوولوجيا ادللو ة كتغيري بعض السلوكيات نتاجية ادلاإل ادلماربة أباليذ غلعلهو يغريكف
ت لك  يف ادلقابل توجد لبيئةت اليت عادة ما تكوف مكلفةعتماد تكوولوجيات صديقة لاكالبح  يف ببل 

كتساب تل  ا ا بغية  ليع الباهاة اليت يتحملو  ا أف ختفع عوهو كطأة التكاأبائية اليت م  شفز اجلاحلوا
كتساب تل  ا تكلفة  ةمحل اعفاء كلما كاف دلدة أطوؿ كلما إلالتكوولوجيات غري ادللو ةت ت أف ا

 .1التكوولوجيات م  مركر الزم 

سلتلفاف  فكةعية صعبةت فهما شيئا الطبيعية رعواصبل اللريبة كال لعالقةا إقامةفلقد فرض كاق  
اللريبة  هو اليم يتلم   كالصواعي كموفصلل م   ي  ادلفهـو كادللموفت فالبعد االقتصادم تامان 

األنامة كاق  مفركض يف عدـ التخصيص أصبح  بدأغري أف األخي ل تكأباس كغاية يف نفة الوق 
بقاء البعد بتدامة ك اقتصادم ادلكفوؿ با اذلدؼ االكذلأ يف ؼهدارلموعة األلتحقيق ذل   تادلالية احلديثة

 ادلهددتعرؼ خطر التلوث  ت كم  ذل  هدؼ  قيق احلماية الكافية للبيئة اليتكُفعلمل طبيعته األ البيئي
 لسبلدكف البح  ع  ااإليكولوجية دائه لوريفته أصلية ك ـ البيئي كالبقاء علمل طبيعته األبتدامة الوااال

ت فاهر ما يسممل باجلباية البيئيةت  ي  أنه َف كالغرامات السالبة للحرية جلزائية كالعقوبةبطبيعتها اادلعركفة 
ت إذ طبق ألكؿ مرة يف الواليات ادلتحدة يتو اللجوء إُف كبائل التحفيز اللرييب حلماية البيئة إال  ديثان 

إذا اإليكولوجية الربـو  ف عفاء جزئي أك كلي م  دإكيهدؼ هيا الوااـ إُف  1967األمريكية بوة 
  .  2لتدابري ادلتعلقة لكافحة التلوثمتثل  ادلوشأة ادللو ة إُف اا

عركؼ ادلم  يتحمل عبئ التلوث البيئي كهو ه نأجتماعية مبدأ العاـ كما تليه العدالة االلل فوفقان 
كالتومية كيعين ادم قتصم  طرؼ موامة التعاكف اال 1972وة اليم طرح ألكؿ مرة بت 3بادللوث يدف 
ات مو  كمراقبة كتوايع البيئة اليت تقررها إجراءف يتحمل تكاليع ادلتعلقة بأف ادللوث غلذ أهيا ادلبدأا 

                                                 
 .12شراؼ إبراهيوت مرج  بابقت ص  -1
 .554ص  دكر اجلماعات االية يف محاية البيئةت مرج  بابقت أمحد لكحلت -2
 .53ت مرج  بابقت ص زلمدمسعودم  -3
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ف الوفقات اليت تفرةها الوقاية م  التلوث كزلاربته يتحملها أكؽلك  تعريفه علمل ت لطات العامةاالس
 .1ُف مكاف عليهإه عادتإُف صيانة الوة  الطبيعي ك إلو وفت كاليت توجه ادل

 االيمف  طار التومية ادلستدامة للملوث يدإزائرم يف قانوف محاية البيئة يف كقد تطرؽ ادلشرع اجل
ت نفقات كل حلاؽ اللرر بالبيئةإف يتسبذ يف أك ؽلك  أحمل لقتلاه كل شخص يتسبذ نشاطه تي

نص عليه  يلان أت 2صلية ا التها األ ُفإماك  كبيئتها األإعادة لوقاية م  التلوث كالتقليص موه ك تدابري ا
ف كل شخص يا ر علمل الوااـ البيئي كتووعه أاليم  دد لوجبه  1995ؿ مرة بوة ادلشرع الفرنسي ألك 

 .3ةرار اليت يتسبذ فيهامل تبعة األالبيولوجي بفعل نشاطاته اللارة يتح

ي  يرتكز توفيي أ كاـ ادلشرع ادلغر  يف قانوف محاية كابتصالح البيئةت ي كما تطرؽ له أيلان 
ادلادم كمبدأ ادللوث ادلادم يف  هيا القانوف علمل رلموعة م  ادلبادئ األبابيةت م  بيوها مبدأ ادلستعمل

كبالتاِف اختلع علمل ادلشرع اجلزائرم  ت4صلاز كتدبري ادلشاري  االقتصادية كاالجتماعية كتقدًن اخلدماتإ
تسمية ادللوث يدف ت كابتعمل ادلشرع ادلغر  ادللوث  يف التسمية أك ادلصطلحت  ي  ابتعمل األخري

علمل خالؼ ادلشرع اجلزائرم اليم  كم  جهة  انية ادلشرع ادلغر  َف يعرؼ هيا ادلبدأ م  جهةت ادلادم
 عطمل له تعريع خاص. أ

غري شامل  ان ناقص ان غري أنه تأبية فكرة اللريبة البيئية علمل أباس ادللوث يدف  يكوف تأبيس
ماربات كالوشاطاتت علمل اعتبار أف ادلخاطر اليت هتدد بقاء األنواع كاألصواؼ الوباتية كاحليوانية لكافة ادل

تتجاكز أبباب التلوث لتشمل مجي  الوشاطات األخرل الكثرية كالصيد غري القانوين ككل أفعاؿ اليبح 
البيولوجي ربط دف  اللريبة كالتشريد كاحلجز كاحلرؽ كغريهات كبالتاِف فإف ماتر األطراؼ حلماية التووع 

 .5كالربـو علمل مجي  الوشاطات كادلماربات اليت تشكل خطر علمل بقاء كابتمرار األنواع كاألصواؼ

                                                 
1- Taxes environnementales dans l’UE, Eurostat communiqué de presse, 205/2015 – op Cit, p 09. 

 ت السابق ذكره.10-03م  القانوف رقو ت 7فقرة  03ادلادة  -2
3  - Mireille Chiroleu-Assouline, «La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir 
réellement écologique ? État des lieux et conditions d’acceptabilité », revue de l'OFCE 2015/3 (N° 
139), p 132. 

 ت السابق ذكره.11-03م  القانوف رقو  ت02ادلادة  -4
 .08لية ادلاليةت مرج  بابقت ص احلادم عشرت اآل اجتماعهالتووع البيولوجي يف اتفاقية ماتر األطراؼ يف  -5
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  تحديد الضريبة البيئيةثانيا: 
 عتمدت التشريعات الداخلية علمل العديد م  ادلعايري ادلتعلقةايما ؼلص  ديد هيه اللريبة فقد ف

دلبل  اليم يفرض علمل هو ذل  ات فك مقدارهاأباس بعرها ألبيئية علمل بأباليذ  ديد اللريبة ا
 :1عتمدي  م  قبل التشريعات البيئيةبلوبل مأ داث التلوثت كهواؾ إادلتسبذ يف 

غري    لو تغيري يعتب ذل  ادلعدؿ اليم ال يت ساس السعر الثابت:أكؿ على لوب األساأل - 1
 .ة م  قيمة الوعاء اللرييبمة  ابتم  ديد قيأالوعاء اللرييبت 

اعد الوعاء تعتمد تصاعد اللريبة م  تص :ساس السعر التصاعدمأسلوب الثاني على األ -2
العدالة كيف  الة اللرائذ البيئية يتو  ديد هيا الووع م  اللرائذ  أقضاب م  مبداللرييب كهيا يتيح اإل

 لوث م  التكاليع احلدية دلكافحة.سببه التعود الوقطة اليت تتعادؿ فيها تكلفة اللرر اجلدم اليم ي

 الضريبة البيئية  تمبررا ثالثا:
بتدع  البح  ع  احللوؿ دلواجهتهات كم  اة كتراكمها خلق مشكلة كبريةت ييئكثرة ادلشاكل الب

ةرار األم  تقليل العلها أهداؼ تحقيق العديد م  األلاحللوؿ هو فرض ةريبة بيئية تسعمل بل هيه 
لبيئيةت كال صحاب ادلشاري  اللخمة بااافاة علمل العواصر اأتدامة م  شعور قيق التومية ادلس ة ك يالبيئ

القلاء علمل ادلشاكل البيئية  فقطت يرادات ادليزانيةإة تدعيو ييعتب الغرض م  فرض اللريبة البيئ
 :2كمعاجلتها

  د شلك  كفقان  قصملأُف إلوث ية تدف  ادللو ل لتقليل التاللريبة البيئ ضرار البيئية:تقليل األ -1
قل أتقليل التلوث الوات  عوها بوفقة ادلشركعات تستطي   فالكثري م  تالوايفة اإلنتاجبتخداـ طرؽ ال

نتاجت كهيا علمل عكة ادلشاري  يف اإل هابتمرار اواصلة ك ادلادلشركعات شلا يتيح ذلا مقارنة بغريها م  
علمل بقاء  تلوث شلا يوعكة بلبان قويات الالزمة للحد م  البتخداـ التاقل قدرة علمل كاأل كثر تلويثان األ
لقريبة م  ادلوق  اخلاص بادلشركعت فاللريبة ااإليكولوجية كاحليوانية بسبذ تلوي  الواو  نواع الوباتيةاأل

                                                 
 .80ص  سونة عبد الغينت احلماية القانونية للبيئة يف إطار التومية ادلستدامةت مرج  بابقت  -1

2-Pauline Gandré, Camille Sutter « La crise économique: une opportunité pour réformer la fiscalité 
? », Idées économiques et sociales 2010/2 (N° 160), p 30. 
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نه ؽلك  التحكو بكل بهولة يف  ديد بعر أجلة الواقعية للمشاكل البيئيةت ك كثر كفاءة يف ادلعاأالبيئية 
 .1غراض البيئيةمرف يسهل التحكو فيه لتحقيق األ بلوبأ هيختالفها فايسذ ادلواطق ك بة اللري

تشمل اللريبة البيئية  قيق التومية ادلستدامة م  خالؿ ااافاة علمل  :تحقيق التنمية المستدامة -2
جياؿ ساس بقدرة األجياؿ احلالية م  توزيعها العادؿ دكف ادليعية كالتووع البيولوجي لصاٌف األادلوارد الطب

بتهالؾ م  جهةت كاال اإلنتاجالوار يف طرؽ إعادة خالؿ  ذل  م  ا م  هيه ادلواردتادلستقبلية يف  قه
لبيئة ماية احلدف  هيه الربـو  صحاب الوشاطات ادللو ة يفأجبار إادلوارد ادلوجودةت م   ابتهالؾكترشيد 

 .  2طار التومية ادلستدامةإيف 

 التنوع البيولوجي بحمايةة يالبيئ جبايةال قةعال: نيالفرع الثا
ه م  تووع بيولوجي م   ار كما تتلموأم  غابات كجباؿ ك اإليكولوجية ختالؼ الواو اف إ

وية نواع كالومط اليم تتغري به البدكار البيئية اليت تفرةها هيه األنواع يف مواطق معيوة كاأل ي  عدد األ
نامةت ذلا مليات اليت  دث بل كةم  هيه األافية لا يف ذل  العختلف  ادلواطق اجلغر اما الووعية كل

عي طبيعة التووع البيولوجي قتصادية للدكؿ تراف سلتلع السيابات االأقتصادية يي  عالقة بالقيو اال
خاصة الزراعي بووعيه الوباب كاحليواين اليم يعد جزء م  ج ا اإلنتاليت ترتكز علمل زيادة  تقليمهاإداخل 
يف االعتبار  أخيي ت كما تى هيا ادلورد الطبيعييعتب ببذ رئيسي يف تومية بيل  كهو  تالقومي الدخل

يدف  يماية التووع  عالقة مبدأ ادللوثةت كبودرس يادللوث الداف  اليم تتأبة عليه اللريبة البيئ
 ثا(.) ال ةياللريبة البيئ كركائز) انيا(ت  توزي   صيلة ادللوث يدف )أكال(ت ك  البيولوجي
 

 الملوث يدفع بحماية التنوع البيولوجي  أكال: عالقة مبدأ
إف اللريبة البيئية أبلوب  دي  الوشأة جاء نتيجة كثرة التلوث م  أصحاب ادلشاري  الكبل 

لته لكونات التووع البيولوجي غري مباشرة كقد تة عوصر م  صً ليتوابذ م  مبدأ ادللوث يدف ت فى 
يف ما يتعلق  ية ادلتمثلة يف تلوث ادلوئل أك مسك  التووع الوباب كاحليواينت كأيلان عواصره يف ادلر لة األكل

                                                 
اػػاـ القػانوين حلمايػػة البيئػة يف رػػل القػانوف الػػدكِف كالتشػػري  ليػػة حلمايػػة البيئػةت مداخلػػة ألقيػ  يف ادللتقػػمل الػدكِف  ػػوؿ الو ونية بػػ  طيبػةت اجلبايػػة البيئيػة كصػ -1

 .08قادلةت ص ت 1945مام  08عة ت سلب الدرابات القانونية البيئيةت جام2013ديسمب  10ك 09اجلزائرمت يومي 
بػو بكػػر بلقايػد تلمسػػافت العػػدد أكليػػة احلقػوؽ جامعػػة ت  يئيػػةت رللػػة العلػـو القانونيػػة كاإلداريػة يلػيش شػػاكش بشػريت محايػػة البيئػة عػػ  طريػق اجلبايػػة كالربػـو الب -2
 .136ت ص 2003كؿت األ
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باألكباط ادلستقبلةت شلا يعين ارتباطه بااهرة التلوث اليت تعتب م  األبباب الرئيسية لااهرة التغيري 
 .1كاالختفاء يف مكونات التووع البيولوجي

ليات آقتصادية كجذ احلفاظ عليه لوجذ افوائد  ققه التووع البيولوجي م ُف ما ػلر إكبالوا
بتدامته كتوميته كاحلفاظ عليهت فاجملاؿ الصواعي يعتمد بشكل كبري علمل اجل أتشريعية كمادية معيوة م  

قتصادية بشكل كبري علية االنواع احليوانيةت كزادت األخاصة ادلوتجات الزراعية كتعدد األادلوارد البيولوجية 
 صبح التووع البيولوجيأكرف  قيمة اااصيلت ذليا ج ا اإلنتتخداـ التعديل الورا ي لزيادة بايف  ءعود البد

 .2قتصادية للدكؿمدم  يف مجي  السيابات اال

صبح  أالتووع البيولوجي خاصة يف مر لة صبح م  اللركرم ربط اجلباية البيئية يماية أذليا 
 تنتاجكِف للصواعة كاإلأاتات كاحليوانات كمصدر علمل الوب مجي  ادلوش ت الصواعية تعتمد بشكل كبري

ادللوث الداف    أتصادية اليت تدعو بلركرة دم  مبدقاالففرض اللريبة كالربـو تعتب م  التطلعات 
 .م يشكل ةغط علمل ادلوارد الطبيعيةك معوو أف يتحمله كل شخص طبيعي أقتصادم غلذ ا كعذء

 ثانيا: توزيع حصيلة الملوث يدفع 
العديػػد مػػ  التصػػورات الواريػػة الػػيت يػػتو مػػ  خالذلػػا كيفيػػة تقػػدير  العلػػـو االقتصػػادية  قض ػػلقػػد ا

ؿ بػتغالامػ  خػالؿ تكلفػة اإليكولوجيػة مر بالربو علػمل ادلػوارد ذا تعلق األإيدف ت فكتوزي   صيلة ادللوث 
تو مػ  واصػر يػقتصػادية ادلسػتدامة فقػد نصػ  علػمل  ال ػة عبعػاد التوميػة االأادلورد الطبيعي الػيم يعتػب مػ  

 : 3خالذلا تقدير هيه التكلفة
 بتغالؿ ادلورد الطبيعيتاقتالع ك التكلفة اذلامشية ال -
 اإليكولوجية بتغالؿ هيا ادلورد الطبيعي كتدهور الورائع االتكلفة اذلامشية لألةرار الوادة ع   -

 كادلواخية للغابة مثالت
  .جياؿ القادمةالتكلفة اذلامشية للياع ادلورد غري القابل للتجديد لأل -

 
                                                 

 .09صونية ب  طيبةت مرج  بابقت ص  -1
2  - Pauline Gandré, Camille Sutter, op Cit, p 35. 

 .89ت مرج  بابقت ص اجلزائريات القانونية حلماية البيئة يف لاآلكناس ػليت  -3
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 ثالثا: ركائز الضريبة البيئة 
ترتكز اللريبة يف محاية التووع البيولوجي كصيانية يف  ال ة ركائز قوية كمتيوة تربط محاية التووع 

 : يف ية للمابسة كاليت تتمثل عمومان قتصاداالالبيولوجي م  التومية 

قتصادية ككة  ادلاؿ الطبيعي يف التوقعات االأس إٌف داهل تقييو ر  :البيئية للضريبةا دارة صرامة  -1
ك التطور علمل أية قتصادالية يف مجي  مرا ل بري ادلابسة االوماذج كالتقييمات ك ليل اللريبة البيئ

بتثمارية  كومية إقد يادم إُف بيابة عامة كقرارات ت كالتووع البيولوجياإليكولوجية مستول الواو 
م   كاب  ذلواء كادلاء كادلوارد البيولوجية كبالتاِف تا ر بلبان علمل نطاؽتادم إُف تفاقو تدهور الضبة كا

بتثمار يف رأس ادلاؿ الطبيعي كتشجي  إلت كعلمل ضلو معاكة فإف ا1جتماعيةقتصادية كاالاال األهداؼ
قتصادية لورائع كػلميها كيعزز التومية االؽلكوه أف ؼللق ا بابية للتووع البيولوجيهداؼ األتطبيق األ

 .2يات الطبيعية كادلوارد اجليويةقتصادية غري مستغلة م  العملاياٌم  كيل  فرصان ك 

ف تدم  يف بياباهتا اللريبة مجي  الوشاطات أة يف مجي  القطاعات يالبيئاإلدارة فيجذ علمل 
علمل  ونان مابسة قانس ادلاؿ الطبيعيت يي  يتو فرض ةريبة أر  ابتمراراليت ذلا تأ ري علمل  بتثماريةاإل

محاية ادلوارد الوباتية كاحليوانية ذليا يعتب الوااـ    فيما يتعلق بادلشاري  اليت ذلا تأ ري علمل هيه ادلشاري ت 
 التووع البيولوجي. دلكونات اـ و اللرييب نااـ 

بتوفاذ رأس اتواجه األبر ادلعيشية الفقرية خصوصان يف ادلواطق الريفية نقصان نادنا ع  خفض الفقر:  -2
يكولوجية معٌيوة يف الدخل كالتأمل ةد إعتمادها ادلرتف  علمل خدمات ناو االطبيعي بسبذ  ادلاؿ
عواصر اإليكولوجية او ادلستدامة للواإلدارة كيوبغي أف يكوف  فظ التووع البيولوجي ك كقات الصعبةت األ

تفق عليها دكلينا ؼ ادلت كادلساعلة يف األهدا3م  الفقر كادلساعلة يف التومية بضاتيجيات احلدإأبابية يف 
                                                 

تعراض التقػػػػػدـ ااػػػػػرز يف توفيػػػػػي بػػػػػات 2-11جتماعػػػػػه احلػػػػػادم عشػػػػػرت مقػػػػػرر ااتفاقيػػػػػة التوػػػػػوع البيولػػػػػوجي يف ألطػػػػػراؼ يف ادلقػػػػػررات الصػػػػػادرة عػػػػػ  مػػػػػاتر ا -1
ت 2012أكتػػوبر  19إُف  8بػػضاتيجيات كخطػػط العمػػل الوطويػػة  للتوػػوع البيولػػوجي كأنشػػطة دعػػو بوػػاء القػػدرات ذات الصػػلة ادلقدمػػة لألطػػراؼت اذلوػػد مػػ  اال

UNEP/CBD/COP/DEC/XI/2 22ص ت. 
اإليكولوجيػة  قتصػاديٌات الػوياو اموجز دميعي لوه   تقتصاديٌات الطبيعةاتعميو  (تTEEB) 2010اإليكولوجية  كالتووع البيولوجي  قتصاديٌات الوياوا -2

 .08مو ادلتحدةت ص بتوتاجاهتا كتوصياهتات برنام  األا(  ك TEEBكالتووع البيولوجي )
إبػػضاتيجية التوػػوع البيولػػوجيت اتفاقيػػة جتمػػاع العاشػػر دلػػاتر األطػػراؼ يف يولػػوجيت ادلقػػررات ادلعتمػػدة يف االتعلقػػة بػػالتووع البادلتفاقيػػة مػػاتر األطػػراؼ يف اال - 3

ك يقػػػػػػػػػػػػػػػػة ت 2010كتػػػػػػػػػػػػػػػػوبر أ 29ُف إ 18ت ناغويػػػػػػػػػػػػػػػػات اليابػػػػػػػػػػػػػػػػاف 3-10ادلقػػػػػػػػػػػػػػػػررالثال ػػػػػػػػػػػػػػػػة / تفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػة  شػػػػػػػػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػػػػػػػػوارد لػػػػػػػػػػػػػػػػدعو  قيػػػػػػػػػػػػػػػػق أهػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ اال
UNEP/CBD/COP/DEC/X/3 13ت ص. 
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لأللفيةت كأف يكوف كيل  هدفان لسيابات خفض الفقر علمل ادلستويل الوطين اإلظلائية مثل األهداؼ 
بيئية اذلدؼ م  كرائها توايو  بتهالؾ كفرض ةريبةكاإلج ا اإلنت بل كلفة ل  لوازنةكااليت كذ

 .1س ادلاؿ الطبيعيأفاذ ادلطلق لر بتوبتهالؾ كعدـ االاال

رض الوقص يف التووع البيولوجي تكاليعى شخصية كمجاعية علمل الصحة كالدخل كاألم  يف
رص  فظ ادلوارد العمل الفردم كجوانذ أخرل كثرية م  جوانذ الرفاهيةت كعلمل ضلو معاكة تشمل في 

دارة االصحة إيف زلاببة احلكومات كالشركات ع  لتحسل نوعية احلياة ككيل  شلاربة  ق ادلواطول 
مةا اليت ييعد رأس ادلاؿ الطبيعي جزءان كبريان موها كاليت يراه  ادلواطووف كاجملتمعات عليها أبابان العا

2. 

بتخدامها ادلستداـ اك اإليكولوجية البيولوجي كالواو  فتقييو تكاليع كمواف   فظ موارد التووع
اب ادلرجانية للخطر فمعرفة أٌف الصيد ادلفرط يعٌرض بالمة الشع قتصادمتخطوات التحليل اال هي م 

داث  إاالية ل  يادم يف  د ذاته إُف كما يصا بها م  ادلواف  اليت تعود هبا الشعاب علمل اجملتمعات 
تشجي  علمل ادلماربات بتمرت األرباح قصرية ادلدل كاحلوافز احلكومية للاتغيري يف طيرؽ الصيدت طادلا 

زو تا ر علمل كترمجة تل  ادلعرفة إُف  وافت ية اإلنسافع البيولوجي يعزز رفاهفمعرفة أٌف التوو  العشوائيةت
 .  3دذ مواجهته - السيابية كالفويةم  الوا يتل -خرت كهيا  دو أالسلوؾ ك سوه أمره 

مدل عقودو   قتصاديوف علملعلمل عملو قاـ به اال TEEBكيعتمد الوه  اليم ترٌكج له درابة 
دارة التووع إرشادية يف عملية إقتصادم علمل أنه أداة يو االكثريةت كيف هيا الصدد غلذ أف ييوار إُف التقي

 .4ةيعلمل اعتبار التوجه االقتصادم لللريبة البيئ جي كلية علمل أنه شرط ميسبق للعملالبيولو 

يت كهو بعد  جتماعاقتصادم له بعد علمل التووع البيولوجي كالتطور االكهيا الربط بل ااافاة 
م   ت الفقرت التوزي  العادؿ للمواف تل م  مستويايقلتكاليت تاهر م  خالؿ الادلستدامة بعاد التومية أم  

                                                 
1  - Yann Arthus-Bertrand et Olivier تRio -20ت rapport du world watch institute sur l’avancée  vers  
une société durableت Ed de la Martinière, 2012,  p 441. 
2  - Ibid, p 443. 

 .08 صمرج  بابقت  تقتصاديٌات الطبيعةا(تتعميو TEEB) 2010كالتووع البيولوجي اإليكولوجية  قتصاديٌات الوياو ا -3
 .09ص  ادلرج  نفسهت -4
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هدافها أوجي يف محاية التووع البيولاتفاقية قرهتا أغلبها أت ك 1جتماعيادلابسات ذات التوجه االتطوير 
 قتصادية كالبيئية.جتماعية كاالاحلماية علمل سلتلع مستوياهتا اال لةأادلعركفة اليت تكفل مس

كيعتمد عليها يف نفة اإليكولوجية يا ر القطاع اخلاص علمل خدمات الواو  دكر القطاع الخاص: - 3
ت كهتديد ادلوئل بطريقة مباشرة للخطر الوق  بدرجات متفاكتةت شلا يا ر علمل سلزكف رأس ادلاؿ الطبيعي

ت يشٌكلها اللرر البيئياألعماؿ أف تدير ادلخاطر لا ػلفظ مسعتها كالوتيجة اليت دارة إكبالتاِف غلذ علمل 
كهي مسألة برزت بقوة غري مسبوقة يف  اد ة التسرب الوفطي األخري يف خلي  ادلكسي ت كيف نفة 

بتكار األخلر كالكفاءات البيئية كالتعاطي ادلبٌكر م  التكوولوجيا ق  صلد فرصنا جديدة ككاعدة يف االالو 
ض جباية بيئية تاهر ةركرة فر  ها التوايماتت كهواأك تتطلب زديادباماربات اليت يطلبها ادلستهلكوف كادل

س ادلاؿ أكؿ لر عتبارها ادلهدد األاصادية بقتماؿ الشركات الكبل كادلابسات االعأكبرية علمل برنام  
ديد بعر السوؽ م  جل  أقتصادم ػلق ذلا التدخل م  نطالقا م  التحليل االافالدكلة  الطبيعيت

ت فخرل فرض ةرائذ كر أجهةت كم  جهة  يعين  رماف قتصادم اليـو بتهالؾ ادلوارد بفعل فاعل االابـو
 .  2موها يف الوق  احلاِف كادلستقبليالبعض 

 حماية التنوع البيولوجي في  البيئة تطبيقات الجبايةالمطلب الثاني: 
تاهر اجلباية البيئة يف سلتلع التشريعات لختلع أظلاطها يي  ال يوجد تشري  بيئي ؼللو م  

محاية مكونات  م  ةداه محاية البيئة بادلوازاات اة نارا ألعليتها يف تغيري السلوكييمبدأ اجلباية البيئ كجود
  إُفت ك )الفرع األكؿ( كباط ادلستقبلةمل األكبوبح  يف هيا ادلطلذ يف اللريبة عل تالتووع البيولوجي

)الفرع  ية البيئية حلماية التووع البيولوجيمصادر تدعيو اجلبايف )الفرع الثاين(ت كإُف  ظلاذج اللرائذ البيئية
 الثال (.
 
 

                                                 
 .49ص  مرج  بابقت مسعودم زلمدت -1

2  - Environmental taxes account for 6.2% of all revenues from taxes and social contributions in the 
EU-27, Eurostat, Statistics in Focus, vol 53/2012. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_taxes__latest_devel
opments ,p 25, dernier visite 22-10-2016. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_taxes__latest_developments
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_taxes__latest_developments
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 كساط المستقبلة   الضريبة على األ كؿ:الفرع األ
تصد التشري  لكل عملية أك شلاربة قد هتدد هيا الوبط  اليتكباط ادلستقبلة للتلوث ك األتتعد 

يولوجيت كم  بل تطبيقات عواصر كمكونات التووع الب بتمراريري اليم بدكره يا ر علمل بقاء كاخلطر التغ
 .) انيا( اللريبة علمل تلوث ادلياه)أكال(ت ك  اللريبة علمل تلوث اذلواء اللريبة علمل األكباط ادلستقبلة

 الضريبة على تلوث الهواء :كالأ
للغط مثل ما فعل  ةريبة الكربوف يي  كجدت هتماـ كا ارت الكثري م  االأَف توجد ةريبة 
ف جهودهو َف تسفر أة بالرغو م  مريكا الشماليأكربا ك أفرةها كتطبيقها يف جل أالكثري م  القبوؿ م  

فلو تصل بيل   تةرار اليت تلحق بالبيئة كتووعها البيولوجي دكد الدرابات كادلواقشات ع  األ ال يفإ
 ع  مبدأ فشيئان  كاالبتعاد شيئان  ة يف التشريعات الداخلية للدكؿقواع يف تلمل هيه اللريبدلر لة اال
 .1التخصيص

ابة كرجاؿ هتماـ م  طرؼ رجاؿ السياال أبد 1988ماتر توريوتو بكودا بوة كلك  بعقد  
هور التغريات بعد ر ترضهدد احلياة الطبيعية علمل كوكذ األقتصاديل بعد شعورهو باخلطر يعماؿ االاأل

كسيد الكربوف أ 2نسبة رتفاع اف أرض علمل رتفاع درجة احلرارةت فقد  ير علماء ادلواخ كاألاادلواخية ك 
ت فيسفر 21رجة احلرارة خالؿ القرف رتفاع ملحوظ يف داُف إم  غازات البي  الزجاجي قد يقود كغريه 
يطات كالبحار رتفاع موسوب مياه البحار كااارض م  نواع علمل كوكذ األالعديد م  األ اختفاءعلمل 

اخلالصةت ذليا رهرت فكرة فرض كولوجية اإليبطبيعتها راةي الرطبة اليت تتميز كغرؽ العديد م  اآل
 .2م  عواصر معتبة م  غاز الكربوف دلا ػلتويه ةريبة علمل الوقود تبعان 

مريكا كبعض الدكؿ أكهولودا كالقليل م  الواليات يف فأصدرت كل م  الوركي  كفولودا كالسويد 
لرصاص اليم له رت الكبي  كااصدإت تتلم  فرض ةرائذ تستهدؼ ختفيض بكودنافية تشريعااإل
 .  3ذا كاف كجوده بكمية كبرية يف اجلوإالتووع الوباب كاحليواين خاصة  ةارة علمل  ارآ

                                                 
ت كلية احلقوؽت جامعة قتصاديةرللة البحوث القانونية كاال -لريبةالسوؽ أـ التوايو أـ ال –ات بيابة محاية البيئة يف ادليزاف أمحد مجاؿ الدي  موبملت أدك  -1

 .25ت ص 1990ادلوصورة العدد الثام ت أكتوبر 
 . 22ص  ادلرج  نفسهت -2
 .23ص ادلرج  نفسهت  -3
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م   205 ادلصدر الصواعي لوجذ ادلادة م لوث كيف اجلزائر فقد مت تأبية الربو علمل الت
لقيو كػلدد كيفرض هيا الربو علمل الكميات ادلوبعثة اليت تتجاكز  دكد ا ت2002قانوف ادلالية لسوة 

م  قانوف ادلالية  54ادلادة هيا الربو بالرجوع إُف ادلعدؿ األبابي السووم اليم  دد لوجذ أ كاـ 
إُف أف هيا الربو  ةافةباإل ت سذ نسبة داكز  دكد القيو 5ك1ت كم  معامل مشموؿ بل 2000

 ختصص مداخيله علمل الوحو التاِف:
 لفائدة البلدياتت  بادلائة10 -
 لفائدة اخلزيوة العموميةت ائةبادل 15 -
 .  1زالة التلوثإدكؽ الوطين للبيئة ك لفائدة الصو بادلائة 75 -

يفته ت  دد تعر  2002م  قانوف ادلالية  38لوجذ ادلادة  تأبية الربو علمل الوقود كما مت
احلاؿ يقتط  الربو كػلصل كما هو  كما  بالرصاصي  ادلمتاز كالعادم وز بديوار كا د لكل لض م  الب

 .  2ةة للربو علمل ادلوتوجات البضكليبالوسب

 الضريبة على تلوث المياه : ثانيا
عتبارها م  انااـ اللريبة علمل تلوث ادلياه ب كائل الدكؿ يف تطبيقأتعتب فرنسا كهولودا م   

 هامان  يكولوجيان إ عتبارها موئالن اقتصاديةت كيل  بااذلامة م  خالؿ ما تقدمه م  قيو اجملاالت احليوية 
ت ففرنسا تتوُف الوكالة ادلختصة خطط كبرام  هامة حلماية ادلوارد ادلائية لا يف دلختلع احليوانات كالوباتات

قتصادية  صيلة اللرائذ اليت تفرض علمل الوكالة م  الوا ية اال ملكما تتلقذل  تووعها البيولوجي  
طالقا م  كزف ادلخلفات ادللو ة اليت يتو ان ادلستفيدي  كادللو ل ذليا الوبطت فيتو  ديد كعاء اللريبة

قتصادية يف ر فيتو  ديدها م  خالؿ اخلطط االما م  نا ية السعأباس احلجوت أصرفها كلية علمل 
دراؾ بتاك أة نفقات التزكيد بادلياه العيبة كقد تيهذ هيه اللرائذ لتغطيء ادلشركعات اليت تتوالهات ةو 

 .3نواعالوقص كالتغري علمل مستول األ

                                                 
 .2001ت لسوة 79عدد  ج ت يتلم  قانوف ادلاليةت ج ر2001يسمب د 22ادلارخ يف  12 -01 رقو قانوفم  الت 205ادلادة  -1
 م  نفة القانوف.ت 28ادلادة  -2

 .28مرج  بابقت ص ت أمحد مجاؿ الدي  موبمل -3
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باس أيسذ نوعيتها فيتحدد كعائها علمل بتعماؿ ادلياه اما يف هولودا تفرض اللريبة علمل أ
كما بجل بعر   تليشمل هيا الوعاء العواصر السامةالكميات اليت تصرؼ م  ادلواد ادلاكسدةت ت تطور 

صة يف مكافحة الت ادلتخصُف الوكاإت كتصرؼ  صيلة هيه اللريبة متواصالن  ان رتفاعااللريبة يف هولودا 
ف ادلياه أكر   اد األكقد ال ظ اإل ة كما  تويه م  موارد بيولوجيةتيصالح ادلواب  الطبيعإإعادة التلوث ك 

 .1يف دكلة هولودا قد  س  بشكل ملحوظ يف السووات القليلة ادلاةية

ادلالية لسوة م  قانوف  174ااافاة علمل جودة ادلياه لوجذ ادلادة كة تاإكيف اجلزائر مت تأبية 
ري ادلتكامل للموارد الصودكؽ الوطين للتسي 086حلساب التخصيص اخلاص  ذكاليت دت 19962
ت كالدكاكي  اجلهوية كالوالئية ادلياه كتوزيعها إلنتاجكالبلدية هي  صل لدل ادلابسات الوالئية ادلائيةات ك 

وويل اخلاةعل للقانوف العاـ أك بصفة عامة لدل كل األشخاص الطبيعيل أك ادلعسا ات ادلسقية ك للم
توجه هيه توقيبات أك موش ت أخرل فردية كادلابساتت ك  أك باران أاخلاص اليي  ؽللكوف كيستغلوف 

ليها كتطبق ادلعدالت احلفاظ عرة يف برام  محاية جودة ادلياه ك األتاكل للماف مشاركة ادلابسات ادليكو 
 :3تيةاأل
لواليات مشاؿ البالدت ه الصاحلة للشرب أك الصواعة أك الفال ة بالوسبة م  مبل  فاتورة ادليا بادلائة 04 -

ميات ادلياه ادلقتطعة اخلاصةت كنفة ادلعدؿ هيه ادلرة م  السعر األبابي ملركب يف ك تاكةلإلبالوسبة 
 العادية. تاكةلإلبالوسبة 

بالوسبة لواليات اجلووب  م  مبل  فاتورة ادلياه الصاحلة للشرب أك الصواعة أك الفال ة بادلائة 02 -
بسكرة ككرقلة بالوسبة لإلتاكة  تيليزمت توراب ت أدرارإت بشارت غردايةت الوادمت تودكؼ تية: األغواطتاآل

 تاكةلإلميات ادلياه ادلقتطعة بالوسبة نفة ادلعدؿ هيه ادلرة م  السعر األبابي ملركب يف كاخلاصةت ك 
 .4العادية

                                                 
 .30ص  تمحد مجاؿ الدي  موبملت مرج  بابقأ -1
 .1995ت لسوة 82عدد ج ت يتلم  قانوف ادلاليةت ج ر 1995 ديسمب 30ادلارخ ت 27-95 رقو مراأل -2
 .م  نفة األمرت 02ادلادة  -3
قتصػػادية علػػمل محايػػة البيئػػة مػػ  أشػػكاؿ التلػػوث درابػػة  ليليػػة لومػػوذج بػػ  عػػزة زلمػػد كبػػ   بيػػذ عبػػد الػػرزاؽت دكر اجلبايػػة يف ردع ك  فيػػز ادلابسػػات اال -4

-12-12زيػػارة ال تػػاريخ  content/uploads/2012/11-http://iefpedia.com/arab/wp متػػوفر علػػمل ادلوقػػ   اجلبايػػة البيئيػػة يف اجلزائػػرت
 .163ص ت 12:50علمل الساعة  ت2017

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/11
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يتو مراعاة اجلوانذ التالية ) جو عتبار موطقة بعل اال كم  أجل أخي الشركط اخلاصة بكل
 ار التلوثت آادلدفت كثافة ادلياه ادلصرفةت نوعية مياه رلارم الصرؼت ادلواطق اخلاصة الواجذ محايتها م  

السفلي للمياه( ؽلك  تطبيق معامالت زيادة علمل الوسذ االبتعماؿ بتقباؿ ادلياهت اهشاشة كبط 
 .  1كحد أقصمل  1.5ك  1اكح ما بل ادليكورة أعالهت تر 

 الضرائب البيئية  نماذجالفرع الثاني: 
ف الدكلة كاجلهات ادلختصة قد فرة  ةرائذ علمل تلوث ادلياه كالضبة كاذلواء أؽلك  مال اته  ام

خرل علمل ادلابسات كادلشاري  الصواعية اليت توتت  مواد ةارة بالوااـ البيئي كتسبذ كبعض اللرائذ األ
بفرض  كتفاءكإظلا مت اال فرض ةرائذ علمل فقد التووع البيولوجي يتو ك مستقبليت كَف أاؿ خطر  

عقوبات مالية يف  الة تعرض التووع البيولوجي للخطرت كعليه مت البح  يف اللرائذ ادلفركةة علمل 
 ادلتسبذ يف التلوث كاليم يعرض التووع البيولوجي للزكاؿ كاللرر.

جمي  فالوقل كالتلوث كادلواردت ك  الطاقة هي أرب  فئاتإُف يئية اللرائذ البتوقسو  كعمومان 
ع  الربـو علمل البوزي  كادلازكتت اليت  لفئة األكُفت فلالن لاللرائذ ادلفركةة علمل موتجات الطاقة توتمي 

ت فإ ا تشمل ةريبة التداكؿ السوويةت أما بالوسبة لللرائذ علمل التلوثتشمل ةرائذ الوقلت مثل 
بتهالؾ ادلياهت ككيل  ايتو تطبيق اللرائذ علمل موارد ت ك دارة الوفايات الصلبةإك  تمل التلوثاللرائذ عل

ت كهي ةرائذ ذلا عالقة غري مباشرة يماية كادلوارد البيولوجيةاإليكولوجية بتغالؿ الغابات كادلواطق ا
اللرائذ )أكال(ت ك  بتغالؿ ادلوارد الطبيعيةااللرائذ ادلفركةة علمل  ت كبوبح  يف2التووع البيولوجي

 اللرائذ ادلفركةة علمل ادلوتجات) انيا(ت ك  )محاية للتووع البيولوجي( ادلفركةة حلماية جودة الوااـ البيئي
 ) الثا(.

 ستغالؿ الموارد الطبيعيةاضة على : الضرائب المفرك كالأ
 تطرؽ ذلا التشري  كاليت تهو ادلوارد الطبيعية اليت كجذ احلفاظ عليهاأف ادلوارد ادلائية م  اعتبار أب

نه غلذ دوذ أعلمل  01فقرة  03طار التومية ادلستدامة يف ادلادة إزائرم يف قانوف محاية البيئة يف اجل
                                                 

 .164ص مرج  بابقت ت ب  عزة زلمد كب   بيذ عبد الرزاؽ -1

2  - Henri Bogaert, Taxes environnementale par activité économique 2008-2011, institute des 
comptes nationaux, September 2013,p13. 
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ال  ان ءرض كاليت تعتب يف كل احلاالت جز رض كباط  األارد الطبيعية كادلاء كاذلواء كاألحلاؽ اللرر بادلو إ
 أل كاـ ستدامةت كتطبيقان ادلتومية الوعزلة يف  قيق ال تأخي بصفة مأم  مسار التوميةت كغلذ  أجز يت

 بتعماالهتا الصواعيةابتغالؿ ادلوارد ادلائية بغرض امل تاكة علإبادلياه قاـ ادلشرع بفرض  بقانوف ةادلتعلق
م  ادلياه ادلقتطعةت يف  ل  مكعذ جزائرم ع  كل مض ديوار 25قدرها بقيمة اخلدماتية كالسيا ية ك 

ت الصودكؽ الوطين للمياه الصاحلة بادلائة 44لصاٌف ميزانية الدكلة بوسبة تاكة نات  هيه اإل خصص
 12اجلهة ادلكلفة بالتحصيل نسبة عتبارها اتستفيد ككاالت األ واض ادلائية بك  بادلائة 44للشرب بوسبة 

 .1بادلائة

كلية م  أجل بار البض ائية التابعة لألمالؾ العمومية يف اآلفرض ادلشرع علمل  ق  ادلوارد ادلك 
تو فيكل مض مكعذ م  ادلياه ادلقتطعةت   ديوار جزائرم ع  80بتعماذلا يف رلاؿ ااركقات إتاكة قدرها ا

لصاٌف ميزانية  بادلائة 26كلصاٌف الصودكؽ الوطين للمياه  بادلائة 70تاكة بوسبة   هيه االئاتتوزي  ن
 .2بارها اجلهة ادلكلفة بالتحصيلعتاية بصاٌف الوكاالت األ واض ادلائل بادلائة 04نسبة الدكلةت ك 

 )حماية للتنوع البيولوجي( البيئيجودة النظاـ  علىالضرائب المفركضة ثانيا: 
ذل  الصحة الوباتية كاحليوانية م   ت لا يفللرائذ سلصص حلماية الصحة العامة  اهيا الووع م

يه الربـو إُف التشجي  علمل معاجلة  ي  هتدؼ هض الوفايات جراء عمليات ختزيهات  ار السلبية لبعاآل
 تتمثل هيه الربـو يف :هيه الوفايات بالطرؽ الصحيحةت ك 

مت تأبية هيا الربو لوجذ قانوف ادلالية  ك الخطيرة على البيئة:أت الملوثة الرسم على النشاطا -1
نشطة اليت علمل البيئة أك تل  األ نشطة اليت  دث تلو ان ت  ي  يوجه هيا الربو علمل األ1992لسوة 

علمل الوااـ البيئي خاصة  يوما تعرض ناامه اإليكولوجي خلطر الزكاؿ كالتغيري م  جراء  ان تشكل خطر 
 األنشطة الصواعية ادلماربة.

  غري أف ادلشرع بإدراجه ذليا الربو قد صوع مصدر األخطار ك االت التلوث كربطها ارتباطان 
خلطرة مهما كان  طبيعة ادلواد ادلستعملةت فالربو علمل بادلابسات ادلصوفة اليت تارس األنشطة ا كليان 

                                                 
 .2009ت لسوة 78عدد ج ت ج ر 2010  قانوف ادلالية لسوة ت ادلتلم2009-21-30ادلارخ يف  09-09 رقو قانوفالم   ت49ادلادة  -1
 . السابق ذكرهت 12-05 رقو قانوفم  الت 73دلادة ا -2
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األنشطة ادللو ة ال يوق  إال علمل  االت التلوث الصادرة ع  ادلوش ت ادلصوفة أ واء شلاربتها ذليه 
 األنشطة. 

مقدار الربو علمل األنشطة ادللو ة أك اخلطرة علمل البيئةت  20001قد عدؿ قانوف ادلالية لسوة كل
مقارنة ياالت التلوث ك جو األخطار ادلضتبة ع  شلاربة ادلوش ت ادلصوفة ألنشطتهات  اليم كاف قليالن 

دج كل يسذ طبيعة  30000دج اُف  750م   1992يي   دد مقدارها يف قانوف ادلالية لسوة 
لعدة اعتباراهتا كتصويع  خل  2000الوشاط ك جو التلوثت أما مقداره يف قانوف ادلالية لسوة 

 .2األنشطة

علػػػمل األصػػػواؼ الوباتيػػػة كاألنػػػواع  الوشػػػاطات الػػػيت مػػػ  ااتمػػػل أف تلحػػػق خطػػػران  قػػػدر عػػػدد كلقػػػد
 .3مصوفان  نشاطان  327ب  احليوانية كموائلها

بالوسػػػػبة  120000ت ب20004لو ػػػػة يف قػػػػانوف ادلاليػػػػة لسػػػػوة فقػػػػدر الربػػػػو علػػػػمل األنشػػػػطة ادل 
 90000مػ  الػوزير ادلكلػع بالبيئػةت كقل لرخصة  دل نشاطاهتا علمل األإل  للموشأت ادلصوفة اليت خت

قليميػات إقػل لرخصػة مػ  طػرؼ الػواِف ادلخػتص  دل نشاطاهتا علمل األإدج بالوسبة للموش ت اليت ختل  
قل لرخصة م  طرؼ رئػية اجمللػة الشػعيب موشأت اليت ختل  نشاطاهتا علمل األبالوسبة لل 20000ُفإك 

 قل لتصريح لماربتها.اهتا علمل األموش ت اليت ختل  نشاطدج بالوسبة لل 9000البلدمت ك

                                                 
 .2000ت لسوة 92عدد ج ت ج ر 2000ت يتلم  قانوف ادلالية لسوة 1999ديسمب  23ادلارخ يف  11-99 رقو قانوفال -1
ُف إمػػا إُف تػػرخيص ك إمػػا إهػػا ك سػػذ تصػػويفها علػػمل ا ختلػػ  كػػل موشػػاة موجػػودة ةػػم  قػػائمو ادلوشػ ت ادلصػػوفة قبػػل بدايػػة عمل  02ييػ  نصػػ  ادلػػادة  -2

ت 82عػػدد ج ط التواػػيو الػػيم يطبػػق علػػمل ادلابسػػات ادلصػػوفة كػلػػدد قائمتهػػات ج ر ت يلػػب1993نػػوفمب  03ت ادلػػارخ يف 339-98 رقػػو ربػػـوادلتصػػريحا 
 .1998لسوة 

ادلوشػ ت ادلصػوفة اخلاةػعة لضخػيص  سػذ درجػة األخطػار أك  ذٍ رتى اجلهة اليت توح الضخيص يي  جاء فيها ا تي  تم  نفة ادلربـوت 05ادلادة  تكلقد  دد
 ة أصواؼ طبقا للقائمة ادليكورة يف ادلادة األكُف: ادلساكئ اليت توجو ع  ابتغالذلا إُف  ال 

 الصوع االكؿ: ادلوش ت اخلاةعة لضخيص م  طرؼ الوزير ادلكلع يماية البيئة. -
 .قليمان إعة لضخيص م  طرؼ الواِف ادلختص الصوع الثاين: ادلوش ت اخلاة -
 .قليميان إالبلدم ادلختص  ية اجمللة الشعيبالصوع الثال : ادلوش ت اخلاةعة لضخيص م  طرؼ رئ -
كليػة   -بػ  يوبػع بػ  خػدةب  أمحد عبد ادلوعوت الوبائل القانونية االدارية حلماية البيئة يف اجلزائرت ربالة لويل شهادة الدكتوراه يف القانوف العػاـت جامعػة   -3

 .106ت ص 2009-2008احلقوؽ ب  عكووفت اجلزائرت 
 .لسابق ذكرهات 11-99 رقو قانوفم  الت 54ادلادة  - 4
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كثر م  شخصل فإف الوسذ القاعدية ختفض إُف أا بالوسبة للموش ت اليت ال تشغل أم
دج بالوسبة للموش ت  188000 ُفإوش ت اخلاةعة لرخصة م  الوزيرت ك دج بالوسبة للم 24.000

ل  لرخصة م  طرؼ دج بالوسبة للموش ت اليت خت 3000ُف إاليت ختل  لرخصة م  طرؼ الواِفت ك 
 دج بالوسبة للموش ت اخلاةعة لتصري  لماربتها. 2000رئية اجمللة الشعيب البلدمت كإُف 

 ثالثا : الضرائب المفركضة على المنتجات 
اعتبار ما بإبباب كراء تدهور التووع البيولوجي كتواقصهت  د العوامل كاألأقد تكوف ادلوتجات 

شعاعية العواصر اإل لتووع الوباب كاحليواين كادلواد اليت تستعملهيه ادلوتجات يف طبيعتها ةارة با
ك بعد  اية أبعد عملية تصويعها فتكوف كموتوج مستهل  م  طرؼ هيه الكائواتت  كأ كالكيماكيةت

ك ادلياه ألقائها كفلالت يصعذ  للها بطريقة بريعة فتدخل يف مكونات الضبة إصال ية عملها ك 
 .1علمل التووع البيولوجي ادلوجود يف ادلوطقةأ ر بيل  اجلوفية فتي 

تاهر الربـو البيئية اليت أقرها ادلشرع علمل ادلوتجات يف كل م  الربو علمل األكياس البالبتيكية 
طارات ادلطاطية اجلديدة كادلستوردة ككيا علمل اإلإُف الربو ادلطبق  ةافةباإلت أك ادلصووعة زلليان  ادلستوردة

 .الشحـو ادلستوردة أك ادلصوعة زلليان وت ك الربو ادلفركض علمل الزي

لوجذ مت تأبية هيا الربو  :الرسم على األكياس البالستيكية المستوردة أك المصنوعة محليان  -1
ػلصل دج لكل كيلوغراـ ك  10.5رتذ مبل   الوزف  ي  علمل ه يعتمد كعائ 2004قانوف ادلالية لسوة 

 .2 ائةبادل 100بوسبة لصاٌف الصودكؽ الوطين للبيئة 

: أ دث هيا الربو طارات المطاطية الجديدة مستوردة أك المنتجة محليان الرسم على ا  -2
ين للضاث الثقايف بوسبة يراداته لصاٌف الصودكؽ الوطإت  ي  يتو توزي  2006الية لسوة لوجذ قانوف ادل

 بادلائة 50لبلدياتت نسبة لصاٌف ا بادلائة 25كنسبة  بادلائة 15اخلزيوة العمومية بوسبة ت ك بادلائة 10
اعتبار خي الصودكؽ هيه الوسبة العالية بزالة التلوثت كيأإة لصاٌف الصودكؽ الوطين للبيئة ك الباقي

                                                 
لتوميػة ادلسػتدامة كالكفػاءة لألقي  يف ادلاتر العلمػي الػدكِف مداخلة  - الة اجلزائر –عجالف العياشيت تفعيل دكر اجلباية البيئية لتحقيق التومية ادلستدامة  -1
بتثمار يف ادلابسات الصغرية اكف م  سلب الشراكة كاالري بالتعيقتصادية كعلـو التست كلية العلـو اال2008أفريل  08ك 07بتخدامية للموارد ادلتا ة أياـ اال

 .11كر كمغار ت جامعة فر ات عباس بطيعت ص كادلتوبطة يف الفلاء األي 

 .2003ت لسوة 83عدد  ج ت يتلم  قانوف ادلاليةت ج ر2003ديسمب  29ت ادلارخ يف 22-03 رقو قانوفم  ال ت53ادلادة  -2
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ادلخططات اليت كةعتها اجلهات ادلختصة قبل تشري  هيه اللرائذ تتطلذ مبال  مالية عالية بسبذ 
مكاف بادلوارد الطبيعية كربو خطط افاة قدر اإلالتوازف البيئي كااإعادة كادلكثفة يف البام  الكثرية 

 . 1ادلتخصصة كالشاملة للوااـ البيئيكبرام  مادية لتوفري احلماية 

لوجذ   داث هيا الربو أيلان إ: مت الشحـو المستوردة أك المصنعة محليان الرسم على الزيوت ك  -3
كالبلديات بوسبة بادلائة  15مومية بوسبة  اخلزيوة العيراده لصاٌفإكيتو توزي   2006وف ادلالية لسوة قان
الباقيةت كيصرؼ  بادلائة 50زالة التلوث م  نسبة إيستفيد الصودكؽ الوطين للبيئة ك    لت يفبادلائة 25

تأهيل ادلواق  ادلتلررة م  جهةت كم  جهة إعادة ك يف أيف تعويض ةحايا التلوث  الصودكؽ هيه ادلبال 
مالية للمحافاة علمل التووع البيولوجي ادلتواقص جراء كجود هيا التلوث  برام  تتطلذ مبال  إقامةخرل أ

ري يوجية بالتغصيذ ادلوارد البيولنواع التلوث اليت تي أ خطرأعتباره ا بالشحـو كادلواد ادلصوعة بهت بالزييت
الزي  اللخمة ب ت خاصة يف ادلواطق البحرية كالوهرية اليت تكثر فيها  وادث السف  كالواقالتكالوقصاف

 .2كادلواد الوفطية

مت تأبية هيا الربو لوجذ  الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي: -4
التلوث الواجو  ئالربو كفق ادلياه ادلستعملة كعب ت كػلدد هيا2003م  قانوف ادلالية لسوة  94ادلادة 

 .3ع  الوشاط اليم يتجاكز  دكد القيو ااددة

يف الوبط  هيا الربو إُف  جو ادلياه الصواعية ادللو ة ادللقاة بوويان  إنشاءاب كراء كتكم  األبب
موها فقط تعاًف قبل صرفهات كػلدد هيا  بادلائة 10مليوف مض مكعذت كأف  120 ػالطبيعي كاليت تقدر ب

الية تلم  قانوف ادلادل 54الربو بالرجوع إُف ادلعدؿ األبابي السووم اليم  ددته أ كاـ ادلادة 
دلعدؿ داكز  دكد القيو كمت ختصيص  اصل هيا  تبعان  5ك 1ت كمعامل ملاعع مشموؿ بل 20004

 الربو كما يلي: 
 تلفائدة ميزانية الدكلة بادلائة 20 -

                                                 
 .2005ت لسوة 85عدد ج ت يتلم  قانوف ادلاليةت ج ر 2005ديسمب  29ادلارخ يف  16-05 رقو قانوفال -1
 .م  نفة القانوفت 61ادلادة  -2
 .السابق ذكرهت 22-03 رقو قانوفم  الت 94ادلادة  -3
 .1999ت لسوة 92عدد ج ت ج ر 2010 ت يتلم  قانوف ادلالية1999ديسمب  23ادلارخ يف ت 11-99 رقو قانوفال -4
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 تلفائدة البلديات بادلائة 30 -
 . 1دكؽ الوطين للبيئة كإزالة التلوثلفائدة الصو بادلائة 50 -

كولوجية تصرؼ بطريق يإعتبها ةرائذ اوعل م  اللرائذ البيئية ك غر  نكلقد تبم ادلشرع ادل
فهيه اللريبة م  شأ ا أف  تداخلية علمل ادلوتوجات البضكليةنيكر موها اللريبة المباشر حلماية البيئةت ك 

يارات علمل ختفيض  جو ذل  م  خالؿ تشجي  مصوعي السية كلفائدة السيابة البيئية غلابإتكوف 
م  ادلوارد اللريبية  بادلائة 10واِف مليار أكرك أم   20هتات  ي  تثل هيه اللريبة بتهالؾ زلركاا
م  ادلوارد اللريبية ادلرتبطة يماية البيئةت كما أف هواؾ اللريبة العامة علمل األنشطة ادللو ة  بادلائة 80ك
اجملاؿ البيئيت  يف ةريبيان  تدخالن  تثل يق 1999عتمادها يف فرنسا موي بوة االيت مت ا ك TGAPا

إعادة ع البيولوجي الوباب كاحليواينت ك مشاري  خاصة يماية التوو  قامةإلموها  ه اللرائذ شطران يكتوجه ه
 .2ما تأهيلها نوعان إعادة  كأالطبيعة اليت كان  عليها م  قبل ُف إادلوائل اليت مت تلويثها 

جزء قليل موها حلماية الوااـ كعموما فإف اللرائذ ادلفركةة علمل مجي  هيه الوشاطات ييهذ 
تأهيل ادلواطق كادلواق  ادللو ةت ككاف م  الفركض التشجي  عادة إليصرؼ جلها   ي البيئي م  التدهورت 

هو كراء السبذ يف التغيري كالتدهور اليم يلحق   علمل فرض ةرائذ علمل ادلابسات كاألشخاص اليي
 اليت ؽلاربو ا. عواصر كمكونات التووع البيولوجي م  جراء الوشاطات

 مصادر تدعيم الجباية البيئية لحماية التنوع البيولوجي  الفرع الثالث:
كاجلهات  مولتها الدكؿ كادلوامات ادلاضلةتبالتوسيق م  ادلشركعات اليت قاـ قطاع محاية البيئة 

ليات اليت يق اآلابري كتطبالعديد م  التداختاذ تم  ادلدين كاجلمعيات األهلية باحلكومية ذات الصلة كاجمل
قالؿ م  معدؿ فقد التووع البيولوجي كخاصة داخل ااميات الطبيعيةت كم  بيوها رصد م  شأ ا اإل

ك اجلهة أمات ادلالية اليت يتحملها الشخص ادلخالفات ادلتعلقة بفقداف التووع البيولوجيت كتثل  يف الغرا
 ماديان  مصدران كما تعتب الصواديق ادلالية ت  )أكال( ةت الغرامات ادلاليساكلة ع  فقداف التووع البيولوجيادل

تويل مشاري  محاية  كإُف ) انيا(ت ت الصواديق ادلاليةعات احلفاظ علمل التووع البيولوجييدعو مشرك 
 ) الثا(. مكونات التووع البيولوجي

                                                 
 .85ت ص  2007ت ديواف ادلطبوعات اجلامعيةت -ادلبادئ العامة كتطبيقاهتا يف القانوف اجلزائرم -ادلالية العامة يلة شاكش بشريت -1
 .4ت ص 2012ت ات العامةت رللة هيسبيةت ادلغربالسيابصاصيت التشري  البيئي ادلغر  ك عادؿ اخل -2
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 الغرامات المالية :أكال
ثابة اجلبايةت كهي قيمة مالية تكوف لم  مصادر تدعيو  تعتب الغرامات ادلالية ااكـو هبا مصدران 

رتكب  سلالفةت كيوجه جزء م  هيه عقوبة تة اليمة ادلالية للشخص أك ادلابسة أك ادلوشأة اليت ا
  التأهيل.إعادة الغرامات إُف مصاٌف محاية البيئة م  أجل الصيانة ك 

 مية المستدامة نطار التإالمتعلق بحماية البيئة في  10-03قانوف  :1
ك أليع أك أباء معاملة  يواف داج  أك أركرة م  ختلمل دكف ة مخالفة حماية التنوع البيولوجي: -أ

ت 1دج 50000ُف إدج  5000ك عرةه لفعل قاست يعاقذ بغرامة م  أك اخلفاء أزلبوس يف العل  
 :  2قوبة كل م  قاـ باألفعاؿ التاليةكيعاقذ بيات الع

ك أمسكها  كأبادهتا إيه احليوانات م  هيه الفصائل ك بلبهات كتشو  كأعشاش ك األأتالؼ البيض إ -
 ك ميتةتأك شرائها  ية كان  أك عرةها للبي  كبيعها أبتعملها اك أ ويطهات ككيا نقلها 

بتثماره اخيه ككيا أك أك قطفه أبتئصاله اك أك تشويهه أك قطعه أتالؼ الوبات م  هيه الفصائل إ -
 كأك عرةه للبي ت أبتعماله اك أنقله  كأهتا البيولوجيةت  واء دكر أم شكل تتخده هيه الفصائل أيف 
 م  الوبط الطبيعيت ةخودأك شرائهت ككيا  يازة عيوات مأبيعه 

 ك تدهوره.أك تعكريه أك احليوانيةت أه الفصائل الوباتية يختريذ الوبط اخلاص هب -

ت مابسة لضبية 3علمل ترخيص احلصوؿ فى كٍ دي  لٍ غً تى سٍ يى  صو خٍ شٌ  لي ة العقوبةت كي فٍ وػى بً  يلان أ ذٍ اقى عى كيػي 
صواؼ أك يستغل مابسة لعرض أك عبورهات أغلارها إك أليفة كيقـو ببيعها أصواؼ غري أ يوانات م  

دكف مراعاة قواعد  ك داجوان أ ك متو شان أ ليفان أ ػلوز  يوانان  ككل م  تجوبيةك األأ ية م  احليوانات االية 
  .فة القانوفم  ن 42ها يف ادلادة احليازة ادلوصوص علي

                                                 
 .السابق ذكرهت 10-03 رقو قانوفالم   ت81ادلادة  -1
 .م  نفة القانوفت 40ادلادة  -2

غلارهػػا كعبورهػػات ككػػيا فػػتح مابسػػات سلصصػػة لعػػرض إاحليوانػػات غػػري األليفػػة كبيعهػػا ك  ... ؼللػػ  فػػتح مابسػػات تربيػػة فصػػائلا43 يػػ  نصػػ  ادلػػادة  -3
 .م  نفة القانوف ي أك أجويب للجمهور إُف ترخيص  تعيوات  ية م   يواف زلل
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بتصالح البيئةت يي  ترؾ اعقوبات ادلالية يف قانوف محاية ك ف ادلشرع ادلغر  َف يوص علمل الأغري 
حلاؽ الغرامات ادلفركةة علمل إك اإليكولوجية نامة صة ادلتعلقة يماية كل نوع م  األذل  للقوانل اخلا

 .ةرر بالوباتات كاألصواؼ

دج كل  100000ُف إدج  10000الغرامة م   :محميةحكاـ حماية المجاالت الأمخالفة  -ب
 15ادلختصة بيل  يف ررؼ اإلدارة توازؿ ع  موق  مصوع دكف تبلي  ك الأك تأجري أم  قاـ ببي  

 .1يوما

 5000 كل م  تسبذ يف تلوث جوم يعاقذ بغرامة م   الجو:مخالفة نصوص حماية الهواء ك  -ج
نص ادلشرع ادلغر  يف ت كلقد 2م  هيا القانوف 47 كاـ ادلادة أدج لكل م  خالع  15000ُف إ

درهو كل شخص مساكؿ ع   دكث تلوث  20000ُف إ 1000نه يعاقذ بغرامة م  أذات الصدد 
 .3ساف كالبيئة الوباتية كاحليوانيةك عمل ملر باإلنأجو كاذلواء ع  طريق قيامه بوشاط لل

ُف إدج  100000م   رامةاحلكو بغ األكساط المائية:ك  حماية الماء نصوص مخالفة -د
كل شخص يشرؼ علمل   كأك قائد طائرة جزائريةت أدج علمل كل رباف بفيوة جزائرية  1000000
ك متحركة يف ادلياه أك قواعد عائمة  ابتة أت جزائرية لياآك الغمر يف البحر علمل منت أعملية الضميد 

 .4نفة القانوف م  53ك 52اـ ادلادة  كأبيل   ة للقلاء اجلزائرمت سلالفان اخلاةع

دج كل رباف خاة  للمعاهدة  10000000ُف إ 1000000قذ بغرامة مالية تقدر ب كيعا
صذ  سلالفة أل كاـ ادلتعلقة يار رتكذااه البحر بااركقاتت كاليم الدكلية للوقاية م  تلوث مي
ه بغرامة م  دة فيحكو عليذا كاف الرباف غري خاة  ذليه ادلعاهإما أااركقات كالزي  يف البحرت 

 دج. 1000000ُف إ 100000

                                                 
 ق ذكره.ت الساب10-03م  القانوف رقو ت 83ادلادة  -1
 .نفة القانوف -2
عػػدد  ـ ادلتعلػق لحاربػة تلػوث اذلػواءت ج ر 13-03بتوفيػي القػانوف رقػو  2003مػام  12صػادر يف  1-03-61شػريع رقػو الاهػري المػ  ت 16ادلػادة  -3

 .2003يونيو  19بتاريخ  5118
 ت السابق ذكره.10-03م  القانوف رقو ت 88ادلادة  -4
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  1قانوف المجاالت المحمية: 2
دجت كل م  يقـو  2000000ُف إ 200000احلكو بغرامة م   :8حكاـ المادة أمخالفة -أ

أك الدخوؿ أك التوقل أك التخييو تكل نوع م  أنواع الصيد  قامةباألنشطة التالية داخل اجملاؿ ااميت اإل
بتغالؿ غا  أك فال ي أك ال أك ذبح أك قبض احليوافت ختريذ الوبات أك مجعه كل البم أك البحرمت قت

بتطالع أك تسطيح األرض أك البواءت كل موجميت مجي  أنواع الرعيت كل أنواع احلفر أك التوقيذ أك اال
بات ةرار باحليواف أك الوغطاء الوبابت كل فعل م  شأنه اإلغري م  شكل األرض أك الاألشغاؿ اليت تي 

 دخاؿ أك هتريذ ألنواع  يوانية أك نباتية.إككل 

م شخص لماربة هيه أذا قاـ إدرهو  1200ُف إ 30غرامة تقدر ب  قرأكادلشرع ادلغر  
 .2رهااك جبو أفعاؿ داخل اامية ألا

دجت علمل كل شخص  500000ُف إ 100000احلكو بغرامة م   :10حكاـ المادة أمخالفة  -ب
جله اامية كاليت تسعمل للحفاظ علمل التووع أت م  أنشأعارض م  الغاية اليت يتك نشاط أبعمل يقـو 

 10000ُف إ 2000بغرامة م   ادلشرع ادلغر  عاقذ ع  ذل حليواين كتوازف الوااـ البيئيت ك الوباب كا
 .3درهو

ادلوطقة اختاذ دجت يي  يتو  500000ُف إ 100000الغرامة م   :15حكاـ المادة أمخالفة  -ج
 خالؿ بتوازف ادلوطقة الفاصلة.ُف اإلإم نشاط قد يادم أك القياـ بأميت ركزية لغري البح  العلادل

دجت كل شخص يقـو  1000000ُف إ 200000الغرامة م   :32حكاـ المادة أمخالفة  -ق
ك نباب بدكف احلصوؿ علمل رخصة م  السلطة ادلكلفة بيل ت أرادية لكل نوع  يواين إبصفة  بإدخاؿ
 .4درهو  10000ُف إ 1200غرامة م  ادلغر  عاقذ ع  ذل  ب ادلشرع

                                                 
 .ذكرهالسابق ت 02-11 رقو قانوفال -1
 .السابق ذكرهت 22-07 رقو قانوفم  الت 30ادلادة  -2
 .م  نفة القانوفت 33ادلادة  -3
 .م  نفة القانوف  ت32ادلادة  -4
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 ت كل شخص يقـودج 1000000ُف إ 200000الغرامة م   :33حكاـ المادة أمخالفة  -ك
 ت دكف رخصة م  السلطة ادلختصة.بالتخلص م  احليوانات كالوباتات

ك أتفري  ك أك رمي أك تصريع أكل شخص يقـو بصذ   التسبب في تدىور المجاؿ المحمي: -د
ُف تغيري اخلصائص الفزيائية كالكيمائية كالبيولوجية كالبكتريية للمجاؿ ااميت إكة  لكل ادلواد اليت تادم 

 دج. 3000000ُف إ 500000احلكو عليه بغرامة م  

 نقراضقانوف حماية الحيوانات المهددة باال: 3
نتيجة بعض  كجودها للخطر صدر ادلشرع اجلزائرم قانوف خاص يماية احليوانات اليت يتعرضأ

ساكلةت كذل  علمل عكة التشري  ادلغر  اليم َف يصدر نص ادلقانونية ك الغري التصرفات كالوشاطات 
 ف ذل . أبش

لة كان ت كما ؽلو  يم كبأؽلو  صيد احليوانات ااددة يف القائمة ب :04حكاـ المادة أخالفة م -أ
ت ك يازهتا كنقلها كتسويقها ك ويطهات ككل نقراضة باالجزاء م  احليوانات ادلهددأك أقبض احليوانات 

 .1دج 500000ُف إ 200000شخص يقـو بيل  ػلكو عليه بغرامة م  

د بطريقة كان  يف صيد ك باعأك باهو أك بهل أل م  مسح ك  :03حكاـ المادة أمخالفة  -ب
 يازهتا كتسويقها ك ويطهات احلكو جزاء احليوانات ادليكورة يف القائمة ااددةت م  قبلها ك أك أاحليوانات 
 .2دج 300000ُف إ 100000ة تقدر م  عليه بغرام

ك أبتعماؿ اليت مت ةبطهات كل ؽلو  يف اجملاالت كادلواطق ااددة ا :08حكاـ المادة أمخالفة  -ج
الشخص  ا صرا ةت كيف  الة القياـ بيل  ػلكو علملهبة غري مرخص أم موشأ إقامةك أك بواء أنشاط 

 .3دج 200000ُف إ 50000خالع بغرامة م  ادل

 

                                                 
 .السابق ذكرهت 05 -06 رقو قانوفم  الت 09ادلادة  -1
 .م  نفة القانوف ت10ادلادة  -2
 .م  نفة القانوفت 11ادلادة  -3
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 : الصناديق الماليةثانيا
ابتحدث ادلشرع اجلزائرم نااـ الصواديق ادلالية ألجل تغطية مشاري  كبرام  محاية البيئة كموها محاية 

ت كباخلصوص الواو اإليكولوجية اليت تتعرض خلطر ادلماربات الغري التووع البيولوجيعواصر كمكونات 
  ي   تاج إُف تغطية مالية معتبة ألجل إعادة تأهيلها:مساكلةت 

هو مورد ذليا الصودكؽ قانوف الربو علمل األنشطة ادللو ة أ: الساحلالصندكؽ الوطني للبيئة ك  -1
م  الربو التكميلي علمل التلوث  بادلائة 75كاخلطرية علمل البيئةت كما يستفيد الصودكؽ م   صة بواق  

قات الصودكؽ الربو علمل الوشاطات ادللو ة أك اخلطرية علمل البيئةت  اصل يرادات كنفإاجلومت كم  
ت اذلبات كالوصايا الوطوية ااصلة بعوواف ادلخالفات للتشري  ادلتعلق يماية البيئة كالسا لالغرامات 

طرية يف التلوث العرةي الواجو ع  تفري  ادلواد الكيمياكية اخل زالةإل الوفقات عووافكالدكليةت التعويلات ب
 .1ت كل ادلساعلات أك ادلوارد األخرلالبحر كيف رلاؿ الرم كالطبقات ادلائية الباطوية كيف اجلو

 ويل ادلوش ت القائمة ضلو ادلوجهة لألنشطة ادلساعلة يف  إلعانةفتكوف  أما الوفقات
أنشطة مراقبة  الة التكوولوجيات اخلاصةت طبقا دلبدأ الوقايةت تويل مراقبة التلوث عود ادلصدرت تويل 

يف رلاؿ البح  العلمي ك لرد االعتبار للمواق  يف رلاؿ البيئة  كاخلبات ادلسبقةتويل الدرابات  تالبيئة
تويل درابات  تالدكلية تذ الدرابات الوطوية أكأك مكاالبيئة اليت تقـو هبا مابسات التعليو العاِف 

زالة التلوث كمحاية كتثمل السا ل إئيةت تويل أعماؿ البح  التطبيقي ادلتعلقة بالسا ل كادلواطق الشاط
بالتدخالت االبتعجالية يف  الة التلوث العرةي عامة كتلوث قة الوفقات ادلتعل كادلواطق الشاطئيةت

 هيئاتة اليت تقـو هبا يسائل البيئادلة برتبطادل رشاداإلكالتوعية ك اإلعالـ  يف رلاؿقات الوف البحر خاصةت
تويل مشاري  ذات ادلوفعة العامة يف إطار الشراكة م  اجلمعيات  تت ذات ادلوفعة العامةأك مجعياكطوية 

عانات ر اليت تدم  تكوولوجيات خاصةت اإلبتثمااؿ البيئةت التشجيعات دلشاري  اإلاليت توشط يف رل
ت  علقة بادلوشعانات ادلوجهة لتمويل األنشطة ادلتالتلوث الصواعيت اإل لةاز بإادلوجهة لألنشطة ادلتعلقة 

التلوث ادلوجزة م  قبل ادلتعاملل العموميل كاخلواصت ترقية أنشطة ابضجاع الوفايات  إلزالةادلشضكة 
   .2كتثميوهات ادلساعلات ادلالية دلراكز الردـ التقين دلدة  الث بووات م  بداية االبتغالؿ

                                                 
 -065ت ػلػدد كيفيػات تسػيري  سػاب التخصػيص اخلػاص رقػو 2017مػام  22ادلارخ يف  170 -17ـو التوفييم رقو م  ادلرب ت01فقرة  03ادلادة  -1

 . 2017ت لسوة 31عدد ج اليم عووانه ا الصودكؽ الوطين للبيئة كالسا لت ج ر  302
 .م  نفة ادلربـو ت02نفة ادلادة فقرة  -2
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القانوف ادلالية  م  55و  ادلادة تلم :ر الصيد البحرم كتربية المائياتالصندكؽ الوطني لتطوي -2
 302-80حلساب التخصيص اخلاص رقو  بادلائة 20تاكة تدف  بوسبة إنه تأبة أعلمل  2006لسوة 

يم ؽلوؿ ادلشاري  اخلاصة بتطوير    عوواف الصودكؽ الوطين لتطوير الصيد البحرم كتربية ادلائياتت ال
 .1ليات عصريةكفقا آلربية ادلائيات الزيادة يف تباليذ الصيد البحرم ك أ

م  قانوف ادلالية لسوة  225أنشأ لوجذ ادلادة : صحة الحيوانية كالوقاية النباتيةصندكؽ ترقية ال -3
مام  30ادلارخ يف  119- 2000در ادلشرع ادلربـو التوفييم رقو تطبيقا ذليه ادلادة أصك  20022
 كيفيات تسيري صودكؽ ترقيةاليم ػلدد   264-02جذ ادلربـو التوفييم رقو ادلعدؿ لو  2000

ةت يي  يوفر التغطية ادلالية لففات كاألمراض اليت تلحق الوباتات الصحة احليوانية كالوقاية الوباتي
 .3كاحليوانات كمجي  الوشاطات ادلتعلقة هبيا اجملاؿ

 2ختصيصات ميزانية الدكلة يف  دكد  هتتكوف ايرادات :صندكؽ الخاص لتنمية مناطق الجنوبال -4
نفاؽ اإلعانات ااتملةت كيتو إ م  إيرادات اجلباية البضكليةت كل ادلوارد األخرل أك ادلساعلات أك بادلائة

ذل  ألجل تطوير مواطق اجلووب كالتمويل ادلاق  للبنام  اخلاص بتطوير كاليات اجلووبت تويل 
وب اليي  يستعملوف اللغط لصاٌف الفال ل يف كاليات اجلو بادلائة 65ختفيض فوترة الكهرباء بوسبة 
 .20174جانفي  01م   بتداءان إكيلو كاط بوويا   12000ادلوخفض كادلتوبط يف  دكد 

 2006م  قانوف ادلالية لسوة  69ة جاء تأبيسه يف ادلاد: الصندكؽ الوطني للتراث الثقافي  -5
وطين للضاث الصودكؽ العووانه ك  302 – 123 ساب ختصيص خاص رقمه يفتتح يف كتابات اخلزيوة 

 :5رادات يف هيا احلساب يف باب اإل يقيدالثقايف ك 

                                                 
 .السابق ذكرهت 16-05 رقو قانوفم  الت 55ادلادة  -1
 .السابق ذكرهت 21-01 رقو قانوفم  الت 225ادلادة  -2
ت الػػيم 2000مػام  20ادلػارخ يف  119-2000ت يعػدؿ كيػتمو ادلربػـو التوفيػيم رقػو 2002أكت 19ت ادلػارخ يف 264-02 رقػو ادلربػـو التوفيػيم -3

ت لسػػػوة 57عػػػدد ج يػػػة كالوقايػػػة الوباتيػػػة  ت ج ر الػػػيم عووانػػػه    صػػػودكؽ ترقيػػػة الصػػػحة احليوان 302-071ػلػػػدد كيفيػػػات  سػػػاب التخصػػػيص اخلػػػاص رقػػػو 
2002. 

ت ػلػدد كيفيػات  سػاب التخصػيص اخلػاص لتطػوير موػاطق اجلوػوبت ج ر 2017يونيػو  03مػارخ يف  185-17توفيػيم رقػو الربـو م  ادلت 03ادلادة  -4
 .2017ت لسوة 05ج عدد 

 .السابق ذكرهت 16-05قانوف رقو م  الت 69ادلادة  -5
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غالؿ األمالؾ الثقافية ادلادية كغري ادلاديةت  صة بتادلقتطعة م  ادلداخيل الوادة ع  احلصة ا
ت نات  الوادة ع  تقييو الضاث الثقايفت الربو ادلطبق علمل فائض القيمة الربو علمل األطر ادلطاطية

الشخصية لكل  ادلساعلات تي  ادلتلم  محاية الضاث الثقايفة ع  سلالفات التشر الغرامات الوامج
 .1اذلبات كالوصايا ماعات االيةتاجلعانات الدكلة ك إ تاألشخاص الطبيعية كادلعووية

أشغاؿ الضميو فوعة بعوواف الدرابات ك ادلصاريع ادلد فتتمثل يفأما ما جاء يف باب الوفقات 
قتواء إذلات عتبار االإعادة مية اليت ؽلتلكها أصحاب احلقوؽ ك األمالؾ الثقافية اا اللركرية للحفاظ علمل

ادلصاريع ادلدفوعة بعوواف شلاربة  ق الشفعة للدكلة  تاجملموعات الوطوية إل راءوقولة األمالؾ الثقافية ادل
عمليات  صلازإفوعة قصد صحاهبات ادلصاريع ادلدعلمل األمالؾ الثقافية العقارية اليت يتو التوازؿ عوها أل

يت م  شأ ا ترقية احلة ادلدين ك قافة محاية التويل أنشطة الدعاية كالتوعية ك  تاحلفريات األ رية الكبل
 .2ااافاة عليهالضاث الثقايف ك 

 حماية مكونات التنوع البيولوجي شاريعثالثا: تمويل م
نعاش يال ظ علمل برنام  اإل تلوجيحلماية مكونات التووع البيو  ادلاليةيف رلاؿ التغطية   
ت أنه بلغ  احلصيلة ادلالية ادلكلفة بالبيئة قرابة 20043إُف  2001زائر ما بل بوة قتصادم يف اجلاال

مليار ديوار جزائرم  9دكالر أمريكيت موجهة إُف تسيري العديد م  اجملاالتت فخصص مبل   970
مليار دلعاجلة  5.5السهبية كاأل واضت كمبل   مليار حلماية ادلواطق 8.2لشبكات ادلياهت كمبل  

مليار  2.1قليوت مليار خاصة بتهيئة اإل 7.1مليار ديوار جزائرم دلكافحة التلوثت  3الوفاياتت كمبل  
هتماـ ارلت قد يعكة ديوار جزائرم حلماية التووع البيولوجي كهو مبل  ةئيل مقارنة باجملاالت األخ

محاية التووع البيولوجيت لك  يعكة م  جهة أخرل علمل أف التووع  رلاؿ غرياحلكومة اجلزائرية باجملاالت 
ادلابسات ادلالية يف اجلزائرت أيلا توفري مبال  مالية حلماية ادلواطق  اهتماـالبيولوجي دخل  يز 

محاية التووع الوباب  كمكافحة التلوث كتسيري الوفايات يدخل بأبلوب غري مباشر يفاإليكولوجية 
                                    .4ينكاحليوا

                                                 
 .السابق ذكرهت 16-05قانوف رقو م  ال ت69ادلادة  -1
 .م  نفة القانوفت 02نفة ادلادة فقرة  -2
ت  07رللة البا   العػدد  -درابة  الة اجلزائر -بضاتيجيات ادلابسات ادلالية يف تويل ادلشاري  البيئية م  أجل  قيق التومية ادلستدامة افر ات عدةت  -3

 .130ت ص 2010- 2009
 .130ص ادلرج  نفسهت  - 4
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 الباب الثاني خالصة
أبلوب تقليدم أخيت به التشريعات حلماية مكونات التووع البيولوجي  دارماإل يعتب التدخل

يكولوجيةت كلقد تالءـ هيا التدخل بشكل كبري يف ل اإلالبيئة م  أجل محاية األصواؼ كاألنواع كادلوائ
محاية اتفاقية بقاء علمل هيه ادلكونات علمل أعدادها الطبيعيةت فإليه م  أجل اإلدؼ ادلقرر الوصوؿ اذل

عتماد عل هيا األبلوب بشكل كبري    نلم  إُف  د بيولوجي قد تطرق  يف نصها علمل االالتووع ال
 .لبيولوجيما محاية كافية للتووع ا

ية مكونات التووع البيولوجي م  بتباقي حلمايف العمل اال ريٍ بً كى   ره كٍ الوقائية دى  فلياتل فكان 
خطر مجي  ادلماربات كاألنشطة اليت تكوف يف طبيعتها خطرة كهتدد ادلوائل بالتغيري كالتدهور كاألصواؼ 

كاالنقراضت فتو اعتماد نااـ الرخص كشرط ةركرم قبل شلاربة أم نشاط  ءباالختفاالوباتية كاحليوانية 
وجيت يف  ل األنشطة كادلشاري  ادلتيق  م  خطورهتا بشكل يكوف قريذ م  مواطق تواجد التووع البيول

يف مو  شلاربتها  بشأ ا كاةحان اإلدارة مسبق فتوة  يف قائمة ادلشاري  السوداءت كهوا يكوف رد فعل 
لزاـ األشخاص ادلعووية إيي  يتو  اآللياتلزاـ هيه بشأف شلاربتهات كما يكمل نااـ اإلالرخص إعطاء ك 

 يهدؼ حلماية مكونات التووع البيولوجي.إغلا  اـ بعمل كالطبيعية بالقي

كعلمل اعتبار موةوع التووع البيولوجي م  ادلواةي  التقوية اليت تفرض معها القياـ بدرابة األ ر 
كدرابة اخلطرت فيتو درابة مجي  اجلوانذ التقوية كالعلمية للمشركع قبل اختاذ قرار مسبق بشأف ادلشركعت  

الوصع إعطاء التقويات أ واء شلاربة الوشاط كبعد شلاربته م  أجل تقييو الوة  ك  كما يتو تطبيق هيه
 الدقيق دلكاف شلاربة الوشاط خاصة إذا تعلق األمر لوائل كمساك  التووع البيولوجي.

اليةت فالووع األكؿ تثل ادلالتشري  نوعل موها ادلالية كغري  ليات العالجية فقد اعتمدأما ع  اآل
الوة  علمل مكاف عليه كالتزاـ م  أجل تعويض األةرار اليت ارتكب  يف  ق إعادة بكُف بدرجة األ

مكونات التووع البيولوجيت كما يتو بحذ الضخيص كتوقيع الوشاط كلركرة م  أجل كة   د 
 للتواقص كالتغيري.

ف جزء ليات العالجية ادلالية فوجد أف فرض اللرائذ البيئة علمل ادلابسات كادلشاري  ألكم  اآل
موها يسدد ألجل محاية عواصر التووع البيولوجي أك صيانتهات كما تعتب الغرامات ادلالية ادلفركةة علمل 
ادلخالفل لشركط القانونية أك اليي  تسجل ةدهو سلالفة يف  ق عواصر التووع البيولوجي كيل  جزء 
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ويلية ألجل تأمل ادلشاري  البيئة موها يسدد لصيانة هيه العواصرت كتبقمل الصواديق البيئة كاحلصص التم
 بشكل عاـ كمحاية مكونات التووع البيولوجي بشكل خاص.

ليػػػات بػػػواء االبػػػتباقية أك العالجيػػػة ألجػػػل محايػػػة كعمومػػا صلػػػد أف ادلشػػػرع اجلزائػػػرم أخػػػي هبػػػيه اآل
كتفػمل هبػا مكونات التووع البيولوجي كإف َف تاهر يف قانوف كا د كخاص يمايػة التوػوع البيولػوجيت كإظلػا ا 

يف قػػػانوف محايػػػة البيئػػػة يف إطػػػار التوميػػػة ادلسػػػتدامة كبعػػػض الوصػػػوص القانونيػػػة ادلتعلقػػػة يمايػػػة عوصػػػر مػػػ  
 يكولوجية.ولوجي أك أ د ادلوائل كالواو اإلعواصر التووع البي
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ات كتوجيهات كتوصيات اتفاقية محاية التووع البيولوجي م  التزام كبالرغو شلا تلموتهيف األخري 
متعلقة باحلماية كالصيانةت إال أف  االت التغيري كاالختفاء كالتواقص الزال  مستمرة بوفة األرقاـ قبل 

هيا الص ت كما أ ا َف  مل خاصية القوة ادللزمة كهو ما فسره الكثري بأ ا جاءت لتغطي إصدار 
 ان كة  هيا الص  فقطت كأف ما تلموته يعتب  ب  ادلطالبة ادلتزايدة م  طرؼ تشكيلة اجملتم  الدكِف يف

 علمل كرؽ يف نار الكثري موهو.

كما تبل م  خالؿ الدرابة كثرت األ كاـ القانونية علمل ادلستول الدكِف م  ك ائق صادرة ع  
برنام  األمو ادلتحدة حلماية التووع البيولوجي كتشتتها م  جهةت كما مت مواقشته يف ماتر األطراؼ كما 

 تلموته البكتكوالت م  أ كاـ م  جهة  انيةت فزاد م  ا تمالية الوقوع يف عدـ صرامة االلتزامات
ادللقاة علمل عاتق الدكؿت كما أنه زاد م   دة الوقاش كالوقد  وؿ برعة ككثرة  االت التغيري يف 

 ملموف االتفاقية.

ر قانوين دكِف يشمل رلموعة يسعمل إُف اعتماد إطا ان أبابي ان كبعدما كاف هيا الص  الدكِف مطلب
 -الص -األ كاـ كالقواعد التصورية كالقانونية كادلابسية حلماية كافة عواصر التووع البيولوجيت أصبح

فيما بعد يفتقد القوة ادللزمة دلا تلموه م  مبادئ كتوجيهات خاصة كمتعلقة باحلماية كالصيانةت فزادت 
فتة للوارت كأصبح يفتقد لقيمته القانونية بل الدكؿ بصورة مل تكاالعتداءايف مقابل ذل  ادلشاكل 

 كمجي  أطراؼ اجملتم  الدكِف.

كقد ركزت االتفاقية بشكل كبري علمل اجلانذ التصورم للحماية يف مر لة أكلية تكوف بابقة ع  
 ي  دع  إُف تبين خطط دارية سلتصةت هياكل كمرافق إ إنشاءصياغة الوصوص القانونية ك 

رام  دلواجهة ادلشاكل اليت تتعرض ذلا مكونات التووع البيولوجيت داعية الدكؿ األطراؼ كب تبضاتيجياكإ
اإليكولوجية إُف بلورة الفكر التصورم م  أجل احلماية كالصيانة كتطويره لا يتالئو م  طبيعة الواو 

كما غلذ عليها يف ادلوجودة كطبيعة الوااـ البيئي السائد بكافة خصائصه كشليزاته البيولوجية كالطبيعيةت  
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نفة الوق  االلتزاـ برعاية عواصر التووع البيولوجي داخل  دكد كاليتها القلائيةت كيف إطار تعاكين تتد 
 الرعاية خلارج كاليتها القلائية يف  دكد ما تقتليه ادلصلحة الوطوية.

  مرا ل كم  بل التزامات الدكؿ اداه هيه االتفاقيةت هي بواء مواومة تشريعية تلم  مجي
احلماية كالصيانة دلكونات كعواصر التووع البيولوجي م  طرؼ الدكؿ اليت صادق  علمل هيا الص ت غري 

تشري  خاص يماية التووع البيولوجيت ذل  علمل إصدار أف ردة فعل الكثري م  الدكؿ كان  بطيئة يف 
 ارد البيولوجية.دلو ماية اقانوف حلإصدار غرار ادلشرع اجلزائرم اليم تأخر بشكل كبري يف 

صداره لكو هائل م  الوصوص وقفه يف ادلصادقة علمل االتفاقية إفادلشرع اجلزائرم ببق م
األ كاـ   ٍ تى شٌ تى تى التشريعية اخلاصة يماية عوصر م  عواصر التووع البيولوجي يف شكله ادلوفصلت لً 

ي  هيه الوصوص الكثرية بد كالقواعد اخلاصة يماية كصيانة التووع البيولوجي ادلوجودت يي  َف تستط
 الفراغ التشريعي اخلاص بعدـ كجود نص حلماية التووع البيولوجي.

عب ع  موقفه كبقوة ادلتعلق يماية مجي  الثركات يي كما أف ادلشرع اجلزائرم دخل يف شراكة دكلية لً 
اهدات اليت الطبيعية م  بيوها عواصر التووع البيولوجيت فصادؽ علمل العديد م  االتفاقيات كادلع

بيل  الفكر التصورم م   تلمو  أ كاـ قانونية خاصة يماية أ د عواصر التووع البيولوجيت رلسدان 
خاصة يماية التووع البيولوجيت اليت َف تك  مفهومة  تخالؿ تبين سلططات كبرام  كابضاتيجيا

 لعدـ فهو موةوع التووع البيولوجي. ككاةحة ناران 

تووع البيولوجي مضابطة كمتجانسةت فإف الوصوؿ إُف الوتائ  ادلرجوة كعلمل اعتبار أف مكونات ال
كادلرغوب هبات ل  تتأتمل إُف ع  طريق توزي  الصال يات كادلهاـ علمل مجي  ادلابسات كالقطاعات 

ادلتعلقة يماية بضاتيجية اإلالوزارية كاذليئات االية كادلرافق االبتشارية اليت تعمل كلها يف إطار توفيي 
 لتووع البيولوجيت كهو ما يعرؼ بقوة احلماية ادلابسية لعواصر التووع البيولوجي.ا
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ت كاف موةوع محاية 2001كيف رل غياب االبتقرار اليم عرفه قطاع البيئة يف اجلزائر قبل بوة  
البيئة عامة كالتووع البيولوجي خاصة يتقاذؼ م  قطاع إُف قطاعت األمر اليم أةعع م   قيق الوتائ  

البيئية ذات التسميات اإلدارة الوصوؿ إُف األهداؼ ادلرجوةت كابتمر الوة     بعد الثبات يف ك 
فوقص التفعيل كالتوفيي ميزة ابتمرت موي بووات لتعطل  2017إُف غاية  2001ادلختلفة موي بوة 

ية اليت  اي هبا ادلتعلقة يماية التووع البيولوجيت غري أف ذل  ال ؼلفي األعل تبضاتيجياكاإلادلشاري  
 علمل مستول الوزارة ادلكلفة يماية البيئة.

كما أف الشراكة القطاعية حلماية التووع البيولوجي هي األخرل افتقدت فعالية التطبيق كالتجسيد  
علمل أرض الواق ت فأ ر ذل  بشكل بليب لبلوغ أهداؼ االتفاقيةت  ي  أصبح نصيذ التووع البيولوجي 

 ية يف برنام  عملها.علمل قدر قليل م  األعل

أف السيابة الوطوية حلماية التووع البيولوجي يف اجلزائرت قد اكتوفها الكثري م   تبل كما 
يماية التووع البيولوجيت ػلصر فيه مجي   ان خاص ان الغموضت اليم يرج  لعدـ تبين ادلشرع اجلزائرم قانون

ػلمل الصياغة اللفاية للموةوعت األمر اليم ذلا  ان كاةح ان العواصر اليت تتطلذ احلماية كيعطي مفهوم
للحكومة اجلزائرية م  غلا  جعل م  موةوع التووع البيولوجي غري كاةح ادلعاَفت فالبغو م  ادلوقع اإل

شراؾ مجي  الفاعلل لبيولوجي قائمة يف  د ذاهتا علمل إالوطوية حلماية التووع ابضاتيجية خالؿ قراءة اإل
عداد التقارير كبرام  العمل كإ تكاالبضاتيجياالضاثت كاهتمامها بادلخططات  للمساعلة يف محاية هيا

شراؾ اجملتم  ادلدين كأصحاب ادلصلحةت لك  ي  اذليئات ادلركزية كااليةت كإكتقسيو الصال يات علمل مج
 يف غياب نص قانوين صريح ػلمل يف طياته مفهـو كملموف موةوع التووع البيولوجي.

ار القانوين حلماية التووع البيولوجي يف اجلزائر مازاؿ غري كاةح كمستقرت كإظلا يتو إف  ديد اإلط 
البح  يف القوانل الصادرة م  طرؼ ادلشرع حلماية األنامة البيئية كعواصر الوااـ البيئي ككل ذل  

شاؽ  علمل كثرهتا كتعددهات كالبح  يف الشراكة القطاعية ادلساعلة يف احلمايةت فيصبح األمر بيل 
 كصعذ يف البح  كمج  األ كاـ كالقواعد ادلتعلقة باحلماية.
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خي علمل ادلشرع اجلزائرم عدـ تلمل مصطلح محاية التووع البيولوجي يف مواد الدبتور أما ما يا  
اجلزائرمت كهو أمر يتو تفسريه علمل أف التشري  اجلزائرم مازاؿ َف يتعامل م  موةوع محاية التووع 

ـت فوص علمل هيا ادلوةوع يف أعلمل ك يقة دبتورية أمر مفركض علمل اعتبار أف البيولوجي بشكل ها
ادلشرع اجلزائرم صادؽ علمل اتفاقية محاية التووع البيولوجي موي بوواتت ككاف م  األفلل تلمل هيه 

 الصياغة يف مواد الدبتور.

ص ادلتعلق بإفراد كلقد تبل جليا أف ادلشرع اجلزائرم خطمل خطوة كبرية يف تفعيل مبدأ التخصي 
لكل نااـ ايكولوجي أك فلاء طبيعي قانوف خاص كمستقلت ػلمل أ كاـ قانونية مالئمة للمجاؿ 

لطبيعية كاحلاائر الوطويةت قانوف الغابات كالسا ل كاجلبل كااميات اإصدار كاامي أك الفلاء الطبيعي  
خاصان هبات ليلمها لقانوف ااميات الطبيعية  مستثويان يف ذل  ادلواطق الرطبة اليت َف يصدر بشأ ا قانونان 

  كقانوف السا ل.

 ةقااصة يماية التووع البيولوجي مستليات القانونية اليت تبواها ادلشرع اجلزائرم اخلإف معاو اآل
عدـ كجود نص قانوين يلو الوبائل  بسبذم  قانوف محاية البيئة يف إطار التومية ادلستدامةت ذل  

متها للطاب  التقين بعدـ مالء اآللياتكما اتصف  هيه   بسية حلماية التووع البيولوجيتالقانونية كادلا 
 اليم يتميز به ادلوةوع.

تقدًن رلموعة م  التوصيات بعد التعرؼ علمل موقع ادلشرع  زامان كاف لً   كعلمل ةوء ما ببق
 ر التووع البيولوجي يف ما يلي:اجلزائرم كغريه م  الواو ادلقارنة يف توفري احلماية القانونية دلكونات كعواص

م  مفهـو كاةح لكل عوصر إعطاء بتوةيح ادلفاهيو ادلتعلقة لوةوع التووع البيولوجيت كذل   -
ف تلم  هيه ادلفاهيو كالتعاريع يف بياؽ نص قانوين مستقل علمل عواصر التووع البيولوجيت علمل أ

يد مفهـو احليواف كالوبات كالوااـ كتحد  قانوف السا ل كغريها م  القوانلتغرار قانوف اجلبل ك 
 اإليكولوجي.
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كطوية حلماية التووع البيولوجي بشكل كاةح ادلعاَفت  دد كبدقة العواصر األبابية إبضاتيجية تبين  -
ت م  توةي  العواصر األبابية اليت كوااـ محاية احليواف كالوبات كادلوئل  اليت تدخل يف دائرة احلماية

 محاية التووع البيولوجي.بضاتيجية تدخل يف اذليكل العاـ إل

التالية )قانوف محاية التووع  ةنص قانوين خاص يماية التووع البيولوجيت ػلمل الصيغة اللفايإصدار  -
البيولوجي( يتلم  مجي  األ كاـ كالقواعد التصورية كالقانونية كادلابسية ادلتعلقة يماية مكونات التووع 

 ادلتعلق بادلوارد البيولوجية كتقرير األ كاـ احلمائية فيه. 07-14كذل  بتعديل قانوف  البيولوجيت

إصدار نص قانوين خاص يماية ادلواطق الرطبةت كما فعل بالوسبة للمحميات الطبيعية كاحلاائر  -
 الوطويةت كليخرج ادلواطق الرطبة م  أ كاـ قانوف ااميات الطبيعية كقانوف السا ل.

يف بوود الدبتورت يي  يلـز الوص عليه يف الدبتور اجلزائرم تلمل مصطلح التووع البيولوجي  -
 ت    يكوف يف مأم  ع  الوصوص القانونية اليت تتصع بطاب -التووع البيولوجي -بصياغته اللغوية

التعديل كالتغيري كل فضة زمويةت فيلم  اُف جانذ احلق يف بيئة بليمة احلق يف محاية التووع 
 البيولوجي.

ادة مراكز كمرافق محاية التووع البيولوجيت خاصة ادلرافق التقوية كادلختبات العلمية علمل العمل علمل زي -
أف موةوع التووع البيولوجي موةوع علمي كتقينت ػلتاج مثل هيه ادلراكز كادلرافقت كزيادة الكوادر  اعتبار

كز حلماية الوبات كمراكز فيتو توصيذ مركز حلماية احليواف كمرا  البشرية ادلاهلة للعمل التقين كالعلميت
 حلماية ادلوئل دم  بل اجلانذ التقين كاجلانذ البيولوجي.

كمتقاط  تلمل مبدأ محاية التووع البيولوجي يف صال يات مجي  القطاعات الوزارية بشكل أبابي  -
وجية ذات ف خترج كل فضة زموية بتقرير  وؿ احلالة الطبيعية للموارد البيولكأ م  صال يات كزارة البيئةت

 الصلة بالقطاع الوزارم ادلعين.
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العمل علمل الزيادة يف جلاف ادلراقبة للهيئات اإلدارية م  أجل أداء كاجبها علمل أ س   اؿت كما يتو  -
مراقبة ادلشاري  كادلماربات اليت قد تلر بالتووع البيولوجيت كأف يكوف عمل هيه اللجاف مزدكج غلم  ما 

 قانوين.بل الطاب  العلمي كالطاب  ال

احلياة إعادة يكولوجيةت ك األةرار اإل بإصالحالعمل علمل زيادة مصادر التمويل كتدعيو ادلاِف اخلاص  -
ف يكوف هواؾ صواديق ية ادلالئمة للتووع البيولوجيت كأالبية كالبحرية كالعمل عل إدارة الشركط ادلعيش

 خاصة بتمويل مشاري  احلفاظ علمل التووع البيولوجي.

التوعػػوم كالعمػػل علػػمل توةػػيح مفػػاهيو التوػػوع البيولػػوجي للمػػواط  االػػي كتفعيػػل اجلانػػذ الضكيػػز علػػمل  -
تمػػ  ادلػػدين كمجعيػػات محايػػة البيئػػة: كجمعيػػة  قػػوؽ دكر ادلػػرأةت كذلػػ  لػػ  يتػػأتمل إال بتكثيػػع عمػػل اجمل

 احليواف كالوبات.

 
 

ونوػػػػتم بحمد اهلل كع  
29-05-2018  

الدالطالب: ميسـو خ  
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 :المراج ك المصادر قائمة
 القرآف الكريم أكال: 
  الكتبثانيا: 
 :باللغة العربية -
أمحػػػد لكحػػػلت دكر اجلماعػػػات االيػػػة يف محايػػػة البيئػػػةت دار هومػػػة للطباعػػػة كالوشػػػر كالتوزيػػػ ت اجلزائػػػرت  -1

2014. 
عػة كالوشػػر كالتوزيػػ ت دار هومػػة للطبا ايػة البيئػػة كالتوميػػة االقتصػاديةتأمحػد لكحػػلت الواػاـ القػػانوين حلم -2

 .2015اجلزائر 
ت  -3 ادلوبوعة العربية للمعرفة م  أجػل التوميػة ادلسػتدامةت البعػد البيئػيت اجمللػد الثػاينت الػدار العربيػة للعلػـو

 .2006بريكت لبوافت  تالطبعة األكُف
ورؾت بػػيات األمػػو ادلتحػػدةت نيويػػآجتماعيػػة لغػػرب قتصػػادية كاال صػػائية دلوطقػػة اللجوػػة االاجملموعػػة اإل -4

2003. 
 31ادلسػػتدامة للمػػوارد الطبيعيػػةت اإلدارة ادلػػيكرة التوجيهيػػة السادبػػة للحفػػاظ علػػمل التوػػوع البيولػػوجي ك  -5

 ت مابسة التمويل الدكلية رلموعة البو  الدكِف.2007يوليو 
 ػػػاد الػػػدكِف لصػػػوف الطبيعػػػةت بػػػبانيات اإلإالطبيعػػػةت جالنػػػدت بويسػػػرا كملقػػػةت   ػػػاد الػػػدكِف لصػػػوفاإل -6

2011. 
 ػاد الػدكِف فئػات كمعػايري القائمػة احلمػراء لإل) 2001 اد الػدكِف لصػوف الطبيعػة كادلػوارد الطبيعيػةاإل -7

جلوػػة بقػػاء األنػػواعت اال ػػاد الػػدكِف لصػػوف الطبيعػػة كادلػػوارد  3.1صػػدار اإل) لصػػوف الطبيعػػة كادلػػوارد الطبيعيػػة
 الطبيعيةت )جالند (بويسرا) ككامبيدج (ادلملكة ادلتحدة.

صػدار (ت اإل1971ألراةي الرطبةت )رامسار إيػراف رامسار بشأف ا اتفاقيةاقية رامسارت دليل أمانة اتف -8
 .2006الراب ت 

 سػػػوين جػػػدكع عبػػػد اهللت التصػػػحرت تػػػدهور الواػػػاـ البيئػػػيت دار دجلػػػةت ناشػػػركف كموزعػػػوفت الطبعػػػة  -9
 .2010األكُفت 
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ائػػرة ادلكتبػػة الوطويػػةت الطبعػػة خالػػد خليػػل الاػػاهرت قػػانوف محايػػة البيئػػة يف األردف درابػػة مقارنػػةت د -10
 .1999األكُفت األردفت 

 .2001خالد شوكاتت اجلرؽلة البيئيةت طبعة األكُفت مجعية أفاؽ للضبية كالتعليوت القاهرةت  -11
القػػاهرةت مصػػرت بطالػػةت دار غريػػذ لوشػػر كالتوزيػػ ت زيوػػذ صػػاٌف األشػػوحت األطػػراد البيئػػة كمداكلػػة ال -12

2003. 
ثت دار الكتػػذ القانونيػػةت و القػػانوين الػػدكِف حلمايػػة البيئػػة مػػ  التلػػو بػػه نكػػه رداكد زلمػػدت التواػػي -13

 .2012ماراتت شتات للوشر كالبرلياتت مصرت اإل ماراتت دارمصرت اإل
 .2004صاٌف كهيبت قلايا عادلية معاصرةت الطبعة الثانيةت دار الفكرت دمشقت بوريات  -14
ابػػػات الػػػرأم كالدرابػػػات األردفت بػػػوة صػػػاٌف عبػػػد الغػػػين الشػػػرعت التوػػػوع احليػػػوم البيئػػػيت مركػػػز در  -15

2002. 
عػػادؿ مشػػعاف ربيػػ ت أبابػػيات التوػػوع البيولػػوجيت مكتبػػة اجملتمػػ  العػػر  للوشػػر كالتوزيػػ ت الطبعػػة  -16

 .2008األكُفت عمافت 
البيئػػػػيت دار اجلامعػػػػة اجلديػػػػدةت عطػػػػا بػػػػعد زلمػػػػد  ػػػػواست جػػػػزاء ادلسػػػػاكلية عػػػػ  أةػػػػرار التلػػػػوث  -17
 .2011بكودريةت اإل
اجلزائػرت  تار هومػة للطباعػة كالوشػر كالتوزيػ ك سػيبة شػريخت األراةػي الفال يػةت د علي معطػي اهلل -18

 .2005طبعة 
علػػػي بػػػعيدافت محايػػػة البيئػػػة مػػػ  التلػػػوث بػػػادلواد اإلشػػػعاعية كالكيماكيػػػة يف القػػػانوف اجلزائػػػرمت دار  -19

 .2008اجلزائرت  اخللدكنية للوشر كالتوزي ت الطبعة األكُفت
 .2002بكودريةت ةوء الشريعةت موشأة ادلعارؼت اإل اية البيئة يفماجد راغذ احللوت قانوف مح -20
موبػػػػمل بودهػػػػافت الواػػػػاـ القػػػػانوين لألمػػػػالؾ الغابيػػػػة يف اجلزائػػػػرت شػػػػركة دار األمػػػػة للطباعػػػػة كالوشػػػػر  -21

 ت اجلزائر.2012كالتوزي ت طبعة 
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اف الػػػوطين الػػػديو ت يف اجلزائػػػر حلمايػػػة الغابػػػاتكادلابسػػػاتية القانونيػػػة  وبػػػائلنصػػػر الػػػدي  هوػػػوينت ال -22
 .2001لألشغاؿ الضبويةت اجلزائرت 

نصػػػر الػػػدي  هوػػػوينت احلمايػػػة الراشػػػدة للسػػػا ل يف التشػػػري  اجلزائػػػرمت دار هومػػػة للطباعػػػة كالوشػػػر  -23
 .2013كالتوزي ت اجلزائر 

خػػػركفت ادلعاجلػػػة القانونيػػػة للمواقػػػ  ادللو ػػػة يف التشػػػري  اجلزائػػػرمت دار الكتػػػاب العػػػر  آكنػػػاس ػلػػػي ك  -24
 .2014ر كالتوزي ت اجلزائرت الطبعة األكُف للطباعة كالوش

سلػػػب  ضلػػػو قػػػانوف خػػػاص للوقايػػػة مػػػ  التصػػػحر كمكافحتػػػهتخػػػركفت آكنػػػاس ػلػػػي كربػػػا ي أمحػػػد ك   -25
دار الكتػػػاب العػػػر ت اجلزائػػػرت  -الشػػػلع-البحػػػ  ا القػػػانوف اخلػػػاص ادلقػػػارفا جامعػػػة  سػػػيبة بػػػ  بػػػوعلي 

2016. 
ت ديػػػػواف -ة كتطبيقاهتػػػػا يف القػػػػانوف اجلزائػػػػرمادلبػػػػادئ العامػػػػ -يلػػػػة شػػػػاكش بشػػػػريت ادلاليػػػػة العامػػػػة -26

 .2007ادلطبوعات اجلامعيةت 
ك يقػػػة درابػػػة توسػػػيق كتطػػػوير التشػػػريعات اخلاصػػػة باحليػػػاة البيػػػة يف الػػػوط  العػػػر ت ادلوامػػػة العربيػػػة  -27

 .2001للتومية الزراعيةت لسوة 

  :األجنبيةباللغة  -
28- A.J.P.BEURIER, Droit International de l’environnement, 2eme 
Edition, Pedone, 2000, N°3. 
29- Armelle Guignier *Michel Prieur, Le cadre juridique des aires 
protégées, IUCN-EPLP No 81,2012. 
30- Henri Marc et André Knetzer, Le code forestier algérien 2012. 
31- Hervé KEMPF, La guerre secrète des OGM, édition du Seuil, mai 
2003. 
32- Marc Lavielle –Jean, Droit internationale de l'environnement, 
Ellipses édition, France, 1998. 
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33- Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 4ème éd, Paris, 
Dalloz, 1998. 

 الرسائل العلمية -ثالثا

 بالغة العربية: -

كِف كاجلهػود الدكليػة كالوطويػة حلمايتػهت مػيكرة دانوف الػالعايذ مجاؿت التووع البيولوجي كبعد يف الق -34
لويػػل شػػهادة ادلاجسػػتري يف القػػانوف الػػدكِف كالعالقػػات الدكليػػةت كليػػة احلقػػوؽ كالعلػػـو اإلداريػػة بػػ  عكوػػوف 

 .2005اجلزائرت السوة اجلامعية 
ه يف العلػػػـو طرك ػػػة لويػػػل شػػػهادة الػػػدكتوراتمػػػ  ادلػػػدين يف محايػػػة البيئػػػةت أي بركػػػات كػػػرًنت مسػػػاعلة اجمل -35

ختصػػػػص القػػػػانوفت كليػػػػة احلقػػػػوؽ كالعلػػػػـو السيابػػػػيةت جامعػػػػة مولػػػػود معمػػػػرم تيػػػػزم كزكت قسػػػػو احلقػػػػوؽت 
2013-2014. 

لويػػػل شػػػهادة  أطرك ػػػةداريػػػة حلمايػػػة البيئػػػة يف اجلزائػػػرت الوبػػػائل القانونيػػػة اإلبػػػ  أمحػػػد عبػػػد ادلػػػوعوت  -36
السػوة اجلامعيػة قوؽ ب  عكووفت اجلزائرت احل كلية  -ب  يوبع ب  خدةكتوراه يف القانوف العاـت جامعة الد 

2008-2009. 
شػعاعات ادلايوػػة ت اإلبػػتخداماايت ادلسػاكلية اجلوائيػة عػػ  أةػرار لطيفػة بوػ  عطيػػة عبػداهلل ادلػػالك -37
ت ربػػالة مقدمػػة ابػػتكماالن دلتطلبػػات احلصػػوؿ علػػمل درجػػة ادلاجسػػتري يف الشػػريعة -درابػػة تأصػػيلية مقارنػػة-

ع العربيػػػػػػػة للعلػػػػػػػـو األمويػػػػػػػةت كليػػػػػػػة العدالػػػػػػػة اجلوائيػػػػػػػةت قسػػػػػػػو الشػػػػػػػريعة كالقػػػػػػػانوفت الريػػػػػػػاضت جامعػػػػػػػة نػػػػػػػاي
 .2014كالقانوفت

طرك ة لويل شهادة الدكتوراه يف غويمة عثاموةت توايو ادلبادالت التجارية لكائوات ادلعدلة جيويات أي  -38
 .2013-2012ب  عكووفت  1القانوف القسو العاـت كلية احلقوؽ جامعة اجلزائر 

البيئة يف اجلزائرت ميكرة لويل شهادة ادلاجستري يف القانوف العاـت معهد احلقوؽ ة اإلدار كناس ػليت  -39
 .1999-1998ت السوة اجلامعية داريةت جامعة كهراف السانياـ اإلكالعلو 
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لويػػل شػػهادة الػػدكتوراه يف القػػانوف  أطرك ػػةالقانونيػػة حلمايػػة البيئػػة يف اجلزائػػرت  ليػػاتاآل تكنػػاس ػلػػي -40
 .2007بلقايد تلمسافت جويلية  العاـت جامعة أبو بكر

  :بالغة األجنبية -
41- Betty Queffelec, La diversité biologique: outil d'une recomposition 
du droit international de la nature-l'exemple marin-, Thèse de doctorat, 
droit public, université  de Bretagne occidentale, Centre de droit et 
d'économie de la mer, le 12 avril 2006. 
42- Abraham yao Gadji, Libéralisation du commerce  internationale de 
protection de l’environnement, Thèse de doctorat en droit, Université de 
limoges France 2007. 

  العلمية المقاالت: رابعا

  :باللغة العربية -
درابػة  الػة -مد بلهامشيت دكر القػانوف الػدكِف يف احلمايػة مػ  التلػوث اإلشػعاعي األمل طييب زل -43

 .2012ت رللة احلكمةت -فوكوشيما
 -السػوؽ أـ التواػيو أـ اللػريبة -أمحد مجاؿ الدي  موبملت أدكات بيابة محايػة البيئػة يف ادليػزاف  -44

 .1990لعدد الثام ت أكتوبر قتصاديةت كلية احلقوؽت جامعة ادلوصورة احوث القانونية كاالرللة الب
ث بالؽ زلمدت السيابة البيئية ادلتبعة علمل تطور العالقة بل التومية كالبيئػة يف اجلزائػرت رللػة البحػو  -45

 .2013جامعة اب  خلدكف تيارتت العدد األكؿ  العلمية يف التشريعات البيئيةت
ت 04ت العػدد 5و كالعملت اجمللد ب  علي زهريةت دكر اجلماعات االية يف محاية البيئةت رللة التواي -46

2016. 
علػػمل  االقتصػػاديةبػػ  عػػزة زلمػػد كبػػ   بيػػذ عبػػد الػػرزاؽت دكر اجلبايػػة يف ردع ك  فيػػز ادلابسػػات  -47

  :محاية البيئة م  أشكاؿ التلوث درابة  ليلية لوموذج اجلباية البيئية يف اجلزائرت متوفر علمل ادلوق 
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content/uploads/2012/11-http://iefpedia.com/arab/wp   
بػػ  شػػارؼ أمحػػدت تطػػور البعػػد القػػانوين دلكافحػػة التصػػحرت ضلػػو قػػانوف خػػاص دلكافحػػة التصػػحر  -48

ر ت سلب البح ا القانوف اخلاص ادلقارفات جامعة  سيبة ب  بوعليت الشػلعت اجلزائػرت دا)تأليع مجاعي(
 .2016الكتاب العر ت بوة 

بػػايح  ػػـر عبػػةت ناػػاـ درابػػة تػػأ ري كدكره يف تكػػرية محايػػة فعالػػة للبيئػػةت رللػػة الوػػدكة للدرابػػات  -49
 .2013القانونيةت قسوطيوةت اجلزائرت العدد األكؿ 

داريػػػةت رللػػػة العلػػػـو بيئػػػة الفرنسػػػي كمصػػػدر للمشػػػركعية االخػػػالؼ كردةت كبػػػائل تفعيػػػل ميثػػػاؽ ال -50
 .2011ت نوفمب 33معة بسكرةت العدد نسانيةت جااال
 ت مركػػػػز جيػػػػل البحػػػػ - الػػػػة اجلزائػػػػر -ادلابسػػػػة الصػػػػواعيةبابػػػػي بػػػػفيافت ادلسػػػػاكلية البيئيػػػػة يف  -51

 .2012 تيونيه 2ت بريكتت  العدد رللة جيل  قوؽ اإلنساف تالعلمي
 42دد مسػػري  امػػد مجػػاؿت ادلسػػػاكلية ادلدنيػػة عػػ  األةػػرار البيولوجيػػػةت رللػػة الشػػريعة كالقػػانوفت عػػػ -52

 .2010لسوةت 
-2001) بػػػضاتيجي العشػػػػرميف رػػػل اإلطػػػار اال اقتصػػػادم  مواػػػور شػػػراؼ إبػػػراهيوت البيئػػػة مػػػ -53

 .2013بوة  12( ت رللة البا  ت كرقلةت اجلزائرت العدد 2011
 اقتصػػػاديةت رللػػػة يػػػوث 2012لعػػػاـ  20شػػػكراين احلسػػػلت مػػػ  مػػػاتر ابػػػتكهوَف إُف ريػػػو زائػػػد  -54

 .2013ت 63عربيةت مصرت العدد 
وث العلميػة يف صبحي زلمد أملت مااهر الوعي البيئي يف ادلواومػة التشػريعية الوطويػةت رللػة البحػ -55

 .2013 تت العدد األكؿتيارت تالتشريعات البيئية
 .2012عادؿ اخلصاصيت التشري  البيئي ادلغر  كالسيابات العامةت رللة هيسبيةت ادلغربت  -56
تخصصػػػة كادلوامػػػات غػػػري احلكوميػػة يف محايػػػة البيئػػػة مػػػ  علػػواين مبػػػارؾت دكر ادلوامػػػات الدكليػػة ادل -57

 جامعة زلمد خيلر بسكرة. ت14التلوثت رللة الفكرت العدد 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/11%201
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درابػة  -عمار بوةياؼت الرعاية الدكلية كالوطوية لقلايا البيئػة كانشػغاالهتات اجلهػود كاالشػكاالت -58
 .2012رللة الفقه كالقانوفت ادلغربت العدد األكؿت نوفمب  - الة اجلزائر

 اال ػػتالؿغػػيالين السػػبيتت دكر الدكلػػة اجلزائريػػة يف محايػػة اإلنسػػاف مػػ  التلػػوث البيئػػي الػػيم خلفػػه  -59
ت رللػة البحػوث العلميػة يف التشػريعات البيئيػةت 1960الفرنسي إ ر تفجػريه للقوبلػة الووكيػة يف موطقػة رقػاف 

 .2013جامعة إب  خلدكف تيارتت العدد األكؿ 
ابسػػات ادلاليػػة يف تويػػل ادلشػػاري  البيئيػػة مػػ  أجػػل  قيػػق التوميػػة بػػضاتيجيات ادلافر ػػات عػػدةت  -60

 .2010 -2009ت 07رللة البا   العدد  -درابة  الة اجلزائر -ادلستدامة 
مػ   01زلمد بليو إشتيةت رنا جاموست التووع البيولوجي أعليتػه كطػرؽ ااافاػة عليػهت نشػرة رقػو  -61

 .2002ت مارس بلسلة درابات التووع احليومت نابلةت فلسطل
فريقيػا اكاحلػد مػ  أ ػار اجلفػاؼ كخاصػة يف  األمو ادلتحػدة دلكافحػة التصػحر اتفاقيةزلمد بلفللت  -62

ت جامعػػػػة ابػػػػ  لبيئيػػػػة(ت رللػػػػة البحػػػػوث العلميػػػػة يف التشػػػػريعات ا1992)باعتبارهػػػػا ركح مػػػػاتر ريودغلػػػػانريك 
 .2013خلدكف تيارتت العدد األكؿ 

ئية لتقييو األ ر البيئي للمشركعاتت رللة أبيوط للدرابات يبالاإلدارة شلدكح بالمة مربي أمحدت  -63
 .2008جانفي  32البيئيةت مصرت عدد 

قتصػػادية اأيػػاث  رللػػة لتحقيػػق التوميػػة ادلسػػتدامة يف اجلزائػػرت اةمسػػعودم زلمػػدت اجلبايػػة البيئػػة كػػأد -64
 .2014تجواف 15داريةت جامعة زلمد خيلر بسكرةت العدد إك 

ت أهػػو ادلوجػػزات يف ميػػداف التوميػػة ادلسػػتدامةت كتابػػة الدكلػػة لػػػدل مقطػػيط زلمػػد كالوػػورم شػػكيذ -65
 .2016كزارة البيئة كالتومية ادلستدامةت ادلملكة ادلغربيةت 

 .2018ت 17كايف احلاجةت االهتماـ الدكِف يماية البيئةت رللة القانوف كاألعماؿت العدد  -66
اهوة كاالشكاالت القانونية كادلادية اليت كناس ػليت التخطيط البيئي االي يف اجلزائرت التطورات الر  -67

 .2005ت ص 06درارت اجلزائرت العدد يثريهات رللة احلقيقةت جامعة أ
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يليش شاكش بشريت محاية البيئة ع  طريػق اجلبايػة كالربػـو البيئيػةت رللػة العلػـو القانونيػة كاإلداريػةت   -68
 .2003كلية احلقوؽ جامعة أبو بكر بلقايد تلمسافت العدد األكؿت 

جػػابر بػػاَف القحطػػاينت ادلرجػػاف يعػػيش يف ادلوػػاطق البػػاردة كيتغػػيل علػػمل احليوانػػات البحريػػةت رللػػة  -69
 .  13664ت العدد 2017جانفي 19الرياضت اإل ول 
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  المداخالت: خامسا
كألية حلمايػة البيئػةت مداخلػة ألقيػ  يف ادللتقػمل الػدكِف  ػوؿ الواػاـ   صونية ب  طيبةت اجلباية البيئية -119

ت سلػػب 2013ديسػمب  10ك 09القػانوين حلمايػة البيئػة يف رػل القػانوف الػدكِف كالتشػري  اجلزائػرمت يػومي 
 ت قادلة.1945مام  08الدرابات القانونية البيئيةت جامعة 

ت ندكة دكر التشريعات كالقوانل يف محاية البيئة رملاف زلمد بطيخ ت اللبط اإلدارم كمحاية البيئة -120
 .2005مام  11-07اإلمارات العربية ادلتحدة م   –العربيةت الشارقة 

عمػػر طػػاهرمت الكائوػػات ااػػورة كرا يػػا يف ادلملكػػة ادلغربيػػةت ادلوامػػة العربيػػة للتوميػػة الزراعيػػةت  لقػػة  -121
 تيف ادلوطقػة العربيػة اخلرطػـو ا يػان ة كاحليوانيػة ااػورة كر  ار البيئيػة إلدخػاؿ األنػواع الوباتيػعمل  وؿ تقييو اآل

2003. 
مليكػػة فلػػيلة محانػػةت التقريػػر الػػوطين للجزائػػرت ادلوامػػة العربيػػة للتوميػػة الزراعيػػةت  لقػػة عمػػل  ػػوؿ  -122

ت   ار البيئية إلدخاؿ األنواع الوباتية كاحليوانية ااورة كرا يان تقييو اآل  .2003يف ادلوطقة العربية اخلرطـو
مداخلػػة  - الػػة اجلزائػػر –عجػػالف العياشػػيت تفعيػػل دكر اجلبايػػة البيئيػػة لتحقيػػق التوميػػة ادلسػػتدامة  -123

 08ك 07للمػػوارد ادلتا ػػة أيػػاـ  االبػػتخداميةألقيػػ  يف ادلػػاتر العلمػػي الػػدكِف للتوميػػة ادلسػػتدامة كالكفػػاءة 
يف ادلابسػات  كاالبػتثمارالشراكة ري بالتعاكف م  سلب يكعلـو التس االقتصاديةت كلية العلـو 2008أفريل 

 الصغرية كادلتوبطة يف الفلاء األكر كمغار ت جامعة فر ات عباس بطيع.
 13صػػػباح مريػػػوةت جػػػرائو احلػػػرب الووكيػػػة الفرنسػػػية يف الصػػػحراء اجلزائريػػػة التجربػػػة الووكيػػػة الفرنسػػػية -124
زائريػػػة ك القػػػانوف ت مداخلػػػة للمشػػػاركة بػػػادللتقمل الػػػدكِف اخلػػػامة  ػػػوؿ:  ػػػرب التحريػػػر اجل1960فيفػػػرم 
نػوفمب  10-9الشػلع كليػة العلػـو القانونيػة كاإلداريػة يػومي –جامعة  سػيبة بػ  بػوعلي اإلنساين الدكِف 
2010. 
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 سادسا: النصوص القانونية

 :الدستور -

ت ج ر عػدد 1976نػوفمب  22ادلارخ يف  97-76األمر رقو الدبتور اجلزائرم الصادر لوجذ  -125
 .1976ت لسوة 94

 28ادلػػارخ يف  18-89ادلربػػـو الرئابػػي رقػػو الصػػادر لوجػػذ  1989 جلزائػػرم لسػػوةا دبػػتورال  -126
 .1989ت لسوة 07ج ر عدد  ت1989فباير 

ت ادلػػػارخ يف 438-96ادلربػػػـو الرئابػػػي رقػػػو الصػػػادر لوجػػػذ  1996 م لسػػػوةدبػػػتور التعػػػديل ال -127
 .1996ت لسوة 76ت ج ر عدد 1996ديسمب  07

ت 14ت ج ر عػدد 2016مػارس  06ادلػارخ يف  01-16 رقػو قانوفالالدبتور اجلزائرم ادلعدؿ ب -128
 .2016لسوة 

   :القوانين -
ت لسوة 26عدد ر ج يتعلق محاية الغاباتت ت 1984يونيو  23ادلارخ يف  12-84 رقو قانوفال -129

 ت ادلعدؿ كادلتمو.1984
ت 32ت يتعلق يماية الصحة الوباتيةت ج ر عدد 1987كت أ 01ادلارخ يف  1-87 رقو قانوفال -130
 . 1987ة لسو

ت لسػوة 20ت يتعلػق بػالتخطيطت ج ر عػدد 1988جػانفي  12ادلػارخ يف  02-88 رقػو قانوفال -131
1988. 
ت يتلػػػم  قػػػانوف األمػػػالؾ الوطويػػػةت ج ر 1990بػػػبتمب  01ادلػػػارخ يف  30-90 رقػػػو قػػػانوفال -132
 .1990ت بوة 52عدد 
ت ج ر عػدد ت يتلم  الوااـ العاـ للغابػات1991ديسمب  02ادلارخ يف  20-91 رقو قانوفال -133
 .1991ت لسوة 62
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ت 65ت يتلػػم  قػػانوف ادلاليػػةت ج ر عػػدد 1991ديسػػمب  18ادلػػارخ يف  25-91 رقػػو قػػانوفال -134
 .1991لسوة 
ت يتعلػػػق يمايػػػة الػػػضاث الثقػػػايفت ج ر عػػػدد 1998يونيػػػو  15ارخ يف ادلػػػ 04-98 رقػػػو قػػػانوفال -135
 .1998ت لسوة 44

ت ج ر 2000  قانوف ادلالية لسوة ت يتلم1999ديسمب  23ادلارخ يف  11-99 رقو قانوفال -136
 .2000ت لسوة 92عدد 
ت يتعلػق بالصػيد البحػرم كتربيػة ادلائيػاتت ج 2001يوليػو  03ت ادلػارخ يف 11-01 رقػو قانوفال -137
 .2001ت لسوة 36ر عدد 
ت ادلتعلػػػػػق بتسػػػػػيري الوفايػػػػػات كمراقبتهػػػػػػا 2001ديسػػػػػػمب  12ادلػػػػػارخ يف  19-01 رقػػػػػو قػػػػػانوفال -138

 .2001وة ت لس77كإزالتهات ج ر عدد 
كتوميتػه ادلسػتدامةت اإلقلػيو ت ادلتعلػق بتهيئػة 2001ديسػمب  12ادلػارخ يف  20-01 رقو قانوفال -139

 .2001ت لسوة 77ج ر عدد 
ت 79ت يتلػػم  قػػانوف ادلاليػػةت ج ر عػػدد 2001ديسػػمب  22ادلػػارخ يف  12 -01 رقػػو قػػانوفال -140
 .2001لسوة 
يمايػػػػػة البيئػػػػػة يف إطػػػػػار التوميػػػػػة  ت يتعلػػػػػق2003يوليػػػػػو  19ت ادلػػػػػارخ يف 10-03 رقػػػػػو قػػػػػانوفال -141

 .2003ت لسوة 43ادلستدامةت ج ر عدد 
ت 83ت يتلػػم  قػػانوف ادلاليػػةت ج ر عػػدد 2003ديسػػمب  29ت ادلػػارخ يف 22-03 رقػػو قػػانوفال -142
 .2003لسوة 
ت يتعلػػق بالوقايػػة مػػ  األخطػػار الكػػبل يف 2004ديسػػمب  25ادلػػارخ يف  20-04 رقػػو قػػانوفال -143

 .2004ت لسوة 84 ت ج ر عددإطار التومية ادلستدامة
ت 85ت يتلػػم  قػػانوف ادلاليػػةت ج ر عػػدد 2005ديسػػمب  29ادلػػارخ يف  16-05 رقػػو قػػانوفال -144
 .2005لسوة 
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ت ادلػارخ 58-75ت  يعػدؿ كيػتمو األمػر رقػو 2007مام  13ت ادلارخ يف 05-07 رقو قانوفال -145
 .2007ت لسوة  31 ت كادلتلم  القانوف ادلدينت ج ر عدد1975ببتمب  26يف 

ء كمحايتهػا ت ادلتعلق بتسيري ادلسػا ات اخللػرا2007مام  13ت ادلارخ يف 06-07 رقو قانوفال -146
 .2007ت لسوة 31كتوميتهات ج ر عدد 

ت 11-98ت يعػػػدؿ كيػػػتمو القػػػانوف رقػػػو 2008فيفػػػرم  23ت ادلػػػارخ يف 05-08 رقػػػو قػػػانوفال -147
بػػػػي  ػػػػوؿ البحػػػػ  العلمػػػػي ت ادلتلػػػػم  القػػػػانوف التػػػػوجيهي كالبنػػػػام  اخلما1989أكت  22ادلػػػػارخ يف 

 .2008ت لسوة 10ت ج ر عدد 2002-1998كالتطوير التكوولوجيت
ت 46ت ادلتعلػػق بالتوجيػػه العقػػارمت ج ر عػػدد 2008أكت  03ادلػػارخ يف  16-08 رقػػو قػػانوفال -148
 .2008لسوة 
ت ج ر 2010ت ادلتلم  قػانوف ادلاليػة لسػوة 2009-21-30ادلارخ يف  09-09 رقو قانوفال -149
 .2009ت لسوة 78عدد 
ت 37ت ادلتلػػم  قػػانوف البلديػػةت ج ر عػػدد 2011يونيػػو  22ت ادلػػارخ يف 10-11 رقػػو قػػانوفال -150
 .2011لسوة 
ت لسػػػوة 12ج ر عػػػدد  يتعلػػػق بالواليػػػةت ت2012فيفػػػرم  21ت ادلػػػارخ يف 07-12 رقػػػو قػػػانوفال -151

2012 . 
ت 48ت يتعلػق بػادلوارد البيولوجيػةت ج ر عػدد 2014أكت  09ت ادلػارخ يف 07-14 رقػو قانوفال -152
 .2014بوة 

 األكامر  -
لػػػػػق بشػػػػػػهادات ادلخضعػػػػػل كبػػػػػػراءات ت ادلتع1966مػػػػػػارس  03ادلػػػػػارخ يف  54-66رقػػػػػػو األمػػػػػر  -153
 .1966ت لسوة 19خضاعت ج ر عدد اال

تفاقيػػة ادلتعلقػػة ات يتلػػم  تصػػديق اجلزائػػر علػػمل 1973 يوليػػو 25ادلػػارخ يف  38-73 رقػػو مػػراأل -154
 .1973ت لسوة 69ت ج ر عدد 1972ة يماية الضاث الثقايف كالطبيعي يف العاَف باري
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ت 78يتلػػػم  القػػػانوف ادلػػػدينت ج ر عػػػدد  1975بػػػبتمب  26ادلػػػارخ يف  58-75 رقػػػو األمػػػر -155
 ت ادلعدؿ كادلتمو.1975لسوة 
ت لسػوة 44خػضاعت ج ر عػدد ت يتعلػق بػباءة اال2003يوليػو  19 ادلارخ يف 07-03 رقو مراأل -156

2003. 

 المراسيم -
 المراسيم الرئاسية 

ت يتلم  تعيل أعلػاء احلكومػةت 2002جواف  17ادلارخ يف  208- 02 رقو رئابيلاربـو ادل -157
 .2002ت لسوة 42ج ر عدد 

ت يتعلق بتدابري احلماية م  2005أفريل  11ادلارخ يف  117-05 رقو رئابيالربـو ادل -158
 .2005ت لسوة 27اإلشعاعات ادلايوةت ج ر عدد 

يتعلق بادلصادقة علمل اتفاقية احلفاظ ت 2006أفريل  15ادلارخ يف  140-06مربـو رئابي  -159
ج ر عدد  1996أكت  15علمل طيور ادلاء ادلهاجرة اإلفريقية األكركابيوية ااررة بالهام يف 

 .2006ت لسوة 25
ت ادلتلػػم  تعػػل احلكومػػةت ج ر عػػدد 2007جػػواف  04ت ادلػػارخ يف 197-07مربػػـو رئابػػي  -160

 .2007ت لسوة 37

ت يتلػػػػػػم  تعيػػػػػػل أعلػػػػػػاء 2012بػػػػػػبتمب  04رخ يف ت ادلػػػػػػا 326-12 رقػػػػػػو رئابػػػػػػيالربػػػػػػـو ادل -161
 .2012ت لسوة 49احلكومةت ج ر عدد 

  المراسيم التنفيذية 
محايػػة  اتفاقيػػةت يتلػػم  انلػػماـ اجلزائػػر إُف 1980جػػانفي  26ادلػػارخ يف  14-80 رقػػو ربػػـوادل -162

 سػػػػوةلت 05ت ج ر عػػػػدد 1976فيفػػػػرم  16البحػػػػر األبػػػػيض ادلتوبػػػػط مػػػػ  التلػػػػوث ادلبمػػػػة ببشػػػػلونة يف 
1980. 
ت ػلػػػػػدد صػػػػػال يات البلديػػػػػة كالواليػػػػػة 1981ديسػػػػػمب  26 يف ادلػػػػػارخ 387-81 رقػػػػػو ربػػػػػـوادل -163

 .  1981ت لسوة 52األراةيت ج ر عدد  كابتصالحكاختصاصاهتما يف قطاع الغابات 
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ت الػػػػيم ػلػػػػدد صػػػػال يات البلديػػػػة يف 1981ديسػػػػمب  26ادلػػػػارخ يف  372-81 رقػػػػو ربػػػػـوادل -164
 .1981ت  لسوة 52لسا ليت ج ر عدد اختصاصاهتا يف محاية القطاع ا

 االتفاقيػػةاجلزائػػر إُف  انلػػماـكادلتلػػم   1982ديسػػمب  11ادلػػارخ يف  439-82 رقػػو ربػػـوادل -165
فيفػرم  02مالجػئ للطيػور البيػة ادلوقعػة يف  باعتبارهػاادلتعلقة بادلواطق الرطبة ذات األعلية الدكلية كخاصة 

 .1982ت لسوة 51برامسار إيرافت ج ر عدد  1971
 االتفاقيػػػةاجلزائػػػر إُف يتعلػػػق بانلػػػماـ  ت1982ديسػػػمب  25ادلػػػارخ يف  498-82 رقػػػو ربػػػـوادل -166

 3ت ادلوقعػػة بواشػػوط  يف بػػاالنقراضاخلاصػػة بالتجػػارة الدكليػػة يف أنػػواع احليوانػػات كالوباتػػات البيػػة ادلهػػددة 
 .1982ت لسوة 55ج ر عدد  ت1973مارس 

ت يتلم  إنشاء رللة أعلمل 1983جانفي  08ادلارخ يف  74-83 رقو توفييمالربـو ادل -167
 .1983ت لسوة 02للصيدت ج ر عدد 

ت ػلػػػػدد القػػػػانوف األبابػػػػي الومػػػػوذجي 1983جويليػػػػة  23ادلػػػػارخ يف  458-83 رقػػػػو ربػػػػـوادل -168
 .1983 ت لسوة31للحاائر الوطويةت ج ر عدد 

غمػر ات بػلدد شركط قيػاـ السػف  كالطػائر  1988نوفمب  05ادلارخ يف  228-88 رقو ربـوادل -169
 .1988ت لسوة 46ات ذل  ككيفياتهت ج ر عدد إجراء ف تلوث البحر ك أ ا أالوفايات اليت م  ش

ت ادلتعلػق بدرابػة مػدل التػأ ري علػمل 1990فيفرم  27ادلارخ يف  78-90رقو توفييم الربـو ادل -170
 1990ت لسوة 10البيئةت ج ر عدد 

قواعػػػػػد تواػػػػػيو مصػػػػػاٌف  ت ػلػػػػػدد1990يونيػػػػػو  23ادلػػػػػارخ يف  190-90 رقػػػػػو ربػػػػػـو توفيػػػػػيمادل -171
 .1990ت لسوة 26الفال ية يف الوالية كعملهات ج ر عدد 

ت يتلم  تعديل القانوف األبابي 1993يونيو  14ادلارخ يف  139-93 رقو ربـو التوفييمادل -172
 .1993 ت بوة41للمعهد الوطين حلماية الوباتاتت ج ر عدد 

صػػػادقة علػػػمل اتفاقيػػػة بشػػػأف ت يتلػػػم  ادل1995يونيػػػو  06ت مػػػارخ يف 163 -95 رقػػػو ربػػػـوادل -173
 .1995ت لسوة 32ت ج ر عدد 1992يونيو  05التووع البيولوجيت ادلوق  عليها يف ريو دغلانريك 
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زلافاػػة كالئيػػة  إنشػػاءت يتلػػم  1995أكتػػوبر  25ت ادلػػارخ يف 333-95 رقػػو ربػػـو توفيػػيمادل -174
  .ادلعدؿ كادلتمو ت1995ت لسوة  64عدد ابات كػلدد توايمها كعملهات ج ر للغ

رللػػػة كطػػػين  إنشػػػاءت يتلػػػم  1995أكتػػوبر  25دلػػػارخ يف ا 332-95 رقػػػو توفيػػػيمالربػػـو ادل -175
 .1995ت لسوة 64للغابات كمحاية الطبيعةت ج ر عدد 

ت يتلػػػػم  التصػػػػديق علػػػػمل اتفاقيػػػػة األمػػػػو 1996-01-22ت ادلػػػػارخ يف 52-96 رقػػػػو ربػػػػـوادل -176
فػػػاؼ الشػػػديد أك التصػػػحر خاصػػػة يف ادلتحػػػدة دلكافحػػػة التصػػػحر كخاصػػػة يف البلػػػداف الػػػيت تعػػػاين مػػػ  اجل

 .1996ت لسوة 06ت ج ر عدد 1994-06-17إفريقيات ادلوافق عليها يف بارية

األمػػػػو  اتفاقيػػػػةت يتلػػػػم  التصػػػػديق علػػػػمل 1996جػػػػانفي  22ادلػػػػارخ يف  53-96 رقػػػػو ربػػػػـوادل -177
 .1996ت لسوة 06ادلتحدة لقانوف البحارت ج ر عدد 

ت يتلػػم  إ ػػداث مفتشػػية للبيئػػة 1996جػػانفي  27ادلػػارخ يف  59-96 رقػػو توفيػػيمالربػػـو ادل -178
 .1996ت لسوة 07بالواليةت ج ر عدد 

توفيػيم الربػـو يعػدؿ كيػتمو ادل ت1997مػارس  17ت ادلػارخ يف 93 -97 رقػو ادلربـو التوفيػيم -179
ت يتلػػم  إنشػػاء زلافاػػة كالئيػػة للغابػػات كػلػػدد توايمهػػا 1995أكتػػوبر  25ت ادلػػارخ يف 333-95رقػػو 

 .1997ت لسوة  17كعملهات ج ر عدد 

-83يعػػػدؿ ادلربػػػـو رقػػػو  ت1998جويليػػػة  24ادلارخػػػة يف  216-98 رقػػػو توفيػػػيمال ربػػػـوادل -180
عدد ج ر  اليم ػلدد القانوف األبابي الوموذجي للحاائر الوطويةت 1983يوليو  23ادلارخ يف  458
 ت ادلعدؿ كادلتمو.1998ت لسوة 46

ت يتلػػػػػم  مجػػػػػ  ادلعهػػػػػد التقػػػػػين 1999فبايػػػػػر  13ادلػػػػػارخ يف  42-99 رقػػػػػو توفيػػػػػيمالربػػػػػـو ادل -181
ت 08ات اخلفيفػػة كادلعهػػد التقػػين لضبيػػة الغػػوو كالبقػػر يف ادلعهػػد التقػػين لضبيػػة احليوانػػاتت ج ر عػػدد بريدللتػػ

 .1999لسوة 
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ت ػلدد كيفيات تسيري  سػاب 2000مام  30ادلارخ يف  119-2000توفييم رقو الربـو ادل -182
انه اصودكؽ ترقية الصحة احليوانية كالوقايػة الوباتيػةات اليم ػلدد عوو  302 -071الضخيص اخلاص رقو 

 تمو.ادلعدؿ ك ادلت 2000ت لسوة 31ج ر عدد 
ادلركزيػة يف اإلدارة ت يتلػم  تواػيو 2000جانفي  07ادلارخ يف  09-01توفييم رقو الربـو ادل -183

 .2001ت لسوة 04كالبيئةت ج ر عدد اإلقليو كزارة هتيئة 
ت يعػػػدؿ كيػػػتمو ادلربػػػـو التوفيػػػيم 2002أكت 19ادلػػػارخ يف  264-02 رقػػػو توفيػػػيمالربػػػـو ادل -184
ت الػيم ػلػػدد كيفيػات  سػاب التخصػػيص اخلػاص رقػػو 2000مػػام  20ادلػارخ يف  119-2000رقػو 
ت لسػػػوة 57الػػػيم عووانػػػه    صػػػودكؽ ترقيػػػة الصػػػحة احليوانيػػػة كالوقايػػػة الوباتيػػػة  ت ج ر عػػػدد  071-302

2002. 

يعدؿ كيتمو ادلربـو التوفييم ت 2003ديسمب  17 ت ادلارخ يف494-03ادلربـو توفييم رقو  -185
ت 80عدد  ج ركادلتلم  ا داث مفتشية للبيئة يف الواليةت 1996جانفي  27ادلارخ يف  60-96رقو 
 .2003لسوة 

ػلػػػػدد تواػػػػيو اجمللػػػػة الػػػػوطين ت 2004جػػػػانفي  25ادلػػػػارخ يف  18-04توفيػػػػيم رقػػػػو الربػػػػـو ادل -186
ت ادلعػػػػدؿ 2004ت لسػػػػوة 07ج ر عػػػػدد  ات كبػػػػريه كمهامػػػػهتاالبتشػػػػارم للصػػػػيد البحػػػػرم كتربيػػػػة ادلائيػػػػ

  كادلتمو.
ت ااػػدد لأل جػػاـ التجاريػػة الػػدنيا 2004مػػارس  18ادلػػارخ يف  86-04 رقػػو توفيػػيمالربػػـو ادل -187

 .2004ت لسوة 18للموارد البيولوجيةت ج ر عدد 
 القػػيو القصػػول كمسػػتوياتت الػػيم يلػػبط 2006جػػانفي  07ادلػػارخ يف  02-06 رقػػو ربػػـوادل -188

 .2006ت  لسوة 01 عدد هداؼ نوعية اذلواء يف  الة  دكث تلوث جومت ج رأاالنيار ك 
ت يلػػػػبط التواػػػػيو ادلطبػػػػق علػػػػمل 2006مػػػػام  31ادلػػػػارخ يف  198-06 رقػػػػو توفيػػػػيمالربػػػػـو ادل -189

 .2006 ت لسوة37ادلابسات ادلصوفة حلماية البيئةت ج ر عدد 
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ت ػلػدد  شػركط  ككيفيػات  البوػاء  2007يونيػو  30ادلػارخ يف  106-06 رقػو وفيػيمتالربػـو ادل -190
كشػػغل  األراةػػي علػػمل  الشػػريط  السػػا لي كشػػغل األجػػزاء  الطبيعيػػة ادلتامخػػة  للشػػواطئ  كتوبػػي  ادلوطقػػة  

 .2007ت لسوة 43موةوع  م  البواء عليهات ج ر عدد 
ت ػلػػػدد كيفيػػػة تواػػػيو  وشػػػات 2006يوليػػػو  09ادلػػػارخ يف  268-06 رقػػػو توفيػػػيمالربػػػـو ادل -191

 .2006ت بوة 46داريةت ج ر عدد الصيد اال
ت  ػلدد شركط ككيفيات احلصوؿ 2006-10-31ادلارخ يف  386-06 رقو توفييمالبـو ر ادل -192

 .2006ت لسوة 70علمل الرخصة كتسليميهات ج ر عدد 
جري موػاطق ت ػلدد قواعػد تػأ2006نوفمب بوة  12ادلارخ يف  398-06توفييم رقو الربـو ادل -193

ؾ العمومية كاخلاصة التابعة للدكلة ككيا كيفيػات كشػركط اغلػار مسػا ات الصػيد مالالصيد بادلزارعة يف األ
 .2006ت لسوة 72التابعة للخواصت ج ر عدد 

ات شلاربػة الصػيد إجػراء ت ػلػدد 2007يوليػو  24ادلػارخ يف  ت227-07 رقػو توفييمالربـو ادل -194
 .2007ت لسوة 48السيا ي ككيفياهتات ج ر عدد 

مركػػز البحػػ   إنشػػاءت يتلػػم  2007أكتػػوبر  31دلػػارخ يف ت ا338-07 رقػػو توفيػػيمال ربػػـوادل -195
 .2007ت لسوة 70يف البيوتكوولوجيات ج ر عدد 

عػػداد ادلخطػػط إت ػلػػدد كيفيػػات 2008أفريػػل  15ادلػػارخ يف ت 123-08 رقػػو ربػػـو التوفيػػيمادل -196
 . 2008ت لسوة 22الوطين لتومية الثركة الصيدية كادلصادقة عليهت ج ر عدد 

ت يتلػػػم   ويػػػل ادلركػػػز الػػػوطين 2008أفريػػػل  30ادلػػػارخ يف  128-08 رقػػػو توفيػػػيمربػػػـو الادل -197
للدرابػػات كالو ػػائق يف ميػػداف الصػػيد البحػػرم كتربيػػة ادلائيػػات إُف مركػػز كطػػين للبحػػ  كالتوميػػة يف الصػػيد 

 .2008ت لسوة 23البحرم كتربية ادلائياتت ج ر عدد 
ت ػلػػػدد كيفيػػػات توبػػػي  محايػػػة 2010جػػػانفي  21ادلػػػارخ يف  31-10 رقػػػو توفيػػػيمالربػػػـو ادل -198

ت لسػػػػوة 06أعمػػػػاؽ البحػػػػر يف السػػػػا ل أك يلػػػػبط الوشػػػػاطات الصػػػػواعية يف عػػػػرض البحػػػػرت ج ر عػػػػدد 
2010. 
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ت يتعلػق بابػتعماؿ الكوابػر احليػة 2010جػانفي  31ادلػارخ يف  70-10 رقػو ربـو التوفيػيمادل -199
 .2010ت لسوة 09دلماربة الصيد بالكوابرت ج ر عدد 

ت ػلدد كيفيات ابتغالؿ األراةػي 2011جانفي  10ادلارخ يف  06-11 رقو ييمتوفالربـو ادل -200
ت لسػوة 02عدد  الفال ية التابعة لألمالؾ اخلاصة للدكلة أك ادللحقة باذليئات كادلابسات العموميةت ج ر

2011. 
ت ادلتلػػػػػم  إعػػػػالف  ابػػػػػي 2011ديسػػػػمب  14مػػػػػارخ يف  441-11 رقػػػػو توفيػػػػػيمالربػػػػـو ادل -201

 .2011ت لسوة 68أخطار كبلت ج ر عدد مسعود موطقة ذات 
ت ػلػػدد صػػال يات كزيػػر التعلػػيو 2013جػػانفي  30ت ادلػػارخ يف 77-13 رقػػو ربػػـو التوفيػػيمادل -202

 .2013ت لسوة 08العاِف كالبح  العلميت ج ر عدد 
ػلػػػدد القػػػانوف األبابػػػي  2013نػػػوفمب بػػػوة  9ادلػػػارخ يف  374 -13توفيػػػيم رقػػػو الربػػػـو ادل -203

 .2013ت لسوة 57وطوية التابعة للوزارة ادلكلفة بالغاباتت ج ر عدد الوموذجي للحاائر ال
ت الػػيم ػلػػدد القػػانوف األبابػػي 2013نػػوفمب  9ت ادلػػارخ يف 375-13 رقػػو توفيػػيمالربػػـو ادل -204

 .2013ت لسوة 57للمعهد البيطرمت ج ر عدد 
بقػػة علػػمل ت ػلػػدد تػػدابري األمػػ  الوػػوكم ادلط2014يوليػػو  06ادلػػارخ يف  195-14 رقػػو ربػػـوادل  -205

 .2014ت بوة 42احلماية ادلادية للموش ت الووكية كادلواد الووكية كأم  ادلصادر ادلشعةت ج ر عدد 
ت يتعلػػػػػق بتواػػػػػيو مكافحػػػػػة 2014بػػػػػبتمب  22ادلػػػػػارخ يف  268-14 رقػػػػػو توفيػػػػػيمالربػػػػػـو ادل -206

 .2014ت لسوة 58التلو ات البحرية كا داث سلططات ابتعجالية ليل ت ج ر عدد 
الوكالػػة  إنشػػاءت يتلػػم  2014ديسػػمب بػػوة  23ت ادلػػارخ يف 373-14 رقػػو يػػيمتوفالربػػـو ادل -207

 .2014ت بوة 76الوطوية للتومية ادلستدامة للصيد البحرم كتربية ادلائياتت ج ر عدد 
ت ػلػدد كيفيػات ادلبػادرة بػادلخطط 2015يوليػو  27ادلػارخ يف  207-15 رقػو توفييمالربـو ادل -208

 .2015ت لسوة 42ادلستدامة كإعدادهت ج ر عدد الوطين للوشاط البيئي كالتومية 
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يعػػدؿ كيػػتمو ادلربػػـو التوفيػػيم ت 2016فيفػػرم  24ت ادلػػارخ يف 78-16ادلربػػـو التوفيػػيم رقػػو  -209
ػلػػػػدد تواػػػػيو اجمللػػػػة الػػػػوطين االبتشػػػػارم للصػػػػيد الػػػػيم  2004جػػػػانفي  25ادلػػػػارخ يف  18-04رقػػػػو 

 .2016 ت لسوة12ج ر عدد  البحرم كتربية ادلائيات كبريه كمهامهت
ت ػلػػػدد صػػػال يات كزيػػػر ادلػػػوارد 2016مػػػارس  01ت ادلػػػارخ يف 88-16 رقػػػو توفيػػػيمالربػػػـو ادل -210

 .2016ت لسوة 15ادلائية كالبيئةت ج ر عدد 
ت ػلػػػػدد صػػػػال يات كزيػػػػر الفال ػػػػة كالتوميػػػػة الريفيػػػػة كالصػػػػيد 242-16توفيػػػػيم رقػػػػو الربػػػػـو ادل -211

 .2016ت لسوة 56البحرمت ج ر عدد 
ت ػلػػػػػػػدد كيفيػػػػػػػات  سػػػػػػػاب 2017يونيػػػػػػػو  03مػػػػػػػارخ يف  185-17 رقػػػػػػػو توفيػػػػػػػيمالربػػػػػػػـو ادل -212

 .2017ت لسوة 05التخصيص اخلاص لتطوير مواطق اجلووبت ج ر عدد 
ت ػلػػدد كيفيػػات تسػػيري  سػػاب 2017مػػام  22ادلػػارخ يف  170 -17 رقػػو توفيػػيمالربػػـو ادل -213

ت 31عدد اليم عووانه ا الصودكؽ الوطين للبيئة كالسا لت ج ر  302 -065التخصيص اخلاص رقو 
 .2017لسوة 

 القرارات -
ت يتلػم  تواػيو ااافاػة الوالئيػة للغابػاتت ج 1997يوليػو  29القرار الوزارم ادلشضؾ ادلارخ يف  -214

 .1997ت لسوة 70ر عدد 
ت ؽلوػػػ  ابػػػترياد كانتػػػاج كتوزيػػػ  كتسػػػويق كابػػػتعماؿ ادلػػػادة  2000ديسػػػمب  24القػػػرار ادلػػػارخ يف  -215

 .2001ت لسوة 02الوباتية ادلعدلة كرا يات ج ر عدد 
ت ػلدد االشػارة اخلاصػة بادلوػاطق ادلوامػة الػيت 2011جانفي  20القرار الوزارم ادلشضؾ مارخ يف  -216

 .2012ت لسوة 17 توم علمل مصادر اإلشعاعات ادلايوةت ج ر عدد 

 القوانين المغربية -
ت يف  فػػػظ الغابػػػات كابػػػتغالذلات ج ر عػػػدد 1917أكتػػػوبر  10رهػػػري شػػػريع الصػػػادر بتػػػاريخ  -217
 .1917أكتوبر 29بتاريخ  235
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 10ت 95ت بتوفيػي القػانوف رقػو 1996كت أ 16صادر يف  1 -95 -154شريع رقو رهري  -218
 .1995ت لسوة 4325ادلتعلق بادلاءت ج ر عدد 

-03ت يتعلػػق بتوفيػػي القػػانوف 2003مػػام  12ت الصػػادر يف 1- 03 -59رهػػري شػػريع رقػػو  -219
 .2003ت لسوة 5118ت ادلتعلق يماية كابتصالح البيئةت ج ر عدد 11

-03ت بتوفيػي القػانوف رقػو 2003مػام  12ت الصادر بتاريخ 01-03-60رهري شريع رقو  -220
 .2003ت لسوة 5118ت ادلتعلق بدرابات التأ ري علمل البيئةت ج ر عدد 12

 13-03بتوفيػػػػي القػػػػانوف رقػػػػو  2003مػػػػام  12صػػػػادر يف  1-03-61رهػػػػري شػػػػريع رقػػػػو  -221
 .2003يونيو  19بتاريخ  5118عدد  ادلتعلق لحاربة تلوث اذلواءت ج ر

لتزامػػات كالعقػػودت موشػػورات مجعيػػة نشػػر ادلعلومػػة القانونيػػة كالقلػػائيةت بلسػػلة الوصػػوص قػػانوف اال -222
 .2009ت يواير 14القانونيةت عدد 

ديػػػد معػػػايري جػػػودة اذلػػػواء ادلتعلػػػق بتح 2009ديسػػػمب  09ت ادلػػػارخ يف 2 -09 -286قػػػانوف  -223
 . 2010ت لسوة 5804د شبكات احلرابةت ج ر عد إقامةككيفيات 
-07قػانوف ت يتعلػق بتوفيػي  2010يوليػو  16صػادر يف  1 - 10 - 123رهري شريع رقػو  -224
 .2010أكت  02ت مارخة يف 5861عدد  ادلتعلق بادلواطق ااميةت ج ر 22

يوليػػوت يتعلػػق بتوفيػػي نػػص الدبػػتورت ج ر عػػدد  29ت صػػادر يف 1-11-91رػػػهري شػػريع رقػػو  -225
 .2011ت لسوة 5964
ادلتعلػق  81.12بتوفيػي القػانوف رقػو  2015يوليو  16صادر يف  1.15.87ريع رقو رهري ش -226

 .2012ت لسوة 6384عدد  رج بالسا لت 
 33-13ت بتوفيػػػي القػػػانوف رقػػػو 2015يوليػػػو  01صػػػادر يف  1-15-76رهػػػري شػػػريع رقػػػو  -227

 .2015ت لسوة 6380ادلتعلق بادلواجوت ج ر عدد 
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  التقاريرسابعا: 

  :باللغة العربية -
عػػ  االبػػضاتيجيات الوطويػػة للتوميػػة ادلسػػتدامة كماشػػرات التوميػػة ادلسػػتدامة اإلقليميػػة ة العمػػل  لقػػ -228

 .2004ديسمب  14-12للموطقة العربيةت مداخلة للملكة ادلغربيةت مصر 
 .كالبيئةاإلقليو ت كزارة هتيئة 2005تقرير  وؿ  الة مستقبل البيئة يف اجلزائر بوة  -229
كزارة الزراعػػة كالتوميػػة الريفيػػةت مػػام  -عػػرض كأفػػاؽ- ػػي كالريفػػي تقريػػر عػػ  مسػػار التجديػػد الفال -230

2012. 
 04 -أكت  26تقريػػػػر مػػػػاتر القمػػػػة العػػػػادلي للتوميػػػػة ادلسػػػػتدامةت جوهانسػػػػبغت جوػػػػوب إفريقيػػػػات  -231

 .A/CONF.199/20ت ك يقة رقو 2002ت األمو ادلتحدة ت نيويورؾ 2002ببتمب 
ف كاأل ػواض ادلائيػةت ادلكتػذ التوفيػيم للجمعيػة الدكليػة الدكلية حلماية  دائق احليػوابضاتيجية اإل -232

 .2005ت برفت بويسرات WAZAادلائية حلدائق احليواف كاأل واض 
تقريػػر عػػ  الوةػػ  القػػانوين للمػػوارد اجليويػػة يف القػػانوف الػػوطين يف بلػػداف سلتػػارةت لػػا يف ذلػػ  قػػانوف  -233

ية ادلعػػػػين باحلصػػػػوؿ كتقابػػػػو ادلوػػػػاف ت ادللكيػػػػةت  سػػػػذ احلالػػػػةت الفريػػػػق العامػػػػل ادلخصػػػػص ادلفتػػػػوح العلػػػػو 
 .UNEP/CBD/WG-ABS/5/5ت ك يقة رقو  2007أكتوبر  12االجتماع اخلامةت  مونضياؿ  

 .2016-2013فريقيات الدكِف لصوف الطبيعة لوطقة مشاؿ  اد ابرنام  اال -234
تفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع البيولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجيت الو يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ا تقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -235

UNEP/CBD/COP/11/INF/11. 
يٌات الطبيعةت قتصادا(تتعميو TEEb) 2010كالتووع البيولوجي اإليكولوجية إقتصاديٌات الوياو  -236

بػػػػػػتوتاجاهتا ا(  ك TEEBكالتوػػػػػػوع البيولػػػػػػوجي )اإليكولوجيػػػػػػة قتصػػػػػػاديٌات الػػػػػػوياو امػػػػػػوجز دميعػػػػػػي لػػػػػػوه  
 كتوصياهتات برنام  األمو ادلتحدة.

 .2009لبيولوجيت مجهورية مصر العربيةت مارس الوطين الراب  ع  اتفاقية محاية التووع ا تقريرال -237
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  :ةيبالغة الفرنس -
238- Cinquième rapport national, sur la mise en œuvre de la convention sur la 
diversité biologique au niveau national, ministère de l’amenagement du territoire et 
de l’environnement, Décembre 2014. 
239- Cinquième rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la 
Diversité Biologique/ Maroc,  Mai 2014. 
240- Conseil économique et social des Nations Unies et la Commission sur le jeu 
du développement durable constituée en comité préparatoire du Sommet mondial 
sur le développement durable, un rapport sur l'état de la biodiversité dans le monde 
Avril, 2001F /cn.17/2001. 
241- Quatrième rapport national sur la mise en oeuvre de la Convention sur la 
Diversité Biologique, Maroc, Mars 2009. 
242- Quatrième rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la 
Diversité Biologique au niveau national ministre de l’amenagement du territoire de 
l’environnement et du tourisme, Mars, 2009. 
243- la création du Ministère du territoire et de l’environnement, Rapport sur 
d’état et l’avenir de l’environnement, 2003. 
244- le plan d’action national provisoire direction générale des forts تalgérien 2003. 
245- Les accidents du aux rayonnements ionisants, rapport IRSN-2007/79-FR , 
irsn-2007/79-FR, première parution le 15 février 2007. 
246- Lignes directrices volontaires pour la prise en compte de la biodiversité dans 
l'impact environnemental, les évaluations environnementales stratégiques des zones 
marines et côtières pour évaluer, UNEP/CBD/SBSTTA/16/7/Add.1.12 March 
2012. 
247- Plan National d’actions pour l’environnement et le Développement Durable 
(PNAE-DD) تMinistère de l’amenagement du Territoire et de l’environnement, 
Janvier 2002. 
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248- Prévention des accidents industriels majeurs, Organisation internationale du 
Travail Première édition Genève1991. 
249- Planification national sur la diversité biologique et mise en œuvre en algérie 
du plan stratégique De la convention sur la diversité biologique 2011-2020 et des 
objectifs  D'AICHI. 
250- Projet Ancre: Inventaire des Trois Conventions et Synergies entre elles 
/convention sur la diversité  biologique  et sa mise  en œuvre au Maroc, 2012. 
251- SCBD 2009 تCITES Secrétariat 2009 تCMS 2009 تRamsar Convention 
Secrétariat 2009 تFAO 2009. 

  ا عالنات كالمواثيق الدكليةثامنا: 

ت ادليثػػػاؽ A/RES/37/7و قػػػرار اجلمعيػػػة العامػػػة لألمػػػو ادلتحػػػدة يف دكرهتػػػا السػػػاب  كالثال ػػػوفت رقػػػ -252
 .1982تشري  األكؿ/أكتوبر  28العادلي للطبيعةت 

الو ػػػائق الرمسيػػػة للجمعيػػػة العامػػػةت الػػػدكرة السػػػابعة كالثال ػػػوفت اجللسػػػات العامػػػةت اجللسػػػة السػػػابعةت  -253
 .1982أكتوبر  01ادليثاؽ العادلي حلماية الطبيعيةت 

ربعػػوفت اجللسػػات العامػػةت تقريػػر اللجوػػة العادليػػة الو ػػائق الرمسيػػة للجمعيػػة العامػػةت الػػدكرة الثانيػػة كاأل -254
 .1987أكت   04ادلعوية بالبيئة كالتوميةت 

جتماعي لألمو ادلتحدةت جلوة التومية ادلسػتدامة بوصػفها اللجوػة التحلػريية قتصادم كاالاجمللة اال -255
ك يقة رقػو    2001أفريل  دلاتر القمة العادلي للتومية ادلستدامةت تقرير ع   الة التووع البيولوجي يف العاَف

E /cn.17/2001/p/18. 
ت الو يقػػة 2003جويليػػة  09 يفاادلتوبػػط تفاقيػػة محايػػة البيئػػة البحريػػة كادلوطقػػة السػػا لية للبحػػر ا -256
 (. UNEP(OCA)/MED IG6رقو )
 ولػػػػػوجييمػػػػػيكرة األمػػػػػل التوفيػػػػػيم بشػػػػػأف القلػػػػػايا اجلديػػػػػدة كالواشػػػػػئة ادلتعلقػػػػػة يفػػػػػظ التوػػػػػوع الب -257

 ةيػػػػكالتقو ةيػػػػللمشػػػػورة العلم ةيػػػػالفرع ئػػػػةيتداـ الػػػػيت أعػػػػدت لالجتمػػػػاع السػػػػادس عشػػػػر للهبػػػػتخدامه ادلسػػػػاك 
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/13كالتكوولوجيةت الو يقة رقو  
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التوميػػػة ادلسػػػتدامة للجبػػػاؿ كتقػػػدًن  تa/60/488/add5قػػػرار اجلمعيػػػة العامػػػة لألمػػػو ادلتحػػػدة رقػػػو  -258
 االقتصػػػػػادم االجتمػػػػػاعيعقبػػػػػات القائمػػػػة يف اجملػػػػػالل ادلسػػػػاعدة للبلػػػػػداف اجلبليػػػػػة الفقػػػػرية للتغلػػػػػذ علػػػػػمل ال

 .2005ديسمب  13كاإليكولوجيت تقرير اللجوة الثانيةت 
ت ادلارخػػػػػة  يف Res/A/195/62الو ػػػػائق الرمسيػػػػػة للجمعيػػػػة العامػػػػػة لألمػػػػو ادلتحػػػػػدةت ك يقػػػػة رقػػػػػو  -259
توفت كادلػارخ يف يف دكرهتا الثانيػة كالسػ 195/62ت كادلتلموة لقرار اجلمعية العامة  رقو 19/02/2008
 ت كادلتلم  تقرير برنام  االمو ادلتحدة للبيئة ع  دكرته الرابعة كالعشركف.2008/ 19/12

برنام  األمو ادلتحدة للبيئةت االجتمػاع احلكػومي الػدكِف ألصػحاب ادلصػلحة ادلتعػددي  ادلخصػص  -260
كخػػػػدمات الػػػػواو  موػػػػب  كػػػػومي دكِف للعلػػػػـو كالسيابػػػػات يف رلػػػػاؿ التوػػػػوع البيولػػػػوجي إنشػػػػاءللواػػػػر يف 

 .UNEP/IPBES/1/6ت ك يقة رقو 2008نوفمب  12ك11االيكولوجيةت بوتراجايات ماليزيات 
 10/2ادلقررات ادلعتمدة يف االجتماع العاشػر دلػاتر األطػراؼ يف اتفاقيػة التوػوع البيولػوجيت ادلقػرر  -261

يػػػػة ادلتعلقػػػػة بػػػػالتووع ت مػػػػاتر األطػػػػراؼ يف االتفاق2020-2011للتوػػػػوع البيولػػػػوجي بػػػػضاتيجية اخلطػػػػة اإل
ت ك يقػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػو  2010أكتػػػػػػػػػػػػوبر  29-18البيولػػػػػػػػػػػػوجيت االجتمػػػػػػػػػػػػاع العاشػػػػػػػػػػػػرت ناغويػػػػػػػػػػػػات اليابػػػػػػػػػػػػافت 

UNEP/CBD/COP/DEC/X/2. 
مػػاتر األطػػراؼ يف االتفاقيػػة ادلتعلقػػة بػػالتووع البيولػػوجيت االجتمػػاع العاشػػرت ادلقػػررات ادلعتمػػدة يف  -262

ت 2010أكتػوبر  29-18وع البيولػوجيت ناغويػات اليابػاف االجتماع العاشر دلاتر األطراؼ يف اتفاقية التوػ
 .UNEP/CBD/COP/DEC/X/36ك يقة رقو 

ت  الػػػة التوػػػوع البيولػػػوجي يف العػػػاَف ت تقريػػػر األمػػػل العػػػاـت مػػػام كاالجتمػػػاعي االقتصػػػادماجمللػػػة  -263
 .E/CN.17/2001/PC/ .18ت األمو ادلتحدة ت ك يقة رقو 2010
جتمػػػاع العاشػػػر يولػػػوجيت ادلقػػػررات ادلعتمػػػدة يف االقػػػة بػػػالتووع البتفاقيػػػة ادلتعلمػػػاتر األطػػػراؼ يف اال -264

تفاقيػة الثال ػة اال شد ادلوارد لدعو  قيػق أهػداؼ إبضاتيجية تفاقية التووع البيولوجيت ااتر األطراؼ يف دل
ت ك يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 2010أكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبر  29إُف  18ت ناغويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اليابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 3-10/ ادلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر

UNEP/CBD/COP/DEC/X/3. 
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يف االتفاقية ادلتعلقة بالتووع البيولوجيت التعاكف م  االتفاقيات األخػرل كادلوامػات ماتر األطراؼ  -265
ت ك يقػػة رقػػو  2012أكتػػوبر  19 -8كادلبػػادرات الدكليػػةت االجتمػػاع احلػػادم عشػػرت  يػػدر أبػػادت اذلوػػدت 

UNEP/CBD/COP/11/17. 
آبػػػادت  دريػػػادم عشػػػرت  تفاقيػػػة ادلتعلقػػػة بػػػالتووع البيولػػػوجيت اإلجتمػػػاع احلػػػمػػػاتر األطػػػراؼ يف اال -266
 ت ادلتعلػػق التوػػوع بػػالبيولوجي البحػػرم كالسػػا لي: ادلوػػاطق البحريػػة  ادلهمػػة2012أكتػػوبر  19-8اذلوػػدت 

 .2012ديسمب  5ت UNEP/CBD/COP/DEC/XI/17رقو إيكولوجيا أك بيولوجيات الو يقة
آبػادت  دريػادلاليػةت   ليػةجتماعػه احلػادم عشػرت اآلاالتوػوع البيولػوجي يف  اتفاقيةيف ماتر األطراؼ  -267
ديسػػػػػمب  5ت UNEP/CBD/COP/DEC/XI/5ت الو يقػػػػػة رقػػػػػو 2012أكتػػػػػوبر  19-8اذلوػػػػػدت 
2012. 
جتماعه احلادم عشرت مقػرر اتفاقية التووع البيولوجي يف اات الصادرة ع  ماتر األطراؼ يف ادلقرر  -268
للتوػػػػوع البيولػػػػوجي  بػػػػضاتيجيات كخطػػػػط العمػػػػل الوطويػػػػة تعراض التقػػػػدـ ااػػػػرز يف توفيػػػػي االبػػػػات 11-2

ت 2012أكتػػػػػوبر  19إُف  8كأنشػػػػػطة دعػػػػػو بوػػػػػاء القػػػػػدرات ذات الصػػػػػلة ادلقدمػػػػػة لألطػػػػػراؼت اذلوػػػػػد مػػػػػ  
UNEP/CBD/COP/DEC/XI/2. 

التوػػوع البيولػػػوجي البحػػػرم كالسػػػا لي: ادلبػػػادئ التوجيهيػػػة الطوعيػػػة للواػػػر يف التوػػػوع البيولػػػوجي يف  -269
مػػام  05يف ادلوػػاطق البحريػػة كالسػػا ليةت مونضيػػاؿ ضاتيجية بػػ ػػر البيئػػي كالتقييمػػات البيئيػػة اإلتقييمػػات األ

 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/7/Add.1جتماع السادس عشرت الو يقة رقو االت 2012
 ت التيليل د.CL 144/9 (C2013/20) موامة األغيية كالزراعة لألمو ادلتحدةت الو يقة رقو  -270
دمػػػاج التوػػػوع اجيت تقريػػػر مر لػػػي عػػػ  عمليػػػة لبيولػػػو تفاقيػػػة ادلتعلقػػػة بػػػالتووع امػػػاتر األطػػػراؼ يف اال -271

جتماع الثاين عشرت بيون  شان ت مجهورية كوريػات ت اال2015مية ادلستدامة دلا بعد البيولوجي يف إطار التو
مػػػػػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ األعمػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ادلاقػػػػػػػػػػػػػػػػ  ت ك يقػػػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػػو  16ت البوػػػػػػػػػػػػػػػػد  2014أكتػػػػػػػػػػػػػػػػوبر  6-17

UNEP/CBD/COP/12/15. 
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكرة تقويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالتوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع البيولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجي كالتوميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ادلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدامة:  -272
أعػػدت بالتعػػاكف مػػ  موامػػة  2016أكتػػوبر  21ت ((UNEP/CBD/COP/13/10/Add.1ارقػػو

 . األمو ادلتحدة لألغيية كالزراعةت كبرنام  البيئة كالبو  الدكِف
للتوميػػػػة ادلسػػػػتدامةت اذليئػػػة الفرعيػػػػة للمشػػػػورة العلميػػػػة كالتقويػػػػة  2030التوػػػوع البيولػػػػوجي كخطػػػػة    -273

ت ك يقػػػة رقػػػو ) 2017ديسػػػمب 14-11احلػػػادم كالعشػػػركفت مونضيػػػاؿت كوػػػدات كالتكوولوجيػػػةت االجتمػػػاع 
CBD/SBSTTA/21/2/Add.1). 

جلوة  كومية دكلية مفتو ة العلوية سلصصػة لبكتوكػوؿ ناغويػا بشػأف احلصػوؿ علػمل ادلػوارد  إنشاء -274
ولػػػوجي البي بػػػتخدامها ادللحػػػق باتفاقيػػػة التوػػػوعاادؿ كادلوصػػػع للموػػػاف  الواشػػػئة عػػػ  اجليويػػػة كالتقابػػػو العػػػ

 .UNEP/CBD/COP/DEC/X/1ت دلراجعة الو يقة رقو )اللجوة احلكومية الدكلية(
) الػدكرة  10اين الػدكِف رقػو دكر البدلانات يف احلفػاظ علػمل التوػوع البيولػوجيت ك يقػة اال ػاد البدلػ -275
قػػػػػػػػرار للجمعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػةت كفقػػػػػػػػا لل 59الػػػػػػػػدكِف البدلػػػػػػػػاين(ت ادلعممػػػػػػػػة يف الػػػػػػػػدكرة  اال ػػػػػػػػادجلمعيػػػػػػػػة  111

A/57/47 م  جدكؿ األعماؿ 80تيف إطار البود. 
دلوػػاطق ااميػػةت تفاقيػػة ادلتعلقػػة بػػالتووع البيولػػوجيت اؼ يف اذلوػػدت مػػاتر األطػػراؼ يف االمػػاتر األطػػرا -276
 .آبادت اذلود دريجتماع احلادم عشرت  اال 24-11ادلقرر 
ت الو يقػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػوجيتفاقيػػػػػػػػػة التوػػػػػػػػػوع البيو اتوفيػػػػػػػػػي  بشػػػػػػػػػأف ادلػػػػػػػػػدير التوفيػػػػػػػػػيم لألمانػػػػػػػػػة تقريػػػػػػػػػر -277

UNEP/CBD/COP/DEC/XI/5. 
 المواقع االلكتركنيةتاسعا: 
موامة الصحة العادليةت التووع البيولوجيت  -278

http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar  
 ا بشأف احلصوؿ علمل ادلوارد اجليويةت أمانة اتفاقية التووع البيولوجي:برتوكوؿ ناغوي -279

https://www.cbd.int/abs/infokit/revised/web/factsheet-nagoya- ar.pdf.   

http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar
http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar
https://www.cbd.int/abs/infokit/revised/web/factsheet-nagoya-%20ar.pdf
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280- Le nouveau statut juridique de l’animal, https://www.lepetitjuriste.fr 
,  
281- le billet du statut-juridique des animaux:  
 http://actu.dalloz-etudiant.fr . 

لػوجي للمػاء كاألرض الرطبػةت معهػد السيابػات البيئيػة كالتوػوع البيو اإليكولوجيػة اقتصاديات الواو  -282
 .www.ieep.euاألكربية   

283- Lucien Maman, Laurent Vienne, Les zones humides, un patrimoine 
remarquable, Géosciences, 2010, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
00663290  .  

 . www.Ramsar.org علمل موق  الشبكة  1971إتفاقية رامسار  -284
285- Avantages des forêts                                  
http://www.zira3a.net/articles/forests.html     
286- Les forêts 
http://www.fao.org/biotech/sectoraloverviews/biotech-forestry/ar/.    
287- Patrick  Michel, L’étude d’ impact, Document également accessible 
sur le site du ministère http://www.environnement.gouv.fr  

بلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ادلطبوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اخلاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتووع البيولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجي يف تقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  -288
https://www.iaia.org/uploads/pdf/SIA_Guidance_Document_IAIA.pdf.  

سلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر التوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع البيولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجي داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط الزراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت   -289
http://www.fao.org/index_fr.htm  ت 

  
290- Environmental taxes account for 6.2% of all revenues from taxes and 
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 الملخص 
 علػملت ييػ  ركػزت -درابػة مقارنػة– تعرة  الدرابة دلوةػوع احلمايػة القانونيػة للتوػوع البيولػوجي يف اطػار التوميػة ادلسػتدامة

ادلشرع اجلزائرم كالقانوف ادلقارف سلتلع االليات ادلستحد ة م  قبل  ةرابدالكشع ع  االطار القانوين حلماية التووع البيولوجيت فتم  
  كاـ كقواعد.أبادلوازاة م  ما تلموته اتفاقية محاية التووع البيولوجي م  

الػػدكِف كالػػداخليت بػػواء مػػ   يػػ  كلقػػد تلػػمو  االطرك ػػة مجيػػ  القواعػػد القانونيػػة حلمايػػة التوػػوع البيولػػوجي علػػمل ادلسػػتول 
ق باحلمايػةت كمػدل تفاعػل مجيػ  التقويػات اإلداريػة كالقانونيػة األخػرل يف محايػة مكونػات طار التصورم أك القانوين أك ادلابسي ادلتعلػاإل

 كعواصر التووع البيولوجي.
 التووع البيولوجيت الوباتاتت احليواناتت الواو االيكولوجية. كلمات مفتاحية:

Résume  
L'étude du domaine de la protection juridique a été escposee a la diversité 

biologique dans l’état du développement durable, L’étude comparative là ou insiste 
sur la découverte à propos du cadre légal pour la protection de la diversité 
biologique, cela a fini l’étude de différents mécanismes actuels de la part du 
législateur algérien et la loi comparative en parallèle avec ce qui l’inclus l’accord de la 
protection de la diversité biologique de provisions et règles. 

Et la thèse a inclus toutes les règles juridiques pour la protection de la diversité 
biologique sur le niveau national et intérieur soit du cadre photographique ou statut 
légale ou le fondateur  lie à la protection, à quel point toutes les rections 
administratives et autre juridique en protection des composants et élément de la 
diversité biologique.    

Mots-clés: la diversité biologique, les plantes, les animaux, système 
écologique. 

Abstract: 
This study deals with the protection of the biological diversity within the 

frame of sustainable development. A comparative study we focused on showing the 
legal side for the protection of the biodiversity. So we studied the different 
machanisms used by Algerian legislator and the comparative law in line the 
provisions of the convetion on the protection of the biodiversity. 

This thesis has included all legal rules for the protection of biodiversity at the 
international and domestic levels either on the conceptual or legal framework or the 
institutional that relates to the protection and the extent to which all other 
administrative and legal techniques interact in protecting the components and 
elements of biodiversity. 

Key words: biodiversity, plants, animals, biological Systems. 


