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مقدمه
يعد موضوع اإلنساف والبيئة إحدى أىـ الموضوعات التي يثار دراستيا حاليا في كافة العموـ ،ومنيا العموـ

القانونية كعمـ ييدؼ إلى تنظيـ سموؾ الفرد في المجمع والبيئة المحيطة بو وتحديد طبيعة عبلقتو بيا وتنظيميا،
ولعؿ العديد مف العمماء حديثا قد تمكنوا مؤخ ار مف االجابو  -خاصة في ظؿ اآلونة الحديثة  -مف اإلجابة
عمي اىـ التساؤالت التي اثيرت منذ القدـ والتي استعرت وشغمت باؿ االنسانية كث ار وىو ىؿ اإلنساف تأثر

بالطبيعة التي يعيش فييا ،أـ أنو أثر عمييا؟

فبعدم ا كاف اإلنساف في العصور القديمة حبيس الطبيعة ،يأكؿ ويشرب منيا محاوال التأقمـ معيا أصبح في

العصر الحديث يؤثر عمييا ويغيرىا ،واف كاف ليذا الفعؿ مظاىر إيجابية في تحسيف إطار وظروؼ معيشتو ،إال
أف لو مساوئ كثيرة تتمثؿ في جعؿ الطبيعة ضحية سموكيات اإلنساف ،فتعرؼ الطبيعة اليوـ تدىو اًر مستم اًر يرجع

إلى سوء تصرؼ اإلنساف واعتداءاتو -العمدية والغير عمدية – المتزايدة عمييا.

لذا أصبح الحديث عف البيئة مف األمور المسمـ بيا في الوقت الحاضر وغدت مشكمة تزداد تعقيداً

وتشابكاً ،األمر الذي أصبحت فيو الحاجة ممحة لمتدخؿ واجراء الدراسات المتأنية لخصائص البيئة وتشخيص

المشكبلت التي تعاني منيا ،والبحث عف أسباب التموث واإلجراءات الواجب إتباعيا لحؿ مشاكميا والبحث عف

مدى التوفيؽ بيف البيئة والتنمية ،فأخذت قضية البيئة وحمايتيا حي اًز كبي اًر مف اإلىتماـ عمى الصعيد الوطني
والدولي ،وىذا راجع ال رتباطيا الوثيؽ بحياة اإلنساف والحيواف والنبات مما جعؿ الحكومات والشعوب تتوجو نحو
عقد المؤتمرات وحمقات العمؿ المتخصصة لبحث اإلشكاليات المتعمقة بالبيئة.

كما أف اإلشكالية المتعمقة بالتشريعات البيئية ال تقؿ أىمية عف غيرىا مف المشاكؿ التي تعاني منيا البيئة،

بسبب االزدواجية في النصوص والعقوبات ،ومف خبلؿ الجيات اإلدارية المكمفة بحمايتيا وكذا الطابع التقني
الذي يغمب عمى التشريعات البيئية.

باإلضافة إلى أف مفيوـ الحماية القانونية لمبيئة ىو مفيوـ واسع وفي تغير مستمر ،ألف مجاالت الحماية التي
تجسدىا ىذه القواعد ال يمكف اإللماـ بيا مسبقا ،كوف أف العالـ والبيئة في تغير دائـ.
تمعب اإلدارة دو اًر جد ىاماُ في حماية البيئة ،لما تتمتع بو مف صبلحيات السمطة العامة وسمطة ضبط

النشاطات التي يمارسيا األفراد ،ثـ وفي مرحمة ثانية القضاء باعتباره مرفؽ مكمؼ بتطبيؽ نصوص القانوف يمعب
دو اًر أساسياً في حماية البيئة.
وليذا بعد تحديد اإلطار العاـ لدراستنا ،نطرح اإلشكالية التالية:

ماىي المفاىيـ األساسية في مجاؿ دراسة البيئة ؟
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ما ىو الدور الذي يمعبو القانوف االداري كأحد فروع القانوف في مجاؿ حماية البيئة ؟
ما ىي الوسائؿ القانونية واآلليات االدارية التي تبناىا المشرع االداري المصري في مجاؿ حماية البيئة؟
وما ىو دور القاضي االداري في تطبيقيا؟

واخي ار تعميؽ عمي اىـ النصوص القانونية والتعديبلت التشريعية التي اتي بيا المشرع المصري في مجاؿ حماية
البيئة والمتعمقة بقوانيف البيئة؟
ولمعالجة تمؾ المشكبلت التي يثرىا موضوع البحث ،سيكوف باذف اهلل مف خبلؿ تقسيـ دراسة بحثنا
المتواضع إلى ثبلثة مباحث عمي النحو التالي -:

المبحث االوؿ  :مفاىيـ قانونية ىامو في مجاؿ البيئة
المبحث الثاني  :دور القانوف االداري في مجاؿ البيئة
المبحث الثالث  :قراءة في اىـ التعديبلت التشريعية المتعمقة بقوانيف البيئة
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المبحث االول
مفاهيم قانونية هامه في مجال البيئة
بداية نود االشارة الي بعض التعريفات والمفاىيـ اليامو التي تتعمؽ بموضوع بحثنا المتواضع المتعمؽ بدور
القانوف االداري في مجاؿ البيئة  ،لعؿ ابرزىا التطرؽ بتعريؼ البيئة واالطار القانوني ليا  ،وايضا تعريؼ
القانوف االداري ودورة في مجاؿ حماية البيئة كأحد االليات القانونية في مجاؿ حماية البيئة  ،وايضا بياف دور
القاضي االداري في ابتداع الحموؿ لمفصؿ في المنازعات المتعمقة بالبيئة وبياف كيفية تفعيؿ دوره في ىذا المجاؿ

المطلب االول  :مفهوم البيئة واإلطار القانوني لها
نتعرض في ىذا المبحث إلى مختمؼ التعريفات التي أعطيت لمبيئة ،ثـ إلى المشكمة القانونية التي تثيرىا

مسألة البيئة ،لنتناوؿ في األخير مصادر وخصائص قانوف حماية البيئة.

المطلب األول :تعريف البيئة-:
يدرؾ أف الفقو القانوني يعتمد ،بصفة أساسية  l’environnementإف الباحث عف تعريؼ محدد لمبيئة

عمى ما يقدمو عمماء البيولوجيا والطبيعة مف تحديد لمبيئة ومكونتيا ،ومف بيف تعريفات البيئة ،ما قاؿ بو البعض

مف أف لمبيئة مفيوميف يكمؿ بعضيما اآلخر ” أوليما البيئة الحيوية ،وىي كؿ ما يختص ال بحياة اإلنساف نفسو
مف تكاثر ووراثة فحسب ،بؿ تشمؿ أيضا عبلقة اإلنساف بالمخموقات الحية ،الحيوانية والنباتية ،التي تعيش معو

في صعيد واحد .أما ثانييما ،وىي البيئة الطبيعية ،فتشمؿ موارد المياه والفضبلت والتخمص منيا ،والحشرات

” .وتربة األرض والمساكف والجو ونقاوتو أو تموثو والطقس وغير ذلؾ مف الخصائص الطبيعية لموسط
« Il subsiste deux sens différents dans la langue actuelle du mot environnement : celui
qui est issu des sciences de la nature et applique aux sociétés humaines l’approche
écologique, il s’agit alors de cet ensemble de données et d’équilibre de forces
concurrentes qui conditionnent la vie d’un groupe biologique, celui qui se rattache au
vocabulaire des architectes et urbanistes et sert a qualifier la zone de contact entre un
» )espace bâti et le milieu ambiant ( naturel ou artificiel
”وعرؼ قاموس “الروس” البيئة بأنيا ” مجموع العناصر الطبيعية والصناعية التي تمارس فييا الحياة اإلنسانية
« le mot environnement a fait son entrée dans le grand Larousse de la langue
française en 1972 : ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la
vie de l’homme ».
وقريب مف ىذا ما قاؿ بو بعض رجاؿ العموـ الطبيعية مف أف البيئة تعني ” الوسط أو المكاف الذي يعيش فيو
الكائف الحي أو غيره مف مخموقات اهلل ،وىي تشكؿ في لفظيا مجموعة الظروؼ والعوامؿ التي تساعد الكائف

الحي عمى بقائو ودواـ حياتو”.
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ولقد ذىب اتجاه إلى تعريؼ البيئة بأنيا “مجموع العوامؿ الطبيعية والعوامؿ التي أوجدتيا أنشطة اإلنساف والتي
تؤثر في ترابط وثيؽ عمى التوازف البيئي”.

ويبدو أقرب لمحقيقة العممية القوؿ أف البيئة ىي مجموع العوامؿ الطبيعية والبيولوجية والعوامؿ االجتماعية

والثقافية واالقتصادية التي ليا تأثير مباشر أو غير مباشر عمى الكائنات الحية واألنشطة اإلنسانية.
مف ىذا التعريؼ يتبيف بأف البيئة اصطبلح ذو مضموف مركب :فيناؾ البيئة الطبيعية ،وتشمؿ الماء واليواء
والتربة ،وىناؾ البيئة االصطناعية ،وىي تشمؿ كؿ ما أوجده تدخؿ اإلنساف وتعاممو مع المكونات الطبيعية

لمبيئة ،كالمدف والمصانع .

واذا كاف بعض فقياء القانوف قد ذىب إلى أف لفظ البيئة يخمو مف أي مضموف قانوني حقيقي ،فيذا الرأي
ضعيؼ ال يدرؾ التطور الحديث لقانوف حماية البيئة ،وذلؾ لوجود محاوالت قانونية عديدة قدمت تعريفات لمبيئة

ال تبتعد كثي ار عف تمؾ التي أوردناىا سمفا.
والبيئة بالمفيوـ السابؽ يحكميا ما يسمى بالنظاـ البيئي  écosystèmeوىو قطاع أو مساحة مف الطبيعة وما
يحتوييا مف كائنات حية نباتية أو حيوانية وموارد أو عناصر غير حية ،وتشكؿ وسطا تعيش فيو في تفاعؿ

مستمر مع بعضيا البعض وعمى نحو متوازف.

والنظاـ البيئي ،بيذا المعنى ،يقوـ عمى نوعيف مف العناصر:
–العناصر الحية :وىي عديدة أىميا اإلنساف ،والنباتات والحيوانات وتعيش ىذه العناصر عمى اختبلؼ أشكاليا

في نظاـ متحرؾ.

–العناصر الغير حية :وأىميا الماء واليواء والتربة وكؿ عنصر منيا يشكؿ محيطا خاصا بو فمف ناحية ىناؾ:

المحيط المائي hydrosphèreومف ناحية ثانية ىناؾ المحيط الجوي أو اليوائي atmosphèreومف ناحية أخيرة
ىناؾ المحيط اليابس أو األرضيlithosphère.
كما عرؼ المشرع المصري البيئة في قانوف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى أنيا ” :تتكوف مف
ا لموارد الطبيعية البلحيوية والحيوية كاليواء ،والجو والماء واألرض وباطف األرض والنبات والحيواف ،بما في ذلؾ
التراث الوراثي ،وأشكاؿ التفاعؿ بيف ىده الموارد ،وكذا األماكف والمناظر والمعالـ الطبيعية” .

كما أف مفيوـ البيئة يرتبط بموضوع آخر أال وىو التموث  la pollutionبالرغـ مف أنو ليس ىو الخطر الوحيد
الذي ييدد البيئة ،إال أنو أىـ األخطار عمى وجو العموـ ،وليس مف اليسير تعريؼ التموث ،ومف أىـ التعاريؼ
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ىو الذي أوردتو مجموعة العمؿ لمحكومات عف تموث البحار ،ضمف مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة اإلنسانية في
استكيولـ عاـ  2791والذي عرؼ التموث بأنو ” :إدخاؿ اإلنساف بطريؽ مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة
في البيئة البحرية ،يكوف ليا آثار ضارة ،كاألضرار التي تمحؽ بالموارد الحية ،أو تعرض صحة اإلنساف

لممخاطر ،أو تعوؽ األنشطة البحرية ،بما فييا الصيد ،وافساد خواص مياه البحر ،مف جية نظر استخدامو،
واإلقبلؿ مف منافعو”.

ولعؿ أىـ تعريفات التموث ،ىو ما جاءت بو المادة األولى فقرة “أ” مف االتفاقية المبرمة في جنيؼ سنة 2797

والمتعمقة بتموث اليواء مف أف ” :تعبير تموث الجو أو اليواء يعني إدخاؿ اإلنساف مباشرة وبطريؽ غير مباشر

لمواد أو لطاقة في الجو أو اليواء يكوف لو مفعوؿ مؤذ ،عمى نحو يعرض لمخطر صحة اإلنساف ،ويمحؽ
الضرر بالموارد الحيوية والنظـ البيئية ،والتمؼ باألمواؿ المادية ،ويضر بقيـ التمتع بالبيئة واالستخدامات اآلخرى

المشروعة لمبيئة” .

المشرع المصري بدوره عرؼ التموث في قانوف حماية البيئة بأنو ” كؿ تغيير مباشر أو غير مباشر لمبيئة
يتسبب فيو كؿ فعؿ يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسبلمة اإلنساف والنبات والحيواف واليواء والجو

والماء واألرض والممتمكات الجماعية والفردية“.

كما عرؼ تموث المياه بأنو ” إدخاؿ أية مادة في الوسط المائي ،مف شأنيا أف تغير الخصائص الفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية لمماء ،وتسبب في مخاطر عمى صحة اإلنساف ،وتضر بالحيوانات والنباتات البرية

والمائية

و

تمس

بجماؿ

المواقع،

أو

تعرقؿ

أي

استعماؿ

طبيعي

أخر

لممياه“.

أما تموث الجو فمقد عرفو بأنو ” إدخا ؿ أية مادة في اليواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو
جزئيات سائمة أو صمبة ،مف شأنيا التسبب في أضرار وأخطار عمى اإلطار المعيشي”.
المطلب الثاني :االهتمام القانوني بحماية البيئة-:
إذا كانت مشكمة حماية البيئة قد جذبت عناية رجاؿ العموـ الطبيعية أو البيولوجية منذ وقت بعيد ،إال أف

الفقو القانوني قد تأخر نسبيا في التنبو إلى المشكمة القانونية التي تثيرىا المخاطر التي تيدد البيئة.
ونظ ار لكوف البيئة قد أصبحت عرضة االستغبلؿ الغير الرشيد مع ميبلد الثورة الصناعية في النصؼ الثاني مف

القرف  27وادخاؿ المموثات مف مواد كيميائية وصناعية ونفايات المصانع  ،عندئذ أصبحت الحاجة ممحة لقواعد
قانونية أو نظامية تضبط سموؾ اإلنساف في تعاممو مع بيئتو ،عمى نحو يحفظ عمييا توازنيا اإليكولوجي فكاف

ميبلد قانوف حماية البيئة ،الذي يمكف تعريفو ” :بأنو مجموعة القواعد القانونية ،ذات الطبيعة الفنية ،التي تنظـ
نشاط اإلنساف في عبلقاتو بالبيئة ،والوسط الطبيعي الذي يعيش فيو ،وتحدد ماىية البيئة وأنماط النشاط

المحظور الذي يؤدي إلى اختبلؿ التوازف الفطري بيف مكوناتيا ،واألثار القانونية المترتبة عمى مثؿ ىذا النشاط”.
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مف ىذا التعريؼ يتضح جوىر موضوع قانوف حماية البيئة ،أال وىو البيئة والنشاط اإلنساني الذي يتصؿ بيا
ويشكؿ اعتداء عمييا بما ييدد بالخطر مظاىر الحياة فييا.
فزيادة األخطار التي تيدد البيئة اإلنسانية أدت بالدوؿ إلى وضع أنظمة قانونية لمواجية األخطار البيئية
فصدرت العديد مف القوانيف البيئية في الواليات المتحدة األمريكية وكندا وانكمت ار وفرنسا ،عمى أف بعض الدوؿ قد
ذىبت اىتماميا بالبيئة إلى حد جعؿ الحفاظ عمييا مبدأ دستوريا ،كالدستور اليندي لسنة  2791أيف نصت

مادتو  ” 84عمى الدولة أف تعمؿ عمى حماية البيئة وتحسينيا ،وتحافظ عمى سبلمة الغابات والحياة البرية
لمببلد”.
ففي مجاؿ الصيد مثبلً طبؽ القانوف الفرنسي لسنة  2488والمعدؿ سنة  2718وسنة  ،2794كما طبؽ قانوف
الغابات الفرنسي لسنة  2419في الجزائر والتي تـ تدعيميا بقوانيف خاصة سنة  2498و.2449

إال أنو في سنوات الثمانينات عرفت الجزائر قفزة نوعية في مجاؿ التشريعي البيئي ،والتي بدأت بصدور أوؿ

قانوف لحماية البيئة سنة  ، 2749والذي كاف يعتبر بمثابة القاعدة الرئيسية لممنظومة التشريعية والتنظيمية
المتعمقة بحماية البيئة ،فمقد حدد ىذا القانوف األىداؼ األساسية التي ترمي إلييا حماية البيئة وىي:
الفرع األوؿ :مصادر قانوف حماية البيئة
خبلفأ لمعديد مف فروع القانوف الداخمي ،فإف قانوف حماية البيئة يستقي قواعده وأحكامو النظامية مف نوعيف مف

المصادر منيا ما ىي داخمية وأخرى دولية.
أوال :المصادر الداخمية

*التشريع  la législationوىو عبارة عف مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعيا السمطة العامة المختصة في
الدولة ،واذا كاف التشريع يعتبر ،بوجو عاـ ،أىـ المصادر الرسمية أو األصمية العامة لمقواعد القانونية ،إال أف
المتأمؿ في األنظمة القانونية ألغمبية الدوؿ يدرؾ أنيا تخمو مف قوانيف خاصة بحماية البيئة ،بؿ ىي قوانيف

عامة ومتفرقة ،كقوانيف الصيد وقوانيف الغابات وقوانيف المياه.
*العرؼ  la coutumeوالذي يقصد بو في قانوف حماية البيئة مجموعة القواعد القانونية التي نشأت في مجاؿ
مكافحة التعدي عمى البيئة والحفاظ عمييا ،وجرت العادة بإتباعيا بصورة منتظمة ومستمرة ،بحيث ساد االعتقاد

باعتبارىا ممزمة وواجبة االحتراـ.

إال أف دور العرؼ مازاؿ ضئيبل في ميداف حماية البيئة ،بالمقارنة بدوره في فروع القوانيف األخرى ،ويرجع ذلؾ
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إلى حداثة االىتماـ بمشكمة حماية البيئة ،فبل توجد قواعد أو مقاييس عرفية لحماية البيئة وانما توجد فقط بعض
المبادئ المبيمة العامة مثؿ االستعماؿ المعقوؿ  ،الضرر الجوىري.
*الفقو  la doctrineوىو عبارة عف آراء ودراسات عمماء القانوف وتوجياتيـ بشأف تفسير القواعد القانونية.
وقد لعب الفقو دو ار كبي ار في مجاؿ التنبيو إلى المشاكؿ القانونية التي تثيرىا األخطار التي تيدد البيئة اإلنسانية

وقد ظير ذلؾ بصورة واضحة أثناء انعقاد مؤتمر األمـ المتحدة األوؿ لمبيئة بمدينة استكيولـ سنة  ،2791حيث
طرحت كثير مف اآلراء الفقيية لممناقشة حوؿ القواعد القانونية التي ترسـ ما ينبغي أف تكوف عميو التدابير

والسياسات التي تكفؿ صيانة بيئة اإلنساف والحفاظ عمى مواردىا الطبيعية وتوازنيا االيكولوجي
ثانيا :المصادر الدولية-:

* االتفاقيات الدولية والتي تعتبر مف أفضؿ الوسائؿ نحو إرساء دعائـ قانوف حماية البيئة ،ويرجع السبب في

ذلؾ إلى عدة عوامؿ منيا الطبيعة الدولية لمشكمة البيئة ،والتي تقتضي التعاوف والجيود الجماعية لحميا ،ومنيا
أيضا وجود الم نظمات الدولية العامة والمتخصصة ،التي تعمؿ عمى تقديـ عوف حقيقي في مجاؿ إعماؿ قواعد
حماية البيئة كالمنظمة البحرية الدولية ،ومنظمة اليونسكو ،ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاوف والتنمية

االقتصادية.

ومف االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية البيئة نذكر االتفاقية الدولية المبرمة في بروكساؿ عاـ  2717والمتعمقة

بالتدخؿ في أعالي البحار في حاالت كوارث التموث بالبتروؿ ،واتفاقية لندف لعاـ  2791الخاصة بمنع التموث

البحري بإغراؽ النفايات والمواد األخرى ،كذلؾ اتفاقية جينؼ لعاـ  2797المتعمقة بتموث اليواء بعيد المدى عبر

الحدود ،واتفاقية فينا لعاـ  2741الخاصة بحماية طبقة األزوف ،كما نذكر اتفاقية باريس لعاـ  2791المتعمقة
بحماية تراث العالـ الثقافي والطبيعي.
ولقد صادقت مصر عمى عدد كبير مف اإلتفاقيات المتعمقة بحماية البيئة ،فمف أوؿ اإلتفاقيات التي صادقت
عمييا الجزائر بتاريخ  2719/21/22وىو اإلتفاؽ المتعمؽ بإنشاء المجمس العاـ لمصيد في البحر األبيض

المتوسط المبرـ في روما بتاريخ .2787/97/18

كما شاركت مصر في ندوة ستوكيولـ سنة  ،2791والتي تعتبر أوؿ تجمع دولي حوؿ مسألة حماية البيئة التي
كانت تحت رعاية األمـ المتحدة ،واختتمت ىذه الندوة بإعبلف ستوكيولـ الذي يتكوف مف  11مبدأ ،ومف أىـ ىذه

المبادئ نذكر

:
–مسؤولية اإلنساف الخاصة في الحفاظ عمى التراث الطبيعي مف النباتات والحيواف.
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–العبلقة المتداخمة بيف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ودورىا في الحفاظ عمى البيئة.
–المسؤولية اإليكولوجية وتعويض ضحايا التموث عف األضرار البيئية العابرة لمحدود الدولية.
كما صادقت مصر عمى معاىدة ريو دي جانيرو المتعمقة بالتنوع البيولوجي والمبرمة في جواف  2771ومف أىـ
المبادئ التي جاءت بيا ىذه المعاىدة:

–إبراز المسؤولية المشتركة لمدوؿ وضرورة التعاوف مف أجؿ حماية البيئة وتحقيؽ التنمية المستدامة.
–إلتزاـ الدوؿ في إشراؾ المواطنيف في اإلطبلع عمى معمومات متعمقة بالبيئة.
–إلتزاـ الدوؿ بوضع تشريعات متعمقة بالبيئة.
كما انعقدت قمة جوىانسبورغ مف  11أوت إلى  98سبتمبر  1991والمتعمقة بالتنمية المستدامة والتي ضمت
روؤساء الد وؿ وممثمي المنظمات الغير الحكومية ،وخمصت ىذه الندوة إلى أف ضماف التنمية المستدامة يتحقؽ
مف خبلؿ تطوير نوعية حياة الئقة لكؿ شعوب المعمورة.

ولقد صادقت الجزائر أيضا عمى عدد كبير مف اإلتفاقيات األخرى نذكر منيا:
–إتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط مف التموث المبرمة ببرشمونة في 21فيفري 2791
والمصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر في  11جانفي .2749
–اتفاقية قينا لحماية طبقة األوزوف المبرمة بتاريخ  11مارس  2741و المصادؽ عمييا
بمقتضى المرسوـ الرئاسي  918/71المؤرخ في  19سبتمبر .2771
–إتفاقية محاربة التصحر المنعقدة في باريس سنة  2778و المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر في  11ماي
2771

–إتفاقية كيوتو المتعمقة بالتغيرات المناخية المبرمة بتاريخ  22ديسمبر  2779والمصادؽ عمييا مف طرؼ

الجزائر بتاريخ  14أفريؿ .1998

*المبادئ القانونية العامة التي ىي عبارة عف مجموعة األحكاـ والقواعد التي تقوـ عمييا ،وتعترؼ بيا ،النظـ
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القانونية الداخمية لمدوؿ أعضاء المجتمع الدولي .ومف المبادئ التي نجدىا في قانوف حماية البيئة ،مبدأ حسف
الجوار،

مبدأ

عدـ

التعسؼ

في

استعماؿ

الحؽ،

مبدأ

المموث

الدافع.

*القضاء الدولي إذا كاف القضاء يمعب دو اًر بناء في إرساء القواعد القانونية في بعض فروع القانوف ،كالقانوف
اإلداري والقانوف الدولي الخاص ،إال أف األحكاـ القضائية التي تفصؿ في المنازعات البيئية ال تتجاوز بضع

أحكاـ ،عالجت فقط المسؤولية عف التموث البيئي.

ففي مجاؿ تموث اليواء عبر الحدود نجد حكـ محكمة التحكيـ بيف كندا والواليات المتحدة األمريكية ،في قضية

مصنع صير المعادف الواقع في مدينة ” ترايؿ ” TRAILالكندية التي تبعد سبعة أمياؿ عف والية واشنطف ،فقد

رفع النزاع بيف الدولتيف أماـ محكمة تحكيـ ،وقد ادعت الواليات المتحدة األمريكية أف األدخنة المتصاعدة مف

المصنع والمحممة بأكسيد السمفات والكبريت الساـ بكميات كبيرة ،قد ألحقت أض ار ار بالغة بالمزارع والثروة
الحيوانية وممتمكات المزارعيف في والية واشنطف والمناطؽ المجاورة ،وقد استجابة المحكمة لمطالب الواليات

المتحدة األمريكية وحكمت بتعويضيا عف األضرار البلحقة بيا
.
واذا ما اعتبرنا أف الق ضاء يعد مف المصادر التفسيرية لمقانوف بوجو عاـ ،وما يصدره مف أحكاـ منشئة وتقريرية
والزاـ في مجاؿ الحماية القضائية لمحقوؽ والمراكز القانونية ،فإف دوره سيكوف خبلقا في مجاؿ القانوف البيئي.
الفرع الثاني :خصائص قانوف حماية البيئة
إذا كاف قانوف حماية البيئة فرعا مف العموـ القانونية ،ينظـ نوعا معينا مف عبلقات اإلنساف ،وىي عبلقاتو بالبيئة
التي يعيش فييا ،إال أنو لو خصائص تميزه عف غيره ،وىي خصائص تستند إلى خطورة موضوعو وطبيعتو،

ومنيا نذكر:

أوال :قانوف حديث النشأة إف ميبلد قانوف حماية البيئة مف الناحية العممية ،يرجع إلى مشارؼ النصؼ

الثاني مف القرف العشريف ،أيف بدأت المحاوالت لوضع أسس القواعد القانونية لحماية البيئة ،وتمثؿ ذلؾ في إبراـ
بعض االتفاقيات الدولية ،غير أف تمؾ المحاوالت كانت محدودة الفعالية ،بالنظر إلى كونيا كانت نسبية األثر،

حيث لـ تكف الدوؿ المنظمة إلييا كثيرة العدد ،باإلضافة إلى كوف أف االلتزامات التي تقررىا لـ تكف واضحة،
ويمكف القوؿ أف مؤتمر استكيولـ لسنة  2791كاف لو دور كبير قي وضع المبادئ األساسية لقانوف حماية

البيئة.

وحداثة ميبلد قانوف حماية البيئة ،إعترؼ بيا جانب مف الفقياء واعتبر البعض أف ىذه الخاصية ىي التي تفسر

النقص الذي يعتريو والثغرات التي تحتوييا قواعده.
ثانيا :قانوف ذو طابع فني مف الخصائص المميزة لقانوف حماية البيئة أف قواعده ذات طابع فني في

صياغتيا ويظير ىذا الطابع مف أنيا تحاوؿ المزج بيف األفكار القانونية والحقائؽ العممية البحتة المتعمقة بالبيئة،
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كنوعية المموثات ومركبتيا العضوية وغيرىا مف المعمومات الكيميائية والفيزيائية ،والتي يجب عمى القواعد
القانونية استيعابيا
ثالثا :قانوف ذو طابع تنظيمي آمر لقد أسبغ عمى قواعد حماية البيئة طابعا آم اًر وىذا بالنظر إلى اليدؼ الذي
تسعى إلى تحقيقو ،وىذا الطابع اآلمر لقواعد قانوف حماية البيئة ،يختمؼ عف غيره مف القواعد اآلمرة األخرى
اختبلفا تبرره الرغبة في إدراؾ اليدؼ الذي مف أجمو اكتسبت ىذه القواعد ذلؾ الطابع اآلمر ،ويتمثؿ ىذا
اإلختبلؼ في أف ىناؾ جزاء مدنيا وآخر جزائيا يترتب عمى مخالفة قواعد حماية البيئة.

رابعا ق انوف ذو طابع دولي :إذا كانت مشكمة حماية البيئة تيـ كؿ دولة ،بحيث تسعى كؿ واحدة منيا إلى وضع
قواعد قانونية لمواجية األخطار البيئية ،إال أف المجتمع الدولي قد اىتـ بيا ونبو إلى خطورتيا وعمؿ عمى الوقاية
ووضع

منيا،

الحموؿ

ليا،

حد

إلى

طبع

قواعد

حماية

لبيئة

بمسحة

دولية.

فأغمب قواعد قانوف حماية البيئة ىي قواعد اتفاقية عممت الدوؿ مف خبلؿ االتفاقيات الجماعية أو الثنائية ،عمى

وضعيا باعتبارىا األنسب ليس فقط ألف األخطار التي تيدد البيئة عالمية األثر والمضار ،بؿ أيضا ألف فعالية

وسائؿ الحفاظ عمى البيئة ،تقتضي التنسيؽ سياسة دولية  une politique internationaleموحدة في مجاؿ

وضع القواعد واألنظمة المتعمقة بالبيئة.

المبحث الثاني :الوسائؿ الوقائية لحماية البيئة
نتطرؽ في ىذا المبحث إلى تحديد أىـ الوسائؿ القانونية والوقائية التي تستعمميا اإلدارة مف أجؿ الحفاظ
وحماية البيئة ،بدأ بنظاـ الترخيص ،اإللزاـ ،الحظر والتقارير إلى نظاـ دراسة التأثير.
المطلب األول :نظام الترخيص
يقصد بالترخيص اإلذف الصادر عف اإلدارة المختصة لممارسة نشاط معيف ،والترخيص ما ىو إال وسيمة

مف وسائؿ الضبط اإلداري  ،وىو عبارة عف قرار صادر عف السمطة العامة ،اليدؼ منو تقييد حريات األفراد بما
يحقؽ النظاـ العاـ داخؿ المجتمع ،وليذا األسموب تطبيؽ واسع في مجاؿ حماية البيئة السيما في التشريعات

األوربية ،بحيث يجد مصدره األوؿ في المرسوـ الذي أصدره نابميوف سنة  2729الخاص بضرورة الحصوؿ عمى
ترخيص

إلقامة

مؤسسات

مف

شأنيا

أف

تسبب

ار
أضر اً

لمجوار.

كما نجد في التشريع الجزائري أمثمة كثيرة عف نظاـ الترخيص في مجاؿ حماية البيئة ،وعميو سنقتصر عمى أىـ

تطبيقات ىذا أسموب:

الفرع األول :رخصة البناء و حماية البيئة
يبدو لموىمة األولى أنو ال توجد عبلقة بيف رخصة البناء وحماية البيئة ،إال أنو بإستقراء مواد القانوف 17/79
المتعمؽ بالتييئة والتعمير يظير أف ىناؾ عبلقة وطيدة بيف حماية البيئة ورخصة البناء ،وأف ىذه األخيرة تعتبر

مف أىـ التراخيص التي تعبر عف الرقابة السابقة عمى المحيط البيئي والوسط الطبيعي.
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فمقد اشترط قانوف  17/79الحصوؿ عمى رخصة البناء تمنحيا اإلدارة المختصة قبؿ الشروع في إنجاز أي بناء
جديد ،كما اشترط الرخصة في أي ترميـ أو تعديؿ يدخؿ عمى البناء ،بؿ اشترطت بعض القوانيف عمى مف يريد

البناء في بعض المناطؽ المحمية الحصوؿ عمى موافقة الو ازرة المكمفة بالتسيير أو اإلشراؼ عمى األمكنة المراد
إنجاز البناء فييا.
فمقد نص القانوف  98/74المتعمؽ بحماية التراث الثقافي عمى أف أي تغيير يراد إدخالو عمى عقار مصنؼ
ضمف

التراث

الثقافي

لرخصة

البناء

فييا

إلى

أخذ

مسبقة

مف

تسمـ

طرؼ

الوزير

المكمؼ

بالبيئة.

كذلؾ بالنسبة لمبناء في المناطؽ السياحية ومواقع التوسع السياحي فإف القانوف  99/99أخضع منح رخصة
الرأي

لموزير

المسبؽ

المكمؼ

بالسياحة.

عمما أف الحصوؿ عمى موافقة الو ازرة المعنية يعتبر إجراء مسبؽ وليس رخصة ،وانما يجب الحصوؿ عمى
الرخصة

مف

الييئة

اإلدارية

المختصة

التي

عينيا

قانوف

التييئة

والتعمير.

وبالرجوع ألحكاـ القانوف  17/79نجد المادة  9منو تنص عمى أنو يجب أف يستفيد كؿ بناء معد لمسكف مف
مصدر لممياه الصالحة لمشرب ،وأف يتوفر عمى جياز لصرؼ المياه يحوؿ دوف تدفقيا عمى سطح األرض ،كما

تشترط المادة  4عمى أف يكوف تصميـ المنشآت والبنايات ذات االستعماؿ الميني والصناعي بكيفية تمكف مف
تفادي رمي النفايات المموثة وكؿ العناصر الضارة.
ويجب اإلشارة إلى أف صبلحيات اإلدارة في منح رخصة البناء تختمؼ حسب ما إذا كانت المنطقة تتوفر عمى
أدوات التعمير أو ال تتوفر.
ففي حالة عدـ وجود أدوات التعمير فإف دراسة الطمب والرد عميو يكوف بالرجوع لمقواعد العامة لمتعمير ،التي
نص عمييا القانوف وضبطيا المرسوـ  291/72المتعمؽ بالقواعد العامة لمتييئة والتعمير ،الذي بيف في مواده
الحد األدنى مف القواعد التي يجب أف تحترـ في البناء بحيث نصت المواد  8،9و 1منو عمى إمكانية رفض

تسميـ رخصة البناء بالنسبة لمبنايات والتييئات المقرر تشيدىا في أراضي معرضة لؤلخطار الطبيعية مثؿ

الفيضانات ،اإلنجراؼ وانخفاض التربة وانزالقيا والزالزؿ والجرؼ أو المعرضة ألضرار خطيرة يتسبب فييا
الضجيج ،أو إذا كانت بفعؿ موضعيا ومآليا أو حجميا مف طبيعتيا أف تكوف ليا عواقب ضارة بالبيئة.

أما في حالة و جود أدوات التعمير والتي تتمثؿ في:
–المخطط التوجييي لمتييئة والتعميرPDAU
–مخطط شغؿ األراضي P.O.S
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فيجب أف تحترـ البناية المزمع إنجازىا ىذا المخطط وما ورد فيو ،عمما أنو إذا كانت البمدية يغطييا

مخطط شغؿ األراضي فإف مسؤولية اتخاذ القرار في منح أو رفض رخصة البناء تعود إلى رئيس البمدية ويدرس

الطمب مف طرؼ مصمحة التعمير لدى البمدية ،ويتخذ القرار رئيس البمدية خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ تقديـ

الطمب.

أما إذا كانت البمدية ال تتوفر عمى مخطط شغؿ األراضي فإف مصالحيا تكتفي عند تمقي الطمب بإرساؿ الممؼ

إلى مديرية التعمير بالوالية لدراسة وابداء رأييا فيو ،ويمزـ رئيس البمدية بالقرار الذي تتخذه مديرية التعمير فبل
يمكنو منح رخصة البناء إذا أبدت تحفظات عمييا.

ولقد حدد المرسوـ  291/72المؤرخ في  14ماي  2772الشروط الواجب توفرىا لمحصوؿ عمى رخصة البناء،

والتي تتمثؿ في :

1-طمب رخصة البناء موقع عمييا مف المالؾ أو موكمو أو المستأجر المرخص لو قانونا أو الييئة أو المصمحة

المخصصة ليا العقار.
2-تصميـ لمموقع.

 3مذكرة ترفؽ بالرسوـ البيانية الترشيدية والتي تتضمف وسائؿ العمؿ وطريقة بناء اليياكؿ واألسقؼ ونوع الموادالمستعممة،

وشرح

مختصر

ألجيزة

تمويف

بالكيرباء

والغاز

والتدفئة.

4-قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة والغير صحية

والمزعجة.

5دراسة التأثير.الفرع الثاني :رخصة استغبلؿ المنشآت المصنفة

البد أف نتطرؽ أوال إلى مفيوـ المنشآت المصنفة ثـ إلى إجراءات الحصوؿ عمى رخصة استغبلليا.
أوال :المقصود بالمنشآت المصنفة
عرؼ المشرع الجزائري المنشآت المصنفة في قانوف  29/99عمى أنيا تمؾ المصانع والورشات والمشاغؿ ومقالع
الحجارة والمناجـ وبصفة عامة المنشآت التي يستغميا أو يممكيا كؿ شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو
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خاص ،والت ي قد تتسبب في أخطار عمى الصحة العمومية والنظافة واألمف والفبلحة واألنظمة البيئية والموارد
الطبيعية

والمواقع

والمعالـ

والمناطؽ

السياحية

أو

قد

تسبب

في

براحة

المساس

الجوار.

فمف ىذا التعريؼ يمكف القوؿ أف المنشآت المصنفة ىي تمؾ المنشآت التي تعتبر مصادر ثابتة لمتموث وتشكؿ
خطورة عمى البيئة ،ولقد ظير مفيوـ المنشآت المصنفة في فرنسا منذ سنة  2429وذلؾ مع بداية الثورة
الصناعية وتطور ىذا المفيوـ مما أدى إلى وضع مدونة المنشآت المصنفة في فرنسا بموجب مرسوـ صادر في

 19ماي  2719والتي عرفت عدة تعديبلت تماشيا مع التطور الصناعي والتكنولوجي.

« Une installation est dite classée lorsque du fait de ses inconvénients ou dangers elle
a fait l’objet d’une in–SS–ion sur une liste appelée nomenclature » .
ولقد تأثر المشرع الجزائري بالقانوف الفرنسي ،فنص عمى المنشآت المصنفة في قانوف البيئة لسنة  2749كما أنو
صدرت نصوص تنظيمية تضبط التنظيـ الذي يطبؽ عمى المنشآت المصنفة ووضعت مدونة حددت فييا قائمتيا

 ،كما حدد المرسوـ التنفيذي  119/77تشكيمة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة.
ثانيا :إجراءات الحصوؿ عمى رخصة استغبلؿ المنشأة المصنفة

قسـ المشرع المنشآت المصنفة إلى فئتيف :منشآت خاضعة لترخيص ومنشآت خاضعة لتصريح بحيث تمثؿ
المنشآت الخاضعة لمترخيص الصنؼ األكثر خطورة مف تمؾ الخاضعة لمتصريح.

1-المنشآت

الخاضعة

لترخيصautorisation

à

soumises

:installations

لقد حددت المادة  27مف قانوف  29/99الجية المكمفة بتسميـ رخصة استغبلؿ المنشآت المصنفة ،وذلؾ حسب
أىميتيا ودرجة األخطار أو المضار التي تنجر عف استغبلليا وقسمتيا إلى ثبلثة أصناؼ:
حيث تخضع المنشآت مف الصنؼ األوؿ إلى ترخيص مف الوزير المكمؼ بالبيئة ،ويخضع الصنؼ الثاني إلى

ترخيص مف الوالي المختص إقميميا ،في حيف يخضع الصنؼ الثالث إلى ترخيص مف رئيس المجمس الشعبي
البمدي ،أما عف وقت طمب الترخيص فيتعيف تقديمو في الوقت الذي يقدـ فيو طمب رخصة البناء.

وفيما

يتعمؽ

بإجراءات

الحصوؿ

عمى

الترخيص

فيي

تتمثؿ

في:

1-ضرورة تقديـ طمب الترخيص لدى السمطة المانحة لو :يشمؿ كافة المعمومات الخاصة بصاحب المنشأة سواء

كاف شخصا طبيعيا أو معنويا.

- 13 -

 2-معمومات خاصة بالمنشأة :وتتمثؿ أساسا في الموقع الذي تقاـ فيو المنشأة ،طبيعة األعماؿ التي يعتزـ

المعني القياـ بيا ،وأساليب الصنع.

 3-تقديـ دراسة التأثير أو موجز التأثير :الذي يقاـ مف طرؼ مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب

استشارات

معتمدة

مف

طرؼ

الو ازرة

المكمفة

بالبيئة،

وىذا

عمى

نفقة

صاحب

المشروع.

4-إجراء تحقيؽ عمومي ودراسة تتعمؽ بأخطار وانعكاسات المشروع :إال أف المشرع لـ يحدد كيفية إجراء ىذا

التحقيؽ ،كما أنو لـ يحدد الجية المكمفة بالقياـ بو.
وكما سبؽ اإلشارة إليو فإف المنشآت المصنفة محددة عف طريؽ قائمة ،وعميو فإنو في حالة عدـ ورود ذكر
المنشأة ضمف ىذه القائمة تقوـ السمطة التي تـ إيداع الممؼ لدييا بإشعار صاحب الطمب خبلؿ  21يوـ التي

تمي تاريخ اإليداع ثـ يعاد الممؼ إلى المعني.

أما في حالة ما إذا كانت المنشأة ضمف المنشآت المنصوص عمييا في الصنؼ الثالث ،ففي ىذه الحالة يقرر
الوالي أو رئيس المجمس الشعبي البمدي بمقتضى قرار الشروع في تحقيؽ مبينا فيو موضوع التحقيؽ وتاريخو
ويقوـ بتعييف منذوب محقؽ مف بيف الموظفيف المصنفيف عمى األقؿ في الصنؼ  21مف القانوف األساسي

النموذجي لعماؿ المؤسسات واإلدارات العمومية.

كما يتـ تعميؽ اإلعبلف لمجميور في مقر البمدية التي سوؼ تقاـ المنشأة بإقميميا وذلؾ قبؿ  94أياـ عمى األقؿ
مف الشروع في التحقيؽ ،وتفتح عمى مستواىا سجؿ تجمع فيو أراء الجميور بعدىا تقدـ نسخة مف طمب الرخصة

لممصا لح المحمية المكمفة بالبيئة والري والفبلحة والصحة والشؤوف االجتماعية والحماية المدنية ومفتشية العمؿ
والتعمير والبناء والصناعة والسياحة مف أجؿ إبداء رأييا في أجاؿ  19يوما واال فصؿ في األمر مف دونيا.

وعند انتياء التحقيؽ يقوـ المنذوب المحقؽ باستدعاء صاحب الطمب خبلؿ  4أياـ و يبمغو بالمبلحظات الكتابية

و الشفوية ،ويطمب منو تقديـ مذكرة إجابة خبلؿ مدة حددىا المشرع ب  11يوما.

ثـ يقوـ المنذوب المحقؽ بإرساؿ ممؼ التحقيؽ إلى الوالي أو رئيس المجمس الشعبي البمدي مدعما باستنتاجاتو

الذي يفصؿ في الطمب بناءا عمى نتائج التحقيؽ التي يتـ تبميغيا إلى المعني.

وأجاؿ التبميغ تختمؼ حسب األصناؼ الثبلثة لممنشآت :فإذا كانت المنشأة تنتمي إلى الصنؼ الثالث فإف التبميغ
يتـ عف طريؽ رئيس المجمس الشعبي البمدي خبلؿ مدة ال تتجاوز شير ،أما بالنسبة لممنشآت التي تنتمي إلى
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الصنؼ الثاني فإف التبميغ يتـ في مدة أقصاىا  81يوـ ،في حيف أف المنشآت مف الصنؼ األوؿ فيتـ التبميغ في
مدة ال تتجاوز  79يوما.
ويجب عمى اإلدارة المختصة أف تبرر موقفيا في حالة رفض تسميـ الرخصة ،ويمكف لممعني في ىذه الحالة أف
بطعف

يتقدـ

إال

أف

لـ

المرسوـ997/74

يحدد

الجية

التي

يتـ

أماميا

الطعف.

أما إذا تعمؽ األمر بمنشأة غير مدرجة في قائمة المنشآت المصنفة وكاف استغبلليا يشكؿ خط اًر وضر اًر عمى
البيئة ،فالوالي وبناءا عمى تقرير مف مصالح البيئة يقوـ بإعذار المستغؿ محددا لو أجبل التخاذ التدابير

الضرورية إلزالة األخطار أو األضرار المثبتة ،واذا لـ يمتثؿ المستغؿ في األجؿ المحدد يوقؼ سير المنشأة إلى
حيف تنفيذ الشروط المفروضة.
2-المنشآت

الخاضعة

لمتصريحdéclaration

soumise

à

:installation

وىي تمؾ المنشآت التي ال تسبب أي خطر وال يكوف ليا تأثير مباشر عمى البيئة ،وال تسبب مخاطر
أو مساوئ عمى الصحة العمومية والنظافة والموارد الطبيعية والمناطؽ السياحية ،ليذا فيي ال تستمزـ القياـ

بدراسة التأثير أو موجز التأثير

ويسمـ ىذا التصريح مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي البمدي ،بعد أف يقدـ صاحب المنشأة طمب يشمؿ عمى

كافة المعمومات الخاصة بو سواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا ،والمعمومات الخاصة بالمنشأة ( الموقع ،طبيعة

األعماؿ

قياميا…إلخ).

المقرر

أما إذا رأى رئيس المجمس الشعبي البمدي بأف المنشأة تخضع لنظاـ الرخصة فيقوـ بإشعار صاحب المنشأة في

أجؿ  4أياـ لكي يتخذ اإلجراءات البلزمة لذلؾ.
الفرع

الثالث:

استعماؿ

رخصة

و

استغبلؿ

الغابات

لقد صنؼ المشرع الجزائري الغابات ضمف األمبلؾ الوطنية العمومية  ،إال أنو ونظ اًر لكوف أف األمبلؾ الغابية
تتميز ببعض الخصوصيات ونظ اًر لمنافعيا الكثيرة فإنيا موضوع استعماؿ ،الذي لو خصوصيات فريدة في

القانوف الجزائري ،يكاد يخالؼ قواعد االستعماؿ ) (l’usageالمتعارؼ عميو في األمبلؾ العمومية التقميدية

فاالستعماؿ في الغابات الجزائرية يكوف في شكؿ استعمالي غابي )(l’usage forestierكما يكوف عمى شكؿ

استعماؿ اقتصادي وىو اإلستغبلؿ الغابي(l’exploitation forestière).
 -2اإلستعماؿ الغابي
(l’usage forestier) -1
-وبعد انتياء االستغبلؿ :يكوف لئلدارة سمطة التأكد مف تفريغ المنتوجات طبقا لما ىو موجود في دفتر

الشروط.

ولقد قاـ قانوف الغابات  21/48بتصنيؼ الغابات إلى:
- 15 -

–غابات ذات المردود الوافر أو غابات االستغبلؿ  foret d’exploitation :التي تتمثؿ ميمتيا األساسية في

إنتاج

والمنتوجات

الخشب

األخرى.

الغابية

– غابات الحماية :التي تتمثؿ ميمتيا الرئيسية في حماية األراضي والمنشآت األساسية واإلنجازات العمومية مف

االنجراؼ بمختمؼ أنواعو.
– الغابات والتكوينات الغابية األخرى :كغابات التسمية والراحة والمخصصة لمبحث العممي والدفاع الوطني.
فغابات اإلنتاج يكوف ىدفيا الظاىر ىو المردود االقتصادي ،ولكف ىذا غير صحيح طالما أف استغبلؿ ىذه
الغابات يكوف بشروط وتحت إجراءات عديدة والتي سبؽ شرحيا ،كما يجب أف تتبع أساليب تقنية عديدة خشية

اإلضرار بالغابة وىنا يكمف اليدؼ الحقيؽ لمحماية ،فالمرسوـ  299/47قد أخذ بالحسباف جانب الحماية

واالستغبلؿ بمعنى االستغبلؿ العقبلني الذي يضمف استدامة الغابة إذا ما احترمت أحكامو.
الفرع الرابع :رخصة الصيد

لقد حدد قانوف  99/98شروط ممارسة الصيد ،حيث اشترط حيازة الصياد لرخصة الصيد وكذلؾ إلجازة الصيد،

كما اشترط أف يكوف منخرطا في جمعية لمصياديف ،وأف يكوف حائ از لوثيقة تأميف سارية المفعوؿ تغطي مسوؤليتو
المدنية باعتباره صيادا ومسؤوليتو الجزائية عف استعمالو لؤلسمحة النارية أو وسائؿ الصيد األخرى.
ولقد اعتبر المشرع أف رخصة الصيد ىي التي تعبر عف أىمية الصياد في ممارسة الصيد وأف ىذه الرخصة ىي

شخصية ال يمكف التنازؿ عنيا أو تحويميا أو إعارتيا ،وأنيا وقتية بحيث حدد مدتيا بػ  29سنوات مع إمكانية

تقديـ طمب تجديدىا ،ولقد حدد قانوف  99/98الجية المختصة في تسميـ رخصة الصيد وىو الوالي
أو

مف

ينوب

عنو

أو

رئيس

الدائرة

التي

يقع

فيو

مقر

إقامة

صاحب

الطمب.

أما إجازة الصيد فيي التي تسمح لصاحبيا بممارسة الصيد في أماكف الصيد المؤجرة بالمزرعة أو المؤجرة مف
طرؼ الجمعية التي يكوف عضوا فييا  ،وال تسمـ إجازة الصيد إال لمصياديف الحائزيف لرخصة الصيد سارية

المفعوؿ بناءا عمى طمب مف جمعية الصياديف المنخرطيف فييا ،وتكوف ىذه اإلجازة صالحة لمدة سنة وتسمح

بممارسة الصيد لموسـ واحد.
الفرع

الخامس:

رخصة

استغبلؿ

الساحؿ

و

الشاطئ

لقد حددت المادة  28مف قانوف  99/79المتعمؽ باألمبلؾ الوطنية مشتمبلت األمبلؾ الوطنية العمومية ،عمى
أنيا األمبلؾ العمومية الطبيعية واالصطناعية ،وقد استمدت السواحؿ صفتيا كأمبلؾ عمومية وطنية بحكـ نص

القانوف  99/79فنصت المادة  21منو أف مف بيف مشتمبلت األمبلؾ الوطنية العمومية شواطئ البحر وقعر
البحر

اإلقميمي

وباطنو

والمياه

الداخمية

وطرح

البحر.

ىذا ما يؤدي بنا إلى القوؿ أف الساحؿ عبارة عف جزء مف األمبلؾ الوطنية العمومية الذي يخضع لمقواعد العامة

المتعمقة بحمايتيا وتسييرىا ،بحيث تتمتع السمطة اإلدارية المختصة بسمطة إدارة ىذه األمبلؾ بغرض حمايتيا.
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فاستغبلؿ ىذه األمبلؾ يخضع إلى رخصة مسبقة ويتـ مف طرؼ األشخاص إما بصفة مباشرة أو عف طريؽ

مرفؽ معيف ،غير أف االستعماؿ الجماعي لمجميور ليذه األمبلؾ يخرج عف ىذه األحكاـ شريطة أف يكوف ىذا
االستعماؿ موافقا لمغرض الذي خصصت لو ىذه األمبلؾ ،وعادة ما يكوف شغؿ ىذه األمبلؾ برخصة أو بعقد

إداري أو في إطار اتفاقية وىذا الشغؿ يكتسي طابع مؤقت
.
وفي ىذا اإلطار جاء القانوف  91/91ليكرس ىذه األحكاـ ،بحيث أورد في مادتو 17وما يمييا عمى أنو يخضع
لمتنظيـ كؿ شغؿ لؤلجزاء الطبيعية المتاخمة لمشواطئ ،كما تتخذ المصالح المختصة جميع التدابير الضرورية

لمحفاظ عمى الشواطئ واألشرطة الرممية.

كما نص القانوف  99/99المتعمؽ بمناطؽ التوسع والمواقع السياحية ،عمى أنو يتـ استغبلؿ الشواطئ بموجب
حؽ اإلمتياز عف طريؽ المزايدة المفتوحة ،ووفقا لدفتر الشروط الذي يحدد المواصفات التقنية واإلدارية والمالية
لئلميتاز ،ويمنح ىذا األخير بقرار مف الوالي المختص إقميميا بناءا عمى اقتراح مف المجنة الوالئية ،ويخضع

استغبلؿ الشواطئ وترقية النشاطات السياحية في ىذه الفضاءات لمقواعد الصحية وحماية المحيط ،ويكوف
صاحب

اإلمتياز

ممزـ

بإحتراـ

مخطط

تييئة

الشاطئ

الذي

يرفؽ

باتفاقية

اإلمتياز.

ومف األمثمة األخرى لنظاـ الرخص التي جاء بيا المشرع نذكر
:
–قانوف  27/92المتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا وازالتيا :نصت المادة  81منو عمى أنو تخضع كؿ منشأة
لمعالجة النفايات الخاصة لرخصة مف الوزير المكمؼ بالبيئة ،والمعالجة لمنفايات المنزلية وما شابييا لرخصة مف

الوالي المختص إقميميا ،والمعالجة لمنفايات اليامدة لرخصة مف رئيس المجمس الشعبي البمدي المختص إقميميا.
-قانوف  21/91المتعمؽ بالمياه :لقد جاء ىذا القانوف بنظاـ قانوني خاص إلستعماؿ الموارد المائية ،حيث منع

القياـ بأي استعماؿ ليذه الموارد مف طرؼ شخص طبيعي أو معنوي إال بموجب رخصة أو امتياز تسمـ مف
طرؼ اإلدارة المكمفة بالموارد المائية ،والتي تخوؿ لصاحبيا التصرؼ لفترة معينة في منسوب أو حجـ الماء

المحدد عمى أساس الموارد اإلجمالية المتوفرة حسب معدؿ سنوي واالحتياجات التي تتوافؽ مع اإلستعماؿ

المعتبر ،وتعتبر رخصة استعماؿ الموارد المائية عقد مف عقود القانوف العاـ تسمـ لكؿ شخص طبيعي أو معنوي

قدـ طمب بذلؾ ،وتمكف ىذه الرخصة القياـ بالعمميات التالية:
1إنجاز أبار أو حفر الستخراج المياه الجوفية.2-إنجاز منشآت تنقيب عف المنبع أو التحويؿ أو الضخ أو الحجز.
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3إقامة كؿ المنشآت أو اليياكؿ األخرى إلستخراج المياه الجوفية أو السطحية.–قانوف  29/92المتضمف قانوف المناجـ :الذي نص عمى أنو ال يمكف ألي شخص التخمي عف بئر أو رواؽ
أو خندؽ أو موقع استخراج دوف ترخيص مسبؽ مف الوكالة الوطنية لمجيولوجيا والمراقبة المنجمة  ،كما ال يمكف
ألي شخص القياـ بأشغاؿ التنقيب أو االستكشاؼ المنجمي ما لـ تكف بحوزتو رخصة التنقيب أو االستكشاؼ

التي تسمـ مف الوكالة الوطنية لمممتمكات المنجمة  ،كما أف ىذه الوكالة تسمـ رخص أخرى وذلؾ في إطار
ممارسة األنشطة المنجمية نذكر عمى الخصوص :رخصة االستغبلؿ المنجمي الحرفي ،رخصة عممية المـ لممواد

المعدنية ،رخصة استغبلؿ مقالع الحجارة والمرامؿ.
نًبحذ انزبنذ :انٓٛئبث انًكهفت بحًبٚت انبٛئت

اْ ٔـخف ٓ١خٓش اىحٍس ػمالٔ١ش ٌٍز١جش ٠ظٛلف أٚالً ػٍ ٝحٌميٍحص حٌّئٓٔخط١شًٌ ،ه أْ حٌٕظٛص حٌمخٔ١ٔٛش ٚكي٘خ غ َ١وخف١ش ػٍ ٝطٕظُ١
أِ ٞـخي ِٓ ِـخالص حٌل١خس حٌؼخِش ٌألفَحىِ ،خ ٌُ ٠ظُ طؼِِ٘٠خ رؤؿِٙس ًحص فؼخٌ١ش طظلىُ ف ٟحٌمؼخ٠خ حٌز١ج١ش ػٓ ؽَ٠ك ِخ ّٕ٠لٗ ٌٙخ
حٌّشَع ِٓ أٓخٌ١ذ فٌ٘ ٟح حإلؽخٍٚ ،فّ١خ ٠وض حٌ١ٙجخص حٌّىٍفش رلّخ٠ش حٌز١جش ٠ـذ حٌظٕ ٗ٠ٛأْ ٕ٘خن حٌؼي٠ي ِٕٙخ ٓٛحء ػٍ ٝحٌّٔظٜٛ
حٌَّوِ ٞأ ٚطٍه حٌّظٛحؿيس ػٍ ٝحٌّٔظ ٜٛحٌّلٍ ،ٟوّخ الري حإلشخٍس اٌ ٝحٌي ٍٚحٌٙخَ حٌظ ٟطٍؼزٗ حٌـّؼ١خص رخػظزخٍ٘خ ٍ١ٓٚش إلٍٓخء
حٌؼمخفش حٌز١ج١ش ف ٟحٌّـظّغ.
انًطهب األٔل :انٓٛئبث انًركزٚت
طِّ١ص حٌ١ٙجخص حٌَّوِ٠ش حٌّظؼٍمش رخٌز١جش فِ ٟظَرّٔخٍ فَ٠ي ِٓ ٔٛػٗ ٌِٕ أشخء أٚي ٘١جش ػٕ١ض رّٔؤٌش حٌز١جش ٚحٌّظّؼٍش فٟ
حٌّـٍْ حٌٛؽٌٍٕ ٟز١جش ٕٓش  4791اٌ ٝغخ٠ش اكيحع حٌّي٠َ٠ش حٌؼخِش ٌٍز١جش فٚ 4771 ٟالخِش وظخرش حٌيٌٚش حٌىٍفش رخٌز١جش ف.4773 ٟ
فٌّٕ كً حٌّـٍْ حٌٛؽٌٍٕ ٟز١جش ٕٓش  4799ؿخٌض حٌز١جش ػزَ ػيس لطخػخص ،ك١غ طُ ػُ حإلهظظخطخص حٌز١ج١ش رُٛحٍحص أهَٜ
وخٌغخرخص ٕٓشُٚ ،4794حٍس حٌَٕٓ ٞش ُٚ ،1984حٍس حٌيحهٍ١ش ٕٓش ُٚ ،4799حٍس حٌزلغ ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ ٕٓش  ،4771ػُ ُٚحٍس
حٌظَر١ش ٕٓش  ،4771اٌ ٝأْ طُ أشخء وظخرش حٌيٌٚش حٌّىٍفش رخٌز١جش ٕٓش 1996 .
ٔ 1114 ٌِٕٚـي ػٍٍ ٝأّ حٌ١ٙىً حإلىحٍ ٞحٌّٕظُ ٌٍز١جش ُٚحٍس ط١ٙجش حإللٍٚ ُ١حٌز١جش  ،حٌظ ٟطؼظزَ حٌٍٔطش حٌٛط١ش ػٍ ٝحٌمطخع ػٓ
ؽَ٠ك طٔ َٖ١١رخٌَلخرش حٌٍّٔ١ش حٌظ ٟطفَػٙخ ػٍِ ٝوظٍف حٌّي٠َ٠خص حٌٛالث١ش ٌٍز١جش ًٌٚه ٌؼّخْ ططز١ك حأل٘يحف حٌّظٛهخس ِٓ
حٌظشَ٠غ حٌز١جٌٚ ٟظلم١ك حٌظٛحُْ ر ٓ١حٌوظٛط١خص حٌـغَحف١ش ٚحٌز١ج١ش ٌىً ِٕطمش ٚحٌمؼخ٠خ حٌز١ج١ش ًحص حٌزؼي حٌٛؽٕ.ٟ
ٛ٠ٚؿي ػٍٍ ٝأّ حٌُٛحٍس َ٠ُٚ ،ط١ٙجش حإللٍ ٚ ُ١حٌز١جش  ،حٌٌ٠ ٞىٍف أٓخٓخ ً ف١ِ ٟيحْ حٌز١جش رّخ ٠ؤط:ٟ
–حٌّزخىٍس رخٌمٛحػي ٚحٌظيحر َ١حٌوخطش رخٌلّخ٠ش ٚحٌٛلخ٠ش ِٓ وً أشىخي حٌظٍٛع ٚطي٘ ٍٛحٌز١جش ٚحإلػَحٍ رخٌظلش حٌؼّ١ِٛش ٚربؽخٍ
حٌّؼ١ششٚ ،اطوخً حٌظيحر َ١حٌظلفظ١ش حٌّالثّش.
– حٌّزخىٍس رمٛحػي ٚطيحر َ١كّخ٠ش حٌّٛحٍى حٌطز١ؼ١ش ٚحٌزٌٛٛ١ؿ١ش ٚحألٔظّش حٌز١ج١ش ٚطّٕ١ظٙخ ٚحٌلفخظ ػٍٙ١خ.
–حٌٔ َٙػٍِ ٝطخرمش حٌّٕشآص حٌّظٕفش ػٍ ٝػٛء ٔظٛص حٌظشَ٠غ ٚحٌظٕظ.ُ١
–حٌّٔخّ٘ش ف ٟػزؾ حٌّئٚخص حٌّظؼٍمش رخٌّٕشآص حٌّظٕفش ٚرخٌّٛحى حٌوطَس.
– حٌّٔخّ٘ش ف ٟطظٕ١ف حٌّٛحلغ ٚحٌّٔخكخص حٌظ ٟطىظٔ ٟأّ٘١ش ِٓ حٌٕخك١ش حٌطز١ؼ١ش أ ٚحٌؼمخف١ش أ ٚحٌؼٍّ١ش.
–اؿَحء ىٍحٓخص حٌظؤػ َ١ػٍ ٝحٌز١جش ٚاريحء حٌَأ ٞفِ ٟيِ ٜطخرمظٙخ ِٚالءِظٙخ ٌٍظشَ٠غ ٚحٌظٕظ ُ١حٌّؼّٛي رّٙخ.
– حٌّزخىٍس ف ٟأػّخي حٌظٛػ١ش ٚحٌظَر١ش ٚحإلػالَ فِ ٟـخي حٌز١جشٚ ،طشـ١غ أشخء ؿّؼ١خص كّخ٠ش حٌز١جش ٚطيػ ُ١أػّخٌٙخ.
ٚطظى ْٛحإلىحٍس حٌَّوِ٠ش فُٚ ٟحٍس ط١ٙجش حإللٍٚ ُ١حٌز١جش ِّخ ٠ؤط:ٟ
–حألِ ٓ١حٌؼخَ.
–ٍث ْ١حٌيٛ٠حْ.
–حٌّفظش١ش حٌؼخِش ٌٍز١جش ٚ ،حٌظ ٟطشظًّ ػٍِ 2 ٝفظش١خص ؿ٠ٛٙش طىٍف رظٕف ٌ١أػّخي حٌظفظ١ش ٚحٌَّحلزش حٌّوٌٛش ٌٍّفظش١ش حٌؼخِش ٌٍز١جش.
ِ– 8ي٠َ٠خص َِوِ٠ش :ٟ٘ٚ
*حٌّي٠َ٠ش حٌؼخِش ٌٍز١جش.
*ِي٠َ٠ش حالٓظمزخٌ١ش ٚحٌزَِـش ٚحٌيٍحٓخص حٌؼخِش ٌظ١ٙجش حإللٍ.ُ١
*ِي٠َ٠ش حٌؼًّ حٌـٚ ٞٛٙحٌظٍو١ض ٚحٌظٕٔ١ك.
*ِي٠َ٠ش حألشغخي حٌىزٌَ ٜظ١ٙجش حإللٍ.ُ١
*ِي٠َ٠ش طَل١ش حٌّيٕ٠ش.
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*ِي٠َ٠ش حٌشئ ْٚحٌمخٔ١ٔٛش ٚحٌّٕخُػخص.
*ِي٠َ٠ش حٌظؼخ.ْٚ
*ِي٠َ٠ش حإلىحٍس ٚحٌٓٛخثً.
أِخ حٌّي٠َ٠خص حٌز١جش ٌٍٛال٠خص ،فٍمي ٔظّٙخ حٌَّٓ َٛحٌظٕفٍ ٌٞ١لُ  171/10حٌّئٍم ف 49ٟىّٔ٠زَ 1110حٌّظؼّٓ اكيحع ِفظش١ش
ٌٍز١جش ف ٟحٌٛال٠خص ٚ ،طٕظُ ٌٖ٘ حٌّي٠َ٠خص فِ ٟظخٌق ِٚىخطذ َ٘١ٔ٠خ ِي٠ َ٠ؼ ٓ١رّٛؿذ َِٓ َٛرٕخءحً ػٍ ٝحلظَحف حٌ َ٠ُٛحٌّىٍف
رخٌز١جش.
ٌٚمي ٔض لخٔ 41/10 ْٛحٌّظؼٍك رلّخ٠ش حٌز١جش ف ٟاؽخٍ حٌظّٕ١ش حٌّٔظيحِش ،ػٍ ٝأشخء ٘١جش ٌإلػالَ حٌز١ج ٟطظ ٌٝٛؿّغ حٌّؼٍِٛخص
حٌز١ج١ش ِٚؼخٌـظٙخ ًٌٚه ػٍ ٝحٌظؼ١ي ٓ٠حٌٛؽٕٚ ٟحٌي ،ٌٟٚوّخ طظىفً ربػطخء حٌّؼٍِٛخص حٌّظؼٍمش رلخٌش حٌز١جش ٌىً شوض ؽز١ؼ ٟأٚ
ِؼٕ٠ ٞٛطٍزٙخ ِٕٙخ ٚ ،طُ َِن حألَِ ٌٍظٕظٌ ُ١ظلي٠ي و١ف١ش ػًّ ٌٖ٘ حٌ١ٙجش ٚطشىٍٙ١خ.
ٚرـخٔذ ُٚحٍس ط١ٙجش حإللٍٚ ُ١حٌز١جشٔ ،ـي ُٚحٍحص أهَ ٜطّخٍّ ِٙخِخ ً ر١ج١ش ِلؼش ف ٟلطخع ِؼ ِٓ ،ٓ١رٕٙ١خ:
–ُٚحٍس حٌظلش ٚحٌٔىٓٚ :حٌظِ ٟ٘ ٟىٍفش رىً حٌـٛحٔذ حٌّظؼٍمش رظلش حٌٔىخْ ،الّٓ١خ فِ ٟـخي ِىخفلش حألَِحع حٌّظٕمٍش ػزَ
حٌّ١خٖ.
–ُٚحٍس حٌٔ١خكشٚ :حٌظِٙ ِٓ ٟخِٙخ حٌّلخفظش ػٍ ٝحٌٓٛؾ حٌطز١ؼِٚ ٟلخٍرش طي٘ ٍٛحٌّٛحلغ حٌٔ١خك١ش.
–ُٚحٍس حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌٚ ٟحٌزلغ حٌؼٍّٚ :ٟحٌظ ٟطّخٍّ حٌؼي٠ي ِٓ حٌَّحوِ ٚحٌّؼخ٘ي حٌّٛػٛػش طلض ٚطخ٠ظٙخ ِٙخَ رلغ ػَ٠ٍٚش
فِ ٟوظٍف حٌّـخالص :وخٌظظلَ ،حٌٓٛؾ حٌزلَ ،ٞحٌّٕخؽك حٌٔخكٍ١ش ،حٌظٍٛع حٌـ ٞٛآظؼّخي حٌّٛحى حٌّشؼش…اٌن.
–ُٚحٍس حٌطخلش ٚحٌّٕخؿُ :فّٓ حٌّٙخَ حٌّوٛي ٌٙخ فِ ٟـخي كّخ٠ش حٌز١جش ٘ ٟحٌّٔخّ٘ش ٚحٌّشخٍوش ف ٟحٌيٍحٓخص حٌّظؼٍمش رخٌظ١ٙجش
حٌؼَّحٔ١ش ٚكّخ٠ش حٌز١جش ٚحٌظىخًِ حإللظظخى.ٞ
وّخ حٓظليع حٌّشَع ٚرّٛؿذ حٌظؼي٠الص حٌـي٠يس١٘ ،جخص اىحٍ٠ش ِٔظمٍش  ، les organes administrative autonomeطَٔٙ
ػٍ ٝطٔٚ َ١١طٕظِ ُ١ـخالص ر١ج١ش ِؼٕ١شٚ ،حٌظ ٟهففض رٌٌه حٌؼغع ػٍ ٝحٌٍٔطش حٌٛط١ش ٚحٌ١ٙجخص حٌّلٍ١ش ِٓٚ ،أُ٘ ٌٖ٘ حٌ١ٙجخص
حٌَّوِ٠ش حٌّٔظمٍش ٌٔوَ:
– 1انًرطذ انٕطُ ٙنهبٛئت ٔانخًُٛت انًسخذايت ٚ :حٌٌ٠ ٞؼظزَ ِئٓٔش ػّ١ِٛش ًحص ؽخرغ طٕخػٚ ٟطـخٍ٠ ٞظّظغ رخٌشوظ١ش
حٌّؼٕ٠ٛش ًِٚش ِخٌ١ش حٌّٔظمٍشٚ ،حٌٌ٠ ٞىٍف رخٌّٙخَ حٌظخٌ١ش:
*ٚػغ شزىخص حٌَطي ٚل١خّ حٌظٍٛع ٚكَحٓش حألٓٚخؽ حٌطز١ؼ١ش.
*ؿّغ حٌّؼٍِٛش حٌز١ج١ش ػٍ ٝحٌظؼ١ي حٌؼٍّٚ ٟحٌظمٕٚ ٟحإلكظخثِٚ ٟؼخٌـظٙخ ٚاػيحى٘خ ٚط٠ُٛؼٙخ.
*ؿّغ حٌّؼط١خص ٚحٌّؼٍِٛخص حٌّظظٍش رخٌز١جش ٚحٌظّٕ١ش حٌّٔظيحِشٌ ،ي ٜحٌّئٓٔخص حٌٛؽٕ١ش ٚحٌ١ٙجخص حٌّظوظظش.
*ٔشَ حٌّؼٍِٛش حٌز١ج١ش ٚط٠ُٛؼٙخ.
٠ٚي َ٠حٌَّطي ِـٍْ اىحٍس ِ َٖ١ٔ٠ٚي َ٠ػخَ ٔ٠ٚخػيٖ ِـٍْ ػٍّ ،ٟحٌٌ٠ ٞزي ٞأٍحء ٚطٛط١خص فّ١خ ٠وض ِلخٚ ٍٚرَحِؾ
حٌيٍحٓخص ٚحٌزلغ ،رَحِؾ حٌظزخىي ٚحٌظؼخ ْٚحٌؼٍّ ،ٓ١١ؽَق ٚطمٕ١خص حوظٔخد حٌّؼط١خص حٌز١ج١ش ٚطَٔ٘١١خ ِٚؼخٌـظٙخ.
-2انٕكبنت انٕطُٛت نهُفبٚبث ٚ :حٌظ ٟطؼظزَ ِئٓٔش ػّ١ِٛش ًحص ؽخرغ طٕخػٚ ٟطـخٍ ،ٞطظّظغ رخٌشوظ١ش حٌّؼٕ٠ٛش ٚحإلٓظمالي
حٌّخٌ ،ٟطوؼغ ٌٍمخٔ ْٛحإلىحٍ ٞف ٟػاللخطٙخ ِغ حٌيٌٚشٚ ،طؼظزَ طخؿَس ف ٟػاللخطٙخ ِغ حٌغ ،َ١طٔٚ َ١فمخ ٌٕظخَ حٌٛطخ٠ش حإلىحٍ٠ش ِٓ
ؽَف حٌ َ٠ُٛحٌّىٍف رخٌز١جش.
طيحٍ حٌٛوخٌش رّـٍْ اىحٍس ٠ظى ِٓ ْٛحٌ َ٠ُٛحٌّىٍف رخٌز١جش وَث ْ١أ٠ ٚؼِّ ٓ١ؼً ٌٗٚ ،أػؼخء ّ٠ؼٍ ْٛحٌُٛحٍحص حألهَ.ٜ
أِخ ػٓ حهظظخطخص ٌٖ٘ حٌٛوخٌش ،ف ٟٙطظىفً أٓخٓخ ً:
*رظطٔ َ٠ٛشخؽخص فَُ حٌٕفخ٠خص ِٚؼخٌـظٙخ ٚطؼّٕٙ١خ.
*طمي ُ٠حٌّٔخػيحص ٌٍـّخػخص حٌّلٍ١ش ف١ِ ٟيحْ طٔ َ١١حٌٕفخ٠خص.
*ِؼخٌـش حٌّؼط١خص ٚحٌّؼٍِٛخص حٌوخطش رخٌٕفخ٠خص ٚطى ٓ٠ٛرٕه ٚؽٕٟ
ٌٍّؼٍِٛخص كٛي حٌٕفخ٠خص.
3انًحبفظت انٕطُٛت نهسبحم :أٔشجض ٌٖ٘ حٌ١ٙجش رّٛؿذ حٌمخٔ 11/11 ْٛحٌّظؼٍك رلّخ٠ش حٌٔخكً ٚطؼّٕٗ١ٚطؼظزَ ٌٖ٘ حٌّلخفظش ٘١جش ػّ١ِٛش طىٍف رخٌٔ َٙػٍ ٝطٕف ٌ١حٌٔ١خٓش حٌٛؽٕ١ش ٌلّخ٠ش حٌٔخكً ٚطؼّ ٕٗ١ػٍ ٝحٌؼّٚ َٛحٌّٕطمش حٌشخؽ١ج١ش
ٚحف ٌٍّٕخؽك حٌشخؽ١ج١شٛٓ ،حء فّ١خ ٠ظؼٍك رخٌّٔظٛؽٕخص حٌزشَ٠ش أَ
ػٍ ٝحٌوظٛص ،وّخ طؼطٍغ ٌٖ٘ حٌ١ٙجش ربػيحى ؿَى
ٍ
رخٌفؼخءحص حٌطز١ؼ١ش.
أِخ ػٓ حهظظخطخص ٌٖ٘ حٌّلخفظش فّ١ىٓ طٍو١ظٙخ ف ٟحٌٕمخؽ حٌظخٌ١ش:
*أشخء ِوطؾ ٌظ١ٙجش ٚطٔ َ١١حٌّٕطمش حٌٔخكٍ١ش ف ٟحٌزٍي٠خص حٌّـخٍٚس ٌٍزلَ ِٓ أؿً كّخ٠ش
حٌفؼخءحص حٌشخؽ١ج١ش ،حٌٌ ّٝٔ٠ ٞرّوطؾ ط١ٙجش حٌشخؽت.
*اؿَحء طلخٌ ً١ى٠ٍٚش ِٕٚظظّش ٌّ١خٖ حإلٓظلّخَٚ ،اػالَ حٌّٔظؼٍّ ٓ١رٕظخثؾ ٌٖ٘ حٌظلخٌ ً١رظفش ِٕظظّش.
*طظٕ١ف حٌىؼزخْ حٌٍَِ١ش وّٕخؽك ِٙيىس أ ٚؤّخكخص ِلّ١شّ٠ٚ ،ىٓ الَحٍ ِٕغ حٌيهٛي اٌٙ١خ.
*طظٕ١ف أؿِحء حٌّٕخؽك حٌشخؽ١ج١ش حٌظ ٟطى ْٛفٙ١خ حٌظَرش ٚحٌوؾ حٌشخؽت ٘ش ٓ١أِٚؼَػٌ ٓ١إلٔـَحف وّٕخؽك ِٙيىسٚ ،حٌظٟ
ّٕ٠غ فٙ١خ حٌم١خَ رزٕخءحص إِٔ ٚشآص أ ٚؽَق أ ٚكظخثَ طٛل١ف حٌٔ١خٍحص.
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-4انٕكبنت انٕطُٛت نهجٕٛنٕجٛت ٔانًراقبت انًُجًٛت ٌ:مي أٔشجض ٌٖ٘ حٌٛوخٌش رّمظؼ ٝحٌمخٔ 41/14 ْٛحٌّظؼٍك رمخٔ ْٛحٌّٕخؿُٟ٘ٚ ،
طؼظزَ ٍٓطش اىحٍ٠ش ِٔظمٍش ،طٔ َٙػٍ ٝطٔٚ َ١١اىحٍس حٌّـخي حٌـٌٛٛ١ؿٚ ٟحٌٕشخؽ حٌّٕـّ.ٟ
ٚطظشىً ٌٖ٘ حٌٛوخٌش ِٓ:
*ِـٍْ اىحٍس ٠ظى 2 ِٓ ْٛأػؼخء.
*أِ ٓ١ػخَ.
ٌٍٛٚوخٌش حٌٛؽٕ١ش ٌٍـٌٛٛ١ؿ١خ ٚحٌَّحلزش حٌّٕـّ١ش ػيس حهظظخطخصٌٔ ،وَ ِٓ أّ٘ٙخ:
* حٌظٔ َ١١حألِؼً ٌٍّٛحٍى حٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٚحٌّٕـّ١ش ِٓ ؿٙش ٚكّخ٠ش حٌز١جش ِٓ حألهطخٍ حٌظ ٟلي طٕـُ
ؿَحء حٓظغالي ٌٖ٘ حٌّٛحى حٌطز١ؼ١ش حٌوخَ ِٓ ؿٙش أهَ.ٜ
*َِحلزش ِي ٜحكظَحَ حٌّئٓٔخص ٌٍفٓ حٌّٕـّ ٟطٛحه١خ ً ٌإلٓظوَحؽ حألفؼً ٌٍّٛحٍى حٌّؼئ١ش ٌٚمٛحػي
حٌظلش ٚحألِٓ ٓٛحء وخٔض ػّ١ِٛش أ ٚطٕخػ١ش.
*َِحلزش حألٔشطش حٌّٕـّ١ش رطَ٠مش طّٔق رخٌلفخظ ػٍ ٝحٌز١جش ؽزمخ ٌٍّمخٚ ْ١٠حألكىخَ حٌّٕظٛص ػٍٙ١خ ف ٟحٌظشَ٠غ ٚحٌظٕظُ١
حٌّؼّٛي رّٙخ.
*ِّخٍٓش ِّٙش شَؽش حٌّٕخؿُ ٍٓٚطش ِؼخٕ٠ش حٌّوخٌفخص.
انًطهب انزبَ :ٙانٓٛئبث انًحهٛت
طئى ٞحٌ١ٙجخص حٌّلٍ١ش ىٍٚحً أٓخٓ١خ ً ف ٟحٌظّٕ١ش حإللظظخى٠ش ٚحإلؿظّخػ١ش ،ف ٟٙطّؼً أىحس ٌظٕفٚ ٌ١طـٔ١ي حٌمٛحػي حٌز١ج١شٌٌٙ ،ح فبْ ٌٍٛال٠ش
ٚحٌزٍي٠ش ىٍٚحً ٘خِخ ً ف ٟكّخ٠ش حٌز١جش ٌّخ ٌّٙخ ِٓ حهظظخطخص فٌ٘ ٟح حٌّـخي.
حٌفَع حألٚي :ى ٍٚحٌٛال٠ش فِ ٟـخي كّخ٠ش حٌز١جش
أٔال -اخخظبطبث انًجهس انشؼب ٙانٕالئ:ٙ
٠ؼظزَ حٌّـٍْ حٌشؼز ٟحٌٛالث١٘ ٟجش حٌّيحٌٚش ف ٟحٌٛال٠ش ،فبٌ ٝؿخٔذ اهظظخطخطٗ حٌؼخِش فِ ٟـخي حٌظّٕ١ش حإللظظخى٠ش ٚحإلؿظّخػ١ش
ٚحٌؼمخف١شٔ ،ض لخٔ ْٛحٌٛال٠ش ػٍ ٝرؼغ اهظظخطخطٗ حألهَ ٜحٌّظؼٍمش رلّخ٠ش حٌز١جش ِٕٙٚخ:
–ِشخٍوظٗ ف ٟطلي٠ي ِوطؾ حٌظ١ٙجش حٌؼَّحٔ١ش َِٚحلزش طٕف.ٌٖ١
– حٌظٕٔ١ك ِغ حٌّـخٌْ حٌشؼز١ش حٌزٍي٠ش ف ٟوً أػّخي حٌٛلخ٠ش ِٓ حألٚرجش ٚحٌٔ َٙػٍ ٝططز١ك أػّخي حٌٛلخ٠ش حٌظل١ش ٚطشـ١غ أشخء
٘١خوً َِطزطش رَّحلزش ٚكفع حٌظلش ِٛٚحى حإلٓظٙالن.
–كّخ٠ش حٌغخرخص ٚطط َ٠ٛحٌؼَٚس حٌغخر١ش ٚحٌّـّٛػخص حٌٕزخط١ش حٌطز١ؼ١ش ٚكّخ٠ش حألٍحػٚ ٟحٓظظالكٙخ ٚوٌٌه كّخ٠ش حٌطز١ؼش.
– حٌؼًّ ػٍ ٝط١ٙجش حٌلظخثَ حٌطز١ؼ١ش ٚحٌلٛ١حٔ١ش َِٚحلزش حٌظ١ي حٌزلَِٚ ٞىخفلش حإلٔـَحف ٚحٌظظلَ.
ربَٛب -إخخظبطبث انٕان ٙف ٙحًبٚت انبٛئت:
٠ظ ٌٝٛحٌٛحٌٌّ ٟخ ٌٗ ِٓ حٌظالك١خص ،حٌؼي٠ي ِٓ حإلهظظخطخص حٌّظؼٍمش رلّخ٠ش حٌز١جش ،فٍمي ٓزك حإلشخٍس اٌ ٝى ٍٖٚف ٟطٍٍٔ ُ١هظش
آظغالي حٌّٕشآص حٌّظٕفش ٚ ،حٌٌّ٠ ٞىٓ ٌٗ وٌٌه طٛل١ف ٓ َ١حٌّٕشؤس حٌظٕ٠ ٟـُ ػٕٙخ أهطخٍ أ ٚأػَحٍ طّْ رخٌز١جش ٚحٌغٚ َ١حٍىس
ف ٟلخثّش حٌّٕشآص حٌّظٕفشًٌٚ ،ه ف ٟكخٌش ػيَ آظـخرش ِٔظغٍٙخ ٌإلػٌحٍ حٌّٛؿٗ ِٓ ؽَف حٌٛحٌ ٟإلطوخً حٌظيحر َ١حٌؼَ٠ٍٚش
إلُحٌش طٍه حألهطخٍ أ ٚحألػَحٍ.
أِخ فِ ٟـخي طٔ َ١١حٌٕفخ٠خص فبْ حٌٛحٌ ٛ٘ ٟحٌٌٍ ٍُٔ٠ ٞهظش أـخُ حٌّٕشؤس حٌّظوظظش فِ ٟؼخٌـش حٌٕفخ٠خص حٌٌِّٕ١ش ِٚخ شخرٙٙخ.
أِخ فِ ٟـخي كّخ٠ش حٌّٛحٍى حٌّخث١ش ٕ٠ض لخٔ 17/71 ْٛػٍ ٝأْ حٌٛحٌ٠ ٟظ ٌٝٛأـخُ أشغخي حٌظ١ٙجش ٚحٌظطٚ َ١ٙطٕم١ش ِـخٍ ٞحٌّ١خٖ
ف ٟكيٚى الٍ ُ١حٌٛال٠شٌٌٙ ،ح فبْ حٌٛحٌ ٍَِِ ٟربطوخً وخفش حإلؿَحءحص حٌوخطش رلّخ٠ش حٌّٛحٍى حٌّخث١شٌّ ،خ ٌٙخ ِٓ ػاللش ٚػ١مش رظلش
حٌّٛحؽٕ ٓ١رغَع طفخى ٞأهطخٍ حألَِحع حٌّظٕمٍش.
٠ٚظوٌ حٌٛحٌ ٟوٌٌه وخفش حإلؿَحءحص حٌالُِش ٌٍٛلخ٠ش ِٓ حٌىٛحٍع حٌطز١ؼ١ش ٚ ،رّمظؼ ٌٖ٘ ٝحٌظالك١خص ٍ٠ظَِ حٌٛحٌ ٟرؼزؾ
حٌظيهالص ٚحإلٓؼخفخص ف ٟوً ِٕطمش طٕخػ١ش طمغ ف ٟكيٚى حإللٍ ُ١حٌـغَحفٌٍٛ ٟال٠ش ،وّخ  ٍَِ٠رخٌٔ َٙػٍ ٝطٕف ٌ١حٌظيحرٚ َ١حٌّؼخَ١٠
حٌّليىس فِ ٟـخي حٌٛلخ٠ش ِٓ حألهطخٍ.
ٚفِ ٟـخي حٌظ١ٙجش حٌؼَّحٔ١ش ،فبْ حٌٛحٌ ٛ٘ ٟحٌٌٍ ٍُٔ٠ ٞهظش حٌزٕخء حٌوخطش رخٌزٕخ٠خص ٚحٌّٕشآص حٌّٕـِس ٌلٔخد حٌيٌٚش ٚحٌٛال٠ش
١٘ٚخوٍٙخ حٌؼّ١ِٛش.
حٌفَع حٌؼخٔ :ٟى ٍٚحٌزٍي٠ش فِ ٟـخي كّخ٠ش حٌز١جش
طؼظزَ حٌزٍي٠ش حٌّئٓٔش حٌَث١ٔ١ش ف ٟططز١ك طيحر َ١كّخ٠ش حٌز١جشٚ ،رّخ أْ حٌزٍي٠ش ٘ ٟحٌ١ٙىً حٌّلٍ ٟحألٓخٌٍٓ ٟظٕظ ُ١حٌالَِوِ ٞفبٔٗ
٠مغ ػٍٙ١خ ِّٙش أـخف وً ٓ١خٓش ٚؽٕ١ش فِ ٟـخي حٌز١جش.
ٚرخٓظمَحء أكىخَ لخٔ ْٛحٌزٍي٠ش ٌٕٔش ٔ 4771ض حٌّشَع ػٍِ ٝـّٛػش ِٓ حإلهظظخطخص طظؼٍك ري ٍٚحٌزٍي٠ش ف ٟكّخ٠ش حٌز١جش
ٚحٌّلخفظش ػٍٙ١خ ِٓ رٕٙ١خ:
–ِؼخٌـش حٌّ١خٖ حٌمٌٍس ٚحٌٕفخ٠خص حٌـخِيس حٌلؼَ٠ش.
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–ِىخفلش حٌظٍٛع ٚكّخ٠ش حٌز١جش.
–ط١ٓٛغ ٚط١خٔش حٌّٔخكخص حٌوؼَحء ٚطلٔ ٓ١اؽخٍ حٌل١خس.
أٔال -إخخظبطبث رئٛس انًجهس انشؼب ٙانبهذ٘:
٠ظّظغ ٍث ْ١حٌّـٍْ حٌشؼز ٟحٌزٍي ٞرخهظظخطخص ٚحٓؼش فّ١خ ٠ظؼٍك رلّخ٠ش ِـخالص ِظؼيىس ِٓ حٌز١جش ،اً ٔظض حٌّخىس ِٓ 92
لخٔ 17/71 ْٛػٍ ٝأٔٗ ٠ظٍ ٌٝٛث ْ١حٌّـٍْ حٌشؼز ٟحٌزٍي:ٞ
–حٌّلخفظش ػٍ ٝحٌٕظخَ حٌؼخَ ٓٚالِش حألشوخص ٚحألِالن.
–حٌّلخفظش ػٍ ٝكٔٓ حٌٕظخَ ف ٟؿّ١غ حألِخوٓ حٌؼّ١ِٛش حٌظ٠ ٟـَ ٜفٙ١خ طـّغ حألشوخص.
–حٌٔ َٙػٍٔ ٝظخفش حٌؼّخٍحص ٌٛٙٓٚش حٌٔ َ١ف ٟحٌشٛحٍع ٚحٌّٔخكخص ٚحٌطَق حٌؼّ١ِٛش.
–اطوخً حإلكظ١خؽخص ٚحٌظيحر َ١حٌؼَ٠ٍٚش ٌّىخفلش حألَِحع حٌّؼي٠ش ٚحٌٛلخ٠ش ِٕٙخ.
–حٌٔ َٙػٍ ٝحٌٕظخفش ٌٍّٛحٍى حإلٓظٙالو١ش حٌّؼَٚػش ٌٍز١غ.
–حٌٔ َٙػٍ ٝاكظَحَ حٌّمخٚ ْ١٠حٌظؼٍّ١خص فِ ٟـخي حٌظؼّ.َ١
ربَٛب -إخخظبطبث انبهذٚت ف ٙحًبٚت انبٛئت:
1إخخظبطبث انبهذٚت ف ٙيٛذاٌ انُظبفت انؼًٕيٛت:طظ ٌٝٛحٌزٍي٠ش ف ٟاؽخٍ حهظظخطخطٙخ حٌظمٍ١ي٠شٚ ،حٌظ ٟطظّؼً ف ٟكفع حٌظلش حٌؼّ١ِٛش ٚحٌٕمخٚس حٌٔ َٙػٍ ٝطٕظ ُ١حٌِّحرً ٚاكَحق
حٌمّخِش ِٚؼخٌـظٙخ ٚحطوخً وً حإلؿَحءحص حٌَحِ١ش اٌ ٝكفع حٌظلش حٌؼّ١ِٛش ٚحٌظ ٟطظوٍض ف:ٟ
–ِىخفلش حألَِحع حٌٛرخث١ش ٚحٌّؼي٠ش.
–حٌم١خَ رؼٍّ١خص حٌظط.َ١ٙ
–ؿّغ حٌمّخِش رظفش ِٕظظّش.
ٔٚظَحً ألّ٘١ش ٚهطٍٛس حٌٕفخ٠خص حٌلؼَ٠ش ػٍ ٝحٌز١جش ٚحٌٔىخْ ٔض حٌّشَع ف ٟحٌّخىس  ِٓ 17لخٔ 47/14 ْٛػٍ ٝأٔٗ ٕ٠شؤ ِوطؾ
رٍيٌ ٞظٔ َ١١حٌٕفخ٠خص حٌٌِّٕ١ش ِٚخ شزٙٙخ ٠غط ٟوخفش الٍ ُ١حٌزٍي٠ش.
وّخ ٔض حٌّشَع طَحكش ػٍ ٝأْ طٔ َ١١حٌٕفخ٠خص حٌٌِّٕ١ش طمغ ػٍ ٝػخطك ِٔئ١ٌٚش حٌزٍي٠ش  ،حٌظ ٟطٕظُ ف ٟالٍّٙ١خ هيِش ػّ١ِٛش
غخ٠ظٙخ طٍز١ش حٌلخؿخص حٌـّخػ١ش ٌّٛحؽٕٙخ فِ ٟـخي ؿّغ حٌٕفخ٠خص حٌٌِّٕ١ش ِٚخ شزٙٙخ ٔٚمٍٙخ ِٚؼخٌـظٙخ ػٕي حإللظؼخءٚ ،طظؼّٓ ٌٖ٘
حٌويِش حٌؼّ١ِٛش ِخ ٠ؤط:ٟ
–ٚػغ ٔظخَ ٌفَُ حٌٕفخ٠خص حٌٌِّٕ١ش ِٚخ شزٙٙخ رغَع طؼّٕٙ١خ.
–طٕظ ُ١ؿّغ حٌٕفخ٠خص حٌوخطش حٌٕخطـش رىّ١خص لٍٍ١ش ػٓ حألشغخي حٌٌِّٕ١ش ٚحٌٕفخ٠خص حٌؼوّش ٚؿؼض حٌلٛ١حٔخص ِٕٚظٛؿخص طٕظ١ف
حٌطَق حٌؼّ١ِٛش ٚحٌٔخكخص ٚحألٓٛحق رشىً ِٕفظً ٔٚمٍٙخ ِٚؼخٌـظٙخ رطَ٠مش ِالثّش.
–ٚػغ ؿٙخُ ىحثُ إلػالَ حٌٔىخْ ٚطلٔ ُٙٔ١رؤػخٍ حٌٕفخ٠خص حٌّؼَس رخٌظلش حٌؼّ١ِٛش ٚحٌز١جش.
–اطوخً اؿَحءحص طلف٠ِ١ش رغَع ططٚ َ٠ٛطَل١ش ٔظخَ فَُ حٌٕفخ٠خص حٌٌِّٕ١ش ِٚخ شخرٙٙخ.
2إخخظبطبث انبهذٚت ف ٙيٛذاٌ انخٓٛئت ٔانخؼًٛر:ٌمي ٓزك حإلشخٍس اٌ ٝحٌي ٍٚحٌظ ٟطٍؼزٗ حٌزٍي٠ش ف١ِ ٟيحْ حٌظ١ٙجش ٚحٌظؼّٚ ،َ١رخٌظخٌ ٟفبًح وخْ الٍ ُ١حٌزٍي٠ش ٠غطٙ١خ ِوطؾ حٌظٛؿٌٍ ٗ١ظ١ٙجش
ٚحٌظؼِّٚP.D.A.U َ١وطؾ شغً حألٍحػ P.O.S ٟفبْ ِٔئ١ٌٚش اطوخً حٌمَحٍ فِٕ ٟق أٍ ٚفغ طٍٍٔ ُ١هظش حٌزٕخء طَؿغ اٌٝ
ٍث ْ١حٌزٍي٠ش ،رل١غ طظُ ىٍحٓش حٌٍّف ِٓ لزً ِظٍلش حٌظؼّ َ١ػٍِٔ ٝظ ٜٛحٌزٍي٠ش.
-0إخخظبطبث انبهذٚت ف ٙيجبل حًبٚت انطبٛؼت ٔاألربر:
رخػظزخٍ أْ حٌطز١ؼش طَحػخ ً ٚؽٕ١خ ً حٓظَحط١ـ١خٔ ،ض حٌّشَع حٌـِحثَ ٞػٍ ٝى ٍٚحٌزٍي٠ش فِ ٟـخي حٌطز١ؼش ٚهخطش فٟ
ِـخي كّخ٠ش حٌغخرخص ػٍِ ٝخ ٠ؤط:ٟ
–أـخُ ٚطط َ٠ٛحٌّٔخكخص حٌوؼَحء ىحهً حٌَّحوِ حٌلؼَ٠ش.
–حٌؼًّ ػٍ ٝط١ٙجش غخرخص حٌظَف ٗ١لظي طلٔ ٓ١حٌز١جش حٌظ٠ ٟؼ١ش فٙ١خ حٌّٛحؽٓ.
–أـخُ رَحِؾ ِىخفلش حإلٔـَحف ٚحٌظظلَ.
– حٌم١خَ رؤ ٞػًّ  َِٟ٠اٌ ٝكّخ٠ش حٌغخرخص ٚطط َ٠ٛحٌؼَٚس حٌغخر١ش ٚحٌّـّٛػخص حٌٕزخط١ش حٌطز١ؼ١ش ٚكّخ٠ش حألٍحػٟ
ٚوٌٌه حٌٕزخطخص.
ٌٌٙ ٚح فظظ ٌٝٛحٌزٍي٠ش ف ٟاؽخٍ كّخ٠ش حٌؼَٚس حٌغخر١ش ططز١ك حٌظشَ٠غ حٌٔخٍ ٞحٌّفؼٛيٚ ،طٕف ٌ١أػّخي حٌٛلخ٠ش ِٚىخفلش
حٌلَحثك ٚحألَِحع ٚأٓزخد حإلطالف.
ٔٚظَحً ٌظٓٛغ ظخَ٘س كَحثك حٌغخرخص ٔض حٌّشَع ػٍ ٝأٔٗ ٠ـذ ػٍ ٝحٌزٍي٠ش اطوخً وً حٌظيحر َ١حٌالُِش ٌٍٛلخ٠ش ِٓ
أهطخٍ حٌلَ٠ك حٌٕخؿّش ػٓ حٌِّحرً حٌٛحلؼش ىحهً حألِالن حٌغخر١ش حٌٛؽٕ١شًٌ ،ه أٔٗ ّٕ٠غ أ ٞطفَ٠غ ٌألٓٚخم ٚحٌَىَٚ
ىحهً حألِالن حٌغخر١ش حٌظ ِٓ ٟشؤٔٙخ أْ طٔزذ كَحثك ،اال أٔٗ ّ٠ىٓ حٌظَه١ض رزؼغ حٌظفَ٠غخص ِٓ لزً حٌزٍي٠شًٌٚ ،ه
رؼي آظشخٍس اىحٍس حٌغخرخص ،وّخ أٔٗ ال ٠ـ ُٛالخِش أ ٞهّ١ش أ ٚوٛم أ ٚكظَ١س ىحهً حألِالن حٌغخر١ش ًٌٚه كفخظخ ػٍٝ
حٌغخرخص ِٓ حٌلَحثك ٚحإلطالف.
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انًطهب انزبنذ :دٔر انجًؼٛبث ف ٙحًبٚت انبٛئت
٠ؼي حٌلك ف ٟحٌّشخٍوش ٚ le droit de participationحإلٔظّخء حٌلَ ٌٍـّؼ١خص طٍٛس ِٓ ط ٍٛطيػ ُ١حٌيّ٠مَحؽ١ش ،طلَص
حٌىؼ ِٓ َ١حٌلىِٛخص ػٍ ٝػّخٔٙخ ،شَ٠طش أْ ٠ى ْٛحإلٔظّخء كَ ٚغِ َ١م١يٌٚ ،مي ٔظض حٌّخىس  ِٓ 11اػالْ كمٛق حإلٔٔخْ ٌؼخَ
 ” 4719أٔٗ ٌىً شوض حٌلك ف ٟكَ٠ش حإلشظَحن ف ٟحإلؿظّخػخص ٚحٌـّؼ١خص حٌٍّٔ١ش” .
اال أٔٗ ٌُ ٠ىَّ ٌ٘ح حٌلك ف ٟحٌـِحثَ رظفش ٚحػلش اال رظي ٍٚلخٔ 04/71 ْٛحٌّظؼٍك رخٌـّؼ١خص ،حٌٌ ٞػَف حٌـّؼ١ش رؤٔٙخ
اطفخل١ش ٠ـظّغ ف ٟاؽخٍ٘خ أشوخص ؽز١ؼ ْٛ١أِ ٚؼٕ ْٛ٠ٛػٍ ٝأٓخّ طؼخليٌٚ ٞغَع غَِ َ١رق٠ ،شظَو ْٛف ٟطٔوِ َ١ؼخٍفُٙ
ٓٚٚخثٌٍّ ُٙيس ِليٚىس أ ٚغِ َ١ليٚىس ِٓ أؿً طَل١ش حألٔشطش ًحص حٌطخرغ حٌّٚ ٟٕٙحإلؿظّخػٚ ٟحٌؼٍّٚ ٟحٌيٚ ٟٕ٠حٌظَرٚ ٞٛحٌؼمخفٟ
ٚحٌَ٠خػ.ٟ
طظؤْٓ حٌـّؼ١ش رلؼ 42 ٍٛػؼٛحً ػٍ ٝحأللً ف ٟؿّؼ١ش ػخِش طؤٓ١ٔ١ش٠ ،ظُ ِٓ هالٌٙخ حٌّظخىلش ػٍ ٝلخٔٙٔٛخ حألٓخٓٚ ،ٟرّـَى
طّخٍّ:
أْ
كٕ١جٌ
ّ٠ٚىٕٙخ
حٌّئ١ش
ٚحألٍ٘١ش
حٌّؼٕ٠ٛش
حٌشوظ١ش
حٌـّؼ١ش
طىظٔذ
طؤٓٙٔ١خ
–كك حٌظمخػٚ ٟأْ طظؤْٓ ؽَفخ ً ِئ١خ ً أِخَ حٌّلخوُ حٌّوظظش رٔزذ حٌٛلخثغ حٌظٌٙ ٟخ ػاللش رٙيف حٌـّؼ١ش ٚطٍلك ػٍَحً رّظخٌق
حٌـّخػ١ش.
أٚ
حٌفَى٠ش
أػؼخء٘خ
حٌؼّ١ِٛش.
حٌٍٔطخص
ٌيٜ
–حٌظّؼً١
رٙيفٙخ.
ػاللش
ٌٙخ
حٌظٟ
ٚحإلطفخلخص
حٌؼمٛى
–ارَحَ
–الظٕخء حألِالن حٌؼمخٍ٠ش أ ٚحٌّٕمٌٛش ِـخٔخ ً أ ٚرّمخرً ٌّّخٍٓش أٔشطظٙخ وّخ ٕ٠ض ػٍٙ١خ لخٔٙٔٛخ حألٓخٓ.ٟ
ٌٚمي أؿخُ لخٔ ْٛحٌز١جش حٌمئٌٕ ُ٠ش  4790أشخء حٌـّؼ١خص ٌٍّٔخّ٘ش ف ٟكّخ٠ش حٌز١جش ٌٚ ،ىٓ ى ْٚطز١خْ حٌي ٍٚحٌٌّ٠ ٞىٓ أْ طٍؼزٗ
ٚو١ف١خص طيهٍٙخ فٌ٘ ٟح حٌّ١يحْ ،وّخ أْ ٌ٘ح حٌمخٔ٠ ٌُ ْٛؼطٙ١خ ىٍٚحً ٌٍظؼم١ف ٚحٌظٛػ١ش حٌز١ج١ش حٌظ ٟطشىً حألٍػ١ش حٌلم١م١ش
ِٕشٛىس.
ر١ج١ش
ٌيّ٠مَحؽ١ش
ٌٌٙح فبٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٌٍـّؼ١خص ف ٟظً لخٔ ْٛحٌز١جش حٌمي ُ٠حٌي ٍٚحٌَّؿِٕٙ ٛخ فِ ٟـخي كّخ٠ش حٌز١جش ،وّخ أْ حٌمؼخء ِٓ ؿٙظٗ ٌُ ٠ؼظَف
ٌٍـّؼ١خص رٌٙح حٌيٌٚ ،ٍٚؼً أكٔٓ ِؼخي ػٓ ًٌه حٌمَحٍ حٌظخىٍ ػٓ ِـٍْ لؼخء ػٕخرش-حٌغَفش حٌّئ١ش -رظخٍ٠ن 4773/41/12
طلض ٍلُ 73/4401:حٌفخطً ف ٟحٌِٕحع حٌمخثُ ر ٓ١ؿّؼ١ش كّخ٠ش حٌز١جش ِٚىخفلش حٌظٍٛع ٌٛال٠ش ػٕخرش (ِٔظؤٔفش)  ٚرِ ٓ١ئٓٔش
حّٓ١يحي ( ِٔظؤٔف ػٍٙ١خ)ٚ ،حٌٌ ٞؽٍزض ف ٗ١حٌـّؼ١ش ارؼخى هِحْ حألِ١ٔٛخن حٌظخرغ ٌّئٓٔش حّٓ١يحي حٌٌ ٞوخْ ٠فَُ غخُحص ٓخِش
حٌظؼ٠ٛؼخص.
ىفغ
ِغ
رخٌظلش
ِؼَس
فؼٍِٔ ٝظ ٜٛحٌّلىّش حإلرظيحث١ش (ِلىّش حٌلـخٍ) ٍفؼض حٌيػ ٜٛف ٟحٌشىً ٌؼيَ طٛفَ حٌظفش ف ٟحٌـّؼ١ش ٌٚمي أ٠ي حٌّـٍْ
حٌمؼخثٌ٘ ٟح حٌلىُ حٌٌ ٞاػظزَ أْ حٌـّؼ١ش غ َ١كخثِس ٌظفش حٌظمخػِ ،ٟخىحَ أْ ِٛػٛع حٌِٕحع ال ٠يهً ػّٓ أ٘يحف حٌـّؼ١ش ٚال
ٍ٠لك أ ٞػٍَ رؤػؼخثٙخ وّخ ِٕ٘ ٛظٛص ػٍ ٗ١رٕض حٌّخىس  ِٓ 43لخٔ ْٛحٌـّؼ١خص.
اال أْ حٌّشَع ٚف ٟظً لخٔ ْٛحٌز١جش حٌـي٠ي  41/10لي ىػُ ى ٍٚحٌـّؼ١خص ف ٟكّخ٠ش حٌز١جش ،اً ٔض ػٍ ٝى ٍٚحٌـّؼ١خص ف ٟاريحء
حٌّؼ١ش.ٟ
حإلؽخٍ
ٚطلٔٓ١
حٌز١جش
رلّخ٠ش
حٌّظؼٍمش
حألٔشطش
ؿّ١غ
فٟ
ٚحٌّشخٍوش
حٌَأٞ
وّخ ٔض فِ ٟخىطٗ  03ػٍ ٝكك حٌـّؼ١خص فٍ ٟفغ حٌيػخ ٜٚأِخَ حٌـٙخص حٌمؼخث١ش حٌّوظظش ػٓ وً ِٔخّ رخٌز١جشًٌٚ ،ه كظ ٝفٟ
حٌلخالص حٌظ ٟال طؼٕ ٟحألشوخص حٌّٕظٔزٌٙ ٓ١خ ربٔظظخَٚ ،رخٌظخٌّ٠ ٟىٓ حٌمٛي أٔٗ ٌ ٛػَع حٌِٕحع حٌٌّوٓ ٍٛخرمخً (لؼ١ش آّ١يحي)
ف ٟظً حٌمخٔ ْٛحٌـي٠ي ،ال وخْ حٌفظً ف٠ ٗ١ى ْٛكظّخ ً ػٍٚ ٝؿٗ ِوخٌف ٌٍلىُ حٌٔخركًٌٚ ،ه رٔزذ طمَ َ٠حٌّشَع طَحكشً ػٍٝ
كك حٌـّؼ١خص فٍ ٟفغ حٌيػخ ٜٚكظ ٝف ٟحٌِٕحػخص حٌظ ٟال طؼٕ ٟحألشوخص حٌّٕظٔزٌٙ ٓ١خ ،رً ً٘ذ حٌّشَع اٌ ٝأرؼي ِٓ ًٌه ػٕيِخ
ألَ ف ٟحٌّخىس ٔ ِٓ 09فْ حٌمخٔ ْٛػٍ ٝأٔٗ ّ٠ىٓ ٌألشوخص حٌطز١ؼ ٓ١١حٌٌ ٓ٠طؼَػٛح ألػَحٍ فَى٠ش طٔزذ فٙ١خ فؼً حٌشوض ٔفٔٗ
أْ ٠فٛػٛح ؿّؼ١ش ِؼظّيس لخٔٔٛخ ً ٌى ٟطَفغ ربّّٓٙخ ىػ ٜٛحٌظؼ٠ٛغ أِخَ حٌمخػ ٟحٌؼخى ٞأ ٚطظؤْٓ ؽَفخ ِئ١خً أِخَ حٌمؼخء
حٌـِحث.ٟ
:ٟ٘ٚ
حٌشَٚؽ
ِٓ
ؿٍّش
طٛفَ
٠ظطٍذ
حٌظف٠ٛغ
ٌ٘ح
ٌٚىٓ
حأللً.
ػٍٝ
ؽز١ؼ١خْ
شوظخْ
ؽَف
ِٓ
حٌظف٠ٛغ
٠ىْٛ
أْ
1الري2طؼَع حألشوخص حٌطز١ؼ١ش ألػَحٍ فَى٠ش طٔزذ فٙ١خ فؼً حٌشوض ٔفٔٗ ٚحٌظ ٟطشىً ِوخٌفش ٌألكىخَ حٌظشَ٠ؼ١ش حٌّظؼٍمش رلّخ٠شحٌز١جش.
وظخر١خً.
ِؼٕٟ
شوض
وً
ّٕ٠لٗ
حٌٌٞ
حٌظف٠ٛغ
٠ىْٛ
3أْMichel prieur : « le développement du mouvement associatif en France : les associations de défense
de l’environnement jouent un rôle essentiel à coté des pouvoirs publics en tant qu’acteurs de la
participation, cette place des associations d’environnement comme interlocuteurs est reconnue dés
le premier décret d’organisation des services du ministre chargé de l’environnement ( article 06 du
» décret 71/245, 02 avril 1971).
انجزاءاث اإلدارٚت ٔ دٔر انقضبء ف ٙحًبٚت انبٛئت
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ٔظطَق فٌ٘ ٟح حٌفظً اٌ ٝطلي٠ي أُ٘ حٌـِحءحص حإلىحٍ٠ش حٌظ ٟطٛلؼٙخ حإلىحٍس ػٍِ ٝوخٌف ٟحإلؿَحءحص حإلىحٍ٠ش حٌّظؼٍمش رلّخ٠ش
حٌز١جش ،ػُ ٔظؼَع اٌ ٝى ٍٚحٌمؼخء حٌّئٚ ٟحٌـِحث ٟف١ِ ٟيحْ حٌلفخظ ػٍ ٝحٌز١جش ٚكّخ٠ظٙخ.
انًبحذ األٔل :انجزاءاث اإلدارٚت انًخرحبت ػٍ يخبنفت اإلجراءاث
اْ حٌٓٛخثً حٌظ ٟطٔظؼ ٓ١رٙخ حإلىحٍس وـِحء ٌّوخٌفش اؿَحءحص كّخ٠ش حٌز١جش وؼَ١س ٟ٘ٚ ،طوظٍف ربهظالف ىٍؿش حٌّوخٌفش حٌظَ٠ ٟطىزٙخ
حألفَحى ،فمي طى ْٛف ٟشىً اهطخٍ وَّكٍش أَِ ِٓ ٌٝٚحكً حٌـِحء حإلىحٍٚ ،ٞلي طؤط ٟف ٟشىً ا٠مخف ِئلض ٌٍٕشخؽ اٌ ٝغخ٠ش
ِطخرمظٗ ٌٍمٛحػي حٌمخٔ١ٔٛشٚ ،لي طى ْٛحٌؼمٛرش أشي ًٌٚه ػٕيِخ طٍـؤ حإلىحٍس آٌ ٝلذ حٌظَه١ض ٔٙخث١خ ً.
اػخفش اٌ ٝوً ٌٖ٘ حٌٓٛخثً فؼّش ٍ١ٓٚش أهَِٕ ٜلٙخ حٌّشَع ٌإلىحٍس رّخ طظّظغ رٗ ِٓ اِظ١خُحص حٌٍٔطش حٌؼخِش ٟ٘ٚ ،ػزخٍس ػٓ
أٍٓٛد ؿي٠ي ِٓ حٌـِحء أىهٍٗ حٌّشَع حٌـِحثَ ٞرّمظؼ ٝلخٔ ْٛحٌّخٌ١ش ٌٕٔش ِ ٛ٘ٚ 4771خ ٠ؼَف رخٌَُٓ ػٍ ٝحٌظٍ٠ٛغ (ِزيأ
حٌٍّٛع حٌيحفغ) Le principe du pollueur payeur.
انًطهب األٔل :اإلخطبر ٔٔقف انُشبط
ٔظطَق فٌ٘ ٟح حٌّطٍذ اٌ ٝحإلهطخٍ ٚحٌٛلف حٌّئلض ٌٍٕشخؽ رخػظزخٍّ٘خ ِٓ حإلؿَحءحص حٌظّ١ٙي٠ش حٌظ ٟطم َٛرٙخ حإلىحٍس ،لزً أْ طٍـؤ
اٌ ٝحٌؼمٛرخص حألهَٚ ٜحٌظ ٟطؼظزَ أوؼَ هطٍٛس.
حٌفَع حألٚي :حإلهطخٍ
ً
٠مظي رخإلهطخٍ وؤٍٓٛد ِٓ أٓخٌ١ذ حٌـِحء حإلىحٍ ٞطٕز ٗ١حإلىحٍس حٌّوخٌف الطوخً حٌظيحر َ١حٌالُِش ٌـؼً ٔشخؽٗ ِطخرمخ ٌٍّمخْ١٠
حٌمخٔ١ٔٛش حٌّؼّٛي رٙخ.
ٚف ٟحٌٛحلغ ٔـي أْ ٌ٘ح حألٍٓٛد ٌ ْ١رّؼخرش ؿِحء كم١مٚ ،ٟأّخ ٘ ٛطٕز ٗ١أ ٚطٌو ِٓ َ١حإلىحٍس ٔل ٛحٌّؼٕ ٟػٍ ٝأٔٗ ف ٟكخٌش ػيَ
اطوخً حٌّؼخٌـش حٌىخف١ش حٌظ ٟطـؼً حٌٕشخؽ ِطخرمخ ٌٍشَٚؽ حٌمخٔ١ٔٛش فبٔٗ ٓ١وؼغ ٌٍـِحء حٌّٕظٛص ػٕٗ لخٔٔٛخً ٚ ،ػٍ ٗ١فبْ حإلهطخٍ
٠ؼظزَ ِميِش ِٓ ِميِخص حٌـِحء حٌمخٔ.ٟٔٛ
ٌ ٚؼً أكٔٓ ِؼخي ػٓ أٍٓٛد حإلهطخٍ ف ٟلخٔ ْٛحٌز١جش حٌـِحثَِ ٛ٘ 41/10 ٞخ ؿخءص رٗ حٌّخىس  ِٕٗ 12ػٍ ٝأٔٗ ٠م َٛحٌٛحٌٟ
ربػٌحٍ ِٔظغً حٌّٕشؤس حٌغٚ َ١حٍىس ف ٟلخثّش حٌّٕشآص حٌّظٕفشٚ ،حٌظٕ٠ ٟـُ ػٕٙخ أهطخٍ أ ٚأػَحٍ طّْ رخٌز١جش٠ٚ ،ليى ٌٗ أؿال
إلطوخً حٌظيحر َ١حٌؼَ٠ٍٚش إلُحٌش طٍه حألهطخٍ أ ٚحألػَحٍ.
وّخ ٔظض حٌّخىس ٔ ِٓ 23فْ حٌمخٔ ْٛػٍ ٝأٔٗ ” :ف ٟكخٌش ٚلٛع ػطذ أ ٚكخىع ف ٟحٌّ١خٖ حٌوخػؼش ٌٍمؼخء حٌـِحثٌَ ،ٞىً ٓفٕ١ش
أ ٚؽخثَس أ ٚآٌ١ش أ ٚلخػيس ػخثّش طٕمً أ ٚطلًّ ِٛحى ػخٍس أ ٚهطَ١س أِ ٚلَٚلخص ِٓ ،شؤٔٙخ أْ طشىً هطَحً وزَ١حً ال ّ٠ىٓ ىفؼٗ،
 ِٓٚؽز١ؼظٗ اٌلخق حٌؼٍَ رخٌٔخكً ٚحٌّٕخفغ حٌَّطزطش رٗ٠ ،ؼٌٍ طخكذ حٌٔفٕ١ش أ ٚحٌطخثَس أ ٚح١ٌ٢ش أ ٚحٌمخػيس حٌؼخثّش ربطوخً وً
حٌظيحر َ١حٌالُِش ٌٛػغ كي ٌ ٌٖٙحألهطخٍ”.
ٌٚمي ٔظض لٛحٔ ٓ١أهَ ٜػٌٍ٘ ٝح حألٍٓٛدِٕٙ ،خ لخٔ ْٛحٌّ١خٖ حٌـي٠ي  41/12حٌٌ ٞؿخء فِ ٟخىطٗ  99ػٍ ٝأٔٗ طٍغ ٝحٌَهظش أٚ
اِظ١خُ حٓظؼّخي حٌّٛحٍى حٌّخث١ش ،رؼي اػٌحٍ ٛ٠ؿٗ ٌظخكذ حٌَهظش أ ٚحإلِظ١خُ ،ف ٟكخٌش ػيَ َِحػخس حٌشَٚؽ  ٚحإلٌظِحِخص
حٌّٕظٛص ػٍٙ١خ لخٔٔٛخً.
وٌٌه ِخ ٔظض ػٍ ٗ١حٌّخىس  ِٓ 19لخٔ 47/14 ْٛػٍ ٝأٔٗ ”:ػٕيِخ ٠شىً حٓظغالي ِٕشؤس ٌّؼخٌـش حٌٕفخ٠خص أهطخٍحً أ ٚػٛحلذ ٍٓز١ش
ًحص هطٍٛس ػٍ ٝحٌظلش حٌؼّ١ِٛش /ٚأ ٚػٍ ٝحٌز١جش ،طؤَِ حٌٍٔطش حإلىحٍ٠ش حٌّوظظش حٌّٔظغً رخطوخً حإلؿَحءحص حٌؼَ٠ٍٚش فٍٛح
إلطالف ٌٖ٘ حألٚػخع”.
حٌفَع حٌؼخٔ :ٟحٌٛلف حٌّئلض ٌٍٕشخؽ
ٕ٠ظذ حإل٠مخف غخٌزخ ً ػٍٔ ٝشخؽ حٌّئٓٔخص حٌظٕخػ١شٚ ،حٌٛلف حٌّئلض ٘ ٛػزخٍس ػٓ طير َ١طٍـؤ اٌ ٗ١حإلىحٍس ف ٟكخٌش ٚلٛع هطَ
رٔزذ ِِحٌٚش حٌّشَٚػخص حٌظٕخػ١ش ٌٕشخؽخطٙخٚ ،حٌٌ ٞلي ٠ئى ٞاٌ ٝطٍ٠ٛغ حٌز١جش أ ٚحٌّٔخّ رخٌظلش حٌؼّ١ِٛش.
ٚحٌّشَع حٌـِحثَ ٞف ٟغخٌذ حألك١خْ ٔ٠ظؼًّ ِظطٍق ” حإل٠مخف” ف ٟك ٓ١أْ حٌّشَع حٌّظَٔ٠ ٞظؼًّ ِظطٍق ” حٌغٍك”ٚ ،لي
ػخٍ ؿيحي فم ٟٙرشؤْ حٌطز١ؼش حٌمخٔ١ٔٛش ٌٍغٍك وؼمٛرش ،فٕٙخن ِٓ  َٜ٠أْ حٌغٍك ٌ ْ١رؼمٛرش ٚأّخ ِ٘ ٛـَى طير ِٓ َ١حٌظيحرَ١
حإلىحٍ٠ش ،اال أْ ٌ٘ح حٌَأ ٞطؼَع ٌٍٕمي ػٍ ٝأٓخّ أْ حٌغٍك ف ٟحٌمخٔ ْٛحٌؼخَ ٠ـّغ ر ٓ١حٌؼمٛرش حٌـِحث١ش ِٚؼٕ ٝحٌظير َ١حٌٛلخث.ٟ
ِّٙٚخ ٠ىٓ حألَِ فبْ حٌغٍك حٌّمظٛى رٗ ٕ٘خ ٘ ٛحٌٛلف حإلىحٌٍٍٕ ٞشخؽٚ ،حٌٌ ٛ٘ ٞػزخٍس ػٓ اؿَحء ٠ظوٌ رّمظؼ ٝلَحٍ اىحٍ،ٞ
 ْ١ٌٚحٌٛلف حٌٌ٠ ٞظُ رّمظؼ ٝكىُ لؼخث.ٟ
ٕ٘ٚخن ططز١مخص ػي٠يس ٌؼمٛرش حإل٠مخف حإلىحٍ ٞأٍٚى٘خ حٌّشَع حٌـِحثَ ٞف ٟلخٔ ْٛحٌز١جش ٚ 41/10حٌٌٕ٠ ٞض ػٍ ٝأٔٗ اًح ٌُ ّ٠ظؼً
ِٔظغً حٌّٕشؤس حٌغٚ َ١حٍىس ف ٟلخثّش حٌّٕشآص حٌّظٕفش ٌإلػٌحٍ ف ٟحألؿً حٌّليى ٛ٠لف ٓ َ١حٌّٕشؤس اٌ ٝك ٓ١طٕف ٌ١حٌشَٚؽ
حٌّفَٚػش.
وّخ ٔض لخٔ ْٛحٌّ١خٖ  41/12ػٍ ٝأٔٗ ٠ـذ ػٍ ٝحإلىحٍس حٌّىٍفش رخٌّٛحٍى حٌّخث١ش أْ طظوٌ وً حٌظيحر َ١حٌظٕف٠ٌ١ش ٌظٛل١ف طفَ٠غ
حإلفَحُحص أ ٍِٟ ٚحٌّٛحى حٌؼخٍس ػٕيِخ ٙ٠يى طٍٛع حٌّ١خٖ حٌظلش حٌؼّ١ِٛش ،وّخ ٠ـذ ػٍٙ١خ وٌٌه أْ طؤَِ رظٛل١ف أشغخي حٌّٕشؤس
حٌّظٔززش فًٌ ٟه اٌ ٝغخ٠ش ُٚحي حٌظٍٛع.
وّخ ٔظض حٌّخىس  ِٓ 141لخٔ ْٛحٌّٕخؿُ  41/14ػٍ ٝأٔٗ ف ٟكخٌش ِؼخٕ٠ش حٌّوخٌفشّ٠ ،ىٓ ٌَث ْ١حٌـٙش حٌمؼخث١ش حإلىحٍ٠ش حٌّوظظش
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أْ ٠ؤَِ رظؼٍ١ك أشغخي حٌزلغ أ ٚحإلٓظغالي ٌ٘ٚح رٕخءحً ػٍ ٝؽٍذ حٌٍٔطش حإلىحٍ٠ش حٌّئٍ٘ش ،وّخ ّ٠ىٓ ٌٍـٙش حٌمؼخث١ش أْ طؤَِ ف ٟوً
ٚلض رَفغ حٌ١ي ػٓ حٌظيحر َ١حٌّظوٌس ٌظٛل١ف حألشغخي أ ٚحإلرمخء ػٍٙ١خًٌٚ ،ه رطٍذ ِٓ حٌٍٔطش حإلىحٍ٠ش حٌّئٍ٘ش أ ِٓ ٚحٌّخٌه أِٓ ٚ
حٌّٔظغً.
انًطهب انزبَ :ٙسحب انخرخٛض
ٌمي ٓزك حإلشخٍس اٌ ٝأْ ٔظخَ حٌظَه١ض ٠ؼي ِٓ أُ٘ ٓٚخثً حٌَلخرش حإلىحٍ٠شٌّ ،خ ٠لممٗ ِٓ كّخ٠ش ِٔزمش ػٍٚ ٝلٛع حإلػظيحءٌٌٙٚ ،ح
فٔلزٗ ٠ؼظزَ ِٓ أهطَ حٌـِحءحص حإلىحٍ٠ش حٌظ ٟهٌٙٛخ حٌّشَع ٌإلىحٍسٚ ،حٌظّ٠ ٟىٓ ٌٙخ رّمظؼخٖ طـَ٠ي حٌّٔظغً حٌٌ٠ ٌُ ٞـؼً ِٓ
ٔشخؽٗ ِطخرمخ ً ٌٍّمخ ْ١٠حٌمخٔ١ٔٛش حٌز١ج١ش ِٓ حٌَهظش.
فخٌّشَع اًح وخْ لي ألَ كك حألفَحى ف ٟالخِش ِشخٍ٠ؼٚ ُٙطّٕ١ظٙخ ،فبٔٗ رخٌّمخرً ٛ٠حُْ رِ ٓ١مظؼ١خص ٌ٘ح حٌلك ٚحٌّظٍلش حٌؼخِش
ٌٍيٌٚش ،فبًح وخْ ِٓ كك حٌشوض الخِش ِشَٚػٗ ٚطّٕ١ظٗٚ ،حٓظؼّخي ِوظٍف حٌٓٛخثً إلٔـخكٗ ،فبْ ػّش ِخ ٠مخرً ٌ٘ح حٌلك ِٓ
اٌظِحِخص ،طىّٓ ف ٟاكظَحَ كمٛق حألفَحى حألهَ ٓ٠أ ٚحٌّٛحؽٕ ٓ١ف ٟحٌؼ١ش ف ٟر١جش ٍّٓ١ش.
ٌ ٚمي كيى رؼغ حٌفمٙخء حٌلخالص حٌظّ٠ ٟىٓ فٌ ٗ١إلىحٍس ٓلذ حٌظَه١ضٚ ،كظَ٘خ ف:ٟ
1اًح وخْ حٓظَّحٍ حٌّشَٚع ٠ئى ٞاٌ ٝهطَ ٠يحُ٘ حٌٕظخَ حٌؼخَ ف ٟأكي ػٕخطَٖ ،اِخ رخٌظلش حٌؼّ١ِٛش أ ٚحألِٓ حٌؼخَ أ ٚحٌٔىٕ١شحٌؼّ١ِٛش.
2اًح ٌُ ٔ٠ظٛف ٟحٌّشَٚع حٌشَٚؽ حٌمخٔ١ٔٛش حٌظ ٟأٌَِ حٌّشَع ػٍَٚس طٛحفَ٘خ.3اًح طٛلف حٌؼًّ رخٌّشَٚع ألوؼَ ِٓ ِيس ِؼٕ١ش ٠ليى٘خ حٌمخٔ.ْٛ4اًح طيٍ كىُ لؼخث٠ ٟمؼ ٟرغٍك حٌّشَٚع أ ٚاُحٌظٗ. ِٓٚططز١مخص حٌٔلذ ف ٟحٌظشَ٠غ حٌـِحثَِ ٞخ ٔض ػٍ ٗ١حٌّشَع ف ٟحٌّخىس  ِٓ 420لخٔ ْٛحٌّٕخؿُ  41/14ػٍِ ٝخ ٠“ :ٍٟ٠ـذ
ػٍ ٝطخكذ حٌٕٔي حٌّٕـّٚ ،ٟطلض ؽخثٍش حٌظؼٍ١ك حٌّظزٛع رٔلذ ِلظًّ ٌٕٔيٖ…أْ ٠م َٛرّخ ٠ؤط:ٟ
–حٌشَٚع ف ٟحألشغخي فِ ٟيس ال طظـخٕٓ ُٚش ٚحكيس رؼي ِٕق حٌٕٔي حٌّٕـِّٚ ٟظخرؼظٙخ رظفش ِٕظظّش.
–أـخُ حٌزَٔخِؾ حٌّمٍَ ألشغخي حٌظٕم١ذ  ٚحإلٓظىشخف  ٚحإلٓظغالي كٔذ حٌمٛحػي حٌفٕ١ش”…
وّخ ٔض لخٔ ْٛحٌّ١خٖ  41/12ػٍ ٝأٔٗ ف ٟكخٌش ػيَ َِحػخس طخكذ ٍهظش أ ٚاِظ١خُ آظؼّخي حٌّٛحٍى حٌّخث١ش ٌٍشَٚؽ
ٚحإلٌظِحِخص حٌّٕظٛص ػٍٙ١خ لخٔٔٛخً ،طٍغ ٌٖ٘ ٝحٌَهظش أ ٚحإلِظ١خُ.
انًطهب انزبنذ :انؼقٕبت انًبنٛت
رؼي حٌظلٛي حٌؼّ١ك حٌٌ ٞشٙيطٗ حٌٔ١خٓش حٌز١ج١ش ف ٟحٌـِحثَ ،ؿَحء حٌظغ َ١١حٌـٌٍ َٞ٘ٛظَٚف ػٍ ٝحٌّٔظ ٜٛحٌٔ١خٓٚ ٟحٌظشَ٠ؼٟ
رظ ٍٛٙلٛحٔ ٓ١ؿي٠يس طظؼٍك رلّخ٠ش حٌز١جش ،شَػض حٌـِحثَ ٚحرظيحءحً ِٓ حٌظٔؼٕ١خص فٚ ٟػغ ِـّٛػش ِٓ حٌَٓ ،َٛحٌغَع ِٕٙخ ٘ٛ
طلِّٔ ً١ئ١ٌٚش حٌظٍٛع ػٍ ٝأطلخد حألٔشطش حٌٍّٛػش ٚاشَحو ُٙف ٟطّ ً٠ٛحٌظىخٌ١ف حٌظ ٟطٔظيػٙ١خ ػٍّ١ش كّخ٠ش حٌز١جش.
ٌٌٌه ٠ـذ حٌظؼَع اٌِ ٝلظ ٌٖ٘ ٜٛحٌـزخ٠ش  ٚاٌِ ٝفِ َٛٙزيأ حٌٍّٛع حٌيحفغ.
حٌفَع حألٚيِ :لظ ٜٛحٌـزخ٠ش حٌز١ج١ش
طظشىً ٌٖ٘ حٌـزخ٠ش ِٓ ػيس ٍّٓٓ َٛخ٘خ حٌّٕش ٍٛحٌُٛحٍ ٞحٌّشظَن ٌٕٔش  1111رخٌَٓ َٛحٌز١ج١ش ٚ ،حٌظ ٟشَػض حٌيٌٚش فٟ
ٚػؼٙخ ارظيحءحً ِٓ ٕٓش  4771رظفش طيٍ٠ـ١شٚ ،أّ٘ٙخ حٌَُٓ ػٍ ٝحٌٕشخؽخص حٌٍّٛػش أ ٚحٌوطَ١س ػٍ ٝحٌز١جش ،وٌح حٌَُٓ ػٍٝ
حٌٛلٛىٚ ،طؼخف اٌٙ١خ ٍٓ َٛأهَٔ ٜض حٌّشَع ػٍ ٝطؤٓٙٔ١خ كي٠ؼخً.
1انرسى ػهٗ انُشبطبث انًهٕرت أٔ انخطٛرة ػهٗ انبٛئت:طُ طؤٌٓ٘ ْ١ح حٌَُٓ ألٚي َِس رّٛؿذ حٌّخىس  ِٓ 449لخٔ ْٛحٌّخٌ١ش ٌٕٔش ٚ 4771حٌٌ٠ ٞفَع ػٍ ٝحٌٕشخؽخص حٌٍّٛػش أ ٚحٌوطَ١س
ػٍ ٝحٌز١جش.
ً
ٌىٓ ِميحٍ ٌ٘ح حٌَُٓ وخْ ِظٛحػؼخ ف ٟريح٠ظٗ ،اً وخْ ٠ظَحٚف ر921 ٓ١ىؽ اٌ010111 ٝىؽ ٌ٘ٚح كٔذ ؽز١ؼش حٌٕشخؽ ٚىٍؿش
حٌظٍٛع حٌّٕـَ ػٕٗ.
ٌٌٙح لخَ حٌّشَع ٔٚظَح ٌظٛحػغ أٓؼخٍ ٌ٘ح حٌَُٓ رَّحؿؼظٙخ رّٛؿذ حٌّخىس  ِٓ 21لخٔ ْٛحٌّخٌ١ش ٌٕٔش ٚ 1111طظٛلف ٌٖ٘ حألٓؼخٍ
ػٍ ٝػيس ِؼخِٕٙ َ١٠خ حٌظظٕ١ف حٌٌ ٞؿخء رٗ حٌّشَع ف ٟحٌَّٓ َٛحٌظٕف 007/79 ٌٞ١حٌّظؼٍك ريٍحٓخص حٌظؤػ َ١ػٍ ٝحٌز١جش ،وّخ
٠ظليى حٌٔؼَ ؽزمخ ً ٌؼيى حٌؼّخي حٌّشغٍ ٓ١رخٌّٕشؤس أ ٚحٌّئٓٔش.
2انرسى ػهٗ انٕقٕد: taxe sur les carburantsحٌَُٓ ػٍ ٝحٌٛلٛى ٍُٓ كي٠غ حٌؼٙي ،طؤْٓ رّٛؿذ حٌّخىس  ِٓ 09لخٔ ْٛحٌّخٌ١ش ٌٕٔش ٠ 1111ظليى طؼَ٠فظٗ ريٕ٠خٍ ٚحكي ػٓ وً
ٌظَ ِٓ حٌزِٕ ٓ٠حٌّّظخُ ٚحٌؼخى ٞرخٌَطخص.
3انرسٕو انبٛئٛت األخرٖ:أ /حٌَُٓ حٌظىّ ٍٟ١ػٍ ٝحٌظٍٛع حٌـ: taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique ٞٛحٌٌ ٞطُ طؤٓ ٗٔ١رّٛؿذ
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لخٔ ْٛحٌّخٌ١ش ٌٕٔش .1111
د /حٌَُٓ حٌظىّ ٍٟ١ػٍ ٝحٌّ١خٖ حٌٍّٛػش:
ػٕي اػيحى٘خ ٌمخٔ ْٛحٌّخٌ١ش ٌٕٔش  1110رخىٍص حٌلىِٛش ربلظَحف طؤٓ ٍُٓ ْ١طىّ ٍٟ١ػٍ ٝحٌّ١خٖ حٌّٔظوٌِش حٌظٕخػ١ش٠ٚ ،ظٛلف
ِزٍغ ٌ٘ح حٌَُٓ ػٍ ٝكـُ حٌّ١خٖ حٌّيفمش ٚحٌظٍٛع حٌّظَطذ ػٓ حٌٕشخؽ ،ػٕيِخ ٠ظـخ ُٚحٌم ُ١حٌّليىس ف ٟحٌظٕظ ُ١حٌـخٍ ٞرٗ حٌؼًّ.
ؽ /حٌَُٓ حٌظلفٌٍ ِٞ١ظشـ١غ ػٍ ٝػيَ طوِ ٓ٠حٌٕفخ٠خص حٌظٕخػ١ش حٌوخطش أ ٚحٌوطَ١س:
طؤْٓ ٌ٘ح حٌَُٓ رّٛؿذ حٌّخىس  ِٓ 110لخٔ ْٛحٌّخٌ١ش ٌٕٔش  1111ػٍ ٝحٌٕفخ٠خص حٌظٕخػ١ش حٌوخطش أ ٚحٌوطَ١س حٌّؤِش٠ ،ليى
ِزٍغٗ د 410211ىؽ ػٓ وً ؽٓ ِٓ حٌٕفخ٠خص حٌّؤِش ٚطٙيف ٌٖ٘ حٌـزخ٠ش اٌ ٝكًّ حٌّئٓٔخص ػٍ ٝػيَ طوٌِ٘ ٓ٠ح حٌٕٛع ِٓ
حٌٕفخ٠خص ،غ َ١أْ ٌ٘ح حٌَُٓ غ َ١لخرً ٌٍظلظ ً١كٕ١خ رً أْ ؿزخ٠ظٗ ِئؿٍش ،رل١غ طّٕق ٍِٙش ػالع ٕٓٛحص إلٔـخُ ِٕشآص اُحٌش ٌٖ٘
حٌٕفخ٠خص ارظيحءحُ ِٓ طخٍ٠ن حإلٔطالق ف ٟطٕفِ ٌ١شَٚع ِٕشآص حإلفَحُ.
حٌفَع حٌؼخِٔ :ٟزيأ حٌٍّٛع حٌيحفغ
1يفٕٓو يبذأ انًهٕد انذافغ:ٔض لخٔ ْٛحٌز١جش  41/10ػٍِ ٝزيأ حٌٍّٛع حٌيحفغ  le principe du pollueur payeurػّٓ حٌّزخىة حٌؼخِش ٌلّخ٠ش حٌز١جش،
ٚػَفٗ ػٍ ٝأٔٗ  ”:طلًّ وً شوض ٠ظٔزذ ٔشخؽٗ أّ٠ ٚىٓ أْ ٠ظٔزذ ف ٟاٌلخق حٌؼٍَ رخٌز١جشٔ ،فمخص وً طيحر َ١حٌٛلخ٠ش ِٓ
حٌظٍٛع ٚحٌظمٍ١ض ِٕٗ ٚاػخىس حألِخوٓ ٚر١جظٙخ اٌ ٝكخٌظّٙخ حألطٍ١ش” .
فخٌٙيف حٌٌٓ ٞؼ ٝاٌ ٗ١حٌّشَع ِٓ ٍٚحء اىهخٌٗ ٌٌٙح حٌّزيأ ٘ ٛاٌمخء ػذء حٌظىٍفش حالؿظّخػ١ش ٌٍظٍٛع ػٍ ٝحٌٌ٠ ٞليػٗ ،ف ٛٙطٍٛس
ِٓ ط ٍٛحٌؼغؾ حٌّخٌ ٟػٍ ٝحٌٍّٛعّ١ٌ ،ظٕغ ػٓ طٍ٠ٛغ حٌز١جش أ ٚػٍ ٝحأللً طمٍ١ض حٌظٍٛع حٌٕخؿُ ػٓ ٔشخؽٗ حٌظٕخػٚ ٟحٌزلغ
ػٓ حٌظىٌٕٛٛؿ١خص حأللً طٍ٠ٛغًٌٚ ،ه رمظي حٌظلىُ أوؼَ فِ ٟظخىٍ حٌظٍٛع ٚطلِٔ ٓ١يحه ً١حٌَُٓ ػٍ ٝحٌٕشخؽخص حٌٍّٛػش.
ٌٚمي طُ طىٌَ٘ ْ٠ح حٌّزيأ رظفش فؼٍ١ش ػّٓ حٌّزيأ  ِٓ 43اػالْ ٌٍٕٔRio ٛ٠ش  ، 1992وّخ أٔٗ ظ َٙف ٟحٌمخٔ ْٛحٌفَٕٔٔٓ ٌِٕ ٟش
ٌ٘ٚ 4772ح رّٛؿذ لخٔ 1 ْٛف١فَ.4772 ٞ
Michel prieur : « le principe pollueur payeur est devenu une règle de droit positif avec la loi du 2
février 1995, qui le définit comme un principe selon lequel les frais résultant des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le
pollueur ».
ٌٚؼذ حٌفمٗ ىٍٚحً وزَ١حً ف ٟظٌ٘ ٍٛٙح حٌّزيأ ،حٌٌ ٞأػطِ ٌٗ ٝف١ٓ َٛٙخٓٚ ٟحلظظخى ،ٞفؼَف حٌفمٗ ِزيأ حٌٍّٛع حٌيحفغ ػٍ ٝأٔٗ”:
ِف َٛٙالظظخىٚ ،ٞحٌٌ٠ ٞؼٕ ٟأْ حٌٍٔغ أ ٚحٌويِخص حٌّؼَٚػش ف ٟحٌٔٛق ٠ـذ أْ طؼىْ وٍفش حٌّٛحى حٌّٔظؼٍّش ،رّخ فًٌ ٟه
حٌّٛحٍى حٌز١ج١شًٌ ،ه أْ اٌمخء ٔفخ٠خص ٍِٛػش ف ٟحٌٛٙحء أ ٚحٌّ١خٖ أ ٚحٌظَرش ٘ٛٔ ٛع ِٓ حٓظؼّخي ٌٖ٘ حٌّٛحٍى ػّٓ ػٛحًِ حإلٔظخؽ
٠ٚئى ٞػيَ ىفغ ػّٓ حٓظويحَ ٌٖ٘ حٌّٛحٍى حٌز١ج١ش حٌظ ٟطيهً ػّٓ ػٛحًِ حإلٔظخؽ اٌ٘ ٝيٍ٘خ ٚطلطّٙ١خ ٚحٌمؼخء ػٍٙ١خ” ٌٌٌه ٠ؼظزَ
حإللظظخى ْٛ٠أْ ٓزذ طي٘ ٍٛحٌز١جش ٠ؼٛى اٌ ٌٖ٘ ٝحٌّـخٔ١ش ف ٟحٓظويحَ حٌّٛحٍى حٌز١ج١ش.
وّخ ٕ٠طِ ٞٛزيأ حٌٍّٛع حٌيحفغ ػٍِ ٝف١ٓ َٛٙخٓ٠ ”:ٟظّؼً ف ٟاٍحىس حٌٍٔطخص حٌؼخِش ف ٟطٛف َ١حألػزخء حٌّخٌ١ش حٌّظؼٍمش ربطمخء حٌظٍٛع
ِٚىخفلظٗ ػٓ حٌوِٕ٠ش حٌؼخِشٚ ،طلٍّٙ١خ رظٍٛس ِزخشَس ٌٍّظٔزز ٓ١ف ٟحٌظٍٛع” .
حٌفم ٗ١رَ َٜ٠ prieur ٍٛ٠رؤْ ِزيأ حٌٍّٛع حٌيحفغ ٙ٠يف اٌ ٝطلّ ً١حٌٍّٛع حٌظىٍفش حالؿظّخػ١ش ٌٍظٍٛع ،حٌشٟء حٌٌ٠ ٞئى ٞاٌ ٝهٍك
ِٔئ١ٌٚش ػٓ حألػَحٍ حإل٠ىٌٛٛؿ١ش طغط ٟؿّ١غ أػخٍ حٌظٍٛع ٚأْ ططٌ٘ ٍٛح حٌّزيأ ٠ئى ٞاٌ ٝطزٕ ٟحٌّٔئ١ٌٚش حٌّٛػٛػ١ش فِ ٟـخي
كّخ٠ش حٌز١جش.
2انًجبالث انخٚ ٙشًهٓب يبذأ انًهٕد انذافغ:ِزيث١خ ٠شًّ ِزيأ حٌٍّٛع حٌيحفغ حٌظؼ٠ٛغ ػٓ حألػَحٍ حٌّزخشَس حٌظ٠ ٟظٔزذ فٙ١خ حٌٍّٛع ٌٍز١جش أٔ ٚفمخص حٌٛلخ٠ش رخٌٕٔزش ٌٍٕشخؽخص
حٌوطَس أ ٚحٌوخطش ٛ٘ٚ ،رٌٌه ٠شًّ حٌٕشخؽخص حٌٍّٛػش حٌّٔظَّس أ ٚحٌي٠ٍٚش ،اال أْ ٕ٘خن ِـخالص أهَ٠ ٜشٍّٙخ ِزيأ حٌٍّٛع حٌيحفغ
ؽزمظٙخ حٌيٚي حألٍٚر١ش ٚ ،حٌظّ٠ ٟىٓ كظَ٘خ ف:ٟ
أ -/حطٔخع ِزيأ حٌٍّٛع حٌيحفغ اٌ ٝحألػَحٍ حٌّظزم١شdommage résiduel
ال ٠ؼٕ ٟىفغ حٌٍّٛع ٌأللٔخؽ حٌّليىس ِٓ هالي حٌَٓ َٛرؤٔٗ لي أػفِٔ ِٓ ٟئ١ٌٚظٗ ػٓ حألػَحٍ حٌّظزم١ش ،رً طزمِٔ ٝئ١ٌٚظٗ لخثّش
ف ٟكخٌش ػيَ حكظَحِٗ ٌٍّمخ ْ١٠حٌّليىس ف ٟحٌظشَ٠غ ٚحٌظٕظ ُ١حٌٔخٍ ٞحٌّفؼٛي.
د /حطٔخع ِزيأ حٌٍّٛع حٌيحفغ اٌ ٝكخالص حٌظٍٛع ػٓ ؽَ٠ك حٌلٛحىع:
طُ اىٍحؽ كخالص حٌظٍٛع حٌٕخطـش ػٓ حٌلٛحىع ِٓ لزً ِٕظّش حٌظؼخ ْٚحألٍٚر ِٓO.C.D.E ٟهالي ٔظٙخ ػٍ ٝاٌلخق طىٍفش
اؿَحءحص حٌٛلخ٠ش ِٓ كخالص حٌظٍٛع ػٓ ؽَ٠ك حٌلٛحىع رّزيأ حٌٍّٛع حٌيحفغ.
ٙ٠ٚيف ٌ٘ح حإلؿَحء اٌ ٝطوف١ف أػزخء حٌِّ١حٔ١ش حٌؼخِش ِٓ ٔفمخص كٛحىع حٌظٍٛعِ ،مخرً طلٍّٙخ ِٓ لزً طخكذ حٌّٕشؤسًٌٚ ،ه كظٝ
٠زٌي أطلخد ٌٖ٘ حٌّٕشآص حإلكظ١خؽخص حٌؼَ٠ٍٚش إلطمخء حٌلٛحىع.
ؽ /حطٔخػٗ اٌِ ٝـخي حٌظٍٛع حٌغ َ١حٌّشَٚع:
فبًح طـخ ُٚأكي حٌٍّٛػ ٓ١حٌؼظزش حٌّّٔٛف رٙخ ٌٍظٍٛع ٓٚزذ ػٍَحً ٌٍغ ،َ١فبٔٗ  ٍَِ٠رخٌظؼ٠ٛغ  ٍَِ٠ٚريفغ حٌغَحِش.
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انًطهب انزبَ :ٙخظبئض انضرر انبٛئٙ
٠ؼي حٌؼٍَ ؽزمخ ٌٍمٛحػي حٌؼخِش ِٓ حٌشَٚؽ حٌَث١ٔ١ش ٌم١خَ حٌّٔئ١ٌٚش حٌّئ١ش ،فّـَى طٛفَ حٌوطؤ ٚكيٖ غ َ١وخفٌٍَ ٟؿٛع ػٍٝ
َِطىذ حٌفؼً رخٌظؼ٠ٛغ ،فالري ِٓ أْ ٕ٠ظؾ ػٓ حٌفؼً ػٍَ كظ ٝطم َٛحٌّٔئ١ٌٚش حٌّئ١شٌ٘ٚ ،ح ِخ ٔـيٖ فٔ ٟض حٌّخىس ِٓ 411
حٌمخٔ ْٛحٌّئ ٟحٌظ ٟطٕض ” :وً فؼً أ٠خ وخْ َ٠طىزٗ حٌشوض روطجٗٔ٠ٚ ،زذ ػٍَح ٌٍغ ِٓ ٍَِ٠ َ١وخْ ٓززخ ف ٟكيٚػٗ
رخٌظؼ٠ٛغ” .
ٕ٘ٚخٌه شَٚؽ ٠ـذ طلممٙخ ف ٟحٌؼٍَ كظّ٠ ٝىٓ طؼ٠ٛؼٗ ،فالري ِٓ أْ ٠ىِْ حٌؼٍَ ِلمك أِ ٚئوي حٌٛلٛع ،أ ٞأْ ال ٠ىْٛ
ِلظّالً.
وّخ ٠ـذ أْ ٠ى ْٛحٌؼٍَ شوظّ١خ ِٚزخش َّح ،فخٌّظؼٍَ ٚكيٖ حٌٌ٠ ٞلك ٌٗ حٌّطخٌزش رخٌظؼ٠ٛغ ػٓ حٌؼٍَ ٚال ٔ٠ظط١غ أكي غَٖ١
حٌّطخٌزش رٗ ٍٚفغ ىػ ٜٛحٌّٔئ١ٌٚش حٌّئ١ش.
٠ٚـذ أهَ١حّ أْ ٠ظ١ذ حٌؼٍَ ِظٍلش ِشَٚػش ٠لّٙ١خ حٌمخٔ ،ْٛفلظ٠ ٝى ْٛحٌؼٍَ لخرً ٌٍظؼ٠ٛغ الري أْ  ّْ٠كمخ ِىظٔزخ
٠لّ ٗ١حٌمخٔٚ ،ْٛال ٠ىف ٟأْ طىٌٍّ ْٛظؼٍَ ِظٍلش أى ٜحٌفؼً حٌؼخٍ اٌ ٝحٌّٔخّ رٙخ فلٔذٚ ،أّخ ٠ـذ أْ طى ٌٖ٘ ْٛحٌّظٍلش
ِشَٚػش.
اال أْ فمٙخء لخٔ ْٛحٌز١جش طٛطٍٛح اٌ ٝأْ حٌؼٍَ حٌز١ج ٌٗ ٟهظخثض ِؼٕ١ش٠ ،ـؼٍٗ ٠وظٍف ػٓ حٌؼٍَ حٌّٕظٛص ػٕٗ ف ٟحٌمٛحػي
حٌؼخِش ٌٍّٔئ١ٌٚش حٌّئ١شًٌٚ ،ه رٔزذ أْ ٌ٘ح حٌؼٍَ غ َ١لخرً ٌإلطالفٚ ،أٔٗ ٔخطؾ ػٓ حٌظط ٍٛحٌظىٌٕٛٛؿ.ٟ
ٚطظّؼً ٌٖ٘ حٌوظخثض ف ٟو ٗٔٛػٍَ غ َ١شوظ ِٓ ٟؿٙش ٛ٘ٚ ،ػٍَ غِ َ١زخشَ ِٓ ؿٙش أهَ ٜرخإلػخفش اًٌٌ ٝه فٛٙ
طٕف ؿي٠ي ِٓ أطٕخف حٌؼٍَ.
حٌفَع حألٚي :حٌؼٍَ حٌز١ج ٟػٍَ غ َ١شوظٟ
٠ٚمظي رٌٌه أْ حٌؼٍَ ٠ظؼٍك رخٌّٔخّ رشٟء ال ٍّ٠ىٗ شوض ِؼٚ ،ٓ١أّخ ِٔظؼًّ ِٓ لزً حٌـّ١غ ى ْٚحٓظؼٕخءٚ ،ػٍ ٗ١فٍٕٔخ
رظيى حٌّٔخّ رّظٍلش شوظ١ش ،فّٓ ٠مُ رطَف حٌٕفخ٠خص ىحهً حألِخوٓ حٌٔ١خك١ش ،ال ٔ٠زذ ػٍَحً ِزخشَحً ٌشوض رؼٚ ،ٕٗ١اْ وخْ
لي هخٌف حٌمخٔ ْٛرَِ ٗ١حٌٕفخ٠خص ف ٌٖ٘ ٟحألِخوٓ.
ٌٖ٘ حٌوخط١ش حٌِّّ١س ٘ ٟحٌظ ٟؿؼٍض أغٍذ طشَ٠ؼخص حٌيٚي طؼطٌٍ ٟـّؼ١خص حٌز١ج١ش كك حٌظّؼ ً١حٌمخٌٍٔ ٟٔٛلي ِٓ حالػظيحءحص ػٍٝ
حٌز١جش ،ألْ حإلػظيحء ػٍ ٌٖ٘ ٝحألهَ١س ٠ؼظزَ ِٔخٓخ ّ رخٌّظٍلش حٌؼخِش ٛ٘ٚ ،حإلطـخٖ حٌٌ ٞأهٌ رٗ حٌّشَع حٌـِحثَ ،ٞاً ّٓق
ٌٍـّؼ١خص أْ طَفغ ىػخ ٜٚحٌّٔئ١ٌٚش حٌّئ١ش ٌٍّطخٌزش رخٌظؼ٠ٛغ ػٓ وً ِٔخّ رخٌز١جش.
حٌفَع حٌؼخٔ :ٟحٌؼٍَ حٌز١ج ٟػٍَ غِ َ١زخشَdommages indirects
أ ٞأٔٗ ػٍَ ال ٠ظ١ذ حإلٔٔخْ أ ٚحألِٛحي ِزخشَسٚ ،أّخ ٠ظ١ذ ِىٔٛخص حٌز١جش وخٌظَرش أ ٚحٌّخء أ ٚحٌٛٙحء.
٠ٚؼَف حألٓظخً  descpaxحٌؼٍَ حٌغِ َ١زخشَ ػٍ ٝأٔٗ حٌؼٍَ حٌٌ٠ ٞلً رخٌٓٛؾ حٌطز١ؼٚ ٟال ّ٠ىٓ اطالكٗ ػٓ ؽَ٠ك حٌظَُِ١
أ ٚاُحٌظِّٗ ،خ ٠ـؼً ططز١ك حٌمٛحػي حٌؼخِش ٌٍّٔئ١ٌٚش حٌّئ١ش طؼزخ ال ّٓ١خ ف ٟكخٌش حٌؼٍَ حٌٌ ّْ٠ ٞرخٌّٛحٍى حٌّخث١ش.
وً ٌ٘ح ؿؼً حٌمؼخء ٠ظَىى وؼَ١ح ،رً َ٠فغ غخٌزخ حٌلىُ رخٌظؼ٠ٛغ٠ٚ ،ئوي ِٛلفٗ ربػظزخٍ أْ طٍه حألػَحٍ حٌز١ج١ش أػَحٍ غَ١
َِث١ش٠ ٚ ،ظؼذ اْ ٌُ ٠ىٓ ِٔظل١الّ طميَ٘٠خ.
ٔٚش َ١فٌ٘ ٟح حٌّـخي اٌِٛ ٝلف ِـٍْ حٌيٌٚش حٌفَٔٔ ٟف ٟكىُ ٌٗ أٍ ٓ٠فغ حػظزخٍ حألػَحٍ حٌز١ج١ش رّؼخرش أػَحٍ ِزخشَس فٟ
لؼ١شsaint quentin.
حٌفَع حٌؼخٌغ :حٌؼٍَ حٌز١ج ٟطٕف ؿي٠ي ِٓ أطٕخف حٌؼٍَ
اْ حٌؼٍَ حٌز١ج ٌٗ ٟؽز١ؼش هخطشًٌٚ ،ه رخػظزخٍٖ أٔٗ  ّْ٠رخألٓٚخؽ حٌطز١ؼ١ش ٓٛحء ِخ ٠ظؼٍك ِٕٙخ رخألٓٚخؽ حٌّٔظمزٍش أ ٚحٌفظخثً
حٌلٛ١حٔ١ش.
فف ٟكخٌش اطالف فظٍ١ش كٛ١حٔ١ش أٔ ٚزخط١ش ،فبْ حٌؼٍَ ٌٗ ؽز١ؼش ِِىٚؿش ،طىّٓ ف ٟاطالف ٌٖ٘ حٌفظٍ١ش رلي ًحطٙخ ِٓ ؿٙشِٓٚ ،
ؿٙش أهَ ٜف ٗ١طٙي٠ي ٌٍظٕٛع حٌزٌٛٛ١ؿ ،ٟرخػظزخٍٖ ٔ٠خُ٘ ف ٟػٍّ١ش حٔمَحع ِؼً ٌ٘ح حٌٕٛع.
انًطهب انرابغ :حطبٛقبث انًسؤٔنٛت انًذَٛت أيبو انقضبء انًظر٘ ٔانفرَسٙ
حٌٛحلغ أْ حٌمؼخ٠خ حٌوخطش رلّخ٠ش حٌز١جش ف ٟحٌمؼخء حٌّظَ ٞلٍٍ١ش ؿيحًٌ٘ٚ ،ح ٍحؿغ ٌؼيس أٓزخد ٓٛحءحً إلٔؼيحَ طى ٚ ٓ٠ٛطوظض
حٌمؼخس ف ٟحٌّٕخُػخص حٌز١ج١شْ ٌىٙٔٛخ ِٕخُػخص ًحص ؽخرغ طمِٕ ٟظشؼذ ،طلظخؽ اٌ ٝهزَس حٌّوظظ ٓ١حٌٌٔ٠ ٓ٠ظؼ ٓ١ر ُٙحٌمخػٟ
ٌٍفظً ف ٟحٌِٕحع.
فف ٟحٌمؼخء حإلىحٍٚ ٞفِ ٟـخي ىػ ٜٛحإلٌغخء ،حٌظ٠ ٟم َٛفٙ١خ حٌمخػ ٟرَلخرش ِشَٚػ١ش حٌمَحٍ حٌٌ ٞحطوٌطٗ حإلىحٍس رظفش أفَحى٠ش،
ٔـي رؼغ حٌمؼخ٠خ هظٛطخ ً فٍ ٟلخرش حٌمخػ ٟػٍ ٝطٍٍٔ ُ١هظش حٌزٕخء فِ ٟـخي حٌظ١ٙجش ٚحٌظؼّٔ ٚ ،َ١ش َ١فٌ٘ ٟح حٌظيى اٌٝ
لَحٍ حٌّلىّش حٌؼٍ١خ حٌمخػ ٟرؼٍَٚس فلض ِٚؼخٕ٠ش حٌزٕخء حٌٌ ِٓ ٞشؤٔٗ أْ ٍ٠لك هطٍٛس رخٌظلش حٌؼخِش أ ٚحألِٓ حٌؼخَ ٌَفغ
اػطخء ٍهظش حٌزٕخء.
أِخ فِ ٟـخي حٌّٔئ١ٌٚش حإلىحٍ٠ش أ ٚحٌمؼخء حٌىخًِٔ ،ش َ١اٌ ٝلَحٍ حٌّلىّش حٌؼٍ١خ حٌمخػ ٟرؤٔٗ اًح ٌُ طظوٌ حٌٍٔطخص حٌؼّ١ِٛش أٞ
اؿَحء ٚلخثٌ ٟؼّخْ حألِٓ كٛي حألِخوٓ حٌظ ٟطٔزذ أػَحٍحً ،فبٔٙخ طىِٔ ْٛئٌٚش ػٓ حٌظؼ٠ٛغًٌٚ ،ه ف ٟلؼ١ش طظٍوض ٚلخثؼٙخ
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فٓ ٟمٛؽ ؽفٍ ٓ١ف ٟرَوش ٍِّٛءس رّ١خٖ لٌٍس طٔززض فٚ ٟفخطّٙخ ٚأػزض ِلؼَ حٌّؼخٕ٠ش أْ حٌٍٔطخص حٌؼّ١ِٛش حٌّظّؼٍش فٍ ٟثْ١
حٌّـٍْ حٌشؼز ٟحٌزٍي٠ ٌُ ٞظوٌ أ ٞاؿَحء ٚلخثٌ ٟؼّخْ حألِٓ كٛي ٌٖ٘ حٌزَوش هخطش ٚأٔٗ ش١يص رٕخ٠خص رمَرٙخ.
أِخ حٌمؼخء حٌفَٔٔٔ ٟـي ف ٗ١حٌىؼ ِٓ َ١حألكىخَ ٓٛحء فِ ٟـخي حإلٌغخء أ ٚحٌّٔئ١ٌٚش حإلىحٍ٠ش.
فزخٌٕٔزش ٌمؼخء حإلٌغخء طش َ١رؼغ حألكىخَ أْ حٌمؼخء حٌفََٔٔ٠ ٟحلذ ِيِ ٜشَٚػ١ش ٓٚخثً حٌؼزؾ حإلىحٍ ٞحٌّّخٍٓش ِٓ لزً
حإلىحٍس ف١ِ ٟيحْ كّخ٠ش حٌز١جش رغَع حٌظٛف١ك ر ٓ١أّ٘١ش ٌٖ٘ حٌٓٛخثً ِٚمظؼ١خص كّخ٠ش حٌلمٛق ٚحٌلَ٠خص حألٓخٓ١ش ٌألفَحىِٓٚ ،
ٌٖ٘ حألكىخَ حٌظ ٟلٍَ٘خ حٌمؼخء حإلىحٍ ٞحٌفٌَٔٔٔ ٟوَ:
–لَحٍ ِـٍْ حٌيٌٚش حٌفَٔٔ ٟحٌٌ ٞأ٠ي ف ٗ١كىُ حٌّلىّش حإلرظيحث١ش ٌفَٓخ ٞحٌظخىٍ ف 4792/41/49 ٟحٌظ ٟأٌغض رّٛؿزٗ لَحٍ
ٍث ْ١حٌزٍي٠ش حٌٌٍ ٞفغ ف ٗ١طٍٍٔ ُ١هظش الخِش ٓ١خؽ فِٕ ٟطمش ٍ٠ف١ش  autorisation de stationnementرلـش أْ حٌزٕخ٠ش
ِوظظش ٌإلٓظغالي حٌفالكٚ ٟػٍ ٗ١فٕٙخن حػظيحء ػٍ ٝحألٍحػ ٟحٌفالك١ش(لؼ١شépoux jobuld) .
–رً أْ حٌّلىّش حإلىحٍ٠ش ٌى tribunal administratif de c&#230;n ْٛحػظزَص أْ لَحٍ ٍث ْ١حٌزٍي٠ش ِٔزذ طٔز١زخً وخف١خً،
ػٕيِخ حٓظٕي اٌِ ٝوخؽَ حٌظٍٛع حٌّٕظٛص ػٕٙخ ف ٟحٌّخىس  214فمَس  ِٓ 0ٚ1لخٔ ْٛحٌز١جشًٌٚ ،ه ِٓ أؿً اػٌحٍ حٌّيػ١ش فٟ
لؼ١ش ٌٍ le sictom de loir beconnais et ses environsظوٍض ف ٟأؿً ش ِٓ ٓ٠َٙحٌزطخٍ٠خص حٌّٛؿٛىس فِ ٟظٕغ
l’usine zimaval technologiqueرّئٓٔش َِهظش ٌٌٌه.
ٌٚمي ؿخء ف ٟكىُ حٌّلىّش:
« considérant que la décision attaquée, qui énoncé les considérations de fait et de droit sur le
fondement desquelles elle a été prise, est, contrairement aux affirmations du requérrant,
» suffisamment motivée.
–وّخ أْ ِـٍْ حٌيٌٚش حٌفَٔٔ ٟأٌغ ٝلَحٍ طخىٍ ػٓ ُٚحٍس حٌيحهٍ١ش حٌٌّٔ٠ ٞق رم١خَ رٍّؼذ ٌٍٔ١خٍحص circuit de vitesse
)ِd’alés(gardؼظزَحً أٔٗ ٠شىً هطَحً ػٍ ٝحٌـٛحٍ ٌّخ ٔ٠ززٗ ِٓ أػَحٍ ّٓؼ١ش.
أِخ رخٌٕٔزش ألكىخَ حٌمؼخء حإلىحٍ ٞحٌفَٔٔ ٟفّ١خ ٠وض حٌّٔئ١ٌٚش حإلىحٍ٠ش ٌٔوَ:
–كىُ ِلىّش رٍٛى ٚف 12 ٟف١فَ ٚ 4770 ٞحٌٌ٠ ٞمؼ ٟرّٔئ١ٌٚش حٌزٍي٠ش ػٓ حألػَحٍ حٌظ ٟطٔززض ف ٟطٍ٠ٛغ حٌّ١خٖ رٔزذ
حٌٕفخ٠خص حٌٕخؿّش ػٓ ٔشخؽ حٌّٕشؤس حٌّظٕفش ٚحٌظ ٟأٓٔض حٌّٔئ١ٌٚش ٔظ١ـش حٌوطؤ حٌّظّؼً ف ٟاّ٘خي ٍث ْ١حٌزٍي٠ش إلطوخً حإلؿَحءحص
حٌىفٍ١ش ٌٍٛلخ٠ش ِٓ ٌٖ٘ حألهطخٍ.
–وّخ أْ ِـٍْ حٌيٌٚش حػظزَ أْ ٍث ْ١حٌزٍي٠ش ٔ ٚظَح ٌٍظالك١خص حٌظ٠ ٟظّظغ رٙخ فِ ٟـخي ط١ٙجش حإللٍٚ ُ١كّخ٠ش حٌٔخكً ٚحٌَٔٙ
ػٍ ٝططز١ك حٌظٕظ ُ١حٌّظؼٍك رؼٍّ١خص حٌظؼّٚ ،َ١أْ حإلهالي ر ٌٖٙحٌظالك١خص ٠ئى ٞاٌ ٝل١خَ ِٔئ١ٌٚش حٌيٌٚش ػٍ ٝأٓخّ حٌوطؤ فٟ
ِّخٍٓش حٌظالك١خصٚ ،حٌٌ ٞال ٔ٠ظٛؿذ أْ ٠ى ْٛهطؤ ؿّٔ١خً.
ٌٚىٓ ٌ٘ح ال ٠ؼٕ ٟأْ حٌمؼخء حٌفَٔٔ ٟلي اػظَف ىحثّخ رّٔئ١ٌٚش حٌيٌٚش ػٓ حألهطخٍ حٌز١ج١ش ،فٕـيٖ لي حػظزَ أْ هؾ حٌمطخٍ حٌَٔ٠غ
TGVال ٠شىً هطَ غ َ١ػخىٚ ٞهخص ػٍ ٝحٌـٛحٍ و ٗٔٛال ٠ئى ٞاٌ ٝحٌظٔزذ ف ٟأػَحٍ ّٓؼ١ش  ِٓٚػّش ٍفغ طؼ٠ٛغ
حٌفٕخىق ٚحٌّطخػُ حٌّـخٍٚس ٌّلطش حٌمطخٍ.
انًبحذ انزبنذ :دٔر انقضبء انجزائ ٙف ٙحًبٚت انبٛئت
٠ظّؼً حٌـِحء حٌـٕخث ٟف ٟطٛل١غ حٌؼمٛرش ػٍ ٝحٌـخٔق حٌز١جٚ ،ٟطظفك حٌـَّ٠ش حٌز١ج١ش ِغ رخل ٟحٌـَحثُ ف ٟػٍَٚس طٛفَ أٍوخٔٙخ
ٚحٌّظّؼٍش ف ٟحٌَوٓ حٌشَػ ،ٟحٌَوٓ حٌّخىٚ ٞحٌَوٓ حٌّؼٕ.ٞٛ
وّخ أٔٗ ٚرخٌٕظَ اٌ ٝؽز١ؼش حٌـَّ٠ش حٌز١ج١ش فٍمي هٌٛض حٌمٛحٔ ٓ١حٌوخطش ٌزؼغ حٌـٙخص طلَ٠ه حٌيػ ٜٛحٌؼّ١ِٛشًٌٚ ،ه رـخٔذ
حٌشَؽش حٌمؼخث١ش ،أِخ حٌؼمٛرخص فٕـي٘خ ِزؼؼَس ف ٟػيس لٛحٔ.ٓ١
انًطهب األٔل :أركبٌ انجرًٚت انبٛئٛت
ٔظطَق فٌ٘ ٟح حٌّطٍذ اٌ ٝطلي٠ي أٍوخْ حٌـَّ٠ش حٌز١ج١ش ٚحٌظ ٟطظّؼً ف ٟحٌَوٓ حٌشَػ ،ٟحٌّخىٚ ٞحٌّؼِٕ ٞٛغ طز١خْ هظٛط١خص
حٌـَحثُ حٌز١ج١ش ،حٌظ ٟطوظٍف ٔٛػخً ِخ ػٓ حٌـَحثُ حٌؼخى٠ش.
حٌفَع حألٚي :حٌَوٓ حٌشَػٌٍ ٟـَّ٠ش حٌز١ج١ش
اْ حٌشَػ١ش حٌـٕخث١ش طمظؼٚ ٟؿٛد ٚؿٛى ٔظٛص لخٔ١ٔٛش ٓخرمش ٌفؼً حالػظيحء رل١غ ٠ىٌ٘ ْٛح حألهِ َ١ؼَفخ فٙ١خ رشىً ٚحػق،
ٌ٘ٚح الَحٍحً ألُ٘ ِزخىة حٌمخٔ ْٛحٌـٕخث ٟأال ِ ٛ٘ٚزيأ شَػ١ش حٌـَّ٠ش ٚحٌؼمٛرش ،حٌٌ٠ ٞمظؼ ٟأْ ٠ى ْٛحٌٕض حٌـٕخث ٟحٌّـََ
ٌإلػظيحء ػٍ ٝحٌز١جش ِزٕ١خ رظٍٛس ٚحػلش ٚىل١مش ،رل١غ طِّٔٙ ًٙش حٌمخػ ٟحٌـِحث ٟف ٟحٓظ١ؼخرٗ رَٔػش ٔٛع حٌـَّ٠ش ٚحٌؼمٛرش
حٌّمٍَس ٌٙخ ،حألَِ حٌٌ١ٓ ٞؼّٓ طلم١ك فؼخٌ١ش أوزَ أػٕخء ططز١مٗ ،اال إٔٔخ ٔـي ٌ٘ح حألَِ ِٔظزؼيح ف ٟحٌظشَ٠غ حٌـٕخث ٟحٌز١جٌ ٟلي
وز ،َ١رً اْ ًحص حٌظشَ٠غ أطزق ٠شىً ف ٟكي ًحطٗ ػخثمخ ٔل ٛطفؼٔ ٍٗ١ظ١ـش وؼَس حٌظشَ٠ؼخص فٌ٘ ٟح حٌّـخيٍٚ ،غُ ٌ٘ح حٌؼَحء فٟ
حٌظشَ٠غ فبٔٗ ٠مخرٍٗ فمَ ف ٟحٌظطز١ك ٚحٌٌَ٠ ٞؿغ أٓخٓخ اٌ ٝلٍش حٌظى ٓ٠ٛحٌؼٍّٚ ٟحٌمخٔ ٟٔٛحٌّظوظض ألػٛحْ حٌَلخرش ،اٌ ٝؿخٔذ
حٌطخرغ حٌظمٕ ٟحٌغخٌذ ػٍ ٝحٌمخٔ ْٛحٌز١ج ٟف ٟكي ًحطٗ ،وّخ أْ اشىخٌ١ش حٌظطز١ك حٌِِخٔٚ ٟحٌّىخٌٍٕٔ ٟض حٌز١ج ٟطزَُ ٕ٘خ رشىً
ٚحػق ،اْ ٌٖ٘ حٌظؼٛرخص ٘ ٟف ٟكم١مش حألَِ حٔؼىخّ ٌوظٛط١ش حٌز١جش ِٚشخوٍٙخ فٍمي ططَف اشىخٌ١ش ٚؿٛى حٌٕض حٌـِحث ٟرشىً
ٓخرك ػٓ حٌفؼً حٌـخٔق ،ف ًٙغ١خد ٌ٘ح حٌٕض ٠ؼٕ ٟارخكش حٌفؼً حٌؼخٍ؟
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اْ الَحٍ حٌّشَع حٌـِحثٌَّ ٞزيأ حٌل١طش ٚ le principe de préventionحٌٌ٠ ٞمظؼ ٟطٛف َ١حٌلّخ٠ش حٌـٕخث١ش ٌٍز١جش رظفش ِٔزمش
ػٓ ٚلٛع حٌؼٍَ حٌز١ج ٟرخٌَغُ ِٓ غ١خد حٌٕض حٌـِحث٠ ،ٟـؼً ِٓ ِفِ َٛٙزيأ شَػ١ش حٌظـَ٠ ُ٠ؼَف طٓٛؼخ فٌ٘ ٟح حٌّـخي،
الّٓ١خ ػٕي ٚؿٛى حكظّخي رخٌوطَ ،رً ػٓ ٚلٛع ٌ٘ح حٌؼٍَ حٌز١جٚ ٟحٌٌ ٞغخٌزخ ِخ ٠ى ْٛػٍَح ِٔظَّح ٠ـؼً ِٓ حٌٕض حٌـٕخثٟ
حٌز١ج ٟحٌظخىٍ ف ٟحٌّٔظمزً  َٞٔ٠رؤػَ ٍؿؼٌ٘ٚ ٟح ٌمّغ حإلػظيحء ػٍ ٝحٌز١جش ِٓ ؿٙشٚ ،ػيَ طّى ٓ١حٌـخٔق ِٓ حإلفالص ِٓ حٌؼمخد
ِٓ ؿٙش أهَ.ٜ
اْ ٌ٘ح حألَِ  ّْ٠رَوٓ ٘خَ ِٓ أٍوخْ حٌمخٔ ْٛحٌـٕخثٌٌ ،ٟح الري ِٓ لظَٖ ػٍ ٝحٌـَحثُ حٌز١ج١ش أ ٚطٍه حٌـَحثُ حٌز١ج١ش حٌوطَ١س،
ٚحٌظ٠ ٟى ْٛحٌٙيف ِٓ ططز١ك حٌٕض حٌـٕخثِ ٛ٘ ٟظخرؼش حٌـخٔق ٚحٌلظٛي ػٍ ٝطؼ٠ٛغ ِٕٗ ػٓ حألػَحٍ حٌظ ٟأٌلمٙخ رخٌز١جش.
حٌفَع حٌؼخٔ :ٟحٌَوٓ حٌّخىٌٍ ٞـَّ٠ش حٌز١ج١ش
٠ؼي ح ٌَوٓ حٌّخى ٞأل ٞؿَّ٠ش رّؼخرش ػّٛى٘خ حٌفمَ ٞحٌٌ ٞال طظلمك اال رٗ رل١غ ٠شىً ِظَ٘ٙخ حٌوخٍؿ ٟفخٌمخٔ ْٛحٌـٕخث ٟال ٠ؼخلذ
ػٍِ ٝـَى حٌظفى َ١ف ٟحٌـَّ٠ش أِ ٚـَى حٌيٚحفغ ٚأّخ  ٍَِ٠أْ طظ َٙطٍه حٌِٕػخص ٚحٌؼٛحًِ ف ٟطٍٛس ٚحلؼش ِخى٠ش ٘ ٟحٌٛحلؼش
حإلؿَحِ١ش.
فخٌَوٓ حٌّخى ٠ ٞؼي أُ٘ أٍوخْ حٌـَّ٠ش حٌز١ج١ش حٌظ ٟطظّ ِ١رؼؼف ٍوٕٙخ حٌّؼٕ ،ٞٛفطز١ؼش حٌٕظٛص حٌز١ج١ش حٌظٕظ١ّ١ش طـؼً ِٓ
ِـَى حالِظٕخع ػٓ طٕف ٌ١أكىخِٙخ ؿَّ٠ش لخثّش ف ٟكي ًحطٙخ أٙخ ؿَحثُ ر١ج١ش رخإلِظٕخع ،أ ٚلي طى ْٛأك١خٔخ ػزخٍس ػٓ ؿَحثُ ر١ج١ش
رخٌٕظ١ـش.
أٔال /انجرائى انبٛئٛت ببإليخُبع ػٍ حطبٛق انُظٕص انخُظًٛٛت:
طشغً حٌٕظٛص حٌظٕظ١ّ١ش حٌل ِ١حألوزَ ٌٍظشَ٠غ حٌز١ج ٟ٘ٚ ،ٟطؼظزَ أىحس فؼخٌش ٌّٛحؿٙش حٌـٕٛف حٌز١ج١ش ِٓ هالي حألؿِٙس حٌّىٍفش
رظطز١مٙخ ،فّوخٌفش ٌٖ٘ حٌظٕظّ١خص طشىً ؿَحثُ ر١ج١ش ،أٙخ حٌـَحثُ حٌز١ج١ش حٌشىٍ١ش رخإلِظٕخع أ ٚلي طٕظؾ ػٓ ٍٓٛن ٌٍّوخٌف ّ٠ظٕغ فٗ١
ا٠ـخر١خ ػٓ ططز١ك ًٌه حٌظٕظ ُ١أٙخ حٌـَحثُ حٌز١ج١ش حإل٠ـخر١ش رخالِظٕخع.
أ /حٌـَحثُ حٌز١ج١ش حٌشىٍ١ش٠ :ظّؼً حٌٍٔٛن حإلؿَحِ ٟفٌ٘ ٟح حٌٕٛع ِٓ حٌـَحثُ ف ٟػيَ اكظَحَ حالٌظِحِخص حإلىحٍ٠ش أ ٚحٌّئ١ش أٚ
حألكىخَ حٌظمٕ١ش ٚحٌظٕظ١ّ١ش ،وغ١خد طَه١ض أ ٚحٌم١خَ رٕشخؽ غِٛ َ١حفك ٌألٔظّشٌ٘ٚ ،ح رغغ حٌٕظَ ػٓ كيٚع ػٍَ ر١ج ٟفٟٙ
ػزخٍس ػٓ ؿَحثُ شىٍ١ش ال ٠شظَؽ فٙ١خ ٚلٛع ٔظ١ـش ،فظـٌَ٘ ُ٠ح حٌٕٛع ِٓ حٌٍٔٛن أػَ ٚلخث ٟرل١غ ّٔ٠ق رلّخ٠ش حٌز١جش لزً كيٚع
حٌؼٍَ أ ٚػٍ ٝحأللً حٌظوف١ف ِٕٗ اال أٔٗ رخٌّمخرً لي ٠طَف اشىخالً رخٌٕٔزش ٌَؿً حٌمخٔ ِٓ ْٛأؿً ف ُٙطٍه حٌـَحثُ ٚحٌظ ٟطؼي ػزخٍس
ػٓ ؿَحثُ ػٍّ١ش ٌٚىٓ رؼٛد لخِٔ ٟٔٛخىحَ أْ حٌليٚى حٌظ ٟال ٠ـذ طـخُ٘ٚخ ٘ ٟػزخٍس ػٓ ِٛحطفخص طمٕ١ش ٠ظؼذ ػٍ ٗ١اىٍحوٙخ.
د /حٌـَحثُ حٌز١ج١ش حإل٠ـخر١ش رخإلِظٕخع :اًح وخٔض حٌـَحثُ حٌشىٍ١ش طمغ رّـَى ػيَ ططز١ك حٌّٛحطفخص حٌظمٕ١ش حٌٛحٍىس ف ٟحٌٕض حٌز١ج،ٟ
فبْ حٌـَحثُ حٌز١ج١ش حإل٠ـخر١ش رخإلِظٕخع طمغ ٔظ١ـش ٍٓٛن ٍٓز ِٓ ٟحٌـخٔق ٕ٠ظذ ػٍِ ٝوخٌفش حٌظٕظ ُ١حٌز١ج ٟحٌّؼّٛي رٗ ،أ ٞأْ حٌفَق
٠ى ْٛف ٟطفش طظَف حٌـخٔق ً٘ وخْ ؿخِيح أَ ِظلَوخ؟
ٚػٌٍ٘ ٝح حألٓخّ ٔى ْٛأِخَ ؿَّ٠ش ر١ج١ش ا٠ـخر١ش رخإلِظٕخع ػٕي ػيَ ططز١ك حٌٕض حٌز١ج ٟحٌّؼّٛي رٗ ،رغغ حٌٕظَ ػٓ طلمك ٔظ١ـش
ػٓ ًٌه ،فبٔزؼخع غخُحص ِٓ ِظٕغ رميٍ ٠ظـخ ُٚف ٗ١حٌليٚى حٌّّٔٛف رٙخ ٔظ١ـش حإلِظٕخع ػٓ ٚػغ آالص حٌظظف١ش ٠شىً ؿَّ٠ش
ا٠ـخر١ش رخإلِظٕخع ،أِخ ِـَى ػيَ ٚػغ آالص ٌٍظظف١ش رخٌّٛحطفخص حٌّليىس لخٔٔٛخ ٠شىً ؿَّ٠ش شىٍ١ش رخالِظٕخع ٌ٘ٚح كظٌُ ٌٛ ٚ ٝ
٠ليع حٔزؼخع ٌغخُحص ٍِٛػش.
ربَٛب/انجرائى انبٛئٛت ببنُخٛجت:
روالف ؿَحثُ حالِظٕخع ال طمغ حٌـَحثُ حٌز١ج١ش رخٌٕظ١ـش اال رٛؿٛى حػظيحء ِخى ٞػٍ ٝاكي ٜحٌّـخالص حٌز١ج١ش ٓٛحء وخْ ًٌه رظفش
ِزخشَس أ ٚغِ َ١زخشَسٚ ،حٌّـخي حٌوظذ ٌٌٙح حٌٕٛع ِٓ حٌـَحثُ ٘ ٛحالػظيحء حٌّخى ٞػٍ ٝحٌؼَٚس حٌلٛ١حٔ١ش ٚحٌٕزخط١ش ٚحٌؼَٚس
حٌزلَ٠ش.
وّخ أٔٗ ٠شظَؽ ٌم١خَ حٌـَّ٠ش حٌز١ج١ش ٚؿٛى ػاللش ٓزز١ش ر ٓ١حٌفؼً حٌـخٔق ٚحٌؼٍَ حٌز١ج ،ٟفبْ طٛحفَ٘خ أَِ ػٌَّ ٍٞٚظخرؼش حٌـخٔق
ػٓ أفؼخٌٗ.
حٌفَع حٌؼخٌغ :حٌَوٓ حٌّؼٌٍٕ ٞٛـَّ٠ش حٌز١ج١ش
٠ؼي حٌَوٓ حٌّؼٕ ِٓ ٞٛأُ٘ أٍوخْ أ ٞؿَّ٠ش ٚحٌٌ٠ ٞظّؼً ف١ٔ ٟش ٚاٍحىس حٌـخٔ ٟف ٟحٍطىخد حٌفؼً ِغ ػٍّٗ رؤٍوخْ حٌـَّ٠ش ،اال أْ
أغٍذ حٌٕظٛص حٌز١ج١ش ال ٔـي٘خ طش َ١اٌِّ ٗ١خ ٠ـؼً أغٍذ حٌـَحثُ حٌز١ج١ش ؿَحثُ ِخى٠ش طٔظوٍض حٌّلخوُ حٌَوٓ حٌّؼٕ ٞٛفٙ١خ ِٓ
حٌٍٔٛن حٌّخىٔ ٞفٔٗٚ ،طىظف ٟحٌٕ١خرش حٌؼخِش ربػزخص حٌَوٓ حٌشَػٚ ٟحٌّخىٌٍ ٞـَّ٠ش ٌٕ١ـُ ػٓ ًٌه ل١خَ ِٔئ١ٌٚش حٌّظ ،ُٙفٍمي طُ
طّي٠ي لخػيس ػيَ ػٍَٚس اػزخص ٚؿٛى حٌوطؤ حٌـٕخثِ ِٓ ٟخىس حٌّوخٌفخصٚ ،حٌظ ٟطؼي وؼَ١س ف ٟحٌّـخي حٌز١ج ٟاٌ ٝرؼغ حٌـٕق
حٌز١ج.ٟ
انًطهب انزبَ :ٙيؼبُٚت انجرائى انبٛئٛت ٔانًخببؼت انجزائٛت
ٔظطَق فٌ٘ ٟح حٌّطٍذ اٌ ٝطلي٠ي حألشوخص حٌّئٌٍّ٘ ٓ١ؼخٕ٠ش حٌـَحثُ حٌز١ج١ش ،ػُ اٌ ٝو١ف١ش اؿَحء حٌّظخرؼش حٌـِحث١شِ ،غ ارَحُ ىٍٚ
حٌـّؼ١خص فّ١خ ٠وض حٌـَحثُ حٌز١ج١ش.
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حٌفَع حألٚي :حألشوخص حٌّئٌٍّ٘ ٓ١ؼخٕ٠ش حٌـَحثُ حٌز١ج١ش
و ً حٌظشَ٠ؼخص حٌز١ج١ش كيىص حألشوخص حٌّئٌٍّ٘ ٓ١ؼخٕ٠ش حالٔظٙخوخص حٌظخٍهش ألكىخِٗٚ ،حٌٌّ٠ ٓ٠خٍِٓٙ ْٛخِ ُٙؿٕزخ اٌ ٝؿٕذ ِغ
طوظظخط ،ُٙفبٌ ٝؿخٔذ ِفظش ٟحٌز١جش ٔـي أٓالن حٌيٍن حٌٛؽٕٚ ٟحألِٓ ٚحٌشَؽش حٌزٍي٠ش،
حٌشَؽش حٌمؼخث١ش ٌ٘ٚح فِ ٟـخي
َ
ٚشَؽش حٌّٕخؿُ ِٚ ،فظش ٟحٌظ١ي حٌزلَِٚ ،ٞفظش ٟحٌؼًِّٚ ،فظش ٟحٌظـخٍسِٚ ،فظش ٟحٌٔ١خكشٚ ،كَحّ حٌّٛحٔتٚ ،كَحّ
حٌشٛحؽت ،أػٛحْ حٌـّخٍن ،ػزخؽ ٚأػٛحْ حٌلّخ٠ش حٌّئ١ش.
وّخ حٓظليع حٌّشَع ف ٟلخٔ ْٛحٌّظؼٍك رخٌّ١خٖ شَؽش حٌّ١خٖ ٚحٌٌ٠ ٓ٠ؼظزَ ْٚأػٛحْ طخرؼٌ ٓ١إلىحٍس حٌّىٍفش رخٌّٛحٍى حٌّخث١ش ٠ئىْٚ
حٌ ٓ١ّ١حٌمخٔ١ٔٛش٠ٚ ،ئٍ٘ ْٛرخٌزلغ ِٚؼخٕ٠ش ِوخٌفخص حٌظشَ٠غ حٌوخص رخٌّ١خٌٖٚ ،مي ِٕلٌ٘ ُٙح حٌمخٍٔٓ ْٛطش حٌيهٛي اٌ ٝحٌّٕشآص
ٚحٌ١ٙخوً حٌّٔظغٍش رؼٕٛحْ حٓظؼّخي حألِالن حٌؼّ١ِٛش ٌٍّ١خٖ ،وّخ ّ٠ىِٕ ُٙطخٌزش ِخٌه أِٔ ٚظغً ٌٖ٘ حٌّٕشآص ٚحٌ١ٙخوً رظشغٍٙ١خ ِٓ
أؿً حٌم١خَ رخٌظلم١مخص حٌالُِش ،وّخ ّ٠ىٕ ُٙأْ ٠طٍزٛح حإلؽالع ػٍ ٝوً حٌٛػخثك حٌؼَ٠ٍٚش ٌظؤى٠ش ِّٙظّ٠ٚ ،ُٙىٕ ُٙطمي ُ٠وً شوض
ِظٍزْ رظّٙش حٌّٔخّ رخألِالن حٌؼّ١ِٛش ٌٍّ١خٖ ،أِخَ ٚو ً١حٌـّ٠ٍٛٙش أ ٚػخرؾ حٌشَؽش حٌمؼخث١ش حٌّوظض ٌُٙٚ ،حٌلك ف ٟؽٍذ
طٔو َ١حٌمٛس حٌؼّ١ِٛش ٌّٔخػيطٌّّ ُٙخٍٓش ِٙخِ.ُٙ
اال أٔٗ ٚرخٌَغُ ِٓ ٌ٘ح حٌؼيى حٌىزٌّ َ١ؼخ ٟٕ٠حٌـَحثُ حٌز١ج١ش ،فبْ حٌظـَرش ٚحٌٛحلغ أػزظخ ٚؿٛى طؼٛرخص ؿّش طؼظَػ ُٙرّٕخٓزش أىحء
ِٙخِٛٓ ،ُٙحء طؼٍمض رٕمض حٌظؤ٘ ً١حٌؼٍّ ٟحٌّظوظض ٌزؼغ حألٓالن أ ٚلي طؼٛى ٌؼؼف حإلِىخٔ١خص حٌّظخكش.
ٌٚؼً أُ٘ ؿٙخُ أٔ١ؾ ٌٗ ِّٙش ِؼخٕ٠ش حٌـَحثُ حٌز١ج١ش ُ٘ ِفظشٛح حٌز١جش ،فٍمي ٔظض أكىخَ لخٔ ْٛحٌز١جش  41/10ػٍ ٝأٔٗ ٠ئً٘ ٌّؼخٕ٠ش
ِوخٌفخص ٚؿٕق ٌ٘ح حٌمخِٔ ْٛفظشٛح حٌز١جشٌ٘ٚ ،ح ٓٛحء طؼٍك حألَِ رخٌـَحثُ حٌظٔ ٟض ػٍٙ١خ ،أ ٚكظ ٝطٍه حٌظِٕ ٟ٘ ٟظٛص ػٍٙ١خ
ف ٟلٛحٔ ٓ١أٔ ٚظٛص طٕظ١ّ١ش أهَ ٜطٙظُ رخٌز١جش.
ٌٚمي كيى حٌّشَع رّٛؿذ حٌَّٓ َٛحٌَثخٓ 199/99 ٟاؿَحءحص طؼِ ٓ١١فظش ٟحٌز١جش ٚوٌح ِٙخِ ُٙحٌظ٠ ٟزخشَٙٔٚخ رؼي أىحءُ٘ ٌٍٓ١ّ١
حٌمخٔ١ٔٛش أِخَ ِلىّش ِمَ الخِظ ُٙحإلىحٍ٠ش.
أِخ ػٓ أُ٘ حهظظخطخص ِفظشٛح حٌز١جش ف ٟٙطظّؼً ف:ٟ
–حٌٔ َٙػٍ ٝططز١ك حٌٕظٛص حٌظٕظ١ّ١ش فِ ٟـخي كّخ٠ش حٌز١جش  ٚف ٟوً ِـخالطٙخ حٌل٠ٛ١ش حألٍػ١ش حٌـ٠ٛش ،حٌٛٙحث١ش ،حٌزلَ٠ش،
ٌ٘ٚح ِٓ ؿّ١غ أشىخي حٌظٍٛع.
– َِحلزش ِيِ ٜطخرمش حٌّٕشآص حٌّظٕفش ٌٍظشَ٠غ حٌّؼّٛي رٗٚ ،وٌح شَٚؽ ِؼخٌـش حٌٕفخ٠خص أ٠خ وخْ ٔٛػٙخ ِٚظيٍ٘خَِٚ ،حلزش ِيٜ
حكظَحَ شَٚؽ اػخٍس حٌؼـ١ؾ.
–حٌظؼخٚ ْٚحٌظشخِ ٍٚغ حٌّظخٌق حٌّوظظش ٌَّحلزش حٌٕشخؽخص حٌّٔظؼًّ فٙ١خ ِٛحى هطَ١س ،وخٌّٛحى حٌىّ١خ٠ٚش ٚحٌّشؼش َِٚحلزش
ؿّ١غ ِظخىٍ حٌظٍٛع ٚحألػَحٍ.
ٛ٠ٚػغ ِفظشٛح حٌز١جش طلض ٚطخ٠ش  َ٠ُٚحٌز١جش ،حٌٌ ٞربِىخٔٗ ٘ ٛأ ٚحٌٛحٌ ٟحٌّؼٕ ٟأْ ٕٔ٠ي ٌ ُٙأ٠ش ِّٙش ف ٟحٌّـخي حٌز١ج.ٟ
ٚف ٟاؽخٍ أىحء ِٙخِ ُٙفبْ ٌ ُٙأْ ٠لٍَٚح ِلخػَ رخٌّوخٌفخص حٌظ ٟػخٕ٘ٛ٠خ ٚحٌظ٠ ٟـذ أْ طلظ ٞٛػٍ:ٝ
–حُٓ ٌٚمذ ٚطفش ِفظش حٌز١جش حٌّىٍف رخٌَلخرش.
–طلي٠ي ٘٠ٛش َِطىذ حٌّوخٌفش ٔٚشخؽٗ ٚطخٍ٠ن فلض حألِخوٓ ،حٌ ،َٛ١حٌٔخػش ،حٌّٛلغ ٚحٌظَٚف حٌظ ٟؿَص فٙ١خ حٌّؼخٕ٠ش،
ٚحٌظيحر َ١حٌظ ٟطُ حطوخً٘خ ف ٟػ ٓ١حٌّىخْ.
–ًوَ حٌّوخٌفش حٌظ ٟطّض ِؼخٕ٠ظٙخ ٚحٌٕظٛص حٌمخٔ١ٔٛش حٌظ ٟطـََ ٌ٘ح حٌفؼً.
 ٍَِ٠ٚحٌمخِٔ ْٛفظش حٌز١جش ربٍٓخي ِلخػَ حٌّوخٌفخص اٌٚ ٝو ً١حٌـّ٠ٍٛٙش حٌّوظض الٍ١ّ١خ هالي ِٛ٠ 42خ ِٓ طخٍ٠ن اؿَحء
حٌّؼخٕ٠ش ،وّخ طًَٓ ٌٖ٘ حٌّلخػَ اٌ ٝحٌّؼٕ ٟرخألٌَِ٘ٚ ،ح طلض ؽخثٍش حٌزطالْ.
ٚطـيٍ حإلشخٍس رؤْ ٌ ٌٖٙحٌّلخػَ كـ١ش اٌ ٝغخ٠ش اػزخص حٌؼىٌْٚ ،إلػظيحى ر ٌٖٙحٌلـ١ش ٠شظَؽ ف ٟحٌّلؼَ:
–أْ ٠ى ْٛطل١لخ ِٔٚظٛف١خ ٌـّ١غ حٌشَٚؽ حٌشىٍ١ش.
–أْ ٠ى ْٛلي طُ طلَ ِٓ َٖ٠ؽَف ِفظش حٌز١جش ٠ٚى ْٛىحهال ف ٟحهظظخطخطٗٚ ،أْ ال ٠لٍَ ف ٗ١اال ِخ لي ٠ى ْٛػخ.ٕٗ٠
ػيَ طـخ ُٚحٌظالك١خص حٌّليىس ٌّفظش حٌز١جش.حٌفَع حٌؼخٔ :ٟحٌّظخرؼش حٌـِحث١ش ٌٍـَحثُ حٌز١ج١ش
أٔخؽ حٌمخِّٔٙ ْٛش طلَ٠ه حٌيػ ٜٛحٌؼّ١ِٛش ٌٍٕ١خرش حٌؼخِش طّخٍٓٙخ ربُٓ حٌّـظّغٌ٘ٚ ،ح وؤطً ػخَ ،اال أْ حٌّشَع أٍٚى حٓظؼٕخء
ٌٌٙح حٌّزيأ ِٓ هالي حٌّٔخف ٌـٙخص أهَ ٜرظلَ٠ه حٌيػ ٜٛحٌؼّ١ِٛش أهٌحً رخٌٕظخَ حٌّوظٍؾ فِ ٟخىس حإلؿَحءحص حٌـِحث١ش ،ف١لك ٌىً
ِظؼٍَ ِٓ ٔشخؽ غ َ١ر١ج ٟطلَ٠ىٙخ ،اال أْ أُ٘ ؿٙش هٛي حٌّشَع ٌٙخ أَِ طلَ٠ه حٌيػ ٜٛحٌؼّ١ِٛش ِٓ غ َ١حٌٕ١خرش حٌؼخِش فٟ
لخٔ ْٛحٌز١جش  ٟ٘ 41/10حٌـّؼ١خص حٌز١ج١شٌ٘ٚ ،ح ِخ ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ؼطِ ٟظيحل١ش أوزَ ٌٍّظخرؼش حٌـِحث١ش.
أٔال-دٔر انُٛببت انؼبيت ف ٙحًبٚت انبٛئت
طؼظزَ حٌٕ١خرش ؽَفخ ً رخٍُحً ٌّٛحؿٙش حٌـٕٛف حٌز١ج١ش ،اً طشىً حٌـٙش حٌّىٍفش رّظخرؼش حٌـخٔقٌ٘ٚ ،ح رخُٓ حٌّـظّغ ،رؼي أْ طظٛطً
رّلخػَ ِؼخ ٟٕ٠حٌـٕٛف حٌز١ج١ش ،أ ٚرؼي شى ٜٛطَفغ ػي حٌـخٔق ٚطزمٌٙ ٝخ ٍٓطش حٌّالثّش pouvoir d’opportunité leفٟ
طلَ٠ه حٌيػ ٜٛحٌؼّ١ِٛش أٚ ٚلف حٌّظخرؼش.
ٚطّخٍّ حٌٕ١خرش حٌؼخِش حهظظخطخص ٚحٓؼش روظٛص حٌيػ ٜٛحٌؼّ١ِٛش ف ٟٙطٕفَى رّزخشَطٙخ ،كظ ٌٛٚ ٝطُ طلَ٠ىٙخ ِٓ ؽَف
ؿٙخص أهَ.ٜ
ٚال ّ٠ىٓ أْ طئى ٞحٌٕ١خرش حٌؼخِش ىٍ٘ٚخ رشىً ّٔ٠ق رّظخرؼش حٌـخٔق حٌز١ج ٟاال َِحػخس حٌّٔخثً ح٢ط١ش:
–طٕٔ١ك حٌظؼخٚ ْٚاكيحع طشخِٔ ٍٚظَّ رٕٙ١خ ٚرِ ٓ١وظٍف حٌـٙخص حإلىحٍ٠ش حٌّىٍفش رخٌزلغ ػٓ حٌـَحثُ حٌز١ج١ش ،فٍمي ططَف أك١خٔخ
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ِٔؤٌش ؿ ًٙحٌظشَ٠ؼخص حٌوخطش رزؼغ حٌّـخالص حٌز١ج١ش ،الّٓ١خ حٌٕظٛص حٌظٕظ١ّ١ش ِٓ ؽَف أػؼخء حٌٕ١خرش ،فّؼال لي ٠ظطٍذ
حٌمخٔ ْٛاؿَحءحص اىحٍ٠ش ٚشَٚؽ ِليىس ٌّّخٍٓش ٔشخؽ لي ٠ؼَ رخٌز١جشٔٚ ،ظ١ـش ػيَ حإلٌّخَ لي طؤَِ حٌٕ١خرش حٌؼخِش رلفع حٌٍّف
ِؼظميس ػيَ طٛحفَ حٌَوٓ حٌّخىٌٍ ٞـَّ٠ش.
–طؤ٘ ً١أػؼخء حٌٕ١خرش حٌؼخِش ،الّٓ١خ فِ ٟـخي حٌـٕٛف حاللظظخى٠ش ٚحٌـٕٛف حٌز١ج١ش ،ػٓ ؽَ٠ك فظق ىٍٚحص طى ٓ٠ٛطٙيف اٌٝ
حٌظؼَ٠ف رّوظٍف حٌمٛحٔ ٓ١حٌز١ج١ش ٚحألكىخَ حٌظٕظ١ّ١ش فٌ٘ ٟح حٌّـخيٚ ،حٌظ ٟغخٌزخ ِخ ال طٕشَ اال ػٍِٔ ٝظ ٜٛحٌـٙخص حإلىحٍ٠ش
حٌّىٍفش رٙخ.
–طلٔ ْ١أػؼخء حٌٕ١خرش حٌؼخِش رؤّ٘١ش حٌّـخي حٌز١جٚ ،ٟروطٍٛس حٌـٕٛف حٌز١ج١ش.
ربَٛب -انخذخم انقضبئ ٙنجًؼٛبث حًبٚت انبٛئت
ٌمي ٓزك حإلشخٍس اٌ ٝأْ حٌـّؼ١ش طىظٔذ حٌشوظ١ش حٌّؼٕ٠ٛش رّـَى طؤٓٙٔ١خ ،ف١ىٌٙ ْٛخ حٌلك ف ٟحٌظمخػ ٟرؤْ طظؤْٓ ؽَفخ ِئ١خ
ف ٟحٌّٔخثً حٌـِحث١ش ٚحٌظ ٟطّْ حٌّـخي حٌز١جًٌٚ ،ٟه كظ ٝف ٟحٌلخالص حٌظ ٟال طؼٕ ٟحألشوخص حٌّٕظٔزٌٙ ٓ١خ رخٔظظخَ  ،وّخ ّ٠ىٓ
أْ طفٛع ِٓ ؽَف حألشوخص حٌّظؼٌٍََ ٓ٠فغ حٌشىخِّٚ ٜٚخٍٓش حٌلمٛق حٌّؼظَف رٙخ ٌٍطَف حٌّئ ٟأِخَ حٌمؼخء حٌـِحث.ٟ
ٌٚىٓ ٍغُ حٌـٛٙى حٌّزٌٌٚش ِٓ ؽَف حٌـّؼ١خص حٌز١ج١ش ،اال أْ ىٍ٘ٚخ ٠ظً ٔخلظخ ٌؼيس أٓزخد ِٕٙخ ػؼف حإلػظّخىحص حٌّخى٠ش
ٔٚمض حٌٓٛخثً حٌّظخكش ،اٌ ٝؿخٔذ و ْٛحٌمؼخء حٌـِحثَ ٞال ِ٠حي ِظَىىح ف ٟحٌظؼخًِ ِغ ٌٖ٘ حألشوخص حٌّؼٕ٠ٛش ػٍ ٝهالف
ٔظ َٖ١حٌفَٔٔ.ٟ
اْ حٌظيهً حٌمؼخثٌٍ ٟـّؼ١خص ف ٟحٌّـخي حٌز١جِ ٌٗ ٟخ ٠زٍَٖ ،فبػخفش أٌِ ٝخّ٘ظٙخ ف ٟحٌىشف ػٓ حٌـٕٛف حٌز١ج١ش ف ٟٙطؼًّ ػٍٝ
طٛػ١ق ِي ٜهطٍٛس حألػَحٍ حٌظ ٟطٕـُ ػٕٗ ٚحٌؼًّ ػٍٔ ٝشَ ٚػ ٟر١جٚ ،ٟطفؼ ً١حٌي ٍٚحٌٛلخثٌ ٟلّخ٠ش حٌز١جش.
ٌٚمي أوي حٌّشَع ف ٟلخٔ 41/10 ْٛػٌٍ٘ ٝح حٌي ٍٚحٌفؼخي ٌٍـّؼ١خص ِٓ هالي ط١ٓٛغ حهظظخطخطٙخ ٚطيهٍٙخ ف ٟوً حٌّـخالص حٌظٟ
طّْ حٌز١جش ،حٌشٟء حٌٌ٠ ٞئى ٞاٌ ٝارَحُ حٌي ٍٚحٌَّؿ ٌٖ٘ ِٓ ٛحٌـّؼ١خص فِ ٟـخي كّخ٠ش حٌز١جش ٚطلٔ ٓ١حإلؽخٍ حٌّؼ١ش.ٟ
انًطهب انزبنذ :انجزاءاث ٔ انخذابٛر انًطبقت نحًبٚت انبٛئت
طظٕٛع حٌـِحءحص ٚحٌظيحر َ١حٌّٕظٛص ػٍٙ١خ ف ٟحٌمخٔ ْٛحٌـٕخثٌٍ ٟز١جش ألؿً ِٛحؿٙش حٌـٕٛف حٌز١ج١ش ،فخٌظٛؿٗ حٌلي٠غ ٌٍّشَع
حٌـِحثَ ٛ٘ ٞطشي٠ي حٌؼمٛرخص ػِّٛخ ً فِ ٟـخي حٌـٕٛف حٌز١ج١ش ،اال أٔٗ طوظٍف و١ف١خص ِٛحؿٙش حٌوطٍٛس حإلؿَحِ١ش ٌٍـخٔق حٌز١جٟ
ػٍ ٝػٛء أكىخَ لخٔ ْٛحٌؼمٛرخص ٚحٌمخٔ ْٛحٌـٕخثٌٍ ٟز١جش هظٛطخً ،اً ٔـي حٌّشَع حٌـِحثَ٠ ٞفؼً طخٍس حٌؼمٛرش ألؿً ٍىع
حٌـخٔقٚ ،طخٍس أهَ٠ ٜؼّي اٌ ٝحٌظيحر َ١حالكظَحُ٠ش ًحص حٌٙيف حٌٛلخث.ٟ
حٌفَع حألٚي :حٌؼمٛرخص حألطٍ١ش
 ٟ٘ٚأٍرؼش أٔٛحعٔ ،ض ػٍٙ١خ حٌّشَع حٌـِحثَ :ٞحإلػيحَ ،حٌٔـٓ ،حٌلزْٚ ،حٌغَحِش.
ٚطؼىْ ٌٕخ ٌٖ٘ حٌؼمٛرخص هطٍٛس حٌـخٔقٛٔٚ ،ع حٌـَّ٠ش حٌز١ج١ش حٌَّطىزش :ؿٕخ٠ش ،ؿٕلش أِ ٚوخٌفش.
1ػقٕبت اإلػذاو ٍ:غُ حٌـيي حٌىز َ١حٌيحثَ كٛي ٌٖ٘ حٌؼمٛرش ،فبٔٗ ّ٠ىٕٕخ حٌمٛي رؤٔٙخ طؼىْ هطٍٛس حٌـخٔق رل١غ ال َ٠ؿ ٝاػخىسطؤ٘ٚ ،ٍٗ١طؼي ٌٖ٘ حٌؼمٛرش أشي حٌؼمٛرخص.
ٚحٌٛحلغ أْ ػمٛرش حإلػيحَ ٘ٔ ٟخىٍس ف ٟحٌظشَ٠ؼخص حٌز١ج١ش حٌـِحثَ٠ش ٔظَحً ٌوطٍٛطٙخ ،فبًح وخٔض لٛحٔ ٓ١كّخ٠ش حٌز١جش طٔؼ ِٓ ٝأؿً
كّخ٠ش حٌلمٛق حألٓخٓ١ش ٌألفَحى  ِٓٚػّٕٙخ حٌلك ف ٟحٌل١خس ،فبْ حٌظشَ٠ؼخص حٌؼمخر١ش طظٌ٘ ْٛح حٌلك أ٠ؼخٍ ،غُ أٔٙخ أك١خٔخ طٍٔزٗ
ِٓ حإلٔٔخْ اال أٔٙخ ال طٍـؤ اًٌٌ ٝه اال ف ٟحٌلخالص حٌظ ٟطى ْٛفٙ١خ حٌـَّ٠ش هطَ١س طّْ رؤِٓ حٌّـظّغ.
 ِٓٚحألِؼٍش حٌظّ٠ ٟىٓ أْ ٔؼطٙ١خ فٌ٘ ٟح حٌّـخيِ ،خ ٔض ػٍ ٗ١حٌّشَع حٌـِحثَ ٞف ٟحٌمخٔ ْٛحٌزلَ ٞرل١غ ٠ؼخلذ رخإلػيحَ ٍرخْ
حٌٔفٕ١ش حٌـِحثَ٠ش أ ٚحألؿٕز١ش حٌٌٍ٠ ٓ٠م ْٛػّيح ٔفخ٠خص ِشؼش ف ٟحٌّ١خٖ حٌظخرؼش ٌٍمؼخء حٌـِحثَ. ٞ
وٌٌه ٔض حٌّشَع حٌـِحثَ ٞػٍ ٝػمٛرش حإلػيحَ ف ٟلخٔ ْٛحٌؼمٛرخصًٌٚ ،ه ف ٟكخٌش حإلػظيحء ػٍ ٝحٌّل١ؾ أ ٚاىهخي ِخىس أٚ
طَٔ٠زٙخ ف ٟحٌـ ٛأ ٚف ٟرخؽٓ حألٍع أ ٚف ٟحٌّ١خٖ رّخ فٙ١خ حٌّ١خٖ حإللٍ١ّ١شٚ ،حٌظ ِٓ ٟشؤٔٙخ ؿؼً طلش حإلٔٔخْ أ ٚحٌلٛ١حْ أ ٚحٌز١جش
حٌطز١ؼ١ش ف ٟهطَٚ ،لي ؿؼً حٌّشَع ٌٖ٘ حألػّخي ِٓ لز ً١حألفؼخي حٌظوَ٠ز١ش  ٚحإلٍ٘خر١ش.
2ػقٕبت انسجٍ  ٟ٘ ٚ:حٌؼمٛرش حٌظ ٟطم١ي ِٓ كَ٠ش حٌشوضِ ٟ٘ٚ ،مٍَس ٌٍـَحثُ حٌّٛطٛفش رؤٔٙخ ؿٕخ٠ش ٚطؤهٌ طٍٛطخْٓ :ـِٓئري ٓٚـٓ ِئلض.
 ِٓٚحٌٕظٛص حٌظ ٟأشخٍ فٙ١خ حٌّشَع ٌؼمٛرش حٌٔـٓ حٌّئلضِ ،خ طؼّٕٗ لخٔ ْٛحٌؼمٛرخص ف ٟحٌّخىس  1/101حٌظ ٟطؼخلذ حٌـٕخس حٌٌٓ٠
٠ؼَػ ْٛأ٠ ٚؼؼٌٍ ْٛز١غ أ٠ ٚز١ؼِٛ ْٛحى غٌحث١ش أ ٚؽز١ش فخٓيس رخٌٔـٓ حٌّئلض ِٓ ػشَ( )41اٌ ٝػشَٕٓ(20) ٓ٠ش اًح طٔززض
طٍه حٌّخىس فَِ ٟع غ َ١لخرً ٌٍشفخء أ ٚف ٟفميحْ حٓظؼّخي ػؼ ٛأ ٚف ٟػخ٘ش ِٔظيّ٠ش.
وّخ طؼخلذ حٌّخىس ٔ ِٓ 073فْ حٌمخٔ ْٛرخٌٔـٓ حٌّئلض ِٓ ( )41ػشَ ٕٓٛحص إٌٓ(20) ٝش وً ِٓ ٠ؼغ حٌٕخٍ ػّيح ف ٟغخرخص
أ ٚكمٛي ٍِِٚػش أ ٚأشـخٍ أ ٚأهشخد.
ٌٚمي ٔظض حٌّخىس  ِٓ 33لخٔ 47/14 ْٛحٌّظؼٍك رظٔ َ١١حٌٕفخ٠خص َِٚحلزظٙخ ٚاُحٌظٙخ ػٍِ ٝخ٠ ”:ٍٟ٠ؼخلذ رخٌٔـٓ ِٓ هّْ( )2اٌٝ
ػّخٕٔٛٓ )9( ٟحص ٚرغَحِش ِخٌ١ش ِٓ ٍِ ْٛ١ىٕ٠خٍ  401110111ىؽ اٌ ٝهّٔش ِال 201110111 ٓ١٠ىؽ أ ٚربكي٘ ٜخط ٓ١حٌؼمٛرظٓ١
فمؾ ،وً ِٓ حٓظٍٛى حٌٕفخ٠خص حٌوخطش حٌوطَس أ ٚطيٍ٘خ أ ٚػًّ ػٍ ٝػزٍ٘ٛخ ِوخٌفخ رٌٌه أكىخَ ٌ٘ح حٌمخٔ”.ْٛ
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3ػقٕبت انحبس :ال ططزك ٌٖ٘ حٌؼمٛرش اال اًح وٕخ رظيى ؿٕلش أِ ٚوخٌفش ر١ج١ش ِٓٚ ،هظخثظٙخ أٔٙخ ػمٛرش ِئلظش.ِٚخ ٠الكع أْ أغٍذ ػمٛرخص حٌـَحثُ حٌز١ج١ش ف ٟحٌظشَ٠ؼخص حٌوخطش رلّخ٠ش حٌز١جش ف ٟحٌـِحثَ أهؼؼٙخ حٌّشَع ٌؼمٛرش حٌلزْ،
ٓٛحءحً حػظزَ٘خ ؿٕلش أِ ٚوخٌفش.
أ ِٓٚ /أِؼٍش ػمٛرش حٌلزْ ف ٟلخٔ 41/10 ْٛحٌّظؼٍك رمخٔ ْٛكّخ٠ش حٌز١جش ف ٟاؽخٍ حٌظّٕ١ش حٌّٔظيحِش:
ِ1خ ٔظض ػٍ ٗ١حٌّخىس  94حٌظ ٟطؼخلذ رخٌلزْ ِٓ ػشَ( )41أ٠خَ اٌ ٝػالػش() 0أش َٙػٍ ٝوً ِٓ طوٍ ٝأ ٚأٓخء ِؼخٍِش كٛ١حْىحؿٓ أ ٚأٌ١ف أِ ٚلز ،ّٛف ٟحٌؼٍٓ أ ٚحٌوفخء ،أ ٚػَػٗ ٌفؼً لخّٚ ،ف ٟكخٌش حٌؼٛى طؼخػف حٌؼمٛرش.
2ف ٟاؽخٍ كّخ٠ش حٌّخء ٚحألٓٚخؽ حٌّخث١ش طؼخلذ حٌّخىس  70رخٌلزْ ِٓ ٕٓش اٌ ٝهّْ ٕٓٛحص وً ٍرخْ هخػغ ألكىخَ حٌّؼخ٘يسحٌي١ٌٚش ٌٍٛلخ٠ش ِٓ طٍٛع ِ١خٖ حٌزلَ رخٌّلَٚلخص ٚحٌّزَِش رٍٕيْ فِ 41 ٟخ ،4721 ٞحٌٌ ٞحٍطىذ ِوخٌفش ٌألكىخَ حٌّظؼٍمش رلظَ
طذ حٌّلَٚلخص أِِ ٚؿٙخ ف ٟحٌزلَٚ ،ف ٟكخٌش حٌؼٛى طؼخػف حٌؼمٛرش.
3أِخ روظٛص حٌّٕشآص حٌّظٕفش طؼخلذ حٌّخىس ٔ ِٓ 411فْ حٌمخٔ ْٛرخٌلزْ ٌّيس ٕٓش ٚحكيس وً ِٓ حٓظغً ِٕشؤس ى ْٚحٌلظٛيػٍ ٝطَه١ض ِٓ حٌـٙش حإلىحٍ٠ش حٌّوظظش.
ٚ4طؼخلذ حٌّخىس  419رخٌلزْ ٌّيس ٓظش( )3أش َٙوً ِٓ أػخق ِـَ ٜػٍّ١خص حٌَّحلزش حٌظّ٠ ٟخٍٓٙخ حألػٛحْ حٌّىٍف ْٛرخٌزلغِٚؼخٕ٠ش حٌّوخٌفخص حٌّظؼٍمش رخٌز١جش.
د /أِخ ف ٟلخٔ ْٛحٌظ١ي فٕـي أ٠ؼخ أِؼٍش وؼَ١س ػٓ ػمٛرش حٌلزْ ٌٔوَ ِٓ رٕٙ١خ:
ِ1خ ٔظض ػٍ ٗ١حٌّخىس ٚ 92حٌظ ٟطؼخلذ رخٌلزْ ِٓ ش )1(ٓ٠َٙاٌ ٝػالع(ٕٛٓ) 0حص وً ِٓ ّ٠خٍّ حٌظ١ي أ ٚأٔ ٞشخؽ ط١يأهَ هخٍؽ حٌّٕخؽك ٚحٌفظَحص حٌّٕظٛص ػٍٙ١خ فٌ٘ ٟح حٌمخٔ.ْٛ
٠ٚ2ؼخلذ وً ِٓ كخٚي حٌظ١ي أ ٚحططخى ريٍ ْٚهظش ط١ي أ ٚطَه١ض أ ٚربٓظؼّخي ٍهظش أ ٚاؿخُس ط١ي حٌغ َ١رخٌلزْ ِٓش )1(ٓ٠َٙآٌ ٝظش( )3أش٠ٚ ،َٙؼخلذ رٕفْ حٌؼمٛرش وً ِٓ ٠ظطخى حألطٕخف حٌّلّ١ش أ٠ ٚمزغ ػٍٙ١خ إٔ٠ ٚمٍٙخ أ٠ ٚز١ؼٙخ رخٌظـٛي
أٔ٠ ٚظؼٍّٙخ أ٠ ٚز١ؼٙخ أ٠ ٚشظَٙ٠خ أ٠ ٚؼَػٙخ ٌٍز١غ أ٠ ٚم َٛرظلٕ١طٙخ.
ؽٔ /ـي وٌٌه ػمٛرش حٌلزْ أ٠ؼخ ف ٟلخٔ ْٛحٌغخرخص اً طٕض حٌّخىس  ِٕٗ 92ػٍِ ٝؼخلزش وً ِٓ ٔ٠ظغً حٌّٕظـخص حٌغخر١ش إٔ٠ ٚمٍٙخ
ىٍ ْٚهظش رخٌلزْ ِٓ  41أ٠خَ اٌ ٝش.ٓ٠َٙ
ى /ػمٛرش حٌلزْ ف ٟلخٔ 47/14 ْٛحٌّظؼٍك رظٔ َ١١حٌٕفخ٠خص َِٚحلزظٙخ ٚاُحٌظٙخ:
1طؼخلذ حٌّخىس  ِٕٗ 31وً ِٓ ٠م َٛربػخىس حٓظؼّخي ِغٍفخص حٌّٛحى حٌىّ١خ٠ٚش إلكظٛحء ِٛحى غٌحث١ش ِزخشَس رخٌلزْ ِٓ ش)1(ٓ٠َٙإٌٓ ٝشٚ ،ف ٟكخٌش حٌؼٛى طؼخػف حٌؼمٛرش.
2وٌٌه ٠ؼخلذ رخٌلزْ ِٓ ػالػش( )0أش َٙإٌٓ ٝظ )1(ٓ١وً ِٓ لخَ روٍؾ حٌٕفخ٠خص حٌوخطش حٌوطَس ِغ حٌٕفخ٠خص حألهَ٠ٚ ، ٜؼخلذرخٌلزْ ِٓ ٓظش( )3أش َٙإٌٓ ٝظ )1(ٓ١وً ِٓ ٍُٓ أ ٚػًّ ػٍ ٝطٍٔ ٌٖ٘ ُ١حٌٕفخ٠خص حٌوطَس رغَع ِؼخٌـظٙخ اٌ ٝشوض ِٔظغً
ٌّٕشؤس غَِ َ١هض ٌٙخ رّؼخٌـش ٌ٘ح حٌظٕف ِٓ حٌٕفخ٠خصٚ ،ف ٟكخٌش حٌؼٛى طؼخػف حٌؼمٛرش.
ٖ /ف ٟلخٔ ْٛحٌّ١خٖ حٌـي٠ي ٔ 41/12ـي أ٠ؼخ ػمٛرش حٌلزْ:
فىً ِٓ ٠ؼَلً حٌظيفك حٌلَ ٌٍّ١خٖ حٌٔطل١ش فِ ٟـخٍ ٜحٌٛى٠خْ حٌّئى ٞاٌ ٝحٌّٔخّ ربٓظمَحٍ حٌلٛحف ٚحٌّٕشآص حٌؼّ١ِٛش
ٚحإلػَحٍ رخٌلفخظ ػٍ ٝؽزمخص حٌطّ٠ ٟؼخلذ رخٌلزْ ِٓ ش )1(ٓ٠َٙآٌ ٝظش( )3أشٚ َٙطؼخػف حٌؼمٛرش ف ٟكخٌش حٌؼٛى.
٠ٚؼخلذ رخٌلزْ ِٓ ٕٓش اٌ ٝهّْ ٕٓٛحص وً ِٓ ٠م َٛرظفَ٠غ حٌّ١خٖ حٌمٌٍس أ ٚطزٙخ ف ٟحألرخٍ ٚحٌٕ١خر١غ ٚأِخوٓ حٌشَد حٌؼّ١ِٛش
ٚحٌٛى٠خْ ٚحٌمٕٛحص أٚ ٚػغ ِٛحى غ َ١طل١ش ف ٟحٌ١ٙخوً ٚحٌّٕشآص حٌّخث١ش حٌّوظظش ٌٍظِ٠ٚي رخٌّ١خٖ ٚحٌظ ِٓ ٟشؤٔٙخ أْ طئى ٞاٌٝ
طٍ٠ٛؼٙخ ،وّخ أْ حٓظؼّخي حٌّٛحٍى حٌّخث١ش ى ْٚحٌلظٛي ػٍ ٝحٌَهظش ِٓ لزً حإلىحٍس حٌّوظظش ٠ؼخلذ رخٌلزْ ِٓ ٓظش( )3أشَٙ
إٌٓ ٝظ.ٓ١
ٌٖ٘ رؼغ حألِؼٍش ػٓ ػمٛرش حٌلزْ ف ٟلخٔ ْٛحٌز١جش ٚحٌمٛحٔ ٓ١حألهَ ٜحٌَّطزطش رٗٚ ،حٌٌ ٞال ٔ٠ؼٕخ حٌّـخي ػًٍ ٝوَ٘خ ٌىؼَطٙخ،
ٚأّخ حوظفٕ١خ رٌوَ أّ٘ٙخ.
4انغرايت :طؼي حٌغَحِش ِٓ أٔـغ حٌؼمٛرخصًٌ ،ه ٌى ْٛأغٍذ حٌـخٔل ٓ١حٌز١ج ِٓ ُ٘ ٓ١١حٌّٔظؼَّ ٓ٠حاللظظخىٚ ٓ٠حٌٌ٠ ٓ٠ظؤػَْٚوؼ َ١ح رٌٙح حٌٕٛع ِٓ حٌؼمٛرخص ،اٌ ٝؿخٔذ و ْٛأغٍذ حٌـَحثُ حٌز١ج١ش ؿَحثُ ٔخؿّش ػٓ ٔشخؽخص طٕخػ١ش طٙيف اٌ ٝطلم١ك ِظٍلش
حلظظخى٠ش ،رً اْ حٌؼٍَ حٌز١ج٠ ٌُ ٟىٓ ٌٛ١ؿي ٌٛال حٌظؼٔف ف ٟحٌٛطٛي اٌ ٌٖ٘ ٝحٌّظٍلش .
ٚػٍ ٝوً فبٔٗ الري ِٓ حإلشخٍس رب٘ظّخَ حٌّشَع حٌـِحثَ ِٓ ٞهالي حٌمٛحٔ ٓ١حٌـي٠يس حٌّظؼٍمش رخٌز١جش رَفغ حٌلي ٓ٠حأللظٚ ٝحألىٔٝ
ٌؼمٛرش حٌغَحِش ف ٟحٌـَحثُ حٌز١ج١ش.
 ِٓٚهظخثض ٌٖ٘ حٌؼمٛرش أٔٙخ لي طؤط ٟف ٟشىً ػمٛرش أطٍ١ش ِمٍَس ػٍ ٝحٌفؼً حٌّـََ  ِٓٚأِؼٍش ًٌه:
ِخ ٔظض ػٍ ٗ١حٌّخىس  ِٓ 91لخٔ 41/10 ْٛحٌظ ٟطؼخلذ وً ِٓ طٔزذ ف ٟطٍٛع ؿ ٞٛرغَحِش ِٓ 2111ىؽ اٌ42111 ٝىؽ.
وٌٌه ِخ ٔظض ػٍ ٗ١حٌّخىس ٔ ِٓ 79فْ حٌمخٔ ْٛحٌظ ٟطؼخلذ رغَحِش ِٓ ِخثش أٌف ىٕ٠خٍ (4110111ىؽ) اٌْٛ١ٍِ ٝ
ىٕ٠خٍ(41110111ىؽ) وً ٍرخْ طٔزذ رٔٛء طظَفٗ أٍ ٚػٔٛظٗ أ ٚغفٍظٗ أ ٚاهالٌٗ رخٌمٛحٔٚ ٓ١حألٔظّش فٚ ٟلٛع كخىع ِالك ٟأٚ
ٌُ ٠ظلىُ ف ٗ١أ٠ ٌُ ٚظفخىحٖٔٚ ،ـُ ػٕٗ طيفك ِٛحى طٍٛع حٌّ١خٖ حٌوخػؼش ٌٍمؼخء حٌـِحثَ.ٞ
ٔٚـي حٌغَحِش وؼمٛرش أطٍ١ش ،ف ٟلخٔ ْٛحٌغخرخص  41/91اً طٕض حٌّخىس  ِٕٗ 97ػٍ ٝأٔٗ ٠ؼخلذ رغَحِش ِٓ 4111ىؽ اٌٝ
0111ىؽ وً ِٓ ٠م َٛرظؼَ٠ش حألٍحػ ٟريٍ ْٚهظش٠ٚ ،ؼخلذ رغَحِش ِٓ 4111ىؽ اٌ410111 ٝىؽ ػٓ وً ٘ىظخٍ وً ِٓ لخَ
رظؼَ٠ش حألٍحػ ٟف ٟحألِالن حٌغخر١ش حٌٛؽٕ١ش.
أِخ ػٓ لخٔ ْٛحٌّ١خٖ حٌـ١ي  41/12فٕـي أ٠ؼخ ػمٛرش حٌغَحِش ،اً ٠ؼخلذ وً ِٓ لخَ رخوظشخف حٌّ١خٖ حٌـٛف١ش ػّيح أ ٚطيفش أ ٚوخْ
كخػَح أػٕخء ٌ٘ح حالوظشخف ٠ ٌُٚزٍغ اىحٍس حٌّٛحٍى حٌّخث١ش حٌّوظظش الٍ١ّ١خ رغَحِش ِٓ 2111ىؽ اٌ10.000 ٝىؽٚ ،طؼخػف
- 31 -

حٌؼمٛرش ف ٟكخٌش حٌؼٛى.
٠ٚؼخلذ رغَحِش ِٓ 210111ىؽ اٌ4110111 ٝىؽ وً ِٓ ٠م َٛرزٕخء ؿي٠ي أ ٚغَّ أ ٚطش١١ي ٓ١خؽ ػخرض ٚوً طظَف ٠ؼَ
رظ١خٔش حٌٛى٠خْ ٚحٌزلَ١حص ٚحٌزَن ٚحٌٔزوخص ٚحٌشطٛؽ.
ٌٚمي ٔظض حٌّخىس  ِٓ 22لخٔ 47/14 ْٛحٌّظؼٍك رظٔ َ١١حٌٕفخ٠خص َِٚحلزظٙخ ٚاُحٌظٙخ ػٍ ٝأٔٗ ٠ؼخلذ رغَحِش ِخٌ١ش ِٓ
هّّٔخثش211ىؽ اٌ ٝهّٔش أالف ىٕ٠خٍ 5000ىؽ وً شوض ؽز١ؼ ٟلخَ رَِ ٟأ٠ ٚبّ٘خي حٌٕفخ٠خص حٌٌِّٕ١ش ِٚخ شزٙٙخ أٍ ٚفغ
حٓظؼّخي ٔظخَ ؿّغ حٌٕفخ٠خص ٚفَُ٘خ حٌّٛػٛػش طلض طظَفٗ ِٓ ؽَف حٌ١ٙجخص حٌّوظظش.
ٚلي طؤط ٟحٌغَحِش وؼمٛرش طزؼ١ش اػخفش اٌ ٝػمٛرش حٌلزْ ِٓٚ ،أِؼٍش ًٌه ِخ ٔض ػٍٙ١خ لخٔ ْٛحٌز١جش  41/10فِ ٟخىطٗ  411رظٛل١غ
غَحِش هّّٔخثش أٌف ىٕ٠خٍ 500.000ىؽ ػٍ ٝوً ِٓ حٓظغً ِٕشؤس ى ْٚحٌلظٛي ػٍٍ ٝهظشًٌٚ ،ه رخإلػخفش اٌ ٝػمٛرش
حٌلزْٚ ،لي ٠ظً ِميحٍ ٌٖ٘ حٌغَحِش اٌ ْٛ١ٍِ ٝىٕ٠خٍ 401110111ىؽ طٛلغ ػٍ ٝوً ِٓ حٓظغً ِٕشؤس هالفخ إلؿَحء لؼ ٝرظٛل١ف
َٓ٘١خ أ ٚرغٍمٙخ.
وّخ ٠ؼخلذ لخٔ ْٛحٌظ١ي  19/11رغَحِش ِٓ ػشَ ٓ٠أٌف ىٕ٠خٍ 110111ىؽ اٌ ٝهّٔ ٓ١أٌف ىٕ٠خٍ 210111ىؽ وً ِٓ كخٚي
حٌظ١ي أ ٚحططخى ريٍ ْٚهظش ط١ي أ ٚطَه١ض رخٓظؼّخي ٍهظش أ ٚاؿخُس ط١ي ًٌٚه رلخٔذ ػمٛرش حٌلزْ.
أِخ ف ٟلخٔ ْٛحٌّ١خٖ  41/12فظؼخلذ ِخىطٗ  491رغَحِش ِٓ 210111ىؽ اٌ ْٛ١ٍِ ٝىٕ٠خٍ 41110111ىؽ وً ِٓ ٠م َٛرظفَ٠غ ِ١خٖ
ليٍس أ ٚطزٙخ ف ٟحألرخٍ ٚحٌلفَ ٚأٍٚلش اٌظمخء حٌّ١خٖ ٚحٌٕ١خر١غ ٚأِخوٓ حٌشَد حٌؼّ١ِٛش ٚحٌٛى٠خْ حٌـخفش ٚحٌمٕٛحص اػخفش ٌؼمٛرش
حٌلزْ.
حٌفَع حٌؼخٔ :ٟحٌؼمٛرخص حٌز١ج١ش حٌظزؼ١ش ٚحٌظىّ١ٍ١ش
طؤط ٌٖ٘ ٟحٌؼمٛرخص ف ٟحٌيٍؿش حٌؼخٔ١ش رؼي حٌؼمٛرخص حألطٍ١ش :ٟ٘ٚ
1انؼقٕببث انخبؼٛت:ال ٔى ْٛرظيى ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌؼمٛرخص اال اًح وٕخ رظيى ؿٕخ٠ش ر١ج١شٚ ،حٌـٕخ٠خص حٌز١ج١ش ف ٟحٌظشَ٠ؼخص حٌز١ج١ش وّخ ٍإٔ٠خ ٓخرمخ طؼي
لٍٍ١ش ،و ْٛأغٍذ حٌـَحثُ ٘ ٟؿٕق أِ ٚوخٌفخصٌ ،ىٓ ّ٠ىٓ ططز١مٙخ ػٍ ٝحٌـٕخ٠خص حٌّؼخلذ ػٍٙ١خ رخٌّٛحى ِ 99ىٍَٚ 1/101 ،
 ِٓ 1/073لخٔ ْٛحٌؼمٛرخص ٚحٌّخىس  ِٓ 33لخٔ 47/14 ْٛحٌّظؼٍك رظٔ َ١١حٌٕفخ٠خص ٚاُحٌظٙخ.
٠ٚؼي حٌلـَ حٌمخٔ ٟٔٛأرَُ ٌٖ٘ حٌؼمٛرخصٚ ،حٌٌّ٠ ٞىٓ ططز١مٗ ػٍ ٝحٌـخٔق حٌز١جٔٚ ،ٟؼٕ ٟرٗ ِٕغ حٌّـََ ِٓ كمٗ ف ٟاىحٍس أِٛحٌٗ
ؽٍ١ش ِيس حٌؼمٛرش ،اٌ ٝؿخٔذ حٌلَِخْ ِٓ حٌلمٛق حٌٛؽٕ١ش  ٌٖ٘ٚحٌؼمٛرش ططزك رمٛس حٌمخٔ.ْٛ
2انؼقٕببث انخكًٛهٛت:ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌؼمٛرخص طىًّ حٌؼمٛرش حألطٍ١ش ِٓٚ ،أُ٘ ٌٖ٘ حٌؼمٛرخص ٚحٌظّ٠ ٟىٓ أْ طئى ٞىٍٚح ٘خِخ فِٛ ٟحؿٙش حٌـٕٛف حٌز١جٟ
ٌيٕ٠خ:
أِ -/ظخىٍس ؿِء ِٓ أِٛحي حٌـخٔق حٌز١ج ٛ٘ٚ :ٟاؿَحء ال ٠طزك ف ٟحٌـٕق أ ٚحٌّوخٌفخص حٌز١ج١ش اال رٛؿٛى ٔض لخٔ٠ ٟٔٛمٍَِٖٓٚ ،
أِؼٍش ًٌه ِخ ٔظض ػٍ ٗ١حٌّخىس  ِٓ 91حٌمخٔ 44/14 ْٛحٌّظؼٍك رخٌظ١ي حٌزلَٚ ٞحٌظ ٟطٕضٚ ”:ف ٟكخٌش حٓظؼّخي ِٛحى ِظفـَس
طلـِ ٓفٕ١ش حٌظ١ي اًح وخْ ِخٌىٙخ َِ٘ ٛطىذ حٌّوخٌفش“.
ِٚخ ٔظض ػٍ ٗ١حٌّخىس  ِٓ 97لخٔ ْٛحٌغخرخص  41/91ػٍ ٝأٔٗ٠ ”:ظُ ف ٟؿّ١غ كخالص حٌّوخٌفخص ِظخىٍس حٌّٕظـخص حٌغخر١ش ِلخي
حٌّوخٌفش”.
وّخ طٕض حٌّخىس  ِٓ 491لخٔ ْٛحٌّ١خٖ  41/12ػٍ ٝأٔٗ ّ٠ىٓ ِظخىٍس حٌظـِ١ٙحص ٚحٌّؼيحص حٌظ ٟحٓظؼٍّض ف ٟأـخُ أرخٍ أ ٚكفَ
ؿي٠يس أ ٚأ ٞطغَ١١حص ريحهً ِٕخؽك حٌلّخ٠ش حٌىّ١ش.
د -/كً حٌشوض حالػظزخٍ :ٞإِٔ ٞؼٗ ِٓ حالٓظَّحٍ فِّ ٟخٍٓش ٔشخؽٗ ؽزمخ ٌٍّخىس  ِٓ17لخٔ ْٛحٌؼمٛرخص ٚوخْ ِٓ حألكٔٓ ٌٛ
أهٌص ٌٖ٘ حٌؼمٛرش أ ٞكً حٌشوض حٌّؼٕ ٞٛوؼمٛرش أطٍ١ش طّخش١خ ِغ حإلطـخٖ حٌلي٠غ حٌٌ ٞأطزق ٠ؤهٌ رخٌّٔئ١ٌٚش حٌـِحث١ش
ٌألشوخص حٌّؼٕ٠ٛش.
حٌفَع حٌؼخٌغ :حٌظيحر َ١حالكظَحُ٠ش ٌّٛحؿٙش هطٍٛس حٌـخٔق حٌز١جٟ
اٌ ٝؿخٔذ أٍٓٛد حٌَىع رخٌؼمٛرشٚ ،ؿيص حٌظيحر َ١حالكظَحُ٠ش وٕظ١ـش كظّ١ش ٌؼٍَٚس اطالف حٌّـََ ٚاػخىس طؤ٘ ٍٗ١ىحهً حٌّـظّغ،
ٚطزَُ أّ٘١ش حٌظير َ١حالكظَحٌُّٛ ٞحؿٙش هطٍٛس حٌـخٔق حٌز١ج ِٓ ٟهالي:
–طـَ٠ي حٌـخٔق ِٓ حٌٓٛخثً حٌّخى٠ش حٌظ ٟطٔ ٌٗ ًٙحٍطىخد حالػظيحء ػٓ ؽَ٠ك ِظخىٍس ٌٖ٘ حٌٓٛخثً.
–اغالق حٌشوض حٌّؼِٕٕ ٞٛؼخ الٓظَّحٍٖ ف ٟحإلػَحٍ رخٌز١جش.
–ٓلذ حٌَهظش ٌِّحٌٚش حٌّٕٙش.
1انًُغ يٍ يًبرست انُشبط:٠ؼي ٌ٘ح حٌظير َ١حالكظَحُ ٞحٌشوظٓ ٟز١ال ٚلخث١خ ٙ٠يف إٌِ ٝغ حٌـخٔق حٌز١ج ِٓ ٟحٍطىخد حٌـَّ٠ش حٌز١ج١ش ك١غ طى ْٛحٌّٕٙش أٚ
حٌٕشخؽ ػخِال ِٔٙال الٍطىخرٙخٔٚ ،ظَحً ٌوطٍٛس ٌ٘ح حٌظيرٔ٠ َ١ظؼِٕ ٝـخي ططز١مٗ ػٍ ٝحٌّوخٌفخص ،وّخ كيى ِيس لظٌ ٜٛظطز١مٗ ال
طظـخٕٛٓ 41 ُٚحص ِٓٚ ،أِؼٍظٗ ٓلذ ٍهظش حٓظغالي حٌشخؽت ػٕي ػيَ حكظَحَ حٌـخٔق الٌظِحِخطٗ رؼي اػٌحٍٖ ٚ ،حٌٔلذ حٌّئلض
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أ ٚحٌٕٙخثٌَ ٟهظش حٓظغالي حٌّئٓٔخص حٌفٕيل١ش ٚوٌح ِخ ٔظض ػٍ ٗ١حٌّخىس  ِٓ 411لخٔٚ 41/10 ْٛحٌظٍٚ ٟى فٙ١خ رؤٔٗ ٠ـُٛ
ٌٍّلىّش أْ طمؼ ٟرّٕغ حٓظؼّخي حٌّٕشؤس اٌ ٝك ٓ١حٌلظٛي ػٍ ٝحٌظَه١ض ِٓ حٌـٙش حٌّوظظش.
2انًظبدرة:لي طى ْٛحٌّظخىٍس ػمٛرش أ ٚطير َ١حكظَحُ ،ٞفظى ْٛػمٛرش ِظ ٝحٔظزض ػٍ ٝشٟء ِزخف ٌظلم١ك رٙخ اٌ٠حء حٌـخٔق فًِ ٟظٗ حٌّخٌ١ش،
ٚطى ْٛطيرَ١ح حكظَحُ٠خ ػٕيِخ طٕظذ ػٍ ٝأش١خء غِ َ١زخكش 0فظى ْٛأىحس ٌٍٛلخ٠ش ِٓ حٓظويحِٙخ ف ٟحؿَحِٗ ِٓٚ ،أِؼٍظٙخ كـِ
ِؼيحص حٌظ١ي حٌزلَ ٞحٌّلظٍٛس.
ّ٠ ٚىٓ أْ طٕظذ حٌّظخىٍس ػٍ ٝحألش١خء حٌّلظٍٛس حٌظ ٟحٍطىزض ف ٟحٌـَّ٠ش أ ِٓ ٚحٌّلظًّ أْ طٔ ًٙالٍطىخرٙخٚ ،طيهً ٕ٘خ
حألٍٓلش ٚحٌٌهخثَ ٚشزىخص حٌظ١ي حٌغ َ١لخٔ١ٔٛش ٚحألفوخم ،اٌ ٝؿخٔذ ِظخىٍس ػّخٍ حٌـَّ٠ش وّخ ٘ ٛحٌشؤْ رخٌٕٔزش ٌٍّٔه حٌّظطخى
رطَ٠مش غ َ١شَػ١ش ،أ٠ ٓ٠ظُ طٛؿٙٙ١خ ٌـٙش ًحص ِٕفؼش ػّ١ِٛش رؼي حٌظؤوي ِٓ ٓالِظٙخ  ،وّخ ٔض لخٔ ْٛحٌظ١ي ػٍِ ٝظخىٍس
حٌٓٛخثً حٌّّٕٛػش ٌٍّّخٍٓش حٌظ١ي ٚحٌطَ٠يس حٌّظطخىس أ ٚحٌّمظٌٛش.
3غهق انًؤسسبث أٔ حهٓب:٠ؼي ٌ٘ح حٌظير َ١حالكظَحُ ٞحٌز١ج ٟحألٔٔذ ططز١مخ ػٍ ٝحٌشوض حٌّؼٕ ،ٞٛهظٛطخ ف ٟحٌيٚي حٌظ ٟال طؤهٌ رـٛحُ ِٔخءٌظٗ ؿِحث١خ،
٠ٚظؤٍؿق ٌ٘ح حٌظير َ١ر ٓ١حٌغٍك حٌّئلض ٚحٌظٛل١ف حٌٕٙخث ٟف ٟكخي ِوخٌفش حٌظشَ٠غ حٌز١ج ٟاٌ ٝؿخٔذ اِىخٔ١ش كً حٌشوض حٌّؼٕ.ٞٛ
 ِٓٚأِؼٍظٗ غٍك حٌّئٓٔش حٌفٕيل١ش ٌّيس طظَحٚف ِٓ أٓزٛع ٚحٌٌ٠ ٞؼمزٗ حٌغٍك اٌ ٝغخ٠ش طٔ٠ٛش حٌٛػؼ١ش ػٕي ػيَ َِحػخس حإلؿَحءحص
حٌظل١ش ٚ ،غٍك حٌّئٓٔش ػٕيِخ ال طَحػ ٝشَٚؽ حٌٕظخفش ٌّيس ِٓ  َٛ٠ 42اٌ ٝشٚ َٙا٠مخف ٔشخؽ حٌّئٓٔش ِظ ٝشىٍض هطَح ػٍٝ
حٌز١جش.
َ4ظبو إػبدة انحبنت إنٗ يب كبَج ػه ّٛيٍ قبم: la remise en étatرـخٔذ حٌؼمٛرخص حألطٍ١ش حٌظزؼ١ش ٚحٌظىّ١ٍ١شٔ ،ـي ٔظخَ اػخىس حٌلخي اٌِ ٝخ وخٔض ػٍ ِٓ ٗ١لزًٚ ،اْ وخْ ٌ٘ح حٌٕظخَ َ٠طزؾ رخٌـِحء
حٌّئ ٟحٌٕخؿُ ػٓ حٌؼًّ حٌغِ َ١شَٚعٚ ،حٌٌ٠ ٞى ْٛرٓٛغ حٌمخػ ٟحٌٕطك رٗ ف ٟحٌلخٌش حٌظ٠ ٟى ْٛفٙ١خ ًٌه ِّىٕخ ،فخٌمؼخء رؼيَ
ِشَٚػ١ش ال خِش ؿيحٍ فِ ٟىخْ ِلظ ٍٛلي ٠يفغ رخٌمخػ ٟاٌ ٝحٌلىُ رؼيَ ِشَٚػ١ش حٌزٕخء ٚف ٟحٌٛلض ٔفٔٗ حٌمؼخء ربُحٌظٗ أٞ
ربػخىس حٌلخٌش اٌِ ٝخ وخٔض ػٌٍٚ ،ٗ١مي طزٕظٗ رؼغ حٌظشَ٠ؼخص فِ ٟـخي كّخ٠ش حٌز١جش اِخ وبؿَحء اىحٍ ٞأ ٚوـِحء ٕ٠طك رٗ حٌمخػٟ
حٌٕخظَ فِٕ ٟخُػش طظؼٍك رلّخ٠ش حٌز١جش  ِٓٚ ،ر ٌٖ٘ ٓ١حٌظشَ٠ؼخصٔ ،وض رخٌٌوَ حٌظشَ٠غ حٌفَٔٔ ٟحٌٌ ٞطٓٛغ ف ٟحٌٍـٛء اٌٌ٘ ٝح
حٌٕظخَ رل١غ حػظزَٖ وـِحء أطٍ ٟأ ٚوبٌظِحَ ٔخؿُ ػٓ طَه١ض اىحٍ ٞأ ٚأْ ٠ظُ حٌٍـٛء اٌ ٗ١رّٕخٓزش كخىع ٔ٠ظيػ ٟحٌّٛحؿٙش
حٌَٔ٠ؼش.
ٌٚمي اػظّي حٌظشَ٠غ حٌفَٔٔٔ ٟظخَ اػخىس حٌلخٌش اٌِ ٝخ وخٔض ػٍ ٗ١وـِحء أطٍ ٟف ٟحٌؼي٠ي ِٓ حٌمٛحٔ٠ٚ ٓ١ظوٌ حٌـِحء ِظخَ٘ ػي٠يس ،
فبِخ أْ ٠ى ْٛؿِحءح ؿٕخث١خ أ ٚؿِحء اىحٍ٠خ أ ٚؿِحءح ِئ١خ.
فٍمي طُ اىٍحؽ ٔظخَ اػخىس حٌلخٌش اٌِ ٝخ وخٔض ػٍ ٗ١وـِحء ؿٕخث ٟف ٟاؽخٍ لخٔ ْٛكّخ٠ش حٌغخرخص حٌفَٔٔ ٟحٌٌٕ٠ ٞض ػٍ ٝاؿزخٍ
حٌّلى َٛػٍ ٗ١ػٍ ٝاػخىس حٌلخٌش اٌِ ٝخ وخٔض ػٍٚ ،ٗ١لخٔ ْٛحٌّظؼٍك رخٌٕفخ٠خص حٌظخىٍ ف 42 ٟؿ١ٍ٠ٛش ٚ1975حٌٌ٠ ٞؼطٌٍّ ٟلىّش
اِىخٔ١ش أَِ حٌّوخٌف ربػخىس حٌلخٌش اٌِ ٝخ وخٔض ػٍ ٗ١رخٌٕٔزش ٌٍٕفخ٠خص حٌغِ َ١ؼخٌـش.
أِخ حٌّشَع حٌـِحثَ ٞفٕـيٖ لي طؤػَ رّخ طٛطً اٌ ٗ١حٌّشَع حٌفَِٔٔ ،ٟؼظزَح ٔظخَ اػخىس حٌلخٌش اٌِ ٝخ وٕض ػٍ ِٓ ٗ١لزً ،اؿَحء
اىحٍ ٞطٛلؼٗ حإلىحٍس ِٓ طٍمخء ٔفٔٙخ ػٍ ٝحٌّوخٌف ٌإلؿَحءحص حإلىحٍ٠ش ِٓٚ ،أِؼٍش ًٌه ِخ ٔض ػٍ ٗ١لخٔ ْٛحٌّ١خٖ حٌـي٠ي 41/12
ٚحٌٌ ٞهٛي ٌإلىحٍس حٌّىٍفش رخٌّٛحٍى حٌّخث١ش ٍٓطش ٘يَ حٌّٕشآص حٌظ ٟطُ رٕخإ٘خ ى ْٚحٌلظٛي ػٍ ٝحٌَهظش أ ٚحِظ١خُ حٓظؼّخي
حٌّٛحٍى حٌّخث١شٚ ،اػخىس حألِخوٓ اٌ ٝكخٌظٙخ حألطٍ١ش ػٕي فميحْ حٌلك ف ٌٖ٘ ٟحٌَهظش أ ٚحإلِظ١خُ.
وّخ ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛػمٛرش طظيٍ رّٛؿذ كىُ لؼخث ،ٟاال حٔٗ ِخ ٠الكع أْ حٌّشَع حٌـِحثَ ٞال ٠ؼظزَ ٔظخَ اٍؿخع حٌلخٌش اٌِ ٝخ
وخٔض ػٍ ٗ١ػمٛرش أطٍ١ش رً طير ِٓ َ١حٌظيحر َ١حالكظَحُ٠شٚ ،فٌ٘ ٟح حإلؽخٍ ِخ ٔظض ػٍ ٗ١حٌّخىس  ِٓ 411لخٔ ْٛكّخ٠ش حٌز١جش ػٍٝ
أٔٗ ٠ـٌٍّ ُٛلىّش ف ٟكخٌش آظغالي ِٕشؤس ِظٕفش ى ْٚحٌلظٛي ػٍ ٝحٌظَه١ض ِٓ حٌـٙش حإلىحٍ٠ش حٌّوظظش أْ طؤَِ ربٍؿخع
حألِخوٓ اٌ ٝكخٌظٙخ حألطٍ١ش ف ٟأؿً طليىٖ ،وّخ أؿخُ حٌمخٔ ْٛحٌّظؼٍك رّٕخؽك حٌظٓٛغ ٚحٌّٛحلغ حٌٔ١خك١ش ٌٍمخػ ٟف ٟكخٌش حٌم١خَ
رؤشغخي حٌزٕخء ىحهً حٌّٕخؽك حٌٔ١خك١ش أْ ٠ؤَِ رّطخرمش حألشغخي حٌّٕـِس ٌّوطؾ حٌظ١ٙجش حٌٔ١خك١ش أ ٚرٙيَ ِخ طُ أـخُٖ ٚحألَِ ربػخىس
حٌّىخْ اٌ ٝكخٌظٗ حٌٔخرمش.
انًطهب انرابغ :حطبٛقبث انًسؤٔنٛت انجُبئٛت أيبو انقضبء انًظر٘ ٔ انفرَسٙ
ف ٟحٌمؼخء حٌفَٔٔ٠ ٟالكع لٍش حٌّٕخُػخص حٌـِحث١ش حٌّظؼٍمش رلّخ٠ش حٌز١جش ،ك١غ أػزظض حإلكظخث١خص حٌّٕـِس ٕٓش  4779أْ
حٌّٕخُػخص حٌـِحث١ش حٌز١ج١ش ال طلظً اال ٔٔزش ِ ِٓ %1ـّٛع حٌِٕحػخص حٌـِحث١ش ،وّخ أْ حٌمؼخء حٌـِحثٚ ٟف ٟطؼخٍِٗ ِغ ٌٖ٘
حٌمؼخ٠خ ف ٛٙال ٠ظيٍ أكىخَ ٍىػ١ش ٚأّخ ِ٘ ٟـَى غَحِخص ِخٌ١ش رٔ١طشde simple amandes .
 patrick mistretta َٜ٠ٚأْ ِّٙش حٌمخػ ٟطزي ٚطؼزش ف١ِ ٟيحْ حٌلّخ٠ش حٌـِحث١ش ٌٍز١جش ٌ٘ٚح رٔزذ حٌظشَ٠غ حٌز١ج ٟف ٟكي ًحطٗ
ٌّخ ٠ؼَفٗ ِٓ طشؼذ ٚػيَ حٌٛكيس ،حٌٌ ٞؿؼٍٗ ٠ى ْٛغِ َ١ؼَٚف ٚغِ َ١طزك ِٓ ؽَف حٌمؼخء حٌـِحثَ٠ٚ0ٟؿغ حٌظطز١ك حٌٍُٔ١
ٌٍظشَ٠غ حٌـِحث ٟحٌز١جِ ٟظٛلف ػٍ ٝوفخءس حٌمخػٚ ،ٟا٘ظّخِٗ كّخ٠ش حٌز١جش.
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الخاتمة
استعرضنا في ىذا البحث مفيوـ البيئة وتطور التشريعات المتعمقة بيا وصور الحماية القانونية لمبيئة ،وتبيف لنا
أف الفقو والقانوف لـ يتمكنا مف وضع تعريؼ شامؿ لمبيئة ،حيث اختمؼ ذلؾ مف حيث الزاوية التي ينظر مف
خبلليا لمبيئة ،وحاولنا ربط الجانب العممي بالجانب القانوني التطبيقي.

ونظ اًر لعدـ القدرة عمى الفصؿ بيف اإلنساف والبيئة ،فقد حاولنا في ىذا البحث توضيح طبيعة العبلقة بيف

اإلنساف والبيئة ،وبينا أف اإلنساف ىو العامؿ الرئيسي في المحافظة عمى البيئة ،لذا البد مف السعي لتطوير
سموكاتو مف خبلؿ التوعية ،والقضاء عمى بعض العوامؿ األخرى التي مف شأنيا زيادة تفاقـ المشكمة كالفقر،
والجيؿ وضعؼ التشريعات ،وجيؿ اإلدارة لممشاكؿ البيئية وغيرىا.

ولتدارؾ األمر أعد المشرع الجزائري عدة قوانيف ييدؼ مف خبلليا حماية البيئة والحفاظ عمييا متخذاً بعيف

االعتبار ضرورة النمو االقتصادي ،إال أف ازدواجية ىذه القوانيف وتشغيميا ،وامتيازىا بالطابع التقني جعميا صعبة
التطبيؽ مف طرؼ اإلدارة والقضاء.

ولقد حدد المشرع في قانوف البيئة  29/99ميمة سنتيف لصدور المراسيـ التنظيمية ،إال أنو ورغـ فوات ىذا األجؿ
لـ تصدر ىذه المراسيـ ،مما يجعمنا أماـ فراغ قانوني ،والذي سوؼ يؤدي حتماً إلى تعقيد ميمة اإلدارة والقضاء
في تأدية دورىما في حماية البيئة.

كما ارتأينا البحث في اإلطار القانوني لئلدارة البيئية في مصر ،بتناوؿ الجياز اإلداري المركزي والمحمي،

ووجدنا أف غالبية و ازرات الدولة عمى صمة فعمية بالبيئة مف خبلؿ إعطاءىا بعض االختصاصات بموجب قوانيف
خاصة ،األمر الذي خمؽ مشكمة تتمثؿ في تحديد الجية ذات االختصاص في ظؿ ىذا الواقع التشريعي ،وقد

تدخؿ ىذه الجيات مع بعض في حالة تنازع إيجابي أو سمبي واألخطر مف ىذا وذاؾ أف تعتمد كؿ جية عمى
األخرى ،وبالنتيجة فالبيئة ىي التي تدفع الثمف.

وحاولنا في ىذا البحث التركيز عمى دور الجمعيات في مجاؿ حماية البيئة ،في الوقت الذي تـ فيو تجاىؿ دورىا
في التشريعات البيئية القديمة ،لذلؾ كاف البد مف إعطاءىا دورىا الحقيقي ،كالسماح ليا بتحريؾ الدعوى
العمومية في الجرائـ التي يكوف فييا االعتداء عمى البيئة صارخاً.

وفي إطار تقييمنا لمتشريعات البيئية الموجودة ،تبيف لنا أف ىناؾ تشابكاً وتعدداً في االختصاصات والعقوبات،

واإلج ارءات والبعض تجاوزه الزمف والبعض تعرض لمعديد مف التعديبلت ،األمر الذي خمؽ ارتباكا لدى القاضي
والباحث ،وكؿ مف لو صمة بيذه التشريعات في التعامؿ معيا وتطبيقيا.

وقد حاولنا تسميط الضوء عمى صور الحماية القانونية لمبيئة كالضبط اإلداري والحماية المدنية والجزائية ،ووجدنا
أف اإلدارة لما تتمتع بو مف سمطات في منح التراخيص ومنع األفراد مف القياـ ببعض النشاطات التي ترى فيو
مساس بالبيئة ،فيي بذلؾ تمعب دو اًر أساسياً ووقائياً في حماية البيئة.

وبالنظر إلى الفمسفة التي تبنى عمييا التشريعات البيئية ،فيبلحظ أنيا أوكمت ميمة حماية البيئة لئلدارة بالدرجة
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األولى لما تتمتع بو مف صبلحيات السمطة العامة وسمطات الضبط اإلداري ،ثـ بدرجة ثانية إلى القضاء ،ىذا ما
يفسر قمة األحكاـ والق اررات القضائية في مجاؿ حماية البيئة.

وأما بالنسبة لمحماية المدنية ،فقد وجدنا أف المشرع الجزائري لـ يشر إلييا في قانوف المدني ،ولـ يشر إلييا في
القوانيف األخرى ،مما أدى بنا إلى إيجاد صعوبات في تحديد أساس المسؤولية المدنية عف األضرار البيئية.

وقد عرفنا طرؽ التعويض ،كالتعويض النقدي الذي يقصد منو جبر الضرر في الحالة التي ال يمكف فييا إعادة

الحاؿ إلى ما كاف عميو مف قبؿ ،وفي مجاؿ الضرر البيئي فضمنا استخداـ أسموب التعويض العيني كمما أمكف
ذلؾ ،ألف بعض األمور ال يمكف تعويضيا بالماؿ.

أما بالنسبة لمحماية الجزائية ،التي تيدؼ إلى تحقيؽ الردع فقد وجدنا أف الجريمة البيئية كغيرىا مف الجرائـ
تحتاج إلى توفر أركاف الجريمة كالركف الشرعي والركف المادي والمعنوي ،واف كانت الجرائـ البيئية تمتاز بضعؼ
ركنيا المعنوي ،ذلؾ أف وقوع السموؾ اإلجرامي وحده يؤدي إلى المساس بالبيئة دوف النظر إلى إرادة مرتكبيا.
كما تطرقنا إلى كيفية المتابعة الجزائية عف الجرائـ البيئية و إلى بعض العقوبات المقررة ليا ،إال أنو ونظ ار

لنقص تأىيؿ القضاة وضعؼ اإلدارة في ىذا المجاؿ وتعدد القوانيف الخاصة المتعمقة بالبيئة جعؿ ميمة القضاء
صعبة في الوقوؼ أماـ الجرائـ البيئية.

ليذا نرى أنو لضرورة تفعيؿ التشريعات البيئية البد األخذ بعيف االعتبار النقاط التالية:

1وجود تشريعات بيئية منسجمة ومتناسقة وغير متناقضة فيما بينيا ،وممكنة التطبيؽ عمى أرضالواقع ،وتبلفيا لمتعدد في النصوص القانونية ندعو إلى إيجاد تشريع بيئي موحد يكوف لو األولوية في التطبيؽ،

والذي يقوـ بتوزيع االختصاص بيف كافة الجيات ذات العبلقة بالبيئة لكي تتحمؿ كؿ جية مسؤوليتيا ،وأف تنشأ
بموجب ىذا التشريع مؤسسة مؤىمة ذات استقبللية مالية وادارية ،يراعى في عمميا الحياد والموضوعية ،تستطيع
الموازنة بيف البيئة والتنمية والمصمحة االقتصادية.

2وجود إدارة قوية وصارمة في تطبيؽ التشريعات البيئية دوف األخذ باالعتبارات األخرى سوىحماية البيئة.

3-قضاء صارـ وردعي في تطبيؽ القوانيف المتعمقة بحماية البيئة ،وذلؾ بتوفير قضاة مؤىميف

ومتخصصيف لمنظر في القضايا البيئية بصورتييا المدنية و الجزائية ،وأف تأخذ القضايا البيئية طابع االستعجاؿ
لمتمكف مف ضبط األضرار البيئية.

4توعية األفراد بضرورة الحفاظ عمى البيئة ،كوف وجود تشريعات بيئية وادارة منظمة ،وقضاء صارـ غير كافيوحده لموقوؼ أماـ األخطار البيئة ،إذا لـ يتـ تحسيس األفراد وتوعيتيـ وتدعيـ دور الجمعيات في مجاؿ البيئة.
La protection de l’environnement est un symbole de civisme.
ونخمص في نياية ىذا البحث إلى القوؿ أف تحقيؽ حماية البيئة والمحافظة عمييا يتحقؽ بتطبيؽ المعادلة التالية:
تشريعات بيئية منسجمة  +إدارة صارمة في تطبيؽ التشريعات البيئية  +قضاء ناجز وفعاؿ في مواجية
المنازعات و الجرائـ البيئية  +توعية األفراد بضرورة الحفاظ عمى البيئة.
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25قانوف رقـ  21/91المؤرخ في  98سبتمبر  1991والمتعمؽ بقانوف المياه.ب-المراسيـ:
1-المرسوـ الرئاسي رقـ  199/44المؤرخ في  91نوفمبر  2744المتضمف اختصاصات أسبلؾ

المفتشيف المكمفيف بحماية البيئة وتنظيميا وعمميا.

2-المرسوـ الرئاسي رقـ  92/71المؤرخ في  91جانفي  2771المتعمؽ بتعييف أعضاء الحكومة.

3المرسوـ التنفيذي رقـ  94/79المؤرخ في  19فيفري  2779والمتعمؽ بدراسات التأثير في البيئة.4المرسوـ التنفيذي رقـ  997/74المؤرخ في  99نوفمبر  2774الذي يضبط التنظيـ الذي يطبؽعمى المنشآت المصنفة ويحدد قائمتيا.

5-المرسوـ التنفيذي رقـ  191/74المؤرخ في  21سبتمبر  2774المؤىؿ لمموظفيف لتمثيؿ اإلدارة

المكمفة بالبيئة أماـ العدالة.

6-المرسوـ التنفيذي رقـ  119/77المؤرخ في  99نوفمبر  2777المتضمف تشكيمة لجنة حراسة

ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيميا وسيرىا.
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7المرسوـ التنفيذي رقـ  94/92المؤرخ في  99جانفي  1992المحدد لصبلحيات وزير تييئة اإلقميـوالبيئة.

8-المرسوـ التنفيذي رقـ  97/92المؤرخ في  99جانفي  1992المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية

وو ازرة تييئة اإلقميـ والبيئة.

9-المرسوـ التنفيذي رقـ  221/91المؤرخ في  99أفريؿ  1991والمتضمف إنشاء المرصد الوطني

لمبيئة والتنمية المستدامة.

10-المرسوـ التنفيذي رقـ  291/91المؤرخ في  19ماي  1991المحدد إلختصاصات الوكالة

الوطنية لمنفايات ،تشكيميا وكيفية عمميا.

11المرسوـ التنفيذي رقـ  879/99المؤرخ في  29ديسمبر  1999المعدؿ والمتمـ لممرسوـ التنفيذي96/59المؤرخ في  19جانفي  2771والمتضمف المفتشية العامة لمبيئة وتنظيـ عمميا.

تـ بحمد اهلل،،
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