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 لجنت املناقشت:

 فتالص الجامعت ألاصليت الدرحت العلميت قبـــــــــــــم واللـــــــــالاس

 مخلـــــــــــــــوفي عبـــــــــــــــد الو ــــــــــــــــا 

 

 أ –محاضـــــــــــــر أســـــــــــــتاذ 

 

 1-حامعــــــــــــــــــــــت باتنــــــــــــــــــــــت

 
 ـــــاــــــــــــــــــــــــــرئيس

 زرارة صالـــــــــــــــــحي الواســــــــــــــــعت

 

 أســـتاذ التعلـــيم العـــالي

 

 1-حامعــــــــــــــــــــــت باتنــــــــــــــــــــــت

 
 مقـــــررامشرفا و 

 بوضــــــــــــــياف عبــــــــــــــد الــــــــــــــرزاق

 

 أســـتاذ التعلـــيم العـــالي

 

 2-ســــــــــطي حامعــــــــــت 

 

 عضوا مناقشا

 لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب حور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

 التعلـــيم العـــالي أســـتاذ

 

 بســـــــــــــــــــــــ رةحامعـــــــــــــــــــــــت 

 

 عضوا مناقشا

 بـــــــــــــــــــــــــــــ  حملـــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــامي

 

 أ –محاضـــــــــــــر أســـــــــــــتاذ 

 

 قســــــــــــنطينتحامعــــــــــــت 

 

 عضوا مناقشا

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي ميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

 

 أ –محاضـــــــــــــر أســـــــــــــتاذ 

 

 1-حامعــــــــــــــــــــــت باتنــــــــــــــــــــــت

 

 عضوا مناقشا

 2112-2112السنت الجامعيت: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  



 

 شكر وعرفان
 عٌَو ًتسدٌده،عهٍنا إمتاو ىرا انثحث تاهلل تعد أٌ َيٍّ 

ال ٌسعنا إاّل أٌ حنًـــده ًَشكــسه عّص ًجّم، ًىٌ انغيّن احلًٍــــد عهى يا أسثـــغ عهٍنا يٍ َعًو، ًيا أيّده يٍ عٌٌ 

 ًتٌفٍك.

 دكتٌزج:ان االستاذج  عهى ىرا انثحث حاملشسف حً انفاضهتكًا أتمّدو تانشكس اجلصٌم إىل أستاذ

 اانغصٌس، ًيالحظاهت اانكسٌى، ًعهًي ايٍ ُخهميا ًعهى يا استفدَا يني –اهلل  احفظي – شزازج صاحلً انٌاسعح

 .انشدٌد عهى حسٍ انصٍاغـــح ًاإلتماٌ يف انعًـــم، فكــاٌ يكًـــّال ننمصنا ااندلٍمح، ًحسصي

كًا اتمدو جبصٌم انشكس نألساترج أعضاء جلنح املنالشح انرٌٍ نثٌا اندعٌج ًلثهٌا ينالشح ىرا انعًم 

 ع.املتٌاض

كًا َشكس كّم يٍ ساىى يف إجناش ىرا انثحث يٍ انرٌٍ أيّدًَا تٍد انعٌٌ ًانتأٌٍد، سٌاء تكالو 

طٍّة يشّجع، أً تتسيٍم احلصٌل عهى انكتة ًاملساجـع، أً تتعّيـــد إخــساج ىرا انثحــث تانكتاتح ًاننسخ، 

ى، ييًا أًتً يٍ عثازاخ انشكس فيــؤالء مجٍعــًا ٌضٍك املمــاو عٍ تعدادىى، ًٌعجص انهساٌ عٍ كفائي

 صاء.ــح ًاجلــًانثناء، فاهلل ٌتٌاّلىى تاملثٌت

 1-جبايعح تاتنحًإىل األسسج اجلايعٍح 

 اندكتٌز عثدانٌىاب خمهٌيف  ًانعهٌو انسٍاسٍح ًأخص تانركس انسٍد عًٍد كهٍح احلمٌق

 اليتناٌ، ًخانص انتمدٌس.فهكّم ىؤالء يّنً جصٌم انشكس، ًًافس اًاندكتٌز يٍهٌد تٍ عثد انعصٌص ، 

 ًيا عند اهلل خري ًأتمى، ًإَّو ال ٌضٍع أجس احملسنني.

 

 



 

 داءـــإه
 أٌإىل ًانداّي انعصٌصٌٍ.. تّسًا هبًا ًًالًء هلًا، فهيًا يّنً حمّثًح، ًدعاًء 

 ﴾ غرًياً َصاٍََِتَّا َزكًَ اًَُْيزّتً ازمَح﴿

 شًجيت ًأتنائً حمًد ًٌامسنيإىل 

 ٍع أفساد أسستً..، ًمجأخيت ًاخٌتً 

  .ىرا انعًمإىل مجٍع أصدلائً انرٌٍ كاٌَا عًٌَا يل، تشجًٍعا، ًتسّلًثا إلمتاو 

إىل كّم يسهى غٌٍز عهى دٌنو، زاضًٍا تاهلل زًتا، ًتاإلسالو دًٌنا ًينياًجا، ًمبحًّد 

 َثًٍّا ًزسٌاًل ًلدًج، ًتانمسآٌ َرباسًا ًدنٍاًل.

    

 وليد
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 الحقػكؽ كػؿ يحػكم الػذم فيػك ،نطاقا أكسعياك  العينية الحقكؽ أىـ مف الممكية حؽ يعتبر
 حقػػػو اسػػػتعماؿ لػػػو تتػػػي  لممالػػػؾ كاسػػػعة سػػػمطات مػػػف يمنحػػػو لمػػػا يسػػػتهرقيا،ك  األخػػػرل العينيػػػة

 يريد. الذم الكجو عمى فيو التصرؼك  واستهبللك 
 مميػزة نايػةع الحػؽ ىػذا إعطػا  عمػى العصػكر عمػى مػر التشريعات كؿ اىتمت فقد لذلؾ

 يميػػؿ داامػػا اإلنسػػاف أف إذ البشػػرية الػػن س فػػ  غريػػزة أكال هاعتبػػار ب حمايتػػوك  تنظيمػػو حيػػث مػػف
 كػػذلؾك  ،المجتمػػ ك  ال ػػرد حاجػػات تمبيػػةك  لتحقيػػؽ كسػػيمة ألنػػو ثانيػػاك  ،التممػػؾالكسػػب ك  حػػب إلػػى
   المياديف. شتى ف  الشاممة تنميتيا تحقيؽ ف  الدكؿ عمى تعتمد أساسية ركيزة هاعتبار ب

لػىك  مكضػكعوإلػى  بػالنظر بػو المشػرع اىتمػاـ مػدلك  الممكيػة حػؽ أىميػة تتبايفك   الجيػة ا 
 عينػػ  بحػػؽأك  بعقػػار الممكيػػة حػػؽ ارتػػبط كممػػا بػػو االىتمػػاـك  أىميتػػو زدادفتػػ ،بيػػا يػػرتبط التػػ 

 .لو مالكة بص تيا الحؽ ىذا إلييا رج  اإذ الدكلة بشخص ارتبطأك  آخر، عقارم
 لمػػا بػػو، المشػػرع اىتمػاـ مػػدلك  أىميتػػو فػ  يزيػػد اإذ بالدكلػػة اريػةالعق الممكيػػة حػػؽ فارتبػاط

 ،مقتصػػاداال جانبيػػا  فػػ سػػيما لمػػببلد الشػػاممة التنميػػة إحػػداث فػػ  بػػارز دكر مػػف العقػػار يمعبػػو
 الحمايػة بسػط ألجػؿ المؤسسػاتيةأك  القانكنيػة سػكا  المتاحة الكسااؿ بكؿك  حاكؿي المشرع فنجد

 عمى حد سكا . اإلدارةأك  األفراد تتعديا مف مبلؾاأل يذهل البلزمة
 المشػرع حػاكؿ التػ  العمكميػة الكطنية مبلؾاأل بيف مف تعتبر الهابية لعقاريةا مبلؾاأل ك
 خػرلاأل القػكانيف فػ أك  الهابػات قػانكف فػ  سػكا  متماسػكة، قانكنيػة ترسانة خبلؿ مف تنظيميا

 .غيرىماك  العقارم التكجيو قانكفك  الكطنية مبلؾاأل كقانكف صمة،ال ذات
 خاصػػػة أمػػػبلؾ أصػػػناؼ، ثبلثػػػةإلػػػى  العقاريػػػة مػػػبلؾاأل(1)الجزااػػػرم كلقػػػد صػػػنؼ الدسػػػتكر

 الكطنيػة مػبلؾاأل قػانكفك  العقػارم التكجيػو قػانكف بمكجب ككض  كق ية، أمبلؾك  كطنية أمبلؾك 
 .العمكمية الكطنية مبلؾاأل خانة ف  الهابية مبلؾاأل

 الكطنيػة مػبلؾاأل ضػمف الهابيػة العقاريػة مػبلؾؤلل المشرع الجزاارم تصنيؼ ببس كيعكد
 قػػانكن  كجػكد مػف البػد بػؿ كحػده يك ػػ  ال مػبلؾاأل ليػذه المػادم الكجػكد باعتبػار أف  العمكميػة

                                                           
(1)

المعدؿ  =@@89/8/<7المؤرخ ف   ?:;/=@م الصادر بالمرسـك الرااس  دستكر الجزاار مف ال ?8أنظر نص المادة -
 .=@@8 لسنة =<، جريدة رسمية عدد=@@8لسنة كالمتمـ، 
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 الحمايػة فيربتػك  تتك ػؿ صػارمة مؤسسػاتيةك  قانكنيػة آليػات بكضػ  إال يتػتتى ال خيػراأل ىذا ،ليا
 كأ كقاايػػػة قبميػػػة قانكنيػػػة حمايػػػة سػػػطبفػػػ   سػػػكا  تجمػػػى ذلػػػؾ ،مػػػبلؾاأل ليػػػذه البلزمػػػة القانكنيػػػة
 ليا. بعدية عبلجية

   :وعــــالموض ةـــأهمي
إف مكضػػػكع الحمايػػػة القانكنيػػػة لمممكيػػػة العقاريػػػة الهابيػػػة يعػػػد مػػػف المكضػػػكعات القديمػػػة 
الجديدة المتجددة، كذلؾ الرتباطو بمكضكع العقار الهاب  كالػذم كػاف كال يػزاؿ مكضػكع اىتمػاـ 

عمى مستكل العصكر، ألىميتو كارتباطو بال رد كالمجتمػ  ارتباطػا كثيقػا، الكثير مف التشريعات 
 .تطكرىاك  ؽ تنميتياباعتباره مف األسس الت  تحق كحتى باقتصاد الدكؿ

 األىميػػػة بػػػال  مكضػػػكع الهابيػػػة العقاريػػػة لمممكيػػػة القانكنيػػػة الحمايػػػة مكضػػػكع أف الشػػػؾك 
 بكميػػػػا تقػػػاس ال الهابيػػػػة العقاريػػػة الممكيػػػػة ىػػػذه أىميػػػػةك  قيمػػػة ألف األصػػػػعدة، مػػػف كثيػػػػر عمػػػى

 الجزااػر ف  الهابية العقارية مبلؾاأل أف فرغـ بيا، المنكطة الحماية بقدر تقاس بؿ مساحتيا،ك 
بحمايػػة  مػػبلؾاأل ىػػذه طتحػػ لػػـ إذا شػػياا يعنػػ  ال ذلػػؾ أف إال ،(1)اليكتػػارات مبليػػيف عمػػى تتربػػ 

يػدرأ عنيػا ك  ة الهابيػة كينمييػاخاصة تتجمى فػ  كضػ  إطػار قػانكن  كاضػ  كشػامؿ يػثمف الثػرك 
 كؿ أشكاؿ التعدم الكاق  عمييا.

 جكانب: عدة مف الهابية العقارية  مممكيةدراسة مكضكع الحماية القانكنية ل أىمية تبرزك 
 ثػػرم كج بيكلػػ تنػػكع إيجػػاد فػػ  يسػػاىـ لهابيػػةا مػػبلؾاأل حمايػػة فػػ ف البياػػ  الجانػػب فمػػف

 تمطيػػػؼ فػػػ  يسػػػاىـ كػػػذلؾك  غيرىػػػا،ك  الطيػػػكرك  تالحيكانػػػاك  النباتػػػاتك  شػػػجاراأل بمختمػػػؼ غنػػػ ك 
 بالخصػكصك  الحيػة الكاانػات لكػؿ صػحيةك   ػةنظي بياػة تػكفير مػ  الماايػة، الػدكرة تنظيـك  الجك

 المجتم . راة الهابة يقاؿ كماك  ألنو ،اإلنساف
مػػف الجانػػب االقتصػػادم فػػ ف حمايػػة األمػػبلؾ الهابيػػة يسػػاىـ فػػ  تقكيػػة كتكسػػي  اإلنتػػاج ك 

ؤدم كظي ػػة طاقكيػػة كعم يػػة كرعكيػػة ال غنػػى عنيػػا بالنسػػبة لشػػريحة ىامػػة مػػف الهػػابكم الػػذم يػػ
المجتمػػ ، كمػػا يسػػاىـ إنتػػاج الخشػػب كال مػػيف كاألعشػػاب الطبيػػة كالتكابػػؿ كغيرىػػا فػػ  خمػػؽ ثػػركة 
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مشار إليو ف : مميكف ىكتار،  >7ف الممكية العقارية الهابية ف  الجزاار تعادؿ مساحتيا أتشير بعض اإلحصاايات إلى -
 .:8، ص9789ة لمطباعة كالنشر، الجزاار، مكسى بكدىاف، النظاـ القانكن  لؤلمبلؾ الهابية ف  الجزاار، دار األم
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مػػف مصػػادر إمػػدادات  %<9إلػػى أف  (1)اقتصػػادية كتجاريػػة ىامػػة، كقػػد اشػػارت دراسػػات حديثػػة
 حطب.الطاقة ف  إفريقيا مستمدة مف ال

 جمػػبك  السػػياحة دعػػـ فػػ  كثيػػرا يسػػاىـ الهابيػػة مػػبلؾاأل حمايػػة فػػ ف ،اإلطػػار ن ػػس فػػ ك 
 خاصػة ،متنكعػةك  كثيػرة خيػرات مف بو تجكد ماك  الطبيعية الخبلبة رىاظانبم لبلستمتاع السكاح

 كالجزاار. شاسعة غابية مساحات عمى تحكز الت  الدكؿ ف 
 اآلفػػػػاتك  الحرااػػػػؽ مػػػػف سػػػػيما هابيػػػػةال مػػػػبلؾاأل حمايػػػػة فػػػػ ف  جتمػػػػاعاال جانػػػػبال مػػػػفك 

 ال قيػػػرة الطبقػػػة خاصػػة لمهابػػػات المجػػاكريف األريػػػاؼ سػػػكاف مػػف كبيػػػرة طبقػػة يجعػػػؿ األمػػراضك 
 الطمتنينػػة،ك  نػػساأل مػػف فييػػا يجػػدكف لمػػا ىػػذاك  ،لممػػدف النػػزكح عمػػى فييػػا البقػػا  يػػؤثركف مػػنيـ
 شػػػيدلت خشػػػب مػػف ليػػػـ تػػكفره مػػػا مػػ  ،مػػػنيـ لمكثيػػػر اسػػتثمارك  رزؽ دمػػػكر  ىػػااعتبار  عػػػف ناىيػػؾ

 مصػػػادر عػػػف لبعػػػدىا االسػػػتجماـك  لمراحػػػة آمنػػػا مػػػبلذا الهابيػػػة مػػػبلؾاأل كمػػػا تعتبػػػر .المسػػػاكف
 الصخب.ك  الضجيج
 الموضوع: اختيار سبابأ

 أف إال الهابيػػة، العقاريػػة الممكيػػة مكضػػكع يكتسػػييا التػػ  الكبيػػرة األىميػػة مػػف الػػرغـ عمػػى
كقػد  تنعػدـ، تكػاد فيػو القانكنيػة االكاديميػة اسػاتالدر  أفك  بؿ جدا، قميمكف المجاؿ بيذا الميتميف

 المكتبػػػة فػػػ  جديػػػدة لبنػػػة كضػػػ  فػػػ  أكفػػػؽ لعمػػ  ،فػػػ  ىػػػذا المكضػػػكع البحػػػثإلػػػى  دفعنػػ  ذلػػػؾ
 المجاؿ. ىذاالميمتيف ف  ك  االكاديمييف الباحثيف إفادة ف  اليسير بالش   لكك  تساىـ القانكنية

التنبيػو إلػى الخطػر الكبيػر  كع ىكمبحث ف  ىذا المكضالت  دفعتن  ل سباباأل مف كذلؾ
ات السػػمبية التػػ  تبػدر سػػكا  مػػف الهابيػة مػػف شػػتى التصػرفالعقاريػػة  مػػبلؾصػػب  ييػدد األالػذم أ

ىػذه مػف ثػـ نشػر الػكع  القػانكن  المتمثػؿ فػ  ضػركرة المحافظػة عمػى ك  األفػراد، مف كأدارة اإل
 عمى المخال يف. ارمةعقكبات ص تسميط ذلؾ تحت طاامةك  عدـ المساس بيا،ك  الثركة اليامة

                                                           
(1)

 .>8، ص ;978االمـ المتحدة ،  ،FAOحالة الهابات ف  العالـ، تقرير صادر عف منظمة االغذية كالزراعة، -
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 ة:ــالدراس دافـــأه

 الردعيػػةك  منيػػا الكقاايػػة ،القانكنيػػة اآلليػػات مختمػػؼحػػكؿ  تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى البحػػث
سػػػكا  مػػػا تضػػػمنو  الهابيػػػة، العقاريػػػة مػػػبلؾاأل حمايػػػة ألجػػػؿ الجزااػػػرم المشػػػرع التػػػ  كضػػػعياك 

89/;?القػػػانكف 
لبسػػػط ر القػػػانكن  األساسػػػ  المتضػػػمف النظػػػاـ العػػػاـ لمهابػػػات باعتبػػػاره اإلطػػػا 1

التػػ  تناكلػػت أيضػػا  ، أك مػػا تضػػمنتو بعػػض القػػكانيف األخػػرلالهابيػػة مػػبلؾالحمايػػة القانكنيػػة لؤل
87/:7كالقػػانكف  العقاريػػة خصكصػػا، مػػبلؾاألك  الكطنيػػة عمكمػػا مػػبلؾمايػػة األح

المتضػػمف ( 2)
7:/7@كػذلؾ القػانكف ك  المستدامة التنميةطار البياة ف  إحماية 

 الكطنيػة مػبلؾاأل المتضػمف(3)
 نيف.غيرىما مف القكاك 

 عمػػى أرض الكاقػػ ، القانكنيػػة اآلليػػات ىػػذه تجسػػيدك  تطبيػػؽ مػػدل عمػػى الكقػػكؼ ثانيػػا ثػػـ 
سػكا   الهابيػة العقاريػة مػبلؾاأل عمػى المتكررة اليكمية لبلنتياكات حد كض  ف  فعاليتيا مدلك 

 اإلدارة.أك  فراداأل ؿقب مف
 البحث: صعوبات

 المتخصصػة المراج  قمة ى  البحث ىذا إعداد بصدد أناك  كاجيتن   الت الصعكبات إف
 الهػػاب  العقػػار مجػػاؿ فػػ  العمميػػة فالمػػادة اإلطػػبلؽ، عمػػى نػػدرتيا ، إف لػػـ أقػػؿالمجػػاؿ ىػػذا فػػ 

 مبلؾاألبػ تتعمػؽ عامػة مراجػ  فػ  أبحث جعمن  بؿ الميمة، عم  صعب ما ىذا جدا، شحيحة
نماك  الهاب  قاربالع عبلقة أخرل لياأك  عمكما الكطنية  التقن . جانبو ف  ا 
 المراجػ  بعض عمى لبلعتماد دفعن  الهاب  بالعقار المتعمقة القانكنية المراج  ندرة لعؿك 
 مػػف كػػذلؾك  باتنػػة لكاليػػة الهابػػات مديريػػة مػػف عمييػػا تحصػػمت التػػ ك  بالهابػػات الخاصػػة التقنيػػة

                                                           
(1)

، 1984لسنة  26المتضمف النظاـ العاـ لمهابات، جريدة رسمية عدد  23/06/1984المؤرخ ف   84/12القانكف -
 .1991، لسنة 62، جريدة رسمية عدد02/12/1991المؤرخ ف   91/20قانكف المعدؿ كالمتمـ بال

(2)
، 43المتعمؽ بحماية البياة ف  إطار التنمية المستدامة، جريدة رسمية عدد  19/07/2003المؤرخ ف   03/10القانكف-

 .2003لسنة 
(3)

، لسنة 52المتمـ، جريدة رسمية عدد المتعمؽ باألمبلؾ الكطنية المعدؿ ك  01/12/1990المؤرخ ف   90/30القانكف -
1990. 
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 الػػذم المراجػػ  فػػراغ سػػد فػػ  ريػػالكب ال ضػػؿ ليػػا كػػاف التػػ ك  بباتنػػة، لمهابػػات الكطنيػػة المدرسػػة
 نا بصدد إعداد ىذا البحث.أك  كاجيتو

 السابقة: الدراسات
فػػ  ك  الحمايػػة القانكنيػػة لمممكيػػة العقاريػػة الهابيػػة مجػػاؿ فػػ  السػػابقة الدراسػػات بخصػػكص

 فػػ  أجريتػػو الػػذم البحػػث بعػػدف، جػػدا قميمػػة فيػػ  بصػػ ة عامػػة الجزااػػر فػػ  الهػػاب  العقػػارمجػػاؿ 
عػػددا محػػدكدا جػػدا  كجػػدت فالػكط جامعػػات بعػػض مسػػتكل عمػى القانكنيػػة المكتبػػات مػػف العديػد

حمايتيػػػا فػػػ  التشػػػري  المكريتػػػان  مػػػف ك  بعنػػػكاف الهابػػػات رسػػػالة ، منيػػػامػػػف رسػػػااؿ الماجيسػػػتير
كالتػ   ،9778الت  نكقشت بكميػة الحقػكؽ جامعػة البميػدة سػنة ك  إعداد الطالب كلد محمد يكب،

المؤسسػاتية المتاحػة بمكجػب التشػري  المكريتػان  ك  انكنيػةتناكؿ فييا الباحث مختمؼ اآلليػات الق
 لحماية الهابات، أيف ركز الباحث عمى حمايػة الهابػة بكػؿ مككناتيػا باعتبارىػا ثػركة اقتصػادية،

 .شاس  ساسا عمى كعا  عقارما عقارية تنصب أمبلكباعتبارىا أليس ك 
التػػ  نكقشػػت ك  كريمػػة،كػػذلؾ رسػػالة بعنػػكاف تسػػيير الهابػػات مػػف إعػػداد الطالبػػة أكشػػاف ك  

فكانػػػػت دراسػػػة الباحثػػػة متمحػػػػكرة حػػػكؿ الجانػػػػب  ،?977بكميػػػة الحقػػػكؽ جامعػػػػة الجزااػػػر سػػػنة 
كػػذلؾ ك  المحمػػ ،ك  المتمثػػؿ فػػ  إدارة الهابػات عمػػى المسػػتكل المركػزمك  الييكمػ  لتسػػيير الهابػات

ف الدراسػػػػػػة قػػػػػػد غمػػػػػػب عمييػػػػػػا الجانػػػػػػب الييكمػػػػػػ  لحمايػػػػػػة الهابػػػػػػات، أم أ دخمػػػػػػةاليياػػػػػػات المت
 مؤسسات .ال

لػػدل محافظػػة الهابػػات لمكافحػػة التصػػحر كاليػػة  تصػػاؿآليػػات االكػػذلؾ رسػػالة بعنػػكاف ك  
ة الحقػػكؽ جامعػػة الجزااػػر التػػ  نكقشػػت بكميػػك  ا، مػػف إعػػداد الطالػػب نػػش عػػزكزالمسػػيمة نمكذجػػ

آليات اإلتصاؿ المعتمدة مف طرؼ محافظة الهابات بالمسػيمة  ، أيف تناكؿ الباحث9789سنة 
تنسػػيؽ عمميػػة الك ر كالمتمثمػػة فػػ  المطكيػػات كاإلتصػػاؿ الشخصػػ  كالممتقيػػات، لمكافحػػة التصػػح

  . ىذا المجاؿ مف جمعيات كمؤسسات كأفرادف  بيف مختمؼ الجيات ال اعمة 
نكنيػػػة لمممكيػػػة العقاريػػػة أمػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بتطركحػػػات الػػػدكتكراه التػػػ  تناكلػػػت الحمايػػػة القا

لهابيػػػة بصػػػ ة عامػػػة، فػػػ نن  لػػػـ أجػػػد أم اطركحػػػة  العقاريػػػة ا مػػػبلؾك التػػػ  تناكلػػػت األالهابيػػػة أ
بحمايػة إمػا  تتعمػؽ القريبػة مػف ىػذا المكضػكعك  المكجػكدة بحػاثكػؿ األك  تناكلت ىػذا المكضػكع،
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لقػػد اعتمػػدت عمػػى بعػػض منيػػا ك  ىػػ  كثيػػرة جػػدا،ك  ،بحمايػػة البياػػةأك  الكطنيػػة عمكمػػا مػػبلؾاأل
 كمراج  ف  ىذا البحث.

 حث:ــالب ةــــإشكالي
 اسػػػة مكضػػػكع األمػػػبلؾ العقاريػػػة الهابيػػػة عمكمػػػا يثيػػػر عػػػدة اشػػػكاليات لػػػدل البػػػاحثيفإف در     

، لكػػف مكضػػكع االجتماعيػػةك  لقيمتيػػا االقتصػػاديةك  الميتمػػيف، كذلػػؾ نظػػرا ألىميػػة ىػػذه األمػػبلؾك 
أعقػد اإلشػكاليات التػ  قػد تثػار فػ  ىػذا الشػتف، ك  الحمايػة القانكنيػة لؤلمػبلؾ الهابيػة يطػرح أىػـ

 سػػػة الجانػػػب الحمػػػاا  ىػػػك الػػػذم يعطػػػ  كجػػػكدا قانكنيػػػا لممكضػػػكع محػػػؿ البحػػػثباعتبػػػار أف درا
 الذم يتماشى م  الكجكد المادم لو.ك 

 ك مف ثـ ارتتيت اف تككف إشكالية بحث  ىذا كاآلت :
 مـ كاآلليـات القاووويـة التـض وضـعلا المشـرع اليزاحـري لحمايـة اأمدى فعاليـة ما  -

 العقارية الغابية ؟
 :ى ك  ؽ عنيا بعض التساؤالت ال رعية سنحاكؿ اإلجابة عنيا أيضاىذه اإلشكالية تنبث

مػػبلؾ مػػا ىػػ  االليػػات القانكنيػػة المتاحػػة مػػف قبػػؿ المشػػرع الجزااػػرم ألجػػؿ حمايػػة األ -
 العقارية الهابية؟

مػػػا مػػػدل نجاعػػػة اآلليػػػات القانكنيػػػة الكقاايػػػة فػػػ  كضػػػ  إطػػػار حمػػػاا  قبمػػػ  لؤلمػػػبلؾ  -
 الهابية؟

م إلػػى كضػػ  إطػػار قػػانكن  عبلجػػ  لؤلمػػبلؾ العقاريػػة ىػػؿ أف لجػػك  المشػػرع الجزااػػر  -
الهابيػػػػة يعتبػػػػر اعترافػػػػا منػػػػو ب مكانيػػػػة عجػػػػز اآلليػػػػات القانكنيػػػػة الكقاايػػػػة عػػػػف تحقيػػػػؽ 

 أىدافيا.
 :حثــــالب جــمول

كلئلجابػػػػة عمػػػػى اإلشػػػػكالية المطركحػػػػة فػػػػ  ىػػػػذا البحػػػػث فقػػػػدمت اعتمػػػػدت عمػػػػى المػػػػنيج 
 افة إلى المنيج الكص  .، باإلضىك المنيج التحميم ك  ساس  لمبحثاأل
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 األفكػػػػار، فػػػػ  المنطقػػػػ  التسمسػػػػؿ عمػػػػى يرتكػػػػز الػػػػذم التحميمػػػػ  المػػػػنيج عمػػػػى فاعتمػػػػدت
 تحميػػػؿ خػػػبلؿ مػػػف ىػػػذا كػػػؿك  اسػػػتنتاجات،إلػػػى  الكصػػػكؿ ثػػػـ أكليػػػة معمكمػػػات مػػػف بػػػاالنطبلؽ
 بالمكضكع. المتعمقة القانكنية المكادك  النصكص
 الصػػػمة ذات الم ػػػاىيـ مػػػف ثيػػػرالك شػػػرحك  تكضػػػي  ألجػػػؿ فكظ تػػػو الكصػػػ   المػػػنيج أمػػػا

 المكضكع. فيـ القارئك  لمباحث تبسطك  تيسر الت ك  بالمكضكع،
 يسػػػبقيما بػػابيفإلػػى  البحػػػث ىػػذا أقسػػـ اف ارتتيػػت المطركحػػػة، اإلشػػكالية عمػػى لئلجابػػةك 
 كاآلت : ذلؾك  ،تمييدم فصؿ

 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــالغابي ةــــــــــــــــــــــــــــالعقاري ةـــــــــــــــــــــالممكي ةــــــــــــماهي دي:ــــالتملي لــــــالفص
  ـــــةــالحمايـــــــــــــــــة الوقاحيـــــــــــــة لمممكيـــــــــــة العقاريـــــــــــــــة الغابيــــــــ :اأول ابــــــــــــــــالب

ـــــــــــــــة لمممكيـــــــــــــــة  :اأول البـــــــــــــــاب ـــــــــــــــةالحمايـــــــــــــــة الع يي  العقاريـــــــــــــــة الغابي
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 خصااصػػياك  يػػاأنكاعك  م يكميػػا بيػػافك  الهابيػػة العقاريػػة الممكيػػة ماىيػػة عمػػى الكقػػكؼ قبػػؿ
 القػػانكف بػػو جػػا  لمػػا طبقػػا عػػاـ بكجػػو الممكيػػة حػػؽإلػػى  التطػػرؽ يجػػب بيػػا، المتعمقػػة األحكػػاـك 

 لمتشػػػريعات طبقػػػا خػػػاص بكجػػػو العقاريػػػة الممكيػػػة حػػػؽ تنػػػاكؿ ذلػػػؾ بعػػػد ثػػػـ الجزااػػػرم، المػػػدن 
>7/9@ القانكف سيما العقارية لمممكية الناظمة الخاصة

 العقارم. التكجيو المتضمف (1)
 بكجػػو العقاريػػة الممكيػػة حػػؽ كػػذلؾك  عػػاـ بكجػػو الممكيػػة حػػؽ مػػف بكػػؿ المقصػػكد تحديػػد إف
 حػػؽ ىػػ  ةخيػر األ ىػػذه أف اعتبػارب لهابيػػة،ا العقاريػة بالممكيػػة المقصػكد تحديػػد لنػا يتػػي  خػاص،
 البػاب مػف األكؿ ال صػؿ فػ  المػدن  القػانكف عمييػا نػص التػ  العامػة لؤلحكاـ تخض  لممالؾ،
 عقػػػار عمػػػى كارد الحػػػؽ ىػػػذا أف اعتبػػػارب كػػذلؾك  عػػػاـ، بكجػػػو الممكيػػػة لحػػػؽ المخصػػصك  األكؿ
   العقارية. مبلؾاأل ضمف يصنؼ الهابية الممكية أف ككف

 الممكيػػػة حػػػؽ تعريػػػؼ مبػػػرزيف عػػػاـ بكجػػػو الممكيػػػة حػػػؽ ال صػػػؿ ىػػػذا فػػػ  ؿسػػػنتناك  لػػػذلؾ
 خػػػاص، بكجػػػو العقاريػػػة الممكيػػػة حػػػؽ ثػػػـ (اأول المبحـــث) فػػػ  ذلػػػؾك  خصااصػػػوك  عناصػػػرهك 

 ذلػػؾ بعػػد ثػػـ (الثــاوض المبحــث) فػػ  ذلػػؾك  وأنكاعػػك  خصااصػػو بيػػافك  بالعقػػار المقصػػكد مبػػرزيف
 ليػا، تخضػ  الت  األحكاـك  أىميتياك  قكامياك  ةالقانكني طبيعتيا مبينيف الهابات، م يـك سنتناكؿ

 لمهابػات، العػاـ النظػاـ المتضػمف 89/;? القػانكف سػيما ليػا المنظمػة القانكنيػة لمنصػكص طبقا
 الثالث(. )المبحث ف  العقارم التكجيو المتضمف >7/9@ القانكف كذلؾك 

 :اأول المبحث
 ماهية حق الممكية بويه عام

 التػػػ  المسػػػااؿ أبػػػرز بػػػيف مػػػفك  نطاقػػػاك  العينيػػػة لحقػػػكؽا أكسػػػ  مػػػف الممكيػػػة حػػػؽ يعتبػػػر
 منػو تت ػرع الػذم األسػاس ىػك الحػؽ ىػذا أف اعتبػارب األصػمية، العينية الحقكؽ دراسة تتضمنيا

 المقارنػػة التشػػريعات جػػؿ عنيػػت فقػػد لػػذلؾ منػػو، حكاميػػاأ تسػػتمدك  األخػػرل العينيػػة الحقػػكؽ بقيػػة

                                                           
(1)

، المعػػدؿ 7@@8لسػػنة  @;المتضػػمف التكجيػػو العقػػارم، جريػػدة رسػػمية عػػدد  7@@89/8/?8المػػؤرخ فػػ   >7/9@القػػانكف -
 .>@@8، لسنة ;;، جريدة رسمية عدد >@@8/@7/>9المؤرخ ف   =9/>@كالمتمـ بمكجب األمر 
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 فيػػو بػيف لػػو مسػتقبل ابابػػ كضػ  إذ أحكامػػو، بػيف الػػذم ، الجزااػرم التشػػري  فييػا بمػػابيػذا الحػؽ 
 .(1)الممكية كسب أسبابك  عميو الكاردة القيكدك  حمايتو كسااؿك  نطاقو
 الشػػ   فييػػا يكػػكف التػػ ك  الم ػػرزة الممكيػػة ىػػ ك  العػػادم بكضػػعيا تكػػكف أف إمػػا الممكيػػةك 
 مػىع الحصكؿ مف تمكنو الت  السمطات ممارسة لصاحبو يخكؿ كاحد لشخص مممككا المادم

 ألكثػر مممككػا الحػؽ يكػكف بحيػث شػااعة الممكيػة تكػكف قػدك  ،(2)الحػؽ مزايػاك  الشػ   منػاف  كؿ
 .(3)منقسـ غير الشاا  الماؿ ف  حصتو ىك الشريؾ حؽ محؿ فيككف شخص، مف

 خصػااص ثػـ (اأول المطمـب) فػ  ذلؾك  تطكرهك  الممكية حؽ م يـكإلى  سنتطرؽ عميوك 
 الثاوض( مبالمط) ف  ذلؾك  عناصرهك  الممكية حؽ

 :اأولالمطمب 

 مفلوم حق الممكية وتطوره 
 الحقػكؽ أقػدـ فيػك األرض، كجو عمى كجكده منذ باإلنساف لصيقا حقا الممكية حؽ يعتبر

 ممػػبسك  متكػػؿ مػػف الحياتيػػة حاجياتػػو مختمػػؼ تمبيػػة ألجػػؿ مارسػػياك  اإلنسػػاف عرفيػػا التػػ  عمػػى
 غيرىا.ك  مشربك 

 تمثػؿ بسيطة ممكيات عمى يرد كاف إذ صكره، أبسط ف  نشتتو عند الممكية حؽ كاف فقد
 يتطػكر الحػؽ ىذا بدأ ثـ المتكل،ك  ا ذاله حاجة تمبية تتعدل ال الت ك  األكؿ اإلنساف احتياجات

 المتعددة. اإلنساف حاجات تزايدك  تطكر م  تماشيا مم ت بشكؿ
ــرع فػػ  ذلػػؾك  الممكيػػة حػػؽ م يػػـكإلػػى  سػػنتطرؽ منػػوك   حػػؽ تطػػكرك  نشػػتة ثػػـ (اأول )الف

   الثاوض(. )الفرع ف  ذلؾك  لممكيةا

                                                           
(1)

 .<:، صطالصمية، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية، د.س.تكفيؽ حسف فرج، الحقكؽ العينية ا-
(2)

  .<8، ص>@@8نبيؿ ابراىيـ سعد، الحقكؽ العينية األصمية، دار النيضة العربية، بيركت، -
(3)

عربيػػة عبػػد المػػنعـ فػػرج الصػػدة، الحقػػكؽ العينيػػة االصػػمية، دراسػػة فػػ  القػػانكف المبنػػان  كالقػػانكف المصػػرم، دار النيضػػة ال-
 .98، صطلمطباعة كالنشر، بيركت، د.س.
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 :اأولالفرع 
 مفلوم حق الممكية

 نطػػاؽإلػػى  بػػالنظر ذلػػؾك  الممكيػػة، حػػؽ م يػػـك حػػكؿ تباينػػتك  ال قييػػة اآلرا  اختم ػػت لقػػد
 اخرل. جية مف سمطات مف لممالؾ يمنحو ماك  جية مف مشتمبلتوك  الحؽ ىذا

 الشػػػتف ىػػػك كمػػػا الممكيػػػة، حػػػؽ عػػػرؼ منيػػػا فػػػالكثير المقارنػػػة لمتشػػػريعات بالنسػػػبة حتػػػىك 
 األكؿ البػاب مػف األكؿ ال صػؿ ف  الممكية حؽ ؼتعري تناكؿ الذمك  الجزاارم، المشرع بالنسبة

 .(1)الممكية حؽ بعنكاف ىك الذمك  المدن  القانكف مف
 (.)ثاويا لو القانكن  التعريؼ ثـ )أوال( الممكية لحؽ ال قي  التعريؼإلى  سنتطرؽ عميوك 
 لض لحق الممكيةالتعريف الفق أوال:

 الحػػػؽ بتنػػػو عرفػػػو مػػػف ال قيػػػا  مػػػف نجػػػد إذ الممكيػػػة، لحػػػؽ ال قييػػػة التعػػػاريؼ تعػػػددت لقػػػد
 .(2)مطمقة بطريقة فيو التصرؼك  يممكو بما نت اعاال ف  لممالؾ
 لممالػػػؾ يجيػػػز كػػػاف الػػػذمك  الممكيػػػة لحػػػؽ التقميػػػدم الم يػػػـكك  يتماشػػػى التعريػػػؼ ىػػػذا لعػػػؿك 

 الممكيػة لحػؽ الحديثػة النظػرة أف غيػر حػدكد، أيػة دكفك  اإلطػبلؽ كجو عمى ممكو ف  التصرؼ
 المكال . ال رع خبلؿ مف ذلؾ بياف ت سيت كما تدريجا، عنو تخمتك  الم يـك ىذا تؤيد تعد لـ

 يخػكؿك  األشػيا  مػف شػ   عمى يرد الذم الحؽ بتنو الممكية حؽ يعرؼ مف ال قيا  مفك 
 حػػدكد فػ  ذلػؾك  الشػ   ىػػذا فػ  صػرؼالتك  سػتهبلؿاالك  سػػتعماؿاال بسػمطة االسػتاثار لصػاحبو
ط اشػتر  نػوأ إال سػمطاتو ممارسػة فػ  بحقو لممالؾ اعترؼ التعريؼ ىذا أف نجد فينا ،(3)القانكف

 القانكف. ىذه السمطات ف  حدكد ما يسم  بو تمارس فأ

                                                           

(1)
 ><@8/@7/=9المػػػؤرخ فػػػ   ?>/><األمػػػر الجزااػػػرم، الصػػػادر بمكجػػػب  مػػػف القػػػانكف المػػػدن  ;<= المػػػادةانظػػػر نػػػص -

 . ><@8لسنة  ?<المعدؿ كالمتمـ، جريدة رسمية عدد 
(2)

جز  الثامف، دار إحيػا  التػراث العربػ ، بيػركت، عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط ف  شرح القانكف المدن ، حؽ الممكية، ال-
 .:@;، ص<=@8

(3)
 .99، ص<977رمضاف أبك السعكد، الكجيز ف  شرح الحقكؽ العينية االصمية، دار الجامعية، اإلسكندرية، -
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 الشػ   اسػتهبلؿك  اسػتعماؿب المالػؾ اسػتاثار حػؽ نػوأ عمػى الممكية حؽ يعرؼ مف منيـك 
 .(1)القانكف حدكد ف  فيو تصرؼالك  عميو ترد الذم

 يخػػػكؿ فيػػك نطاقػػا، كسػػعياأك  العينيػػة الحقػػكؽ أىػػػـ أنػػو عمػػى كػػذلؾ الممكيػػة حػػؽ يعػػرؼو
 تكسػ  التعريػؼ فيذا ،(2)منقكالأك  عقاريا حقا الحؽ يككفك  الش  ، عمى كاممة سمطة لصاحبو

   خرل.األ العينية الحقكؽ بقية بيف مركزهك  ىميتوأإلى  الحؽ ىذا م يـك بياف تحديد ف 

 حػػػؽ بيػػػا يخػػػتص كاحػػػدة مسػػػتلة فػػػ  تشػػػترؾ أنيػػػا السػػػابقة التعري ػػػات جػػػؿ أف المبلحػػػظو
 واسػػتهبللك  الشػػ   اسػػتعماؿ بمكجبيػػا يمنحػػو ثػػبلث سػػمطات لصػػاحبو يخػػكؿ أنػػو ىػػكك  الممكيػػة،

 القانكف. يقتضيو حسبماك  كامؿ كجو عمى فيو التصرؼك 
 التعريف القاوووض لحق الممكية :ثاويا

 ذلػػؾك  نػػادرا، إال كصػػ ياأك  مػػا لظػػاىرة قانكنيػػة تعػػاريؼ إعطػػا  تشػػري ال ميػػاـ مػػف لػػيس
 سػػكا  الممكيػػة لحػػؽ تعري ػػا يعػػط لػػـ الجزااػػرم فالمشػػرع لػػذلؾ بػػذلؾ، ان ػػرادهك  ال قػػو الختصػػاص

 إبػراز خػبلؿ مف بو المقصكد تحديد حاكؿ أنو إال الخاصة، القكانيفأك  المدن  القانكف بمكجب
 ىػػ  الممكيػػة أف:" المػػدن  القػػانكف مػػف ;<= المػػادة نػػص فػػ   فجػػا لممالػػؾ، المقػػررة السػػمطات

 األنظمة".ك  القكانيف تحرمو استعماال يستعمؿ أال بشرط األشيا  ف  التصرؼك  التمت  حؽ
نمػاك  الممكيػة لحػؽ دقيقػا تعري ا يعط لـ المشرع أف نجد المادة ىذه نص ف  التمعف فعند  ا 

 ىػػػذه تمػػػارس أف ضػػػركرة عمػػى تتكيػػػده مػػػ  ؾ،لممالػػ القػػػانكف يمنحيػػػا التػػ  السػػػمطاتإلػػػى  أشػػار
 القانكف. إطار ف  السمطات
 )المػادة ال رنسػ  بػالنص تتثرا ىذاك  ،(3)الحؽ استعماؿ سمطة الجزاارم المشرع غ ؿأ لقدك 
 عمػى الممكيػة لحػؽ تعري ػو عنػد اآلخػر ىك اقتصر الذمك  (4)ال رنس ( المدن  القانكف مف ;;>

                                                           
(1)

سػكندرية، اال -الممكيػة كالحقػكؽ المت رعػة عمييػا -محمد حسيف منصكر، الحقكؽ العينية االصمية، دار الجامعيػة الجديػدة-
 .>8، ص<977

(2)
 .=8عبد المنعـ فرج الصدة، المرج  السابؽ، ص-

(3)
 تالمتضػػػمف التكجيػػػو العقػػػارم المعػػػدؿ كالمػػػتمـ، نجػػػدىا أيضػػػا حػػػدد >7/9@مػػػف القػػػانكف  <9بػػػالرجكع إلػػػى نػػػص المػػػادة -

 سمطات المالؾ ف  حؽ التمت  كحؽ التصرؼ.
(4)

 المعدؿ كالمتمـ كالت  تنص عمى: ;7?8/:98/7الصادر بتاريخ  س مف القانكف المدن  ال رن ;;>انظر نص المادة -
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 التشػػريعات أغمػػب غػػرار عمػػى المصػػرم المشػػرع أف نجػػد حػػيف فػػ  التصػػرؼ،ك  التمتػػ  سػػمطت 
 .(1)التصرؼك  ستهبلؿاالك  ستعماؿاال سمطة بتنيا المالؾ سمطات حدد األخرل

 الفرع الثاوض:
 وشأة وتطور حق الممكية

 بػػدأ ثػػـ الجماعػػة، بيػػا تسػػتتثر ممكيػػة بصػػ تو القديمػػة الجماعػػات فػػ  بػػدأ الممكيػػة حػػؽ إف
 اآلف يسػمى مػا ظيػر أف إلػى فػتكثر أكثر تجزأ فشياا شيااك  لمعاامة، ممكية أصب  أفإلى  يتجزأ

 الخاصة. الممكيةأك  ال ردية بالممكية
 حقػػػاك  بػػػو مسػػػمما أمػػػرا أصػػػب  أفإلػػػى  الخاصػػػة الممكيػػػة حػػػؽ أم الحػػػؽ بيػػػذا ارتقػػػى لقػػػدك 
أك  سػػتيبلؾاال كسػػااؿ بممكيػػة يتعمػػؽ فيمػػا سػػكا  لئلنسػػاف الطبيعيػػة الحقػػكؽ طميعػػة فػػ  مقدسػػا
 كانػت ال رنسػيةك  األمريكيػة الثػكرتيف بعػد ظيرت الت  اإلنساف حقكؽ ف عبلنات اإلنتاج، كسااؿ
 مػػف مظيػػر أنيػػا أسػػاس عمػػى لئلنسػػاف، األزليػػة الطبيعيػػة الحقػػكؽ مػػف الممكيػػة أف عمػػى تػػنص
 .(2)الحرية تمؾ ضمانات مف ضمافك  ال رد حرية مظاىر
 ىػذا أسػاس يرجػ  فم فينالؾ حكلو، اآلرا  اختم تك  الحؽ ىذا أساس عمى البحث بدأ ثـ
 ثمػػػرة يعتبركنيػػػا آخػػركفك  ،سػػػتيبل اال فكػػرةإلػػػى  يػػرده مػػػف ىنػػاؾك  الطبيعػػػ ، القػػانكفإلػػػى  الحػػؽ
 بػؿ الحػد، ىػذا عمػى األمػر يقتصػر لـك   ،جتماعاال الن  إلى  ال كرة البعض يرج  كما العمؿ،
 بالممكيػػػػة تنػػػػادمك  اإلنتػػػاج لكسػػػػااؿ الخاصػػػة الممكيػػػػة مشػػػركعية تنكػػػػر أخػػػرل نظريػػػػات ظيػػػرت

 برنامجيػػػا مػػػ  يت ػػػؽ تكجيػػػا اإلنتػػػاج تكجػػػو أف الدكلػػػة تسػػػتطي  حتػػػى الكسػػػااؿ، ليػػػذه الجماعيػػػة
 .(3)المجمكعة مصال ك 

 الممكيػةإلػى  الخاصػة الممكية مف بالممكية يعكد المعاصر االتجاه أف يبدك ف نو ذلؾ م ك 
 حسػػاب مػػىع الجماعيػػة لمممكيػػة بالنسػػبة فشػػياا شػػياا التكسػػ  نحػػك يسػػير الػػرأم ىػػذاك  الجماعيػػة،

                                                                                                                                                                                     
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on 

n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 
(1)

لمالــك الشــضد وحــده، فــض حــدود القــاوون، حــق اســتعماله  كف المػػدن  المصػػرم عمػػى: "مػػف القػػان 79?تػػنص المػػادة -
 .=@;عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، أنظر ف  ذلؾ:  واستغ له والتصرف فيه"،

 
(2)

  .97،@8نبيؿ ابراىيـ سعد، المرج  السابؽ، ص-
 
(3)

  .:8عبد المنعـ فرج الصدة، المرج  السابؽ، ص-
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 معظػـ فػ  اتجػاه فينػاؾ االشػتراك ، التكجػو ذات الػدكؿ فػ  بػو المعمكؿ ىكك  الخاصة، الممكية
 المؤممػػة مػػكاؿاأل نقػػؿ معػػو يترتػػب ممػػا الدكلػػة فػػ  اليامػػة المرافػػؽ تػػتميـإلػػى  ينػػادم اآلف الػدكؿ
 .(1)الجماعية الممكيةإلى  ال ردية الممكية مف

 ةخيػر األ ىػذه الرأسػمال ، التكجػو ذات الػدكؿ  فػ حتػى ينتشػرك  يظيػر بػدأ التكجو ىذا لعؿ
 الجماعيػػػػة، الممكيػػػػة مػػػػف المقابػػػػؿ فػػػػ  ضػػػػيقتك  عديػػػػدة لعقػػػػكد األفػػػػراد ممكيػػػػة كرسػػػػت أف بعػػػػدك 

 يةاقتصػػاد طبقيػػة خمػػؽك  اإلنتػػاج لكسػػااؿ كبيػػر احتكػػار مػػف سػػببو لمػػا التكجػػو ىػػذا عػػف تراجعػػت
 سكا . حد عمى الدكلة عمىك  ال رد عمى سمبا اثرت

 شػكؿ أف إذ اإلنتػاج، لكسااؿ الخاصة الممكية ستتقمص الزمف مركر م  وأن ذلؾ مؤدلك 
 جماعيػا اسػتخداما اإلنتػاج كسػااؿ تسػتخدـ بحيػث الثركات، استخداـ أساس عمى يتحدد الممكية

 .(2)جماعيا شكبل الممكية تتخذ أف مف مناص فبل ال رد، جيد فيو يك   ال
 ضػػيقتك  ال رديػػة الممكيػػة مػػف فقمصػػت اآلف، الػػدكؿ مػػف الكثيػػر وبػػ اخػػذت مػػا ىػػذا فعػػبلك 
 تسػيؿ الجماعيػة الممكيػة فأ منيػا إيمانػا الجماعػة، يػد فػ  الثركةك  اإلنتاج كسااؿ جعمتك  منيا،
 مػف سػت ادةاال ف  األفراد بيف المساكاة تحقيؽإلى  باإلضافة فييا، التحكـك  مراقبتيا الدكلة عمى

 كلكية.أك  غاية ذاتو حد ف  يعتبر الذم  جتماعاال مفاأل يحقؽ ما الثركة،
 كظي ػػػػة يػػػػؤدم هاعتبػػػػار ب الممكيػػػػة حػػػػؽإلػػػػى  ينظػػػػر أصػػػػب  فقػػػػد أخػػػػرل جيػػػػة مػػػػفك  كػػػػذلؾ

 أال األقػؿ عمػىأك  الجماعػة مصػمحة حقو مزاكلة ف  يراع  أف المالؾ عمى البد إذ ية،اجتماع
ممػػـز عنػػد  المالػػؾ أف اعتبػػر إذ الجزااػػرم المشػػرع نػػاهبت الػػذم التكجػػو ىػػذاك  بمصػػالحيـ، يضػػر
 يضػػػر بشػػػكؿ حقػػػو اسػػػتعماؿ فػػػ  يتعسػػػؼ أالك  نظمػػػةاألك  النصػػػكص يراعػػػ  أف ؿ حقػػػواسػػػتعما

   .(3)باآلخريف

                                                           

 
(1)

  .7;ؽ حسف فرج، المرج  السابؽ، صتكفي-
 
(2)

  .7;، صن سوالمرج  -
(3)

 .مرج  سابؽمف القانكف المدن  الجزاارم،  8@=، 7@=أنظر نص المادة -
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 المطمب الثاوض:
 خصاحصهو  الممكية حق عواصر

 يخػػػكؿ الممكيػػػة حػػػؽ أف لنػػػا يتضػػػ  ذكرىػػػا السػػػابؽ القانكنيػػػةك  ال قييػػػة التعػػػاريؼ مػػػف إف
 تكػكف أف إمػا مطاتالسػ ىػذهك  الشػ  ، مناف  عمى الحصكؿ مف تمكنو الت  السمطات لصاحبو
ماك  الش   استعماؿ ماك  واستهبلل ا   فيو. التصرؼ ا 
 يجعمػػو ذلػػؾ فػػ ف نطاقػػا، أكسػػعياك  العينيػػة الحقػػكؽ أىػػـ هاعتبػػار ب الممكيػػة حػػؽ فػػ ف كػػذلؾك 
 عناصػرإلػى  سػنتطرؽ لػذلؾ خصااص، بمجمكعة األخرل العينية الحقكؽ مف غيره عف يتميز
 الثاوض(.) ال رع ف  الممكية حؽ خصااص ثـ (اأول)  رعال ف  الممكية حؽ

 :اأولالفرع 
 عواصر حق الممكية

 التصػرؼ سػمطةك  ستهبلؿاال سمطةك  ستعماؿاال سمطة ف  الممكية حؽ (*)عناصر تتمثؿ
 التالية: العناصر ف  تباعا سنتناكليا الت ك 

 :ستعمالأوال/ سمطة اال
كفػ  كػؿ مػا يخكؿ حؽ الممكية لصاحب الش   أف يستعمؿ الش   ف  كؿ ما أعد لو،  

 اسػػػتعمااليمكػػػف أف يسػػػتعمؿ فيػػػو ىػػػذا الشػػػ  ، كعمػػػى ذلػػػؾ يمكػػػف أف يسػػػتعمؿ المالػػػؾ الشػػػ   
ذا كػػاف سػػيارة اسػػتعمالشخصػػيا، فػػ ذا كػػاف الشػػ   المممػػكؾ لمشػػخص منػػزال ف و يكػػكف بسػػكنو، كا 

 .(1)الشخص ليا يككف بقيادتيا استعماؿف
 يتعػدل أف دكف ألجمػو كجػد الػذم الهػرض بحسػب منػو اإلفػادة بػو يقصػد الحؽ استعماؿك 
   .ستهبلؿاال بحؽ ستعماؿاال حؽ يختمط ال لك  منتجاتو،ك  الش   ثمارإلى  ذلؾ

                                                           
(*)
يصطم  عمى عناصر حؽ الممكية أيضا سمطات المالؾ، فبمكجب العناصر الثبلثة لحؽ الممكية يخكؿ لممالؾ ممارسة -

نكفصبلحياتو كسمطاتو طبقا لمقا

(1)
 .9;، ص ?977محمد شريؼ عبد الرحماف، حؽ الممكية، دار النيضة العربية، القاىرة، -
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 عػػػدـأك  لػػػو المممػػػكؾ العقػػػار اسػػػتعماؿ الممكيػػػة حػػػؽ لصػػػاحب سػػػتعماؿاال سػػػمطة تخػػػكؿك 
 مراعػاة مػ  ،(1)منػو حرمانػو جػكاز عدـ م  تركوأك  واستعمال ف  حر نوأ صؿاأل إذ و،استعمال
 سػػمطة ممارسػػة عػػدـ المشػػرع يعتبػػر أيػػف الحػػاالت بعػػض فػػ  القػػانكف ي رضػػيا قػػد التػػ  القيػػكد

 .(*)مف قبؿ المالؾ تعس ا الحؽ استعماؿ
 الشػ  ، عمػى المالػؾ يباشػرىا التػ  الح ػظك  الصػيانة أعمػاؿ سػتعماؿاال قبيػؿ مػف كيعتبػر

 ضػػػػوأر  استصػػػػبلحب يقػػػػـكأك  تيػػػػدـ الػػػػذم البنػػػػا  المالػػػػؾ يعيػػػػد أفأك  منزلػػػػو بتػػػػرميـ يقػػػػـك كػػػػتف
 إذا الشػ   يسػتيمؾ أف سػتعماؿاال لسػمطة ممارسػتو خػبلؿ مػف بالمالػؾ يصؿ قدك  ،(2)تسكيتياك 

   .أك ييدمو يتم و أف حتىأك  كالمتككالت واستيبلك يمكف مما كاف
 :ستغ لثاويا/ سمطة اال

الش   كالحصكؿ عمػى منافعػو  لبلست ادة مفالقياـ باألعماؿ البلزمة  ستهبلؿيقصد باال 
نمػػا يجػػب الت رقػػة فػػ  ىػػذا  ،(3)كثمػػاره كلػػيس كػػؿ مػػا يؤخػػذ عمػػى سػػبيؿ المن عػػة يعتبػػر ثمػػارا، كا 

الصدد بيف الثمار كالمنتجات، فالثمار ى  بحسب األصؿ ما ينتجو الشػ   فػ  مكاعيػد دكريػة 
دكف االنت ػػػاص مػػػف جػػػكىر الشػػػ  ، فيػػػ  بمثابػػػة الػػػدخؿ المنػػػتظـ، كمػػػف أمثمتيػػػا أجػػػرة المنػػػزؿ 

 كمحصكالت األرض كغيرىا.
 االنتقػاص أخذه عمى يترتبك  دكرية غير مكاعيد ف  الش   ينتجو ما في  المنتجات اأم

 شػجاراألك  المنػاجـك  الحجػارة مقػال  مػف يسػتخرج مػا أمثمتيػا مػفك  قيمتو، مفك  الش   أصؿ مف
 غيرىا.ك  (4)الهابات مف تقتط  الت 

                                                           
(1)

، 9778ليمػػػى طمبػػػة، الممكيػػػة العقاريػػػة الخاصػػػة كفقػػػا ألحكػػػاـ التشػػػري  الجزااػػػرم، دار ىكمػػػة، الجزااػػػر، الطبعػػػة الثانيػػػة، -
 .;9ص
(*)

كل عدم استعمال االراضض الف حية فع  تعسفيا فض استعمال يشمف قانكف التكجيو العقػارم:"  ?;جا  ف  نص المادة - 
..." فينػػػا قيػػػد المشػػػرع حريػػػة األشػػػخاص فػػػ  عػػػدـ اسػػػتعماليـ لحػػػؽ الممكيػػػة العقاريػػػة كذلػػػؾ نظػػػرا لمكظي ػػػة االجتماعيػػػة الحـــق

كاالقتصادية الت  يكتسييا.

(2)
 .9;محمد شريؼ عبد الرحماف، المرج  السابؽ، ص-

(3)
 .@9المرج  السابؽ، ص نبيؿ ابراىيـ سعد،-

(4)
 .?9،<9عبد المنعـ فرج الصدة، المرج  السابؽ، -
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 حاجػة دكف عيػاطبي الشػ   يهميػا الت  ى ك  طبيعية ثمار ،أنكاع ثبلثةإلى  الثمار تنقسـك 
 ىػ ك  مسػتحدثةالأك  صػناعيةال ثمػارالك  الحيكانػات، نتػاجك  المراع  كؤل مثؿ اإلنساف تدخؿإلى 
 الثمػػار ىنػػاؾك  الحػػدااؽ،ك  الزراعيػػة المحاصػػيؿ مثػػؿ اإلنسػػاف لتػػدخؿ نتيجػػة الشػػ   يهميػػا التػػ 

 يجػػارك  الشػػ   مػػف وانت اعػػ مقابػػؿ بالكفػػا  الهيػػر قيػػاـ طريػػؽ مػػف تهػػؿ التػػ  تمػػؾ ىػػ ك  المدنيػػة
   .(1)االسيـ أرباحك  النقد فكاادك  الزراعية األراض ك  المبان 
 اسػػتهبلؿب يقػػـك الػػذم ىػػك المالػػؾ كػػاف إذا ليػػا أىميػػة ال المنتجػػاتك  الثمػػار بػػيف الت رقػػةك 
نمػاك  منتجػات،أك  ثمػارا كانػت سػكا  الشػ   منػاف  عمى الحصكؿ األصؿ بحسب فمو الش  ،  ا 
 الشػ  ، ثمػار عمػى الحصػكؿ فػ  الحػؽ المالػؾ رغيػ آخر لشخص يككف حينما أىميتيا تظير

 .(3)المالؾ حؽ مف تبقى الت  المنتجات دكف الثمار أخذ لو فيككف مثبل (2)كالمنت  
 ذلػؾ مثػاؿك  ،ستعماؿاال عنصر ف  الشتف ىك كما قيكد ستهبلؿاال عنصر عمى يرد قدك 

 فػػ  بنػػكد ضػػ ك أك  اإليجػػار بػػدؿ حػػد تسػػقيؼ لػػزـك مػػف الحػػاالت بعػػض فػػ  القػػانكف ي رضػػو مػا
 .(*) اإليجار عقد انتيا  بعد األمكنة ف  البقا  مف لممستتجر الحؽ تجعؿ العقد

فك  األمكنػػة فػػ  البقػػا  فحػػؽ  المسػػتتجر حػػؽ مػػف يعػػد لػػـ إذ الجزااػػرم المشػػرع عنػػو تخمػػى ا 
 إدراج لممتعاقػديف يمكػف لكػف اإليجػار، عقػد مػدة انتيػا  بعػد المػؤجرة العػيف ف  البقا  ف  الحؽ
 المػؤجر يقيػد ثػـ مفك  متعاقبة، لمدد اإليجار عقد تجديد مف المؤجر ب لزاـ يقض  عقدال ف  بند
 ات اق . شرط بمكجب ستهبلؿاال ف  حقو

 ثالثا/ سمطة التصرف:
قانكنيػػا، إذ أك  لمالػػؾ الشػػ   الحػػؽ فػػ  التصػػرؼ فيػػو، كيكػػكف تصػػرفو فيػػو تصػػرفا ماديػػا 

، حتػى كلػك كانػت أعمػاال سػتعماؿفػ  االلو أف يقػـك بكػؿ األعمػاؿ الماديػة التػ  تت ػؽ مػ  حقػو 

                                                           
(1)

 .?9نبيؿ إبراىيـ سعد، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 مرج  سابؽ. الجزاارم مف القانكف المدن  =;?نص المادة أنظر -
(3)

 .7:بؽ الذكر، ص انبيؿ ابراىيـ سعد، المرج  الس-
(*)
م ا قيمة بدؿ اإليجار، إذ ال يمكف لممؤجر الزيادة فييا، كما ىك الشتف ف  صيهة البي  س ف يحدد القانكفأمثاؿ ذلؾ -

باإليجار، فيعتبر ىذا مف قبيؿ تقييد سمطة االستهبلؿ بالنسبة لممالؾ.
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، كذلػػؾ (1)ييػدـ البنػػا ، كمػا لػو أف يهيػػر فػ  مػػادة الشػ  أك  شػػجارضػارة بػو، فمػػو أف يقطػ  األ
تحسػػػينو، كمػػػا ىػػػك الشػػػتف فػػػ  البنػػػا  مػػػثبل، إذ يجػػػكز أك  بتعديمػػػوأك  اإلنقػػػاص فيػػػوأك  بالزيػػػادة

بعضيا كيبق  عمى االخػرل،  ف ييدـأأك  لممالؾ أف يزيد ف  البنا  كتف يضيؼ طكابؽ اخرل،
 كما لو أف يحسف ف  البنا  كينمقو.

 يقتصػػر الػػذمك  لػػو الػػدقيؽ ال نػػ  المعنػػى مػػف أكسػػ  مػػدلكؿ لػػو لممالػػؾ كسػػمطة فالتصػػرؼ
 مػػادم سػػكا  عمػػؿ كػػؿ ليشػػمؿ يمتػػد لكػػفك  عميػػو، عينػػ  حػػؽ انشػػا أك  الشػػ   ممكيػػة نقػػؿ عمػػى
 زكالػوإلػى  يػؤدم الػذم القػانكن  تصػرؼال كػذلؾك  و،اسػتيبلكأك  تهييرهأك  ك تبلفو الش   عمى
   .(2)ىبتوأك  الش   كبي  جزاياأك  كميا

 مػػف أكثػػرأك  عنصػػرا ينقػػؿ أف بعضػػيا،أك  كميػػا الممكيػػة ينقػػؿ أف دكف إذا لممالػػؾ فيجػػكز
 المنػػػزؿ عمػػػى يرتػػػب أف مػػػثبل فمػػػو العنصػػػر، ىػػػذا اسػػػتبعاد بعػػػد الممكيػػػة اسػػػتبقا  مػػػ  عناصػػػرىا
 ىػػػك يحػػػت ظك  سػػػتهبلؿاالك  سػػػتعماؿاال عنصػػػرم لممنت ػػػ  بػػػذلؾ فينقػػػؿ ،انت ػػػاع حػػػؽ لػػػو المممػػػكؾ
 بػػػتف لمهيػػػر ممكػػػو يخصػػػص كػػػتف كحػػػده، سػػػتعماؿاال حػػػؽ ينقػػػؿ أف كػػػذلؾ لػػػوك  الرقبػػػة، بممكيػػػة
 .(3)فقط أسرتوك  ىك يسكف أف إال خيراأل ليذا فميس فقط، لمسكف يستعمؿ
 مػبلؾاأل فػ  لمهيػر السػمطات بعػض عػف تنازلوك  الرقبة بحؽ المالؾ احت اظ مبدأ يتجمىك 

 (4)الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل اسػػػتعماؿب لمهيػػػر صتػػػرخ أف الهابػػػات إلدارة أف الهابيػػػة،العقاريػػػة 
 كاالسػػػػتثمار الهػػػاب  (5)سػػػػتهبلؿباال ليػػػـ تػػػػرخص فأ ليػػػا يمكػػػػف كمػػػا اليكميػػػػة، حاجػػػاتيـ لتمبيػػػة
 .(*)فييا

 

                                                           
(1)

 . <:تكفيؽ حسف فرج، الحقكؽ العينية االصمية، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية، د.س.ط، ص-
(2)

 .8:ابراىيـ سعد، المرج  السابؽ، ص نبيؿ-
(3)

 .:7>عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، ص-
(4)

 .مرج  سابؽ، 89/;?مف القانكف  >:، ;:أنظر نص المادة -
(5)

 مف ن س القانكف. =;، >;أنظر نص المادة -
(*)
عماؿ كاالستهبلؿ الهاب  باعتبارىما سيتـ الحقا ف  ال صؿ األكؿ مف الباب الثان  التطرؽ ب سياب إلى عنصرم االست-

آليتيف عبلجيتيف إصبلحيتيف لؤلمبلؾ العقارية الهابية.
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 سػػمطت  فػ  الحػاؿ ىػك كمػا أيضػا، قيػكد عمييػا تػرد قػد لممالػؾ المخكلػة التصػرؼ سػمطةك 
 التصػػرؼ فػػ  الحػػؽ نياايػػا تنػػزع ال مؤقتػػة القيػػكد ىػػذه تكػػكف أف عمػػى ،سػػتهبلؿاالك  سػػتعماؿاال

 أراد إف الشػػيكع فػػ  الشػػريؾ تقييػػد ذلػػؾ مثػػاؿك  القػػانكف، بػػنص ىػػك مػػا القيػػكد ىػػذه مػػفك  لممالػػؾ،
 ممكػو فػ  التصػرؼ فػ  المالػؾ سػمطة تقيػد فينػا ،(1)الشػ عة فػ  الشػركا  بقيػة بحػؽ حصتو بي 

 مشاعيف. شركا  لو كاف إذا لمهير
 عناصػره مػف أساسػيا عنصػرا ي قػد الممكيػة حػؽ فػ ف المكقكفػة، مػكاؿاأل يخػص فيما كذلؾ

 إال لػيس الكقػؼ مػف المسػتحؽ فحػؽ ممكيػة، حػؽ بتنػو كصػ و يمكػف ال ثػـ مفك  التصرؼ، ىكك 
 أبدم. إليو بالنسبة التصرؼ مف المن  ماداـ ،(2)عينيا حقا

 ذلػػؾ معنػػىك  لبلت ػػاؽ، يخضػػ  مػػا التصػػرؼ فػػ  المالػػؾ مطةسػػ مػػف تحػػد التػػ  القيػػكد مػػفك 
 سػػمطة تقيػػد التػػ  البنػػكدك  الشػػركط مػػف ات اقيمػػاأك  عقػػدىما تضػػميف فػػ  حػػرة الطػػرفيف إرادة اف

 لمبػػدا تطبيقػػا ذلػػؾك  العػػاـ، النظػػاـ تخػػالؼ لػػـ مػػا الحػػؽ، فػػ  التصػػرؼ فػػ  كمييمػػاأك  أحػػدىما
 الشػ   ف  التصرؼ عدـ المشترم عمى اا الب يشترط أف ذلؾ مثاؿك  المتعاقديف، شريعة العقد
 .(*)معينة مدة

 الفرع الثاوض:
 خصاحص حق الممكية

 بعضػػياأك  كميػػا االخػػرل، العينيػػة الحقػػكؽ بقيػػة مػػف تميػػزه بخصػػااص الممكيػػة حػػؽ يتميػػز
 ىػػكك  المالػػؾ، يػػد فػػ  كميػػا السػػمطات يجعػػؿ جامعػػا حػػؽ فنجػػده الحػػؽ، ىػػذا لخصكصػػية ذلػػؾك 

 دكاـ دااػـ حػؽ ىػكك  الهيػر، مزاحمػة دكف السمطات بيذه بمكجبو المالؾ يستتثر مان  حؽ كذلؾ
 قيكد. عميو ترد أم مطمؽ غير حؽ بتنو الممكية حؽ يختص أخيرك  الحؽ،
 

                                                           
(1)

 الجزاارم مرج  سابؽ. مف القانكف المدن   9/>@<نص المادة أنظر -
(2)

 .>7>عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، ص-
(*)
إدراج بند ضمف عقكد بي  السكنات التساىمية يقض  بمن  مثاؿ تقييد سمطة التصرؼ بالنسبة لممالؾ بمكجب االت اؽ، -

المتضمف  89/9788/?9المؤرخ ف   =88/8مف القانكف <>سنكات، أنظر ف  ذلؾ المادة  >التصرؼ ف  السكف مدة 
.9788لسنة  9<، جريدة رسمية عدد 9788قانكف المالية 
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 تباعا: الخصااص ىذه إبراز ال رع ىذا خبلؿ مف سنحاكؿك 
 أوال/ حق الممكية حق يامع:

المنػػاف  التػػ  يمكػػف إف المقصػػكد بيػػذه الخاصػػية لحػػؽ الممكيػػة أنػػو جػػام  لكػػؿ المزايػػا ك  
استخبلصيا مف الش  ، كىذه الخاصػية ين ػرد كيتميػز بيػا حػؽ الممكيػة عػف غيػره مػف الحقػكؽ 

 .(1)العينية االخرل
 أمراف: الخاصية ىذه عمى يترتبك 
 الك  -التصػػرؼ ،سػػتهبلؿاال ،سػػتعماؿاال -الػػثبلث السػػمطات بيػػده يسػػتجم  المالػػؾ إف /8
أك  رىػػف، حػػؽأك  انت ػػاع كحػػؽ الشػػ   عمػػى حقػػا ولػػ أف يػػدع  مػػف عمػػىك  ممكػػو، ب ثبػػات يكمػػؼ
 يقػػ  اإلثبػػات فعػػب  ذلػػؾ، يثبػػت أف المالػػؾ مكاجيػػة فػػ  لمصػػمحتو تقػػرر قيػػد ىنػػاؾ أف يػػدع 
 (2)المالؾ. عمى ال عميو

 نت ػاعاال فحػؽ مؤقتػا، يكػكف أف بػد فبل المالؾ حؽ عمى آخر عين  حؽ أم تقرر إذا /9
 محػددة، بمػدة مرتبطػا يكػكف أف يجػب سكف، حؽأك  استعماؿ حؽ مف عنو يترتب قد ماك  مثبل

 عػف المت رعػة الحقكؽ أف تقرر متىك  أصحابيا، حياة األحكاؿ أقصى ف  تتجاكز أف يمكف الك 
 منػػو انػػتقص مػػا الممكيػػة لحػػؽ يعػػكد مدتػػو، انتيػػت متػػى منيػػا حػػؽ أم فػػ ف مؤقتػػة الممكيػػة حػػؽ

 .(3)منو ت رعت الت  الحقكؽ انتيا  بسبب
 ماوع: ثاويا/ حق الممكية حق

الػػؾ دكف غيػػره، فػػبل إف المقصػػكد بػػتف حػػؽ الممكيػػة حػػؽ مػػان  ىػػك أنػػو مقصػػكر عمػػى الم 
 ف يست يد مف المزايا الت  يمنحيا الش   لمالكو.أأك  ،(4)ف يشاركو فيويجكز ألم احد أ
 التعػػدمأك  ممكيتػػو مشػػاركتو مػػف الهيػػر يمنػػ  أف المالػػؾ يسػػتطي  الخاصػػية ىػػذه فبمكجػػب

 مػػػف كػػػذلؾ ىػػػذاك  أحػػػد، أم تػػػدخؿإلػػػى  الحاجػػػة دكف مباشػػػرة الشػػػ   عمػػػى يتسػػػمط فيػػػك عمييػػػا،
                                                           

(1)
 .7=لمرج  السابؽ، ص، تكفيؽ حسف فرج، ا99نبيؿ ابراىيـ سعد، المرج  السابؽ، ص-

(2)
 @9>عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، ص-

(3)
 .@9>، صن سوالمرج  -

(4)
 .7:>المرج  ن سو، ص-
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 مالػؾ بحػؽ نت اعاال حؽ يتقيد فمثبل الحقكؽ، مف غيره عف الممكية حؽ تميز الت  الخصااص
  .(1)الخادـ العقار بممكية رت اؽاال حؽ يتقيدك  الرقبة،

 بمكجػػبك  أحػد، أم تػػدخؿ دكف بػو التمتػػ ك  بممكػو االسػػتاثار لصػاحبو يخػػكؿ الممكيػة فحػؽ
   بالش  . نت اعاال دكف يحكؿ الهير قبؿ مف تدخؿ أم در  لممالؾ يمكف الخاصية ىذه

 ممكيػة أف إال الكاحػد، الشػ   عمػى كاحدة طبيعة مف حقكؽ أكثرأك  لشخصيف يككف قدك 
 مػػا أمػػاـ نكػػكف الحالػػة ىػػذه فػػ ك  الربػػ ،أك  الثمػػثأك  كالنصػػؼ بنصػػيبو تتحػػدد مػػنيـ كاحػػد كػػؿ

 مػػػف مالػػػو الشػػػيكع عمػػػى مالػػػؾ لكػػػؿ الحالػػػة ىػػػذه فػػػ  القػػػانكف فيحػػػدد ااعة،الشػػػ بالممكيػػػة يسػػػمى
 بالنسػبة مػان  حقػو يكػكفك  نصيبو، عمى الثبلث سمطاتو المالؾ فيمارس ،(2)ممكو عمى سمطات
 التصػػػرؼ حتػػػىأك  واسػػػتهبللأك  حقػػػو اسػػػتعماؿ عػػػف إعاقتػػػو الشػػػركا  لبقيػػػة يجػػػكز فػػػبل لمهيػػػر،

 .(3)فيو
 ثالثا/ حق الممكية حق داحم:

ذلػؾ يكػكف بالنسػبة إلػى الشػ   المممػػكؾ ال  أفإف المقصػكد بػتف حػؽ الممكيػة حػؽ دااػـ  
بالنسػػبة إلػػى شػػخص المالػػؾ، ذلػػؾ أف الممكيػػة تبقػػى مػػاداـ الشػػ   المممػػكؾ باقيػػا، كال تػػزكؿ إال 

 .(4)ىبلكوأك  بزكاؿ ىذا الش  
 ألف ؾذلػػ ،سػػتعماؿاال بعػػدـ يسػػقط ال أنػػو الممكيػػة حػػؽ دكاـ خاصػػية معنػػى ينصػػرؼ قػػدو
 أحجػػػـ إذا الحػػػؽ ىػػػذا يسػػػقط أف يمكػػػف ال بالتػػػال ك  و،اسػػػتعمال عػػػف مسػػػتقؿ الممكيػػػة حػػػؽ كجػػػكد
 .(5)واستعمال عف المالؾ

                                                           
(1)

 . ?8محمد حسيف منصكر، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .7=بؽ، صاتكفيؽ حسف فرج، المرج  الس-
(3)

يوع يممك حصته ممكيـة تامـة، ولـه ان يتصـرف فيلـا كل شريك فض الشمف القانكف المدن :"  ;8<جا  ف  نص المادة -
 ...".ويستولض عمى ثمارها وان يستعمملا

(4)
 .;:>عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، ص-

(5)
 .>9نبيؿ ابراىيـ سعد، المرج  السابؽ، ص-
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 ىػػذه ليػػا ليسػػت التػػ  العينيػػة الحقػػكؽ بقيػػة عػػف بيػػا ين ػػرد الممكيػػة لحػػؽ الخاصػػية ىػػذه إف
 .(1)الش   كجكد استمرار رغـ نياايا تنقض  في  الص ة،

فك  الممكيػػة حػػؽ أفى إلػػ ىنػػا اإلشػػارة تجػػدرو  فػػ  أنػػو إال ،واسػػتعمال بعػػدـ يسػػقط ال كػػاف ا 
أك  ممكػػو اسػػتعماؿ فػػ  الخيػػار لػػو المالػػؾ أف ذلػػؾ مػػؤدلك  ،المكسػػب بالتقػػادـ يكتسػػب المقابػػؿ

 المكسػب التقػادـ طريػؽ عػف يكتسػبو أف لمهيػر يمكػف أنػو الحسػباف ف  األخذ م  واستعمال عدـ
 .(2)مدتوك  شركطو تكافرت ما إذا

 الممكية حق غير مطمق: حقرابعا/ 
فػػ  ال قػػو التقميػػدم كلمػػا كانػػت النظػػرة لحػػؽ لممكيػػة تعكػػس سػػيادة المػػذىب ال ػػردم كػػاف  

، فكاف لممالؾ كػؿ السػمطات ستعماؿحؽ الممكية حقا مطمقا مف حيث المضمكف كمف حيث اال
يره المتصكرة عمى الش  ، فيك حر ف  مباشرة السمطات عمى النحك الذم يركؽ لػو ككفقػا لتقػد

 .(3)كدكف أم قيد
 يػةجتماعاال المذاىب ببركز عمييا يتخمىك  تندثر راحت الممكية لحؽ النظرة ىذه أف غير

 ممكػػو فػػ  التصػػرؼ فػػ  ريػػةالح مطمػػؽ لممالػػؾ يعػػد لػػـ إذ االشػػتراكية، انتشػػار فػػ  أسػػيمت التػػ 
 نػوأ الممكيػة حػؽإلػى  ينظػر ال فتصػب  الجماعػة، لمصػمحة حريتػو مػف تحػد التػ  القيكد كثرتك 

 .(4)يةاجتماع كظي ة كذلؾ يؤدم ىك بؿ فحسيب لم رد ميزة
 فيػػػك مطمػػػؽ، غيػػػرك  مقيػػػد الممكيػػػة حػػػؽ أف اعتبػػػر اآلخػػػر فيػػػك الجزااػػػرم لممشػػػرع بالنسػػػبة

 عمػػى سػػمطاتو ممارسػػة عنػػد المالػػؾ يقيػػد أف الحػػاالت بعػػض فػػ  البػػدك  يػػة،اجتماع كظي ػػة يػػؤدم
 والتزامػك  جػاره تجػاه الجػار بمسػؤكلية عمػؽيت فيمػا جميػا نممسػو ما ىكك  ذلؾ، ف  إطبلؽ الك  ممكو

                                                           
(1)

 .>9، ;9نبيؿ ابراىيـ سعد، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 لقانكف المدن  الجزاارم، مرج  سابؽ.مف ا @9?، ?9?، <9?أنظر نص المكاد -

(3)
 .=9، صالذكر نبيؿ ابراىيـ سعد، المرج  السابؽ-

(4)
 .?9المرج  ن سو، ص-
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 ألػػـز أيػػف المػػدن  القػػانكف فػػ  المشػػرع إليػػو ذىػػب مػػا ىػػذاك  مػػتلكؼ، غيػػر ضػػررا بػػو إلحػػاؽ بعػػدـ
 .(1)باآلخريف يضر كجو عمى ممكو استعماؿ ف  يتعسؼ أال المالؾ

 مػػػا أف فػػػاعتبر مطمقػػػة، يجعميػػػا لػػػـك  ممكػػػو فػػػ  المالػػػؾ تصػػػرؼ حريػػػة المشػػػرع قيػػػد فينػػػا
 مسػؤكلية عنػو يسػتؿ ضارا عمبل يعتبر لمهير ضررا بو يمحؽ الذمك  ممكو ف  الشخص يمارسو

 .(*) متلكؼ غير الضرر ىذا يككف أف عمى تقصيرية،
 إليو أشار ما ممكو ف  التصرؼ ف  المالؾ لحرية الجزاارم المشرع تقييد بيف مف كذلؾك 
 األرض مالػػؾ اسػػتهبلؿ عػػدـ اعتبػػر أيػػف العقػػارم، بالتكجيػػو المتعمػػؽ >7/9@ القػػانكف بمكجػػب
 الػػدكرك  يػةجتماعاال الكظي ػة ىػػك ذلػؾ فػ  السػػببك  ،(2)التعسػؼ قبيػؿ مػػف يعتبػر لممكػو ال بلحيػة

حداثك  الثركة خمؽ ف  األراض  ىذه تمعبو الذم الكبير مقتصاداال  الشاممة. التنمية ا 

 المبحث الثاوض:

 خاص بويه العقارية الممكية حق مفلوم
 عػػاـ بكجػػو الممكيػػة حػػؽ م يػػـكإلػػى  ال صػػؿ ىػػذا مػػف ألكؿا المبحػػث فػػ  تطرقنػػا أف بعػػد
 بػػو تسػػتتثر حقػػا الممكيػػة حػػؽ كػػاف أيػػف القديمػػة الجماعػػات مػػف بػػد ا التػػاريخ  تطػػكره مبػػرزيف

 الممكيػة ظيػرت أفإلى  المطاؼ نياية ف  تتجزأ بدأت فشياا شيااك  لمعاامة، ممكية ثـ الجماعة،
 سػػتهبلؿاال سػػمطةك  سػػتعماؿاال سػػمطة فػػ  مثمػػةالمتك  الممكيػػة حػػؽ عناصػػر تناكلنػػا ثػػـ ال رديػػة،

 المػػدن  القػػانكف مػػف ;<= المػػادة نػػص فػػ  الجزااػػرم المشػػرع حػػددىا التػػ ك  التصػػرؼ سػػمطةك 
 حػػػؽ فػػػ  سػػػتهبلؿاالك  سػػػتعماؿاال حقػػػ  فاختصػػػر ،األشػػػيا  فػػػ  التصػػػرؼك  التمتػػػ  حػػػؽ بتنيػػػا

 مطمؽ. يرغك  دااـك  مان ك  جام  حؽ أنو قمناك  الممكية حؽ خصااص أبرزنا ثـ التمت ،
 المطمـــب) األكؿ المطمػػػب فػػػ  ذلػػؾك  العقػػػار تعريػػؼ المبحػػػث، ىػػػذا خػػبلؿ مػػػف سػػنتناكؿك 
   (.الثاوض المطمب) ف  ذلؾك  العقارات أنكاع ثـ (اأول

                                                           
(1)

 .مرج  سابؽالجزاارم،  مف القانكف المدن  8@=أنظر نص المادة -
(*)
المجاؿ لمقاض  لتقدير  لـ يحدد المشرع المقصكد بالضرر غير المتلكؼ كال المعيار المعتمد عميو ف  ذلؾ، بؿ ترؾ-

.الجزاارم، مرج  سابؽ الذكر مف القانكف المدن  8/9@=عقار، انظر نص المادة لذلؾ مراعيا العرؼ كطبيعة ا
(2)

ىميػػػة االقتصػػػادية كالكظي ػػػة يا فػػػ  اسػػػتعماؿ الحػػػؽ، نظػػػرا إلػػػى األيشػػػكؿ عػػػدـ اسػػػتثمار االراضػػػ  ال بلحيػػػة فعػػػبل تعسػػػ -
 ، مرج  سابؽ. >7/9@مف القانكف  ?;نص المادة أنظر ،االجتماعية المنكطة بيذه األراض 



 ابيةانغ انعقارية املهكية ماهية  انفصم انتمهيدي 
 

25 

 :اأولالمطمب 

 العقار تعريف
 مكضػػػكعوإلػػػى  بػػػالنظر ذلػػػؾك  لمعقػػػار، القانكنيػػػةك  ال قييػػػة التعػػػاريؼ تباينػػػتك  تعػػػددت لقػػػد

 ىػػػذه بعػػػض نتنػػػاكؿ أف لمعقػػػار جػػػام ك  دقيػػػؽ تعريػػػؼ إعطػػػا  جػػػؿأ مػػػفك  البػػػد إذ خصااصػػػو،ك 
 بينيا. ةالمقارنك  القانكنيةأك  ال قيية سكا  التعاريؼ
 ثػػـ (اأول الفــرع) فػػ  ذلػػؾك  لمعقػػار ال قيػػ  التعريػػؼ المطمػػب ىػػذا خػػبلؿ مػػف سػػنتناكؿك 
 (.الثاوض الفرع) ف  لمعقار القانكن  التعريؼ

 :اأولالفرع 
 التعريف الفقلض لمعقار

 فػ  يتعمػؽ مػا سػيما بػو، الخاصػة الجكانػب مػف العديػد فػ  بالعقار القانكف فقيا  اىتـ لقد
 المنقكؿ. عف ت رقتوك  بو المقصكد بيافك  لو، تعريؼ إعطا 

 الك  بحيػػػزه، المسػػػتقر الثابػػػت الشػػػ   بتنػػػو العقػػػار السػػػنيكرم الػػػرزاؽ عبػػػد األسػػػتاذ يعػػػرؼ
 دكف مكانػػو مػػف نقمػػو يمكػػف ال ثػػـ مػػفك  مػػ ،اقتأك  تيػػدـ إذا إال آخػػرإلػػى  مكػػاف مػػف نقمػػو يمكػػف
 .(1)األرض ى  لمعقار مثاؿ خيرك  تمؼ،

 ال العقػػار أف اعتبػػر نػػوأ إذ كضػػي ،تك  ت صػػيؿ كثػػرأ جػػا  الػػذكر السػػابؽ التعريػػؼ لعػػؿك 
مػف  اقتمػ إذا أك  مػثبل الجسػكرك  كالبنػا ات تيػدـك  إذا كقػ  إال تمػؼ، دكفمػف مكانػو  نقمو يمكف

 بحسػب المنقػكؿ قانكنػا عميػو يطمػؽ مػا ىػذاك  رض،األ فػكؽ المثبتػة األعمدةك  شجاركاألاألرض 
 .(*)المآؿ

                                                           
(1)

 .;8رج  السابؽ، ص معبد الرزاؽ السنيكرم، ال-
(*)
ـ نقمو مف مكانو كذلؾ ألسباب قد تككف تنو الحقا يتحكؿ إلى منقكؿ أصؿ، إال المنقكؿ بحسب المآؿ ىك عقار ف  األ-

.االنزالقاتزؿ ك ب عؿ البشر كاليدـ كاالقتبلع، كقد تككف طبيعية كالزال
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 كػػاف سػػكا  االسػػتقرار لصػػ ة الحػػاازك  الثابػػت الشػػ   بتنػػو العقػػار ال قيػػا  بعػػض يعػػرؼك 
أك  خمػػؿ يشػػكبو أف دكف مكانػػو مػػف نقمػػو يمكػػف الك  صػػان ، صػػن  مػػفأك  خمقتػػو أصػػؿ مػػف ذلػػؾ
 .(1)تمؼ

 ال الػػذمك  مكانػو فػ  الثابػت الشػ   بتنػو العقػار عتبػرا أنػو نجػد التعريػؼ ىػذا خػبلؿ فمػف
 عبػػػػد الػػػػرزاؽ ال قيػػػػو بػػػػو جػػػػا  الػػػػذم التعريػػػػؼ ن ػػػػس ىػػػػكك  تمػػػػؼ، دكف مكانػػػػو مػػػػف نقمػػػػو يمكػػػػف

نمػػػاك  السػػػنيكرم،  الخػػػالؽ صػػػن  مػػػف تكػػػكف قػػػد التػػػ ك  الشػػػ   طبيعػػػة تحديػػػد ىػػػك عميػػػو زاد مػػػا ا 
 ن ػاؽاألك  الجسػكرك  المبػان ك البشػر صػن  مػف تكػكف قػدك  غيرىػا،ك  الجبػاؿك  الهابػاتك  كاألراض 

 غيرىا.ك 
 غيػر تجعمػو التػ  بكضػعيتو مكانػو فػ  المسػتقر الثابػت الشػ   بتنػو أيضػا العقار يعرؼك 
 عػػػػف يختمػػػػؼ يكػػػػاد ال التعريػػػػؼ فيػػػػذا ،(2)تمػػػػؼ دكف آخػػػػر مكػػػػافإلػػػػى  مكانػػػػو مػػػػف لمنقػػػػؿ قابػػػػؿ

 خصااصو.ك  لمعقار بيانو ف  دقيقاك  مختصرا جا  بؿ السابقيف، التعري يف
 جميعيػػا فيػػ  بعيػػد، حػػدإلػػى  تتشػػابو أنيػػا السػػابقة ال قييػػة التعػػاريؼ خػػبلؿ مػػف حػػظالمبلك 
 فالمعيػػار تمػػؼ، دكف منػػو نقمػػو يمكػػف ال الػػذمك  مكانػػو فػػ  الثابػػت الشػػ   ىػػك العقػػار بػػاف تت ػػؽ

 مػػ  مكانػػو تهييػػرك  لمنقػػؿ قابميتػػو مػػدل ىػػك -المنقػػكؿ أم – غيػػره فعػػ العقػػار ت رقػػة فػػ  المعتمػد
 طبيعتو.ك    الش جكىر عمى الح اظ

 الفرع الثاوض:
 التعريف القاوووض لمعقار 

فك  ،(*)لمعقػػار تعري ػػا التشػػريعات بعػػض أعطػػت لقػػد  تختمػػؼ ال القانكنيػػة التعػػاريؼ كانػػت ا 
 -سبػت الك  التميػز،ك  الخصكصػية بعػض ليػا أف إال القػانكف، فقيػا  غمبيػوأ إليػو ذىب عما كثيرا

                                                           
(1)

محمػػػػد كامػػػػؿ مرسػػػػ ، شػػػػرح القػػػػانكف المػػػػدن ، الحقػػػػكؽ العينيػػػػة االصػػػػمية: حػػػػؽ الممكيػػػػة بكجػػػػو عػػػػاـ، منشػػػػاة المعػػػػارؼ، -
 .<:، ص >977اإلسكندرية، 

(2)
 .>، ص9779حمدم باشا عمر، نقؿ الممكية العقارية ف  ضك  آخر التعديبلت، دار ىكمة، الجزاار، -

(*)
شػػريعات المقارنػػة كالتشػػري  المصػػرم كالتشػػري  الجزااػػرم نجػػد أف المشػػرع ال رنسػػ  لػػـ يعػػط تعري ػػا عمػػى خػػبلؼ أغمػػب الت-

نمػػا اكت ػػى فقػػط بتقسػيـ األشػػيا  إلػػى عقػػارات كمنقػكالت بمكجػػب نػػص المػػادة  مػف القػػانكف المػػدن  ال رنسػػ ، ثػػـ  =8>لمعقػار، كا 
 منو: <8>تحديد أنكاع العقارات بمكجب نص المادة 
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 التشػػػريع  التعريػػػؼإلػػػى  الرجػػػكع مػػػف -مالجزااػػػر  المشػػػرع بػػػو جػػػا  الػػػذم التعريػػػؼ إعطػػػا  قبػػؿ
 ال رنس .ك  المصرم المشرع مف لكؿ لمعقار
 نػص فػ  ذلػؾك  العقار، لنا عرؼ العادة غير عمىك  نجده الجزاارم المشرعإلى  بالرجكعك 
 يمكـن الو  فيـه ثابـتو  بحيـزه مسـتقر شـضد كـل فييػا:" جا  إذ المدن  القانكف مف :?= المادة
 .(1)"موقول فلو شضد من ذلك عدا ما كلو  عقار، فلو تمف دون موه وقمه

 دكف لمعقػار تعري ػا اعطػى الجزااػرم المشػرعف الػذكر السػابؽ :?= المػادة نص خبلؿ مف
 تعريػػؼ اف ام ،منقػػكؿ فيػػك عقػػارا لػػيس شػػ   كػػؿ انػػو عمػػى المنقػػكؿ بكصػػؼ اكت ػػىك  المنقػػكؿ،
 المخال ة. بم يـك يؤخذ العقار

 يمكػػف ال أنػػو ثانييمػػاك  ثابػػتك  مسػػتقر أنػػو كالىمػػاا أساسػػيتيف، بميػػزتيف إذف يتميػػز فالعقػػار
 .(2)تمؼ دكف مكانو مف نقمو

 الحضػػرية سػػكا  يػػاأنكاع اخػػتبلؼ عمػػى األراضػػ  العقػػارات قبيػػؿ مػػف يعتبػػر ف نػػو ثػػـ مػػفك 
 السػدكدك  كالمبػان  تحتيػاأك  فكقيػا مشػيد ىػك مػا كػذلؾك  الصػحراكية،أك  الهابيػةأك  ال بلحيةأك 
 شػػجاركاأل تمػػؼ دكف نقمػػو يمكػػف ال بػػاألرض متصػػؿ ىػػك كػػؿك  ،األن ػػاؽك  الطرقػػاتك  الجسػػكرك 
 غيرىا.ك  األعمدةك  النباتاتك 

 مػػف يشػػممو مػػاك  األرضػػ  ال ضػػا  مػػف تتكػػكف ألنيػػا عقػػارات، ىػػ  الهابيػػة مػػبلؾاأل لعػػؿك 
 عقػػػارات كميػػػا تعتبػػػر التػػػ ك  األرض فػػػ  متتصػػػمة نباتػػػاتك  أشػػػجار مػػػف كػػػذلؾك  أتربػػػوك  صػػػخكر
 طبيعتيا. بحسب

                                                                                                                                                                                     

Article 516 : Tous les biens sont meubles ou immeubles. 
Article 517: Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils 

s'appliquent. 
(1)

 .سابؽ ، مرج الجزاارممف القانكف المدن   :?=انظر نص المادة -
(2)

 .99ؽ، ص ليمى طمبة، المرج  الساب-
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 المطمب الثاوض:

 العقارات أوواع
 ال القانكنيػة،ك  ال قييػة الناحيػة مػف العقػار تعريػؼ األكؿ المطمػب خبلؿ مف أبرزنا فأ بعد

 تقسيميا. عمى التشري ك  ال قو جرل الت  العقارات أنكاع تحديد مف أيضا بد
 بطبيعتيػػػػا عقػػػػارات قسػػػميف،إلػػػػى  العقػػػارات قسػػػػـ نجػػػده الجزااػػػػرم المشػػػرعإلػػػػى  فبػػػالرجكع

 العقػػػػػػػارات ثػػػػػػػـ كال()أ ذلػػػػػػػؾك  بطبيعتيػػػػػػػا العقػػػػػػػارات سػػػػػػػنتناكؿ لػػػػػػػذلؾك  ،بالتخصػػػػػػػيص عقػػػػػػػاراتك 
   )ثانيا(. بالتخصيص

 :الفرع اأول
 العقارات بطبيعتلا

إف األصػػؿ فػػ  العقػػار ىػػك العقػػار بحسػػب طبيعتػػو، فيػػك الػػذم ال يمكػػف نقمػػو مػػف مكػػاف  
إلػػى آخػػر دكف تمػػؼ، كلعػػؿ األرض ىػػ  أصػػؿ العقػػار بطبيعتػػو، فػػاألرض ال يمكػػف نقميػػا مػػف 

جػػزا  منيػػا كالصػػخكر كىياتيػػا التػػ  عمييػػا، رغػػـ إمكانيػػة نقػػؿ أ مكانيػػا مػػ  االحت ػػاظ بطبيعتيػػا
فتصػػػؿ الشػػػ   ثابػػػت ال  ،مػػػف مكانيػػػاال ، كلكػػػف ذلػػػؾ ال يهيػػػر مػػػف طبيعػػػة األرض ك (1)كاألتربػػػة

 يمكف نقمو مف مكانو دكف تمؼ.
 لمبػػػػػان ،اك  المنشػػػػػآت النباتػػػػػات، األرض، ،أنػػػػػكاع ثبلثػػػػػةإلػػػػػى  ينقسػػػػػـ بطبيعتػػػػػو العقػػػػػارو

 الهابية. العقارية مبلؾاأل بخصكص يقابمو ماك  نكع كؿ ربط م  تباعا سنتناكلياك 
 اأرض  أوال/:

 مػػاك  منشػػااتك  بنػػا  مػػف فكقيػػا مػػاك  أحجػػارك  أتربػػة مػػف يشػػممو مػػاك  األرض سػػط  تشػػمؿو
 األرض ببػاطف ىػك مػا أيضػا يشػمؿ كمػا ،أشػجار مػف مهػركس ىػك ماك  نباتات مف فكقيا ينبت

   .(2)غيرىاك  معادفك  رماؿك  أتربةك  صخكر مف جكفيا ف  ماك 

                                                           
(1)

 .@8عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .97، صالمرج  ن سو-
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أك  لمزراعػػػػة صػػػػالحة ري يػػػػة،أك  حضػػػػرية غابيػػػػة،أك  فبلحيػػػػة األرض تكػػػػكف أف يسػػػػتكمك 
 دكف االسػػػتقرارك  الثبػػػات ىػػػك لطبيعتيػػػا المحػػػدد فالمعيػػػار ترابيػػػة، أف كانػػػت حجريػػػة بػػػكر، أرض
 مكقعيا.أك  تككينيا مراعاة
 مككناتيػػا أىػػـ ضػػمف مػػف يػػدخؿ ألنػػو عتيػػا،بطبي عقػػارات تعتبػػر الهابػػات فػػ ف ذلػػؾ مػػفك 

 السػػػػػػػيكؿك  الجبػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف تتكػػػػػػػكف التػػػػػػػ  التضػػػػػػػاريس بمختمػػػػػػػؼ األرضػػػػػػػ  ال ضػػػػػػػا  األساسػػػػػػػية
 مػػف فكقيػػا متتصػػؿ ىػػك مػػاك  الصػػخكرك  األحجػػارك  األتربػػة عمػػى يحتػػكم الػػذمك  المنخ ضػػات،ك 

  أغراس.ك  أشجارك  نباتات
 الوباتات /:ثاويا

 ،(1)نخيػػؿك  أشػػجارك  أغػػراسك  زركعك  ثمػػار فمػػ األرض تنبتػػو كػػؿ ىػػك بالنباتػػات المقصػػكد
 دكف مكانػػو مػف نقمػو يمكػػف الك  بجػذكره بػاألرض متتصػػبل مػاداـ بطبيعتػو عقػػارا يعتبػر ذلػؾ فكػؿ

 يذبؿ.أك  ؼيتم فأ
 مػف تػدخؿ دكف خمقػو جػؿ،ك  عػز اهلل مػف بصن  الطبيعة ف  مكجكد ىك ما النباتات مفك 
 الطبيعيػػػة، الهابػػػات يهطػػػ  الػػػذم خضػػػراأل كالكسػػػا  شػػػجارلؤل بالنسػػػبة الشػػػتف ىػػػك كمػػػا البشػػػر

دخػػػاؿك  رعايتيػػػاك  بهرسػػػيا يقػػػـك إذ اإلنسػػػاف، صػػػن  مػػػف ىػػػك مػػػا منيػػػاك   تطػػػكيراتك  تحسػػػينات ا 
 دكية.األ أنكاع بعض الستخبلص المخصصة البرية النباتاتك  شجاراأل كبعض ،(2)عمييا

 صػيرق كقػت بعد تنتزع ثـ مؤقتا األرض ف  تهرس الت  (3)المشاتؿ أشجار أيضا تعتبرك 
 لػـ األرض فػ  مسػتقرة شػجاراأل ىػذه فمادامػت بطبيعتيػا، نباتيػة عقػارات آخػر مكافإلى  لتنقؿ
 .(4)منقكالت يتهير كص يا لتصب  فحيناذ تنتزع أفإلى  العقارية بص تيا تحت ظ في  تنتزع

                                                           
(1)

 .97ص، عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ-
(2)

 .>8، ص9779محمد عبد الظاىر حسيف، الحماية القانكنية لؤلصناؼ النباتية، دار النيضة العربية، القاىرة، -
(3)

كثػػار النباتػػات المختم ػػة كتربيتيػػا ثػػـ كضػػعيا فػػ  أكيػػاس لتنقػػؿ إلػػى المقصػػكد بالمشػػتمة ىػػ  المكػػ- اف المخصػػص لزراعػػة كا 
مكػػاف آخػػر مسػػتديـ، راجػػ  فػػ  ذلػػؾ: عمػػ  محػػ  حسػػف الػػتبلؿ كيػػكنس محمػػد قاسػػـ اآللكسػػ ، الهابػػات العامػػة، الجػػز  األكؿ، 

 .8?، ص@?@8ىياة المعاىد ال نية، بهداد، 
(4)

 .98، صالذكر سابؽعبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  ال-
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األمػػبلؾ  مككنػػات أكثػػرك  أىػػـ مػػف تعتبػػر بطبيعتيػػا عقػػارات ىػػااعتبار ب شػػجاراألك  النباتػػاتك 
 كثافػػة معيػػار عمػػى أساسػػا يرتكػػز لمهابػػة التقنػػ  القػػكاـ تحديػػد إف بػػؿ الهابػػات، الهابيػػةالعقاريػػة 

 الحقا. ذلؾ ت صيؿ سيتت  كما ،(1)الكاحد اليكتار ف  شجاراأل
 الموشحات والمباوض /:ثالثا

 اإلنسػػاف ب عػؿ األرض عمػى يقػػاـأك  ينشػت متماسػؾ شػ   كػػؿ المنشػااتك  بالمبػان  يقصػد
 .(2)منيا يتككف الت  المادة عف النظر بصرؼ قارا اتصاال بيا يتصؿك 

 ،شػػجاراألك  اتلمنباتػػ كػػذلؾك  المبػػان ك  لممنشػػاات العقاريػػة الصػػ ة مصػػدر ىػػ  األرض إف
 تعتبػر فيػ  تمػؼ دكف نقميػا يمكػف الك  بػاألرض مندمجػةك  متصمة المبان ك  المنشاات دامت فما

 بػػاألرض متصػػمة ةخيػػر األ ىػػذه أف ىػػ  شػػجاراألك  النباتػػات عػػف يميزىػػا مػػاك  بطبيعتيػػا، عقػػارات
 المنشػاات أمػا أخػرل، قميمػة حالػة فػ  اإلنسػاف بتػدخؿك  األحػكاؿ، غالػبف   جؿك  عز اهلل ب عؿ
 (3)التشييد.ك  البنا عف طريؽ  اإلنساف ب عؿ باألرض متصمة في 

 منقػػػكالت عػػػف عبػػارة سػػػابقة مرحمػػة فػػػ  كانػػػت تشػػييدىاك  بناايػػػا قبػػؿ المنشػػػااتك  المبػػان ك 
 جمعيػا بعػد ثـ كغيرىا، الحديدك  الخشبك  اإلسمنتك  الطكبك  الرمؿ ى ك  نا الب مكاد ف  متمثمة

 عقػػػارات تصػػػب  ذلػػػؾ، بعػػػد تمػػػؼ دكف نقميػػػا يمكػػػف ال بحيػػػث األرض فػػػ  تثبيتيػػػاك  بيػػػا البنػػػا ك 
 .(4)بطبيعتيا
 ال متعػددة كظػااؼ ليػاك  أنػكاعك  أشػكاؿ عػدة ليػا المنشػااتك  المبػان  فػ ف معمػـك ىػك كماك 
 ال رديػػػة المسػػػاكفك  كالطرقػػػات األرض سػػػط  فػػػكؽ مشػػػيد ىػػػك مػػػا منيػػػا فنجػػػد حصػػػرىا، يمكػػػف

                                                           
(1)

يقصد بالتيمعات الغابيـة فـض الحالـة العاديـة المتضمف النظاـ العاـ لمهابات عمػى:"  89/;?مف القانكف  @تنص المادة -
شيرة فض اللكتار الواحد فض حالـة وضـج فـض الموـاطق اليافـة وشـبه اليافـة،  011كل تيمع يحتوي عمى اأقل عمى محة 

 "للكتار الواحد فض حالة وضج فض المواطق الرطبة وشبه الرطبةشيرة فض ا 011وعمى ث ثمحة 
(2)

رضػػا عبػػد الحمػػيـ عبػػد المجيػػد البػػارم، الجكانػػب القانكنيػػة لمبنػػا  العشػػكاا  عمػػى األرض الزراعيػػة، دار النيضػػة العربيػػة، -
 .;89، ص;977، 8القاىرة، الطبعة

(3)
 .;9عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، ص-

(4)
 .;9ص  ن سو، المرج-
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 تحػت مشػيد ىك ما منيا نجدك  غيرىا،ك  اإلنارة أعمدةك  المصان ك  التجارية المحبلتك  الجماعيةك 
 المساكف. أنكاع بعضك  اآلبارك  السدكدك  كاألن اؽ األرض سط 

 ك لعقػػػاراتا مػػف النػػكع ىػػذا مككناتيػػا بػػيف مػػػف نجػػد فقػػد الهابيػػة مػػبلؾاأل بخصػػكص أمػػا
 التػػ ك  الهابيػػة مػػبلؾاأل فػػ  المنشػػااتك  المبػػان  أنػػكاع بعػػض تشػػيد يػػتـ فقػػد نػػادرا، ذلػػؾ كػػاف إف

 خزاناتك  الحراسةك  المراقبة منشااتك  كالسياج منو اإلفادةأك  الهاب  العقار لخدمة غالبا ترصد
   غيرىا.ك  حظاارالك  اإلنارة أعمدةك  المياه

 :الفرع الثاوض
 العقارات بالتخصيص

لعقار بالتخصػيص ىػك فػ  عبػارة عػف منقػكؿ بطبيعتػو، قػاـ مالكػو برصػده كتخصيصػو ا 
، كمثػػػاؿ ذلػػػؾ تخصػػػيص مالػػػؾ األرض (1)عقػػػار آخػػػر بطبيعتػػػو مممككػػػا لػػػو اسػػػتهبلؿلخدمػػػة ك 

أك  ال بلحيػػػة بعػػػض اآلالت كالماكنػػػات كػػػالجرار كماكنػػػة الحصػػػاد ألجػػػؿ خدمػػػة أرضػػػو بحرثيػػػا
دؽ لػػبعض أدكات الزينػػة كالمزىريػػات كالكػػكادر كتخصػػيص مالػػؾ ال نػػأك  حصػػاادىا،أك  سػػقييا

 كالسجادات كاألجراس كالمكي ات كغيرىا لخدمة ركاد ال ندؽ.
 انػدماج ىػك م ادىػا التػ ك  القػانكن ، االفتػراض فكػرة ى  بالتخصيص العقار فكرة تبريرو

 كحػدة تشػكؿ تصب  إذ ،عنو تجزاتيا يمكف ال إذ كثيقا ارتباطا بالعقار ارتباطياك  المنقكالت ىذه
 إال كجػو أكمػؿ عمػى كظي تػو بطبيعتو العقار يؤدم أف يمكف الك  بينيا، الت ريؽ يصعب متكاممة

 العقار. حكـ تتخذك  حكميا يتهير ثـ مفك  المنقكالت، بيذه باالستعانة
 القػانكف مػف :?= المػادة مػف الثانيػة ال قػرة فػ  بالتخصيص العقار عمى النص جا  لقدك 
 عمـى رصدا يممكه، عقار فض صاحبه يضعه الذي الموقول أن غير :" عمى تنص إذ المدن ،
 ".بالتخصيص عقارا يعتبر هاستغ لأو  العقار هذا خدمة

                                                           
(1)
- Weill Alex ,Droit Civil, les Biens, France, Paris,Tom2, 2eme Edition, Dalloz, 1974, P442. 
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 يخصصػو الػذم المنقػكؿ أف (1)التشػريعات مػف كثيػر غرار عمى الجزاارم المشرع فاعتبر
 بالتخصيص. العقار حكـ يتخذ عقاره لخدمة صاحبو
 عقػػار أنػػو عمػػى يػػدرج لكػػ  المنقػػكؿ فػػ  تػػكافرت أف يجػػب شػػركط تحديػػد عمػػى ال قػػو جػػرلك 

 ى :ك  بالتخصيص،
 تحاد المالكا /:أوال

 الشػرط، ىػذا مضػمكف يتضػ  الجزااػرم المػدن  القػانكف مػف :?= المػادة نػص خػبلؿ مف
 يممكػػو عقػػار فػػ  يممكػػو الػػذم المنقػػكؿ يرصػػد أف البػػد المالػػؾ أف عمػػى صػػراحة نػػص فالمشػػرع
 أيضا.

 أنػػو الم ػػركض إذ بالتخصػػيص، العقػػار مالػػؾ ىػػك صػػم األ العقػػار مالػػؾ يكػػكف أف فبلبػػد
 بالتخصػيص عقػارا يكػكف ال ثػـ مػفك  األصػم ، العقػار لخدمػة مالكػو ألحقو بطبيعتو منقكؿ ثمة

 يجيػػػزهك  سػػػكنا شػػػخص يسػػػتتجر كػػػتف المػػػؤجر، عقػػػار لخدمػػػة المسػػػتتجر يضػػػعو الػػػذم المنقػػػكؿ
 .(2)غيره آخر شخص يممكو الممحؽ العقار ألف ككادر،ك  مزىرياتك  بمكي ات
 التخصيص:  ثاويا/:

تخصيصػو لػو، كتخصػيص الجػرار الػذم ىػك ك  مالػؾ المنقػكؿ لخدمػة العقػارىك رصػد الو
 .بطبيعتو منقكؿ لحرث األرض ال بلحية كالت  ى  العقار األصم 

 العقػار فػ  كضػعو يك ػ  بػؿ العقػار لخدمة ضركرياك  الزما المنقكؿ يككف أف يشترط الو
 العقػار لػيس العقار مالؾ لخدمة المنقكؿ كض  إذا أما عنو، هنا االست أمكف لكك  خدمتو ألجؿ

 األرض صػػػاحب يػػػركف كػػػتف ،(3)بالتخصػػػيص عقػػػارا الحالػػػة ىػػػذه فػػػ  يعتبػػػر فػػػبل ذاتػػػو فػػػ  حػػػد
 تخصػػيص فػػ  المالػػؾ لػػدل النيػػة تتػػكافر أف يجػػب كمػػا .فضػػا  أرض بػػداخؿ الخاصػػة سػػيارتو
 منو. اإلفادةك  العقار لخدمة المنقكؿ

                                                           
(1)

مػػف القػػانكف المػػدن  المصػػرم كتقابػػؿ ايضػػا نػػص  9?مػػف القػػانكف المػػدن  الجزااػػرم تقابػػؿ نػػص المػػادة  :?=نػػص المػػادة -
 .ىذيف المادتيفتطابؽ شبو تاـ بيف مضمكف  مف القانكف المدن  ال رنس ، كىناؾ ;9>المادة 

(2)
 .9:عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، ص-

(3)
 ;9، صالمرج  ن سو-
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 فػ  نصػيبو لخدمة منقكؿ تخصيص ف  أحدىـ رغبك  المشاعيف المبلؾ تعدد حالة ف ك 
 العقػار مػف الجػز  ىػذا الحػؽ إذا أنػو حػيف فػ  قسػمتو، بعػد بو العقار ألحؽ ما ذلؾ فمو العقار،
  .(1)العقار عف المنقكؿ ين صؿك  التخصيص فينقط  المبلؾ مف لهيره

 إذا مػػاأ القسػػمة، بعػػد بػػو الصػػيقك  تابعػػا يبقػػى أف بػػد ال العقػػار لخدمػػة المنقػػكؿ فتخصػػيص
 عقػػػارا يعػػػد فػػػبل لممالػػػؾ تػػػاب  غيػػػر العقػػػار مػػػف آخػػػر لجػػػز  مخصصػػػاك  خادمػػػا المنقػػػكؿ أصػػػب 

 .بعد ذلؾ بالتخصيص
 مػػػف فكقيػػػا مػػػاك  األرض تعتبػػػر أشػػػرنا أفك  سػػػبؽ كمػػػا التػػػ ك  - الهابيػػػة مػػػبلؾلؤل بالنسػػػبةك 
أك  الهابيػة ؤلرضلػ لخدمػة المنقػكالت بعػض تخصػص قػد ف نو -ليا مككف أىـ نباتاتك  أشجار
 لمقيػػػاـ الجرافػػػاتك  شػػػاحنات مػػػف المركبػػػات تخصػػػيص ذلػػػؾ مثػػػاؿك  النباتػػػات،ك  شػػػجاراأل لخدمػػػة
 شػػػجارباأل الخاصػػػة األسػػػمدةك  األدكيػػػة بعػػػض تخصػػػيصك  الح ػػػر،ك  التنظيػػػؼك  النقػػػؿ بتعمػػػاؿ

 تنػػكع خمػػؽ أجػػؿ مػػف تكاثرىػػا عمػػى المسػػاعدةك  الحيكانػػات أنػػكاع بعػػض تربيػػة كػػذلؾك  النباتػػات،ك 
 .مبلؾ العقارية الهابيةاأل ف  بيكلكج 

 :الفرع الثالث
 العقارات بحسب موضوعلا

إذ جػػا  فػػ  القػػانكف المػػدن   ،لقػػد عػػرؼ المشػػرع الجزااػػرم العقػػارات بحسػػب مكضػػكعيا 
عمى أنو يعتبر ماال عقاريا كؿ حؽ عينػ  يقػ  عمػى عقػار، بمػا فػ  ذلػؾ حػؽ الممكيػة، ككػذلؾ 

 .(2)كؿ دعكل تتعمؽ بحؽ عين  عمى عقار
 سػػتعماؿاال حػػؽك  نت ػػاعاال حػػؽك  رت ػػاؽاال حػػؽك  الممكيػػة كحػػؽ األصػػمية العينيػػة لحقكؽفػػا

 تعػػد االمتيػػاز حػػؽك  التخصػػيص حػػؽك  الرسػػم  الػػرىف كحػػؽ التبعيػػة العينيػػة الحقػػكؽك  السػػكف،ك 
بالنسػػبة  الشػػتف كػػذلؾك  ،(3)بطبيعتػػو عقػػار عمػػى تػػرد دامػػت مػػا مكضػػكعيا بحسػػب عقػػارات كميػػا

 عقارات. مىع المنصبة القضااية مدعاكلل

                                                           
(1)

 .>>محمد كامؿ مرس ، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 مف القانكف المدن  الجزاارم، مرج  سابؽ. ;?= أنظر نص المادة-
(3)

 .?، صالمرج  السابؽضك  آخر التعديبلت، حمدم باشا عمر، نقؿ الممكية العقارية ف  -
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 األصػػمية سػػكا  عنػػو المت رعػة الحقػػكؽ كػػؿك  الممكيػػة حػؽ أف الجزااػػرم المشػػرع اعتبػػر فقػد
 كػػدعكل أيضػػا عقػػارات عمػػى المنصػػبة الػػدعاكل كػػذلؾك  عقاريػػة، أمػػكاال تعتبػػر التبعيػػةأك  منيػػا
 تعتبػػػر كميػػػا عقػػػارات عمػػػى الػػػكاردة األشػػػهاؿ دعػػػاكمك  الحيػػػازةك  الممكيػػػة دعػػػاكلك  العقػػػار قسػػػمة
   .الجزاارم المدن  القانكف مف ;?= المادة نص م يـك بحسب عقارية أمكاال

 بنػكع اتسػمت خيػراأل شػطرىا فػ  السػابؽ المػادة ىػذه نػص خػبلؿ مػف يبلحظ ما أف غير
 عينػػػ  حػػػؽ مكضػػػكعيا يكػػػكف التػػػ  الػػػدعاكل أفالجزااػػػرم  المشػػػرع اعتبػػػر حػػػيف الهمػػػكض مػػػف

 العقاريػة الػدعكل كصؼ يمكف ال نوأ نرل أننا حيف ف  عقاريا، ماال تعتبر عقار عمى منصب
   الماؿ. ىذا لحماية كسيمة ى  ما بقدر عقارم ماؿ بتنيا

 المبحث الثالث:

 الغابية الممكية العقارية مفلوم

إلػػى  ال صػػؿ ىػػذا مػػف الثػػان  المبحػػثك  األكؿ المبحػػث فػػ  التطػػرؽ مػػف اليػػدؼ كػػاف لقػػد
 تسػػييؿك  تبسػػيط خػػاص، بكجػػو العقاريػػة الممكيػػة حػػؽ م يػػـك ثػػـ عػػاـ بكجػػو الممكيػػة حػػؽ م يػػـك

 ىػػػ  التػػػ ك  الهابيػػػة العقاريػػػة بالممكيػػػة المقصػػػكد تحديػػػد فػػػ  ستسػػػاعدنا التػػػ  القانكنيػػػة الم ػػػاىيـ
 بحثنا. مجاؿ
 بكجػػو الممكيػػة حػػؽ عػػف العامػػة أحكامػػوك  الهابيػػة العقاريػػة الممكيػػة حػػؽ م يػػـك يختمػػؼ الك 
 األكؿ المبحثػػيف خػػبلؿ مػػف إلييػػا التطػػرؽ سػػبؽ التػػ ك  خػػاص بكجػػو العقاريػػة الممكيػػة حػػؽك  عػػاـ
 المعمػكؿ لمتشػري  طبقػا المالػؾ سػمطات تمػارس الهػاب  لمعقػار المالكػة الجية أف فنجد الثان ،ك 

 مطمؽ. غيرك  دااـك  مان ك  (*) جام  حؽ ىك الهاب  العقار تممؾ حؽ أف نجد كذلؾك  بو،
 كػػاألرض بطبيعتػػو عقػػارا كػػاف سػػكا  عقػػار، محميػػا يكػػكف الهابيػػة العقاريػػة فالممكيػػة كػػذلؾ

 التػػ ك  الحيكانػػاتك  كالمركبػػات بالتخصػػيص عقػػاراأك  ،كالمنشػػاات األبنيػػةك  النباتػػاتك  شػػجاراألك 
 األصم . العقار لخدمة ترصد

                                                           
(*)
إف الطبيعة الخاصة لؤلمبلؾ العقارية الهابية يجعميا تن رد بنظاـ خاص مف حيث التسيير كاالستعماؿ كالحماية، -

كبالتال  فبل تنطبؽ عمييا كؿ األحكاـ الخاصة باألمبلؾ العمكمية األخرل، ككذلؾ األحكاـ الخاصة باألمبلؾ الخاصة، 
ليا سمطة التصرؼ الت  يمنحيا القانكف لممالؾ بالنسبة لؤلمبلؾ الخاصة باعتبار حؽ ممكيتو حؽ جام كمثا
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 مػف سػنبرز إذ الهابيػة، العقاريػة بالممكيػة المقصكد عمى لمكقكؼ الباب لنا ي ت  ذلؾ فكؿ
 ثػػـ (اأول المطمــب) فػػ  ذلػػؾك  الهابيػػة العقاريػػة لمممكيػػة القانكنيػػة الطبيعػػة المبحػػث ىػػذا خػػبلؿ
 . (الثاوض المطمب) ف  أىميتياك  الهابية العقارية مبلؾاأل نطاؽ

 :اأولالمطمب 

 الغابية العقارية لمممكية القاوووية الطبيعة
 التصػػػػػنيؼ تحديػػػػػد بػػػػػاألحرلأك  الهابيػػػػػة العقاريػػػػػة لمممكيػػػػػة القانكنيػػػػػة الطبيعػػػػػة تحديػػػػػد إف
 تحديػد ذلػؾ قبػؿ عمينػا ي ػرض ،مػبلؾاأل مػف النػكع ليػذا الجزااػرم المشرع أعطاه الذم القانكن 

   الدستكر. بمكجب الجزاارم المشرع تبناىا الت  العقارية لمممكية القانكنية األصناؼ
 عمػى نػص فقػد الدسػتكر ىػكك  أال األسػمى القانكفإلى  بالرجكع الجزاارم المشرع أف فنجد

 الكق ية. مبلؾاألك  الخاصة مبلؾاألك  ةالكطني مبلؾاأل ى ك  العقارية مبلؾاأل مف أنكاع ثبلثة
 تبناىػػػا التػػػ  العقاريػػػة مػػػبلؾاأل أصػػػناؼ تحديػػػد المطمػػػب ىػػػذا خػػػبلؿ مػػػف سػػػنحاكؿ لػػػذلؾ

 بعػض أحكاميػا نظمػت التػ ك  العقػارم، التكجيػو قانكفك  (1)الدستكر خبلؿ مف الجزاارم المشرع
 7@@78/89/8 فػػػػػ  المػػػػػؤرخ 7:/7@ القػػػػػانكفك  المػػػػػدن  كالقػػػػػانكف األخػػػػػرل الخاصػػػػػة القػػػػػكانيف
8/87@ القػػانكفك  الكطنيػػة مبلؾبػػاأل المتعمػػؽ

 ثػػـ باألكقػػاؼ، المتعمػػؽ 8@@8/;7/<9 المػػؤرخ (2)
 التصنيؼ. ىذا حسب الهابية مبلؾاأل مكانة نتناكؿ
 ثػػـ (اأول الفــرع) فػػ  ذلػػؾك  العقاريػػة الممكيػػة أصػػناؼ المطمػػب ىػػذا فػػ  سػػنتناكؿ منػػوك 
 (.الثاوض )الفرع ف  الهابية مبلؾاأل أصناؼ

 :اأولرع الف
 أصواف الممكية العقارية

 المػػكاد نػػص بمكجػب ذلػػؾك  الدسػػتكر فػ  العقاريػػة مػبلؾاأل تصػػنيؼ عمػػى الػنص جػػا  لقػد
 منو. :9 المادة نص سيما العقارم التكجيو قانكف بمكجب كذلؾك  منو، ;=ك 97 ، ?8

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.=@@8دستكر الجزاار-
(2)

 .8@@8، لسنة 98المتعمؽ باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ، جريدة رسمية عدد  8@@8/;7/<9المؤرخ ف   8/87@القانكف -
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ــة عمػػى:" الدسػػتكر مػػف ?8 المػػادة فتػػنص ــة. الميموعــة ممــك هــض العاّمــة الممكّي  الوطوّي
 المعدويـــة الثـــرواتو  لمطاقـــة الطبيعيـــة المـــواردو  المقـــالعو  الموـــايمو  اأرض، بـــاطن شـــملوت

   الغابات.و  المياهو  البحرية، الوطوية م كاأ مواطق مختمف فض الحية،و  الطبيعية

 المواصــ تو  البريــدو  اليــوي،و  البحــري الوقــلو  الحديديــة، بالســكك الوقــل تشــمل كمــا
 ."القاوون فض محددة ىأخر  اأم كو  ال سمكيةو  السمكية
 ..." القاوون، يحددها الوطوية م كاأ" عمى: الدستكر مف 97 المادة تنصك 
 مضـمون، اإلرث حـق ،مضـمووة الخاصـة مـ كاأ عمػى:" أيضػا منػو ;= المادة تنصك 

 ".مضمووة الوقفية م كاأو 
 فتصــو عمػػى:" تػػنص نجػػدىا العقاريػػة التكجيػػو قػػانكف مػػف :9 المػػادة نػػصإلػػى  بػػالرجكعك 

 التالض: القاوووية اأصواف ضمن لاأوواع اخت ف عمى العقارية م كاأ
 الوطوية، م كاأ -

 الخاصة، م كاأأو  الخواص أم ك

 ".الوقفية م كاأ -

 يػاأنكاع اخػتبلؼ عمػى العقاريػة مػبلؾاأل أف يتضػ  ذكرىػا اآلنػؼ المػكاد نص خبلؿ فمف
 سػنحاكؿك  كق يػة، أمػبلؾك  خاصػة أمبلؾك  ةكطني أمبلؾ التالية: الثبلثة صناؼاأل عف تخرج ال

 نطػاؽ عػف يخػرج ت صػيميا ألف اإليجاز، مف بش   األصناؼ ىذه مف صنؼ كؿ ماىية إبراز
 دراستنا.
 الوطوية: م كأوال/ اأ
 مـ كتشـمل اأالكطنية عمى:  مبلؾالمتضمف األ 7:/7@مف القانكف  79تنص المادة  

قولـة والعقاريـة التـض تحوزهـا الدولـة ويماعاتلـا والحقـوق المو م كالوطوية عمى ميموع اأ
 من: م كخاصة، وتتكون هذه اأأو  اإلقميمية فض شكل ممكية عمومية

 لمدولة التابعة الخاصةو  العمومية م كاأ -
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 لموالية التابعة الخاصةو  العمومية م كاأ -

 ".لمبمدية التابعة الخاصةو  العمومية م كاأ -

 قػػػد الكطنيػػػة مػػػبلؾاأل أف اعتبػػػر الػػػذكر السػػػالؼ 7:/7@ القػػػانكف مػػػف 79 المػػػادة فػػػنص
 المركبػػاتك  كالسػػيارات منقكلػػةأك  غيرىػػا،ك  رضػػ األك  المنشػػااتك  كالمبػػان  عقاريػػة أمػػكاؿ تكػػكف

 ىػذهك  الكاليػة،أك  البمديػة ىمػاك  المحميػة الجماعػاتأك  الدكلػة تحكزىػا التػ ك  غيرىا،ك  التجييزاتك 
 خاصة.أك  عمكمية اأمبلك تككف قد مبلؾاأل

 نجػػدىا الكطنيػػة مػػبلؾاأل المتضػػمف 7:/7@ القػػانكف مػػف :7 المػػادة نػػصإلػػى  بػػالرجكعك 
 الثاويـة المـادة فـض عميلـا الموصـوص مـ كاأ العموميـة الوطويـة م كاأ تمثل عمى:" تنص

 مـ كاأ أمـا غرضـلا،أو  طبيعتلـا بحكـم خاصة ممكية محل تكون أن يمكن ال التض السابقة
 وماليـة يـةامت ك وظيفة تؤدي والتض العمومية م كاأ ضمن وفةالمص غير اأخرى الوطوية
 الخاصة". الوطوية م كاأ فتمثل

 الكطنيػػة مػػبلؾاأل فأ اعتبػػر الػػذكر السػػالؼ :7 المػػادة نػػص بمكجػػب الجزااػػرم فالمشػػرع
أك  طبيعتيػػػػاإلػػػػى  بػػػػالنظر ذلػػػػؾك  خاصػػػػة، كطنيػػػػة أمػػػػبلؾإلػػػػى  تتحػػػػكؿ أف يمكػػػػف ال العمكميػػػػة
 خػػرلأ جيػػة مػفك  كطنيػػة، ثػػركةك  جػدا كبيػػرة قيمػػة ذات أمػكاؿ جيػػة مػػف تبػرتع أنيػػا إذ لهرضػيا،

 طبيعتيا. تهيير يمكف ال بالتال ك  لؤلفراد العامة المن عة لتحقيؽ مخصصة في 
 :عمػى تػنص نجػدىا الجزااػرم المػدن  القػانكف مػف ??= المػادة نصإلى  برجكعنا كذلؾك 
 قــاوووض وــص بمقتضــىأو  بالفعــل صتخصــ التــض الموقــوالتو  العقــارات لمدولــة أمــواال تعتبــر

 إداري". طابع للا لليحةأو  عمومية لمؤسسةأو  لإلدارةأو  عامة، لمصمحة
 النشػػػاطات بعػػػضك  الطبيعيػػػة الثػػػركات بعػػػض تضػػػـ سػػػبؽ مػػػا بحسػػػب الكطنيػػػة مبلؾفػػػاأل

 كطنيػة أمػبلؾإلػى  تقسػـك  ،(1)الكطنية المجمكعة أنو عمى مالكيا حددت عامة ممكية أنيا عمى
 خاصة. كطنية ؾأمبلك  عامة

                                                           
(1)

 .=8، ص=977زركق ، المنازعات العقارية، دار ىكمة، الجزاار، الطبعة الثانية، حمدم باشا عمر، ليمى -
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 أف اعتبػػر إذ الكطنيػػة، مػػبلؾاأل نػػكع  بػػيف ميػػز 7:/7@ القػػانكف مػػف :7 المػػادة فػػنص
 خاصػة ممكيػة تصػب  أف األحػكاؿ مػف حػاؿ بػتم يمكػف ال التػ  ىػ  العمكمية الكطنية مبلؾاأل

 ىػػػ  التػػػ ك  الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل ذلػػػؾ مثػػػاؿك  ألجمػػػو كضػػػعت الػػػذم لمهػػػرضأك  لطبيعتيػػػا
 تيػػػدؼ ألنيػػػا خاصػػػة كطنيػػػة أمػػػبلؾ فيػػػ  الكطنيػػػة مػػػبلؾاأل مػػػف عػػػداىا أمػػػا نا،دراسػػػت مكضػػػكع
 امتبلكيو. كظي ة لتحقيؽ

 التصػرؼ ليا يجكز إذ معنكيا، شخصا بكص يا الدكلة تممكيا الخاصة الكطنية مبلؾفاأل
 يخضػػػػػ  أفك  عنيػػػػػا، (*)التخصػػػػػيص يرفػػػػػ  فأ بشػػػػػرط ،(1)مػػػػػثبل اإليجػػػػػارك  بػػػػػالبي  لؤلفػػػػػراد فييػػػػػا

 المزاد. بطريؽ بالتصرؼ الخاص القانكنية لئلجرا ات عمييا الكاق   القانكن التصرؼ
،أك  قػانكف بمقتضػى العػاـ لمن   مخصصة في  العامة الكطنية مبلؾاأل أما  ىػكك  مرسػـك
 تممكيػاأك  عمييػا الحجػزأك  فييػا التصػرؼ يجكز فبل لمدكلة، مممككا عاما ماال ىااعتبار  معيار
 (3)فييا. التصرؼ ذلؾ بعد جاز العامة لممن عة تخصيصيا انتيى ف ذا ،(2)بالتقادـ

 الخاصة: م كثاويا/ اأ
مضػمكنة  أمػبلؾالعقارية الخاصة كاعتبر أنيػا  مبلؾعمى األ الجزاارم لقد نص المشرع 

 .(4)كمحمية دستكريا
 جػا  الػذم التصػنيؼ بحسػب العقاريػة مػبلؾاأل مف الثان  النكع الخاصة مبلؾاأل تعتبرك 
 قػػانكفك  أساسػػا المػػدن  القػػانكف يحكميػػاك  العقػػارم، التكجيػػو قػػانكف مػػف :9 المػػادة نػػص بمكجػػب
 العقارم. التكجيو

                                                           
(1)

 .88، ص9789عبد الكىاب عرفة، أمبلؾ الدكلة العامة كالخاصة، دار المجد لمنشر كالتكزي ، القاىرة، -
(*)
م مػػف أىػػداؼ المقصػػكد بالتخصػػيص ىػػك العمػػؿ القػػانكن  الػػذم مػػف شػػتنو اإلعػػبلف رسػػميا عػػف تخصػػيص مػػاؿ معػػيف أل-

ركؽ عبد الحميػد، المركػز الن   العاـ سكا  لبلستعماؿ الجماىيرم المباشر أك عف طريؽ مرفؽ عاـ، أنظر ف  ذلؾ: محمد فا
.@:، ص;?@8لمماؿ العاـ، دراسة مقارنة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزاار،  القانكن 

(2)
عدـ جػكاز التصػرؼ فػ  األمػبلؾ الكطنيػة العامػة أك الحجػز عمييػا إلى  الجزاارم مف القانكف المدن  @?=أشارت المادة -

 ت  بياف ذلؾ بالت صيؿ ف  ال صؿ الثان  مف الباب األكؿ مف ىذه األطركحة.تأك تممكيا بالتقادـ، كسي
(3)

 .88عبد الكىاب عرفة، المرج  السابؽ الذكر، ص-
(4)

 .، مرج  سابؽ=@@8الجزاار  دستكرمف  ;=المادة أنظر نص -
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 القػػػانكف أشػػػخاص يتممكيػػػا التػػػ  العقاريػػػة الحقػػػكؽ فػػػ  تتمثػػػؿ الخاصػػػة العقاريػػػة الممكيػػػةك 
 مػبلؾاأل ىػذه اسػتعماؿ القػانكف ليػـ يتػي ك  يػة،اعتبار أك  طبيعية أشخاصا أكانكا سكا  الخاص،

 لمقانكف. طبقا فييا لتصرؼاك  يااستهبللك 
 يسػتجم  تامػة ممكيػة تكػكف أف ف ما احكاؿ، ثبلثة عف تخرج ال الخاصة العقارية الممكيةك 

 مػف صػنؼ كؿ سنتناكؿك  (1)مشتركةأك  مشاعةأك  مجزأةأك  كاممة الثبلث سمطاتو المالؾ فييا
 مكجز. بشكؿ األصناؼ ىذه

 الممكية التامة: :0ثاويا/

أك  ، فيسػتطي  مالػؾ العقػار(3)لت  يستجم  فييا المالػؾ كػؿ سػمطاتوى  ا(2)الممكية التامة
 الحؽ العين  ممكية تامة أف يستعمؿ حقو كيستهمو كيتصرؼ فيو. 

 بػيف مقارنػة شػيكعيا األكثػر ىػك الخاصػة العقارية الممكية أصناؼ مف الصنؼ ىذا لعؿو
 األخرل. لؤلصناؼ مصدرا الحاالت أغمب ف  يككف أنو حتى بؿ األخرل، األصناؼ

 ارت ػاؽأك  انت اع حؽ الرقبة مالؾ ينشت كتف المجزأة لمممكية مصدرا التامة الممكية فتككف
 بالتصػػرؼ المالػػؾ يقػػـك كػػتف الشػػااعة لمممكيػػة مصػدرا التامػػة الممكيػػة تكػػكفك  عقػػاره، عمػػى لمهيػر
 ركةالمشػت لمممكيػة مصػدرا التامػة الممكيػة تكػكفك  مػثبل، البيػ  طريػؽ عػف لمهيػر عقػاره مف بجز 
 لمهير. يبيعيا شقؽ عمىك أ مشتركة أجزا عمى  تحتكم عمارة المالؾ يبن  كتف

                                                           
(1)

 .<حمدم باشا عمر، المرج  السابؽ، ص-
(2)

مرجػ   ،الجزااػرم مف القانكف المدن  <<=ك =<=ك ;<=نظـ المشرع الجزاارم أحكاـ الممكية التامة بمكجب نص المكاد -
 .سابؽ

(3)
 .:8حمدم باشا عمر كليمى زركق ، المرج  السابؽ، ص-
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  الممكية الميزأة: :2ثاويا/

أكثػػػر حػػػؽ أك  ىػػػ  التػػػ  يتقاسػػػـ فييػػػا مالػػػؾ الرقبػػػة مػػػ  شػػػخص آخػػػر (1)الممكيػػػة المجػػػزأة
كىػػ  حقػػكؽ تمكػػف صػػاحبيا مػػف ممارسػػة سػػمطة  السػػكنى،حػػؽ أك  سػػتعماؿحػػؽ االأك  نت ػػاعاال

 .(2)كاقعة ماديةأك  مصدرىا تصرؼ قانكن  مى عقار سكا  كافمباشرة ع
 يتنػازؿ أف كمثالػو ممكيتػو، بػذلؾ فيجػزأ لمهيػر سمطاتو بعض عف يتنازؿ أف لممالؾ فيجكز

 الرقبػة، بممكيػة ىػك يحػت ظك  ،نت ػاعاال حػؽ لصاحب واستهبللأك  الش   استعماؿ ف  حقو عف
 ممكيػػة سػػكل يػػده فػػ  يعػػد فمػػـ سػػمطاتو، مالػػؾال جػػزأ حيػػث المجػػزأة، الممكيػػة ىػػ  الصػػكرة كىػػذه
 لمهيػر الحؽ ىذا بمكجب يككف لهيره انت اع حؽ صاحبيا عمييا كق  الت  فاألرض فقط، الرقبة
 بيعيػا كػتف فييػا يتصػرؼ أف فػ  الحؽ لو ليس لكف ثمارىا، يجن ك  يستهمياك  األرض يزرع أف
 يػػد فػ  تعػد لػػـ الثبلثػة السػمطات فأل مجػػزأة، بػذلؾ العقاريػة الممكيػػة كتكػكف رىنيػا،أك  ييبيػاأك 

 كميا. المالؾ
 الممكية المشاعة:  :0ثاويا/

عدة حقكؽ عينية مف طبيعػة كاحػدة  اجتماعالشيكع ىك عبارة عف حالة قانكنية تنتج عف 
 .(3)لعدة أشخاص عمى ش   كاحد دكف أف تككف ىناؾ قسمة مادية تجزاو إلى أجزا  م رزة

 نصػػػيبو يممػػػؾ الشػػػيكع عمػػػى مالػػػؾ فكػػػؿ التامػػػة، مكيػػػةالم صػػػكر إحػػػدل الشػػػااعة الممكيػػػةو
   بعد. قسمتو تتـ لـ لكك  فيو التصرؼك  واستهبلل واستعمال لو يجكز إذ ،(4)تامة ممكية

 طريػؽ عػف أرضأك  بنايػة كشػرا  القػانكن  التصػرؼ طريػؽ عػف تكػكف قػد الشػيكع حالةو
 الشػيكع، عمػى امبلكػ فيصػبحكف الكصػية طريػؽ عػف األشػخاص مػف مجمكعػة تمميػؾأك  العقد،

                                                           
(1)

كمػػػا يمييػػػا مػػػف القػػػانكف المػػػدن  كالمتضػػػمنة أحكػػػاـ حػػػؽ  ;;?لمػػػادة نظػػػـ المشػػػرع الجزااػػػرم أحكػػػاـ الممكيػػػة المجػػػزأة فػػػ  ا-
كما يمييا مف القانكف المدن  كالمتضمف أحكاـ حػؽ االسػتعماؿ كالسػكف، كبمكجػب  >>?االنت اع، ككذلؾ بمكجب نص المادة 

 كالمتضمف أحكاـ حؽ االرت اؽ. المدن  كما يمييا مف القانكف <=?نص المادة 
(2)

 .:8مى زركق ، المرج  السابؽ، صحمدم باشا عمر كلي-
(3)

 .?، ص:978أيمف سعد، سمطات المالؾ عمى الشيكع، دار النيضة العربية، القاىرة، -
(4)

 .?@<عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، ص-



 ابيةانغ انعقارية املهكية ماهية  انفصم انتمهيدي 
 

41 

 الكفػػاة بعػػد الممكيػػة انتقػػاؿك شػػيكعا األكثػػر الحالػػة ىػػ ك  القانكنيػػة الكاقعػػة طريػػؽ عػػف تكػػكف قػػدك 
   نصيبو. بحسب كؿ الشيكع عمى العقار الكرثة فيتممؾ اإلرث، طريؽ عمف

 نيػػابت اعتبرىػػاك  المػػدن ، القػػانكف فػػ  الشػػااعة الممكيػػة حكػػاـأ الجزااػػرم المشػػرع نظػػـ لقػػدك 
 شػركا  فيػـ م ػرزة غيػر فيو منيـ كؿ حصة كانتك  شياا أكثرأك  اثناف فييا يمتمؾ الت  الحالة
 .(1)ذلؾ عمى الدليؿ يقـ لـ ما بينيـ متساكية الحصص تعتبرك  الشيكع، عمى

فك  الجزااػػػرم المشػػػرع أف يتضػػػ  الػػػذكر السػػػابؽ المػػػادة نػػػص مػػػف  دقيقػػػا تعري ػػػا يعػػػط لػػػـ ا 
 عمػػى المػػبلؾ لعػػدد بتحديػػده عمييػػا، تكػػكف تػػ ال الحالػػةك  الكصػػؼ أعطػػى فيػػك الشػػااعة لمممكيػػة
 الماؿ. ىذا ف  شركا  ىـاعتبار ب كذلؾك  اثنيف، عف يقؿ فأ يمكف ال الذمك  األقؿ

 تكػكف أف يمكػف كمػا بيػنيـ، فيمػا الطبيعيػة األشػخاص بػيف تكػكف أف يمكػف الشػيكع حالةك 
 الدكلػة، بػيفك  الخكاص بيف أيضا نجدىا قدك  ،(2)المعنكية األشخاصك  الطبيعية األشخاص بيف
 تحػػت ىػػك الػػذم القسػػـ فػػ  الكطنيػػة مػػبلؾاأل المتضػػمف 7:/7@ القػػانكف ذلػػؾ عمػػى نػػص كمػػا

 .(3)الخكاصك  الدكلة بيف ممكيتو الشااعة العقار عنكاف
 الممكية المشتركة:  :4ثاويا/

يطمػػػػؽ أيضػػػػا عمػػػػى الممكيػػػػة المشػػػػتركة الشػػػػيكع اإلجبػػػػارم كمػػػػا ىػػػػك الشػػػػتف فػػػػ  القػػػػانكف 
الة الت  تككف فييػا المػاؿ محػؿ الحػؽ مممككػا لمجمكعػة مػف األشػخاص ى  الح، و(4)المصرم

 .  (5)دكف أف يككف ألم منيـ حصة شااعة كدكف أف يككف ليذا المجمكع شخصية معنكية
 بػػيف مقسػػمة مشػػتركة أجػػزا  فييػػا تكػػكفك  المبنيػػة، العقػػارات فػػ  تكػػكف قانكنيػػة حالػػة فيػػ 

 الػػػدخكؿ، ممػػرات األسػػط ، مثػػؿ العمػػارات فػػ  الحػػػاؿ ىػػك كمػػا حصػػص،إلػػى  أشػػخاص عػػدة
 يجػكز فػبل اإلجبػارم، الشػيكع قكاعػد األجػزا  ىػذه عمى تطبؽ حيث غيرىا،ك  المصاعد السبللـ،
 جزاارم. مدن مف القانكف ال 747 المادة بنص عمبل بقسمتيا المطالبة

                                                           
(1)

 .مرج  سابؽ ،الجزاارم مف القانكف المدن  :8<أنظر نص المادة -
(2)

 .;=، ص>978لعقارية الخاصة الشااعة، دار ىكمة، الجزاار، دالندة يكسؼ، الكجيز ف  الممكية ا-
(3)

 .مرج  سابؽ، 7:/7@مف القانكف  @@، ?@، <@أنظر نص المادة -
(4)

 مف القانكف المدن  المصرم. 8>?أنظر نص المادة -
(5)

 .>9أيمف سعد، المرج  السابؽ، ص-
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 المػػادة بمكجػػب أحكاميػػا نظػػـك  المشػػتركة الممكيػػة مػػف نػػكعيف الجزااػػرم المشػػرع حػػدد قػػدك 
 متجػاكريف بنػاايف بػيف ي صػؿ الػذمك  (1)المشػترؾ الحػااط ىماك  مف القانكف المدن  :<<ك ;7<

 مػػبلؾ يتعػػدد أيػػف (2)الطبقػػات ممكيػػة فػػ  المشػػتركة األجػػزا  كػػذلؾك  ال اصػػؿ الحػػااط بػػو يمحػػؽك 
 م رزة. ممكية يممكيا الخاصة شقتو منيـ لكؿ يككف بحيث الكاحدة العمارةأك  الكاحد البنا 

 (3)األسػرة ممكية ىكك  ثالث نكع المشتركة الممكية مف النكعيف اذيفبي يمحؽ أف يمكف كما
فك   .(4)داامة غير مؤقتة ةخير األ ىذه ف  الشيكع حالة كانت ا 

 بالحػااط يسػمى فيمػا تتجسػد الخاصػة العقارية مبلؾاأل أنكاع مف كنكع المشتركة فالممكية
 لمعمػارات بالنسػبة الطبقػات كيػةبمم يسػمى فيمػا كذلؾك  المتجاكرة، المبنية العقارات ف  المشترؾ

 طكابؽ. مف المشكمة البناياتك 
 الوقفية: م كثالثا/ اأ
العقاريػػػة بحسػػػب التصػػػنيؼ الػػػذم جػػػا  بمكجػػػب نػػػص  مػػػبلؾىػػػ  النػػػكع الثالػػػث مػػػف األو 
 مف قانكف التكجيو العقارم. :9المادة 
 تكر،الدسػػػ بمكجػػػب العقاريػػػة الممكيػػػة أنػػػكاع مػػػف النػػػكع ىػػػذا الجزااػػػرم المشػػػرع نػػػص لقػػػدو
 القػػػػػػانكف كيحمػػػػػػ  بيػػػػػػا، ُمعتػػػػػػر ؼ الخيرّيػػػػػػة الجمعّيػػػػػػات أمػػػػػػبلؾك  الكق ّيػػػػػػة مػػػػػػبلؾاأل فأ فػػػػػػاعتبر

 .(5)تخصيصيا
 88/;? القػػػانكف بمكجػػػب الكق يػػػة العقاريػػػة الممكيػػػة أحكػػػاـ الجزااػػػرم المشػػػرع نظػػػـ لقػػػدو

 الخػػاص الرابػػ  الكتػػاب مػػف الثالػػث ال صػػؿ فػػ  الكقػػؼ نظػػـ حيػػث ،(6)األسػػرة قػػانكف المتضػػمف
 .منو 220إلى  213 مف المكاد ف  رعاتبالتب

                                                           
(1)

 .سابؽمرج   ،الجزاارممف القانكف المدن   ;7<أنظر نص المادة -
(2)

 مف ن س القانكف. :;<انظر نص المادة -
(3)

 مف ن س القانكف. :;<أنظر نص المادة -
(4)

 .@?@عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، ص-
(5)

 ، مرج  سابؽ.الجزاارم مف الدستكر :/ ;=أنظر نص المادة -
(6)

، معػدؿ كمػتمـ ;?@8، لسػنة ;9دة رسػمية عػددالمتضمف قانكف األسرة، جريػ ;?@8/=7/@7المؤرخ ف   88/;?القانكف -
 .>977لسنة  :;، جريدة رسمية عدد، >977/>7/;7المؤرخ ف   @7/>7بالقانكف 
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 منػو 9: المػادة نػص بمكجػب أشار الذمك  >7/9@ العقارم التكجيو قانكف ذلؾ بعد جا ك 
 مـ كاأ تكوين يخضع " عمى: نصت إذ خاص، قانكف بمكجب ستنظـ الكقؼ أحكاـ أف عمى

(1)/8@ القػػػػانكف صػػػػدر لػػػػذلؾ تطبيقػػػػاو خــــاص"، لقــــاوون وتســــييرها الوقفيــــة
 فػػػػ  المػػػػؤرخ 87

 .(2)تنظيمية نصكص عدة تمتو الذمك  باألكقاؼ، المتعمؽ 8@@8/;7/<9
 لو. القانكنية التعاريؼإلى  ثـ الكقؼ لنظاـ ال قيية التعاريؼإلى  سنتطرؽ عميوو

 التعاريف الفقلية لموقف:  :0ثالثا

لمكقػػػػؼ تعػػػػاريؼ فقييػػػػة كثيػػػػرة، سػػػػيما تمػػػػؾ التػػػػ  كضػػػػعيا لػػػػو فقيػػػػا  الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية 
كؿ اإلسػػبلمية، دكف غيرىػػا مػػف ظامػػا إسػػبلميا بحتػػا، تن ػػرد بػػو األنظمػػة القانكنيػػة لمػػده ناعتبػػار ب

 ـ الهربية كالت  ال تعرؼ مثؿ ىذا النظاـ.النظ
 عمػى كجعميػا ألحػد ممكػا تكػكف أال عمػى العػيف حػبس بتنػو الكقػؼ يعرؼ مف ال قيا  فمف

 .(3)المآؿك  الحاؿ ف  الخير جيات مف جية عمى بريعيا التصدؽك  تعالى اهلل حكـ
 شػػػخاصاأل تممػػػؾ مػػػف المكقكفػػػة العػػػيف إخػػػراج بتنػػػو الكقػػػؼ نظػػػاـ يصػػػؼ التعريػػػؼ فيػػػذا

 المستقبؿ.ك  الحاضر ف  الخير جيات عمى بريعيا التصدؽ إمكاف م  تعالى، هلل جعمياك 
 جعػػػؿك  بيػػػا نت ػػػاعاال يمكػػػف التػػػ  العػػػيف رقبػػػة فػػػ  التصػػػرؼ منػػػ  بتنػػػو يعرفػػػو مػػػف مػػػنيـك 
 .(4)انتيا ك  ابتدا  رالخي جيات مف لجية المن عة

                                                           
(1)

، المعػػدؿ كالمػػتمـ 8@@8، لسػػنة 98المتعمػػؽ باألكقػػاؼ، جريػػدة رسػػمية عػػدد 8@@8/;7/<9المػػؤرخ فػػ   8/87@القػػانكف -
 .9779، لسنة :?ة عدد، جريدة رسمي89/9779/;8المؤرخ ف   79/87بالقانكف 

(2)
المػػػػػؤرخ فػػػػػ   =::/9777صػػػػػدرت عػػػػػدة مراسػػػػػيـ كقػػػػػرارات تمػػػػػت صػػػػػدكر قػػػػػانكف األكقػػػػػاؼ كىػػػػػ : المرسػػػػػـك التن يػػػػػذم -
يتضػػمف إحػػداث كثيقػػة اإلشػػياد المكتػػكب إلثبػػات الممػػؾ الػػكق   كشػػركط ككي يػػات إصػػدارىا كتسػػميميا، جريػػدة  87/9777/=9

مػف  ?7الذم يحدد كي يات تطبيؽ أحكػاـ المػادة  :79/977/;7لمؤرخ ف  ا 8>/:7كالمرسـك  .9777، لسنة ;=رسمية عدد
كالذم يتضػمف إنشػا  صػندكؽ مركػزم لؤلمػبلؾ الكق يػة.  @@@8/:79/7قانكف األكقاؼ. كالقرار الكزارم المشترؾ المؤرخ ف  

 .كالذم يحدد شكؿ كمحتكل الشيادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكق   9778/>7/=9كالقرار المؤرخ ف  
(3)

 .:>8دمشؽ، ص د.س.ط، كىبة الزحيم ، الكصايا كاالكقاؼ ف  ال قو االسبلم ، دار ال كر،-
(4)

 .<محمد ابك زىرة، محاضرات ف  الكقؼ، دار ال كر العرب ، القاىرة، د.س.ط، ص-
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 الكاقػػػػؼ سػػػمطة تقييػػػد ىػػػ ك  فيػػػو، خاصػػػية ىػػػػـأ عمػػػى لمكقػػػؼ التعريػػػؼ ىػػػذا اعتمػػػد لقػػػدك 
 فأ يضػاأ اعتبػار م  ،فيو خاصية أىـ خبلؿ مف الكقؼ فعرؼ المكقكؼ، الماؿ ف  بالتصرؼ

  المآؿ.ك  الحاؿ ف  لمهير بيا لمتمت  بالماؿ المن عة يجعؿ الكقؼ
 لموقف: التعاريف القاوووية :2ثالثا

بالرجكع لممشرع الجزاارم فنجده عمى غير العادة أعطى تعري ا لمكقؼ ف  مكاض  عػدة، 
ا فػػ  قػػانكف أخيػػر فنجػػده قػػد عرفػػو فػػ  قػػانكف األسػػرة، ثػػـ بعػػد ذلػػؾ فػػ  قػػانكف التكجيػػو العقػػارم، ك 

 األكقاؼ، لذلؾ سنحاكؿ إبراز ىذه التعريؼ تباعا.
 التممػؾ عػف المػاؿ حػبس أنػو عمػى ألسػرةا قػانكف فػ  الكقػؼ الجزااػرم المشػرع عرؼ فمقد

 (1).التصديؽك  التتبيد كجو عمى شخص ألم
 مػػػبلؾاأل نيػػػابت الكق يػػػة مػػػبلؾاأل العقػػػارم التكجيػػػو قػػػانكف بمكجػػػب أيضػػػا المشػػػرع عػػػرؼك 

أك  جمعيػػػة، بػػػو تنت ػػػ  داامػػػا بيػػػا التمتػػػ  ليجعػػػؿ دتػػػواار  بمحػػػض مالكيػػػا حبسػػػيا التػػػ  عقاريػػػةال
 الػذيف الكسػطا  المكصيف كفات عندأك  فكريا، التمت  ىذا فأكا سكا  عامة من عة ذات جمعية
 (2).المذككر المالؾ يعيينيـ
 عمػى 8/87@األكقػاؼ قػانكف بمكجػب لمكقػؼآخػر  تعري ػا الجزااػرم المشرع تناكؿ كذلؾو

 مػف كجػو عمػىأك  ال قرا  عمى بالمن عة التصدؽك  التتبيد كجو عمى التممؾ عف العيف حبس أنو
 .(3)الخيرأك  البر كجكه

 فػ  الكقػؼ محػؿ حػدد الجزااػرم المشػرع فأ نجػد عػبلهأ إلييا المشار التعاريؼ خبلؿ مف
 عمػػػى العقػػػارات عمػػػى يقػػػ  الكقػػػؼ تصػػػرؼ أف أم العقاريػػػة، مبلؾبػػػاأل العقػػػارم التكجيػػػو قػػػانكف

 مػػػبلؾاأل عمػػػى الكقػػػؼ ينصػػػرؼ مػػػا غالبػػػا أنػػػو نجػػػد إذ الشػػػاا ، الكضػػػ  ىػػػكك  يػػػاأنكاع اخػػػتبلؼ
 مقبػرة لتكسػعة أرضػاأك  مسػجد لتكسػعة سكنا الكاقؼ يقؼ كتف المنقكلة،ؾ األمبل دكف العقارية

 .أك غيرىا مستش ى بنا أك 

                                                           
(1)

 .مرج  سابؽ ،الجزاارممف قانكف األسرة  :98انظر نص المادة -
(2)

 .مرج  سابؽ، >7/9@ف مف القانك  8:انظر نص المادة -
(3)

 .مرج  سابؽ، 8/87@مف قانكف  :7أنظر نص المادة -
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 الكقػػػؼ نطػػػاؽ مػػػف كسػػػ  أم مػػػاؿ، مصػػػطم  اسػػػتعمؿ فنجػػػده األسػػػرة قػػػانكف بمكجػػػب أمػػػا
 ككقػػؼ المنقػػكالتإلػػى  الكقػػؼ ينصػػرؼ قػػد أنػػو بحكػػـ المنقػػكؿ،أك  العقػػارم المػػاؿ بػػذلؾ ليشػػمؿ

 الخػػػاص لمقػػػانكف بالنسػػػبة أمػػػا غيرىػػػا،ك  الكتػػػبك  المصػػػاحؼ كقػػػؼأك  اازالجنػػػ لحمػػػؿ المركبػػػات
يشػػمؿ القصػػد  الػػذمك  العػػيف مصػػطم  اسػػتعمؿ فالمشػػرع 8/87@ القػػانكف ىػػكك  لؤلكقػػاؼ المػػنظـ

 المن عة. عمى حتىك  المنقكؿك  العقار عمى بو
=7 المػادة نص بحسب الكقؼك 

 كقػؼك  عػاـ كقػؼ نكعػاف، 8/87@األكقػاؼ قػانكف مػف (1)
 مختصر. بشكؿ تباعا اكلياستن خاص،
 مػػف حػػبس التػػ  ةالعامػػ المصػػمحةإلػػى  أساسػػا يعػػكد الػػذم الكقػػؼ ىػػكو العــام: الوقــف *

 تتػكلىك  ،(2)محبسػييا عقػب انقػرض التػ  األىميػة األكقػاؼ مػف يتكػكفك  إنشااو، كقت مف جمياأ
 تخصيصػياأك  المسػاجد لبنػا  العقػارات كقػؼ مثالوك  ،(3)ليا التاب  الكقؼ نظارة تسييرهك  إدارتو
 غيرىا.ك  المقابر لتكسعة
 ريعػو يخصػصك  إنشااو كقت مف خيرية جيات عمى مالكو يحبسو ما بتنو أيضا يعرؼو

 ىما: قسميفإلى  بدكره العاـ الكقؼ يقسـك  ،(4)الخيرات سبؿ ف 
 صػرفو يصػ  الك  الجيػة محػدد عامػا كق ػا فيسمى لريعو معيف مصرؼ فيو يحدد كقؼ -

   استن ذ، إذا إال الخير كجكه مف غيره عمى

 العمػػـ نشػػر فػػ  ريعػػو يصػػرؼك  الكاقػػؼ، قصػػده الػػذم الخيػػر كجػػو فيػػو يعػػرؼ ال كقػػؼ -
 .(5)الخيرات سبؿ ف ك  البحث تشجي ك 

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.79/87مف القانكف  :7عدلت بمكجب المادة  8/87@مف القانكف =7المادة -
(2)

 .?<، ص?@@8ناصر سعيدكن ، دراسات ف  الممكية العقارية المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزاار، -
(3)

 .>8عمر كليمى زركق ، المرج  السابؽ، صحمدم باشا -
(4)

كالتػ  تػنص عمػى:"  8/87@مػف قػانكف األكقػاؼ  =7ىك التعريؼ الذم جا  بو المشرع الجزاارم مف خبلؿ نص المادة ك -
 الوقف العام ما حبس عمى يلات خيرية من وقت إوشاحه، ويخصص ريعه لممساهمة فض سبل الخيرات".

(5)
 الكقؼ العاـ كحددت كذلؾ قسميو. 8/87@انكف األكقاؼ مف ق =7لقد عرفت المادة -
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 ال بحيػػث ،نت ػػاعاال بحػػؽ عقبتػػوأك  الحػػابس فيػػو يحػػت ظ مػػا ىػػكو :(*)الخــاص الوقــف *
 ىػػػك مػػػا حسػػػب العقػػػب انقػػػراض بعػػػد إال أساسػػػا أجمػػػو مػػػف أنشػػػت الػػػذم الهػػػرض عمػػػى يصػػػرؼ

 .(1)الحبس كثيقة ف  عميو منصكص
 عمػػػىأك  اإلنػػػاثك  الػػػذككر مػػػف لعقبتػػػو الحػػػابس يجعمػػػو الػػػذم الكقػػػؼ بتنػػػو كػػػذلؾ يعػػػرؼو
 .(**) عمييـ المكقكؼ انقطاع بعد الكاقؼ يختارىا الت  الجيةإلى  يؤكؿ ثـ معينيف، أشخاص
 عمػى ممكػو الكاقػؼ يقػؼ يػفأ اليياػات، دكف شػخاصاأل بػيف يكػكف الكقػؼ مف النكع ىذاك 
 مػف العقػار تخصػيص منػو اليػدؼ يكػكفك  اإلنػاث، دكف الػذككرأك  الػذككر،ك  اإلناث مف عقبتو

 ال تػرة فػ  كثيػرا انتشر الكقؼ مف النكع ىذا فأ يبدكك  العقبة، انتيا  غايةإلى  بو نت اعاال جؿأ
. جدا نادرا اصب  نوأ إال ،ستقبلؿاال بعد ما  اليـك

 الفرع الثاوض:
 الغابية م كأصواف اأ

 ممكيػػة ثبلثػػة، ىػػ  التػػ ك  العقاريػػة الممكيػػة أصػػناؼإلػػى  األكؿ ال ػػرع فػػ  تطرقنػػا أف بعػػد
 ال ػػرع ىػػذا خػػبلؿ مػػف سػػنحاكؿ كق يػػة، عقاريػػة ممكيػػةك  خاصػػة عقاريػػة ممكيػػةك  كطنيػػة، عقاريػػة
 إدراجيا. يمكف األصناؼ مف صنؼ أم ف  أم الهابية، العقارية مبلؾاأل تصنيؼ تحديد

 عديػػػدة أنظمػػػة الجزااػػػر فػػػ  الهػػػاب  العقػػػار عػػػرؼ ،89/;? الهابػػػات قػػػانكف صػػػدكر قبػػػؿ
 االحػػػػتبلؿ مرحمػػػػة اأخيػػػػر ك  العثمانيػػػػة الدكلػػػػة فتػػػػرة ثػػػػـ الركمػػػػان ، الكجػػػػكد مػػػػف بدايػػػػة متنكعػػػػة،ك 

 تقاليػد مػف لديػو بمػا ذلػؾك  لمجزااػر دخكلػو منػذ الهػاب  بالعقػار كثيػرا اىػتـ خيػراأل ىذا ال رنس ،
 قانكنيػا نصػا >; يقػارب ما >@?8 غايةإلى  7:?8 بيف ما ال ترة ف  صدر فقد عريقة. غابية

 الهابػػػػػات قػػػػػانكف المتضػػػػػمف :7@98/79/8 قػػػػػانكف خيػػػػػراأل فػػػػػ  ليصػػػػػدر بالهابػػػػػات، خاصػػػػػا
                                                           

(*)
يطمؽ عميو اسـ الكقؼ األىم  أيضا الرتباطو بعقبة الشخص مف أىمو، انظر ف  ذلؾ: كىبة الزحيم ، المرج  ك -

.8=8السابؽ، 
(1)

 .7?ناصر سعيدكن ، المرج  السابؽ، ص-
(**)
كالت  تنص عمى:"  8/87@كقاؼ مف قانكف األ =7نص المادة  ىك التعريؼ الذم جا  بو المشرع الجزاارم مف خبلؿك -

الوقف الخاص وهو ما يحبسه الواقف عمى عقبه من الذكور واإلواث أو عمى أشخاص معيوين ثم يؤول إلى اليلة التض 
".يعيولا الواقف بعد اوقطاع الموقوف عميلم
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 الهػػاب  العقػار ممكيػة تميػزت قػػدك  لػو، السػابقة المبعثػرة النصػػكص لكػؿ تجميعػا فكػاف الجزااػرم،
 التػػ ك  الخػػكاص ممكيػػة بػػيفك  ـ،العػػا الن ػػ  ذات المؤسسػػاتك  البمػػدياتك  لمدلكلػػة تابعػػة ممكيػػة بػػيف

 .(1)جدا قميمة كانت
 صػػدكر تػػاريخ ىػػكك  ;?@8 سػػنة غايػػةإلػػى  ال رنسػػ  الهػػاب  التشػػري  تطبيػػؽ اسػػتمر قػػدك 
 .89/;? الجزاارم الهابات قانكف

 تعتبػر الهابيػة العقارية مبلؾاأل أف صراحة القانكف ىذا بصدكر الجزاارم المشرع فاعتبر
 تعـد عمػى:" 89/;? القػانكف مػف 89 المػادة تػنص إذ ية،قتصاداال الكطنية مبلؾاأل لكاحؽ مف
   المحمية. الميموعةو  لمدلولة التابعة يةقتصاداال م كاأ من يزدا الغابية م كاأ

=8/;? القػػانكف بصػػدكر التكجػػو ىػػذا تتكػػد لقػػدك 
 المتضػػمف ;?@8/=7/7: فػػ  المػػؤرخ(2)

 ممكيػة نطاؽ مف كس  حيث ،=<@8 دستكر ظؿ ف  جا  الذمك  األكؿ الكطنية مبلؾاأل قانكف
 جدا. ضيقة حدكد ف إلى  الخاصة بالممكية يعترؼ الك  الدكلة
 الهابيػػػة مػػػبلؾاأل بػػػتف الجزااػػػرم المشػػػرع اعتبػػػر @?@8 لسػػػنة الجزااػػػر دسػػػتكر بصػػػدكرك 
?8 المػػادة فنصػػت الكطنيػة، المجمكعػػة تحتكرىػػا عمكميػػة أمػػبلؾ تعتبػر

 عمػػى:" الدسػػتكر مػػف (3)
ــة ــة الممكّي ــكم هــض العاّم ــة. الميموعــة م ــاطن وتشــمل الوطوّي ــايم،و  اأرض ب ــالع،و  المو  المق

 مـ كاأ موـاطق مختمـف فـض الحيـة،و  الطبيعيـة المعدوية الثرواتو  لمطاقة، الطبيعية المواردو 
 . و..." الغاباتو  المياهو  البحرية، الوطوية

                                                           
(1)

لهابػػات فػػ  الجزااػػر، الػػػديكاف الػػكطن  لؤلشػػهاؿ التربكيػػػة، نصػػر الػػديف ىنػػكن ، الكسػػػااؿ القانكنيػػة كالمؤسسػػاتية لحمايػػػة ا-
 ، نقبل عف: <8، ص9778الجزاار، 

MESLI (ME), les origines de la crise agricole en Algérie , du cantonnement de 1846 a la 

nationalisation de  / 1962, Edition Dahle/b, Alger, 1996, page83. 
(2)

، ;?@8، لسػػنة <9المتضػػمف قػػانكف األمػػبلؾ الكطنيػػة، جريػػدة رسػػمية عػػدد ;?@8/=7/7:ؤرخ فػػ  المػػ =8/;?القػػانكف -
 المتعمؽ باألمبلؾ الكطنية المعدؿ كالمتمـ. 7@@78/89/8المؤرخ ف   7:/7@الممهى بمكجب القانكف 

(3)
انػػػو بمكجػػػب ، إال @?@8ىػػػك ن سػػػو نػػػص المػػػادة فػػػ  ظػػػؿ دسػػػتكر  =@@8لسػػػنة  مدسػػػتكر الجزااػػػر المػػػف  <8نػػص المػػػادة -

المػؤرخ  78/=8دكف تهييػر محتػكل المػادة، انظػر القػانكف  <8بػدال مػف  ?8أصب  نص المادة ىػك  =978التعديؿ الدستكرم 
 .=978، لسنة ;8المتضمف التعديؿ الدستكرم، جريدة رسمية عدد  =978/:7/=7ف  
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 يػةالكطن مػبلؾاأل ضػمف الهابػات أدرج المػادة ىػذه نػص خػبلؿ مػف المشرع أف فالمبلحظ
 سكاىا. دكف الدكلة أم الكطنية المجمكعة بيا تستتثر الت  العمكمية
 فػ  جػا  الػذم التصنيؼ أكد خيراأل ىذا ،7:/7@ الكطنية مبلؾاأل قانكف جا  ذلؾ بعد
 العمكميػة، الكطنيػة مػبلؾاأل ضػمف أدمجيػا أيػف الهابيػة، العقاريػة مػبلؾاأل بخصػكص الدستكر

ــة مــ كاأ تشــتمل عمػػى:" تػػنص التػػ ك  منػػو >8 المػػادة نػػص بمكجػػب ذلػػؾك  ــة الوطوي  العمومي
 .....و اليوفيـة السـطحية الطبيعيـة والمـوارد الثـروات ... يـأتض: ما عمى خصوصا الطبيعية
 وكــذلك المعدويــة، والثــروات والغازيــة مولــا الســاحمة والمحروقــات لــا،أوواع بمختمــف الماحيــة
 فـــض الـــوطوض التـــراب مـــن بحريـــةوال البريـــة الميـــاالت كامـــل فـــض الواقعـــة الغابيـــة الثـــروات

 سطحه...".
 المجػػاالت كامػػؿ فػػ  الكاقعػػة الهابيػػة الثػػركات فأ يتضػػ  عػػبلهأ المػػادة نػػص خػػبلؿ فمػػف

 ضػمف الكطنيػة مػبلؾاأل قػانكف بمكجػب المشػرع اعتبرىػا قػد الػكطن  التػراب مف البحريةك  البرية
 لمدكلة. التابعة الطبيعية الكطنية مبلؾاأل

 الكطنيػػة مػػبلؾاأل المتضػػمف 7:/7@ القػػانكف مػػف >8 المػػادة أف إذا القػػكؿإلػػى  فػػنخمص
 المالػػػػؾ ىػػػػ  الدكلػػػػة بػػػػتف تؤكػػػداف ثانيػػػػة جيػػػػة مػػػػف الدسػػػػتكر مػػػف <8 المػػػػادة نػػػػصك  جيػػػػة مػػػف

 عمييا. مانعا حقا تمارس الص ة بيذه ى ك  الجزاار ف  لؤلمبلؾ العقارية الهابية (1)الكحيد
 المطمب الثاوض:

 الغابية العقارية م كاأ وطاق

 عمػى كق نػاك  الهابيػة، العقاريػة لمممكيػة القانكنيػة الطبيعة األكؿ المطمب ف  تناكلنا أف دبع
 النظػػػاـ المتضػػػمف 89/;? لمقػػػانكف كفقػػػا كػػػذلؾك  لمدسػػػتكر كفقػػػا ليػػػا الجزااػػػرم المشػػػرع تصػػػنيؼ

                                                           
(1)

بلؼ الجزااػػر كالتػػ  حسػػـ فييػػا المشػػرع فػػ  فرنسػػا تنقسػػـ األمػػبلؾ الهابيػػة إلػػى أمػػبلؾ عمكميػػة كأمػػبلؾ خاصػػة، عمػػى خػػ-
 بالممكية العمكمية المانعة لمدكلة لؤلمبلؾ الهابية، راج  ف  ذلؾ:

G.BUTTOUD, Les propriétaires forestiers prives et l’état, revue forestière français, ministère de 

l’agriculture, numéro spécial, 1980, PM96. 
 ـ األمبلؾ الهابية إلى أمبلؾ كطنية عمكمية كأمبلؾ كطنية خاصة، راج  ف  ذلؾ:ف  تكنس أيضا تنقس 

Mohamed Larbi Fadhel moussa, L’état et l’agriculture en Tunisie, imprimerie officielle de la 

République tunisienne, Tunisie, Tome XII, 1988, P:165. 
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 المشػػرع أفإلػػى  خمصػػناك  الكطنيػػة، مػػبلؾاأل المتضػػمف 7:/7@ القػػانكف كػػذلؾك  لمهابػػات العػػاـ
 مػبلؾاأل ضػمف يػدخؿك  الدكلة تحتكره يااقتصاد رصيدا الهابية العقارية الممكية راعتب الجزاارم
 العمكمية. الكطنية
 المعتمػدة المعػاييرك  الهابيػة العقاريػة لمممكيػة نطػاؽإلػى  التطرؽ سنحاكؿ المطمب ىذا ف 
 المطمػػػب ىػػػذا خػػػبلؿ مػػػف سػػنتناكؿ ليػػػذا بالهابػػػة، المقصػػػكد تحديػػد كػػػذلؾك  الهابػػػة، قػػػكاـ لتحديػػد

   (.الثاوض الفرع) ف  الهابية العقارية الممكية نطاؽ ثـ (اأول الفرع) ف  ذلؾك  الهابة يـكم 
 :اأولالفرع 

(1)تعريف الغابة
 

 ارتتينػػا دراسػػتنا، حكلػػو تػػدكر الػػذم ساسػػ األ المحػػكر ىػػااعتبار ب بالهابػػة التعريػػؼ ألىميػػة
   )ثاويا(. لمهابة طبلح االص التعريؼ ثـ )أوال( لمهابة المهكم التعريؼ مف كؿإلى  التطرؽ

 أوال/ التعريف المغوي:
الغابة هض اأيمـة التـض  بالرجكع إلى معجـ لساف العرب فنجده عرؼ الهابة كما يم :" 

طالت وللا أطراف مرتفعة باسقة، والغاب هو اآليام، وقد يعمـت يماعـة مـن الشـير، وفـض 
 .  (2)"شير كثيف والغابة غيظه ذات ،الحديث أن موبر رسول اهلل من أثل الغابة

 الباسػقة، شػجاراأل تمػؤلهك  تهمػره الػذم المكػاف ىػ  الهابػة أف عػبلهأ التعريؼ مف فيتض 
نمػاك  ،شػجاراأل عمى فقط تقتصر ال الت ك  لمهابة األخرل المككنات عف النظر بصرؼ  تشػمؿ ا 
 غيرىا.ك  أغراسك  شجيراتك  أحراشك  نباتات مف فكقيا ماك  األرض أيضا

 ض:ثاويا/ التعريف اصط ح
 كثير مف التعاريؼ، سنحاكؿ إبراز بعضيا:اللمهابة اصطبلحا  

                                                           
(1)

م يػـك الهابػة بصػ ة مجػردة كمسػتقمة عػف م يػـك الممكيػة العقاريػة الهابيػة، كالتػ  تػـ  سنحاكؿ مف خػبلؿ ىػذا ال ػرع تحديػد-
 التطرؽ إلييا سابقا.

(2)
 .=>=ابف منظكر اإلفريق  المصرم، لساف العرب، المجمد األكؿ، دار صادر، بيركت، د. س. ف، ص-
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 عمػػػى تحتػػػكم طبيعػػػ ، تػػػكازف داخميػػػا يكجػػػد متكاممػػػة، حياتيػػػة كحػػػدة نيػػػاتب الهابػػػة تعػػػرؼ
   .(1)البرية الحيكاناتك  الدقيقة حيا األ مف كثيرك  أرض عمىك  نباتاتك  شجيراتك  أشجار

 المت رقػػػػةك  الكثي ػػػػة األحػػػػراشك  جارشػػػػباأل المكسػػػػكة المسػػػػاحة أنيػػػػا أيضػػػػا الهابػػػػة تعػػػػرؼو
 .(2)الهابات إلدارة ممكيتيا تعكد الت ك  الزيتكف،ك  البكطك  كاإلكميؿ الهابكية الشجيراتك 

 شاسػعة مسػاحات ىػ  الهابػة فأإلػى  نخمػص السػابقة االصطبلحية التعاريؼ خبلؿ فمف
 حػػػدةك  مشػػػكمة كاسػػػ  أرضػػػ  فضػػػا  عمػػػى تنتشػػػرك  تتجمػػػ  النباتػػػات،ك  حػػػراشاألك  شػػػجاراأل مػػػف

 اإلنساف. حتىك  النباتاتك  الحيكانات فييا تعيش متكاممة، حياتية
 الفرع الثاوض:

 وطاق الممكية العقارية الغابية
 أنيػػا عمػػى 89/;? القػػانكف بمكجػػب الهابيػػة العقاريػػة الممكيػػة الجزااػػرم المشػػرع عػػرؼ لقػػد

 .(3)عادية غابية تجمعات شكؿ عمى غابية تنكاعب المهطاة راض األ جمي 
 العاديػة الحالػة فػ  الهابيػة بالتجمعػات المقصكد أيضا الجزاارم المشرع كذلؾ تناكؿ لقدك 
 عمى: االقؿ عمى يحتكم تجم  كؿ نياأ عمى

 الجافة، شبوك  الجافة المناطؽ ف  نضج حالة ف  الكاحد اليكتار ف  شجرة 877 -

 .(4)الرطبة شبوك  الرطبة المناطؽ ف  نضج حالة ف  الكاحد اليكتار ف  شجرة 77: -
 بتنيػػا الهابػػة كصػػؼ أعطػػى الجزااػػرم المشػػرع أف ?7 المػػادة نػػص خػػبلؿ مػػف فػػالمبلحظ

 مػف المقصػكد لنػا يكضػ  أف دكف عاديػة، حالػة فػ  غابيػة تجمعات تكسكىا الت  األراض  كؿ
 بمكجػػب الهابيػػة بالتجمعػػات المقصػػكد كضػػ ك  عػػاد لكنػػو عاديػػة، حالػػة فػػ  الهابيػػة التجمعػػات

 القانكف. ن س مف @7 المادة نص

                                                           
(1)

 .88عم  مح  حسف التبلؿ، المرج  السابؽ، ص-
(2)

سمسػػة التكامػؿ بػيف المراعػػ  كالهابػات بػػدكؿ  الغابـات والمراعــض بـدول شــمال إفريقيـا"،بعنػكاف: " اليػادم الحضػرم، مقػػاؿ-
، تكنس،   .@8، ص9@@8شماؿ إفريقيا، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

(3)
 .مرج  سابؽ ،89/;?مف القانكف  ?7أنظر نص المادة -

(4)
 .ن س القانكفمف  @7أنظر نص المادة -



 ابيةانغ انعقارية املهكية ماهية  انفصم انتمهيدي 
 

51 

الجزااػرم  المشػرع فأ 89/;? القػانكف مػف @7ك ?7 المادتيف نص  خبلؿ مف فالمبلحظ
 ىمػػا أساسػػيف، معيػػاريف خػػبلؿ مػػف ليػػا التقنػػ  لمقػػكاـ تحديػػده خػػبلؿ مػػف بيػػةااله مػػبلؾاأل عػػرؼ
 الجهراف . المعيارك  الكم  المعيار

 مسػػاحة فػػ  شػػجاراأل لعػػدد األدنػػى الحػػد فحػػدد العػػددم أم الكمػػ  المعيػػار عمػػى فاعتمػػد
 877 عػف يقػؿ مػا أف أم الجهرافيػة، المنطقػة بحسػب شػجرة 77:ك شجرة 877 بػ كاحد ىكتار
 غابة. تعتبر فبل شجرة 77:أك 

 شػػػبوك  الرطبػػػة المنػػػاطؽ بػػػيف ف ػػػرؽ المكػػػان ، أم الجهرافػػػ  المعيػػػار عمػػػى كػػػذلؾ اعتمػػػدك 
 الجافة. شبوك  الجافة المناطؽ بيفك  الرطبة،
 فػ  التقنػ  القػكاـ يشػمؿ نػوأإلى  شارأ فقد >7/9@ مالتكجيو العقار  قانكف بخصكص أما

 الكجيػػػػة ذاتك  الهابيػػػػة األراضػػػػ  الطبيعيػػػػة العمكميػػػػة مػػػػبلؾاأل عمػػػػى زيػػػػادة العقاريػػػػة مػػػػبلؾاأل
 .(1)الهابية

 مػػبلؾلؤل التقنػػ  القػػكاـ ضػػمف الهابيػػة مػػبلؾاأل أدخػػؿ قػػد الجزااػػرم المشػػرع يكػػكف فبػػذلؾ
   بامتياز. عقارات ى  ابيةاله الثركاتك  الهابية مبلؾفاأل العقارية،
 نػص خبلؿ مف بدقة بتكثر الهابية العقارية الممكية قكاـ تحديد المشرع حاكؿ ذلؾ بعد ثـ
 هـض القـاوون هـذا مفلـوم فض الغابية اأرض عمى:" تنص الت ك  القانكف، ن س مف :8 المادة
 فـض حـدالوا اللكتـار فـض شـيرة 011 كثافتلـا تفـوق وباتـات شكل فض غابة تغطيلا أرض كل

 أن عمـى القاحمـة، شـبهو  القاحمـة الموطقـة فـض شـيرة 011و الرطبـة، شبهو  الرطبة الموطقة
 ".متصمة هكتارات 01إلى  مساحتلا تمتد

 كمػػػا الجهرافػػػ  المعيػػػارك  الكمػػػ  المعيػػػار عمػػػى كػػػذلؾ اعتمػػػد المشػػػرع أف ىنػػػا فػػػالمبلحظ
 تػػكافر ىػػكك  آخػػرا ااشػػي أضػػاؼ نجػػده أننػػا إال ،89/;? القػػانكف مػػف @7 المػػادة نػػص إليػػو ذىبػػت
 ىػػكك  متصػػمة، ىكتػػارات 87 ب حػػددىا حيػػث معينػػة، مسػػاحة امتػػداد ظػػؿ فػػ  العػػددم المعيػػار
  .89/;? القانكف مف @7ك ?7 المادتيف نص ف  فيك لـ الذم الش 

                                                           
(1)

 .مرج  سابؽ ،>7/9@مف القانكف  :7نظر نص المادة أ-
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 أف اعتبػػػر إذ ،89/;?مػػػف القػػػانكف  @7 المػػػادة نػػػص فػػػ  كضػػػكحا أكثػػػر كػػػاف نجػػػده كمػػػا
 مػػػف الهابػػػة تكػػػكيفإلػػػى  منػػػو إشػػػارة فػػػ  نباتػػػات، شػػػكؿ فػػػ  غابػػػة مػػػف يتشػػػكؿ الهػػػاب  الكسػػػا 
 .شجاراألإلى  إضافة النباتات
>9777/88 التن يػػػذم المرسػػػـك جػػػا  لقػػػدك 

 لمػػػا شػػػارحا منػػػو 04 المػػػادة نػػػص السػػػيما (1)
 تػنص إذ الهابػة، بتعريػؼ يتعمػؽ فيمػا 89/;? القػانكفك  >7/9@ التكجيو العقارم قانكف تضمنو
 حكــامأو  01/22 رقــم القــاوون مــن 04و 00 المــادتين أحكــام وفقــا يقصــد " عمػػى: 04 المػادة
 :يأتض ما 44/02 القاوون من 00 المادة

مـاو  الطبيعيـة حالتلـا فـض إما أكثرأو  غابة من تتشكل أحراج تغطيلا أرض كل الغابة  ا 
 عمـى اأقـل عمـى متصـمة هكتـارات 01 تفوق مساحة عمى التشيير إعادةأو  التشيير بفعل
 يأتض: ما

 القاحمة، شبهو  القاحمة الموطقة فض وضج حالة فض الواحد للكتارا فض شيرة 011 -

ـــض شـــيرة 011 - ـــار ف ـــض الواحـــد اللكت ـــة ف ـــض وضـــج حال ـــة ف ـــة الموطق  شـــبهو  الرطب
   ..."الرطبة

 تكػػكيف فػػ  أحػػراج مصػػطم  >9777/88 التن يػػذم المرسػػـك مػػف ;7 المػػادة ضػػافتأ قػػدك 
 ،89/;? القػانكف مػف @7 المػادة الك  >7/9@ القػانكف مػف :8 المػادة إليػو تشر لـ الذمك  الهابة

عػػادةك  بالتشػػجير يسػػمى مػػاأك  لمهابػػة  صػػطناعاال التكػػكيف إلػػى كػػذلؾك   ىػػذا فمػػف التشػػجير، ا 
 أف عميػػػو المآخػػػذة يمكػػػف مػػػا أف إال السػػػابقة، النصػػػكص مػػػف دقػػػة أكثػػػر الػػػنص يكػػػكف الجانػػػب
 .(2)أيضا غابة كممة استعمؿ الهابة لمصطم  تعري و ف  المشرع

                                                           
(1)

سػ  االراضػ  الهابيػة الكطنيػة، مالمتعمؽ بتحديد قكاعد اعداد  9777/>7/?9المؤرخ ف   >9777/88المرسـك التن يذم -
 .9777، لسنة7:جريدة رسمية عدد 

(2)
ة نجػد مضػمكنيا أدؽ كأكضػ  مػف المهػة بنسػختيا بالمهػة ال رنسػي >9777/88مػف المرسػـك  ;7بالرجكع إلى نػص المػادة -

 عمى: ;7العربية، إذ تنص المادة 
« Foret: Toute terre couverte par un peuplement boisé constitué d’une on de plusieurs essences 

forestiers, soit a l’état spontané soit issues de boisement ou reboisement d’une superficie excédent dix 

10 hectares d’un seul tenant … » 
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 التشػػػػري  فػػػػ  التقنػػػػ  قكاميػػػػاك  نطاقيػػػػاك  الهابيػػػػة مػػػػبلؾاأل م يػػػػـك أف سػػػػبؽ ممػػػػا  الكاضػػػػ
 الػػذمك  89/;? الهابػػات قػػانكف بصػػدكر أكليػػا كانػػت متعاقبػػة، فتػػرات بػػيف تطػػكر قػػد الجزااػػرم

 ذلػػػؾ بعػػػد ثػػػـ منػػػو، @7ك ?7 المػػػادتيف نػػػص بمكجػػػب التقنػػػ  قكاميػػػاك  بالهابػػػة المقصػػػكد حػػػدد
 الهابيػػة الكجيػػة ذاتك  الهابيػػة االراضػػ  اعتبػػر الػػذمك  >7/9@ العقػػارم التكجيػػو قػػانكف بصػػدكر

 >9777/88 المرسػػػـك بصػػػدكرك  اأخيػػػر ك  الكطنيػػػة، العمكميػػػة مػػػبلؾلؤل التقتنػػػ  القػػػكاـ قبيػػػؿ مػػػف
 .الهابية العقارية مبلؾاأل لم يـك التقنيةك  القانكنية الجكانب بكؿ الـ قد الجزاارم المشرع يككف
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 مػػبلؾاأل أنػػكاع أكثػػر بػػيف مػػف تعتبػػر العػػالـ أنحػػا  كافػػة فػػ  الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل إف
إلػػى  باألسػػاس راجػػ  ذلػػؾك  النيػػب،ك  اإلتػػبلؼك  لمتعػػدم عرضػػة تكػػكف التػػ  الطبيعيػػة الثػػركاتك 

 األشػػخاص مػػف ثيػػرالك يعتبرىػػا إذ ،مػػبلؾاأل مػػف النػػكع ليػػذا يػػةجتماعاالك  يةقتصػػاداال األىميػػة
 قانكنية. غير بطرؽ لكك  المتكل لتكفير حتىك  الرب ك  الدخؿ لتحقيؽ مصدرا
 عمػػى الكاقػػ  التعػػدم أنػػكاع كػػؿ مػػف الحػػدإلػػى  منيػػا المتقدمػػة خاصػػة الػػدكؿ كػػؿ تسػػعىك 

 الحمايػػة آليػػات ب ضػػؿ ذلػػؾك  قبميػػة، يػػةاحماطػػرؽ  طريػػؽ فػػرض عػػف الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل
 حمايػة تػكفر قانكنيػة نصػكص بسػف ذلػؾك  التشػريعية الناحيػة مػف سكا  الدكؿ، ىذه تكفرىا الت 

 مػػبلؾاأل ليػػذه الراشػػدك  العقبلنػػ  التسػػيير فػػ  المتمثمػػة االداريػػة الناحيػػة مػػفأك  ناجعػػة، كقاايػػة
 متقدمة. برامجك  متطكرة جد كسااؿ استعماؿب

 جيػكدا كلػةالد عمػى تػكفر مػبلؾاأل ىػذه حمايػة أجؿ مف المتاحة الكقااية اآلليات ىذه كؿ
 تعتبػر الكقايػة مسػتلة ألف عمييا، التعدم كقكع بعدأك  عند بذليا يتـ قد أكبر، مصاريؼك  كبيرة

 قبػػػؿ مػػػف تبػػػذؿ التػػػ  العبلجيػػػة الكسػػػااؿ أف اعتبػػػارب األسػػػكأ، لت ػػػادم كبيػػػرة أىميػػػة ذات مسػػػالة
 ألنػو ا،منيػ جػدكل الك  متػتخرة تكػكف مػا عػادة رادعة، مؤسساتيةأك  تشريعية أكانت سكا  الدكلة

 العبلج. مف خير الكقاية يقاؿ كماك 
 ىػاـ مصػدر عمػى تحػافظك  الدكلػة تضػمف مػبلؾاأل ليذه ناجعة كقااية آليات تكفير بقدرك 

 الدكلػػػػة إليػػػػو تصػػػػبك مػػػػا ىػػػػذاك   ،جتمػػػػاعاالك  مقتصػػػػاداال األمػػػػف تحقيػػػػؽك  الثػػػػركة مصػػػػار مػػػػف
 فػػػ  خاصػػػة الهابيػػػة، العقاريػػػة الممكيػػػة حمايػػػة مجػػػاؿ فػػػ  كبيػػػرة أشػػػكاطا بػػػذلت التػػػ ك  الجزااريػػػة
 بصػػػػػػػدكر بعػػػػػػػدهك  ;?@8 سػػػػػػػنة الهابػػػػػػػات قػػػػػػػانكف صػػػػػػػدكر بعػػػػػػػد أم ة،خيػػػػػػػر األ الثبلثػػػػػػػة العقػػػػػػػكد
 المستدامة. التنمية إطار ف  البياة بحماية المتعمؽ87/:7القانكف

 كضػ  الجزاارم المشرع حاكؿ لمهابات، العاـ النظاـ المتضمف 89/;? القانكف فبصدكر
 87/:7القػػػانكف بصػػػدكرك  ثػػػـ المتجػػػددة، الثػػػركة ىػػػذه عمػػػى لمح ػػػاظ تيػػػدؼ عامػػػة كقاايػػػة قكاعػػػد

 كسػػ  ،وبػػ الصػػمة ذات األخػػرل القػػكانيفك  فػػ  إطػػار التنميػػة المسػػتدامة  البياػػة بحمايػػة المتعمػػؽ
 مػػػػف الكقايػػػػة أيضػػػػا فتنػػػػاكؿ الهابيػػػػة، العقاريػػػػة مػػػػبلؾلؤل الكقاايػػػػة الحمايػػػػة مجػػػػاؿ مػػػػف المشػػػػرع
 بيا . بعد ليا يككف الت ك  مبلؾاأل ىذه تمحؽ قد الت  األضرار
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 الهابيػػة العقاريػػة الممكيػػة لحمايػػة الكقاايػػة اآلليػػات دراسػػة البػػاب ىػػذا خػػبلؿ مػػف سػػنحاكؿك 
 اآلليػػات ثػػـ (،اأول الفصــل) فػػ  ذلػػؾك  مهابػػاتالمتضػػمف النظػػاـ العػػاـ ل 89/;? قػػانكفمل كفقػػا

 (.ضالثاو الفصل) ف  الخاصة القكانيف ظؿ ف  الهابية العقارية الممكية لحماية الكقااية
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 :اأول الفصل
 الغابات قاوون ظل فض الغابية العقارية مممكيةل الوقاحيةاآلليات القاوووية  
 منيػا تعػان  شػااعة ظػاىرة أصػب  صػكره بشػتى الهابيػة العقارية مبلؾاأل عمى التعدم إف

 عمػػى الحصػػكؿ فػػ  األفػػراد رغبػػة ىػػك ذلػػؾ فػػ  الػػرايس السػػبب كلعػػؿ المجتمعػػات،ك  الػػدكؿ جػػؿ
 بممارسػة أك ثػركات مػف بػو تجػكد مػا بنيػب ذلػؾ كػاف سػكا  الهابػة، حسػاب عمػى ب الػر ك  الثػركة
 قيمتيا. ت قدىاك  عمييا سمبية آثارا تترؾ ربحية أنشطة

 تتبػػ  أصػػبحت كبيػػرة، غابيػػة مسػػاحات تشػػتمؿ التػػ  سػػيما المتقدمػػة الػػدكؿ أكثػػر أف فنجػػد
 غػػرار عمػػى الجزااػػرك  ،ابيػػةالعقاريػػة اله مػػبلؾاأل حمايػػة أجػػؿ مػػف متعػػددة كقاايػػة قانكنيػػة أنظمػػة
يماناك  العالـ دكؿ باق   بمكجػب جاىػدة سعت ،المتجددة الثركة ىذه عمى الح اظ بضركرة منيا ا 
 األضػرار لمختمؼ ت اديا ،مبلؾاأل ليذه القبمية الكقاية آليات ت عيؿإلى  89/;? الهابات قانكف

   جبرىا.أك  تداركيا الحكاؿ أغمب ف  يصعب الت ك  تمحقيا الت  التيديداتك 
 الجزااػػرم المشػػرع أف نجػػدالمتضػػمف النظػػاـ العػػاـ لمهابػػات  89/;? القػػانكفإلػػى  رجكعػػاك 
 المشػػرع فتنػػاكؿ الهابيػػة، مػػبلؾاأل تيػػدد خطيػػرة ظػػكاىر عػػدة مػػف الكقاايػػة الحمايػػة سػػبؿ كػػرس

إلػػى  باإلضػػافة االمػػراض،ك  الحرااػػؽ مػػف الحمايػػة أيضػػاك  الهابيػػة، مػػبلؾاأل تعريػػة مػػف الحمايػػة
 فييا. الشرع  غير البنا  كذلؾك  الهابية مبلؾاأل ف  الرع  فم الحماية
 الحرااػػػؽ مػػػف حمايتيػػػاك  الهابيػػػة األراضػػػ  تعريػػػة ال صػػػؿ ىػػػذا خػػػبلؿ مػػػف سػػػنتناكؿ عميػػػوك 

 الرعػ  مػف الهابيػة االراضػ  حمايػة ثػـ (اأول المبحـثفػ ) الهابػات قػانكف ظػؿ ف  األمراضك 
 الثاوض(. المبحث) ف  الهابات فقانك  ظؿ ف  فييا البلشرع  البنا ك  القانكن  غير
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 :اأولالمبحث 

 اوونق ظل فض اأمراضو  الحراحقو  التعرية من الغابية العقارية لمممكية الوقاحية الحماية
 الغابات

 المشػػرع جعمػػت الهابيػػة العقاريػػة الممكيػػة تمحػػؽ الػػذم التعػػدم صػػكرك  المخػػاطر تعػػدد إف
 فػ  أكردىػا متعػددة، كقاايػة تػدابير بمكجػب ؾذلك  حدتيا مف التخ يؼك  تداركيا يحاكؿ الجزاارم
 آليػات كضػ  أيػف منػو، الثػان  البػاب فػ  سيما لمهابات العاـ النظاـ المتضمف 89/;? القانكف
(1) المػػادة ىمػػا مػػادتيف البػػاب ىػػذا فتضػػمف الهابيػػة، الثػػركة حمايػػةك  الكقايػػة

(2)ك >8
 المتػػيفك  =8

 اإلمكانػػػات كػػػؿ الدكلػػػة تػػػكفير ضػػػركرةك  الهابيػػػة العقاريػػػة الممكيػػػة حمايػػػة ضػػػركرة عمػػػى نصػػػتا
  لذلؾ. البلزمةالبشرية ك  المادية
 مػف الهابيػة العقاريػة الممكية الكقااية الحماية نتناكؿ أف المبحث ىذا خبلؿ مف سنحاكؿك 
 الحرااػػػػػؽ مػػػػػف الهابيػػػػػة العقاريػػػػػة الممكيػػػػػة الكقاايػػػػػة الحمايػػػػػة ثػػػػػـ (اأول المطمـــــب) فػػػػػ  التعريػػػػػة

 (.الثاوض المطمب) ف  األمراضك 
 :اأولالمطمب 

 التعرية من الغابية العقارية لمممكية الوقاحية الحماية
 العقاريػػػة الممكيػػػة منيػػػا عانػػػت التػػػ  الظػػػكاىر أقػػػدـ مػػػف تعتبػػػر الهابػػػات تعريػػػة ظػػػاىرة إف
 تػػػػؤدم فيػػػػ  كخيمػػػػة، آثػػػػارك  سػػػػمبية جػػػػد أبعػػػػاد ذات ظػػػػاىرة ىػػػػ ك  طكيمػػػػة، أزمنػػػػة منػػػػذ الهابيػػػػة

تبلفيػػاك  الهابػػات أشػػجار قطػػ  بسػػبب ذلػػؾك  البيايػػةك  الطبيعيػػة األكسػػاط تػػدميرإلػػى  بالضػػركرة  ا 
 مشتقاتو.ك  الحطب عمى الحصكؿ بهية

 نػػص بمكجػػب ذلػػؾك  89/;? القػػانكف ضػػمف الهابػػات تعريػػة الجزااػػرم المشػػرع تنػػاكؿ قػػدك 
 الػػػػػرخصك  الهابػػػػػات، تعريػػػػػة ظػػػػػاىرة تعريػػػػػؼ عمػػػػػى التنصػػػػػيص فػػػػػتـ منػػػػػو، ?8ك <8 المػػػػػادتيف
   تثنااية.اس كحاالت بيا القياـ ألجؿ الممنكحة

                                                           
(1)

إن حماية الثروة الغابية شرط لتوميتلا، ومن وايب كل شخص المساهمة عمى:"  89/;?مف القانكف  >8تنص المادة -
 ".فض الحفاظ عميلا

(2)
ــعمػػى:"  89/;?مػػف القػػانكف  =8تػػنص المػػادة - روة الغابيــة تتخــذ الدولــة يميــع إيــرادات الحمايــة لكــض تضــمن دوام الث

 ".وحمايتلا من كل ضرر أو تدهور
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 التعريػػةب الخاصػػة رخصالػػ ثػػـ (اأول الفــرع) فػػ  الهابػػات تعريػػة م يػػـكإلػػى  سػػنتطرؽك 
 (.الثاوض الفرع)ف 

 :اأولالفرع 
 مفلوم تعرية الغابات 

 أف حػػػػيف فػػػػ  ،(1)شػػػػجاراأل قطػػػػ  ىػػػػك التعريػػػػة لمصػػػػطم  المباشػػػػرك  البسػػػػيط الم يػػػػـك إف
إلػى  يمتػد أف الممكػف مف إذ ،فقط شجاراأل قط  مف أكس ك  أشمؿ ىك الهابات تعرية مصطم 
 األعشاب.ك  كالنباتات أخرل غابية مككنات

نقػػػاصك  تقمػػػيص نتيجتيػػػا تكػػػكف عمميػػػة أم ىػػػك الهابػػػات تعريػػػةب فالمقصػػػكد إذف  مسػػػاحة ا 
 التربة.أك  النباتات كأ شجاراألشمؿ ىذا ال عؿ  سكا  الهابية العقارية الممكية

 عنػد ذلػؾك  التعرية بظاىرة تتتثر في  رصخك ك  أحجار مف عميو تشتمؿ بما أيضا فالتربة
 إنتاجيتيػػػا إنقػػػاصإلػػػى  ذلػػػؾ فيػػػؤدم ،إلػػػى مكػػػاف آخػػػر مكانيػػػا مػػػف نقميػػػاأك  الجػػػرؼأك  الح ػػػر

 .(2)النباتاتك  شجاراأل عمى التتثير بالتال ك  محصكليا عمى التتثيرك 
 شػجاراأل بقطػ  تعمػؽ سػكا  فعػؿ أم شػمؿت الت  التعدم أنكاع مف الهابات تعرية تعتبرك 

 .(3)المرتكب عف النظر بهض عمييا االستحكاذك  الهابية الثركة إتبلؼك أ
 النبػات  الهطػا  تقمػيص طريػؽ عف الهابية بالثركة اإلضرارإلى  يؤدم عمؿ كؿ يعتبر إذ
 تعريػػة، أعمػػاؿ بمثابػػة تػػدىكره فػػ  التسػػببك  غػػاب  كسػػا ك  أشػػجارك  نباتػػات مػػف وأنكاعػػ بمختمػػؼ

   خاصة.أك  عمكمية ىياةأك  طبيعيا شخصا كاف سكا  ال عؿ مرتكب ييـ الك 
 اقتبلعكػػػػ البشػػػػرم العامػػػػؿ ب عػػػػؿ تكػػػػكف قػػػػد التػػػػ ك  مسػػػػبباتيا،ك  التعريػػػػة صػػػػكرة تتعػػػػد كقػػػػد

 السػيكؿك  كال يضػانات الطبيعػة العكامػؿ ب عػؿ تكػكف قػدك  الجرؼ،ك  الح رأك  النباتاتك  شجاراأل
 .(4)غيرىاأك  الجراد غاراتأك  الجارفة

                                                           
(1)

عمػػاؿ، أحسػػكنة عبػػد الهنػػ ، الحمايػػة القانكنيػػة لمبياػػة فػػ  إطػػار التنميػػة المسػػتدامة، أطركحػػة دكتػػكراه، تخصػػص قػػانكف -
 .9=، ص :9789/978جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

(2)
 .:9، ص;977اعة كالنشر، اإلسكندرية، حسف محمد الشيم ، التصحر كصيانة األراض ، المكتبة المصرية لمطب-

(3)
 .?<8عمر كليمى زركق ، المرج  السابؽ، ص  احمدم باش-

(4)
 .;9، صالذكر حسف محمد الشيم ، المرج  السابؽ-
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 بيػا، فتكػا سػباباأل أكثػر الطبيعيػة العكامػؿ بسػبب الهابيػة ةالعقاري مبلؾاأل تعرية تعتبرك 
 فػػػ  تتسػػػببك  شػػػجاراأل مبليػػػيف سػػػنكيا تحصػػػد التػػػ ك  الجارفػػػة السػػػيكؿك  ال يضػػػانات بػػػاألخصك 

فك  التػػ ك  البشػػرم العامػػؿ بسػػبب تكػػكف التػػ  التعريػػة أمػػا لمتربػػة، خطيػػر انجػػراؼ  تتثيرىػػا قػػؿ ا 
 الطبيعية. العكامؿ فييا تتسبب الت  بتمؾ ةمقارن كثيرا بيا عن  المشرع فأ إال خطكرتيا،ك 

 كؿ عمميػة تتمثػؿ نياأ عمى 89/;? القانكف بمكجب التعرية الجزاارم المشرع عرؼ لقدك 
 .(1)تنميتياك  تيياتيا عمى تساعدىا الت  غير ألغراض الهابية الثركة مساحة تقميصف  

 يعتبػر الهابية ركةالث انتقاصإلى  يؤدم فعؿ كؿ أف أعبله المادة نص خبلؿ مف فيتض 
 المػػادة ن ػػس مػػف الثانيػػة ال قػػرة فػػ  المشػػرع حػػث كمػػا ،قانكنػػا محظػػكر فعػػؿ فيػػك بالتػػال ك  تعريػػة
 شػخص كػؿ عمػى كاجػب اعتبػرهك  الهابيػة، العقاريػة الممكيػة عمى الح اظ ف  المساىمة أف عمى
 ت عيمو.ك  فيو المساىمة يجب

 الثــاوض: الفــــــرع
  التعرية رخص

 أضػػرار مػػف تمحقػػو لمػػا نظػػرا الهابيػػة، مػػبلؾاأل تعريػػة أعمػػاؿ الجزااػػرم المشػػرع حظػػر لقػػد
 رخصػة عمػى الحصػكؿ ضػركرة اشترطك  خصكصا، النباتاتك  شجارباألك  عمكما الهابية بالثركة
 أنػو فيػو جػا  الذمك  ،89/;? الهابات قانكف خبلؿ مف كاض  ىك ما ىذاك  لذلؾ، مسبقة إدارية

 رأم أخػذ بعػد بالهابػات المكمؼ الكزير مف مسبقة رخصة دكف راض األ بتعرية القياـ يجكز ال
 .(2)األماكف كضعية معاينةك  المعنية المحمية المجمكعات

 ضػػػػػركرة الهابيػػػػػة العقاريػػػػػة مػػػػػبلؾاأل تعريػػػػػة بتعمػػػػػاؿ لمقيػػػػػاـ اشػػػػػترط المشػػػػػرع أف فيتضػػػػػ 
 المختصة. اليياات مف مسممة مسبقة إدارية رخصة عمى الحصكؿ
 الرخصػػة تسػػمـ فأ القػػانكف اسػػتمـز فقػػد الهابيػػة الثػػركة عمػػى التعريػػة أعمػػاؿ لخطػػكرة نظػػراك 

 تابعػة الهابيػة العقاريػة مػبلؾاأل تكػكف التػ  المحميػة اليياػات استشارة بعد القطاع كزير قبؿ مف
 إلقميميا.

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  <8أنظر نص المادة -
(2)

 مف ن س القانكف. ?8أنظر نص المادة -
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أك  لمخػكاص مكجية تككف قد التعرية، بعممية لمقياـ المكم ة اإلدارة تمنحيا الت  الرخصك 
 لمخػػػكاص بالتعريػػػة التػػػرخيص سػػػنتناكؿ عميػػػوك  الطمػػػب،ك  الحالػػػة سػػػببح ذاتيػػػا حػػػد فػػػ  لػػػئلدارة
   )ثاويا(. لئلدارة بالتعرية الترخيص ثـ )أوال(

 أوال/ الترخيص بالتعرية لمخواص:
سبؽ كأف بينا أف تممؾ العقارات الهابيػة ال يكػكف إال لمدكلػة الحتكارىػا التػاـ ليػا، كبػذلؾ  

 عرية لمخكاص عمى ىذا النكع مف العقارات.فبل يمكف بتم حاؿ مف األحكاؿ من  رخص لمت
 لمخػكاص، اإلدارة قبػؿ مػف الممنكحػة تمػؾ ى  لمخكاص التعرية برخص فالمقصكد عميوو

 ممكيػة تكػكف أف يمكػف التػ ك  الهاب  الطاب  ذات األراض  التعرية أعماؿ تشمؿ أف بشرط لكف
 .ة لمدكلةالتابع الهابية العقارية مبلؾاأل لتشمؿ تتعداىا أف دكف ،(1)خاصة

 ناتجػػة غابيػػة أنػػكاعك  تشػػجارب المهطػػاة األراضػػ  تمػػؾ ىػػ  الهػػاب  الطػػاب  ذات فاألراضػػ 
 @ك ? المػادتيف بمكجػب عمييػا المنصػكص الشػركط عمييا تنطبؽ ال الت ك  الهابات تدىكر عف
 .(2)الخكاص قبؿ مف تممكيا إمكانية م  ،89/;? الهابات قانكف مف

 الهػػػػاب  الطػػػػاب  ذات العقاريػػػػة مػػػػبلؾاأل تعريػػػػة اؿبتعمػػػػ القيػػػػاـ ألجػػػػؿك  فػػػػالخكاص عميػػػػوك 
 ىػػػػذه تػػػػتـ أف يمكػػػػف فػػػػبل التعريػػػػة، عمميػػػػات لمباشػػػػرة اإلدارة مػػػػف رخصػػػػة باستصػػػػدار ممزمػػػػكف
 بترخيص منيا.ك  اإلدارة مف عمـ دكف العمميات
جرا اتك  كي ية يبيف لـ المشرع أف 89/;? القانكف خبلؿ مف المبلحظك   عمػى الحصػكؿ ا 

 أف ليػا يمكػف التػ ك  اإلدارة، مػف الصػادرة التعريػة (*)اعتراضػات يبػيف ـلػ كػذلؾك  الرخصة، ىذه
 المناطؽ. بعض ف  التعرية بعمميات القياـ عمى تعترض

                                                           
(1)

 .7=السابؽ، ص المرج ، نصر الديف ىنكن -
(2)

 .مرج  سابؽ ،89/;?مف القانكف  87أنظر نص المادة -
(*)
 نجػده :7@8فبريػر  98بالرجكع إلى قانكف الهابات ال رنس  الذم كاف ساريا ف  ال تػرة االسػتعمارية كالػذم صػدر بتػاريخ -

 :الت  تنص عمىمنو ك  =ة نص عمى حاالت اعتراضات التعرية ف  حيف لـ ينص عمييا القانكف الحال  كذلؾ ف  الماد
« objections érosion sont :Installation des terres avec des montagnes et des falaises, la défense du sol 

contre l'érosion et les vallées qui coule, le manque de sources d'eau, la protection des dunes de sable et 

des plages contre l'érosion, la défense du territoire dans les zones frontalières, l'hygiène publique » 
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 بمكجػػب التعريػػة اعتراضػػات حػػاالت عمػػى نػص الػػذمك  ال رنسػػ  المشػػرع عكػػس عمػػى ىػذا
 التربػػة عػف الػػدفاع المنحػدرات،ك  بالجبػػاؿ راضػ األ تثبيػت ىػػ : التػ ك  ال رنسػػ ، الهابػات قػانكف
 بالشػػكاط  الرمميػػة الكثبػػاف حمايػػة لمميػػاه، منػػاب  كجػػكد عػػدـ األكديػػة، سػػيبلفك  نجػػراؼاال ضػػد

 .العمكمية النظافة الحدكدية، بالمناطؽ اإلقميـ عف الدفاع ،نجراؼاال ضدك 
 ثاويا/ الترخيص بالتعرية لإلدارة:

حتػػػى أك  لخػػػاصبمػػػا أف القيػػػاـ بتعمػػػاؿ تعريػػػة الهابػػػات قػػػد يمارسػػػو أشػػػخاص القػػػانكف ا 
جػا  بصػيهة  89/;?مػف القػانكف  ?8الدكلة ف  حاالت أخرل كىػ  األكثػر، فػ ف نػص المػادة 

، أم أنو اشترط رخصة التعرية حتى بالنسبة لئلدارة.  العمـك
 مػػثبل المنشػػاات كبنػػا  العامػػة المن عػػة ذات األعمػػاؿ بػػبعض القيػػاـ بصػػدد ىػػ ك  فػػاإلدارة

 العقاريػػة مػػبلؾاأل مػػف لجػػز  الكميػػةأك  الجزايػػة سػػكا  التعريػػة عمميػػاتإلػػى  المجػػك إلػػى  تضػػطر
 فػػػ  التػػػدخؿ منػػػاطؽ تحديػػػد أجػػػؿ مػػػف مسػػػبقة إداريػػػة رخصػػػةإلػػػى  تحتػػػاج ىنػػػا فيػػػ  الهابيػػػة،
 تصػػػنؼ الهابيػػػة العقاريػػة الممكيػػػة أف اعتبػػارب حمايتيػػػا، الكاجػػػب المنػػاطؽك  الحضػػػرية األنسػػجة
 ا.لي خاصة حماية فرض الدكلة عمى يستكجب الت  المناطؽ ضمف

 تضػػبط التػػ  دكاتاأل أىػػـ بػػيف مػػف PDAU التعميػػرك  لمتيياػػة التػػكجيي  المخطػػط يعتبػػرك 
 األراضػ  فػكؽ التكسػ ك  التػدخؿ كي يػاتك  شػركط ضػبطك  البمديات إقميـ داخؿ التعمير سياسات
 عمػى ةيػبالحما المشػمكلة مبلؾاألأصناف أىـ بيف مف تعتبر االمبلؾ العقارية الت ك  ،(1)المحمية

 اإلطبلؽ.
 ىػػػػ ك  أخػػػرل كسػػػيمةإلػػػى  بػػػالمجك  التعريػػػة عمميػػػاتإلػػػى  تمجػػػت أف أيضػػػا لػػػئلدارة كػػػفيمك 

89/;? القػػانكف ذلػػؾ عمػػى نػػص كمػػا مرسػػـك بمكجػػب يكػػكف الػػذمك  اإلقتطػػاع
 اإلجػػرا  ىػػذاك  ،(2)

                                                           
(1)

المتعمػػؽ بالتيياػػة كالتعميػػر المعػػدؿ كالمػػتمـ،  7@@78/89/8المػػؤرخ فػػ   @7/9@مػػف القػػانكف  :/?8ظػػر نػػص المػػادة ان-
 .7@@8، لسنة 9>جريدة رسمية عدد 

(2)
 ، مرج  سابؽ.89/;?يرة مف القانكف ف  فقرتيا األخ <7أنظر نص المادة -
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 فيػ  العاديػة التعريػة رخػص عكػس عمػى فييػا، الطعػف يمكػف ال الت  السيادة أعماؿ مف يعتبر
 لمقانكف. طبقا فييا (1)الطعف زيجك  إدارية قرارات بمكجب تككف
 بالطريقػػة إمػػا حديثػػة، طػػرؽ كفػػؽ الرخصػػة استصػػدار بعػػد شػػجاراأل قطػػ  يكػػكفالبػػد أف ك 

 شػػػجاراأل بػػػيف تمػػػر فأ يمكنيػػػا صػػػهيرة ميكانيكيػػػة قطػػػ  كحػػػدات اسػػػتعماؿ بمعنػػػى الميكانيكيػػػة
 عماؿاسػػػػتب اليػػػػدكم القطػػػ  بطريػػػػؽأك  ،نحػػػداراال قميمػػػػةك  المنبسػػػطة شػػػػبو المنػػػاطؽ فػػػػ  القاامػػػة
 .(2)إلييا الكصكؿ يصعب الت  ماكفاأل ف  ذلؾك  كيرباا  منشار

 الحػػػػد كصػػػػؿ إذ المسػػػػالة، بيػػػػذه كثيػػػػرا عنيػػػػت فقػػػػد األخػػػػرل التشػػػػريعات بعػػػػض كنجػػػػد أف
 فيمػػا سػػكا  الهابيػػة، العقػػارات تعريػػة لعمميػػات منظمػػا خاصػػا قانكنػػا كضػػ  أف ال رنسػػ  بالمشػػرع
 .(3)بذلؾ الخاصة الرسـك تحديدأك  بيا الخاصة اإلجرا ات يخص

 المشػػػػرع أف إال الهابيػػػػة، مػػػػبلؾاأل تعريػػػػة ظػػػػاىرة خطػػػػكرة رغػػػػـك  أنػػػػوإلػػػػى  اإلشػػػػارة تجػػػػدر
 التعريػة رخصػة عمػى لمحصػكؿ البلزمػة اإلجػرا ات دقيقةك  ت صيمية بصكرة يكض  لـ الجزاارم

 غيػر طرأ ف  تمارس الظاىرة ىذه يجعؿ ما ذاتيا، حد ف  لئلدارةأك  لمخكاص الممنكحة سكا 
  الثركة. بيذه جسيمة أضرار ف  تتسبب عشكاايةك  كنيةقان

 المطمب الثاوض:

 اأمراضو  الحراحق من الغابية لمممكية الوقاحية الحماية

 تطػاؿ التػ  التيديدات أكبر مف يعتبر لمحرااؽ هابيةال العقارية مبلؾاأل تعرض خطر إف
 الػذم الكبيػر الخطػرك  ساليػاج ىػذا مػف تعػان  الػدكؿ مػف فكثيػر اإلطػبلؽ، عمػى الهاب  العقار
 منيػػا، القريبػػة المنػػاطؽ فػػ  يقطنػػكف الػػذيف األشػػخاص سػػبلمة كػػذلؾك  شاسػػعة مسػػاحات ييػػدد

 عػػف خطػػكرة تقػػؿ ال فيػػ  النباتػػات،ك  شػػجاراأل تصػػيب التػػ  لؤلمػػراض بالنسػػبة الشػػتف ككػػذلؾ
 الحرااؽ.

                                                           
(1)

المتضػػمف قػػانكف اإلجػػرا ات المدنيػػة كاإلداريػػة،  ?79/977/>9المػػؤرخ فػػ   @7/?7مػػف القػػانكف 78@نػػص المػػادة  انظػػر-
 .?977، لسنة 98جريدة رسمية عدد 

(2)
عممػػػ ، المركػػػز الػػػكطن  عطػػػا اهلل أحمػػػد أبػػػك حسػػػف، الهابػػػات الطبيعيػػػة فػػػ  المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية، إدارة البحػػػث ال-

 @>8السعكدم لمعمـك كالتكنكلكجيا، الرياض، ص
(3)

 .9=نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
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  فػػػ ذلػػػؾك  الحرااػػػؽ مػػػف الهابيػػػة مػػػبلؾلؤل الكقاايػػػة الحمايػػػة المطمػػػب ىػػػذا فػػػ  سػػػنتناكؿك 
 الفــرع) فػػ  ذلػػؾك  األمػػراض مػػف الهابيػػة مػػبلؾلؤل الكقاايػػة الحمايػػة ذلػػؾ بعػػد ثػػـ (اأول الفــرع)

 (الثاوض
 :اأولالفرع 
 الغابية من الحراحق م كالحماية الوقاحية لأل

 ذلػؾك  ،(1)التصػحر ظػاىرة بعػد الهابيػة العقارية الممكية تيدد ظاىرة أخطر الحرااؽ تعتبر
 اعتبػارب كػذلؾك  ،(*)سػنكيا بيػا ت تػؾ التػ  الهابػات مػف الشاسػعة اتالمسػاحك  اليااؿ الكـ بسبب

 الحيكاف.ك  اإلنسافإلى  خطرىا متدي بؿ فحسب، العقار عمى تنحصر ال مضارىا أف
 كػؿ مسػتكل عمػى سػنكيا الهابيػة اليكتارات مف اآلالؼ ماات تبلؼإ ف  الحرااؽ تتسببك 

 كبيػرا ىاجسػا يشػكؿ صب أ الذمك  الحقيق  الخطر ىذا مف دكلة تخمك تكاد فبل ،(2)العالـ نحا أ
 المعمكرة. دكؿ جؿ تكاجيو

 لمثػػػركة الميػػػددة األخطػػػار مػػػف اعتبرىػػػاك  الظػػػاىرة بيػػػذه الجزااػػػرم المشػػػرع عنػػػ  فقػػػد لػػػذلؾ
 بشػػتى منيػػا الكقايػػة أجػػؿ مػػف ذلػػؾك  89/;? القػػانكف ضػػمف قانكنيػػة نصكصػػا ليػػا أفػػردك  الهابيػػة
;;/<? المرسػػػـك بمكجػػػب كػػػذلؾك  السػػػبؿ،

 مػػػاك  الهابيػػػة الكطنيػػػة مػػػبلؾاأل بحمايػػػة متعمػػػؽال (3)

                                                           
(1)

 .8@8نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
(*)
مقػػدار  =8@8ك 7=?8يشػير التقريػر الػكطن  حػكؿ حالػػة كمسػتقبؿ البياػة فػ  الجزااػر أف الحرااػػؽ التيمػت مػا بػيف سػنت  -

التيمػػت  :@@8ك >?@8مػػف مسػػاحة األمػػبلؾ الكطنيػػة الهابيػػة، كأنػػو مػػا بػػيف سػػنت   :/9ىكتػػار أم مػػا يعػػادؿ  777.<9?.8
 ىكتار، أنظر ف  ذلؾ:  9777:النيراف حكال  

Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Rapport sur l'état et l'avenir de 

l'environnement, 2000. pp. 85- 86. 
(2)

"المراعـض : اليػادم الحضػرم، مقػاؿ بعنػكاف: مشػار إليػو فػ ق فػ  الجزااػر سػنكيا،  7777;تقض  الحرااؽ عمى حكال  -
، والغابات بدول شمال افريقيا "، مجمة التكامػؿ بػيف المراعػ  كالهابػات، الصػادرة عػف المنظمػة العربيػة لمتربيػة كالثقافػة كالعمػـك

 .>9، ص9@@8، 9تكنس، العدد
(3)

المتعمػؽ بحمايػة األمػػبلؾ الكطنيػة الهابيػػة كمػا جاكرىػا مػػف الحرااػؽ، جريػػدة  <?@87/79/8المػؤرخ فػػ   ;;/<?المرسػـك -
 .<?@8، لسنة <رسمية عدد 
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>;/<? المرسـك كذلؾك  الحرااؽ مف جاكرىا
 مكافحػة مجػاؿ فػ  األعماؿ ينسؽك  ينظـ الذم (1)

 الهابية. الكطنية مبلؾاأل داخؿ الهابات حرااؽ
 أسػبابثػـ  (،أوال) الهابػات بحرااؽ المقصكد عمى الكقكؼ ال رع ىذا خبلؿ مف سنحاكؿك 
 الهابػات حرااػؽ مػف الكقاية سبؿأخيرا ك  ()ثالثا الهابات حرااؽ نتااج ثـ (،ثاويا) الهابات حرااؽ

 (.رابعا)
 أوال/ مفلوم حراحق الغابات:

فػ  ال صػؿ الثالػث مػف البػاب  يػةالهاب مبلؾلقد تناكؿ المشرع الجزاارم ظاىرة حرااؽ األ 
راض، كأفػػػػرد لػػػػو كالػػػػذم ىػػػػك بعنػػػػكاف الحمايػػػة مػػػػف الحرااػػػػؽ كاألمػػػػ 89/;?الثػػػان  مػػػػف القػػػػانكف 
 .>;/<?ك ;;/<?، ككذلؾ المرسكميف;9إلى  @8نصكص المكاد مف 

 نجػػػد أف المشػػػار إلييمػػػا اعػػػبله المرسػػػكميف كػػػذلؾك  89/;? القػػػانكف نػػػصإلػػػى  بػػػالرجكعو
نمػػا الهابػػات، لحرااػػؽ تعري ػػا يعػػط لػػـ المشػػرع  الهابيػػة مػػبلؾاأل كقايػػة سػػبؿإلػػى  مباشػػرة تطػػرؽ كا 

 ذلؾ. ف  المتدخمة الييااتك  ااؽالحر  مف ليا المجاكرة المناطؽك 
 تحـــرقو  بحريـــة توتشــر التـــض لوـــارا بتنيػػا:" الهابػػػات حرااػػؽ ال قيػػا  بعػػػض عػػرؼ لقػػدك 

 .(2)"اليابسة الطحالب أكداسو  الشييراتو  اأدغالو  اأعشاب
 النباتػػػات،ك  األعشػػػاب لتػػػراكـ نظػػػرا أرضػػػ ، بياػػػ  نمػػػط أم فػػػ  الهابػػػات حرااػػػؽ تحػػػدثك 
 تمػػرك  ،الصػػيؼ فتػػرات فػػ  خاصػػة ،شػػتعاؿلبل قابمػػة سػػنةال مػػف معػػيف كقػػت فػػ  تصػػب  بحيػػث
 مراحؿ. عدة عبر الهابات حرااؽ

 الهالػػػب فػػػ  ىػػػ ك  شػػػتعاؿلبل قابمػػػة مػػػادة تػػػكفر فعنػػػد ،شػػػتعاؿاال بمرحمػػػة الحرااػػػؽ تبػػػدأ إذ
 تكاجػد ىػ ك  شػتعاؿاال عمػى مسػاعدة مػادةإلػى  باإلضػافة الهابػة، ف  المتكاجد الخشبك  العشب
 .شتعاؿاال يتـ الشديدة الحرارةأك  كاالحتكاؾ نارم مصدر كفربت ثـ األكسجيف،ك  الرياح

                                                           
(1)

الػػػذم يػػػنظـ كينسػػػؽ األعمػػػاؿ فػػػ  مجػػػاؿ مكافحػػػة حرااػػػؽ الهابػػػات داخػػػؿ  <?@87/79/8المػػػؤرخ فػػػ   >;/<?المرسػػػـك -
 .<?@8، لسنة <هابية، جريدة رسمية عدد األمبلؾ الكطنية ال

(2)
عم  عبد اهلل الشيرم، حرااؽ الهابات: األسباب كطرؽ المكاجية، جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػـك األمنيػة، الطبعػة األكلػى، -

 .7=، ص9787الرياض، 
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 بالنسػبة حتػراؽلبل مصػادر المشػتعمة المػكاد تعتبػر إذ ،نتشػاراال مرحمػة تػتت  ذلمػؾ بعد ثـ
 مػػػف لمهابػػػة المككنػػػة المػػػكاد بػػػيف تصػػػاؿاالك  االحتكػػػاؾ فبمجػػػرد المشػػػتعمة، غيػػػر األخػػػرل لممػػػكاد

 فكممػػا المراحػػؿ، أخطػػر ىػػ  المرحمػػة ىػػذه تعتبػػرك  ،(1)الميػػب ألسػػنة تنتشػػر شػػجاراألك  النباتػػات
 البلحػػػػؽ الضػػػػرر كػػػػاف كممػػػػا ناجحػػػػةك  سػػػػريعة الميػػػػب ألسػػػػنة انتشػػػػار تكقيػػػػؼ محػػػػاكالت كانػػػػت
 أقؿ. الهابية مبلؾباأل

 القابمػة المػادة ب قػداف يبػدأك  الحريؽ ينقص المرحمة ىذه ف و اإلخماد، مرحمة تتت  اأخير ك 
 يعػػػػاكد االكسػػػػجيف عػػػػكدة حالػػػػة فػػػػ  لكػػػػفك  الحريػػػػؽ، يتضػػػػا ؿ ىكػػػػذاك  األكسػػػػجيف،ك  حتػػػػراؽلبل
 .(2)جديد مف شتعاؿاال

 ثاويا/ أسباب حراحق الغابات:
تحدث حرااؽ الهابات غالبا بسػبب العنصػر البشػرم نتيجػة اإلىمػاؿ كعػدـ الػكع  كعػدـ  

حػػراؽ  االصػػطياؼ، كيكػػكف العامػػؿ فػػ  ذلػػؾ ىػػك التػػدخيف عنػػد حتيػػاطاال كالتنػػزه غيػػر المكجػػو كا 
، كيكػػكف حػػرؽ الهابػػات عمػػدا كػػتف تحػػرؽ الهابػػة بحثػػا (3)لتػػدريب العسػػكرم كغيرىػػاال ضػػبلت كا
 بهيػة الحصػكؿ عمػى ال حػـ،أك  لتخصيص جػز  منيػا لرعػ  الماشػيةأك  الزراعية  عف األرض

النتياج سياسة معينة كما ىػك الحػاؿ فػ  فتػرات الحػركب كمػا حصػؿ إبػاف الثػكرة التحريريػة أك 
راضػييـ ألجػؿ إجبػار االىػال  عمػى مهػادرة أ ،(4)رض المحركقػةلما انتيج المستعمر سياسة األ

 كتشريدىـ، ككذلؾ ألجؿ القضا  عمى المحاصيؿ الزراعية الت  يعتمدكف عمييا ف  غذاايـ.
 ،حتيػاطاال عػدـك  الرعكنػة بسػبب عمػد غيػر مػف الهابيػة العقاريػة مبلؾاأل حرؽ يككف قدو
 غيرىـ.ك  فالباحثيك  المتنزىيف مف الهابات زكار كثرة بسبب

                                                           
(1)

 .@>عم  عبد اهلل الشيرم، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .@>صالمرج  ن سو، -
(3)

"، اليػػـك العػػالم  الثالػث تحػػت عنػػكاف مكافحػػة حرااػػؽ مداخمــة بعوــوان أهميــة الغابــات فــض اأردنلػػتبلكم، "عبػد المعطػػ  ا-
 . 7:، عماف، ص =@@8/<7/>9الهابات، الجمعية األردنية لمكافحة التصحر، الخميس 

(4)
 .9@8نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
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فك  البشػػرم العامػػؿ أف إال  أسػػباب ثمػػة أنػػو إال الهابػػات حرااػػؽ فػػ  مسػػاىمة األكثػػر كػػاف ا 
 الحػػػرارةك  الصػػػكاعؽك  الرعػػػد فػػػ  المتمثمػػػة المناخيػػػة كػػػالظركؼ فييػػػا، لئلنسػػػاف دخػػػؿ ال أخػػػرل
 .(1)غيرىاك  الساخنة الرياحك  الشديدة
لى ك   الطبيعيػة العكامػؿ بعػض ىنػاؾ الهابػات، حرااػؽ ف  المتسبب البشرم العامؿ جانبا 
فك  حتػراؽاال فػ  مباشػرا عػامبل تعتبػر التػ ك  كالصػكاعؽ األخرل  نػادرة، حػاالت فػ  ذلػؾ كػاف ا 

 فػػ  مسػػاعدة عكامػػؿ فكميػػا الريػػاحك  الرطكبػػةك  كػػالحرارة األخػػرل الطبيعيػػة العكامػػؿ بقيػػة عػػف أمػػا
 الػرايس السػببك  المباشػر العامػؿ ىػك اإلنسػاف يبقػىك  ،(2)مباشػرة أسػبابا ليسػتك  الهابػات حرااؽ

 .حرااؽ االمبلؾ الهابية ف 
 ثالثا/ وتاحج حراحق الغابات:

تػػؤثر الحرااػػؽ التػػ  تػػتت  عمػػى الهابػػات عمػػى الكثيػػر مػػف العناصػػر الحيػػة كغيػػر الحيػػة  
 ، كالت  سنكجزىا ف  العناصر التالية:لؤلمبلؾ العقارية الهابيةالمككنة 
 العقاريػة بالممكيػة الحرااػؽ تمحقػو دمػار أكبػر إف الوبـاتض: الغطـاد عمى الحريق تأثير /0
 شػبيية يجعميػا مػا التربػة لنكعيػة تػدىكرك  نباتاتك  أشجار مف النبات  الهطا  إتبلؼ ىك الهابية

 .(3)العاـ الجمال  لممنظر تشكيو عف ناىيؾ ش  ، ألم صالحة غير الصحراكية باألراض 
 التنػػكع عمػػى كثيػػرا يػػؤثر  الهػػاب الكسػػا ك  النبػػات  بالهطػػا  الحرااػػؽ تمحقػػو الػػذم فالضػػرر

 قػػؿاأل عمػػىأك  الهابيػػة، الحشػػااشك  النباتػػات أنػػكاع كػػؿ إتػػبلؼ فػػ  فيتسػػبب النبػػات ، البيكلػػكج 
 البيكلكجية. تركيبتيا تهيير ف  يتسبب

مػػف   ميمػػة خاصػػية ت قػػد التربػػة يجعػػؿ النبػػات  الهطػػا  زكاؿ فػػ ف مباشػػرة كنتيجػػةك  لػػذلؾ
 الهطػا  زكاؿ يػؤثر كمػا يػا،انجرافك  تعريتيػاإلػى  ميؤد ما ،الرش ك  الما  ح ظ ى ك خصااصيا 

 فبارت ػػاع ليػػا، الكيمياايػػةك  ال يزياايػػة الخػػكاص عمػػى يػػؤثر مػػا التربػػة حػػرارة درجػػة عمػػى النبػػات 

                                                           
(1)
- François Ramade, éléments d’écologie, 6eme Edition, DUNOD, Paris, P488. 

(2)
 .<;عم  عبد اهلل الشيرم، المرج  السابؽ، ص-

(3)
 .:@8نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
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 الحيكيػػة العمميػػات معيػػا تضػػطرب التػػ ك  اإلنزيميػػة األنشػػطة معيػػا تختػػؿ األرض حػػرارة درجػػة
   .(1)غيرىماك  التن سك  الضكا  كالتركيب
 الصػهيرة البػادرات الميب ألسنة تتمؼ :شياراأو  البادراتو  البذور عمى الحراحق /تأثير2

 مقكمتيػا لضػعؼ  صطناعاالك  الطبيع  التجديد عمى تؤثرك  البذكر عمى تؤثر كما ،شجاراألك 
 كجػػكد حسػػبك  (*)نكعيػػاك  قشػػرتياك  سػػمكيا بحسػػب لمنيػػراف شػػجاراأل مقاكمػػة تختمػػؼك  لمحريػػؽ،
 .(2)الرطكبة

 الربيػ ، فتػرة ثنػا أ سػيما شػجاراأل أزىػار عمػىك  الهابيػة البػذكر عمػى كػذلؾ تػؤثر فالحرااؽ
 فػػ  كثيػػرا يػػؤثر شػػؾ ال ىػػذاك  الكثي ػػة، لؤلدخنػػةأك  لمنيػػراف مقاكمتيػػا عػػدـك  خ تيػػا بسػػبب ذلػػؾك 

   اإلثمار. عممية تعطيؿ ف  يساىـ نوأ بما مستقببل الهاب  اإلنتاج
 يشكؿ شؾ ال الهابات حرااؽ جرا  اعدالمتص الدخاف إف البيحة: عمى الحراحق تأثير /0
 يترتػب مػا اليكا  طبيعةك  مككناتك  خصااص عمى يؤثر فيك بالتال ك  اليكاا ، لمتمكث مصدر
 .(3)عاـ بشكؿ النباتك  الحيكافك  اإلنساف صحة عمى خطر عميو

 دخنػػػةاأل تحممػػػو لمػػػا اليكاايػػػة، البياػػػة تمػػػكث إحػػػداث فػػػ  أساسػػػيا مصػػػدرا تعتبػػػر فػػػالحرااؽ
 الهابية. البياة مككنات لكؿ مؤذيةك  خانقةك  سامة غازات مف المتصاعدة

ــأثير /4 ــق ت ــى الحراح ــة: الحيواوــات عم  مػػبلؾاأل تصػػيب التػػ  الحرااػػؽ أف شػػؾ ال البري
 متكاىػػػػا تػػػػدمر فيػػػػ  الطيػػػػكر،ك  الحيكانػػػػات عمػػػػى مباشػػػػرك  سػػػػمب  بشػػػػكؿ تػػػػؤثر الهابيػػػػةالعقاريػػػػة 

                                                           
(1)

 .8، ص@@@8محمد جماؿ الديف حسكنة، أمراض النبات البياية، منشتة المعارؼ، اإلسكندرية، الطبعة األكلى،-
(*)
شجار المبلامة النتشار الحرااؽ، إذ تندل  فييا بسيكلة لتكفر قشرتيا عمى المكاد تعتبر أشجار الصنكبر الحمب  األ-

المساعدة لبلحتراؽ، كتتت  أشجار البمكط ال مين  ف  المرتبة الثانية سيما األشجار المتقدمة ف  السف منيا كالت  تحترؽ 
.;9ج  السابؽ، صبسرعة كيصعب تجديدىا الندثار بذكرىا، راج  ف  ذلؾ: اليادم الحضرم، المر 

(2)
 .9?عم  عبد اهلل الشيرم ، المرج  السابؽ، ص-

(3)
 .7;، ص?977سمير حامد الجماؿ، الحماية القانكنية لميبية، دار النيضة العربية، القاىرة، -
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فك  غذاايا،ك  إلػى  يػؤدم ىػذا كػؿك  البرية، الطيكرك  اتالحيكان ىذه ن كؽ ف  الحرااؽ تتسبب لـ ا 
   .(1)البيكلكج  التنكع انتقاص
 عمػػػػى تػػػػؤثر ممكثػػػػة، أدخنػػػػةك  مرت عػػػػة حػػػػرارة مػػػػف عنيػػػػا ينػػػػتج مػػػػاك  الحرااػػػػؽ فأ معمػػػػـكو

 تتسػػبب فقػػد ،ك يػػاأنكاع بمختمػػؼ الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل فػػ  تعػػيش التػػ  الطيػػكرك  الحيكانػػات
 األقػػؿ عمػػىأك  المتعاقبػػة،القادمػػة  باألجيػػاؿ تمحػػؽ قػػد فتاكػػة أمػػراض ليػػا تسػػببأك  ن كقيػػا فػػ 

 خرل.أ بياةإلى  الهابية مبلؾلؤل مهادرتياك  الحيكانات ىذه ىجرة ف  تتسبب
 متعػددة، بصػكر صػحتوك  اإلنسػاف عمػى الحرااػؽ تػؤثر اإلوسـان: عمـى الحراحق تأثير />

صػػاباتك  حركقػػا لػػو تسػػبب فقػػد  عػػف ناىيػػؾ ،(*)وبتمكيثػػ يتن سػػو الػػذم اليػػكا  عمػػى تػػؤثر كػػذلؾك  ا 
 السػػياحية المػػدفك  المجػػاكرة األراضػػ ك  المسػػاكف فػػ  المتمثمػػة ممتمكاتػػو تمحػػؽ قػػد التػػ  األضػػرار

 .(2)غيرىاك 
 الػػػذم كلاػػػؾأ خاصػػػة ،(3)سػػػنكيا البشػػػر مػػػف االركاح آالؼ إزىػػػاؽ فػػػ  الحرااػػػؽ تتسػػػببو
 سػػػببوت مػػػاأك  مباشػػػرة الميػػػب لسػػػنةأ إمػػػا ذلػػػؾ سػػػبب يكػػػكفك  الهابيػػػة، مػػػبلؾاأل بجػػػكار يقطنػػػكف
 الكفاة.إلى  الحاالت أغمب ف  تؤدم مزمنة تن سية مراضأك  اختناقات مف األدخنة
 الجكفيػة الميػاه عمى الهابات حرااؽ تتثير يتجمى اليوفية: المياه عمى الحراحق تأثير /6

 التبخػػر، فػػ  التهيػػراتك  السػػطح ، الجريػػاف زيػػادةك  الميػػاه تصػػريؼ عمػػى التربػػة قػػدرة بانخ ػػاض
 األكؿ الحػاجز النبػات  الهطػا  يشػكؿ حيػث النبػات ، بالهطػا  الصػمة ذات ىرالظػكا مف غيرىاك 

                                                           
(1)

بمـا فـض قابمية التغيير لدى اأيسـام الحيـة مـن كـل مصـدر، بتنو :"  87/:7يقصد بالتنكع البيكلكج  كما عرفو القانكف -
"، انظػر رية والبحرية وغيرها ممن االوظمة البيحية والماحية والمركبات اإليكولويية التض تتألف مولابذلك االوظمة البيحية ال

 ، مرج  سابؽ.المتضمف حماية البياة ف  إطار التنمية المستدامة 87/:7مف القانكف  ;7نص المادة 
(*)
كم لمبياة الهابية كاألضرار الت  يسببيا لؤلمبلؾ الهابية، كذلؾ ف  ال صؿ سكؼ يتـ التطرؽ بالت صيؿ إلى التمكث الج-

الثان  مف ىذا الباب.

(2)
 .:?عم  عبد اهلل الشيرم، المرج  السابؽ، ص-

(3)
اليػـك العػالم  الثالػث تحػت عنػكاف مكافحػة حرااػؽ مداخمة بعووان الحراحـق الغابـات أوواعلـا واسـبابلا"، غساف الزعب ، "-

 .:?، عماف، ص =@@8/<7/>9، الجمعية األردنية لمكافحة التصحر، الخميس الهابات
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 مجمكعػو بكاسػطة األمطار مياه مف جز ا النبات  الهطا  يمتصك  الما ، جرياف مف يقمؿ الذم
 .(1)الجكفية المياهإلى  األمطار مياه تصريؼ ف  يساعد مما الجذرم

 مػف تهيػرك  الهابيػة األتربػة فػكؽ تتكتػؿ مختم ػة محترقػة مػكاد مػف عنيػا ينػتج ماك  فالحرااؽ
 ىػػذاك  طبيعػ ، بشػكؿ مطػػاراأل ميػاه امتصػاص عمػػى قػادرة غيػر التربػػة تصػب  إذ فيزيكلكجيتيػا،

 مػػػاا  صػػػدرم ىػػػـأ عمػػػى ثػػػـ مػػػفك  الػػػزمف، بمػػػركر الجكفيػػػة الميػػػاه مخػػػزكف عمػػػى يػػػؤثر شػػػؾ ال
   النباتات.ك  شجارلؤل

 رابعا/ سبل الوقاية من حراحق الغابات: 
كضػػػ  إطػػػارا قانكنيػػػا كاضػػػ  المعػػػالـ لكقايػػػة  الجزااػػػرم أف بينػػػا، فػػػ ف المشػػػرعكمػػػا سػػػبؽ ك 

أيػػف حػػدد اإلطػار العػػاـ لػػذلؾ، ثػػـ بعػػد  89/;?الهابػات مػػف الحرااػػؽ، كذلػػؾ مػف خػػبلؿ القػػانكف 
 لت صيؿ سبؿ ىذه الكقاية. >;/<?كالمرسـك  ;;/<?ذلؾ جا  كؿ مف المرسـك 

 ضػػركرة عمػى الهابػات قػانكف مػف ;9إلػى  @8 مػػف المػكاد فػ  الجزااػرم المشػرع أكػدفمقػد 
 ألمػػبلؾ العقاريػػة الهابيػػةا كقايػػة ميمػػة فجعػػؿ المتاحػػة، السػػبؿ بكػػؿ الهابػػات حرااػػؽ مػػف الكقايػػة

 .(2)الدكلة مؤسسات مختمؼ مشاركة تستكجب مكافحتياك  الحرااؽ مف
 ىػػذا فػػ  كبيػػرة خبػػراتك  كسػػااؿك  إمكانيػػات مػػف ليػػا بمػػا المدنيػػة الحمايػػة مؤسسػػة تعتبػػرك 

 الميمػػة ىػػذه ليػػا جعػػؿ المشػػرع أف فنجػػد الهابػػات، حرااػػؽ بمكافحػػة األكؿ المعنػػ  ىػػ  مجػػاؿال
 .(3)تضامن ك  إنسان  طاب  ذات مؤسسة ىااعتبار ب بيا، المنكطة المياـ مف كثير بيف مف

 ىياكػػػؿ عمػػػى مقصػػػكرة ليسػػػت الحرااػػػؽ مػػػف مػػػبلؾ العقاريػػػة الهابيػػػةاأل كقايػػػة أف الحقيقػػػةك 
دارةك  المدنية مايةالح فييا بما فقط الدكلة  الجميػ  ميمػة ىػ  بػؿ المحمية، الجماعاتك  الهابات ا 
 ىػػذه أف اعتبػػارب غيرىػػا،ك  الكشػػافةك  المػػدن  المجتمػػ  جمعيػػاتك  البسػػيط المػػكاطف فييػػا يشػػترؾ
   .استثنا  دكف الجمي  ايحتاجي ةاليام ةالحيكي الثركة

                                                           
(1)

دارة آثػار الحرااػػؽ عمػى التنػػكع الحيػكم النبػػات  فػ  بعػػض مكاقػ  الهابػػات الطبيعيػة فػػ  - فاطمػة يكسػؼ عػػز الػديف، تقيػػيـ كا 
 .7>ص ،9788سكريا،  سكريا، أطركحة دكتكراه، ف  البياة كالتصنيؼ النبات ، قسـ عمـ النبات، جامعة تشريف،

(2)
 .مرج  سابؽ، 89/;?مف القانكف  @8ك >7أنظر نص المادتيف -

(3)
المتضمف التنظيـ اإلدارم لمحماية المدنية، جريدة  ;=@8/;7/>8المؤرخ ف   @89/;=مر مف األ 78أنظر نص المادة -

 .;=@8، لسنة @:رسمية عدد
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 لمكافحػػػة المخكلػػػة لمسػػػمطات المسػػػاعدة تقػػػديـ بضػػػركرة المػػػكاطنيف ألػػػـز المشػػػرع أف كمػػػا
 ىػػػػؤال  تمحػػػػؽ التػػػػ  األضػػػػرار بجبػػػػر الدكلػػػػة تك ػػػػؿ مػػػػ  ذلػػػػؾ، مػػػػنيـ طمػػػػب إف الهابػػػػات حرااػػػػؽ

 .(1)الهرض ليذا تسخيرىـ تـ الذيفك  المتدخميف األشخاص
 جميػػ  الهابػػات لحمايػػة المسػػخريفك  المتطػػكعيف لؤلشػػخاص الجزااػػرم المشػػرع مػػن  لقػػدك 

 ،(2)بيػػـ البلحقػػة األضػػرار عػػف بػػالتعكيض تعمػػؽي فيمػػا العمػػكم  العػػكف شػػتف شػػتنيـ االمتيػػازات
التك ػؿ بعبلجيػـ ك  بالتال  فمقد كفرت الدكلة كؿ الضمانات الخاصة بحمايػة ىػؤال  المتطػكعيفك 

 إذا ما أصيبكا بضرر أثنا  القياـ بيذه األعماؿ التطكعية.
 اتػػاتكالنب لمحػػرؽ القابمػػة الهابيػػة المػػكاد لمختمػػؼ (*)التمريػػد أنػػكاع كػػؿ المشػػرع حظػػر كمػػا

 لػػػذلؾ، المخصصػػػة األمػػػاكف غيػػػر فػػػ ك  المسػػػاكف خػػػارج غيرىػػػا،ك  القصػػػبك  اليػػػابس الحطػػػبك 
 .(3)حرقيا بذلؾ مسبة الهابية مبلؾاألإلى  الميب نقؿ شتنيا مف عماؿاأل ىذه مثؿ فأ اعتبارب

 ضػػػركرة عمػػػى ;;/<? المرسػػػـك بمكجػػػب المشػػػرع أكػػػد فقػػػد الهابػػػات حرااػػػؽ مػػػف لمكقايػػػةك 
 مػبلؾاأل عػف بعيػدا كيمػكمتر 78 ىػ ك  النيػراف إشػعاؿ فييػا يمكػف ال التػ  الػدنيا المسػافة احتراـ
 كيمػكمتر 78 مػف أكثػر بعػد عمػى النيػراف إشػعاؿ منػ  حػيف ذلػؾ مػف بعدأإلى  ذىب ثـ الهابية،

 المسػاكف داخػؿ حتػى النيػراف إشػعاؿ أيضػا منػ  كػذلؾك  ،(4)الهابيػة مػبلؾاألإلػى  النيراف نقؿ ثـ
 اكتػكبر 8:ك جػكاف 78 بيف الممتدة ال ترة ف  الهابات داخؿ كفيقطن الذيف لؤلشخاص بالنسبة

 .(5)سنة كؿ مف

                                                           
(1)

 .بؽمرج  سا ،89/;?مف القانكف  97أنظر نص المادة -
(2)

 .مرج  سابؽ ،>;/<?مف المرسـك  8:أنظر نص المادة -
(*)
الحرؽ، فالنص بالمهة ال رنسية استعمؿ  قصد بوالمشرع استعمؿ مصطم  التمريد كىك مصطم  نادر االستعماؿ كالذم ي-

الحرؽ.يقصد بيا كالت   incinérationكممة 

(3)
 .ذكرال مرج  سابؽ ،89/;?مف القانكف 98أنظر نص المادة -

(4)
 .الذكر مرج  سابؽ، ;;/<?مف المرسـك  @7كالمادة  79أنظر نص المادة -

(5)
. :أنظر نص المادة -  مف ن س المرسـك
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 تسػػمميا مسػػبقة لرخصػػة المشػػرع أخضػػعيا فقػػد ضػػركرية تكػػكف التػػ  الحػػرؽ عمميػػات أمػػا
 تػدابير باتخػاذ العمميػة ىػذه عمػى مباشػرة تشػرؼ الت ك  الهابات، إلدارة المحمية التقنية المصال 
 .(1)صارمة كقااية

 األمػبلؾ العقاريػة الهابيػة لحمايػة المقػررة الكقاايػة التػدابيرجميػ   باتخػاذ لمشػرعا أمػر كما
 أجيػزة عمػى الهابػات داخػؿ المتنقمػة الميكانيكيػة األجيػزةك  المركبػات تػكفر ضركرةك الحرااؽ مف

 كضػػركرة المػػركر قػػانكف بمكجػػب عمييػػا المنصػػكص تمػػؾإلػػى  إضػػافة ،(2)لمحرااػػؽ ت اديػػا أمنيػػة
 غيرىا.ك  الصيدالنية العمبك  رافالني مط ايات حمؿ

 (4)البلزمػػػػة اتحتياطػػػػاال كػػػػؿ (3)الدكلػػػػة ىياكػػػػؿ اتخػػػػاذ ضػػػػركرة عمػػػػى المشػػػػرع شػػػػدد كمػػػػا
 السػكؾك  الهػازك  الكيربػا  تكصػيؿ أشػهاؿ مثػؿ الهابيػة، العقػارات داخػؿ بتعماليػا القيػاـ بمناسبة
 فييػا، المسػتعممة المػكادك  األشػهاؿ ىػذه لخطػكرة ذلػؾك  غيرىا،ك  المحركقاتك  تصاؿاالك  الحديدية

 المحركقات.ك  الكيربا ك  كالهاز التكصيؿ محؿ (5)المكاد لخطكرة كذلؾك 
 كضػ أك  الهابيػة مبلؾاأل ف  الردـكك  األكساخ ت ري  عمميات كؿالمشرع كذلؾ  من  كما

 مسبقة. لتراخيص الخاضعة العمميات استثنا ب الحرااؽ، ف  يتسبب قد آخر ش   أم

                                                           
(1)

حضكر عكف مف إدارة الهابات لعمميات الحرؽ، م  ضركرة إحاطة الرقعػة محػؿ الحػرؽ بشػريط  ;;/<?اشترط المرسـك -
 .المرسـك ن س مف 87مادة قابمة لبلحتراؽ، راج  نص المادة أمتار عمى االقؿ خاؿ مف ام  87كقاا  عرضو 

(2)
 .الذكر مرج  سابؽ ،;;/<?مف المرسـك  <7، كالمادة 89/;?مف القانكف  99أنظر نص المادة -

(3)
رع عمػػى المؤسسػػات التػػ  تباشػػر اشػػهاال عمػػى مسػػتكل العقػػارات الهابيػػة ضػػركرة إخطػػار الػػكال  بػػذلؾ، مػػ  شػػاشػػترط الم-

 .المرسـك  ن س مف 97خرااط شاممة تكض  كي ية العمؿ كمساره، راج  نص المادة تمكينو مف 
(4)

 مف بيف االحتياطات الم ركضة عمى بعض الشركات ى :-
م أمتػػر خاليػػة مػػف  >8إلػػزاـ شػػركات مػػد الكيربػػا  بكضػػ  أشػػرطة تحػػت خطػػكط الكيربػػا  ذات الضػػهط العػػال  عرضػػيا  .8

 ، مرج  سابؽ الذكر.;;/<?مف المرسـك  98، راج  نص المادة مكاد قابمة لئلحتراؽ م  صيانتيا كؿ سنة

مػػػف  ;9إلػػزاـ شػػػركات السػػكؾ الحديديػػػة بتنظيػػػؼ حػػافت  السػػػكة الحديديػػػة قبػػؿ جػػػكاف مػػػف كػػؿ سػػػنة، راجػػػ  نػػص المػػػادة  .9
 ، مرج  سابؽ الذكر.;;/<?المرسـك 

نظيؼ المكاق  قبؿ جكاف مػف إلزاـ شركات تكصيؿ المحركقات ب خطار الجيات الكصية عف كؿ تسرب ككذلؾ ضركرة ت .:
 .المرسـك ن س مف :9كؿ سنة م  ضركرة تحديد خرااط التكصيؿ بدقة، راج  نص المادة 

(5)
 .مرج  سابؽ ،89/;?مف القانكف  ;9أنظر نص المادة -
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 المجمػػس بػرايس منػػكط الػردـكك  األكسػػاخ رمػ  فػ  التػػرخيص الجزااػرم المشػػرع جعػؿ قػدك 
 .المحمية الهابات إدارة استشارة م  (1)البمدم الشعب 
 ال ألنػو مستسػاغ غيػر أمػر ىػكك  يبػرره ما لو ليس (2)الترخيص ىذا أف نرل أننا حيف ف 
 مزابػػػؿ إنشػػػا  مسػػػتلة أف إذ عمكميػػػة، م رغػػػةإلػػػى  النقػػػ  الطبيعػػػ  ال ضػػػا  ىػػػذا تحكيػػػؿ يمكػػػف

 مػػف بيػػا التػػرخيص رغػػـ ،كثيػػرا عمييػػا نػػتح ظ مسػػتلة الهابيػػة مػػبلؾاأل داخػػؿ عمكميػػة م رغػػاتك 
 .;;/<? المرسـك بمكجبأك  الهابات قانكف بمكجب سكا  ،تقنينياك  المشرع قبؿ

 اتخػػاذإلػػى  الهربيػػة الػػدكؿ سػػعدت فقػػد كقايتػػو، عمػػى العمػػؿك  الهػػاب  العقػػار ألىميػػة نظػػراك 
 يطمػػؽ الدقػػة عػػاؿ جيػػاز اختػػراع تػػـ الحرااػػؽ كثػػرة بسػػببك  ثبلمػػ كنػػدا ف ػػ  متطػػكرة، جػػد تقنيػػات
 يسػػتخدـك  نشػػكبو، فػػكر حريػػؽ أم الكتشػػاؼ متكامػػؿ نظػػاـ عػػف عبػػارة ىػػكك  SRI-10 اسػػـ عميػػو
 لػػوك  المتكسػػطة، المكجػػات مجػػاؿ فػػ  تعمػػؿ التػػ  الحمػػرا  تحػػت األشػػعة مجسػػات الجيػػاز ىػػذا

 الحرااػؽ اكتشػاؼ الجيػاز ىػذا طي يسػتك  عاليػة، بدقة خاصة إنذارات فيصدر عالية، جد ك ا ة
 .(3)دقيقتيف اقصاىا مدة ف ك  كمـ 87 بعد عمى

 حمػكؿ إيجػاد فػ  تحػاكؿ بػدأت المتطػكرة الػدكؿ مف الكثير غرار عمىك  كندا أف فالمبلحظ
 المتمثمػػةك  الكبلسػػيكية الكقاايػػة الحمايػػة فأ اعتبػػارب الهابػػات، حرااػػؽ مػػف لكقايػػة متطػػكرة بػػدااؿك 

 نجػػدىـ لػػذلؾ األحػػكاؿ، مػػف كثيػػر فػػ  ناجعػػة تكػػكف ال قػػد ىاانتشػػار  كقيػػؼتك  النيػػراف إخمػػاد فػػ 
  ال عالية.ك  بالسرعة تتسـ متطكرة تكنكلكجية تقنيات استحداث ف  فكركا

 الفرع الثاوض:
 الغابية من اأمراض م كالحماية الوقاحية اأ

 يػػانكاعأ الخػػتبلؼ ذلػػؾك  الهابيػػة، بػػالثركة ت تػػؾ التػػ  المخػػاطر بػػيف مػػف األمػػراض تعتبػػر
 مػػف الحمايػة تنػاكؿ فقػد المسػتلة، بيػذه كثيػرا عنػػ  المشػرع فػ ف لػذلؾ خطكرتيػا، درجػات تبػايفك 

 الحرااؽ. مف الحماية جانبإلى  الثان  الباب مف الثالث ال صؿ ضمف األمراض

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;? مف القانكف 9/;9أنظر نص المادة -
(2)

 .ؽمرج  ساب، ;;/<?مف المرسـك  >8انظر نص المادة -
(3)

 .:9، ص @@@8يح  باككر، التقنيات الحديثة لحماية الهابات ف  الدكؿ المتقدمة، مكتبة شكماف، األردف، -
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 القػػانكف صػػدر فقػػد لمهابػػات، العػػاـ النظػػاـ المتضػػمف 89/;? القػػانكف نػػصإلػػى  إضػػافة
 مجػاؿ فػ  الكطنيػة السياسة تن يذإلى  ييدؼ الذمك  (1)النباتية ةالصح بحماية الخاص <8/<?

 األمػػػػر تعمػػػػؽ سػػػػكا  األمػػػػراض، مػػػػف حمايتيػػػػاك  النباتػػػػات مراقبػػػػة خػػػػبلؿ مػػػػف النباتيػػػػة، الصػػػػحة
 غيرىا.أك  الهابية النباتاتك أ شجارباأل

 بشػتنو تػدخؿ بؿ األدكية استعماؿ عمى يقتصر ال مكافحتياك  الهابية لؤلمراض التصدمك 
 غيرىػػا،ك  الهػػرس مكاقػػ ك  المسػػبؽ التمقػػي ك  الهابيػػة نػػكاعاأل اختيػػار منيػػا ميمػػة أخػػرل اتر اعتبػػا

 الحاجة. عند المباشر التدخؿ ثـ الكقااية باألعماؿ تككف األمراض فمقاكمة بالتال ك 
كلػػيس  أخػػرل مؤسسػػات بشػػتنيا تػػدخؿ الهابيػػة األمػػراض ضػػد الكقاايػػة الحمايػػة أف الكاقػػ ك 

 ىػذه لدراسػة مؤىمػة بحث ك  عمم  طاب  ذات المؤسسات ىذه اعتبارب ذلؾك  الهابات، إدارة فقط
 .(2)منيا الكقاية سبؿ تحديدك  األمراض
 تحديػػدك  الهابيػػة بػػاألمراض المقصػػكد عمػػى الكقػػكؼ ال ػػرع ىػػذا خػػبلؿ مػػف سػػنحاكؿ عميػػوك 
 ىػذه بسػط بيػا المنػكط المؤسسػات ثـ (أوال) الجزاارية الهابات ف  سيما المنتشرة ياأنكاع بعض

 (.ثاويا) حمايةال
 أوال/ مفلوم اأمراض الغابية:

الهابيػة كتتسػبب  شػجاريقصد باألمراض الهابية كؿ األمراض الت  تصػيب النباتػات كاأل 
ديػػداف، فتخػػرج الشػػجر كالنبػػات عػػف طبيعتػػو ال طريػػة، فيػػنقص أك  فطريػػاتأك  فييػػا فيركسػػات

 .  (3)نمكه كمردكده كتضطرب حياتو ال يزيكلكجية
 النبػاتك  الشػجر تيػاجـ نافعػة غيػر حشرات الهابية األمراض ىذه ف  سببالمت يككف قدو
 شػػػياا عميػػػو تقضػػػ  فيركسػػػاتك  بكتيريػػػةك  أمػػػراض لػػػو تنقػػػؿك  عصػػػارتو تمػػػتصك  أكراقػػػو فتقضػػػـ
   .(4)فشياا

                                                           
(1)

 .<?@8، لسنة 9:المتضمف حماية الصحة النباتية، جريدة رسمية عدد  <?@8/?78/7المؤرخ ف   <8/<?القانكف -
(2)

 .?@8نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 .87جماؿ الديف حسكنة، المرج  السابؽ، ص  محمد-
(4)

ابػػراىيـ سػػميماف عيسػػى كىػػبلؿ احمػػد ىػػبلؿ، آفػػات محاصػػيؿ الخضػػر كاألشػػجار الخشػػبية كمكافحتيػػا فػػ  العػػالـ العربػػ ، -
 ، ص أ.9777الجز  الثالث، دار الكتاب الحديث، القاىرة، 
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 شػػماؿ غابػػات فػػ  المنتشػػرةك  الهابيػػة النباتػػاتك  شػػجارباأل ت تػػؾ التػػ  الحشػػرات بػػيف فمػػف
 عمػى تتهػذل التػ ك  Lymantria dispar حشرة ى  األخص عمى المهربك  الجزاار ف ك  إفريقيا
 حشػػػػػػرة كػػػػػػذلؾك  انتاجػػػػػػو، عمػػػػػػى تػػػػػػؤثرك  كبيػػػػػػرة أضػػػػػػرار بػػػػػػو تحػػػػػػدثك  (*)ال مينػػػػػػ  البمػػػػػػكط أكراؽ

Phoracantha semipunctata  الجزااػػر غابػػات مػػف ىكتػػار ألػػؼ 77< مػػف أكثػػر تيػػدد التػػ ك 
   .(1)الكاليتكس تشجارب ت تؾ الت ك 

 شػػػجاراأل بعػػػض قطػػػ  ىػػػ ك  الحشػػػرة ىػػػذه لمقاكمػػػة ةناجعػػػ طريقػػػة اعتمػػػدت تػػػكنس فػػػ ك 
 .(2)حرقيا ثـ الحشرة ىذه لجمب ك خ األرض عمى كضعياك 

 تمتػػؼك  حريريػػة مػػكاد ت ػػرز حشػػرة ىػػ ك  Rolling insect حشػػرة الحشػػرات بػػيف مػػف كػػذلؾ
 .(3)كبيرة مضارك  أمراض ليا مسببة بداخميا، تسكف ثـ شجاراأل أكراؽ عمى

 (4)الحمبػػػ  الصػػػنكبر غابػػػات تصػػػيب ىػػػ ك  Thaumatopea pityocampa حشػػػرة ىنػػػاؾ
 .(5)قكية مبيدات استعماؿب إال تمكت الك  النبات، أكراؽ تتمؼك  األرز، شجرة كذلؾك 

 غيػر بشػكؿ ينمػك النبػات تجعػؿ نبػات  كـر ىػ ك  Gall insect تسػمى أخػرل حشػرةىنػاؾ 
 مػػػػف  ىػػػػك  ليػػػػا، مػػػػتكل عػػػػف بحثػػػػا البػػػػراعـك  األكراؽك  باألغصػػػػاف فتمتصػػػػؽ تشػػػػكىو،ك  طبيعػػػػ 
 .(6)جدا الخطيرة الكرمية الحشرات

نمػػػاك  جميعػػػا، عػػػدىاأك  حسػػػرىا يمكػػػف ال ألنػػػو فقػػػط الحشػػػرات بعػػػض فيػػػذه  تمػػػؾ ذكرنػػػا ا 
 الهابية. مبلؾباأل إضرار أكثرىاك  خاصة، الجزاارك  إفريقيا شماؿ غابات ف  المتكاجدة

                                                           
(*)
ألؼ  9:7اار بعد أشجار الصنكبر الحمب ، فيهط  ما يقارب يشكؿ البمكط ال مين  أكبر نسبة لؤلشجار الهابية ف  الجز -

.;8ىكتار مف الهابات ف  الجزاار، انظر ف  ذلؾ: مكسى بكدىاف، المرج  السابؽ، ص
(1)

 .>9اليادم الحضرم، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .>9المرج  ن سو، ص-
(3)

 .9ابراىيـ سميماف عيسى كىبلؿ أحمد ىبلؿ، المرج  السابؽ، ص-
(4)

ألػؼ ىكتػار، أنظػر  7??تهط  أشجار الصنكبر الحمب  أكبػر نسػبة مػف أشػجار الهابػات فػ  الجزااػر، فتشػمؿ أكثػر مػف -
 .;8، صالذكر ف  ذلؾ: مكسى بكدىاف، المرج  السابؽ

(5)
 .<9اليادم الحضرم، المرج  السابؽ الذكر، ص-

(6)
 .:ك 9صابراىيـ سميماف عيسى كىبلؿ أحمد ىبلؿ، المرج  السابؽ الذكر، -
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 داجػػػ كثيػػػر فيػػػ  التربػػػة، حتػػػىك  النبػػػاتك  شػػػجاراأل تصػػػيب التػػػ  لؤلمػػػراض بالنسػػػبة أمػػػا
   .(1)غيرىاك  الرياحك  اإلشعاعاتك  الرطكبةك  المرت عةأك  المنخ ضة الحرارةإلى  أسبابيا ترج ك 

 الناتجػػة تمػػؾأك  الديػػدافك  الحشػػرات تسػػببيا التػػ  سػػكا  األمػػراض ىػػذه لمختمػػؼ فبالنسػػبة
 أنيػػػا اعتبػػػارب الهابيػػػة، بػػػالثركة ت تػػػؾك  سػػػمبيا تػػػتثيرا تػػػؤثر أنيػػػا شػػػؾ فػػػبل الطبيعيػػػة العكامػػػؿ عػػػف
 لمممكيػػػة المككنػػػة األساسػػػية العناصػػػر أىػػػـ ىػػػ ك  التربػػػةك  النباتػػػاتك  شػػػجاراأل مباشػػػرة يدؼتسػػػت

 الهابية. العقارية
 ثاويا/ المؤسسات الفاعمة فض حماية أمراض الغابات:

كمػا سػبؽ كأف أشػػرنا فػ ف أمػراض الهابػػات تسػتدع  تتػدخؿ مؤسسػػات فاعمػة أخػرل إلػػى  
أف ىػػذه األمػػراض تحتػػاج  اعتبػػارؿ مكافحتيػػا، بجانػػب إدارة الهابػػات كالجماعػػات المحميػػة ألجػػ

إلى أبحاث كدراسات كتجارب تطبيقية ألجؿ الحد مف است حاليا ثـ إف تطمػب األمػر عبلجيػا، 
عمػػػػى عكػػػػس بقيػػػػة األخطػػػػار األخػػػػرل كالتعريػػػػة كالرعػػػػ  كالحرااػػػػؽ التػػػػ  تك ػػػػ  فييػػػػا تسػػػػخير 

 اإلمكانات المادية كالبشرية ألجؿ مكافحتيا.
 الهابػات أمراض مف الكقايةإلى  تيدؼ الت  األساسية األدكار أىـ بيف مف أف نجد لذلؾ

 سػنتناكليا الت ك  الهاب ، العمم  البحث دكر كذلؾك  الهاب  التككيفك  التعميـ مؤسسات دكر ى 
 التالية: العناصر خبلؿ مف تباعا

 فػػ  المتخصصػػة اإلطػػارات نقػػص إف الغــابض: البحــثو  التكــوينو  التعمــيم ميــال فــض /0
 تطػػػكر دكف يحػػػكؿ لمدكلػػػة ضػػػخما ىاجسػػػاك  كبيػػرا عااقػػػا شػػػكؿ سػػػتقبلؿاال غػػػداة لهػػػاب ا المجػػاؿ
 ىػػذا فػػ  التعمػػيـك  التكػػكيف تػػكفير ألجػػؿ جاىػػدة الجزااريػػة الدكلػػة سػػعت ثػػـ مػػفك  الهػػاب ، النظػػاـ
 تػػكفير ىمػػا: أساسػػييف تػػكجييف طريػػؽ عػػف ذلػػؾ كػػاف فعػػبلك  ذلػػؾ، فػػ  يرغػػب مػػف لكػػؿ المجػػاؿ
 الهاب . المجاؿ ف  التككيف ذاكك  الهاب  المجاؿ ف  التعميـ

                                                           
(1)

تؤدم الحرارة المنخ ضة إلى تجمد الما  ف  ال جكات العصارية حتى يجؼ البركتكببلـز فتتمزؽ الخبليػا كيمػكت النبػات، -
كتؤدم الحرارة المرت عة إلى ارت اع معدالت االنشطة الحيكية فتختؿ االنشطة اإلنزيميػة فتضػطرب عمميػات االيػض كالتركيػب 

الرطكبػػػة إلػػػى تزايػػػد معػػػدالت النػػػت  فيقػػػؿ المحتػػػكل المػػػاا  فيػػػذبؿ النبػػػات كيمػػػكت، كتػػػؤدم الضػػػكا  فيمػػػكت النبػػػات، كتػػػؤدم 
اإلشعاعات سكا  العادية أك فكؽ البن سػجة إلػى إعاقػة النبػات عمػى تمريػر المػكاد إلػى الخبليػا كاخػتبلؿ الجمككػكز كاألحمػاض 

 .>المرج  السابؽ، ص االمينية، فيتمؼ النبات كيمكت. راج  ف  كؿ ذلؾ: محمد جماؿ الديف حسكنة،
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 الهػػاب ، التكػػكيف فػػ  متخصصػػة مػػدارس السػػابؽ فػػ  تكجػػد تكػػف لػػـ الغــابض: التعمــيم -أ
 غايػػةإلػى  بالخػارج، التكػكيف ألجػؿ بعثػات إرسػاؿإلػى  تمجػت البدايػة فػ  الجزااريػة الدكلػة فكانػت
 كاآلت : ذلؾك  أخرل، معاىد تمتو ثـ معيد، أكؿ إنشا  تـ أيف ?=@8 سنة

 الهابيػػػػة العمػػػػـك قسػػػػـ مسػػػػتكل عمػػػػى المتكاجػػػػدك  (1)بػػػػالحراش ال بلحػػػػ  الػػػػكطن  عيػػػػدالم -
 دكلػة، مينػدس شػيادة عمػى الحصػكؿ بعػد سػنكات، >7 ىػ  بػو التككيف مدةك  الطبيعة، حمايةك 
 يػػتـك  العممػػ ، البحػػثك  العػػال  التعمػػيـ لػػكزارة تػػاب  كػػذلؾ ىػػكك  ،(2)حسػػنة جػػد كطنيػػة سػػمعة لػػوك 

 الباكالكريا. شيادة عمى الحصكؿ طريؽ عف بو االلتحاؽ
 جامعػػات مػػف كػػؿ فػػ  فػػركع عػػدة لػػو الػػذمك  ،(3)بمسػػتهانـ ال بلحػػ  التكنكلػػكج  المعيػػد -
 معاىػػد ىػػ ك  ،(4)سػػنكات ; فييػػا التكػػكيف مػػدةك  كزك، تيػػزمك  عنابػػةك  سػػطيؼك  كىػػرافك  تممسػػاف
 شػػػػيادة عمػػػػى الحصػػػػكؿ بعػػػػد إلييػػػػا الػػػػدخكؿ يػػػػتـ العممػػػػ  البحػػػػثك  العػػػػال  التعمػػػػيـ لػػػػكزارة تابعػػػػة

 لبكالكريا.ا

 فػػ  سػػكا  المجػػاؿ، ىػػذا فػػ  كثيػػرة تخصصػػات الػػكطف جامعػػات مػػف الكثيػػر فتحػػت كمػػا
 القػانكف تخصص مؤخرا فييا ثاستحد الت ك  الحقكؽ كيات ف  الشتف ىك كما اإلنسانية العمـك

 بجامعػػة الحقػػكؽ كميػػة فػػ  الشػػتف ىػػك كمػػا الهػػاب ، المجػػاؿ فػػ  مقػػاييس يضػػـ الػػذمك  العقػػارم
 كال بلحػػػػػة خػػػػػرلاأل العمميػػػػػة التخصصػػػػػات فػػػػػ  كػػػػػذلؾك  غيرىػػػػػا.ك  قسػػػػػنطينةك  (5)البميػػػػػدةك  باتنػػػػػة

 .(6)الهاب  بالمجاؿ متعمقة مكاد فييا تدرس الت  البياية العمـكك  البيكلكجياك 

                                                           
(1)

 . ?=@8، لسنة 7;، جريدة رسمية عدد?=@8/=7/=9المؤرخ ف   :9;/?=أنشا ىذا المعيد بمكجب المرسـك التن يذم -
(2)

 .@@8، ص نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ-
(3)

جريػػػػدة رسػػػػمية ، @=@87/8/>8المػػػػؤرخ فػػػػ   9?/@=تػػػػـ إنشػػػػا  المعػػػػد التكنكلػػػػكج  ال بلحػػػػ  بمسػػػػتهانـ بمكجػػػػب االمػػػػر -
 .@=@8، لسنة @?عدد

(4)
 االمر . ن سمف  :7أنظر نص المادة -

(5)
عمػػى مسػػتكل كميػػة الحقػػكؽ بجامعػػة البميػػدة كالتػػ  كانػػت السػػباقة فػػ  فػػت  تخصػػص فػػ  الماجيسػػتير فػػ  القػػانكف العقػػارم -

 ، إذ يكجد ف  برنامج التككيف مقياس قانكف الهابات.>@@8كالزراع  كذلؾ سنة 
(6)

مكظػػػؼ، مػػػنيـ حػػػكال   >=7<خػػػر اإلحصػػػاايات إلػػػى أف عػػػد مػػػكظ   إدارة الهابػػػات بمختمػػػؼ رتػػػبيـ كصػػػؿ إلػػػى تشػػػير آ-
لمػديكاف الػكطن  لئلحصػاايات  =977/>:عامػؿ، احصػاايات مػتخكذة مػف: النشػرة رقػـ  9777ميندس كتقن  كحػكال   777>

 ، @8بؽ، صالتاب  لممديرية العامة لمهابات. أنظر ف  ذلؾ: مكسى بكدىاف، المرج  السا
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 العممػ  البحػثك  العػال  التعميـ لكزارة التابعة المؤسسات جانبإلى  الغابض: التكوين -ب
 معاىػػدك  مراكػػز سػػتقبلؿاال غػػداة الدكلػػة تتأنشػػ الهػػاب ، المجػػاؿ فػػ  التكػػكيف فػػ  المتخصصػػة

 الػػػذم الهابػػػات عمػػػاؿك  اإلطػػػارات تكػػػكيف ألجػػػؿ الهػػػاب  المجػػػاؿ فػػػ  المينػػػ  بػػػالتككيف خاصػػػة
 إنشا : فتـ الميداف، ف  عمميـ يمارسكف
 لػػكزارة تابعػػة إدارم طػػاب  ذات عمكميػػة مؤسسػػة ىػػكو :(1)لمغابــات التكوولــويض المعــد -
 تقنيػػيف تكػػكيف أىدافػػو مػػفك  الػػكطف، مسػػتكل عمػػى كحيػػد مركػػز ىػػ ك  باتنػػة بمدينػػة تقػػ  ال بلحػػة،

 .(*)يااستصبلحك  األراض  حماية الهابات، تيياة التالية: ال ركع ف 

 :?@8 سػػػنة التقنيػػػيف األعػػػكاف لتكػػػكيف مراكػػػز ; اسػػػتحدثت اأعـــوان: تكـــوين مراكـــز -
 طػاب  اتذ عمكميػة مؤسسػات ىػ ك  مسػيمة، جيجػؿ، المديػة، بمعبػاس، سػيدم التاليػة: بالكاليات

 التقنيػػػػػػيف األعػػػػػػكاف تكػػػػػػكيفإلػػػػػػى  تيػػػػػػدؼك  بالهابػػػػػػات، المكمػػػػػػؼ الػػػػػػكزير كصػػػػػػاية تحػػػػػػت إدارم
 معارفيـ. تجديدك  الهابات ف  المتخصصيف

 الغابض: البحث -ج
 الهابػات حمايػة فػ  فعػاؿك  ىػاـ دكر لػو الهػاب  المجػاؿ فػ  األكػاديم  العممػ  البحث إف

   الهابية. باألمراض يتعمؽ فيما سيما
 تمامػا، منعدما المجاؿ ىذا ف  العمم  البحث كاف 7<@8 سنة غايةإلى  تقبلؿساال فبعد

8:/7< األمػػػػػػػر صػػػػػػػدكر غايػػػػػػػةإلػػػػػػػى 
 لؤلبحػػػػػػػاث الػػػػػػػكطن  المعيػػػػػػػد بصػػػػػػػبلحيات المتعمػػػػػػػؽ (2)

                                                           
(1)

، لسػنة 7@، جريػدة رسػمية عػدد 8<@87/8/@8المػؤرخ فػ   =>8/9<تـ إنشا  المعد التكنكلكج  لمهابات بمكجب األمػر -
8@>8. 

(*)
لقد كػاف ليػذه المدرسػة كلممسػؤكليف القػااميف عمييػا فضػؿ كبيػر فػ  إنجػاز ىػذه األطركحػة، مػف خػبلؿ إتاحػة المجػاؿ لػ  -

ية المعتمدة فييا، كالتخصصات المتكاجدة بيا ككذلؾ فت  أبكاب المكتبة الخاصة بيا كالت  فييػا لبلطبلع عمى البرامج التككين
 الكثير مف المراج  الت  اعتمدت عمييا.

المؤرخ  :89/98لقد تـ تحكيؿ المعيد التكنكلكج  لمهابات إلى المدرسة الكطنية لمهابات كذلؾ بمكجب المرسـك التن يذم  -
.9789، لسنة 7:رسمية عدد  ، جريدة9789/>7/>8ف  

(2)
المتعمػػؽ بصػػبلحيات المعيػػد الػػكطن  لؤلبحػػاث ال بلحيػػة، جريػػدة رسػػمية عػػدد  7<@8/>98/7المػػؤرخ فػػ   8:/7<األمػػر -
 .7<@8، لسنة <;
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 عمػػػى متػػػكفر ىػػػك الػػػذمك  ،(1)الهػػػاب  التجريػػػبك  البحػػػث صػػػبلحياتو مػػػف الػػػذمك  INRAال بلحيػػػة
 متطكرة. جد إمكانات بيا مخابر
 الحقػا تخصػص الػذمك  ،(2)الهابيػة لؤلبحػاث الػكطن  المعيػد تتسػيس ـت 8?@8 سنة ف ك 

 .فقط ال بلحية المجاالت ف  فيو األبحاث تشمؿ كانت بعدما الهابية األبحاث ف 
 يقػدـ الذمك  الهابات مجاؿ ف  المتخصصة المعاىدك  المراكز أىـ مف المعيد ىذا يعتبرك 
 المعيػػػد يتػػػكلى كمػػا األمػػػراض، مػػػف باتػػاتالنك  شػػػجارلؤل كقػػاا  المجػػػاؿ فػػػ  سػػيما كثيػػػرة، فكااػػد
 .(3)النباتك  األتربة لحماية اإلحيااية الطرؽ دراسة كذلؾ

 البيايػة الػنظـ حمايػة ألجػؿ العممية األبحاثك  التجارب إقامة المعيد ىذا أىداؼ بيف فمف
 إطػػػػار فػػػػ  مكافحتيػػػػاك  الهابيػػػػة األمػػػػراضك  الحشػػػػرات عمػػػػـ دراسػػػػة كػػػػذلؾك  الحيكيػػػػة، الكحػػػػداتك 

 زراعتيا.ك  البذكر بمصادر الخاصة التجارب باتية،الن الصحة
 المبحث الثاوض:

 الغابات قاوون ظل فض فيلا البوادو  الرعض من الغابيةالعقارية  لمممكية الوقاحية الحماية
 المخػاطر بػيف مػف حسػابيا عمػى التكس ك  البنايات تشييدك  الهابية مبلؾاأل ف  الرع  يعد
 يػػزاؿ ال الرعػػ  أف ذلػػؾ فػػ  السػػببك  مجتمعاتنػػا، فػػ  الهابيػػة مػػبلؾاأل منيػػا تعػػان  التػػ  الكبيػػرة
 كمػػػكرد اليكميػػػة حيػػػاتيـ فػػػ  عميػػػو يعتمػػػدكف التػػػ ك  الري يػػػة األسػػػر أنشػػػطة أىػػػـ بػػػيف مػػػف يعتبػػػر
 السػكف أزمػة ألف الهابيػة، األراضػ  عمػى التشػييدك  لمبنػا  بالنسػبة الشػتف كػذلؾك  لمرزؽ، مباشر

 الهابيػة حتػىك  ال بلحيػة األراضػ  حسػاب عمػى  لمتكسػ األشػخاص الكثير مف دفعت ببلدنا ف 
   الحاجة. ىذه لتتميف

 بمكجػب الهابيػة الثػركة تيػدداف فمتػيلا الظػاىرتيف بيػاتيف الجزااػرم المشػرع عن  فقد لذلؾ
 تنػاكؿك  ،=9 المػادة بمكجػب األكؿ الباب مف الراب  ال صؿ ف  الرع  فتناكؿ ،89/;? القانكف

                                                           
(1)

 .978نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
(2)

، جريػػدة رسػػمية عػػدد 8?@89/89/8رخ فػػ  المػػؤ  ?;:/8?تػػـ إنشػػا  المعيػػد الػػكطن  لؤلبحػػاث الهابيػػة بمكجػػب المرسػػـك -
 .8?@8، لسنة 7>

(3)
.مف  ;7أنظر نص المادة -  ن س المرسـك
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 مػف المػكاد فػ  البػاب ن ػس مػف الخػامس ال صػؿ ف  منيا لقربباأك  بيةااله مبلؾاأل ف  البنا 
 .9:إلى  <9

 فييػػا الرعػ  مػػف الهابيػة لمممكيػػة الكقاايػة الحمايػػة المبحػث ىػػذا خػبلؿ مػػف سػنتناكؿ عميػوك 
 ذلػؾك  فييػا التشػييدك  البنػا  مػف الهابيػة لمممكيػة الكقاايػة الحمايػة ثػـ (،اأول المطمـب) ف  ذلؾك 

 (.الثاوض المطمب) ف 
 :اأولمب المط

 الرعض من الغابية لمممكية الوقاحية الحماية
 مػف الكثيػر يمارسػيا التػ  التصػرفات بػيف مػف الهابيػة العقاريػة مػبلؾاأل فػ  الرعػ  يعتبر

إلػػى  تػػؤدم إذ مػػبلؾاأل ىػػذه عمػػى بالسػػمب تػػؤثرك  اليكميػػة، حيػػاتيـ فػػ  يمتينكنيػػاك  شػػخاصاأل
 مدركسة. غير بطرؽ مكرست إذا سيما تدىكرىا،

 لقطعػػػػاف ساسػػػػياأ يعتبػػػػر الػػػػذم الطبيعػػػػ ، الهػػػػاب  الكسػػػػا  عمػػػػى أساسػػػػا الرعػػػػ  ديعتمػػػػك 
 البقػػػر أف نجػػد إذ النبػػات ، النمػػػكك  المطػػر ظػػركؼ بحسػػب الحيػػػكاف نػػكع يختمػػؼ إذ الحيكانػػات،

 تميػؿ األغنػاـك  المػاعزك  الجمػاؿ أف حيف ف  الرطبة، شبوك  الرطبة الممطرة المناطؽ ف  ترعى
   .السيبيةك  الجافة المناطؽإلى 

 كضػػػػ  بالضػػػػركرة يقتضػػػػ  لمػػػػكارده، مثػػػػؿاأل سػػػػتهبلؿاالك  الهػػػػاب  العقػػػػار عمػػػػى الح ػػػػاظك 
 الضػػارة التصػػرفات بعػػض منػػ ك  واسػػتهبللك  واسػػتعمال ترشػػدك  تحميػػو التػػ  القكاعػػد مػػف مجمكعػػة

 .(1)بالهابة مضرك  عشكاا  بشكؿ الماشية رع  مثؿ بو
 الفـرع) فػ  الهابيػة بلؾمػاأل فػ  بػالرع  التعريػؼ المطمػب ىػذا خبلؿ مف سنحاكؿ عميوك 
 الثالث(. الفرع) ف  منو الكقااية سبؿ ثـ (الثاوض )الفرع ف  الرع  مضارك  (اأول

                                                           
(1)

 .:@8، ص9789اليادم مقداد، قانكف البياة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضا ، -
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 :اأولالفرع 
 الغابية م كالمقصود بالرعض فض اأ

 األراضػػ  تعريػػؼإلػػى  ذلػػؾ قبػػؿ يػػدفعنا الهابيػػةالعقاريػػة  مػػبلؾاأل فػػ  الرعػػ  تعريػػؼ إف
 الرعػ  قػانكف عمػى فكرة أخذ م  قانكنا، الرع  مارسةلم المخصص المكاف ىااعتبار ب الرعكية،

:;/>< رقػػـ
 لمرعػػ  الناظمػػة النصػػكص كػػذلؾك  ،(2)الزراعيػػة الثػػكرة لقػػانكف تجسػػيدا الصػػادر (1)

 األخرل. القكانيف ظؿ ف 
 أوال/ تعريف اأراضض الرعوية:

 الكطنية الخاصة التابعػة لمدكلػة كمػا نػص عمػى مبلؾتندرج األراض  الرعكية ضمف األ 
، كلقػد كانػت ىػذه األراضػ  تخضػ  لقػانكف (3)الكطنيػة مػبلؾالمتضمف األ 7:/7@ذلؾ القانكف 
الذم صدر تطبيقا لقانكف الثكرة الزراعية كالذم قد ألهيت أحكامػو بصػدكر  :;/><الرع  رقـ 

 قانكف التكجيو العقارم.
 إطػػار فػػ  يػػتـ الرعكيػػة األراضػػ  اسػػتهبلؿ أف عمػػى(4)العقػػارم التكجيػػو قػػانكف نػػص لقػػدو
 لػـ الخػاص القػانكف ىػذا أف إال ،(5)الهابػات قانكف بمكجب ذلؾ تتكيد تـك  ينظمو، خاص قانكف
 .(*)اليـك حدإلى  يصدر

                                                           
(1)

، الممهػػػى ><@8، لسػػػنة ;>المتضػػػمف قػػػانكف الرعػػػ ، جريػػػدة رسػػػمية عػػػدد  ><@8/=7/<8المػػػؤرخ فػػػ   :;/><القػػػانكف -
 المتضمف التكجيو العقارم. >7/9@بمكجب القانكف 

(2)
، ممهػى 8<@8، سػنة <@المتضمف قانكف الثكرة الزراعية، جريػدة رسػمية عػدد  8<@88/8/?7المؤرخ ف   :</8<األمر -

 المتضمف قانكف التكجيو العقارم. >7/9@بمكجب القانكف 
(3)

 ج  سابؽ.، مر 7:/7@مف القانكف  ?7أنظر نص المادة -
(4)

 ، مرج  سابؽ.>7/9@مف القانكف  >=أنظر نص المادة -
(5)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  8/=9أنظر نص المادة -
(*)
المتضمف الرع  كعدـ صدكر قانكف يحؿ محمو، كبقا  بعض النصكص المنظمة لو مبعثرة  :;/><إف إلها  القانكف -

ثر سمبا عمى األراض  أيو ال بلح ، جعؿ مستلة الرع  غير منظمة كمتذبذبة، ما بيف قانكف التكجيو العقارم كقانكف التكج
ال بلحية كالهابية بسبب الرع  فييا بطرؽ عشكااية.
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 يغطيلـــا رعـــض أرض كـــل بتنيػػػا:" الرعكيػػػة األراضػػػ  العقػػػارم التكجيػػػو قػػػانكف عػػػرؼ قػػػدك 
 متعــددةأو  ســووية وباتيــة دورات ذات وباتــات عمــى يشــتمل خفيــفأو  كثيــف طبيعــض عشــب

 .(1)"الحيواوات رعض فض سووات مدة تستغل عمفية، أشيارأو  شييرات عمىو  السووات
=8/?7 لمقانكف بالنسبةك 

 األراضػ  بػدكره عػرؼ فقػد ال بلح  التكجيو قانكف المتضمف (2)
 عمــى يشــتمل خفيــفأو  كثيــف طبيعــض بعشــب مغطــاة أرض كــل بتنيػػا:" فيػػو جػػا  إذ الرعكيػة،
   .(3)"عمفية أشيارو  شييرات وعمى السووات متعددةأو  سووية وباتية دورات ذات وباتات

 الغابية: م كثاويا/ تعريف الرعض فض اأ
الهابيػة خطػرا داىمػا ييػددىا، ألنػو يقضػ  عمػى كػـ ىااػؿ مػف  مبلؾيعتبر الرع  ف  األ 

الشجيرات كاألغراس الصهيرة كالت  يصعب تجديدييا، كلعؿ السػبب المباشػر فػ  ذلػؾ ىػك قمػة 
 .(4)عكية كالعم ية كارت اع أسعارىا، ما يجعؿ الرعاة ي ضمكف الهاباتالمكارد الر 
 فػ  اإلنسػاف عميػو اعتمػد فمقػد كجكدىا، منذ البشرية عرفتيا الذم الميف أقدـ مف الرع ك 
 المنتجػة الحيكانػات تربيػة طريؽ عف ذلؾك  الممبسك  كالهذا  الحياتية، حاجاتو مف الكثير تتميف
 لصكؼ.اك  الجمكدك  األلبافك  لمحـك

 لمحيكانػػات الراعػػ  يػػدعى شػػخص إطػػبلؽ الهابيػػةالعقاريػػة  مػػبلؾاأل فػػ  بػػالرع  يقصػػدك 
 المػػا  عػػف بحثػػا ذلػػؾك  الهابيػػة، مػػبلؾاأل فػػ  ترتػػ  اإلبػػؿك  األبقػػارك  الماشػػية الخصػػكص عمػػىك 
   .(5)الهابية شجاراألك  النباتاتك  األعشاب ف  المتمثؿك  العمؼك  الكؤلك 

 قطعػػػػاف ترعػػػاه الػػػػذم الطبيعػػػ  النبػػػػات  النمػػػك ىعمػػػ األحػػػػكاؿ أغمػػػب فػػػػ  الرعػػػ  يعتمػػػدك 
 أف فنجػد النبػات ، النمػكك  المطػر ظػركؼ بحسػب يختمػؼ الحيكاف نكع أف المبلحظك  الحيكانات،

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.>7/9@مف القانكف  88أنظر نص المادة -
(2)

 .?977لسنة ، =;المتضمف التكجيو ال بلح ، جريدة رسمية عدد ?977/?7/:7المؤرخ ف   =8/?7القانكف -
(3)

 ن س القانكف.مف  =9أنظر نص المادة -
(4)

 .7:عبد المعط  التبلكم، المرج  السابؽ، ص-
(5)

محمػػد الياشػػم  حمػػزة، حمايػػة المحػػيط كالنظػػاـ الطبيعػػ  كالعنايػػة بالهابػػات، النشػػرة األكلػػى، دار الكتػػب الكطنيػػة، تػػكنس، -
 .::، ص7@@8
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 األغنػاـك  المػاعزك  الجمػاؿ أف حػيف فػ  الرطبػة، شبوك  الرطبة الممطرة المناطؽ ف  يسكد البقر
   .(1)السيبيةك  الجافة المناطؽإلى  تميؿ

 تسػػػخير فػػػ  يتمثػػػؿك  اإلنسػػػاف، بػػػو يقػػػـك بشػػػرم عمػػػؿ ىػػػك الهابيػػػة مػػػبلؾاأل فػػػ  فػػػالرع 
 الحيكانػػػػات منيػػػػا تتهػػػػذلك  لتتكػػػػؿ نباتػػػػاتك  أشػػػػجارك  عشػػػػابأ مػػػػف تحتكيػػػػو مػػػػاك  الهابيػػػة األرض
 اإلبؿ.ك  الماعزك  بقاراألك  الماشية السيما الرعكية

 الفرع الثالث:
 الغابية م كمضار الرعض فض اأ

 إزالػػة فػػ  يتسػػبب ألنػػو جسػػيمة أضػػرار بيػػا يمحػػؽ هابيػػةال مػػبلؾاأل فػػ  الرعػػ  أف شػػؾ ال
 مدركسة. غير عشكااية بطرؽ مكرس إذا سيما تعريتو،ك  الهاب  الكسا 

 ال الػذمك  الهابيػة األراضػ  فػ  حتػىك  الهابيػة الرعكيػة األراض  ف  سكا  الم رط فالرع 
 صػػػحربالت األراضػػػ  ىػػػذه يصػػػيب مػػػا يتػػػدىكر، النبػػػات  الهطػػػا  يجعػػػؿ ضػػػكابط أليػػػة يخضػػػ 

 .(2)الحيكافك  النبات تصيب الت  األكباةك  األمراض كثرةك  الج اؼك 
 المسػتيدفة نػكاعاأل فتبػدأ الهابيػة، الممكيػة فػ  البياػ  بػالتكازف اإلخػبلؿإلى  الرع  يؤدمك 
 فضػػبل الضػػارة، الشػػككية النباتػػات محميػػا تحػػؿك  ،الػػزكاؿ ثػػـ مػػفك  تػػدريجيا باالنخ ػػاض بػػالرع 

 أقػؿ األبقار تعدك  الهابة، ف  التربةك  تالمنب الحاصؿ التدىكر عف ةالناتج الج افية نكاعاأل عف
ضػػرارك  فتكػػا الحيكانػػات أكثػػر تعتبػػر ةخيػػر األ ىػػذه فالمػػاعز، األغنػػاـ ثػػـ الهابيػػة لمممكيػػة مضػػرة  ا 
 .(3)الهاب  بالهطا 

                                                           
(1)

 .8;حسف محمد الشيم ، المرج  السابؽ، ص-
(2)

كناس يحى، اآلليات القانكنية لحمايػة البياػة فػ  الجزااػر، أطركحػة دكتػكراه، قػانكف عػاـ، كميػة الحقػكؽ كالعمػـك السياسػية، -
 .7;، ، ص<977جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، جكيمية 

(3)
 .?:فاطمة يكسؼ عز الديف، المرج  السابؽ، ص-
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 كجيتيػا تحكيػؿ ىػك الهابيػة األراضػ  فػ  المقػنف غيػر الرعػ  عػف ينتج خطر أكبر لعؿك 
 قػػػانكف ذلػػػؾ عمػػػى نػػػص كمػػػا غابيػػػة، كجيػػػة ذات أراضػػػ إلػػػى  غابيػػػة أراضػػػ  مػػػف فشػػػياا شػػػياا

>7/9@ العقارم التكجيو
   ىذا ما يؤدم إلى تقميص مساحتيا.ك  ،(1)

 الناحيػػة مػػف سػػكا  كبيػػرا خطػػرا يشػػكؿ أخػػرل كجيػػةإلػػى  الهابيػػة األراضػػ  كجيػػة فتهييػػر
 الناحيػػػة مػػػفأك  ،لػػػو أساسػػػيا مػػػكردا الهابػػػة تعتبػػػر إذ ثركاتيػػػاك  الدكلػػػة دخػػػؿ عمػػػى يةقتصػػػاداال
 فػػػ  كثيػػػرا عمييػػػا يعتمػػػدكف أيػػػف األريػػػاؼ، فػػػ  السػػػيما األفػػػراد حيػػػاة عمػػػى تػػػؤثر إذ يػػػةجتماعاال

 مساكنيـ.ك  غذاايـ
 الهػػػاب  الكعػػػا  تراجػػػ إلػػػى  العشػػػكاا ك  المقػػػنف غيػػػر الرعػػػ  يػػػؤدم البيايػػػة الناحيػػػة مػػػفك 

لىك  تدىكرهك  ، البريػة الطيػكرك  لحيكانػاتا عمػى القضػا ك  البيكلػكج ك  البياػ  التنػكع عمػى التػتثير ا 
 .ما يؤدم إلى ن كقيا جكعا أك ىجرتيا إلى ماكف آخر
 الفرع الثالث:

 الغابية م كسبل الوقاية من الرعض فض اأ
 ثركاتيػا عمػى المحافظػة بهيػة التشػريعات أغمػب بػو تسم  الهابية األراض  ف  الرع  إف
 أف اعتبػػػػارب ،(2)صػػػػاـر كن قػػػػان لنظػػػػاـ يخضػػػػ  أف يجػػػػب ذلػػػػؾ فأ غيػػػػر تكاثرىػػػػا،ك  الحيكانيػػػػة
 فػػ  الرعػػ  يبقػػىك  الرعكيػػة، شػػبوك  الرعكيػػة األراضػػ  ىػػ  لمرعػػ  أصػػبل المخصصػػة األراضػػ 
  المراع . قمةك  كالج اؼ الحرجة الظركؼ بعض ف  إليو يمجا استثنا  الهابية األراض 

                                                           
(1)

اأراضــض ذات الويلــة الغابيــة فــض مفلــوم هــذا القــاوون هــض كــل أرض " عمػػى: >7/9@مػػف القػػانكف  ;8تػػنص المػػادة -
 ...".تغطيلا وباتات طبيعية متووعة فض قامتلا وكثافتلا وتتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع اأشيار والرعض والحراحق

(2)
  القػكم  لمسػؤكل  تطػكير "، المقػاحمايـة وصـياوة الغابـات والمراعـض فـض الـوطن العربـضرياض المحاـ، مداخمة بعنكاف:" -

 @9دكر المجتمعػػػػػػػات الري يػػػػػػػة فػػػػػػػ  حمايػػػػػػػة كصػػػػػػػيانة المراعػػػػػػػ  كالهابػػػػػػػات، المنظمػػػػػػػة العربيػػػػػػػة لمتنميػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػة، يػػػػػػػكم  
 .@8، بيركت، ص9777/?7/7:ك
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 لػػـك  ألهػػ  قػػد :;/>< األمػػر ىػكك  الرعػػ  نظػػـ الػػذم الكحيػػد القػانكف فػػ ف آن ػػا أشػػرنا كمػاك 
 تمحػؽ عشػكااية بطػرؽ ال تػزاؿ تمػارس الرعػ أعمػاؿ  جعػؿ مػا ،(*)محمو آخر قانكف أم كض ي

 الهابية. العقارية مبلؾباأل جسيمة أضرار
 الرعػػاة تيديػػد تحػػت الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل تبقػػى التشػػري  فػػ  ال ػػراغ ىػػذا خػػبلؿ فمػػف

 الرعػ  محػؿ ألراضػ ا بحمكلػة تعمػؽ مػا سػيما ضػكابط، أليػة يخضػ  ال الػذمك  الجاار، برعييـ
 فييا. ترعى الت  الكبيرة القطعاف تستكعب ال حيافاأل أغمب ف  الت ك 

 المرعػى، بعنػكاف ىػك الذمك  األكؿ الباب مف الراب  ال صؿ ف  89/;? القانكف أف فحتى
 -التالية: المناطؽ ف  يمن  الرع  بتف شارأ أيف ،=9 المادة ى ك  كاحدة مادة نص شمؿ

 يدالع حديثة الهابات ف  -

 لمحرااؽ تعرضت الت  المناطؽ ف  -

 الطبيعية التجديدات ف  -

 المحمية المساحات ف  -

 كثيػػػػػرة، تسػػػػػاؤالت يثيػػػػػر عامػػػػػا، نصػػػػػا =9 المػػػػػادة نػػػػػص فيبقػػػػػى أخػػػػػرل، تكضػػػػػيحات دكف
 لػذلؾ، المخصصػة األكقػاتك  فييػا بػو يسػم  التػ  لؤلمػاكف الدقيؽ بالتحديد يتعمؽ ما خصكصا

 الحمكلة المسمكح بيا.ك 
 تبقػػى الهابيػػة األراضػػ  فػػ  الجػػاار الرعػػ  أعمػػاؿ مػػف الكقايػػة سػػبؿ أف نجػػد ذلػػؾ عمػػىك 
 الػذم العقػاب  الػردع فػ  المتمثمػةك  العبلجيػة السػبؿ بعػض فقػط تبقػىك  آخػر، إشػعارإلى  معمقة
 التػػػػ ك  بػػػػالرع ، الخاصػػػػة الجػػػػرااـ بعػػػػض فػػػػ  العقكبػػػػات قػػػػانكف كػػػػذلؾك  الهابػػػػات قػػػػانكف يقػػػػرره

 .طركحةاأل ىذه مف الثان  الباب ف  الحقا سنتناكليا

                                                           
(*)
ة الممهى، كرغـ اعتباره مف أىـ القكانيف المطبقة لقانكف الثكرة الزراعية كالمجسد :;/><بالرجكع إلى قانكف الرع  -

راض  فيما يتعمؽ بتنظيـ الرع ، أىميا: تحديد قكاـ األ ةلمنظاـ االشتراك ، إال أنو احتكل ف  طياتو عمى عدة نقاط إيجابي
الرعكية كالسيبية، تنظيـ مينة الرع  بالنسبة لمرب  الماشية، تحديد الطاقة االستيعابية لؤلراض  الهابية الت  يسم  فييا 

منتجات الحيكانات كغيرىا.بالرع ، تنظيـ عمميات تسكيؽ 
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 المطمب الثاوض:

 فيلا البواد من الغابية لمممكية الوقاحية الحماية

 إذ العػالـ، دكؿ مشػرع  مػف كثيػر اىتماـ محكر ى  البنا ك  العمران  التخطيط مسالة إف
 فػػػالمكاطف العمػػػؿ،ك  لمسػػػكفا الحاجػػػة ىمػػػاك  لممػػػكاطف، ىػػػامتيفك  ضػػػركرييف حػػػاجتيف تمػػػس أنيػػػا

 فيػك لمعمػؿ حاجػة فػ  ىػكك  لػو، مبػان ك  مسػاكف بنػا  فػ  لمت كيػر ؾذل فيدفعو متكلإلى  يحتاج
  غيرىا.ك  المصان ك  الكرشات تشييدإلى  بذلؾ يحتاج

 خبلليػػا مػف فتحػػدد صػارمة، قانكنيػػة بقكاعػد تضػػبط أف البػد التشػػييدك  البنػا  عمميػة أف إال
 غيرىػػػػا،ك  الخػػػػدماتك  المكاصػػػػبلت خطػػػػكطك  اإلداريػػػػة االت اقػػػػاتك  الطرقػػػػات الرايسػػػػيةك  الشػػػػكارع

 تعػػػـ ال لكػػػ  غيرىػػػا، مػػػف لمبنػػػا  المخصصػػػةك  لمتعميػػػر القابمػػػة المنػػػاطؽ تحديػػػدإلػػػى  باإلضػػػافة
 العمرانية.ك  يةقتصاداال الدكلة سياسة عمى سمبا يؤثر الذم العشكاا  البنا  يسكدك  ال كضى

 التكجيػػو قػػانكف خػػبلؿ مػػف الجانػػب، بيػػذا كثيػػرا عنػػ  قػػدالجزااػػرم   المشػػرع أف نجػػد لػػذلؾ
 .(2)التعميرك  التيياة قانكف كذلؾك  (1)العقارم
 قػػكانيف خػػبلؿ مػػف لمبنػػا  العامػػة القكاعػػدإلػػى  التطػػرؽ المطمػػب ىػػذا مػػف سػػنحاكؿ عميػػوك 
 الفـرع) فػ  ذلؾك  الهابات قانكف خبلؿ مف البنا  قكاعدإلى  ثـ (اأول الفرعف ) ذلؾك  التعمير
 (.الثاوض

 :اأولالفرع 
 قواعد البواد من خ ل قواوين التعمير

 تحػػػدد التػػػ  ىػػػ  ألنيػػػا التعميػػػر أدكات احتػػػراـ ضػػػركرة عمػػػى الجزااػػػرم المشػػػرع أكػػػد قػػػدل
 كجػػو عمػػى تحػػددك  قكاعػػدهك  التعميػػر تكقعػػات تضػػبط كمػػا األراضػػ  لتيياػػة األساسػػية التكجيػػات
 ال بلحيػة األنشػطة كقايػةك  المسػاحات اسػتعماؿك  البنػا  بترشػيد تسػم  التػ  الشػركط الخصكص

   .(3)غيرىاك  ياتالمحمك  الخضرا  المساحاتك 

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.>7/9@مف القانكف  88أنظر نص المادة -
(2)

 القانكف. ن س مف 87/9أنظر نص المادة -
(3)

 .9<8، 9779سماعيف شامة، النظاـ القانكن  الجزاارم لمتكجيو العقارم، دار ىكمة، الجزاار، -
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 @7/9@ القػػػانكف سػػػيما التعميػػػر التيياػػػة قػػػكانيف خػػػبلؿ مػػػفالجزااػػػرم  المشػػػرع نػػػص لقػػػدك 
 الرقابػػة لػػدكر اإلدارة ت عيػػؿ ضػػركرة عمػػى ،(1)لػػو التطبيقيػػة المراسػػيـك  التعميػػرك  بالتيياػػة الخػػاص
 التعمير. برخص الخاصة الشركطك  يتماشى بما البنا  عممية ضبطك  القبمية
 مػػػف كػػػؿ فػػػ  الهابيػػػة مػػػبلؾلؤل الحماايػػػة القبميػػػة الرقابػػػة ت عيػػػؿ فػػػ  إلدارةا دكر يتجمػػػىك 
 )ثاويا(. البنا  رخصةك  )أوال( التعمير رخصة سنتناكؿ منوك  التعمير،ك  البنا  رخصت 

 أوال/ رخصة التعمير:
تتمثػؿ أعمػاؿ الرقابػة القبميػة لػئلدارة فػ  مجػاؿ التيياػة كالتعميػر فػ  السػير عمػى احتػراـ  

األنظمػػػة المتعمقػػػة بالتيياػػػة كالتعميػػػر فػػػ  كػػػؿ األعمػػػاؿ التػػػ  تتعمػػػؽ بالبنػػػا  كالتػػػرميـ، القػػػكانيف ك 
 خاصة ما يتعمؽ بتسميـ رخصة التعمير.

 ىػػػ  -الػػػرخص عمػػػى الحصػػػكؿ اشػػػتراط قبػػػؿ – اإلدارة بيػػػا تعنػػػى قبميػػػة رقابػػػة أىػػػـ لعػػؿك 
 فاشػػػترط ،(2)األرض بممكيػػػة البنػػػا  عمميػػػة ربػػػط التعميػػػرك  التيياػػػة قػػػانكف أف إذ األرض، ممكيػػػة
 األرضية. لمقطعة مالكا يككف أف البنا  ف  الراغب الشخص عمى

 رسػػم  عقػػد بمكجػػب األرضػػية لمقطعػػة بممكيتػػو البنػػا  رخصػػة طالػػب إلػػزاـ مسػػتلة تعتبػػرك 
 بطمػػب أشػػخاص يتقػػدـ الحػػبلت مػػف كثيػػر فػػ ك  أنػػو اعتبػػارب عمميػػا التحقػػؽ صػػعب أمػػر مشػػير
نمػػػاك  مشػػػير رسػػػم  سػػػند كجػػػببم يممككنيػػػا ال أرض قطعػػػة عمػػػى البنػػػا  رخصػػػة  بيػػػا تػػػربطيـ ا 
 كالككيػػؿأك  الحيػازة شػيادةأك  المؤقػت التػرقيـ شػيادة بمكجػب كالحػااز صػحيحة قانكنيػة عبلقػة

                                                           
(1)

 ى : @7/9@المراسيـ التطبيقية لمقانكف -
المحػػدد لمقكاعػػد العامػػة لمتيياػػة كالتعميػػر كالبنػػا ، جريػػدة رسػػمية  8@@8/>7/?9المػػؤرخ فػػ   ><8/8@سػػـك التن يػػذم المر  -

 .8@@8، لسنة =9عدد 
المحػػدد لكي يػػات تسػػميـ شػػيادة التعميػػر كرخصػػة البنػػا  كرخصػػة التجزاػػة  8@@8/>7/?9المػػؤرخ فػػ   =<8/8@المرسػػـك  -

المػػػؤرخ فػػػ   :7/=7، معػػػدؿ كمػػػتمـ بالمرسػػػـك 8@@8، لسػػػنة =9سػػػمية عػػػدد كشػػػيادة المطابقػػػة كرخصػػػة اليػػػدـ، جريػػػدة ر 
، @977/@99/7المػػػؤرخ فػػػ   <7:/@7، معػػػدؿ كمػػػتمـ بالمرسػػػـك =977، لسػػػنة 78، جريػػػدة رسػػػمية عػػػدد =78/977/<7

 .@977، لسنة >>جريدة رسمية عدد
(2)

 ، مرج  سابؽ.@7/9@مف القانكف  7>أنظر نص المادة -
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 يكسػ ك  =<8/8@ التن يػذم المرسػـك بمكجػب يتدخؿ المشرع جعؿ ما ،نت اعاال حؽ صاحبأك 
 .(1)المالؾ غير أشخاصإلى  النص شمكلية مف

 شػػيادة خػػبلؿ مػػف كاضػػحا يتجمػػى البنػػا  لعمميػػة القبميػػة الرقابػػة ؿمجػػا فػػ  اإلدارة دكر إف
 حقػػػكقيـك  يػػػـمبلكأل يـاسػػػتعمال طريقػػػة تكضػػػي ك  لؤلفػػػراد تكجيييػػػا خػػػبلؿ مػػػف ذلػػػؾك  التعميػػػر،
 .(2)البنا  عممية أثنا  العينية
 نػػص خػػبلؿ مػػف ذلػػؾك  @7/9@ القػػانكف بمكجػػب التعميػػر شػػيادة عمػػى الػػنص جػػا  لقػػدك 
 فــض الشــروع قبــل معوــويأو  طبيعــض شــخص لكــل يمكــن :" عمػػى نصتػػ التػػ ك  منػػو 8> المػادة

 للــا تخضــه التــض االتفاقــاتو  البوــاد فــض حقوقــه تعــين التعميــر شــلادة يطمــب أن الدراســات
 ".المعوية اأرض
 التن يػػذم المرسػػـك 79 المػػادة نػػص جػػا  @7/9@ القػػانكف مػػف 8> المػػادة لػػنص تطبيقػػاك 

 بوـاد تسمم التض الوثيقة هض التعمير شلادة عمى:" نصت حيث بنصيا، ذلؾ لتتكد =<8/8@
 التـض شـكالاأ يميـع مـن االتفاقـاتو  البوـاد فـض حقوقـه تعـين معوـض، شـخص كل طمب عمى

 بالبواد". المعوية اأرض للا تخضع
 تقنػ  بممػؼ يرفقػو الػذم طمبػو يػكدع شػخص أم التمػاس عمػى بنػا  تقػدـ التعميػر فشيادة

 البمػدم الشػعب  المجمػس راػيس السػيدإلػى  األرض، طمخطػك  المسػاحةك  بدقػة العنػكاف فيػو يحدد
 .(3)ايداع كصؿ مقابؿ اقميميا المختص
 أمريف: أماـ العارض فيو يككف المختصة الجياتإلى  المعن  يقدمو الذم الطمب إف ثـ
 الشيادة. مف الطالب تمكيفك  الطمب قبكؿ إما 

  ماك  .(4)بالرفض الطالب تبمي ك  الطمب رفض ا 

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.=<8/8@مف المرسـك  ;:انظر نص المادة -
(2)

، تخصػص قػانكف - عرب  بام يزيد، استراتيجية البنا  عمى ضك  قانكف التيياة كالتعمير الجزااػرم، أطركحػة دكتػكراه عمػـك
 .=99، ص>978، ;978، 8عقارم، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة باتنة 

(3)
 .@@ػ ص;977لخاصة، دار ىكمة، الجزاار، حمدم باشا عمر، حماية الممكية العقارية ا-

(4)
يػػتـ تبميػػ  الطالػػب بقػػرار الػػرفض أك تسػػكت اإلدارة خػػبلؿ اآلجػػاؿ القانكنيػػة مػػا يجعػػؿ سػػككتيا رفضػػا ضػػمنيا، راجػػ  نػػص -

 .الذكر ، مرج  سابؽ=<8/8@مف المرسـك  =المادة 
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 يسػبب أف البػد التعميػر شػيادة عمػى الحصػكؿ المتضػمف لمطمب رةاإلدا رفض حالة ف ك 
أك  اإلدارم الطعػػػف سػػػكا  بػػػالطعف، الخاصػػػة اإلجػػػرا ات مباشػػػرة مػػػف الطالػػػب لػػػتمكف الػػػرفض،
 .(2)المختصة القضااية الجياتإلى  المجك  ذلؾك  (1)القضاا  الطعف
 األرض أف  ىػػ التعميػػر شػػيادة تسػػميـ رفػػض فييػػا يػػتـ التػػ  األسػػباب أىػػـ بػػيف مػػف لعػػؿك 
 تابعػػة أرضػػاأك  فبلحػػ  طػػاب  ذات أرضػػا تكػػكف كػػتف العمرانػػ ، المحػػيط ضػػمف مدمجػػة غيػػر
 الهابية. العقارية مبلؾاأل ف  الشتف ىك كما الكطنية مبلؾلؤل

 منيػػا الخاصػة، األحكػاـ مػف مجمكعػةإلػى  تخضػ  فيػ  ال بلحيػة باألراضػ  يتعمػؽ ف يمػا
 :أىميا لعؿ أخرل خاصة نصكص نتوتضم ما منياك  التعمير قكانيف عميو نصت ما

 بالنتيجػػةك  ،(3)لمتعميػػر القابمػػة األراضػػ  ضػػمف ال بلحيػػة راضػػ األ إدمػػاج جػػكاز عػػدـ -
 لعمميػػػة الماليػػػةك  التقنيػػػة القيػػػكد يحػػػدد خػػػاص قػػػانكف بمكجػػػب إال عمييػػػا، التعميػػػر شػػػيادات مػػػن 

 .(4)ذلؾ مبرراتك  التحكيؿ

أك  يةقتصػػػػاداال سػػػكا  تؤدييػػػػا  التػػػ لمكظي ػػػػةك  لخصكصػػػيتيا نظػػػػراك  ال بلحيػػػة فاألراضػػػ 
 البنا .ك  لمتعمير قابميتيا عدـ عمى يحرص الجزاارم المشرع جعؿ يةجتماعاال

 طبيعػػػة بحسػػػب المرجعيػػػة المسػػػاحة مػػػف أقػػػؿإلػػػى  ال بلحيػػػة األراضػػػ  تجػػػزأه يمكػػػف ال -
 لؤلىميػة نظػرا كجيتيػا تهييػر عػدـك  ال بلحيػة األراضػ  حمايػة ىػك ذلؾ مف اليدؼك  ،(5)األرض

 .(6)تؤدييا الت  الكبيرة يةجتماعاالك  يةدقتصااال

                                                           
(1)

 78?دة التعميػر كذلػؾ طبقػا لػنص المػادة تختص جيات القضا  اإلدارم لمنظر ف  الطعػكف الخاصػة بػرفض تسػميـ شػيا-
 كاإلدارية، مرج  سابؽ.نكف اإلجرا ات المدنية مف قا

(2)
 ، مرج  سابؽ.=<8/8@مف المرسـك  =7أنظر نص المادة -

(3)
 ، مرج  سابؽ.>7/9@مف القانكف  <:ك =:أنظر نص المادتيف -

(4)
 .;;9، ص>977الخمدكنية، الجزاار،  عجة الجيبلل ، أزمة العقار ال بلح  كمقترحات تسكيتيا، دار-

(5)
الذم يحدد شركط تجزاة االراض  ال بلحية، جريدة رسمية  <@@89/8/>8المؤرخ ف   7@;/<@أنظر المرسـك التن يذم -
 .<@@8، لسنة ;?عدد 

(6)
- Amrouni Sana, La protection des terres agricoles périurbaines contre l’urbanisme, thèse doctorat, 

droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, Faculté des sciences juridiques, université 

7 Nov Carthage Tunis, 2001/2002, P24. 
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 المسػػاحة مػػف ألقػػؿ ال بلحيػػة األراضػػ  تجزاػػة عػػدـ عمػػى حػػرص المشػػرع أف نجػػد كػػذلؾ
 راضػ األ ليػذه حمايػة ىػذا كػؿك  التجزاػة، ىػذه مػف الهػرض كاف ميما قانكنا المحددة المرجعية

 مردكدىا. عمى سمبا ينعكس ما كجيتيا تهيير مف البالهة ىميةاأل ذات

 ذلػؾ يكػكف أف يسػتكمك  ال بلحيػة، األراضػ  عمػى مبػان أك  منشػاات إقامػة جػكاز دـع -
 األىػداؼ بػيف مػف ىػذاك  ،(1)نت اعاال حؽ صاحبأك  المستتجرأك  كالحااز غيرهأك  المالؾ مف

 المتضػػػػمف @7/9@ القػػػػانكف سػػػيما التعميػػػػرك  التيياػػػة قػػػػكانيف خػػػبلؿ مػػػػف المشػػػرع سػػػػطرىا التػػػ 
 .(2)التعميرك  التيياة

 عمػى المقامػة التشػييدك  البنػا  عمػاؿأ كػؿ حظػر الجزااػرم المشرع فأ يضاأ ىنا حظفالمبل
 يقصػدك  غيرىمػا،أك  الحػاازأك  المالػؾ ىػك عمػاؿاأل بيػذه القػااـ كػافأ سػكا  ال بلحية، رض األ

 رضاأل لمالػػػػػؾ المخصػػػػػص البنػػػػػا  يسػػػػػتبعد ثػػػػػـ مػػػػػفك  لمسػػػػػكف، المخصػػػػػص ذلػػػػػؾ ىػػػػػك بالبنػػػػػا 
 التخػػزيف غػػرؼك  الببلسػػتيكية البيػػكتك  الماايػة حػػكاضاأل كبنػػا  رض،األ سػػتهبلؿال المخصػصك 
 غيرىا.ك 

 / رخصة البواد:ثاويا
تتمثػػؿ أيضػػا أعمػػاؿ الرقابػػة القبميػػة لػػئلدارة فػػ  مجػػاؿ التيياػػة كالتعميػػر فػػ  السػػير عمػػى  

احتػػػػراـ القػػػػكانيف كاألنظمػػػػة المتعمقػػػػة بالتيياػػػػة كالتعميػػػػر فػػػػ  كػػػػؿ األعمػػػػاؿ التػػػػ  تتعمػػػػؽ بالبنػػػػا  
 ما يتعمؽ بتسميـ رخصة البنا . كالترميـ، خاصة

 أرض فػػ  البنػػا  رخصػػة عمػػى الحصػػكؿ ألجػػؿ ممػػؼ تقػػديـ حالػػة فػػ  أنػػو اإلشػػارة تجػػدرك 
 البنػػا ك  لمتعميػػر راضػػ األ ىػػذه قابميػػة لعػػدـ مباشػػرة الطمػػب رفػػض يػػتـ ف نػػو فبلحػػ  طػػاب  ذات

 مػػػػؼم فػػػػ  اإلدارم التحقيػػػػؽ إطػػػػار فػػػػ ك  البمديػػػػة مسػػػػتكل عمػػػػى التقنيػػػػة فالمصػػػػمحة ،(3)عمييػػػػا
 لؤلرض. القانكنية الطبيعة مف لمتتكد الدكلة أمبلؾ مديرية بمراسمة تقـك الرخصة

                                                           
(1)

كرة، محسػف عبػػد الحميػػد البيػػو، القػػانكف الزراعػػ  كحمايػػة البياػػة الزراعيػػة، الطبعػػة الرابعػػة، مكتبػػة الجػػبل  الجديػػدة، المنصػػ-
 .<<;، ص9778

(2)
 ، مرج  سابؽ.@7/9@مف القانكف  88انظر نص المادة -

(3)
 تـ تتكيد ىذا الطرح ف  الكثير مف القرارات القضااية الصادرة عف المحكمة العميا كمجمس الدكلة كالت  مف بينيا: -
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 األحكػػاـ مػػف مجمكعػػةإلػى  كػػذلؾ تخضػػ  فيػ  الهابيػػة العقاريػػة مبلؾبػاأل يتعمػػؽ فيمػػا أمػا
 لعػؿ أخػرل خاصػة نصػكص تضػمنتو مػا منيػاك  التعميػر قػكانيف عميػو نصػت ما منيا الخاصة،

 :أىميا
>7/;7 فالقػػػانك  مػػػف :< المػػػادة -

 لػػػرايس خكلػػػت التػػػ ك  التعميػػػرك  التيياػػػة المتضػػػمف (1)
 كػػػؿ معاينػػػةك  نتقػػػاؿاال صػػػبلحيات (2)قانكنػػػا المػػػؤىميف األعػػػكاف كػػػذاك  البمػػػدم الشػػػعب  المجمػػػس
 كػؿ طمػبك  الهابيػة العقػارات فييػا بمػا لمدكلػة التابعػة العقارات مستكل عمى لمبنا  حديثة أشهاؿ
 البلزمة. قنيةالتك  القانكنية سكا  البلزمة الكثااؽ

 بعػػػػدك  قبػػػػؿ التعميػػػػرك  التيياػػػػة المتضػػػػمف @7/9@ القػػػػانكف فػػػػ  :< المػػػػادة نػػػػص بمقارنػػػػة
 عكػس عمػى "يجػب" ل ػظ اسػتعمؿ التعديؿ بعد المشرع أف نجد ،>7/;7القانكف بمكجب تعديميا
 بيػػػا يقػػػـك التػػػ  المعاينػػػاتك  الت قديػػػة الزيػػػارات أف أم "يمكػػػف"، ل ػػػظ اسػػػتعمؿ أيػػػف القػػػديـ الػػػنص

 أصػاب قػد المشػرع أف الحقيقػةك  اختياريػة، كانػت أف بعػد إلزاميػة أصبحت المؤىمكف األشخاص
 لمدكلػػػة التابعػػػة العقػػػارات عمػػػى االعتػػػدا ات عػػػدد مػػػف تقمػػػؿ الزيػػػارات ىػػػذا مثػػػؿ ألف ذلػػػؾ فػػػ 
 .(3)خاصة بص ة الهابيةالعقارات ك 

 نػػػاتبالمعاي القيػػػاـ إلزاميػػػة عمػػػى المشػػػرع شػػػدد فكممػػػا الػػػرأم، ىػػػذا نشػػػاطر بػػػدكرنا نحػػػفك 
 فعالػة، كقاايػة حمايػة ذلػؾ كفر كمما الهابية، مبلؾاأل مستكل عمى الميدانية الت قدية الخرجاتك 
 غيػر ةبطريقػ سػيدرأ ثػـ مفك  ،الثركة بيذه الدكلة اىتماـ مدل دارةاإلك  المكاطنيف ن كس ف  بثك 

   .مبلؾاأل ىذه تمحؽ الت  التعدم أشكاؿ مف الكثير مباشرة

                                                                                                                                                                                     

أنظػر فػ   قػرار غيػر منشػكر، عميػا،الصػادر عػف الهرفػة العقاريػة لممحكمػة ال ?@@79/8/:9المؤرخ ف   980 130القرار رقـ 
 .=@، ص=977ذلؾ: حمدم باشا عمر، القضا  العقارم، دار ىكمة، الطبعة السادسة، 

أنظػر فػ   قػرار غيػر منشػكر، الصػادر عػف الهرفػة األكلػى لمجمػس الدكلػة، 9777/>7/?7المػؤرخ فػ   362 202القػرار رقػـ 
 .@@المرج  السابؽ، صذلؾ: حمدم باشا عمر، حماية الممكية العقارية الخاصة، 

(1)
المتضػػمف التيياػػة كالتعميػػر، جريػػدة رسػػمية  @7/9@المعػػدؿ كالمػػتمـ لمقػػانكف  ;977/?7/;8المػػؤرخ فػػ   >7/;7القػػانكف -
 .9778، لسنة 8>عدد 

(2)
مكػػػرر مػػػف قػػػانكف التيياػػة كالتعميػػػر المعػػػدؿ كالمػػػتمـ صػػػبلحيات النتقػػاؿ لمعاينػػػة المخال ػػػات لكػػػؿ مػػػف  =<خكلػػت المػػػادة -
 ش  التعمير، أعكاف البمدية المكم يف بالتعمير، مكظ   إدارة التعمير كاليندسة المدنية.م ت

(3)
ميساكم حناف، آليات حماية األمبلؾ الكطنيػة، أطركحػة دكتػكراه، تخصػص قػانكف عػاـ، كميػة الحقػكؽ كالعمػـك السياسػية، -

 . ?@9، ص>978، ;978جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
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 عػػدـ عمػػى نصػػت التػػ ك  التعميػػر،ك  التيياػػة المتضػػمف @7/9@ القػػانكف مػػف ;7 المػػادة -
 أمػر ىػذاك  الهابيػة العقاريػة مػبلؾاأل بخصػكص البنػا  رخصػة الك  التعميػر شػيادة تسػميـ إمكانية
 العمرانػ  المحػيط عػف خارجػة فيػ  ،(1)لمتعميػر قابمػة غيػر الهابية مبلؾاأل أف اعتبارب بديي ،

 .(2)الظركؼ كانت ميما فيو إدماجيا يمكف الك 

 الفرع الثاوض:
 قواعد البواد من خ ل قاوون الغابات

 مػػػف الخػػػامس ال صػػػؿ فػػػ  الهابيػػػة مػػػبلؾاأل فػػػ  البنػػػا  عمػػػى الجزااػػػرم المشػػػرع نػػػص لقػػػد
 فػ  البنػا  بعنػكاف ىػك الػذمك  لمهابات، العاـ النظاـ المتضمف 89/;? القانكف مف األكؿ الباب
 منو. 9:إلى  <9 فم المكاد ف  ذلؾك  منيا، بالقربأك  الهابية مبلؾاأل

 فػػ  المينيػػة، األشػػهاؿ لممارسػػة المخصػػص البنػػا  عمػػى جميػػة بصػػكرة المشػػرع ركػػز لقػػدك 
 .(3)السكن  ستعماؿلبل المخصصة البنا ات إال عرضية بصكرة أشار حيف

 البنايػػػػػات ثػػػػػـ ()اوال المينيػػػػػة شػػػػػهاؿاأل لممارسػػػػػة المخصصػػػػػة البنػػػػػا اتإلػػػػػى  سػػػػػنتطرؽك 
 (.)ثاويا السكن  ستعماؿلبل المخصصة

 أوال/ البوادات المخصصة لممارسة االشغال الملوية:
الهابيػة عمػى سػبيؿ  مػبلؾحدد المشػرع الجزااػرم البنايػات التػ  يمنػ  تشػييدىا فػ  األ لقد 

الحصػػر، إذ عػػددىا فػػ  كرشػػات صػػن  الخشػػب كتخزينػػو ككػػؿ المنتجػػات المشػػتقة منػػو، ككػػذلؾ 
 تخزيف الخشب. حظااركاخ ك إقامة أفراف الجير كالجبس كالقرميد كاآلجر، كخيـ كأك

                                                           
(1)

األراضػ  كال ضػػا ات القابمػػة لمتعميػػر عمػى سػػبيؿ الحصػػر، كعميػو يسػػتنتج بم يػػـك المخال ػػة أف  @7/9@قػػانكف لقػد حػػدد ال-
، مرجػ  @7/9@مػف القػانكف  ;7أنظػر المػادة األرض  الهابية كالت  لـ يشر إلييا ىػذه القػانكف ال يمكػف أف تخضػ  لمتعميػر، 

 سابؽ.
(2)

دماجيا ضمف المحيط العمران ، عمى عكس األراضال يمكف تهيير الكجية الهابية لؤلمبلؾ العقا- ال بلحية   رية الهابية كا 
، مرجػ  >7/9@مػف القػانكف  <:ك =:بقانكف خاص كما اشرنا آن ا، راج  نصػ  المػادتيف  كالت  يمكف تهيير كجيتيا استثنا ن 

 سابؽ.
(3)

ينيػػة، فػػ  حػػيف تناكلػػت المػػادتيف البنػػا  المخصػػص لؤلشػػهاؿ الم 89/;?مػػف القػػانكف  7:،@9، ?9، <9تناكلػػت المػػكاد -
 البنا  المخصص لبلستعماؿ السكن . منو 9:، 8:
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 األشػػػهاؿك  الميػػػف بعػػػض ممارسػػػة جػػػكاز عمػػػى الػػػنص ت سػػػير إلمكانيػػػة المجػػػاؿ يتػػػرؾ مػػػا
 يمكػػف ال التػػ  مػػبلؾاأل ىػػذه طبيعػػةك  يسػػتقيـ ال ىػػذاك  المشػػرع، عمييػػا نػػص التػػ  غيػػر األخػػرل
 نكعو. كاف ميما نشاط أم ممارسةك  فييا البنا 

أك  الخشػػػب لتصػػػني  المخصصػػػة لكرشػػػاتا أنػػػكاع مػػػف نػػػكع أم إقامػػػة المشػػػرع منػػػ  فمقػػػد
 مسػػافة عمػػىأك  الهابيػػة، مػػبلؾاأل داخػػؿ لمتجػػارة مشػػتقاتوك  لمخشػػب مخػػازفأك  (*)مػػراكـ إنشػػا 
 .(1)بالهابات المكم ة الكزارة مف ترخيص عمى الحصكؿ دكف امني متر 77> عف تقؿ

 منيػا قريبػةال المسػاحات فػ  كػذلؾك  الهابيػة مػبلؾاأل داخؿ األبنية ىذه إقامة المن  فشمؿ
 مػف ممكػف قػدر أكبػر تكفيرىك  ىذا مف المرادك  متر، 77> عف تقؿ مسافة عمى ليا المجاكرةك 

 ليا. المجاكرة األماكف ف ك  داخميا الهابية مبلؾلؤل الكقاية
أك  الجيػػػر لتصػػػني  المخصصػػػة األفػػػراف أنػػػكاع مػػػف نػػػكع أم إقامػػػة أيضػػػا المشػػػرع منػػػ ك 
 تقػؿ مسافة ف أك  الهابية مبلؾاأل داخؿ القرميدك  لجيركا البنا  لمكاد مصان  تشييدأك  الجبس

 .(2)بالهابات المكم ة الكزارة مف ترخيص عمى الحصكؿ دكف كيمكمتر 78 عف
 فػػ  كػػذلؾك  الهابيػػة مػػبلؾاأل داخػػؿ الصػػناعية األبنيػػة ىػػذه مثػػؿ إقامػػة المنػػ  ىػػذا فشػػمؿ
 مػػف اليػػدؼ لعػػؿك  ر،كيمػػكمت 78 عػػف تقػػؿ مسػػافة عمػػى ليػػا المجػػاكرةك  منيػػا القريبػػة المسػػاحات

 أفػػػراف كأنيػػػا خاصػػػة األشػػػهاؿ ىػػػذه عػػػف الناجمػػػة اآلثػػػار مػػػف الهابيػػػة مػػػبلؾاأل كقايػػػة ىػػػك ذلػػػؾ
 االلتياب. سريعة المكادك  النار عمى تشهيميا طاقة ف  كثيرا تعتمد مصان ك 

 بػػدال كيمػػكمتر 78 ىػػ  الحالػػة ىػػذه فػػ  المشػػرع حػػددىا التػػ  األمػػاف مسػػافة بخصػػكصك 
 االشػػهاؿ أف كػػكف ىػػكك  ذلػػؾ فػػ  كاضػػ  السػػببك  ،<9 المػػادة فػػ  احػػددى التػػ  كتػػر 77> مػػف

 ضػػايؿ يبقػػى فييػػا النػػار اشػػتعاؿ خطػػرك  الطاقكيػػة المػػكاد عمػػى تعتمػػد ال <9 المػػادة فػػ  المحػػدد

                                                           
(*)
 ,Aucun atelier a façonner le bois «المشرع استعماؿ مصطمح  كرشة كمركـ، كبالرجكع إلى النص ال رنس  نجده-

chantier ou magasin … »  إذ أشار إلى مصطم  الكرشة بatelier  بكأشار لمصطم  المركـchantier  ف أكالحقيقة
المصطمحيف كجييف لعممة كاحدة.

(1)
 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  <9أنظر نص المادة -

(2)
 مف ن س القانكف. ?9أنظر نص المادة -
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 المػػكاد عمػػى أساسػػا تعتمػػد التػػ ك  ?9 المػػادة بمكجػػب عمييػػا نػػص التػػ  باألشػػهاؿ مقارنػػة جػػدا،
 المشتعمة. الطاقكية
 الخشػػب لتخػزيف المخصصػة الحظػػاارأك  الخػيـأك  األكػكاخ امػةإق أيضػػا المنػ  شػمؿ قػدك 

 راػػيس مػػف رخصػػة عمػػى الحصػػكؿ دكف متػػر 77> عػػف تقػػؿ مسػػافة عمػػىك  الهابيػػة مػػبلؾاأل فػػ 
 .(1)الهابات مديرية استشارة بعد البمدم الشعب  المجمس
 يشػػػمميا التػػػ  البنػػػا  أنػػػكاع فػػػ  كسػػػ  المشػػػرع أف @9 المػػػادة نػػػص خػػػبلؿ مػػػف المبلحػػػظك 
 يقتصػػػر لػػػـك  ،(*)بػػػاألرض مثبتػػػة مادامػػػت البنايػػػات قبيػػػؿ مػػػف الخػػػيـك  األكػػػكاخ فػػػاعتبر المنػػػ ،
 غيرىا.ك  اإلسمنتك  اآلجرك  كالطكب البنا  بمكاد مشيد ىك ما عمى لمبنا  كص و

 أبعػدإلػى  ذىب الهابات مبلؾلؤل الكقاية مف قدر أكبر تكفير عمى المشرع حرص أف بؿ
 مػبلؾاأل داخػؿ فػراغأك  مساحة أم تخصيص من  أنو المادة ن س نص ضمف فنجد ذلؾ، مف

 الخشب. تخزيف ألجؿ الهابية
 عمػػػىأك  الهابيػػػة مػػػبلؾاأل داخػػػؿ الخشػػػب لنشػػػر مصػػػن  تشػػػييد كػػػذلؾ المشػػػرع منػػػ  كمػػػا

 .(2)بالهابات المكم ة الكزارة مف رخصة عمى الحصكؿ دكف كيمكمتر، 79 عف تقؿ مسافة
 78ك متػػر 77> المسػػافة كانػػت أف عػػدفب المنػػ ، مسػػافة فػػ  زاد المشػػرع أف نبلحػػظ ىنػػاك 

 مبػػال  مسػػافة ىػػ ك  كيمػػكمتر، 79 بػػػ 89/;? القػػانكف مػػف 7: المػػادة بمكجػػب حػػددىا كيمػػكمتر،
 المسػافة، ىػذه مثػؿ تحديػد يسػتدع  كبيػرا خطػرا يشكؿ ال الخشب قط ك  نشر أف اعتبارب فييا،
 ة.الهابي مبلؾاأل عمى كبيرا خطرا تشكؿ قد الت  األخرل باألشهاؿ مقارنة

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ. 89/;?القانكف مف  @9أنظر نص المادة -
(*)
كل ميموعة بت ف  األرض، إذ يعرؼ البنا  عمى أنو:" أخذ المشرع بالم يـك الكاس  لمبنا  كالذم يشمؿ كؿ ما ىك مث-

" من المواد ملما كان ووعلا من خشب أو يير أو يبس أو حديد أو غيرها، شيدها اإلوسان لتتصل باأرض اتصاال قارا
 نقبل عف: خالد عبد ال تاح، التعميؽ عمى قانكف المبان ، دار ،?9المرج  السابؽ، ص ،أنظر ف  ذلؾ: عرب  بام يزيد

.>:، ص<977، مصر، القانكنيةالكتب 
(2)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  7:أنظر نص المادة -
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 بالرخصػػػة الهابيػػػة مػػػبلؾاأل فػػػ  البنػػػا  مسػػػتلة ربػػػط المشػػػرع أف نجػػػد حػػػكاؿاأل كػػػؿ فػػػ ك 
 ىػػك لػػذلؾ الضػػيؽ سػػتثنا االك  الهابيػػة، مػػبلؾاأل فػػ  البنػػا  عػػدـ ىػػك فاألصػػؿ المسػػبقة، اإلداريػػة
 الرخصة. عمى المسبؽ الحصكؿ إلزامية م  البنا 

 جميػػػ  فػػػ  الػػػكزارة  ىػػػ الرخصػػػة مػػػن  صػػػبلحية مشػػػرعال خكليػػػا التػػػ ك  الكصػػػية الجيػػػةك 
 المشػػػػرع خػػػػكؿ أيػػػػف 89/;? القػػػػانكف مػػػػف @9 المػػػػادة نػػػػص فػػػػ  جػػػػا  مػػػػا اسػػػػتثنا ب األحػػػػكاؿ،
 .(1)البمدم الشعب  المجمس رايسإلى  الرخصة من  صبلحية
 الرخصػة مػن  لصػبلحية البمػدم الشػعب  المجمػس راػيس تخكيؿ سبب عف نتسا ؿ نحفك 

 فػػ  الخشػػب، لتخػػزيف حظيػػرةأك  كػػكخأك  خػػصأك  خيمػػة بنػػا  ىػػ  التػػ ك  الحالػػة ىػػذه فػػ  فقػػط
 .(2)األخرل البنا  عمميات كؿ ف  الصبلحية ىذه الكزارة خكلت حيف
 السكوض: ستعمال/ البوادات المخصصة ل ثاويا

ة كالمخصػػػص لممارسػػػة كمػػػا ىػػػك الشػػػتف بالنسػػػبة لمبنػػػا  كالتشػػػييد فػػػكؽ االراضػػػ  الهابيػػػ 
عػاـ،  كتصػؿمسػاكف كالػدكر أمػر محظػكر شػهاؿ الهابيػة، يعتبػر كػذلؾ بنػا  البعض الميف كاأل

 الهابية لـ تعد لمسكف سكا  بالنسبة لممكاطنيف كال حتى بالنسبة لئلدارة. مبلؾأف األ اعتبارب
 دعػػت إذا ضػػيؽ اسػػتثنا ك اإلدارة قبػػؿ مػػف بالبنػػا  التػػرخيص إمكانيػػة جعػػؿ المشػػرع لكػػف
 .(3)الهابية مبلؾباأل سم ا يقطنكف الذيف باألشخاص مراأل تعمؽ إذا خاصة لذلؾ، الضركرة
 ىػػذه شػػيدكا الػػذم الحظػػاارك  مصػػان ك  المبػػان ك  العقػػارات مسػػيرمك  مػػالك  بخصػػكص أمػػا
 فػػتلزميـ ،89/;? الهابػػات قػػانكف صػػدكر قبػػؿ منيػػا بػػالقربأك  الهابيػػة مػػبلؾاأل داخػػؿ المبػػان 
 عممػػػػػا إحػػػػػاطتيـ بيػػػػػدؼ ذلػػػػػؾك  سػػػػػنة، يتعػػػػػدل ال أجػػػػػؿ فػػػػػ  أن سػػػػػيـ عػػػػػف بػػػػػاإلعبلف المشػػػػػرع

 .(4)الهابية الثركة بحماية المتعمقة باإلجرا ات

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?القانكفمف  @9أنظر نص المادة -
(2)

أيػػف خػػكؿ لػػرايس المجمػػس العبػػ  البمػػدم صػػبلحية مػػن   89/;?مػػف القػػانكف  ;9ن ػػس الحالػػة التػػ  نصػػت عمييػػا المػػادة -
 مف ىذه األطركحة. 9<ـ كاألكساخ داخؿ األمبلؾ الهابية، راج  الص حة رخصة ت ري  الردك 

(3)
 ، مرج  سابؽ الذكر.89/;?مف القانكف  7:أنظر نص المادة -

(4)
 ن س القانكف.مف  9:أنظر نص المادة -
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 9: المػادة نػص خػبلؿ مف المشرع حاكؿ رجع ، بتثر القانكف سرياف عدـ لمبدأ ف عماال
 بػػالقربأك  الهابػػات داخػػؿ مينيػػة أنشػػطة يمارسػػكفأك  يقطنػػكف الػػذيف شػػخاصاأل عػػدد إحصػػا 
 .مبلؾاأل هىذ عمى ح اظا اتخاذىا الكاجب باإلجرا ات تحسيسيـك  تكعيتيـ ألجؿ منيا،

 مػف رخصػة استحضػار كجػكب يشػترط مػرة كؿ ف ك  المشرع أفإلى  ىنا اإلشارة مف البد
أك  الهابيػػػة مػػػبلؾاأل فػػػ  البنػػػا  أعمػػػاؿ مػػػف عمػػػؿ أم فػػػ   البػػػد قبػػػؿ بالهابػػػات المكم ػػػة الػػػكزارة
 كبيػػرةك  صػػهيرة كػػؿ عمػػى الهابػػات إدارة اطػػبلعك  القبميػػة الرقابػػة مػػف كنػػكع ذلػػؾك  منيػػا، بػػالقرب
 منيا. بالقربأك  الهابية مبلؾاأل ف  تجرم

 تػػػػكفير ىػػػك البنػػػػا  بتعمػػػاؿ الخػػػاص لمتػػػػرخيص المشػػػرع اشػػػتراط مػػػػف اليػػػدؼ أف يبلحػػػظ
 جػا ت لقػدك  الحرااػؽ، مػف خاصةك  بيا، يمحؽ قد خطر أم مف الهابية مبلؾاأل القبمية الحماية
 .(1)مطمؽال المن  معناهك ف  كؿ مرة  "ييوز ال" ل ظ استعماؿب آمرة 89/;? القانكف نصكص
 بالهابػػػات، المكم ػػػة الػػػكزارة فػػػ  المتمثمػػػةك  المركزيػػػة الجيػػػة تسػػػممياك  كاجبػػػة فالرخصػػػة إذف

 مػػف الػتمكفك  الػرخص بكػػؿ الػكزارة إلمػاـ السػتحالة تحقيقػػو، يصػعب أمػر يعتبػػر الكاقػ  فػ  ىػذاك 
 ىػػػذه تخكيػػػؿك  المجػػػاؿ ىػػػذا فػػػ  البلمركػػػزم النظػػػاـ تجسػػػيد األفضػػػؿ مػػػف كػػػاف لػػػذلؾ دراسػػػتيا،
 المم ػػػات دراسػػػة يسػػػيؿ لكػػػ  ذلػػػؾك  الػػػكال ،إلػػػى  األقػػػؿ عمػػػىأك  الهابػػػات محػػػافظى إلػػػ السػػػمطة

 قانكنية. أطر ف  الرخص تسميـ ثـ مفك  الكاق  مف اإلدارة تقريبك 
 

                                                           
(1)

 .:=نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
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 الثاوض: الفصل
 الخاصة القواوين ظل فض الغابية العقارية مممكيةل الوقاحية ليات القاووويةاآل

 فػ  الهابيػة العقاريػة لمممكيػة الكقاايػة الحمايػة ابالبػ ىػذا مف األكؿ ال صؿ ف  تناكلنا لقد
 األراضػػػ  تعريػػػة منػػػ  فػػػ  المتمثمػػػةك  لمهابػػػات، العػػػاـ النظػػػاـ المتضػػػمف 89/;? القػػػانكف ظػػػؿ

 فييػػا، لمحيكانػػات العشػػكاا  الرعػػ  أيضػػا منػػ ك  األمػػراض،ك  الحرااػػؽ مػػف حمايتيػػا سػػبؿك  الهابيػػة
 يكػكف مػالـ منػو الهرضأك  طبيعتو كانت يمام منيا بالقربأك  فييا التشييدك  البنا  من  كذلؾك 

 مسبقة. إدارية برخصة
 قػػػانكف فػػػ  الهابيػػػة العقاريػػػة لمممكيػػػة الكقاايػػػة لمحمايػػػة العػػػاـ اإلطػػػار المشػػػرع كضػػػ  فمقػػػد
 القػػانكف، ىػػذا بمكجػػب تمحقيػػا التػػ  المضػػارك  التعػػدم أشػػكاؿ كػػؿ يحصػػر لػػـ لكنػػوك  الهابػػات،

نمػػػػاك   القػػػػكانيف ظػػػػؿ فػػػػ  مػػػػبلؾاأل ىػػػػذه ييػػػػدد طػػػػرخأك  ضػػػػرر أم لػػػػدر  كاسػػػػعا المجػػػػاؿ تػػػػرؾ ا 
   األخرل.

 المشػػرع أقرىػػا التػػ ك  الكقاايػػة الحمايػػة آليػػات إبػػراز ال صػػؿ ىػػذا خػػبلؿ مػػف سػػنحاكؿ لػػذلؾ
 ربمػػاك  الهابيػػة، مبلؾبػػاأل ت تػػؾ بيايػػة أبعػػاد ليػػا كثيػػرة أضػػرار ثمػػة إذ األخػػرل، القػػكانيف ظػػؿ فػػ 

 المنصػػكص األخػػرل التعػػدم شػػكاؿأ تسػػببو الػػذم الضػػرر ي ػػكؽ جسػػيما بسػػببيا الضػػرر يكػػكف
 (1)الصػمة ذات القػكانيفك  البياػة قػانكف خػبلؿ مػف المشػرع حاكؿ لذلؾ الهابات، قانكف ف  عمييا
   منيا. الكقاية ألجؿ حسرىا
 ضػػػػد عامػػػػة بصػػػػ ة الكطنيػػػػة مػػػػبلؾاألك  الهابيػػػػة مػػػػبلؾلؤل فعالػػػػة كقاايػػػػة حمايػػػػة لتجسػػػػيدك 

 المبػػادئ مػػف مجمكعػػة الجزااػػرم المشػػرع كضػػ  فقػػد اإلدارة، تصػػرفات كػػذلؾك  األفػػراد تصػػرفات
 القػانكفك  الدسػتكر نصػكص تضمنتيا الت ك  العاـ القانكف ف  سكا  المختم ة، القانكنية األحكاـك 

                                                           
(1)

 المقصكد بالقكانيف ذات الصمة بقانكف البياة ى :-
 المتعمؽ بالصحة النباتية. مرج  سابؽ. <8/<?لقانكف ا -
زالتيػػػا، جريػػػدة رسػػػمية عػػػدد  89/89/9778المػػػؤرخ فػػػ   @78/8القػػػانكف  - ، لسػػػنة <<المتعمػػػؽ بتسػػػيير الن ايػػػات كمراقبتيػػػا كا 

9778 . 
 .:977، لسنة 88المتعمؽ بالتنمية المستدامة لمسياحة، جريدة رسمية عدد  :79/977/@8المؤرخ ف   78/:7القانكف  -

 .>977، لسنة 7=المتعمؽ بالمياه، جريدة رسمية عدد  >977/?7/;8المؤرخ ف   89/>7القانكف  -
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 >7/9@ القػػػػػػانكفك  المػػػػػدن  القػػػػػانكف تضػػػػػمنيا التػػػػػ ك  الخػػػػػاص القػػػػػانكفأك  غيرىمػػػػػا،ك  7:/7@
 غيرىما.ك 

 األضرار مف الهابية مبلؾلؤل ةالكقااي الحماية آليات سنتناكؿ أف ال صؿ ىذا خبلؿ مفك 
 مػػػبلؾلؤل الكقاايػػػة الحمايػػػة آليػػػات ذلػػػؾ بعػػػد ثػػػـ (اأول المبحـــث) فػػػ  ذلػػػؾك  البياػػػ  البعػػػد ذات

 (.الثاوض )المبحث ف  الكطنية مبلؾاأل تحكـ الت  العامة المبادئ بمكجب الهابية
 :اأولالمبحث 

 بيحةال قاوون بمويب الغابية ية العقاريةكمملم الوقاحية الحماية
 الحرااػػػؽك  التعريػػػة عمػػػى تقتصػػػر ال الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل تصػػػيب التػػػ  األضػػػرار إف

 العػػػػاـ النظػػػػاـ المتضػػػػمف 89/;? القػػػػانكف عميػػػػو نػػػػص كمػػػػا فييػػػػا البنػػػػا ك  الرعػػػػ ك  األمػػػػراضك 
 كتمػػؾ الهابيػػة، مبلؾبػػاأل فتكػػاك  خطػػكرة أكثػػر ىػػك مػػا األخػػرل األضػػرار مػػف ىنػػاؾ بػػؿ لمهابػػات،

 أشكالو.ك  صكره بمختمؼ البيا  تمكثال فييا يتسبب الت 
 أف حػيف ف  محسكس،ك  آن  ضررىا يككف البياية غير األضرار أف ف  الخطكرة تكمفك 
 إال بيػا اإلحسػاس يمكػف الك  البعيػدك  المتكسػط األمػد عمػى تكػكف البيايػة لؤلضػرار السمبية اآلثار
 النباتيػة السػبلالت فػ  ؿجيإلى  جيؿ مف تنتقؿك  أجياؿ،ك  عقكد لمدة تبقى إذ األكاف، فكات بعد
 حتى ف  اإلنساف.ك  الحيكانيةك 

 المضػػػرة منيػػػا خاصػػػة البيايػػػة، األضػػػرار مختمػػػؼ عمػػػى الكقػػػكؼ عمينػػػا لزامػػػا يكػػػكف لػػػذلؾ
 المجاؿ. ىذا ف  بو المعمكؿ لمتشري  طبقا منيا الكقاية سبؿك  (1)الهابية العقارية بالممكية
 المطمــب) فػػ  البياػػ  التمػػكث يػةماىإلػػى  المبحػػث ىػػذا خػػبلؿ مػػف التطػػرؽ سػػنحاكؿ عميػوك 
 البياػ  التمػكث مػف الكقايػة سػبؿ اأخيػر ك  (الثـاوض المطمب) فػ  البيا  التمكث مظاىر ثـ (،اأول
   (.الثالث المطمب) ف 

                                                           
(1)

سترتكز دراستنا عمى مظاىر التمكث البيا  المرتبط باألمبلؾ الهابية، كمنو تخرج مف نطاؽ دراستنا مظاىر التمكث التػ  -
 ذلؾ المجاالت المااية كالبحار كاألنيار.تصيب المجاالت االخرل، كالعقارات الحضرية كال بلحية ، ك
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 :اأولالمطمب 

 البيحض التموث ماهية
 العقاريػػػة الممكيػػة تطػػاؿ التػػ  التيديػػداتك  األخطػػار أكبػػر مػػف أضػػحى البياػػ  التمػػكث إف
 بػػاؿك  رأم تشػػهؿ الهابيػػة مػػبلؾاأل عمػػى التعػػدم فػػ  التقميديػػةك  البداايػػة الطػػرؽ تعػػد ـلػػك  الهابيػػة،
 فػػ  أصػػبحت التػػ  التمػػكث بمظػػاىر اىتمػػاميـ بقػػدر البياػػ  بالمجػػاؿ الميتمػػيفك  القػػانكف فقيػػا 
 عبلجيا. كي يةك  أسبابيا ف  البحثك  عندىا التكقؼ األمر يستكجب مستمر، تزايد

 كم يػػـك بالبياػػة المقصػػكد نحػػدد أف الضػػركرم مػػف يكػػكف ،البياػػ  بػػالتمكث التعريػػؼ قبػػؿك 
 إعطػػػا  كػػػذلؾك  الهابيػػػة، بالممكيػػػة البياػػػة مصػػػطم  ارتبػػػاط مػػػدل معرفػػػة ذلػػػؾ بعػػػد ثػػػـ مسػػػتقؿ،
 التمكث. لمصطم  مجرد تعريؼ
 تعريػؼ ثػـ (اأول الفـرع) فػ  ذلػؾك  البياة تعريؼ المطمب ىذا خبلؿ مف سنتناكؿ عميوك 
 الثاوض(. الفرع) ف  عناصرهك  البيا  التمكث

 :اأولالفرع 
 مفلوم البيحة

 البياػػة، أصػػدقا  جمعيػػة مؤسػػس Ricardos Alguirألجيػػر ريكػػاردكس الباحػػث عػػرؼ لقػػد
 الحيــة الكاحوــات عمــى تــؤثر التــض المحيطــة الطبيعيــة العوامــل ميموعــة أنيػػا:" عمػػى (1)البياػػة

ـــاة وظـــام تحـــدد التـــضو  ـــات هـــذه حي ـــفو  مكـــان فـــض المتوايـــدة الكاحو ـــة وحـــدة تؤل  إيكولويي
 .(2)مترابطة"

 التػػػ  الخارجيػػػة العكامػػػؿ مجمكعػػػة مػػػف تتشػػػكؿ البياػػػة أف نجػػػد التعريػػػؼ ىػػػذا خػػػبلؿ فمػػػف
 حيػػػات  نظػػػاـ خمػػػؽ طريػػػؽ عػػػف عمييػػػا تػػػؤثر التػػػ ك  الحيكانيػػػةك  النباتيػػػة الحيػػػة بالكاانػػػات تحػػػيط

   متكامؿ.
                                                           

(1)
طػار إف  نياية القرف التاس  عشر فػ   ERNEST HAEKLEأكؿ مف استعمؿ مصطم  بياة " إيككلكجيا" ىك الباحث -

كتعنػ   Logosكتعن  مسػكف، ك Oikosتتسيسو لعمـ جديد كىك عمـ البياة، كاشتؽ ىذا المصطم  مف كممتيف يكنانيتيف كىما 
 .<8ف  ذلؾ: اليادم مقداد، المرج  السابؽ، ص عمـ، أنظر

(2)
، ;978سػػاي  تركيػػػة، حمايػػػة البياػػػة فػػ  ظػػػؿ التشػػػري  الجزااػػػرم، مكتبػػة الكفػػػا  القانكنيػػػة، اإلسػػػكندرية، مشػػار إليػػػو فػػػ : -
 .@8ص
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 مــاو  الحيــة الكاحوــات عمــى يشــتمل الــذي الحيــوي المحــيط :"بتنيػػا أيضػػا البياػػة تعػػرؼك 
 .(1)موشحات" من اإلوسان يقيمه ماو  تربةو  مادو  مواد من يحويه
 لممحػيط بتحديػده دقػة كثػرأ تنػوك إال السابؽ، التعريؼ عف كثيرا يختمؼ ال التعريؼ ىذاو
 طبيعيػػػة، مككنػػػات ىػػػ ك  اليػػػكا ك  التربػػػةك  المػػػا  بتنػػػو الحيػػػة الكاانػػػات فيػػػو تعػػػيش الػػػذم الحيػػػكم

 منشاات.ك  بنايات مف يقيمو ما مثؿ اإلنساف صن  مف أخرل مككناتإلى  باإلضافة
 87/:7 القػػانكف بمكجػػب البياػػة مككنػػات تنػػاكؿ قػػد نجػػده الجزااػػرم المشػػرعإلػػى  بػػالرجكعك 
 المــوارد مــن البيحــة تتكــون ىػػ :" التػػ ك  المسػػتدامة، التنميػػة إطػػار فػػ  البياػػة بحمايػػة المتعمػػؽ
 الحيوانو  الوباتو  اأرض باطنو  ضر اأ و  المادو  اليوو  كاللواد الحيويةو  ال حيوية الطبيعية

 المعـالمو  الموـاظرو  مـاكناأ كـذاو  المـوارد بـين التفاعـل شـكالأو  الـوراثض، التـراث ذلـك فض بما
 .(2)الطبيعية"
 خػػبلؿ مػػف لمبياػػة تعريػػؼ إعطػػا  حػػاكؿ الجزااػػرم المشػػرع أف نجػػد سػػبؽ مػػا خػػبلؿ فمػػف

 األرضك  الجػػكك  المػػا ك  كػػاليكا  كيػػةالحيك  البلحيكيػػة الطبيعيػػة المػػكاد ىػػ  التػػ ك  مككناتيػػا تحديػػد
 المػكاد ىػذه بػيف الت اعػؿ أشػكاؿك  الػكراث  التراث ذلؾ ف  بما النبات،ك  الحيكافك  األرض باطفك 
 الطبيعية. المعالـك  المناظرك  األماكف كذاك 

 أف فػػ  تشػػترؾ كميػػا أف نجػػد أعػػبله، إلييػػا المشػػار السػػابقة ال قييػػة التعػػاريؼ خػػبلؿ مػػف
 حيػػػة كاانػػػات مػػػف تضػػػمو مػػػاك  اليػػػكا ك  المػػػا ك  األرض ىػػػ  البياػػػ  نظػػػاـلم األساسػػػية المككنػػػات

 عضكية.ك  حيكانيةك  نباتية
 لمممكيػػػػة المككنػػػػة العناصػػػػر عمػػػػى تشػػػػمؿك  تحػػػػكم بالبياػػػػة الخاصػػػػة التعػػػػاريؼ ىػػػػذه كػػػػؿك 
 الحيكاف.ك  النباتاتك  األرض األساسية مككناتيا بيف مف الت ك  الهابية،

                                                           
(1)

، ?977ى، الجزااػر، عم  سعيداف، حماية البياة مف التمكث بػالمكاد اإلشػعاعية كالكيمياايػة، دار الخمدكنيػة، الطبعػة األكلػ-
 .=ص

(2)
 ، مرج  سابؽ.87/:7مف القانكف  ;7أنظر نص المادة -
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 مجمكعػػة ىػػك الػػذمك  ،(*)البياػػ  النظػػاـ كنػػاتمك مػػف أساسػػ  مكػػكف ىػػ  الهابيػػة فالممكيػػة
 إنسػػاف مػػف الحيػػة الكاانػػات فػػ  تتمثػػؿ التكػػكيف، طبيعيػػة عناصػػر عمػػى تشػػتمؿ التػػ  الت ػػاعبلت

 مػػػا ىػػػ ك  التكػػػكيف بشػػػرية عناصػػػر عمػػػىك  عضػػػكية، مػػػكادك  تربػػػةك  مػػػا ك  ىػػػكا ك  حيػػػكافك  نبػػػاتك 
 الجسػػػػػكرك  لطػػػػػرؽاك  المبػػػػػان ك  الحػػػػػكاجزك  كالمنشػػػػػاات بصػػػػػنعو، البياػػػػػةإلػػػػػى  اإلنسػػػػػاف ضػػػػػافوأ
 .(1)غيرىاك 

 ىػ  الهابيػة الممكيػة إف بػؿ تكامميػة،ك  ترابطيػة عبلقػة الهابيػة الممكيػةك  البياة بيف فالعبلقة
 البياة. ف  محتكاه الهابية فالممكية الكاسعة، البياة مجاالت أىـك  إحدل

 الفرع الثاوض:
 تعريف التموث البيحض وعواصره

 التشػريع  التعريػؼ ثـ )أوال( البيا  لمتمكث  قي ال التعريؼ ال رع ىذا خبلؿ مف سنتناكؿ
 )ثالثا(. البيا  التمكث عناصر ثـ )ثاويا( البيا  لمتمكث

 أوال/ التعريف الفقلض لمتموث البيحض:
 لقد أكرد فقيا  القانكف عدة تعاريؼ لمتمكث، كذلؾ عمى النحك التال :  

 مباشـر بطريـق يـؤدي ممـا البيحـة خـواص فـض تغييـر أي بتنػو:" التمكث عرؼ مف ىناؾ
 اإلوسـان ممارسـة عمـى يـؤثرأو  الموشـحاتأو  الحيـة بالكاحوـات اإلضـرارإلى  مباشر غيرأو 

 .(2)"الطبيعية لحياته
 المككنػػػاتك  الخصػػػااص فػػػ  التهيػػػر ذلػػػؾ ىػػػك التعريػػػؼ ىػػػذا خػػػبلؿ مػػػف بػػػالتمكث فيقصػػػد

 نباتػػػػات مػػػػف الحيػػػػة الكاانػػػػات بمختمػػػػؼ اإلضػػػػرارإلػػػػى  يػػػػؤدم الػػػػذمك  البياػػػػ ، لمنظػػػػاـ المشػػػػكمة
 طبيع . بشكؿ اليكمية لحياتو اإلنساف ممارسة عمى أيضا يؤثرك  بؿ منشاات،ك  حيكاناتك 

                                                           
(*)
يقصد بالنظاـ البيا  ىك مجمكعة الت اعبلت بيف المككنات الحية كغير الحية المتكاجدة ف  البياة، راج  نص المادة -
، مرج  سابؽ.87/:7مف القانكف  ;7

(1)
تنميػػة المسػػتدامة فػػ  التشػػري  الجزااػػرم، رسػػالة دكتػػكراه، تخصػػص قػػانكف خػػاص، حسػػف حميػػدة، التخطػػيط البياػػ  كآليػػة لم-

 .<:، ص@977،، ?977كمية الحقكؽ، جامعة سعد دحمب، البميدة، 
(2)

 .<:سمير حامد الجماؿ، المرج  السابؽ، ص-



 انغابية انعقارية همهكيةن احلماية انىقائية  انباب األول 
 

102 

 بســـبب البيحـــض الوســـط عمـــى تحـــدث التـــض التغيـــرات ميموعـــة بتنػػػو: يعرفػػػو مػػػف مػػنيـك 
 يـتم بحيـث ية،اصـطواع طاقـاتأو  مـواد اسـتعمال فـض المتمثمـةو  المضـرة اإلوساوية اأوشطة
 .(1)"اللوادو  الحيوانو  اإلوسانو  اأرض عمى ضالسمب بأثرها اإلحساس

 النظػػاـ عمػػى تطػػرأ التػػ  التهيػػراتك  التحػػكالت مجمكعػػة ىػػك التعريػػؼ ىػػذا بحسػػب فػػالتمكث
 كالهػػازات بيػػا اإلحسػػاس يمكػػف ال يةاصػػطناعك  طاقكيػػة لمػػكاد اإلنسػػاف اسػػتعماؿ بسػػبب البياػػ 

 نبات.الك  الحيكافك  اإلنساف عمى سمبا تتثر ةخير األ ىذه اإلشعاعات،ك 
 قػػػد التػػػ  المػػكاد حػػػدد نػػػوأ إال ،األكؿ التعريػػؼ عػػػف لمبياػػػة التعريػػؼ ىػػػذا يختمػػػؼ يكػػاد الك 
 ية.اصطناعك  طاقكية غالبيتيا ف  مكاد ى ك  بالبياة الضرر إلحاؽ ف  تتسبب
أو  الكيمياحيــةأو  الفيزيقيــة الصــفات عمــى يطــرأ تغيــر بتنػػو:" التمػػكث يعػػرؼ مػػف مػػنيـك 

 الحيـة، الكاحوـات بـاقض عمـىأو  عميـه يـؤثر مما اإلوسان، فيه يعيش الذي لمحيز البيولويية
 كإضـافة اإلوسـان، وشـاط عـن الوايم الطبيعة البيحة عواصر بين الطبيعض بالتوازن اإلخ لو 

 الوبـات،أو  الحيـوانأو  اإلوسـان بصـحة اإلضـرارإلى  تؤدي بصورة الطاقة استخدامأو  مواد
 .(2)"اللوادأو  المادأو  التربة خواص عمى التأثيرأو  يةقتصاداال وشطةاأ  إعاقةأو 

أك  الكيمياايػػةأك  ال يزيقيػػة التهيػػرات مجمكعػػة ىػػك البياػػ  التمػػكث أف اعتبػػر التعريػػؼ فيػػذا
 ىػذا خػرل،األ الحيػة الكاانػات بقيػةك  اإلنسػاف فيػو يعػيش الذم الحيز عمى تطرا الت  البيكلكجية

 الطبيعػ ، البياػ  النظػاـ عمػى دخيمػة دمكا إضافة خبلؿ مف اإلنساف نشاط بسبب يككف التهير
 .الت  تعيش فيو الحية الكاانات بمختمؼ اضرار ؽاإلح ف  يتسبب ما

 البياػػ  النظػػاـ عمػػى تطػػرأ التػػ  التهيػػرات نػػكع حػػدد حػػيف أشػػمؿك  أدؽ كػػاف التعريػػؼ فيػػذا
 بالبياة. مضرة ألنشطة بممارستو اإلنساف ىكك  فييا المتسبب تحديد كذلؾك 

 الطبيعػػػ  الكسػػػط عمػػى يقػػػ  سػػمب  تهيػػػر نػػوبت البياػػػ  التمػػكث عػػػرؼن أف يمكػػف سػػػبؽ ممػػا
 الكاانػػات بقيػػةك  اإلنسػػاف حيػػاة تيديػػدإلػػى  يػػؤدم الػػذمك  الطبيعػػة، ب عػػؿأك  اإلنسػػاف ب عػػؿ سػػكا 

                                                           
(1)

 .;:اليادم مقداد، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .<:ص السابؽ، المرج سمير حامد الجماؿ، -
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 نقػػصأك  الحيػػة الكاانػػات انقػػراضإلػػى  فيػػؤدم مباشػػر، غيػػرأك  مباشػػر بشػػكؿ خػػرلاأل الحيػػة
 البيكلكجية. كيبتياتر  تهيرأك  اليكا ك  كالما  الحيكية المكاد

 ثاويا/ التعريف التشريعض لمتموث البيحض:
كــل بتنػػو:"  87/:7مػػف القػػانكف  ;7لقػػد عػػرؼ المشػػرع الجزااػػرم التمػػكث بمكجػػب المػػادة  

قـد يحـدث وضـعية مضـرة أو  غير مباشر لمبيحة يتسبب فيـه كـل فعـل يحـدثأو  تغير مباشر
الممتمكـــات الفرديـــة أو  اأرضأو  اليـــوأو  بالصـــحة وبســـ مة اإلوســـان والوبـــات والحيـــوان

 .  (1)"واليماعية
 جػا  87/:7 القػانكف مػف ;7 المادة بمكجب الجزاارم المشرع بو جا  الذم التعريؼ إف
 الضػػػرر ىػػػكك  جديػػػدا شػػػياا أضػػػاؼ أنػػػو بػػػؿ التمػػػكث، يسػػػببيا التػػػ  األضػػػرار أنػػػكاع لكػػػؿ شػػػامبل

 بػيف فالمشػرع ..."يحـدث قـدو أ يحـدث فعـل كل بقكلو"... ذلؾك  التمكث، يسببو الذم المستقبم 
 المتكسط.أك  البعيد سكا  المستقبم  المدل عمى إال تظير ال بياية أضرار ىناؾ أنو

 البياػػ ، التمػػكث عػػف المدنيػػة المسػػؤكلية تحقػػؽ أجػػؿ مػػف أنػػوإلػػى  اإلشػػارة مػػف البػػد كػػذلؾ
 مضػػػررل بالنسػػػبةك  السػػببية، العبلقػػػةك  الضػػرر الخطػػػت، فػػػ  المتمثمػػةك  عناصػػػرىا تػػكافر مػػػف البػػد

 مػاك  ;89 المػكاد سػيما المػدن  القػانكف بمكجب عمييا المنصكص العامة األحكاـإلى  فبالرجكع
 .(2)مؤكدا كقكعو كاف متى المستقبم  الضرر عف التعكيض يمكف نوأ نجد يمييا،

 التهيػػػػرات مجمكعػػػػة بتنػػػػو الهابيػػػػة مػػػػبلؾلؤل البياػػػػ  التمػػػػكث نعػػػػرؼ فأ يمكػػػػف سػػػػبؽ ممػػػػا
 نشػػػػطةأ بسػػػػبب الهابيػػػػة العقاريػػػػة مػػػػبلؾاأل تصػػػػيب التػػػػ  البيكلكجيػػػػةك  الكيمياايػػػػةك  ال يزيكلكجيػػػػة

 مػػكادك  نباتػػاتك  أشػػجار مػػف مككناتيػػا بقيػػةك  الهابيػػة بػػاألرض أضػػرار فتمحػػؽ الضػػارة، اإلنسػػاف
 أخرل. حية

                                                           
(1)

يؤاخػػذ عمػػى ىػػذا التعريػػؼ أنػػو مػػف الجانػػب المهػػكم نجػػد أف المشػػرع ربػػط بػػيف المجػػاالت كاألكسػػاط التػػ  يػػؤثر عمييػػا  مػػا-
" أوالعطؼ، ككتنو مف الضركرم أف يمحؽ الضرر بجميعيا ف  آف كاحد، إال أف األص  أف الربط يكػكف بػػ: "  "بواو"التمكث 

 ألنو قد يمحؽ الضرر بكسط دكف اآلخر.
(2)

د المحسف محمكد القزاز، المسؤكلية المدنية عف تمكث البياػة الزراعيػة، رسػالة دكتػكراه فػ  القػانكف المػدن ، كميػة كحيد عب-
 كما يمييا. >87، ص>977الحقكؽ، جامعة طنطا، مصر، 
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 ثاويا/عواصر التموث البيحض:
ف كنػة لمبياػة، كالعناصػػر التػ  يمكػػف أإف التمػكث ىػك التهيػػر فػ  المميػزات الطبيعيػػة المك 

 تككف محبل لمتهيير ى : 
 كانػػػتك  يسػػػبؽ لػػػـ بحيػػػث البياػػػة فػػػ  صػػػناعية عناصػػػر إقحػػػاـ ىػػػكو الكيفـــض: التغيـــر /0
 مػفك  ال يزيكلكجيػة، تركيبتيػا مف فتهير اليكا ك  الما ك  باألرض فتمتزج المتلكفة، تركيبتيا ضمف
   .(1)غيرىماك  المبيداتك  األسمدة ذلؾ أمثمة

 الهابػػات تمكيػػث يػػتـ بسػػببياك  بكثػػرة، الحالػػة ىػػذه نصػػادؼ قػػد الهابيػػة الممكيػػة مجػػاؿ فػػ ك 
 المكال . المطمب ف  ذلمؾ ت صيؿ سيتت  كما

ـــر /9 أك  البياػػػة المككنػػػات لػػػبعض الحيكيػػػة التركيبػػػة زيػػػادة بػػػو المقصػػػكدو الكمـــض: التغي
 الحرااػؽ، بسػبب المنتشػر الدخاف نتيجة الكربكف أكسيد ثان  غاز زيادة مثالياك  منيا، اإلنقاص

   .(2)غيرىاك  الن طأك  بالزيكت امتزاجو نتيجة الكديافأك  البحار ما  يعةطب تهيرأك 
 مػف ت ػرزه مػاك  الحرااػؽ بسػبب لػو  المهط اليكا  يتمكث ما فكثيرا الهاب  لمعقار بالنسبةك 
 أيضا. المكال  المطمب ف  سنتناكليا أخرل، مسببات بسبب كذلؾك  أدخنة

 تمػػكثإلػػى  الطبيعػػة فػػ  المكجػػكدة كادالمػػ بعػػض مكػػاف تهيػػر يػػؤدم المكــاوض: التغيــر /0
لحػػػاؽك  البياػػػة  عميػػػو يترتػػػب قػػػد آلخػػػر مكػػػاف مػػػف الخطػػػرةك  المشػػػعة المػػػكاد فنقػػػؿ بيػػػا، الضػػػرر ا 

 حيػث المحيطػات،ك  البحػار طريػؽ عػف البػكاخرك  بالس ف الن ط نقؿ حالة ف  كما بالبياة ضرارإ
 .(3)بالن ط الما  تمكثإلى  يؤدم بعضيا غرؽ أف

 فػ  يتصػكر قػدك  يمكثيػا،ك  الهابيػة الممكيػة ىػذا يػؤثر مػا فنػادر المكػان  لمتهير بالنسبة أما
 المجاكرة. الهابية مبلؾاألإلى  الس ف مف المتسربة الن طية المكاد انتقاؿ حالة

 

                                                           
(1)

 .;9حسكنة عبد الهن ، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .<:سمير حامد الجماؿ، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 .;9ص ، المرج  السابؽ الذكر،حسكنة عبد الهن -
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 الثاوض: بمالمط
 الغابية م كباأ المرتبط البيحض التموث مظاهر

 ال قػػو يحػػاكؿ التػػ  مككنػػاتال أىػػـ مػػف شػػجاراألك  النباتػػاتك  اليػػكا ك  المػػا ك  األرض تعتبػػر
 مختمػػػؼ ضػػػد كقايتيػػػاك  عمييػػػا لممحافظػػػة قانكنيػػػة مقتضػػػيات كضػػػ  سػػػكا  حػػػد عمػػػى التشػػػري ك 

 تمحقيا. الت  التمكث أشكاؿ
 حيػػػػث مػػػػف فالهابػػػػة بامتيػػػػاز، الهابيػػػػة الممكيػػػػة مككنػػػػات أىػػػػـ مػػػػف العناصػػػػر ىػػػػذه تعتبػػػػرك 
 األعشػابك  النباتػاتك  شػجاراأل مػف كػـ عمػى مشػتمؿ كاسػ ، أرضػ  فضػا  إال ىػ  مػا تركيبتيا

 يػؤثر قػد الػذم البياػ  لمتمكث عرضة تككف قد الهابية المككنات فيذه اليكا ، مف بحيز محاطك 
 دكف منيػػا بعضػػا التمػػكث يشػػمؿ قػػدك  خطػػكرة، االكثػػر الحالػػة ىػػ ك  كاحػػد آف فػػ  مجتمعػػة عمييػػا

 اآلخر. البعض
 مػبلؾاأل صػيبي الػذم البياػ  التمػكث مظػاىر نبػرز أف المطمب خبلؿ مف سنحاكؿ لذلؾ
 الفـرع) فػ  ذلػؾك  ذلػؾ عف الناجمة األضرارك  ، (اأول الفرع) ف  التمكث نكع بحسب الهابية،
 .(*)(الثاوض

 :اأولالفرع 
 الغابية م كالتموث الترابض لأل

 الخصػااص عمػى يػؤثر أنػو بحكـك  -الهابية مبلؾلؤل الترابية البياة يمس الذم التمكث إف
 الػذم التمػكث أشػكاؿ ثػـ بالتربػة، المقصػكد عمػى الكقػكؼإلػى  يدفعنا -ليا ال يزياايةك  البيكلكجية
 يصيبيا.

 أوال/ تعريف التربة:
األرض لػػػو معػػػاف متعػػػددة عنػػػد البػػػاحثيف فػػػ  التخصصػػػات أك  (**)إف مصػػػطم  التربػػػة 

المختم ػػػة، فيعرفيػػػا عممػػػا  النبػػػات بتنيػػػا البياػػػة التػػػ  ينمػػػك فييػػػا النبػػػات، كبالنسػػػبة لمميندسػػػيف 
                                                           

(*)
سنتناكؿ فقط تمكث التربة كتمكث اليكا  لعبلقتيما كتتثيرىما عمى األمبلؾ الهابية، دكف التطرؽ لمتمكث الماا ، ألنو -

 نادرا ما يرتبط األمبلؾ الهابية.

(**)
باعتبارىا عقارا بطبيعتو، راج   سنتناكؿ التعريؼ العمم  كالبيكلكج  لمتربة، دكف الرجكع إلى التعريؼ القانكن  ليا-

ال صؿ التمييدم مف ىذه األطركحة.
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بػػػػة يقصػػػػد بػػػػو عنػػػدىـ المػػػػادة الم ككػػػػة التػػػػ  تقػػػ  بػػػػيف سػػػػط  األرض كالصػػػػخر فمصػػػطم  التر 
الصػػمب، كيصػػ يا عممػػا  األرض بتنيػػا المػػادة المعدنيػػة كالعضػػكية الم ككػػة عنػػد سػػط  القشػػرة 

 .(1)األرضية كالت  يحدث ليا تهير بكاسطة العمميات البيكلكجية
 بالتربػة فيقصػد يدرسػو، الػذم العمم  المجاؿ بحسب مدلكلو يختمؼ التربة فمصطم  إذف

 رضػػيةألا القشػػرة الجيكلػػكجييف عنػػد بيػػا يقصػػدك  ،شػػجاراألك  النبػػات نمػػك بياػػة البيكلػػكجييف عنػػد
 مػػا المػػادة تمػػؾ الميندسػػيف عنػػد بيػػا يقصػػدك  عضػػكية،ك  حيػػة مككنػػات مػػف تحكيػػو مػػاك  السػػطحية

 مػافي تتبػايف ـالم اىي ىذه فكؿ التشييد،ك  لمبنا  تصم  ت الك  الداخمية القشرةك  رضاأل سط  بيف
 التربة. دراسة مياديفك  مجاالت الختبلؼ بينيا

 بضػػػعة بػػػيف يتػػػراكح سػػػمكياك  األرضػػػية القشػػػرة صػػػخكر تهطػػػ  التػػػ  الطبقػػػة ىػػػ  التربػػػةو
 ىػ ك  اليػكا ،ك  المػا ك  العضكيةك  المعدنية المكاد مف مزيج مف تتككفك  أمتار، عدةك  يتراتسنتيم
 .(2)الحية الكاانات كماتمقك  المتجددة، الطبيعية الثركة مصادر أىـ مف

 الجبميػػػػػة سػػػػػيما المنػػػػػاطؽ بعػػػػػض فػػػػػ  سػػػػػنتميترات عػػػػػدة بػػػػػيف مػػػػػا التربػػػػػة سػػػػػمؾ يتحػػػػػددك 
 الصحراكية.ك  الرممية المناطؽ ف  متارأ عدةإلى  يصؿك  الصخرية،ك 

 تتكػػكفك  الهػػرسك  الزراعػػة فػ  تسػػتخدـ التػػ  لػػؤلرض السػطحية الطبقػػة مػػف التربػػة تتكػكفك 
 مخم ػػػات عػػػف عبػػػارة ىػػػ  التػػػ ك  العضػػػكية المػػػكاد مػػػف %>7 المعدنيػػػة، المػػػكاد مػػػف %>; مػػػف

 غيرىػػا(ك  الكربػػكف أكسػػيد ثػػان ك  أكسػػجيفك  )نيتػػركجيف اليػػكا  مػػف %>9 مػػفك  حيكانيػػة،ك  نباتيػػة
نتاجيػػاك  التربػػة خصػػكبة درجػػة تتكقػػؼك  المػػا ، مػػف %>9ك  الكيميػػاا ك  الطبيعػػ  التكػػكيف عمػػى ا 
 .(3)المككنات ليذه البيكلكج ك 

 نسػبيا، اخػتبلؼ عمػى معدنيػةك  عضػكية حية مكاد كميا ى  ربةالت مككنات فأ فالمبلحظ
 تعتبػػػر إذ مككناتيػػػا، منػػػو %7> يقػػػارب مػػػا تشػػػكؿ التػػػ  المعدنيػػػة المػػػكاد تركيبتيػػػا عمػػػى تهمػػػبك 

 نمكىا.ك  غذاايا ف  شجاراألك  النباتات عمييا تعتمد الت  ساسيةاأل المكاد
                                                           

(1)
جكرج قانس كتكماس سمس ، بترجمػة محمػد السػيد الننػو، األراضػ  كالجػكدة البيايػة، الػدار العميػا لمثقافػة كالنشػر، بيػركت -

 .>>. ص :977
(2)

 .99حسكنة عبد الهن ، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 .@;بؽ، صحسف حميد، المرج  السا-
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 ثاويا/ أشكال التموث الذي يصيب تربة اأراضض الغابية:
إف أشػػكاؿ تمػػكث التربػػة الهابيػػة كثيػػرة كمتعػػددة، لػػذلؾ سػػنحاكؿ إبػػراز ىػػذه األشػػكاؿ مػػ   

 طبيعة الضرر الذم تمحقو بالممكية الهابية.
 بسػػػبب الهابيػػة األرض تصػػيب التػػ  (*)اآلفػػات إف اآلفــات: مبيــدات بســبب التمــوث /0

 بميهػػة، بتضػػرار اتالنباتػػك  شػػجاراأل تصػػيب أنيػػا شػػؾ ال الضػػارة النباتيػػة الط يميػػاتك  الحشػػرات
 حػكؿ تمتػؼك  العضػكية المكادك  الما  عمى الهابات ف  الطبيعية المككنات تنافسك  نمكىا تعرقؿ

 .(1)ذلؾ بعد لتمكت فتخنقيا الصهيرة األغراسك  الشتبلت
 أعكانيػػا بكاسػػطة (2)بالهابػػات المكم ػػة تمػػؾك  المحميػػة اإلدارة جعػػؿ الػػذم السػػبب ىػػك ىػػذاو

 التػ ك  المبيػدات استعماؿب الظكاىر ىذه لمحاربة تتدخؿ المجاؿ ىذا ف  المختصيف ميندسيياك 
 اآلفات. ليذه األمثؿ العبلج تعتبر

 صػػ ات عمػػى ضػػارةك  سػػمبية تػػتثيرات ليػػا أف إذ حػػديف، ذك سػػبلحا تعتبػػر المبيػػدات أف إال
 ىػػػػػذه تػػػػػؤدم فقػػػػػد ،(3)الحيػػػػػة الكاانػػػػػات مختمػػػػػؼ مػػػػػف محتكاىػػػػػاك  الكيمياايػػػػػة،ك  الطبيعيػػػػػة األرض
 بالهابة. الضارة غير الحشراتك  الحيكاناتك  ال تية األغراس مف الكثير قتؿى إل المبيدات
 مخم ػات مػف بػالتخمص المرتبطػة المشػاكؿ تعتبػر العضوية: المخمفات بسبب التموث /2
 البياػػػػػة تمػػػػػكث مشػػػػػاكؿ أكبػػػػػر مػػػػػف الصػػػػػح  الصػػػػػرؼ مشػػػػػاكؿك  المصػػػػػان ك  المكاتػػػػػبك  المنػػػػػازؿ

 العالـ. ف  السكانية الكثافة بتزايد كذلؾك  اؿاألشك مختمؼب ستيبلؾاال تزايد م  األرضية،

                                                           
(*)
المقصكد باآلفات ى  األمراض الت  تسببيا الحشرات كالديداف كال طريات الضارة.-

(1)
، ككػػػذلؾ: كحيػػػد عبػػػد المحسػػػف محمػػػكد القػػػزاز، المرجػػػ  السػػػابؽ، <<8عمػػػ  محػػػ  حسػػػف الػػػتبلؿ، المرجػػػ  السػػػابؽ، ص-
 .@87، ?87ص

(2)
الممكيػة الهابيػة مػف مظػاىر التمػكث بمكجػب عػدة كسػااؿ إداريػة يتـ تدخؿ اإلدارة المحمية كالمكم ة بالهابػات ألجػؿ حمايػة -

 كضبطية، سيتـ ت صيميا ف  الباب الثان  مف ىذه األطركحة.
(3)
- Francois Ramade, Op cit, P :236. 
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 سػاامةأك  صمبة أشكاليا مختمؼ عمى (*)الن اياتك  ال ضبلت تمؾ المخم ات بيذه يقصدو
 .(1)اليكمية حياتو ف  اإلنساف يحتاجيا الت  األشيا ك  المكاد استيبلؾ عف تنتج الت ك 

 أف فنجػػد التمػكث، مػف النػكع ىػػذا لمثػؿ المباشػرةك  ىاألكلػ الضػػحية األرضػية البياػة تعتبػرك 
 ال ضػػػػػبلت لرمػػػػػ  الم ضػػػػػؿ المكػػػػػاف الهابيػػػػػة مػػػػػبلؾاأل فػػػػػ  تػػػػػرل اإلدارة حتػػػػػىك  (2)األشػػػػػخاص

 تجػاه السػمبية تصػرفاتو أفك  بن سو ن سو تنظيؼ عمى قادر البيا  الكسط أف معتقديف الن اياتك 
   مساحاتيا. امتدادك  الهابية مبلؾاأل شساعة أماـ ليا معنى ال البياة

 الكيمياايػػػة المػػػكاد انصػػػيار فػػػ  يتمثػػػؿ الن ايػػػات ىػػػذه تسػػػببو الػػػذم الضػػػرر أف ةالحقيقػػػك 
 يجعػػؿ ممػػا األرض، فػػ  الن ايػػات ىػػذه تحكييػػا التػػ  السػػامة المػػكاد بعػػضك  المركػػزة المعػػادفك 

 ىػػذه تمنػػ  ت ػػاعبلت ذلػػؾ فيحػػدث المػػا ، امتصػػاص عمميػػة عنػػد تمتصػػيا النباتػػاتك  شػػجاراأل
 .(3)نضجالإلى  الكصكؿ مف الحية الكاانات
 بعػض عنػد الن ايػات ىػذه أكػؿك  اسػتيبلؾ عنػد مباشػرة بطريقػة إما يتضرر الحيكاف حتىك 

مػػاك  مػػثبل، كالمػػاعز غػػذاايا تنقػػ  ال التػػ  الحيكانػػات  لمحيكانػػات بالنسػػبة مباشػػرة غيػػر بطريقػػة ا 
 مكبك ة. نباتاتأك  أشجار عمى تتهذل عندما األخرل

 الفرع الثاوض:
 بيةالغا م كالتموث اللواحض لأل

 المحػػيط الجػػكم الهػػبلؼ يصػػيب الػػذم ىػػكك  الجػػكم، التمػػكث اليػػكاا  التمػػكث عمػػى يطمػػؽ
 عمػػػػى بالتبعيػػػػةك  لػػػػو، ال يزيكلكجيػػػػةك  الطبيعيػػػػة التركيبػػػػة عمػػػػى يػػػػؤثرالػػػػذم ك   الهابيػػػػة مبلؾبػػػػاأل

                                                           
(*)
خرل ىامدة كن ايات خطرة كن ايات االنشطة أخرل ضخمة كن ايات ضخمة ك أتنقسـ الن ايات إلى ن ايات منزلية ك -

 @78/8مف القانكف  :7، أنظر نص المادة عمى حدل ىذه االقساـ بتعريؼ كؿ نكعالجزاارم لقد تناكؿ المشرع ك ية، العبلج
زالتيا 89/89/9778المؤرخ ف   .9778، لسنة <<، جريدة رسمية عددالمتعمؽ بتسيير الن ايات كمراقبتيا كا 

(1)
 .?:9اليادم مقداد، المرج  لسابؽ، ص-

(2)
هابيػػة أكثػػػر أسػػباب ىػػػذا النػػػكع مػػف التمػػػكث، بسػػبب رمػػػ  ال ضػػػبلت كالقمامػػة مػػػف قبػػؿ المرتػػػاديف عمػػػى تعتبػػر السػػػياحة ال-

 الهابات بشكؿ عشكاا .
(3)

 .<=حسف محمد الشيم ، المرج  السابؽ، ص-
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أك  بػػػػاليكا  المقصػػػػكد عمػػػػى الكقػػػػكؼ سػػػػنحاكؿ ثػػػػـ مػػػػفك  الهابيػػػػة، مػػػػبلؾلؤل المككنػػػػة العناصػػػػر
 (.ثاويا) تصيبو الت  التمكث أشكاؿ ث ()أوال الجكم الهبلؼ

 أوال/ تعريف اللواد:
 مثػؿتي، ك يعد اليػكا  أثمػف عناصػر البياػة كسػر الحيػاة، كال يمكػف االسػتهنا  عنػو إطبلقػا 
كيتكػػػكف مػػػف الهػػػازات  الهػػػبلؼ الجػػػكم المحػػػيط بػػػاألرض كيسػػػمى عمميػػػا بػػػالهبلؼ الهػػػازم،فػػػ  

 (1)ر يطرأ عميو يخؿ بالنظاـ البيا .األساسية لديمكمة حياة الكاانات الحية، ككؿ تهي
 جميػػػػ  حتػػػػاجتك  األكسػػػػجيف،ك  النيتػػػػركجيف أىميػػػػا غػػػػازات عػػػػدة مػػػػف خمػػػػيط ىػػػػك اليػػػػكا و
 عنصػػػػرا يعتبػػػرك  ،(2)التػػػػن س عمميػػػة طريػػػػؽ عػػػف الحيكيػػػػة كظي تيػػػا ألدا  إليػػػػو الحيػػػة الكاانػػػات
 أكثػػر يتػػوأىم تػػزدادك  ال ضػػا ات،ك  مػػبلؾاأل مػػف كهيرىػػا الهابيػػة مػػبلؾاأل مككنػػات مػػف أساسػػيا
 الحيكاف.ك  النباتاتك  شجارلؤل ميـ حيكم مصدر هاعتبار ب الهابية مبلؾلؤل بالنسبة
 الهازيػةأك  السػاامةأك  الصمبة الدقااؽ مف أكثرأك  ممكث خميط بتنو اليكا  تمكث يعرؼك 
إلػػى  تػػؤدم زمنيػػة لمػػدةك  مختم ػػة بكميػػات آدميػػةأك  طبيعيػػة مصػػادر مػػف (3)الجػػك فػػ  المنطمقػػة
 الحيكاف.ك  النباتك  اإلنساف بحياة الضرر
 أشكال التموث التض تصيب اللواد  ثاويا:

 متعػػددة،ك  كثيػػرة الهابيػػة مبلؾبػػاأل المحػػيط اليػػكا ك  عامػػة بصػػ ة اليػػكا  تمػػكث أشػػكاؿ إف
 الهابية. بالممكية تمحقو الذم الضرر طبيعة م  األشكاؿ ىذه إبراز سنحاكؿ لذلؾ

ـــوث /0  أخطػػػر مػػػف (*)اإلشػػػعاعية بػػػالمكاد تمػػػكثال يعػػػد اإلشـــعاعية: المـــواد بســـبب التم
 إنذار. سابؽ أم دكف الخطيرة نتااجو فتظير ،(4)بو يحس الك  يشـ الك  يرل ال ألنو و،أنكاع

                                                           
(1)

 .98حسكنة عبد الهن ، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .>>عم  سعيداف، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 .@لمرج  السابؽ، صمحمد جماؿ الديف حسكنة، ا-
(*)
ترج  المصادر اإلشعاعية إلى نكعيف: مصادر طبيعية ال دخؿ لئلنساف فييا كاألشعة الككنية كأشعة قشرة األرض -

كمصادر اصطناعية ب عؿ اإلنساف، كاإلشعاعات المستعممة لؤلغراض الطبية كالخاصة بتشهيؿ المحطات النككية 
الحديثة كالطاارات كالساعات ال كس كرية، راج  ف  ذلؾ: عم  سعيداف، المرج  كالت جيرات النككية كاستعماؿ االجيزة 

.@:،?:،<:، =:، صالذكر ؽبالسا
(4)

 .8>حسف حميدة، المرج  السابؽ، ص-
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 عػدة لحالػة نتيجػة الػذرة نػكاة مػف تتحػرر جسػيماتأك  طاقػة كػؿ النككم باإلشعاع يقصدو
 مكجػػات صػػكرة فػػ  ركػػةمتح طاقػػة ىػػ أك  النػػكاة، عمييػػا تكػػكف التػػ ك  فييػػا التماسػػؾك  االسػػتقرار

 ذراتإلػػػى  فتحكليػػػا األجسػػػاـ لػػػذرات الطبيعيػػػة الحالػػػة تهييػػػر عمػػػى القػػػدرة ليػػػا كيركمهناطيسػػػية
 .(1)كيربااية بشحنات مشحكنةك  متهيرة
 المرسػػـك بمكجػػب البيايػػة الممكثػػات كتحػػد النػػككم اإلشػػعاع الجزااػػرم المشػػرع عػػرؼ لقػػدو

7</(2)
 المػػػادة تػػػتييفإلػػػى  يػػػؤدم قػػػد يم جسػػػأك  كيركمهناطيسػػػ  إشػػػعاع كػػػؿ أنػػػو عمػػػى ?88
 .(3)مباشرة غيرأك  مباشرة بص ة لو المعرضة
 إذ لتكقي ػػو، مجػػاؿ الك  خطػػرا أشػػد اإلشػػعاعات ىػػذه تسػػببو الػػذم الضػػرر فػػ ف أشػػرنا كمػػاك 
أك  ،(*)التػن س آليػة طريؽ عف النباتيةك  الحيكانية الحية الكااناتإلى  تتسربك  اليكا  ف  تنتشر
 طريػؽ عػف الح  الكاافإلى  تنتقؿك  التربةك  المياهإلى  أيضا تتسرب كما مباشرة، الجمد اختراؽ
 االمتصاص.أك  الشرب
 مكتيػػػا تسػػػببك  النباتيػػػةك  الحيكانيػػػة الحيػػػة بالكاانػػػات ت تػػػؾ أنيػػػا فػػػ  السػػػمبية آثػػػاره تظيػػػرك 
 .(4)خطيرة تشكىاتك  مرضية أعراض المتعاقبة األخرل األجياؿ ف  تظيرأك  مباشرة،
 مبلؾبػاألك  عمكمػا بالبياػة اإلشػعاعية المػكاد تسببو الذم الضرر بتف القكؿ يمكف ثـ مفك 
نمػػػاك  القريػػػب، المػػػدل عمػػػى يظيػػػر ال خصكصػػػا الهابيػػػة  عمػػػى الكخيمػػػة آثػػػارهك  مظػػػاىره تتجمػػػى ا 
 ىػذا كػؿ مػف األخطرك  عديدة، سنكات بعد القادمة األجياؿ ف  فتظير البعيد،ك  المتكسط المدل

   تدريجيا. تظير ىااعتبار ب فييا التحكـأك  ضراراأل ذهى حجـ ىذه مف التقميؿ يمكف ال نوأ
                                                           

(1)
 .<9عم  سعيداف، المرج  السابؽ، ص-

(2)
، لسػػنة <9يػػدة رسػػمية عػػدد المتعمػػؽ بتػػتييف المػػكاد الهذاايػػة، جر  >977/;7/:8المػػؤرخ فػػ   ?88/>7المرسػػـك الرااسػػ  -

977<. 
(3)

.مف  79أنظر نص المادة -  ن س المرسـك
(*)
ف كاف تتثيرىا - يكجد نكع آخر مف اإلشعاعات كى  اإلشعاعات الضكاية، كى  كذلؾ تؤثر عمى األشجار كالنباتات كا 

غشية الخبليا مما يؤثر أإلى شعة أقؿ حدة مف اإلشعاعات الذرية، كحسب عمما  الطبيعة ف ف تتثيرىا يككف بدخكؿ ىذه األ
بركتكببلزما، كقد اثبتكا اختبلؿ دخكؿ الجمكككز كاالحماض االمينية كالصكديـك كالبكتاسيـك بسببيا، أنظر ف  ذلؾ: العمى 

.;محمد جماؿ الديف حسكنة، المرج  السابؽ، ص
(4)

 .8>حسف حميدة، المرج  السابؽ، ص-
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 البػرم كػالتكت الهابػة منتجات لبعض واستيبلك عند (*)اإلنسافإلى  أيضا الخطر ينتقؿك 
 بعػػػػض لحػػػػـك أكػػػػؿ طريػػػػؽ عػػػػف كػػػػذلؾك  لمعػػػػبلج، المخصصػػػػة الكػػػػاليتكس أكراؽأك  البمػػػػكطأك 

 غيرىا.ك  األرانبك  كالطيكر المصطادة الهابية الحيكانات
 البػػاب ىػػذا مػػف األكؿ ال صػػؿ فػػ  بينػػا أفك  سػػبؽ كمػػا الحراحــق: دخــان بســبب لتمــوث/ا2
بػػادةك  الهابػػات تعريػػة ناحيػػة مػػف سػػكا  الهابػػات، حرااػػؽ مضػػار حػكؿ  ف نػػو النباتػػات،ك  شػػجاراأل ا 
 لمهابة. كبيرة أضرار ف  الحرااؽ مف المتصاعدة (**) األدخنة تتسبب كذلؾ

 كصػناعة الثقيمػة الصناعات خاصةك  المختم ة المصان  مداخف مف المتصاعدة فاألدخنة
 سػػامة غػػازاتك  الكبريػػت مػػف كبيػػرة نسػػبة عمػػى يحتػػكم الػػذم الحجػػرم ال حػػـ احتػػراؽك  المعػػادف
 الهابية. العقارية لمممكية كبيرة أضرار تسبب ،(1)أخرل
 ال حػػـ احتػػراؽ عػػف ينػػتج الػػذم SO2 غػػاز ىػػك الحرااػػؽ دخػػاف عػػف ناشػػ  غػػاز أخطػػرك 
 الجػػك فػػ  الهػػاز ىػػذا نسػػبة بمهػػت إذا أنػػو كجػػد قػػدك  الكبريػػت، عمػػى حاكيػػةال المعػػادفك  الحجػػرم

 اإلصػابات ظيػكرك  شػجارلؤل العػاـ النمك تدىكر بينيا مف الت ك  السمب ، تتثيره يظير /مميكف8
   .(2)النبات أنسجة تكرماتك  المرضيةك  الحشرية

                                                           
(*)

ب المكاد اإلشعاعية ينتشر بكثرة ف  الدكؿ المتقدمة كالت  تنشط كثيرا ف  مجاؿ تجدر اإلشارة ىنا إلى أف التمكث بسب-
الطاقة النككية كصناعة األسمحة، ف  حيف أنو ف  دكؿ العالـ الثالث ينقص مثؿ ىذا النكع مف اإلشعاعات، كتبقى فقط آثار 

اإلشعاعات الطبيعية الككنية.

 (**)
ينتج سكا  عف حرااؽ الهابات ف  حد ذاتيا كالذم يمحؽ اضرارا بالكاانات  إف المقصكد بدخاف الحرااؽ ىك ذلؾ الذم-

الحية المتكاجدة ف  الهابة، أك الدخاف الناتج عف أفراف المصان  كالمناجـ.

(1)
، غػػاز كمكريػػد الييػػدركجيف، غػػاز كبريتيػػت الييػػدركجيف، SO2أىػػـ الهػػازات السػػامة الضػػارة بالممكيػػة الهابيػػة ىػػ : غػػاز -

SO3 ،CO2   فمكريػػد الييػػدركجيف، ككميػػا غػػازات تنبعػػث مػػف المصػػان ، أنظػػر فػػ  ذلػػؾ: عمػػ  محػػ  حسػػف الػػتبلؿ، المرجػػ
 =;8السابؽ، ص

(2)
 .<;8، صن سوالمرج  -
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 راتالسػػػػيا فييػػػػا بمػػػػا النقػػػػؿ مركبػػػػات ت ػػػػرز الوقــــل: مركبــــات دخــــان بســــبب التمــــوث /0
 فػػػ  سػػػيما التمػػػكث أسػػباب أكبػػػر مػػػف ىػػ ك  الجػػػك، فػػػ  غػػازاتك  (*)أدخنػػػة الطػػػااراتك  القطػػاراتك 

 المركبات. ىذه فييا تكثر الذم المدف
 مباشػرة بطريقػة تػؤثر سػامة،ك  مضػرة غػازات كميا المركبات ىذه عف تنتج الت  الهازاتو
 أكسػيد ثػان  غػاز اتالهػاز  ىذه بيف مف فنجد اإلنساف، عمى بالخصكصك  الحية الكاانات عمى

لػػىك  كبيػػرة تن سػػية أمػػراضإلػػى  يػػؤدم الػػذمك  الكربػػكف  الػػذم الكمػػكر غػػاز كػػذلؾك  ،(1)اإلختنػػاؽ ا 
 .البخارية القطارات ت رزه

 منيػػػػا البريػػػػة خاصػػػػة النقػػػػؿ كسػػػػااؿ مػػػػف المنبعثػػػػة األدخنػػػػةك  الهػػػػازات ىػػػػذه أف ىنػػػػا نشػػػير
 ذلػؾك  الهابيػة، مػبلؾاأل عمػى ضػرر أم تشػكؿ ال مضػى كقت ف  كانت القطاراتك  كالسيارات

 اآلف أمػػا الكيمػػكمترات، بعشػػرات قػػؿاأل عمػػى الهابػػات عػػف الحضػػريةك  السػػكانية التجمعػػات لبعػػد
 السػكانية لمكثافػة لػذلؾك  الهابية، مبلؾاأل عمى خطرا يشكؿ التمكث أنكاع مف النكع ىذا فتصب 
 الهابية. العقارية مبلؾاأل بمحاذاة المدف لتكس  قصكل ضركرة ثمة فتصبحت الكبيرة،

 الفرع الثالث:
 الغابية م كالتموث الماحض لأل

 الطبيعيػػة التركيبػػة عمػػى يػػؤثر الهابيػػة مبلؾبػػاأل المتكاجػػدة الميػػاه يصػػيب الػػذم التمػػكث إف
 الكقػكؼ سػنحاكؿ ثػـ مفك  الهابية، مبلؾلؤل المككنة العناصر عمى بالتبعيةك  ليا، ال يزيكلكجيةك 

   ثاويا(.) تصيبو الت  التمكث أشكاؿ ثـ ()أوال بالمياه المقصكد عمى

                                                           
(*)
ىذا النكع مف أنكاع التمكث البيا  قمما يؤثر عمى الممكية الهابية، كذلؾ راج  ألف مركبات النقؿ تمارس نشاطيا بنسبة -

كبر منيا ىك اإلنساف.ات الحضرية، كيككف المتضرر األكبيرة ف  العقار 

(1)
يتعدل الضرر الذم تسببو ىذه الممكثات الجكانب المرضػية كاالجتماعيػة، بػؿ يتعػداه إلػى الجكانػب االقتصػادية، إذ تشػير -

 مػػػف النػػػاتج المحمػػػ  لعػػػبلج %<@.7ف الدكلػػػة تصػػػرؼ أكثػػػر مػػػف أدراسػػػات صػػػادرة عػػػف المستشػػػ ى الجػػػامع  بنػػػ  مسػػػكس، 
 مراض الصدرية كالتن سية الت  يسببيا التمكث اليكاا  الحضرم، انظر:األ

 ABDELMAAJID Ramdhan, la politique de protection de l’environnement en Algérie : réalisation et 

échecs, Revue AL- wahat pour les études et les recherches, université de Ghardaia, section 13, 2011, 

P:2. 
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 أوال/ مفلوم المياه:
يعتبػػر المػػا  مػػكردا طبيعيػػا ضػػركريا لحيػػاة اإلنسػػاف ككػػؿ الكاانػػات الحيػػة، كيعػػد مػػكردا  

يػػػػػة كالسػػػػػياحية كالعمرانيػػػػػة، حيػػػػػث تقػػػػػـك عميػػػػػو جػػػػػؿ جتماعية كاالقتصػػػػػاداسػػػػػتراتيجيا لمتنميػػػػػة اال
 األنشطة االستراتيجية.

 غػاز مػ  األكسػجيف غػاز ت اعػؿ مػف ينػتج كيميػاا  مركػب ىػك التركيبة حيث مف الما و
 لػػوك  األرض، مقكمػػات مػػف تجعمػػو حيكيػػة كيمياايػػةك  فيزياايػػة بخصػػااص يتميػػزك  الييػػدركجيف،

   .(1)األرض مساحة مف %8< نسبة يهط ك  الطبيعة ف  ثابتة دكرة
 األنيػارك  الكديػافك  البحار ف  تتمثؿك  جكفيةأك  سطحية كانت سكا  المااية المكاد ددتتعك 

 .مناب  الطبيعيةالك  السبخاتك  البرؾك 
 بسػػبب جكدتيػاك  كفرتيػا حيػث مػػف ميػددة أضػحت يػاأنكاع اخػػتبلؼ عمػى الماايػة المػكاردك 
 مػػػف ىاامػػػة كميػػػات فينػػػاؾ الممكثػػػة، تسػػػتعماالاالك  األنشػػػطة عػػػدد تزايػػػد بسػػػببك  التسػػػيير سػػػك 
 الطبيعػػ  المجػػاؿ ىػػذا فػػ  يػػامن الػػتخمص يػػتـ التػػ  السػػاامة الصػػناعية الن ايػػاتك  العادمػػة الميػػاه

 .(2)الياـ الحيكمك 
 الحيكيػػةك  البيكلكجيػػةك  الكيمياايػػةك  الطبيعيػػة الصػػ ات فػػ  تهيػػر بتنػػو المػػا  تمػػكث يعػػرؼك 
 تسػػبب التػػ ك  الكيمياايػػةك  ال يزياايػػة تركيبتػػو عمػػى غريبػػة مػػكاد إضػػافة طريػػؽ عػػف المػػا  لعنصػػر
 .(3)لطبيعتو مخال ا طعماأك  لكناأك  ركاا  تكسبوك  تعكيره
 القػػػػػانكف بمكجػػػػػب فنظمػػػػػو الحيػػػػػكم، المجػػػػػاؿ بيػػػػػذا كثيػػػػػرا الجزااػػػػػرم المشػػػػػرع عنػػػػػ  لقػػػػػدك 

7</89
(4)

 در المػػكا سػػتعماؿال المطبقػػة المبػػادئك  القكاعػػد بمكجبػػو نظػػـ الػػذمك  بالميػػاه، المتعمػػؽ
 .(5)التمكث مف حمايتياك  تنميتيا،ك  تسييرىاك  المااية

                                                           
(1)

 .::حسكنة عبد الهن ، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .=>8اليادم مقداد، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 .7?عم  سعيداف، المرج  السابؽ، ص-
(4)

 .>977، لسنة 7=المتعمؽ بالمياه، جريدة رسمية عدد  >977/?7/;8المؤرخ ف   89/>7القانكف -
(5)

 ، مرج  سابؽ.89/>7كف مف القان 79ك 78أنظر نص المادة -
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 ثاويا/ أشكال التموث التض تصيب المياه:
الهابيػػة كثيػػرة كمتعػػددة، لػػذلؾ سػػنحاكؿ  مػػبلؾؿ تمػػكث الميػػاه المتكاجػػد ضػػمف األإف أشػػكا 

 إبراز ىذه األشكاؿ م  طبيعة الضرر الذم تمحقو بالممكية الهابية.
 اإلنسػاف معيػا يتعامػؿ التػ  ى  العذبة المياه الكيمياحية: بالمواد العذبة المياه تموث /0
 البحيػراتك  األكديػةك  األنيػار تحكييػا الت  لمياها ى ك  نظافتو،ك  طعاموك  شربو ف  مباشر بشكؿ

 مصػػػػادر تعتبػػػػر جكفيػػػػة عذبػػػػة ميػػػػاه ىنػػػػاؾ كػػػػذلؾك  السػػػػطحية، العذبػػػػة بالميػػػػاه يعػػػػرؼ مػػػػا ىػػػػكك 
   .(1)لئلنساف يةاحتياط
 تحتػكم الهابػات بعػضأف  نجد ف ننا ،(*)المياه بيذه الهابية العقارية مبلؾاأل عبلقة عفو
فك  بجانبيػػا تكػػكفأك  تقطعيػػا كديػػافك  أنيػػارأك  أحػػكاض،ك  ماايػػة بػػرؾ عمػػى  نػػادرا. ذلػػؾ كػػاف ا 

 جدا. كثيرة ى ك  عميو المطمةك  لمبحر المتاخمة الهابية مبلؾلؤل بالنسبة الحاؿ كذلؾك 
 بتكريػر الخاصػة األنشػطة بسػبب تكػكف قػد التػ ك  العذبػة الميػاه تمكيػث مصػادر تتعػدد فقد
 نجػد كمػا فتمكثيا، المياهإلى  الزيكت تتسرب حيث الهابات جانبإلى  المتكاجدة الن طك  البتركؿ

 تصػػػرفيا التػػػ  الهػػػازات طريػػػؽ عػػػف يكػػػكف (2)لمهابػػػات، المتاخمػػػة لمميػػػاه الكيميػػػاا  التمػػػكث أف
 سيكلة. بكؿ الما إلى  تنتقؿ كمياك  المخصبات،ك  المبيداتك  المصان 

 التػ أك  الهابيػة مػبلؾلؤل المتاخمػة الميػاه تمكيػث فػ  (3)الحمضػية األمطػار تتسبب كذلؾ
 آالؼ متم ػة السػبعينات سػنكات فػ  ضػخمة بيايػة مشػكبلت االمطػار ىػذه سػببت لقػدك  تتخمميػا،
 اإلسكندنافية. الدكؿ ف  الهابات مف اليكتارات

                                                           
(1)

 .9?عم  سعيداف، المرج  السابؽ، ص-
(*)
ىناؾ الكثير مف المناب  المااية العذبة، سكا  المستهمة مف طرؼ الخكاص المستثمريف أك غير المستهمة، كالت  تستعمؿ -

ة ىذه المناب  مف التمكث ف  الشرب تنب  مف كسط الهابات، سيما الهابات ذات المستكل المرت   الجبم ، كال شؾ أف حماي
يعتبر أمرا حتميا الرتباطو المباشر بصحة اإلنساف.

(2)
 .=?، صالسابؽ الذكرالمرج   عم  سعيداف،-

(3)
المطر الحمض  ىك مطػر أك أم نػكع مػف اليطػكؿ يحتػكم عمػى أحمػاض، كليػا تػتثيرات مػدمرة عمػى النباتػات كاألشػجار -

كالكبريت الناتجة عف األنشػطة البشػرية كالتػ  تت اعػؿ فػ  الجػك لتكػّكف  لنيتركجيفكالحيكانات. معظميا تتككف بسبب مركبات ا
األحمػػػاض، كفػػػ  السػػػنكات األخيػػػرة لجػػػات الكثيػػػر مػػػف الحككمػػػات لكضػػػ  قػػػكانيف لمحػػػد مػػػف ىػػػذه الظػػػاىرة، مػػػتخكذ مػػػف مكقػػػ  

 https://ar.wikipedia.orgكيكيبيديا: 



 انغابية انعقارية همهكيةن احلماية انىقائية  انباب األول 
 

115 

 أكثػر مػف لمبحػر الكيميػاا  التمػكث يعػد الغابيـة: م كلأل المتاخمة البحر مياه تموث /0
 مجمػػكع مػػف %7< الممكثػػات ىػػذه جػػـح يتجػػاكز إذ ،كأخطػػره تػػتثيرا شػػيكعا البياػػ  التمػػكث أنػػكاع

 .(1)البياة ممكثات
 الضػػرر يكػػكف فقػػد لمبحػػر، مجػػاكرةك  متاخمػػة الهابيػػة العقػػارات مػػف كثيػػر تكجػػد أنػػو بمػػاو
 إلى: التمكث ىذا أسباب ترج ك  مباشرا، التمكث بسبب يصيبيا الذم

ك أ مباشػرة البحػر فػ  ت ريهيػا طريػؽ عػف سػكا  ذلػؾك  البتػركؿ، بزيكتك  بالن ط التمكث -
 أنابيػب طريؽ عف يتسرب أف نادرة حاالت ف ك  يمكف كما الس ف،ك  بالباخرات نقميا طريؽ عف
 البحار. أعماؽ ف  النقؿ

 التػ  المػكادك  الهارقة، الس ف حطاـك  كالقمامة الصمبة الن ايات رم  عف الناتج التمكث -
 .(2)غيرىاك  الصح  الصرؼ شبكات فضبلتك  تحمميا، عف تنتج

إلػى  الجػكم ال ضػا  مػف الممكثػات انتقػاؿ نتيجػة الجػك طريػؽ عػف ةالبحريػ البياػة تمكث -
 .(3)آن ا إليو اإلشارة تمت الت ك  البحرية البياة

 العذبػػة بالميػػاه الخػػاص سػػكا  عامػػة بصػػ ة المػػاا  التمػػكث أضػػرار أف خيػػراأل فػػ  نشػػيرك 
 الحيػكم ا ال ضػ تعتبػر الميػاه أف اعتبػارب الهابيػة مػبلؾاأل عمى مباشرة بطريقة يؤثر البحارأك 
 الهابية. مبلؾاأل ف  المكجكدة الحيكاناتك  النباتات منو تعيش الذم

 المطمب الثالث:

 الغابية م كاأ البيحض التموث من الوقاية سبل

 البياػ  التمػكث مظػاىرك  البياػ  التمػكث ماىيػةإلػى  السػابقيف المطمبػيف فػ  تطرقنػا أف بعد
 المشػرع أقرىػا التػ  الكقاية القانكنية آلياتك  سبؿ إبراز المطمب ىذا خبلؿ مف سنحاكؿ الهاب ،
 التمكث. مف الهابية العقارية مبلؾاأل حماية ألجؿ الجزاارم

                                                           
(1)

 .:@عم  سعيداف، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .?;حميدة، المرج  السابؽ، صحسف -
(3)

 مف ىذه األطركحة. 887-@87راج  الص حة -
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 ذات األخػػػرل القػػػكانيفأك  البياػػػة قػػػانكف خػػػبلؿ مػػػف سػػػكا  الجزااػػػرم المشػػػرع كضػػػ  فمقػػػد
 مػػػف الهابيػػػة مػػػبلؾاأل كقايػػػة ألجػػػؿ المؤسسػػػاتيةك  القانكنيػػػة اآلليػػػات مػػػف مجمكعػػػة بػػػو، الصػػػمة

 بياة. أبعاد ليا الت  تمؾ سيما تصيبيا قد الت  األضرار تمؼمخ
 كضػػعيا التػػ  القانكنيػػة الكقايػػة آليػػات إبػػراز المطمػػب ىػػذا خػػبلؿ مػػف سػػتحاكؿ ذلػػؾ ألجػػؿ

 التػ  القبميػة الدراسػاتك  التقنيػة اآلليػات خػبلؿ مػف ذلػؾك  الهابيػة، مػبلؾاأل عمػى ح اظػا المشرع
 الفــرع) فػػ  ذلػػؾك  الهابيػػة بالبياػػة تضػػر قػػد التػػ  المشػػاري  بعػػض تجسػػيد قبػػؿ اإلدارة ت رضػػيا
 مػػػن  فػػػ  اإلدارة صػػػبلحية فػػػ  المتمثػػػؿك  البياػػػة مجػػػاؿ فػػػ  اإلدارم الضػػػبط ت عيػػػؿ ثػػػـ (اأول
ــرع) فػػ  ذلػػؾك  الهابيػػة بالبياػػة تمػػس قػػد التػػ  المجػػاالت فػػ  سػػتثماراالك  سػػتهبلؿاال رخػػص  الف
 ممارسػػػة لتح يػػػز أجػػػؿ مػػػف ع ػػػا اإل بػػػاألخصك  البيايػػػة الجبايػػػة نظػػػاـإلػػػى  باإلضػػػافة (،الثـــاوض
 (.الثالث الفرع) ف  ذلؾك  بالبياة الصديقة األنشطة بعض

 :اأولالفرع 
 الدراسات التقوية المتعمقة بالبيحة

 الهابيػة البياػةك  عامة بص ة البياة تصيب الت ك  ياأنكاع مختمؼ عمى البياية األضرار إف
 نػػاتج الهالػػب فػػ  يكػػكف المػػاا أك  ا اليػػكاأك  الترابػػ  فػػالتمكث تقنػػ ، طػػاب  ليػػا خاصػػة بصػػ ة
 البياية. لممككنات الطبيعة التشكيمة عف غريبة كيميااية مكادأك  أمراض عف

 ب عػػػػػداد المكم ػػػػة التقنيػػػػػة اإلداريػػػػة لمجيػػػػات أككػػػػػؿ قػػػػد الجزااػػػػرم المشػػػػػرع أف نجػػػػد لػػػػذلؾ
 محػؿ عالمشػرك  تػتثير مػدل دراسػة ف  تتمثؿ مسبقة تقنية دراسات إعداد ميمة البياية الدراسات

 عامػػة، بصػػ ة حػػدكثيا الممكػػف األخطػػارك  العمرانيػػة التيياػػة عمػػىك  البياػػة عمػػى التجسػػيد طمػػب
 عمػى ضػررا تشكؿ قد الت  لممشاري  المتكقعة البياة التتثيرات دراسة اإلدارة عمى فرض كذلؾك 

 بالبياػػة الصػػمة ذات لممشػػاري  المسػػبقة التقنيػػة الدراسػػات ال ػػرع ىػػذا فػػ  سػػنتناكؿ لػػذلؾ البياػػة.
 (ثاوياالبياة) عمى التتثير دراسات ثـ (أوال)
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 :(1)أوال/ الدراسات التقوية المسبقة لممشاريع ذات الصمة بالبيحة الغابية
لقػػد اسػػتحدثت عمػػى مسػػتكل مختمػػؼ القطاعػػات لجػػاف كىياػػات تقنيػػة استشػػارية متمركػػزة  

البلزمػػػة  رةاالستشػػػاعمػػػى مسػػػتكل الجيػػػات الكصػػػية الكزاريػػػة، تيػػػدؼ إلػػػى إبػػػدا  الػػػرأم كتقػػػديـ 
 ى :ك  ت العبلقة بالبياة،األعماؿ ذابخصكص بعض المشاري  ك 

 بمػػػكاد خاصػػػة(2) استشػػػارم طػػػاب  ذات لجنػػػة بال بلحػػػة المكمػػػؼ الػػػكزير لػػػدل تتسسػػػت /0أوال 
 الزراعػػة فػػ  المسػػتعممة النباتيػػة الصػػحة بمػػكاد خاصػػة تقػػارير تقػػديـ ميمتيػػا النباتيػػة، الصػػحة
 لمجيػػػػة يكػػػكف ثػػػػـ مػػػفك  ،(3)يااسػػػػتعمالأك  تكزيعيػػػاأك  ااسػػػػتردادىأك  صػػػنعيا ناحيػػػػة مػػػف سػػػكا 

  رفضو.أك  المشركع عمى المكافقة تقرير الكصية
 التػػػ ك  الضػػػركرية المػػػكاد أىػػػـ بػػػيف مػػػف لمزراعػػػة، المكجيػػػة النباتيػػػة الصػػػحة مػػػكاد تعتبػػػرك 
 إلػى التشػجير عمميات أثنا  بالهابات المكم ة اإلدارة تمجت إذ الهاب ، المجاؿ ف  أيضا تستخدـ
 العمميػػػة، ىػػػذه فػػػ  ياسػػػتعمالال الم قػػػكدة الشػػػتبلتك  النباتػػػاتأك  األغػػػراس أنػػػكاع بعػػػض اسػػػتراد

 .(4)ضرر ألم ادر ن  البلزمة التقنية الدراسات إلجرا  منيا عينات تمرر أف يجب بذلؾك 
 طريػػػؽ عػػػف الزراعػػػ ، سػػػتعماؿباال الخاصػػػة النباتيػػػة المػػػكاد مراقبػػػة المجنػػػة ىػػػذه ميمػػػةك 

 فيزياايػػػة اختبػػػاراتك  تحاليػػػؿ بػػػ جراايـ ذلػػػؾك  المجػػػاؿ، ىػػػذا فػػػ  صصػػػيفمتخ تقنيػػػيفك  ميندسػػػيف
 .(5)بيكلكجيةك  كيمياايةك 

                                                           
(1)

الهابيػػػة، دكف  العقاريػػػة سػػػنتناكؿ فػػػ  ىػػػذا العنصػػػر الدراسػػػات التقنيػػػة المسػػػبقة الخاصػػػة بالمشػػػاري  ذات العبلقػػػة بالممكيػػػة-
 الخكض ف  بقية المجاالت األخرل لكثرتيا كتعددىا.

(2)
 المتعمؽ بالصحة النباتية. مرج  سابؽ. <8/<?قانكف مف ال <:أنظر نص المادة -

(3)
مجمػة الم كػر، كميػة الحقػكؽ كالعمػـك السياسػية، جامعػة  "،حماية البيحة فض التشريع اليزاحـريمكسى نكرة، مقاؿ بعنػكاف: "-

 .;8، ص>978، سنة 89بسكرة، العدد 

(4)
 ، مرج  سابؽ الذكر.<8/<?مف القانكف  ;:أنظر نص المادة -

(5)
 .القانكفن س  مف @;أنظر نص المادة -
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 أبحػاثك  دراسػاتك  ميدانيػة تحقيقػات إجػرا  ب لزاميػة المجنة ىذه الجزاارم المشرع ألـز كما
 ،(*)لمدكلػػة التابعػػةأك  الخاصػػة الممكيػػات فػػ  سػػكا  (1)الضػػارة األجسػػاـك  النباتػػات حػػكؿ مخبريػػة

 .(2)باستاصاليا المالكة الجية رأم م 
 القػػانكف إطػػار فػػ  الهابيػػةالعقاريػػة  مػػبلؾلؤل (3)اسػػتهبلؿ كػػؿ أفإلػػى  ىنػػا اإلشػػارة تجػػدرك 

 بمكافقػة يػتـ إف البػد ،(4)تحكيميػاك  الهابيػة شػجاراألك  النباتػات فػ  سػتثمارباال الخاصك  89/;?
   .(5)بتصديرىا األمر تعمؽ إذا سيما النباتية بالصحة الخاصة المجنة
 المكمػػػؼ الػػػكزير لػػػدل أخػػػرييف لجنتػػػيف النباتيػػػة الصػػػحة لجنػػػة جانػػػبإلػػػى  أيضػػػا تكجػػػد /2أوال

 بمجنػػة الثانيػػةك  النباتيػػة نػػكاعاأل عمػػى لمتصػػديؽ التقنيػػة بالمجنػػة ىاألكلػػ المجنػػة تسػػمى بالهابػػات،
 .(6)الشتااؿك  البذكر

 ،(7)زراعيػػػةال النباتػػػات لسػػػبلالت قاامػػػة يضػػػـ رسػػػم  فيػػػرس ال بلحػػػة كزيػػػر لػػػدل ينشػػػت إذ
 فييػػػا نجحػػػت التػػػ  القاامػػػة تضػػػـ "أ" القاامػػػة ،(8)"بك  أ " قػػػاامتيفإلػػػى  ال يػػػرس ىػػػذا يصػػػنؼك 

                                                           
(1)

  حالػػة كركد تقػػارير عػػف المجنػػة الخاصػػة بالصػػحة النباتيػػة بكجػػكد نباتػػات مريضػػة أك ضػػارة، تصػػدر أكامػػر لممبلكػػيف فػػ-
ال سيتـ استاصاليا تمقاايا، انظر نص المادة أباستاصاليا ف    ، مرج  سابؽ.<8/<?القانكف مف  :/@9قرب اآلجاؿ، كا 

(*)
دراسات الت  تقـك بيا المجنة الخاصة بالصحة النباتية تمارس عمى األمبلؾ الكطنية كالهابات كالت  تعتبػر الميػداف إف ال-

الخصػػب بامتيػػاز، كذلػػؾ لكثػػرة كتنػػكع النباتػػات البريػػة، كمػػا تمػػارس أيضػػا عمػػى االراضػػ  التابعػػة لمخػػكاص كالتػػ  تحتػػكم عمػػى 
االغراس كاألشجار كالنباتات.

(2)
 .مف ن س القانكف @9ك <9مادة انظر نص ال-

(3)
 ، مرج  سابؽ.منو =;ك >;سيما نص المكاد  89/;?يتـ استهبلؿ األمبلؾ الهابية كفقا ألحكاـ القانكف -

(4)
يػتـ اسػتعماؿ الكثيػػر أنػكاع األشػجار كالنباتػػات الهابيػة فػ  صػػناعة األدكيػة كمستحضػرات التجميػػؿ كاألدكيػة البديمػة كالتػػ  -

 . >8راج  ف  ذلؾ: محمد عبد الظاىر حسيف، المرج  السابؽ، ص القت نجاحا باىرا،
(5)

 ، مرج  سابؽ.<8/<?مف القانكف  :9أنظر نص المادة -
(6)

يقصد بالبذكر كالشتااؿ كؿ البذكر كالنباتات الكاممة أك جز  منيا الممكف استعمالو ف  اإلنتاج الزراع  أك التكػاثر كالتػ  -
المتعمػػؽ  >79/977/@7المػػؤرخ فػػ   :7/>7مػػف القػػانكف  :اتيػػة كالصػػحية، أنظػػر نػػص المػػادة يس التقنيػػة النبيتسػػتجيب لممقػػا

 .>977، لسنة 88بالبذكر كالشااؿ كحماية الصحة النباتية، جريدة رسمية عدد
(7)

المتعمؽ بالتنظيـ الخاص بالبذكر كالشتااؿ، جريدة  :@@88/8/:9المؤرخ ف  ;?9/:@مف المرسـك  <أنظر نص المادة -
 .:@@8، لسنة ?<ية عدد رسم

(8)
. 88أنظر نص المادة -  مف ن س المرسـك
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 عمييػػػا تنطبػػػؽ ال التػػػ  ىػػػ  "ب" القاامػػػةك  التصػػػديؽ لجنػػػة قبػػػؿ مػػػف المقامػػػة التجػػػارب مختمػػػؼ
  .(1)زراعية فاادة ليا لكفك  الشركط
 الشػػتااؿك  البػػذكر تسػػكيؽك  نتػػاجإ تنظػػيـ مياميػػا فمػػف (2)الشػػتااؿك  البػػذكر لمجنػػة بالنسػػبةك 

 ب نتاجيػػػػػا الخاصػػػػػة التقنيػػػػػة األنظمػػػػػة مشػػػػػاري  اقتػػػػػراحك  بنشػػػػػاطيا الخاصػػػػػة المقػػػػػاييس ضػػػػػبطك 
   تسكيقيا.ك 

 االقتػػػراح فػػػ  ال بلحػػػة، لػػػكزير التابعػػػة التقنيػػػة المجػػػاف لجميػػػ  الرايسػػػ  الػػػدكر ينحصػػػرك 
إلػػػى  دكرىػػػا جػػػاكزيت كالشػػػتااؿ لمبػػػذكر الكطنيػػػة المجنػػػة كخاصػػػة بعضػػػيا أف غيػػػر كاالستشػػػارة،

 .(3)يةاقتصادك  تنظيمية إجرا ات كاقتراح البرامج كتصكر التنسيؽ
 مكػاف تعتبػر إذ الهابيػة، العقاريػة بالممكيػة مباشػرة عبلقػة (4)لممشػاتؿ فػ ف معمـك ىك كماك 
 الهػرس إعػادة أجػؿ مػف الهابػاتإلػى  المكجيػة الشجريةك  النباتية األصناؼ تكاثرك  تربيةك  إنتاج

 التشجير.ك 
 الهابيػة العقارية لمممكية كبيرة خدمة تقدـ المجاف ىذه قبؿ مف القبمية الدراسات ف ف يوعمك 

 العمػػؿ صػػميـ مػػف ىػكك  فييػػا، تكػػاثرهك  ليػا نقمػػو سػػيتـ نبػات  نػػكع كػػؿ فحػصك  مراقبػػة طريػػؽ عػف
 الهابية. مبلؾلؤل القبم  الكقاا 

 ثاويا/ دراسات التأثير عمى البيحة:
عمم وفن تعمـل بـالمولج العممـض : اسات التتثير عمى أنيػاعرؼ ال قيو كيمياـ كينيدم در  
 .(5)يل معرفة التوبؤات وتقييم التأثيرات البيحية ومشاركتلا فض عمميات التومية"من أ

                                                           
(1)

لمجنة التصديؽ عمى األنكاع مياـ تقنية متعددة، في  تقػـك بدراسػة كػؿ أنػكاع البػذكر كالشػتااؿ المكجػكدة فػ  القاامػة لػدل -
مة كػػػؿ نػػكع كتميػػػزه عػػػف غيػػػره الػػكزير المكمػػػؼ بال بلحػػػة، كقبػػػؿ إجػػرا  التصػػػنيؼ الخػػػاص بالقػػػاامتيف أ كب تقػػـك بتحديػػػد فصػػػي

كتجانسو كاستقراره كما ينطكم عميو مف فاادة كقيمة زراعية، كينبه  كجكبا تجريبو ف  عدة مكاقػ  متهيػرة المنػاخ، أنظػر نػص 
. >8المادة   مف ن س المرسـك

(2)
 ، مرج  سابؽ.;?9/:@ مف المرسـك =:أنظر نص المادة -

(3)
 .9?8كناس يحى، المرج  السابؽ، ص-

(4)
 . 8?عم  مح  حسف التبلؿ، المرج  السابؽ، ص-

(5)
 .=:8ساي  تركية، المرج  السابؽ، صمشار إليو ف : -
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 البياػة عمػى المشػاري  بعػض تػتثير مدل حكؿ اإلدارة تجرييا الت  القبمية الدراسات تعتبر
 مػػف الهابيػػة مػػبلؾاأل حمايػػة يمكػػف اإلجػػرا  يػػذافب الهابيػػة، مػػبلؾلؤل الكقاايػػة اآلليػػات قبيػػؿ مػػف
 إلييا. السمبية آثارىا تمتدأك  بجكارىا تنشت قد مشاري  أم تتثير

 مػػػ  المشػػػركع عػػػرض كيمػػػـز أثرىػػػا، لتقيػػػيـ مسػػػبقا تخضػػػ  المشػػػاري  أف بػػػذلؾ المقصػػػكدك 
 عػػػرضك  الثقػػػاف  التػػػراث عمػػػىك  البياػػػة، عمػػػى تػػػتثيره مػػػدلك  لممكقػػػ ك  األصػػػمية لمحالػػػة كصػػػؼ

زالةك  التخ يؼ مف تسم  الت  ابيرلمتد  .(1)أمكف إف الضرر ا 
أك  عمميػة كسػيمة فيػ  التقنيةك  العممية بخاصيتيا البياة عمى التتثير مدل دراسات فتتميز

 .(2)البياة عمى محؿ التجسيد لممشركع السمبية اآلثار مختمؼ لقياس عممية شبو
 المرسػػػػػـك بمكجػػػػػب لبياػػػػػةا عمػػػػػى التػػػػػتثير دراسػػػػػات مسػػػػػتلة الجزااػػػػػرم المشػػػػػرع نظػػػػػـ لقػػػػػدك 

@7/(3)
 87/:7 البياػػة قػػانكف صػػدكر بعػػد ثػػـ البياػػة، عمػػى التػػتثير مػػدل بدراسػػات المتعمػػؽ ?<

(4)/<7 المرسـكإلى  البياة عمى التتثير مدل دراسة تنظيـ مستلة أحاؿ
8;<.  

 التنميػة مشػاري  كػؿ التػتثير لمػكجزك  التتثير لدراسة المشاري  خضكع المشرع اشترط لقدك 
 تػؤثر التػ  التيياػةك  البنػا  بػرامجك  األعمػاؿ كػؿك  األخػرل، ال نيػة األعمػاؿك  المنشااتك  كؿاليياك 

 كال ضػػا ات األكسػػاط عمػػى السػػيما البياػػة، عمػػى الحقػػاأك  فػػكرا مباشػػرة غيػػرأك  مباشػػرة بصػػ ة
   .(5)اإليككلكجية التكازناتك  الطبيعية
 عمػػػػى تػػػػؤثر التػػػػ   المشػػػػاري عمػػػػى التركيػػػػز حػػػػاكؿ الجزااػػػػرم المشػػػػرع أف ىنػػػػا المبلحػػػػظك 

 الهابيػػةالعقاريػػة  مػػبلؾاأل تعتبػػر التػػ ك  اإليككلكجيػػة، التكازنػػاتك  الطبيعيػػة ال ضػػا اتك  األكسػػاط

                                                           
(1)

بػف احمػد عبػد المػنعـ، الكسػااؿ القانكنيػة اإلداريػة لحمايػة البياػػة، رسػالة دكتػكراه، تخصػص قػانكف عػاـ، كميػة الحقػكؽ بػػف -
 .;@ص، @977/?977عكنكف، جامعة بف يكسؼ بف خدة، الجزاار، 

(2)
 .>?8كناس يحى، المرج  السابؽ، -

(3)
 .7@@8، لسنة 87المتعمؽ بدراسات مدل التتثير، جريدة رسمية عدد  <79/977/<9المؤرخ ف   ?</7@المرسـك -

(4)
المحػػدد لمجػػاؿ تطبيػػؽ كمحتػػكل ككي يػػة المصػػادقة عمػػى دراسػػة كمػػكجز  <977/>7/@8المػػؤرخ فػػ   >;8/<7المرسػػـك -

 .<977، لسنة ;: ة، جريدة رسمية عددالتتثير عمى البيا
(5)

 ، مرج  سابؽ.87/:7مف القانكف  >8أنظر نص المادة -
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 عمػػى كالهابػػات الطبيعيػػة االكسػػاط ىػػذه احتػػكا  فػػ  يتجمػػى ذلػػؾ فػػ  السػػببك  بامتيػػاز، إحػػداىا
يككلكج ك  حيكان ك  نبات  تنكع  الحماية. ىذا مثؿ فرض يستكجب ا 

 أحػػػدىما المتهيػػػرات، مػػػف (1)صػػػن يف عمػػػى التػػػتثير مػػػدل لدراسػػػة التقنيػػػة القكاعػػػد كترتكػػػز
 الكسػػط تػػدرس التػػ  بػػالمتهيرات كاآلخػػر إنجػػازه، المزمػػ  بالمشػػركع المرتبطػػة بػػالمتهيرات يتعمػػؽ
 .(*)المشركع فيو سيقاـ الذم

 :(2)ى  مراحؿ : ب البياة عمى التتثير بمدل الخاصة الدراسات تمرك 
 المتعمقػة التقنيػةك  يةقتصػاداال البيانػات فحػص فػ  الشػركع فػ  ثؿتتمك  ىاألكل المرحمة /0

إلػػى  المشػػركع حاجػػة مػدل تحديػػد فػػ  ذلػؾ كرا  مػػف اليػػدؼ يكمػفك  ،(3)إنجػػازه المػػراد بالمشػركع
 التحميػػػؿ نػػػكعك  اتخػػػاذه الكاجػػػب اإلجػػػرا  نػػػكعك  المشػػػركع طبيعػػػة يحػػػدد ىنػػػاك  أكلػػػ  تقيمػػػ  إجػػػرا 
   .(4)المطمكب البيا 

 ،(**)المشػركع فيػو سػيقاـ الػذم الكسػط خصكصيات تحميؿ ف  تتمثؿك  يةالثان المرحمة /2
 ىػذا خصكصػيةإلػى  بالدراسػة المكم ػة الجيػة فتنظػر مثبل، ساحم  كسط ف  المشركع كاف ف ف

 مف: يتتلؼ أف البد كالذم الكسط،

                                                           
(1)

 .=?8يحى كناس، المرج  السابؽ، ص-
(*)
المكاد المستعممة  تتثيرمف خبلؿ ىذه الدراسات يتـ البحث ف  مستلتيف ىامتيف، ىما نكع المشركع محؿ اإلنجاز كمدل -

م  تجسيد المشركع فيو، فيحظر مثبل انجاز ز عنو ف  التمكث البيا ، ككذلؾ دراسة المكاف المفيو أك ال ضبلت الناتجة 
المصان  كالكرشات الم رزة لمكاد ضارة بالبياة ف  األكساط العمرانية أك االكساط الطبيعية كالهابات كالمحميات كغيرىا.

(2)
 87احب المشػركع لػدل الػكال  المخػتص إقميمػا عمػى يكض  ممؼ المشػركع مكضػكع دراسػة التػتثيرات البيايػة مػف قبػؿ صػ-

نسخ، لت حصو بعد ذلؾ المصال  المكم ة بالبياة، كيقرر الػكال  بعػد ذلػؾ فػت  تحقيػؽ عمػكم  بعػد ال حػص األكلػ  ، كيسػم  
 ، مرج  سابؽ.>;8/<7مف المرسـك  ?7ك <7يو حكؿ المشركع، نظر نص المادة ألكؿ شخص طبيع  أك معنكم إبدا  ر 

(3)
 .=?8، ص الذكر ى كناس، المرج  السابؽيح-

(4)
 .:>8حسكنة عبد الهن ، المرج  السابؽ، ص-
(**)
الهابية، فاإلدارة تراقب  العقارية تعتبر ىذه المرحمة مف أىـ المراحؿ فيما يتعمؽ بالمشاري  الخاصة باستهبلؿ األمبلؾ-

سيما ما يتعمؽ بالمكاد الت  تستعمؿ ف  المشركع،  كتتتكد مف مدل تكافؽ طبيعة المشركع م  خصكصية األمبلؾ الهابية،
كالمكاد الطاقكية كسريعة االشتعاؿ كالت  تشكؿ خطرا عمى األمبلؾ الهابية، فينا يمكف لئلدارة إفادة اليياات الكصية بتقارير 

تبرز فييا خطكرة المشركع عمى البياة الهابية.
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 كميػػػاه كتربػػػة ىػػػكا  مػػػف مسػػػتقبمة أكسػػػاط مػػػف عميػػػو يشػػػتمؿ كمػػػا قػػػارم  طبيعػػػ  كسػػػط -
 كنباتات. حيكاناتك  باطنيةأك  سطحية

 الرطبػػة السػػاحمية المنػػاطؽ خصكصػػيات مػػف عميػػو يشػػتمؿ كمػػا طبيعػػ   بحػػرم كسػػط -
 .(1)كالض اؼ التمية األكساطك  كالسكاحؿ
 التقنيػػػة البيانػػػات ب حػػػص ىاألكلػػػ المرحمػػػة عناصػػػر دمػػػج فػػػ  تتمثػػػؿك  الثالثػػػة المرحمػػػة /0

 عناصػػػر ثػػػـ تقنيػػػة، اسػػػةلدر  فعػػػبل يحتػػػاج المشػػػركع كػػػاف أذا مػػػا تحديػػػدك  لممشػػػركع يةقتصػػػاداالك 
 عمػػػػى تػػػػكافره مػػػػدلك  المشػػػػارع فيػػػػو سػػػػيقاـ الػػػػذم الكسػػػػط تحديػػػػد فػػػػ  المتمثمػػػػةك  الثانيػػػػة المرحمػػػػة
 المعنػ  تبميػ ك  (2)الػرفضأك  المكافقػة تقريػر يػتـ خيراأل ف ك  المشركع، يحتاجيا الت  العناصر

 .(3)بذلؾ
 الفرع الثاوض:

 س بالبيحة الغابيةفض المياالت التض قد تم ستثمارواال ستغ لرخص اال
 مسػػبقة حمايػػة مػػف تحققػػو لمػػا اإلدارم الضػػبط كسػػااؿ أىػػـ مػػف اإلداريػػة صخيار التػػ تعتبػػر

 أشػػهاؿك  الصػػناعية المشػػاري  سػػيما البياػػة، عمػػى الخطػػرة المشػػاري  تشػػييد مػػف الهابيػػة مػػبلؾلؤل
 بػػػػػالتنكع المسػػػػاسك  الطبيعيػػػػة المػػػػكارد اسػػػػتنزاؼ بالهالػػػػػ فػػػػ  تػػػػؤدم كالتػػػػ  ،العمرانػػػػ  النشػػػػاط

 البيكلكج .
 المنشػػػػاات اسػػػػتهبلؿب اإلداريػػػػة التػػػػراخيص ال ػػػػرع ىػػػػذا خػػػػبلؿ مػػػػف سػػػػنتناكؿ ؾذلػػػػ عمػػػػىك 

 ثاويا(.الن ايات) بتسيير المتعمقة اإلدارية التراخيص ثـ (والأ) المصن ة

                                                           
(1)

 .=?8يحى كناس، المرج  السابؽ، ص-
(2)

مػػف المرسػػـك  ?8كال  المخػػتص إقميميػػا بػػ ببلغ المعنػػ  بػػالقرار المتخػػذ سػػكا  قبػػكال أك رفضػػا، انظػػر نػػص المػػادة يقػػـك الػػ-
 ، مرج  سابؽ.>;8/<7

(3)
فػػ  الحالػػة التػػ  تكػػكف فييػػا التقػػارير الخاصػػة بدراسػػات التػػتثيرات سػػمبية، يجػػكز لممعنػػ    باإلضػػافة إلػػى طػػرؽ الطعػػف -

 . س المرسـكنمف  @8دل الكزير المكمؼ بالبياة، انظر نص المادة القضااية  أف يقدـ طعنا إداريا ل
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 الموشحات المصوفة: استغ لأوال/ التراخيص اإلدارية ب
مػػػػف المرسػػػػـك  ;7 لقػػػػد عػػػػرؼ المشػػػػرع الجزااػػػػرم المنشػػػػاات المصػػػػن ة بمكجػػػػب المػػػػادة 

@?/::@
 تػوالصػناعية كالتػ  تسػبب مضػايقات كخطكر أك  عمى أنيا تمؾ المنشاات التجارية (1)

البياػة، ممػا يسػتكجب خضػكعيا لرقابػة خاصػة أك  النظافػةأك  الصػحةأك  عمى األمػف العمػكم 
 الدخاف كاالن جار كالركاا . أىميالمحد مف مخاطرىا كمضايقاتيا كالت  مف 

 التجاريػةأك  الكرشػاتك  كالمصػان  الصػناعية المنشػاات تمػؾ ىػ  إذا صن ةالم فالمنشاات
 مػا بسػبب العمكميػة، الصحةأك  العمكم  االمف عمى خطرا تشكؿ الت ك  المحبلت،ك  كاألسكاؽ

 البياة. عمى تؤثر غازاتك  دخنةأك  ركاا  مف ت رزه
 عػػػف تنشػػػت التػػػ  المضػػػارك  األخطػػػار بحسػػػبك  أىميتيػػػا بحسػػػب المنشػػػاات ىػػػذه تخضػػػ و
 المجمػػػس راػػيس مػػفأك  الػػكال  مػػفأك  بالبياػػة المكمػػؼ الػػكزير مػػف إمػػا رخصػػةإلػػى  يااسػػتهبلل
 ى : مراحؿ : ب المصن ة المنشاات استهبلؿ رخصة تسمـ مراحؿ تمرك  ،(2)البمدم الشعب 
 اسػػػتهبلؿ رخصػػػة الستصػػػدار الطمػػػب تقػػػديـ قبػػػؿ البيحـــض: التقيـــيم دراســـات إعـــداد /0

 أعػد قػد يكػكف الػذم البياػة عمػى بالتػتثير الخػاص الدراسة قريرت تقديـ يجب المصن ة المنشاات
 .(3)أيضا المجرل العمكم  التحقيؽ تقرير كذلؾك  سابقا،
 اسػتباق  إجػرا  ىػ  البياػ  التػتثير بدراسات الخاص التقرير مف اليدؼ أف القكؿ يمكفو

 مػا مػ  ىيتماشػ مسػعى ىػكك  حدكثػو عنػد آثػاره مػف التقمػيص األقؿ عمىأك  الضرر، كقكع لمن 
 (4) .صحيك  دقيؽ بشكؿ حكاموأل مراعاة تمت إذا المستدامة التنمية ت تضيو

                                                           
(1)

الخاص بالتنظيـ المطبؽ عمى المنشاة المصن ة كالمحدد لقاامتيا، المعدؿ  ?@@88/8/:7المؤرخ ف   @::/?@المرسـك -
 .?@@8، لسنة 9?كالمتمـ، جريدة رسمية عدد 

(2)
 ، مرج  سابؽ.87/:7مف القانكف  @8أنظر نص المادة -

(3)
الػذم يضػبط التنظػيـ المطبػؽ عمػى المؤسسػات  =977/>8/7:المؤرخ فػ   ?@8/=7مف المرسـك  >7أنظر نص المادة -

 .=977، لسنة <:المصن ة لحماية البياة، جريدة رسمية عدد 
(4)

 .9>يحى كناس، المرج  السابؽ، ص-
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 بعػدك  (1)البلزمػة بالكثػااؽ مرفػكؽ الممػؼ يػكدع المختصة: اليلات لدى الممف إيداع /2
 مكضػػكع المشػػركع تقيػػيـ عناصػػر تكػػكف أف يجػػب الجديػػدة اتسػػتثمار اال حالػػة فػػ ك  أكليػػة دراسػػة
 .(2)ستثماراال ترقيةك  المساىمةك  الصناعةك  بياةال إدارات بيف فيما تشاكر

صدارو  الممف دراسة مرحمة /0  مػف التتكػدك  الممػؼ دراسػة بعػد الـرفض:أو  المـو  قرار ا 
 ابيػػػ يقصػػػد ال التػػػ ك  ،المسػػػبقة المكافقػػػة إعطػػػا  يمكػػػف القانكنيػػػة الشػػػكمياتك  لمشػػػركط اسػػػتي ااو
نمػػاك  ،المصػػن ة المنشػػتة اسػػتهبلؿ رخصػػة  يتػػي  سػػتهبلؿباال التػػرخيص ىعمػػ سػػابؽ إجػػرا  ىػػ  ا 
 .(3)النشاطك  ستهبلؿاال ف  البد  دكفأك  البلزمة التيياة بتعماؿ يقـك أف المشركع لصاحب
 إيػػػداع تػػػاريخ مػػػف أشػػػير :7 مػػػدة غضػػػكف فػػػ  المعنػػػ إلػػػى  الرخصػػػة تسػػػمـ أف يجػػػبو
 .(4)المن  قرار مف بنسخة الكال  يبم ك  الطمب،

 يير الوفايات:ثاويا/ التراخيص اإلدارية المتعمقة بتس
تعتبر الن ايات مف أخطر األشػيا  المػؤثرة عمػى البياػة بصػ ة عامػة كعمػى البياػة الهابيػة  

 .(*)رةيبص ة خاصة، لما قد تحتكيو مف مكاد سامة كخط
 فيػػذا ،(5)"صــاحبلا عولــا يتخمــى مــادةأو  بقايــاأو  فضــالة :"أنيػػا عمػػى الن ايػػات تعػػرؼ

أك  فضػبلت مػف اإلنسػاف عنػو يتخمى ما كؿ عتبرىاي إذ لن ايات، مختصرك  مبسط جد التعريؼ
 بشتى أشكالو. ستيبلؾاال عممية بعد تككف خرلأ مكادأك  بقايا

                                                           
(1)

 بؽ.، مرج  سا?@8/=7مف المرسـك  =7أنظر نص المادة -
(2)

 .==بف احمد عبد المنعـ، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 .;9حسكنة عبد الهن ، المرج  السابؽ، ص-
(4)

 ، مرج  سابؽ.?@8/=7فقرة أخيرة مف المرسـك  =انظر نص المادة -
(*)
بمة لبلحتراؽ تحتكم الن ايات عمى مكاد عضكية قابمة لمتع ف كن ايات المطابخ كاألسكاؽ كدكرات المياه، كمكاد عضكية قا-

كاألكراؽ كالمنسكجات كالعظاـ، كمكاد عضكية مسببة لؤلمراض كال ضبلت الطبية كالعبلجية كمكاد كيميااية كالمبيدات 
.كالمعادف كغيرىا، ككميا مضرة بالبياة الهابية ميما كاف ص تيا صمبة أك ساامة أك غازية

(5)
 .<:9مقداد، المرج  السابؽ، صاليادم تعريؼ لم قيية جاكميف مكراف، مشار إليو ف : -
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@78/8 القػػانكف مػػ  :7 المػػادة نػػص بمكجػػب الن ايػػات الجزااػػرم المشػػرع عػػرؼ لقػػدو
(1) 

 مػادة كػؿ ىػ  أىػـ بصػ ةك  سػتعماؿاالك  التحكيػؿك  اإلنتػاج عمميػات عف الناتجة البقايا أنيا عمى
  .(2)إزالتوأك  منو بالتخمص المستيمؾ يقـك منتكجأك 

أك  المػػكاد اسػػتيبلؾ عػػف تنػػتج التػػ  ال ضػػبلتك  البقايػػا تمػػؾ ىػػ  الن ايػػات المشػػرع فػػاعتبر
 ينطبػؽ ثػـ مػفك  التصني ،ك  اإلنتاج عمميات عف ينتج ما كؿ كذلؾك  منيا، التخمصأك  تحكيميا

 اليػػكم  المنزلػػ  سػػتيبلؾاال عػػف ناتجػػةال البسػػيطة ال ضػػبلتك  المػػكاد عمػػى الن ايػػات مصػػطم 
 الكرشػػاتك  المصػػان  ت رزىػػا التػػ  الضػػخمة التصػػني ك  اإلنتػػاج فضػػبلت عمػػى كػػذلؾك  البسػػيط،

   غيرىما.ك 
 بتسػػريب الخاصػػة الجكانػػب كػػؿ المشػػرع نظػػـ فقػػد بيايػػة، أضػػرار مػػف ينػػتج قػػد مػػا لت ػػادمك 
 .@78/8 القانكف بمكجب تحكيمياك  نقمياك  الن ايات
 الخاصػػػػػة الن ايػػػػػات دكف (3)المنزليػػػػة الن ايػػػػػات رمػػػػ ك  تسػػػػػريب عمػػػػى ادراسػػػػػتن ستقتصػػػػرك 
 لػذلؾ تحكيميػا،أك  نقميػا مسػالة دكفك  الهابيػة مػبلؾاأل فػ  السػاامةأك  الصػمبة سػكا  ،(4)الخطرة
 حمايػة ألجػؿ المشػرع اعتمػدىا التػ  الكقاايػة القانكنيػة اآلليػات تحديد العنصر ىذا ف  سنتناكؿ
 المنزلية. الن ايات تسريبك  العشكاا  الرم  مف البياة

 أجػػؿ مػػف ذلػػؾك  العمكميػػة، السػػمطات أمػػاـ كبيػػرا تحػػديا ال ضػػبلتك  القمامػػة جمػػ  يشػػكؿ
 ميمػػة المشػػرع أككػػؿ قػػدك  ،(5)العامػػة الصػػحةك  العامػػة النظافػػة خصكصػػاك  البياػػة عمػػى الح ػػاظ

                                                           
(1)

زالتيا 89/89/9778المؤرخ ف   @78/8القانكف راج  -  ػ مرج  سابؽ.المتعمؽ بتسيير الن ايات كمراقبتيا كا 
(2)

 ن س القانكف.مف  :7أنظر نص المادة -
(3)

شابييا، الن ايػات اليامػدة، ، الن ايات المنزلية كما ةإلى: الن ايات الخاصة الخطر  @78/8تصنؼ الن ايات بحسب القانكف -
 ، مرج  سابؽ.@78/8القانكف مف  >7انظر نص المادة 

(4)
تخض  الن ايػات الخاصػة الخطػرة كالتػ  تتمثػؿ فػ  الن ايػات الصػناعية كالزراعيػة كالعبلجيػة إلػى إجػرا ات خاصػة مهػايرة -

منيػػػا كفػػػؽ إجػػػرا ات خاصػػػة كال ترمػػػى لتمػػػؾ الخاصػػػة بالن ايػػػات المنزليػػػة نظػػػرا لخطكرتيػػػا، لػػػذلؾ فتػػػتـ معالجتيػػػا كالػػػتخمص 
المحػػػدد لكي يػػػات نقمػػػؿ الن ايػػػات الخاصػػػة  ;89/977/;8المػػػؤرخ فػػػ   @7;/;7بالم رغػػػات العمكميػػػة، راجػػػ  نػػػص المرسػػػـك 

 .;977، لسنة 8?الخطرة، جريدة رسمية عدد 
(5)

 .:;9اليادم مقداد، المرج  السابؽ، ص-
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زالتيػػاك  مراقبتيػػاك  الن ايػػات تسػػيير  الن ايػػات رتسػػيي مسػػؤكلية عاتقيػػا عمػػى يقػػ  التػػ  ،(1)لمبمديػػة ا 
 الضػػػػخمة الن ايػػػػات بقيػػػػةك  المنزليػػػػة الن ايػػػػات تراقػػػػب التػػػػ  فيػػػػ  مراقبتيػػػػا،ك  نقميػػػػاك  (2)المنزليػػػػة
أك  ألشػػخاص العمميػػة ىػػذه شػػركط دفتػػر حسػػب تسػػند أف أيضػػا لمبمديػػة يمكػػف كمػػا ،(3)الخاصػػة
 .(4)خاصة مؤسسات
 القمامػػػةك  ليػػػةالمنز  الن ايػػات فػػػرزك  جمػػ  ألجػػػؿ (5)البمديػػػة فػػ  ممثمػػػة الدكلػػة تك ػػػؿ يعتبػػرك 

 خاصػػػةك  المحميػػػة السػػػمطات لػػػكع  األىميػػػة، فػػػ  غايػػػة مسػػػتلة ،(6)العمكميػػػة لمم رغػػػات نقميػػػاك 
 ماديػػةك  بشػػرية إمكانػػات مػػف ليػػا لمػػا كػػذلؾك  تسػػببو، قػػد الػػذم البياػػ ك  الصػػح  بالضػػرر البمديػػة

 .(7)ذلؾ ف 
 ذلػػػؾك  ة،تقميديػػػ تػػػزاؿ ال الجزااػػػر فػػػ  الن ايػػػات نقػػػؿك  معالجػػػة تقنيػػػات أف المبلحػػػظ أف إال
 األساسػ  مصػدرىا يرجػ  الت ك  البمديات، عمييا تتكفر الت  المحدكدة المادية اإلمكانات بسبب

                                                           
(1)

 سابؽ.، مرج  @78/8مف القانكف  9:ر نص المادة ظأن-
(2)

يضا ألنيا تمؾ الت  يتخمى عنيػا سػكاف المجمعػات الحضػرية، أيطمؽ عمى الن ايات المنزلية مصطم  الن ايات الحضرية -
 .8;9دم مقداد، المرج  السابؽ، صايأنظر ف  ذلؾ: ال

(3)
 >7ص المػادة الن ايات الضخمة الخاصة ى  ن ايات منزلية أيضا، لكػف ب عػؿ ضػخامتيا يصػعب جمعيػا كنقمياػػ انظػر نػ-

 .الذكر سابؽ مرج  ،@78/8مف القانكف 
(4)

 ن س القانكف.مف  ::أنظر نص المادة -
(5)

يعد مخطط بمدم لتسيير الن ايات كنقميا كمعالجتيا كتحديػد أمػاكف الت ريػ ، تحػت سػمطة راػيس المجمػس الشػعب  البمػدم، -
لبمدية كيكض  لمدة شير تحت تصرؼ المػكاطنيف كيككف مطابقا لممخطط الكالا  لمتيياة كيعمؽ ىذا المخطط لمدة شير ف  ا

جػػرا ات إعػػداد المخطػػط البمػػدم  <977/=7/7:المػػؤرخ فػػ   >97/<7م فيػػو، راجػػ  المرسػػـك أإلبػػدا  الػػر  المحػػدد لكي يػػات كا 
 .<977، لسنة :;لتسيير الن ايات المنزلية كما شابييا كمراجعتو كنشره، جريدة رسمية عدد 

(6)
مػاكف الم رغػات العمكميػة أالبمدية ف  إطار تن يذ المخطط البمدم لتسيير الن ايات القياـ بتحديػد مف المياـ الت  تقـك بيا -

"دور اليماعـــات المحميـــة كتيياتيػػػا كتنظي يػػػا الحتػػػكا  الن ايػػػات اليامػػػدة، راجػػػ  فػػػ  ذلػػػؾ: طاكسػػػ  فاطنػػػة، مقػػػاؿ بعنػػػكاف :
عدد الثان  الخاص بالبياة ، مجمة عممية محكمػة تصػدر "، مجمة جيؿ حقكؽ اإلنساف، الواإلقميمية فض المحافظة عمى البيحة

 . 8<، ص:978عف مركز جيؿ البحث العمم ، لبناف، 
(7)

نيا الح ػاظ عمػى البياػة، كمػف تي رض القانكف عمى جامع  القمامة كالمخم ات الصػمبة العديػد مػف االلتزامػات التػ  مػف شػ-
ة ياديؽ الحاكية لمقمامة مهمقة لتجنب سقكطيا كانبعاث الركاا  الكريف تككف الصنأبينيا نظافة الصناديؽ كسيارات القمامة، ك 

 .879كقات مناسبة، انظر ف  ذلؾ: سمير حامد الجماؿ، المرج  السابؽ، صأف يتـ النقؿ ف  أك 
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 ضػايمة تعتبر الت ك  الن ايات بسبب المعنكيةك  الطبيعية األشخاص عمى الم ركضة الرسـكإلى 
9779 المالية قانكف صدكر قبؿ ال ترة ف  خاصة جدا،

(*). 
 ت ريػ  لمهابػات العاـ النظاـ المتضمف 89/;? القانكف ببمكج الجزاارم المشرع من  قدك 
 .(2)الهابية مبلؾاأل داخؿ (1)الردـكك  األكساخ
 ىػك المنزلية الن ايات نقؿك  ب رز يتعمؽ ما ف  البياة تكاجيو إشكاؿ أكبر أف اأخير  نشيرك 
 أف إال المنزليػػػة، الن ايػػػات بتصػػػريؼ الخاصػػػة األمكنػػػة تحديػػػد فػػػرغـ فيػػػو، ت ػػػرغ الػػػذم المكػػػاف
 كسػطيا، فػ  تكػف لػـ إف الهابيػة العقاريػة مػبلؾاأل مػف بػالقرب تكػكف الهالػب فػ  أنيػا المبلحػظ

   حالتيا. يدىكرك  الهابية البياة عمى كثيرا يؤثر ما
 الفرع الثالث:

 وظام اليباية البيحة من ايل الحفاظ عميلا
 الح ػػاظ أجػؿ مػف الدكلػة إلييػا تمجػت التػ  الحديثػػة األنظمػة مػف البياػة الجبايػة نظػاـ يعتبػر

 بنسػػبك  أشػػكالو بكػػؿ البياػػ  التمػػكث فػػ  المتسػػببيف األشػػخاص عمػػى رسػػـك ب ػػرض البياػػة، عمػػى
 فػػ  المسػػاىمةك  لمبياػػة الصػػديقة األنشػػطة ألصػػحاب تح يزيػػة آليػػات ىنػػاؾ فأ كمػػا ،(3)مت اكتػػة
 البيا . التمكث مف التقميؿ
 مػف لمحػد ككسػيمة التح يزية ايةالجب ثـ )أوال( البياة الجباية م يـك ال رع ىذ ف  سنتناكؿك 
 )ثاويا( البياية األضرار

                                                           
(*)
دج سنكيا  77>ك 7>8عمى الرسـ الخاص بنقؿ القمامة المنزلية كالذم يتراكح بيف  :@@8نص قانكف المالية لسنة -
تهير  9779دج بالنسبة لممنشاات الصناعية، ف  حيف أنو كبعد صدكر قانكف المالية لسنة  9777ف أف يرف  إلى كيمك

دج سنكيا عف كؿ محؿ ذك  8777إلى  8777صب  الرسـ الم ركض ىك ما بيف أالكض  كرفعت الرسـك بشكؿ مناسب، إذ 
 777>اؿ مين  أك تجارم أك حرف ، كبيف دج سنكيا عف كؿ محؿ ذك استعم 87777ك 8777استعماؿ سكن ، كبيف 

دج سنكيا عف كؿ محؿ ذك  877777إلى  87777دج سنكيا عف كؿ أرض ميياة لمتخييـ كالمقطكرات، كبيف  97777ك
.استعماؿ صناع 

(1)
، إذ بالجكع إلى نص @78/8ىك الن ايات اليامدة بحسب القانكف  89/;?إف المقصكد باألكساخ كالردـك بحسب القانكف -

الوفايـات الواتيـة عـن المحـاير وعـن أعمـال البوـاد ف نو عػرؼ الن ايػات اليامػدة عمػى أنيػا:"  @78/8مف القانكف  >7المادة 
 ..."". اللدم

(2)
 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  ;9أنظر نص المادة -

(3)
- Abdelmadjid Ramdan, op, cit, p, 5. 
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 أوال/ مفلوم اليباية البيحة:
تعػػػرؼ الجبايػػػة البيايػػػة عمػػػى أنيػػػا إحػػػدل السياسػػػات الكطنيػػػة اليادفػػػة إلػػػى سػػػد الثهػػػرات  

 .  (1)ضريبة لمتمكثأك  رسـأك  كالنقااص عف طريؽ كض  تسعيرة
 ت رضػيا التػ  الرسػـكك  لضػراابا جمكعةم يضـ الذم اإلطار ىك البيا  الجباا  فالنظاـ

 أسػسإلػى  اسػتنادا تحديػدىا يػتـك  لمبياػة الممػكثيف المعنػكييفك  الطبيعيػيف األشػخاص عمػى الدكلة
 .(2)يةاجتماعك  فنيةك  يةاقتصاد
 األشػػخاص عمػػى ت ػػرض بيايػػة رسػػـكك  ضػػرااب فػػرضإلػػى  الجزااػػرم المشػػرع ذىػػب لقػػدك 
 ف : تتمثؿك  البياة عمى لمح اظ ككسيمة بيايا ضرارا تسبب الت  المعنكيةك  الطبيعية
 مخم ػػػات عمػػػى الرسػػػـك ىػػػذه ت ػػػرض المموثـــة: االوبعاثـــات عمـــى المفروضـــة الرســـوم /0
 األنشػػػػطة عمػػػػى الرسػػػػـ عمػػػػى يشػػػػتمؿك  ية،قتصػػػػاداالك  الصػػػػناعية لمكحػػػػدات اإلنتػػػػاج  النشػػػػاط
 الػذمك  (4)ع الصػنا المصػدر ذك الجػكم التمكث عمى التكميم  الرسـك  (3)لمبياة الممكثة الخطيرة
 يقتطػ  الػذم الكقكد عمى الرسـك  ضارة، أدخنةك  غازات منيا تنبعث الت  المصان  عمى ي رض

 .(5)نافطاؿ شركة لدف مف
 المنتجػػػات بعػػػض عمػػػى الرسػػػـك ىػػػذه ت ػػػرض الموتيـــات: عمـــى المفروضـــة الرســـوم /2

 األكيػػػػػاس عمػػػػػى الرسػػػػػـ تشػػػػػمؿك  بالبياػػػػػة، مضػػػػػرة مػػػػػكاد تككينيػػػػػا فػػػػػ  يػػػػػدخؿ التػػػػػ  الصػػػػػناعية
 زيػػكتك  المطاطيػػة العجػػبلت عمػػى كػػذلؾك  محميػػا المصػػنكعةأك  المسػػتكرة سػػكا  (6)لببلسػػتيكيةا

                                                           
(1)

 .<87بف احمد عبد المنعـ، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .;?حسكنة عبد الهن ، المرج  السابؽ، ص-
(3)

المعػػدؿ  8@@8المتضػػمف قػػانكف الماليػػة لسػػنة  8@@89/8/?8المػػؤرخ فػػ   >8/9@مػػف القػػانكف  <88أنظػػر نػػص المػػادة -
 979ف المعػدؿ كالمػتمـ بمكجػب المػادة 9777المتضػمف قػانكف الماليػة لسػنة  88/@@مػف القػانكف  ;>كالمتمـ بمكجب المػادة 

 .9779، لسنة @<، جريدة رسمية عدد 9779المتضمف قانكف المالية لسنة  78/98القانكف مف 
(4)

الػػذم يضػػبط القػػيـ القصػػكل لممصػػبات الصػػناعية السػػاامة، جريػػدة رسػػمية  =977/;7/@8المػػؤرخ فػػ   8;8/=7المرسػػـك -
 .=977، لسنة =9عدد 

(5)
 .:?، أنظر كذلؾ: يحى يكناس، المرج  السابؽ، ص 9779المتضمف قانكف المالية لسنة  78/98نص عميو القانكف -

(6)
، ;977المتضػمف قػانكف الماليػة لسػنة  ?89/977/?9المػؤرخ فػ   99/:7جا  النص عمػى ىػذا الرسػـ بمكجػب القػانكف -

 .:977، لسنة:?جريدة رسمية عدد
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 عامػة بصػ ة البياػة عمػى كبيػر ضػرر مػف المػكاد ىػذه تسببو لما ىذا كؿ ،(1)الشحـكك  السيارات
 خاصة. بص ة الهابية العقارية مبلؾاألك 

 ضػػػررىا يعتبػػػر التػػػ ك  ةالببلسػػػتيكي األكيػػػاس فيػػػو تنتشػػػرك  إال غابيػػػا عقػػػارا نجػػػد نكػػػاد فػػػبل
 فأ نجػػػػػد كػػػػػذلؾك  السػػػػػنيف، عشػػػػػرات بعػػػػػدإلػػػػػى  تتحمػػػػػؿ ال االكيػػػػػاس ىػػػػػذه أفك  خاصػػػػػة جسػػػػػيما،

 التصني . ف  القانكنية المعايير يحترمكف ال االحكاؿ أغمب ف ك  المصنعيف
 سػتهبلؿال مخصػص الرسػـ ىػذا الطبيعيـة: المـواد اسـتغ ل عمى المفروضة الرسوم /0
 المػكاد اسػتهبلؿ عمى إتاكة فرض ف  تتمثؿك  الكطنية، لممجمكعة بعةالتا الطبيعية المكاد بعض
 السياحية.أك  الصناعية تيااستعماال بهرض (2)المااية
 المرسػـك عميػو نػص مػا الطبيعية المكاد استهبلؿ عمى الم ركضة الرسـك بيف مف كذلؾو

78/(3)
 فػ  المتمثػؿك  ؿاألك  الممحػؽ فػ  المشػرع نػص إذ ،(4)الهػاب  سػتهبلؿباال يتعمؽ فيما <?

   .ستهبلؿباال الترخيص مدة أثنا  رسـكك  لضرااب المست يد دف  كجكد عمى الشركط دفتر
 ثاويا/ اليباية التحفيزية كوسيمة لمحد من اأضرار البيحية :

إف فرض الجباية الضريبية عمػى األنشػطة المضػرة بالبياػة لػيس فقػط كسػيمة حماايػة ضػد 
يا أيضػػا ككسػػيمة تح يزيػػة تشػػج  اسػػتعمالة، بػػؿ يمكػػف األشػػخاص التػػ  تتسػػبب فػػ  ضػػرر لمبياػػ

 كؿ مف يساىـ ف  خ ض الضرر البلحؽ لمبياة. 
 جمركيػة حكافز كض  إذ النيج، ىذا تبنى المشرع أف نجد 87/:7 القانكفإلى  بالرجكعو

 .(5)الحرارم حتباساال ظاىرة مف التقميؿأك  إزالة ف  بتنشطتو يساىـ مف لكؿ ضريبيةك 

                                                           
(1)

، =977نكف الماليػة لسػنة المتضػمف قػا >8/89/977:المػؤرخ فػ   =8/>7جا  النص عمػى ىػذا الرسػـ بمكجػب القػانكف -
 .>977، لسنة >?جريدة رسمية عدد 

(2)
 ، مرج  سابؽ.9779المتضمف قانكف المالية لسنة 78/98 القانكف جا  النص عمى ىذه اإلتاكة بمكجب-

(3)
طػار إكالمتضمف تحديد شركط ككي يات الترخيص باالسػتهبلؿ فػ   9778/;7/>7المؤرخ ف   <?/78المرسـك التن يذم -

 .9778، لسنة 9:، جريدة رسمية عدد 89/;?القانكف مف  >:المادة 
(4)

ب سػػياب فػػ  البػػاب الثػػان  مػػف ىػػذه األطركحػػة  89/;?الهابيػػة طبقػػا لمقػػانكف العقاريػػة سػػيتـ التطػػرؽ السػػتهبلؿ الممكيػػة -
صبلحية لمممكية الهابية.  باعتباره آلية تثمينية كا 

(5)
 ، مرج  سابؽ.87/:7مف القانكف  =<أنظر نص المادة -
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 المعنكيػػةك  الطبيعيػػة األشػػخاص لكػػؿ بالنسػػبة لمضػػريبة الخاضػػ  لػػرب ا خ ػػض قػػرر كمػػا
 .(1)البياة ترقية ف  تساىـ أنشطة تمارس الت 

 يم : ما التح يزات بيذه الخاصة التطبيقات مفك 
 عمػى المشػرع نػص الصـواعية: الوفايـات تخـزين عدم عمى لمتشييع التحفيزي /الرسم0

9779 لسػػنة الماليػػة قػػانكف بمكجػػب الرسػػـ ىػػذا
 77>87 بمبمػػ  الرسػػـ ىػػذا قيمػػة تحديػػد تػػـك  ،(2)

 ىػذا عااػدات خصػصك  الخطػرة، الخاصػةأك  الصػناعية الن ايػات مف مخزكف طف كؿ عف دج
 الصػػػػػندكؽ ل ااػػػػػدة %><ك العمكميػػػػػة الخزينػػػػػة ل ااػػػػػدة %>8ك البمػػػػػديات ل ااػػػػػدة %87ب الرسػػػػػـ
زالةك  لمبياة الكطن   التمكث. ا 
 عمػى نػص بـالع ج: المرتبطـة الوفايـات خزينت عدم عمى لمتشييع التحفيزي الرسم /2

 طػف كػؿ عػف دج 777;9 الرسػـ ىػذا تحديػد كتػـ ،9779 لسػنة الماليػة قانكف كذلؾ الرسـ ىذا
 بػػن س تكزيعيػا يػتـك  العبلجيػة،ك  الصػحية المراكػػزك  بالمستشػ يات المتعمقػة الن ايػات مػف مخػزكف
  .(3)السابقة النسب
 الطبيعيػػة األكسػػاط عمػػىأك  الصػػحة عمػػى كا سػػ الن ايػػات مػػف النػػكع ىػػذا لخطػػكرة نظػػراو
 لعػػػدـ اليياػػػاتك  المؤسسػػػات ىػػػذه لحػػػث ذلػػػؾك  فييػػػا، بػػػال ك  الضػػػريبة قيمػػػة رفػػػ  المشػػػرع حػػػاكؿ

 مػػف الكثيػػر جعػػؿ إذ الرسػػـ ىػػذا مػػف الهايػػةك  المقصػػكد تحقػػؽ كفعػػبل لمن ايػػات، الم ػػرط التخػػزيف
 .(4)الرسـ ىذا دف  كباىر  الن ايات تخزيف عدـإلى  تمجت الصحيةك  االستش ااية المؤسسات

                                                           
(1)

المتعمؽ  78/97مف القانكف  <>ؾ بمكجب نص المادة ل، كجا  التتكيد عمى ذ87/:7مف القانكف  <<أنظر نص المادة -
 بتيياة اإلقميـ كالتنمية المستدامة، مرج  سابؽ.

(2)
 ، مرج  سابؽ.9779مف قانكف المالية لسنة  :97أنظر نص المادة -

(3)
 المرج  ن سو.-

(4)
كرغـ كجكد ىذه التح يزات اإليجابية، إال أف بعض المؤسسات الصػحية سػيما  الشديد ى أنو كلؤلسؼتجدر اإلشارة ىنا إل-

فػػ  األكسػػاط الطبيعيػػة، إذ حػػدث مػػؤخرا كأف  ىػػذه الن ايػػات الخاصػػة ال تػػزاؿ تتيػػرب مػػف دفػػ  ىػػذه الرسػػـك عػػف طريػػؽ تسػػريب
  غابة األسكد بقرية قديؿ شرؽ مدينػة كىػراف، قامت بعض ىذه المؤسسات برم  ن ايات طبية خطيرة جدا كبكميات معتبرة ف

  http://www.djazairess.com/eldjoumhouria/61163لكتركن : نقبل عف المكق  اإلخبارم اإل



 انغابية انعقارية همهكيةن احلماية انىقائية  انباب األول 
 

131 

 الصواعض: اليوي التموث لمتقميل التحفيزي الرسم /0
 مضػػرة أدخنػػةك  غػػازات منيػػا تنبعػػث التػػ  الصػػناعية المنشػػاات عمػػى الرسػػـ ىػػذا فػػرض تػـ
 .(1)سنكيا القانكنية العتبة كميتيا تتجاكز الت ك  لمبياة

 النسػػػب سػػػبح يػػػكزعك  المتعػػػددة الضػػػرااب قباضػػػة طريػػػؽ عػػػف الرسػػػـ ىػػػذا تحصػػػيؿ يػػػتـك 
 ل ااػػدة %87 العمكميػػة، الخزينػػة ل ااػػدة %>8 لمبياػػة، الػػكطن  الصػػندكؽ ل ااػػدة %>< التاليػػة:
 أعبله. إلييما المشار بالرسميف الخاصة النسب ن س ى ك  ،(2)البمديات
 لعػػػدـ يفقتصػػػاداال المتعػػػامميف دفػػػ  ىػػػك التح يزيػػػة، الرسػػػـك ىػػػذه كػػػؿ مػػػف اليػػػدؼ يكمػػػفك 
 أف اعتبػارب المتصػاعدة، األدخنةك  الهازات نسبة مف التقميؿ كذلؾك  الصناعية، الن ايات تخزيف
 يح ػز مػا ىػذاك  قميمػة، المنبعثػةأك  المخزنػة الممكثػة المػكاد كانت كمما تنخ ض الرسـك ىذه قيمة

. قيمة تقميص مف ست ادةاال مقابؿ التمكث مف لمتقميؿ ييفقتصاداال المتعامميف  الرسـك
 المبحث الثاوض:

 الوطوية م كلأل العامة المبادئ بمويب الغابية لمممكية العقارية ةالوقاحي الحماية
 مػػػبلؾلؤل الكقاايػػػة القانكنيػػػة اآلليػػػات ال صػػػؿ ىػػػذا مػػػف األكؿ المبحػػػث فػػػ  تناكلنػػػا أف بعػػػد
 الػػذمك  البياػػ ، التمػػكث بػػاألخصك  تصػػيبيا التػػ  البيايػػة األضػػرار مختمػػؼ مػػف الهابيػػةالعقاريػػة 
 الهػػػاب  البياػػػ  بػػػالتمكث المقصػػػكد بػػػذلؾ متنػػػاكليف لهابيػػػة،ا مػػػبلؾاأل ييػػػدد كبيػػػرا خطػػػرا أضػػػحى

 منو. الكقاية سبؿ ثـ مظاىرهك 
 يكجػػد إذ مػػادم، طػػاب  ذات مضػػار أنيػػا عمػػى البيايػػة المضػػار تمػػؾ كػػؿ تصػػنيؼ فػػيمكف

نمػاك  ماديػة، طبيعػة ذات ليست أخرل مخاطرك  أضرار ىناؾ البياة األضرار ىذه م  بالمكازاة  ا 
 اإلدارة. مفأك  األفراد مف تبدر الت  السمبيةك  الخاطاة تالممارسا بعض بسبب تككف

 تتجمػػى إذ خػرل،األ الماديػة األضػرار بقيػة عػف ىميػةأ تقػؿ ال قػد المضػارك  األخطػار ىػذه
ىماؿك  ضياع ف  آثارىا  الهابية. الممكية ت تيتك  ا 

                                                           
(1)

كزارة البياػػة يكضػػ  كي يػػة تطبيػػؽ الرسػػـ كطريقػػة تطبيػػؽ المعامػػؿ، أنظػػر فػػ  ذلػػؾ: يحػػى كنػػاس، مػػف لػػـ يصػػدر منشػػكر -
 .8@المرج  السابؽ، ص

(2)
 ، مرج  سابؽ.9779مف قانكف المالية لسنة  >97ر نص المادة انظ-
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 مػػف النػػكع ىػػذا تخػػص عامػػة مبػػادئك  أحكامػػا كضػػ  قػػدالجزااػػرم  المشػػرع أف نجػػد لػػذلؾ
 عمييا. المحافظة يجب كطنية ثركة ىااعتبار ب كجيتيا، عمىك  عمييا الح اظ ألجؿ (1)مبلؾاأل

 اإلدارة مػػػف الهابيػػػة مػػػبلؾاأل حمايػػػة نتنػػػاكؿ أف المبحػػػث ىػػػذا خػػػبلؿ مػػػف سػػػنحاكؿ عميػػػوك 
 حمايػػػة ثػػػـ (،اأول المطمـــب) فػػػ  ذلػػػؾك  سػػػمبيةأك  ايجابيػػػة تصػػػرفات منيػػػا يصػػػدر مػػػاك  ن سػػػيا

 ىػذه عمػى سػتيبل اال لهػرض قانكنيػة تصرفات مف منيـ يصدر ماك  األفراد مف الهابية مبلؾاأل
 (.الثاوض المطمب) ف  ذلؾك  الطرؽ بشتى مبلؾاأل

 :اأولالمطمب 

 اإلدارة من الغابية م كاأ الوقاحية الحماية
 ىػػااعتبار ب الهابيػة العقاريػػة مػبلؾاأل تسػػيير صػبلحية اإلداريػػة لمسػمطات المشػػرع خػكؿ لقػد

 مػبلؾاأل ىػذه صػيانة بكاجػب ألزميا كذلؾك  الكطنية، لممجمكعة تابعة (2)عمكمية كطنية اأمبلك
 الخاصة. ممتمكاتو عف الشخص يحافظ كما عمييا المحافظةك 

 ،مػػبلؾاأل ىػػذه فػػ  اإلدارة تصػػرفات تضػػبط عامػػة أحكامػػا المشػػرع أكرد ذلػػؾ سػػبيؿ فػػ ك 
أك  التنػازؿ،أك  بي بػال فييػا كالتصػرؼ بيػا تقػـك قػد التػ  اإليجابيػة بالتصػرفات ذلػؾ أكػاف سكا 

 صيانتيا. عدـك  مبلؾاأل ىذه ك ىماؿ اإلدارة مف تبدر الت  السمبية بالتصرفات
 افييػػ اإلدارة تصػرؼ مػػف الهابيػة مػػبلؾاأل حمايػة المطمػب، ىػػذا خػبلؿ مػػف سػنتناكؿ منػوك 

ىماؿك  تسيب مف الهابية مبلؾاأل حماية ثـ (اأول الفرع ف )  .(الثاوض الفرع) ف  اإلدارة ا 
  

                                                           
(1)

ألجػؿ  7:/7@نص المشػرع عمػى مجمكعػة مػف األحكػاـ كالمبػادئ العامػة ضػمف القػانكف المػدن  قػانكف األمػبلؾ الكطنيػة -
 حد مككناتيا بامتياز.أالهابية  العقارية حماية األمبلؾ الكطنية العمكمية، كالت  تعتبر الممكية

(2)
مػػف القػػانكف  >8مػػف الدسػػتكر كالمػػادة  <8تصػػنؼ األمػػبلؾ الهابيػػة ضػػمف األمػػبلؾ الكطنيػػة العمكميػػة طبقػػا لػػنص المػػكاد -
 ، راج  ال صؿ التمييدم مف ىذه األطركحة أيف تـ شرح ذلؾ بالت صيؿ.7:/7@



 انغابية انعقارية همهكيةن احلماية انىقائية  انباب األول 
 

133 

 :اأولرع الف
 الغابية من تصرف اإلدارة م كحماية اأ

 عمػػىك  (1)المػػكاطنيف عػػاتؽ عمػػى المشػػرع جعمػػو كطنػػ ، كاجػػب الهابيػػة مػػبلؾاأل حمايػػة إف
 الكطنية. لممجمكعة تابعة مبلؾاأل ىذا أف اعتبارب أكلى، بص ة (2)اإلدارةعاتؽ 

 كػؿ ليا خكؿ المشرع أف نجد لذلؾك  الدكلة، ى  الهابيةالعقارية  مبلؾلؤل األكؿ فالحام 
 بػػرامج تطبيػػؽ ذلػػؾ فػػ  بمػػا الكطنيػػة، الثػػركة ىػػذه حمايػػة ألجػػؿ القانكنيػػة المكنػػاتك  الصػػبلحيات

 .(3)التربيةك  التعميـك  التكعية
 القػػانكن  اإلطػػار تحػػدد صػػارمة قانكنيػػة مبػػادئ كضػػ  المشػػرع أف نجػػد المقابػػؿ فػػ ك  لكػػف
 المبادئ: ىذه بيف مفك  ،ؾمبلاأل ىذه اإلدارة بو تحم ك  بو تسير الذم الكاض 

 الغابية: م كأوال/ موع تصرف اإلدارة فض اأ
الهابيػػة، كيكػػكف ذلػػؾ بعػػدـ قابميػػة ىػػذا  العقاريػػة مػػبلؾإف اإلدارة ممزمػػة بالح ػػاظ عمػػى األ 

ذا تػػـ  (5)اإليجػػارأك  الػػرىفأك  بػػالبي  (4)لمتصػػرؼ فييػػا مػػبلؾالنػػكع مػػف األ مػػا داـ مخصصػػا، كا 
بػػػاطبل بطبلنػػػا مطمقػػػا كلػػػيس لمطػػػرؼ  تصػػػرفا األشػػػكاؿ عػػػد ذلػػػؾالتصػػػرؼ فيػػػو بػػػتم شػػػكؿ مػػػف 

 .  (6)المست يد مف ذلؾ المطالبة بالتعكيض
ذاك   مطمقػا، نػابطبل باطػؿ فالتصرؼ بالبي ، قارية الهابيةالع مبلؾاأل ف  اإلدارة تصرفت ا 

 بطػػبلف، دعػػكل برفػػ  يبػػادر أف لػػو لممتصػرؼ فيجػػكز بػػو، يتمسػػؾ فأ مصػػمحة ذم لكػػؿ يجػكزك 
 باسػػػػترداد يطالػػػػب أف لممشػػػػترم يجػػػػكز الك  الػػػػدعكل، ىػػػػذه ترفػػػػ  فأ ن سػػػػيا لػػػػئلدارة يجػػػػكز كمػػػػا

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  79أنظر نص المادة -
(2)

 نكف.مف ن س القا =8أنظر نص المادة -
(3)

 .مف ن س القانكف >7أنظر نص المادة -
(4)

إن منو عمى:"  99لقد جا  النص عمى ىذا المبدأ أكؿ مرة بعد االستقبلؿ بمكجب قانكف الثكرة الزراعية، إذ تنص المادة -
 ..."صرفاالراضض الممحة بالصودوق الوطوض لمثورة الزراعية هض ممك لمدولة، وهض غير قابمة لمت

(5)
حتػػى فػػ  عقػػكد اإليجػػار المدنيػػة كرغػػـ عػػدـ انتقػػاؿ الممكيػػة إلػػى ذمػػة المسػػتتجر، إال انيػػا تػػؤدم إلػػى حػػبس الممكيػػة عػػف -

 . .8?8اآلخريف، أنظر ف  ذلؾ: ابراىيـ محمد الشرقاكم، المرج  السابؽ، ص
(6)

 .@@حمدم باشا عمر كليمى زركق ، المرج  السابؽ، ص-
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 تكػكف حػكاؿاأل جميػ  فػ ك  العقػار، السػترداد اسػتحقاؽ دعػكل رفػ  لػئلدارة يجػكز كمػا (1)الثمف،
 فأ اعتبػػػارب العقديػػػة لممسػػػؤكلية سػػػاسأ الك  المشػػػترم، تجػػػاه تقصػػػيرية مسػػػؤكلية مسػػػؤكلة دارةاإل

 قا.مطم بطبلنا باطؿ العقد
 صريحا نصا نجد ال ف ننا لمهابات العاـ النظاـ المتضمف 89/;? القانكفإلى  برجكعناو
إلػى  مباشػرة يحيمنػا ىػذا أف غيػر الهابيػة، العقارية مبلؾاأل ف  التصرؼ جكاز عدـ عمى ينص

 7:/7@ القػػػػػانكف منيػػػػػا خصكصػػػػػاك  العمكميػػػػػة الكطنيػػػػة مػػػػػبلؾاأل تحكػػػػػـ التػػػػػ  العامػػػػػة القكاعػػػػد
 الكطنية. المتضمف األمبلؾ

 مػػف ?8 المػػادة لػػنص طبقػػا عمكميػػة كطنيػػة اأمبلكػػ تعتبػػر الهابيػػة مػػبلؾاأل أف اعتبػػاربك 
 التصػرؼ يجػكز ال مػكاؿاأل فيػذه (2)المػدن  القػانكف مػف @?= المػادة لنص طبقا ف نو الدستكر،

 .المكسب بالتقادـ تممكيا الك  حجزىا الك  فييا
 الكطنيػػػة مػػبلؾاأل المتضػػمف 7:/7@ القػػانكف مػػف ;7 المػػكاد نػػصإلػػى  أيضػػا بػػالرجكعك 
إلػى  إشػارتيا مػ  كػاف، شػكؿ بػتم الكطنية مبلؾاأل ف  التصرؼ جكاز عدـ عمى أكدت نجدىا
 بو. المعمكؿ لمتشري  كفقا الخاصة الكطنية مبلؾاأل ف  التصرؼ إمكانية

 التػ  المبػادئ ىػـأ بػيف مػف أنػو اعتبػرت القػانكف ن ػس مػف == المادة نص فأ نجد كذلؾ
 .(3)مطمقا فييا التصرؼ جكاز عدـ مبدأ ى  العمكمية الكطنية بلؾماأل تحكـ

 مبػػػػػدأ مػػػػػ  يتماشػػػػػى الهابيػػػػػة العقاريػػػػػة مػػػػػبلؾاأل فػػػػػ  التصػػػػػرؼ جػػػػػكاز عػػػػػدـ مبػػػػػدأ لعػػػػػؿك 
 ىػكك  التخصيص، عنيا يرف  لـ ما فييا التصرؼ يجكز فبل لذلؾك  العامة، لممن عة تخصيصيا

                                                           
(1)

 .7>8يكرم، المرج  السابؽ، ص عبد الرزاؽ السن-
(2)

نػص فػ   بمكجػب القػانكف المػدن  كذلػؾ يقضػ  بعػدـ جػكاز التصػرؼ فػ  األمػبلؾ الكطنيػةد صدر أكؿ نػص تشػريع  لق-
ساسػػػ  ليػػػذه القاعػػػدة فيػػػك لػػػـ ي ػػػرؽ بػػػيف األمػػػبلؾ الكطنيػػػة العمكميػػػة منػػػو، كال يػػػزاؿ ىػػػذا الػػػنص ىػػػك المرجػػػ  األ @?=المػػػادة 

لػـ يكػف كاضػحا فػ  ىػذا المجػاؿ كاسػتثنى األمػبلؾ الكطنيػة العمكميػة دكف الخاصػة،  7:/7@انكف كالخاصة، ف  حػيف أف القػ
 ، مرج  سابؽ.7:/7@مف القانكف  ==أنظر نص المادة 

(3)
، ىك التصرؼ 7:/7@مف القانكف  ==مف القانكف المدن  كالمادة  @?=إف التصرؼ المقصكد بو مف خبلؿ نص المادة -

ية سكا  بػالبي  أك التنػازؿ أك غيرىمػا، فػ  حػيف تبقػى التصػرفات الماديػة التػ  تقػـك بيػا اإلدارة فػ  إطػار القانكن  الناقؿ لمممك
 أك صيانتيا ليذه األمبلؾ جااز ما داـ يسرم ف  إطار القانكف. اتسييرى
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 يخرجيػػا تصػػرؼ بػػتم فييػػا التصػػرؼ كزيجػػ ال التػػ  العمكميػػة الكطنيػػة مػػبلؾاأل كػػؿ مػػ  الشػػتف
  .(1)الدكلة ىك الذمك  المعنكم الشخص ذمة مف

 يجػػكز فػػبل ،اسػػتثنا  دكف مككناتيػػا كػػؿ الهابيػػة مػػبلؾاأل فػػ  التصػػرؼ مػػف المنػػ  يشػػمؿك 
 مػػثبل التصػػرؼ يجػػكز فػػبل مسػػاحتو، صػػهرتأك  كميتػػو قمػػت ميمػػا منيػػا جػػز  أم فػػ  التصػػرؼ

 الحيكانات. الك  الطيكر كال النباتات ف ك  ارشجاأل ف أك  األرض مف جز  ف  بالبي 
 ال رصػػة إتاحػػة عػػدـ ىػػك لمتصػػرؼ الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل قابميػػة بعػػدـ المقصػػكد لعػػؿك 
أك  بطريقػػة األفػػراد ممكيػػةإلػػى  الكطنيػػة المجمكعػػة ممكيػػة عػػف مػػبلؾاأل ىػػذه تخػػرج لكػػ  لػػئلدارة
 سػػػػتعماؿاال ىػػػػكك  ؾمػػػػبلاأل ىػػػػذه خصػػػػااص مػػػػف ميمػػػػة خاصػػػػية ينػػػػاف  الػػػػذم الشػػػػ   بػػػػتخرل،
 العاـ. الن   تحقيؽك  ليا العاـ الجماع 
 إمكانيػػة عػػدـ يعنػػ  ال فييػػا لمتصػػرؼ الهابيػػةالعقاريػػة  مػػبلؾاأل قابميػػة عػػدـ مبػػدأ أف غيػػر

 يسػت يد ىاامػة يةاقتصػاد ثػركة أنيػا عمػى مػبلؾاأل ليػذه ينظػر أصػب  فقػد يا،اسػتهبللك  ىااسػتثمار 
 تجديدىا.ك  تنميتيا ف  يساىـ ىااستثمار  أف بؿ سكا ، حد عمى الدكلةك  ال رد منيا

 االتجػاه ىذا المشرع تبنى @?@8 سنة بمطم  لمببلد السياس ك  مقتصاداال التكجو بتهيرك 
 إذ منو، =;ك >;المادتيف نص سيما لمهابات، العاـ النظاـ المتضمف 89/;? القانكف بمكجب

7<8/@? المرسـك بصدكر ستهبلؿاال ىذا صكرك  كي ية مبينا ذلؾ عمى أكد
(2). 

 رخػػػصك  القطػػػ ك  بػػػالتطريؽ المتعمقػػػة القكاعػػػد تحػػػدد أنػػػو عمػػػى 89/;? القػػػانكف نػػػص فقػػػد
 النػكع ىػذا اسػتهبلؿ إمكانيػة صػراحة يؤكػد ما ،(3)التنظيـ طريؽ عف المنتجات نقؿك  ستهبلؿاال
 الهابيػة المنتجػات اسػتهبلؿ تنظػيـإلػى  تطرقػت =; المػادة نص أف نجد حيف ف  ،مبلؾاأل مف
   التنظيـ. عمى ذلؾ محيمة ،(4)بيعياك 

                                                           
(1)

 .=99حناف ميساكم، المرج  السابؽ، ص-
(2)

مف المكافقػػػة عمػػػى الترتيبػػػات اإلداريػػػة العامػػػة كالشػػػركط المتضػػػ @?@8/@7/>7المػػػؤرخ فػػػ   7<8/@?المرسػػػـك التن يػػػذم -
، لسػنة ?:التقنية إلعداد دفتر الشركط المتعمقة باستهبلؿ الهابات كبي  الحطب المقطكع منيا كمنتجاتيا، جريدة رسػمية عػدد 

8@?@. 
(3)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  >;أنظر نص المادة -
(4)

 كف.ن س القانمف  =;أنظر نص المادة -
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 الػػػدكر بسػػػبب حتميػػػا، أمػػػرا أصػػػب  فييػػػا سػػػتثماراالك  الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل اسػػػتهبلؿف
 يعنػػ  ال ثركاتيػػا مػػف سػػت ادةاالك  مػػكاؿاأل ىػػذه اسػػتهبلؿ إف بػػؿ تمعبػػو، الػػذم الكبيػػر مقتصػػاداال

 ليا. الكحيد المالؾ ى  الدكلة تبقى طالما فييا التصرؼ
 الغابية: م كات اإلدارية عمى اأرتفاقة توقيع اال ثاويا/ تقييد حري

 مػف القيػكد التػػ  تػرد عمػى حػػؽ الممكيػة العقاريػة، كىػػك بػذلؾ تكميػػؼ رت ػػاؽيعتبػر حػؽ اال 
 .(1)عب  ي رض عمى عقار ل اادة عقار آخرأك 

 آخػػر عقػػار ل ااػػدة عقػػار لمن عػػة حػػدا يجعػػؿ حػػؽ بتنػػو رت ػػاؽاال الجزااػػرم المشػػرع عػػرؼو
 خصػػص الػػذم سػػتعماؿاال مػػ  يتعػػارض ال كػاف إف مػػاؿ عمػػى رت ػػاؽاال حػػؽ بيترتػػ أف يجػكزك 

 اتارت اقػػػػك  (3)طبيعيػػػػة اتارت اقػػػػإلػػػػى  مصػػػػدرىا بحسػػػػب اترت اقػػػػاال تقسػػػػـك  ،(2)المػػػػاؿ ىػػػػذا لػػػػو
 بالدراسة. تعنينا الت  ى  ةخير األ ىذهك  إدارية، اتارت اقك  (*)قانكنية

أك  الخاصػػػػػة مػػػػػبلؾاأل عمػػػػػى رةاإلدا ت رضػػػػػيا التػػػػػ  تمػػػػػؾ ىػػػػػ  إذا اإلداريػػػػػة اترت اقػػػػػفاال
 المصػػػػمحة تحقيػػػػؽ أجػػػػؿ مػػػػف الخادمػػػػة العقػػػػارات عمػػػػى عينيػػػػة اتالتزامػػػػ ت ػػػػرض إذ ،(4)العامػػػػة
   .(5)العامة
 مػػبلؾاأل عمػػى ارت ػاؽ حقػػكؽ تقريػر جػػكاز الجزااػرييف القضػػا ك  التشػري  مػػف كػؿ أقػػر لقػدك 
 تكػػكف بػػذلؾك  العػػاـ، لمن ػػ  مػػبلؾاأل ىػػذه تخصػػيص مػػ  تعارضػػو عػػدـ بشػػرط العمكميػػة الكطنيػػة
 .(6)اترت اقاال بيذه السماح عدـأك  السماح ف  لئلدارة التقديرية السمطة

                                                           
(1)
- Brigitte Hess, Fallon Anne , Marie Simon: droit civil , édition dalloz, 2001, p :155. 

(2)
 الجزاارم، مرج  سابؽ. مف القانكف المدن  <=?أنظر نص المادة -

(3)
انظػر نػص المػادة ت اقات الت  تستند إلػى إقراراىػا إلػى المكقػ  الطبيعػ  لؤلمكنػة، كحػؽ المسػيؿ لميػاه األمطػار، ر ى  االك -
 ، مرج  سابؽ الذكر.مف القانكف المدن  ?=?

(*)
ت اقات المن عة العامة كات اقات المن عة الخاصة.ر ت اقات الناتجة عف مكجبات فرضيا القانكف، كتقسـ إلى ار ى  االك -

(4)
مػف  <=?لػى نػص المػادة ننػا بػالرجكع إإلقد اختمؼ ال قو ف  مدل جكاز تكقيػ  حقػكؽ ارت اقيػو عمػى أمػبلؾ الدكلػة، حتػى -

ف يشػير إلػى العقػارات أ..." دكف عقـار لفاحـدة عقـار  خـر لشـخص  خـرف المشرع استعمؿ مصطم  "..أالقانكف المدن  نجد 
ييوز ان يترتب اإلرتفاق عمى مـال إن كـان ال يتعـارض مـع التابعة لمدكلة، ثـ ف  الشطر الثان  جا  ف  نص المػادة "... ك

 ." فينا ثمة إشارة إلى إمكانية تكقي  حقكؽ ارت اقيو عمى األمكاؿ العامة...االستعمال الذي خصص له
(5)

 .;<ليمى طمبة، المرج  السابؽ، ص -
(6)

 .;:9حناف ميساكم، المرج  السابؽ، ص-
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 إذ الكطنيػػة، مػػبلؾاأل عمػػى ارت ػػاؽ حػػؽ تقريػػر جػػكاز عمػػى العميػػا المحكمػػة اسػػتقرت لقػػدك 
 ال كـان إن عـام مال عمى رتفاقاال  حق ترتيب يواز هو المبدأ أف"... (1)قرارتيا حدأ ف  جا 

 فيـه المطعـون القـرار مـن اسـتبان لمـاو  ،المـال هذا له خصص الذي عمالستاال مع يتعارض
 وــوع مــن اأرض عمــى رتفــاقاال  حــق اســتعمال فــض الطعــن فــض عمــيلم المــدعض صــفة تقريــر
 ".القاوون تطبيق فض أصابوا قد يكوووا الموضوع قضاة فإن عرش

 مػالـ لكطنيػةا مػبلؾاأل عمػى رت ػاؽاال حػؽ تقريػر يجػكز أنػو يتضػ  القرار ىذا خبلؿ فمف
 (2)الكطنيػة مػبلؾاأل ضػمف تصنؼ ىااعتبار ب العرش فتراض  العاـ، لمن   تخصيصو ذلؾ يعؽ
 عمييا. يةارت اق حقكؽ تقرير اجازت العميا المحكمة ف ف

 ىما: أساسييف شرطيف بتكافر (*)الهابية مبلؾاأل عمى اتارت اق تكقي  لئلدارة يجكزك 
 لؤلشػخاص العػاـ نت ػاعاال الهابيػة مػبلؾاأل عمػى المنشتة اترت اقاال ىذه تعيؽ أال -8 -

 العامة. لممن عة التخصيص م  رت اؽاال تعارض عدـ بو يقصد ما ىكك  بيا،

 حقػػكؽ تقريػػر يعتبػػر إذ العامػػة، المن عػػة لتحقيػػؽ ضػػركرة اترت اقػػاال ىػػذه تكػػكف أف -9 -
 ،مػػػبلؾاأل ىػػػذه فػػػ  التصػػػرؼ جػػػكاز عػػػدـ مبػػػدأ عمػػػى اسػػػتثنا  الهابيػػػة مػػػبلؾاأل عمػػػى يػػػةارت اق

 لتحقيػػػػؽ الكحيػػػػد الطريػػػػؽ يكػػػػكف أف البػػػػد أنػػػػو ذلػػػػؾ معنػػػػىك  بقػػػػدره، يؤخػػػػذ أف البػػػػد سػػػػتثنا االك 
 ات.رت اقاال ىذه تقرير ىك العامة المصمحة

 يػوارت اق حقكؽ تقرير بشركط تتعمؽ صارمة ضكابطك  آليات الجزاارم المشرع كض  لقدك 
 .مبلؾألا ىذه حماية ىك منيا اليدؼ الهابية، العقارية مبلؾاأل عمى

                                                           
(1)

الصػػػادر عػػػف الهرفػػػة العقاريػػػة لممحكمػػػة العميػػػا،  9779/=7/?9المػػػؤرخ فػػػ   8=;?99انظػػػر قػػػرار المحكمػػػة العميػػػا رقػػػـ -
 .78;، ص9779، 9القضااية، عدد المجمة

(2)
 ، مرج  سابؽ. >7/9@مف القانكف  >?أنظر نص المادة -

(*)
المتضػػمف النظػػاـ العػػاـ لمهابػػات عمػػى جػػكاز تقريػػر حقػػكؽ ارت اقيػػو  89/;?لػػـ يػػنص المشػػرع صػػراحة مػػف خػػبلؿ القػػانكف -

دارة لتبيػاف سػػبؿ حمايػػة األمػػبلؾ الهابيػػة، عمػى األمػػبلؾ الهابيػػة، فػػ  حػيف نجػػد أنػػو تنػػاكؿ بعػض الصػػكر الخاصػػة بارت ػػاؽ اإل
كما سيتـ تكضي  ذلؾ الحقا. ;;/<?كذلؾ بمكجب المرسـك 
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;;/<? المرسػػػـك :9 المػػػادة نػػػص بمكجػػب نػػػص قػػػد فنجػػده
 الشػػػركط مػػػف جممػػػة عمػػى (1)

 بصػػػ ة الخاصػػػةك  العمكميػػػة المؤسسػػػاتك  المحميػػػة الجماعػػػات عمػػػى ت ػػػرض التػػػ  اتحتياطػػػاالك 
 بينيا: مفك  الهابية، مبلؾاأل عمى اتارت اق إنشا أك  بتشهاؿ قياميـ حالة ف  عامة،

 الػػػكال  يعممػػػكا أف الكيربػػػا ك  المحركقػػػات أنابيػػػب بمػػػد المكم ػػػة اليياػػػات عمػػػى يجػػػب -*أ
 بتػدخؿ الضػركرية اإلمكانػات كافػة تػكفير ذلػؾ مػف اليػدؼك  ،(2)األشػهاؿ بيػذه إقميميػا المختص
 لخطكرتيا. األشهاؿ ىذه مراقبةك  الكصية الجيات

 العػػػال  التػػػكتر خيػػػكط تحػػػت تعػػػد أف الكيربػػػا  بتسػػػيير المكم ػػػة اليياػػػة عمػػػى يجػػػب -*ب
 اليػػدؼك  ،(3)سػػنكيا تصػػكنيا أفك  شػػتعاؿلبل القابمػػة المػػكاد مػػف نػػكع أم مػػف خاليػػة ايػػةكقا أشػػرطة

أك  شػجارباأل الخيكط ىذه باحتكاؾ الهابية، مبلؾاأل داخؿ شتعاؿاال من  اتحتياطاال ىذه مف
 األرض. عمى سقكطيا

 خريطػة تحػدد أف الهابيػة مػبلؾاأل داخػؿ الهػاز بتسػيير المكم ػة اليياات عمى يجب -*ج
 عمػػػى الهػػػاز لخطػػػكرة ذلػػػؾك  ،(4)سػػػنة كػػػؿ الصػػػيانة ضػػػركرة مػػػ  مػػػركره، أمكنػػػة تحػػػددك  عػػػالـالم
إلػى  تػؤدم قد الت  الشمس أشعةأك  مشتعمة مادة م  التقااوك  تسربو حالة ف  الكطنية مبلؾاأل

 اإلن جار.
 السػػكؾ تنظيػػؼ أعمػػاؿ تباشػػر أف (*)الحديديػػة بالسػػكؾ المكم ػػة اليياػػات عمػػى يجػػب -*د
 ت ػػػادم أجػػػؿ مػػػف ،(5)سػػػنة كػػػؿ مػػػف جػػػكاف شػػػير قبػػػؿ الحديػػػدة السػػػكؾ جػػػانب  عمػػػىك  الحديديػػػة
 المعدنية. الشظاياك  الزيكت عف الناتجة األخرل البياية األخطارك  حتراؽاال خطر أضرار

                                                           
(1)

 المتعمؽ بكقاية األمبلؾ الكطنية الهابية كما جاكرىا مف الحرااؽ، المرج  السابؽ. ;;/<?المرسـك -
(2)

 .المرسـك ن س مف 97انظر نص المادة -
(3)

.مف ن س  98أنظر نص المادة -  المرسـك
(4)

. :9أنظر نص المادة -  مف ن س المرسـك
(*)
ف  كؿ مرة نجد أف المشرع يشير أم ىياة مف اليياات العمكمية، فقد تككف مؤسسات عمكمية ذات طاب  اقتصادم كما -

ذ يجكز ىك الحاؿ ف  الشركة الكطنية لمكيربا  كالهاز كشركة سكناطراؾ، كقد تككف مؤسسات ذات طاب  إدارم كالبمدية، إ
ف استدعى األمر ذلؾ.إليذه األخيرة التعاقد م  إدارة الهابات مف اجؿ تكقي  حقكؽ ارت اقية لصال  المن عة العامة 

(5)
. ;9أنظر نص المادة -  مف ن س المرسـك
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 مػبلؾاأل عمػى يػوارت اق حقػكؽ تكقي  أجاز الجزاارم المشرع أف سبؽ مما يستخمص منوك 
 بمكجػػب ذلػػؾ تنػػاكؿ فقػػد شػػركطو، بتػػكافر إال عمالػػوإ يجػػكز الك  اسػػتثنا  اعتبػػره أنػػو إال الهابيػػة
 الكطنيػة مػبلؾاأل خضػكع إمكانيػة قػررت التػ ك  المدن  القانكف بمكجب كذلؾك  7:/7@ القانكف
 ليػػػػذه خاصػػػػة صػػػػكرإلػػػػى  ;;/<? المرسػػػػـك بمكجػػػػب أشػػػػار ككػػػػذلؾ يػػػػو،ارت اق لحقػػػػكؽ العامػػػػة

 المن عػػػة تحقيػػػؽ ىػػػك ذلػػػؾ كرا  مػػػف المشػػػرع إليػػػو يصػػػبك الػػػذم الهػػػرض أف يبػػػدكك  ت اقػػػات،ر اال
 إضافية. بتعبا  الهابية الممكية إثقاؿ ال العامة

 الفرع الثاوض:
همال اإلدارة م كحماية اأ  الغابية من تسيب وا 

 الميػػػػػاـ مػػػػػف بمجمكعػػػػػة الهابيػػػػػة مػػػػػبلؾلؤل تسػػػػػييرىا إطػػػػػار فػػػػػ  اإلدارة المشػػػػػرع ألػػػػػـز لقػػػػػد
 تقصػػيرأك  إىمػػاؿ أم مػػف ؾمػػبلاأل ىػػذه عمػػى المحافظػػة خبلليػػا مػػف ييػػدؼ التػػ  ات،لتزامػػاالك 

 لتػزاـاال اتلتزامػاال ىػذه بػيف مػفك  الياامػة، يةقتصاداال الثركة ىذه إىدارإلى  يؤدم التسيير ف 
 عمييا. الح اظك  الهابية مبلؾاأل بصيانة
 المكم ػة الجيػة ثػـ )اوال( الهابيػة مػبلؾاأل بصػيانة لتػزاـاال ال ػرع ىػذا خػبلؿ مػف سنتناكؿك 
 .)ثاويا( الصيانة بتعماؿ

 الغابية: م كأوال/ المقصود بوايب صياوة اأ
ى األكلػػالهابيػػة فػػ  الحػػرص عمػػى بقاايػػا عمػػى طبيعتيػػا  مػػبلؾبصػػيانة األ لتػػزاـيتمثػػؿ اال 

يا اسػػتعمالتعيػػؽ أك  كذلػػؾ بتنظي يػػا مػػف كػػؿ الشػػكااب كالن ايػػات التػػ  تشػػكىو منظرىػػا الجمػػال 
 صصة مف أجميا. شخاص كبالتال  تتعطؿ غاية الن   العاـ المخمف قبؿ األ

 عػف ترتػب إذا سػيما جػزا ات طاامػة تحػت الهابيػة مػبلؾاأل بصػيانة المكم ػة الجية تمتـزو
   .(1)غيرىـك  السياحك  كالزااريف ركادىا مف لممستعمميف أضرار ذلؾ

                                                           
(1)

 .;88حمدم باشا عمر كليمى زركق ، المرج  السابؽ، -
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 يمػػػـز ال إذ الخاصػػػة، الطبيعيػػػة االشػػػخاص أمػػػبلؾ عمػػػى م ركضػػػا لتػػػزاـاال ىػػػذا يكػػػكف الك 
 تجيػز القػانكف إيػاه منحيػا التػ  التصػرؼ سػمطة إف بػؿ ،(1)عميػو الح ػاظك  ممكػو بصػيانة المالؾ

 ؾ.ذل عمى جزا ات أم ترتيب دكف الش   إتبلؼ حتى لو
 ىػك الهابيػة مػبلؾاأل بصػيانة اإلدارة إلزاـ خبلؿ مف المشرع إلييا يرم  الت  الهاية لعؿك 
 األضػػرار فمػػ حمػػايتيـك  ممكػػف، كجػػو بتحسػػف يااسػػتعمالك  بيػػا نت ػػاعاال مػػف مسػػتعممييا تمكػػيف

 صيانتيا. عدـك  مبلؾاأل ىذه إلىماؿ كنتيجة تصيبيـ قد الت  المخاطرك 
 ثاويا/ اليلة المكمفة بالقيام بأعمال الصياوة:

الكطنيػػة  مػػبلؾفػػ  القسػػـ الثػػان  منػػو كالػػذم بعنػػكاف حمايػػة األ 7:/7@لقػػد نػػص القػػانكف  
ضو القكاعد القانكنية الخاصػة الكطنية العمكمية ت ر  مبلؾبصيانة األ لتزاـالعمكمية عمى أف اال

المصػػػمحة المسػػػيرة، ككػػػذلؾ الجماعػػػة العمكميػػػة المالكػػػة فػػػ  حالػػػة أك  التػػػ  تخضػػػ  ليػػػا اليياػػػة
كالػذم جعػؿ  <9;/89، كقد جا  التتكيد عمى ذلؾ بمكجب المرسـك (2)القياـ ب صبلحات كبرل

 (3)الكطنية العمكمية كصيانتيا لئلدارة. مبلؾميمة مراقبة األ
 مػػػف =?8 المػػػادة كػػػذلؾك  7:/7@ القػػػانكف مػػػف <= المػػػادة نػػػص خػػػبلؿ فمػػػ يستشػػػؼ إذ
 ىػااعتبار ب الهابػات إدارة عاتؽ عمى يككف الهابية مبلؾاأل صيانة كاجب أف <9;/89 المرسـك
 أشػهاؿ كانت إذا الكطنية مبلؾاأل إدارة عاتؽ عمى يككفك  ،مبلؾاأل ليذه المسير العاـ المرفؽ
   كبرل. إصبلحات تستمـز الصيانة
 الجيػةأك  الهابػات مديريػة فػ  المتمثمػةك  الهابيةالعقارية  مبلؾلؤل المسيرة الجية تقـك قدك 
 بصػػػيانة بالهابػػػات المكمػػػؼ الػػػكزارة فػػػ  الػػػكزير شػػػخص فػػػ  ممثمػػػة الدكلػػػة فػػػ  المتمثمػػػة المالكػػة

 أسػػػمكب عمػػػى تعتمػػػد قػػػدك  المتخصصػػػة، ال نيػػػة أجيزتيػػػاك  الخاصػػػة ب مكاناتيػػػا الهابيػػػة مػػػبلؾاأل

                                                           
(1)

 .>:9حناف ميساكم، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 ، مرج  سابؽ.7:/7@مف القانكف  <=المادة  انظر نص-
(3)

الػػذم يحػػدد شػػركط ككي يػػات إدارة  89/9789/=8المػػؤرخ فػػ   <9;/89مػػف المرسػػـك التن يػػذم  =?8أنظػػر نػػص المػػادة -
 .9789، لسنة @:كتسيير األمبلؾ الكطنية العمكمية كالخاصة التابعة لمدكلة، جريدة رسمية عدد 
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 متعػػامميف مػػ  عقػػكدا الهابػػات إدارة تبػػـر فبمكجبػػو ،(2)اانتشػػار  األكثػػر األسػػمكب ىػػكك  (1)التعاقػػد
 الصيانة. بتعماؿ القياـ ألجؿ أجانبأك  محمييف خكاص،
 لػنص طبقػا اسػتهبلؿ عقػكد بشػتنيا أبرمػت التػ ك  الهابيػة العقاريػة مبلؾاأل بخصكص أما

 حػؽ صػاحبإلػى  يرج  مبلؾاأل ىذه صيانة كاجب ف ف ،89/;? القانكف مف <;ك =; المكاد
 إليو. انتقمت التسيير سمطة أف بما ستهبلؿاال

 تقصػػيرهأك  امتناعػػو حالػػة فػػ ك  ،(3)سػػتهبلؿاال حػػؽ صػػاحب عمػػى الصػػيانة أعبػػا  تكػػكفك 
 المطالبػة فػ  الحػؽ لػو يكػكف أف دكف معػو العقػد ت سػخ أف لػئلدارة جػاز لتػزاـاال بيػذه القياـ ف 

   بالتعكيض.
 الخاصػة حتػىك  العمكميػة الدكلة أمبلؾ مف كهيرىاك  الهابية مبلؾألا أف نستنتج تقدـ مما
 بػؿ اختياريػا لتػزاـاال ىػذا يعتبػر الك  المالكػة،أك  المسػيرة اليياػة قبػؿ مػف الصيانة بكاجب محمية
 المسػػتعمميف، مكاجيػػة فػػ  حتػػىأك  الكصػػية الجيػػات أمػػاـ سػػكا  تبعاتػػو اإلدارة تتحمػػؿ ممزمػػا،
 الصيانة. أعماؿ ف  التقصير بببس ضرر منيا لحقيـ إذا سيما

 المطمب الثاوض:

 اأفراد من الغابية م كألل الوقاحية حمايةال
 المشػػػرع كضػػػعيا التػػػ  الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل لحمايػػػة الكقاايػػػة اآلليػػػاتإلػػػى  إضػػػافة

 ليػػػا، مثقػػػؿك  لمممكيػػػة ناقػػػؿ تصػػػرؼ بػػػتم فييػػػا التصػػػرؼ مػػػف كمنعيػػػا اإلدارة تصػػػرفات لضػػػبط
 المشػػرع أف نجػػد طبيعتيػػا، عمػػى بقاايػػا ألجػػؿ دكريػػا صػػيانتياك  عمييػػا لح ػػاظبا إلزاميػػا كػػذلؾك 

 عمػػػى الحجػػػز منػػػ  تتمثػػػؿ فػػػ  اآلليػػػات ىػػػذه أيضػػػا، األفػػػراد تجػػػاه أخػػػرل كقاايػػػة آليػػػات كضػػػ 
                                                           

(1)
لمناقصػػات ألجػػؿ اختيػػار العػػرض األقػػؿ سػػعرا طبقػػا لمنظػػاـ الصػػ قات العمكميػػة، راجػػ  المرسػػـك تمجػػت اإلدارة إلػػى نظػػاـ ا-

المتضػػمف تنظػػػيـ الصػػ قات العمكميػػة كت كيضػػػات المرفػػؽ العػػاـ، جريػػػدة  >978/@7/=8المػػػؤرخ فػػ   <;9/>8الرااسػػ  رقػػـ 
 .>978، لسنة 7>رسمية عدد 

(2)
 .;;9حناف ميساكم، المرج  السابؽ، ص-

(3)
رد المشرع بعض أعماؿ الصيانة الت  تستكجب عمى المست يد مف عقد استهبلؿ عمى األمػبلؾ الهابيػة، كمػف بينيػا لقد أك -

كجػكب إبقػا  الطػرؽ م تكحػة لمػركر العربػػات الناقمػة الخشػب ككػذلؾ إصػبلح الطػػرؽ كالممػرات المعنيػة بعربػات النقػؿ كالت ريػػ  
مػػػف المرسػػػـك  7>ب عػػػؿ اسػػػتعماؿ الخشػػػب، انظػػػر نػػػص المػػػادة ر كالخنػػػادؽ التػػػ  ىمكػػػت ك كأيضػػػا إصػػػبلح القنػػػاطير كالجسػػػ

 ، مرج  سابؽ.7<8/@?
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 مػبلؾاأل عمى الحجز من  سنتناكؿ منوك  ،لتصاؽاال كأ بالتقادـ اكتسابيا  نمك  الهابية مبلؾاأل
 الثاوض(. )الفرع لتصاؽاالك  بالتقادـ الهابية مبلؾاأل اكتساب من  ثـ (اأول الفرع) ف  الهابية

 :اأولالفرع 
 الغابية م كموع الحيز عمى اأ

 كذلػػؾ لممػػديف، مممككػػا عقػػارا القضػػا  يػػد تحػػت الػػدااف كضػػ  بتنػػو العقػػارم الحجػػز يعػػرؼ
 سػكا  العقػارات عمػى الحجػز ىػذا إجػرا ات كتسػرم البيػ ، ثمػف مػف حقو كاست ا  بيعو أجؿ مف

 .(1)بالتخصيص عقاراتأك  بطبيعتيا عقارات كانت
 طريػػؽ عػػف بيعيػػا ثػػـ العقاريػػة المػػديف أمػػكاؿ عمػػى لمتن يػػذ كسػػيمة ىػػك إذا العقػػارم فػػالحجز

 لمدااف. مستحؽ بديف الكفا  ألجؿ ،(2)العمن  المزاد
 ثػـ عمييػا القضػاا  الحجػز تكقيػ  ىػك المبدأ بيذا فالمقصكد الهابية العقارات بخصكصك 

 .(3)اإلدارة مكاجية ف  لمهير مستحؽ بديف الكفا  أجؿ مف المزاد طريؽ عف عيابي
ذاك   مػػػػػ  يتعػػػػػارض بمػػػػػا الهابيػػػػػة العقاريػػػػػة مػػػػػبلؾاأل فػػػػػ  التصػػػػػرؼ يمنػػػػػ  القػػػػػانكف كػػػػػاف ا 

إلػى  ينتيػ  الحجػز أف فػذلؾ أيضػا، عمييا الحجز من  ذلؾ عمى يترتب العاـ لمن   تخصيصيا
 .(4)الجبرم البي  يحظر أف أكلى باب فمف محظكرا ارماالختي البي  كاف ف ذا إجبارم، بي 

 صػريحا نصػا نجػد ال ف ننا لمهابات العاـ النظاـ المتضمف 89/;? القانكفإلى  بالرجكعك 
القكاعػػػد إلػػػى  الرجػػػكع اسػػػتمـز ممػػػا الهابيػػػة،العقاريػػػة  مػػػبلؾاأل عمػػػى الحجػػػز جػػػكاز بعػػػدـ يػػػكح 
المتضػػػمف  7@/7@ القػػػانكف منيػػػا اخصكصػػػك  العمكميػػػة الكطنيػػػة مػػػبلؾاأل تحكػػػـ التػػػ  العامػػػة

 األمبلؾ الكطنية.

                                                           
(1)
- Jean Vincent, voix d’exécution et procédures de distribution, 19eme édition Dalloz, delta, 

1999,P297. 
(2)

 مف قانكف اإلجرا ات المدنية كاإلدارية، مرج  سابؽ. <;<أنظر نص المادة -
(3)

 .=?8اىيـ أحمد الشرقاكم، المرج  السابؽ، صابر -
(4)

 .8>8عبد الرزاؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، ص-
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 تطبيقػاك  ،آن ػا أشػرنا فأك  سػبؽ كمػا عمكميػة كطنية اأمبلك تعتبر الهابية مبلؾاأل أف بماك 
 المتضػمف 7:/7@ القػانكف مػف ==ك ;7 المػادتيف كػذاك  المدن  القانكف مف @?= المادة لنص
 مطمقا. عمييا الحجز يجكز ال ف نو الكطنية مبلؾاأل

 أيػف 7:/7@ القػانكف إليػو سػبقو لمػا مسػايرا اإلداريػةك  المدنيػة اإلجػرا ات قػانكف جػا  لقدك 
 القػػػكانيف تػػػنص التػػػ  مػػػكاؿاأل عمػػػى فضػػػبلك  أنػػػو بػػػالحجكز الخػػػاص الخػػػامس البػػػاب فػػػ  نػػػص

 لمدكلػة المممككػة مػكاؿاأل عمػى الحجػز أيضػا يجػكز ال عمييػا، الحجػز جكاز عدـ عمى الخاصة
   .(1)اإلدارية الصبهة ذات العمكمية المؤسساتك 

 أف بحكػػـ الخاصػػة، الكطنيػػة مػػبلؾاأل عمػػى الحجػػز يخػػص فيمػػا فقيػػ  تضػػارب كقػػ  لقػػدك 
 مػػبلؾلؤل بالنسػػبة الشػػتف ىػػك كمػػا (2)العمكميػػة الكطنيػػة مػػبلؾاأل فقػػط تضػػمف 7:/7@ القػػانكف
 إذ التضػػارب، ليػذا حػدا المشػرع كضػ  ?977 سػػنة 7:/7@ القػانكف تعػديؿ بعػدك  لكػف الهابيػة،
(3)/?7 القػػػانكف عػػػدؿ

 مػػػبلؾاأل أف عمػػػى فييػػػا جػػػا  التػػػ ك  7:/7@ القػػػانكف مػػػف ;7 المػػػادة ;8
 الخاصػػػػة بالمسػػػػاىمات تعمػػػػؽ مػػػػا إال لمحجػػػػز مكضػػػػكعا تكػػػػكف أف يمكػػػػف ال الخاصػػػػة الكطنيػػػػة

 ية.قتصاداال بالمؤسسات
 الهابيػػة مػػبلؾاأل إثقػاؿ جػػكاز عػدـ الهابيػػة، مػبلؾاأل عمػػى الحجػز جػػكاز عػدـإلػػى  إضػافة

 تتقػػرر التبعيػػة العينيػػة الحقػػكؽ ىػػذه ألف الحيػػازم،أك  الرسػػم  كػػالرىف تبعيػػة عينيػػة حقػػكؽ بػػتم
فك  بحقػػػو، الكفػػػا  لضػػػماف لمػػػدااف  لممػػػاؿ الجبػػػرم البيػػػ  فيحػػػؽ بػػػدينيا اإلدارة كفػػػا  يتحقػػػؽ لػػػـ ا 

 بيعيا.ك  جبرا عمييا التن يذ يمكف ال الت  الهابية مبلؾاأل م  يستقيـ ال ىذاك  المرىكف،

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.دنية كاإلداريةممف قانكف اإلجرا ات ال =:=أنظر نص المادة -
(2)

عمكميػػة مػػف نجػػدىما نصػػتا عمػػى اسػػتثنا  األمػػبلؾ الكطنيػػة ال 7:/7@مػػف القػػانكف  ==ك ;7برجكعنػػا إلػػى نػػص المػػادتيف -
 الحجز عمييا، لكف ال ي يـ مف ىذا النص جكاز الحجز عمى األمبلؾ الكطنية الخاصة كالتن يذ الجبرم عمييا.

(3)
المتضػمف قػانكف  7:/7@المعػدؿ كالمػتمـ لمقػانكف  ?977/=97/7المؤرخ فػ   ;8/?7مف القانكف  ;7نظر نص المادة ا-

 .?977، لسنة ;;األمبلؾ الكطنية، جريدة رسمية عدد 



 انغابية انعقارية همهكيةن احلماية انىقائية  انباب األول 
 

144 

 مبػػال  بػدف  تمزميػػا الهابػات إدارة ضػد نياايػػة قضػااية أحكػػاـ صػدكر ةحالػ فػػ ك  أنػو غيػر
 لقػدك  ،(1)العمكميػة بالخزينػة الخػاص الحساب عمى مباشرة التن يذ يتـ ف نو مالية، تعكيضاتأك 

8/79@ القانكف صدر
  القضا . أحكاـ لتن يذ الخاصة القكاعد حدد الذم (2)

 الشػخصأك  الخاصػة المؤسسػة تقػدميا مكتكبػة عريضػة طريػؽ عف التن يذ إجرا ات تتـك 
 سػػػيما المسػػػتنداتك  الكثػػػااؽ بكػػػؿ يرفقيػػػاك  الكاليػػػة خزينػػػةإلػػػى  الهابػػػات إلدارة الػػػدااف (3)الطبيعػػػ 
 .(4)تن يذىا دكف أشير ;7 مدة بقيت الت ك  القرارأك  لمحكـ التن يذية النسخة
 جػػػػرا اتاإلك  التن يػػػػذم السػػػػند صػػػػحة مػػػػف التتكػػػػد بعػػػػد العمكميػػػػة الخزينػػػػة ألمػػػػيف يسػػػػكغك 
 .(5)الداانة الجية ل اادة مباشرة بيا المحكـك المبال  بسحب يتمر أف المستكفاة القانكنية
 الك  ممكيتيػا بنقػؿ فييػا لمتصػرؼ قابمػة غيػر الهابيػة العقاريػة مػبلؾاأل فأ يتض  سبؽ مما

 أنيػػا إذ كظي تيػػا،ك  مػػبلؾاأل ىػػذه خصكصػػية مػػ  يتنػػافى ذلػػؾ ألف مطمقػػا، عمييػػا الحجػػز لتكقيػػ 
 كػػذلؾك  فييػػا التصػػرؼ بحظػػرإلػػى  تتحقػػؽ ال التػػ ك  العامػػة، المن عػػة لتحقيػػؽ خصيصػػا عتكضػػ

 عمييا. الحجز

                                                           
(1)

حكػاـ القضػا  المحكػـك بيػا لؤلفػراد كالمتضػمنة أينشت أميف الخزينة حسابا خاصا ف  محررات الخزينة تحػت عنػكاف تن يػذ -
 .:<9إدانات مالية لمدكلة كبعض اليياات، انظر ف  ذلؾ: حناف ميساكم، لمرج  السابؽ، ص

(2)
حكػػػاـ القضػػا ، جريػػػدة أصػػػة المطبقػػة عمػػػى بعػػض الػػذم حػػػدد القكاعػػد الخا 8@@78/8/?7المػػؤرخ فػػػ   8/79@القػػانكف -

 .8@@8، لسنة 79رسمية عدد 
(3)

عػػف طريػػؽ كػػؿ اإلدارات األخػػرل يػػتـ تن يػػذ األحكػػاـ كالقػػرارات القضػػااية الراميػػة إلػػى تحصػػيؿ ديػػكف ضػػد إدارة الهابػػات ك -
متضػػػمف تنظػػػيـ مينػػػة ال =97/79/977المػػػؤرخ فػػػ   :7/=7المحضػػػر القضػػػاا ، طبقػػػا لمتشػػػري  المعمػػػكؿ بػػػو سػػػيما القػػػانكف 

 =977، لسنة ;8المحضر القضاا ، جريدة رسمية عدد 
يقػػـك المحضػػر القضػػاا  بالتن يػػذ األمػػكاؿ المحكػػـك بيػػا ل ااػػدة الػػدااف مػػ  مراعػػاة األحكػػاـ كاإلجػػرا ات القانكنيػػة التػػ  نػػص  -

 كما يمييا. ;?>عمييا قانكف اإلجرا ات المدنية كاإلدارية سيما نص المكاد 
(4)

 ، مرج  سابؽ.8/79@مف القانكف  79ص المادة أنظر ن-
(5)

 ن س القانكف.مف  :7أنظر نص المادة -
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 الفرع الثاوض:
 لتصاقالغابية عن طريق التقادم واال  م كموع تممك اأ

 طػػريقيف خػػبلؿ مػػف الهابيػػة مػػبلؾاأل تممػػؾ إمكانيػػة مػػدل ال ػػرع ىػػذا خػػبلؿ مػػف سػػنتناكؿ
 )ثاويا(. لتصاؽاال ثـ أوال() ذلؾك  التقادـ ماىك  الممكية اكتساب طرؽ مف ىاميف

 أوال/ التقادم المكسب:
 .(2)ثـ التعريؼ القانكن  لو  (0)سنتناكؿ التعريؼ ال قي  لمتقادـ المكسب 
 كسػب أسػباب مػف سػببا (1)المكسػب التقػادـ يعتبػر المكسـب: لمقـادم الفقلـض التعريف /0
 فػ  القػانكف المػدن  الجزااػرم المشػرع عميػو صنػ إذ األخػرل، العينيػة الحقػكؽك  العقاريػة الممكية
 الممكية. اكتساب طرؽ بعنكاف ىك الذمك  الثان  ال صؿ مف السادس القسـ ضمف

 آخػػػػر عينػػػػ  حػػػػؽأك  شػػػػ   ممكيػػػػة الحػػػػااز بيػػػػا يكتسػػػػب كسػػػػيمة ىػػػػك المكسػػػػب التقػػػػادـو
 .(2)معينة مدة تدـك حيازة بمقتضى
 يحػػػددىا معينػػػة لمػػػدة ممتػػػدة حيػػػازة عمػػػى قػػػااـ لمممكيػػػة مكسػػػب سػػػبب بتنػػػو أيضػػػا يعػػػرؼك 
 الحػؽأك  الشػ   عمػى ال عميػة سػيطرتو فػ  يتمثػؿ الحػااز مف إيجاب  فعؿ عمى يقـكك  القانكف،

 .(3)الحؽ ذلؾ تممؾ نتيجتو تككفك  الحيازة محؿ
 خػػػرل،األ العينيػػػة الحقػػػكؽك  العقاريػػػة الممكيػػػة كسػػػب أسػػػباب مػػػف سػػػبب المكسػػػب فالتقػػػادـ

 التػ ك  الحيػازة كاقعػة طريػؽ عػف العينػ  الحػؽأك  العقػار ىعمػ الماديػة السيطرة فعؿ ف  يتمثؿك 
 قانكنيا. تممكا الحؽ ىذا بتممؾ تنتي 

 المكسػػب التقػػادـ الجزااػػرم المشػػرع يعػػرؼ لػػـ المكســب: لمتقــادم القــاوووض التعريــف /2
نمػػػػاك   إذ المػػػػدن ، القػػػػانكف مػػػػف @9? ،?9? ،<9? المػػػػكاد خػػػػبلؿ مػػػػف شػػػػركطوك  وأنكاعػػػػ بػػػػيف ا 

                                                           
(1)

ما ييمنا ف  ىذا المقادـ ىك التقادـ المكسب دكف التقػادـ المسػقط، ىػذا األخيػر مػرتبط بسػقكط الحقػكؽ الشخصػية بمػركر -
 م، مرج  سابؽ.كما يمييا مف القانكف المدن  الجزاار  ?7:مدة معينة، انظر نص المكاد 

(2)
عبػػد الػػرزاؽ السػػنيكرم، الكسػػيط فػػ  شػػرح القػػانكف المػػدن ، أسػػباب كسػػب الممكيػػة، الجػػز  التاسػػ ، دار النيضػػة العربيػػة، -

 . 8=>عبد المنعـ فرج الصدة، المرج  السابؽ، ص . كايضا: @?@، ص?=@8القاىرة، 
(3)
- Alex Weill, op cit, p 383. 
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 أمػػا كاممػػة، سػػنة >8 مػػدة الحيػػازة فيػػو تػػدـك الػػذم الطكيػػؿ المكسػػب التقػػادـ <9? المػػادة تناكلػػت
 سػنكات 87إلػى  الحيػازة مػدة المشػرع فيو قمص الذم القصير التقادـ عمى فنصت ?9? المادة
 ثالػث نػكعإلػى  فتطرقػت @9? المػادة أمػا الحػااز، لػدل الصػحي  السندك  النية حسف اشتراط م 
 الحيػازة دكاـ المشػرع خبلليػا مػف اشػترط التػ ك  الميراثيػة لحقكؽبػا المتعمؽك  المكسب التقادـ مف
 .كاممة سنة :: مدة

 التقػػادـ طريػػؽ عػػف الهابيػػة العقاريػػة الممكيػػة اكتسػػاب يجػػز لػػـ الجزااػػرم المشػػرع فأ غيػػر
 المػادة القػانكف كػذلؾك  المػدن  القػانكف مػف @?= المػادة نػص خػبلؿ مػف كاضػ  ىذاك  المكسب،

 مػبلؾاأل مػكاؿاأل أخرجتػا قػد فنحػدىما الكطنيػة، مػبلؾاأل لمتضػمفا 7:/7@ القانكف مف 8/;7
 التممػػػؾ دااػػػرة مػػػف كبالتخصػػػيص التعامػػػؿ دااػػػرة مػػػف المنقكلػػػةأك  منيػػػا العقاريػػػة سػػػكا  الكطنيػػػة
   الهابية. العقارية مبلؾاأل ضمنيا تدخؿ الت ك  المكسب، بالتقادـ

إلػػى  يشػػر لػػـ نجػده ابػػاتاله قػػانكف المتضػمف 89/;? القػػانكفإلػػى  بػالرجكع أننػػا حػػيف فػ 
  التصرؼ. مف المن ك  لمحجز بالنسبة الحاؿ كاف كما ذلؾ،

 مسػتلة بخصػكص الهابػات قػانكف فػ  خػاص نػص كجػكد عدـ حالة ف ك  معمـك ىك كماك 
 7:/7@ القػػانكف أساسػػا ىػػ  التػػ ك  القػػانكف، فػػ  العامػػة األحكػػاـإلػػى  الرجػػكع مػػف البػػد التقػػادـ

 بالتقادـ. الكطنية مبلؾاأل تممؾ جكاز عدـ ف  حسما يفير خاأل ىاذيف المدن ، القانكف كذلؾك 
 عػػف الصػػادر القػػرار سػػيما قراراتيػػا مػػف الكثيػػر فػػ  الطػػرح ىػػذا العميػػا المحكمػػة تبنػػت كلقػػد

:@@79/8/?9 بتػػػػاريخ العميػػػػا بالمحكمػػػػة العقاريػػػػة الهرفػػػػة
 ان حيـــــثفيػػػػو:"... جػػػػا  الػػػػذمك  (1)

 المكسـب، التقـادم طريـق عـن عولا وازعالمت رضيةاأ  لمقطة بممكيتلم يتمسكون المستأوفين
 فــض داخمــة تعتبــر المعمــرون تركلــا التــض االراضــض نأ  محمــه فــض لــيس الــدفع هــذا نأ غيــر

 مــن 640 المــادة بأحكــام عمــ  المكســب بالتقــادم تممكلــا ييــوز ال ثــم مــنو  الدولــة، أمــ ك
 أموالبـ يتعمـق الذيو  البمدية به قامت تصرف عمى االعتراض يمكن ال وهأو  المدوض، القاوون

 ...".العقارية اتحتياطاال طريق عن المالية ذمتلا فض دخمتأ

                                                           
(1)

القضػاا ، العػدد  جتيػاد، مجمػة اال7@@98/87/8الهرفػة العقاريػة بالمحكمػة العميػا بتػاريخ  الصػادر عػف =7=>@قرار قـ -
 .978، ص;@@8األكؿ، 
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 ألجػػؿ المكسػػب بالتقػػادـ التمسػػؾ يجػػكز ال بانػػو أعػػبله القػػرار حيثيػػات خػػبلؿ مػػف فيتضػػ 
 لمبمػػديات، التابعػػة لمعقػػارات بالنسػػبة الحػػاؿ ىػػك كمػػا الدكلػػة، أمػػبلؾ ضػػمف تػػدخؿ عقػػارات تممػػؾ

 الهابية. العقارات فييا بما دكلةلم التابعة العقارات كؿ كذلؾك 
7@@98/87/8 بتػػػاريخ الصػػػادر القػػػرار كػػػذلؾك 

 العميػػػا بالمحكمػػػة العقاريػػػة الهرفػػػة عػػػف (1)
ــذ رضــيةاأ  القطعــة هــذه حــازوا اولــم يزعمــون المــدعين نأ حيــث :"... فيػػو جػػا  الػػذمك   مو

 ال مــةالعا مــ كاأو  عــام، ممــك رضاأ  نأ  تممكلــا فــض الحــق يمــوحلم ال ذلــك نفــإ ســووات،
 تصــرف تحــت الخصــام محــل االرض نبــأ يابــاأ عميلمــا المــدعى أن الحــالو  بالتقــادم، تممــك
   ...".قبل من البمدية

 جػػكاز عػػدـ قاعػػدة عمػػى كػػدتأ قػػد العميػػا المحكمػػة بػػتف أعػػبله القػػرار حيثيػػات مػػف يسػػتنتج
 أمػػر التممػػؾ جػػؿأ مػػف حيازتيػػا أف ىػػااعتبار ب ذلػػؾك  المكسػػب، بالتقػػادـ الكطنيػػة مػػبلؾاأل تممػػؾ
 كاف. ميما بتممكيا لحاازىا الحؽ يمن  الك  قانكنا جااز غير

 بالتقػػػػادـك  حيازتيػػػػا يجػػػػكز ال التػػػػ  لؤلمػػػػبلؾ العقاريػػػػة الهابيػػػػة بالنسػػػػبة الحػػػػاؿ ىػػػػك كمػػػػاك 
 بالنسػػػػبة الممكيػػػػة سػػػػند المنقػػػػكؿ فػػػػ  الحيػػػػازة بقاعػػػػدة التمسػػػػؾ يجػػػػكز ال كػػػػذلؾ ف نػػػػو المكسػػػػب،
 منقػػكال حػػاز لمػػف يمكػػف ال إذ المػػدن ، القػػانكف فمػػ >:? المػػادة لػػنص طبقػػا الهابيػػة لممنقػػكالت

 يحػػػتج أف شػػػجاراأل مػػف المنتزعػػػة األخشػػػابك  القطػػؼ بعػػػد الثمػػػارك  البريػػة (*)كالحيكانػػػات غابيػػا
 متػى الهابػات لػئلدارة يمكػفك  النيػة، حسػف كػاف لػكك  بالتقادـ التممؾ ألجؿ المنقكؿ حيازة بقاعدة
 المنقكالت. ىذه تسترد أف لذلؾ عممت
 طريػؽ عػف المنقكلػةأك  العقاريػة سػكا  الهابيػة العقػارات تممػؾ المشػرع حظػر سػبب يعكدك 
 سػػي قدىا تممكيػػاك  حيازتيػػا ألف تممكيػػا، أجػػؿ مػػف بػػذلؾ حتجػػاجاالك  حيازتيػػاأك  المكسػػب التقػػادـ
 كضػ  خػبلؿ مػف لممشػرع األسمى اليدؼ يككف لذلؾ العاـ، الن   تحقيؽ ى ك  ليا خاصية أىـ

                                                           
(1)

، مجمػػة االجتيػػاد القضػػاا ، عػػدد ?@@79/8/>9الصػػادر عػػف الهرفػػة العقاريػػة بالمحكمػػة العميػػا بتػػاريخ  8<9:<قػػرار قػػـ -
 .;87، ص;977، 79خاص، جز  

(*)
المؤرخ  <7/;7لهابية فحيازتيا كاصطيادىا ال بد أف يككف طبقا لمتشري  المعمكؿ بو، سيما القانكف بالنسبة لمحيكانات ا-
، كالذم سنتطرؽ هلل مف خبلؿ الباب الثان  مف ;977، لسنة 8>المتعمؽ بالصيد، جريدة رسمية عدد  ;977/?7/;8ف  

ىذه األطركحة.
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 عمييػػا المحافظػػة ىػك خاصػػة بصػػ ة الهابيػةك  عامػػة بصػ ة كطنيػػةال مػػبلؾاأل تممػؾ حظػػر قاعػدة
بقا ك     العامة. المصمحة لتحقيؽ تخصيصيا ا 

 كسبب من أسباب كسب الممكية: لتصاقثاويا/ اال 
سػػػػببا مػػػػف أسػػػػباب كسػػػػب الممكيػػػػة العقاريػػػػة، إذ نػػػػص عميػػػػو المشػػػػرع  لتصػػػػاؽيعتبػػػػر اال 

ف المػػدن  كالػػذم ىػػك بعنػػكاف طػػرؽ الجزااػػرم ضػػمف القسػػـ الثالػػث مػػف ال صػػؿ الثػػان  مػػف القػػانك 
 اكتساب الممكية.

 لشخصػيف مممػككيفك  اآلخػر عػف أحػدىما متمػايزيف شػيايف اتحػاد بتنػو لتصػاؽاال يعرؼو
 بقػػكة ال رعػػ  الشػػ   األصػػم  الشػػ   مالػػؾ فيتممػػؾ ماديػػا، اتحػػادا بينيمػػا، ات ػػاؽ دكف مختم ػػيف
 .(1)قضاا  بحكـأك  القانكف،
نمػػاك  لتصػػاؽاال يعػػرؼ لػػـ الجزااػػرم المشػػرعك   اكتسػػاب طػػرؽ مػػف طريقػػا هاعتبػػار ب اكت ػػى ا 
 المدن . القانكف مف 8@<إلى  ?<< مف المكاد بمكجب نظموك  العقارية الممكية

 لتصػاؽاال طريػؽ عػف الهابيػة مػبلؾاأل داخػؿ بنػاه لعقػار شػخص تممػؾ إمكانيػة مػدل فما
 الخػكاص، لمبلكيػا عػةتاب مجػاكرة بعقػارات تمتصػؽ التػ  الهابيػة مػبلؾلؤل بالنسػبة الحاؿ كذلؾك 
 التالييف: العنصريف ف  سنتناكلو الذم ىذاك 

ــاماأ /0  يقػػـك أفك  يحػػدث قػػد الغابيــة: مــ كاأ داخــل المقامــة لمموشــحات الخاصــة حك
 دكف الهابيػػة مػػبلؾاأل ضػػمف مصػػنؼ عقػػار داخػػؿ لػػو مػػرآبأك  كسػػكف لػػو عقػػار ببنػػا  شػػخص

 الشػخص يتممػؾ ثػـ مػفك  لتصػاؽاال اعدقك  تطبيؽ يمكف فيؿ بذلؾ، الهابات إدارة لو تت طف أف
 فكقو؟ بنا الذم العقارم الكعا 

 تناكلػػػػو الػػػػذمك  (*)الصػػػػناع  لتصػػػػاؽاال اسػػػػـ عميػػػػو يطمػػػػؽ لتصػػػػاؽاال مػػػػف النػػػػكع ىػػػػذا إف
 حالتيف: بيف ن رؽ ىناك  المدن ، القانكف مف >?<ك ;?< المادة نص ف  بمكجب المشرع

                                                           
(1)

 .>;9لمدن ، أسباب كسب الممكية، المرج  السابؽ، صعبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط ف  شرح القانكف ا-
(*)
اإللتصػػػاؽ الصػػػناع  ىػػػك مػػػا ينػػػتج عػػػف عمػػػؿ اإلنسػػػاف مػػػف منشػػػاات أك أغػػػراس فػػػ  أرض غيػػػره، انظػػػر عبػػػد الػػػرزاؽ -

.8>9،  الذكر السنيكرم، أسباب كسب الممكية، المرج  السابؽ
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 أف يعمػـ ال (1)النيػة حسػف ىػكك  لهابيػةا مػبلؾاأل ف  الهرسأك  بالبنا  الشخص قاـ إذا أ:
 يجػػػكز ال ف نػػػو ممكػػػو، فػػػ  يهػػػرسأك  يبنػػػ  أنػػػو ظانػػػا يممكػػػو ال فيػػػو غػػػرسأك  بنػػػى الػػػذم الجػػػز 
نماك  البنا ، إزالة تطمب أف الهابات لئلدارة  .(2)البنا  قيمة لمشخص تدف  أف عمييا ا 
 يجػػكز فػبل أىميتػػو،ك  البنػا  قيمػػة بمهػت ميمػػا أنػوإلػػى  اإلشػارة مػػف بػد ال الحالػػة ىػذه فػ و
 ال بيانػػو سػػبؽ كمػػاك  ألنػػو البنػػا ، مكضػػ  العقػػار لتممػػؾ لتصػػاؽباال يتمسػػؾ أف البنػػا  لصػػاحب

 .(*)كانت ص ة بتم الهابية عقاراتال تممؾ يجكز
(3) رقػػـ كػػالقرار قراراتيػػا مػػف كثيػػر فػػ  التكجػػو ىػػذا العميػػا المحكمػػة كرسػػت لقػػدك 

9=9;; 
(4)القرارك 

 العميا. لممحكمة عقارمال الهرفة عف الصادرة <9=9>
 أرض عمـى موشـحات قـامأ مـن أوه قاوووا المقرر من أف:" ;;9=9 رقػـ القرار ف  فجا 

 بـين الخيـار رضاأ  فمصـاحب متلا،قاا فض الحق له نأ وية بحسن يعتقد هوو  لمغير ممموكة
 ببسـب االرض قيمـة فـض زاد لمـا مسـاويا مبمغاأو  العمل يرةأو  الموادقيمة و  قيمتلا يدفع أن
 .الموشحات هذه

 نفــإ ويــة، بحســن الموشــحات قــامأ الطــاعن نأ الحــال قضــة فــض الثابــت مــن كــان لمــاو 
 لمطـــاعن بدفعـــه ضـــده المطعـــون عمـــى الحكـــمو  الخبـــرة عمـــى بمصـــادقتلم الموضـــوع قضـــاة

 قـدره الـذي اإليمـالض التقويم عمى اعتماداو  الوزاع، محل الفي  عمى صرفلا التض المصاريف
 يــابواأ ولـمأ عمــى فضـ  المــدوض، القـاوون مــن 542 المـادة تفرضــه مـا مراعــاة دون الخبيـر

                                                           
(1)

 اكرة ألمبلؾ الهير كال تكجد حدكد فاصمة ككاضحة بينيا.يمكف تصكر الحالة األكلى إذا كانت األمبلؾ الهابية مجك -
(2)

 مف القانكف المدن  الجزاارم، مرج  سابؽ. >?<انظر نص المادة -
(*)
يختمػػؼ األمػػر فيمػػا إذا كػػاف البنػػا  أك المنشػػاة مقامػػة عمػػى أرض مػػف نػػكع ممػػؾ خػػاص، فينػػا إذا كانػػت قيمػػة البنػػا  بالهػػة -

مػػػف القػػػانكف  9/>?<تمسػػػؾ بسػػػبب االلتصػػػاؽ ألجػػػؿ تممػػػؾ العقػػػار، انظػػػر نػػػص المػػػادة األىميػػػة فيجػػػكز لصػػػاحب البنػػػا  أف ي
المدن  الجزاارم، مرج  سابؽ الذكر.

(3)
الصػػادر عػػف الهرفػػة العقاريػػة لممحكمػػة، نقػػبل عػػف حمػػدم باشػػا عمػػر،  :?@8/;7/<9المػػؤرخ فػػ   ;;9=9القػػرار رقػػـ -

 .9=8القضا  العقارم، المرج  السابؽ، ص
(4)

الصػػادر عػػف الهرفػػة العقاريػػة لممحكمػػة، نقػػبل عػػف حمػػدم باشػػا عمػػر،  @?@97/88/8المػػؤرخ فػػ   <9=9> القػػرار رقػػـ-
 .:=8القضا  العقارم، المرج  السابؽ، ص



 انغابية انعقارية همهكيةن احلماية انىقائية  انباب األول 
 

150 

 فعمــوا كمـا بقضـاحلم ولمإفـ متواقضـة،و  مفككـة بيمـل  خـر خبيـر بتعيـين الطـاعن دفـع عمـى
 التسبيب". فض بالقصور قراهم شابواو  القاوون خالفو

 حػػؽ مػػف نػػوأ اعتبػػركا العميػػا المحكمػػة قضػػاة اف أعػػبله القػػرار حيثيػػات خػػبلؿ مػػف فيتضػػ 
 ك المػػػػكاد قيمػػػػةك  بقيمتيػػػػا يطالػػػػب فأ نيػػػػة بحسػػػػف الهيػػػػر ممػػػػؾ فػػػػ  المبنيػػػػة المنشػػػػاات صػػػػاحب

   المدن . القانكف مف >?< المادة بو  ضتق لما طبقا العمؿ جرةأ
 من وية حسن عن وال من كل أن قاوووا المقرر من أف:" <9=9> رقـ القرار ف  جا ك 
 عمـى اإلثـراد وقـع مـن بتعـويض يمـزم رهايبر  ما للا ليس موفعة له شضد منأو  الغير عمل

 الشضد.أو  العمل من استفاد ما بقدر حسابه
 لـه التـرخيص بعد عوده من بمواد موشحات يوبضاأ أقام إذا من وهأ أيضا المقرر منو 

 اتفــاق يويــد لــم ذاإ الموشــحات زالــةإ يطمــب نأ خيــراأ للــذا ييــوز فــ  االرض مالــك مــن
 قيمـة فـض زاد مـا يسـاوي مبمغـاأو  العمـل يرةأو  المواد قيمة يدفع أن بين يخير إوما بشأولا،
 االرض.
 المســتأوف الحكــم أيــدت االســتحواف يلــة أن الحــال قضــية فــض الثابــت مــن كــان لمــاو 
 عرضــه مــن بــالرغم يحتملــا التــض االرض قطعــة عــن بــالتخمض الطــاعن عمــى القاضــض أماملــا
 ".لموقض قرارها يعرض مما وض،المد القاوون من 546و 040 لممادتين وفقا حمول لث ثة

 لتصػاؽباال األخػذ المكضػكع قضػاة عمػى بػد ال أنو أعبله القرار ىذا حيثيات مف فيستنتج
 جػرةأك  البنػا  قيمػة تعػكيض مػف الهيػر أرض فػ  نيػة بحسػف بنايػات يقػيـ الػ  الشػخص تمكيفك 

   المدن . القانكف مف =?<ك 8;8 المادة بو تقض  لما طبقا العمؿ
 يعمػػـ أم (*)النيػػة سػػ   ىػػكك  الهابيػػة مػبلؾاأل فػػ  الهػػرسأك  بالبنػػا  شػػخصال قػاـ إذا ب:

 تطمػػب أف الهابػػات إلدارة يجػػكز الحالػػة ىػػذه ف ػػ  يممكػػو، ال فيػػو غػػرسأك  بنػػى الػػذم الجػػز  أف

                                                           
(*)
الحالة الت  يتـ فييا إقامة المنشاات أك الهراس بسك  نيية عادة ما تتصدل ليا اإلدارة باتخاذ اإلجرا ات الردعية سيما -

ا  مباشرة لردع المتعديف عمى األمبلؾ الهابية.سمؾ الطريؽ الجزا
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فك  الشخص، ن قة عمى الهرسأك  البنا  إزالة  أف فميػا المنشػاة أك بالبنػا  حاجة ليا أف ارتتت ا 
 .(1)قيمتيا دف  م  تستبقيو
 سػػػػكا  الهابيػػػػة مبلؾبػػػػاأل لتصػػػػاؽاال أحكػػػػاـ يتنػػػػاكؿ لػػػػـ المشػػػػرع أف ىنػػػػا اإلشػػػػارة تجػػػػدرو
نمػػاك  ،7:/7@ القػػانكف بمكجػػب الك  89/;? القػػانكف بمكجػػب  ىػػكك  ذلػػؾ مػػف جانبػػا فقػػط تنػػاكؿ ا 

 المكال . العنصر ف  سنتناكلو ما ىكك  البحر، بانكشاؼ الخاص الطبيع  لتصاؽاال
 عػػػف النػػػاتجك  الطبيعػػػ  لبللتصػػػاؽ بالنسػػػبة الطبيعـــض: قلتصـــاباال  الخاصـــة االحكـــام /2
 مػػف 8?<إلػى  ?<< مػف المػكاد فػػ  الجزااػرم المشػرع نظمػو فيػػو، لئلنسػاف دخػؿ ال إذ الطبيعػة
 المدن . القانكف
 ميػػاه عنيػػا تنكشػػؼ التػػ  العقػػارات تمػػؾ تعػػكد مػػفإلػػى  ىػػك: ىنػػا فػػ  التسػػاؤؿ يثيػػر مػػاو
 ة؟الهابي العقارية مبلؾلؤل المجاكرة البحار

 البحػػر عنيػػا ينكشػػؼ التػػ  األراضػػ  أف المػػدن  القػػانكف فػػ  الجزااػػرم المشػػرع نػػص فمقػػد
 المرسػػػػـك بمكجػػػػب ذلػػػػؾ عمػػػػى التتكيػػػػد تػػػػـك  ،(2)عمييػػػػا التعػػػػدم يجػػػػكز الك  لمدكلػػػػة أمػػػػبلؾ تعتبػػػػر
 ممكيتيػػػػا تنتقػػػػؿ البحػػػػر بميػػػػاه مهطػػػػاة تعػػػػد لػػػػـ التػػػػ  األرضػػػػ  بػػػػتف فيػػػػو جػػػػا  الػػػػذمك  <9;/89

 .(3)لمدكلة
 بممكيتيػػا االدعػػا ك  مػػبلؾاأل ىػػذه عمػػى التعػػدم المجػػاكريف لممػػبلؾ يجػػكز ال ف نػػو ثػػـ مػػفك 

 مػػا كػػؿ اعتبػػر (4)المشػػرع أف إذ البحػػر، ميػػاه مػػف يةاصػػطناع بكي يػػات مستخمصػػة كانػػت لػػكك 
  .(5)لمدكلة اأمبلك تعتبر األراض  مف جز  عف تنحصر المياه يجعؿك  ب عمو اإلنساف ي عمو

أك  الطبيعػ  الجػزر طريػؽ عػف سػكا  البحػر ميػاه انكشػاؼ حالة ف ك  أنو يستخمص منوك 
 الهابيػػة، العقاريػة مػبلؾاأل ضػمف مػف تكػكف التػػ  األراضػ  مػف جػزا أ عمػى يةاصػطناع بطػرؽ

                                                           
(1)

 مف القانكف المدن  الجزاارم، مرج  سابؽ. ;?<أنظر نص المادة -
(2)

 مف ن س القانكف. @<<انظر نص المادة -
(3)

 ، مرج  سابؽ.<9;/89مف المرسـك  @7انظر نص المادة -
(4)

 ، مرج  سابؽ.7:/7@مف القانكف  =8أنظر المادة -
(5)

 .==9ناف ميساكم، المرج  السابؽ، صح-
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 الك  الطبيعػ ، لتصػاؽاال طريػؽ عػف القػانكف بقػكة الهابيػة مػبلؾاألإلػى  تضاؼ المساحات فيذه
 بممكيتيا. شخص مأ يتمسؾ أف االحكاؿ مف حاؿ مبت يمكف

 فعػػاؿ دكر ليػػا القبميػػة الكقاايػػة الحمايػػة القػػكؿ يمكػػف البػػاب ليػػذا خاتمتنػػا فػػ ك  خيػػرألا فػػ 
 جبػػػر أف اعتبػػػارب المػػػاؿك  الجيػػػد مػػػف الكثيػػػر تػػػكفر كسػػػيمة فيػػػ  كقكعػػػو، قبػػػؿ التعػػػدم در  فػػػ 

 مػػف كاضػػحا كػػاف المشػػرع فيػػدؼ الدكلػػة، كاىػػؿ يرىػػؽك  الكثيػػر يكمػػؼ مػػا عػػادة الحقػػا األضػػرار
 ألجػػؿ ذلػػؾك  خػػرل،األ القػػكانيفأك  الهابػػات قػػانكف بمكجػػب سػػكا  تاآلليػػا تمػػؾ كػػؿ كضػػ  خػػبلؿ
 البعدية. العبلجية الحماية مف أفضؿ القبمية الكقااية الحماية مبدأ ت عيؿ
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 التػػػ  الكقاايػػػة القانكنيػػػة اآلليػػػات طركحػػػةاأل ىػػػذه مػػػف األكؿ البػػػاب خػػػبلؿ مػػػف أبرزنػػػا لقػػػد
 ذلػػػؾك  عمييػػػا، المحافظػػػةك  الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل حمايػػػة ألجػػػؿ الجزااػػػرم المشػػػرع كضػػػعيا
 القػػػكانيفك  البياػػة حمايػػػة قػػانكف سػػػيما األخػػرل القػػكانيف بمكجػػػب كػػذلؾك  الهابػػػات قػػانكف بمكجػػب

 خػبلؿ مػف عمييػا نػص عامػة أحكػاـك  مبػادئ كض  المشرع أف أيضا كضحناك  بو، الصمة ذات
 قػػد الػػذم اإلىمػػاؿك  التعػػددم أشػػكاؿ كػػؿ منػػ  ألجػػؿ الكطنيػػة مػػبلؾاأل قػػانكفك  المػػدن  كفالقػػان
 .مبلؾاأل ىذه تجاه السكا  عمى دارةاإلأك  األشخاص مف يبدر

 مػػبلؾاأل لحمايػػة المسػػخرة القبميػػة الكقاايػػة باآلليػػات يكتػػؼ لػػـ الجزااػػرم المشػػرع أف غيػػر
 البلزمػة الحماية لتكفير منو سعيا المكازية،  ةالك ف  عبلجية آليات كض  بؿ الهابية، العقارية

 الضػػميرك  المػػدن  الحػػس غيػػاب ألف عمييػػا، الكاقػػ  التعػػدم أشػػكاؿ كػػؿ مػػف اليامػػة الثػػركة ليػػذه
 قػد حيػافاأل بعػض فػ  اإلدارة عنػد الحػرصك  المسػؤكلية غيػابك  األفػراد بعػض عنػد  جتماعاال

 بيا. ضراراإلك  بمختمؼ األشكاؿ مبلؾاأل ىذه عمى التعدمإلى  يؤدم
 العقاريػػة مػػبلؾاأل لحمايػػة العبلجيػػة اآلليػػات مػػف مجمكعػػةالجزااػػرم  المشػػرع كضػػ  لػػذلؾ
 إصػػبلح العبلجيػػة الحمايػػة بػػاب مػػف أف إذ تنمكيػػا،ك  إصػػبلحيا طابعػػا يتخػػذ مػػا فمنيػػا الهابيػػة،

 ردعيػا طابعػا يتخػذ مػا اآلليػات ىػذه مفك  تصني يا،ك  يااستهبلل تنظيـك  بتيياتيا الهابية مبلؾاأل
 أشػكاؿ كػؿ كقػؼك  المخػال يف ردع فػ  فعػاؿ مجػاؿ العقػابك  التجػريـ مسػالة أف اعتبارب عقابيا،
   .مبلؾاأل ىذه تجاه منيـ يبدر الذم التعدم
 الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل لحمايػػة اإلصػػبلحية القانكنيػػة اآلليػػات البػػاب ىػػذا فػػ  سػػنتناكؿك 

 الفصـل) فػ  الهابية العقارية مبلؾاأل يةلحما الردعية القانكنية اآلليات ثـ (،اأول )الفصل ف 
 الثاوض(.
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 :اأول الفصل
 الغابية الممكية العقارية لحماية اإلص حية القاوووية اآلليات

 المجػػػػاؿ فػػػػ  سػػػػيما ال الجزااريػػػػة الدكلػػػػة انتيجتيػػػػا التػػػػ  األىػػػػداؼك  السياسػػػػات بػػػػيف مػػػػف
 جػػدا، اليامػػة الثػػركة ىػػذه تثمػيفإلػػى  السػػع  ىػػك الهابيػة، العقاريػػة الممكيػػة بخصػػكص التشػريع 

 يا.استهبلل ترشيدك  تطكيرىاك  تنميتيا طريؽ عف ذلؾك 
 الثػػػركة تثمػػػيف أجػػػؿ مػػػف الجزااػػػرم المشػػػرع كضػػػعيا التػػػ  تمػػػؾ ىػػػ  اإلصػػػبلحية اآلليػػػاتك 
 تػػػكفر اآلليػػػات ىػػػذه فكػػػؿ تصػػػني يا،ك  يااسػػػتهبلل تنظػػػيـك  تيياتيػػػاك  تطكيرىػػػا،ك  تنميتيػػػاك  الهابيػػػة
 األفراد. أذىاف ف  عتباراال ليا دتعيك  مبلؾاأل ليذه خاصة حماية
 الطػػػػػاب  ذات العبلجيػػػػػة اآلليػػػػػات مػػػػػف مجمكعػػػػػةفقػػػػػد كضػػػػػ  المشػػػػػرع الجزااػػػػػرم  لػػػػػذلؾك 

 يااسػػػتهبلل تنظػػػيـ طريػػػؽ عػػػف الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل إصػػػبلح أف منػػػو اعترافػػػا اإلصػػػبلح ،
 تيػػدؼ حماايػػة، كسػػااؿ ىػػ  لمحمايػػة غابػػاتك  كطنيػػة حظػػاارك  محميػػة منػػاطؽإلػػى  تصػػني ياك 

إلػػى  األقػػؿ عمػػىأك  عميػػو كانػػت مػػاإلػػى  الحالػػة ب عػػادة ذلػػؾك  الهابيػػة العقاريػػة الممكيػػة إلصػػبلح
   شمكليتو. عدـك  الضرر إيقاؼ

 بيػػذا كثيػػرا اىػػتـالجزااػػرم  المشػػرع أف جميػػا يبلحػػظ 89/;? الهابػػات قػػانكف فػػ  فالمتتمػػؿ
 يا،اسػػتعمالك  ياهبللاسػػت ترشػػدك  الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل تػػنظـ كثيػػرة نصكصػػا أفػػرز إذ المجػػاؿ

إلػى  باإلضػافة ،نجراؼاال مف ليا حماية التصحر لمكافحة التشجير سياسة اعتمادإلى  تدعكك 
 منيا. األجزا  بعض ف  حماية غاباتك  كطنية حظاارك  طبيعية محميات إنشا 
 حمايػػػة أجػػػؿ مػػػف المعتمػػػدة اآلليػػػات ال صػػػؿ، ىػػػذا خػػػبلؿ مػػػف نتنػػػاكؿ أف سػػػنحاكؿ عميػػػوك 

 مػبلؾاأل اسػتعماؿك  اسػتهبلؿ تنظيـ ف  المتمثمةك  تنميتيا،ك  تطكيرىا طريؽ عف الهابية مبلؾاأل
 تتىيػؿ إعػادةمػف أجػؿ  المعتمدة اآلليات نتناكؿ ذلؾ بعد ثـ (،اأول المبحث) ف  ذلؾك  الهابية

 (.الثاوض المبحث) ف  ذلؾك  تصني يا طريؽ عف الهابية العقارية مبلؾاأل
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 :اأولالمبحث 

 لااستغ ل توظيم طريق عن الغابية ريةالعقا م كاأ حماية
 حمايتيػػػا أجػػػؿ مػػػف الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل اسػػػتهبلؿ بتنظػػػيـ الخاصػػػة اآلليػػػات تعتبػػػر

 الهابيػة الثػركة تحمػ  التػ  اإلصػبلحية اآلليػات أىػـ بػيف مػف ثركاتيػا، مػف ست ادةاالك  تطكيرىاك 
 تطكيرىػػػاك  إنماايػػػا فػػػ  يػػػدبع حػػػدإلػػػى  تسػػػاىـك  طبيعتيػػػا عمػػػى تبقييػػػا بػػػتف عتبػػػاراال ليػػػا تعيػػػدك 
 ثػػػركات مػػػف عنػػػدىا مػػػا بتفضػػػؿ تجػػػكد لكػػػ  المتجػػػددة،المختم ػػػة ك  الطبيعيػػػة ثركاتيػػػانت ػػػاع باالك 

 السكا . عمى لممجتم ك  لم رد طبيعية،
 ثػـ يكلػد حػ ، كػااف بمػا تشػتمؿ عميػو مػف مككنػات حيػة ىػ  الهابػة فأ ىك معػركؼ فكما

 بكػؿ ىػذه الثػركة تتػرؾ أف يعقؿ فبل ثـ مفك  ،يمكتك  يتبلشى اأخير ك  محددة، لمدة ينمك ثـ يكبر
 خمػػؽ ألجػػؿ يااسػػتهبلل دكف عديػػدة سػػنكات طػػكاؿ متنكعػػة طبيعيػػة ثػػركاتك  خيػػرات مػػف فييػػا مػػا

 لؤلشػػخاص اليكميػػة الحاجيػػات بعػػض تػػكفير ألجػػؿ يااسػػتعمال األقػػؿ عمػػىأك  ية،اقتصػػاد ثػػركة
   منيا. بالقربأك  فييا يسكنكف الذيف

 مػف المشػرع إرادة إليػو تتجػو الػذمك  الكطنيػة الهابيػة مبلؾاأل داخؿ ستهبلؿباال المقصكدك 
 اسػػتعماؿ كىػػ لمهابػػات العػػاـ النظػػاـ المتضػػمف 89/;? القػػانكف مػػف =:،>:،;: المػػكاد خػػبلؿ

 المػػكاد تضػػمنتو قػػد ال عمػػ  سػػتهبلؿاال ألف فييػػا، القػػاطنيف طػػرؼ مػػف الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل
   القانكف. ن س مف =;ك >;

 (اأول المطمــب) فػػ  ذلػػؾك  الهابيػػة مػػبلؾاأل اسػػتعماؿ المبحػػث ىػػذا خػػبلؿ مػػف سػػنتناكؿك 
 (.الثاوض المطمب) ف  الهابية مبلؾاأل استهبلؿ ثـ

 :اأولالمطمب 

 الغابية م كاأ استعمال
 89/;? القػػانكف بمكجػػب الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل اسػػتعماؿ الجزااػػرم المشػػرع تنػػاكؿ لقػػد
 سػتهبلؿاال عنكاف تحت منو =:،>:،;: المكاد ذلؾ ف  نصك  لمهابات العاـ النظاـ المتضمف

 الهابية. مبلؾاأل داخؿ
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 المحصػػػكر سػػػتهبلؿاال ذلػػػؾ اعػػػبله إلييػػػا المشػػػار المػػػكاد بمكجػػػب سػػػتهبلؿباال المقصػػػكدك 
 عمػى محػددة بتنشطة يتعمؽك  ،(1)منيا بالقربأك  الهابات داخؿ يسكنكف الذيف األشخاص عمى
 سػػتعماؿاال لحػػؽ مضػػمكنوك  م يكمػػو فػػ  أقػػرب سػػتهبلؿاال ىػػذا يكػػكف ثػػـ مػػفك  الحصػػر، سػػبيؿ

 السكف المنصكص عميو بمكجب القانكف المدن .ك 
 العقاريػة مبلؾبػاأل الخػاص سػتعماؿاال حػؽ م يػـك المطمػب ىػذا خبلؿ مف سنتناكؿ لذلؾ

 الهابيػػة مػػبلؾاأل اسػػتعماؿ تنظػػيـ كي يػػات نتنػػاكؿ ذلػػؾ بعػػد ثػػـ (اأول )الفــرع فػػ  ذلػػؾك  الهابيػػة
 الثاوض(. )الفرع ف  ذلؾك 

 :اأولالفرع 
 الغابية م كالخاص باأ ستعمالاال مفلوم

 حػػػػػػؽ ىػػػػػػ  التسػػػػػػمية تكػػػػػػكف أف الصػػػػػػكابك  األصػػػػػػ  أف اإلشػػػػػػارة مػػػػػػف البػػػػػػد البدايػػػػػػة فػػػػػػ 
 الحقػػا المشػػرع نظمػػو قػػد سػػتهبلؿاال حػػؽ أف اعتبػػارب ،سػػتهبلؿاال حػػؽ مػػف بػػدال (*)سػػتعماؿاال

 ىػػكك  تمتػػو، التػػ  التنظيميػػة النصػػكص ذلؾكػػك  89/;? القػػانكف مػػف =;ك >; المػػادتيف بمكجػػب
 .ستعماؿاال عف أحكاموك  نطاقوك  م يكمو حيث مف تماما يختمؼ

 احتكػػار الك  الجماعػػة ثػػركة تمثػػؿ مضػػت عصػػكر منػػذ كانػػت الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل إف
 .استثنا  دكف الناس لجمي  متكلك  قكت مصدر الهابة كانت فقد ألحد، فييا

 قكلػو الشػريؼ الحػديث فػ  جػا  إذ كرستو،ك  المبدأ ليذا أشارت اإلسبلمية الشريعة حتىك 
ــاس   " سػػمـ:ك  عميػػو اهلل صػػمى ــَرَكاد   الوَّ : ِفــض ش  ــَ ث  ــض َث ــأَلِ، ِف ــاِد، اْلَك ــارِ  َواْلَم  فػػالمراد ، "(2) َوالوَّ
 فالمقصػكد النػار أمػا ليا، مالؾ ال الت  المكات األراض  مف غيرىاأك  الهابة عشب ىك بالكؤل
 لػو مالػؾ ال الػذم الحطبك  الكؤل استعماؿ أف كاضحة إشارة الحديث ف   الشجر، حطب بذلؾ
 الناس. جمي  فيو يشترؾ أف يمكف الت  مكاؿاأل مف يعتبر

                                                           
(1)

 .مرج  سابؽ، 89/;?مف القانكف  ;:أنظر نص المادة -
(*)
كالذم يقصد بو االستعماؿ كليس االستهبلؿ، ىذا  usageبالرجكع إلى النص ال رنس  ف ننا نجد أف المشرع استعمؿ ل ظ -

.l’exploitationعمى أنو  >;األخير الذم عبر عنو الحقا بمكجب المادة 
(2)

، الطبعػػة األكلػػى، مؤسسػػة الرسػػالة لمنشػػر، ?:بػػف حنبػػؿ، بتحقيػػؽ العبلمػػة شػػعيب األرنػػؤكط، الجػػز   مسػػند اإلمػػاـ احمػػد-
 صححو األلبان . ، كالحديث;<8، دمشؽ، ص=@@8
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 مػػػبلؾاأل اسػػػتعماؿ أتػػػاح فقػػػد الجزااػػػرم التشػػػري  بػػػاألخصك  الكضػػػعية القػػػكانيف أف غيػػػر
 فػػ  كيػػةاألكل فتعطػػاىـ فييػػا، يقطنػػكف الػػذيف كلاػػؾأ ىػػـك  غيػػرىـ دكف األشػػخاص لػػبعض الهابيػػة
 عمػػى المحػػددة اليكميػػة الحيػاة مػػآرب بعػػض فػ  سػػتعماؿاال مجػػاالت حصػر نجػػده كػػذلؾك  ذلػؾ،
 .مف االستعماالت االخرل غيرىا دكف الحصر سبيؿ

 معيػػاريف 89/;? القػػانكف مػػف ;: المػػادة نػػص خػػبلؿ مػػف الجزااػػرم المشػػرع اعتمػػد لقػػدك 
 يكػػكف أف ىػػكك  المكػػان  المعيػػار عمػػى تمػػدفاع الهػػاب ، سػػتعماؿاال نطػػاؽ تحديػػد فػػ  أساسػػييف
 تحديػػد ىػػكك  النػػكع  المعيػػار عمػػى يضػػاأ اعتمػػدك  ليػػا،  مجػػاكراأك  الهابػػة سػػكاف مػػف المسػػتعمؿ

 .(1)بيا المرخص األنشطة نكع
 القػػػانكف مػػػف >:ك ;: تيفالمػػػاد بمكجػػػب عميػػػو المنصػػػكص سػػػتعماؿاال فػػػ  الحػػػؽ لعػػػؿك 

 القػػػػانكف بمكجػػػػب عميػػػػو المنصػػػػكص السػػػػكفك  سػػػػتعماؿاال حػػػػؽ كبيػػػػر حػػػػدإلػػػػى  يكافػػػػؽ 89/;?
 ألحكامو. يخض ك  (2)المدن 
 بالنسػػػػبة الهابيػػػػة العقاريػػػػة مػػػػبلؾاأل اسػػػػتعماؿ 89/;? القػػػػانكف بمكجػػػػب المشػػػػرع حػػػػدد إذ
 بعػػضك  الهابيػػة مػػبلؾاأل اسػػتخداـ فػػ  يكػػكفك  منيػػا، بػػالقربأك  داخميػػا يعيشػػكف الػػذيف لمسػػكاف
 .(3)حياتيـ ظركؼ تحسيفك  المنزلية اليكمية لحاجاتيـ منتجاتيا
 المنصػػكص األصػػمية العينيػػة الحقػػكؽ مػػف كحػػؽ السػػكفك  سػػتعماؿاال حػػؽإلػػى  برجكعنػػاك 
 مػػا بقػػدر السػػكفك  الشػػ   اسػػتعماؿ فػػ  يتمثػػؿ نطاقػػو أف نجػػد المػػدن ، القػػانكف بمكجػػب عمييػػا
 .(4)الخاصة أسرتوك  الحؽ ىذا صاحب حاجات يمب 

                                                           
(1)

 .<:نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .مرج  سابؽ ،ارمالجزا مف القانكف المدن  <>?، =>?، >>?نص المكاد مف  أنظر-
(3)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  ;:أنظر نص المادة -
(4)

 الجزاارم، مرج  سابؽ الذكر. القانكف المدن ن س مف  >>?أنظر نص المادة -
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 خاصػػة، طبيعػػة ذك عينيػػا حقػػا الهابيػػةالعقاريػػة  مػػبلؾاأل اسػػتعماؿ فػػ  الحػػؽ يكػػكف عميػػوك 
 اسػػػتعماؿ حػػػؽ فميػػػـ منيػػػا، بػػػالقربأك  ىػػػذه األمػػػبلؾ داخػػػؿ يقطنػػػكف الػػػذيف األشػػػخاص ل ااػػػدة

 الدكلة. ل اادة الرقبة ممكية تبقىك  معيشتيـ، تحسيفك  حاجاتيـ لتمبية الهابة منتجات
  الهابيػة حقػا عينيػا ذك طبيعػة خاصػة، كأىػـ شػ  العقاريػة يعتبر حؽ استعماؿ األمبلؾك 

ف ىػذا األخيػر يكتسػب عػف طريػؽ أستعماؿ كالسػكف كحػؽ عينػ  أصػم  ىػك ي رقو عف حؽ اال
ف االسػػػتعماؿ الهػػػاب  يكػػػكف بمكجػػػب رخصػػػة أالعقػػػد كالتقػػػادـ أك بمقتضػػػى القػػػانكف، فػػػ  حػػػيف 

 إدارية فقط، كما سيتـ تكضي  ذلؾ الحقا.
 التػػ  ركؽال ػػ بعػػض لػػوك  خصكصػػيتو لػػو الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل اسػػتعماؿ حػػؽ أف إال

 القػػػانكف فػػػ  المشػػػرع عميػػػو نػػػص أصػػػم  عينػػػ  كحػػػؽ السػػػكفك  (1)سػػػتعماؿاال حػػػؽ عػػػف تميػػػزه
 بعػػد المسػػت يد كرثػػةإلػػى  سػػتعماؿاال حػػؽ انتقػػاؿ إمكانيػػة فػػ  بالخصػػكص ذلػػؾ يتجمػػىك  المػػدن ،
 .(2)السكفك  ستعماؿاال حؽ خصااص مف نجدىا ال الخاصية ىذهك  كفاتو،

 فػػ  المكػػان  المعيػػار عمػػى باعتمػػاده يتعمػػؽ فيمػػا اػػرمالجزا المشػػرع عميػػو يؤاخػػذ مػػا أف إال
 يسػكنكف الػذيف األشػخاص ذكػر أنػو الهابيػة، مػبلؾاأل اسػتعماؿ ليـ المسمكح األشخاص تحديد
 المسػػافةك  الجػػكارك  القػػرب بيػػذا المقصػػكد يحػػدد لػػـ أنػػو حػػيف فػػ  الهابيػػة، مػػبلؾاأل مػػف بػػالقرب
 القانكنية. المسافة تحديد ف  التتكيؿك  لمت سير كاسعا المجاؿ ي ت  ما ذلؾ، ف  المعتمدة
 فيػو كقػ  الػذم الخطػت ن ػس فػ  يقػ  لػـ فيػك المهربػ  المشرعب مثبل قارنا لك أننا حيف ف 
 عميػػػو يصػػػادؽك  الهػػػابكم الممػػػؾ لتحديػػػد محضػػػر إعػػػداد اسػػػتكجب نجػػػده إذ الجزااػػػرم، المشػػػرع

، مكجػػػبب  اسػػػتعماؿ ليػػػـ يمكػػػف الػػػذيـ ىػػػال األ تحديػػػد يػػػتـ المحضػػػر ىػػػذا خػػػبلؿ مػػػفك  مرسػػػـك
   .(3)المطمكبة الجكار مسافة تحديد طريؽ عف الهابيةالعقارية   مبلؾاأل

                                                           
(1)

الهابيػة ب مكانيػػة انتقػاؿ الرخصػة إلػػى كرثػة المسػت يد بعػػد كفاتػو إذا مػا تمسػػككا بػذلؾ، انظػػر  األمػبلؾيتميػز حػؽ اسػػتعماؿ -
 ، مرج  سابؽ.<?/78مف المرسـك  >8ص المادة ن

(2)
- Stephane Doumbe- Bille, Droit, forets et développement durable, Edition Bruylant, Limoges, 

France, 1994 , P 290. 
(3)

 .9@8اليادم مقداد، المرج  السابؽ، ص-
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 المشػػػػرع يحسػػػػـ لػػػػـ التػػػػ  المعقػػػػدة األمػػػػكر مػػػػف تعتبػػػػر الجػػػػكار بمسػػػػتلة المقصػػػػكد فتحديػػػػد
 مرنػػة مسػػالة ىػػااعتبار ب العمميػػة، اإلشػػكاالت مػػف لمكثيػػر كاسػػعا المجػػاؿ تػػرؾك  بشػػتنيا الجزااػػرم

 المقصػػكد يحػػدد لػػـ فالمشػػرع ،(1)الجهرافػػ  كالتجػػاكر ثابػػت لمعيػػار إخضػػاعيا يمكػػف ال متهيػػرةك 
 كتمػػؾ كبػػر،أ أىميػػة ذات خػػرلأ مكاضػػ  فػػ  الك  الهابيػػة مػػبلؾاأل اسػػتعماؿ بخصػػكص بػػالجكار
 الػدنيا القانكنيػة المسػافة تحديد الم ركض مف كاف الت  المتلكفة، غير الجكار بمضار الخاصة
   .المتضرر الشخص ص ة تحديد جؿأ مف ذلؾك  لمجار،

 بيػا المػرخص األنشػطة الحصر سبيؿ عمى حدد فالمشرع النكع  المعيار بخصكص أما
 الهابيػػػػة مػػػػبلؾلؤل األساسػػػػية المنشػػػػاات فػػػػذكر الهابيػػػػة، العقاريػػػػة مػػػػبلؾاأل لمسػػػػتعمم  بالنسػػػػبة
 بالهابػػة المرتبطػػةك  الممحقػػة األخػػرل النشػػاطاتك  (2)المرعػػىك  الهابػػة منتكجػػات كػػذلؾك  الكطنيػػة،

 بعاامتو.ك  مباشرة بالمست يد ترتبط بسيطة نشطةأ كمياك  لمباشر،ا محيطياك 
 ذكػػر بيػػا، المػػرخص لؤلنشػػطة تحديػػده خػػبلؿ مػػفك  المشػػرع فأإلػػى  ىنػػا اإلشػػارة تجػػدرك 

 عػدة يثيػر قػد بػؿ الشػمكلية، مػف نػكع فيػو التعبيػر ىػذاك  ،(3)بالهابػة المرتبطػة األخػرل النشػاطات
 عمػى كػاف إذ ،تحػدييا عػدـك  لكثرتيػا الهابػات كافعأ قبؿ فم األنشطة ىذه مراقبة ف  إشكاالت
 دقة. كثرأ ليككف الحصر سبيؿ عمى تحديدىا المشرع

 الفرع الثاوض:
 الغابية م كاأ استعمالتوظيم 

 العامػػػػػة األطػػػػػر 89/;? الهابػػػػػات قػػػػػانكف خػػػػػبلؿ مػػػػػفالجزااػػػػػرم  المشػػػػػرع كضػػػػػ  أف بعػػػػػد
 باعتمػػاده ذلػػؾ ليػػـ المخػػكؿ صاألشػػخا تحديػػد خػػبلؿ مػػف الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل سػػتعماؿال

 فػػ  حصػرىا التػػ ك  بػذلؾ الخاصػػة سػتعماؿاال لمجػػاالت أيضػا تحديػػدهك  المكػان ، المعيػػار عمػى
 الهابػػة بمحػػيط المرتبطػػةك  الممحقػػة األخػػرل األنشػػطة بعػػضك  الهابػػة منتكجػػات اسػػتهبلؿك  الرعػػ 

 التنظيـ. بمكجب ستعماؿاال ىذا شركطك  كي يات تحديد مف البد كاف المباشر،
                                                           

(1)
المتلكفػة، أطركحػة دكتػكراه، تخصػص قػانكف عقػارم، كميػة عكاطؼ زرارة، مسؤكلية مالؾ العقار عف مضار الجكار غير -

 .@:، ص:978، 9789الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة باتنة، 
(2)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  :7فقرة  >:أنظر نص المادة -
(3)

 مف ن س القانكف. ;7فقرة  >:أنظر نص المادة -
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<?/78 التن يػػذم المرسػػـك صػػدر ذإ
 سػػتهبلؿباال التػػرخيص كي يػػاتك  لشػػركط المحػػدد (1)

 ،ستصػبلحاال ىػكك  جديػدا مصػطمحا اسػتعمؿ الػذمك  ،89/;? القػانكف مػف >: المادة إطار ف 
 ذلػؾك  منتجػة جعميػا منػو اليػدؼ يكػكف الهابيػة العقارية مبلؾلؤل ماستثمار  عمؿ كؿ بو يقصدك 

 التالية: األعماؿ طريؽ عف
 الهابية، شجاراألك  األعبلؼك  ةالمثمر  شجاراأل غرس -

 المثمرة، تالشتبل انتاج ف  السيما مختصة مشتبلت إنشا  -

 ،الدكاجفك  كالنحؿ ةصهير الحيكانات ال تربية -

 .(2)التربة بحماية المتصمة األخرل األعماؿ كؿك  السيكؿ تصحي  -

 .(3)الممكثة رغي األنشطة تطكير طريؽ عف سبخية طبيعة ذات جردا  أراض  تثميف -

 (*)رخصػػة الهابيػػة مػػبلؾاأل استصػػبلح فػػ  الراغػػب حصػػكؿ ضػػركرة المشػػرع اشػػترط لقػػدك 
 (4)إقميميا. المختصة الهابات ادارة لو تقدميا ستصبلحلبل مسبقة
 يقػػػدـ أف يااستصػػػبلحك  الهابيػػػة مػػػبلؾاأل مػػػف جػػػز  اسػػػتعماؿ يريػػػد الػػػذم الشػػػخص عمػػػىك 
 :(5)بػ رفكقام إقميميا المختصة الهابات إدارةإلى  طمبا

 المعن ، تعريؼ بطاقة -

 المكمػؼ الػكزير مػف قػرار بمكجب تككف الت ك  يااستصبلح الكاجب القطعة تعييف بطاقة -
 .الهابات إدارة مف اقتراح بعد بالهابات

                                                           
(1)

طػار إكالمتضمف تحديد شركط ككي يات الترخيص باالسػتهبلؿ فػ   9778/;7/>7المؤرخ ف   <?/78المرسـك التن يذم -
 .9778، لسنة 9:، جريدة رسمية عدد 89/;?مف القانكف  >:المادة 

(2)
 ، مرج  سابؽ.<?/78مف المرسـك  79أنظر نص المادة -

(3)
 ، مرج  سابؽ.8/97@بالقانكف  89/;? الهابات قانكف أضي ت ىذه ال قرة بمكجب تعديؿ-

(*)
قبػؿ تمكػيف المسػػت يد مػف رخصػػة االسػتعماؿ، ف نػػو يػتـ اإلمضػا  عمػػى دفتػر شػػركط بػيف إدارة الهابػػات كالمسػت يد يتضػػمف -

ذا لـ يمتثؿ المست يد لمبنكد المكجكدة فيو، يمكػف إلدارة الهابػات سػحب التػرخيص فػ  أم  كي يات االستعماؿ كنطاقو كمدتو، كا 
، مرج  سابؽ.<?/78مف المرسـك  :8 كقت بعد تكجيو إعذاريف لو، انظر نص المادة

(4)
 ، مرج  سابؽ الدكر.<?/78مف المرسـك  ;7أنظر نص المادة -

(5)
.مف  >7انظر نص المادة -  ن س المرسـك
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 .بيا اـيالق المعن  يريد الذم نشطةاأل مجمؿ فيو يبيف محضر -
 ضػػمف يكػػكف أف بػػد ال الػػذمك  ممارسػػتو، فػػ  يرغػػب الػػذم النشػػاط نػػكع تحديػػد ضػػركرة مػػ 

الك  <?/78 المرسـك مف 79 المادة نص بمكجب المحددة نشطةاأل  .(1)بالرفض طمبو سيقابؿ ا 
 المشػػرع حػػدده شػػركط لػػدفتر كفقػػا يااستصػػبلحك  الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل اسػػتعماؿ يػػتـك 
 سػتعماؿاال رخصػة بنػكد تن يػذ المسػت يد عمػى أنػو فيػو، جػا  ما أىـك  ،<?/78 المرسـك بمكجب
 .(2)منو الهرضك  نكعو كاف ميما آخر نشاط أم ممارسة باتا منعا يمن  كما حرفيا،

 طػبلعاال ألجػؿ سػتهبلؿاال أمكنػة دخػكؿإلػى  الهابات إدارة تمكيف مف المست يد يمتـز كما
 .(3)الضركرية المعمكمات كؿ مف تمكينيا ضركرة م  تقييمو،ك  النشاط سير عمى

 فػػ  راعػػى الجزااػػرم المشػػرع فػػ ف الرخصػػة دىاتحػػد التػػ  سػػتعماؿاال مػػدة بخصػػكص أمػػا
 فػػػػػ  سػػػػػنة 97 مػػػػدة حػػػػػدد إذ الهابيػػػػة، العقاريػػػػػة مػػػػػبلؾاأل فػػػػ  الممػػػػػارس النشػػػػاط طبيعػػػػػة ذلػػػػؾ

 مػػدةك  المثمػػرة، البسػػاتيف إلنشػػا  بالنسػػبة سػػنة 7; مػػدةك  الحيكانػػات، بتربيػػة المرتبطػػة النشػػاطات
 .(4)الهابية لممهركسات بالنسبة سنة 7@

 بػيف تتػراكح جعميػاك  الهابيػة مػبلؾاأل استصػبلحك  استعماؿ مدد حدد المشرع أف المبلحظك 
 تػػػكفير ذلػػػؾ مػػػف المشػػػرع ىػػػدؼك  جػػػدا، طكيمػػػة مػػػدد الحقيقػػػة فػػػ  ىػػػ ك  سػػػنة، 7@إلػػػى  97 مػػػف

 اسػػػتعماؿ فػػػ  ك ػػػا ةك  جػػػدارة يثبػػػت الػػػذم فالمسػػػت يد األشػػػخاص، بػػػدكاـ داامػػػة مسػػػتقبمية حمايػػػة
 يسػت يد أف لػو يمكػف بػؿ رخصػتو، تمهػى الك  آخػر بشػخص يسػتبدؿ ال مػبلؾاأل ىػذه استصبلحك 

  المدة. مضاع ةك  أيضا الرخصة (*)تجديد مف

                                                           
(1)

 .، مرج  سابؽ<?/78مف المرسـك  ;7أنظر نص المادة -
(2)

 .المرسـك ن سمف دفتر الشركط المنصكص عميو بمكجب  78أنظر نص المادة -
(3)

 . المرسـكن س مف  >7المادة  نصأنظر -
(4)

.مف  88أنظر نص المادة -  ن س المرسـك
(*)
اشير مف تاريخ انتيا   :7يمكف تجديد رخصة استعماؿ كاستصبلح األمبلؾ الهابية إذا طمب المعن  ذلؾ قبؿ -

. 89صبلحيتيا، انظر نص المادة  مف ن س المرسـك
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صػػبلحياك  حماايػػا الهػػاب  سػػتعماؿاال يكػػكف أف ضػػركرة عمػػى المشػػرع شػػدد قػػدك   تنمكيػػاك  ا 
 المحافظػػة ضػػركرة مػػف لممسػػت يديف إلزامػػو خػػبلؿ مػػف نممسػػو ذلػػؾك  الهابيػػة، العقاريػػة مػػبلؾلؤل

 بػػ: ألزميـ إذ كجيتيا، عمىك  ىذه األمبلؾ عمى
 تجاكزىا عدـك  الرخصة بمكجب مسبقا المحددة األرضية الرقعة احتراـ ضركرة -

 يااستصبلحك  التربة حماية منشاات صيانة عمميات ف  الشركع -

(1)ط يمياتأك  مراضأ أم كجكد حالة ف  الهابات إدارة تنبيو -
 

 الحرااؽ نشكب من  أجؿ مف البلزمة اتحتياطاال اتخاذ -

 إخطػػار ضػػركرة مػػ  يػػةاألكل بػػاإلجرا ات القيػػاـ المسػػت يد عمػػى حرااػػؽ نشػػكب حالػػة فػػ  -
 ممكف. كقت قربأ ف  الهابات ادارة

   (2)الهابية مبلؾاأل ف  المكجكد العبكر طرؽ استعماؿ -
 /;? القػػانكف بمكجػػب الهػػاب  سػػتعماؿلبل تنظيمػػو خػػبلؿ مػػفك  الجزااػػرم المشػػرع أف لمبلحػػظاك 

 جعػػػؿ إذ الحػػػدكد، ألبعػػد كفػػػؽ قػػػد 78/<? رقػػـ مرسػػػـكالك  لمهابػػػات العػػاـ النظػػػاـ المتضػػمف 89
 لمسػػػكف تسػػػخيرىا طريػػػؽ عػػػف مػػػبلؾاأل ىػػػذه حمايػػػة ىػػػك إليػػػو، يصػػػبك الػػػذمك  األساسػػػ  اليػػػدؼ

 أكثػر ىاألكلػ بالدرجػة حمػاا  ىػك فاليػدؼ ،(*)الحقيقػ  سػتثماراال أجػؿ مػف ليسك  ،ستعماؿاالك 
 مادم ييدؼ إلى تحقيؽ الرب . ككنو مف

 العقاريػػة مػػبلؾاأل داخػػؿ يقطنػػكف الػػذيف لؤلشػػخاص سػػتعماؿاال رخػػص اإلدارة مػػن  أف إذ
 حراسػا يعتبػركف األشػخاص فيػؤال  ليػا، فعالػة حماية يعط  أنو الشؾ منيا، بالقربأك  الهابية
 كقػػكع حالػػة فػػ  التح ظيػػة اإلجػػرا ات بكػػؿ بالقيػػاـ اإلدارة لػػزمتيـأ عنػػدما خاصػػة ،مػػبلؾاأل ليػػذه

                                                           
(1)

رخػػػػص اسػػػػتعماؿ كاستصػػػػبلح األمػػػبلؾ الهابيػػػػة بضػػػػركرة إخطارىػػػػا عػػػػف أم مػػػػرض أك إف إلػػػزاـ اإلدارة لممسػػػػت يديف مػػػػف -
ىميػة، كذلػؾ لت ػادم تعقيػدات كأضػرار أخػرل تكػكف أخطػر فػ  المراحػؿ المتقدمػة، مػرا غايػة فػ  األأت تجتاحيا، يعتبػر ياط يم

 الهابية. يةالعقار  باإلضافة إلى تكفير الجيد كالماؿ عمى اإلدارة عند قياميا بال حص الدكرم لؤلمبلؾ
(2)

 ، مرج  سابؽ.<?/78مف دفتر الشركط المنصكص عميو بمكجب المرسـك  79أنظر نص المادة -
(*)
إف اإلستثمار الحقيق  لؤلمبلؾ الهابية كالذم سنتناكلو ف  العنصر المكال ، ىك الػذم يػدر أمػكاال كبيػرة كيػدعـ االقتصػاد -

، كحمايػػػة ليػػػذه س مػػػف تػػػكفير الحاجػػػات الشخصػػػية لسػػػكاف الهابػػػاتالػػػكطن ، فػػػ  حػػػيف إف االسػػػتعماؿ الهػػػاب  جعػػػؿ باألسػػػا
االمبلؾ.



 انغابية انعقارية همهكيةن  انعالجية احلماية  انباب انثاني
 

164 

 أكال ليػػػػؤال  بالنسػػػػبة تعتبػػػػر الهابيػػػػة مػػػػبلؾاأل ألف ت،ط يميػػػػاأك  أمػػػػراض اكتشػػػػاؼأك  الحرااػػػػؽ
 يمحػػؽ ضػػرر أم فػػ ف فبالتػػال  األساسػػ ، رزقيػػـ مػػكرد ىػػ  ثانيػػاك  فيػػو، يقيمػػكف الػػذم المكػػاف

 يـ.ل بالنسبة ضررا يرتبيؤثر عمييـ ك  الهابية مبلؾباأل
 يػػػـأمبلك عمػػػى يحػػػافظكف مثممػػػا الهابيػػػة مػػػبلؾاأل عمػػػى يحػػػافظكا أف عمػػػييـ كجػػػب لػػػذلؾ

 لػػدل فكػرة ترسػػيخ يحػاكؿ كتنػػوك  الهابيػة مػػبلؾاأل اسػتعماؿ إتاحػػة خػبلؿ مػػف فالمشػرع صػة،الخا
 الخاصة. يـأمبلك يستعممكفك  يستهمكف أنيـ عمى المست يديف ىؤال 

 المطمب الثاوض:

 الغابية م كاأ استغ ل
 طريػػؽ عػػف مػػبلؾاأل ىػػذه لحمايػػة عبلجيػػة آليػػة الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل اسػػتهبلؿ يعتبػػر

 يسػػاىـ شػػؾ بػػبل ىػػذاك  مردكدىػػا، فػػ  يزيػػدك  عتبػػاراال ليػػا يعيػػد الػػذم الشػػ   تطكرييػػا،ك  ميتيػػاتن
 الش  . ىذا عمى لممحافظة مباشرة مةيسك  الش   ف  ستثمارفاال عمييا، المحافظة ف 

 الثػػػػان  البػػػػاب ضػػػمف الهػػػػاب  سػػػتهبلؿاال تنػػػػاكؿ نجػػػده الجزااػػػػرم المشػػػرعإلػػػػى  بػػػالرجكعك 
 الحماية. آليات بيف مف ليةاآل ىذه تبارعا يؤكد ما ابية،اله الثركة بحماية المتعمؽ
 سػػػتهبلؿاال م يػػػـك ثػػػـ (اأول )الفـــرع فػػػ  عػػػاـ بكجػػػو سػػػتهبلؿاال م يػػػـك سػػػنتناكؿ لػػػذلؾك 
 الثالث(. )الفرع ف  ستهبلؿاال رخص اأخير و الثاوض( )الفرع ف  خاص بكجو الهاب 

 :اأولالفرع 
 بويه عام ستغ لمفلوم اال

 حػػػؽ كػػذلؾك  عػػاـ بكجػػو العقاريػػة الممكيػػة حػػػؽ عناصػػر أىػػـ أحػػد بلؿسػػتهاال حػػؽ يعتبػػر
 ممكو. عمى المالؾ سمطات مف ميمة سمطة كذلؾ يعتبرك  خاص، بكجو الهابية الممكية
 مػا كػؿ لػيسك  ،(1)ثمػارهك  منافعػو عمػى الحصػكؿك  الش   استثمار ىك ستهبلؿباال يقصدك 
نماك  ثمارا، يعتبر المن عة سبيؿ عمى يؤخذ  المنتجات.ك  الثمار بيف قةالت ر  البد ا 

                                                           
(1)

 .@9نبيؿ ابراىيـ سعد، المرج  السابؽ، ص-
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 مػػػف االنت ػػػاص دكف دكريػػػة مكاعيػػػد فػػػ  الشػػػ   ينتجػػػو مػػػا األصػػػؿ بحسػػػب ىػػػ  فالثمػػػار
 أشػػجار مػػف المجنيػػة البريػػة الثمػػار أمثمتيػػا مػػفك  المنػػتظـ، الػػدخؿ بمثابػػة فيػػ  الشػػ  ، جػػكىر
 غيرىا.ك  طبية ألغراض تستعمؿ الت  شجاراأل بعض أكراؽأك  الهابات
 االنتقػاص أخذه عمى يترتبك  دكرية غير مكاعيد ف  الش   ينتجو ما في  المنتجات أما

 شػجاراألك  المنػاجـك  الحجػارة مقػال  مػف يسػتخرج مػا أمثمتيػا مػفك  قيمتو، مفك  الش   أصؿ مف
 غيرىا.ك  الهابات مف تقتط  الت 

 فتسػػػػتهؿ نكعيػػػػا، كػػػػاف ميمػػػػا العقاريػػػػة مػػػػبلؾاأل أنػػػػكاع كػػػػؿ عمػػػػى يػػػػرد ؿبلسػػػػتهاال حػػػػؽك 
 عػف بشػهميا الحضػرية العقػارات تسػتهؿك  محصكالتيا، جن ك  زرعياك  بحرثيا ال بلحية العقارات
 ت عيػػػػؿ طريػػػػؽ عػػػػف الصػػػػناعية العقػػػػارات تسػػػػتهؿك  لمهيػػػػر، تتجيرىػػػػاأك  المباشػػػػر السػػػػكف طريػػػػؽ

 خػػػدمات تػػػكفير طريػػػؽ عػػػف السػػػياحية العقػػػارات تسػػػتهؿك  و،أنكاعػػػ بمختمػػػؼ اإلنتػػػاجك  الصػػػناعة
 ذات العقػػارات بعػػض فػػ  التجػػكاؿك  بػػالتنزه ليػػـ رخيصالتػػأك  إلقػػامتيـ ال نػػادؽ كتػػتجير  لمسػياح
 األثرم.أك  التاريخ  الطاب 
 الصػناعيةك  الحضػريةك  ال بلحيػة العقاريػة مػبلؾاأل عمى كاردا ستهبلؿاال يككف أف يمكفك 
 مػػف النػػكع ىػػذا إف بػػؿ أيضػػا، الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل عمػػى كاردا يكػػكف فأ يمكػػف مػػاك أبضػػا،
 ثػػركة بػػدكره يشػػكؿ الػػذمك  الهػػاب  العقػػار يطػػاؿ أنػػو اعتبػػارب بالهػػة، ميػػةأى ذك سػػتهبلؿاال أنػػكاع

 ىامة. يةاقتصاد
 الفرع الثاوض:

 الغابض ستغ لمفلوم اال
 تنميتيػػػا طريػػػؽ عػػػف الهابيػػػة الثػػػركة حمايػػػة أشػػػكاؿ مػػػف شػػػكبل يعتبػػػر الهػػػاب  سػػػتهبلؿاال

 المعقػكؿ غيػر فمػف ،يمػكتك  يكبػر ثػـ ينمػكك  يكلػد حػ  كػااف آن ا أشرنا كماك  فالهابة تجديدىا،ك 
 تتمؼ.ف  النياية تمكت ك ك  طكيبل فتعمر ،استهبلؿك  استثمار دكف الهابة تترؾ فأ

 لئلنسػػػػاف الهػػػػاب  سػػػػتهبلؿالا يػػػػكفره الػػػػذم اإليككلػػػػكج ك  الحمػػػػاا  الػػػػدكرإلػػػػى  باإلضػػػػافة
 السػػتخراج المثمػػى الكسػػيمة هاعتبػػار ب بػػارزا، يااقتصػػاد دكرا يمعػػب ف نػػو البياػػة،ك  الحيػػكافك  النبػػاتك 
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 زاد كممػا منظمػاك  راشػدا الهػاب  سػتهبلؿاال كػاف فكممػا الهابػة، بيػا تجػكد الت  الطبيعية الثركات
  .(1)لمدكلةك  لم رد كبيرا يااقتصاد دفعا أعطىك  الهاب  اإلنتاج
 بالنسػبة يةقتصػاداال الثػركة مصػادر مػف ىامػا مصدرا يمثؿ الهاب  ستهبلؿاال فأ شؾ الك 
 الحػػاؿ كػػذلؾ الهػػاب ، نتػػاجاإل عمػػى أساسػػا يعتمػػد الػػدكؿ مػػف الكثيػػر اقتصػػاد أف فنجػػد لمدكلػػة،
 العاابلت. مف لمكثير رزؽ مكرد الهاب  ستهبلؿاال يشكؿ إذ لؤلفراد بالنسبة
 الصػػػػيدك أ ،ثمارىػػػػا يجنػػػػ ك  مالكيػػػػا رضاأل يػػػػزرع أف مثػػػػؿ مباشػػػػرا يكػػػػكف قػػػػد سػػػػتهبلؿاالك 

 الشػػ   ثمػػار نػػ يج الهيػػر جعػػؿ طريػػؽ عػػف مباشػػر غيػػر اسػػتهبلال يكػػكف قػػدك  ،فييػػا القػػنصك 
 بعمػػؿ مباشػػر غيػػر اسػػتهبلال لمشػػ   واسػػتهبلل فػػ  يقػػـك المالػػؾك  لممالػػؾ، الثمػػار مقابػػؿ يػػدف ك 

 .(2)اإلدارة أعماؿ مف قانكن 
 الخشػب حمػؿك  القطػ  أعمػاؿك  عمميات مف متكاممة جممة بتنو الهاب  ستهبلؿاال يعرؼك 
 .(3)المعامؿإلى أك  القارةأك  الظرفية المخازفإلى 

 قػػػانكف مػػػف =;ك >; المػػػكاد فػػػ  الهػػػاب  سػػػتهبلؿاال عمػػػى الجزااػػػرم المشػػػرع نػػػص لقػػػدك 
 بعػد فصػدر التنظػيـ،إلػى  الهابيػة المنتجػات اسػتهبلؿ تنظيـ كي يات أحاؿ ثـ ،89/;? الهابات

7<8/@? المرسـك ذلؾ
 بذلؾ. الخاص الشركط دفترك  ستهبلؿاال كي يات نظـ الذم (4)

 89/;? الهابػات قػانكف مػف =;ك >; لمكادا نص خبلؿ مف الجزاارم المشرع جعؿ لقدك 
 غابػػػػاتك  الػػػكافر المػػػػردكد ذات الهابػػػات نػػػػكع عمػػػى فقػػػػط (*)مقتصػػػرا الهابيػػػػة مػػػبلؾاأل اسػػػتهبلؿ

 األخرل. الهابية المنتجاتك  الخشب إنتاج ف  الرايسية ميمتيا تتمثؿ الت ك  ستهبلؿاال

                                                           
(1)
- Stephan Doumbe- bille, OP Cite, P 47. 

(2)
 .@@;عبد الرزاؽ السنيكرم، حؽ الممكية، المرج  السابؽ، ص-

(3)
- L’exploitation forestière c est l’ensemble des opérations et activités d’abattage et de transport de 

bois jusqu’ au dépôt plus au moins provisoire ou jusqu’à a la porte de l’usine qu’il s’agissent de bois, 

d’œuvre ou de chauffage ou de tout autre produit forestière, voir :Alain Metro, dictionnaire forestier, 

Edition conseil international de langue française, 1975, p119. 
(4)

يتضػمف المكافقػة عمػػى الترتيبػات اإلداريػة العامػػة كالشػركط التقنيػة إلعػػداد  @?@8/@7/>7المػؤرخ فػػ   7<8/@?المرسػـك -
 دفاتر الشركط المتعمقة باستهبلؿ الهابات، المرج  السابؽ.

(*)
مستبعدة  8;مف المادة  :ك 9خرل مف الهابات كى  غابات الحماية المنصكص عمييا بمكجب ال قرة إف األنكاع األ-

سيتـ ت صيؿ ذلؾ ف  المطمب المكال .ك لطبيعتيا الخاصة كالكظي ة الت  تؤدييا،  الهاب  تماما مف نطاؽ االستهبلؿ
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 نػػكع 89/;? تالهابػػا قػػانكف مػػف >; المػػادة نػػص خػػبلؿ مػػفالجزااػػرم  المشػػرع يحػػدد لػـك 
 خػبلؿ مػفك  -نجػدىا منػو 8; المػادة نػصإلػى  بػالرجكع لكننػا ،سػتهبلؿلبل المخصصػة الهابات
 .(1)غيره دكف فقط ستهبلؿلبل المخصص النكع تناكلت -لمهابات تصني يا
 خبللػػو مػػفك  التنظػػيـ،إلػػى  تخزينيػػاك  نقميػػاك  األخشػػاب قطػػ  تنظػػيـ مسػػالة المشػػرع أحػػاؿك 

 .7<8/@? المرسـك صدر لذلؾ تطبيقاك 
 شػجاراأل تػدمير يتحاشػىك  العمػاؿ أمػف يك ػؿ نحػك عمػى القطػ  يكػكف أف المشرع اشترطك 

 يكػػػكف أفك  ،(2)الصػػػهيرة شػػػجارباأل تمػػػس ال لكػػػ  القطػػػ  كجيػػػة بدقػػػة تختػػػار أفك  يػػػة،حتياطاال
 جسػػيمة أضػػرار فتمحػػؽ الكبيػػرة، شػػجاراأل لسػػقكط ت اديػػا ذلػػؾك  ،(3)الريػػاح لجيػػة معاكسػػا القطػػ 
 .ال تية األغراسك  بالنباتات حتىك  لاألخر  شجارباأل

 الشػػػجيرات حمايػػة كراايػػا مػػػف اليػػدؼ مختم ػػة،ك  كثيػػػرة طػػرؽ فثمػػة الخشػػػب لنقػػؿ بالنسػػبة
 ثػـ متقاربػة مقاسػاتإلػى  الخشبية الكتؿ دحرجة طريؽ عف يككف كتف المكسكمة، غير األخرل
 أنحػػػا  كػػػؿ عمػػػى مكزعػػػة فرعيػػػة نقػػػاط عنػػػد تجميعيػػػاك  الركافػػػ أك  العمػػػاؿ طريػػػؽ عػػػف تحميميػػػا
 .(4)متقاربة أحجاـك  كتؿإلى  الحقا فرزىا يجرمك  الهابة،

 يمنػػ  إذ ،(5)بالنيػػار شػػجاراأل مػػف المقطكعػػة األخشػػاب نقػػؿ يكػػكف أف المشػػرع ألػػـز كمػػا
 (6)سػػػػػتهبلؿباال الخاصػػػػػة الرخصػػػػػة الناقػػػػػؿ يصػػػػػطحب كأف الشػػػػػمس، طمػػػػػكع قبػػػػػؿك  لػػػػػيبل النقػػػػػؿ

  ذلؾ. منو طمب إذا ما حالة ف  الستظيارىا

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  8/8;انظر نص المادة -
(2)

 ، مرج  سابؽ.7<8/@?مف المرسـك  ;;ص المادة أنظر ن-
(3)

. 9;أنظر نص المادة -  مف ن س المرسـك
(4)

مػف  @;أنظػر كػذلؾ نػص المػادة ، 7=سػط ، المرجػ  السػابؽ، ص عطا اهلل احمد ابػك الحسػف، محمػد لط ػ  محمػكد األ-
 د عمى األشجار األخرل.كالت  اشترطت تنظيـ الخشب بعد قطعة إلى كتؿ كعدـ جكاز أف يستن 7<8/@?المرسـك 

(5)
 ، مرج  سابؽ.<?/78 المرسـكمف  ?;أنظر نص المادة -

(6)
يتكلى أعكاف الضبط الهاب  مراقبة نقؿ الخشب المقطكع كالتتكد مف كجكد الرخصة كاحتراـ الشػخص المػرخص لػو لػدفتر -

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  9=الشركط، انظر نص المادة 
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 إدارة طػرؼ مػف تسػمـ (1)إداريػة رخصػة عمػى بنػا  إال يػتـ ال الهػاب   ستهبللاال أف عمما
دارةك  الػػكال  مػػ  بالتنسػػيؽ الهابػػات  التػػ ك  األصػػؿ القاعػػدة عمػػى اسػػتثنا  ىػػذاك  الدكلػػة، أمػػبلؾ ا 
 نػػص كمػػا بالهابػػات المكم ػػة الػػكزارة ىػػ ك  المالكػػة الجيػػةإلػػى  الػػرخص مػػن  اختصػػاص تجعػػؿ
 .(2)الكطنية مبلؾاأل المتضمف 7:/7@القانكف لنص ذلؾ عمى

 أف أيضػػا يمكػػفك  أساسػػا المػػزاد طريػػؽ عػػف اإلدارة مػػ  لممتعاقػػد سػػتهبلؿاال رخصػػة تسػػمـك 
 .(3)استثنااية حاالت ف  بالتراض  تعطى

 الفرع الثالث:
 ستغ لرخص اال

 مراقبػػة فػػ  كاسػػعة صػػبلحيات المالكػػة الجيػػة ىػػااعتبار ب الهابػػات بتسػػيير المكم ػػة لػػئلدارة
 الرخصة. من  بعد حتىك  أثنا أك  قبؿ سكا  ستهبلؿاال ةعممي

 فػ  سػتهبلؿاال مرحمػة ثػـ (،)أوال فػ  ذلػؾك  الرخصػة تسميـ قبؿ ما مرحمة سنتناكؿ عميوك 
 ثالثا(.) ف  ذلؾك  الرخصة تسميـ بعد ما مرحمة ثـ (،ثاويا)

 أوال/ ما قبل تسميم الرخصة:
عمييػػػا عمميػػػة م حيػػػث تجػػػر  ، بتقطػػػالتػػػ  يجػػػب أف  شػػػجاراأل إدارة الهابػػػات سػػػم ا تحػػػدد 
تضػ  دفتػر الشػركط الػذم يحتػكم عمػى  أنيا كاألىـ مف ذلؾ ى  ،لتمييزىا عف غيرىا (*)الكسـ

 .  (4)ستهبلؿكؿ الشركط كالمسااؿ المتعمقة باال

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.7<8/@?مف المرسـك  :/@8 انظر نص المادة-
(2)

 ، مرج  سابؽ.7:/7@مف القانكف  @7أنظر نص المادة -
(3)

جريػت أتمن  استثنا  رخػص االسػتهبلؿ بالتراضػ  إذا كػاف اليػدؼ مػف االسػتهبلؿ اتخػاذ تػدابير حماايػة مسػتعجمة أك إذا -
، 7<8/@?مػػف المرسػػـك  <9قعػػة، انظػػر نػػص المػػادة مزايػػدات دكف جػػدكل أك فػػ  حالػػة القيػػاـ باسػػتهبلالت عرضػػية غيػػر متك 

 .الذكر مرج  سابؽ
(*)
عمػػى األشػػجار لتمييػػز تمػػؾ الكاجػػب قطعيػػا مػػف األشػػجار   الكسػػـ ىػػك كضػػ  عبلمػػات عػػف طريػػؽ الطػػبل ميػػةيقصػػد بعم-

ألسػ ؿ، متػر فػ  جػذع الشػجرة مػف ا 7:.8كاحتراـ مسػافة  ةاالحتياطية الت  يجب أال تقط ، كيككف الكسـ كفؽ شركط محدد
.الذكر ، مرج  سابؽ7<8/@?مف المرسـك  <:، =:، >:، ;:انظر نص المكاد 

(4)
 .7<حسكنة عبد الهن ، المرج  السابؽ، ص-
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 تحديػدك  بالرخصػة المتعمقة األمكر كؿ بضبط اإلدارة تقـك ستهبلؿاال رخصة تسميـ قبؿو
 اآلليػات كػؿ تكضػي ك  شػرح فييػا يػتـ المسػت يد مػ  جمسػة تعقػدك  يد،المسػت  م  ستهبلؿاال كي ية

 حػػاؿ فػػ  المترتبػػة الجػػزا ات حتػػىك  كي ياتػػو،ك  شػػركطوك  نطاقػػو يػػثح مػػف سػػتهبلؿباال الخاصػػة
 سػػتهبلؿاال كػػاف كممػػا عميػػو، مقػػدـ ىػػك بمػػا تػػاـ كعػػ  عمػػى المسػػت يد كػػاف فكممػػا بيػػا، اإلخػػبلؿ
 ركط.الش دفتر مضا إ قبؿ ذلؾك  قانكنيا،ك  سميما

 :ستغ لثاويا/ أثواد فترة اال
 شػجارمف حيث الكقت الػذم يػتـ فيػو كاأل شجارتتدخؿ اإلدارة ف  مراقبة عممية قط  األ 

، كمػػا يمكػػف لػػئلدارة أف تتػػدخؿ لسػػحب الرخصػػة إذا (1)محػػؿ القطػػ  ككي يػػة القيػػاـ بيػػذه العمميػػة
فػػ  أك  غيػػر صػػحيحةالتصػػري  بكقػػاا  أك  إذا اكتشػػؼ تزكيػػرأك  خكل ػػت أحكػػاـ دفتػػر الشػػركط

 .(2)حالة ثبكت إعسار المستهؿ كعدـ قدرتو عمى الدف 
 ثالثا/بعد تسميم الرخصة:

عنػػػد سػػػحب الرخصػػػة مػػػف أك  المػػػدة القانكنيػػػة المحػػػددة كفػػػؽ دفتػػػر الشػػػركط انتيػػػا بعػػػد  
كمراقبتػػو، كيتمثػػؿ ذلػػؾ فػػ   سػػتهبلؿالمسػػتهؿ، يبقػػى لػػئلدارة بعػػض الصػػبلحيات فػػ  متابعػػة اال

 سػتهبلؿرخصػة اال انتيػا ، ألنو كفػ  حػاالت كثيػرة كبعػد (3)نظافة أماكف الت ري مراقبة تنظيـ ك 
سحبيا مف قبؿ اإلدارة، يهادر المست يد األمكنػة تاركػا إياىػا فػ  كضػعية جػد متػدىكرة، كػتف أك 

يتػػػرؾ ال ضػػػبلت كاألكسػػػاخ كبقايػػػا الخشػػػب كغيرىػػػا متراكمػػػة، فينػػػا يمكػػػف لػػػئلدارة كبعػػػد معاينػػػة 
حتػػى متابعتػػو جزاايػػا، أك  أف تمػػـز المسػت يد مػػف إعػػادة الكضػػ  إلػى حالػػو، رسػمية ليػػذه األمػػاكف

 كما سيات  ت صيؿ ذلؾ الحقا.

 ذك أنػو فػرغـ الهابيػة،العقاريػة  مػبلؾاأل حمايػة كسااؿ مف كسيمة يعد الهاب  ستهبلؿاالو
 المسػػػػػتكل عمػػػػػىأك  ال ػػػػػردم المسػػػػػتكل عمػػػػػى سػػػػػكا  كبيػػػػػرة أمػػػػػكاال تػػػػػدر جميػػػػػة يةاقتصػػػػػاد فااػػػػػدة

                                                           
(1)

 .7<حسكنة عبد الهن ، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 ، مرج  سابؽ.7<8/@?مف المرسـك  :9أنظر نص المادة -
(3)

 .7<حسكنة عبد الهن  المرج  السابؽ الذكر، ص -
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 لعػؿك  تنميتيػا،ك  الهابيػة الثػركة تجديػد عمػى يحػافظ أنػو ىػك ىذا كؿ مف ىـاأل أف إال  ،الجماع
 يا.استهبلل طريؽ عف الهابية مبلؾاأل حماية مف المشرع، ينشدىا الت  الهاية ى  ىذه

 مصػدر يعتبرىػاك  أرباحػا منيػا يجنػ  الػذمك  الهابيػةالعقاريػة  مبلؾلؤل المستهؿ أف فاألكيد
 إنماايػػػػػا فػػػػػ  شػػػػارؾ فكممػػػػػا الطػػػػػرؽ، بشػػػػتى عمييػػػػػا لممحافظػػػػػة سيسػػػػعى أنػػػػػو األساسػػػػػ ، رزقػػػػو

صبلحياك   منيا. الشخصية است ادتوك  مردكدىا زيادة ف  ذلؾ أثر كمما تجديدىا،ك  ا 
 المبحث الثاوض:

 تصويفلا طريق عن الغابية العقارية م كاأ حماية
 االحتياجػػات ىعمػػك  امكانياتيػػا عمػػى بنػػا  الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل تصػػنيؼ عمميػػة تعتبػػر

 ال عالػة، اإلصػبلحية الحماايػة اآلليػات أىػـ بػيف مػف المحميػةك  الكطنيػة يةقتصاداالك  يةجتماعاال
 التقميدية. الحماية آلليات مكازية ككسيمة المشرع إليو لجت الت 

 مػػف تحتكيػػو لمػػاك  لخصكصػػيتيا نظػػرا الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل مػػف أنػػكاع بعػػض فينػػاؾ
 بيػػا، الخاصػػة القكاعػػد بعػػض كضػػ إلػػى  المشػػرع دفػػ  ىامػػة،ك  نػػادرة ةحيكانيػػك  نباتيػػة مككنػػات
 بقيػػػة عػػػف تختمػػػؼ خاصػػػة بحمايػػػة شػػػممياك  بػػػؿ مشػػػدد، ظػػػرؼ ىػػػك عمييػػػا التعػػػدم أف فػػػاعتبر

 خرل.األ الهابيةالعقارية   مبلؾاأل
 ذلػؾك  المحميػة ال ضػا ات ماىيػة عمػى الكقػكؼ المبحػث، ىػذا خػبلؿ مػف حاكؿسػن عميوك 

 الجزااػرم المشػرع قبػؿ مػف المعتمػدة الهابيػة مػبلؾاأل أصػناؼ ذلػؾ بعد ثـ (اأول المطمب) ف 
   (.الثاوض المطمب) ف  ذلؾك  89/;? القانكف مف 8; المادة لنص طبقا

 :اأولالمطمب 

 المحمية الفضادات ماهية
 حديثػػة آليػػة الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل بحمايػػة خاصػػة كتنظمػػة المحميػػة ال ضػػا ات تعتبػػر

 ألجػؿذلػؾ ك  ،شاسػعة غابيػة مسػاحات عمػى تحتػكل التػ  الػدكؿ مػف الكثيػر ياإلي لجات النشتة،
 مػػف تناكؿسػػن لػػذلؾ ،الكبيػػرة ىميتيػػاأك  لخصكصػػيتيا نظػػرا منيػػا، جػػزا األ بعػػض تطػػكيرك  تنميػػة
 فضػػػا ات م يػػػـك ثػػػـ (اأول )الفـــرع فػػػ  الحمايػػػة فضػػػا ات تطػػػكرك  نشػػػتة المطمػػػب ىػػػذا خػػػبلؿ
   الثاوض(. )الفرع ف  الحماية
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 :ولاأ الفرع 
 وشأة وتطور فضادات الحماية

 منتػزه أكؿ إنشػا  م  عشر التاس  القرف نيايةإلى  المحمية ال ضا ات إحداث فكرة تعكد
 يبلكسػػػػػػػػػػػتكف منتػػػػػػػػػػػزه ىػػػػػػػػػػػكك  ،9<?8 سػػػػػػػػػػػنة االمريكيػػػػػػػػػػػة المتحػػػػػػػػػػػدة الكاليػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػ  طبيعػػػػػػػػػػػ 

YELLOWSTONE، الػكطن  بػانؼ منتػزه إنشػا  ذلػؾ بعػد تػبله ثػـ BANF NATIONAL 

PARK  الػػكطن  كػػكرجر منتػػزهك  ،<??8 ةسػػن كنػػدا فػػ KURGER PARK إفريقيػػا بجنػػكب 
8?@9
 العديػػد شػػممت حتػػى شػػاعتك  الترفيييػػةك  الكقاايػػة العمميػػة ىػػذه ازدىػػرت أف لبػػث مػػاك  ،(1)

 .(2)األكركبية الدكؿ مف

 بعػػػدف اإلسػػػتعمارية، ال تػػرةإلػػػى  تعػػكد المحميػػػة ال ضػػػا ات إنشػػا  فكػػػرة فػػ ف الجزااػػػر فػػ ك 
 المحميػػة ال ضػػا ات عمػػى اإلبقػػا  فػػتـ ال كػػرة، ىػػذه اعتمػػاد الجزااػػرم عالمشػػر  حػػاكؿ سػػتقبلؿاال

 .(3)جديدة أخرل فضا ات أنشاتك  ى  كما اإلستعمار عف المكركثة
 مػػف ابتػػدا  الحظػػاارك  المحميػػات إنشػػا  فػػ  ي كػػر بػػدأ باإلسػػتقرار أحػػس لمػػاك  فالمسػػتعمر

98@79/8/<8 فػػ  الصػػادر القػػرار بمكجػػب ذلػػؾك  89@8 سػػنة
 بػػيف الممتػػدة ل تػػرةا فػػ  إذ ،(4)

 ال ندقػةك  الصػيد ألغػراض طبيعيػة محميةك  كطنية حظيرة بيف ما :8 إنشا  تـ 8:@8ك :9@8
 .(5)العمم  النشاطك  التخييـك 

                                                           
(1)

 .>97اليادم مقداد، المرج  السابؽ، ص-
(2)

، أنظػػػر فػػػ  <;@8، بكلكنيػػػا 99@8، إيطاليػػػا ;8@8انشػػػات حظػػػاار عمػػػى مسػػػتكل الكثيػػػر مػػػف الػػػدكؿ االكربيػػػة، سكيسػػػرا -
 ، نقبل عف:>97اليادم مقداد، المرج  السابؽ، ص

 Raphael Romi, Droit et administration de l’environnement, Edition Montchrestien, Paris, 1994, p223. 
(3)

 .979يحى كناس، المرج  السابؽ، ص-
(4)

كؿ قػػرار يػػنص عمػػى إنشػػا  ال ضػػا ات المحميػػة ، باعتبػػار أف أكؿ نػػص أىػػك  98@79/8/<8يعتبػػر القػػرار المػػؤرخ فػػ  -
 . -ال صؿ التمييدم  إلى ىذا القانكف ف تمت اإلشارة –لـ ينص عمى ذاؾ  :7@8قانكن  ينظـ الهابات كالذم صدر سنة 

(5)
 .??، <?نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
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8?9/<= األمػػػر صػػدر الػػػببلد عاشػػتو الػػذم التشػػػريع  لم ػػراغ نظػػػراك  سػػتقبلؿاال بعػػدك 
(1) 

 التػػػػراث أف اعتبػػػػر الػػػػذمك  عيػػػػةالطبيك  التاريخيػػػػة اآلثػػػػارك  المكاقػػػػ  حمايػػػػةك  بالح ريػػػػات المتعمػػػػؽ
 .(2)الدكلة حماية تحت الكطن  الطبيع 

أك  الكطنيػػة الحظػػاار سػػكا  المحميػػة لم ضػػا ات إشػػارة فيػػو تكػػف لػػـ األمػػر ىػػذا فأ غيػػر
نماك  الطبيعية المحميات  الطبيعية. لآلثار تطرؽ السياؽ ىذا ف ك  التاريخية اآلثار نظـ ا 
 89/;? الهابػات قػانكف فػ  يكمػف المحمية  اتال ضا ليذه القانكن  اإلطار ف ف ثـ مفك 

 المراسػػيـ بعػػضك  ،فػػ  إطػػار التنميػػة المسػػتدامة البياػػة بحمايػػة المتعمػػؽ 87/:7 القػػانكف كػػذلؾك 
 الحقا. ليا سنتطرؽ الت  التنظيمية

 الفرع الثاوض:
 مفلوم فضادات الحماية

 المجػاالت مف العديد تدمير ف  كبير بشكؿ يساىـ المتعددة بتنشطتو اإلنساف أف شؾ ال
 الدراسػػػات أظيػػػرت إذ النباتيػػػة،ك  الحيكانيػػػة األصػػػناؼ مػػػف ىااػػػؿ كػػػـ انقػػػراضك  الحيكيػػػة البيايػػػة
إلػى  مباشػر غيػرك  مباشػر بشػكؿ يػؤدم اإليككلػكج ك  البيكلػكج  التنكع عمى القضا  أف العممية
 المحافظػة أجػؿ مػف صػاـر بشػكؿ تتػدخؿ الدكلػة جعػؿ مػا ىذا ىاـ، ثقاف ك  طبيع  تراث فقداف
 طريػػؽ عػػف ذلػػؾك  األضػػرار مختمػػؼ مػػف كقايتيػاك  اليشػػة الحيػػة األكسػػاطك  البيايػػة األنظمػػة عمػى
 .(3)الحماية  ضا اتب يسمى ما ياأىم آليات عدة

 الدكيػة االت اقيات بمكجب تعري يا ستتناكؿ المحمية فضا ات م يـك عمى الكقكؼ ألجؿك 
 )ثاويا(. يال الجزاارم المشرع تعريؼ ثـ )اوال(

                                                           
(1)

المتعمػػػؽ بالح ريػػػات كحمايػػػة المكاقػػػ  كاآلثػػػار التاريخيػػػة كالطبيعيػػػة، جريػػػدة  <=@97/89/8المػػػؤرخ فػػػ   8?9/<=مػػػر األ-
، مرجػ  التنميػة المسػتدامةالمتعمػؽ بحمايػة البياػة فػ  إطػار  7/87:، الممهى بمكجب القػانكف <=@8، لسنة >87رسمية عدد 

 سابؽ.
(2)

 .??نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 .;97اليادم مقداد، المرج  السباؽ، ص-
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 مويب االتفاقيات الدولية:بف فضادات الحماية اوال/تعري

 عرفتيػػػا،ك  المحميػػػة  ضػػػا اتال الدكليػػػة المعاىػػػداتك  االت اقيػػػات مػػػف الكثيػػػر تناكلػػػت لقػػػد
 ىػػ  المحميػػة ال ضػػا ات أف عمػػى (1)البيكلػػكج  التنػػكع ات اقيػػة بػػو جػػا ت الػػذم التعريػػؼ منيػػاك 

 عمػػى سػػيما خاصػػة أغػػراض يػػؽتحق أجػػؿ مػػف تػػدبيرىاك  تنظيميػػا يػػتـ جهرافيػػا محػػددة منطقػػة كػػؿ
 .(2)البيكلكج ك  البيا  التنكع عمى المحافظة
 بتنظمػة تتميػز جهرافيػة مسػاحات أنيػا عمػى المحميػة ال ضػا ات االت اقية ىذه عرفت فقد
 مجػػػاؿ فػػػ  خاصػػػة غػػػراضأ مػػػف تحققػػػو لمػػػاك  ألىميتيػػػا نظػػػرا تنظيميػػػا،ك  تسػػػييرىا فػػػ  خاصػػػة

 الحمايػػة بنػػكع مرتبطػػة ال ضػػا ات ىػػذه صكصػػيةفخ البيكلػػكج ،ك  البياػػ  التنػػكع عمػػى المحافظػػة
 نادر. بيا ك  بيكلكج  تنكع مف تحكيو لما كذاؾك  ال ضا ات ىذه ت رضيا الت 

 محػػػػدد جهرافػػػ  مجػػػػاؿ أنيػػػا عمػػػػى (*)الطبيعػػػة عمػػػػى لممحافظػػػة الػػػػدكل  اإلتحػػػاد يعرفيػػػاك 
 ؿأجػ مػف ،غيرىػاأك  القانكنيػة الكسػااؿ كػؿ بكاسػطة تخصيصػو يػتـ كاضػ ، بشػكؿ بػو معترؼك 

 القػيـك  البيايػة األنظمػة تكفره ما عمىك  الطبيعة عمى المحافظة عمى البعيد المدل عمى الحرص
 .(3)بيا المرتبطة الثقافية

 بكػػػؿ بالحمايػػػة ةجػػػدير  طبيعيػػػة مجػػػاالت انيػػػبت المحميػػػة ال ضػػػا ات حػػػدد التعريػػػؼ فيػػػذا
 حمايػػة مػػف يايػػةالب األنظمػػةك  ال ضػػا ات ىػػذه مػػف تػػكفره لمػػا ذلػػؾك  المتاحػػة، القانكنيػػة الكسػػااؿ
   لمطبيعة.

                                                           
(1)

ػػ :@@89/8/@9كدخمػت حيػز التن يػذ فػ   9@@8يكنيػك  >7جرت ىذه اإلت اقية ف  ريك دم جػانيرك بالبرازيػؿ بتػاريخ فػ  -
، لسػنة 9:، جريػدة رسػمية عػدد >@@8/=7/=7المؤرخ فػ   :=8/>@ـك الرااس  كالت  صادقت عمييا الجزاار بمكجب المرس

8@@<. 
(2)

 .<97اليادم مقداد، المرج  السابؽ، ص-
(*)
منظمة حككمية كغير حككمية  8777كثر مف أمقر االتحاد الدكل  لممحافظة عمى الطبيعة بكبلند بسكيسرا كيظـ -

بمكجب المرسـك الرااس   االتحادكصادقت الجزاار عمى قكانيف ىذا  دكلة، 7=8عالـ كخبير مف  88777باإلضافة إلى 
.=977، لسنة ?8جريدة رسمية عدد =977/:99/7المؤرخ ف   898/=7

(3)
 .<97، صالذكر اليادم مقداد، المرج  السابؽ-
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 حػػددت قػػد ،(1)الطبيعػػ ك  الثقػػاف  العػػالم  التػػراث لحمايػػة الدكليػػة اإلت اقيػػة أف نجػػد كػػذلمؾ
 أنيا: عمى المحمية ال ضا ات
 عالميػػة قيمػػة ليػػا التػ  البيكلكجيػػةك  ال يزياايػػة التشػػكيبلت مػف المتتل ػػة الطبيعيػػة المعػالـ -
 مية،العمأك  الجمالية النظر كجية مف استثنااية
 مػػػػػكطف مؤل ػػػػػة بدقػػػػػة المحػػػػػددة المنػػػػػاطؽك  ال يزيكجهرافيػػػػػاأك  الجيكلكجيػػػػػة التشػػػػػكيبلت -

أك  العمػػػـ نظػػػر كجيػػػة مػػػف اسػػػتثنااية قيمػػػة ليػػػا التػػػ ك  الميػػػددة النباتيػػػةأك  الحيكانيػػػة جنػػػاساأل
 الثركات، عمى المحافظة

 مػػػف اسػػػتثنااية قيمػػػة ليػػػا التػػػ  بدقػػػة، المحػػػددة المحميػػػة المنػػػاطؽأك  الطبيعيػػػة المكاقػػػ  -
 .(2)الطبيع  الجماؿك  الثركات عمى المحافظةأك  العمـ نظر كجية

 حػػػددت فقػػػد الطبيعػػػ ك  الثقػػػاف  العػػػالم  التػػػراث لحمايػػػة الدكليػػػة اإلت اقيػػػة بخصػػػكص أمػػػا
 المعػػػالـ فػػػ  جميعيػػػا تتمحػػػكر نيػػػاأ عنيػػػا المبلحػػػظك  عػػػدة، مجػػػاالت فػػػ  المحميػػػة ال ضػػػا ات
 خاصة. ىميةأك  استثنااية قيـ ليا الت ك  البيكلكجية،ك  الثقافيةك  الطبيعية

 فػػػ  المتمثػػػؿك  الػػػنيج ىػػػذا تبنػػػت التػػػ  الدكليػػػة االت اقيػػػات مػػػف الكثيػػػر ثمػػػة أنػػػو فػػػالمبلحظ
أك  النػادرة تمػؾ سػيما النباتيػة،أك  الحيكانيػة سػكا  البيكلكجيػة التشكيبلت عمى المحافظة ضركرة
 الم ضؿ. فضاؤىا ى  الهابية العقارية مبلؾاأل تككف ما عادة الت ك  باالنقراض، الميددة

 ثاويا/تعريف فضادات الحماية بمويب التشريع اليزاحري:
 ضػػػا ات الحمايػػػة، سػػػكا  يعػػػط تعري ػػػا دقيقػػػا للػػػـ بػػػالرجكع إلػػػى المشػػػرع الجزااػػػرم نجػػػده  
المتعمػؽ بحمايػة البياػة فػ  إطػار  87/ :7كال بمكجػب القػانكف  89/;? الهابات قانكفبمكجب 

 التنمية المستدامة.

                                                           
(1)

المػػػؤرخ فػػػ   ?:/:<كصػػػادقت عمييػػػا الجزااػػػر بمكجػػػب األمػػػر  9<@88/8/:9أبرمػػػت ىػػػذه اإلت اقيػػػة فػػػ  بػػػاريس بتػػػاريخ -
 .:<@8لسنة  @=، جريدة رسمية عدد :<@8/<7/>9

(2)
 مف اإلت اقية سابقة الذكر. 79انظر نص المادة -
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 نيػػػاأ عمػػػى المحميػػػة فضػػػا ات مجػػػاالت حػػػدد نجػػػده 87/:7 القػػػانكفإلػػػى  جكعبػػػالر  لكننػػػا
 البيايػة، االنظمةك  الحيكافك  النباتك  االرضك  المكاق  لحماية خاصة نظمةأل الخاضعة المناطؽ

 .(1)البياة بحماية المتعمقة تمؾ عامة بص ةك 
 بمجػػػػرد نػػػػوف  الحمايػػػػة، ل ضػػػػا ات  ػػػػايتعر  يعػػػػط لػػػػـ فا  ك  الجزااػػػػرم المشػػػػرع فأ فػػػػالمبلحظ

 راضػػ األك  المكاقػػ  كػػؿ اعتبرىػػا فقػػد بيػػا، المقصػػكد لنػػا كضػػ  قػػد يكػػكف المجػػاالت ليػػذه تحديػػده
 خاصة. حمايةإلى  تحتاج الت  خرلاأل البياة نظمةاأل كؿك  الحيكافك  النبات فييا بما

 المطمب الثاوض:

 الغابية م كاأ صوافأ
 89/;? الهابػػات قػػانكف جػػببمك  الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاألالجزااػػرم  المشػػرع صػػنؼ لقػػد

 :(2)إلى
 ،(*)ستهبلؿاال غاباتأك  الكافر المردكد ذات الهابات -

 مػػػف المنشػػػااتك  األراضػػػ  حمايػػػة فػػػ  الرايسػػػية ميمتيػػػا تتمثػػػؿ التػػػ ك  الحمايػػػة غابػػػات -
 ،(**) نجراؼاال

 ذاتك  النػػادرة الهابػػات لحمايػػة أساسػػا المخصصػػة خػػرلاأل الهابيػػة التككينػػاتك  الهابػػات -
 .(3)الطبيع  الكسط ف  الراحةك  التسمية غاباتأك  ع الطبي الجماؿ

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.:87/7مف القانكف  @9انظر نص المادة -
(2)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  8;جا  ىذا التصنيؼ بمكجب نص المادة -
(*)
يخض  لمقكاعد العامة المنصكص عمييا بمكجب قانكف الهابات، في  غابات إنتاجية ىذا النكع مف األمبلؾ الهابية -

قابمة لبلستهبلؿ الهاب  كما بينا سابقا، كليست غابات محمية تخض  لقكاعد خاصة.

(**)
ىػػذا النػػكع مػػف األمػػبلؾ الهابيػػة يخػػض إلػػى أحكػػاـ خاصػػة، فيػػ  غابػػات ذات طػػاب  حمػػاا ، لكنيػػا غيػػر مصػػن ة ضػػمف -

قكاعػد خاصػة  ، ليػاف ىذه الهابػات ذات تخصػيص معػيفأإلى  89/;?مف القانكف  :;شارت المادة أالمحمية، كلقد  الهابات
تتعمؽ بحمايتيا كتسييرىا ف  إطار مخطط التيياة.

(3)
مسػػاحات محميػػة، ليػػا قكاعػػد  8;مػػف المػػادة  :7تعتبػػر األمػػبلؾ الهابيػػة المصػػن ة ضػػمف الصػػنؼ األخيػػر بمكجػػب ال قػػرة-

   الت  تعنينا بالدراسة. خاصة، كى
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 ضػػػػمف الهابيػػػػة العقاريػػػػة مػػػػبلؾاأل مػػػػف النػػػػكع ىػػػػذا أكرد قػػػػد الجزااػػػػرم المشػػػػرع أف نجػػػػدك 
أك  لمحمايػػػػة غابػػػػات شػػػػكؿ فػػػػ  إمػػػػا تكػػػػكف أنيػػػػا عمػػػػى صػػػػراحة نػػػػصك  (1)المحميػػػػة ال ضػػػػا ات
 .(2)كطنية حظاارأك  طبيعية محميات

 العقاريػػػة مػػػبلؾاأل أف عمػػػى 89/;? القػػػانكف مػػػف 8; المػػػادة بمكجػػػب المشػػػرع نػػػص لقػػػدك 
 الكطنيػػػة يةقتصػػػاداالك  يػػػةجتماعاال االحتياجػػػات عمػػػىك  إمكاناتيػػػا حسػػػب عمػػػى تصػػػنؼ الهابيػػػة

 المحمية.ك 
 باإلضػافة أنػو نجػد عػبلهأ إلييػا المشار 8; المادة أكردتو الذم التصنيؼ ىذا خبلؿ فمف

 الهابػػػػات ىمػػػػا:ك  آخػػػػريف صػػػػن يف ىنػػػػاؾ ،ؿسػػػػتهبلباال الخاصػػػػة الهابيػػػػة العقاريػػػػة مػػػػبلؾاألإلػػػػى 
 الطبيعػػػػ  الجمػػػػاؿ ذاتك  النػػػػادرة الهابػػػػات لحمايػػػػة المخصصػػػػة األخػػػػرلك  بالحمايػػػػة، الخاصػػػػة

  الراحة.ك  لمتسمية المخصصةك 
 مػػبلؾلؤل أصػناؼ : خبلليػػا مػف اعتمػػد المشػرع فأ نجػد المػػادة ن ػس نػػصإلػى  بػالرجكعك 
 ى :ك  الهابية
 األخرل. الهابية المنتجاتك  لمخشب المنتجة ى ك  ستهبلؿاال غابات -

 .نجراؼاال مف التربة حماية ميمتيا الت ك  الحماية غابات -

 غابػاتك  الطبيعػ  الجمػاؿ ذاتأك  النػادرة األمػاكف لحمايػة أساسػا المخصصة الهابات -
 .(3)الطبيعية المحمياتك  الكطنية الحظاار بيا يقصد الت ك  التسمية،
 الكطنيػة بالحظػاار الخػاص الصػنؼإلػى  التطػرؽ المطمػب ىػذا خبلؿ مف سنحاكؿ عميوك 

 ذلػؾك  الحمايػة بهابػات الخػاص الصػنؼإلػى  ثػـ (اأول الفـرع) فػ  ذلػؾك  الطبيعيػة المحمياتك 
 الثاوض(. )الفرع ف 

                                                           
(1)

يطمؽ عمى ىذا النكع مف الهابات المصػن ة: ال ضػا ات المحميػة أك المسػاحات المحميػة أك المنػاطؽ الطبيعيػة المحميػة، -
 .>97انظر ف  ذلؾ: اليادم مقداد، المرج  السابؽ، ص

(2)
 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف 7@أنظر نص المادة -

(3)
ف ىػػػذا أ، ثػػػـ تػػػـ التتكيػػػد عمػػػى  89/;?مػػػف القػػػانكف  :8/7;مػػػبلؾ الهابيػػػة بمكجػػػب نػػػص المػػػادة جػػػا  ىػػػذا الصػػػنؼ لؤل-

 مف ن س القانكف. 7@التصنيؼ يشمؿ الحظاار الكطنية كالمحميات الطبيعية مف خبلؿ نص المادة 
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 :اأولالفرع 
 الحظاحر الوطوية والمحميات الطبيعية

 تنمكيػةك  إصػبلحية آليػات 89/;? الهابػات قػانكف خػبلؿ مػف الجزااػرم المشرع اعتمد لقد
 الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل مػػف نػػكاعاأل بعػػض عمػػى مركػػزةك  خاصػػة حمايػػة إضػػ ا  ألجػػؿ ىامػػة
 الكسػػػػااؿ بػػػػتف التػػػػاـ لكعيػػػػو ذلػػػػؾك  نػػػػادرة،ك  ىامػػػػة تككينػػػػات مػػػػف تحتكيػػػػو مػػػػاك  ألىميتيػػػػا نظػػػػرا

 مػف حمايػة إلػى تحتػاج ةيػالهاب العقاريػة مػبلؾاأل أف كػكف كحػدىا، تك ػ  ال لمحماية الكبلسيكية
 طبيعية. محمياتإلى  كذلؾك  كطنية حظاارإلى  مبلؾاأل ىذه تصنيؼ  ف تتمثؿ خاص نكع

 (.ثاويا) الطبيعية المحميات ثـ (أوال) الكطنية الحظاار فع ال رع ىذا ف  سنتكمـ لذلؾ
 أوال/ الحظاحر الوطوية:

 عػدة أنظمػة بيايػة قميمػةأك  الحظاار الكطنية ى  أقاليـ كاسػعة نسػبيا، حيػث تمثػؿ كاحػدة 
لتهييػػػر، أيػػػف تكػػػكف الكاانػػػات الحيكانيػػػة كالنباتيػػػة، كفييػػػا يسػػػم  لمجميػػػكر بػػػالتردد معدكمػػػة اأك 

 .(1)عمييا مف أجؿ النزىة كالترفيو

 قػػانكف فػػ  الك  البياػػة حمايػػة قػػانكف فػػ  ال الكطنيػػة محظػػاارل يعػػرؼ لػػـ الجزااػػرم المشػػرعو
نماك  الهابات، ?>;/:? التن يػذم المرسػـك بمكجػب ذلػؾك  أىػدافيا بتحديػد اكت ى ا 

 باإلضػافة ،(2)
 .(*)القانكنية طبيعتيا تحديدإلى 

، ىذا تبل لقدك  :<8/<? المرسػـك ىكك  آخر مرسـك صدكر المرسـك
 قكاعػد يحػدد الػذم (3)

نمػػاك  بيػػا المقصػػكد يعػػرؼ لػػـ خيػػراأل ىػػذا الكطنيػػة، الحظػػاار تصػػنيؼ  الحظػػاار بػػتف فيػػو جػػا  ا 

                                                           
(1)

 ، نقبل عف: 7@نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
Morand Deviller, le droit de l’environnement , collection que sais- je ? Edition PUF, France, 1987, 

P63. 
(2)

الذم يحدد القانكف األساس  النمكذج  لمحظاار الكطنيػة، جريػدة  :?@8/<7/:9المؤرخ ف   ?>;/:?المرسـك التن يذم -
 .:?@8، لسنة 8:رسمية عدد 

(*)
نما جا  فيو  ?>;/:?لـ يعرؼ المرسـك - نيا مؤسسات عمكمية ذات طاب  إدارم تتمت  بالشخصية تبالحظاار الكطنية كا 

. كاالستقبلؿالمعنكية  المال  كتكض  تحت كصاية كاتب الدكلة لمهابات، انظر نص المادة األكلى مف ن س المرسـك

(3)
الػػػػذم يحػػػػدد قكاعػػػػد تصػػػػنيؼ الحظػػػػاار الكطنيػػػػة كالمحميػػػػات الطبيعيػػػػة  <?@8/=7/=8المػػػػؤرخ فػػػػ   :;8/<?المرسػػػػـك -

 .<?@8، لسنة  >9تو، جريدة رسمية عددككي يا
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 شػػخص ألم يمكػػف كمػػا ،(1)بػػاتبالها المكم ػػة الػػكزارة مػػف كزارم مرسػػـك بمكجػػب تنشػػت الكطنيػػة
 .(2)حظيرة أنو أساس عمى معيف مكاف تصنيؼ اقتراح الكال  مف يطمب أف معنكمأك  طبيع 
 :(*)ى ك  بيا معترؼ كطنية حظاار 87 حاليا بالجزاار يكجدك 

 الحظيػػػرة بتػػػازة، الكطنيػػػة الحظيػػػرة بالقالػػػة، الكطنيػػػة الحظيػػػرة ىػػػ :ك  سػػػاحمية حظػػػاار :7
 بقكراية. الكطنية

 لؤلىقار. الكطنية الحظيرةك  لمطاسيم  الكطنية الحظيرة ىما:ك  بالصحرا  ظيرتيفح 79
 حظيػػرة بمزمػػة، حظيػػرة الشػػريعة، حظيػػرة جرجػػرة، حظيػػرة ىػػ :ك  غابيػػة جبميػػة حظػػاار >7

 تممساف. حظيرةك  الحد، ثنية
 ثقافيػػة لػػدكاع  تصػػني يا تػػـ مػػا ذكرىػػا سػػبؽ التػػ  الحظػػاار مػػف تكجػػد أنػػوإلػػى  ىنػػا نشػػير

 بقيػػة عػػف أمػػا القالػػة، كػػذلؾك  الطاسػػيم ك  األىقػػار كحظيػػرة غابيػػة، طبيعػػة ذات ليسػػتك  تراثيػػة،ك 
  .(3)شاسعة غابية مساحات عمى تترب  إذ غابية، حظاار في  الكطنية الحظاار

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.:;8/<?مف المرسـك  79انظر نص المادة -
(2)

. :7انظر نص المادة -  مف ن س المرسـك
(*)
 ، نقبل عف:979يحى كناس، المرج  السابؽ، ص-

 M’hamed rebah, l’écologie oubliée : problèmes d’environnement en Algérie à la veille de l’an 

2000,Editions MARINOOR, 1999, Algérie. P 253.  
(3)

ألحقػت بالحظػاار  ،ىكتار جنكب غػرب الجزااػر العاصػمة فػ  قمػب األطمػس البميػدم =9 777تمتد حظيرة الشريعة عمى -
عمػى  الحظيػرة ىػذه تحػكم، ـ  9779كصن ت كحظيرة عالمية لممحيط الحيػكم مػف طػرؼ اليكنسػكك فػ   :?@8الكطنية سنة 

 حمب .الصنكبر الالبمكط ال مين  ك  ،نكع نبات  كحيكان  أبرزىا األرز 8977ما ال يقؿ عف 
ىكتػار تتمتػ  بثػركة أثريػة كطبيعيػة عاليػة الجمػاؿ بمػا فػ  ذلػؾ قمػة  7?97ة عمػى مسػاحة قػدرىا يػتمتد حظيرة قكارية ببجا - 

ديقػػة باعتبارىػػا محميػػات المحػػيط الحيػػكم مػػف قبػػؿ تػػـ االعتػػراؼ لمح ;977الحصػػف قكرايػػا، كػػاب كربػػكف، فػػ  عػػاـ  القػػركد،
 اليكنسكك.

نظػرا ىكتار، كتعتبر فريدة مف نكعيا ف  منطقة البحر األبػيض المتكسػط  <7?:تهط  حظيرة تازة بجيجؿ مساحة قدرىا  - 
رىػػا باعتبا ;977تضػػاريس جبميػػة منخ ضػػة العمػػك، صػػن ت مػػف قبػػؿ منظمػػة اليكنسػػكك منػػذ عػػاـ  تتكػػكف مػػفلتنكعيػػا، كىػػ  

 محمية لممحيط الحيكم العالمية.
تتػػتلؼ  ،ىكتػػار مهطػػاة بالنباتػػات ?=@9ىكتػػار منيػػا  >9;:حظيػػرة ثنيػػة الحػػد تقػػ  فػػ  كاليػػة تيسمسػػيمت كتهطػػ  مسػػاحة  -

 النباتات بشكؿ رايس  مف أطمس السندياف، البمكط األخضر، البمكط ال مين .
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   في : الكطنية الحظاار ىذه بتىداؼ يتعمؽ فيما أما
 الميػػػػاهك  يػػػػكا الك  األرض بػػػػاطفك  التربػػػػةك  النباتػػػػاتك  الحيكانػػػػات عمػػػػى المحافظػػػػة *تتػػػػكلى

 خاصة. أىمية لو طبيع  كسط كؿ عامة بص ةك  المتحجرات،ك  المعادفك  المناجـك 

 االنػػػػدثار آثػػػػار مػػػػفك  يةصػػػػطناعاال التػػػػدخبلت كػػػػؿ مػػػػف تحميػػػػوك  الكسػػػػط عمػػػػى *تحػػػػافظ
 .(1)تطكرهك  تركيبوك  مظيره تصيب أف شتنيا مف الت  الطبيع 

 مػػف أنػػكاع عػػدة تشػػمؿ أف يمكػػف محميػػة، ك ضػػا ات الحظػػاار أف إليػػو نخمػػص فمػػا اأخيػػر 
 أمػبلؾ أنيػا أسػاسإلػى  المصػن ة فقػط ليسك  خاصة، حماية تستكجب الت  الطبيعية المجاالت
 ال ضػا ات مػف النػكع ليذا خاصة حماية فرض أجؿ مف المشرع بو أخذ الذم فالمعيار غابية،
 الحماية. يستكجب نادر (2)ثقاف  حتىك  بيكلكج ك  طبيع  تنكع عمى احتكاايا ى 

 العقاريػة مػبلؾاأل بعػض تصػنيؼ عمػىالجزااػرم   المشػرع حػرص فبػت القكؿ يمكف كذلؾ
 مػػف فيػػك تطكيرىػػا،ك  تنميتيػػاك  حمايتيػػا سػػبؿ مػػف ىامػػا سػػبيبل يعتبػػرا كطنيػػة حظػػاارإلػػى  الهابيػػة
 جيػػة مػػفك  بػو، تزخػػر الػذم البيكلػػكج ك  البياػ  التنػػكع عمػػى المحافظػة ضػػركرة عمػى يشػػدد جيػة
 اليياػػاتك  األفػػراد عنػػد كبيػػرا كزنػػاك  قيمػػة الهابيػػة مػػبلؾاأل مػػف الصػػنؼ ىػػذا عمػػى يضػػ   أخػػرل

 حمايتيا.ك  تثمينياإلى  السع ك  بيا اإلضرار عدـ عمييـ ي رض ثـ مفك 

                                                                                                                                                                                     

ىكتػػار كتمثػػؿ مجمكعػػة جبميػػة كعػػرة مزينػػة  26 7>9مسػػاحة كتمتػػد عمػػى  ;?@8بكاليػػة باتنػػة صػػن ت سػػنة  حظيػػرة بمزمػػة -
 بهطا  نبات  متنكع كثرم كما تمثؿ بكابة لسمسمة تضاريس األكراس.

التنكع البيكلػػػػكج  مػػػػ  مجمكعػػػػة اسػػػػتثنااية مػػػػف النباتػػػػات بػػػػغنيػػػػة  ،ىكتػػػػار >99?حظيػػػػرة تممسػػػػاف كتهطػػػػ  مسػػػػاحة قػػػػدرىا  -
 . :@@8كالحيكانات، صن ت كحظيرة سنة 

ىكتػػار، تتميػػز بمنػػاخ  ?8 77>رة بكاليػػة تيػػزك كزك ، فػػ  منطقػػة جبميػػة عاليػػة االنحػػدار، تتربػػ  عمػػى مسػػاحة حظيػػرة جرجػػ -
 77=البحػػر األبػػيض المتكسػػط كالقػػارم كىػػذا مػػا يجعميػػا كاحػػدة مػػف أغنػػى البياػػات الجبميػػة حيػػث تحتػػكم عمػػى مػػا ال يقػػؿ عػػف 

  www.fibiladi.dzنقبل عف المكق  اإللكتركن   .نكعا مف النباتات
(1)

 ، مرج  سابؽ.?>;/:?مف المرسـك  :7أنظر نص المادة -
(2)

المتعمػػؽ بالح ريػػات كحمايػػة المكاقػػ  كاآلثػػار التاريخيػػة كالطبيعيػػة كػػؿ مجػػاالت الحمايػػة سػػكا   8?9/<=لقػػد شػػمؿ األمػػر -
ضػـ ىػذا األخيػر الجانػب الخػاص بػالتراث  87/:7ر قانكف حماية البياػة الطبيعية أك التاريخية أك االثرية، إال أنو كبعد صدك 

، ;7/?@مػا الجانػب الخػاص بحمايػة التػراث التػاريخ  فقػد تضػمنو القػانكف أ، 8?9/<=الطبيع  كمف ثػـ ألهػى ضػمنيا االمػر 
 .?@@8لسنة  ،;;المتعمؽ بحماية التراث الثقاف ، جريدة رسمية عدد ?@@8/=7/>7المؤرخ ف   ;7/?@انظر القانكف 

http://www.fibiladi.dz/
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 ثاويا/ المحميات الطبيعية:
 الماايػػة ذات المسػػطحاتأك  البحػػرأك  رضاأل مػػف طبيعيػػة منػػاطؽ المحميػػات الطبيعيػػة 
مػػف   كالنبػػات اإلحيػػاا  الحيػػكان  تنكعيػػا عمػػى حافظػػةممل القانكنيػػة تتمتػػ  بالحمايػػة معينػػة حػػدكد
 التهيرات الطبيعية الميمكة.أك  الجاار ستهبلؿاال

 جػػػز ا تمثػػؿ كمػػا جيكلػػػكج ،ك  جيكفيزيػػاا ك  إحيػػاا  تنػػػكعك  بخصػػااص المحميػػات تتميػػزك 
 حضػاريةأك  جماليػةأك  يةاقتصاد لمكارد دااـ كمستكدعك  الحياة،ك  لمطبيعة المادم األساس مف

 .(1)صكنياك  لحمايتيا األمر يستدع  مما لبلنقراض، معرضةأك  بالتدىكر ميددة
فك  الهابيػة، العقاريػة مػبلؾلؤل ثػانكم آخػر صػنؼ ثمػة يندرج أنوإلى  ىنا اإلشارة تجدرك   ا 
 عمييػػػا نػػػص التػػػ ك  (*)الصػػػيد فضػػػا ات ىػػػكك  الطبيعيػػػة، المحميػػػات ضػػػمف إدراجػػػو يمكػػػف كػػػاف

 فػ  البػارز دكرهك  الصػنؼ ىػذا ألىميػة نظػراك  ،<7/;7 الصػيد قانكف بمكجب الجزاارم المشرع
 ال رع. ىذا خبلؿ مف إليو سنتطرؽ الهابية مبلؾاأل حمايةك  إصبلح
 (.2) الصيد فضا ات ثـ (0) أىدافياك  الطبيعية بالمحميات المقصكد سنتناكؿ منوك 
  أهدافلا:و  الطبيعية المحميات تعريف /0ثاويا
 تضػػمو بمػػا تتميػػز السػاحميةأك  الداخميػػة األرض مػػف مسػػاحة بتنيػا الطبيعيػػة المحميػػات تعػرؼك 

 ثقافيػػةأك  طبيعيػة قيمػة ذات طبيعيػة ظػكاىرأك  سػػمكية،أك  حيكانيػةأك  نباتيػة حيػة كاانػات مػف
 .(2)جماليةأك  عمميةأك 

 بالنسػػبة خاصػػةك  العمػػؽ فػػ  تكجػػد ال أنػػو Prieur Michael برييػػر ميشػػاؿ األسػػتاذ يػػرلك 
 المحميػػات بخصػػكص أنػػو إال الكطنيػػة، الحظػػاارك  لطبيعيػػةا المحميػػات بػػيف فركقػػات لؤلىػػداؼ

 .(3)كذلؾ ىاعتبار ال تكافرىا يستكجب الت  العناصر تعداد مف البد
                                                           

(1)
" مجمػة الحقػكؽ، القػانكف،  -مقارنػة دراسـة -اليراحم الماسة بالمحميات الطبيعيـةفراس ياكز عبد القادر، مقاؿ بعنػكاف:" -

 .?<، ص 9787، 88جامعة المستنصرية، العراؽ، العدد 
(*)

نما يندرج ضمف لـ يتناكؿ المشرع الجزاارم محميات الصيد كصنؼ مستقؿ مف أصناؼ األمبلؾ العقارية ا- لهابية، كا 
، مرج  سابؽ.<7/;7مف قانكف الصيد  <<المحميات الطبيعية كىذا ما اشار لو بمكجب نص المادة 

(2)
 .<7، ص ?977سرة لمنشر كالتكزي ، اسيكط، مصر، محمد عم  احمد، المحميات الطبيعية ف  مصر، مكتبة األ-

(3)
 ، نقبل عف: :@ابؽ، صنصر الديف ىنكن ، المرج  الس مشار إليو ف  :-

PRIEUR Michel : droit de l’environnement, 2eme Edition, Dalloz, Paris, 1991, P 395. 



 انغابية انعقارية همهكيةن  انعالجية احلماية  انباب انثاني
 

181 

 المػػػكاد محميػػػات فينػػػاؾ ،أنػػػكاع عػػػدةإلػػػى  الطبيعيػػػة المحميػػػات يقسػػػـ مػػػف ال قيػػػا  مػػػفك 
 التػراث حميػاتمك  األثرية، المحميات ىناؾك  ،كاالستكشافية العممية المحميات ىناؾك  الطبيعية،
 .(1)غيرىاك  القكم 
 ىػذاك  الهابيػةالعقاريػة  مػبلؾاأل تتضػمنيا قػد الطبيعيػة المحميػات أف القػكؿ يمكػف ثػـ مفك 

النسػػػبة ب الشػػػتف ىػػػك كمػػػا الهابيػػػة، مبلؾبػػػاأل عبلقػػػة ليػػػا تكػػػكف ال قػػػدك  ،حيػػػافاأل مػػػف كثيػػػر فػػػ 
 .(*)جمال أك  طبيع أك  تاريخ  تراث عمى تشتمؿ الت  ممحمياتل

 الطبيعيػػة لممحميػػات تعري ػا يعػػط لػـ فالمشػػرع الكطنيػػة، لمحظػاار بالنسػػبة الشػتف كىػػ كمػاك 
87/:7 البياػػة حمايػػة  قػػانكف بمكجػػب الك   89/;? الهابػػات قػػانكف بمكجػػب ال

نمػػاك  ،(2)  اكت ػػى ا 
89/;? القانكف بمكجب الهابية مبلؾاأل أصناؼ ضمف بتصني يا

(3). 
;;8/<? المرسػػـك صػػدر لقػػدك 

 المحميػػات ىػػذه إلييػػا ترمػػ  التػػ  اؼاألىػػد حػػدد الػػذمك  (4)
 تسييرىا. كذلؾك  برعايتيا الخاصة التدابيرك  الطبيعية،
 :(5)إلى تيدؼ المحميات ىذه أف المرسـك ىذا بمكجب جا  فقد
 ،(**)باالنقراض الميددة سيما النباتيةك  الحيكانية السبلالت عمى المحافظة -

                                                           
(1)

 .<7محمد عم  احمد، المرج  السابؽ، ص -
(*)
نسػبة الهابيػة، كػذلؾ األمػر بال العقاريػة ف الحظػاار الكطنيػة فييػا مجػاالت كثيػرة ال تحكييػا األمػبلؾتشرنا بأكما سبؽ كأف -

لممحميات الطبيعية كالت  تعتبر األمبلؾ الهابية جز ا مف مجاالتيا كليست كميا.

(2)
نمػا نػص عمػى أنػو تنشػت أنظمػة خاصػة بالمجػاالت المحميػة  87/:7لـ يعرؼ قانكف حماية البياة - المحميات الطبيعيػة، كا 

نيػػػة، المعػػػالـ الطبيعيػػػة، مجػػػاالت تسػػػيير ، ثػػػـ حػػػدد ىػػػذه المجػػػاالت بتنيػػػا: الحػػػدااؽ الكطمنػػػو <8كذلػػػؾ بمكجػػػب نػػػص المػػػادة 
رضػػية البحريػػة كاألرضػػية المحميػػة، المجػػاالت المحميػػة لممصػػادر المسػػيرة، كذلػػؾ بمكجػػب المكاضػػ  كالسػػبلالت، المنػػاظر األ

 مف ن س القانكف. 8:نص المادة 
(3)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  :/8;أنظر نص المادة -
(4)

الذم يحدد كي يات إنشا  المحميات الطبيعية كسيرىا، جريػدة رسػمية عػدد  <?@8/=7/=8المؤرخ ف   ;;8/<?المرسـك -
 .<?@8، لسنة >9

(5)
 .المرسـك مف ن س 78أنظر نص المادة -
(**)
الهابية كتحتم  فييا، كمف ثـ ف ف نص  العقارية كثرىا ف  األمبلؾأإف السبلالت الحيكانية الميددة باالنقراض تعيش -

مناطؽ محمية كبالتال  تستكجب حماية خاصة. ةدد عمى ضركرة اعتبار ىذه االجزا  مف األمبلؾ الهابيش 78ىذه المادة
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 النكعيػػػةك  الجيكلكجيػػػة تككينػػػاتالك  الحيػػػة الكاانػػػات ىػػػذه تبلاػػػـ التػػػ  المسػػػاحات حمايػػػة -
 البارزة،

 ىجرتيا، طكاؿ تسمكيا الت  الكبرل السبؿ ف  البرية الحيكانات تكقؼ نقاط صيانة -

 كػػؿ مػػف كقايتػػوك  النبػػاتك  الميػػاهك  الجػػكك  األرض بػػاطفك  التربػػةك  النبػػاتك  الحيػػكاف ح ػػظ -
  .اصطناع تدخؿ

 الحظػاار بخصػكص :;8/<? المرسػـك عمييػا نػص الت  األىداؼ خبلؿ مف نممسو ماك 
 ثمػػة أنػػو الطبيعيػػة بالمحميػػات الخاصػػةك  ;;8/<? المرسػػـك عمييػػا نػػص التػػ  تمػػؾأك  الكطنيػػة
 مػػػف الطبيعيػػػة المحميػػػاتك  الكطنيػػػة الحظػػػاار بػػػيف الت ريػػػؽ يجعػػػؿ مػػػا بينيػػػا، كمػػػ  شػػػبو تقػػػارب
 لمهاية. صعب مرأ العممية الناحية

 الطبيعيػػػة المحميػػػاتك  يػػػةالكطن الحظػػػاار مػػػف لكػػػؿ كاضػػػحا تعري ػػػا المشػػػرع إعطػػػا  فعػػػدـ
 بػيف ال ػرؽ أف القػكؿ يمكػف عميػوك  بعيػد، حػدإلى  تتشابو الت ك  منيا كؿ أىداؼ بتحديد اكت ااوك 

 عمػى المحافظػة طػاب  عمييػا يهمػب ةخيػر األ ىػذه أف ىػك الطبيعيػة المحميػاتك  الكطنية الحظاار
 عمػػػى أكثػػػر تكػػػزتر  الكطنيػػػة الحظػػػاار أف حػػػيف فػػػ  بػػػاالنقراض، الميػػػددة الحيكانيػػػة السػػػبلالت
 الترفيو.ك  السياحة ألغراض المخصصةك  الطبيع  الجانب

 المرسػػػـك ىػػػكك  ىػػػدافياأك  الطبيعيػػػة المحميػػػات إنشػػػا  كي يػػػة يحػػػدد مرسػػػـك كجػػػكد أف كمػػػا
 أكثػر اإلطػار ىػذا تكضػي  تػـ أنػو لك جميؿ،ك  مشج  ش   ىذاك  اعبله، إليو المشار ;;8/<?
 .(1)معطمة قانكنية آليات مجرد يبقى ال لك  الكاق  أرض عمى تجسيده ثـ

ـــا  عرفيػػػا التػػػ  جػػػدا القديمػػػةك  التقميديػػػة األنشػػػطة مػػػف الصػػػيد يعتبػػػر الصـــيد: فضـــادات /2ثاوي
 عمييػا يعتمػد الت  الكسااؿ أىـ مف تزاؿ الك  كانت في  األرض، كجو عمى كجكده منذ اإلنساف
 خاصػا،ك  مسػتقبل ظيمػاتن لػو أفػردك  إال تشػريعا نجػد ال فقػد لػذلؾ اليكميػة. حاجاتو لتمبية اإلنساف

<7/;7 القانكف بمكجب نظمو الذم الجزاارم لممشرع بالنسبة الشتف ىك كما
(2).  

                                                           
(1)

الت  سبؽ ذكرىا ى  محميات طبيعية، كذلؾ بسبب تداخؿ االىداؼ، أنظر ف   87ىناؾ مف يعتبر الحظاار الكطنية اؿ-
 . >@ذلؾ: نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص

(2)
 ، مرج  سابؽ.<7/;7الصيد بمكجب القانكف نظـ المشرع -
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 عمػػى المحافظػػةك  الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل حمايػػة فػػ  بػػارز دكر لػػو الصػػيد أف الحقيقػػةو
 لقػػػانكف كفقػػػاك  سػػػميمة بطػػػرؽ تػػػـ إذا سػػػيما ،(1)تنميتيػػػاك  ترقيتيػػػا عمػػػى العمػػػؿك  حيكانيػػػةال الثػػػركة

 صيد.ال
 العقاريػػػة مػػػبلؾاأل ىػػػك بامتيػػػاز األكؿ فضػػػاؤه يكػػػكف البريػػػة الحيكانػػػات صػػػيد أف المعمػػػـكك 
 غيرىػػا،ك  بريػػة حيكانػػاتأك  طيػػكر مػف سػػكا  حيػػكان ، تنػػكع مػػف ةخيػر األ ىػػذه تحتكيػػو لمػػا الهابيػة

  أخرل. فضا اتك  أماكف ف  نادرا إال نجدىا ال الت ك 
 منػو حرضػا ،<7/;7 القانكف خبلؿ مف يدالص بتنظيـ كثيرا الجزاارم المشرع حرص فقد

 الممكيػػػة حمايػػػة ثػػػـ مػػػفك  بػػػاالنقراض، الميػػػددةك  النػػػادرة خاصػػػة الحيكانيػػػة الثػػػركة حمايػػػة عمػػػى
   الهابية. مبلؾلؤل أساس  مككف الحيكانية الثركة أف اعتبارب عامة، بص ة الهابية العقارية
 ى :ك  صيدبال لمقياـ الشركط مف جممة الجزاارم المشرع كض  فقد لذلؾك 
 يسػمميا إدارية رخصة بمكجب إال غيرىاأك  الهابية العقارية مبلؾاأل ف  الصيد يتـ ال أ/
 اتالتزامػػػػك  الصػػػػيد شػػػػركط تحػػػػدد يػػػػاأن اعتبػػػػارب ،(2)الطمػػػػب لصػػػػاحب الػػػػداارة راػػػػيسأك  الػػػػكال 

 مجاالتو.ك  الصيد فترات باحتراـ يتعمؽ فيما سيما الصياديف،
فػ   سػيما ،(3)الزمػان  الحظربػ عميو يطمؽ ما كىك  األكقات، بعض ف  الصيد حظر ب/

 سػريعة األصػناؼ بعػض يخػص فيمػا إال الصػيد، مكسػـ غمػؽ عنػد كػذلؾك  الثمػكج تساقط فترات
 .(4)البرية الحيكانات فييا تتكاثر الت  ال ترات ف ك  الميؿ ف  الصيد حظر كذلؾك  التكاثر،
 سػػيما (5)لمكػػان ،ا الحظربػػ عميػػو يطمػػؽ مػػا ىػػكك  األمػػاكف، بعػػض فػػ  الصػػيد حظػػر /ج
 عمػر يقػؿ التػ ك  المحركقػة األدغػاؿك  األحػراشك  الهابات ف ك  البرية الحيكانات حماية مساحات
 .(6)الثقافية الحظاارك  بالثمكج المهطاة األماكف ف  أيضاك  سنكات، 87 عف فييا الشجيرات

                                                           
(1)

 .، مرج  سابؽ<7/;7القانكف مف  :7انظر نص المادة -
(2)

 مف ن س القانكف. ?7انظر نص المادة -
(3)

 .<<حسكنة عبد الهن ، المرج  السابؽ، ص-
(4)

 كر.ذلسابؽ ا، مرج  <7/;7مف القانكف  >9ك ;9أنظر نص المكاد -
(5)

 .<<بؽ الذكر، صالمرج  السحسكنة عبد الهن ، ا-
(6)

 ، مرج  سابؽ الذكر.<7/;7مف القانكف  9:أنظر نص المادة -
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أك  حيازتيػػػاأك  نقميػػػاأك  عمييػػػا القػػػبضأك  (1)الحيكانيػػػة األصػػػناؼ بعػػػض صػػػيد منػػػ  /د
 بػػؿ األصػػناؼ، ليػػذه البػػرم الصػػيد بمنػػ  فقػػط يكتػػؼ لػػـ ىنػػا فالمشػػرع تحنيطيػػا.أك  بيػػا لتجػػكؿا

 غيػر بطريقػة لػكك  البريػة حياتيػا عمػىك  عمييػا يػؤثر عمػؿ كػؿ منػ  حػيف ذلؾ مف بعدإلى  ذىب
 بيا. التجكاؿأك  عمييا القبضأك  حيازتياأك  كنقميا مباشرة،
>7/=7 األمر صدر لقدك 

 بػاإلنقراض الميددة الحيكانية نكاعاأل عضب بحماية المتعمؽ (2)
أك  نقميػػا حتػػىأك  اصػػطيادىا الممنػػكع البريػػة الحيكانػػات قاامػػة حػػدد الػػذمك  عمييػػا، المحافظػػةك 

 عمييا. القبض
 كافيػػػة داللػػة يعطػػ  قػػانكفأك  بمرسػػـك لػػيسك  رااسػػػ  أمػػر بمكجػػب المشػػرع تػػدخؿ لعػػؿك 
 طبيعيػة ثػركة ىااعتبار ب بيا، اإلضرار ؿسب كؿ من ك  المحمية، نكاعاأل بيذه الدكلة اىتماـ عمى
 اإلىتماـ. ىذا كؿ تستحؽ ىامة

 منػػػػػ  التػػػػػ ك  المحميػػػػة الحيكانيػػػػػة نػػػػػكاعاأل كػػػػؿ الحصػػػػػر سػػػػػبيؿ عمػػػػى المشػػػػػرع حػػػػػدد كمػػػػا
 :(3)ى ك  عمييا القبضأك  حيازتياأك  اصطيادىا

ـــديات: صـــوف يخـــص *فيمـــا  الضػػػب  البربػػػرم، األيػػػؿ االكريكػػػس، الكػػػـ، ردف اركيػػػة الث
 ال نػؾ، الصػحرا ، غػزاؿ دكراكػس، غزاؿ داما، غزاؿ األطمس، غزاؿ األحمر، لهزاؿا المخطط،

 المياة. الرماؿ، قط ال يد،
 شػػاىيف، بػػاز األبػػيض، الػػرأس ذك إيرسػػمانكر منجػػؿ، أبػػك الطيــور: صــوف يخــص *فيمــا

 الحبارل. قرح الكبيرة، الحبارل الحبار، بزار، حاج
 الصحرا . كرؿ الضب، ة،اإلفريقي السمح اة الزواحف: صوف يخص *فيما

                                                           
(1)

، كاعتبرىػا تمػؾ الحيكانػات النػادرة أك التػ  ىػ  فػ  طريػؽ <7/;7لقد كض  المشرع أصنافا محميػة بمكجػب قػانكف الصػيد-
 مف ن س القانكف. ;>اإلنقراض أك ف  تناقص دااـ، انظر نص المادة 

(2)
المتعمؽ بحماية بعض األنكاع الحيكانية الميددة باإلنقراض كالمحافظة عمييػا،  =977/<7/>8المؤرخ ف   >7/=7ألمر ا-

 .=977، لسنة <;جريدة رسمية عدد 
(3)

 ن س األمر.مف  :7أنظر نص المادة -
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 كػػػذلؾك  بالصػػػيد الخاصػػػة األسػػػمحة مػػػف (1)خػػػاص صػػػنؼ اسػػػتعماؿب الصػػػياديف إلػػػزاـ ه/
 نشػػكب ت ػػادم ألجػػؿ الجانػػب بيػػذا اىتمامػػو خػػبلؿ مػػف المشػػرع ييػػدؼك  ،(2)المسػػتعممة بالػػذخيرة
 مبلمسػػتيا عنػػد شػػتعاؿاال فػػ  تتسػػبب قػػد حيػػة ذخيػػرةأك  ناريػػة أسػػمحة اسػػتعماؿ جػػرا  الحرااػػؽ

 إلحػاؽ إمكانية عف ناىيؾ يا،اشتعال سرعةك  بقابميتيا تتميز الت  األعشابأك  الهابية ارشجلؤل
 منيا. بالقربأك  الهابية مبلؾاأل داخؿ يقطنكف الذم باألشخاص الضرر

 الفرع الثاوض:
 غابات الحماية

 مػػػػبلؾلؤل يفاألكلػػػػ الصػػػػن يف 89/;? الهابػػػػات قػػػػانكف بمكجػػػػب المشػػػػرع أعطػػػػى أف بعػػػػد
 جػػػػػا  الطبيعيػػػػػة، المحميػػػػػاتك  الكطنيػػػػػة الحظػػػػػاارك  سػػػػػتهبلؿاال غابػػػػػات ىمػػػػػاك  بيػػػػػةالها العقاريػػػػػة
 .(3)الحماية غابات اسـ عمييا أطمؽك  منيا خيراألك  الثالث بالصنؼ
 الممكػف مػف الػذم إنتاجيػا مف ينت   ال الت  الهابية مبلؾاأل تمؾ الحماية بهابات يقصدك 

نماك  تعطيو، أف  كسػااؿ ىػ ك  المحػيط، فػ  أخػرل عناصػر تجاه تمعبو الذم الحام  الدكر مف ا 
 .(4)العالـ ف  الهابية األنظمة مف كثير ف  بيا معمكؿ
 بالحمايػة ربطيػاك  الهابيػة مػبلؾاأل مػف النكع ىذا عمى المشرع أطمقيا الذم التسمية لعؿك 

 األخػرل، األصػناؼ تؤديػو ال قػد كبيػرا، حماايػا دكرا فعػبل تؤدم ألنيا الصدفة، بمحض تكف لـ
 الك  الثمجيػػة، االنييػػاراتك  نجػػراؼاالك  التعريػػة مػػف التربػػة حمايػػةإلػػى  ىاألكلػػ الدرجػػةب تيػػدؼ إذ

 .(5)طبيعيا تمكتأك  طكيمة سنكات بعد إال ىاأشجار  تقط  الك  الهابات ىذه تستهؿ

                                                           
(1)

لحربػػ ، انظػػر نػػص لقػد صػػنؼ المشػػرع أسػمحة الصػػيد كذخيرتيػػا ضػمف الصػػنؼ الخػػامس مػف أصػػناؼ االسػػمحة كالعتػاد ا-
، لسػنة =7المتضػمف العتػاد الحربػ  كالػذخيرة، جريػدة رسػمية عػدد  <@@98/78/8المؤرخ فػ   =7/<@مف القانكف  :7المادة 
8@@> . 

(2)
 ، مرج  سابؽ.<7/;7مف القانكف  97أنظر نص المادة -

(3)
 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  8/79;أنظر نص المادة -

(4)
 .?@المرج  السابؽ، صنصر الديف ىنكن ، -

(5)
 .;9عم  مح  حسف التبلؿ، المرج  السابؽ، ص-
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 التػ ك  العمكميػة المن عػة غابػات فػ  تتمثػؿ أخػرل إصبلحية آلية يضاأ المشرع تناكؿ كما
 تم يا. حالة ف  الهابية النباتاتك  شجاراأل إلصبلح ىامة كسيمة تعتبر
 أىػداؼ ثػـ )أوال( الحمايػة غابػات تعريػؼ نتنػاكؿ أف ال ػرع ىػذا خػبلؿ مف سنحاكؿ عميوك 

 العامػػػة المن عػػػة مسػػػاحاتإلػػػى  نتطػػػرؽ اأخيػػػر ك  )ثاويـــا( الهابػػػات مػػػف النػػػكع ىػػػذا إنشػػػا  دكاعػػػ ك 
 )ثالثا(. اخرل آلية ىااعتبار ب

 :أوال/ تعريف غابات الحماية

الهابيػة مػتخكذ بػو فػ  الكثيػر  العقاريػة مػبلؾإف غابات الحماية كصنؼ مف أصػناؼ األ 
التربػػػة ب عػػػؿ األمطػػػار الكثي ػػػة التػػػ   انجػػػراؼمػػػف دكؿ العػػػالـ، خاصػػػة تمػػػؾ التػػػ  تعػػػان  مػػػف 

 تمؾ الت  تعان  مف التصحر كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجزاار.أك  تتياطؿ طكاؿ السنة،
 بقكاعػػد خصػػيا المشػػرع فػػ ف تؤدييػػا التػػ  لؤلىػػداؼك  ةالحمايػػ غابػػات لخصكصػػية نظػػراو
 بالنسػػػػبة الشػػػػتف ىػػػػك فكمػػػػا ،(1)التيياػػػػة مخطػػػػط إطػػػػار فػػػػ  تسػػػػييرىاك  بحمايتيػػػػا تتعمػػػػؽ خاصػػػػة

 الحمايػػػة غابػػػات تضػػػبط أف بػػػد ال طبيعيػػػة محميػػػاتك  كطنيػػػة حظػػػاار مػػػف المحميػػػة لم ضػػػا ات
 العادية. الهابية مبلؾاأل بخصكص المتلكفة تمؾ غير خاصة، بنصكص

فك  الجزااػػػرم فالمشػػػرع  نستشػػػؼ أف يمكػػػف لكػػػفك  الحمايػػػة، لهابػػػات تعري ػػػا يعػػػط لػػػـ كػػػاف ا 
 التػػ ك  89/;?مػػف قػػانكف الهابػػات  8; المػػادة نػػص بمكجػػب جػػا  مػػا خػػبلؿ مػػف بيػػا المقصػػكد
 الحمايػة غابػات أف فييػا جػا  إذ الحمايػة، غابػات أىداؼ اآلخريف الصن يف غرار عمى تناكلت
 مػػػف العمكميػػػة اإلنجػػازاتك  األساسػػػية المنشػػااتك  األراضػػػ  حمايػػة فػػػ  الرايسػػية ميمتيػػػا تتمثػػؿ

 .(2)وأنكاع بمختمؼ نجراؼاال
 التػػػ  الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل مجمكعػػػة أنيػػػا عمػػػى (3)الحمايػػػة غابػػػات تعريػػػؼ يمكػػػفك 
 التصحر. مفك  التربة انجراؼ مفك  الثمجية االنزالقات مف األراض  لحماية تيدؼ

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  :;أنظر نص المادة -
(2)

 .ن س القانكفمف  :8/7;أنظر نص المادة -
(3)

انظػر فػ   végétation de préservation permanente تسمى غابات الحماية أيضا بالهطا  النبات  لممحافظة الداامة-
 ذلؾ:

PRIEUR MICHEL, op cite, P 114. 
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 ة:ثاويا/ أهداف غابات الحماي
الهابيػة ىػك تػدىكر حالتيػا العقاريػة  مػبلؾإف مف بيف األضػرار كاآلفػات التػ  تصػيب األ 

، ككػذاؾ زحػؼ الرمػاؿ نجػراؼبسبب التعريػة كانسػحاب كتحػرؾ التربػة أم مػا يسػمى بظػاىرة اال
كالكثبػػػاف مػػػف األراضػػػ  الصػػػحراكية نحػػػك األراضػػػ  ال بلحيػػػة كالهابيػػػة أم مػػػا يسػػػمى بظػػػاىرة 

كاألغػػراس الهابيػػة كالتػػ   شػػجارعكامػػؿ تػػتت  بػػاألخص عمػػى األرض كاألالتصػػحر، فكػػؿ ىػػذه ال
 الهابية كأىـ مككناتيا عمى اإلطبلؽ. مبلؾى  أساس كدعاـ األ

 كبيػر عامػؿ -طركحػةاأل ىذه مف األكؿ الباب ف  بينا أفك  سبؽ كما -(1)الهابات فتعرية
 تػػدىكرك  لمتربػػة راؼانجػػ مػػف يعرضػػيا لمػػا جسػػيمة أضػػرارا بيػػا يمحػػؽك  الهابيػػة مػػبلؾلؤل يسػػ  
 فييا. يعيش الذم النباتك  الحيكاف عمى سمبا يؤثر الذم الهابية البياة

 التعريػػػة ىمػػػا الهابيػػػة مػػػبلؾاأل مػػػف النػػػكع ىػػػذا تكػػػريس فػػػ  المباشػػػرة االسػػػباب أىػػػـ لعػػػؿك 
 سػػكا  خضػػراأل كسػػاايا مػػف الهابيػػة مػػبلؾاأل يجػػرد أكؿ كسػػبب فالتعريػػة ،نجػػراؼاالك  التصػػحرك 

 كػذلؾك  الحيكانيػة،ك  النباتيػة الحيػة بالكاانػات سػيما كثيػرا بيا يضر ما غراساألأك  شجاراأل مف
 فييػا مكػكف أىػـ عمػى يػؤثراف ىمػااعتبار ب عمييػا كبيػرا خطػرا يشػكبلف الذيف التصحرك  نجراؼاال
 التربة.ك  رضاأل ىكك 

 األمطػػار،أك  الريػػاح بسػػبب التعريػػة لعكامػػؿ التربػػة سػػط  تعػػرض أنػػو نجراؼبػػاال يقصػػدو
 .(2)تدريجيا النبات  غطاايا مف يجردىاك  كسا ىا يزيؿ ما

 ب عػػؿ ذلػػؾ يكػػكفك  تػػدىكرىا،ك  التربػػة تعريػػة عكامػػؿ مػػف عامػػؿ نجػػراؼاال أف ذلػػؾ معنػػىك 
 زالػةا  ك  التربػة تحريػؾ فػ  فتسػبب بقكة، تتساقط الت  مطاراأل مياهك  كالرياح طبيعية عكامؿ عدة

 غيرىا.ك  الشجيراتك  تاتالنبا ف  ةالمتمثم السطحية الطبقة مف تجريدىاك  كساايا
 الطبيعػ  تماسػكيا التربػة ي قػد فيػك الهابيػة، العقاريػة مػبلؾاأل عمػى يػؤثر التربػة انجراؼو

 بػؿ األغػراس،ك  شػجاراأل عمػى فتػؤثر تتحرؾ يجعميا ما الس مى، الصخرية الطبقة عف يكشؼك 
 .(3)لمدفا ى ك  الس مى المناطؽإلى  الصخكرك  األحجار بتدحرج إلنسافإلى ا يمتد خطرىا إف

                                                           
(1)

 الهابية. العقارية يف بينا بالت صيؿ مضار ظاىرة تعرية األمبلؾأراج  ال صؿ األكؿ مف الباب األكؿ مف ىذه األطركحة -
(2)

 .?;حسف محمد الشيم ، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 .>8، المرج  السابؽ، ص ؿعم  مح  حسف التبل-
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 شػػجاراأل عمػػى يػػؤثر نبػػات  غطػػا ك  تػػراب مػػف السػػطحية الطبقػػة تحريػػؾك  التربػػة انجراؼفػػ
 يكشػػؼ بالمقابػػؿك  الطبقػػة، ىػػذه تحتكييػػا التػػ  المعدنيػػة الحيػػة المػػكاد مػػف تتهػػذل التػػ  النباتػػاتك 

 اإلنسػاف عمػى حتػى تػؤثر قػد التػ ك  الصػخكر،ك  حجػاراأل مػف تتشػكؿ التػ ك  الس مية الطبقة عف
 سقكطيا.ك  ابتدحرجي

 فضػػبلت،ك  أكحػػاؿك  ميػػاه مػػف الجارفػػة السػػيكؿ تحممػػو فيمػػا نجػػراؼاال خطػػر يكمػػف كػػذلؾ
 ميػػػاه مػػػ  تمتػػػزجك  البالكعػػػات تسػػػد التػػػ ك  الهابػػػات،ك  كالجبػػػاؿ العميػػػا األمػػػاكف مػػػف أغمبيػػػا تجػػػر

   طبيعتيا.إلى  الحالة إلعادة باىضة مصاريؼ الدكلة يكمؼ ما السدكد،
 العقاريػػة مػػبلؾاأل تيػػدد التػػ  األخطػػار أكبػػر مػػف يعتبػػر بػػةالتر  انجػػراؼ فػػ ف الجزااػػر فػػ ك 
 بػػػيف الكاقعػػػة العميػػػا النجػػػكدك  الصػػػحراكم األطمػػػسك  التمػػػ  األطمػػػس منحػػػدرات فػػػ  سػػػيما الهابيػػػة

 .(1)األطمسيف
 سػكا  الجافػة، شػبوك  الجافػة المناطؽ ف  المنتجة األراض  يصيب التصحر أف حيف ف 

 .رعكيةأك  غابيةأك  زراعيةأك  مركية أراض  كانت
 الصػػحراكية لؤلراضػػ  المتاخمػػة المنػػاطؽإلػػى  الرمميػػة الكثبػػاف زحػػؼ بالتصػػحر يقصػػدك  

 غابية. عقارية أمبلؾ تككف قد الت ك  ،(2)قرلك  مزارع مف
 ظػػػاىرة فػػػ ف الػػػدكل  لمنمػػػك األمريكيػػػة الككالػػػة أجرتيػػػا التػػػ  اإلحصػػػاايات آخػػػر بحسػػػبك 
 حػد عمػى الهابيػةك  الزراعيػة األراضػ  مف مرب  كمـ ألؼ 7>= مف أكثر عمى أتت قد التصحر

 .(3)ةخير األ سنة الخمسيف ف  ذلؾك  سكا 
 يمكػػف التػػ  المسػػاحاتك  ةيػػالطبيع الثػػركاتك  كؿدالػػ أقػػاليـ ستمػػ التصػػّحر ظػػاىرة أفّ  كمػػا
 كالثػػان  األكؿ الجيمػػيف حقػػكؽ كبالتػػال  ؿ،قػػكالتن كالعمػػؿ كفسػػمل يااسػػتهبللك  يااسػػتعمال لئلنسػػاف

 ال كػبل دعػت التػ  اإلنسػاف حقػكؽ كػؿ بيف الترابط ليذا نظراة، ك يقتصادالكا يةجتماعكاال ةنيالمد
                                                           

(1)
ألؼ  7;مميكف متر مرب  مف االراض  الزراعية كالهابية، أم ما يعادؿ  977إلى  877مؼ االنجراؼ سنكيا ما يقارب يت-

 .8<8ىكتار، انظر ف  ذلؾ: اليادم الحضرم، المرج  السابؽ، ص
(2)

 .<7حسف محمد الشيم ، المرج  السابؽ، ص-

(3)
 مشار إليو ف :-

Erik P. Eckholm, La terre sans arbres, Edition Robert Laffont, Paris, 1996, P88. 
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 المنعقػد نيركبػ  مػؤتمر مػف بػد  بػاألرض كاالىتمػاـ ضػمانياإلػى  الدكل  المجتم  سعى، يتجّزأ
 لمزراعػػة الصػػالحة األراضػػ  كانحسػػار األرض خصػػكبة عمػػى الضػػك  طمسػػ الػػذم <<@8 سػػنة

 لخطػػر مدلمتصػػ "الّصػػ را  اليػػد" برنػػامج إطػػبلؽإلػػى  تمرالمػػؤ  ىػػذا لدكأ البياػػ ، التنػػكع كتيديػػد
   .(1)باستمرار يت اقـ أصب  الذم التصّحر
 القـــدرات "تحطـــيم بتنيػػػا: التصػػػحر مشػػػكمة التربيػػػةك  العمػػػـكك  الثقافػػػة منظمػػػة عرفػػػت لقػػػدك 

 أن شـأولا مـن قاحمـة ظـروف ظلـورإلـى  الولايـة فـض يـؤدي قـد الـذيو  لـألرض، البيولوييـة
 لخصــوبتلا اأراضــض فقــدان بيولــا مــن التــضو  البيحيــة لألوظمــة الشــامل اإلتــ فإلــى  تــؤدي

  .(2)"الطيورو  الحيواوات هيرةو  الوباتض لمغطاد الووعض التدهورو 
 فػػػػ ف مربػػػػ ، كيمػػػػكمتر مميػػػػكف 79 تقػػػػارب الرمميػػػػة المسػػػػاحة أف اعتبػػػػاربك  الجزااػػػػر فػػػػ ك 
 ىػ  الجافةك  الصحراكية المناطؽ فقد تعد لـ إذ بالخطر، ينذر حدا بمهت قد التصحر تيديدات
   .(3)الرطبةك  الجافة شبو األراض إلى  حتى ذلؾ امتد بؿ التصحر، لظاىرة العرضة

 مػػف غيرىػػاك  الهابيػػة العقػػارات عمػػى كبيػػرا خطػػرا يشػػكؿ فعػػبل أصػػب  ببلدنػػا فػػ  فالتصػػحر
 الصػػػحرا  عمييػػػا تمتػػػد التػػػ  الشاسػػػعة المسػػػاحات بسػػػبب الحضػػػرية، حتػػػىك  ال بلحيػػػة العقػػػارات
 تعتبػر التػ  الحمايػة كهابػات ليػا المجػاكرة المنػاطؽ بػيفك  بينيا ال اصمة الحكاجز لقمةك  ،الكبيرة
 الرماؿ. زحؼ تكقؼ قد آلية أىـ

 كثبػػػاف بسػػػبب لػػػؤلرض البيكلكجيػػػة القػػػدرة فػػػ  تػػػدىكر كىػػػ التصػػػحر ظػػػاىرة أخطػػػار كمػػػف
 عمػى يعمػؿ كػاف الػذم الػكاق  النبػات  الهطا  معظـ اخت ا إلى  يؤدم مما تهزكىا، الت  الرمؿ
 لمرمػاؿ ال يزيكلكجيػة المككنػات ضػعؼ بسبب النباتاتك  شجاراأل تتثر عف ناىيؾ التربة، تثبيت
 طكيمة. لمدة بالما  اإلحت اظ عمى تقكل الك  الرش  سريعة الرماؿ أف اعتبارب بالتربة، مقارنة

                                                           
(1)

"، مجمػة جيػؿ حقػكؽ اإلنسػاف، العػدد الثػان  الخػاص بالبياػة ، مجمػة الحق فض بيحة سميمة"مقاؿ بعنػكاف :ليمى اليعقكب ، -
 . 7>، ص:978عممية محكمة تصدر عف مركز جيؿ البحث العمم ، لبناف، 

(2)
 كقػػؼ بعنػػكاف إفريقيػػا شػػماؿ لػػدكؿ األخضػػر الحػػزاـ مشػػركع، نقػػبل عػػف: ::ؽ، صبػػف احمػػد عبػػد المػػنعـ، المرجػػ  السػػاب-

، مػػراكش، المممكػػة المهربيػػة،  كالثقافػػة لمتربيػػة العربيػػة المنظمػػة إعػػداد مػػف ، اإلفريقػػ  الشػػماؿ لػػدكؿ التصػػحر ، >?@8كالعمػػـك
 .;;ص

(3)
 .9:ص ،مكسى بكدىاف، المرج  السابؽ-
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 :ف  الحماية غاباتك يتمثؿ دكر 
 انجػػػراؼ ظػػػاىرة مكافحػػػة فػػػ  امػػػاى دكرا الحمايػػػة غابػػػات تمعػػػب :ويـــرافل   بالوســـبة أ/

 التربػػة تماسػػؾ فػ  فتسػػاىـ األرض، فػػ  جػذكره تمتػػد الػذم النبػػات  الهطػػا  بسػبب ذلػػؾك  ،ةالتربػ
 نزكحيا.ك  تحركيا عدـك 

 األريػػػاؼك  المػػدفإلػػى  األحجػػارك  الصػػخكر تػػدحرج منػػػ  فػػ  الحمايػػة غابػػات تسػػاىـ كمػػا
 حياتػػو، ييػددك  مباشػرة باإلنسػػاف يمػس ألنػو جػػدا خطيػر األمػر ىػػذاك  الهابيػة، مػبلؾلؤل ةمػالمتاخ
 .(1)مكاؿباأل تمحؽ الت  الكبيرة ضراراأل عف ناىيؾ
 89/;?مػػف القػػانكف الهابػػات  :8/7; المػػادة نػػص بمكجػػب ذلػػؾإلػػى  المشػػرع أشػػار لقػػدك 
 اإلنجػازاتك  األساسػية المنشػآت عمػى المحافظػة ىػك الحماية غابات أىداؼ مف أف اعتبر حيف

 .(*)العمكمية
 بالجبػػػاؿ المحاطػػػة األريػػاؼك  المػػػدف فػػػ  سػػيما الػػػدكر، ىػػػذا الحمايػػة بػػػاتغا تمعػػػب فعػػبلك 
 الػدرعك  المنيػ  الحصػف دكر يمعب إذ الهابية مبلؾاأل مف الصنؼ ىذا أىمية تزيد فينا الهابية،
 ممتمكاتيـ.ك  األرياؼك  المدف تمؾ لسكاف الكاق 
 إذ ،نجػػراؼاال مقاكمػػة أجػػؿ مػػف الحمايػػة بهابػػات كثيػػرا الدكلػػة اىتمػػت فقػػد الجزااػػر فػػ ك 
 عمػػاؿأ أثبتػػت لقػػدك  ىكتػػار، 897.777 يشػػمؿ نجػػراؼاال أعمػػاؿ لمقاكمػػة حػػديث برنػػامج كضػػ 
 النازلػػػة األمطػػػار تحػػػدث لػػػـ حيػػػث نجاعتيػػػا (**)الهابػػػات ىػػػذه مسػػػتكل عمػػػى نجػػػراؼاال مقاكمػػػة
   .(2)بالتربة كبيرة أضرارا ةخير األ السنكات ف  الهزيرة

                                                           
(1)

 .>8ابؽ، صعم  مح  حسف التبلؿ، المرج  الس-
(*)
يقصد بالمنشاات االساسية كاإلنجازات العمكمية، كؿ المرافؽ العمكمية المتمثمة ف  المبان  كالطرقات كالسدكد كالجسكر -

كغيرىا.

(**)
ىناؾ مف غابات الحماية ما ىك ذك منشت طبيع  مف خمؽ اهلل عز كجؿ، يتجمى دكر الدكلة ف  حمايتيا كالمحافظة -

كف لمدكلة اف تساىـ ف  تكسي  كخمؽ مساحات غابية جديدة اصطناعية عف طريؽ التشجير، كىذا ما عميو فقطاػ كما يم
سنتناكلو الحقا.

(2)
 .8<8اليادم الحضرم، المرج  السابؽ، ص-
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 مف أنوإلى  89/;? الهابات نكفقا مف :> المادة نص بمكجب أيضا المشرع أشار كما
 شػػجاراأل تمػػؼ بسػػبب الضػػركرة اسػػتدعت اذا عامػػة، من عػػة مسػػاحات الدكلػػة تنشػػت أف الممكػػف

حيااياك  المعنية المناطؽ حماية أجؿ مف ذلؾك  ،نجراؼاال بسبب االراض ك   قػدك  ا،استصبلحك  ا 
 التػػػػ  المسػػػػاحة حديػػػػدت يسػػػػتكجب التػػػػ ك  (1)المجػػػػاكرة الخاصػػػػة الممكيػػػػات األعمػػػػاؿ ىػػػػذه تشػػػػمؿ

 .(2)اإلجرا  بيذا لممعنييف يدف  الذم التعكيض قيمةك  شهاؿاأل مدةك  الدكلة تحتاجيا
 مػثبل (3)فرنسػا ف ػ  أخػرل،إلػى  دكلػة مػف تتبػايف الحمايػة غابػات أىػداؼ بتف كذلؾ نشير

نمػػاك  نجػػراؼاال مػػف الحمايػػة فػػ  الهابيػػة مػػبلؾاأل مػػف الصػػنؼ ىػػذا ىػػدؼ يكمػػف ال إلػػى  يتعػػداه ا 
 ضػػػركرة المنحػػػدرات،ك  بالجبػػػاؿ التربػػػة تثبيػػػت الثمجيػػة، االنزالقػػػات مػػػف كالحمايػػػة أخػػػرل داؼأىػػ

 تمعبو. الذم اإليجاب  البيا  لمدكر السكنية التجمعات محيط ف  التكاجد
 مػػػف الحمايػػػة فػػػ  ىامػػػا دكرا تمعػػػب الحمايػػػة غابػػػات فأ شػػػؾ ال لمتصـــحر: بالوســـبة ب/

  الهابية.ك  الزراعية باألراض  ال تاكة ضرارىاأ مف التقميؿ األقؿ عمىأك  التصحر ظاىرة
 بامتيػػاز، ىكاايػػة مصػػدات ىػػااعتبار ب التصػػحر مػػف الحمايػػة فػػ  الحمايػػة غابػػات فتسػػاىـ

 ثػـ مػفك  الكثبػاف،ك  بالرمػاؿ محممػة الصػحارم مػف تتت  الت  الرياح قكةك  شدة مف تضعؼ في 
   زح يا. يكقؼ الذم الكاق ك  الحاجز دكر تمعب

 غابػات أىػداؼ حػددت التػ  89/;? القػانكف مف 8/9; المادة نصإلى  بالرجكع أننا إال
 .(4)التصحر مف الحماية ىك االىداؼ بيف مف أنو تذكر لـ نجدىا الحماية،
 ىػااعتبار ب التصػحر، مػف الحمايػة فػ  كثيػرا تسػاىـ الحمايػة غابات أف نرل بدكرنا أننا إال

 مػف بػالكثير دفػ  مػا ىػذاك  قػؿ،األ عمػى نيػام يقمػؿأك  الكثبافك  الرماؿ انتشار يمن  حاجزك  كاقيا
                                                           

(1)
لتابعػة يعتبر ىذا اإلجرا  الذم يقـك بيذه الدكلة ممثمة ف  إدارة الهابات نكعا مف أنكاع االستيبل  المؤقت عمى العقارات ا-

 لمخكاص.
(2)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  ;>انظر نص المادة -
(3)

كالذم ادمج الحقا بقانكف الهابات لسػنة  99@8/;7/?9لقد ظيرت غابات الحماية ف  فرنسا بمكجب القانكف المؤرخ ف  -
 .=@، انظر ف  ذلؾ: نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص@<@8

(4)
نمػا اعتبػر الحمايػة 8/79;اية مف التصحر مف بيف اىداؼ غابػات الحمايػة طبقػا لػنص المػادة لـ يجعؿ المشرع الحم- ، كا 

مػػف  =>ك <;مػػف التصػػحر ينػػدرج ضػػمف االىػػداؼ الخاصػػة بتنميػػة االراضػػ  ذات الطػػاب  الهػػاب  فقػػط، انظػػر نػػص المػػادة 
 .الذكر سابؽ مرج  ،89/;?القانكف 
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 المنػاطؽ فػ  التشػجير طريػؽ عػف الهابػات مػف النػكع ىذا تكثيؼ مف الجزاار غرار عمى الدكؿ
 لمصحارم. المتاخمةك  الحدكدية
 المعنيػة األخرل المحمية الجماعاتك  الكزارات م  بالتنسيؽ بالهابات المكم ة الكزارة تقـكك 
 الدارسػػػات عمػػػى الخصػػػكص عمػػػى البرنػػػامج ىػػػذا يحتػػػكمك  ر،التصػػػح لمكافحػػػة برنػػػامج لكضػػػ 
 الكاجػػػب الكسػػػااؿك  الطػػػرؽك  حمايتيػػػا يجػػػب التػػػ  المنػػػاطؽ تحديػػػدك  التصػػػحر بظػػػكاىر المتعمقػػػة
 .(1)يااستعمال
 غابػػػػات تخصػػػػيصك  التصػػػحر ظػػػػاىرة بمكافحػػػة المشػػػػرع اىتمػػػػاـ مػػػدل إلبػػػػرازك  لئلشػػػارةك 
 فػػػ  األطػػػراؼ اإلفريقيػػػة الػػػدكؿ عػػػةمجمك  راػػػيس بصػػػ تيا الجزااػػػر شػػػاركت فقػػػد لػػػذلؾ، الحمايػػػة
 االستشػػػػارية لمجنػػػػة الحػػػػال  الػػػػرايسك  العػػػػالـ فػػػػ  التصػػػػحر لمكافحػػػػة المتحػػػػدة األمػػػػـ (2)ات اقيػػػػة

 لمكافحػػة األمميػػة االت اقيػػة تطبيػػؽ ببحػػث المكم ػػة لمجنػػة التاسػػعة الػػدكرة فػػ  اإلفريقيػػة اإلقميميػػة
 .(3)التصحر

إلػػػى  تسػػػتجيب التػػػ  الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل مػػػف الكثيػػػر تكجػػػد بتنػػػو القػػػكؿ يمكػػػف اأخيػػػر 
89/;? الهابػػات قػػانكف خػػبلؿ مػػف المشػػرع رسػػميا التػػ  اإلنشػػا  دكاعػػ ك  األىػػداؼ

 لعػػؿك  ،(4)
 ،(*)األخضػر السػد برنػامج خبلؿ مف المشرع جسدىا الت  يةصطناعاال الهابية مبلؾاأل أبرزىا

 التصحر.ك  جراؼناال مف الحماية ىك لو المسطرة االىداؼ أسمى بيف مف يعتبر الذمك 
 أىػداؼك  غايػات إبػرازه رغػـك  المشػرع أف الحمايػة غابػات صنؼ بخصكص المبلحظ لكف

 ىػذا مثػؿ إنشػا  كي ية يكض  لـ أنو إال ،89/;? الهابات قانكف بمكجب الحماية غابات إيجاد

                                                           
(1)

 .ج  سابؽمر ، 89/;?مف القانكف <>أنظر نص المادة -
(2)

 .<977سبتمبر  ;8إلى  :7تمت ىذه اإلت اقية بمدريد مف -
(3)

 .=:مكسى بكدىاف، المرج  السابؽ، ص-
(4)

 .<@نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
(*)

كاف اليدؼ منو اقامة شريط نبات  مف  ىكارم بكمديفيعد مشركع الّسد األخضر مف أكبر المشاري  ف  عيد الرايس -
أطمؽ مشركع السد ، عف الشماؿ ككقؼ ظاىرة التصّحر لصحرا ااألشجار مف الشرؽ إلى الهرب قصد فصؿ تحكيؿ 

كاف ليذا السد دكر ف  نشك  ، كيمكمتر 77<8طكلو  ،لمحد مف تقدـ الرماؿ نحك الشماؿ الخصب 8<@8األخضر سنة 
www.wikipedia.org، نقبل عف مكق : قرية نمكذجية جديدة، كالحد مف ىجـك الصحرا  عمى المناطؽ الحضرية 77;

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 بػػػالطريؽ تتكػػكف التػػ  الهابػػػات تمػػؾ سػػيما مكاقعيػػػا،ك  خصااصػػيا ىػػ  مػػػاك  الهابػػات مػػف النػػكع
 التشجير. أعماؿ طريؽ عف أم  صطناعاال

 ال ضػا ات ىػ  التػ ك  -اآلخػريف الصػن يف عػف الحمايػة غابات تمييز باإلمكاف كاف ف ذا
 التشػريعيةك  القانكنيػة الناحيػة مػف أنػو إال ،(1)الكاقعيػة الناحيػة مػف -سػتهبلؿاال غاباتك  المحمية
 غابػات أحكػاـ لتنظػيـا طريػؽ عػف يتناكؿ لـ المشرع ألف لمهاية، صعب بينيا التمييزك  فال صؿ
 المنكطػػة األىػػداؼإلػػى  فقػػط أشػػارت ةخيػػر األ ىػػذه ،8/79; المػػادة بػػنص فقػػط اكت ػػىك  الحمايػػة،

 الصنؼ. بيذا الخاصة األحكاـ تحديد دكف فقط، الصنؼ بيذا
 حػػػدد المشػػػرع أف نجػػػد التػػػ ك  المحميػػػة ال ضػػػا اتك  سػػػتهبلؿاال غابػػػات عكػػػس عمػػػى ىػػػذا
 عػف تنػاكؿ ثػـ ،:ك 8 رتيياقف ف  8; المادة نص بمكجب بيا المنكطة األىداؼك  العاـ اإلطار
 7<8/@?ك <?/78 المرسػػكميف بمكجػػب ذلػػؾك  صػػنؼ، بكػػؿ الخاصػػة األحكػػاـ التنظػػيـ طريػػؽ

 لم ضػػػػا ات بالنسػػػػبة :;8/<?ك ?>;/:? المرسػػػػكميفك  الهابيػػػػة، مػػػػبلؾاأل سػػػػتهبلؿال بالنسػػػػبة
 المحمية.

 :(*)ثالثا/ مساحات الموفعة
الهابيػػة  مػػبلؾمن عػػة العمكميػػة ليسػػت صػػن ا مػػف أصػػناؼ األفػػ  الحقيقػػة أف مسػػاحات ال 

نمػػا يمكػػف اعتبراىػػا 89/;?مػػف القػػانكف  8;التػػ  نػػص عمييػػا المشػػرع بمكجػػب نػػص المػػادة  ، كا 
 .كسيمة ىامة لخدمة كحماية غابات الحماية

 المقصػكد يحػدد لػـ فالمشػرع الهابية، العقارية مبلؾاأل ألصناؼ بالنسبة الشتف كاف كماو
نمػػاك  تعري ػػا، ليػػا يعػػط لػػـك  العمكميػػة لمن عػػةا بمسػػاحات  دكاعػػ ك  أىػػداؼ بتحديػػد فقػػط اكت ػػى ا 

  .(1)المساحات ىذه إنشا 

                                                           
(1)

لقد اعتمد المشرع ف  تمييزه غابات الحماية عف األصناؼ األخرل معيارا عدديا، فاعتبر أنػو تكجػد مػف مجمػكع األمػبلؾ -
ىكتػار غابػات حمايػة دكف  000 219ىكتػار غابػات اسػتهبلؿ، ك 000 249 1مميكف ىكتار مػا يقػارب  @.:الهابية كالمقدرة ب

 ، نقبل عف:?@صر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، صأف يحدد معيارا كاضحا لمت رقة، انظر ف  ذاؾ: ن
Brochure : le sous secteur des forets, contexte générale, D G F, ministère de l’agriculture, année 2000, 

page 1. 
(*)
غابات  دارية ىامة تيدؼ لخدمةإ ةلقد تناكلنا مساحات المن عة العامة ضمف صنؼ غابات الحماية باعتبارىا آلي-

تدىكر حالتيا.ل ؿالحماية ف  حا
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 بمكجػػب عمييػػا المنصػػكص المن عػػة بمسػػاحات الخاصػػة األىػػداؼ خػػبلؿ مػػف لنػػا يمكػػفك 
 أرضػية مسػاحات تخصػيص أنيػا عمػى نعرفيا فبت 89/;?مف قانكف الهابات  :> المادة نص

 مػػػبلؾاأل لحمايػػػة عاجمػػػة عمميػػػاتك  بتشػػػهاؿ لمقيػػػاـ تكظي يػػػا أجػػػؿ مػػػف لهابيػػػةا مػػػبلؾلؤل مجػػػاكرة
 يا.استصبلحك  الهابية

 ليػػػا تمجػػػت التػػػ  اإلصػػػبلحية اآلليػػػات قبيػػػؿ مػػػف تعتبػػػر إذف العمكميػػػة المن عػػػة فمسػػػاحات
حيػا ك  تيياػة أشػهاؿ مباشػرة ألجػؿ أرضػية مسػاحات تخصػيص فػ  المتمثمػةك  اإلدارة  شػجارلؤل ا 

عادتياك  يااستصبلحك  بالتمؼ الميددة النباتاتك   الطبيعية. حالتياإلى  ا 
 المقصػػكد يحػػدد لػػـ المشػػرع أف نجػػد 89/;? القػػانكف مػػف :> المػػادة نػػصإلػػى  برجكعنػػاك 
 مسػاحات إلنشػا  دافعػا يكػكف لكػ  درجتػو،ك  نكعػو أم النباتػات،ك  األراضػ  يمحػؽ الذم بالتمؼ

 ذلؾ. يحدد تنظيم  نص يتت لـ أنوك  خاصة المن عة،
 الػػػكزير مػػػف تقريػػػر عمػػػى بنػػػا  يتخػػػذ مرسػػػـك بمكجػػػب تنشػػػت العمكميػػػة المن عػػػة مسػػػاحاتك 
 .(2)المحمية الجماعات استشارة بعد المعنيف الكزرا ك  بالهابات المكمؼ

 كػػذلؾك  المعنيػػة، األراضػػ  مسػػاحاتك  حػػدكد المن عػػة لمسػػاحات المنشػػ  المرسػػـك يشػػمؿك 
 المنػ  عػف التعػكيض قكاعػد كذلؾك  ،ستستعمؿ الت  الكسااؿك  اتخاذىا المزم  اإلجرا ات قاامة
 .(3)لمخكاص التابعة األراض  استهبلؿ مف

 المن عػػػة مسػػػاحات إنشػػػا  أف 89/;? القػػػانكف مػػػف ;> المػػػادة نػػػص خػػػبلؿ مػػػف فيتضػػػ 
 المجػاكرةك  لمخػكاص المممككػة العقػارات عمػى المؤقػت (4)سػتيبل اال أنػكاع مػف نػكع ىػك العمكمية

                                                                                                                                                                                     
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  :>أنظر نص المادة -
(2)

 .المادة  سن نص انظر-
(3)

 المادة. ن سأنظر نص -
(4)

لمرفػؽ العػاـ، كيكػكف عػف يعتبر االستيبل  إجرا  إدارم تمجت إليو اإلدارة لمحصكؿ عمى األمكاؿ كالخدمات لضػماف سػير ا-
مػػف القػػانكف المػػدن   8?=، 7?=، @<=طريػػؽ التراضػػ  أك حتػػى عػػف طريػػؽ القػػكة فػػ  حػػاالت الضػػركرة، أنظػػر نػػص المػػكاد 

 . مرج  سابؽالجزاارم، 
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 يعػػػكض أف بشػػػرط الهابيػػػة، مػػػبلؾاأل لخدمػػػة مؤقتػػػا احيازتيػػػ أجػػػؿ مػػػف ذلػػػؾك  الهابيػػػة، مػػػبلؾلؤل
 ممتمكاتيـ. استعماؿك  استهبلؿ مف حرمانيـ عف (1)عادال تعكيضا المبلؾ
 المن عػػػة مسػػػاحات فػػػكؽ المقامػػػة اإلصػػػبلحك  التيياػػػة أشػػػهاؿ أنقصػػػت إذا مػػػا حالػػػة فػػػ ك 
 تدفعػو يضبتعػك  كػذلؾ المطالبة ليـ جاز الخكاص، لممبلؾ التابعة العقارات قيمة مف العمكمية
 .(2)القيمة نقص بسبب اإلدارة
 بػتم المجػاكريف لممبلؾ يجكز ال ف نو 89/;? الهابات قانكف مف >> المادة لنص طبقاك 
 فػ  عرقمتيػا،أك  الهابػات إدارة بيػا تقػـك التػ  األشػهاؿ تن يػذ عػف اإلعتػراض حػكاؿاأل مػف حاؿ

 .(3)بممكيتيـ المبلؾ ىؤال  يحت ظ الذم الكقت
 ىامػة، جػد إصػبلحية آليػة يعتبر العمكمية المن عة مساحات تجسيد أف اأخير  القكؿ يمكف

 بتعمػػػاؿ القيػػاـ ألجػػؿ الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾلؤل مجػػاكرةك  إضػػافية مسػػاحات تػػكفيرإلػػى  تيػػدؼ
 الهابية. النباتاتك  شجاراألك  األراض  تدىكر حالة ف  العبلجك  اإلصبلح
صػبلحك  حمايػة ف  المساحات ىذه أىمية رغـك  المشرع أف إال  الهابيػة العقاريػة مػبلؾاأل ا 

 اإلجػػػرا  ىػػػذاإلػػػى  المجػػػك  حػػػاالتك  اببأسػػػ بدقػػػة فيػػػو يحػػػدد خػػػاص بتنظػػػيـ يخصػػػيا لػػػـ أنػػػو إال
 ي ػػت  ممػػا ،سػػتيبل لبل القصػػكل المػػدة كػػذلؾك  الهيػػر، ممكيػػات يقيػػد الػػذم الخطيػػرك  اإلسػػتثناا 

قػانكف األمػبلؾ ك  لمػدن ا القػانكف فػ  عمييػا المنصكص العامة حكاـاألإلى  المجك إلى  المجاؿ
 .ةخاص ةتنظيمي كصبنص اإفرادىتستحؽ  مبلؾاأل ىذه أىمية أف حيف ف  ،الكطنية

                                                           
(1)

دارة عمى عقاراتيـ، كىػك عمى كجكب تعكيض المبلؾ المجاكريف بسبب استيبل  اإل 89/;?مف القانكف  ;>أكدت المادة -
مكػػرر مػػف القػػانكف المػػدن  الجزااػػرم كالتػػ  قػػررت بػػتف التعػػكيض يكػػكف  8?=سػػبؽ تتكيػػده بمكجػػب نػػص المػػادة الػػذم  مػػراأل

 ات اقيا بيف األطراؼ كف  حالة عدـ اإلت اؽ يككف تحديده عف طريؽ المجك  إلى القضا .
(2)

 .القانكف مف ن س 9مكرر 8?=أنظر نص المادة -
(3)

ف مساحات المن عة جؿ المن عة العمكمية، ألأإدارة الهابات عف إجرا ات نزع الممكية مف  يختمؼ االستيبل  الذم تقـك بو-
  .عميياشهاؿ المقامة العمكمية تعكد ألصحابيا بعد االنتيا  مف األ
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 الثاوض: الفصل
 الغابية الممكية العقارية لحماية الردعية القاوووية اآلليات

 مػبلؾألا لحمايػة اإلصػبلحيةاآلليػات  الثػان  البػاب ىػذا مػف األكؿ ال صػؿ فػ  تناكلنا لقد
 ،يػػذه األمػػبلؾل فعالػػة عبلجيػػة حمايػػة بسػػط ألجػػؿك  الجزااػػرم المشػػرع فأ فبينػػا هابيػػة،ال العقاريػػة

 منيػا اليػدؼ يكػكف ليػاتاآل مػف مجمكعػة كض  قد العقاب ،ك  الردع  نبالجاإلى  المجك  قبؿك 
 عمييا. يق  قد الذم التعدم أشكاؿ كؿ ضد حمايتيا ثـ مفك  ،مبلؾاأل ىذه تطكيرك  تنمية

 سػتعماؿاالك  سػتهبلؿاال تنظػيـ ىػ  يةحاإلصبل العبلجية اآلليات مجمؿ بيف مف أنو فبينا
 كطنيػػػػػة حظػػػػاار إلػػػػػى حاجياتيػػػػاك  إمكاناتيػػػػا بحسػػػػػب مػػػػبلؾاأل ىػػػػذه تصػػػػػنيؼ كػػػػذلؾك  الهػػػػاب ،

 نظػػػػػرا مػػػػػبلؾاأل ىػػػػػذه حمايػػػػػة ذلػػػػػؾ كرا  مػػػػػف اليػػػػػدؼك  لمحمايػػػػػة، غابػػػػػاتك  طبيعيػػػػػة محميػػػػػاتك 
 بتسػخيرىا كػذلؾك  الطبيعيػة، ميػاتالمحك  الكطنيػة لمحظاار بالنسبة الشتف ىك كما لخصكصيتيا

 .الحماية لهابات بالنسبة الحاؿ ىك كما خرلاأل الهابية العقارية مبلؾاأل حمايةك  لخدمة
 مػػػػبلؾاأل لحمايػػػة أخػػػرل آليػػػػات كضػػػ الجزااػػػرم  المشػػػرع أف نجػػػػد المقابػػػؿ فػػػ ك  أنػػػو إال
أك  الكقاايػػة  سػػكا اآلليػػات مجمػػؿ بػػتف المشػػرع فػػكع  الصػػرامة،ك  بالشػػدة تتسػػـ الهابيػػة العقاريػػة
 تجػدم ال قػد كثيػرة أحيػاف فػ  نيػاأ إال ،األحيػاف بعض ف  فعاليتيا رغـك  اإلصبلحية العبلجية

 الهابيػػة مػػبلؾاأل تػػزاؿ فػػبل اليامػػة، الثػػركة بيػػذه اإلدارةك  األفػػراد اكتػػراث عػػدـك  تعنػػت أمػػاـ ن عػػا
حداثك  التعدم أشكاؿ كؿ لممارسة م ضبل مبلذا تشكؿ  أشكالو. بمختمؼ البيا  التمكث ا 

 فنجػده الهابيػة، مػبلؾاأل عمػى متعد لكؿ عقابية ردعية آليات الجزاارم المشرع كض  فقد
 مبػػدأ فتنػػاكؿ تمحقيػػا، قػػد التػػ  التعػػدم عمػػاؿأ مػػف الكثيػػر جػػـرك  كاسػػعة اايػػةز ج بحمايػػة أحاطيػػا
 األساسػػػ  العقػػػاب ك  التجريمػػ  اإلطػػػار هاعتبػػار ب أكال العقكبػػػات قػػػانكف بمكجػػب العقػػػابك  التجػػريـ

 كػذلؾك  الهابيػة، مػبلؾاأل تحتيػا تنػدرج التػ ك  العقاريػة،أك  المنقكلػة مػكاؿاأل عمى التعدم رااـلج
 الهابية. العقارية مبلؾلؤل المنظـ الخاص القانكف هاعتبار ب ،89/;? الهابات قانكف بمكجب

 مػػػف الهابيػػػة العقاريػػػة مبلؾبػػاأل تتصػػػؿ جػػػرااـ عػػػدة الجزااػػرم العقكبػػػات قػػػانكف تنػػػاكؿ فقػػد
 العػػػػاـ النظػػػػاـ المتضػػػػمف 89/;? لمقػػػػانكف بالنسػػػػبة الشػػػػتف كػػػػذلؾك  مخال ػػػػات،ك  جػػػػن ك  جنايػػػػات
 .منو السادس الباب بمكجب أخرل كثيرة جنااية أحكاـ تناكؿ الذمك  لمهابات
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 كضػػػعو الػػػذم العقػػػاب ك  الردعػػػ  الجانػػػب إبػػػراز ال صػػػؿ ىػػػذا خػػػبلؿ مػػػف سػػػنحاكؿ لػػػذلؾ
إلػػى  سػػنتطرؽ بحيػػث الهابيػػة، مػػبلؾاأل عمػػى الكاقعػػة التعػػدم ألعمػػاؿ عبلجيػػة كحمايػػة المشػػرع
 عمييػػا نػػص التػػ ك  مخال ػػاتك  جػػن ك  جنايػػات مػػف الهابيػػة مػػبلؾاأل عمػػى الكاقعػػة الجػػرااـ مجمػػؿ
 .الت  نص عمييا قانكف الهاباتك  ثـ الجرااـ الكاقعة عمى االمبلؾ الهابية العقكبات قانكف
 فػ  الهابيػة لعقاريػةا مػبلؾاأل عمػى الكاقعػة الجػرااـ ال صػؿ ىذا خبلؿ منة سنتناكؿ عميوك 
 الهابيػػػة مػػػبلؾاأل عمػػػى الكاقعػػػة الجػػػرااـ ثػػػـ (اأول المبحـــث) فػػػ  ذلػػػؾك  العقكبػػػات قػػػانكف ظػػػؿ

 (الثاوض المبحث) ف  ذلؾك  الخاصة القكانيف ظؿ ف  العقارية
 :اأولالمبحث 

 الغابية فض ظل قاوون العقوبات العقارية م كاليراحم الواقعة عمى اأ 
صػػػػبلحيةك  كقاايػػػػة آليػػػػات بكضػػػػ رم الجزااػػػػ المشػػػػرع يكتػػػػؼ لػػػػـ  مػػػػبلؾاأل حمايػػػػة ألجػػػػؿ ا 
أك  فػراداأل قبػؿ مػف تبدر الت  التعدم أشكاؿك  التجاكزات ضد عمييا المحافظةك  الهابية العقارية

 مختمػػػؼ عجػػػز حػػػاؿ فػػػ  فعػػػاؿ كبػػػديؿ العقػػػابك  التجػػػريـ سياسػػػة اعتمػػػد نجػػػده بػػػؿ اإلدارة، مػػػف
 .العبلجية االخرل االخرل اآلليات
 بقػػانكف منػػكط العقػػاب تكقيػػ ك  األفعػػاؿ تجػػريـ أصػػؿك  العػػاـ اإلطػػار فػػ ف ـكمعمػػ ىػػك كمػػاك 

 العقكبػػاتك  مػػكاؿاأل ضػػد الجػػرااـك  األشػػخاص ضػػد الجػػرااـ تنػػاكؿ الػػذم خيػػراأل ىػػذا العقكبػػات،
 الجػػػػرااـ قبيػػػػؿ مػػػػف يعتبػػػػر الهابيػػػػة العقاريػػػػة مػػػػبلؾاأل عمػػػػى التعػػػػدم أف اعتبػػػػاربك  ليػػػػا، المقػػػػررة
 الباب. ىذا ف  منيا الكثير تناكؿ قد المشرع أف فنجد مكاؿاأل عمى المنصبة

=>8/== األمر خبلؿ مفك  فالمشرع
 (*)بعػض تنػاكؿ نجػده العقكبػات قػانكف المتضػمف (1)

 األكثػػر الجػػرااـ فتنػػاكؿ ،(2)الػػثبلث تصػػني اتيا بحسػػب الهابيػػة العقاريػػة مبلؾبػػاأل الماسػػة الجػػرااـ
                                                           

(1)
، لسػنة @;رسػمية عػدد  جريػدة، المعػدؿ كالمػتمـ، العقكبػاتالمتضػمف قػانكف  ==@8/=7/?7المػؤرخ فػ   =>8/==االمر -

8@==. 
(*)
لقد نص المشرع الجزاارم بمكجب قانكف العقكبات عمى بعض الجرااـ الماسة باألمبلؾ العقارية فقط، فػ  حػيف أننػا نجػد -

أف الكثيػػر مػػف الجػػرااـ االخػػرل تضػػمنيا القػػكانيف الخاصػػة األخػػرل كالتػػ  كػػاف صػػدكرىا متػػتخرا نكعػػا مػػا بالنسػػبة لػػو، كمػػا ىػػك 
كغيرىما. :977كقانكف حماية البياة الصادر سنة  ;?@8نة الشتف بالنسبة لقانكف الهابات الصادر س

(2)
منػة قػانكف العقكبػات الجزااػرم، مرجػ   <9تقسـ الجرااـ تبعا لخطكرتيا إلى جنايات كجن  كمخال ػات، انظػر نػص المػادة -

 سابؽ.
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 أنيػا عمػى فصػن يا خطػكرة قػؿاأل لاألخػر  الجرااـ بعض ثـ جنايات، أنيا عمى صن ياك  خطكرة
   مخال ات. أنيا عمى المصن ةك  البسيطة الجرااـ ثـ جن ،
 مػػػبلؾاأل ضػػػد المرتكبػػػة الجػػػرااـ مختمػػػؼ عػػػف نػػػتكمـ أف المبحػػػث ىػػػذا خػػػبلؿ مػػػفك  عميػػػوك 
 فػ  ذلػؾك  ىاضػد المرتكبػة بالجنايػات بػد ا العقكبػات، قػانكف عمييػا نػص الت ك  الهابية العقارية

ــاوض المطمــب) فػػ  ذلػػؾك ىا ضػػد المرتكبػػة الجػػن  ـثػػ (،اأول )المطمــب  ل ػػاتاالمخ اأخيػػر ك  (،الث
 الثالث(. المطمب) ف  ذلؾك ىا ضد المرتكبة

 :اأولالمطمب 

 الغابية فض قاوون العقوبات م كاليوايات المرتكبة ضد اأ

 جػػػن ك  مخال ػػػات بػػػيف الهابيػػػة العقاريػػػة مبلؾبػػػاأل الماسػػػةك  قانكنػػػا المجرمػػػة األفعػػػاؿ تتنػػػكع
 الهابيػة، مبلؾبػاأل فتكػا أشػدىاك  اإلطػبلؽ عمػى األفعػاؿ ىػذه أخطػر الجنايػات تعتبرك  يات،جناك 

 مػػف سػػكا  الجػػرااـ، مػػف النػػكع ليػػذا اسػػتثنااية ميػػزةك  خصكصػػية أعطػػى المشػػرع أف نجػػد لػػذلؾ
 .(*)اإلجراا الشكم   الجانب مف حتىك  (1)العقاب  المكضكع  الجانب حيث

 الهابيػػػةالعقاريػػػة  مػػػبلؾاأل عمػػػى الكاقعػػػة الجػػػرااـ أف نجػػػد العقكبػػػات قػػػانكفإلػػػى  بػػػالرجكعك 
 حػرؽ جنايػة ىػ  ىاألكلػ الجنايػة الجنايػات، مػف نػكعيف ف  تكمف جنايات، ىااعتبار ب المصن ةك 

 الهابية. مبلؾاأل تخريب ى  الثانية الجنايةك  الهابية، مبلؾاأل
 كبيػػػػرا راخطػػػػ يشػػػػكبلف أنيمػػػػا الجنػػػػايتيف ىػػػػذيف لعنػػػػكاف العامػػػػة القػػػػرا ة خػػػػبلؿ مػػػػف يبػػػػدكك 

 الحػػػػػػرؽ ل ظػػػػػػ  المشػػػػػػرع اسػػػػػػتعماؿف الهابيػػػػػػة، العقاريػػػػػػة مبلؾبػػػػػػاأل جسػػػػػػيمة اأضػػػػػػرار  يمحقػػػػػػافك 

                                                           
(1)

عػداـ، السػجف جنايػات ىػ : اإلشد، فالعقكبات االصمية ف  مكاد المف حيث العقكبة المقررة ف  مكاد الجنايات فنجدىا األ-
مػػف قػػانكف العقكبػػات الجزااػػرم، مرجػػ   >7، أنظػػر نػػص المػػادة سػػنة 97إلػػى  >7بػػيف  تتػػراكحالمؤبػػد، السػػجف المؤقػػت لمػػدة 

 سابؽ.
(*)
مف حيث الجانب اإلجراا  ف ف الدعكل العمكمية ف  مكاد الجنايات تتميز عف الجن  كالمخال ات ف  كثير مػف االشػيا ، -

، كتميزىػػػا مػػػف حيػػػث التشػػػكيمة أشػػػير :7كػػػؿ  لتحقيػػػؽ القضػػػاا  فػػػ  مػػػكاد الجنايػػػات، كانعقػػػاد دكرة الجنايػػػات دكريػػػاك لزاميػػػة ا
، ?>9، :>9، ==، انظر نػص المػكاد ... إلخحكاـ محكمة الجناياتأالشعبية لمحكمة الجنايات ككذلؾ ف  طرؽ الطعف ف  

اإلجػرا ات الجزاايػػة، المعػدؿ كالمػػتمـ، جريػدة رسػػمية المتضػمف قػػانكف  ==@8/=7/?7المػؤرخ فػػ   >>8/==مػف األمػػر  >@;
.==@8، لسنة ?;عدد 
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 لشػػػػمكلية ذلػػػؾك  بحتػػػا، جناايػػػا طابعػػػػا يتخػػػذ ال عػػػؿ أف ىاألكلػػػ الكىمػػػػة مػػػف يػػػكح  (*)التخريػػػبك 
   البعيد. األمد عمى تبقى الت  ألضراره كذلؾك  تكسعو،ك  الضرر
 بجنايػة بػد ا تباعػا، الجنػايتيف إلػى ىػذيف طػرؽتال المطمػب ىػذا خػبلؿ مف سنحاكؿ عميوك 
 الثاوض(. )الفرع ف  الهابية مبلؾاأل تخريب جناية ثـ (اأول الفرع) ف  الهابية مبلؾاأل حرؽ

 الغابية م ك: يواية حرق اأاأولالفرع 
 المنصػػػكص الجنايػػػات أكؿ الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل حػػػرؽك  النػػػار إضػػػراـ جنايػػػة تعتبػػػر

 كلقػد نػص عمييػا المشػرع الجزااػرم اإلطبلؽ، عمى (**)أخطرىاك  العقكبات انكفق بمكجب عمييا
   العقكبات. قانكف مف مكرر =@:ك =@: المادة نص بمكجب

 بجريمػػػة المقصػػػكد ال ػػػرع ىػػػذا فػػػ  نتنػػػاكؿ أف القػػػانكن  الػػػنص عػػػرض بعػػػد سػػػنحاكؿ إذف
 ثالثا(.) لمجريمة المقررة العقكبة ثـ ()ثاويا الجريمة ىذه أركاف ثـ (اوال) الهابية مبلؾاأل حرؽ

 القاوووض: الوص
 عشـــر مـــن المؤقـــت بالســـين يعاقـــب :"عمػػػى العقكبػػػات قػػػانكف مػػػف =@: المػػػادة تػػػنص

 نــــــتك لــم إذا اآلتيــة مــوالاأ فــض داــــــعم الوــار وضــع مــن لكــ ســوة نــــــــعشريإلــى  واتــــــسو
 :له ةــــكمممو 

أو  ســـفنأو  بــواخرأو  قمــةمتو ولـــو شــاككأأو  خــيمأو  غـــرفأو  نكمســاأو  مبــان -
 لمسكوى، مستعممة غيرأو  مسكووة غير كاوت إذا ورشأو  مخازن

 أشخاص، بلا ليس طاحراتأو  مر بات -

                                                           
(*)
يرتبط ل ظ الحرؽ كالتخريب بتشد الجرااـ ف  قانكف العقكبات كالمصن ة عمى أنيا جنايات، سكا  ف  الجرااـ ضد األمكاؿ -

أك ضد االشخاص.

(**)
بامتياز، كذلػؾ لمضػرر الكبيػر الػذم تتسػبب فيػو النيػراف كالتػ  خطر الجرااـ أالهابية  األمبلؾ العقاريةتعتبر جناية حرؽ -
بالحيكانػات كحتػى  جسػيمة دقػااؽ معػدكدة، ناىيػؾ عمػا تسػببو مػف أضػرار فػ اف عمػى ماػات اليكتػارات يػغمػب االحأفػ   تتت 
فػ  البػاب األكؿ  لػؾكذ ف بينا بالت صيؿ الضرر الكبير الذم تسػببو الحرااػؽ بالبياػة الهابيػة بشػكؿ عػاـأسبؽ ك  لقدنساف، ك باإل

مف ىذه األطركحة.
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 وامكــأ فــض موضــوعة أخشــابأو  أشــيار مقــاطعأو  اأشــيار  مزروعــة وحقــول غابــات -
 مكعبات، هيحة وعمى

 م،حز  فضأو  وامكأ فض موضوعة محصوالتأو  قشأو  قاحمة محصوالت -

 تكـن لـم إذ فارغـةأو  أخـرى موقولـة بأشـيادأو  بالبضـاحع محممـة حديـد سـكة عربات -
 ".به قطار ضمن
 المؤبـد السـين عقوبـة تطبـق " :عمػى العقكبػات قػانكف مف (1)مكرر =@: المادة تنصك 

ـــأو  الدولـــة أم كبـــ تتعمـــق 006و 002 المـــادتين فـــض المـــذكورة اليـــراحم كاوـــت إذا  أم كب
 ".العام لمقاوون الخاضعة الليحاتو  المؤسساتأو  ،المحمية اليماعات

 الغابية م كحرق اأتعريف يريمة  أوال:
 أكػػػاف سػػػكا  معػػػيف، ممػػػؾ فػػػ  عمػػػدا النيػػػراف إضػػػراـ بتنيػػػا عمكمػػػا الحػػػرؽ جريمػػػة تعػػػرؼ

 لهيػره، ممكػاأك  لم اعػؿ ممكػا الحػرؽ محػؿ الشػ   أكػاف سكا  منقكال،أك  عقارا المحركؽ الش  
 عػف النظػر بهػض الحػرؽ جريمػة تقػـك ذلؾ تعمدهك  الحرؽ قصد ال اعؿ لدل يتكافر أف فبمجرد
 .(2)شدتوأك  نتيجتوأك  ال عؿ مف اليدؼ
 لئلحػراؽ، اسػتخدمت التػ  الكسػيمة تيػـ الك  الشػ  ، فػ  النار بكض  الحرؽ فعؿ يتحقؽك 

 المػػػكادأك  الهػػػازاتأك  الزيػػػكت مػػػف نػػػكع صػػػبأك  كبريػػػت عػػػكد ب لقػػػا  النػػػار كضػػػ  يكػػػكف فقػػػد
 .(3)النار إشعاؿ تحقؽ الت  الكسااؿ مف غيرىاأك  االلتياب عةسري

                                                           
(1)

المتضػمف تعػديؿ قػانكف العقكبػات، جريػدة رسػمية  =97/89/977المػؤرخ فػ   :9/=7عدلت ىذه المػادة بمكجػب القػانكف -
، فكػاف الػنص القػديـ قبػؿ التعػديؿ يجعػؿ العقكبػة ىػ  اإلعػداـ قبػؿ خ ضػيا إلػى السػجف المؤبػد، كذلػؾ =977، لسنة ;?عدد 

تتعمـق بـأم ك الدولـة أو إلحـدى الليحـات المشـار  006و 002ذا كاوت المخالفات المشار إليلا فـض المـادتين إكما يمػ : " 
 ".من هذا القاوون تطبق عقوبة اإلعدام 000إليلا فض المادة 

(2)
 .8>:حناف ميساكم، المرج  السابؽ، ص -

(3)
 .>=، ص =977ار ىكمة، ال اضؿ خمار، الجرااـ الكاقعة عمى العقار، الطبعة الثانية ، د-
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 المتضػػمف اإليجػػاب  ال عػػؿ ىػػ  الهابيػػة مػػبلؾاأل حػػرؽ جريمػػة بػػتف القػػكؿ يمكػػف ثػػـ مػػفك 
أك  شػػػجاراألأك  كػػػاألرض (*)الهابيػػػة العقاريػػػة مػػػبلؾاأل مككنػػػات أحػػػد فػػػ  عمػػػدا النػػػار إضػػػراـ

 منو. اليدؼك  كي يتوك  اإلشعاؿ يمةكس كانت ميما حرقيا، بهية النباتاتأك  األغراس
 الغابية م كاركان يريمة حرق اأ ثاويا:

 النػػار، كضػػ  فعػػؿ ىػػ  (**)خاصػػة أركػػاف ثبلثػػة مػػف الهابيػػة مػػبلؾاأل حػػرؽ جنايػػة تنبنػػ 
 تباعا: سنتناكليا الت ك  الجناا ، القصدك  الحرؽ، محؿ الش   نكعك 

 عمػدا النػار إضػراـ فػ  المتمثػؿ اإليجػاب  ال عؿ ىكو )الحرق(: الوار وضع فعل /0ثاويا
 إشعاليا. بيدؼ الهابية العقارية مبلؾاأل ف  كانت كسيمة بتم

 العقكبػػات قػػانكف مػػف =@: المػػادة نػػصإلػػى  بػػالرجكع المحــروق: الشــضد وــوع /2ثاويــا
 ال قػػرتيف ضػػمف بينيػػا مػػف جػػا  التػػ ك  لمحػػرؽ، محػػؿ تكػػكف التػػ  مػػكاؿاأل طبيعػػة حػػددت نجػػدىا

 :;ك :
 اكػػػكاـ فػػػ  مكضػػػكعة أخشػػػابأك  اأشػػػجار  مقػػػاط أك  اأشػػػجار  عػػػةمزرك  حقػػػكؿك  غابػػػات -

 مكعبات، ىياة عمىك 

. ف أك  أككاـ ف  مكضكعة محصكالتأك  قشأك  قاامة محصكالت -  حـز

 نجػػده العقكبػػات قػػانكف مػػف =@: المػػادة مػػف :،; ال قػػرتيف خػػبلؿ مػػفالجزااػػرم  فالمشػػرع
 فبػدأ الجريمػة، لتحقػؽ الحػرؽ مميايشػ التػ  المنقكلػةك  العقاريػة مػكاؿاأل الحصػر سػبيؿ عمى أكرد

 قطعيا. بعدأك  الطبيعية حالتيا ف  سكا  مقاطعيا،ك  شجاراألك  المزركعة الحقكؿك  بالهابات
 مػػػف التػػػ ك  الهابيػػػة، مػػػبلؾاأل مككنػػػات كػػػؿ يشػػػمؿ الحػػػرؽ جعػػػؿ المشػػػرع فأ يبلحػػػظ فينػػػا

 اطعيػػػامقأك  عمييػػػا، خمقػػػت التػػػ  طبيعتيػػػا بحسػػػب أم رضاأل فػػػ  المتتصػػػمة شػػػجاراأل أىميػػػا

                                                           
(*)
مف  @7ك ?7غاب  حسب م يـك نص المادة عقارم ممؾ  أنو عمى عمى عقار مصنؼ ف يككف إشعاؿ النار كاق أال بد -

، راج  ال صؿ التمييدم مف ىذه األطركحة.>977/88مف المرسـك  ;7كالمادة  89/;?القانكف 

(**)
بيػػذه الجريمػػة، كلػػيس األركػػاف العامػػة كالتػػ  ىػػ : الػػركف ف الخاصػػة يقصػػد بتركػػاف جريمػػة حػػرؽ األمػػبلؾ الهابيػػة األركػػا-

الشرع  كالركف المادم كالركف المعنكم.
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 التػ ك  قانكنػا، المرخصػة التعريةك  القط  بتعماؿ القياـ عند منيا المقطكعة األخشابك  أجزا ىاك 
 نقميا. قبؿ حـزك  ككاـأ شكؿ عمى تجم ك  تكدس الهالب ف 

 اشػػترط المشػػرع فمػػف قػػانكف العقكبػػات أ =@: المػػادة نػػص خػػبلؿ مػػفكمػػا يبلحػػظ أيضػػا 
 فأ يشػػترط لػـ فيػك لـه.." ممموكـة تكـن لـم "..إذا :بقكلػو (1)لم اعػؿ ممكػا مػكاؿاأل ىػذه تكػكف أال

 .(2)لمدكلة مبلؾاأل ىذه ممكية تعكد
 مػػبلؾاأل ىػػذه كانػػت إذا مػػا حالػػة ليحػػدد مكػػرر =@: المػػادة نػػص بمكجػػب تػػدخؿ أنػػو إال
 ىػػػػذا المشػػػػرع اعتبػػػػر ايػػػػف ،(3)العػػػػاـ لمقػػػػانكف الخاضػػػػعة المؤسسػػػػاتك  لميياػػػػاتأك  لمدكلػػػػة تابعػػػػة
 .=@: المادة لنص مشددا الظرؼ
 القػػانكف كػػذلؾك  الدسػػتكر بمكجػب تصػػني يا بحسػػب الهابيػة العقاريػػة مػػبلؾاأل أف اعتبػاربك 

 ينطبػػػؽ ف نػػػو لمدكلػػػة، ممكيتيػػػا تعػػػكد عمكميػػػة كطنيػػػة أمػػػبلؾ تعتبػػػر >7/9@ القػػػانكفك  7:/7@
 كاوـــت إذا تطبـــق عقوبـــة الســـيد المؤبـــد" فيػػػو: جػػػا  الػػػذمك  مكػػػرر، =@: المػػػادة نػػػص عمييػػػا

تتعمــق بإم لــك الدولــة أو بــأم ك اليماعــات  006، 002المــادتين المــذكورة فــض  اليــراحم
 المحمية أو المؤسسات أو الليحات الخاصة لمقاوون العام".

 ال اعػؿ يعمػـ فأ بمجػرد يتػكافر الجريمػة ليػذه الجناا  القصد إف اليواحض: القصد /0ثاويا
 العمكمية. الكطنية ؾمبلاأل ضمف تدخؿ غابية أمبلؾ ى  النار فييا ضـرأ الت  مبلؾاأل فبت

 حػػػدكد ذات الهابيػػة العقاريػػػة مػػبلؾاأل أف اعتبػػػارب مػػر،األ ىػػػذا تبػػيف يسػػػيؿ أنػػو الحقيقػػةك 
 الشػؾ يثػكر ربمػا لكػف ليػا، بجيمػو يػتحجج فأ شخص ألم يمكف ال الكافة عند معمكمة مكاق ك 

 عنػػدك  فينػػا ،هابيػػةال مػػبلؾلؤل مجػػاكرة عقػػارات يممػػؾ ال اعػػؿ فييػػا يكػػكف التػػ  الحالػػة بخصػػكص

                                                           
(1)

ممكػػا لؤلفػػراد سػػيما الحقػػكؿ كالهابػػات، كمػػا ىػػك الشػػتف بالنسػػبة  =@:قػػد تكػػكف األمػػكاؿ المنصػػكص عمييػػا بمكجػػب المػػادة -
الهابػػات، رغػػـ انػػو يطمػػؽ عميػػو اسػػـ الهابػػة، انظػػر نصػػر الػػديف  لهابػػات النخيػػؿ كبسػػاتيف الزيتػػكف كالتػػ  ال تػػدخؿ فػػ  م يػػـك

 .97ىنكن ، المرج  السابؽ، ص 
(2)

مف قانكف العقكبات نجدىا نصت عمى الحالة التػ  يكػكف فييػا إضػراـ الشػخص لمنػار فػ   <@:بالرجكع إلى نص المادة -
مف  الهابات الخاصة، فقد خ ض المشرع العقكبةكالت  مف بينيا  =@:األمبلؾ الت  عددتيا المادة  ممكو، كالذم يككف ضمف

 سنكات. 87إلى  >7السجف المؤقت مف السجف المؤبد إلى 
(3)

 الجزاارم، مرج  سابؽ. مكرر مف قانكف العقكبات =@:أنظر نص المادة -
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 ال اعػؿ كػاف إذا فيمػا يتتكػد أف التحقيػؽ قاضػ  السػيد عمػى القضػاا  التحقيػؽ إجرا ات مباشرة
 ال. أـ بو خاصا النار فيو أضـر الذم الجز  فأ يظف

ذاك   الهابيػة مػبلؾلؤل المجػاكرالخػاص  ممكػو ف  أضـر قد أنو يظف كاف ال اعؿ أف تبيف ا 
نمػاك  العقػاب، مػف مع يػا يعتبػر ال ذلػؾ ففػ  ،مبلؾ الهابيػةإضراـ النار ف  األ يقصد لـك   يتخػذ ا 

 .(1)سنكات 87إلى  >7 مف بالسجف الجان  يعاقبك  آخر كص ا الجـر
 الغابية م كالعقوبة المقررة ليريمة حرق اأ ثالثا:

 حػػػػرؽ جػػػػـر عمػػػػى نصػػػػت التػػػػ ك  العقكبػػػػات قػػػػانكف مػػػػف =@: المػػػػادة نػػػػصإلػػػػى  بػػػػالرجكع
 عقكبػػة كضػػعت نجػػدىا الكطنيػػة مػػبلؾاأل تخػػص ـلػػك  عامػػة بصػػ ة مككناتيػػاك  الهابيػػة مػػبلؾاأل

 الجناية. كصؼ يتخذ إذف فال عؿ سنة، 97إلى  87 مف المؤقت السجف
 المػادة فػ  المػذككرة مػكاؿاأل خصصػت الت ك  القانكف ن س مف مكرر =@: المادة أف إال

 جعمػػت العػػاـ، لمقػػانكف الخاضػػعة المؤسسػػاتك  اليياػػاتك  لمدكلػػة اأمبلكػػ أنيػػا عمػػى >@:ك =@:
   .(*)المؤبد السجفإلى  المؤقت السجف مف المشرع رفعيا أيف أشد، عقكبةال

 مخ  ػػة نيػػاأ يبػػدك مكػػرر =@: المػػادة بمكجػػب المشػػرع قررىػػا التػػ  المؤبػػد السػػجف عقكبػػةك 
 يػفأ آن ػا، إليػو المشػار =977 تعػديؿ قبػؿ المشػرع كضعيا الت  بالعقكبة قكرنت ما إذا ما نكعا
  إلعداـ.ا ىك الجناية ىذه ف  الحكـ كاف

فك  فالمشرع  المػادة لػنص بتعديمػو المؤبػد السجفإلى  اإلعداـ مف العقكبة خ ض قد كاف ا 
 كاضػػ  ذلػػؾ مػػف الهػػرض لعػػؿك  شػػديدة، تػػزاؿ ال العقكبػػة أف القػػكؿ يمكػػف نػػوأ إال مكػػرر، =@:

 خاصػة ،مػبلؾاأل ىػذه عمػى التعػدم ن سػو لػو تسػكؿ مػف لكػؿ ردعيػة حمايػة إعطػا  فػ  يكمفك 
 كبيرا. دمارا ليا يسبب ذمال الحرؽ عماؿتب

                                                           
(1)

 الجزاارم، مرج  سابؽ. مف قانكف العقكبات ?@:أنظر نص المادة -
(*)
سػنة فػ  حالػة كقػكع ىػذا الجػـر عمػى أمػبلؾ الهيػر الخاصػة، فػ  حػيف  97إلى  87مف إف تحديد عقكبة السجف المؤقت -

تشديد العقكبة كرفعيا إلى عقكبػة اإلعػداـ إذا كانػت األمػبلؾ تابعػة لمدكلػة، يؤكػد عمػى أىميػة األمػبلؾ الهابيػة الكطنيػة مقارنػة 
رؽ يمثؿ التعدم عمى أمبلؾ كؿ المكاطنتيف.بتمبلؾ الخكاص، باعتبارىا ممؾ لممجمكعة الكطنية، أم أف التعدم عميو بالح
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 العقاريػػة مػػبلؾاأل حػػرؽك  عامػػة بصػػ ة مػػكاؿاأل حػػرؽ جنايػػة بػػتف كػػذلؾ اإلشػػارة مػػف بػػد ال
 لتصػػػب  تشػػػدد العقكبػػػة فػػػ ف أشػػػخاص عػػػدةأك  شػػػخص كفػػػاة عنيػػػا انجػػػر إذا خاصػػػة، بصػػػ ة

ذاك  اإلعداـ،  .(1)المؤبد السجفإلى  تشدد العقكبة ف ف مستديمة عاىة حدكث عنيا انجر ا 
 الثاوض:  الفرع

 الغابية م كيواية تخريب اأ
 فيػػػ  العقكبػػػات، قػػػانكف عمييػػػا نػػػص جنايػػػة ثػػػان  الهابيػػػة مػػػبلؾاأل تخريػػػب جريمػػػة تعتبػػػر

 فػػػػ  المسػػػػتعممة الكسػػػػااؿ بسػػػػبب الهابيػػػػة، مػػػػبلؾاأل حػػػػرؽ جريمػػػػة عػػػػف خطػػػػكرة تقػػػػؿ ال كػػػػذلؾ
 ات.العقكب قانكف مف 78; المادة بمكجبالجزاارم  المشرع عمييا نص قدك  التخريب،
 بجريمػػػػة المقصػػػػكد ال ػػػػرع ىػػػػذا فػػػػ  نتنػػػػاكؿ أف القػػػػانكن  الػػػػنص عػػػػرض بعػػػػد سػػػػنحاكؿ ك
ـــا الجريمػػػة ىػػػذه أركػػػاف ثػػػـ (اوال) الهابيػػػة مػػػبلؾاأل تخريػػػب  لمجريمػػػة المقػػػررة العقكبػػػة ثػػػـ ()ثاوي

 ثالثا(.)
 القاوووض: الوص
و أ هـدم مـن لك باإلعدام يعاقب عمػى:" الجزاارم العقكبات قانكف مف 78; المادة تنص

 خزاوـاتأو  سـدوداأو  عموميـة طرقـا أخـرى، متفيـرة مـواد أيـةأو  لغم بواسطة ذلك فض شرع
أو  المـــواو  موشـــ تأو  حديديــةأو  صـــواعيةأو  تياريـــة موشــ تأو  يســـورا،أو  طرقــا،أو 

 ".عامة موفعة ذات بواية لكأو  لإلوتاج مر باأو  ،استغ الأو  الطيران
 الغابية م كالمقصود بيريمة تخريب اأ أوال:

فسػػادك  اإلتػػبلؼ ىػػك عمكمػػا التخريػػب بجريمػػة يقصػد  تسػػتيدؼ ال عشػػكااية بطريقػػة المػػاؿ ا 
نماك  بعينو، بماؿ  .(2)بو نت اعاالك  الش   استعماؿ تعطيؿإلى  تؤدم ا 

                                                           
(1)

 الجزاارم، مرج  سابؽ. مف قانكف العقكبات @@:أنظر نص المادة -
(2)

كجػػدم شػػ يؽ فػػرج، الم يػػد فػػ  جػػرااـ اإلتػػبلؼ كالتخريػػب كفػػؾ االختػػاـ كاغتصػػاب الحيػػازة، يكنايتػػد لئلصػػدارات القانكنيػػة، -
تػػػكاب، الكسػػػيط فػػػ  شػػػرح جػػػرااـ التخريػػػب كاإلتػػػبلؼ كالحريػػػؽ، دار . أنظػػػر كػػػذلؾ: معػػػكض عبػػػد ال=8، ص9788القػػػاىرة، 

 .:?، ص@?@8المطبكعات الجامعية، القاىرة، 
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 ىػػػكك  الهػػػرضإلػػػى  تكصػػػؿ حديثػػػةأك  تقميديػػػة سػػػكا  كانػػػت كسػػػيمة بػػػتم التخريػػػب يكػػػكفك 
 التػػ  ةخيػػر األ ىػػذه المت جػػرة، المػػكادأك  مركبػػاتأك  الجرافػػات اسػػتعماؿك اإلتػػبلؼ،أك  اإلفسػػاد
 الجناية. ليذه المادم الركف تكافر جؿأ مف لمتخريب كتداة اشترطيا
 78; ،77; المػػادتيف نػػص بمكجػػب التخريػػب جريمػػة عمػػىالجزااػػرم  المشػػرع نػػص لقػػدك 

  التػك  لمتخريػب، محػبل تكػكف التػ  مػكاؿاأل الحصػر سػبيؿ عمػى حػدد أيػف العقكبات، قانكف مف
 المنقكالت. بعضإلى  باإلضافة عقارات أغمبيا ف  نجدىا

 ل ػػػػظ اسػػػتعمؿ نجػػػد أف المشػػػرع الجزااػػػرم مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات 77; المػػػادة نػػػص ف ػػػ 
 الم يػكميف بػيف اخػتبلؼ الك  ىػدـ، ل ػظ اسػتعمؿ 78; المادة نص بمكجب نوأ حيف ف  تخريب
 يشػػمؿ اليػػدـ أف حػػيف فػػ  ،(1)المنقػػكالتك  العقػػارات عمػػى لشػػمكلو كسػػ أ التخريػػب ل ػػظ فأ سػػكل

 عقارات. ى  الت  األبنيةك  المنشاات
 اإليجػػاب  ال عػػؿ ىػػ  الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل تخريػػب جريمػػة بػػتف القػػكؿ يمكػػف ثػػـ مػػفك 

أك  األغػػراسأك  شػػجاراألأك  كػػاألرض الهابيػػة مػػبلؾاأل لمككنػػات العشػػكاا  اإلتػػبلؼ المتضػػمف
 مػػػكادأك  لهػػػـ اسػػػتعماؿب ذلػػػؾ يكػػػكف فأ عمػػػى يػػػا،ب نت ػػػاعاال تعطيػػػؿك  إفسػػػادىا بهيػػػة النباتػػػات

 مت جرة، تقميدية كانت أك حديثة.
 الغابية م كركان يريمة تخريب اأأ ثاويا:

 اليػػدـ فعػؿ ىػػ :ك  خاصػة ركػػافأ :7 عمػى الهابيػػة العقاريػة مػػبلؾاأل تخريػب جنايػػة تنبنػ 
 تباعا: سنتناكليا الت ك  الجناا  القصدك  اليدـ محؿك 

                                                           
(1)

 .:<ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ، ص-
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 مبلؾلهاـ ف  األزرع أأك  ينبه  أف يقـك الجان  ب لقا  مكاد مت جرة :/ فعل اللدم0ثاويا 
عف طريؽ أم كسيمة أك  ، كقد يككف إلقا  االلهاـ يدكيا(1)الشركع ف  ذلؾأك  الهابية العقارية

خ اؤىا، كما يمكف أخرل، كما يككف زرع األلهاأ ف يككف عف طريؽ ت جير ـ تحت األرض كا 
 .حقؽ نتيجة اليدـكالت  مف شتنيا أف ت ،أم مركبة كالسيارات كغيرىا

ف مف قانكف العقكبات في  اشترطت أ 78;بالرجكع إلى نص المادة  اللدم:/ محل 2ثاويا 
يق  اليدـ عمى الطرؽ العمكمية كالسدكد كالخزانات كالمنشاات التجارية كالصناعية كمنشاات 

، (*)كميا تصنؼ عمى أنيا عقارات أمكاالالمكان  كالطيراف كمركبات اإلنتاج، إذ عددت المادة 
كؿ بناية ذات أك  "... كلـ تحددىا عمى سبيؿ الحصر، بدليؿ أنو جا  ف  آخر نص المادة

 ".(2)من عة عمكمية...
 مباشػػرة خدمػػة يقػػدـ سػػكا  عمكميػػة، من عػػة ذك بنػػا  كػػؿ أفإلػػى  أشػػار الجزااػػرم فالمشػػرع

 أيضػا اليػدـ يشمؿ فبذلؾ مادة،ال ىذه نص نطاؽ ف  يدخؿ عاـ مرفؽ طريؽ عفأك  لمجميكر
 منشاات.ك  طرؽك  بنايات عمى مشتممة تككف فأ بشرط الهابيةالعقارية  مبلؾاأل

 التػ  الهابيػة العقاريػة مػبلؾاأل أصػناؼ ىػ  الطبيعيػة المحمياتك  الكطنية اارظالح لعؿك 
 مضػػافة منشػػااتك  بنايػػات عمػػى تشػػتمؿ ىػػااعتبار ب التخريػػبك  اليػػدـ لجػػرااـ تتعػػرض الممكػػف مػػف

أك  الحيكانيػػػة صػػػناؼاأل كحمايػػػة بيػػػا المنكطػػػة ىػػػداؼاأل تحقيػػػؽ ألجػػػؿ صػػػميةاأل طبيعتيػػػاإلػػػى 
 الترفيو.ك  التسمية جؿأ مف الزكار استقطاب

 عمكميػػػػة، خدمػػػػة تقػػػػدـ المحميػػػػاتك  حظػػػػاارال سػػػػيما الهابيػػػػة العقاريػػػػة مػػػػبلؾاأل فمادامػػػػت
 ت.العقكبا قانكف مف 78; المادة نص ضمف يندرج باليدـ عمييا فاالعتدا 

                                                           
(1)

 :<ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ، ص-
(*)
مػذككرة فػ  ىػذه المػادة ىػ  مف قانكف العقكبات، ألف كؿ األمػكاؿ ال 78;استعمؿ المشرع ل ظ اليدـ بمكجب نص المادة -

أك صناعية التجارية أك ال منشآتالك  جسكرالطرؽ، الخزانات ك ال د،سدك ، العمكمية لا طرؽعقارات، فجا ت األمكاؿ كالتال : ال
.المكان  أك الطيراف حديدية كمنشآت السكؾ

(2)
خدمة عمكمية لؤلفراد، كالمصػحات مف قانكف العقكبات كلك كانت تقدـ  78;تستثنى األمبلؾ الخاصة مف م يـك المادة -

 .;<، صالذكر كالجمعيات الخيرية كالمدارس الخاصة كغيرىا، انظر ف  ذلؾ: ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ
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 يػػػتـ فكػػػت (*)إرىابيػػػا كصػػػ ا أخػػػذتك  آخػػػر منحػػػى التخريػػػبك  اليػػػدـ أعمػػػاؿ اتخػػػذتإذا  أمػػػا
 قػػانكن  مسػػكغ دكف احتبلليػػاك  معاقػػؿ التخاذىػػا الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل ىػػذه عمػػى االسػػتحكاذ

 كاآلت : تشدد العقكبة ف ف
 دالمؤب السجف ى  القانكف ف  عمييا المنصكص العقكبة كانت إذا اإلعداـ عقكبة -

 المؤقػػت السػػجف ىػػ  القػػانكف فػػ  عمييػػا المنصػػكص العقكبػػة كانػػت إذا المؤبػػد السػػجف -
 سنة. 97إلى  87 مف

 القػانكف فػ  عمييا المنصكص العقكبة كانت إذا سنة 97إلى  87 مف المؤقت السجف -
 .(1)سنكات 87 إلى >7 مف

أك  ىدـأك  خريبيتكافر القصد الجناا  باتجاه إرادة الجان  إلى إحداث ت / القصد اليواحض:0
 .(2)الهابية، كالت  ليس لو أم حؽ فيياالعقارية  مبلؾإتبلؼ ف  األ

 عمػػـ ي تػػرض ذإ العػػاـ، الجنػػاا  القصػػد ىػػك ىنػػا القػػانكف يشػػترطو الػػذم الجنػػاا  القصػػدو
 اإلرادة انت ػتك  العمػـ تخمػؼ فػ ذا لمدكلػة، مممكؾ أتم وأك  خربو الذم الماؿ فبتك  بص تو الجان 

 .(3)لجريمةا ىذه تقـك فبل
 الغابية م كالعقوبة المقررة ليريمة تخريب اأ ثالثا:

 مػػبلؾاألك  عمكميػػا الكطنيػػة مػػبلؾاأل ىػػدـك  لتخريػػب المقػػررة العقكبػػة فػػ  المشػػرع شػػدد لقػػد
 جعػػػؿ إذ فييػػػا، المت جػػػراتك  لهػػػاـاأل بػػػزرع يقػػـك الػػػذم الجػػػان  عمػػػى خصكصػػػا الهابيػػػةالعقاريػػة 
   .مبلؾاأل ىذه تؤدييا الت  يةجتماعالا لمكظي ة ذلؾك  اإلعداـ، ى  العقكبة
 طابعػػا يكتسػػ  المجػػـر أف كليمػػاأ لسػػببيف، المشػػدد الظػػرؼ حالػػة فػػ  الجنايػػة ىػػذه تعػػدك 
 ىاألكلػ الدرجػة مػف مجػـر فيػك محظػكرةك  مت جػرة مػكاد اسػتعماؿب ييػـ فمػف كبيػرة، جػرأةك  خطيرا

                                                           
(*)
مف الدكلة كالكحدة الترابية كاستقرار المؤسسات كسيرىا العادم، ك...، أيعد فعبل إرىابيا أك تخريبيا كؿ فعؿ يستيدؼ -
عمييا كاحتبلليا دكف مسكغ قانكن ...."، انظر  االستحكاذؿ المكاصبلت كالنقؿ كالممكيات العمكمية ك عتدا  عمى كسااكاال

الجزاارم، مرج  سابؽ. مكرر مف قانكف العقكبات <?نص المادة 

(1)
 ن س القانكف.مف  8مكرر  <?انظر نص المادة -

(2)
 .?8كجدم ش يؽ فرج، المرج  السابؽ، ص-

(3)
 .:?9رقاكم، المرج  السابؽ، ص ابراىيـ احمد الش-
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 جسػػػيمة ضػػػرارأ ؽسػػػيمح ال عػػػؿ ىػػػذا عمػػػى ب قدامػػػو المجػػػـر أف ثانييمػػػاك  العقػػػاب، أشػػػد يسػػػتحؽ
 .(1)الكثيريف ركاحأ إزىاؽ حد إلى يصؿ قد الذمك  األشخاص، مف عدد بتكبر

 بمكجػػب عمييػػا المنصػػكص فعػػاؿاأل يرتكبػػكف الػػذم الجنػػاة مكػػف المشػػرع أف اأخيػػر  نشػػير
 قػػػامكا إذا العقػػػاب إمكانيػػػة اإلع ػػػا  مػػػف  مػػػفمػػػف قػػػانكف العقكبػػػات  79; ،78; ،77; المػػػكاد

خبػػػاربػػػالتبمي  ك   تػػػـك  ضػػػدىـ العمكميػػػة الػػػدعكل مباشػػػرة قبػػػؿك  المجػػػرميف بقيػػػة عػػػف السػػػمطات ا 
 .(2)عمييـ القبض

 المطمب الثاوض:

 الغابية فض قاوون العقوبات م كاليو  المرتكبة ضد اأ

 قػػانكف عمييػػا نػػص التػػ ك  الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل عمػػى الكاقعػػة الجنايػػاتإلػػى  باإلضػػافة
 جن . أنيا عمى اصن يك  أخرل أفعاؿ جـر قد نجده العقكبات،
فك  الجن  فيذه  آثػارك  الجػان  شػخص صػ ة حيػث مػف الجنايػات عػف خطػكرة أقػؿ كانػت ا 
 بمكجػب ليػا التصػدم مف بد ال، ك الهابية العقارية مبلؾباأل ضارة أفعاؿ تبقى نياأ إال الجريمة،
 تكػػػررت إذا الجنايػػػات مصػػػاؼإلػػػى  الجػػػن  ىػػػذه ترقػػػى فأ يمكػػػف بػػػؿ رادعػػػة، عقابيػػػة نصػػػكص

 غيرىا.ك  السبلح حمؿك  التعددك  كالميؿ مشددة، ظركؼ  ف ارتكبتك 
 لمقػػػػكانيف تاركػػػػا أخطرىػػػػا،ك  الجػػػػن  ىػػػػذه أىػػػػـ عمػػػػى الػػػػنص حػػػػاكؿ المشػػػػرع أف نجػػػػد لػػػػذلؾ

 خرل.األ األفعاؿ بقية لتجريـ المجاؿ 89/;? الهابات قانكف سيما الخاصة
 لعػػػاـا اإلطػػػار تعتبػػػر التػػػ ك  العقاريػػػة، الممكيػػػة عمػػػى التعػػػدم جنحػػػة عمػػػى المشػػػرع فػػػنص

 نجػده كمػا منػو، =?: المػادة نػص بمكجػب ذلؾك  عمكما العقارية مبلؾاأل عمى التعدم لجريمة
 نػص كمػا ، منػو :8; المػادة نػص بمكجػب ذلػؾك  المحصػكالت تخريب جنحة عمى يضاأ نص
 منو. (*)مكرر >7; المادة لنص طبقا قصد بهير الحرؽ جريمة عمى

                                                           
(1)

 .><ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 مف قانكف العقكبات الجزاارم، مرج  سابؽ. ;7;انظر نص المادة -
(*)
مكرر كى  جريمػة التخريػب  =7;خرل نص عمييا المشرع مف خبلؿ قانكف العقكبات بمكجب نص المادة أىناؾ جريمة -

، إذ يكمػػف ال ػػرؽ بينيمػػا فػػ  محػػؿ التخريػػب   ال تختمػػؼ كثيػػرا عػػف جريمػػة تخريػػب المحصػػكالتالعمػػدم لجػػز  مػػف عقػػار، كىػػ
كسػػكا  كػػاف التخريػػب كاقعػػا عمػػى المحصػػكالت أك عمػػى جػػز  مػػف عقػػار فكبلىػػا يعتبػػر مػػف مككنػػات األمػػبلؾ العقاريػػة  ،فقػػط

ضمف ن س ال رع. سنتناكليماكلذلؾ  الهابية،
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 الهابيػػػة العقاريػػػة الممكيػػػة عمػػػى عػػػدمالت جريمػػػة المطمػػػب ىػػػذا خػػػبلؿ مػػػف سػػػنتناكؿ عميػػػوك 
 الحػرؽ جريمػة اأخير ك  الثاوض( الفرع) الهابية المحصكالت تخريب جريمة ثـ (اأول )الفرعذلؾك 

 الثالث(. الفرع) الهابية مبلؾلؤل العمدم غير
 :اأولالفرع 

 يريمة التعدي عمى الممكية العقارية الغابية
 نػػػص بمكجػػػب العقاريػػػة الممكيػػػة عمػػػى التعػػػدم جريمػػػة عمػػػى الجزااػػػرم المشػػػرع نػػػص لقػػػد

 أشػػكاؿ لكػػؿ العػػاـ التجريمػػ  اإلطػػار الػػنص ىػػذا يعتبػػر إذ العقكبػػات، قػػانكف مػػف =?: المػػادة
 غيػػػػرأك  المبنيػػػػة يػػػػةالعقار  مػػػػبلؾاأل سػػػػكا  نكعيػػػػا، كػػػػاف ميمػػػػا العقاريػػػػة الممكيػػػػة عمػػػػى التعػػػػدم
 .(1)لمدكلةأك  الخاص القانكف ألشخاص مككةمالم سكا  المبنية،
إلػػى  إضػػافة الخاصػػة ركػػافاأل مػػف جممػػة العقاريػػة الممكيػػة عمػػى التعػػدم جريمػػةتطمػػب تك 

 فأ =?: المػػادة لػػنص طبقػػا اشػػترط المشػػرع فأ نجػػد إذ الجػػرااـ، بكػػؿ المتعمقػػة العامػػة ركػػافاأل
 التدليس.ك  بالخمسة نتزاعاال ىذا يقترف أفك  لمهير، مممكؾ عقار بانتزاع التعدم كفيك

 لجنحػة الخاصػة العناصر تكافر ضركرة عمى العميا ممحكمةل القضاا  جتياداال أكد لقدك 
 رقػػـ العميػػا لممحكمػػة العقاريػػة الهرفػػة عػػف الصػػادر القػػرار فػػ  جػػا  إذ العقاريػػة، لمممكيػػة التعػػدم
 تـوافرت إذا إال تقـوم ال الغيـر ممكيـة عمـى عتـدادالا يريمة ان قاوووا المقرر من :" 8@<9>

 .(2)"التدليس بطريقأو  خمسة الفعل ارتكاب ر،لمغي ممموك عقار وزع االتية: ركاناأ 
 ىمػػػاك  الجريمػػػة، بيػػػذه الخاصػػػة العناصػػػر سػػنتناكؿ القػػػانكن ، الػػػنص عػػػرض بعػػػدك  عميػػوك 
 المقػررة العقكبػة ثػـ )ثاويـا(، التدليسك  بالخمسة االنتزاع اقترافك  )أوال( لمهير مممكؾ عقار انتزاع
 )ثالثا(. الجريمة ليذه

                                                           
(1)

سػكف أك محػبل عقػارا مبنيػا معػدا لم  االعقاريػة ميمػا كػاف نػكع العقػار المعتػدل عمييػا سػك  جريمة التعدم عمى الممكيػة تنشت-
محػػؿ  لػػـ يحػػدد طبيعػػة الممكيػػة العقاريػػة =?:، فالمشػػرع بمكجػػب نػػص المػػادة أك حضػػرية تجاريػػا أك أرضػػا فبلحيػػة أك غابيػػة

 ىذه الجريمة. لكقكعية مجاال خصبا ، كبالتال  تككف األمبلؾ العقارية الهابالمعتدل عميو كال نكع العقار التعدم
(2)

، المجمػػة القضػػااية، @?@78/8/<8المػػؤرخ فػػ   8@<9>أنظػػر القػػرار الصػػادر عػػف الهرفػػة العقاريػػة لممحكمػػة العميػػا رقػػـ -
 . :9، ص8@@8العدد الثالث، 
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 يعاقــــب :"عمػػػػى الجزااػػػػرم العقكبػػػػات قػػػػانكف مػػػػف =?: المػػػػادة تػػػػنص القــــاوووض: الــــوص
 اوتـزع مـن كـل دج 011111إلى  21111 من وبغرامة سووات خمسإلى  سوة من بالحبس
 ،التدليس بطرقأو  خمسة وذلك لمغير كامممو  عقارا

ذا  الكسـرأو  التسـمق بطريقـةأو  العوـفأو  بالتلديـد لـي  وقـع قد الممكية اوتزاع نكا وا 
 اليوــاة مــن ثــركأأو  واحــد بواســطة مخبــأأو  ظــاهر ســ ح حمــل مــعأو  أشــخاص عــدة مــن

إلـــى  دج 21111 مـــن والغرامـــة ســـووات عشـــرإلـــى  ســـوتين مـــن الحـــبس العقوبـــة فتكـــون
 ".دج 011111

 اوتزاع عقار ممموك لمغير أوال:
 يتمثػػؿ إيجػػاب  ب عػػؿ الجػػان  يقػػـك فأ العقكبػػات قػػانكف مػػف =?: المػػادة نػػص مػػف يسػػت اد

 كافػة اسػتعماؿب المالػؾ، رضا دكفك  الشدةك  بالعنؼ منو نزعوك  الهير عقار عمى ستحكاذاال ف 
 الجيػػػػاتإلػػػػى  المجػػػػك  دكف العقػػػػار عمػػػػى المعتػػػػدم حقيػػػػةأ مػػػػدل عػػػػف النظػػػػر بهػػػػضك  الطػػػػرؽ

الك  القػانكف، بقكة لو الحؽ ردك  إلنصافو المختصة القضااية تطبيقػا لمبػدأ  المعتػدم، ىػك صػار ا 
   .(1)سوبن  لحقو الشخص اقتضا  امكانية عدـ

 المػػػادة نػػػص بمكجػػػب عميػػػو المنصػػػكصك  قانكنػػػا المجػػػـر نتػػػزاعاال بػػػيف مػػػراأل يخػػػتمط قػػػدك 
جػػرا اتك  العقكبػػات قػػانكف مػػف =?:  ليػػا ةخيػػر األ ىػػذه العامػػة، المن عػػة أجػػؿ مػػف الممكيػػة نػػزع ا 

جػرا اتك  ضكابط  إجػرا ات لػبطبلف باسػب تخم يػا يشػكؿ لػذماك  ،(2)القػانكف عمييػا نػص خاصػة ا 
 إذا جريمػػػة العامػػػة المن عػػػة ألجػػػؿ العقاريػػػة الممكيػػػة انتػػػزاع يشػػػكؿ ال ثػػػـ مػػػفك  ،(3)الممكيػػػة نػػػزع

 القانكف. إطار ف  مكرس
 لمخػػكاص المممككػػة العقػػارات عمػػى اإلدارة تمارسػػو الػػذم المؤقػػت سػػتيبل اال يشػػكؿ ال كمػػا

 العقاريػػة، الممكيػػة عمػػى التعػػدم جريمػػة المػػدن  القػػانكف مػػف 7?=ك @<= المػػكاد ألحكػػاـ طبقػػا
                                                           

(1)
ص قػانكف، كميػة الحقػكؽ لعشاش محمد، الحماية القانكنية لمممكية العقارية الخاصة ف  الجزاار، أطركحػة دكتػكراه، تخصػ-

 .7>:، ص=978كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
(2)

الػػذم يحػػدد القكاعػػد نػػزع الممكيػػة مػػف اجػػؿ المن عػػة العمكميػػة المعػػدؿ  8@@8/;7/<9المػػؤرخ فػػ   8/88@انظػػر القػػانكف -
 .8@@8، لسنة 98كالمتمـ ، جريدة رسمية عدد 

(3)
 .>8بؽ، صال اضؿ خمار، المرج  السا-



 انغابية انعقارية هكيةهمن انعالجيةاحلماية    انباب انثاني 
 

211 

 مػبلؾلؤل المجػاكرة العقاريػة مػبلؾاأل عمػى سػتيبل اال بػ جرا ات القيػاـ عنػدك  مثبل الهابات رةف دا
 نجػراؼاال مػف االراضػ  حمايػة أجػؿ مػف (1)العمكمية المن عة لمساحات إنشا  أجؿ مف الهابية

 لذلؾ. قانكن  مسكغ ثمة داـ ما العقارية، الممكية عمى التعدم جريمة ارتكاب بصدد تككف ال
 أف يك ػػ  فػػبل منيػػا، حرمانػػوك  لمحيػػازة سػػمبوإلػػى  مالكػػو مػػف العقػػار انتػػزاع يػػؤدم فأ البػػدك 
 العقاريػة الممكيػة فػانتزاع ثػـ مػفك  مباشػرة، خركجػو ثػـ دخكلػوأك  العقار ف  المركر مجرد يككف
 فييػػا التجػػكؿك  الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل فػػ  المػػركر يعػػد ال إذ عمييػػا، باالسػػتحكاذ يكػػكف الهابيػػة

 مباشرة. الجميكر ستعماؿال مخصصة ىااعتبار ب التعدم قبيؿ مف
 يكػػػكف أف يسػػػتكمك  بطبيعتػػػو، عقػػػار عمػػػى كاقعػػػا التعػػػدمك  اإلنتػػػزاع محػػػؿ يكػػػكف أف البػػػدك 
 كانػت إذا العقاريػة الممكيػة عمػى التعػدم جريمػة تقػـك فػبل ثػـ مفك  ،بنا ن أك  فضا  أرض العقار
 غيرىا.ك  مانةاأل نةخياأك  كالسرقة آخر كص ا تتخذ إذ منقكؿ، عمى كاقعة

 حيازتيػػا سػػمبك  عمييػػا فاإلعتػػدا  بطبيعتيػػا، عقػػارات ىػػااعتبار ب الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاألك 
 تكػػكف أف يتصػػكر فػػبل شػػجاراأل بخصػػكص أمػػا العقاريػػة، الممكيػػة عمػػى التعػػدم جنحػػة يشػػكؿ
 يػ ف قطعيػا تػـ ذاإ مػاأ بػاألرض، متتصػمة مادامػت العقارية الممكية عمى التعدم لجريمة محبل
 التخريب. جريمةك  السرقة كجريمة الجرااـ مف خرلأ ألشكاؿ محبل تككف قد

 جػا  كمػا الجان  لهير أم لمهير، مممكؾ عقار عمى كاقعا التعدم يككف أف بد ال كذلؾك 
 كمػػا لمدكلػػة،أك  لؤلفػػراد مممككػػا العقػػار كػػاف سػػكا  ،مػػف قػػانكف العقكبػػات =?: المػػادة نػػص فػػ 
 بخصػكص إشكاؿ أم عمييا التعدم يثير ال الت ك  الهابية، عقاريةال مبلؾلؤل بالنسبة الحاؿ ىك

 ممكيتيػا تعػكد التػ ك  العمكميػة الكطنيػة مػبلؾاأل عمػى تعديا يعتبر عمييا التعدم فأ إذ ممكيتيا،
  لمدكلة.

 ثاويا/ اقتران االوتزاع بالخمسة والتدليس:
 عمػػى لتعػػدما يكػػكف أف العقكبػػات قػػانكف مػػف =?: المػػادة نػػص بمكجػػب المشػػرع اشػػترط

 المصطم . بيذا المقصكد يعرؼ لـ لكنوك  خمسة، الهابية العقارية الممكية

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  :>أنظر نص المادة -
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 آخػػر ل ظػػا اسػػتعمؿ المشػػرع أف نجػػد العقكبػػات قػػانكف مػػف خػػرلأ نصػػكصإلػػى  بػػالرجكعك 
 اعتبػػر أيػػف ،جريمػػة السػػرقة ك  خيانػػة االمانػػة جريمػػة ذلػػؾ فػػ ك  ،خػػتبلساال ىػػكك  بالخمسػػة شػػبييا

 .(1)سارقا يعتبر غيره ماؿ يختمس الذم الشخص
 جريمػػػةك  العقاريػػػة الممكيػػػة عمػػػى التعػػػدم جريمػػػة فػػػ  خػػػتبلساالك  الخمسػػػة م يػػػـك أف غيػػػر
 الجػػان ، لصػػ ة كػػذلؾك  الجريمػػة محػػؿ لتهيػػر متباعػػديف، م يػػكميف اىمػػ االمانػػة خيانػػةالسػػرقة ك 

 فػ  نػوأ حيف ف  عقار، يككف أف بد ال العقارية الممكية عمى التعدم جنحة ف  الجريمة فمحؿ
 المشػرع كصػ و إذ الجػان  صػ ة بخصػكص كػذلؾك  منقػكال، يككف السرقةك  مانةاأل خيانة يمةجر 
 ال العقاريػػة الممكيػػة عمػػى التعػػدم جنحػػة فػػ  نػػوأ حػػيف فػػ  بالسػػارؽ، مانػػةاأل خيانػػة جريمػػة فػػ 
 كذلؾ. يعد

 مػاؿ عمػى سػتيبل االإلػى  يؤدمك  الجان  بو يقـك الذم ال عؿ صكرة بتنيا الخمسةتعرؼ ك 
 ب عػػؿ القيػػاـ فيػػ  رضػػاه، دكفك  عميػػو المجنػػ  عمػػـ بػػدكف ذلػػؾك  منقػػكال،أك  عقػػار  سػػكا الهيػػر

 .(2)المالؾ نظارأ عف بعيداك  خ ية اإلنتزاع
 اإلنتػػزاعك  سػػتيبل اال فػػ  يتمثػػؿ إيجػػاب  مكقػػؼ اتخػػاذك  التخ ػػ ،ك  الخ يػػة أساسػػيا فالخمسػػة

 خمسة. فكا لما عميو المجن  برضاك  عمنا ال عؿ كاف فمك الضحية، رضاك  عمـ بدكف
 تعري ػػا يعػػط لػػـ العقكبػػات قػػانكف خػػبلؿ مػػف الجزااػػرم المشػػرع فبػػت القػػكؿ يمكػػف ثػػـ مػػفو
 عدمو. مف العنصر ىذا تكافر ف  كثيرا المبس يثير ما الخمسة، لم يـك

 أف العقكبػػات قػػانكف مػػف =?: المػػادة نػػص بمكجػػب أيضػػا الجزااػػرم المشػػرع اشػػترط كمػػا
 بيػذا المقصػكد يعػرؼ لػـ نجده أننا إال التدليس، ريؽط عف العقارية الممكية عمى التعدم يككف

 ال ف  نصكص أخرل.ك  خذه المادة، نص ف  المصطم 
 القػػانكف مػػف لئلفػػبلتأك  قانكنيػػة، كاقعػػة كجػػكدب اإلييػػاـك  الخػػداع بتنػػو التػػدليس ؼيعػػر  ك

 .(3)باطؿ بحؽ دعا اإلأك  مزكرة كثااؽ استعماؿك احتيالية طرؽ استعماؿب

                                                           
(1)

 .مرج  سابؽ مف قانكف العقكبات الجزاارم، =<:، 7>:انظر نص المادة -
(2)

 .;9ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 .:>:لعشاش محمد، المرج  السابؽ، ص -
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 اسػتعماؿ أنػو عمى التدليس عرؼ نجد أف المشرع الجزاارم المدن  كفالقانإلى  بالرجكعك 
 إرادة عمػػػى تطػػػرا التػػػ  العيػػػكب مػػػف عيػػػب اعتبػػػرهك  التعاقػػػد،إلػػػى  المتعاقػػػد تػػػدف  احتياليػػػة طػػػرؽ

 .(1)لئلبطاؿ قاببل العقد تجعؿك  المتعاقد
 الػػذمك  التػػدليس م يػػـك عمػػى ينطبػػؽ ال المػػدن  لمقػػانكف طبقػػا لمتػػدليس الم يػػـك ىػػذا فأ إال
 فػ  التػدليس تصكر فيصعب العقكبات، قانكف مف =?: المادة نص خبلؿ مف المشرع يقصده
 مػاؿ عمػى سػتيبل لبل تدليسػيوأك  احتياليػة طػرؽ اسػتعماؿب العقارية الممكية عمى التعدم جريمة
 .(*)خرلاال الجرااـ مف كثير ف  لؾذ تصكر يمكف حيف ف  الهير،
 ليػػذا دقيقػػا تعري ػػا لنػػا يعػػط لػػـ فالمشػػرع الخمسػػة، صػػرلعن بالنسػػبة الشػػتف ىػػك كمػػاك  عميػػوك 

 ىػذا فػ  تكظي ػو يمكػف ال المػدن  القػانكف بمكجػب بػو جا  الذم التعريؼ فأ اعتبارب العنصر،
 نتااجيا.ك  المجاؿ، الختبلؼ طبيعة األفعاؿ

تػدخمت  القانكنيػة، الناحيػة مػف التػدليسك  الخمسػة لعنصرم دقيؽ تعريؼ غياب ك ف  ظؿ
 المخال ػػػات إلزالػػػة المػػػبسك  ميػػػا فػػػ  كثيػػػر مػػػف القػػػرارات الصػػػادرة عػػػف غرفػػػة الجػػػن المحكمػػػة الع

 مف قانكف العقكبات.  =?:الهمكض عف نص المادة ك 
(2)/78/<8 بتػػػاريخ الصػػادر القػػرار حيثيػػػات فػػ  فجػػا 

 كـــان وـــهأ حيــث يمػػػ :" مػػا @?@8
 كيفيـة نبيـا اتبـالعقو  قـاوون من 046 المادة تطبيق قبلو  المدية قضاد ميمس عمى يتعين
 ساسـاأ تلـدف 046 المـادة نأو  خاصـة التـدليس، بطريـقو  خمسة لمغير الممموك العقار وزع

 عمـيلم الحكـم بعـد خـ ؤهإ يرفضـونو  لمغيـر مممـوك عقـار عمـى يعتـدون الذي ولحكأ لمعاقبة
 ".بالتوفيذ المكمف العون طرف من صحيحا تبميغا مبمغ مدوض بحكم

                                                           
(1)

 مرج  سابؽ. ،مف القانكف المدن  الجزاارم =?أنظر نص المادة -
(*)
يعتبر عنصر التدليس عنصرا أساسػيا فػ  كثيػر مػف الجػرااـ األخػرل كالتػ  نػص عمييػا قػانكف العقكبػات، كمػا ىػك الشػتف -

مػف قػانكف  =<:مػف قػانكف العقكبػات( ككػذلؾ فػ  جريمػة خيانػة األمانػة ) المػادة  9<:ف  جريمة النصب كاإلحتياؿ ) المادة 
 @9;مف قانكف العقكبات(، جريمػة بيػ  السػم  المهشكشػة )المػادة  ;<:كف رصيد ) المادة العقكبات(، جريمة إصدار شيؾ بد

مف قانكف العقكبات(.

(2)
، المجمػػة القضػػااية، @?@78/8/<8 بتػػاريخالصػػادر عػػف غرفػػة الجػػن  كالمخال ػػات بالمحكمػػة العميػػا  8<@9>القػػرار رقػػـ -

 .=:9، ص8@@8، سنة الثالثالعدد 
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 مجمػػػس عمػػػى عابػػػت العميػػػا المحكمػػػة أف بلهأعػػػ القػػػرار ىػػػذا حيثيػػػات خػػػبلؿ مػػػف فيتضػػػ 
 فأ دكف المػػتيـ أدانػػتك  العقاريػػة الممكيػػة عمػػى التعػػدم جنحػػة فػػ  نظػػرت حػػيف المديػػة، قضػػا 
 خػػرلأ مػػرة لمعقػػار الجػػان  شػػهؿ إعػػادة اشػػترطكا الػػذيفك  التػػدليس،ك  الخمسػػة عنصػػرم فػػ  تبحػػث
 مباشػػرة اشػػتراط مػػ  العقػػار،  خبل بػػ ب لزامػػو يقضػػ  المختصػػة الجيػػات مػػف حكػػـ صػػدكر بعػػد

 العقار. ف  المالؾ تنصيبك  التن يذ إجرا ات
=?@8/>7/:8 بتػػاريخ صػػادر آخػػر قػػرار كمػػا قضػػت أيضػػا فػػ 

 أن حيــث" يمػػ : مػػاب (1)
 إعـادة يعوـض العقوبـات، قـاوون مـن 046 المادة بمويب عميه الموصوص العوصر التدليس،

 الخــروج محضــر واســطةب ذلــك معايوــة تــتم نأ بعــد هــذاو  إخ حلــا، بعــد الغيــر ممكيــة شــغل
 ".بالتوفيذ المكمف العون قبل من المحرر

 عنصػػر تػكافر فأ اعتبػرت العميػػا المحكمػة أف نجػد أعػػبله القػرار ىػذا حيثيػػات خػبلؿ فمػف
 شػهؿ ب عػادة إال يكػكف ال العقكبػات قػانكف مػف =?: المػادة بمكجػب عميػو المنصػكص التدليس
 محضػػر طريػػؽ عػػف تن يػػذهك  خبلاػػو،ب  يقضػػ  حكػػـ صػػدكر بعػػد التعػػدم محػػؿ لمعقػػار الجػػان 
 العقار. شهؿ ب عادة جديد مف الجان  قياـ ثـ قضاا ،

 مػف =?: المػادة نػص حسب التدليسك  الخمسة م يـك أف السابقيف القراريف كيستشؼ مف
 التالية: العناصر تكافر تقتض  العقكبات قانكف
إلػػى  المجػػك  ؿقبػػك  العنصػػر ىػػذا حسػػب يشػػترط بــالطرد: وــاطق قضــاحض حكــم صــدور/: 0ثاويــا
 القضػػااية الجيػػاتإلػػى  المتضػػرر يمجػػت أف العقاريػة، الممكيػػة عمػػى التعػػدم بجنحػػة شػػككل تقػديـ

أك  الشػػػاك  باسػػػتحقاؽأك  بػػػالطرد يقضػػػ  (*)قضػػػاا  حكػػػـ استصػػػدار ألجػػػؿ ذلػػػؾك  المختصػػػة،
 التعرض. بعدـ منو المشتكى إلزاـ

                                                           
(1)

، مشػار إليػو فػ : حمػدم =?@8/>7/:8صػادر عػف غرفػة الجػن  كالمخال ػات بالمحكمػة العميػا بتػاريخ ال @<9القرار رقػـ -
 . @?باشا عمر، حماية الممكية العقارية الخاصة، المرج  السابؽ، ص

(*)
كمػا  امػرا اسػتعجاليأف يكػكف أ، كما يمكف نياايا قاببل لمتن يذ قضااياقرارا قد تصدر الجيات القضااية المختصة حكما أك -

مػف قػانكف اإلجػرا ات المدنيػة كاإلداريػة،  >7:إلػى  ?@9ىك الحاؿ ف  دعكل كقؼ اإلعماؿ الجديدة، انظر نػص المػكاد مػف 
مرج  سابؽ.
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 المػدن  القسػـ عػف دراصا عاديا، حكما بالطرد القاض  القضاا  الحكـ يككف فأ يمكفك 
 كحكػػػـ اإلدارم، القضػػػا  جيػػػات عػػػف صػػػادرا إداريػػػا حكمػػػا يكػػػكف فأ يمكػػػف كمػػػا العقػػػارم،أك 

 الدكلة. مجمس عف صادر قرارأك  اإلدارية المحكمة عف صادر
 بتػػاريخ الصػػادر القػػرار بمكجػػب العنصػػر ىػػذا تػػكافر ضػػركرة العميػػا المحكمػػة كػػدتأ لقػػدك 

8</79/8@?::
 اشار التضو  العقوبات قاوون من 046 المادة نأ حيث " فيو: جا  الذمك  (1)

 ممـك عقـار خ دبـإ ولـاحض بحكـم عميـه حكم من كل تعاقب الطاعن عمى طبقلاو  القرار إليلا
 ...". مغادرته عن امتوعو  لمغير

 صػػادرا الحكػػـ يكػػكف فأ بػػد ال الهابيػػة، العقاريػػة الممكيػػة عمػػى التعػػدم جنحػػة فبخصػػكص
 أمػاـ شػككل تقػديـإلػى  المجػك  قبػؿك  الهابػات فػ دارة المختصػة، ريػةاإلدا القضػااية الجيػات عف

 اإلداريػػػة القضػػػااية الجيػػػات مػػػاـأ الجػػػان  مخاصػػػمة كالأ يشػػػترط المخػػػتص، الجميكريػػػة ككيػػػؿ
 بالطرد. نياا  قرارأك  حكـ الستصدار

 بطػرد يقضػ  نيػاا  قضاا  حكـ استصدار يك   ال التوفيذ:و  التبميغ إيرادات إتمام/: 2ثاويا
 .(2)التن يذك  التبمي  إجرا ات بمباشرة القياـ يجب بؿ التعدم، محؿ العقار مف المعتدم
 القاضػػ ك  ضػػده الصػػادر الحكػػـ ب حػػكل المعتػػدم يعمػػـ أف مػػف فبلبػػد طبيعػػ ، مػػرأ ىػػذاك 
لزامػػػػوك  ضػػػػده التن يػػػػذ إجػػػػرا ات بمباشػػػػرة كػػػػذلؾك  النػػػػزاع، محػػػػؿ العقػػػػار مػػػػف بػػػػالخركج ب لزامػػػػو  ا 

 خرل.أ مرة الحقا معقارل الشاغؿ المعتدم اماـ حجة مأ تبقى ال لك  بالخركج،
??@79/79/8 فػػ  المػػؤرخ العميػػا المحكمػػة قػػرار فػػ  جػػا  قػػدك 

 الحكػػـ ين ػػذ لػػـ إذا بانػػو (3)
 عمػى التعػدم جنحػة تقػـك فػبل لمعقػار شػاغبل خيػراأل ىػذا بقػ ك  المعتػدم، ضػد بالطرد القاض 
 ال القـرار، توفيـذ قبـل الترابيـة لمقطعـة نالمتلمـي حرث إن القػرار" ف  جا  ذإ العقارية، الممكية

                                                           
(1)

، مشػار إليػو فػ : حمػدم :?@79/8/>8الصادر عف غرفة الجن  كالمخال ات بالمحكمة العميػا المػؤرخ فػ   ><قرار رقـ -
 .7@قارية الخاصة، المرج  السبؽ، صباشا عمر، حماية الممكية الع

(2)
 .7@حمدم باشا عمر، حماية الممكية العقارية الخاصة، المرج  السابؽ، ص-

(3)
، أشػػار إليػػو: ال اضػػؿ ??@79/79/8الصػػادر عػػف غرفػػة الجػػن  كالمخال ػػات بالمحكمػػة العميػػا المػػؤرخ فػػ   7<قػػرار رقػػـ -

 . 7:خمار، المرج  السابؽ، ص
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 مـا حوزتلمـا مـن تخـرج لـم الترابيـة القطعـة الن ذلـك المتلمـين، ايمـه مـن يدان فعم  يعتبر
 ...".يوفذ لم الطرد دام

 صػػػدكر بعػػػدك  الهابػػػات إلدارة البػػػد الهابيػػػة، العقاريػػة الممكيػػػة عمػػػى التعػػػدم جنحػػػة لتقػػـكك 
 تبميػػػ إلػػػى  تمجػػػا اف الهابيػػػة، مػػػبلؾاأل عمػػػى المعتػػػدم زاـبػػػ ل القاضػػػ  اإلدارم القػػػرارأك  الحكػػػـ

 العقاريػػػة مػػػبلؾاأل عمػػػى المعتػػػدم يكػػػكف بيػػػذاك  ،(1)قضػػػاا  محضػػػر طريػػػؽ عػػػف الحكػػػـ تن يػػػذك 
 لمقانكف. طبقا ضده تن يذه تـك  القرار،أك  بالحكـ قانكنا بم  قد الهابية
 الممكيػة عمػى التعػدم يمػةجر  تنشػت ال موـه: طرده بع العقار شغلإلى  المعتدي عودة/: 0ثاويا

 مباشػػرةك  ضػػده الحكػػـ صػػدكر بعػػد جديػػد، مػػف العقػػار شػػهؿإلػػى  المعتػػدم عػػاد إذا إال العقاريػػة
 مػػف كثيػػر فػػ  العميػػا المحكمػػة عميػػو اسػػتقرت مػػا ىػػذاك لمقػػانكف،   طبقػػا تن يػػذهك  تبميهػػو جػػرا اتإ

 بينيا: مف الت ك  قراراتيا،
(2)/>7/>8 بتاريخ الصادر *القرار

 من اليوحة يرتكب " حيثياتػو: ف  ا ج الذمك  7@@8
 مـن الموفـذ قبـل مـن طـردواو  القراراتو  حكاماأ عميلم وفذتو  اأرض عن بالتخمض عميه حكم

 ...".محاصيملا فضو  فيلا تصرفواو  اأرض احتمواو  الحال فض إليه عادواو  العقار،
 مػف عقػارال لشػهؿ المعتػدم عػكدة مػف بػد ال بتنػو أعػبله القػرار حيثيػات خبلؿ مف يستنتج

 بػتف القػرار خػبلؿ مػف يتض  المخال ة فبم يـك تن يذه،ك  تبميهوك  الحكـ صدكر بعد ذلؾك  جديد،
 بعػد لػكك  العقاريػة، الممكيػة عمػى التعدم جنحة يشكؿ ال التصرؼك  لمعقار شاغبل المعتدم بقا 

 نياايا. صيركرتوك  الحكـ صدكر
(3)/88/>7 بتػاريخ العميػا المحكمػة عػف الصادر *القرار

 حيثياتػو: فػ  جػدا  الػذم <@@8
 الممكيــة عمــى التعــدي يوحــة تقــوم كــض أوــه العميــا المحكمــة قضــاد فــض عميــه المســتقر مــن"

                                                           
(1)

، طبقػػا لمتشػػري  المعمػػكؿ بػػو سػػيما القػػانكف الخاصػػة بػػالطردقضػػاا  تن يػػذ األحكػػاـ كالقػػرارات القضػػااية المحضػػر ال تػػكلىي-
 مرج  سابؽ.المتضمف تنظيـ مينة المحضر القضاا ،  =97/79/977المؤرخ ف   :7/=7

(2)
يػػو: حمػػدم باشػػا ، أشػػار إل7@@8/>7/>8الصػػادر عػػف غرفػػة الجػػن  كالمخال ػػات بالمحكمػػة العميػػا بتػػاريخ  ?;;قػػرار رقػػـ -

 .8:. كال اصؿ خمار، المرج  السابؽ، ص:@عمر، حماية الممكية العقارية الخاصة، المرج  السابؽ، 
(3)

، شػػار إليػػو: احسػػف <@@88/8/>7الصػػادر عػػف غرفػػة الجػػن  كالمخال ػػات بالمحكمػػة العميػػا بتػػاريخ  ::=9>8قػػرار رقػػـ -
 .7?8، ص>977منشكرات بيرت ، الجزاار، بكسقيعة، قانكف العقكبات ف  ضك  الممارسة القضااية، 
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 المـدوض، الطـرف بتوصـيب توفيـذه يـتمو  قضـاحض قـرارأو  حكـم هواك يكون نأ يوبغض العقارية
 ...".التعدي فض استمرارهو  العقار الحت ل يديد من المتلم يعودو 

 عمػػى التعػػدم جنحػػة لقيػػاـ يشػػترط  أنػػو القػػرار ىػػذا حيثيػػات خػػبلؿ مػػف كػػذلؾ فيسػػتخمص
 الحكػـ صػدكر بعػد عميػو سػتيبل االك  العقػار شهؿإلى  جديد مف المعتدم عكدة العقارية الممكية
بحضػػػكر محضػػػر  العقػػػار فػػػ  المػػػدن  الطػػػرؼ تنصػػػيب مػػػ  ضػػػركرة تن يػػػذه،ك  لئلخػػػبل  الرامػػػ 
 التن يذ. ا اتب جر  القياـ خبلؿ مف يتـ اإلجرا  ىذاك  ،قضاا 
 ضػػركرةإلػػى  إضػػافة -الهابيػػة العقاريػػة الممكيػػة عمػػى التعػػدم جنحػػة يشػػترط أيضػػا لقيػػاـك 

 إجػػػرا ات مباشػػػرةك  بػػػالطرد يقضػػػ  مميػػػكر بالصػػػيهة التن يذيػػػة إدارم قػػػرارأك  حكػػػـ استصػػػدار
 شػػهؿإلػػى  جديػػد مػػف المعتػػدم يعػػكد أف -مػػف قبػػؿ إدارة الهابػػات المعتػػدم ضػػد التن يػػذك  التبميػػ 

 خرل.أ مرة الهابية العقارية ؾمبلاأل
 بػػؿ مػػرة، ألكؿ تقػػـك ال الهابيػػة العقاريػػة الممكيػػة عمػػى التعػػدم ف جنحػػةممػػا سػػبؽ يتضػػ  أ

 عميػػو المعاقػػب الجػػـر ألف نظرنػػا، فػػ  مستسػػاغ غيػػر مػػرأ ىػػذاك  خػػرل،أ مػػرة تكرارىػػا مػػف بػػد ال
 فيػك تكػراره مػاأ نكنػا،قا المقػررة العقكبػة لتسػميط كاحػدة مػرة ارتكابػو يك ػ  نكعػو كاف ميما قانكنا
 العقكبة. فيو تتضاعؼ مشددا ظرفا يعتبر الذم العكد قبيؿ مف

 ثالثا/العقوبة المقررة ليوحة التعدي عمى الممكية العقارية الغابية:
لقػػػد رتػػػب المشػػػرع عمػػػى ارتكػػػاب جنحػػػة التعػػػدم عمػػػى الممكيػػػة العقاريػػػة صػػػكريتيف مػػػف  

يمػة بكصػ يا العػادم أيػف قػرر عقكبػة الحػبس ى كىػ  حالػة ارتكػاب الجر األكلػالعقكبػة، الصػكرة 
دج، كالصػكرة الثانيػة  7777>دج إلػى  97777سنكات كغرامة ماليػة مػف  >7سنة إلى  8مف 

سػنة إلػى  79يػف ترت ػ  العقكبػة لتصػب  مػف اقتراف الجنحة بتحد الظػركؼ المشػدة، أكى  حالة 
 . (1)دج 877777دج إلى  97777سنكات، كغرامة مالية مف  87

 العقكبػة المشػرع جعػؿ فقػد جنحػة، ىػ  العقاريػة الممكيػة عمى التعدم جريمة أف اراعتببك 
 لمعقكبػة بالنسػبة قصػى،أ كحػد سػنكات >7إلػى  دنػى،أ كحػد سػنة 78 بيف تتراكح لمحرية السالبة

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.الجزاارم مف قانكف العقكبات =?:انظر نص المادة -
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 اقصػى، كحػد دج 7777>إلػى  دنػى،أ كحػد دج 97777 بيف تتراكح المشرع جعميا فقد المالية
 .(1)قضاايا مسبكؽ غير كاف إذا الجان  عمى المخ  ة الظركؼ تطبيؽ إمكانية م 

 العقكبػػات قػػانكف مػػف =?: المػػادة مػػف ىاألكلػػ ال قػػرة فػػ  الجزااػػرم المشػػرع نػػاكؿت فأ بعػػد
 التشػػديد، ظػػركؼ الثانيػة ال قػػرة فػػ  تنػاكؿ العقاريػػة، الممكيػة عمػػى التعػػدم جريمػة عناصػػر عمػى

 .(*)السبلح حمؿ ال اعميف، تعدد الكسر، ،التسمؽ العنؼ،أك  التيديد الميؿ، ف : حددىا الت ك 
فك   تضػاؼ ظػركؼ فيػ  المػادة، فػ  ذكرىػا الػكارد المصػطمحات يكض  لـ المشرع كاف ا 
 .(2)الجزاا  كص يا مف تهير أف دكف العقكبة تشديد عمى تعمؿك  الجريمة عناصرإلى 

 عمػػى التعػػدم بجنحػػة اقترنػػت إذا التػػ ك  المشػػددة الظػػركؼ مػػف جممػػة عمػػى المشػػرع فػػنص
 79إلػػى  لتصػػؿ سػػنة 78 مػػف الحػػبس عقكبػػة فترت ػػ  ؼ،عتضػػا العقكبػػة فػػ ف العقاريػػة، الممكيػػة
 قصى.أ كحد سنكات 87إلى  سنكات >7 مفك  دنى،أ كحد سنتيف
 جيػة مػف الطمتنينػةك  األمػف تػكفير كػذلؾك  جيػة، مػف الجنػاة ردع العقكبة تشديد مف يرادك 
 .(3)ألفرادا ن سأ ف  خكؼك  ىم  مف الظركؼ ىذه تكفره لما أخرل

 لجريمػػػة قانكنػػػا المقػػػررة العقكبػػػة يسػػػتبدؿ أف لمقاضػػػ  يمكػػػف ال أنػػػوكتجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى 
 لمعقكبػػة االقصػػى الحػػد ألف العػػاـ، الن ػػ  لصػػال  العمػػؿ بعقكبػػة العقاريػػة الممكيػػة عمػػى التعػػدم
 :7 لمعقكبػػػػػة االقصػػػػػى الحػػػػػد يتجػػػػػاكز أال اشػػػػػترط المشػػػػػرعك  سػػػػػنكات، >7 ىػػػػػك قانكنػػػػػا المقػػػػػررة
 .(4)سنكات

 مػػػبلؾاأل عمػػػى لممعتػػػديف ردعيػػػة حمايػػػة كضػػػ  ألجػػػؿك  المشػػػرع بػػػتف القػػػكؿ يمكػػػف كعميػػػو
 دكف العقػػارات مػػف معينػػا نكعػػا يحػػدد لػػـ فيػػك صػػكره، بكافػػة عمييػػا التعػػدم فعػػؿ جػػـر العقاريػػة،

                                                           
(1)

 .، مرج  سابؽالجزاارم مف قانكف العقكبات ;مكرر  :>أنظر نص المادة -
(*)
مػػف قػػانكف العقكبػػات ىػػ  ن ػػس الظػػركؼ المشػػددة  9/=?:تعتبػػر الظػػركؼ المشػػددة كالمنصػػكص عمييػػا بمكجػػب المػػادة -

اـ، كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػ  جريمػػة السػػرقة المكصػػكفة، كالتػػ  تقتػػرف بػػتكثر مػػف ظػػرفيف مشػػدديف، أنظػػر نػػص المػػادة ألغمػػب الجػػرا
مف قانكف العقكبات، مرج  سابؽ. :>:

(2)
 .9:ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ، ص-

(3)
 .>>:لعشاش محمد، المرج  السابؽ، ص -

(4)
 مرج  سابؽ. الجزاارم، اتمف قانكف العقكب :7فقرة  8مكرر >7انظر نص المادة -
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 المبنيػػة، غيػػرأك  المبنيػػة سػػكا  العقػػارات أنػػكاع لكػػؿ شػػامبل المػػادة نػػص يكػػكف بالتػػال ك  غيرىػػا،
 الصناعية.أك  ال بلحيةأك  الحضرية سكا 

 يكػكف التعػدم، أشػكاؿ مػف لمكثير اليكم  شبو تعرضيا بسببك  الهابيةالعقارية  مبلؾفاأل
 ليا. ناجعة ردعية حماية يبسط الذم العاـ اإلطار العقكبات قانكف مف =?: المادة نص

 الفرع الثاوض:
 يريمة تخريب المحصوالت الغابية

 الجزااػػػرم القػػػانكف عمييػػػا يعاقػػػب التػػػ  فعػػػاؿاأل مػػػف المحصػػػكالت تخريػػػب جريمػػػة تعتبػػػر
 الزراعيػػػة بالمحصػػػكالت تمحقػػػو الػػػذم ال تػػػاؾ الضػػػرر بسػػػبب ذلػػػؾك  العقكبػػػات، قػػػانكف بمكجػػػب

   عامة. بص ة البياةك  الحيكافك  اإلنساف منو يست يد طبيعية ثركة تمثؿ الت  االغراسك 
 جنحػػػة عتبػػػرهاك  المحصػػػكالت تخريػػػب المتضػػػمف ال عػػػؿ ىػػػذا الجزااػػػرم المشػػػرع جػػػـر لقػػػدو
 العقكبات. قانكف مف :8; المادة نص بمكجب ذلؾك  القانكف عمييا يعاقب
 العقكبػة ثػـ )أوال(الجريمػة ىػذه ركػافأ إبػرازإلػى  -القػانكن  نػص عرض بعد – سنتطرؽك 
 )ثاويا(. ليا القانكف قررىا الت 

 محصوالت خرب من كل عمػى:" العقكبات قانكف مف :8; المادة تنص القاوووض: الوص
 خمــسإلــى  ســوتين مــن بــالحبس يعاقــب اإلوســان بعمــلأو  طبيعيــا ومــت راسأغــأو  احمــةق

(1)دج 0111إلى  211 من رامةوبغ سووات
. 

 الحقوق من أكثرأو  حق من بالحرمان ذلك ىمع ع وة الياوض ىمع يحكم أن وييوز

 ".اإلقامة من وبالموع القاوون ذاه من 14 المادة فض الواردة
 خريب المحصوالت الغابية:أوال/ أركان يريمة ت

   أركاف، سنتناكليا تباعا: ثبلثةف تتكافر جريمة تخريب المحصكالت الهابية مف أ البد لقياـ 

                                                           
(1)

مكػرر مػف  <=;دج كحد اقصى، أنظر نص المػادة  97777دج كحد ادنى إلى  87777ترف  قيمة الهرامة إلى ما بيف -
 ، مرج  سابؽ.الجزاارم قانكف العقكبات
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 االستفادة تعطيل وهشأ من ما كل بالتخريب يقصد التخريب: هوو  المادي علفال :0أوال/
 .(1)بالشضد
 ،المحصػػػػػكالتتخريػػػػػب  جريمػػػػػة ىػػػػػذه لقيػػػػػاـ المػػػػػادم الػػػػػركف فػػػػػ  التخريػػػػػب فعػػػػػؿ يتمثػػػػػؿك 

فسادك  إتبلؼىك  بو المقصكدك   .النباتاتك  األغراسك  المحصكالت ا 
أك  غصػػانياأ مػػف كسػػرىاأك  يػػااقتبلعأك  الشػػجيراتأك  شػػجاراأل بقطػػ  التخريػػب يكػػكفك 
لحاؽك  إىبلكيا بهرض تقشيرىا  .(2)بمالكياأك  بيا الضرر ا 

 شػػكميا تهييػػرك  الهابيػػة شػػجاراأل إتػػبلؼ نوشػػت مػػف مػػادم عمػػؿ بكػػؿ يكػػكف التخريػػب ف عػػؿ
 المركبػػػػػػاتك  كالمناشػػػػػػير أخػػػػػػرل آالت اسػػػػػػتعماؿبأك  يػػػػػػدكيا التخريػػػػػػب كػػػػػػاف سػػػػػػكا  طبيعتيػػػػػػا،ك 
 غيرىا.ك  الجرافاتك 

 مػف :8; المػادة نػص بمكجب عميو المنصكص التخريب فعؿ بيف الت رقة مف ىنا بد الك 
 المػػػادة نػػػص بمكجػػػب عميػػػو المنصػػػكص التخريػػػب فعػػػؿك  كجنحػػػة، المصػػػنؼك  العقكبػػػات قػػػانكف
 مػػكادك  ألهػاـ اسػػتعماؿب يكػكف خيػػراأل ىػذا فأ إذ كجنايػػة، المصػنؼك  العقكبػػات قػانكف مػف 78;

 الهابية.العقارية  مبلؾباأل فتكاك  خطرا شدأ يككف ال عؿ ىذا اف كيداألك  مت جرة،
العنصر الثان  لقياـ ىذه الجرااـ  أغراس قاحمة:أو  أن يقع التخريب عمى محصوالت 2أوال/

 أغراس قاامة كمتصمة باألرض.أك  عمى محصكالتىك كقكع فعؿ التخريب 
 مػف نػكعيف بالذكر خصصت نجدىا العقكبات قانكف مف :8; المادة نصإلى  بالرجكعك 
 المحصكالت.ك  األغراس ىماك  التخريب فعؿ عمييا يق  الت  األشيا 
 شػػػجيراتك  زركع مػػػف بجػػػذكرىا، ضاألر  فػػػ  المتتصػػػمة النباتػػػات كػػػؿ بػػػاألغراس يقصػػػدك 
 نتػاج فيػ  المحصػكالت أمػا ،(3)بطبيعتيا عقارات تعتبر في  مثمرة، غيرأك  مرةمث كانت سكا 
 ثمار. مف تعطيو ماك  شجاراألك  غراساأل

                                                           
(1)

 .:?معكض عبد التكاب، المرج  السابؽ، ص-
(2)

 .;88ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 .97اؽ السنيكرم، المرج  السابؽ، ص عبد الرز -
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 المػادة نػص فأ نجػد التخريػب، عمييػا يقػ  الت  المحصكالت كنكع عددك  كـإلى  بالنسبةك 
 ـتقػك  تالمحصػكال تخريػب جنحػة فبػت نقػكؿ يجعمنا ما ذلؾ، حددي لـ العقكبات قانكف مف :8;

 كانػػت لػػكك  كػػذلؾك  يسػػيرة،ك  قميمػػة اإلتػػبلؼك  التخريػػب محػػؿ غػػراساألك  المحصػػكالت كانػػت لػػكك 
 ىمية.أك  قيمة ذم ليت المحصكالتك  غراساأل أنكاع

تػػػبلؼك  تخريػػػب عمػػػى الردعيػػػة الحمايػػػة يبسػػػط لػػػـ الجزااػػػرم المشػػػرع أف كمػػػا  األغػػػراس ا 
 لمخػكاص التابعة العقارية مبلؾاأل ف  تككف الت ك  فقط  اإلنساف ب عؿ تنمك الت  المحصكالتك 
 طبيعيا. تنك الت  النباتاتك  غراساأل يضاأ الحماية شممت بؿ الخصكص، عمى ال بلحيةك 

، فيػػك كاضػػ  المشػػرع قصػػد أف مػػف قػػانكف العقكبػػات نجػػد :8;فمػػف خػػبلؿ نػػص المػػادة 
 انيػػأ اعتبػػارب الهابيػػة، المحصػػكالتك  غػػراساألك  الشػػجيراتك  شػػجاراأل أنػػكاع كػػؿإلػػى ينصػػرؼ 

غػراس التػ  يهرسػػيا األك  النباتػاتك  إلػى كػؿ االشػجار كػذلؾك  اإلنسػاف، تػدخؿ دكف طبيعيػا تنمػك
راضػ  ال يممكيػا يهرسػيا فػكؽ أاإلنساف فكؽ أرض يممكيا كاألراض  ال بلحية،  أك تمػؾ التػ  

 كما ىك الحاؿ بالنسبة لمشجيرات الت  تهرس ب عؿ عمميات التشجير.
فك  فالمشػػرع  فأ إال الهابيػػة، النباتػػاتك  غػػراساأل تخريػػب جريمػػة عمػػى صػػراحة يػػنص لػػـ ا 

 غػػراساألإلػػى  اإلشػػارة عنػػد العقكبػػات، قػػانكف مػػف :8; المػػادة خػػبلؿ مػػف ضػػمنا ؼشػػيست ذلػػؾ
 ليا. ساسيةاأل البياة الهابية العقارات تككف ةخير األ ىذه طبيعيا، تنمك الت  المحصكالتك 

  :/ أن تكون المحصوالت واالغراس ممكا لمغير0أوال
ن  ة ممكا لمجاخير تككف ىذه األ جريمة تخريب المحصكالت كاألغراس أالبد لقياـ ال

نما مممؾ لمهير، كمعنى ذلؾ أ نو متى كانت ىذه االغراس كالمحصكالت غرست مف قبؿ كا 
 .(*)الشخص فيحؽ لو إتبلفيا كتخريبيا ما لـ يمحؽ التخريب كالتبلؼ ضررا بالهير

                                                           
(*)
كتف  غراس كالمحصكالت الت  ى  ممؾ لو، م  مراعاة مبدأ عدـ التعسؼ ف  استعماؿ الحؽ،يحؽ لمشخص تخريب األ-

يككف القصد مف كرا  التخريب إلحاؽ ضرر بالهير، أك لمحصكؿ عمى فاادة يسيرة أك غير مشركعة، انظر نص المادة 
ف المدن  الجزاارم، مرج  سابؽ.مكرر مف القانك  ;89
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 المحصػػػكالتك  األغػػػراس عمػػػى تشػػػتمؿ التػػػ  ضر األ صػػػاحب بػػػيف نػػػزاع بكجػػػكد عبػػػرة الك 
 تحػت دامػت مػا كػاف، مبػرر مأ تحػت غػراساألك  المحصػكالت ىذه تخريب يمكف ال إذ الهير،ك 

 .(1)زرعياأك  هرسياب قاـ الذم الشخص حيازة
 ممػػؾ فيػػ  أغػػراس،ك  محصػػكالت مػػف تشػػتممو مػػاك  الهابيػػة العقاريػػة مػػبلؾاأل بخصػػكصو

 مػػػبلؾاأل ىػػػذه عمػػػى فالتعػػػدم ثػػػـ مػػػفك  ،(2)بينػػػا أفك  بؽسػػػ كمػػػا مدكلػػػةالعمكميػػػة ل مػػػبلؾاأل مػػػف
 تخريػػب جنحػػةمػػف ثػػـ يشػػكؿ ىػػذا ال عػػؿ ك  الهيػػر، أمػػبلؾ عمػػى تعػػديا يعتبػػر اإلتػػبلؼك  بالتخريػػب

  قاامة.ال غراساألك  المحصكالت
 ثاويا/ العقوبة المقررة ليريمة تخريب المحصوالت الغابية:

ف المشػرع جعػؿ عقكبػة جريمػة نجد أمف قانكف العقكبات  :8;مادة بالرجكع إلى نص ال 
دج إلػػى  77>مػف تتػراكح سػنكات، كغرامػة ماليػة  >7سػنتيف إلػى  79تخريػب المحصػكالت مػف 

 دج.8777
 المحصػػػكالت عػػػددك  قيمػػػة مػػػ  تتماشػػػى أف ضك ر الم ػػػ كػػػاف العقكبػػػة ىػػػذه أف نػػػرل نحػػػفك 

 خريػػػبالت محػػػؿ المحصػػػكالتك  النباتػػػاتك  الشػػجيرات عػػػدد زاد فكممػػػا التخريػػػب، محػػػؿ غػػراساألك 
 مػػف غصػػف بػػ تبلؼ يقػػـك الػػذم الشػػخص يعاقػػب فأ يعقػػؿ ال إذ ،شػػددتك  العقكبػػة زادت كممػػا

 النبػػػػػات ماػػػػػات تمػػػػػؼأك  خػػػػػرب أف عمػػػػػى تسػػػػػمط التػػػػػ  العقكبػػػػػة بػػػػػن س بسػػػػػيطة نبتػػػػػةأك  شػػػػػجرة
نتيجػػة ال عػػؿ ك  االغػػراس، باعتبػػار أف تقػػدير العقكبػػة البػػد أف يراعػػى فيػػو جسػػامةك  المحاصػػيؿك 

   .المرتكب
 مػػػػػف دنػػػػػىاأل الحػػػػػد يحػػػػػدد لػػػػػـالجزااػػػػػرم  المشػػػػػرع فػػػػػ ف إليػػػػػو اإلشػػػػػارة سػػػػػبقت كمػػػػػاك  لكػػػػػف
 تخصيص. بدكف عامة العقكبة كانت ثـ مفك  التخريب، محؿ األغراسك  المحصكالت

                                                           
(1)

 .>88ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ، ص-
(2)

المتضػػػمف  7:/7@مػػػف القػػػانكف  >8، مرجػػػ  سػػػابؽ، كالمػػػادة =@@8مػػػف دسػػػتكر الجزااػػػر لسػػػنة  ?8راجػػػ  نػػػص المػػػادة -
 األمبلؾ الكطنية، مرج  سابؽ.
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المقررة بمكجب نػص  صميةاأل العقكبةإلى  باإلضافة الجان  عمى يحكـ أف كيمكف أيضا
 قػػؿاأل عمػػى حػػؽ مػػف بحرمانػػو ، الهرامػػةك  الحػػبس ىػػ  التػػ ك  مػػف قػػانكف العقكبػػات :8;المػػادة 

 .(*)العقكبات قانكف مف ;8 المادة بمكجب جا ت الت  الحقكؽ مف
 بديمػػة كعقكبػػة تطبيقيػػا يمكػػف ال العػػاـ الن ػػ  لصػػال  العمػػؿ عقكبػػة أف تجػػدر اإلشػػارة إلػػى

 االقصػى الحػد جعؿ المشرع فأ اعتبارب المحصكالت، تخريب جريمة ف  صميةعف العقكبة األ
 .(1)سنكات :7 مف كثرأ قانكنا المقررة لمعقكبة

 الفرع الثالث:
 الغابية م كيريمة تخريب الحرق غير العمدي لأل

 الجزااػػػرم القػػػانكف عمييػػػا يعاقػػػب التػػػ  األفعػػػاؿ مػػػف العمػػػدم غيػػػر الحػػػرؽ جريمػػػة تعتبػػػر
 الهابيػػػة بػػػالثركة النيػػػراف تمحقػػػو الػػػذم الجسػػػيـ الضػػػرر بسػػػبب ذلػػػؾك  العقكبػػػات، قػػػانكف بمكجػػػب
   اإلنساف. حتىك  الحيكافك  النباتك  رضاأل فييا بما امشتمبلتي بجمي 
 اعتبػرهك  قصد دكف الهير ممتمكات حرؽ المتضمف ال عؿ ىذا الجزاارم المشرع جـر لقدو
 العقكبات. قانكف مف مكرر >7; المادة نص بمكجب ذلؾك  القانكف عمييا يعاقب جنحة

 العقكبػة ثػـ )أوال(مػةالجري ىػذه ركػافأ إبػرازإلػى  -القػانكن  نػص عرض بعد – سنتطرؽك 
 )ثاويا(. ليا القانكف قررىا الت 

إلـى  أشـلر سـتة مـن بـالحبس يعاقـب عمػى: مكػرر >7; المػادة تػنص :القاوووض الوص
 حريـق فـض قصـد بغيـر تسـبب مـن لكـ دج 210111إلـى  10.000 مـن وبغرامـة سووات ث ث

                                                           
(*)
ة التػػػ  حػػػددت الحقػػػكؽ المدنيػػػة خيػػػر ، ىػػػذه األ8مكػػػرر  @7مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات عمػػػى نػػػص المػػػادة  ;8أحالػػػت المػػػادة -

قصا  مف جمي  المناصب أك الكظػااؼ العامػة ، الحرمػاف مػف عزؿ أك اإلالكالسياسية الت  ممف الممكف الحرماف منيا كى : 
 سمحة، عدـ االىميةشاىدا، الحرماف مف الحؽ مف حمؿ األا أك ىمية ألف يككف محم ا مساعدكالترش ، عدـ األ االنتخابحؽ 

.كميا أك بعضيا الكاليةحقكؽ  سقكطالف يككف كصيا أك قيما، 
(1)

 مف قانكف العقكبات الجزاارم، مرج  سابؽ. :7فقرة  8كررم >7أنظر نص المادة -
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أو  هاوتباهـ عدمأو  هاحتياط عدمأو  رعووته عن وشأ ذلك نكاو  الغير أموال إت فإلى  أدى
 .(1)"الوظم مراعاة عدمأو  إهماله

 الغابية دون قصد: م كأوال/ أركان يريمة حرق اأ
أركػػاف،  :7الهابيػػة أف تتػػكافر  العقاريػػة مػػبلؾالبػػد لقيػػاـ جريمػػة الحػػرؽ غيػػر العمػػدم لؤل 

 سنتناكليا تباعا:
 بيف بحرية ىاانتشار ك  النار اشتعاؿ الهاب  بالحريؽ يقصد :الغابض الحريق حصول /0 أوال
 الكسيمة كانت ميما ذلؾك  ،(2)اليابسة الطحالب أكداسك  األعشابك  األدغاؿك  شجاراأل

 سريعة المكاد بعضأك  السجاار رم أك  الثقاب كتعكاد ،شتعاؿاال ف  المتسببة المستعممة
 غيرىا.ك  المبيداتأك  العطكر كقاركرات االلتياب
 رغػػـ فيػػو، (*)الشػػركع مجػػرد عمػػى يعاقػب ال القػػانكف فأ إذ تامػػا، شػػتعاؿاال يكػػكف فأ البػدك 

 أف اعتبػػارب ،(3)العمميػػة الناحيػػة مػػف متصػػكر غيػػر العمػػدم غيػػر الحػػرؽ جريمػػة فػػ  الشػػركع أف
 مقدمات.ك  شركع فييا ليس فكريةك  سريعة شتعاؿاال عممية
لقياـ جريمة الحرؽ غير العمدم  / أن يكون الشضد محل الحرق ممموكا لمغير:2أوال 
نما مممؾ لمهير، المحركقة ممكا لمجا مكاؿتككف األ يجب أال الهابية العقارية ؾمبللؤل ن  كا 

لو إضراـ النار فييا  المحركقة ممكا لمشخص فيحؽ مكاؿنو متى كانت األكمعنى ذلؾ أ
تبلفيا كي  لسنة أ انتشارؽ، كر ضرار جرا  الحم  مراعاة ما قد يصيب الهير مف أ ما شا ،كا 

                                                           
(1)

المتضمف تعديؿ قػانكف العقكبػات، جريػدة رسػمية  9?@79/8/:8المؤرخ ف   ;9/7?أضيقت ىذه المادة بمكجب القانكف -
 .9?@8، لسنة <7عدد 

(2)
 .7=عم  عبد اهلل الشيرم، المرج  السابؽ، ص-

(*)
يعتبر الشركع ف  ارتكاب الجريمة كؿ المحاكالت كاألفعاؿ الت  ال لبس فييا كالت  تؤدم كتسيؿ الكصػكؿ إلػى االرتكػاب -

، كالشػػركع فػػ  جريمػػة الحػػرؽ العمػػدم لؤلمػػبلؾ الهابيػػة باعتبارىػػا جنحػػة ال يعاقػػب عميػػو القػػانكف  إال بمكجػػب نػػص التػػاـ لمجػػـر
مف قانكف العقكبات الجزاارم، مرج  سابؽ. 8:صري ، انظر نص المادة 

(3)
 .?<ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ، ص-
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ة يمكف أف خير دخنة كالركاا ، ىذه األالضرر الناتج عف تصاعد األأك  ،الميب ف  ممؾ الهير
 .(*)ؿ عنيا طبقا لمقانكفيست

 بػيف ي ػرؽ لػـ المشػرع أف العقكبػات قانكف مف مكرر >7; المادة نص بمكجب المبلحظك 
 ،لػو المقػررة العقكبػة حيػث مػف الك  ال عػؿ ـتجػري حيػث مػف ال الجريمػة ىػذه فػ  المنقػكؿك  العقار
 العقػػارات يطػػاؿ الػػذم العمػػدم غيػػر الحػػرؽ فأ اعتبػػارب المجػػاؿ، ىػػذا فػػ  الت رقػػة ميػػةأى رغػػـ

 لمدكلة.أك  لؤلشخاص مممككة سكا  خرلأ منقكالت يطاؿ الذم كالحرؽ ليس مثبل، الهابية
 أمػبلؾ عمػى كاقعػا يعتبػر الهابيػة، مػبلؾاأل يطػاؿ الػذم العمػدم غيػر الحرؽ ف ف عمكماك 
 منقػػكالت عمػػى تشػػتمؿ الهابيػػة مػػبلؾاأل فػػ ف بالطبيعػػةك  عمكميػػة. ؿأمػػكا الهابػػات اعتبػػارب الهيػػر

 ليا. ردعيا حماايا إطارا العقكبات قانكف مف مكرر >7; المادة نص يجعؿ ما عقارات،ك 
ـــة بســـبب الحـــرق يكـــون أن /0 اوال  لقيػػػاـ الجزااػػػرم المشػػػرع اشػػػترط اإلهمـــال:و  الرعوو
 نتبػػاهاال عػػدـك  الرعكنػػةإلػػى  مرجعػػو ؽالحػػر  يكػػكف أف الهيػػر، لممػػؾ العمػػدم غيػػر الحػػرؽ جريمػػة

 عػػف الهابيػة مػػبلؾلؤل العمػدم غيػر الحػػرؽ جريمػة زيػػيم مػا ىػذاو ،(1)الػػنظـ مراعػاةك  حتيػاطاالك 
 إحػػداثإلػى  اإلرادة اتجػاهك  اإلدراؾ مناطيػػا يكػكف ةخيػر األ ىػذه ،(2)الهابيػػة مػبلؾاأل حػرؽ جنايػة
 ال عؿ. ىذا

 الهابػة، فػ  شػجاراألك  النباتػاتك  عشػبال أكػكاـ كسػط مشػتعؿ ثقػاب عػكد رم  ذلؾ مثاؿك 
 الػػذم لؤلشػػخاص بالنسػػبة سػػيما ،(3)النيػػراف بيػػا تكقػػد التػػ  المػػداخفك  فػػرافاأل تنظيػػؼ عػػدـأك 

 اشػػػتعاؿ يسػػػيؿ فأ شػػتنو مػػػف شػػ   كػػػؿك  كسػػػاخاألك  الػػردـك رمػػػ أك  الهابػػات، بػػػداخؿ يقطنػػكف

                                                           
(*)
كما يمييا مف القانكف المدن ، ككذلؾ ف  إطار  ;89يستؿ الشخص ف  إطار المسؤكلية التقصيرية طبقا لنص المادة -

مف القانكف المدن ، إذا تسبب ف  ضرر لمهير عند حرؽ أمبلكو سكا   8@=لمادة مضار الجكار غير المتلكفة طبقا لنص ا
عمدا أك بهير عمد.

(1)
 مكرر مف قانكف العقكبات، مرج  سابؽ. >7;أنظر نص المادة -

(2)
 مف ن س القانكف. =@:أنظر نص المادة -

(3)
 .7?ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ، ص-
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 ركػفأك  التػدخيف تمنػ  لتػ ا كاإلشػارات التنظيميػة المػكاا إلػى  حتكاـاال عدـ كذلؾك  ،(1)النيراف
 غيرىا.ك  اإللكتركنية جيزةاأل استعماؿأك  الهابية العقارية مبلؾاأل داخؿ السيارات

 الغابية: م كثاويا/ العقوبة المقررة ليريمة الحرق غير العمدي لأل
 الجزااػػرم ف المشػػرعمكػػرر مػػف قػػانكف العقكبػػات نجػػد أ >7;بػػالرجكع إلػػى نػػص المػػادة  

 :7شػػػير إلػػػى أ =7الهابيػػػة تتػػػراكح بػػػيف  مػػػبلؾلحػػػرؽ غيػػػر العمػػػدم لؤلجعػػػؿ عقكبػػػة جريمػػػة ا
 دج.97777دج إلى  87777سنكات، كغرامة مالية مف 

 كانػػت العقكبػػة ىػػذه أف نػػرل ف ننػػا المحصػػكالت تخريػػب لجريمػػة بالنسػػبة الشػػتف ىػػك كمػػاك 
 زادت فكممػػػا الحػػػرؽ، ب عػػػؿ تضػػػررت التػػػ  الهابيػػػة مػػػبلؾاأل حجػػػـ مػػػ  تتماشػػػى أف الم تػػػرض

 أف يعقػػؿ فػػبل ،كأشػػد كبػػرأ العقكبػػة كانػػت المحركقػػة النباتػػاتك  الشػػجيرات عػػددك  رضاأل حةمسػػا
 عقكبػػة بػػن س صػػهيرة رقعػػة إحػػراؽ فػػ  واحتياطػػ عػػدـك  برعكنتػػو يتسػػبب الػػذم الشػػخص يعاقػػب

   الهابية. مبلؾاأل مف يكتاراتعشرات ال إحراؽ ف  يتسبب الذم الشخص
 التػ  الهابيػة لممسػاحات دنػىاأل الحد يحدد ـل المشرع ف ف إليو اإلشارة سبقت كماك  كلكف
 اتسػػػ  سػػػكا  شػػػامبلك  عامػػػا العقػػػاب  الػػػنص جػػػا  ثػػػـ مػػػفك  العمػػػدم، غيػػػر الحػػػرؽ مػػػف تتضػػػرر
 محدكدة. مساحةك  رقعة ف  تقمصأك  كبيرة مساحات شمؿك  الضرر

 نػػص بمكجػػب المقػػررة العقكبػػة الجػػن  قػػاض يسػػتبدؿ أف الممكػػف مػػف أنػػوإلػػى  اأخيػػر  نشػػير
 لمعقكبػة قصػىاأل الحػد أف اعتبارب ذلؾك  العاـ، الن  العمؿ لصال   بعقكبة رر،مك >7; المادة

 ال بيػػػا المنطػػكؽ العقكبػػة كانػػت إذا سػػيما خػػػرل،األ الشػػركط تػػكافر مػػ  سػػنكات :7 يتجػػاكز ال
 إجػػػرا ا العػػػاـ ن ػػػ لا لصػػػال  العمػػػؿ عقكبػػػة تطبيػػػؽ يكػػػكف بالتػػػال ك  ،(*)كاحػػػدة سػػػنة مػػػدة تتجػػػاكز
 إشػػراؼ تحػػت اليكميػػة العمػػؿ سػػاعات تحػػدد أف بشػػرط الهابيػػة، لعقاريػػةا مػػبلؾلؤل خادمػػاك  ىادفػا

 فػػػ أك  النباتػػػاتك  شػػػجاراأل حمايػػػةك  تنظي يػػػا جػػػؿأ مػػػف الهابػػػات فػػػ  كالعمػػػؿ الهابػػػات، مديريػػػة
 التشجير. عماؿأ

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?نكف مف القا ;9أنظر نص المادة -
(*)
 :7ال تتجاكز العقكبة المقررة قانكنا ألصال  العاـ،  لعمؿتطبيؽ عقكبة ا ألجؿمف بيف الشركط الت  كضعيا المشرع -

مف قانكف العقكبات، مرج  سابؽ. 8مكرر >7سنكات كأال تتجاكز العقكبة المنطكؽ بيا سنة كاحدة، انظر نص المادة 



 انغابية انعقارية هكيةهمن انعالجيةاحلماية    انباب انثاني 
 

227 

 المطمب الثاوض:

 الغابية فض قاوون العقوبات م كالمخالفات المرتكبة ضد اأ

 جنايػػػات انيػػػأ عمػػػى المصػػػن ةك  الهابيػػػة العقاريػػػة مبلؾألبػػػا الماسػػػة الجػػػرااـإلػػػى  باإلضػػػافة
 مػػػف خطػػػكرة أقػػػؿ أخػػػرل جػػػرااـ عمػػػى العقكبػػػات قػػػانكف بمكجػػػب الجزااػػػرم المشػػػرع نػػػص جػػػن ،ك 

 مخال ات. نياأ عمى صن يا الت ك  سابقاتيا،
 كضػػعيا التػػ  الجػػرااـ مػػف خصكصػػا الهابيػػة المخال ػػاتك  عامػػة بصػػ ة المخال ػػات فتعتبػػر

 الجػػن ك  الجنايػػات مػػف خطػػكرة قػػؿأ فيػػ  الجػػن ،ك  الجنايػػات بعػػد لثالػػثا التصػػنيؼ فػػ  المشػػرع
 .(1)ليا المقررة العقكبة حيث مفأك  أثرىا حيث مف سكا 

 تخريػػب مخال ػػة ىػػ ك  كاحػػدة غابيػػة مخال ػػة تضػػمف نجػػده العقكبػػات قػػانكفإلػػى  بػػالرجكعك 
 بعػػد -تناكؿسػػن لػػذلؾك  العقكبػػات، قػػانكف مػػف ;;; المػػادة عمييػػا نصػػت التػػ ك  الهابيػػة شػػجاراأل

 العقكبػػة ثػػـ (اأول الفــرع) فػػ  الهابيػػة شػجاراأل إتػػبلؼ جريمػػة أركػاف -القػػانكن  الػػنص عػرض
 (.الثاوض الفرع) ف  الجريمة ليذه المقررة

 الفرع اأول: 
 يريمة إت ف االشيار

ــام 01 مــن "يعاقــب عمػػى: العقكبػػات قػػانكف مػػف ;;; المػػادة تػػنص :القــاوووض الــوص  أي
 من: كل (2)دج0111إلى  011 من بغرامةو  اأكثر عمى شلرينإلى  اأقل عمى

 لمغيـر ممموكـة أولـا عممـه مـع إله كلـا شـيرة قشرأو  قطعأو  خربأو  اقتمع من كل
 أولــا عممــه مـع خضــرادأو  واضـية بــذوراأو  حشـاحش قطــع مــن وكـل طعمــا أتمـف مــن وكـل

 .لمغير" ممموكة

                                                           
(1)

 2000مػف يػـك كاحػد عمػى األقػؿ إلػى شػيريف عمػى األكثػر كبهرامػة مػف ارتكػاب المخال ػات بػالحبس  يعاقب المشرع عمػى-
 مف قانكف العقكبات الجزاارم، مرج  سابؽ. >7ػ انظر نص المادة ج،د 20.000دج إلى 

(2)
 8ر مكػػر  <=;قصػى، أنظػػر نػػص المػػادة أدج كحػػد  777=8دنػػى إلػػى أدج كحػػد  777?ترفػ  قيمػػة الهرامػػة إلػػى مػػا بػيف -
 ن س القانكف.مف 
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 :الغابية شيارأركان يريمة تخريب اأ أوال/
   عػػؿال ىػػ ك  خاصػػة ركػػافأ ثبلثػػة تػػكافر مػػف بػػد ال الهابيػػة شػػجاراأل إتػػبلؼ يمػػةجر  لقيػػاـ

 األشػػػجار تكػػػكف فأك  ،شػػػجاراأل عمػػػى التخريػػػب كقػػػكع ثػػػـ التخريػػػب،ك  لئلتػػػبلؼ المػػػؤدم المػػػادم
 الجناا . القصد تكافر م  لمهير، مممككة
 محػػػػؿ يكػػػػكف أف ثػػػػـ (2أوال) التخريػػػػب محػػػػؿ ثػػػػـ (0 وال)أ التخريػػػػب فعػػػػؿإلػػػػى  سػػػػنطرؽك 

 (.4أوال) الجناا  القصد اأخير ك  (0أوال) الهابية مبلؾاأل ضمف مف لتخريبا
المقصكد ب عؿ التخريب كاإلتبلؼ بمكجب جناية أف ف بينا لقد سبؽ كأ  فعل التخريب: 0أوال/

ككذلؾ جنحة تخريب المحصكالت  مف قانكف العقكبات 78;الهابية المادة  مبلؾتخريب األ
ف ىذه الجريمة يككف التخريب فييا مختم ا ف العقكبات، إال أمف قانك  :8;ادة غراس المكاأل

 كردناه سابقا.أ نكعا ما عما
 ىػػػذهك  ،(1)التقشػػػيرك  القطػػػ ك  قػػػتبلعاال فػػػ  يتمثػػػؿ الجريمػػػة ليػػػذه المكػػػكف التخريػػػب ف عػػػؿ

 فأ نجػػػد :8;ك =@: المػػػادتيف بمكجػػػب عمييػػػا المنصػػػكص بالتخريػػػب مقارنتيػػػا عنػػػد األفعػػػاؿ
 الهابية. مبلؾاأل عمى التتثيرك  المستعممة المكاد حيث مف كرةخط أقؿ المادية األعماؿ
 عمػػىك  النبػات  الحػ  بالكػااف الضػرر إلحػاؽ القطػ ك  التقشػيرك  قػتبلعاال أعمػاؿ تسػتيدؼك 

 بجػذكرىا الشػجيراتك  شػجاراأل كاجتثػاث ،(2)بػاألرض المتتصػمة النباتػاتك  شػجاراأل الخصكص
أك  لحافيػػػػػػا تقشػػػػػػيرأك  ثمارىػػػػػػا،ك  قيػػػػػػاكراأ تنحيػػػػػػةك  شػػػػػػجاراأل أغصػػػػػػاف قطػػػػػػ أك  األرض، مػػػػػػف

   الهابية. مبلؾاأل تخريب مخال ة نياأ عمى تصنؼ األفعاؿ ىذه فكؿ غصانيا،أ

                                                           
(1)

 مف قانكف العقكبات الجزاارم، مرج  سابؽ. ;;;أنظر نص المادة -
(2)

 .897مرج  السابؽ، صلال اضؿ خمار، ا-
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الهابية  شجارلقد حدد المشرع الجزاارم محؿ مخال ة التخريب باأل / محل التخريب:2أوال
 يا.غاب كسا كالخضرا ، ككؿ ىذه المككنات تعتبر  (1)ككذلؾ الحشااش كالبذكر الناضجة

 اعتبػارب مالكيػا،ك  نكعيػا كاف ميما شجاراأل عمى نص إذ شامبل، جا  المادة ىذه فنص
األمػػبلؾ  تسػػت يد بالتػػال ك  كجػػدت، ينمػػاأ شػػجاراأل يحمػػ  شػػاممة نظػػرة ذك العقكبػػات قػػانكف فأ

 .(2)الحكـ ىذا مف ىاألكل بالدرجةالهابية 
فك  العقكبػػات قػػانكف مػػف ;;; المػػادة فػػنص  مػػاك  الهابيػػة شػػجاراأل عمػػى يػػنص لػػـ كػػاف ا 

 الهابيػػػة، شػػػجاراألإلػػػى  مباشػػػرة انصػػػرفت المشػػػرع نيػػػة أف إال نباتػػػات،ك  حشػػػااش مػػػف تحكييػػػا
 فأ القػكؿ يمكػف ثػـ مػفك  النباتػات،ك  شجاراألعمى  احتكا ا كثراأل البياة ى  الهابة فأ اعتبارب

 الخصكص. عمى الهابية شجاراألك  العمـك عمى شجاراأل تخريب جـر الجزاارم المشرع
 الحػد حػدد قػد المشػرع فأ نجػد العقكبػات، قػانكف مػف ;;; المػادة نػص خبلؿ مفك  كذلؾ

 الحػػػد يحػػػدد لػػػـ أنػػػو حػػػيف فػػػ  كاحػػػدة، شػػػجرة ىػػػ ك  التخريػػػبك  االتػػػبلؼ محػػػؿ شػػػجارلؤل دنػػػىاأل
 كثيػرا شػجاراأل عدد كاف إذا ما حالة ف  غمكضاك  لبس يثير النص ىذا يجعؿ ما ،(3)االقصى

 يرقػػى فأ البػػد بػػؿ مخال ػػة، مجػػرد ال عػػؿ ىػػذا اعتبػػارك  الػػنص اىػػذ إعمػػاؿ يمكػػف ال فينػػا جػػدا،
 الجن . مصاؼإلى  األقؿ عمى

 الحػػػد ال يحػػػدد لػػػـ إذ عامػػػا، جػػػا  فػػػالنص الناضػػػجة البػػػذكرك  الحشػػػااش بخصػػػكص أمػػػا
 .(4)القاض  لسمطة التقدير يرج  ىناك  التخريب، ل عؿ األقصى الك  دنىاأل

 يطػاؿ الػذم التخريػب ف عػؿ الناضػجة، البػذكرك  الحشػااش بخصػكص حتى نوبت نرل ىناك 
 مسػاحات عمػى يػتت  الػذم التخريػب فعػؿ مػ  يسػتكم ال الهابيػة، األراض  مف محدكدة مساحة

                                                           
(1)

البػػذكر الناضػػجة ىػػ  تمػػؾ التػػ  تسػػتخمص مػػف ثمػػار األشػػجار الهابيػػة عنػػد نضػػجيا، كليػػا أىميػػة بالهػػة سػػكا  باسػػتعماليا -
عػػادة غرسػػيا فػػ  عمميػػ ات التشػػجير، أك باعتبارىػػا غػػذا  لمحيكانػػات كالطيػػكر، أنظػػر فػػ  ذلػػؾ: عمػػ  محػػ  حػػيف كشػػتبلت كا 

 .<@التبلؿ، المرج  السابؽ، ص
(2)

 .7?نصر الديف ىنكن ، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 .898ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ، ص -
(4)

 .898المرج  ن سو، ص-
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 الحػاالت، بعػض فػ  شػجاراأل عػف تقػؿ ال بالهة ىميةأ ذات النباتات ىذه فأ اعتبارب شاسعة،
 لنباتات.ا مف النكع ىذا عمى تقتات حشراتك  حيكانات فييا الت  الهابات ف  سيما
أك  شجاراأل اقتبلعإف فعؿ  ا غابية:أم كوالحشاحش والبذور  شيارن تكون اأ/ أ0أوال

شخص داخؿ ممكيتو ال بو قاـ اقطعيا ال يعتبر عمبل مجرما ف  حد ذاتو، إذأك  تقشيرىا
إتبلفيا، ككذلؾ الشتف إذا اتمؼ أك  تقشيرىاأك  يممكيا الت  شجارألاو اقتبلعالعقارية ك
 ذكر يممكيا، فبل يعد ىذا ال عؿ جريمة.حشااش كب

 قطػ  عمػاؿأ فكقػكع ثػـ مػفك  ،(1)الهير ممكية عمى كقكعيا ىك االفعاؿ ىذه ـتجري فتساس
 ضػػػػمف تػػػػدخؿ التػػػػ  الحشػػػػااشك  الناضػػػػجة البػػػػذكر إتػػػػبلؼأك  شػػػػجاراأل اقػػػػتبلعأك  تقشػػػػيرأك 
 الجريمة. ىذه تقـك ثـ مفك  يهير، ممؾ عمى تعديا يعتبر الهابية، العقارية مبلؾاأل

تكافر القصد الجناا  الخاص كالمتمثؿ ف  لقياـ ىذه الجريمة يجب  / القصد اليواحض:4أوال 
كالحشااش كالبذكر مممككة لمهير،  شجارلؤل قتبلعاالأك  القط أك  ف محؿ التخريبعمـ بتال

ف الش   محؿ االتبلؼ ارتكب الشخص إحدل ىذه األفعاؿ المجرمة كىك يظف بتفمتى 
 مؾ لو، فينعدـ القصد الجناا ، كمف ثـ فبل تقكـ الجريمة.كالتخريب م
 كػافأك  غابيػة، مػبلؾأل تابعػة أخرل شجارأل مجاكرة أشجار يممؾ مثبل شخص كاف فمك

أك  باتبلفيػػا قػػاـ ثػػـ خاصػػة، أشػػجار بهػػرس قػػاـك  الهابيػػة مػػبلؾاأل بػػداخؿ يقطػػف الشػػخص ىػػذا
 ال عػؿ ىػذا يشػكؿ فػبل الهابية، شجارألاإلى  بذلؾ تعدلك  تقشيرىا،أك  تقميميا، جؿأ مف قطعيا
 أف يظػف كػاف الشػخص أف كػكف ،لديو الجناا  القصد النت ا  الهابية، شجاراأل تخريب جريمة

 لو. ممؾ كميا شجاراأل
 الفرع الثاوض:

 الغابية شيارالعقوبة المقررة ليريمة تخريب اأ
 بػػالرجكع إذ ، ػػةمخال بتنيػػا الهابيػػة البػػذكرك  الحشػػااشك  شػػجاراأل تخريػػب جريمػػة تكصػػؼ

 تتػػراكح بيػا الخاصػة العقكبػة جعػػؿ المشػرع أف نجػد العقكبػات قػػانكف مػف ;;; المػادة نػصإلػى 

                                                           
(1)

 رم، مرج  سابؽ.مف قانكف العقكبات الجزاا ;;;أنظر نص المادة -
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 777=8إلػى  دج 777? مػف ماليػة بهرامةك  االكثر، عمى شيريفإلى  االقؿ عمى أياـ 87 بيف
 العقكبتيف. ىاذيف ب حدلأك  دج،

 بالهرامػػػة مرفكقػػػة ريفشػػػيإلػػػى  ايػػػاـ 87 بػػػيف الحػػػبس بعقكبػػػة يحكػػػـ أف لمقاضػػػ  فيجػػػكز
 دكف العقػػػػػكبتيف ب حػػػػػدل يحكػػػػػـ فأ لػػػػػو يجػػػػػكز كمػػػػػا دج،777=8إلػػػػػى  دج 777? مػػػػػف الماليػػػػػة

 خرل.األ
 الهرامػةك  الحػبس عقكبػة عػف بديمػة تكػكف أف يمكػف العػاـ الن ػ  عقكبػة أفإلػى  ىنا نشيرك 
 ليػػػذه المقػػػررة العقكبػػػة أف اعتبػػػارب العقكبػػػات، قػػػانكف مػػػف ;;; المػػػادة نػػػص بمكجػػػب المقػػػررة
 .(1)سنكات :7إلى  تصؿ اف يمكف ال عمكما المخال اتك  المخال ة
 شػجرة تطػاؿ التػ  التقشػيرك  القطػ ك  قػتبلعاال ألعمػاؿ بالنسػبة ردعيػة العقكبػة ىذه تعتبرك 
 كبيػػرا عػػدد عمػػاؿاأل ىػػذه طالػػت إذا أمػػا البػػذكر،ك  الحشػػااش مػػف جػػدا قميمػػة مسػػاحاتأك  كاحػػدة
 الكبيػر لمضػرر نظػرا رادعػة تكػكف فأ يمكػف ال لعقكبػةا فيػذه النباتاتك  الحشااشك  شجاراأل مف
 الهابية. العقارية مبلؾاأل يمحؽ الت 

 الثانيػػة لممػػرة عمػػاؿاأل بيػػذه الجػػان  قػػاـ إذا مػػا حالػػة فػػ  العقكبػػة مضػػاع ة كػػذلؾ يمكػػف
 الك  رادعػة ليسػت العػكد حالػة فػ  المقػررة العقكبػة فتبقػى ذلػؾ رغػـك  لكػف ،(2)العكد لنظاـ تطبيقا
   الهابية. العقارية مبلؾاأل يمحؽ الذم الجسيـ الضرر عف تعبر

 الناضػجة البػذكرك  الحشػااشك  شػجاراأل تخريػب جريمة تصنيؼ فبت القكؿ يمكف غير أنو
 الشػجرة حػؽ فػ  اإلجحاؼ بعض فيو مخال ة بتنو العقكبات قانكف مف ;;; المادة لنص طبقا

 أنػػو شػػؾ ال ذلػػؾ فػػ ف كاحػػدة شػػجرة عمػػى التخريػػب كػػاف لػػكك  فحتػػى عمكمػػا، الهابيػػة مػػبلؾاألك 
 إتبلفيػػػػا فأ حػػػػيف فػػػػ  السػػػػنيف، لعشػػػػرات يػػػػدـك الشػػػػجرة نمػػػػك فأل جػػػػدا، خطيػػػػرك  مضػػػػر عمػػػػؿ

 .معدكدة ثكاف بعض ف  يتـ تخريبياك 

                                                           
(1)

 قانكف العقكبات الجزاارم، مرج  سابؽ.مف  8مكرر  >7أنظر نص المادة -
(2)

 .ن س القانكفمف  >;;انظر نص المادة -
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 المبحث الثاوض:
 قاوون الغاباتالغابية فض ظل  العقارية م كاليراحم الواقعة عمى اأ

بػػػات عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف الجػػػرااـ المتضػػػمف النظػػػاـ العػػػاـ لمها 89/;?لقػػػد نػػػص القػػػانكف 
، كصػػػػن يا إلػػػػى جػػػػن  كمخال ػػػػات بحسػػػػب طبيعتيػػػػا كدرجػػػػة (1)الهابيػػػػة مػػػػبلؾالكاقعػػػػة عمػػػػى األ

خطكرتيػػػا، كجعػػػؿ العقكبػػػة المقػػػررة ليػػػا تتػػػراكح بػػػيف شػػػيريف إلػػػى سػػػنة كاحػػػدة، باإلضػػػافة إلػػػى 
 الهرامات المالية كالت  تعتبر عقكبة أصمية ف  كثير مف الجرااـ.

 الػذمك  سسيما فػ  ال صػؿ الثػان  مػف البػاب السػاد 89/;? نكف الهاباتكبالرجكع إلى قا
جػػرااـ  ?7جػػرااـ صػػن يا بتنيػػا جػػن ، كنػػص عمػػى  >7حكػػاـ جناايػػة، نجػػده نػػص عمػػى أبعنػػكاف 
 نيا مخال ات.بتصن يا 

ـــب كعميػػػو سػػػنتطرؽ إلػػػى الجػػػن  المنصػػػكص عمييػػػا بمكجػػػب قػػػانكف الهابػػػات فػػػ  ) المطم
 (.)المطمب الثاوضييا بمكجب قانكف الهابات ف  ( ثـ المخال ات المنصكص عماالول

 المطمب االول:
 اليو  الموصوص عميلا بمويب قاوون الغابات

، كىػ : جنحػة (2)جػن  غابيػة >7لقد نص المشرع الجزاارم بمكجب قانكف الهابات عمػى 
بيػة، االه مػبلؾرض، جنحة البنا  ف  األاألقاامة عمى  أشجار، جنحة رف  شجارقط  كقم  األ

رض الهابية، جنحة ارتكاب المخال ات ف  المساحات المحمية، كسػنتناكؿ ىػذه األحة تعرية جن
 الجن  تباعا كاآلت : 

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  ??إلى  8<أنظر المكاد مف -
(2)

 .ن س القانكفمف  89/;?مف القانكف  ??، @<، <<، :<، 9<أنظر نص المكاد: -
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 الفرع االول:
 شياريوحة قطع وقمع اأ
التػ  تقػؿ داارتيػا عػف  شػجارقمػ  األأك  تتمثؿ ىذه الجريمة فػ  كػؿ فعػؿ يتمثػؿ فػ  قطػ 

ـ ىػػذا ال عػػؿ كجعػػؿ العقكبػػة المقػػررة لػػو ىػػ  سػػنتمتر كيبمػػ  عمكىػػا متػػرا كاحػػدا، فالمشػػرع جػػر  97
 .(1)دج777;دج إلى 9777الهرامة مف 

تقشػػػػيرىا أك  غصػػػػانياأكسػػػػرىا مػػػػف أك  يػػػػااقتبلعالشػػػػجيرات أك  شػػػػجاربقطػػػػ  األكيقصػػػػد 
لحػػػاؽ الضػػػرر بيػػػا أك  يػػػدكيا قػػػتبلعاالأك  ، سػػػكا  كػػػاف القطػػػ (2)بمالكيػػػاأك  بهػػػرض إىبلكيػػػا كا 

 كغيرىا.خرل كالمناشير أأم كسمة  استعماؿب
كالمبلحظ مف خبلؿ ما سبؽ أف العقكبة المقػررة ليػذه الجريمػة تتمثػؿ فػ  الهرامػة الماليػة 

ا أشػػجار إذا شػػمؿ  قػػتبلعاالأك  مػا يضػػ   عميػػا كصػػؼ المخال ػة، فػػ  حػػيف نجػػد أف فعػؿ القطػػ 
 عمػى الجػان  قؿ مف سنة ف ف الهرامة تضػاعؼ كيمكػف أف يحكػـأغرست منذ أك  نبتت طبيعيا
 مف شيريف إلى سنة، كىنا نجد كصؼ ال عؿ يصنؼ عمى أنو جنحة. بالحبس أيضا

الكبيػػػرة فػػػ  السػػف كالتػػػ  يتعػػػدل طكليػػػا المتػػػر  شػػػجارف المشػػػرع فػػػرؽ بػػيف األأفنجػػد ىنػػػا 
سػػنكات، فخػػص ىػػذه  >7سػػنتمتر كبػػيف الشػػجيرات ال تيػػة كالتػػ  لػػـ يتعػػدل عمرىػػا  97كقطرىػػا 

ة مػ  إمكانيػة الحكػـ بػالحبس، كذلػػؾ ة بحمايػة خاصػة مػف خػبلؿ مضػاع ة عقكبػػة الهرامػخيػر األ
 ألىمية ىذه الشجيرات عمى المدل المتكسط كالبعيد كثركة مستقبمية جديرة بالحماية. 

 الفرع الثاوض:
 واقعة عمى اأرض أشياريوحة رفع 
كنقميػػا مػػف مكانيػػا إلػػى  قػػتبلعاالأك  محػػؿ القطػػ  شػػجاركتتمثػػؿ ىػػذه الجريمػػة فػػ  رفػػ  األ

 .(3)مكاف آخر

                                                           
(1)

 قانكف العقكبات الجزاارم، مرج  سابؽ.مف  9<أنظر نص المادة -
(2)

 .;88ال اضؿ خمار، المرج  السابؽ، ص -
(3)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  :<أنظر نص المادة -
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فيمػا  منػو 9<مف قانكف الهابػات نجػدىا تحمينػا إلػى المػادة  :<ى نص المادة كبالرجكع إل
يخص العقكبة المقررة ليا، فقد جعؿ المشرع عقكبة ىذه الجريمة ى  ن س عقكبة جريمة قطػ  

دج، م  إمكانية الحكػـ بػالحبس مػف  777;دج إلى  9777، أم الهرامة مف شجاراأل اقتبلعك 
 شيريف إلى سنة.

ىػػك العقكبػػة السػػالبة الحريػػة كالمحػػددة بػػالحبس مػػف شػػيريف ىنػػا ر التسػػاؤؿ إال اف مػػا يثيػػ
أك  المقطكعػػػػة شػػػػجارإلػػػػى سػػػػنة، إذ تثيػػػػر إشػػػػكاال فيمػػػػا يخػػػػص تطبيقيػػػػا عمػػػػى جريمػػػػة نقػػػػؿ األ

كمػا بينػو  ،دكف أف يبيف كي ية تطبيؽ العقكبتيف 9<حاؿ إلى المادة أف المشرع أالحطب، ككف 
 .ارشجاأل اقتبلعفيما يخص جريمة قط  ك 

نقميػػػا مػػػف مكانيػػػا مػػػرة أك  شػػػجاراأل اقػػػتبلعك فػػػ  حالػػػة ارتكػػػاب الجػػػان  لجريمػػػة قطػػػ  ك 
 777;الحػػبس، فتصػػب  الهرامػػة مػػف أك  خػػرل، فتضػػاعؼ العقكبػػة سػػكا  فيمػػا يخػػص العقكبػػةأ

 .(1)اشير إلى سنتيف ;7دج، كالحبس مف  777?دج إلى 
المقتمعػػة أك  المقطكعػػة شػػجاركتجػػدر اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أنػػو يمكػػف تكييػػؼ أعمػػاؿ نقػػؿ األ

جريمة السػرقة إذا اتجيػت إرادة ال اعػؿ لػذلؾ، كقػد جػـر المشػرع الجزااػرم ىػذا ال عػؿ  اعمى أني
ف سػػرقة الحطػػب مػػف أمػػاكف قطعػػو كالتػػ  تمثػػؿ أساسػػا أمػػف خػػبلؿ قػػانكف العقكبػػات، إذ اعتبػػر 

دج إلػى  77>، كيعاقػب مرتكػب ىػذا ال عػؿ بالهرامػة مػف (2)الهابية يعتبر جريمة سرقة مبلؾاأل
 يـك إلى سنة.  >8كبالحبس مف  (3)دج 8777

الحطػػػب سػػػكا  مػػػف أك  المقطكعػػػة شػػػجارفػػػالمبلحظ أف العقكبػػػة المقػػػررة ألعمػػػاؿ نقػػػؿ األ
قػػػانكف العقكبػػػات ىػػػ  تقريبػػػا ن ػػػس العقكبػػػة، كىنػػػا يبقػػػى التقػػػدير فيمػػػا أك  خػػػبلؿ قػػػانكف الهابػػػات

مػػا طبقػػا لػػنص المػػادة مػػف قػػانكف ال :<يخػػص تكييػػؼ الجػػـر إمػػا طبقػػا لػػنص المػػادة  هابػػات كا 
 و بالممؼ.اتصالمف قانكف العقكبات مف صميـ اختصاص ككيؿ الجميكرية عند  8=:

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?ف  فقرتيا األخيرة مف القانكف  9<أنظر نص المادة -
(2)

 نكف العقكبات الجزاارم، مرج  سابؽ.مف قا :8/7=:أنظر نص المادة -
(3)

 <=;دج، انظػػػػر نػػػػص المػػػػادة  97777دج إلػػػى  87777دج لتصػػػػب  مػػػػف  8777إلػػػػى  77>ترت ػػػ  قيمػػػػة الهرامػػػػة مػػػف -
 مف ن س القانكف. 8مكرر
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 الفرع الثالث:
 بالقرب مولاأو  الغابية م كيوحة البواد فض اأ

يقػػاـ ب عػػؿ اإلنسػػاف عمػػى أك  تشػػييد ينشػػت كػػؿالهابيػػة  العقاريػػة مػػبلؾيقصػػد بالبنػػا  فػػ  األ
 قػارا بصػرؼ النظػر عػف المػادة التػ  يتكػكف اتصػاالريبا منيا، كيتصؿ بيػا قأك  األرض الهابية

 .(1)منيا
ك كما سبؽ بيانو، ف ف المشرع الجزاارم حظر كؿ أشكاؿ البنػا  كالتشػييد التػ  تقػاـ فػكؽ 

سػػػكنية، مػػػالـ يحصػػػؿ الشػػػخص أك  بػػػالقرب منيػػػا، سػػػكا  ألغػػػراض مينيػػػةأك  الهابيػػػة  راضػػػاأل
 .(2)عمى رخصة إدارية مسبقة

عماؿ البنا  كالتشييد داخؿ األراض  الهابية كالت  ال تسػتند إلػى أكلقد اعتبر المشرع كؿ 
رخصػػة إداريػػػة مسػػػبقة جريمػػة يعاقػػػب عمييػػػا القػػانكف، كذلػػػؾ بتسػػػميط غرامػػة عمػػػى ال اعػػػؿ بػػػيف 

 =7دج، مػ  إمكانيػة حػبس الجػان  لمػػدة تتػراكح بػيف شػير كاحػد إلػػى  7777>دج إلػى  8777
 .(3)اشير

المتضػمف  @7/9@مشرع عمى جريمة البنا  بدكف رخصة مف خػبلؿ القػانكف كلقد نص ال
التيياة كالتعمير كالذم يعتبػر اإلطػار القػانكن  لمجػرااـ المتعمقػة بالبنػا  كالتعميػر، فنجػده اعتبػر 

ات التػ  ي رضػيا القػانكف سػيما مػا لتزامػلػؤلرض مػ  تجاىػؿ اال اسػتعماؿأك  كؿ تن يػذ لؤلشػهاؿ
 .(4)جريمة يعاقب عمييا القانكف تعمؽ بالرخص اإلدارية

اما بخصكص العقكبة المقررة قانكنا لجريمة البنا  بدكف رخصة ى  الهرامػة الماليػة بػيف 
 دج، م  إمكانية الحبس بيف شير إلى ستة اشير ف  حالة العكد. 77.777:دج إلى  777:

                                                           
(1)

 .;89صالمرج  السابؽ، رضا عبد الحميـ عبد المجيد البارم، -
(2)

 ، مرج  سابؽ.89/;?نكف مف القا 8:، 7:، @9، ?9، <9أنظر نص المكاد -
(3)

 مف ن س القانكف. <<أنظر نص المادة -
(4)

 ، مرج  سابؽ.@7/9@مف القانكف  <<انظر نص المادة -
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كف التيياػػة مػػف قػػان <<ف العقكبػػة المقػػررة ليػػذه الجريمػػة طبقػػا لػػنص المػػادة أإذ المبلحػػظ 
89/;? مف الهابات <<كالتعمير ى  تقريبا ن سيا بمكجب المادة 

، فقط يبقػى تكييػؼ الجػـر (1)
 راض  العمرانية.األراج  إلى مكاف البنا  كمكقعو كاختبلؼ ذلؾ بيف األراض  الهابية ك 

 الفرع الرابع:
 يوحة تعرية اأراضض الغابية بدون رخصة

نقػػػػاص مسػػػػاحة الممكيػػػػة يقصػػػػد بتعريػػػػة األراضػػػػ  أم عمميػػػػة تكػػػػ كف نتيجتيػػػػا تقمػػػػيص كا 
أك  شػجاربقطػ  األبالتربػة، كيكػكف ذلػؾ أك  كالنباتػات شػجارالعقارية الهابية سػكا  مػا تعمػؽ باأل

 .(2)إتبلؼ الثركة الهابية كاالستحكاذ عمييا بهض النظر عف المرتكب
الهابيػػة  نػػو عمميػػة تقمػػيص مسػػاحة الثػػركةبتراضػػ  األكلقػػد عػػرؼ المشػػرع الجزااػػرم تعريػػة 

ف المشػػػرع كسػػػ  مػػػف دااػػػرة أ، إذ نجػػػد (3)ألغػػػراض غيػػػر التػػػ  تسػػػاعدىا عمػػػى تيياتيػػػا كتنميتيػػػا
فػ   ةالهابيػة، كذلػؾ بػالنظر إلػى نتيجتيػا كالمتمثمػ مػبلؾىػا تعريػة لؤلاعتبار عماؿ الت  يمكػف األ

 تقميس المساحة الهابية، فتم عمؿ مف شتنو إنقاص ىذه الثركة يشكؿ تعرية.
نقاصيا مػا  مبلؾتعرية األ أنكاعشارة إليو ف ف المشرع حظر كؿ ككما سبقت اإل الهابية كا 

 .(4)م الجماعات المحمية المعنيةرألـ تستند إلى رخصة إدارية مسبقة بعد أخذ 
الكطنيػػة الهابيػػة جريمػػة يعاقػػب عمييػػا القػػانكف بهرامػػة  مػػبلؾكلقػػد اعتبػػر المشػػرع تعريػػة األ

حالػة العػكد تضػاعؼ العقكبػة مػ  إمكانيػة الحكػـ دج، كفػ   87777دج إلى  8777مالية مف 
 .(5)أشير =7بالحبس مف شير إلى 

                                                           
(1)

اشػير، فػ  حػيف نجػد أف اإلخػتبلؼ  =7شػير إلػى  78ىا ن ػس العقكبػة كىػ  مػف بخصكص العقكبة السالبة الحريػة نجػد-
دج بمكجػب قػانكف التيياػة كالتعميرػػ كبػيف  77777:دج إلػى  777:ىا بػيف فقط بخصكص قيمػة الهرامػة الماليػة، كالتػ  نجػد

 دج بمكجب قانكف الهابات. 7777>دج إلى  8777
(2)

 .?<8حمدم باش عمر كليمى زركق ، المرج  السابؽ، ص -
(3)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  <8أنظر نص المادة -
(4)

 القانكف. مف ن س ?8أنظر نص المادة -
(5)

 ن س القانكف.مف  @<نظر نص المادة أ-
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عمػػى السػكا  تشػػكؿ  (1)اإلدارةأك  الهابيػػة مػف قبػػؿ األفػراد العقاريػة مػػبلؾفتعمػاؿ تعريػة األ
خطػػرا كبيػػرا عمييػػا بتقمػػيص مسػػاحتيا كبالتػػال  اإلضػػرار بالكاانػػات الحيػػة التػػ  تعػػيش فييػػا، مػػا 

مى ضركرة الحصكؿ عمى رخصة إدارية مسػبقة، لكػ  تػتمكف اإلدارة مػف جعؿ المشرع يشدد ع
 مف تقميص مساحتيا كتحكيؿ كجيتيا. مبلؾفرض رقابة قبمية حماية ليذه األ

ف المشػرع الجزااػرم لػـ أ 89/;?مػف قػانكف الهابػات  @<كالمبلحظ ىنا مف خػبلؿ المػادة 
المقررة ليػا، فكضػ  إطػارا تجريميػا  راض  الهابية كالعقكبةاأليجعؿ عبلقة ترابطية بيف مساحة 

عقابيػػا كاحػػدا ميمػػا كانػػت المسػػاحة محػػؿ التعريػػة، إذ مػػف الم ػػركض أف تتناسػػب العقكبػػة مػػ  
جسامة ال عؿ، فبلؿ يتصكر تسػميط ن ػس العقكبػة عمػى مػف يتسػبب فػ  تعريػة متػر مربػ  كاحػد 

 م  مف يتمؼ عشرات اليكتارات.
الهابية الت  نص عمييا قػانكف  العقارية مبلؾكذلؾ ما يبلحظ بخصكص جنحة تعرية األ

غػػػػػراس كالتػػػػػ  نػػػػػػص عمييػػػػػا قػػػػػػانكف األالهابػػػػػات، قػػػػػد تشػػػػػػتبو بجريمػػػػػة تخريػػػػػب المحصػػػػػػكالت ك 
ة تبػػػدك أشػػػد خطػػػكرة كفتكػػػا بػػػالثركة الهابيػػػة، القتػػػراف ال عػػػؿ خيػػػر ، غيػػػر أف ىػػػذه األ(2)العقكبػػػات

العقكبػػة المقػػررة ليػػا  بالشػػ  ، كليػػذا فػػ ف سػػت ادةالمػػادم بالتخريػػب كاإلتػػبلؼ لهػػرض تعطيػػؿ اال
 سنكات. >7سنتيف إلى  79شد، إذ حددىا المشرع بيف أ

 الفرع خامس:
 يوحة ارتكاب المخالفة فض المساحات المحمية وغابات الحماية

ف أعمػى  89/;? مػف قػانكف الهابػات ??لقد نص المشرع الجزاارم بمكجب نص المػادة 
كغابػػات الحمايػػة يعتبػػر ظرفػػا  (*)لمحميػػةارتكػػاب الجػػرااـ المشػػار إلييػػا أعػػبله فػػ  المسػػاحات ا

 مشددا.

                                                           
(1)

إضافة إلى األعماؿ اإلرادية الت  يقـك بيا األفراد أك المؤسسات كالتػ  تتسػبب فػ  إنقػاص الثػركة الهابيػة، تتسػبب بعػض -
حسػػف محمػػد الشػػيم ، المرجػػ  السػػابؽ، الظػػركؼ الطبيعيػػة كالريػػاح كاألمطػػار فػػ  تعريػػة األمػػبلؾ الهابيػػة، انظػػر فػػ  ذلػػؾ: 

 .;9ص
(2)

 مف قانكف العقكبات الجزاارم، مرج  سابؽ. :8;أنظر نص المادة -
(*)
كالحدااؽ العامة كالمعالـ الطبيعية كالمناظر البحرية  المحميات الطبيعية كالحظاار الكطنية، يقصد بالمساحات المحمية-

، مرج  سابؽ.87/:7مف القانكف  8:، أنظر نص المادة كاألرضية
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أعبله نجػد أف المشػرع اعتبػر كػؿ الجػرااـ الماسػة بالممكيػة  ??كبالرجكع إلى نص المادة 
غابػػػات حمايػػػة، سػػػكا  المنصػػػكص عمييػػػا بمكجػػػب أك  الهابيػػػة المخصصػػػة كمسػػػاحات محميػػػة

 و العقكبة.بمكجب قانكف العقكبات، ظرفا مشددا تضاعؼ مف خبللأك  قانكف الهابات
ك كما سبقت اإلشارة إليػو فػ ف الػدكر اليػاـ الػذم تمعبػو المسػاحات المحميػة ىػك مػا جعػؿ 

الهابيػػة تتػػكلى  العقاريػػة مػػبلؾأف ىػػذه األ اعتبػػارالمشػػرع يجعػػؿ التعػػدم عمييػػا ظرفػػا مشػػددا، ب
دف المحافظػػة عمػػى الحيكانػػات كالنباتػػات كالتربػػة كبػػاطف األرض كاليػػكا  كالميػػاه كالمنػػاجـ كالمعػػا

، ككػذلؾ تحػافظ عمػى الكسػط (1)كالمتحجرات، كبص ة عامة كؿ كسط طبيع  لو أىميػة خاصػة
ية كمػػػف آثػػػار االنػػػدثار الطبيعػػػ  التػػػ  مػػػف شػػػتنيا أف صػػػطناعكتحميػػػو مػػػف كػػػؿ التػػػدخبلت اال
 .(2)تصيب مظيره كتركيبو كتطكره
عمػػػػى كانػػػػت كاضػػػػحة بتشػػػػديد عقكبػػػػة الجػػػػرااـ الكاقعػػػػة الجزااػػػػرم كيبػػػػدك أف إرادة المشػػػػرع 

 المساحات المحمية، نظرا لؤلىمية البياية كالطبيعية كالثقافية الت  تمعبيا مثؿ ىذه المساحات.
 (*)أنػو كفػ  كػؿ الجػن  المشػار إلييػا أعػبله، فػ ف جيػة البحػث كالتحػرم خيػرنشير ف  األ

 .(3)عف ىذه الجرااـ ليا صبلحية مصادرة المنتجات الهابية محؿ المخال ة
 المطمب الثاوض:

 الفات الموصوص عميلا بمويب قاوون الغاباتالمخ
كىػػػ :  (4)مخال ػػػات غابيػػػة ?7لقػػػد نػػػص المشػػػرع الجزااػػػرم بمكجػػػب قػػػانكف الهابػػػات عمػػػى

المنتكجػػػات الهابيػػػة دكف  اسػػػتهبلؿ، مخال ػػػة ول(اأ )الفـــرع  مخال ػػػة رفػػػ  ال مػػػيف بطريػػػؽ الهػػػش
)الفـــرع  رخصػػػةالهابيػػػة دكف  مػػػبلؾ، مخال ػػػة الحػػػرث كالػػػزرع فػػػ  األ)الفـــرع الثـــاوض( رخصػػػة

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.الذم يحدد كي يات إنشا  المحميات الطبيعية ;;8/<?مف المرسـك  78أنظر نص المادة -
(2)

 مرج  سابؽ.يحدد القانكف األساس  النمكذج  لمحظاار الكطنية، الذم  ?>; /:?مف المرسـك  :7أنظر نص المادة -
(*)
ااـ بصػػ ة عامػػة كالمنصػػكص يقصػػد بجيػػة البحػػث كالتحػػرم ىػػـ ضػػباط الشػػرطة القضػػااية المنػػكط بيػػـ التحقيػػؽ فػػ  الجػػر -

مف قانكف اإلجػرا ات الجزاايػة، ككػذلؾ الضػباط المرسػمكف التػابعكف لمسػمؾ النػكع  إلدارة الهابػات،  >8عمييـ بمكجب المادة 
، مرج  سابؽ.89/;?المعدؿ لمقانكف  8/97@مكرر مف القانكف  9=المنصكص عمييـ بمكجب المادة 

(3)
 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  @?أنظر نص المادة -

(4)
 .الذكر ، مرج  سابؽ89/;?مف القانكف  ;?، :?، 9?، 8?، 7?، ?<، =<، ><، ;<أنظر نص المكاد -
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مخال ػات )الفـرع الرابـع(،  مخال ة استخراج نبات يسػاعد عمػى تثبيػت الكثبػاف الرميميػةالثالث(، 
الهابيػة،  مػبلؾ، مخال ة الرع  فػ  األ)الفرع الخامس( الهابية مبلؾإطبلؽ حيكانات بداخؿ األ

، مخال ػة بع()الفـرع السـا إشعاؿ النػارأك  الحطبأك  مخال ة ترميد النباتاتالفرع السادس(، )
 . )الفرع الثامن( رفض تقديـ المساعدة عند نشكب الحرااؽ

 الفرع اأول:
 رفع الفمين بطريق الغش

رفعػو مػف مكانػو عػف أك  لقد اعتبر المشرع الجزاارم كؿ عمؿ يتمثؿ فػ  اسػتخراج ال مػيف
 .(1)نيا مخال ةأطريؽ الهش جريمة يعاقب عمييا القانكف، كصن يا عمى 

ه مف المنتجات الهابية اليامة، البد أف يككف عػف طريػؽ رخصػة اعتبار ب ال ميف استهبلؿف
، كمػف ثػـ ال (*)مػف قػانكف الهابػات >:ك ;:إدارية مسػبقة تمنحيػا اإلدارة طبقػا لػنص المػادتيف 

نقميػػا دكف مكافقػػة مػػف الجيػػة أك  ىػػذه المػػادة عػػف طريػػؽ اسػػتخراجيا اسػػتهبلؿيمكػػف أف يكػػكف 
 بات. الكصية كالمتمثؿ ف  إدارة الها

رفعو عف طريػؽ الهػش مخال ػة غابيػة، كرتػب أك  كلقد اعتبر المشرع الجزاارم نقؿ ال ميف
 .(2)دج لمقنطار الكاحد 9777دج إلى  8777عمييا غرامة مالية مف 

يكمػػا  >8كفػػ  حالػػة العػػكد نجػػد أف المشػػرع رفػػ  العقكبػػة كجعميػػا تصػػؿ إلػػى الحػػبس مػػف 
 .(3)إلى شيريف م  مضاع ة الهرامة

نجػػده  -كعمػػى خػػبلؼ الجػػرااـ األخػػرل المشػػار إلييػػا أعػػبله –ظ ىنػػا أف المشػػرع كالمبلحػػ
المنقكلػػػة كبػػػيف العقكبػػػة المقػػػررة، فكممػػػا زاد كزف ال مػػػيف أك  ربػػػط بػػػيف كميػػػة ال مػػػيف المسػػػتخرجة

 المنقكؿ زادت الهرامة، كىذا ش   معقكؿ كمنطق  ف  نظرنا.أك  المستخرج

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?القانكف مف  ;<أنظر نص المادة -
(*)
تحديد  كالمتضمف 9778/;7/>7المؤرخ ف   <?/78يتـ استهبلؿ ال ميف كغيره مف المنتكجات الهابية كفقا لممرسـك -

، مرج  سابؽ.شركط ككي يات الترخيص باالستهبلؿ

(2)
 السال ة الذكر. ;<انظر نص المادة -

(3)
 .الذكر ، مرج  سابؽ89/;?مف القانكف  9/;<أنظر نص المادة -
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 الفرع الثاوض:
 ية دون رخصةالموتويات الغاب استغ ل
نقميػػا بػػدكف رخصػػة جريمػػة أك  المنتكجػػات الهابيػػة اسػػتهبلؿلقػػد اعتبػػر المشػػرع الجزااػػرم 

 .(1)يعاقب عمييا القانكف، كصن يا عمى أنيا مخال ة
آخػػػر البػػػد أف  (*)أم منػػػتج غػػػاب  اسػػػتهبلؿال مػػػيف، ف سػػػتهبلؿفكمػػػا ىػػػك الشػػػتف بالنسػػػبة ال

ال اعتبر عمبل   مجرما قانكنا.يستند إلى رخصة إدارية مسبقة، كا 
المنتكجػػات الهابيػػة إلػػى رخصػػة إداريػػة تكػػكف بنػػا  عمػػى دفتػػر  اسػػتهبلؿفبلبػػد أف يسػػتند 

 ;:شػػػركط مسػػػبؽ، يعػػػد بػػػيف إدارة الهابػػػات كالشػػػخص المسػػػتهؿ طبقػػػا لمقػػػانكف سػػػيما المػػػادتيف 
كالمتضػػػػمف  9778/;7/>7المػػػػؤرخ فػػػػ   <?/78مػػػػف قػػػػانكف الهابػػػػات ككػػػػذلؾ المرسػػػػـك  >:ك

 .ستهبلؿيات الترخيص باالتحديد شركط ككي 
أيػاـ إلػػى  87المنتكجػات الهابيػػة تتػراكح بػيف  اسػتهبلؿعقكبػة الجزااػػرم كقػد جعػؿ المشػرع 

 شيريف م  مصادرة المنتجات ككذلؾ دف  قيمتيا.
المػػكارد الطبيعيػػة المتكاجػػدة فػػ  الهابػػة سػػكا  فػػكؽ  اسػػتهبلؿأف تجػػدر اإلشػػارة كػػذلؾ إلػػى 

أك  سػػتند أيضػػا إلػػى رخصػػة إداريػػة مسػػبقة كلػػك كػػاف ترابػػاف يأبباطنيػػا، البػػد أك  رضاألسػػط  
و دكف رخصػػػػة مخال ػػػػة غابيػػػػة ككقػػػػ  عمييػػػػا عقكبػػػػة اسػػػػتهبللحجػػػػارا، فجعػػػػؿ المشػػػػرع أأك  رمػػػػبل

دج  77>دج إلػػى 977دج عػػف كػػؿ حمكلػػة سػػيارة، كبػػيف  9777دج إلػػى  8777الهرامػػة مػػف 
شػديد العقكبػػة دج عػػف كػؿ حمكلػة شػػخص، مػ  ت 877دج إلػى 7>عػف كػؿ حمكلػة دابػػة، كمػف 

 .(2)اياـ ف  حالة العكد 87اياـ إلى  >7كجعميا الحبس مف 
قانكنا عف نقؿ المنتكجات الهابيػة  ةف  جعؿ العقكبة المقرر  الجزاارم أصاب المشرع كلقد

 بقدر الحمكلة، فيذا يشدد ف  العقكبة كمما كانت كمية المنتكجات الهابية كبيرة.

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?لقانكف مف ا ><انظر نص المادة -
(*)
شجار الهابية بما ف  ذلؾ الخشب كأكراؽ األشجار كالنباتات تتنكع المنتجات الهابية بيف الثمار الت  تجكد بيا األ-

األخرل، ككذلؾ ما يمنكف استخراجو مف سط  االرض أك باطنيا كالتراب كالرماؿ كالمعادف.

(2)
 .الذكر ، مرج  سابؽ89/;?مف القانكف  =<انظر نص المادة -
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 الفرع الثالث:
 الغابية دون رخصة م كالحرث والزرع فض اأ

الهابيػػػة بػػػدكف رخصػػػة جريمػػػة  مػػػبلؾلقػػد اعتبػػػر المشػػػرع الجزااػػػرم الحػػػرث كالػػػزرع فػػػ  األ
 .(1)نيا مخال ةبتيعاقب عمييا القانكف، كصن يا 

 فتعمػػػػػاؿ الحػػػػػرث كالػػػػػزرع تعتبػػػػػر مػػػػػف قبيػػػػػؿ األعمػػػػػاؿ الماديػػػػػة التػػػػػ  يتضػػػػػمنيا عنصػػػػػر
مطة مػػف سػػمطات المالػػؾ، تجيػػز لػػو ه عنصػػرا مػػف عناصػػر حػػؽ الممكيػػة كسػػاعتبػػار ب سػػتهبلؿاال
 .(2)بالش   كثماره كمنتجاتو نت اعاال

أك  ،نت ػػاعلصػػاحب حػػؽ االأك  كاألصػػؿ أف حػػرث األرض كزراعتيػػا يكػػكف أساسػػا لممالػػؾ
لمشػػخص الػػذم يممػػؾ رخصػػة لػػذلؾ إذا كػػاف الحػػرث كالػػزرع فػػ  أرض الهيػػر، كمػػف ثػػـ اشػػترط 

 عمى رخصة إدارية مسبقة. زرع األراض  الهابية الحصكؿأك  المشرع ألجؿ حرث
كفػػ  غيػػاب ىػػذه الرخصػػة جػػـر المشػػرع ىػػذا ال عػػؿ كاعتبػػره جريمػػة قاامػػة يعاقػػب عمييػػا 

 دج عف اليكتار الكاحد. 9777دج إلى  77>القانكف بالهرامة المالية مف 
المهركسػػة كقيمػػة الهرامػػة المسػػمطة عمػػػى أك  فالمشػػرع ىنػػا ربػػط بػػيف المسػػاحة المحركثػػة

 الحرث زادت الهرامة.أك  المساحة محؿ الزرع الجان ، فكمما زادت
 87كما شػدد المشػرع فػ  العقكبػة كجعميػا تصػؿ إلػى حػد حػبس الجػان  لمػدة تتػراكح بػيف 

 .(3)يكما ف  حالة العكد 7:أياـ إلى 
الهابيػػة، تمكػػف إدارة  العقاريػػة مػػبلؾعمػػاؿ الحػػرث كالػػزرع فػػ  األأكتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف 

مػػف  ?<الهابيػػة طبقػػا لػػنص المػػادة  مػػبلؾشػػككل بمخال ػػة حػػرث األعػػبلكة عمػػى تقػػديـ  -الهابػػات
رضػػػ  الهابيػػػة، ثػػػـ عػػػاكد األإذا استصػػػدرت حكمػػػا إداريػػػا بطػػػرد المعتػػػدم مػػػف  -قػػػانكف الهابػػػات

                                                           
(1)

 .، مرج  سابؽ89/;?لقانكف مف ا ?<أنظر نص المادة -
(2)

 @9ابراىيـ سعد، المرج  السابؽ، ص نبيؿ-
(3)

 .الذكر ، مرج  سابؽ89/;?مف القانكف  9/?<أنظر نص المادة -
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شهميا كحرثيا مف جديد تقديـ شككل بجنحة التعدم عمى المميكة العقارية كالت  تجعػؿ العقكبػة 
 .(1)سنكات >7أشد إذ تصؿ إلى 

 ابع:الفرع الر 
 استخراج وبات يساعد عمى تثبيت الكثبان الرميمية

نقػػؿ نباتػػات تسػػاعد عمػػى تثبيػػت الكثبػػاف أك  لقػػد اعتبػػر المشػػرع الجزااػػرم عمميػػة اسػػتخراج
 .(2)الرممية جريمة يعاقب عمييا القانكف، كصن يا عمى أنيا مخال ة

ف النباتػات، فكما ىك معمػـك فػ ف الهطػا  النبػات  الهػاب  يشػتمؿ عمػى مجمكعػة متنكعػة مػ
المهركسة مف قبؿ اإلنساف كالت  ليا دكر حمػاا ، يحمػ  التربػة الهابيػة مػف أك  سكا  الطبيعية

كزحػػػؼ الرمػػػاؿ، لػػػذلؾ كبسػػػبب الػػػدكر اليػػػاـ ليػػػذه النباتػػػات الهابيػػػة اعتبػػػر المشػػػرع  نجػػػراؼاال
 نقميا جريمة مستقمة بذاتيا. أك  استخراجيا

بيػػػػة تماسػػػػكيا الطبيعػػػػ  كيكشػػػػؼ عػػػػف الطبقػػػػة فاسػػػػتخراج ىػػػػذه النباتػػػػات ي قػػػػد التربػػػػة الها
، ناىيػػؾ عػػف تسػػييؿ (3)كاألغػػراس شػػجارالصػػخرية السػػ مى، مػػا يجعميػػا تتحػػرؾ فتػػؤثر عمػػى األ

ف المشػػػرع كبسػػػبب خطػػػكرة ظػػػاىرت  أراضػػػ  الهابيػػػة، ليػػػذا نجػػػد األعمميػػػة زحػػػؼ الرمػػػاؿ نحػػػك 
 .، جـر ىذا ال عؿ كجعمو مستقبل عف الجرااـ األخرلنجراؼزحؼ الرماؿ كاال

ف المشرع حدد قيمػة الهرامػة تبعػا أجد نمف قانكف الهابات  7?كبالرجكع إلى نص المادة 
دج  9777دج إلػى  8777المنقكلػة، فجعػؿ الهرامػة تتػراكح بػيف أك  لكمية النباتػات المسػتخرجة

 977دج عػػف كػػؿ حمكلػػة دابػػة جػػر، كبػػيف  8777دج إلػػى  77>عػف كػػؿ حمكلػػة سػػيارة، كمػػف 
دج عػػػػػف كػػػػؿ حمكلػػػػػة  977دج إلػػػػى  877مكلػػػػة دابػػػػػة، كبػػػػيف دج عػػػػف كػػػػػؿ ح 77;دج إلػػػػى 
 شخص.

                                                           
(1)

 مف قانكف العقكبات الجزاارم، مرج  سابؽ. =?:انظر نص المادة -
(2)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  7?انظر نص المادة -
(3)

 .>8، المرج  السابؽ، ص ؿعم  مح  حسف التبل-
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المنقكلة زادت تبعا لػذلؾ معػو أك  فالمبلحظ ىنا أنو كمما زادت كمية النباتات المستخرجة
قيمة الهرامة المحكـك بيا، كىك أمر منطق  كمعقكؿ لجعؿ الجانػب الردعػ  يتناسػب مػ  حجػـ 

 الجريمة كخطكرتيا.
فػ  العقكبػة المقػررة ليػذه الجريمػة فػ  حالػة العػكد، إذ تصػب   الجزاارم كلقد شدد المشرع

 .(1)يكما م  مضاع ة الهرامات المقررة بحسب الحمكلة 7:اياـ إلى  >7الحبس مف 
 الفرع الخامس:

 الغابية م كإط ق حيواوات بداخل اأ 
الهابيػػػة جريمػػػة يعاقػػػب  مػػػبلؾلقػػػد اعتبػػػر المشػػػرع الجزااػػػرم إطػػػبلؽ الحيكانػػػات بػػػداخؿ األ

 .(2)مييا القانكف، كصن يا بتنيا مخال ةع
كيعػػػكد السػػػػبب فػػػػ  ذلػػػػؾ لؤلضػػػرار التػػػػ  قػػػػد تتسػػػػبب فييػػػا ىػػػػذه الحيكانػػػػات فػػػػ  إتػػػػبلؼ  

 بدىسيا كتحطيميا.أك  كالنباتات، إما بالتهذم عمييا شجاراأل
الهابيػػة، تتنقػػؿ  مػػبلؾالحيكانػػات داخػػؿ األ أنػػكاعكتتمثػػؿ ىػػذه المخال ػػة فػػ  إطػػبلؽ بعػػض 

، (*)ف يكػػػكف المقصػػػكد بػػػذلؾ ىػػػك الرعػػػػ أمػػػا تشػػػا ، دكف أف يشػػػترط المشػػػػرع فييػػػا بحريػػػة كي 
 يحقؽ الركف المادم ليذه الجريمة. مبلؾفمجرد المركر ف  ىذه األ

الحيكانػػػات التػػػ   أنػػػكاعمػػػف قػػػانكف الهابػػػات  8?كلقػػػد حػػػدد المشػػػرع بمكجػػػب نػػػص المػػػادة 
بقػػار، كاإلبػػؿ األلعجػػكؿ، الهابيػػة، كىػػ  الحيكانػػات الصػػكفية كا مػػبلؾيحظػػر إطبلقيػػا بػػداخؿ األ

 كالماعز، كجعؿ العقكبة المقررة ليذه المخال ة تحتسب عف كؿ رأس مف ىذه الحيكانات.

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  7/9?أنظر نص المادة -
(2)

 مف ن س القانكف. 8?أنظر نص المادة -
(*)
مػف قػػانكف الهابػات عػػف  7?تختمػؼ مخال ػة إطػػبلؽ الحيكانػات بػػداخؿ األمػبلؾ الهابيػة المنصػػكص عمييػا بمكجػػب المػادة -

، كىػك مػا القػانكف مػف ن ػس 9?جزاارم بمكجػب نػص المػادة مخال ة الرع  بداخؿ األمبلؾ الهابية كالت  نص عمييا المشرع ال
سنكضحو ف  العنصر المكال .
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دج عػػف كػػؿ  7>فقػػد جعػػؿ المشػػرع العقكبػػة المقػػررة ليػػذه المخال ػػة ىػػ  غرامػػة مقػػدرة ب
أك  بقػػاراألدج عػػف كػػؿ حيػػكاف مػػف صػػنؼ  877دج إلػػى 7>عجػػؿ، كبػػيف أك  حيػػكاف صػػكف 
 .(1)دج عف الماعز 7>8دج إلى  877اإلبؿ، كبيف 

الهابيػػة، إذ  مػػبلؾكلقػػد قػػدر المشػػرع قيمػػة الهرامػػة بحسػػب نػػكع الحيػػكاف المتػػركؾ فػػ  األ
نجػػػدىا أقػػػؿ مػػػا تكػػػكف بخصػػػكص الحيكانػػػات الصػػػكفية كاألغنػػػاـ، كأكثػػػر مػػػا تكػػػكف بخصػػػكص 

 .  (2)الهابية عمى اإلطبلؽ مبلؾة أشد الحيكانات فتكا باألخير ىذه األ اعتبارالماعز، ب
 الفرع السادس:

 الغابية م كالرعض فض اأ
الهابيػػػػة جريمػػػػة يعاقػػػػب عمييػػػػا القػػػػانكف،  مػػػػبلؾالجزااػػػػرم الرعػػػػ  فػػػػ  األ اعتبػػػػر المشػػػػرع

 .(3)نيا مخال ةبتكصن يا 
الهابيػػػػة إطػػػػبلؽ الحيكانػػػػات كعمػػػػى الخصػػػػكص الماشػػػػية  مػػػػبلؾك يقصػػػػد بػػػػالرع  فػػػػ  األ

ا عػػػػف المػػػػا  كالكػػػػؤل كالعمػػػػؼ كالمتمثػػػػؿ فػػػػ  الهابيػػػػة، كذلػػػػؾ بحثػػػػ مػػػػبلؾكاألبقػػػػار كاإلبػػػػؿ فػػػػ  األ
 .(4)الهابية شجاراألعشاب كالنباتات كاأل

كلقػػػد حػػػدد المشػػػرع الجزااػػػرم نػػػكع االراضػػػ  الهابيػػػة محػػػؿ ىػػػذا الحظػػػر، إذ حصػػػرىا فػػػ  
سػنكات  87قػؿ مػف أالمزارع حديثة العيد كالهابات ف  طريؽ التجديد، كالهابات المحركقػة منػذ 

 .(5)كالمساحات المحمية
راضػ  التػ  األ، فػ ف المشػرع بػيف طركحػةكؿ مػف ىػذه األاألكما سبؽ بيانو فػ  البػاب ك 

، فػػ  حػػيف أنػػو لػػـ يضػػ  بػػديبل (6)ال يسػػم  فييػػا بػػالرع  عنػػدما تكمػػـ عػػف حمايػػة الثػػركة الهابيػػة

                                                           
(1)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  8?أنظر نص المادة -
(2)

 .?:فاطمة يكسؼ عز الديف، المرج  السابؽ، ص-
(3)

 ، مرج  سابؽ الذكر.89/;?مف القانكف  9?انظر نص المادة -
(4)

 .::صلمرج  السابؽ، امحمد الياشم  حمزة، -
(5)

 ، مرج  سابؽ الذكر.89/;?مف القانكف  9?أنظر نص المادة -
(6)

فػػػ  المنػػػاطؽ التاليػػػة: فػػػ  الهابػػػات حديثػػػة العيػػػد، فػػػ  المنػػػاطؽ التػػػ  تعرضػػػت لمحرااػػػؽ، فػػػ  التجديػػػدات الرعػػػ  يمنػػػ  -
 .رالذك ، مرج  سابؽ89/;?مف القانكف  =9الطبيعية، ف  المساحات المحمية، انظر نص المادة 
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لذلؾ يكفر مساحات رعكية أخرل، خاصة ف  ظػؿ عػدـ كجػكد قػانكف خػاص يػنظـ الرعػ  كمػا 
 .(1)كاف سابقا

الجزااػرم  ف المشػرعفػ مػف قػانكف الهابػات،  9?ك 8?خبلؿ نػص المػادتيف  كالمبلحظ مف
ف يكػػػػكف القصػػػػد بػػػػذلؾ الرعػػػػ  فييػػػػا أالهابيػػػػة دكف  مػػػػبلؾفػػػػرؽ بػػػػيف اطػػػػبلؽ الحيكانػػػػات فػػػػ  األ

، كبيف إطبلؽ الحيكانات مف أجػؿ الرعػ ، إذ شػدد فػ  عقكبػة شجاركالتهذم عمى النباتات كاأل
كجعميػا ضػعؼ العقكبػة المقػررة بمكجػب المػادة  9?ة المخال ة المنصػكص عمييػا بمكجػب المػاد

 مف قانكف الهابات. 8?
 الفرع السابع:

 إشعال الوارأو  الحطبأو  مخالفة ترميد الوباتات
أك  الحطػػب اليػػابسأك  لقػػد اعتبػػر المشػػرع الجزااػػرم أم عمميػػة تتمثػػؿ فػػ  ترميػػد النباتػػات

رب منيػػػػا جريمػػػػة يعاقػػػػب عمييػػػػا بػػػػالقأك  الهابيػػػػة مػػػػبلؾإشػػػػعاؿ النيػػػػراف بػػػػداخؿ األأك  القصػػػػب
 .  (2)القانكف، كصن يا بتنيا مخال ة

كالمقصكد بالترميد ىك الحرؽ الكم  لممككنات الهابية مػف نباتػات كحطػب يػابس كقصػب 
 فحـ.أك  إلى أف تتحكؿ ىذه المككنات إلى رماد

 ؾمػبلككما سبؽ بيانو ف ف المشرع الجزاارم عنػ  كثيػرا بمسػالة إشػعاؿ النيػراف بػداخؿ األ
الهابيػػػة، فنجػػػده سػػػف المرسػػػـك  مػػػبلؾبػػػالقرب منيػػػا، كذلػػػؾ نظػػػرا لخطكرتيػػػا عمػػػى األأك  الهابيػػػة

?>/;;
(3)

الكطنيػة الهابيػػة كمػا جاكرىػػا مػف الحرااػػؽ ككػذلؾ المرسػػـك  مػػبلؾالمتعمػؽ بحمايػة األ

                                                           
(1)

المتضػػمف التكجيػو العقػػارم، بقػػ  ىنػػاؾ  >7/9@بمكجػب القػػانكف  المتضػػمف الرعػػ  :;/><رقػػـ قػانكف بعػد أف تػػـ إلهػػا  ال-
عػرؼ الرعػ  كلكػف لػـ يضػبط اإلطػار  =8/?7فراغ تشريع  فيمػا يتعمػؽ بيػذا الجانػب، سػيما أف قػانكف التكجيػو ال بلحػ  رقػـ 

 القانكن  لممارستو.
(2)

 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  :?أنظر نص المادة -
(3)

مرجػػ  المتعمػػؽ بحمايػة األمػػبلؾ الكطنيػػة الهابيػػة كمػا جاكرىػػا مػػف الحرااػػؽ،  <?@87/79/8المػػؤرخ فػػ   ;;/<?المرسػـك -
 سابؽ.
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?>/;<
 مػػػبلؾالػػػذم يػػػنظـ كينسػػػؽ األعمػػػاؿ فػػػ  مجػػػاؿ مكافحػػػة حرااػػػؽ الهابػػػات داخػػػؿ األ (1)

 ة.الكطنية الهابي
دج، مػػ   8777دج إلػػى  877كلقػد جعػػؿ المشػرع عقكبػػة ىػذه المخال ػػة ىػ  الهرامػػة مػف 

 إمكانية مضاع ة العقكبة ف  حالة العكد.
القصػػب طبقػػا أك  الحطػػب اليػػابسأك  ف مخال ػػة ترميػػد النباتػػاتأكتجػػدر اإلشػػارة ىنػػا إلػػى 

 (2)يػر العمػدمف تصب  جنحة تتمثؿ فػ  الحػرؽ غأمف قانكف الهابات، يمكف  :?لنص المادة 
 الهابية، كذلؾ إذا انتشر الحريؽ إلى مككنات غابية أخرل دكف قصد الجان .  مبلؾلؤل

 الفرع الثامن:
 مخالفة رفض تقديم المساعدة عود وشوب الحراحق

م ألقد اعتبػر المشػرع الجزااػرم رفػض تقػديـ المسػاعدة فػ  مكافحػة حرااػؽ الهابػات دكف 
 .(3)نكف، كصنؼ ىذا ال عؿ بتنو مخال ةمسكغ شرع  جريمة يعاقب عمييا القا

كال يجػػكز ألم شػػخص قػػادر أف يػػرفض تقػػديـ المسػػاعدة إذا سػػخر مػػف طػػرؼ السػػمطات 
ف تتك ػػؿ الدكلػػة بجبػػر كػػؿ األضػػرار التػػ  تمحػػؽ أ، عمػػى (4)المختصػػة لمكافحػػة حرااػػؽ الهابػػات

 .(5)باألشخاص المسخريف
لؤلشػػػخاص المتطػػػكعيف بػػػؿ لقػػػد ذىػػػب المشػػػرع الجزااػػػرم ألبعػػػد مػػػف ذلػػػؾ، حػػػيف أعطػػػى 

كالمسػػػػػخريف لحمايػػػػػة الهابػػػػػات جميػػػػػ  االمتيػػػػػازات شػػػػػتنيـ شػػػػػتف العػػػػػكف العمػػػػػكم  فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ 
 .(6)بالتعكيض عف األضرار البلحقة بيـ

                                                           
(1)

الػػػذم يػػػنظـ كينسػػػؽ األعمػػػاؿ فػػػ  مجػػػاؿ مكافحػػػة حرااػػػؽ الهابػػػات داخػػػؿ  <?@87/79/8المػػػؤرخ فػػػ   >;/<?المرسػػػـك -
 مرج  سابؽ.ة الهابية، األمبلؾ الكطني

(2)
 مكرر مف قانكف العقكبات الجزاارم، مرج  سابؽ. >7;انظر نص المادة -

(3)
 ، مرج  سابؽ.89/;?مف القانكف  ;?انظر نص المادة -

(4)
 ن س القانكفمف  97/8أنظر نص المادة -

(5)
 مف ن س القانكف. 97/9انظر نص المادة -

(6)
 .الذكر مرج  سابؽ ،>;/<? مف المرسـك 8:أنظر نص المادة -
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مػػػف قػػػانكف الهابػػات نصػػػت صػػػراحة عمػػى ضػػػركرة تمبيػػػة  ;?كبػػالرجكع إلػػػى نػػػص المػػادة 
حرااػؽ، مػا لػػـ يكػف ليػـ مػػان  شػخاص لنػدا  اإلدارة إذا مػا قامػػت بتسػخيرىـ ألجػؿ مكافحػػة الاأل

 كمبرر شرع  يع ييـ مف ذلؾ.
شػػػخاص الػػػذيف يمتنعػػػكف عػػػف تقػػػديـ المسػػػاعدة فػػػ  األكلقػػػد فػػػرض المشػػػرع عقكبػػػة ضػػػد 

ف يحكػػـ أدج، كفػػ  حالػػة العػػكد يمكػػف  77>دج إلػػى  877مكافحػػة الحرااػػؽ بهرامػػة ماليػػة مػػف 
 يكما م  مضاع ة الهرامة المالية. 7:ياـ إلى أ 87بالحبس مف 

أنو بالنسبة لمجن  كالمخال ات الهابية المنصػكص عمييػا بمكجػب  خيرمكف القكؿ ف  األي
قانكف الهابات، فالمشرع الجزااػرم لػـ يكػف رادعػا بػالنظر إلػى العقكبػات المقػررة كالتػ  تنحصػر 

الهابيػػة المنصػػكص عمييػػا  مػػبلؾفػػ  الهالػػب فػػ  الهرامػػة الماليػػة، عػػؿ عكػػس الجػػرااـ ضػػد األ
فػػ  تسػػميط العقكبػػات التػػ  تػػتبل ـ مػػف  ف المشػػرع كػػاف صػػارماأكبػػات فنجػػد بمكجػػب قػػانكف العق

 ذلؾ بيدؼ الحد مف ىذه الجرااـ. ك  شدتو،ك  طبيعة الجـر المقترؼ
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 بعد دراستنا لمكضكع الحماية القانكنية لمممكية العقارية الهابية ف  التشري  الجزاارم
سكا  بمكجب قانكف  مجمكعة مف اآلليات القانكنية أف المشرع الجزاارم قد كض  تبيف لنا
ىذه ألجؿ حماية  ذلؾك  ،ذات الصمو بو أك القكانيف الخاصة األخرل 84/12الهابات 

 أشكاؿ التعدم الت  قد تمحؽ بيا، كلممحافظة عمى كجيتياك  األمبلؾ مف شتى األخطار
 .إفرادىا بعناية خاصةف ية ىامة البد ماجتماعية ك اقتصادىا ثركة اعتبار ديمكمتيا ب ضمافك 

ف  جممة مف النصكص  الجزاارم كتكمف ىذه اآلليات القانكنية المتاحة مف قبؿ المشرع
ه القانكف األساس  المنظـ لمممكية العقارية اعتبار القانكنية الت  تضمنيا قانكف الهابات ب

ة البياة الكطنية كقانكف حماي مبلؾخرل كقانكف األاأل الخاصة فالهابية، كبعض القكاني
كالقانكف المدن  كغيرىا، ىذه النصكص أعطت نكعيف مف الحماية القانكنية ليذه 

      .مبلؾاأل

كؿ يتمثؿ ف  الحماية الكقااية القبمية الت  كضعيا المشرع كتداة حمااية لتجنب النكع األ
ف كقاية أ م اده أن الهابية، أم أف المشرع تبنى مبد العقارية مبلؾكقكع األضرار الت  تطاؿ األ

 ضرار حاؿ كقكعيا.هابية مف التعدم أفضؿ مف عبلج األال مبلؾاأل

أك  اآلنية سكا  الحماية القانكنية فيتمثؿ ف  الحماية العبلجية أنكاعأما النكع الثان  مف 
ىك الحماية عف ك ف ىذا النكع تناكلو المشرع ضمف قسميف اثنيف، أكليما البعدية، إذ نجد أ
الهابية كتثمينيا كتطكيرىا، كالثان  ىك الحماية عف طريؽ تكقي   مبلؾطريؽ إصبلح األ

 الجزا ات العقابية الردعية.

الحماية الكقااية  -الحماية ىذيف النكعيف مف أنكاعكقد خمصنا بعد التطرؽ إلى 
 إلى مجمكعة مف النتااج نكردىا ف  النقاط التالية: -كالحماية العبلجية

إذ تصنؼ ىذه  ة رصيدا اقتصاديا ىاما تحتكره الدكلة،تعتبر األمبلؾ العقارية الهابي -1
مف الدستكر  17ذلؾ طبقا لنص المادة ك  مبلؾ الكطنية العمكميةضمف األمبلؾ األ

 12كذلؾ المادة ك  مبلؾ الكطنية،المتضمف األ 90/30مف القانكف  15المادة ك  الجزاارم،
 المتضمف النظاـ العاـ لمهابات. 84/12مف القانكف 
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مبلؾ العقارية الهابية ثركة كطنية ىامة عمى كثير مف األصعدة، سكا  مف تعتبر األ -2
مية البالهة الت  تكتسييا ىذه نظرا لؤلىك  الجانب االقتصادم أك االجتماع  أك البيا ،

 مبلؾ نجد أف المشرع الجزاارم حاكؿ إحاطتيا بحماية قانكنية خاصة.األ
أك  الهابية مف خبلؿ قانكف الهابات العقارية مبلؾتتجسد صكر الحماية القانكنية لؤل -3

ىدفيا ت ادم  خرل ف  نكعيف مف اآلليات، آليات حمااية كقااية قبميةالقكانيف الخاصة األ
 تنمية ىذه األمبلؾك  ىدفيا إصبلح كآليات حمااية عبلجية بعدية إلحاؽ الضرر بيذه األمبلؾ

 .كذلؾ تكقي  الجزا  عمى المتسببيف ف  إلحاؽ الضرر بياك 
خبلؿ قانكف  مف لحماية األمبلؾ العقارية الهابية ؿ اآلليات القانكنية الكقاايةتتمث -4

الهابية،  مبلؾالهابية، كتعرية األ مبلؾباأل ضارةالممارسات ال أنكاعالهابات ف  حظر بعض 
 مسبقة م رخصة إداريةنا  العشكاا  الذم ال يستند إلى أكمن  الرع  الجاار فييا، كمن  الب

 كؿ أشكاؿ كمسببات الحرااؽ.ككذلؾ مكافحة 
مف خبلؿ قانكف  لحماية األمبلؾ العقارية الهابية تتمثؿ اآلليات القانكنية الكقااية -5

حماية البياة كالقكانيف ذات الصمة بو، ف  حظر كؿ الممارسات المؤدية إلى تمكث البياة 
 شكاؿ.م شكؿ مف األاألرض، بتأك  الما أك  الهابية سكا  اليكا 

قد  الجزاارم ف المشرعيات الكقااية السابؽ ذكرىا، نجد أى جممة اآللباإلضافة إل -6
الهابية بص ة خاصة يككف  مبلؾالكطنية بص ة عامة كاأل مبلؾكض  مبادئ عامة تحكـ األ

بيذه  الت  تضرك  ذات الطاب  القانكن شكاؿ التصرفات أاليدؼ منيا حمايتيا مف كؿ 
إىماليا أك  راد، كمن  التصرؼ فييا مف قبؿ اإلدارةاألفأك  مف اليياات الصادرة سكا  مبلؾاأل

عف أك  كعدـ صيانتيا، ككذلؾ عدـ اخضاعيا إلمكانية التممؾ عف طريؽ التقادـ المكسب
 .لتصاؽاالطريؽ 
العقارية  مبلؾألجؿ حماية األ الجزاارم مف بيف اآلليات الت  كضعيا المشرع -7

نمكم، كالمتمثمة ف  طاب  اإلصبلح  كالتجممة مف التدابير العبلجية ذات ال ،الهابية أيضا
، كتخصيصيا بنكع خاص مف الحماية الهابيةالعقارية  مبلؾصناؼ مف األتكريس بعض األ

 المحميات الطبيعية كالحظاار الكطنية كغابات الحماية.كى  
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ضركرية نظرا ك  االستثمار فييا يعتبر مستلة حتميةك  مبلؾ الهابيةاأل استهبلؿإف  -8
 عدـ التصرؼ فييا.ك  م الذم تؤديو، م  ضركرة الح اظ عمى كجيتيالمدكر االقتصاد

المتضمف  04/07ذلؾ مف خبلؿ القانكف ك  حرص المشرع عمى تنظيـ الصيد -9
الميددة ك  جؿ الح اظ عمى الثركة الحيكانية خاصة النادرة منيا، كذلؾ مف أقانكف الصيد
 .لؤلمبلؾ العقارية الهابية  ساسباعتبارىا مككف أ باالنقراض
إلى اآلليات الردعية كالعقابية كالمتمثمة ف  عقكبة الهرامة  الجزاارم لجك  المشرع -10

ا ف  مإليي يمجت فيتياحتياط فما كسيمتيىاعتبار ، بى  الحبسك  العقكبة السالبة لمحريةك  المالية
 ل اآلليات الكقااية كاإلصبلحية.ك حالة عدـ فعالية كجد

اؿ الت  تشكؿ تعديا عمى الممكية العقارية فعيـ المشرع الجزاارم لمكثير مف األتجر  -11
بالنظر إلى حجـ ك  مف جية خطكرتيا النظر إلىالهابية بمكجب قانكف العقكبات، كتصني يا ب

 إلى جنايات كجن  كمخال ات.ضررىا منة جية أخرل 
 مبلؾخرل كالت  تشكؿ اعتدا  عمى األالمشرع الجزاارم لبعض األفعاؿ األتجريـ  -12

 84/12مكجب بعض القكانيف الخاصة، كالت  ى  أساسا قانكف الهابات العقارية الهابية ب
المتضمف حماية البياة ف  إطار  03/10، كالقانكف ذات الصمة بوكبعض القكانيف االخرل 

 المتعمؽ بتسيير الن ايات. 01/19التنمية كالمستدامة كالقانكف 
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 :اإلقتراحات

ث، ارتتينا إعطا  بعض االقتراحات بعد النتااج المتكصؿ إلييا ف  ختامنا ليذا البح
تعزيز سبؿ الحماية القانكنية الت  أعطاىا المشرع الجزاارم   -ف  نظرنا –الت  مف شتنيا 

لؤلمبلؾ العقارية الهابية سكا  بمكجب قانكف الهابات أك القكانيف األخرل، ككذلؾ تثميف ىذه 
 رد االعتبار ليا.ك  الثركة

ىمية الهابة كالشجرة المستكيات الدراسية عمى أستكل كؿ التركيز كالتكعية عمى م -1
حدكم فسيمة إذا قامت الساعة وفض يد أ:" مستميميف حديث الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ 

 .(1)"فإن استطاع أال تقوم حتى يغرسلا فميغرسلا
ضركرة تكفير الدعـ المال  لتمكيؿ البرامج كاألعماؿ الت  تيدؼ إلى حماية  -2

 بياة بشكؿ عاـ كالسماح لمشاركة القطاع الخاص ف  ذلؾ.الهابية كال مبلؾاأل
جعؿ يـك كطن  لمكافحة حرااؽ الهابات كحماية الهطا  النبات  بداية كؿ مكسـ  -3

الهابية، كما ىك الشتف  مبلؾصي ي ، مف أجؿ التحسيس كالتكعية ضد ىذا الخطر ال تاؾ باأل
 بالنسبة لميـك الكطن  لمشجرة.

  المؤسسات كاليياات الدكلية بتكفير كتمكيؿ مشاري  كعمؿ م اتصاؿإيجاد آلية  -4
الحماية كمدىا باألجيزة كالمعدات ال نية المتطكرة، خاصة ف  ما يتعمؽ بمكافحة الحرااؽ، 

مثبل مف الخبرات الكندية ف  اعتدادىا عمى اجيزة حساسة كمتطكرة جدا لمكشؼ  ست ادةكاال
 عف الحرااؽ ف  الدقااؽ األكلى لنشكبيا.

خضر لمحد مف زحؼ الرماؿ عمى إعادة إحيا  كدعـ مشركع السد األ عمى العمؿ -5
كالشتبلت  نكاعاألراض  الهابية، كتبن  خطة كطنية خاصة لتن يذ ذلؾ، كضركرة اختيار األ

 النباتية المقاكمة لمج اؼ كالقادرة عمى التكيؼ مف الظركؼ البياية القاسية.

                                                           
(1)

محمػد ناصػر الػػديف االلبػان ، صػحي  األدب الم ػػرد لمبخػارم، مكتبػة الػػدليؿ، المممكػة العربيػة السػػعكدية، الطبعػة الرابعػػة، -
 .181، ص1997



 خامتة
 

253 

عادة التشجير، سف قانكف خاص مستقؿ عف قانكف الهابات متعم -6 ؽ بالتشجير كا 
، حتى تصب  عمميات التشجير منظمة نجراؼمف التصحر كاال الهابية راض جؿ حماية األأل

 تتسـ بالديمكمة كليست مجرد حمبلت ظرفية. جعمياتنظيما قانكنيا ي
ة ألجؿ تحديد إطار قانكن  كاض  بخصكص المحميات الطبيعية كالحظاار الكطني -7

يسيؿ بسط حماية تشريعية مر الذم األىداؼ الخاصة بكؿ منيا، األ الت رقة بينيما كتحديد
 لكؿ منيا عمى حدل.

كت ا  التكسي  ف  سياسة إنشا  الحظاار الكطنية كالمحميات الطبيعية كعدـ اال -8
المتكاجد حاليا، خاصة ف  الهابات الجبمية المرت عة كتمؾ المتكاجد بجباؿ ك بالعدد المحدكد 

كغيرىا، كذلؾ نظرا لطابعيا الجمال  المتميز، كالذم قد يستثمر ف  جيجؿ كبجاية كالشريعة 
 م ىاـ.اقتصادالمجاؿ السياح  كالثقاف  كمكرد 

 444الهابية طبقا لنص المادة  شجارتهيير الكصؼ الجزاا  لمخال ة تخريب األ -9
ا، ىا جنحة بدال مف مخال ة، كمف ثـ تشديد العقكبة المقررة لياعتبار مف قانكف العقكبات، ك 

 كذلؾ نظرا لخطكرة ال عؿ ككقكعو عمى مككف طبيع  ىاـ جدا كثركة متجددة كىك الشجرة. 
ف  العقكبة السالبة لمحرية بالنسبة أك  التشديد ف  العقكبة سكا  ف  الهرامات -10

ف  كثير مف  برمكجب قانكف الهابات، كالت  ال تعلمجن  كالمخال ات المنصكص عمييا ب
 ال تشكؿ ردعا بالمعنى الحقيق  لممخال يف.عف جسامة ال عؿ ك  حيافاأل

اعتمػػاد أسػػمكب التحصػػيؿ بخصػػكص الهرامػػات الماليػػة بالنسػػبة لممخال ػػات كالجػػن   -88
 ، كذلؾ ألجؿ التخ يػؼ عمػى القضػا 84/12الهابية المنصكص عمييا بمكجب قانكف الهابات 

الردعيػػة،    تطبيػػؽ اإلجػػرا اتككػػذلؾ لتحقيػػؽ السػػرعة فػػ مػػف عػػدد القضػػايا المعركضػػة امامػػو،
 تو ف  كثير الدكؿ المتقدمة.عسمكب أثبت نجاكىك أ

قررة بالنسبة لجنحت  تخريب المحصكالت الهابيػة طبقػا لػنص مراجعة العقكبات الم -89
مػػف قػػانكف العقكبػػات، كجنحػػة الحػػرؽ غيػػر العمػػدم لؤلمػػبلؾ الهابيػػة طبقػػا لػػنص  413المػػادة 
 عػػدد األشػػجار الهابيػػةك  ار حجػػـمكػػرر مػػف قػػانكف العقكبػػات، كذلػػؾ ب دخػػاؿ معيػػ 405المػػادة 

 اإلتبلؼ ف  تقدير حجـ العقكبة المقررة لذلؾ.ك  المساحة المتعرضة لمتخريبك 
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 والمرايـع المصادر قاحمة
 المصادر بالمغة العربيةقاحمة  أوال:
-I- :الكتب. 
 الطبعػة ،?: الجػز  األرنػؤكط، شػعيب العبلمػة بتحقيػؽ حنبػؿ، بػف احمد اإلماـ مسند -8

 . =@@8دمشؽ، لمنشر، الرسالة مؤسسة ى،األكل
محمد ناصر الديف االلبان ، صحي  األدب الم ػرد لمبخػارم، مكتبػة الػدليؿ، المممكػة  -9

 .<@@8العربية السعكدية، الطبعة الرابعة، 

 كت،بيػر  صػادر، دار ،األكؿ المجمػد العػرب، لسػاف المصػرم، اإلفريق  منظكر ابف - :
 ف. د.س.

-II- القاوووية الوصوص 

 :رـــــــالدساتي -أ
-
 المتمـ.ك  المعدؿ =@@8 لسنة الشعبية، الديمقراطية الجزاارية الجميكرية دستكر 

 :القواوينو  راأوام-ب
 لمحمايػػػػػػػة اإلدارم التنظػػػػػػػيـ المتضػػػػػػػمف ;=@8/;7/>8 فػػػػػػػ  المػػػػػػػؤرخ @89/;= مػػػػػػػراأل -
 .;=@8 لسنة ،@:عدد رسمية جريدة المدنية،

 المعػػػػػػدؿ ،العقكبػػػػػػات قػػػػػانكف المتضػػػػػػمف ==@8/=7/?7 فػػػػػ  المػػػػػػؤرخ =>8/== مػػػػػراأل -
 .==@8 لسنة ،@; عدد رسمية جريدة المتمـ،ك 

 الجزاايػػػػة، اإلجػػػػرا ات قػػػػانكف المتضػػػػمف ==@8/=7/?7 فػػػػ  المػػػػؤرخ >>8/== األمػػػػر -
 .==@8 لسنة ،?; عدد رسمية جريدة المتمـ،ك  المعدؿ

 التكنكلػػػػػػكج  المعػػػػػػد إنشػػػػػػا  مفالمتضػػػػػػ @=@8 /87/>8 فػػػػػػ  المػػػػػػؤرخ 9?/@= مػػػػػػراأل -
 .@=@8 لسنة ،@?عدد رسمية جريدة ، بمستهانـ ال بلح 
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 الػػػػػػكطن  المعيػػػػػػد بصػػػػػػبلحيات المتعمػػػػػػؽ 7<@8/>98/7 فػػػػػػ  المػػػػػػؤرخ 8:/7< األمػػػػػػر -
 .7<@8 لسنة ،<; عدد رسمية جريدة ال بلحية، لؤلبحاث

 التكنكلػػػػػكج  ديػػػػػالمع نشػػػػػا إ المتضػػػػػمف 8<@87/8/@8 فػػػػػ  المػػػػػؤرخ =>8/9< األمػػػػػر -
 .8<@8 لسنة ،7@ عدد رسمية جريدة هابات،لم

 جريػػػدة الزراعيػػػة، الثػػػكرة قػػػانكف المتضػػػمف 8<@88/8/?7 فػػػ  المػػػؤرخ :</8< األمػػػر -
 التكجيػػػػو قػػػػانكف المتضػػػػمف >7/9@ القػػػػانكف بمكجػػػػب ممهػػػػى ،8<@8 سػػػػنة ،<@ عػػػػدد رسػػػػمية
 العقارم.

 فػػػػ  إت اقيػػػػة عمػػػػى المصػػػػادقة المتضػػػػمف ،:<@8/<7/>9 فػػػػ  المػػػػؤرخ ?:/:< األمػػػػر -
  .:<@8 لسنة @= عدد رسمية جريدة 9<@88/8/:9 بتاريخ ريسبا

 المػػتمـ،ك  المعػػدؿ المػػدن  القػػانكف المتضػػمف ><@8/@7/=9 فػػ  المػػؤرخ ?>/>< األمػػر -
  .><@8 لسنة ?< عدد رسمية جريدة

 المتضػمف >7/9@ القػانكف تعػديؿ المتضػمف >@@8/@7/>9 ف  المؤرخ =9/>@ األمر -
 .>@@8 لسنة ،;; دعد رسمية جريدة العقارم، التكجيو

 الحيكانيػػػة نػػػكاعاأل بعػػػض بحمايػػػة المتعمػػػؽ =977/<7/>8 فػػػ  المػػػؤرخ >7/=7 األمػػػر -
 .=977 لسنة ،<; عدد رسمية جريدة عمييا، المحافظةك  باالنقراض الميددة

 رسػػػمية جريػػػدة الرعػػػ ، قػػػانكف المتضػػػمف ><@8/=7/<8 فػػػ  المػػػؤرخ :;/>< القػػػانكف -
 العقارم. التكجيو المتضمف >7/9@ انكفالق بمكجب الممهى ،><@8 لسنة ،;> عدد

 رسػػػمية جريػػػدة األسػػػرة، قػػػانكف المتضػػػمف ;?@8/=7/@7 فػػػ  المػػػؤرخ 88/;? القػػػانكف -
 جريػػػدة ،>977/>7/;7 فػػػ  المػػػؤرخ @7/>7 بالقػػػانكف مػػػتمـك  معػػػدؿ ،;?@8 لسػػػنة ،;9عػػػدد

 .>977 لسنة :; عدد، رسمية

 جريػػػدة لمهابػػػات، ـالعػػػا النظػػػاـ المتضػػػمف ;?@8/=7/:9 فػػػ  المػػػؤرخ 89/;? القػػػانكف -
 ،8@@79/89/8 فػػ  المػػؤرخ 8/97@ بالقػػانكف المػػتمـك  المعػػدؿ ،;?@8 لسػػنة =9 عػػدد رسػػمية
 .8@@8 لسنة ،9=عدد رسمية جريدة
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 جريػػدة الكطنيػة، مػػبلؾاأل قػانكف المتضػمف ;?@8/=7/7: فػػ  المػؤرخ =8/;? القػانكف -
 7@@78/89/8 فػػػ  المػػػؤرخ 7:/7@ القػػػانكف بمكجػػػب الممهػػػى ،;?@8 لسػػػنة ،<9عػػػدد رسػػػمية
 المتمـ.ك  المعدؿ الكطنية مبلؾباأل المتعمؽ
 المعػدؿ النباتيػة، الصػحة حمايػة المتضػمف <?@8/?78/7 فػ  المػؤرخ <8/<? القانكف -

 .<?@8 لسنة ،9: عدد رسمية جريدة المتمـ،ك 

 المػتمـ،ك  المعػدؿ التعميػرك  بالتيياػة المتعمؽ 7@@78/89/8 ف  المؤرخ @7/9@ القانكف -
 .7@@8 لسنة ،9> عدد رسمية جريدة

 المػتمـ،ك  المعدؿ الكطنية مبلؾباأل المتعمؽ 7@@78/89/8 ف  المؤرخ 7:/7@ القانكف -
 .7@@8 لسنة ،9> عدد رسمية جريدة

 المتمـ،ك  المعدؿ العقارم التكجيو المتضمف 7@@89/8/?8 ف  المؤرخ >7/9@ القانكف -
 .7@@8 لسنة @; عدد رسمية جريدة

 عمػػى المطبقػػة الخاصػة القكاعػػد حػدد الػػذم 8@@78/8/?7 فػ  المػػؤرخ 8/79@ القػانكف -
 .8@@8 لسنة ،79 عدد رسمية جريدة القضا ، احكاـ بعض

 اجػػؿ مػػف الممكيػػة نػػزع القكاعػػد يحػػدد الػػذم 8@@8/;7/<9 فػػ  المػػؤرخ 8/88@ القػػانكف -
 .8@@8 لسنة ،98 عدد رسمية جريدة المتمـ،ك  المعدؿ العمكمية المن عة

 ،98عػدد رسػمية جريػدة باألكقػاؼ، المتعمؽ 8@@8/;7/<9 ف  المؤرخ 8/87@ القانكف -
 رسػػػمية جريػػػدة ،89/9779/;8 فػػػ  المػػػؤرخ 87/79 بالقػػػانكف المػػػتمـك  المعػػػدؿ ،8@@8 لسػػػنة
 .9779 لسنة ،:?عدد

 8@@8 لسػػػػػنة الماليػػػػة قػػػػانكف المتضػػػػػمف 8@@89/8/?8 فػػػػ  المػػػػؤرخ >8/9@ القػػػػانكف -
 ف9777 لسػنة الماليػة قانكف ضمفالمت 88/@@ القانكف مف ;> المادة بمكجب المتمـك  المعدؿ
 لسػػػػنة الماليػػػػة قػػػػانكف المتضػػػػمف 78/98 القػػػػانكف مػػػػف 979 المػػػػادة بمكجػػػػب المػػػػتمـك  المعػػػػدؿ
 .9779 لسنة ،@< عدد رسمية جريدة ،9779
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 جريػدة الػذخيرة،ك  الحربػ  العتػاد المتضػمف ،<@@98/78/8 ف  المؤرخ =7/<@ لقانكفا -
  .<@@8 لسنة ،=7 عدد رسمية

 جريػػػدة الثقػػػاف ، التػػػراث بحمايػػػة المتعمػػػؽ ?@@8/=7/>7 فػػػ  المػػػؤرخ ;7/?@ القػػػانكف -
 .?@@8 لسنة ،;;عدد رسمية

زالتيػا،ك  مراقبتياك  الن ايات بتسيير المتعمؽ 89/89/9778 ف  المؤرخ @78/8 القانكف -  ا 
 .9778 لسنة ،<< عدد رسمية جريدة

 التنميػػػة إطػػػار فػػػ  البياػػػة بحمايػػػة المتعمػػػؽ :977/<7/@8 فػػػ  المػػػؤرخ 87/:7القػػػانكف -
 .:977 لسنة ،:; عدد رسمية جريدة المستدامة،

 ،;977 لسػػػػنة الماليػػػػة قػػػػانكف المتضػػػػمف :89/977/?9 فػػػػ  المػػػػؤرخ 99/:7 القػػػػانكف -
 .:977لسنة ،:?عدد رسمية جريدة

 ،8> عػدد رسػمية جريػدة بالصػيد، المتعمػؽ ;977/?7/;8 فػ  المػؤرخ <7/;7 لقانكفا -
 .;977 لسنة

 المتضػمف @7/9@ لمقػانكف المػتمـك  المعػدؿ ;977/?7/;8 ف  المؤرخ >7/;7 القانكف -
 .;977 لسنة ،8> عدد رسمية جريدة التعمير،ك  التيياة

 ،7= عػػدد رسػػمية جريػػدة بالميػػاه، المتعمػػؽ >977/?7/;8 فػػ  المػػؤرخ 89/>7 القػػانكف -
 .>977 لسنة

 القضػاا ، المحضػر مينة تنظيـ المتضمف =97/79/977 ف  المؤرخ :7/=7 القانكف -
 .=977 لسنة ،;8 عدد يةرسم جريدة

 جريػػدة العقكبػػات، قػػانكف تعػػديؿ المتضػػمف =97/89/977 فػػ  المػػؤرخ :9/=7 القػػانكف -
 .=977 لسنة ،;? عدد رسمية

 المدنيػػػػػػة اإلجػػػػػػرا ات قػػػػػػانكف المتضػػػػػػمف ?79/977/>9 فػػػػػػ  المػػػػػػؤرخ @7/?7القػػػػػػانكف -
 .?977 لسنة ،98 عدد رسمية جريدة اإلدارية،ك 
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 المتضػمف 7:/7@ لمقػانكف المػتمـك  المعػدؿ ?977/=97/7 ف  المؤرخ ;8/?7 القانكف -
 .?977 لسنة ،;; عدد رسمية جريدة الكطنية، مبلؾاأل قانكف

 رسػػمية جريػػدة ال بلحػػ ، التكجيػػو المتضػػمف ?977/?7/:7 فػػ  المػػؤرخ =8/?7 لقػانكف -
 .?977 لسنة ،=; عدد

 فػػػػ  المحميػػػػة بالمنػػػػاطؽ المتعمػػػػؽ 79/9788/<8 فػػػػ  المػػػػؤرخ 88/79 قػػػػانكف القػػػػانكف -
 .9788 لسنة ،:8 عدد رسمية جريدة المستدامة، التنمية طارإ

 جريػػػػدة ،9788 الماليػػػػة قػػػػانكف المتضػػػػمف 89/9788/?9 فػػػػ  المػػػػؤرخ =88/8القػػػػانكف -
 .9788 لسنة 9< عدد رسمية

 جريػػػػػدة الدسػػػػػتكرم، التعػػػػػديؿ المتضػػػػػمف =978/:7/=7 فػػػػػ  المػػػػػؤرخ 78/=8 القػػػػػانكف -
 .=978 لسنة ،;8 عدد رسمية

 :المراسيم -ج
 عمػػى المصػػادقة المتضػػمف ،>@@8/=7/=7 فػػ  المػػؤرخ :=8/>@ الرااسػػ  ـكالمرسػػ -
 لسػػػنة ،9: عػػدد رسػػمية جريػػدة يكنيػػك >7 فػػ  بتػػاريخ بالبرازيػػؿ جػػانيرك دم ريػػك فػػ  اإلت اقيػػة
8@@<. 

 المػػػػػػكاد بتػػػػػػتييف المتعمػػػػػػؽ >977/;7/:8 فػػػػػػ  المػػػػػػؤرخ ?88/>7 الرااسػػػػػػ  المرسػػػػػػـك -
 .>977 لسنة ،<9 عدد رسمية جريدة الهذااية،

 عمػػى المصػػادقة المتضػػمف ،=977/:99/7 فػػ  المػػؤرخ 898/=7 الرااسػػ  لمرسػػـكا -
 لسػنة ،?8 عػدد رسػمية جريػدة بسكيسػرا، بكبلنػد الطبيعػة عمى لممحافظة الدكل  االتحاد قكانيف
977=. 

 تنظػػػػػػيـ المتضػػػػػػمف >978/@7/=8 فػػػػػػ  المػػػػػػؤرخ <;9/>8 رقػػػػػػـ الرااسػػػػػػ  المرسػػػػػػـك -
 .>978 لسنة ،7> عدد رسمية جريدة العاـ، المرفؽ ت كيضاتك  العمكمية الص قات

 لسػنة ،7;عدد رسمية جريدة ،?=@8/=7/=9 ف  المؤرخ :9;/?= التن يذم المرسـك -
8@=?. 
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 المعيػػػػد إنشػػػػا  المتضػػػػمف 8?@89/89/8 فػػػػ  المػػػػؤرخ ?;:/8? التن يػػػػذم المرسػػػػـك -
 .8?@8 لسنة ،7> عدد رسمية جريدة الهابية، لؤلبحاث الكطن 

 األساسػ  القػانكف يحػدد الػذم :?@8/<7/:9 ف  ؤرخالم ?>;/:? التن يذم المرسـك -
 .:?@8 لسنة ،8: عدد رسمية جريدة الكطنية، لمحظاار النمكذج 

 الهابية الكطنية مبلؾاأل بحماية المتعمؽ <?@87/79/8 ف  المؤرخ ;;/<? المرسـك -
 .<?@8 لسنة ،< عدد رسمية جريدة الحرااؽ، مف جاكرىا ماك 

 مجػػاؿ فػػ  األعمػػاؿ ينسػػؽك  يػػنظـ الػػذم <?@87/79/8 فػػ  المػػؤرخ >;/<? المرسػػـك -
 .<?@8 لسنة ،< عدد رسمية جريدة الهابية، الكطنية مبلؾاأل داخؿ الهابات حرااؽ مكافحة

 تصػػنيؼ قكاعػػد يحػػدد الػػذم <?@8/=7/=8 فػػ  المػػؤرخ :;8/<? التن يػػذم المرسػػـك -
 .<?@8 لسنة ، >9عدد رسمية جريدة كي ياتو،ك  الطبيعية المحمياتك  الكطنية الحظاار

 عمػػػػى المكافقػػػػة المتضػػػػمف @?@8/@7/>7 فػػػػ  المػػػػؤرخ 7<8/@? التن يػػػػذم المرسػػػػـك -
 الهابػػات اسػػتهبلؿب المتعمقػػة الشػػركط دفتػػر إلعػػداد التقنيػػة الشػػركطك  العامػػة اإلداريػػة الترتيبػػات

 .@?@8 لسنة ،?: عدد رسمية جريدة منتجاتيا،ك  منيا المقطكع الحطب بي ك 

 التتثير، مدل بدراسات المتعمؽ <79/977/<9 ف  المؤرخ ?</7@ التن يذم المرسـك -
 .7@@8 لسنة ،87 عدد رسمية جريدة

 لمتيياػة العامة لمقكاعد المحدد 8@@8/>7/?9 ف  المؤرخ ><8/8@ التن يذم المرسـك -
 .8@@8 لسنة ،=9 عدد رسمية جريدة البنا ،ك  التعميرك 

 شػيادة تسػميـ تلكي يػا المحدد 8@@8/>7/?9 ف  المؤرخ =<8/8@ التن يذم المرسـك -
 عػدد رسػمية جريػدة اليػدـ، رخصػةك  المطابقػة شػيادةك  التجزاػة رخصػةك  البنػا  رخصةك  التعمير

 رسػمية جريػدة ،=78/977/<7 فػ  المؤرخ :7/=7 بالمرسـك متمـك  معدؿ ،8@@8 لسنة ،=9
 جريػدة ،@977/@99/7 فػ  المػؤرخ <7:/@7 بالمرسػـك مػتمـك  معػدؿ ،=977 لسنة ،78 عدد

 .@977 لسنة ،>>عدد رسمية
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 إعػػػػػداد لكي يػػػػػات المحػػػػػدد 8@@8/>7/?9 فػػػػػ  المػػػػػؤرخ <<8/8@ التن يػػػػػذم المرسػػػػػـك -
 رسػمية جريػدة عميػو،، المصػادقة كي ياتك  عميو المصادقةك  التعميرك  لمتيياة التكجيي  المخطط

 جريػػدة ،>977/@87/7 فػػ  المػػؤرخ <8:/>7 بالمرسػػـك مػػتمـك  معػػدؿ ،8@@8 لسػػنة ،=9عػػدد
 ،9789/:7/?9 فػ  المػؤرخ ?;89/8 بالمرسػـك متمـك  معدؿ ،>977 لسنة ،9= عدد رسمية
 .9789 لسنة ،@8 عدد رسمية جريدة

 بالبػػػػذكر الخػػػػاص بػػػػالتنظيـ المتعمػػػػؽ :@@88/8/:9 فػػػػ  لمػػػػؤرخا ;?9/:@ المرسػػػػـك -
 .:@@8 لسنة ،?< عدد رسمية جريدة الشتااؿ،ك 

 تجزاػػػة شػػػركط يحػػػدد الػػػذم <@@89/8/>8 فػػػ  المػػػؤرخ 7@;/<@ التن يػػػذم المرسػػػـك -
 .<@@8 لسنة ،;? عدد رسمية جريدة ال بلحية، االراض 

 قكاعػػػد بتحديػػػد المتعمػػػؽ 9777/>7/?9 فػػػ  المػػػؤرخ >9777/88 التن يػػػذم المرسػػػـك -
 .9777لسنة ،7: عدد رسمية جريدة الكطنية، الهابية االراض  نس  اعداد

 كثيقػػػػة إحػػػداث يتضػػػػمف 87/9777/=9 فػػػ  المػػػػؤرخ =::/9777 التن يػػػذم المرسػػػـك -
 رسػػمية جريػػدة ،كتسػػميميا إصػػدارىا كي يػػاتك  كشػػركط الػػكق   الممػػؾ إلثبػػات المكتػػكب اإلشػػياد

 .9777 لسنة ،;= عدد
 شػػػػػركط تحديػػػػػد المتضػػػػػمفك  9778/;7/>7 فػػػػػ  المػػػػػؤرخ <?/78 التن يػػػػػذم المرسػػػػػـك -

 عػدد رسػمية جريػدة ،89/;? القػانكف مػف >: المػادة أطػار فػ  سػتهبلؿباال الترخيص كي ياتك 
 .9778 لسنة ،9:

 نقمػػػػػػؿ لكي يػػػػػػات المحػػػػػػدد ;89/977/;8 فػػػػػػ  المػػػػػػؤرخ @7;/;7 التن يػػػػػػذم المرسػػػػػػـك -
 .;977 لسنة ،8? عدد رسمية جريدة الخطرة، الخاصة الن ايات

 القصػػكل القػػيـ يضػػبط الػػذم =977/;7/@8 فػػ  المػػؤرخ 8;8/=7 التن يػػذم المرسػػـك -
 .=977 لسنة ،=9 عدد رسمية جريدة الساامة، الصناعية لممصبات

 المطبػؽ التنظػيـ يضػبط الػذم =977/>8/7: ف  المؤرخ ?@8/=7 التن يذم المرسـك -
 .=977 لسنة ،<: عدد رسمية جريدة البياة، لحماية المصن ة المؤسسات عمى
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 تطبيػػػػػػؽ لمجػػػػػػاؿ المحػػػػػػدد <977/>7/@8 فػػػػػػ  المػػػػػػؤرخ >;8/<7 التن يػػػػػػذم المرسػػػػػػـك -
 ،;: دعػػد رسػػمية جريػػدة البياػػة، عمػػى التػػتثير مػػكجزك  دراسػػة عمػػى المصػػادقة كي يػػةك  محتػػكلك 

 .<977 لسنة
جػػػرا اتك  لكي يػػػات المحػػػدد <977/=7/7: فػػػ  المػػػؤرخ >97/<7 التن يػػػذم المرسػػػـك -  ا 
 رسػػمية جريػػدة نشػػره،ك  مراجعتػػوك  شػػابييا مػػاك  المنزليػػة الن ايػػات لتسػػيير البمػػدم المخطػػط إعػػداد
 <977 لسنة ،:; عدد

 كي يػػاتك  شػػركط يحػػدد الػػذم 89/9789/=8 فػػ  المػػؤرخ <9;/89 التن يػػذم المرسػػـك -
 ،@: عػػػدد رسػػػمية جريػػػدة لمدكلػػػة، التابعػػػة الخاصػػػةك  العمكميػػػة الكطنيػػػة مػػػبلؾاأل تسػػػييرك  إدارة
 .9789 لسنة

 القــــــرارات: -د
 صػػػندكؽ إنشػػػا  يتضػػمف الػػػذمك  @@@8/:79/7 فػػ  المػػػؤرخ المشػػترؾ الػػػكزارم القػػرار -
   الكق ية. مبلؾلؤل مركزم
 الرسػػػػمية شػػػػيادةال محتػػػػكلك  شػػػػكؿ يحػػػػدد الػػػػذمك  9778/>7/=9 فػػػػ  المػػػػؤرخ القػػػػرار -
 الكق  . بالممؾ الخاصة

 بالمغة العربية قاحمة المرايع :ثاويا
-I- :الكتب 
ابػػػػراىيـ سػػػػميماف عيسػػػػى كىػػػػبلؿ احمػػػػد ىػػػػبلؿ، آفػػػػات محاصػػػػيؿ الخضػػػػر كاألشػػػػجار  .8

 .9777الخشبية كمكافحتيا ف  العالـ العرب ، الجز  الثالث، دار الكتاب الحديث، القاىرة، 
، لسػػػاف العػػرب، المجمػػػد األكؿ، دار صػػادر، بيػػػركت، ابػػف منظػػكر اإلفريقػػػ  المصػػرم .9

 دكف سنة طب .

احسػػػف بكسػػػقيعة، قػػػانكف العقكبػػػات فػػػ  ضػػػك  الممارسػػػة القضػػػااية، منشػػػكرات بيرتػػػ ،  .:
 .>977الجزاار، 

 .:978أيمف سعد، سمطات المالؾ عمى الشيكع، دار النيضة العربية، القاىرة،  .;
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ر الجامعيػػػػة لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر، تكفيػػػػؽ حسػػػػػف فػػػػرج، الحقػػػػػكؽ العينيػػػػػة االصػػػػمية، الػػػػػدا .>
 اإلسكندرية، دكف سنة طب .

جػكرج قػػانس كتكمػػاس سػػمس ، بترجمػػة محمػد السػػيد الننػػو، األراضػػ  كالجػػكدة البيايػػة،  .=
 .:977الدار العميا لمثقافة كالنشر، بيركت 

حسف محمد الشيم ، التصحر كصيانة األراض ، المكتبة المصرية لمطباعة كالنشػر،  .<
 .;977اإلسكندرية، 

 .=977حمدم باشا عمر، القضا  العقارم، دار ىكمة، الطبعة السادسة،  .?

 ػ ;977حمدم باشا عمر، حماية الممكية العقارية الخاصة، دار ىكمة، الجزاار،  .@
حمدم باشػا عمػر، ليمػى زركقػ ، المنازعػات العقاريػة، دار ىكمػة، الجزااػر، الطبعػة  .87
 .=977الثانية، 
يػػػة فػػػ  ضػػػك  آخػػػر التعػػػديبلت، دار ىكمػػػة، حمػػػدم باشػػػا عمػػػر، نقػػػؿ الممكيػػػة العقار  .88
 .9779الجزاار، 
دالندة يكسػؼ، الػكجيز فػ  الممكيػة العقاريػة الخاصػة الشػااعة، دار ىكمػة، الجزااػر،  .89
978<. 

رضػػػػا عبػػػػد الحمػػػػيـ عبػػػػد المجيػػػػد البػػػػارم، الجكانػػػػب القانكنيػػػػة لمبنػػػػا  العشػػػػكاا  عمػػػػى  .:8
 .;977 ،8األرض الزراعية، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة

رمضػػػاف أبػػػك السػػػعكد، الػػػكجيز فػػػ  شػػػرح الحقػػػكؽ العينيػػػة االصػػػمية، دار الجامعيػػػة،  .;8
 .<977اإلسكندرية، 

سػػػػاي  تركيػػػػة، حمايػػػػة البياػػػػة فػػػػ  ظػػػػؿ التشػػػػري  الجزااػػػػرم، مكتبػػػػة الكفػػػػا  القانكنيػػػػة،  .>8
 .;978اإلسكندرية، 

اػػػر، سػػػماعيف شػػػامة، النظػػػاـ القػػػانكن  الجزااػػػرم لمتكجيػػػو العقػػػارم، دار ىكمػػػة، الجزا .=8
9779. 



 واملراجـع املصادر قائمة
 

264 

سػػػػػمير حامػػػػػد الجمػػػػػاؿ، الحمايػػػػػة القانكنيػػػػػة لميبيػػػػػة، دار النيضػػػػػة العربيػػػػػة، القػػػػػاىرة،  .<8
977?. 

عبػػد الػػرزاؽ السػػنيكرم، الكسػػيط فػػ  شػػرح القػػانكف المػػدن ، أسػػباب كسػػب الممكيػػة،  .?8
 .?=@8الجز  التاس ، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 ، حػػػؽ الممكيػػػة، الجػػػػز  عبػػػد الػػػرزاؽ السػػػنيكرم، الكسػػػيط فػػػ  شػػػرح القػػػانكف المػػػدن .@8
 .<=@8الثامف، دار إحيا  التراث العرب ، بيركت، 

عبػػػػد المػػػػنعـ فػػػػرج الصػػػػدة، الحقػػػػكؽ العينيػػػػة االصػػػػمية، دراسػػػػة فػػػػ  القػػػػانكف المبنػػػػان   .97
 كالقانكف المصرم، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، دكف سنة طب .

دار المجػػػد لمنشػػػر كالتكزيػػػ ،  الدكلػػػة العامػػػة كالخاصػػػة، أمػػػبلؾعبػػػد الكىػػػاب عرفػػػة،  .98
 .9789القاىرة، 

عجة الجيبلل ، أزمة العقػار ال بلحػ  كمقترحػات تسػكيتيا، دار الخمدكنيػة، الجزااػر،  .99
977<. 

عطػػا اهلل أحمػػد أبػػك حسػػف، الهابػػات الطبيعيػػة فػػ  المممكػػة العربيػػة السػػعكدية، إدارة  .:9
 الرياض، دكف سنة طب .البحث العمم ، المركز الكطن  السعكدم لمعمـك كالتكنكلكجيا، 

عمػػػػػ  سػػػػػعيداف، حمايػػػػػة البياػػػػػة مػػػػػف التمػػػػػكث بػػػػػالمكاد اإلشػػػػػعاعية كالكيمياايػػػػػة، دار  .;9
  ?977الخمدكنية، الطبعة األكلى، الجزاار، 

عمػػ  عبػػد اهلل الشػػيرم، حرااػػؽ الهابػػات، األسػػباب كطػػرؽ المكاجيػػة، جامعػػة نػػايؼ  .>9
 .9787العربية لمعمـك األمنية، الطبعة األكلى، الرياض، 

مػػػ  محػػػ  حسػػػف الػػػتبلؿ كيػػػكنس محمػػػد قاسػػػـ اآللكسػػػ ، الهابػػػات العامػػػة، الجػػػز  ع .=9
 @?@8األكؿ، ىياة المعاىد ال نية، بهداد، 

 .=977 اضؿ خمار، الجرااـ الكاقعة عمى العقار، الطبعة الثانية ، دار ىكمة، ال .<9

ليمػػى طمبػػة، الممكيػػة العقاريػػة الخاصػػة كفقػػا ألحكػػاـ التشػػري  الجزااػػرم، دار ىكمػػة،  .?9
 .9778جزاار، الطبعة الثانية، ال
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محسف عبد الحميد البيو، القػانكف الزراعػ  كحمايػة البياػة الزراعيػة، الطبعػة الرابعػة،  .@9
 .9778مكتبة الجبل  الجديدة، المنصكرة، 

 محمد ابك زىرة، محاضرات ف  الكقؼ، دار ال كر العرب ، القاىرة، د.س.ف. .7:

بيعػػ  كالعنايػػة بالهابػػات، النشػػرة محمػػد الياشػػم  حمػػزة، حمايػػة المحػػيط كالنظػػاـ الط .8:
 .7@@8األكلى، دار الكتب الكطنية، تكنس، 

محمػػد جمػػاؿ الػػديف حسػػكنة، أمػػراض النبػػات البيايػػة، منشػػتة المعػػارؼ، اإلسػػكندرية،  .9:
 .@@@8الطبعة األكلى، 

الممكيػػة  -محمػػد حسػػيف منصػػكر، الحقػػكؽ العينيػػة االصػػمية، دار الجامعيػػة الجديػػدة .::
 .<977االسكندرية،  -كالحقكؽ المت رعة عمييا

 .?977محمد شريؼ عبد الرحماف، حؽ الممكية، دار النيضة العربية، القاىرة،  .;:

محمػػػػد عبػػػػد الظػػػػاىر حسػػػػيف، الحمايػػػػة القانكنيػػػػة لؤلصػػػػناؼ النباتيػػػػة، دار النيضػػػػة  .>:
 .9779العربية، القاىرة، 

سػػرة لمنشػػر كالتكزيػػ ، محمػػد عمػػ  احمػػد، المحميػػات الطبيعيػػة فػػ  مصػػر، مكتبػػة األ .=:
 .?977كط، مصر، اسي

محمػػػد فػػػاركؽ عبػػػد الحميػػػد، المركػػػز القانكنيػػػة لممػػػاؿ العػػػاـ، دراسػػػة مقارنػػػة، ديػػػكاف  .<:
 .;?@8المطبكعات الجامعية، الجزاار، 

محمػػد كامػػؿ مرسػػ ، شػػرح القػػانكف المػػدن ، الحقػػكؽ العينيػػة االصػػمية: حػػؽ الممكيػػة  .?:
 .>977بكجو عاـ، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، 

كسػػػيط فػػػ  شػػػرح جػػػرااـ التخريػػػب كاإلتػػػبلؼ كالحريػػػؽ، دار معػػػكض عبػػػد التػػػكاب، ال .@:
 .@?@8المطبكعات الجامعية، القاىرة، 

الهابيػػة فػػ  الجزااػػر، دار األمػػة لمطباعػػة  مػػبلؾمكسػػى بكدىػػاف، النظػػاـ القػػانكن  لؤل .7;
 .9789كالنشر، الجزاار، 
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ناصر سعيدكن ، دراسػات فػ  الممكيػة العقاريػة المؤسسػة الكطنيػة لمكتػاب، الجزااػر،  .8;
8@@?. 

 .>@@8نبيؿ ابراىيـ سعد، الحقكؽ العينية األصمية، دار النيضة العربية، بيركت،  .9;
نصػػر الػػديف ىنػػكن ، الكسػػااؿ القانكنيػػة كالمؤسسػػاتية لحمايػػة الهابػػات فػػ  الجزااػػر،  .:;

 . 9778الديكاف الكطن  لؤلشهاؿ التربكية، الجزاار، 
 .9789ار البيضا ، اليادم مقداد، قانكف البياة، مطبعة النجاح الجديدة، الد .;;

كجػػػدم شػػػ يؽ فػػػرج، الم يػػػد فػػػ  جػػػرااـ اإلتػػػبلؼ كالتخريػػػب كفػػػؾ االختػػػاـ كاغتصػػػاب  .>;
 .9788الحيازة، يكنايتد لئلصدارات القانكنية، القاىرة، 

 .:@@8كىبة الزحيم ، الكصايا كاالكقاؼ ف  ال قو االسبلم ، دار ال كر، دمشؽ.  .=;

  الػدكؿ المتقدمػػة، مكتبػة شػػكماف، يحػ  بػاككر، التقنيػػات الحديثػة لحمايػػة الهابػات فػػ .<;
 .@@@8األردف، 

-II-الدكتوراه: أطروحات 
 دكتػػػػكراه، رسػػػػالة البياػػػػة، لحمايػػػػة اإلداريػػػػة القانكنيػػػػة الكسػػػػااؿ المػػػػنعـ، عبػػػػد احمػػػػد بػػػػف .8

 الجزااػػػػر، خػػػػدة، بػػػػف يكسػػػػؼ بػػػػف جامعػػػػة عكنػػػػكف، بػػػػف الحقػػػػكؽ كميػػػػة عػػػػاـ، قػػػػانكف تخصػػػػص
977?/977@. 

 رسػالة الجزااػرم، التشػري  فػ  المسػتدامة لمتنميػة كآليػة البياػ  التخطػيط حميػدة، حسف .9
 .@977 /?977 البميدة، دحمب، سعد جامعة الحقكؽ، كمية خاص، قانكف تخصص دكتكراه،
 أطركحػػػة المسػػتدامة، التنميػػػة إطػػار فػػػ  لمبياػػة القانكنيػػػة الحمايػػة الهنػػػ ، عبػػد حسػػكنة .:
 .:9789/978 بسكرة، خيضر، محمد جامعة اعماؿ، قانكف تخصص دكتكراه،

 أطركحػػػة المتلكفػػػة، غيػػػر الجػػػكار مضػػػار عػػػف العقػػػار مالػػػؾ مسػػػؤكلية زرارة، عكاطػػػؼ .;
 .9789 باتنة، جامعة السياسية، العمـكك  الحقكؽ كمية عقارم، قانكف تخصص دكتكراه،
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 الجزااػػػرم، التعميػػػرك  التيياػػػة قػػػانكف ضػػػك  عمػػػى البنػػػا  اسػػػتراتيجية يزيػػػد، بػػػام عربػػػ  .>
، دكتكراه أطركحة  باتنػة جامعػة السياسػية، العمػـكك  الحقػكؽ كميػة ارم،عقػ قػانكف تخصػص عمـك

8، 978;، 978<. 
دارةك  تقيػػيـ الػػديف، عػػز يكسػػؼ فاطمػػة .=  فػػ  النبػػات  الحيػػكم التنػػكع عمػػى الحرااػػؽ آثػػار ا 
 قسػـ النبػات ، التصػنيؼك  البياػة فػ  دكتػكراه، رسػالة سػكريا، فػ  الطبيعيػة الهابػات مكاقػ  بعض
 .9788 سكريا، تشريف، جامعة النبات، عمـ

 أطركحػػػة الجزااػػػر، فػػػ  الخاصػػػة العقاريػػػة لمممكيػػػة القانكنيػػػة الحمايػػػة محمػػػد، لعشػػػاش .<
 كزك، تيػػزم معمػػرم، مكلػػكد جامعػػة السياسػػية، العمػـكك  الحقػػكؽ كميػػة قػػانكف، تخصػػص دكتػكراه،
978</978=. 

 قػػػانكف تخصػػص دكتػػػكراه، أطركحػػة الكطنيػػة، مػػػبلؾاأل حمايػػة آليػػػات حنػػاف، ميسػػاكم .?
 .>978 ،;978 تممساف، بمقايد، بكر أبك جامعة السياسية، لعمـكاك  الحقكؽ كمية عاـ،

 الزراعيػػػة، البياػػػة تمػػػكث عػػػف المدنيػػػة المسػػػؤكلية القػػػزاز، محمػػػكد المحسػػػف عبػػػد كحيػػػد .@
 .>977 مصر، طنطا، جامعة الحقكؽ، كمية المدن ، القانكف ف  دكتكراه رسالة

 قػػانكف دكتػػكراه، ركحػػةأط الجزااػػر، فػػ  البياػػة لحمايػػة القانكنيػػة اآلليػػات يحػػ ، كنػػاس .87
 .<977/=977 تممساف، بمقايد، بكر أبك جامعة السياسية، العمـكك  الحقكؽ كمية عاـ،

-III- :المداخــــــــــــ ت 
 العػالم  اليػـك اسـبابلا"،و  لـاأوواع الغابـات الحراحـق بعنػكاف:" مداخمػة الزعبػ ، غساف .8
 عمػػػاف، التصػػػحر، لمكافحػػػة يػػػةاألردن الجمعيػػػة الهابػػػات، حرااػػػؽ مكافحػػػة عنػػػكاف تحػػػت الثالػػػث
 .=@@8/<7/>9 الخميس

ـــة بعنػػػكاف:" مداخمػػػة المحػػػاـ، ريػػػاض .9 ـــات صـــياوةو  حماي ـــض المراعـــضو  الغاب ـــوطن ف  ال
 المراعػ  صػيانةك  حمايػة فػ  الري يػة المجتمعػات دكر تطػكير لمسػؤكل  القػكم  المقا  "،العربض

 .9777/?7/7:ك @9 يكم  بيركت، الزراعية، لمتنمية العربية المنظمة الهابات،ك 
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 "،اأردن فـض الغابـات أهميـة بعوـوان مداخمـة بعنػكاف:" مداخمػة التبلكم، المعط  عبد .:
 لمكافحػػػػػة األردنيػػػػػة الجمعيػػػػة الهابػػػػػات، حرااػػػػؽ مكافحػػػػػة عنػػػػكاف تحػػػػػت الثالػػػػث العػػػػػالم  اليػػػػـك

 =@@8/<7/>9 الخميس عماف، التصحر،
-IV- :المقــــــــــــــاالت 
دراسػة  -كاف:" الجػرااـ الماسػة بالمحميػات الطبيعيػةفراس ياكز عبػد القػادر، مقػاؿ بعنػ -8

 .9787، 88" مجمة الحقكؽ، القانكف، جامعة المستنصرية، العراؽ، العدد -مقارنة
طاكسػػػ  فاطنػػػة، مقػػػاؿ بعنػػػكاف :"دكر الجماعػػػات المحميػػػة كاإلقميميػػػة فػػػ  المحافظػػػة  -9

مجمػػة عمميػة محكمػػة عمػى البياػة"، مجمػػة جيػؿ حقػكؽ اإلنسػػاف، العػدد الثػػان  الخػاص بالبياػة ، 
 .:978تصدر عف مركز جيؿ البحث العمم ، لبناف، 

ليمػػػى اليعقػػػكب ، مقػػػاؿ بعنػػػكاف :"دكر الجماعػػػات المحميػػػة كاإلقميميػػػة فػػػ  المحافظػػػة  -:
عمػػى البياػػة"، مجمػػة جيػػؿ حقػػكؽ اإلنسػػاف، العػػدد الثػػان  الخػػاص بالبياػػة، مجمػػة عمميػػة محكمػػة 

 .:978تصدر عف مركز جيؿ البحث العمم ، لبناف، 

اليػػػادم الحضػػػرم، مقػػػاؿ بعنػػػكاف: "المراعػػػ  كالهابػػػات بػػػدكؿ شػػػماؿ افريقيػػػا"، مجمػػػة  -;
، تػكنس،  التكامؿ بيف المراع  كالهابات، الصادرة عػف المنظمػة العربيػة لمتربيػة كالثقافػة كالعمػـك

 .9@@8، 9العدد

-V- :التقاريــــــــــــــر 
االمػػػـ  ،FAOذيػػػة كالزراعػػػة، حالػػػة الهابػػػات فػػػ  العػػػالـ، تقريػػػر صػػػادر عػػػف منظمػػػة االغ -0

 .;978المتحدة ، 
 قاحمة المرايع بالمغة الفروسية ثالثا:

-I- :الكتب 
1. Brigitte Hess, Fallon Anne , Marie Simon: droit civil , édition dalloz, 2001. 
2. François Ramade, éléments d’écologie, 6eme Edition, DUNOD, Paris, P488. 
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3. G.BUTTOUD, Les propriétaires forestiers prives et l’état, revue forestière 

français, ministère de l’agriculture, numéro spécial, 1980. 
4. Jean Vincent, voix d’exécution et procédures de distribution, 19eme édition 

Dalloz, delta, 1999. 

5. Mohamed Larbi Fadhel moussa, L’état et l’agriculture en Tunisie, imprimerie 

officielle de République tunisienne, Tunisie, Tome XII, 1988. 

6. Stephane Doumbe-Bille, Droit, forets et développement durable, Edition 

Bruylant, Limoges, France, 1994. 

7. Weill Alex ,Droit Civil, les Biens, France, Paris,Tom2, 2eme Edition, Dalloz, 

1974. 
-II- :المقاالت 

1- ABDELMAAJID Ramdhan, la politique de protection de l’environnement en 

Algérie : réalisation et échecs, Revue AL-wahat pour les études et les 

recherches, université de Ghardaia, section 13, 2011. 
2- Moussa Noura, La protection de l’environnement dans la législation 

algérienne, Revue Almofaker, faculté de droit et de science politique, Université 

de Biskra, section12, 2015. 

-III- الدكتوراه: أطروحات 
1- Amrouni Sana, La protection des terres agricoles périurbaines contre 

l’urbanisme, thèse doctorat, droit de l’environnement et de l’aménagement des 

espaces, Faculté des sciences juridiques, université 7 Nov Carthage Tunis, 
2001/2002. 

 رابعا: المواقع اإللكترووية:
1. https://ar.wikipedia.org 
2. http://www.djazairess.com/eldjoumhouria/61163/  
3. http://www.enaf-batna.dz/ 

http://www.djazairess.com/eldjoumhouria/61163
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 ممخص:

لؤلمبلؾ العقارية الهابية، دفعت المشرع  كالبياة االجتماعيةك  إف األىمية االقتصادية
 89/;?، سكا  بمكجب قانكف الهابات مبلؾ بحماية قانكنية خاصةذه األالجزاارم إحاطة ى

القانكف  سيما ،كذلؾ بمكجب القكانيف األخرلك  باعتباره التشري  األساس  الناظـ ليذه األمبلؾ
المتعمؽ بحماية البياة ف  إطار التنمية  87/:7القانكف ك  المتضمف األمبلؾ الكطنية 7:/7@

 قانكف العقكبات.ك  المستدامة، ب ضافة إلى كؿ مف القانكف المدن 

ك إننا بالرجكع إلى ىذه النصكص القانكنية، نجدىا تتضمف نكعيف مف الحماية المقررة 
ف ما أف تككف الحماية قبمية تيدؼ إلى تجنب كقكع األضرار أك ما لؤلمبلؾ العقارية الهابية، 

ما أف تككف الحماية بعدية تيدؼ إلصبلح كتثميف الثركة الهابية،  يسمى بالحماية الكقااية، كا 
المتسببيف ف  إلحاؽ الضرر بيا، أك ما يسمى بالحماية ك  أك تسميط العقاب عمى المخال يف

 العبلجية.  

Abstract :  

Due to the economic, social and environnemental importance of the forest 

properties, the Algerian legislator had to wrap this kind of property with a 

special legal protection, whether under the 84/12 forest Act which is regarded as 

the fundamental legislation regulating these properties, or under other laws, 

particularly the 90/30 Act which protects the national properties and the 03/10 

Act on the protection of the environment in the context of sustainable 

development, in addition to the Civil Law and the Penal Law. 

And by referring to these legal texts, we can find that they include two 

types of forest property protection, either a proactive protection aiming to avoid 

the damage on forests or the so-called preventive protection, or a reactive 

protection aiming to remedy and value the forest wealth or inflict a punishment 

on violators and the perpetrators of the damage to these properties, or the so-

called therapeutic or remedial protection. 

 


