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جمةل البحوث العلمية يف الترشيعات البيئية
جمةل علمية حممكة تصدر عن خمرب البحث يف ترشيعات حامية النظام البييئ
لكية احلقوق و العلوم الس ياس ية-جامعة ابن خدلون بتيارت -اجلزائر

قواعد النرش ابجملةل:
تنرش جمةل البحوث العلمية يف الترشيعات البيئية ادلراسات العلمية والفكرية يف ختصصات ترشيعات حامية ا ألنظمة البيئية يف العلوم
الاجامتعية املكتوبة ابللغة العربية والفرنس ية أأو الاجنلزيية،وتكون املقاالت مصحوبة مبلخصني  ،أأحدهام بلغة املقال و ا ألخر بأأحد اللغتني
املتبقيتني.

كيفية كتابة املقالت:
تكتب املقاالت املقدمة للمجةل وعىل أةل المكبيوتر خبط  17مقاس  Arabic Typesettingوالهامش حبجم  01رشيطة أأال يزيد عدد
صفحات البحث عن  00صفحة مبا فهيا اجلداول و االإشاكل و املراجع ،ويكون مصحواب بقرص مضغوط ،أأو يرسل ابلربيد الالكرتوين
لتسهيل معلية الطباعة.
ينظم البحث اك أليت:
عنوان البحث ،امس الباحث،اللكية و اجلامعة و البدل،ملخص البحث ابللغتني،مث البحث.

املراجع:
تكتب املراجع داخل النص أأو يف أأخره حسب الطريقة التالية :اإذا اكن كتااب يكتب امس و لقب املؤلف ،عنوان الكتاب ،اجلزء،
الطبعة ،س نة الطبع ،الصفحة .أأما اإذا اكن جمةل يذكر أأسامء املؤلفني ،عنوان البحث ،س نة النرش ،امس اجملةل ،رمقها و عدد الصفحات
املس تغةل .أأما اإذا اكن قانوان يذكر رمقه ،عنوانه ،اترخيه ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،الصفحة.
كام يتوجب عىل الباحث اإتباع القواعد املتفق علهيا علميا يف جمال االإحاالت و الاختصارات واملصطلحات.

مالحظة:
بعد نرش البحث يتلقى الباحث نسخة أأصلية جماان حاةل نسخها  ،أأو اإماكنية حسهبا من موقع اللكية.
اإن البحوث املنشورة يف هذه اجملةل ال تعرب اإال عن أراء أأحصاهبا مع حتميلهم مسؤوليات الرسقة العلمية.
البحوث اليت ال تنرش ال ترد اإ ى أأحصاهبا.
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الهيئة العلمية للمجةل:
جامعة تيارت
أأ.د .رشيط عابد
جامعة تيارت
أأ.د .معتوق أأدمحم
جامعة س يدي بلعباس
أأ.د.فتات فوزي
جامعة س يدي بلعباس
أأ.د .بودايل دمحم
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أأ.د .جون بيار غراك
أ
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أأ.د .ابراهمي الهندي
جامعة لبنان
أأ.د .عيل مجيل حرب
جامعة ليبيا
أأ.د .دمحم هشام ماقورا
جامعة عني مشس مرص
أأ.د .ابو العال المنر
جامعة سعيدة
أأ.د .نقادي حفيظ
جامعة تيارت
أأ.د .عليان بوزاين
جامعة تيارت
ا.د .بوسامحة الش يخ
جامعة مس تغامن
أأ.د.مزاين دمحم الامني
جامعة دهوك  .كردس تان العراق
أأ.د.عبو عبد هللا
جامعة تكريت العراق
أأ.د.براء منذر كامل
جامعة تيارت
أأ.د.فتاك عيل
جامعة مس تغامن
أأ.د .بن عزوز بن صابر
جامعة معسكر
د.بقدار مكـال
جامعة تيارت
د.جعايل خبادل
جامعة س يدي بلعباس
د.بردان رش يد
جامعة مس تغامن
د .ماموين فاطمة الزهراء
جامعة تيارت
د .بن عامرة دمحم
جامعة القنيطرة  -املغرب
أأد  .جمدويب هند
جامعة تيارت
د.حساين عيل
جامعة تيارت
د .مداح حاج عيل
جامعة تيارت
د .بن عامرة أأمحد
جامعة تيارت
د .ويس فتحي
جامعة تيارت
د.محر العني مقدم
جامعة تيارت
د .طفياين خمتارية
جامعة تيارت
د.قايد ليىل
جامعة تيارت
د.كامل دمحم الأمني

د .بلقنييش احلبيب
د .بن عيل ادمحم
د .جامس دمحم زكراي
أأ.دمحم عيل حافظ
د .مجعة سعيد رسير
د .منري همدي
د .عبد الرمحن قصاص
د .رائد الفقري
د .أأمين دمحم
د .رش يد محد العزني
د .عبد هللا الأشعل
د .داود الباز
د .أأبو جعفر املنصوري
د .هيمث حسن
ل
د.عبد الرمحن ا رشقاوي
أأ.د .مقين بن عامر
د.حيتاةل معمر
د .شواخ ا ألمحد
د .بن عودة مليكة
د .أأمحد بشارة
د .عباسة الطاهر
د.بوغرارة الصاحل
د.بلعبدون عواد
د.مبطوش احلاج
د .عبد املنعم بن أأمحد
د.ميك خادلية
د.بوراس عبد القادر
د.قومس حاج غويث
د .بلقنييش حبيب
د .بلفضل دمحم
د.محر العني عبد القادر
د .بويش يوسف
د .شايم أأمحد
د .ودل معر الطيب
د .لقمش دمحم أأمني
د .معمر خادل
د .قويدر مميونة

جامعة تيارت
وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي

جامعة دمشق سوراي
جامعة حلب سوراي
جامعة بنغازي ليبيا
جامعة الرابط املغرب
جامعة أأم القرى السعودية
جامعة البلقاء ا ألردن
جامعة القرأن الكرمي السودان
جامعة الكويت
اجلامعة ا ألمريكية مرص
جامعة الكويت مرص
جامعة الفاحت ليبيا
جامعة البعث سوراي
جامعة الرابط  -املغرب
جامعة تيارت
جامعة مس تغامن
جامعة دار العلوم الرايض
جامعة البليدة
جامعة الشلف
جامعة مس تغامن
جامعة تيارت
جامعة مس تغامن
جامعة تيارت
جامعة اجللفة
جامعة تيارت
جامعة تيارت
جامعة تيارت
جامعة تيارت
جامعة تيارت
جامعة تيارت
جامعة تيارت
جامعة تيارت
جامعة تيارت
جامعة تيارت
جامعة تيارت
جامعة تيارت
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جلنة القراءة:
أأ.د .فتاك عيل
أأ.د .عليان بوزاين
أأد .بوسامحة الش يخ
أأد .الرشقاوي عبد الرحامن
أأد .براء منذر كامل
أأ.د .ابو العال المنر
أأ.د.عبو عبد هللا
أأ.د.نقادي حفيظ

جامعة ابن خدلون بتيارت
جامعة ابن خدلون بتيارت
جامعة ابن خدلون بتيارت
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جامعة تكريت ابلعراق
جامعة عني مشس ابلقاهرة
جامعة دهوك بكردس تان العراق
جامعة سعيدة

أأد .مقين بن عامر

جامعة ابن خدلون بتيارت

د .خنفويس عبد العزيز
د .شواخ ا ألمحد
د .رش يد محد العزني

جامعة سعيدة
جامعة دار العلوم ابلسعودية
جامعة الكويت بعامن

د .بلقنييش احلبيب
د .حساين عيل
د .بوراس عبد القادر
د .بوغرارة الصاحل
د .مبطوش احلاج
د .شايم أأمحد
د .مداح حاج عيل
د .بويش يوسف
د .عباسة الطاهر
د.حيتاةل معمر
د .عواد بلعبدون
د .ماموين فاطمة الزهراء

جامعة ابن خدلون بتيارت
جامعة ابن خدلون بتيارت
جامعة ابن خدلون بتيارت
جامعة ابن خدلون بتيارت
جامعة ابن خدلون بتيارت
جامعة ابن خدلون بتيارت
جامعة ابن خدلون بتيارت
جامعة ابن خدلون بتيارت
جامعة مس تغامن
جامعة مس تغامن
جامعة مس تغامن
جامعة مس تغامن
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حمتوايت العدد التاسع:
الامس و اللقب  ،اجلامعة
معري أأمحد ابحث دكتوراه جامعة تيارت
املرشف أأد.عليان بوزاين جامعة تيارت
أأد .بوسامحة الش يخ جامعة تيارت

عنوان املقال

الصفحة

سلطات الضبط االإداري يف جمال حامية النظام العام البييئ

0

حقوق االإنسان امجلاعية يف احلفاظ عىل البيئة

71

أأهـمـية ادلراسـات التـقـنيـة املتعـلـقة بتقـيـمي الأثــر البـيـيئ ومـدى
اإلـزامـيهتا يف القـانـون اجلـزائـري
دور املشاركة العاملية يف حامية بيئة العمل

13
87

بيئة العمل العائيل ومدى مالمئهتا لتشغيل الطفل

71

د .ودل معر الطيب أأس تاذ حمارض أأ جامعة تيارت

أأد .مقـين بن عــــمـار جامعة تيارت
د .ميك خادلية أأس تاذة حمارضة -أأ -جامعة تيارت
رويس عبد القادر طالب دكتوراه جامعة– مس تغامن –
املرشف  :أأ.د ابمس دمحم شهاب جامعة– مس تغامن –
أأ .بوعافية عبد الرزاق جامعة ابتنة 0
املرشف أأ/د علقمة جامل جامعة قاملة
رشارة فيصل طالب دكتوراه جامعة مس تغامن
املرشف أأد .قنيش عامثن – جامعة مس تغامن
عامرة صليحة طالبة دكتوراه جامعة مس تغامن
املرشف أأد .مزاين دمحم أأمني جامعة مس تغامن
طاهري فاطمة الزهراء طالبة دكتوراه جامعة مس تغامن
املرشف أأ.د ابمس دمحم شهاب جامعة مس تغامن
معوردمحم طالب دكتوراه جامعة مس تغامن
املرشف أأ.د بقنيش عامثن جامعة مس تغامن
شاكر سلامين طالب دكتوراه جامعة مس تغامن
املرشف د .عباسة الطاهر أأس تاذ حمارض أأ جامعة مس تغامن
د .بن فرحية رش يد أأس تاذ حمارض ب– جامعة مس تغامن
د .حيتالــــة معمـر أأس تاذ حمارض أأ – جامعة مس تغامن
د .محمـد سعـادي أأس تاذ حمارض " أأ " ابملركز .ج .بغلزيان
د .دوار مجيةل أأس تاذة حمارضة أأ جامعة برج بوعريرجي

عنارص و أأبعاد الاس تدامة يف ختطيط البيئة احمللية للتجمعات العمرانيـة 39
العتيقة (القصور) اب ألقالمي الصحراوية
003
مدى جنـاعة أأهجزة وواكالت وبرامج الامم املتحدة يف حامية وسالمة
البيئة
019
ألية التحقيق العقاري
امحلاية القانونية للبيئة أأثناء الزناعات املسلحة

009

االإطار القانوين ملنح العقار املوجه لنشاط الرتقية العقارية ابجلزائر

081

الاحتباس احلرارى يف اإطار القانون ادلويل البييئ

071

الس ياسة اجلزائية للمرشع اجلزائري يف حامية البيئة البحرية

037

التعاون ش به ا إالقلميي ملواهجة التلوث يف جنوب البحر الأبي املتوسط 712
770
التس يري االإيكولويج للنفاايت يف الترشيع اجلزائر

د .مبخـوتة أأمحـــد أأس تاذ حمارض أأ املركز .ج .تيسمس يلت امحلاية ادلولية للبيئة الهنرية من التلوث وإاشاكليات املسؤولية املرتتبةعهنا 710
د .محمـودي قـــادة أأس تاذ حمارض أأ املركز .ج .تيسمس يلت
781
النظام العمويم ملعاجلة نفاايت التغليف منوذج لنشاط جتاري مؤطر
د .امحيداتو دمحم اس تاذ حمارض – أأ جامعة اجلزائر 0
قانونيا ومؤسساتيا
727
التأأصيل الرشعي محلاية البيئة املائية من التلوث
د.بن عطية بوعبدهللا أأس تاذ حمارض أأ –جامعة تيارت
االس تخدام السلمي للطاقة النووية بني التمنية املس تدامة و الأمن البييئ 737

نوري عبدالرحامن أأس تاذ متعاقد جامعة اجللفة
املرشف د.بوراس عبد القادر أأس تاذ حمارض أأ جامعة تيارت
د .محر العني عبد القادر أأس تاذ حمارض أأ -جامعة تيارت مضار اجلوار كأساس للمسؤولية املدنية عن الرضر البييئ
د.عبد املنعم بن أأمحد أأس تاذ حمارض أأ جامعة اجللفة
حلفاية زاهية طالبة دكتوراه جامعة اجللفة

الضبط البييئ احمليل كلية محلاية البيئة يف اإطار التمنية املس تدامة يف
اجلزائر

101
171
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د.كرمي كرمية -أأس تاذة حمارضة قسم -أأ -ج .س يدي بلعباس خصوصية قيام املسؤولية اجلزائية للرشاكت التجارية يف اجملال البييئ

112

د .نورة سعداين أأس تاذة حمارضة قسم ــ أأ ـ ج .بشار الأنظمة القانونية لتعوي الأرضار البيئية التعوي عن الرضر
االإيكولويج اخلالص
ل
سلطات االإدارة يف جمال الرتاخيص االإدارية ا بيئية
د .بدارنية رقية أأس تاذ حمارض ب جامعة تيارت
لت
د .بن احلاج جلول ايسني  ،أأس تاذ حمارض "ب" ج .تيارت دور امجلاعات احمللية يف ا منية يف ظل التحول اإ ى القطاع اخلاص
د .بودالل فطومة أأس تاذة حمارضة – ب -م.ج.غلزيان امحلاية االإدارية للبيئة
املسؤولية املرتتبة عن عدم حامية البيئة البحرية يف اجلزائر
د.عبـدلــي نــزار أأس تاذ حمارض جامعة سكيكدة.
قواعد امحلاية الصحية والأمنية كضابط محلاية بيئة العمل
د .قويدر مميونة أأس تاذة حمارضة قسم ب ج .تيارت
أأ .زعميش حنان -أأس تاذة مساعدة قسم" أأ"جامعة مس تغامن السلوك االإجرايم يف اجلرمية البيئية
التلوث البييئ البحري عىل ضوء القانون ادلويل
الباحث .دمحمي دمحم الأمني جامعة تيارت
د .قومس احلاج غويث جامعة تيارت
االإطار الترشيعي واملؤسسايت الإدارة البيئة يف املغرب ودور القايض
د .اإلياس الهواري احبابو جامعة طنجة -املغرب
املدين يف تطبيقها
التدخل ادلويل البييئ واثره عىل س يادة ادلول
أأ.جمادي أأمني -أأس تاذ مساعد أأ املركز اجلامعي البي
حامية البيئة يف القانون اجلزايئ اجلزائري
بكوش دمحم أأمني طالب دكتوراه جامعة وهران 7
لت
ت
أليات تس يري املساحات اخلرضاء وحاميهتا و منيهتا يف اإطار ا منية
أأ.نورادلين نــــــدري أأس تاذ مؤقت ابملركز اجلامعي
املس تدامة ،من منظور القانون اجلزائري 12-18
تيسمس يلت
عبايس ميلود طالب دكتوراه -جامعة ابن خدلون تيارت .الفلسفة القانونية ملبد أأ احليطة
الأنظمة القانونية لتعوي الأرضار البيئية ودور القايض املدين يف تطبيقها
طبـيب فايــزة طالبة دكتوراه جامعة مس تغامن
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أأ.قعيد لطيفة أأس تاذ مساعد قسم أأ ابملركز اجلامعي تيبازة
أأ.يونس مراد أأس تاذ مساعد قسم أأ
جبامعة جيجل
لطروش أمنة طالبة ادلكتوراه ،جامعة مس تغامن
يوسفي معمر طالب دكتوراه جامعة مس تغامن
املرشف أأد .بقنيش عامثن جامعة مس تغامن
د.عبد الهادي خمتار أأس تاذ حمارض ب جامعة تيارت
Pr Slaim Abdellah Univ mostaganem

الليات اللكية واجلزئية الدارة البيئة
حتسني بيئة العمل مكطلب همين للعامل املرضبني (دراسة مقارنة)
اإشاكلية اإدماج املعايري البيئية يف التجارة ادلولية بني جدلية س ياسة امحلاية
والس ياسة امحلائية
لت
االإقتصاد الأخرض و رهان ا منية املس تدامة يف اجلزائر
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