
1 
 

 الاستامثرية املشاريع يف البييئ البعد لإدماج آ لية : التأ ثري دراسات
قلويل صافية  راحب آ ودل / اإ

  وزو تزيي ـ معمري مولود جامعة الس ياس ية، والعلوم احلقوق لكية آ س تاذة،
iglouli_safia@hotmail.fr  

        املال زيد صافية

 وزو تزيي ـ معمري مولود جامعة الس ياس ية، والعلوم احلقوق لكية ،"آ  " قسم حمارضة آ س تاذة

szidelmal@gmail.com 
 
 

 من العديد حتقيق حنو اجملال فسح مما وال جنيب، الوطين بشقيه الاستامثر تشجيع عىل اجلزائرية ادلوةل معلت لقد:  امللخص

 تلويث يف خطري بشلك الاستامثرات هذه سامهت ابملوازاة املنامج، واس تغالل احملروقات واس تخراج والتنقيب اكلبحث الاستامثرات

 املس تدامة التمنية مقتضيات مع يتوافق مبا ابلستامثر، املتعلقة القانونية منظومهتا مراجعة علهيا يفرض واقع آ مام اجلزائر فأ صبحت .البيئة

عالن كرسها اليت دراج عىل آ ساسا تقوم واليت 1992 ريو اإ ِّع فأ قر اقتصادي، نشاط آ ي يف البييئ البعد اإ  حرية مبدآ   اجلزائري املَُشر

طار يف الاستامثر  .البيئة حامية اإ

جراء ابعتباره واحليطة، الوقاية ملبدآ   احلديثة للمتطلبات تس تجيب اليت القانونية ال ليات آ مه من التأ ثري دراسة تعد  من يبني مس بق اإ

ذا آ رضاره ماكحفة آ و آ اثره من التخفيف آ و التلوث ظهور ملنع سيتخذها اليت التدابري املستمثر خالهل  للوقوف وس يةل فهو ظهرت، اإ

 .ابلبيئة ترض اليت الاستامثرية املشاريع آ مام

 .املس تدامة التمنية استامثري، مشوع بيئية، آ رضار البيئة، حامية التأ ثري، دراسة:  املفتاحية اللكامت

 

ABSTRACT : The Algerian state has worked to encourage investment, both nationally and 

internationally, which has given way to many investments such as research, exploration, fuel 

extraction and mining. In parallel, these investments have contributed seriously into 

polluting the environment. So, Algeria became faced with a reality that requires it to review 

its legal system related to investment, in line with the requirements of sustainable 

development enshrined in the 1992 Rio Declaration, which are mainly based on the inclusion 

of the environmental dimension in any economic activity, which lead the Algerian legislator 

to approving the principle of freedom of investment in the framework of environmental 

protection. 

The study of impact is one of the most important legal mechanisms that respond to the 

modern requirements of the principle of prevention and precaution, as it is a precautionary 

measure through which the investor shows the measures that he will take to prevent the 

emergence of pollution, reduce its effects or combat its damage if it appears, as it’s a way to 

stand in front of investment projects that harm the environment. 
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