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مقدمـــــة 

تتسـ الثركة الغابية بأىمية بالغة فيي ليست مجرد تجمع ألعداد كبيرة مف األشجار 
   المتجددة التي حبا اهلل بيا خمقو فيي تمعب دكرا ىامااتفحسب بؿ تيعد مف الثرك

 :، سكاء عمى المستكل االقتصادم، أك االجتماعي أك البيئي، فعمى المستكلاأساسيك 
 :االقتصادم

تعد الغابة مصدر ىاـ لمطاقة ، فآالت المصانع كالقطارات كاف مصدرىا الكحيد مف 
كذلؾ يعد الخشب ضركرم لمحاجيات المنزلية إذ يعد المصدر . الطاقة ىك الفحـ كالخشب

. (النار)الرئيسي لبعض الدكؿ في التدفئة، كمصدر لمطاقة 
كما تعد أخشاب الغابة أىـ مادة لمحرؼ كالصناعات فيك المادة األكلية لتأثيث البيكت 

كزخرفتيا بؿ كحتى بنائيا فبمداف عديدة مازالت تعتمد عمى الخشب في بناء المنازؿ مثؿ 
. الكاليات المتحدة األمريكية ككندا كبعض بمداف اسكندنافيا

لمغابة فضؿ كبير عمى العمـ كالعمماء كالتطكر العممي كالتكنكلكجي ذلؾ أف األكراؽ 
المستخدمة في ىذه المياديف مصدرىا الغابة، كىذه األسبلؾ الكيربائية كالتمفكنية ما كاف لو 

أف يتمتع بيا اإلنساف لكال ىذه األعمدة الخشبية التي تكصميا لو 
لمخشب كذلؾ فضؿ عمى التجارة البحرية فمعظـ السفف قديما كانت مف األخشاب، 

كما تعد الغابة المصدر الرئيسي كالفعاؿ لكثير مف المكاد الصيدالنية التي ال تكجد إال بالغابة 
مثؿ بعض الفطريات كالحشائش التي ال تنمك إال في ظؿ الرطكبة التي تكفرىا الغابة فضبل 

كقد تستغؿ في مجاؿ .عف مادتي الفميف كالمطاط كأىميتيما الصناعية كمصدرىما طبعا الغابة
. السياحة البيئية كمصادر لمدخؿ الكطني

 :كعمى المستكل االجتماعي
تعد الغابة عامؿ  استقرار لسكاف الريؼ كالقرل المجاكرة لمغابات فيي تمكف سكاف 
ىذه المناطؽ مف استغبلؿ خيرات الغابة كبالتالي يحجمكف عف مغادرة مناطقيـ نحك المدف 

كىذا يساىـ في التقميؿ مف النزكح الريفي كما تمعب الغابة دكر في التطيير النفسي ك 
االستقرار كالراحة النفسية فيي مكاف يجد فيو سكاف المدف الراحة كالطمأنينة بعيدا عف 
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الصخب كالضجيج الذم تعج بو المدينة كىذا فيو تجديد لنفسيتيـ كمف ثـ المساىمة في رفع 
. أدائيـ في مينيـ كأنشطتيـ

: أما بيئيا
فالغابة حسب عمماء البيئة كالنبات عبارة عف مصنع طبيعي ضخـ لعممية البناء 

طبلؽ  CO2الضكئي بتحكيؿ الطاقة الشمسية إلى طاقة كيماكية عف طريؽ امتصاص غاز  كا 
كتعمؿ عمى تثبيت التكازنات الطبيعية الميمة في تنظيـ المحيط الفيزيائي مف تربة  ،O2 غاز

كمناخ فممغابة تأثير كاضح في المناخ فيي تساىـ في رفع قيمة الرطكبة الجكية كتخفؼ مف 
كما تنظـ الكسط البيكلكجي لمحيكاف كالنبات كتقـك بدكر مصفاة طبيعية لمغبار . حدة الرياح

 كتساىـ في تنقية الجك بشكؿ عاـ فغابة مف األشجار ،كالدخاف كغيرىا مف الممكثات الجكية
 طف سنكيا مف الغبار في اليكتار الكاحد فيي بمثابة نظاـ بيئي 80يمكنيا تكقيؼ حكالي 

. صحي لئلنساف
كما تخفؼ الغابة مف االنسياب السطحي لمياه األمطار حيث تتصدل لمسيكؿ 
كالفيضانات كتؤمف انتظاـ تدفؽ مياه الينابيع كاألنيار كتسيؿ تسرب المياه داخؿ التربة 

. فتغذم المياه الجكفية فيي تقـك بدكر المنظـ لممياه
تؤثر عمى تككيف التربة كالمحافظة عمييا كعمى خصكبتيا بحمايتيا مف أشعة - 

الشمس كتخفؼ مف حدة سقكط األمطار فتمنع انجراؼ التربة كجذكر األشجار تساىـ في 
. تثبيت التربة

كتتعدد منافع الغابات لدرجة أف بعض الدكؿ أقامت اقتصادىا عمى ما منحيا اهلل مف 
.  غابات كالبرازيؿ ك أندنيسيا كبعض دكؿ كسط إفريقيا كحتى كندا

كالجزائر كدكلة نفطية يعتمد اقتصادىا عمى المحركقات بنسب مرتفعة قد تتجاكز 
إذ تبمغ مساحة غاباتيا  (فبلحة كغابات) بالكنز األخضر مدعكة لتفعيؿ ما يسمى 95%

 مميكف ىكتار كتعد أكؿ دكلة عربية كثاني دكلة عالميا مف حيث التشجير السيما 4,7حكالي 
بعد تراجع أسعار المحركقات فقد آف األكاف لتبني سياسة تنكيع االقتصاد الكطني كتحريره مف 

فضبل عف ككف االىتماـ بالغابات ضركريا في ببلدنا ألجؿ مكافحة االنجراؼ . المحركقات
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كالتصحر الذم يتيدد معظـ مساحة الجزائر لذالؾ يجب العناية بالقطاع الغابي كحمايتو 
كحسف تسييره بكيفية تجعمو رافد مف ركافد االقتصاد الكطني فالمبلحظ أنو رغـ ىذه المكانة 

التي يتميز بيا المجاؿ الغابي إال أنو يعاني مف إىماؿ كبير كضغط متكاصؿ كما أف مساحة 
 مميكف ىكتار مف الغابات مقارنة بمساحة الجزائر تعد مساحة قميمة جدا كحتى معدؿ 4,7

 كرغـ تبكءه مكانة مقبكلة عالميا إال أنو يضؿ ضعيفا ال يستجيب %11التشجير المقدر ب
لحاجة البمد مف ىده الثركة اليامة كما أف بطئ نمك الغابات كانعداـ ثقافة التشجير تزيد مف 
معانات القطاع إذا أضفنا لو العامؿ التاريخي إباف فترة االحتبلؿ مف استغبلؿ جائر بقمع 
غابات بأكمميا بحثا عف األراضي الصالحة لمفبلحة حتى تمنح لممعمريف باإلضافة إلى 
سياسة األرض المحركقة التي انتيجتيا فرنسا قصد إخماد الثكرة كالتي نتج عنيا إحراؽ 

.  مسحات شاسعة مف الغابات
أسبػاب اختيػػار المكضػكع كأىميتػو 

كقد دفعنا لطرؽ ىذا المكضكع سبب ذاتي ككف مكضكع الغابة مكضكع غير مألكؼ 
عادة في الفقو القانكني الجزائرم كلـ يمؽ االىتماـ البلـز رغـ  صدكر قانكف الغابات منذ 

 سنة سكل مؤلؼ األستاذ ىنكني كأصمو رسالة ماجستير كرغـ جكدتو فقد 32أكثر مف 
استفدت منو في بعض أجزاء البحث إال أنو مقتصر عمى الكسائؿ المؤسساتية لحماية 

عدا ىذا المؤلؼ تنعدـ المراجع تماما في الساحة الجزائرية إذا استثنينا بعض .الغابات فقط
. المقاالت لكنيا مف غير المتخصصيف

كما أف المعمكمات بشأنو شحيحة جدا كغير متكفرة حتى عند الجيات المعنية 
بالغابات عمى المستكل المحمي مما اضطرنا إلى االستعانة بما تقدمو اليكميات الكطنية مف 

.  منياةأخبار متعمقة بالقطاع مف حيف آلخر،السيما ذات المصداقي
 الفقو الفرنسي  عمى غراركسبب مكضكعي ىك اىتماـ الفقو األجنبي بيذا المكضكع 

ك المغربي كىك بمد مجاكر ييتـ كثير بالقطاع الغابي كيفرد لو حيزا كبير في مجبٌلتو 
كدكرياتو المتخصصة في القانكف رغـ عدـ امتبلكو لقانكف مغربي حقيقي ينظـ المجاؿ الغابي 

كما رغبني .فيك يعتمد عمى قانكف قديـ جدا  أصدره المستعمر الفرنسي إباف حقبة االحتبلؿ
في بحث ىذا المكضكع القيمة ك األىمية الكبيرة التي يتبكؤىا المجاؿ الغابي كالذم ذكرناه 
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 كانطبلقا مف ذلؾ فإف أىمية ىذا البحث تكمف في تسميط الضكء عمى السياسة الجزائرية سمفا
في ىذا المجاؿ مف خبلؿ التقنينات كالتشريعات التي أصدرىا المشرع الجزائرم في إطار 
تنظيـ كتسيير كحماية كاستغبلؿ العقار الغابي، كمحاكلة مقارنتيا بباقي التشريعات األخرل 

كالتشريع الفرنسي كالعربي مثبل رغـ أف الدراسة ليست عمى سبيؿ المقارنة،كبياف مدل نجاح 
أك فشؿ التشريع الجزائرم في ىذا المجاؿ فضبل عف إعطاء الثركة الغابية مكانيا الصحيح 

.  مف خبلؿ تفعيؿ دكرىا في التنمية عمكما
: اإلشػكاليػة

إذا كاف لمثركة الغابية دكرا ىاما في تنمية اقتصاديات البمداف إضافة إلى الدكر 
االجتماعي كالبيكلكجي فالجزائر مدعكة إلى تفعيؿ دكر ثركتيا الغابية مف خبلؿ تنظيـ 

. تسييرىا كحمايتيا ك تأطير استعماليا كاستغبلليا
ىذا االستغبلؿ الذم يعد في حد ذاتو دكرا بيكلكجيا مستكجبا تستدعيو طبيعة الغابة 

نفسيا باعتبارىا كائنا طبيعيا حيا ليا مسار حياتي ككؿ الكائنات الحية تكلد ، تنمك ، تكبر ك 
 كىذا 20/الحديد(....َكَمثَ ِل َغْيث أْعجب الكف اَر نباتُه ثم يهيُج فتراُه ُمصفرا ثم يكون حطاًما)تمكت 

. يستدعي االستفادة منيا قبؿ تمفيا،كىبلكيا
ذا كاف استغبلؿ الغابة المفرط قد يؤدم إلى اإلضرار بيا فنفقد بذلؾ مككنا بيكلكجيا  كا 

ىاما فضبل عما ينجـ عف تدىكر الغابة مف مخاطر االنجراؼ كالتصحر كتمكث الجك ك 
فكيؼ عالج . فقداف الغطاء النباتي باإلضافة إلى تضييع مكردا ىاما لبلقتصاد الكطني

المشرع الجزائرم ىذا التصادـ الحاصؿ بيف ضركرة استغبلؿ الغابة ككاجب حمايتيا مف 
خبلؿ التقنينات الخاصة بيذا المكضكع؟ كما ىي حدكد االستعماؿ كاالستغبلؿ الغابي 

؟ كما ىي طرؽ  االستغبلؿ المتبناة تشريعيا كآليات كطرؽ الحماية ليذه الثركة .المسمكح بيا
؟ .الٌنفيسة

؟  .كىؿ مكنتيا التشريعات مف تبكء مكقعيا المناط بيا في بناء االقتصاد الكطني
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 :  كبعبارة كجيزة

ىؿ ُكفؽ المشرع الجزائرم في جعؿ عممية استغالؿ العقار الغابي كظيفة 
تكفيقية بيف الدكر البيكلكجي لعممية االستغالؿ كالدكر التنمكم، كىدؼ الحماية 

؟ .المستكجب ليذا األخير

المنيجيػػة المتبعػػة 
إف طبيعة المكضكع تفرض نكعية المنيج الكاجب اإلتباع ك ألف مكضكع العقار 

الغابي يفتقد لممراجع نسبيا سنعمد إلى تحميؿ النصكص المتعمقة بالمكضكع بعد عرضيا ك 
مناقشتيا متبنييف المنيج التحميمي الكصفي ككنو أفضؿ المناىج لمقراءة التحميمية ك التفسيرية 
ك النقدية لمنصكص ذلؾ أف مادة التحميؿ تككف متكفرة ك جاىزة في فحك النص ك منطكقو 
كما أف المعمكمات المطمكبة تككف سيمة اإلدراؾ ككنيا معاف ك أفكارا يتضمنيا النص ذاتو  

كذلؾ نستعيف بالمنيج االستقصائي ك المقارف فالمنيج االستقصائي يعتمد عمى 
البحث  كالتحرم عف الحقيقة ك ىذا ما نتبناه لمكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد بالكشؼ عف 

محتكل النصكص كما تحممو مف أحكاـ كمبادئ  
كالمنيج المقارف يمكننا مف إجراء المقارنات بيف التشريع الجزائرم ك باقي التشريعات 
األخرل في مجاؿ العقار الغابي إضافة إلى المنيج التاريخي كالذم استخدمناه في المبحث 

. األكؿ مف الفصؿ األكؿ الباب األكؿ عند تناكلف لمتطكر التاريخي لمعقار الغابي 
تبكيب البحػث 

:  قسمنا بحثنا ىذا تقسيما ثنائيا إلى بابيف 
.  التطكر التاريخي لمعقار الغابي كطرؽ تككينو ك تسييره ك استغبللو :الب اب األول
. حماية العقار الغابي في التشريع الجزائرم كضمف التعاكف الدكلي: الباب الثاني

 .خاتمة
 



 

 

 
 البػػاب األكؿ

 

التطكر التاريخي لمعقار الغابي كطرؽ 
 كاستغاللو كتسييرهتككينو



 التطور التاريخي  للعقار الغابي وطرق تكوينو وتسييره واستغاللو                                : ول األالباب
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  كاستغاللو كتسييرهالتطكر التاريخي لمعقار الغابي كطرؽ تككينو: الباب األكؿ
تعتبر الغابة مف القطاعات الحيكية التي يجب أف يكلييا التشريع أىمية كبرل لما ليا 

مف أدكر فعالة في الحياة اإلنسانية بيئيا كاجتماعيا كحتى اقتصاديا فيي مصدر طبيعي 
دارتيا كتسييرىا بكيفيات سميمة  . متجدد إذا ما تـ تنظيـ استغبلليا كا 

 حبيا اهلل بغطاء غابي ىاـ استغؿ عبر حقبيا اكالجزائر بمكقعيا المتميز جغرافي
دراكا منو . التاريخية المتعددة سكاء قبؿ االستقبلؿ أك بعده  كما أف المشرع بعد االستقبلؿ كا 

إذ تعد ضركرية لمكافحة التصحر كاالنجراؼ المذاف يتيدداف شمؿ - لمكانة الغابة كقيمتيا 
فضبل عف األدكار األخرل، أصدر تشريعات كسٌف قكانيف تؤسس لتنظيـ الغابات -البمد 

كنحاكؿ في ىذا الفصؿ تتبع المراحؿ التشريعية لمعقار الغابي . كتسييرىا كالمحافظة عمييا
عبر الحقب التاريخية التي مرت بيا الجزائر كفصؿ أكؿ كنعرض في الفصؿ الثاني النظاـ 

. تككيف ك تسيير كاستغبلؿ الغابات: القانكني الذم اعتمده المشرع مف حيث



 

 

 
 
 

 
 

 الفصؿ األكؿ
لمحة تاريخية عف النظاـ القانكني 

 لمعقار الغابي بالجزائر
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 لمحة تاريخية عف النظاـ القانكني لمعقار الغابي بالجزائر :الفصؿ األكؿ
بة شكمت اتقرُّ معظـ المراجع التاريخية التي تناكلت اإلقميـ الجزائرم بالدراسة أف الغ

 كيؤكد ىذا التقرير الذم رفعو الحاكـ العاـ .مصدر عيش ألكثر مف نصؼ إلى ثبلثي السكاف
ـ لمبرلماف الفرنسي حيث جاء فيو أف الغابة 1892 سنة  Jonnartالفرنسي لمجزائر جكنار

تدماركىذا يعني أف إال. 1مصدر عيش رئيسي  لمسكاف  الفرنسي كعشية احتبللو ألرض س
الجزائر كجد الغابة الجزائرية أنداؾ تضطمع بالكظيفة الغذائية ممبية معظـ حاجيات السكاف 

. فضبل عف الكظيفة االقتصادية كاالجتماعية كاإليككلكجية
فإذا عرفنا أف الجزائر قد مرت بحقب تاريخية متعددة بدأ بالحمبلت الصميبية كالكجكد 

. الركماني إلى الفتكحات اإلسبلمية كالكجكد العثماني كختاما باالحتبلؿ الفرنسي
فإننا في ىذا الفصؿ سنحاكؿ تسميط الضكء عمى األنظمة القانكنية التي صاحبت 

التطكر التاريخي لمعقار الغابي مقتصريف عمى مرحمة الفتكحات اإلسبلمية كالكجكد العثماني 
ثـ االستدمار الفرنسي كمرحمة ما قبؿ االستقبلؿ مبحث أكؿ ثـ نعرج عمى مرحمة ما بعد 

. االستقبلؿ كمجمكعة النصكص القانكنية المؤطرة لمكضكع الغابة مبحث ثاني
:  النظاـ القانكني لمعقار الغابي بالجزائر قبؿ االستقالؿ:المبحث األكؿ

سبؽ الذكر أننا سنتناكؿ في ىذا المبحث ثبلث مراحؿ ىامة مف تاريخ التقنيف الغابي 
بالجزائر ىي مرحمة الفتكحات كالتكاجد اإلسبلمي مطمب أكؿ، مرحمة الكجكد العثماني مطمب 

. ثاني ثـ فترة االستعمار الفرنسي كمطمب ثالث
: العقار الغابي في الجزائر قبؿ الكجكد العثماني: المطمب األكؿ

جعمنا الكجكد العثماني نقطة االرتكاز لما قبميا كما بعدىا في التاريخ الجزائرم ككف 
ىذه المرحمة ىي بداية تجمي الكياف الحقيقي لمقطر الجزائرم كبركز النكاة األكلى المشكِّمة 

                                                 
1
مسألة الغابات في السياسية العقارية االستعمارية في الجزائر، أعماؿ الممتقى الكطني الثاني حكؿ :  بكعبلـ بمقاسمي 

، نشر المركز الكطني 2006 مام 21-20العقار في الجزائر إباف االحتبلؿ الفرنسي المنعقد بكالية سيدم بمعباس يكمي 
. 2007لمدراسات كالبحكث في الحركة الكطنية، كزارة المجاىديف، الجزائر، 
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.  رغـ أف األمير عبد القادر يعدُّ أكؿ مؤسس لمدكلة الجزائرية1لمعالـ الشخصية الجزائرية
كحسب المؤرخيف فقد تعاقب عمى اإلقميـ الجزائرم قبؿ الفتكحات اإلسبلمية خمسة أمـ 

البربر، كىـ السكاف األصمييف، ثـ جاء الفينيقيكف فالركماف ثـ الكنداؿ، فالرـك : عظيمة ىي
. 2كتسمى ىذه المرحمة بتاريخ الجزائر العتيقة. البيزنطيكف

كنحاكؿ في ىذا المطمب تسميط الضكء عمى مرحمة الفتكحات اإلسبلمية كما صاحبيا 
مف تطكر في المجاؿ الغابي مف حيث تنظيمو ككيفية استغبللو كفؽ فرعيف نعرض في األكؿ 
قيمة الغابة كأىميتيا في الشريعة اإلسبلمية كفي الثاني نظاـ ممكيتيا كاستغبلليا في اإلقميـ 

. الجزائرم إباف فترة الفتح اإلسبلمي
: أىمية الغابة كمكانتيا في التشريع اإلسالمي: الفرع األكؿ

بيئة صحراكية  (الجزيرة العربية)عمى الرغـ مف أف البيئة التي ظير بيا اإلسبلـ 
قاحمة قاسية إال أنو اىتـ بالشجرة كمجدىا كاعتنى بالغابة كفرض حمايتيا ذلؾ أف عمكمية 

اإلسبلـ كشمكليتو لكؿ مناحي الحياة راعت بيئة اإلنساف التي يحيى فييا كألف اإلسبلـ غايتو 
سعادة اإلنساف في الدنيا كاآلخرة فيك ييدؼ إلى المحافظة عمى كؿ مككنات بيئتو، ىذه 

اًعؿه كى األخيرة التي تعد مسرح تحقيؽ خبلفة اهلل تعالى في أرضو  بُّؾى ًلٍممىبلًئكىًة ًإنِّي جى ًإٍذ قىاؿى رى
ًميفىةن  ًفي األىٍرًض خى

 فاهلل تعالى لحكمتو كرحمتو سيؿ عمى اإلنساف ميمة الخبلفة فبسط لو 3
ًميعان قي األرض كسخر لو كؿ ما فييا لخدمتو  مىؽى لىكيـ مَّلا ًفي األىٍرًض جى . كى الَّلًذم خى

                                                 
1
، 1984، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر(العيد العثماني)دراسات كأبحاث في تاريخ الجزائر : مالديف سعيدكف  ناصر 

. 9ص
2
تاريخ الجزائر العاـ، الجزء األكؿ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الطبعة السابعة، سنة : عبد الرحمف بف محمد الجيبللي  

. 30، الجزائر، ص1994
3
قد بسط الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر في تفسيره المكسـك بالتحرير كالتنكير في معرض تفسيره . 30 سكرة البقرة اآلية  

المراد مف الخميفة المعنى المجازم كىك الذم يتكلى عمبل يريده المستخمؼ مثؿ الككيؿ كالكصي "ليذه اآلية فقاؿ رحمو اهلل 
أم جعمنا في األرض مدبرا يعمؿ ما نريده في األرض فيك استعارة أك مجاز مرسؿ كليس بحقيقة ألف اهلل تعالى لـ يكف 

فاإلنساف ىك المكجكد الكحيد الذم استطاع بما أكدع اهلل ... حاال في األرض كال عامبل فييا العمؿ الذم أكدعو في اإلنساف
لمنشر  ، الدار التكنسية1التحرير كالتنكير، المجمد : أنظر محمد الطاىر بف عاشكر". فيو أف يتصرؼ في مخمكقات األرض

االقتصاد اإلسبلمي كالقضايا الفقيية المعاصرة، مؤسسة الرياف : كانظر كذلؾ عمي محمد السالكسي. 398، ص1984
.                                                                       44، ص1998لمنشر، الدكحة، قطر،ك دار الثقافة لمنشر، بيركت، 
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كالمتصفح لكتاب اهلل تعالى يجد مكضكع البيئة يتكرر في ما يزيد عف مائتي آية في 
سكر كثيرة تتناكؿ عناصر البيئة المختمفة فجاء ذكر األرض كما تحكيو مف غبلؼ جكم 

ٍنعى المَّلًو الَّلًذم أىٍتقىفى كيؿَّل كأنيار كبحار كسماء كفجاج ككميا تدؿ عمى عظمة الصانع البديع  صي
.  كمف ىذه العناصر األشجار التي تكٌكف مجتمعة غابات خضراء...شىٍيءو 

كمف عناية اإلسبلـ بالشجرة كتمجيده لمكانتيا في حياة البشر تكرر ذكرىا في القرآف 
مرة فذكرت لفظة شجرة مفردة في نحكم تسعة عشرة  (28)الكريـ ألكثر مف ثمانية كعشركف 

. (09)كذكرت مجمكعة في حكالي تسع مرات  (19)مرة 
كما اىتمت السنة النبكية بمكضكع الشجرة كالغرس فترددت مكضكعاتيا في أحاديث 
كثيرة بؿ بمغ اىتماـ اإلسبلـ بالشجرة حدا لـ يسبؽ في شريعة سابقة كال في قانكف كضعي 
كمف تمجيده لمشجرة كالحث عمى العناية بيا أف جعمت جزاء كمثكبة كمكافئة ألعماؿ خيرية 
: كذلؾ لما فييا مف النفع  لمخمؽ فقد ركل جابر عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ

مف قاؿ سبحاف اهلل كبحمده، غرست لو نخمة في الجنة
كفي حديث ابف مسعكد رضي اهلل . 1

لقيت إبراىيـ صمى اهلل عميو كسمـ ليمة : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:" عنو قاؿ
يا محمد أٍقرئ أمتؾ مني السبلـ، كأخبرىـ أف الجنة طيبة التربة عذبة الماء : أسرم بي فقاؿ

سبحاف اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكبر: كأنيا قيعاف كأف غرسيا
2 .

كانظر إلى الخمفاء الراشديف كىـ أعمى سمطة في الدكلة عند إيصائيـ ألمراء الجند 
كقادة الجيكش كىـ خارجكف لمقتاؿ كالفتح بأف ال يعقركا نخبل كال يحرقكنيا فيذه كصية أبا 

كال تقطعف شجرا مثمرا كال تخربف عامرا كال تعقرف شاة كال : "... بكر رضي اهلل عنو لجنده

                                                                                                                                                         

 
1
 1497 كالسمسمة الصحيحة 1114كحسنو األلباني رحمو اهلل في الصحيح الجامع. ركاه الترمذم في السنف باب الدعكات 

بتعميقات األلباني كالعثيميف نشر دار اإلماـ مالؾ ,رياض الصالحيف مف كبلـ سيد المرسميف, انظر يحي بف شرؼ النككم
 353 ص 1447 الحديث رقـ 2002البميدة الجزائر 

2
كالقيعاف جمع قاع كىي األمكنة الكاسعة المستكية 1448الحديث رقـ,نفس الصفحة .أنظر النككم مرجع سابؽ: الترمذم 

. كالمسطحة مف األرض



                                           لمحة تاريخية عن النظام القانوني للعقار الغابي بالجزائر:  ولالفصل األ

 

 

12 

كمف المعمـك أف الكصية في مثؿ ىذه . 1"بعيرا إال لمأكمو كال تحرقف نخبل كال تغمؿ كال تجبف
المكاطف تككف ال محاؿ باألمكر اليامة التي ىي مف قبيؿ المقدسات أك بمثابة مكاد دستكرية 

بتعبيرنا القانكني الحالي كىي تكجو مف أعمى سمطة في الدكلة اإلسبلمية بتحييد الشجرة 
بعاده عف دائرة الصراع لككنيا عناصر خير كنفع لمبشر  كالحيكاف األعجـ في أرض العدك كا 

. عامة
كمف صكر المحافظة عمى الشجرة في اإلسبلـ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

نيى عف قضاء الحاجة كالتخمي في ظؿ الشجرة التي تنفع الناس، فعف أبي ىريرة رضي اهلل 
اتقكا المعينيف، قالكا ما المعاناف يا رسكؿ اهلل؟ : "عنو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

كقد يقاس عمى قضاء الحاجة رمي . 2"قاؿ الذم يتخمى في طريؽ الناس أك في ظميـ
. القمامات كاألكساخ كالمياه القذرة ككؿ ما يحكؿ بيف الناس كبيف االنتفاع بظؿ األشجار

كاإلسبلـ يرغب في غرس األشجار لما فييا مف المنافع المتعددة فعف أنس رضي اهلل 
إف قامت الساعة كفي يد أحدكـ فسيمة فإف : عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ
استطاع أف ال تقـك حتى يغرسيا فميغرسيا

3 .
كجاءت أحاديث كثيرة تبيف فضؿ الغرس كتثبت األجر لفاعمو ما انتفع بيذا الغرس 

منتفع سكاء كاف إنساف أك حيكاف، ففي حديث أنس رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو 
ما مف مسمـ يغرس غرسا أك يزرع زرعا فيأكؿ منو إنساف أك بييمة إال كاف لو : كسمـ قاؿ
بو صدقة

4 .
ككذلؾ في حديث أبي أيكب األنصارم رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

ما مف رجؿ يغرس غرسا إال كتب اهلل لو مف األجر قدر ما يخرج مف ثمر ذلؾ : قاؿ
                                                 

1
تحقيؽ ,  كتاب الجياد باب ما تؤمر بو السرايا في سبيؿ اهلل 3بركاية يحي بف يحي الميثي المجمد , المكطأ, مالؾ بف أنس 

 . 16 ص 2003سميـ اليبللي نشر مكتبة الفرقاف التجارية دبي 
2
انظر صحيح مسمـ بشرح النككم , (باب النيي عف التخمي في الطرؽ كالظبلؿ ) حديث صحيح أخرجو مسمـ في صحيحة  

 132 ص269  الحديث 2000بيركت لبناف ,دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.المجمد الثاني
3
 497 ص 1997 ,4السعكدية الطبعة ,ع, أخرجو البخارم في األدب المفرد بتحقيؽ األلباني نشر مكتبة الدليؿ ـ 

4
المجمد ,(الفتح الكبير)أنظر محمد ناصر الديف األلباني صحيح الجامع الصغير كزيادتو .  أخرجو البخارم كمسمـ 

..  1003ص1999المكتبة اإلسبلمية بيركت, 5757الحديث رقـ,الثاني
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الغرس
عف رجؿ مف أصحاب النبي صمى اهلل :  كقد أخرج أحمد في مسنده الحديث التالي1

مف نصب شجرة : عميو كسمـ قاؿ سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بأذني ىاتيف يقكؿ
فصبر عمى حفظيا كالقياـ عمييا حتى تثمر كاف لو في كؿ شيء يصيب مف ثمرىا صدقة 

عند اهلل عز كجؿ
2 .

كتستمد الشجرة كمف كرائيا الغابة قيمتيا في الشريعة اإلسبلمية مف ككف ىذه األخيرة 
مقصدىا العاـ ىك تحقيؽ مصالح الناس في ىذه الحياة كذلؾ بجمب النفع ليـ كدفع الضرر 
عنيـ كيتجمى ذلؾ بكفالة كضماف ضركرياتيـ كتكفير حاجياتيـ كتحسيناتيـ فكؿ حكـ شرعي 

كمنيا تتككف مصالح  (ضركريات، حاجيات كتحسينات)ما قصد بو إال كاحد مف ىذه الثبلثة 
ذا 3الناس  فالضركريات ىي ما تقـك عمييا حياة الناس كالبد منيا حتى تستقيـ مصالحيـ كا 

كحسب األصكلييف . تخمفت اختؿ نظاـ حياتيـ، كفسدت أمكرىـ كعمت الفكضى فييـ
فإف األمكر الضركرية لمناس ترجع إلى كجكب حفظ خمسة أشياء  (المشتغميف بأصكؿ الفقو)

. فحفظ كؿ كاحد منيا ضركرم لمناس.  الديف، كالنفس، كالعقؿ، كالعرض، كالماؿ4ىي
فيك ما يحتاجو الناس لتسييؿ أمر عيشيـ كاحتماؿ مشاؽ : كأما األمر الحاجي

ذا فقدت ىذه الحاجيات ال يختؿ نظاـ الحياة كال تحدث نفس  التكميؼ كأعباء الحياة، كا 
المفاسد التي يحدثيا فقداف الضركرم، كلكف فقداف الحاجيات كتخمفيا ينتج عنو الحرج 

. كالضيؽ في العيش
كفقده ال يككف ،كالتحسيني ىك األمر الذم تقتضيو الحياة حتى تككف مستقيمة كمقبكلة 

لو نفس أثر فقد الشيء الضركرم أك الحاجي، لكف بفقد التحسيني تككف الحياة مستنكرة 
كغير مقبكلة عند أصحاب الفطرة السميمة، كاألمكر التحسينية مثؿ األخبلؽ كمحاسف 

... العادات
                                                 

1
أنظر محمد ناصر الديف األلباني صحيح الجامع الصغير كزيادتو المرجع السابؽ , دركاه مسمـ كأبك داك, حديث صحيح 

. 1003 ص5757 الحديث رقـ 2ج
2

غاية المراـ تخريج أحاديث الحبلؿ ,كانظر محمد ناصر الديف األلباني.5/374، 4/61 ركاه أحمد في مسنده  
 (143 الدينية تحت رقـ ففطبع بمكافقة كزارة الشؤك) 120مكتبة النيضة الجزائر دت  ص, (حديث ضعيؼ),كالحراـ

3
 .197، الجزائر، ص1993عمـ أصكؿ الفقو، الزىراء لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، :  عبد الكىاب خبلؼ 
 82ص.دت.قصر الكتاب البميدة الجزائر.خصائص الشريعة اإلسبلمية: عمر سميماف األشقر 4
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ذا استقرأنا مكانة الغابة في حياة اإلنساف كأثر الشجرة عمى حياة بني البشر قمنا أف  كا 
: الغابة كالمحافظة عمييا تدخؿ ضمف دائرة الضركريات لمعمؿ التالية

: الكظيفة اإليككلكجية لمغابة. أكال
الغابة حسب عمماء البيئة كالنبات عبارة عف مصنع طبيعي ضخـ لعممية البناء 

طبلؽ  CO2الضكئي بتحكيؿ الطاقة الشمسية إلى طاقة كيماكية عف طريؽ امتصاص غاز  كا 
 . لئلنساف كالحيكاف O2ال يختمؼ اثناف في أىمية األكسجيف كO2 غاز 

لمغابة تأثير كاضح في المناخ فيي تساىـ في رفع قيمة الرطكبة الجكية كتخفؼ - 
. مف حدة الرياح

تقـك بدكر مصفاة طبيعية لمغبار كالدخاف كغيرىا مف الممكثات الجكية فيي تساىـ - 
 طف سنكيا مف الغبار 80في تنقية الجك بشكؿ عاـ فغابة مف األشجار يمكنيا تكقيؼ حكالي 

  .في اليكتار الكاحد فيي بمثابة نظاـ بيئي صحي لئلنساف
تخفؼ الغابة مف االنسياؿ السطحي لمياه األمطار إلى حد كبير فيي تتصدل - 

لمسيكؿ كالفيضانات كتؤمف انتظاـ تدفؽ مياه الينابيع كاألنيار كتسيؿ تسرب المياه داخؿ 
. التربة فتغذم المياه الجكفية فيي تقـك بدكر المنظـ لممياه

تؤثر عمى تككيف التربة كالمحافظة عمييا كعمى خصكبتيا فيي تحمييا مف أشعة - 
الشمس كتخفؼ مف حدة سقكط األمطار فتمنع انجراؼ التربة كجذكر األشجار تساىـ في 

 1 .تثبيت التربة

                                                 
1
 Alatou M.H Ben Derradji, H. Megoura : La foresterie urbaine, l’environnement en Algérie, Ouvrage 

collectif, Laboratoire d’études et de recherches sur le Maghreb et la méditerranée, Université 

Montouri, Constantine, 2001, p135. 
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 :الكظيفة االقتصادية. ثانيا
الغابة مصدر ىاـ لمطاقة فخشبيا كاف كمازاؿ مصدر لمطاقة، فآالت المصانع 

كذلؾ يعد الخشب ضركرم . كالقطارات كاف مصدرىا الكحيد مف الطاقة ىك الفحـ كالخشب
لمحاجيات المنزلية فيك لحد اليـك يعد المصدر الرئيسي لبعض الدكؿ في التدفئة، كمصدر 

. (النار)لمطاقة 
أخشاب الغابة تعد أىـ مادة لمحرؼ كالصناعات فيك المادة األكلية لتأثيث البيكت 
كزخرفتيا بؿ كحتى بنائيا فبمداف عديدة مازالت تعتمد عمى الخشب في بناء المنازؿ مثؿ 

. الكاليات المتحدة األمريكية ككندا كبعض بمداف اسكندنافيا
لمغابة فضؿ كبير عمى العمـ كالعمماء كالتطكر العممي كالتكنكلكجي ذلؾ أف األكراؽ 
المستخدمة في ىذه المياديف مصدرىا الغابة، كىذه األسبلؾ الكيربائية كالتمفكنية ما كاف لو 

. أف يتمتع بيا اإلنساف لكال ىذه األعمدة الخشبية التي تكصميا لو
لمخشب كذلؾ فضؿ عمى التجارة البحرية فمعظـ السفف قديما كانت مف األخشاب، 

كما تعد الغابة المصدر الرئيسي كالفعاؿ لكثير مف المكاد الصيدالنية التي ال تكجد إال بالغابة 
مثؿ بعض الفطريات كالحشائش التي ال تنمك إال في ظؿ الرطكبة التي تكفرىا الغابة فضبل 

. عف مادتي الفميف كالمطاط كأىميتيما الصناعية كمصدرىما طبعا الغابة
 :الكظيفة االجتماعية. ثالثا

لمغابة دكر اجتماعي فيي عامؿ  استقرار لسكاف الريؼ كالقرل المجاكرة لمغابات فيي 
تمكف سكاف ىذه المناطؽ مف استغبلؿ خيرات الغابة كبالتالي يككف دافعا ليـ لعدـ مغادرة 

مناطقيـ نحك المدف كىذا يساىـ في التقميؿ مف النزكح الريفي كما تساىـ الغابة في االستقرار 
النفسي كالراحة النفسية فيي مكاف يجد فيو سكاف المدف الراحة كالطمأنينة بعيدا عف الصخب 
كالضجيج الذم تعج بو المدينة كىذا فيو تجديد لنفسيتيـ كمف ثـ المساىمة في رفع أدائيـ في 

. مينيـ كأنشطتيـ
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فإذا عرفنا أف الشريعة اإلسبلمية جاءت بالحفاظ عمى كؿ ما فيو نفع لئلنساف كرعايتو 
ذا عممنا مكانة الغابة كدكرىا األساسي في حياة البشر تجمت لنا قيمتيا  كالمحافظة عميو، كا 

. في الشريعة اإلسبلمية، فيي تدرج في زمرة الضركريات التي ال غنى لئلنساف عنيا
: نظاـ ممكية الغابة كاستغالليا إباف الفتكحات اإلسالمية لمجزائر. الفرع الثاني

تجمت لنا مكانة الغابة كقيمتيا في التشريع اإلسبلمي كنحاكؿ في ىذا الفرع طرؽ 
الطبيعة التي أضفتيا الشريعة عمى الممؾ الغابي كتبياف النظاـ الخاص بيا كالبحث في نظاـ 

ممكيتيا، فإذا كاف القانكف الكضعي يقسـ الممكية إلى ممكية عامة كممكية خاصة تبعا 
. لمشخص المالؾ أك يقسـ الممكية إلى تامة كناقصة تبعا لطبيعتيا كالغرض منيا

فأيف نصنؼ الغابة أك العقار الغابي في الشريعة اإلسبلمية في الممكية العامة أك 
الخاصة؟ كىؿ يكجد مثؿ ىذا التقسيـ في الشريعة اإلسبلمية؟ 

: تقسيـ الممكية في الشريعة اإلسالمية. أكال
؟ .ىؿ تكجد ممكية فردية في اإلسالـ-1

أقر اإلسبلـ الممكية لمفرد كاحترميا، فحؽ التممؾ فطرة في اإلنساف كما كاف اإلسبلـ 
 كقد كرد في القرآف الكريـ آيات عديدة  تدلؿ عمى حؽ الفرد في التممؾ 1ليتجاىؿ ىذه الحقيقة

دىقىةن تيطىيِّريىيـٍ خي : منيا قكؿ تعالى ـٍ صى كِّيًيـ ًبيىاكى  ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي تيزى
 فمفظة أمكليـ فييا نسبة 2

األمكاؿ لؤلشخاص كفييا دليؿ عمى حؽ التممؾ، فاإلسبلـ يعطي كؿ ذم حؽ حقو كمف 
ٍؤتيكا السُّفىيىاءى تي  الى كى :  كذلؾ جاء في سكرة النساء قكلو تعالى3العدؿ أف يممؾ العامؿ ثمرة كده
ـٍ ًقيىامان  عىؿى المَّلوي لىكي ـي الىًتي جى أىٍمكىالىكي

تَّلى ًإذىا بىمىغيكا النِّكىاحى فىًإٍف كى :  كقكلو تعالى4 اٍبتىميكا اليىتىامىى حى

                                                 
1
. 113، ص1988عناصر القكة في اإلسبلـ، مكتبة الشركة الجزائرية، دار البعث، قسنطينة، :  السيد سابؽ  

2
. 103 سكرة التكبة، اآلية  

3
. 113مرجع سابؽ، ص:  السيد سابؽ 

4
. 5اآلية :  سكرة النساء 
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ـٍ أىٍمكىالىييـٍ  ٍنييـٍ ريٍشدان فىاٍدفىعيكا ًإلىٍيًي آنىٍستـي مِّ
ا أىٍمكىاليكيـٍ كى :  كقكلو عزؿ كجؿ1 ـٍ كى  اٍعمىميكا أىنَّلمى أىٍكالديكي

ًفٍتنىةه 
2 .

كفي السنة النبكية أحاديث كثيرة تدؿ عمى حؽ الفرد في التممؾ كاالستئثار بما كسبت 
يداه بطريقة يرضيا الشرع ففي أحاديث كثيرة ينسب الماؿ لمشخص منيا قكلو صمى اهلل عميو 

أتيت النبي صمى اهلل عميو : كسمـ فيما يركيو عنو عبد اهلل بف الشخير رضي اهلل عنو قاؿ
ماؿ مالي، كىؿ لؾ يا ابف آدـ مف مالؾ : يقكؿ ابف آدـ: قاؿ (ألياكـ التكاثر)كسمـ كىك يقرأ 

إال ما أكمت فأفنيت، أك لبست فأبميت، أك تصدَّلقت فأمضيت
كىؿ لؾ يا ابف آدـ "فمفظة . 3

تفيد أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ نسب الماؿ لمشخص كىك دليؿ عمى أحقية " مف مالؾ
. الفرد في التممؾ

مف دخؿ دار أبي سفياف فيك آمف : كفي فتح مكة قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
كمف دخؿ داره فيك آمف

 فالنبي عميو الصبلة كالسبلـ أثبت ألبي سفياف ممؾ داره كأثبت 4
. لبقية قريش ممؾ دكرىـ

كالحكادث التاريخية كالكاقع اإلسبلمي إباف فترة النبي صمى اهلل عميو كسمـ تدؿ عمى 
ذلؾ كمنيا كما ذكر ابف ىشاـ في سيرتو كفي مكاضع متعددة أف أبا بكر رضي اهلل عنو كاف 
لو ماؿ ككاف يفتدم بو كيحرر األرقاء كالعبيد الذيف دخمكا اإلسبلـ مثؿ ببلؿ كعمار بف ياسر 

 ككذلؾ قصة صييب بف سناف الركمي رضي اهلل عنو الذم ساكمتو قريش فتنازؿ 5كغيرىـ
. 6عف كؿ مالو حتى يسمح لو باليجرة إلى المدينة المنكرة

                                                 
1
. 6اآلية :  سكرة النساء 

2
. 28اآلية :  سكرة األنفاؿ 

3
مختصر صحيح , ، زكي الديف بد العظيـ المنذرم(ألياكـ التكاثر) باب في قكلو تعالى 2178 ركاه مسمـ، الحديث رقـ  

. 757 ، ص1996,السعكدية, ع,الرياض ـ, مسمـ ، تحقيؽ األلباني، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع
4
, 101 ص 1780 الحديث 6صحيح مسمـ بشرح النككم مرجع سابؽ المجمد. ركاه مسمـ عف أبي ىريرة 

5
 كما بعدىا 266ت ص.د,بيركت لبناف,دار إحياء التراث العربي . 1الجزء,السيرة النبكية:  أبك محمد عبد الممؾ بف ىشاـ 

6
كمف الناس مف يشرم نفسو ابتغآء "سبب نزكؿ قكلو تعالى)الصحيح المسند مف أسباب النزكؿ, مقبؿ بف ىادم الكادعي 

. 40 ك39 ص 1994دار ابف حـز لمطباعة كالنشر بيركت لبناف , (مرضات اهلل
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فيذه الحكادث كغيرىا دليؿ عمى أحقية المرء في االستئثار بالممؾ دكف غيره ما 
حصمو بطرؽ مشركعة، فقد كاف أبك بكر رضي اهلل عنو صاحب ماؿ كأمبلؾ ككذلؾ صييب 

كغيرىما كلـ يقؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ شيء في حقيـ بؿ صح عنو صمى اهلل عميو 
نعـ الماؿ الصالح لممرء الصالح: كسمـ أنو قاؿ

1 .
فاإلنساف جسد كركح كالجسد ىك الجانب المادم منو كىذا يقتضي احتياجو إلى ما بو 

بقاؤه كاستمرار حياتو مف المستمزمات المادية كالطعاـ كالشرب كالكساء كالسكف، فيك بما 
أكدع اهلل فيو مف حب البقاء يسعى بما كضع في األرض مف أسباب لمعيش كالرخاء كمف 
. 2ىنا تتجمى غريزة اإلنساف في التممؾ فالممكية كجدت بكجكد اإلنساف ألف بقاؤه متعمؽ بيا

ـي ًإفَّل ىىذىا عىديكٌّو لَّلؾى ؼى : كىك مقتضى الشقاء المنصكص عميو في قكلو تعالى  قيٍمنىا يىا آدى

نَّلًة فىتىٍشقىىكى  ا ًمفى الجى نَّلكيمى ٍكًجؾى فىبلى ييٍخًرجى ًلزى
: قاؿ الطبرم في معرض تفسيره ليذه اآلية. 3

ىي  (يعني المشقة)الشقاء ىنا ىك مشقة الكصكؿ إلى ما يزيؿ الجكع كالعرل عنو كذلؾ "
إلى الغذاء مف حرث كبدر كعبلج كسقي كغير ذلؾ مف  (آدـ)األسباب التي يصؿ أكالده 

 فالممكية الخاصة حدثت منذ المحظة األكلى لقياـ أكؿ تجمع بشرم 4"األسباب الشاقة المؤلمة
. 5عمى األرض فيي استجابة إنسانية ممحة ال يمكف االستغناء عنيا

: طبيعة حؽ الممكية الخاصة في اإلسالـ- أ
أثبتنا سابقا أف اإلسبلـ يعترؼ بحؽ الممكية لمفرد كيحترميا كيرعاىا بؿ يقرر لحمايتيا 
كالحفاظ عمييا كسائؿ كثيرة، منيا االلتزامات التي يرتبيا في حؽ الكافة باحتراـ ممؾ الغير 

                                                 
1
حديث , باب الماؿ الصالح لممرء الصالح ,أنظر األدب المفرد لمبخارم مرجع سابؽ. ركاه أحمد عف عمر بف العاص 

. 127 ص 124رقـ
2
. 43، ص1995قيكد الممكية الخاصة، دار المؤيد لمنشر كالتكزيع، الرياض، :  عبد اهلل بف عبد العزيز المصمح 

3
. 117اآلية :  سكرة طو 

4
 215ص9ج,2000مصر,نشر مؤسسة الرسالة,تحقيؽ أحمد شاكر ,جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف, أبك جعفر الطبرم 

5
 في قصة ابني آدـ قابيؿ كىابيؿ دليؿ عمى قدـ غريزة التممؾ فقابيؿ كاف صاحب زرع كىابيؿ كاف صاحب ضرع، كأنيما  

ًدًىمىاكى : قربا إلى اهلل تعالى مما يممكاف قربانا قاؿ تعالى بىا قيٍربىانان فىتيقيبِّؿى ًمٍف أىحى ؽِّ ًإٍذ قىرَّل ـى ًباٍلحى ـٍ نىبىأى اٍبنىٍي آدى مىٍيًي ـٍ ييتىقىبَّلٍؿ كى  اٍتؿي عى لى
ًر قىاؿى ألىٍقتيمىنَّلؾى قىاؿى  ا يىتىقىبَّلؿي المَّلوي ًمفى الميتَّلًقيفى  ًمفى اآلخى فكؿ منيما كاف يممؾ األكؿ يممؾ أرض . 27 سكرة المائدة اآلية ًإنَّلمى

. يزرعيا كالثاني يممؾ رؤكس حيكانات
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فَّل الَّلًذيفى إً : كعدـ االعتداء عميو بؿ عد ذلؾ مف الكبائر المكبقة في نار جينـ قاؿ تعالى
ـٍ نىاران ان يىٍأكيميكفى أىٍمكىاؿى اليىتىامىى ظيٍمـ ا يىٍأكيميكفى ًفي بيطيكًنًي سىيىٍصمىٍكفى سىًعيران كى   ًإنَّلمى

الى تىٍأكيميكا :  كقاؿ1
أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطؿً 

مف اقتطع حؽ امرئ مسمـ بيمينو، :  كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ2
ف كاف شيئا يسيرا يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: أكجب اهلل لو النار كحـر عميو الجنة فقاؿ رجاؿ ف : كا  كا 

كاف قضيبا مف أراؾ
3  

دمو كمالو كعرضو: كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ: كقاؿ
4 .

ىذا بالنسبة لمعقكبة األخركية أما مف جية العقكبة الدنيكية فقد تقررت مجمكعة 
عقكبات حفاظا عمى األمبلؾ منيا عقكبة السارؽ كالمختمس كالغاصب كالنصكص في ذلؾ 

. 5كثيرة
أما مف جية آثار الممكية الخاصة فيتقرر لصاحبيا حؽ التمتع كالتصرؼ فييا كحده 
دكف غيره بضكابط الشرع فالشريعة اإلسبلمية قد نظمت ىذا الحؽ كقيدتو بقيكد عديدة لـ يعد 

 بؿ أشبو بكظيفة يقـك بيا المالؾ يمنحيا الشرع كيحمييا بطريقة تحقؽ 6معيا حؽ مطمقا
الخير كالنفع لممالؾ كلمجماعة معنا، فالمالؾ في نظر الشريعة عبارة عف ككيؿ ال يتصرؼ 

:  ففي قكلو تعالى7في ما ممؾ إال في حدكد الشرع يتمخص في جمب النفع لممالؾ كلمجماعة
 عىمىكيـ مٍُّستىٍخمىًفيفى ًفيوً كى في  (الممؾ) مف سكرة الحديد، تدؿ عمى أف الماؿ 7 اآلية أىنًفقيكا ًممَّلا جى

نما خكؿ لو التصرؼ فيو عمى نحك يرضو مالكو الحقيقي كىك اهلل  الحقيقة ليس لممالؾ كا 

                                                 
1
. 10اآلية :  سكرة النساء 

2
. 29اآلية :  سكرة النساء 

3
 1ج,صحيح مسمـ بشرح النككم مرجع سابؽ.باب كعيد مف اقتطع حؽ مساـ بيميف فاجرة.137 ركاه مسمـ الحديث  

  129ص
4
. 830 ص4509الحديث رقـ,2المجمد, مرجع سابؽ, صحيح الجامع الصغير,أنظر األلباني , حديث صحيح 

5
زىاءن ًبمىا كىسىبىا نىكىاالن مِّفى المَّلوً كى  السَّلاًرؽي كى  مثؿ قكلو تعالى في سكرة المائدة    . 38اآلية  السَّلاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى

6
. 204ـ، ص1996المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية، نشر مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، سنة :  عبد الكريـ زيداف 

7
. 204 مرجع سابؽ، ص 
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فأصؿ الممؾ هلل سبحانو كالعبد ليس لو إال التصرؼ الذم يرضي مكاله كالمبلؾ في الحقيقة 
. 1بمنزلة النكاب كالككبلء

فالغاية مف الماؿ أك الممؾ عمكما أداء غرض معيف يرضاه الشرع كيقره بتثمينو 
كتثميره كالقياـ عميو بصرفو في كجكىو المشركعة كبالمقدار المشركع فإف انحرؼ صاحبو عف 
ىذه القاعدة كىذه الكظيفة سمبت منو ممكيتو كمنع مف التصرؼ فييا حتى يعكد لرشده ألجؿ 
ذلؾ شرع اإلسبلـ الحجر عمى السفيو كمنع تصرفو في أمكالو، كانظر إف شئت تفسير قكلو 

ـٍ تي  الى كى : تعالى عىؿى المَّلوي لىكي ـي الىًتي جى فحؽ الممكية الخاصة إذا في . 2(قيماٍؤتيكا السُّفىيىاءى أىٍمكىالىكي
الشريعة اإلسبلمية ىك عبارة عف ككالة يمارسو الشخص نيابة عف المالؾ الحقيقي الذم ىك 

. اهلل تعالى كفي حدكد ما رسمو الشرع لو بما فيو خيره كخير جماعتو
كاعمـ أف ابف عقيؿ ذكر في : "كقد جاء في كتاب القكاعد البف رجب الحنبمي قكلو

نما مالؾ األعياف خالقيا سبحانو : الكاضح في أصكؿ الفقياء أف العباد يممككف األعياف كا 
فعمى ىذا ... كتعالى كأف العباد ال يممككف سكل االنتفاع بيا عمى الكجو المأذكف فيو شرعا

. 3..."جميع األمبلؾ إنما ىي ممؾ االنتفاع
كذىب بعض الفقياء المحدثيف خبلؼ ما رآه جميكر الفقياء في التكييؼ الشرعي 

كممؾ اإلنساف 4!بأف الممكية كظيفة اجتماعية؟: الختصاص اإلنساف ألجؿ االنتفاع بيا فقالكا
لؤلشياء إنما ىك نيابة عف المجتمع كرفضكا رفضا قاطعا ككف الممكية استخبلؼ إليي 

لـ يرد في القرآف كالسنة كال في أقكاؿ الفقياء بياف ليذه النظرية : لئلنساف مستدليف بالتالي
كالمعنى الذم أشارت إليو اآليات الخاصة بممكيتو سبحانو كتعالى ىك معنى تعبدم محض 

                                                 
1
نشر ,تحقيؽ عبد اهلل بف عبد المحسف التركي (تفسير القرطبي)الجامع ألحكاـ القرآف, محمد بف أحمد األنصارم القرطبي 

الممكية كنظرية العقد في الشريعة اإلسبلمية، دار : كذلؾ محمد أبك زىرة. 186ص ,14 الجزء 2006مصر ,مؤسسة الرسالة
.  كمابعدىا51 ص1976القاىرة .الفكر العربي

2
.  مف قانكف األسرة108الى 101.راجع المكاد. 05اآلية :  سكرة النساء 

3
القكاعد في الفقو اإلسبلمي، القاعدة السادسة كالثمانكف، دار الكتاب العممية بيركت لبناف :  ابف رجب الحنبمي 
. 188ص,دت,

4
 1977,،مكتبة األقصى عماف األردف01الممكية في الشريعة اإلسبلمية، المجمد :  عبد السبلـ داكد العبادم 

. 415.416ص
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كمنح األفراد . 1ال أثر لو في المعامبلت كمعنى ممكيتو أم قدرتو الككنية كعطائو الدائـ
الممكية ميما طالت فيي ممكية عارضة كالماؿ كاألرض هلل يكرثيا مف يشاء كممكية اهلل تعالى 
مستكل مف الممكية أعمى مف مستكل الممكية المعركفة فيي ممكية ربانية تعبدية ال اثر ليا 

في المعامبلت كليس ليا في أحكاـ الشريعة أثرا ماليا كليس ىناؾ تكييؼ مفيـك لمعبلقة بيف 
ممكية اهلل كممكية اإلنساف ىؿ ىي شركة؟ أك ىي نيابة؟ أك ىي كديعة؟ فالقكؿ بأف طبيعة 
الممكية كظيفة استخبلفية حسبيـ نظرية خطرة قد تفتح بابا لممغاالة كقد تستغؿ مف طرؼ 

. الشيكعيكف لمصادرة األمكاؿ الخاصة
كالرد عمى أصحاب ىذا المكقؼ األخير ىك أف القكؿ بعدـ كركد آيات في القرآف كال 

أحاديث في السنة كال في أقكاؿ الفقياء أمر مردكد عمييـ فكما سبؽ بيانو نقمنا اآليات 
كاألحاديث الدالة عمى طبيعة الممكية كأنيا استخبلؼ ككذلؾ رأم العمماء كالفقياء في ذلؾ 
كأما القكؿ بخطر ىذه النظرية كأف فييا حجة لمشيكعييف لمصادرة األمكاؿ الخاصة نقكؿ إف 
االستخبلؼ يقتضي التقيد باألحكاـ كالحدكد التي رسميا المستخمؼ كىك اهلل تعالى، كعمى 
العكس مف ذلؾ فقد يككف القكؿ بأف الممكية كظيفة اجتماعية قد يستغؿ ككسيمة لمصادرة 
أمكاؿ الناس في حالة صارت الممكية ال تؤدم كظيفتيا االجتماعية فتككف فاقدة لمبرر 

كجكدىا كبذلؾ تنتزع مف صاحبيا كقد كضع اإلسبلـ شركط محددة البد مف مراعاتيا حتى 
: تحظى الممكية بالحماية كىذه الشركط ىي

: شركط حماية الممكية الخاصة في اإلسالـ- ب
أف تككف ىذه الممكية قد اكتسبت مف طرؽ مشركعة يقرىا اإلسبلـ، كذلؾ حتى ال - 

يحدث اكتسابيا ضررا لؤلفراد كال لمجماعة لذلؾ حٌرـ اإلسبلـ الربا ألنو استغبلؿ لجيد 
كا كى  ا أىيُّيىا الَّلًذيفى آمىنيكا اتَّلقيكا المَّلوى مى اآلخريف كيتنافى مع مقتضيات التعاكف كالتكافؿ كالتضامف  ذىري

بىا ًإف كينتـي مٍُّؤًمًنيفى  ا بىًقيى ًمفى الرِّ مى
ف . 2 كما حـر اإلسبلـ االحتكار ألف حبس أقكات الناس كا 

اقتصر عمى منفعة لممحتكر فيك يضر بالجماعة لذلؾ صح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

                                                 
1
. 170مرجع سابؽ، ص:  عبد اهلل بف عبد العزيز المصمح 

2
. 278اآلية :  سكرة البقرة 
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ال يحتكر إال خاطئ: أنو قاؿ
السَّلاًرقىةي فىاٍقطىعيكا كى  السَّلاًرؽي كى  كذلؾ حـر اإلسبلـ السرقة 1
زىاءن ًبمىا كىسىبىا نىكىاالن مِّفى المَّلوً  ًكيـه كى  أىٍيًديىييمىا جى المَّلوي عىًزيزه حى

الى  كحـر أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ 2
تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطؿً 

 ككميا 4 كالباطؿ يشمؿ الغصب كالنيب كالتدليس كالغش كالرشكة3
ال ضرر : مجانبة لمحاسف الطباع كجالبة لضرر اآلخريف كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

كال ضرار
5 .
فإذا ما تعارضت المصمحة الخاصة : أف ال تتعارض مع المصمحة العامة لممجتمع- 

مع المصمحة العامة كجب تقديـ مصمحة الجماعة ألجؿ ذلؾ شرع نزع الممكية ألجؿ المنفعة 
العامة مع تعكيض عادؿ كقد سف ذلؾ في عيد عمر بف الخطاب ككذلؾ عثماف بف عفاف 
رضي اهلل عنيما حينما قاما بتكسيع المسجد عمى عيدييما لما ضاؽ بالناس فكسعكه عمى 

. 6حساب الدكر المجاكرة لو مع تعكيض أصحابيا
أف ال يتعسؼ صاحب الممكية في استعماؿ حقو المناط بالممكية بحيث يسبب - 

ال ضرر كال : ضررا لآلخريف كالشكاىد عمى ىذا كثيرة منيا قكلو صمى اهلل عميو كسمـ
أف سمرة بف جندب كانت لو عضد مف نخؿ في  كمنيا ما ركاه أبك داكد في سننو ضرار

مف األنصار كمع الرجؿ أىمو، فكاف سمرة يدخؿ إلى نخمو فيتأذل بو  (بستاف)حائط رجؿ 
فأبى،  (يستبدلو)الرجؿ كيشؽ عميو، فطمب إليو أف يبيعو النخؿ فأبى، فطمب إليو أف يناقمو 

فأتى الرجؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ فذكر لو ذلؾ فطمب إليو أف يبيعو فأبى فطمب إليو أف 

                                                 
1
. 36 ص1605 الحديث رقـ6المجمد,مرجع سابؽ, صحيح مسمـ بشرح النككم, بمفظ مف احتكر فيك خاطئ. ركاه مسمـ 

2
. 38اآلية :  سكرة المائدة 

3
. 29اآلية :  سكرة النساء  

4
. 116عناصر القكة في اإلسبلـ، مرجع سابؽ، ص:  السيد سابؽ 

5
 كصححو األلباني أنظر محمد صالح العثيميف 6/96 البييقي2/58 الحاكـ4/288خرجو الدارقطني,  حديث صحيح 

. 132 ص 2001,دار اإلماـ مالؾ لمكتاب الجزائر, التعميقات عمى األربعيف النككية
6
، نشر 2أخبار مكة كما جاء فييا مف اآلثار، تحقيؽ عبد اهلل بف دىيس، المجمد :  محمد بف عبد اهلل بف أحمد األزرقي 

،  69، ص2003السعكدية، ,مكتبة اآلميدم، الطبعة األكلى، ع 
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، فأبى فقاؿ النبي صمى اهلل عميو (أمرا رغبو فيو)فيبو لو كلؾ كذا ككذا : يناقمو فأبى، قاؿ
أنت مضار كأمر األنصارم أف اذىب كأقمع نخمو: كسمـ

1 .
ا  مف  (جدكؿ)كجاء في المكطأ عف يحي المازني أف الضحاؾ بف خميفة ساؽ خميجن

فأراد أف يمر بو في أرض محمد بف سممة فأبى محمد فقاؿ لو الضحاؾ لـ  (النير)الٍعرىيض 
تمنعني؟ كىك لؾ منفعة تشرب بو أكال كأخرا كال يضرؾ، فأبى محمد بف سممة فكمـ فيو 

الضحاؾ عمر بف الخطاب، فدعا عمر بف الخطاب محمد بف سممة فأمره أف يخمي سبيمو، 
لـ تمنع أخاؾ ما ينفعو كىك لؾ نافع تسقي بو أكال كأخرا كىك ال : ال، فقاؿ عمر: فقاؿ محمد

كاهلل ليمرف بو كلك عمى بطنؾ، فأمره عمر بو ففعؿ : فقاؿ عمر. ال: يضرؾ، فقاؿ محمد
 ال يمنع جارا جاره أف : كصح عف أبي ىريرة أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ. 2الضحاؾ

يغرز خشبة في جداره
3 .

           

    أف ال تقع الممكية الخاصة عمى األمبلؾ كاألمكاؿ المرصكدة لممنافع العامة 
ككذلؾ األمكاؿ التي تككف ثمرتيا بغير عمؿ مبدكؿ كالمعادف كالطرؽ العامة كاألنيار 

فيي أشياء غير قابمة لمتممؾ ألف نفعيا عاـ يشترؾ فيو كؿ الناس فإذا زالت عنيا . 4كغيرىا
صفة التخصيص لمنفع العاـ أمكف عندىا تممكيا كاالستغناء عف الطريؽ بإنشاء طرؽ أخرل 

. 5فالطريؽ الميجكر يقبؿ عند ذلؾ التممؾ

                                                 
1
 كذلؾ 2009، نشر دار الرسالة العالمية دمشؽ3155 سنف أبي داكد تحقيؽ شعيب األرناؤكطك كتاب األقضية ح رقـ  

. 68 ص1998دار قتيبة لمطباعة كالنشر سكريا .فتحي الدريني دراسات كبحكث في الفكر اإلسبلمي المعاصر
2
. ،490-489ص,1463رقـ الحديث , المكطأ،مرجع سابؽ:  اإلماـ مالؾ 

3
 كذلؾ المبار كفكرم تحفة 40 ص1609رقـ , ح6أنظر صحيح مسمـ بشرح النككم مرجع سابؽ ج. ركاه البخارم كمسمـ 

 487 ص1353رقـ , األحكذم بشرح جامع الترمذم الجزء الرابع باب ما جاء في الرجؿ يضع عمى حائط جاره خشبا ح
4
. 57، ص1984، 4المجمد , 2ط ,دمشؽ ,دار الفكر لمطباعة كالنشر, الفقو اإلسبلمي كأدلتو:  كىبة الزحيمي 

5
.  190مرجع سابؽ، ص:  عبد الكريـ زيداف 
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: الممكة العامة في اإلسالـ- 2
فبل يجكز لؤلفراد كال لمدكلة التصرؼ برقبتيا  (المسمميف)ىي ممكية تتقرر لكؿ الناس 

أك احتكار منفعتيا فالمالؾ ليذا النكع مف األمبلؾ ىك المجتمع ككؿ مجمكع أفراد المجتمع 
 كالدكلة أك الحاكـ ليس لو إال تنظيـ عممية االستفادة مف ىذا 1يشترككف فيو شراكة إباحة

المسممكف شركاء في :  كدليؿ الممكية العامة قكلو صمى اهلل عميو كسمـ2النكع مف الممؾ
الماء كلكؤل كالنار: ثبلثة

3                                                                                                           .
كمف صكرىا األنيار كالطرقات كغيرىا فيجكز لكؿ فرد مف أفراد المجتمع االنتفاع بيا 

عمى كجو ال يضر باآلخريف كاألشياء الثبلثة المذككرة في الحديث عبارة عف أمثمة يقاس 
عمييا فالكؤل تعبير عف المراعي كالنار تعبير عف مصادر الطاقة كالممح المذككر في بعض 

.  تعبير عف المعادف4األحاديث
كقد اختمؼ الفقياء في سبب جعؿ ىذه األشياء مف األمبلؾ العامة التي ال يجكز 
االنفراد بيا فذىب بعضيـ إلى القكؿ أف سبب ذلؾ ىك أف كؿ ما ال مؤنة في تحصيمو ال 

. يممكو أحد مف المسمميف كمعنى المؤنة المشقة كالتعب الطكيؿ في تحصيمو

                                                 
1
 اإلباحة حؽ يثبت لئلنساف بسبب اإلذف لو باالنتفاع كقد يككف ىذا اإلذف مف المالؾ كما لك أذف المالؾ لمشخص بالمبيت  

في داره أك رككب سيارتو، كقد يككف اإلذف عاما لمجميع فيما ىك مخصص لممنافع العامة كالطرؽ العامة كاألنيار كيككف 
اإلذف بحكـ الشرع كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ الناس شركاء في ثبلثة في الماء كالكؤل كالنار، فالشركة ىنا شركة إباحة 

عبد : أنظر. كليست شركة ممؾ ألف الممؾ اختصاص بالشيء يكسب صاحبو حؽ التصرؼ فيو ما لـ يكجد مانع شرعي
كالمباح ىك ما ال مالؾ لو سكاء كاف عقارا أك منقكال، أما عند القانكنييف فالمباح ال . 193مرجع سابؽ، ص: الكريـ زيداف

ما لمدكلة في حالة شغكره  773انظر المادة . يككف سكل في المنقكؿ، أما العقار فيك في جميع حاالتو مممكؾ إما لمفرد كا 
. مف القانكف المدني الجزائرم

2
لمطباعة كالنشر ـ ع السعكدية ,دار عالـ الكتاب,المغني، تحقيؽ عبد اهلل التركي كعبد الفتاح الحمك:  مكفؽ الديف ابف قدامة 

. 175 ص6ج1997
3
 الجزء 3المجمد,2005,دار الفكر لمطباعة كالنشر بيركت,أنظر الشككاني نيؿ األكطار :  ركاه أبك داكد كأحمد كابف ماجة 
. 48ص, 2396الحديث رقـ 5
4
مثؿ حديث أبيض بف حماؿ أنو كفد إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فاستقطعو الممح فقطعو لو فمما أف كلى قاؿ رجؿ   

انظر نيؿ األكطار مرجع سابؽ كتاب احياء المكات الحديث .أتدرم ما أقطعت لو إنما أقطعتو الماء العد قاؿ فانتزعو منو 
 52 الجزء السادس ص2403رقـ
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كمعنى ىذا أف كؿ ما ال مؤنة في تحصيمو ببذؿ الجيد كالماؿ كالكقت ال يممكو أحد 
 ًممؾ عاما لمناس كىـ فيو 1مف الناس كال يممؾ باإلحياء بؿ ىك كما قاؿ الشافعي رحمو اهلل

شرع أم متساككف، فالشافعي رحمو اهلل يرل أف الماؿ العاـ ىك كؿ ما ال يحتاج في تحصيمو 
. إلى جيد كماؿ ككقت كعٌبر عنيا بالمؤنة في تحصيمو

كذىب طائفة أخرل إلى القكؿ أف سبب منح األشياء صفة الممكية العامة كمنع الناس 
مف امتبلكيا ىك عمـك نفعيا، فاألشياء التي يحتجيا الناس كتككف ضركرية لحياتيـ مثؿ 

المعادف في باطف األرض كالمياه في األنيار كنحكىا، مما يحتجيا الناس في معيشتيـ كىي 
جارية غير منقطعة فإذا قامت باألشياء ىذاف الصفتاف، حاجة الناس ليا كدكاميا دكف 

 2انقطاع منع تممكيا مف األفراد كتككف مشتركة بينيـ جميعا
كالمالكية يركف أف كجكد المعادف باألرض أك المياه الجكفية بيا متقدـ عمى امتبلكيا 

كبذلؾ فيذه األشياء ال تمتمؾ مع امتبلؾ األرض بؿ تبقى ممكا عاما، فالثركات الباطنية 
عندىـ لـ تتدخؿ في إنشائيا يد الصناعة البشرية لذلؾ فيي ماؿ عاـ كال تكتسب بمجرد بدؿ 

. 3الجيد في تحصيميا
كتختمؼ صكرة االنتفاع مف المباحات عند فقياء اإلسبلـ تبعا لمشيء المراد االنتفاع 
بو فالكؤل كاآلجاـ مثبل كىي الحشائش التي تنبت في األرض، فإذا كانت ىذه األرض غير 

مف سبؽ إلى ما لـ : مممككة فيك عمى اإلباحة يأخذه مف سبؽ لو لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ
يسبؽ إليو مسمـ فيك لو

ف كانت األرض مممككة لشخص ما ككانت بيا حشائش اختمؼ 4  كا 
فييا الفقياء عمى النحك التالي، فجعمو بعضيـ عمى اإلباحة بشرط إف لـ يتعيد المالؾ أرضو 

                                                 
1
دار الكفاء لدنيا الطبعة ,  باب إحياء المكات5المجمد, تحقيؽ رفعت فكزم عبد المطمب, األـ : محمد بف إدريس الشافعي  

 79 ص 2001اإلسكندرية مصر,كالنشر

 
2
 188ص,1983,بيركت, دار عالـ الكتاب, 4المجمد,كشؼ القناع عف متف اإلقناع.منصكر بف يكنس البييكتي 
 1988,دار الغرب اإلسبلمي بيركت لبناف,1ط,تحقيؽ محمد حجي,المقدمات المميدات. محمد بف أحمد ابف رشد القرطبي3

. 300ص1المجمد
 ضعفو األلباني في ضعيؼ 44ص,3المجمد. كتاب إحياء المكات2390انظر نيؿ األكطار، الحديث .  ركاه أبك داكد4

 5622ح,الجامع
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بالسقي كالزرع كنحكه مف كسائؿ اإلنبات كيعمؿ اإلماـ الكاساني مف األحناؼ ذلؾ بأف 
األرض ال تممؾ عادة إال بغرض استغبلليا بزرع ما، كالكؤل غير مقصكد منيا فيك عمى 

. 1اإلباحة
أما اإلماـ أبا عبيد القاسـ بف سبلـ فيذىب إلى أف اإلباحة لمكؤل كشراكة الناس فيو ال 

أما الكؤل في األرض المممككة فيك  (الممؾ العاـ)يككف إال في األرض غير المممككة 
2لصاحب األرض كحده 

كألصكب في رأينا في تممؾ الكؤل ما أثبتو أبا عبيد القاسـ بف . 1
. سبلـ، ذلؾ أف ما ذىب إليو تصدقو الفطرة كالكاقع كالعقؿ

أما اآلجاـ كىي األشجار الممتفة فحكميا اإلباحة إذ كجدت في أرض غير مممككة أما 
في األرض المممككة فيي لصاحب األرض كفرقت اآلجاـ عف الكؤل لككف األرض تمتمؾ 

. 3إلعمارىا بما تنبتو مف زركع كأشجار فيي تستثمر بذلؾ كال تستثمر بالكؤل 
أما ما يكجد في باطف األرض مف معادف أك ما يسميو العمماء بالفمزات كالذىب 

كالفضة كالحديد كنحكىا كتمحؽ بيا الكنكز كما دفف في بطف األرض كىك الركاز كىي حسب 
كمعادف ... جامدة تقبؿ الطرؽ كالسحب كالفضة كالحديد كالزنؾ كالذىب: الفقياء ثبلثة أنكاع

كمعادف سائمة كالبتركؿ كالزئبؽ ... صمبة ال تقبؿ الطرؽ كالسحب مثؿ الماس كالياقكت
 .كغيرىا

4فالمالكية
 يعتبركف كؿ أنكاع المعادف ممكا لعمـك المسمميف سكاء كجدت في أرض 2

مممككة أك غير مممككة كلمدكلة أف تتصرؼ فييا بصفتيا نائبة عف الجماعة بما يعكد عمييـ 
بالنفع كال يجكز ليا أف تيممؾ أحد ىذه المعادف بؿ يجكز ليا أف تقطعيا لشخص طبيعي أك 

                                                 
 304  ص2003,بيركت,،دار الكتب العممية8بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:  أبك بكر بف مسعكد الكاساني1
2

 300-297ص, 1986, بيركت, دار الكتب العممية ,األمكاؿ،تحقيؽ خميؿ ىراس: أبي عبيد بف سبلـ القاسـ 
3

.  كمابعدىا96 ص1979,بيركت لبناف,الخراج، دار المعرفة:  أبك يكسؼ يعقكب بف ابراىيـ 
4

دار المعارؼ، ,الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ :  أبي البركات محمد أحمد الدردير 
. 294 صك2 ج1986القاىرة
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معنكم لمدة معينة بأجر معمـك عمى سبيؿ االنتفاع كاالستغبلؿ كليس التمميؾ كتعميؿ المالكية 
ف امتمكت  في ذلؾ أف المسممكف ممككا ىذه المعادف يـك ممككا األرض نفسيا ممكية عامة كا 
بعد ذلؾ مف األفراد بسبب مف أسباب الممكية كرغـ أف المالؾ يممؾ األرض كعمكىا كعمقيا 
إال أف المعادف مستثنات عندىـ مف التممؾ فيي ممؾ لمجماعة، فالمالكية يقكلكف بعدـ تممؾ 
المعادف حتى كلك كانت في أرض مممككة لفرد فميس لو الحؽ في ما جاد بو باطنيا مف 

. 1معدف
أف المعادف تمتمؾ بممؾ . 2كعند األحناؼ كالشافعية كالحنابمة في أرجح األقكاؿ عندىـ

ف كانت في أرض  األرض فيي تابعة لؤلرض كتأخذ حكميا فإف كانت مممككة فيي لممالؾ كا 
. تممكيا الدكلة، فالمعادف لمدكلة كحجتيـ أف المعادف جزء مف األرض كالجزء يأخذ حكـ الكؿ
كالمتمعف في الرأييف يتبيف لو مدل صحة كصكاب الرأم األكؿ كىك رأم المالكية 

السيما كقد أسمفنا الذكر أف الممكية في الشريعة اإلسبلمية ىي عبارة عف كظيفة استخبلؼ 
نابة غرضيا النفع العاـ لمفرد كلمجماعة . كا 

: طبيعة الممكية العامة في اإلسالـ- أ
المتأمؿ في مجمكعة النصكص السالفة يستشؼ أف عمة كسبب إدخاؿ بعض 

: األصناؼ مف الممكية في الممؾ العاـ كعدـ السماح لؤلفراد بامتبلكيا ىك أمراف
حاجة المجتمع كالناس كافة ليذا النكع مف األمبلؾ كاألمر الثاني ىك عدـ المؤنة في 

الناس شركاء في ثبلث؛ : تحصيميا كالحديث األصؿ في ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ
الماء كالنار كالكؤل كفي ركاية كالممح

 فالكؤل تعبير عف المراعي كاألجاـ كالنار تعبير عف 3
مصادر الطاقة كالممح الكارد في بعض الركايات يعبر عف المعادف كالحديث خص بالذكر 

ألنيا كانت في عصر النبي صمى اهلل عميو  (الماء، النار، الكؤل كالممح)ىذه األشياء فقط 

                                                 
1
. 73، ص4مرجع سابؽ، ج:  كىبة الزحيمي 

2
. 215مرجع سابؽ، ص: كنظر عبد الكريـ زيداف.  مرجع سابؽ، نفس الصفحة 

3
 أخرجو اإلماـ أحمد كأبك داكد كالبييقي كأعمو بجيالة بييسو كلو شكاىد كثيرة منيا ما ركاه ابف حباف عف عائشة رضي اهلل  

أنظر نيؿ األكطار، ...". الممح كالماء كالنار"عنيا أنيا قالت يا رسكؿ اهلل ما الشيء الذم ال يحؿ منعو؟ قاؿ عميو السبلـ 
. 349، ص5المجمد 
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. 1كسمـ أظير الضركريات كيمكف أف يقاس عمييا ما ىك مثميا في الضركرة بالنسبة لمجماعة
كالعبرة في قياـ الممكية العامة أنو إذ تعمقت حاجة الجماعة لبلنتفاع بالشيء لضركرتو فبل 

نما تحجر أعيانيا كتباح منافعيا  كاألنيار 2يجكز أف يقع ىذا الشيء تحت التممؾ الفردم كا 
الفرات كدجمة لجميع المسمميف فيـ فييا : "الكبيرة كالطرؽ كقس عمييا، قاؿ أبك يكسؼ

. 3"شركاء
فالشريعة اإلسبلمية ميزت بيف ما يجكز أف يقع ضمف دائرة التممؾ الفردم كما ال 

كعمة منع التممؾ الفردم لؤلصناؼ  (...الناس شركاء في ثبلث)يجكز بالحديث السابؽ 
الكاردة في الحديث ىي أف المنفعة التي تستفاد مف ىذه األشياء ال تتناسب مع ما يبدؿ مف 
جيد ككد كنفقة في سبيؿ الحصكؿ عمييا، كما أف نفعيا ضركرم لمجمكع األمة كال غنى 

ألفرادىا عنيا كقد استدؿ العمماء عمى ذلؾ بالحديث الذم أخرجو أبك داكد كالترمذم كالنسائي 
عف ثابت بف سعد عف أبيو عف جده أبيض بف حماؿ أنو استقطع  "4كابف ماجة كالبييقي

يا رسكؿ اهلل : النبي صمى اهلل عميو كسمـ ممح مأرب فأقطعو إياه ثـ إف األقرع بف حابس قاؿ
إني قد كردت الممح في الجاىمية كىك بأرض ليس بيا ممح كمف كرده أخذه كىك مثؿ الماء 

أبيض بف حماؿ فقاؿ أبيض قد أقمتؾ  (أم النبي صمى اهلل عميو كسمـ)العٌد باألرض فاستقاؿ 
ىك منؾ صدقة كىك : فيو عمى أف تجعمو مني صدقة فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

". مثؿ الماء العٌد مف كرده أخذه
ففي ىذا الحديث أف أبيض بف جماؿ استقطع أم طمب مف النبي صمى اهلل عميو 

عندنا فممكو أم النبي صمى اهلل  (السباخ سبخة)كسمـ أف يخصو كيممكو ممح مأرب كىك مثؿ 
عميو كسمـ فاعترض األقرع بف حابس عمى ذلؾ كأخبر النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف الممح 

                                                 
1
 2001بيركت،, مبلمح المجتمع اإلسبلـ الذم ننشده مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع :  يكسؼ القرضاكم 

. 225ص
2
. 105مرجع سابؽ، ص:  عبد اهلل بف عبد العزيز المصمح 

3
. 98-97ص, كتاب الخراج،مرجع سابؽ:  أبك يكسؼ 

4
 3062ح رقـ. ، 2001دار الحديث القاىرة, 5عكف المعبكد شرح سنف أبي داكدالمجمد: محمد شمس الحؽ العظيـ أبادم 

. 441ص
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 كبو يتحقؽ الشرط األكؿ عدـ المؤنة فيو أم المنفعة 1مثؿ الماء العد كىك الماء غير المنقطع
المتصمة ال تنسجـ مع الجيد كالماؿ المبذكؿ فالممح متكفر بسيكلة كبكثرة كغير منقطع كقكلو 
كىك بأرض ليس بيا ممح كمف كرده أخذه يتحقؽ بو الشرط الثاني كىك حاجة الناس لمممح 

كعدـ كجكد مصدر ثاني لو بيذه األرض فمنفعة الممح ضركرية لمجميع كال غنى لؤلفراد عنيا 
فمما تبيف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ذلؾ تراجع عف عطيتو كانتزعو منو، كأبقى ممح مأرب 

لمجميع عمى اإلباحة كمنو نتبيف أف ما يصدؽ عميو كصؼ الممكية العامة في اإلسبلـ 
عدـ دخكؿ اليد البشرية عميو بالصناعة كبذؿ الجيد كالماؿ في : ينضبط بضابطيف ىما

.  كالضابط الثاني أف يككف ضركريا لممجتمع كحاجتيـ متعمقة بو2تحصيمو
: ممكية الدكلة قي اإلسالـ- ب

ىذا النكع مف الممؾ يسميو الفقياء ببيت الماؿ كيككف صاحب االختصاص في تسيير 
كمصارفو تككف لمصالح المسمميف كىذا النكع مف  (الخميفة، الحاكـ)أمكاؿ بيت الماؿ اإلماـ 

ييخكؿ لمدكلة ممكية كسائر الممكيات فميا البيع كالشراء كاإلجارة كغيرىا  (بيت الماؿ)الممكية 
. بشرط أف تتحقؽ معيا مصمحة الجماعة

كفقياء اإلسبلـ قد فرقكا بيف ممكية الدكلة كالممكية العامة فقد جاء في كتاب المنياج 
كمما عظمت بو البمكل اعتقاد بعض : لمسيكطي كىك ينقؿ عف السبكي رحميما اهلل قكلو

نما ىك كالمعادف الظاىرة ال  العكاـ أف أرض النير ممؾ بيت الماؿ كىذا أمر ال دليؿ عميو كا 
كلك فتح ىذا الباب ألدل أف بعض الناس يشترم أنيار ... يجكز لئلماـ إقطاعيا كال تمميكيا

. 3البمد كميا كيمنع بقية الخمؽ فييا فينبغي أف يشير ىذا الحكـ ليحذر

                                                 
1
. (الماء العد ىك الماء الذم ال ينقطع كماء معيف) 349، ص5نيؿ األكطار، مجمد :  الشككاني 

2
 أما لك دخمت الصناعة في إنشائو بقصد المنفعة العامة فبل يعد ىذا مخرجا لو مف دائرة الممؾ العاـ، كأف تنشئ الدكلة  

الطرؽ كالجسكر كالسدكد، فرغـ دخكؿ الصناعة البشرية عمييا لكف القصد منيا النفع العاـ كليس التممؾ فمـ تخرج عف دائرة 
. الممؾ العاـ

3
. 135ص, 1ج1983,بيركت .دار الكتاب العممية ,الحاكم لمفتاكم: جبلؿ الديف السيكطي 
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 كالزكاة كخمس 4 كالعشكر3 كالفيء2 كالخراج1كمكارد بيت الماؿ تككف مف الجزية
 كالخبلصة أف الممكية في الشريعة اإلسبلمية ثبلثة أنكاع الممكية الخاصة كالممكية 5الغنائـ

. العامة كممكية الدكلة أك بيت ماؿ المسمميف
: (طبيعة ممكية الغابة في اإلسالـ)نظاـ ممكية الغابة في اإلسالـ . ثانيا

انطبلقا مما تكصمنا لو سابقا مف أف الممكية في اإلسبلـ تقسـ إلى ممكية خاصة 
؟ !كممكية عامة كممكية الدكلة أك بيت الماؿ فأيف تصنؼ الغابة مف ىذه األنكاع

: الغابة مف األمالؾ العامة- 1
لما كاف لمغابة مكانتيا العامة في الشريعة اإلسبلمية، فالشريعة كما رأينا تمجد الشجرة 

كتجعؿ ليا مكانة ىامة لفائدتيا عمى بني البشر فإذا قررنا سابقا أف الممكية العامة يندرج 
ذا كانت  تحتيا كؿ ممؾ تجمت فيو صفتاف عدـ المؤنة في تحصيمو كضركرتو لكؿ الناس كا 
الغابة بأشجارىا كخيراتيا ال مؤنة في تحصيؿ منتجاتيا فأشجارىا باسقة كخيراتيا منتشرة 
يحصميا مف شاء دكف أف يككف قد بدؿ جيدا كال ماال كال كقتا في نمك أشجارىا كال إنبات 
حشائشيا كخيراتيا كىي مع ذلؾ أم منتكجات الغابة مف خشب كأعشاب كرعي كغيرىا 

يحتاجيا الجميع فبل غنا ألفراد المجتمع عف الخشب كال غنا ليـ عف األعشاب المستعممة في 
صناعة المكاد نقكؿ إف الغابة تندرج في الممكية العامة كقد صح عف النبي صمى اهلل عميو 

                                                 
1
اًتميكا ؽى   29ضريبة تؤخذ عمى األشخاص كليس عمى األرض كاألصؿ فييا قكلو تعالى في سكرة التكبة اآلية :  الجزية 

ـى المَّلوي مي  الى كى  اٍليىٍكـً اآلًخرً بً  الى كى  قً ؿَّل الَّلًذيفى الى ييٍؤًمنيكفى ًباؿ رَّل رِّميكفى مىا حى تَّلى مى  الى كى  رىسيكليوي كى  حى ؽِّ ًمفى الَّلًذيفى أيكتيكا الًكتىابى حى ًدينيكفى ًديفى الحى
كفى كى  ييٍعطيكا الًجٍزيىةى عىف يىدو  اًغري ـٍ صى . ىي

2
كىي ضريبة تكضع عمى األرض الزراعية أك محصكليا كيجب فييا قدر معيف باعتبار مساحتيا أك باعتبار :  الخراج 

. ىك المككؿ بتقدير ذلؾ كأكؿ مف فرضو عمر بف الخطاب لما حبس أرض السكاد (الحاكـ)محصكليا كاإلماـ 
3
.  مف سكرة األنفاؿ41كؿ ما كصؿ لممسمميف مف المشركيف مف غير قتاؿ كأصمو اآلية :  الفيء 

4
عمؿ بو في عيد عمر عند مركر التجار باألمكاؿ الصادرة مف الببلد اإلسبلمية أك القادمة إلييا مف غير :  العشكر 

المسمميف كأصمو حديث أبك مكسى األشعرم حيف كاتب عمر أف تجارا مف قبمنا مف المسمميف يأتكف أرض الحرب فيأخذ 
منيـ العشر فكتب إليو عمر خذ أنت منيـ كما يأخذكف مف تجار المسمميف كخذ مف أىؿ الذمة نصؼ العشر كمف 

. 105انظر كتاب الخراج ألبي يكسؼ مرجع سابؽ، ص....  شيءفالمسمميف مف كؿ درىميف درىما كليس فيما دكف المائتي
5
ميسىوي أى اٍعمىميكا كى :  بيف اهلل مصرفيا في قكلو تعالى في سكرة األنفاؿ  ًنٍمتـي مِّف شىٍيءو فىأىفَّل ًلمَّلًو خي  ًلًذم القيٍربىىكى  ًلمرَّلسيكؿً كى  نَّلمىا غى

.  كىي غنائـ حرباٍبًف السَّلًبيؿً كى  اٍلمىسىاًكيفً كى  اٍليىتىامىىكى 



                                           لمحة تاريخية عن النظام القانوني للعقار الغابي بالجزائر:  ولالفصل األ

 

 

31 

: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: كسمـ فيما ركاه أبك ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
 ألف يغدكا أحدكـ فيحتطب عمى ظيره فيتصدؽ بو كيستغني بو مف الناس خير لو مف أف

يسأؿ رجبلن أعطاه أك منعو ذلؾ، فإف اليد العميا أفضؿ مف اليد السفمى، كبدأ بمف تعكؿ
1 .

ففي الحديث يكجو النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى اجتناب السؤاؿ كلك قامت الحاجة 
باإلنساف ليستعيض عف سؤاؿ الناس بالعمؿ كبذؿ الجيد في إعفاؼ النفس كاألىؿ كالتصدؽ 

كلك أف يسعى المسمـ غاديا كىك السير في أكؿ النيار إلى الغابة حتى يحتطب كيبيع ما 
كأيف يككف  (يحتطب)احتطب فيكؼ اهلل بو كجيو عف ذؿ السؤاؿ كالشاىد مف الحديث لفظة 

االحتطاب إال في الغابة كالسياؽ داؿ عمى أف الغابة مف الممكية العامة ألنو بإمكاف أم 
شخص أعكزتو الحاجة المجكء إلى الغابة لبلحتطاب كاالنتفاع بذلؾ، فالغابة حسب سياؽ 

. الحديث ممؾ لجميع الناس كمنتجاتيا عمى اإلباحة لكؿ أفراد المجتمع
أف رجبل مف كفي الحديث التالي زيادة بياف عمى ذلؾ، فعف أنس رضي اهلل عنو 

أما في بيتؾ شيء؟ قاؿ بمى، حمس : األنصار أتى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فسألو فقاؿ
نمبس بعضو كنبسط بعضو كقعب نشرب فيو مف الماء، قاؿ ائتني بيما، فأتاه بيما فأخذىما 

أنا أخذىما بدرىـ : مف يشترم ىذيف؟ قاؿ رجؿ: رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيده كقاؿ
أنا : فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف يزيد عمى درىـ مرتيف أك ثبلثا، قاؿ رجؿ

اشترم بأحدىما : أخذىما بدرىميف فأعطاىما أياه فأخذ الدرىميف كأعطاىما لؤلنصارم، كقاؿ
طعاما فانبذه إلى أىمؾ كاشترم باآلخر قدكما فأتني بو فأتاه بو فشد فيو رسكؿ اهلل صمى اهلل 
عميو كسمـ عكدا بيده ثـ قاؿ اذىب كاحتطب كبع كال أرينؾ خمسة عشر يكما ففعؿ  فجاء 
كقد أصاب عشرة دراىـ، فاشترل ببعضيا ثكبا كببعضيا طعاما، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 

ىذا خير لؾ مف أف تجيء المسألة نكتة في كجيؾ يـك القيامة: عميو كسمـ
2 .

                                                 
1
. 151ص,باب كراىية المسألة لمناس.559أنظر مختصر صحيح مسمـ لممنذرم، مرجع سابؽ الحديث رقـ.  ركاه مسمـ 

. كانظر الجامع الصحيح لمترمذم بتحقيؽ أحمد محمد شاكر، الجزء األكؿ، نشر داء الكتب العممية، بيركت، لبناف
2
عكف المعبكد شرح سنف أبي ,أنظر العظيـ أبادم. ركاه أبك داكد كالمفظ لو، كالنسائي كالترمذم كقاؿ حديث حسف 

. باب ما يجكز فيو المسألة, كتاب الزكاة4مرجع سابؽ المجمد,داكد
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فالفظة احتطب في الحديث األكؿ كلفظة احتطب كبع في الحديث الثاني دليؿ عمى 
أف الغابة عمكما ممكا عاما لجميع الناس يستغمكنيا استغبلؿ إباحة ال استغبلؿ ممؾ كقد 

 الناس شركاء في ثبلث في الماء كالكؤل كالناريعضد ما قمناه الحديث األصؿ في المسألة 
فيذه العناصر الثبلث نادرة الكجكد في بيئة النبي صمى اهلل عميو كسمـ الصحراكية القاحمة 

فجعمت مشتركة بيف الناس مف سبؽ ليا أخذىا فمف احتطب فيك لو كال يمنعو أحد مف ذلؾ، 
فالنصكص السابقة دالة عمى أف الغابة تدخؿ ضمف األمبلؾ العامة التي سبؽ بيانيا كىي 

في كتابو دليؿ  Paul Boudy ليست مف قبيؿ إحياء األرض المكات كما ذىب إليو بكؿ بكدم 
الغابة في إفريقيا الشمالية حيث يقكؿ في كؿ البمداف اإلسبلمية كخاصة بمداف شماؿ إفريقيا 

 كألنو غريب عف اإلسبلـ Terre morte  1الشريعة اإلسبلمية تعتبر الغابات أرض مكات
 فكيؼ تككف الغابة أرضا ميتة؟ كىي حية بأشجارىا فقد جاء بالعجب في ىذه المسألةكأىمو 

مف أحيا أرضا ميتة كنبتاتيا، فالغابة يستحيؿ أف يشمميا حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
فيي لو

 فاألرض المكات ىي ماؿ مباح يممؾ باالستيبلء عميو كىذا االستيبلء ال يككف 2
بكضع اليد فقط بؿ بإحياء األرض كاإلحياء يككف بعمؿ يجعؿ األرض صالحة لبلنتفاع بيا 

 فشرط االستيبلء عمى األرض المكات أف تككف ميتة فيحييا مف يريد تممكيا 3بالزراعة كغيرىا
. ببذؿ الجيد كالماؿ عمى أال تككف ممؾ ألحد قبؿ إحيائيا

كالحديث السابؽ الناس شركاء في ثبلث يدؿ عمى أف ىذه األمكر التي بينيا الحديث، 
نما المستحسف بقاؤىا  كمف في حكميا مف الكاجب أف ال تقع تحت طائمة التممؾ الفردم كا 

لكف لمدكلة حؽ . ممؾ مشترؾ بيف جميع أفراد األمة ينتفعكف بيا دكف أف يضر أحدىما اآلخر
بقاء عمى الثركة الشجرية المفيدة  .4تقييد المباح بمنع قطع األشجار رعاية لممصمحة العامة كا 

 
 

                                                 
1
 Boudy Paul : Guide du forestier en Afrique du nord, Ed la maison rustique, Paris, 1952, p391. 

2
نيؿ األكطار، شرح منتقى األخبار مف أحاديث : أنظر محمد بف عمي بف محمد الشككاني.  ركاه أحمد كالترمذم كصححو 

. 44، ص2005، دار الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 6سيد األخيار، المجمد 
3
. 106مرجع سابؽ، :  عبد الكريـ زيداف 

4
. 72ص, مرجع سابؽ،المجمد الرابع:  كىبة الزحيمي 
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: الغابة قد تككف ممكية خاصة- 2
سبؽ الذكر أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جعؿ الناس شركاء في ثبلث أشياء ىي 
الماء كالكؤل كالنار، لكف العمماء فصمكا في ذلؾ فاإلباحة ليذه األشياء حاصمة ما كانت 

 أما لك كانت في الممؾ الخاص أك أحرزت فيي لصاحبيا 1الغابة في الممؾ العاـ لـ تحرز
معناه الكؤل ينبت في مكات األرض كالماء الذم " كفي ذلؾ يقكؿ الحافظ بف حجر في الفتح 
 كقاؿ بف عبد البر في التمييد، عند شرح 2..."يجرم في المكاضع التي ال تختص بأحد

ال يمنع نقع بئرلحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
 قاؿ كفي ىذا الحديث دليؿ عمى أف 3

الناس شركاء في الكؤل كىك في معنى الحديث اآلخر الناس شركاء في الماء كالنار كالكؤل إال 
أف مالكا رحمو اهلل ذىب إلى أف ذلؾ في كؤل الفمكات كالصحارم كما ال تممؾ رقبة األرض 

. 4فيو كجعؿ الرجؿ أحؽ بكؤل أرضو إف أحب المنع منو فإف ذلؾ لو
فالغابة إذا في األرض المممككة ال تككف مباحة بؿ ىي ممؾ لصاحب األرض فميس 

. 5ألحد أف يأخذ منيا شيئا إال بإذنو
فكاقعيا يستطيع مالؾ األرض أف يغرس أرضو بأشجار كثيرة ككثيفة جاعبل منيا غابة 

كال يمنعو مف ذلؾ ال شرع كال عرؼ فإذا حصؿ ذلؾ، فالغابة ممكية خاصة كممكية الغابة 
خاصة ال يمنعيا ال شرع كال عرؼ كال يرفضيا العقؿ كليس ىناؾ مجاؿ إلعماؿ الحديث 

السابؽ الناس شركاء في ثبلث ألنو يتعارض مع النصكص الدالة عمى حرمة أخذ شيء مف 

                                                 
1
 ما لـ تحرز معناه أف الشخص إذا أحرز الحطب مف غابة في الممكية العامة فيك لو ألنو سبؽ إليو كليس ألحد أف يقكؿ  

لو أنو شريؾ لو فيما أحرز فيك قد يككف قصد الغابة ليبل يحتطب كيكد كيتعب كلما يحظره إلى السكؽ يدعي عميو البعض 
.  أنيـ شركاء لو لحديث الناس شركة في ثبلث ىذا ال يقبؿ ال عقبل كال نقبل

2
 32دت ص.بيركت.دار المعرفة,  كتاب المساقاة 5المجمد,فتح البارم شرح صحيح البخارم:  ابف حجر العسقبلني 

3
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قضى بيف أىؿ : عف عبادة بف الصامت: " الحديث في مسند أحمد كنصو التالي 

نيؿ األكطار، مرجع سابؽ، : أنظر. كالصحيح أف حافر البئر في ممكو يممؾ مائيا..." المدينة في النخؿ أف ال يمنع نقع بئر
. 46، ص6المجمد 

4
سعيد أحمد أعراب طبع ,  تحقيؽ19الجزء,التمييد  لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد:  أبك عمر يكسؼ بف عبد البر 

. 10ص ,1985,دـ, بإشراؼ كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية المغرب
5
. المجمد كالصفحة نفس مرجع سابؽ، :  كىبة الزحيمي 
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مف اقتطع حؽ امرئ مسمـ : مسمـ دكف رضاه كسبؽ إيراد حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ
بيمينو أكجب اهلل لو النار كحـر عميو الجنة

1 .
أخذ ماؿ "كمف أخذ شيئا دكف رضا المالؾ فيك مغتصب كالعمماء عرؼ الغصب بأنو 

أخذ ماؿ قيرا تعديا " أك كما عرفة المالكية بأنو 2"متٌقـك بغير إذف المالؾ عمى كجو يزيؿ يده
 كتعريؼ المالكية أدؽ ألنو جاء بمفظة قيرا فمف أخذ حطب الغابة بعمـ صاحبيا 3"ببل حرابة

ال يحؿ ماؿ امرئ إال بطيب نفس كرغما عنو كاف مغتصب لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ 
منو

ف كاف عكدا مف أراؾ كما . 4 فالحديث يحـر ماؿ المسمـ مطمقا إال ما كاف بطيبة نفس كا 
. في الحديث السابؽ

ف أخذ شيء دكف عممو فيك سارؽ ألف السرقة ىي أخذ الشيء خفية كبحيمة كمنو  كا 
:  كالنصكص في تحريـ السرقة جمية كبينة منيا قكلو تعالى5استراؽ السمع أم سمع مستخفيا

 السَّلاًرقىةي كى  السَّلاًرؽي كى... 38 المائدة .
كالخبلصة أف الغابة في الشريعة اإلسبلمية األصؿ فييا أف تككف ممكية عامة يمكف 
جميع األفراد مف اإلفادة منيا إفادة إباحة كليس إفادة ممؾ كاالستثناء أف تككف الغابة ممكية 
ثمارىا  خاصة ما سعى المالؾ إلى ذلؾ بقصده كجيده كمالو بأف غرس أرضو كعمارىا كا 

باألشجار الكثيفة فابعممو ىذا يسقط احد شركط عدـ قابمية الماؿ لمممؾ كىي عدـ المؤنة فيو 
ألف صاحب األرض قد سعى جيده كأفرغ كسعو في غرس أرضو باألشجار فانتفت معيا 

كبعدما استخمصنا نظاـ ممكية الغابة . غابتو المكتسبة ببذؿ يده مف أف تككف ممكية عامة
كطريقة استغبلليا في الشريعة اإلسبلمية كبما اف الجزائر إباف الفتح اإلسبلمي كانت غابتيا 

                                                 
1
. 20 سبؽ تخريجو، ص 

2
بيركت ,المكتبة العممية,تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد, 2المجمد,المباب في شرح الكتاب:  عبد الغني الغنيمي 

. 49ص11 المجمد1989دار المعرفة بيركت : المبسكط: شمس الديف السرخسي.كذلؾ. 188ص,دت
3
دار إحياء الكتاب العربي مطبعة عيسى البابي كشركاه ,حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير:  محمد عرفو الدسكقي 

. 442المجمد ص,دت,بمصر
4
كأنظر الشككاني نيؿ األكطار .5/279كصححو األلباني في إركاء الغميؿ . 66 ، ص2، 646 ركاه أحمد في مسنده رقـ  

. 60 ص2415كتاب الغصب حديث رقـ , 6 الجزء3المجمد
5
. 125ص, 1975لبناف , طبع مكتبة لبناف, مختار الصحاح: محمد بف أبي بكر الرازم 
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ال محالة منطبؽ عمييا ىذا النظاـ، فاألمبلؾ الغابية المتكاجدة بالجزائر كالتي كانت خاضعة 
 سكاء مف حيث طبيعتيا أك مف حيث كيفية 1لمفتح اإلسبلمي طبؽ عمييا النظاـ اإلسبلمي

 أف إقميـ الجزائر كخاصة في شمالو كاف ظبل كاحد 2استغبلليا كقد ذكرت المراجع التاريخية
 لما أحست بخطر المسمميف 4 أف الكاىنة3كناية عف كثرة الغابات بيا كقد ثبت في التاريخ

الفاتحيف ككانت تعتقد أف العرب جاءكا ببلدىا طامعيف في خيراتيا كمعادنيا كذىبيا كفضتيا 
ىبلؾ الحرث  ككانت تعتقد كذلؾ أف أنسب كسيمة لردىـ كدفع عدكانيـ ىي تخريب الببلد كا 
كالزرع فكجيت قكميا إلى قطع األشجار كىدـ الحصكف كما ذلؾ إال ألف الغابات كالحدائؽ 
. 5الغناء كانت كثيفة كمنتشرة كما سبؽ كظؿ كاحد مف طرابمس الغرب حتى طنجة بالمغرب

 
: العقار الغابي في الجزائر أثناء الكجكد العثماني. المطمب الثاني

 كىك التاريخ الذم تعتمده معظـ 6ى921ـ 1516بدأ الكجكد العثماني بالجزائر سنة 
المراجع التاريخية لبداية الكجكد العثماني بالجزائر رغـ أف األتراؾ بدءكا حممتيـ عمى الجزائر 

قبؿ ذلؾ، فقبؿ ىذا التاريخ كأثناء النكبات كالحمبلت الصميبية الطامعة في ببلد الضفة 
الجنكبية لمبحر المتكسط ، حيث ىجمت السكاحؿ الجزائرية كالتكنسية كالمغربية كحتى الميبية 

1505كاحتمت معظـ مكقعيا اإلستراتيجية كمدنيا الممتازة كمكانئيا ابتداء مف سنة 
  كفي 7

ىذا الفترة الكالحة مف تاريخ المنطقة ظيرت قكة بحرية إسبلمية تيدؼ إلى إنقاذ المضطيديف 
المطركديف مف مسممي األندلس حيث كانت تنقميـ إلى سكاحؿ المغرب العربي كقد تزعـ ىذه 

                                                 
1
.  ذلؾ أف اإلسبلـ كجب التطبيؽ في كؿ مكاف كفي كؿ زماف بنفس تعاليمو كأحكامو الربانية 

2
. 143مرجع سابؽ، ص:  عبد الرحمف بف محمد الجيبللي 

3
النظاـ المالي لمجزائر في أكاخر العيد العثماني، المؤسسة الكطنية : ناصر الديف سعيدكني. كذلؾ .  المرجع السابؽ 

. 31، ص1985لمكتاب، الجزائر، 
4
كانت مقيمة باألكراس، قتمت  (جراكة) الكاىنة ممكة بربرية أسميا دىيا بنت تابتت بف تيفاف تزكجت مف أحد رؤساء القبائؿ  

. ى82-ـ701عمى يد الفاتح اإلسبلمي حساف بف نعماف سنة 
5
. 136مرجع سابؽ، ص:  عبد الرحمف بف محمد الجيبللي 

6
، 1984دراسات كأبحاث في تاريخ الجزائر العيد العثماني، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، :  ناصر الديف سعيدكني 

. 9ص
7
. 14مرجع سابؽ، الجزء الثالث، ص:  عبد الرحمف بف محمد الجيبللي 
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 المذيف كقعا 1القكة رجبلف مف خيرة البحرية التركية العثمانية ىما بابا عركج كأخكه خير الديف
تعاقد مع حاكـ تكنس بف عبد اهلل محمد الحفصي إذ أبرما معو معاىدة كدية لمسماح ليما 

 ليا يسكفبرسك سفنيما كأسطكليما البحرم بمكانئ  تكنس كتككف ىذه األخيرة قاعدة 
األسطكؿ عند الحاجة، كبالمقابؿ تستفيد الخزينة التكنسية مف خمس ما يغنمو األسطكؿ 

البحرم لؤلخكيف كاستمرت القكة البحرية في الدفاع عف حكزة اإلسبلـ بببلد المغرب إلى سنة 
 حيث تمكنت مف غزك مدينة بجاية كأجمت عنيا األسباف ثـ فتحت مدينة جيجؿ سنة 1512
 ثـ تقدمت إلى مدينة الجزائر بدعكة مف سكانيا كأىميا المستنجديف مف بطش 1514

اإلسباف، كقد جاء في الرسالة التي كجييا أحمد بف القاضي الزكاكم نيابة عف األىالي 
 كناية عف الحمبلت 2"إف ببلدنا بقيت لؾ أك ألخيؾ أك لمذئب: "يخاطب فييا عركج قائبل

 كمنذ ىذا 1516الصميبية الطامعة في خيرات الببلد كدخمت قكة األخكيف مدينة الجزائر سنة 
. التاريخ كضع األخكيف أساس السمطاف التركي بالجزائر

كنحاكؿ في ىذا المطمب تجمية نظاـ الممكية كأنكاعيا في فترة الكجكد العثماني 
. بالجزائر فرع أكؿ كنطرؽ نظاـ ممكية الغابة في ىذا العيد كفرع ثاني

 
: نظاـ ممكية األرض كأنكاعيا في الفترة العثمانية. الفرع األكؿ

لـ يطرأ عمى نظاـ ممكية األرض إباف الحكـ العثماني لئلقميـ الجزائرم أم تغيير 
جذرم حيث أبقى الحكاـ العثمانييف عمى أكضاع الممكية التي كانت سائدة في عصر 

 فأقركا ما أقرتو الشريعة اإلسبلمية بشأف األراضي التي أسمـ عميو 3الفتكحات اإلسبلمية
أصحابيا كقت الفتح كالتي ال يستكجب عمييا اتجاه الدكلة سكل نصؼ الخراج أك العشر أما 
ممكية الدكلة فتمثمت في األراضي التي فتحت عنكة كالتي يعكد استغبلليا إلى بيت الماؿ كقد 

                                                 
1
 يرجع أصمييما إلى األتراؾ المسمميف كالدىما يعقكب بف يكسؼ مف بقايا الفاتحيف المسمميف األتراؾ الذيف استقركا في  

الدكلة العثمانية عكامؿ النيكض كأسباب السقكط , عمي محمد الصبلبي,جزيرة األرخبيؿ كأميما مف مسممي األندلس أنظر
 188 ص2007دار ابف الجكزم القاىرة

2
. 15مرجع سابؽ، ص:  عبد الرحمف الجيبللي 

3
.  كما بعدىا27، ص1986دراسات في الممكية العقارية، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، :  ناصر الديف سعيدكني 
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بقاء  يتركيا ىذا األخير لساكنيا مقابؿ أداء الجزية كالخراج مع إسقاط الجزية عند اإلسبلـ كا 
 كرغـ أف العثمانييف فرضكا نظاميـ في مجاؿ اإلدارة حيث نظمكا الدكاكيف في ىذا 1الخراج

المجاؿ إال أنيـ في مجاؿ ممكية األرض احتفظكا باألكضاع السابقة لدخكليـ لمجزائر حيث 
في أغمب األحياف أبقكا مبلؾ األراضي في أراضييـ كأقركا العشائر المتعاممة معيـ 

كالخاضعة ليـ عمى األراضي التي استحكذكا عمييا بقصد الحصكؿ عمى تأييد شيكخ القبائؿ 
كاكتساب مكاالة رؤساء الزكايا كلـ يكف يعنييـ سكل تحصيؿ الجباية المفركضة عمى ما تذره 
األرض مف خيرات إلى جانب المفيـك الذم أدخمو األتراؾ عمى ممكية األرض حيث جاءكا 
بمفيـك الحيازة كحاكلكا تطبيقو في بعض األحياف إذ حكلكا أراضي شاسعة إلى ممكية الدكلة 
باعتبار أف األرض تعكد ممكيتيا إلى السمطاف ماداـ ىذا األخير لو حؽ الرقبة عمى الشعكب 

 كحسب ىذا المفيـك يحؽ لمسمطاف إقطاع األرض كمنحيا مؤقتا لمف يشاء مف 2الخاضعة لو
. 3الجند كالمكظفيف

: نظاـ ممكية األرض في اإلسالـ. أكال
بانطبلؽ الفتكحات اإلسبلمية لنشر تعاليـ الديف الجديد كاف المسممكف الفاتحكف 

يعرضكف أكال اإلسبلـ عمى أىالي الببلد المقصكدة فإف اختار القـك اإلسبلـ تككف دماؤىـ 
كأمكاليـ محرمة عمى المسمميف كتككف بذلؾ أراضييـ كمبانييـ عمى ممؾ أصحابيا ليـ حؽ 

التصرؼ فييا بجميع أنكاع التصرؼ التي يبيحيا اإلسبلـ أما لك رفض اإلسبلـ فتفرض 
عمييـ الجزية فإف أبكا أدائيا عندئذ تككف الحرب كقد جاء في الرسالة التي بعث بيا عمر بف 

كقد كنت أمرتؾ أف تدعك : "... الخطاب رضي اهلل عنو إلى سعد حيف فتح العراؽ ما نصو
مف لقيت إلى اإلسبلـ قبؿ القتاؿ فمف أجاب قبؿ القتاؿ فيك رجؿ مف المسمميف لو ما ليـ 

                                                 
1
.  الجزية تككف عمى الرؤكس، أما الخراج فيككف عمى األرض فإذا أسمـ صاحب األرض سقطت عنو الجزية كبقي الخراج 

تَّلى ييٍعطيكا الًجٍزيىةى عىف يىدو : 29في سكرة التكبة اآلية : كاألصؿ في ذلؾ قكلو تعالى كفى كى  حى اًغري ـٍ صى كلزيادة بياف أنظر .  ىي
، 1996منار السبيؿ في شرح الدليؿ، الجزء الثاني، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض، : إبراىيـ بف سالـ بف ضكياف

.  كما بعدىا22ص
2
 ىذا رأم أبي حنيفة النعماف حيث يرل أف اإلماـ مخير إف شاء جعؿ األرض أرض خارج كتككف ممكية رقبتيا لممسمميف  

ف شاء جعميا أرضا عشرية أم مممككة ألصحابيا مقابؿ العشر األحكاـ السمطانية : أنظر محمد بف حبيب المكاردم . كا 
. 200-188ص1989الككيت , مكتبة دار ابف قتيبة, كالكاليات الدينية، تحقيؽ أحمد مبارؾ البغدادم

3
. 26مرجع سابؽ، ص:  ناصر الديف سعيدكني 
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كعميو ما عمييـ كلو سيـ في اإلسبلـ، كمف أجاب بعد القتاؿ كبعد اليزيمة فيك رجؿ مف 
. 1"المسمميف كما لو ألىؿ اإلسبلـ ألنيـ أحرزكه قبؿ إسبلمو فيذا أمرم كعيدم إليؾ
 نحاكؿ 2كحسب المصادر الفقيية كمف خبلؿ بعض ما كتبو الفقياء في ىذا الشأف

تبييف أنكاع العقارات في اإلسبلـ سكاء العقار المبني أك األرض الفضاء، إذ يمكف تقسيمو 
.  رئيسية في المباني كالدكر كما يمحؽ بيا3إلى خمسة أقساـ

األراضي كتقسـ إلى أراضي أسمـ عمييا أىميا، أراضي فتحت عنكة، أراضي فتحت 
. صمحا، أراضي مكات، الصكافي كعقارات بيت الماؿ، الحمى كاألرفاؽ، العقارات المكقكفة

: المباني كالدكر كلكاحقيا- 1
 معدة لمسكف أك لممارسة أم نشاط آخر كمبلحقيا ىي أفنيتيا كحدائقيا 4ىي عقارات

كحكميا في الشريعة اإلسبلمية مبني عمى طريقة فتحيا فإذا فتحت عنكة أم بالقتاؿ بعدما 
رفض أىميا اإلسبلـ الذم عرض عمييـ تككف ىذه الدكر كلكاحقيا ممؾ لممسمميف عامة، 

كيككف عمى مف بقي يشغؿ ىذه الدكر كالمساكف دفع الخراج، كفي حالة انجبلء أىميا عنيا 
 (الخميفة)كغادركىا تككف كذلؾ ممكا عاما لممسمميف كبعض الفقياء يذىب إلى أف اإلماـ 

. 5مخيرا في اما يقسمو عمى الفاتحيف غنائـ كاما يجعمو كقفا عاما لممسمميف
أما لك فتحت المدينة صمحا أم عف طريؽ التصالح مع أىميا فيككف حكـ المباني 

خاضع لئلتفاؽ الحاصؿ بيف المسمميف الفاتحيف كأىؿ ىذه المدينة فمك كاف االتفاؽ عمى أف 
تبقى ىذه الدكر كالمساكف في أيدم أىميا فميـ ذلؾ كىـ كحدىـ مف ليـ حؽ استغبلليا 

                                                 
1
. 101، ص1981، 2أحكاـ أىؿ الذمة، الجزء األكؿ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، ط:  ابف القيـ الجكزية 

2
 108مرجع سابؽ ص.الخراج,ككتاب أبك يكسؼ .  أنظر المكاردم األحكاـ السمطانية مرجع سابؽ نفس الصفحات 

3
 بعض كتب الفقو تقسـ األراضي إلى أألراضي ذات نظاـ الخراج أك ذات نظاـ اإلقطاع، أك نظاـ اإللجاء، أك نظاـ  

. الخمس
4
 العقار لغة ىك أحسف الشيء كأثمنو كعقار كؿ شيء خياره أنظر لساف المساف البف منظكر نشر دار الكتاب العممية  

كؿ شيء مستقر بحيزه كثابة فيو . بأنو. مف القانكف المدني683 أما قانكنا فقد عرفتو المادة 203 ص 2 مج 1993لبناف 
.... كال يمكف نقمو منو دكف تمؼ 

5
مكتبة الثقافة الدينية ,،تحقيؽ طو عبد الرؤكؼ سعد3شرح الزرقاني عمى مكطأ مالؾ، المجمد :  محمد عبد الباقي الزرقاني 

. 2/189حاشية الدسكقي سابؽ . 4/239، 3/102مغني المحتاج . 1/387بداية المجتيد . 52 ص2003القاىرة 
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كاستعماليا كالتصرؼ فييا أما لك كاف االتفاؽ يقضي بأيمكلة ىذه الدكر كالمساكف إلى 
 كتككف ممكا عاما لممسمميف، كفي حالة أسمـ 1المسمميف فيككف عمى شاغمييا دفع الخراج

أىميا قبؿ القتاؿ فيي ليـ كىـ مف المسمميف ليـ ما لممسمميف كعمييـ ما عمى المسمميف كما 
. 2قاؿ عمر بف الخطاب

: األراضي- 2
كىي العقارات البيضاء غير المشغكلة بمباني كال منشآت كاألراضي في الشريعة 

اإلسبلمية تقسـ حسب الفقياء تبعا لنظاميا فقد تككف أرض خراج أم يؤخذ منيا الخراج كقد 
تككف إقطاع أك حمى كقد تقسـ إلى أرض أسمـ أىميا دكف حرب فتبقى ممكا ألصحابيا 

كأرض فتحت صمحا بيف أىميا كالمسمميف كممكيتيا يحددىا عقد الصمح كما أشرنا بالنسبة 
لممباني كالقسـ األخير ىك األرض التي فتحت عنكة كتزكؿ ممكيتيا عف أصحابيا لصالح 

 (الخميفة) كقد اختمؼ في ذلؾ فمف الفقياء مف يرل أف األمر لئلماـ 3المسمميف عند المالكية
ف شاء قسميا بيف الذيف غنمكىا كاألرجح أف يككف األمر لئلماـ  إف شاء تركيا بيدم أىميا كا 

. فيتصرؼ كفقا لمصمحة المسمميف كالمصمحة متغيرة بتغير الزماف كالمكاف

                                                 
1
.  68كتاب الخراج، مرجع سابؽ، ص :  القاضي أبك يكسؼ 

2
، 1979االستخراج ألحكاـ الخراج، تحقيؽ عبد اهلل الصديؽ، دار المعارؼ، بيركت، :  الحافظ أبي الفرج الحنبمي  

. 73ص
3
. 13 أبي الفرج الحنبمي االستخراج ألحكاـ الخراج،نفس المرجع ص 
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: الصكافي كعقارات بيت الماؿ- 3
لتككف مكجكدة لخدمة المصمحة  (الخميفة)الصكافي ىي العقارات التي اختارىا اإلماـ 

العامة لممسمميف كقد استحدث ديكاف الصكافي الذم يشرؼ عمى ىذا النكع مف العقارات في 
 إال أف البداية كانت في عيد عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو عندما 1عيد ىاركف الرشيد

فتح العراؽ في حربو مع الفرس إذ اعتبر كؿ أرض كانت ممؾ لكسرل أك لكاحد مف أىمو 
كحاشيتو ككذلؾ كؿ أرض فر منيا أىميا أك قتمكا في الحرب ككؿ بئر أك عيف ماء ككؿ دار 
بمثابة الماؿ الذم لـ يكف ألحد كلـ يتعمؽ بو حؽ أحد مف المسمميف فأصفاه أم جعمو صافيا 

.  أم أصفاه مف أف يمتمكو أحد2لممكية عامة المسمميف كمنو برز مصطمح الصكافي
أما عقارات بيت الماؿ كىك بمثابة خزينة عامة لممسمميف فعقاراتو تتككف مف األراضي 
التي ىرب أىميا مف الكفار كلـ يتعمؽ بيا حؽ مسمـ كلـ يقاتؿ عمييا المسمميف، كالعقارات 
المتصدؽ بيا لبيت الماؿ أك المكىكبة لو أك المكصى بيا لو كالعقارات التي مات أصحابيا 

.  كتدار ىذه العقارات لصالح المسمميف عامة3كليس ليـ كارث
: الِحمى كاألرفاؽ- 4

الحمى مأخكذ مف فرض الحماية عمى األرض كذلؾ بتخصيص مساحة مف األرض 
عامة لجميع المسمميف لبلستفادة منيا ترعى فييا ماشيتيـ كظير ىذا  (العشب)ليككف كمؤىا 

 كحمى مف بعده 4النكع مف األراضي في عيد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ حيث حمى النقيع

                                                 
1
. 317، ص1980، 5النظـ اإلسبلمية نشأتيا كتطكرىا، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط:  صبحي صالح 

2
يرل الطماكم سميماف أف الصكافي ىي أرض الدكلة في كتابة عمر بف .  كما بعدىا57كتاب الخراج، ص:  أبك يكسؼ 

. 313، ص1976الخطاب كأصكؿ السياسة كاإلدارة الحديثة دار الفكر العربي،القاىرة 
3
عند الجميكر تككف لبيت الماؿ كعند  (غير مسمـ)العقارات التي يمكت عنيا مالكيا دكف كارث ككاف صاحبيا ذمي   

 .13االستخراج ألحكاـ الخراج، ص. المالكية تؤكؿ ألىؿ ممتو كقكمو
4
عف ابف عمر أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ حمى النقيع لمخيؿ خيؿ ).426 ص5المجمد ,ابف قدامة المغني،مرجع سابؽ  

 50ص,6 ج3 نيؿ األكطار المجمد2399حديث رقـ  (المسممبف
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 كبالحمى تنتقؿ األرض مف 1الخمفاء مثؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو الٌربذة كالشرؼ
. 2اإلباحة إلى الممكية العامة كتبقى محجكرة لمصمحة المسمميف

كتعني حؽ االنتفاع بالمرافؽ العامة مف العقارات كاستعماؿ الطرؽ كالشكارع : األرفاؽ
كاآلبار كالعيكف كيضبط استعماليا قاعدة االستعماؿ بقدر الحاجة دكف اإلضرار باآلخريف 

كيدخؿ في األرفاؽ المساحات أماـ المساجد كالمساحات أماـ اآلبار العامة كعمكما كؿ مرفؽ 
عاـ تككف تكابعو كالمساحات أمامو ما احتيج إلييا ضمف األرفاؽ ككذلؾ األمبلؾ العقارية 

الخاصة فتككف األفنية أماميا كالمساحات المحتاج إلييا في استغبلؿ ىذه المرافؽ عبارة عف 
 .أرفاؽ ليذه األمبلؾ

: األكقاؼ العقارية- 5
الكقؼ سنة قائمة عمؿ بيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ كحسب الفقياء فإف أصمو 

صدقة : إذا مات العبد انقطع عممو إال مف ثبلثة أشياء: حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ
 ككذلؾ صح عف ابف عمر أف عمر بف 3جارية أك عمـ ينتفع بو أك كلد صالح يدعك لو

يا رسكؿ اهلل أصبت أرضا بخيبر لـ أصب ماال قط ىك : الخطاب أصاب أرضا بخيبر فقاؿ
إف شئت حبست أصميا كتصدقت بيا، فتصدؽ بيا : أنفس عندم منيا فما تأمرني، فقاؿ

عمر عمى أف ال تباع كال تكىب كال تكرث في الفقراء كذكم القربى كالرقاب كابف السبيؿ كال 
. 4جناح عمى مف كلييا أف يأكؿ منيا بالمعركؼ كيطعـ غير متمكؿ

كالكقؼ ىك حبس العيف عف التممؾ عمى كجو التأييد كلو عدة تعريفات حسب رأم 
الفقياء كتكييفيـ لمكقؼ كرغـ االختبلفات في أحكاـ الكقؼ كشركطو فالذم يعنيا ىنا أنو نكع 

. 5مف العقارات في النظاـ العقارم اإلسبلمي

                                                 
1
نيؿ األكطار مرجع , أخرجو البخارم عف زيد بف أسمـ عف أبيو أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو حمى شرؼ الربذة  

 .2400سابؽ نفس الصفحة حديث رقـ
2
 .109عبد اهلل المصمح،مرجع سابؽ ص  

3
. 71 ص 1631 حديث رقـ11 الجزء6أنظر صحيح مسمـ بشرح النككم مرجع سابؽ المجمد . ركاه مسمـ  

4
 72 ص1632 المرج نفسو حديث رقـ 

5
. 154مرجع سابؽ، ص:  محمكد الزريقي 
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: األرض المكات- 6
كىي األرض التي ليس بيا بناء ألحد كال زرعا ألحد كلـ تكف فيئا ألىؿ بمد ما كليست 

. 1مكضع مقبرة كال مرعى لدكابيـ كليست ممؾ ألحد كال في يد أحد
كقد أجمع الفقياء في أنو مف أحيا ىذه األرض تككف ممكا لو لقكؿ النبي صمى اهلل 

:  قاؿ اإلماـ مالؾ رحمو اهلل2"مف أحيا أرضا ميتة فيي لو كليس لعرؽ ظالـ حؽ: "عميو كسمـ
 كاإلحياء يككف بالسقي أك بالزرع 3"كالعرؽ الظالـ كؿ ما احتفر أك أخذ أك غرس بغير حؽ"

أك الغرس أك البناء كقد اختمؼ في احتياج محيي المكات إلى إذف مف اإلماـ حتى يتممؾ 
إذ لـ يكف لممكات مالؾ فمف أحياه مف أىؿ اإلسبلـ فيك لو أعطاه : "األرض فقاؿ الشافعي

. 4"إيو السمطاف أك لـ يعطيو
أما أبك حنيفة فيشترط حتى يمتمؾ المكات باإلحياء إذف اإلماـ كحجتو في ذلؾ منع 

. 5التخاصـ كالمشاحنة بيف الناس
كاإلماـ مالؾ يرل ضركرة إذف اإلماـ في األرض القريبة مف العمراف كالتي عادة ما 
يتشاحف الناس عمييا أما األرض الكاقعة في الصحارم كاألماكف البعيدة فبل تحتاج إلذف 

. 6السمطاف
كبناء عميو تككف األرض التي أحييت ممؾ لمف أحياىا لو حؽ التصرؼ فييا بجميع 

. أنكاع التصرفات المباحة شرعا
 

                                                 
1
. 63كتاب الخراج، ص:  أبك يكسؼ 

2
 سبؽ تخريجو   

3
. 217، ص2 ج1997بيركت ,تنكير الحكالؾ شرح مكطأ مالؾ،دار الكتب العممية:  جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي 

4
. 243، ص7كتاب األـ مرجع سابؽ، ج:  الشافعي 

5
. 64كتاب الخراج، ص:  أبك يكسؼ 

6
. 379 ص1994دار الكتب العممية بيركت ,المدكنة الكبرل،مف ركاية سحنكف عف ابف القاسـ:  اإلماـ مالؾ 
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: أنكاع ممكية األراضي في العيد العثماني بالجزائر. ثانيا
 يمكف إرجاع جميع أراضي ببلد المغرب كمنيا 1حسب األستاذ ناصر الديف سعيدكني

الجزائر إلى عدة أصناؼ كؿ صنؼ لو ميزتو كطبيعة ممكيتو كطريقة استغبللو كحسبو ىناؾ 
. األراضي المكات كىناؾ الممكية الخاصة كممكية الدكلة كالممكية المشاعة

: الممكية الخاصة- 1
 تقرىا الشريعة اإلسبلمية كال تكىي األراضي التي يممكيا األشخاص بسندات أك إثباتا

 ألنيا تعتبر في 2يتكجب عمى مالكييا إزاء السمطة العثمانية سكل فريضتي العشكر كالزكاة
حكـ األرض التي أسمـ عمييا أصحابيا، ككاف العثمانيكف يفرقكف بيف نكعيف مف األراضي 

 األكلى ىي التي تعرؼ بالفحكص كىي ممكيات قريبة مف المدف كفي الغالب ىي 3الخاصة
بساتيف لمخضر كالفكاكو مع بعض المزارع المنتجة لمحبكب كتككف في الغالب مممككة 

لمكظفي الدكلة كأعياف المدينة كبعض األثرياء مف التجار أك القناصمة كالصناع كعمى سبيؿ 
 كانت معظـ الفحكص بمدينة الجزائر 1830المثاؿ كعشية االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر سنة 

 كبعض الييكد كاألندلسييف الذيف 4ممؾ لفئة مكسرة مف الجند كالمكظفيف األتراؾ كالكراغمة
. فركا مف األندلس

أما النكع الثاني ىك األقاليـ الريفية الكاقعة بالمناطؽ الجبمية كبعض السيكؿ الداخمية 
مثؿ منطقة طرارة شماؿ تممساف كالكنشريس كجرجرة كاألكراس كشماؿ قسنطينة كالكاحات 
الصحراكية ككانت في معظميا ممكيات صغيرة المساحة تتصؼ بعدـ االستقرار لتعرضيا 

                                                 
1
دراسات تاريخية في الممكية كالكقؼ كالجباية الفترة الحديثة، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، لبناف، :  ناصر الديف سعيدكني 

.  كما بعدىا46، ص2001
2
كمغ أما الجابدة أك 100األرض ككاف يؤخذ عادة مف كؿ جابدة  صاع كالصاع حكالي   غمة العشكر عمى المحصكؿ  

.  ىكتارات صاع مما تنتجو األرض10 ىكتارات فيؤخذ عف كؿ 10الزكيجة فتقدر مساحتيا بػ
. (بقر، جماؿ، خيؿ كأغناـ كغيرىا: الحيكانات)أما الزكاة فكانت تؤخذ عف المكاشي 

3
. 50دراسات تاريخية في الممكية كالكقؼ كالجباية، مرجع سابؽ، ص:  ناصر الديف سعيدكني 

4
 الكراغمة ىـ فئة ظيرت بتزاكج األتراؾ مف نساء جزائريات فالكرغمي ىك مف كاف أبكه تركي كأمو جزائرية كىي تحريؼ  

محمد الصبلبي مرجع سابؽ ص .لكممة أقكؿ أكغمي الدارجة كتعني عبيد السمطاف
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مرارا إلى المصادرة كالحيازة مف طرؼ السمطة العثمانية التي اضطر أصحابيا في سبيؿ 
. (كقؼ ذرم)المحافظة عمييا إلى تحكيميا إلى أرض كقفية عمى الذرية 

: أرض المكات- 2
 1ىي األرض الخراب الدارسة التي لـ يجر عمييا ممؾ ألحد كلـ يكجد فييا أثر عمارة

 أك ىي ما سمـ مف االختصاص كتممؾ 2أك ىي كؿ أراضي ال يممكيا أحد مف اآلدمييف
. 3بإحياء

كعمكما األرض المكات ىي األرض التي لـ تكف ممؾ ألحد كتركت دكف استغبلؿ كقد 
جاء في القرآف الكريـ أف األرض التي لـ تستغؿ فيي ميتة حيث قاؿ سبحانو في سكرة فاطر 

ابان فىسيٍقنىاهي ًإلىى بىمىدو مَّليِّتو فىأىٍحيىٍينىا ًبًو األىٍرضى بىٍعدى كى  09اآلية  يىاحى فىتيًثيري سىحى المَّلوي الَّلًذم أىٍرسىؿى الرِّ
ٍكًتيىا . مى

 أما أبك يكسؼ مف 4كعند المالكية ىي األرض التي ال مالؾ ليا كال ينتفع بيا
األحناؼ فعرفيا بأنيا ما ال ينتفع بو مف األرض النقطاع الماء عنو أك غمبتو عميو أك كاف 

. 5منقطعا عف العمراف كما أشبو ذلؾ
كقد أخرج البخارم كمسمـ كغيرىما عف عائشة رضي اهلل عنيا عف رسكؿ اهلل صمى 

مف عٌمر أرضا ليست ألحد فيك أحؽ بيا: اهلل عميو كسمـ
:  كما ركل عركة بف الزبير قاؿ6

                                                 
1
، تحقيؽ محمد عيد العباسي، مكتبة المعارؼ لمنشر 2منار السبيؿ في شرح الدليؿ، ج:  إبراىيـ بف عمر صالح بف ضكياف 

. 181، ص1996كالتكزيع، الرياض، 
2
. 255المصمح، مرجع سابؽ، ص:  عبد اهلل بف عبد العزيز 

3
 باب مكات األرض ما سمـ مف االختصاص دار الفكر 8الجزء,منح الجميؿ شرح مختصر سيد خميؿ:  الشيخ محمد عميش 

.  72 ص 1984بيركت ,لمطباعة كالنشر كالتكزيع
4
، باب إحياء المكات، دار الكتب 4بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ عمى الشرح الصغير لمدردير، المجمد: أحمد الصاكم 

. 3، ص1995العممية، بيركت، 
5
 كتاب إحياء 10الجزء (حاشية ابف عابديف)رد المختار عمى الذر المختار  (بف عابديف) محمد أميف بف عمر عابديف 

.   كما بعدىا 3 ص2003المكات نشر دار عالـ الكتاب الرياض
6
 2379, حديث رقـ3أنظر نيؿ األكطار المجمد .6/120 كأحمد في المسند 5/18 ركاه البخارم في باب الحرث كالزراعة  

 44ص
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مف أحيا أرضا ميتة فيي لو كليس  لعرؽ  ظالـ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  
حؽ

1 .
كقد تعرضنا لبعض أحكاميا سابقا، كنذكر ىنا بعض الشركط المتطمبة إلحيائيا سكاء 

: الشركط المتفؽ عمييا بيف الفقياء أك المختمؼ فييا كالشركط المتفؽ عمييا ىي
أف تككف ىذه األرض خارجة عف العمراف كلك كانت بداخؿ العمراف أك قريبة منو - أ

. لـ تكف أرض مكات
أف ال تككف مممككة ألحد أك تعمقت بيا مصمحة األمة كاتخاذه مرعى أك بيا - ب

. معادف
: أما الشركط المختمؼ فييا فيي

. إذف اإلماـ كقد فصمنا فيو
كرغـ أف إمكانية امتبلكيا كالحصكؿ عمييا سيؿ بالنسبة لؤلشخاص إال أف األىالي 

عمارىا لككف معظميا يقع في منطقة جفاؼ  في القطر الجزائرم آنذاؾ أحجمكا عف إحيائيا كا 
جحاؼ السمطة العثمانية التي كانت تفرض عمييا جباية باىضة بؿ تأخذ  إضافة إلى ظمـ كا 

في بعض األحياف ثمثي الغمة كىذا ما نتج عنو اتساع رقعة األرض المكات السيما في 
السنكات األخيرة مف الحكـ العثماني لمجزائر يؤكد ذلؾ التقارير الفرنسية عند احتبلؿ 

. 2الجزائر
: (أرض العرش)الممكية المشاعة - 3

األرض المشاعة أصبحت تشكؿ صنؼ مف أصناؼ الممكيات الزراعية الشائعة بببلد 
المغرب منذ القرف الحادم عشر ميبلدم إثر استقبلؿ القبائؿ البدكية كتكطف العشائر الجبمية 

 كأصميا يرجع إلى األرض التي فتحت صمحا 3بالمناطؽ التي استحكذت عمييا أك منحت ليا

                                                 
1
 . 2388 ركاه أحمد كأبك داكد كالترمذم نيؿ األكطار مرجع سابؽ حديث رقـ 

2
 112مرجع سابؽ، ص:  ناصر الديف سعيدكني 

3
. 51 نفس المرجع، ص 
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 كمف المبلحظ أف 1كلـ تقسـ أك تكزع عمى الفاتحيف بؿ بقيت بأيدم أصحابيا مقابؿ ضريبة
ىذا النكع مف الممكيات الزراعية تتغير تسميتو مف منطقة إلى أخرل ففي المغرب يعرؼ باسـ 

ببلد الجماعة كبالغرب الجزائر يسمى أرض السبقية كفي الكسط كالشرؽ الجزائرم يدعى 
 كيعكد التصرؼ فييا إلى سكاف القبيمة أك العرش 2بأرض العرش كفي تكنس ىك أرض عربي

إذ يستغمكنيا جماعيا لكؿ أسرة نصيب تبعا إلمكانياتيا كاحتياجاتيا كيناط بشيخ  (الدكار)
الدكار أك زعيـ القبيمة أك مجمس الجماعة منح حؽ االستغبلؿ مف عدمو نيابة عف العرش 
كمو أك الدكار ففي حالة تغيب أحد األفراد أك ثبت إىمالو لحصتو مف األرض يتكلى ىذا 

. األخير مع أعياف الجماعة تسميـ األرض لمف يخدميا
كتعتمد أرض العرش في نظاميا عمى األحكاـ العرفية كالتي تختمؼ مف منطقة إلى 

. أخرل
كتفرض السمطة العثمانية عمى ىذا الصنؼ مف الممكية غرامة سنكية كىي غرامة 
غير قارة مف حيث النكع أك الكـ كىناؾ غرامة فصمية كقد بمغت ىذه الضرائب السنكية 

كالفصمية مبالغا كبيرة في أكاخر العيد العثماني مما دفعت بالكثير مف السكاف إلى الثكرة 
. عمى السمطة العثمانية أك التخمي عف خدمة األرض

: (البايمؾ)أرض الدكلة - 4
تككنت مف مجمؿ األراضي التي تحصمت عمييا السمطة العثمانية عف طريؽ 

المصادرة كالشراء ككضع اليد في حالة الشغكر أك انعداـ الكرثة أك بمناسبة ترحيؿ السكاف 
المقيميف عمييا بعد االمتناع عف تقديـ الضريبة كعند إعبلف قبيمة ما الثكرة عمى األتراؾ 

فتصادر أرضيا، ككضعية ىذه األراضي تماثؿ كضعية األراضي الخراجية التي فتحت عنكة 
. كأصبحت في حكزة بيت الماؿ

                                                 
1
منشكرات الساحؿ العدد الثاني لسنة .مقاؿ بمجمة مجمس الدكلة نصؼ شيرية.  أراضي العرش:حمدم باشا عمر 

 83 ص2002الجزائر
2
 20 ص2010 نعيمة حاجي أراضي العرش في القانكف الجزائرم دار اليدل لمطباعة كالنشر عيف مميمة الجزائر  
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: أرض الكقؼ- 5
ىي تمؾ األراضي التي حبست في سبيؿ الخيرات كأعماؿ البر كإغاثة األسرل مف 
المسمميف في ببلد النصارل كفديتيـ بالماؿ كاإلنفاؽ عمى اليتامى كأبناء السبيؿ كالمساجد 

. كالمؤسسات الدينية كالخيرية
كتصنؼ األراضي المكقكفة تبعا لكيفية االنتفاع بيا أك طريقة استغبلليا إلى أرض 
كقؼ خيرم كأرض كقؼ أىمي أك ذرم، أما الكقؼ الخير أك الكقؼ العاـ حسب تعبير 

المشرع الجزائرم فيعكد نفعو عمى المصمحة العامة، كأما الكقؼ األىمي أك حسب مصطمح 
 ىك الذم تعكد منفعتو عمى األفراد أك األشخاص المكقكؼ 1التشريع الجزائرم الكقؼ الخاص

ك عادة ما يقـك الكاقؼ بحبس العيف المكقكفة عمى نفسو ثـ عمى عقبو مف بعده ىركبا .عمييـ
كىذا النكع مف . مف مصادرة أرضو ذلؾ أف الكقؼ يتسـ بقداسة تمنع مسو أك مصادرتو

 قبؿ االحتبلؿ العثماني كانتشر بعد ذلؾ لمسبب 2الكقؼ لـ يكف معركفا بإقميـ الجزائر إال نادرا
المذككر فحتى يحكؿ المالؾ دكف مصادرة أرضو كاالستيبلء عمييا مف طرؼ الحكاـ األتراؾ 

كاف يكقفو عمى نفسو طيمة حياتو كمف بعده ألىمو أك أبنائو كذلؾ ألف األحكاـ الشرعية 
لمكقؼ تحكؿ دكف مصادرتو أك تغريمو ككضع اليد عميو فكاف الكقؼ األىمي أك الذرم أحسف 
كسيمة لممحافظة عمى أرضو لبلنتفاع بيا في حياتو كأبناؤه بعد مماتو، كىذا ما أدل إلى كثرة 

. األكقاؼ كانتشارىا في ىذه الفترة
 

: نظاـ ممكية الغابة في العيد العثماني. الفرع الثاني
استنادا إلى المراجع التاريخية فإف جزء ىاـ مف الشماؿ الجزائرم إباف العيد العثماني 

 ككانت الغابة في ىذه الفترة تعد مف أمبلؾ الدكلة ممؾ بيمؾ كيدؿ عمى 3كاف مغطى بالغابات
ذلؾ ما تثبتو المراجع التاريخية مف طريقة تعامؿ البايات كالدايات مع الغابة، ففي سنة 

                                                 
1
يتعمؽ باألكقاؼ معدؿ كمتمـ 27/04/1991 المؤرخ في 91/10 مف القانكف رقـ6 أنظر المادة  

2
. 53-52دراسات في الممكية العقارية، مرجع سابؽ، ص:  ناصر الديف سعيدكني 

3
، 2النظاـ المالي لمجزائر في أكاخر العيد العثماني، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ط:  ناصر الديف سعيدكني 

. 31، ص1985
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 أمر دام الجزائر بقطع أشجار منطقة الساحؿ المجاكرة لمدينة الجزائر بغرض بناء 1789
 كبمنطقة الشرؽ منح الحكاـ التركي لدكلة إنجمترا حؽ التزكد مف 1سفينة (50)خمسيف 

 مقابؿ مئتي ألؼ 1817أخشاب غابات عنابة كالقالة كبني صالح كسيبكس حتى سنة 
. 2 فرنؾ200.000

كحتى األفراد ال يحؽ ليـ استغبلؿ الغابة كاالنتفاع بيا إال بعد السماح ليـ بذلؾ مف 
طرؼ السمطات العثمانية، حيث منح األتراؾ لمرؤساء المحمييف حؽ استغبلؿ غابات مناطؽ 

 كرغـ شح المراجع المتناكلة لمممكية الغابية إباف الفترة العثمانية فإف 3جرجرة كالبابكر كغيرىا
ما تكافر مف مراجع يدؿ عمى أف الغابة في معظميا في تمؾ الحقبة كانت ممؾ مف أمبلؾ 
البايمؾ كيستثنى بعض الغابات الصغيرة التي كاف يممكيا األفراد بالنظر إلى أف الزراعة 
كانت ىي المكرد الرئيسي الذم يؤمف معيشة غالبية السكاف كقد انتشرت زراعة األشجار 
المثمرة بالمناطؽ الجبمية بببلد القبائؿ كطرارة كالمدية كتكاثرت البساتيف بأراضي الفحكص 
كىي األراضي المحيطة بالمدف الكبرل ككىراف كمعسكر كتممساف كالبميدة كالقميعة ككذلؾ 

ككانت بساتيف مدينة الجزائر أكبرىا مساحة كأكثرىا إنتاجا كىي  (الحامة)عنابة كقسنطينة 
 عشركف ألؼ كحدة ما بيف بستاف كمزرعة 20.000ممتدة عمى مسافة عشرة فراسخ كتضـ 

 حكش بسيؿ متيجة ككانت في معظميا ممؾ ألفراد الطائفة 16.000كما يمحؽ بيا حكالي 
التركية كبعض الكراغمة كيستعينكف لخدمة بساتينيـ بالفبلحيف الجزائرييف مقابؿ خمس 

 كظيرت عمى اثر ذلؾ ما يسمى بطبقة الخماسيف كىـ مف يأخذ خمس المنتكج 4اإلنتاج
. مقابؿ جيده

 

                                                 
1
 Louis De Baudicour : La colonisation de l’Algérie, Jacques Le Coffre et libraires éditeurs, Paris, 

1965, p18. 
2
. 31مرجع سابؽ، ص:  ناصر الديف سعيدكني 

3
. 32 نفس المرجع، ص 

4
 43نصر الديف سعيدكني مرجع سابؽ ص  
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: العقار الغابي في الجزائر أثناء االحتالؿ الفرنسي. المطمب الثالث
حسب الفقياء القانكنييف كالمؤرخيف الفرنسييف فإف أصؿ التشريع الغابي الفرنسي يعكد 

ـ ثـ جاء بعده األمر 1346 سنة  Ordonnance Brunoyإلى أمر بركني
 ممغيا ألمر 1791 سبتمبر 04 ثـ جاء قانكف 1669 سنة Ordonnance Colbertككلبار

 تاريخ ظيكر القانكف الغابي 1827 حتى سنة 1791ككلبار كتـ العمؿ بالقانكف الصادر في 
 Le code forestierالفرنسي

 كتميز التشريع الغابي في كقت االستعمار الفرنسي لمجزائر 1
 كفترة ثانية طبؽ فييا قانكف 1827 فترة طبؽ فييا  قانكف الغابات لسنة 2بالمركر بفترتيف

. 1903الغابات الخاص بالقطر الجزائرم ابتداء مف سنة 
 

: 1827فترة تطبيؽ قانكف سنة . الفرع األكؿ
 كعمؿ بو في فرنسا قبؿ احتبلؿ الجزائر 1827 مام سنة 04صدر ىذا القانكف في 

 كلـ تكلي فرنسا االستعمارية أىمية بادية في مرحمة االستعمار األكلى 1830في سنة 
بمكضكع الغابة ككنيا كانت منشغمة بتكسيع النطاؽ الجغرافي لمحممة العسكرية االستعمارية، 
إذ كاف ىميا االستحكاذ عمى أكبر قدر ممكف مف المساحة الجغرافية كمع انتشار االستيطاف 

األكربي نحك العمؽ الجزائرم كفي اتجاه المناطؽ الغابية السيما في عيد الجنراؿ 
 تزايدت مع ذلؾ متطمبات كحاجيات ككسائؿ تنفيذ السياسة االستعمارية  Bugeaudبيجك

بإقامة مراكز استيطانية فكؽ كؿ األراضي المحتمة كتحكؿ تدريجيا اىتماـ قادة الجيش 
، فحاكلكا L’intérêt colonialاالستعمارم إلى ىذه الثركة بدافع خدمة المصالح االستعمارية

انتزاعيا مف أيدم الجزائرييف قصد تسخيرىا لخدمة األغراض العسكرية كمصالح الفئة 
 ككاف ذلؾ 3األكربية مف جية، كمف جية أخرل منع تحكليا إلى معاقؿ لممقاكمة الجزائرية

عف طريؽ عدة نصكص تضمف تطبيقيا مياديف متعددة لمغابات في الجزائر ككاف أكؿ قرار 

                                                 
1
 Devese : Histoire de forets collection, QSJ, N°1135,ed , PUF, Paris, p37. 

2
تطكر نظاـ الممكية الغابية في الجزائر، البحث عف مرجعية قانكنية، مجمة المدرسة الكطنية لئلدارة، :  ىنكني نصر الديف 

.  كما بعدىا25، الجزائر، ص2001، سنة 21العدد 
3
. مرجع سابؽ:  بكعبلـ بمقاسمي 
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 1843اتخذتو السمطة االستعمارية في ىذا المجاؿ القرار الصادر عف الجنراؿ بيجك سنة 
يتضمف أمر لمقبائؿ الجزائرية بعدـ إشعاؿ النيراف في أطراؼ الغابات حتى لك كاف ذلؾ 

 ىذا القرار عمى عاتؽ لكألؽ. 1لتكفير أراضي لمزراعة أك الرعي أك تكفير فحـ الحطب لمكقكد
القبائؿ القاطنة بجكار الغابة مسؤكلية حمايتيا مف الحرائؽ كتقديـ المتسببيف فييا إلى السمطة 
العسكرية كما اعتبر ىذا القرار عممية نشكب الحرائؽ بالغابات عمبل حربيا معاديا لمجيش 

 الذم  Conseil de guerreالفرنسي ينتج عنو تبعات قضائية كمالية يحكـ بيا مجمس الحرب
. 2أنشأتو السمطة العسكرية لمعاقبة الجزائرييف المخالفيف

فسمطت أقصى العقكبات عمى القبائؿ الجزائرية المقيمة قرب الغابات تمثمت ىذه 
العقكبات في السجف كالحبس كاإلبعاد كالغرامات المالية المرىقة كمصادرة األراضي كالثركة  
الحيكانية كفرض أعماؿ السخرة لصالح االستيطاف كبالمقابؿ منحت المتيازات االستغبلؿ 
لبعض شركات إنتاج الفميف كفحـ الحطب التي كاف أصحابيا يعمدكف إلى إحراؽ الغابات 
لصاقيا بالجزائرييف بيدؼ الحصكؿ عمى تعكيضات مالية  القريبة مف مناطؽ امتيازاتيـ كا 

. 3كعقارية كتسخير القبائؿ المتيمة ألداء أعماؿ كمياـ لصالح الشركات االستعمارية
 ككمفت في  Service forestier أنشأت مصمحة الغابات بالجزائر1838كفي سنة 

 جكاف 16البداية بكضع خريطة لمغابات الجزائرية كتحديد مساحتيا اإلجمالية كبصدكر قانكف 
 المؤسس لمممكية العقارية بالجزائر حيث أقر ألكؿ مرة ازدكاجية األمبلؾ التابعة 1850
 كأدمج الغابة ضمف األمبلؾ الكطنية الخاصة La dualité du domaine de l’étatلمدكلة

Domaine prive de l’état كما يمكف أف تككف ممؾ لمخكاص فأنيى بذلؾ ارتباط ىذه الثركة 
الطبيعية باألعراؼ السائدة في الجزائر كحـر الجزائريكف مف حؽ استغبلؿ مكارد الغابة 

                                                 
1
 كاف الفبلحكف الجزائريكف يعمدكف إلى حرؽ بعض أطراؼ الغابات في نياية فصؿ الصيؼ لغرضيف أكال الحد مف تقدـ  

عمى حساب المساحات الزراعية كالرعكية كثاني أمر تجديد المراعي مع قدـك فصؿ األمطار  (الديس)المساحات الغابية 
. ككانكا ال يمجؤكف ليذه التقنية إال كؿ خمس سنكات خاصة في المناطؽ التي تعاني نقصا في المساحات الصالحة لمفبلحة

. مرجع سابؽ: أنظر بكعبلـ بمقاسمي
2
 Azan Paul : Bugeaud et l’Algérie, le petit parisien, Paris, 1930, p123. 

3
. مرجع سابؽ:  بكعبلـ بمقاسمي 
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الطبيعية كالعيش مف خيراتيا، ككاف ىذا األمر بمثابة كسيمة قمع استخدمتو السمطة 
. االستعمارية لضرب المجتمع الجزائرم في مصدر مف أىـ مصادر عيشو

ـ تحكلت مصمحة الغابات إلى مصمحة شبو عسكرية 1852كفي عيد نابميكف الثالث 
تضـ مئات مف العناصر األكربية المسمحة ككاف جميـ مف المحكـك عمييـ في قضايا جنائية 

بفرنسا كأكربا قبؿ تحكيميـ إلى الجزائر فشددت ىذه المصمحة االستعمارية الخناؽ عمى 
القبائؿ التي تسكف بجكار الغابات كمنعت الرعي كالزراعة سكاء داخؿ الغابات أك عمى 

 مف طرؼ الماريشاؿ 1861 جكيمية 24أطرافيا ثـ انتيى األمر الصادر في 
 كالذم نص عمى فرض غرامات مالية تعادؿ أربع مرات قيمة الزكاة عمى  Péllissierبميسيي

القبائؿ التي تتكرط في حرائؽ الغابات أك حتى تتخمؼ عف تقديـ المساعدة في إطفاء 
. 1النيراف

 أصدر نابميكف الثالث مرسـك سيناتكس ككنسيمت 1863 أفريؿ سنة 22كفي 
Senatus consulte كىك مرسـك إمبراطكرم معركؼ بقانكف أعياف أمبلؾ الدكلة متضمف 

تحديد ممكيات األعراش الفردية كالمشاعة كقد اتخذ ىذا المرسـك بمشكرة مجمس الشيكخ 
ينص عمى تكزيع األراضي بيف القبائؿ كتحكيؿ حؽ االستغبلؿ عمى األراضي و الفرنسي

العرشية إلى حؽ ممكية حتى تسيؿ عممية التصرفات القانكنية عمييا كتحكلت بالفعؿ أراضي 
عرشية حساسة إلى ممتمكات فردية قابمة لمتصرؼ أك التنازؿ السيما لمصمحة المعمريف إذ 

كاف اليدؼ الحقيقي ليذا المرسـك ىك تسييؿ عممية انتقاؿ الممكية مف الجزائرييف إلى 
المعمريف ككف التكازف االقتصادم مختؿ بيف الجزائرييف كالفرنسييف أك األكربييف، فالفرد 

 كقد لعبت أزمة الحرائؽ دكرىا الذم أريد ليا استعماريا 2الجزائرم فقير بالمقارنة مع المعمر
حيث زادت كتكسعت نطاقات امتيازات الشركات االستغبللية مما يدعـ كيكثؼ الكجكد 

 1973، 1870، 1865، 1863، 1859األكربي عمى أرض الجزائر فكانت حرائؽ سنكات 
 كالتي صنفت أعماؿ إجرامية كعدكانية كألصقت بالقبائؿ الجزائرية المجاكرة لمغابات 1881ك

 Haute Commission des Incendiesفشكمت السمطات االستعمارية المجنة العميا لمحرائؽ

                                                 
1
. مرجع سابؽ:  بكعبلـ بمقاسمي 

2
. 66، ص2002نقؿ الممكية العقارية في ضكء آخر التعديبلت كأحدث األحكاـ، دار ىكمة، الجزائر، :  حمدم باشا عمر 
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 كرغـ أف ىذه المجنة 1873 ك1870كالتي شكميا البرلماف الفرنسي لمتحقيؽ في حرائؽ 
 إال أف 1خمصت إلى أف تمؾ الحرائؽ لـ تكف إجرامية كأعادتيا إلى أسباب مناخية كطبيعية

السمطة االستعمارية قدمت المئات مف الجزائرييف أماـ المحاكـ العسكرية كحكـ عمى اثناف 
. 2منيـ باإلعداـ كالبقية بالسجف المؤبد كعقكبات متفاكتة

كالغريب أف تمؾ الحرائؽ لـ تندلع في مناطؽ القبائؿ الجزائرية بؿ كاف معظميا في 
نطاؽ امتيازات شركات االستغبلؿ كرغـ ذلؾ لـ تتردد السمطة االستعمارية تحت ضغكطات 

الككلكف مف اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجزائرييف كتعكيض الشركات عف خسائرىا بؿ قامت 
 تمنح بمكجبو لمشركات المتضررة كؿ األراضي التي 1870 فيفرم 02بإصدار مرسـك بتاريخ 

مسيا الحريؽ دكف مقابؿ كمنحتيا حؽ شراء األراضي المجاكرة لمناطؽ نفكذىا كالتي سممت 
مف النيراف بأثماف رمزية كدفع ىذا اإلجراء الشركات إلى تعمد حرؽ المزيد مف األراضي 

. الغابية قصد االستفادة مف التعكيضات كاالمتيازات
ثـ كسعت السمطة القمعية لمصالح الغابات فمنحت حؽ حجز كؿ أنكاع ممتمكات 
الجزائرييف المشتبو فييـ في قضايا حرائؽ الغابات كما طبقت العقكبات الجماعية عمى 

 مع  Colonisation totale كفي إطار ىذه اإلستراتيجية كبعد االحتبلؿ الشامؿ لمببلد3القبائؿ
نياية السبعينات مف القرف التاسع عشر صنفت الغابات الجزائرية نيائيا ضمف الثركة الغابية 

 ككضعت تحت نظاـ الغابات الفرنسي كحسب 1881 أكت 26الفرنسية بمكجب قانكف 
المؤرخيف تعد أصعب فترة كاجييا الجزائرييف القاطنكف قرب الغابات ىي تمؾ التي أعقبت 

 مما سمح ليا بكضع السياسات 1881حصكؿ مصمحة الغابات عمى شبو استقبللية في سنة 
                                                 

1
 Trolard. P : La colonisation et la question, forestière, Alger, 1891, p83. لبناف ,أعيد طبعو دكف تاريخ  

2
:  أفادت التحقيقات التي قامت بيا ىذه المجنة إلى أف عدة أسباب كانت كراء الحرائؽ منيا 

. ممارسة العماؿ اإلسباف المكمفيف باستغبلؿ حقكؿ الحمفاء قرب الغابات -
. استعماؿ النيراف إلنتاج العسؿ مف طرؼ مربي النحؿ األكربييف داخؿ الغابات -
. العكامؿ الطبيعية مثؿ الحرارة  الشديدة كالجفاؼ -
. الشرارات التي يحدثيا مركر القطارات بالقرب مف الغابات خاصة صيفا -

. مرجع سابؽ: انظر بكعبلـ بمقاسمي
3
 فرنؾ فرنسي باإلضافة إلى 2.800.000 قبيمة بني صالح مثبل بمقاطعة قسنطينة أرغمت عمى دفع غرامة مالية قدرىا  

أنظر .  ىكتار مف أراضييا لفائدة المعمريف4200مصادرة 
Marc Henri : Notes sur les forets en Algérie, Paris, 1930, p321. 
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كاتخاذ اإلجراءات كالتدبير لتطبيؽ القكانيف الغابية دكف قيد كصادؼ ذلؾ كقكع أكبر الحرائؽ 
 ىكتار مف الغابات كتبعتو 150.000 حيث قضى ىذا الحريؽ عمى أزيد مف 1865منذ عاـ 

 قبيمة في أمبلكيا 53حممة قمع شرسة كعنيفة ضد الجزائرييف كمست العقكبات حكالي 
. 1العقارية كأمكاليا كقطعانيا مف الغنـ كالبقر كالخيؿ

كمع نياية القرف التاسع عشر كاف الككلكف قد استحكذكا عمى معظـ الغابات الجزائرية 
 حكالي 1888جراء السياسات المتبعة مف السمطات االستعمارية لتبمغ في نياية سنة 

. 2 ىكتار كضعت كميا تحت تصرؼ االستعمار الفرنسي كالمعمريف3.250.000
 

: 1903 فبراير 21تطبيؽ قانكف الغابات الخاص بالجزائر المؤرخ في . الفرع الثاني
 صدر بالفعؿ قانكف الغابات الخاص بالجزائر ككاف حكصمة 1903 فيفرم 21بتاريخ 

لجميع النصكص القانكنية التي سبقتو كتبنى نفس األفكار كالتكجيات التي حممتيا القكانيف 
 فاعتبار الممكية الغابية ضمف األمبلؾ الخاصة لمدكلة كتكزعت ممكية الغابات طبقا 3قبمو

: لممادة األكلى منو عمى
 Forets des communesغابات الدكلة، غابات البمديات كفركع البمديات -

section de communes .
.  Foret des établissement publicsغابات الييئات العمكمية -
.  Foret des particuliersغابات الخكاص -

 4ككانت متكزعة حسب مساحتيا إلى
.  Foret domaniales ىكتار2.300.000غابات الدكلة  -
.  Foret communales ىكتار271.000غابات البمديات  -

                                                 
1
 Ageron. Ch. R : Les algériens musulmans et la France 1871-1919, T2, PUF, Paris, 1968,p1032. 

2
، 2001، سنة 21تطكر نظاـ الممكية الغابية في الجزائر، مجمة المدرسة الكطنية لئلدارة، العدد :  ناصر الديف ىنكني 

. 33ص
3
. 38 نفس المرجع، ص 

4
 Boudy. P :guide du forestier en Afrique du nord. Edition la maison rustique, paris,1952, p387. 
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. Foret des particuliers ىكتار 453.000غابات الخكاص  -
 220.000 ىكتار كحكالي 233.000 (الجزائرييف)ككاف نصيب األىالي منيا 

لؤلكربييف كالمبلحظ أف الغابة في العيد االستعمارم عرفت أنظمة مزدكجة تأتي ممكية الدكلة 
لمغابات في المرتبة األكلى خدمة لممصالح االستعمارية مع االعتراؼ لؤلفراد بيذا النكع مف 
الممكية، كاستمرت السياسة االستعمارية في تعنتيا تجاه الجزائرييف كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ 
القانكف الصادر في أيف ألقي عبئ اإلثبات عمى عاتؽ المعارض كليس الحائز، فاألكربي 

المعتدم عمى الجزائرم المالؾ لمغابة ىك مف يكمؼ بإثبات عدـ أحقية الجزائرم بممؾ الغابة 
كمع إدارة استعمارية منحازة لممعمريف يككف  ىذا األمر سيبل كيسير عمى المغتصب أف 
يجرد صاحب الدار مف ممكيتو ككانت العقكد ال تسمـ ألصحابيا إال بعد تصفية قضائية 
 1951كالتي كانت تصب دائما في مصمحة المعمريف السيما القانكف الذم أصدر في جانفي 

كالذم يكمؿ القانكف قبمو حيث نص عمى إلغاء جميع العمميات التي لـ تحؿ قضائيا كىي 
. 1المنازعات العالقة في المحاكـ كذلؾ بعد مركر ثبلثة سنكات عمييا لصالح المعمريف

 كالذم شجع المبادالت بالتراضي في 26/03/1956ثـ جاء المرسـك المؤرخ في 
المجاؿ العقارم بزعـ إنياء التشتت كتجميع األراضي كالمستثمرات في يد المعمريف ككذلؾ 

. الغابات الكاسعة في أيدم األكربييف
 61/52 أعمف عف إصبلح نظاـ الشير العقارم بمقتضى المرسـك 1961كفي سنة 

 كتـ بمكجبو إصبلح نظاـ الشير الشخصي المتبع آنذاؾ مف قبؿ 18/01/1961المؤرخ في 
السمطة الفرنسية االستعمارية في الجزائر كشمؿ كامؿ التراب الكطني عدا كليتي الكاحات 

. كالساكرة كشممت العممية كؿ الغابات المتكاجدة في المناطؽ المعنية
كقد تميزت النصكص الصادرة في الفترة االستعمارية السيما في مجاؿ الغابات 
بتشجيع المبادالت العقارية مف بيع كرىف كغيرىا ككانت المعامبلت في المجاؿ العقارم 

تعتمد عمى التراضي فبل يشترط فييا الرسمية، ككانت الكفة لصالح المعمريف كاألكربييف نظرا 
 .كاألكربييف (األىالي)لمتفاكت االقتصادم كظركؼ المعيشة المختمفة بيف السكاف األصمييف 

                                                 
1
  41مرجع سابؽ ص : ناصر الديف ىنكني 
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: العقار الغابي في الجزائر بعد االستقالؿ. المبحث الثاني

 لـ يكف مف 1962بعد أف نالت الجزائر استقبلليا التاـ عف الدكلة الفرنسية في سنة 
السيؿ عمى ىذه الدكلة الفتية أف تعمف القطيعة التامة مع النظاـ القانكني االستعمارم الذم 
كاف سائد في الببلد فاضطرت السمطة الجزائرية آنذاؾ إلى تمديد العمؿ بالقكانيف الفرنسية 

 31 المؤرخ في 62/157ماعدا ما يتعارض مع السيادة الكطنية بمقتضى القانكف رقـ 
 كىذا يعني أف 1 القاضي بسرياف التشريع الفرنسي حتى إشعار جديد1962ديسمبر 

التشريعات الفرنسية في المجاؿ الغابي بقيت سائدة في الجزائر فما ىك مصير الغابة بعد 
تكقيؼ العمؿ بالتشريع الفرنسي السيما كالدكلة الجزائرية الفتية قد اعتنقت المذىب االشتراكي 

ثـ تخمت عنو في نياية الثمانينات لصالح المذىب الميبرالي الحر  كفي مبحثنا ىذا تحكؿ 
. تسميط الضكء عمى مصير الغابة في كؿ فترة

 
: الغابة الجزائرية غداة االستقالؿ. المطمب األكؿ

نتيجة لمسياسة االستعمارية المتجية إلى االستيبلء عمى أكبر قدر مف األراضي 
الزراعية كالغابات كالثركات الطبيعية الجزائرية أدل إلى تضخـ األمكاؿ العامة في شتى 

 ىكتار تكزعت 233.164المجاالت كقد بمغت المساحة اإلجمالية لؤلراضي الزراعية حكالي 
. 2 ىكتار غابات خشبية1.457.829 ىكتار أرضي زراعية كمراعي ك849.987إلى 

كىذا معناه أف السمطة الجزائرية إباف االستقبلؿ كرثة مساحة شاسعة مف الغابات 
ذا كانت  صاحبتيا ىجرة مكثفة لممعمريف كشغكر قطاعات عديدة منيا قطاع الغابات كا 

القطاعات األخرل قد حظيت بأف مؤل ىذا الفراغ العماؿ الجزائرييف الذيف كانكا يشغمكف ميف 
بسيطة فبمجرد االستقبلؿ كشغكر المؤسسات بفرار الفرنسييف نشأت حركة عفكية مف طرؼ 

                                                 
1
. 138، ص1962 الجريدة الرسمية لسنة  

2
التطكر المعاصر لنظرية األمكاؿ العامة في القانكف الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية، :  محمد فاركؽ عبد الحميد 

. 117، ص1988الجزائر، 
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 في حيف كاف ينظر إلدارة المياه 1الجزائرييف الذيف كانكا يعممكف بيذه المؤسسات إلدارتيا
 البدلة  حتىكالغابات عمى أنيا إدارة  عسكرية مارست القير كالتسمط عمى الجزائرييف ككانت

التي يرتدييا أعكانيا ليا أثر سيئ في نفكس الجزائرييف فكانكا يعتبركف كؿ مف يعمؿ بيذه 
اإلدارة آنذاؾ خائنا كىك كمف لجأ لثكنة عسكرية سكاء، فمـ يكف مرغكبا العمؿ فييا مف طرؼ 

الجزائرييف، كمف ثـ كاف تكاجد الجزائرييف بيذه المصمحة نادرا فكاف لزاما عمى الدكلة 
الجزائرية المستقمة حديثا أف تمؤل ىذا الفراغ كلـ تكف يكميا قادرة عمى مكاجية أعباء تسيير 
ىذا القطاع لمنقص الفادح في اإلطارات كالكسائؿ المالية إذ أف السنكات األكلى لبلستقبلؿ 

 السالؼ الذكر تـ تمديد سرياف 62/157كانت عسيرة جدا كانطبلقا مف مضمكف القانكف 
 1963 ككانت الغابة ما بيف الفترة 1903 فبراير 21القانكف االستعمارم لمغابات المؤرخ في 

 ضمف اختصاص كزارة الفبلحة ككانت عبارة عف مصمحة ضمف مديرية التنمية 1979إلى 
 Service des forets de défense etالريفية أخذت تسمية مصمحة الغابات كصيانة األراضي

restauration des sole  .
 يؤطر قطاع الغابات في الجزائر إلى 1903كاستمر القانكف الفرنسي لمغابات لسنة 

 62/157 تاريخ دخكؿ العمؿ بالتشريع الكطني حيث ألغي القانكف رقـ 1975غاية سنة 
المتضمف تمديد العمؿ بالقانكف الفرنسي ماعدا ما يتعارض كالسيادة الكطنية ألغي باألمر رقـ 

 1903 حيث ألغي آليا العمؿ بالقانكف المؤرخ في 1973 جكيمية 5 المؤرخ في 73/29
 سنكات كالسؤاؿ الممح 09كدخؿ مع ىذا اإللغاء قطاع الغابات في فراغ تشريعي داـ قرابة 

في مثؿ ىذا المكقؼ كيؼ سيرت الغابات أك قطاع الغابات بعد تكقيؼ العمؿ بالتشريع 
 كالراجح حسب بعض 1984االستعمارم ألف قانكف الغابات الجزائرم لـ يصدر حتى سنة 

.  بقيت تطبؽ عمى األقؿ مبادؤه العامة1903 أف القانكف الفرنسي لسنة 2األساتذة
كالمبلحظ أف السمطة الجزائرية في ىذه الفترة لـ تكف تعير ىذا القطاع األىمية الزمة 

لنقص تجربة ىذه الدكلة الفتية مف جية، كضعؼ بؿ انعداـ المردكد االقتصادم لقطاع 

                                                 
1
. 29، ص2005أزمة العقار الفبلحي كمقترحات تسكيتيا، دار الخمدكنية، الجزائر، :  عجة الجيبللي 

2
، العدد 2001 سنة الجزائرتطكر نظاـ الممكية الغابية في الجزائر، مجمة المدرسة الكطنية لئلدارة،:  نصر الديف ىنكني 

. 34، ص21
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الغابات في تمؾ الفترة كرغـ ذلؾ فقد صدرت عدة نصكص تتعمؽ بالقطاع الغابي ككانت في 
. مجمميا متعمقة بتسمية الجياز المكمؼ بيذا القطاع كجية تبعيتو

 يتضمف تنظيـ كزارة 1963 مارس 18 المؤرخ في 63/89فجاء أكال المرسـك رقـ 
الفبلحة كاإلصبلح الزراعي كالذم جعؿ مف الييئة المشرفة عمى القطاع الغابي عبارة عف 

. مصمحة ضمف مديرية التنمية الريفية تحت اسـ مصمحة الغابات كصيانة األراضي
 المتضمف تنظيـ كزارة 1965 جكاف 01 المؤرخ في 65/152ثـ غير المرسـك رقـ 

الفبلحة كاإلصبلح الزراعي تسميتيا إلى مديرية الغابات كصيانة األراضي ثـ أرجعيا 
 متضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكزارة 1965 أكت 11 مؤرخ في 65/202المرسـك رقـ 

الفبلحة كاإلصبلح الزراعي إلى التسمية السابقة مصمحة الغابات كمكافحة كصيانة 
 1965 سبتمبر 22 المؤرخ في 65/234األراضي، كفي نفس السنة كبمكجب المرسـك رقـ 

متضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكزارة الفبلحة كاإلصبلح الزراعي أعيد ليا االسـ السابؽ 
. مديرية الغابات كصيانة األراضي
 يتعمؽ بتنظيـ اإلدارة 1969 مارس 25 المؤرخ في 69/36كبمكجب المرسـك رقـ 

المركزية لكزارة الفبلحة كاإلصبلح الزراعي تكسع نطاؽ التمثيؿ في المجاؿ الغابي داخؿ 
الكزارة إذ أصبح يضـ مديرية الغابات كحماية األراضي كاستصبلح األرض باإلضافة إلى 
صدارىا في  صبلحيا، كنبلحظ تبع لكؿ ىذه المراسيـ كا  مفتشية الغابات كحماية األرض كا 
زمف متقارب في نفس السنة كبنفس المكاضيع مغيرة ليا تذبذب التسيير كعدـ القدرة عمى 

نظرا لككف الدكلة بعد فتية تنقصيا الخبرة  (الفبلحي كقطاع الغابات)التحكـ في الميداف 
. كاإلطارات البلزمة كاالعتمادات المالية المطمكبة

: الغابة الجزائرية إباف الحقبة االشتراكية. المطمب الثاني
 بالعاصمة الميبية كالذم 1962 جكاف 27كاف مف نتائج مؤتمر طرابمس المنعقد في 

حدد معالـ النظاـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي لمجزائر المستقمة ككضع ما يسمى 
بميثاؽ طرابمس أف تبنى دكلة عصرية عمى أسس ديمقراطي كفي إطار مبادئ اشتراكية كقد 
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1963كٌرس ىذا التكجو دستكر سنة 
 حيث نصت مادتو العاشرة عمى تشييد ديمقراطية 1
1976اشتراكية ثـ جاء بعد ذلؾ دستكر سنة 

 ككاف أكؿ نص تشريعي يتناكؿ مكضكع الغابة 2
 حيث  Le régime général des forêtsكأتى بنظاـ في ىذا المجاؿ سماه النظاـ العاـ لمغابات

 منو المجاالت التي يشرع فييا المجمس الشعبي الكطني فيما يخكلو                                      151عددت المادة 
 مف نفس 14 مف المادة النظاـ العاـ لمغابات، كذلؾ تناكلت المادة 24كمف بينيا في الفقرة 

الدستكر مكضكع الغابات كجعمتيا مف ممكيات الدكلة بكيفية ال رجعة فييا باإلضافة إلى 
مجمكع الثركات الطبيعية األخرل، كبذلؾ تككف الغابات قد شكمت في ىذه المرحمة أعمى 

 جعمت أعمى أشكاؿ 1976 مف دستكر 13أشكاؿ الممكية في الدكلة الجزائرية ألف المادة 
.  بعدىا جعمت الغابات ضمف أمبلؾ الدكلة14الممكية ممكية الدكلة كالمادة 

كيذىب في ىذا الشأف األستاذ محمد فاركؽ عبد الحميد في كتابو التطكر المعاصر                                                                                                                        
 1976 مف دستكر 14لنظرية األمكاؿ العامة في القانكف الجزائرم إلى اعتبار نص المادة 

بمثابة  إعبلف عف تأميـ عاـ لجميع األمبلؾ الغابية القائمة حسب تعبيره عمى كافة التراب 
. 3الجزائرم سكاء كانت ىذه الغابة ممؾ لمخكاص أك لمشركات الخاصة

 المتضمف النظاـ العاـ 23/06/1984 المؤرخ في 84/12بعد ىذا صدر القانكف رقـ 
                                                                                                                                                                                                      لمغابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 المؤرخ 91/20ك ىك اإلطار العاـ لؤلمبلؾ الغابية بالجزائر لحد اليـك كقد عدؿ بالقانكف رقـ 
، ىذا األخير الذم جعؿ مف األمبلؾ الغابية جزء مف األمبلؾ   12/1991  /02في 

 84/12 مف القانكف 12االقتصادية التابعة لمدكلة أك المجمكعات المحمية حيث نصت المادة 
تعد األمبلؾ الغابية الكطنية جزء مف األمبلؾ االقتصادية التابعة لمدكلة أك المجمكعات "عمى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     المحمية

                                                 
1
 تطبيقا لنص                        1963 أكتكبر 09 يكما، حيث قاـ الرئيس الراحؿ بف بمة آنذاؾ بتجميده في 23 لـ يعمر ىذا الدستكر سكل  

لغائو  بمكجب األمر رقـ 59المادة                                                                                                                                    19 إثر انقبلب 1965 جكيمية 10 الصادر في 182/65 منة كتـ كقؼ  العمؿ بو كا 
.  1963 سبتمبر 8، أكما يسمى بالتصحيح الثكرم ككاف قد صدر في 1965جكاف 

. 1976 مف دستكر 01 كذلؾ نصت عمى النظاـ االشتراكي لمجزائر المادة 
.                                                                                                                                             كذلؾ عمى االشتراكية خيار الشعب الذم ال رجعة فيو (10) نصت مادتو العاشرة 2         

3
  .212مرجع سابؽ، ص :  محمد فاركؽ عبد الحميد 
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84/16 مف قانكف رقـ 11كقد جعمت المادة 
 يتعمؽ 1984 يكنيك 30 المؤرخ في 1

كلـ يعرؼ 2باألمبلؾ الكطنية، األمبلؾ االقتصادية مف ضمف مككنات األمبلؾ الكطنية
تعتبر مف األمبلؾ " بالقكؿ 17القانكف األمبلؾ االقتصادية بؿ عددىا في نص المادة 

الثركات الطبيعية ككذا مجمكع الممتمكات ككسائؿ : االقتصادية التابعة لممجمكعة الكطنية
اإلنتاج كاالستغبلؿ ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالفبلحي كالمتعمقة بالخدمات التي 

فاألمبلؾ االقتصادية حسب النصكص ىي " تممكيا الدكلة كالمجمكعات المحمية التابعة ليا
 مف نفس القانكف عمى 18تمؾ األمبلؾ المككنة لمقطاع العاـ االقتصادم كقد كزعتيا المادة 

تتككف األمبلؾ االقتصادية التابعة لممجمكعة "كؿ مف الدكلة كالكالية كالبمدية بنصيا عمى 
                                                                                                                                                                      األمبلؾ االقتصادية لمدكلة، األمبلؾ االقتصادية لمكالية، األمبلؾ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          : الكطنية مما يمي

الممتمكات ذات الطابع االقتصادم لـ تدخؿ ضمف األمبلؾ االقتصادية مثؿ األمبلؾ 
 كاألصكؿ االجتماعية لممؤسسات 26العسكرية ذات الطابع االقتصادم، بنص المادة 

العمكمية ذات الطابع االقتصادم، فاألصكؿ االجتماعية التابعة ليذه المؤسسات أخرجت مف 
 20 المؤرخ في 01/04 كبصدكر األمر 3األمبلؾ االقتصادية لمدكلة لتككف ممؾ لممؤسسات 

 متعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا أصبحت   2001أكت 
كؿ أمكاؿ المؤسسات العمكمية االقتصادية أمكاال خاصة بما فييا رأسماليا التأسيس بنص 

. 4 مف ىذا األمر4المادة 
فالغابة في العيد االشتراكي ككثركة طبيعية كانت ضمف األمبلؾ االقتصادية التابعة 

المتضمف النظاـ العاـ لمغابات 84/12لمدكلة دكف غيرىا، كقد جسد ىذا كؿ مف القانكف 

                                                 
 ككاف 1984 لسنة 27 يتعمؽ باألمبلؾ الكطنية بالجريدة الرسمية رقـ 1984جكيمية  سنة / يكليك30صدر ىذا القانكف في  1

 23/06/1984 المؤرخ في 84/12األكلى أف يصدر ىك قبؿ القانكف 
تتشكؿ األمبلؾ الكطنية مف األمبلؾ العمكمية األمبلؾ " عمى 84 مف قانكف األمبلؾ الكطنية لسنة 11 نصت المادة 2

". االقتصادية كاألمبلؾ المستخصة كاألمبلؾ العسكرية كاألمبلؾ الخارجية
 متضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12/01/1988 المؤرخ في 88/01 مف القانكف رقـ 20 أنظر المادة 3

 .1988 لسنة 2االقتصادية، الجريدة الرسمية رقـ 
كمابعدىا 210ص 2002 لزيادة بياف أنظر أعمر يحياكم نظر نظرية الماؿ العاـ، دار ىكمة الجزائر 4
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 المتعمؽ باألمبلؾ الكطنية، كيككف تككيف األمبلؾ الغابية حسب ىذا 84/16ككذلؾ القانكف 
يتـ تككيف الثركات الطبيعية كما " منو التي جاء فييا 44القانكف بتحديدىا قانكنا حسب المادة 

 أعبله بتحديد مف القانكف 19 مف الدستكر ككما تعرفيا المادة 25 ك14تنص عمييا المادتاف 
عندما تقع عمى التراب الكطني أك في المجاالت البحرية الخاضعة لسيادة الجميكرية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية كسمطتيا القضائية، كيككف المآؿ الطبيعي ليذه الثركات إلحاقيا 
". باألمبلؾ االقتصادية بمجرد تككينيا

فالغابة حسب ىذه المادة كبحكـ ككنيا ثركة طبيعية تندرج ضمف األمبلؾ االقتصادية 
لمدكلة بعممية تحديدىا مف طرؼ القانكف كذلؾ بالنص عمى أنيا أمبلؾ اقتصادية لمدكلة كال 

حيث تضـ  (أمبلؾ اقتصادية لمدكلة) 1تحتاج إلى أم إجراء الكتسابيا صفة العمكمية
 أنكاع الغابات المندرج في 46كقد عددت المادة . لؤلمبلؾ االقتصادية بمجرد معاينتيا

األمبلؾ االقتصادية لمدكلة كطرؽ  تككينيا فذكرت الغابات كالثركات الغابية التي تممكيا 
الدكلة كالغابات كاألراضي ذات المآؿ الغابي الناجمة عف أشغاؿ التييئة كاالستصبلح في 

إطار مخططات كبرامج التنمية الغابية لحساب الدكلة كالمجمكعات المحمية، الغابات المؤممة 
كالغابات المكتسبة عف طريؽ نزع الممكية لممنفعة العامة ككذلؾ الغابات كالتشكيبلت الغابية 
كاألراضي ذات المآؿ الغابي التي حصمت عمييا الدكلة عف طريؽ اليبات كاليدايا أك اآليمة 

كما أخرجت نفس المادة الغابات مف دائرة األكقاؼ حيث . لمدكلة في إطار التركات الشاغرة
. 2لـ تقر نظاـ الكقؼ أك الحبس عمى الغابات التي تعكد ممكيتيا لمدكلة

 
: الغابة الجزائرية في مرحمة االنفتاح االقتصادم. المطمب الثالث

إف التغيرات السياسية كاالقتصادية التي طرأت عمى نظاـ الحكـ الجزائرم في نياية 
الثمانينات كبداية التسعينات أثر ببل شؾ عمى طبيعة األمبلؾ عمكما كمنيا الممكية الغابية، 

 فقد كانت الغابة مدرجة ضمف 1989كقد تجمى ىذا بشكؿ كاضح بصدكر دستكر سنة 
األمبلؾ االقتصادية لمدكلة كما أشرنا سابقا في ظؿ الطرح االشتراكي أيف كانت الدكلة 

                                                 
1
.  ىامش35 نفس المرجع، ص 

2
.  متضمف األمبلؾ الكطنية الممغى84/16 مف قانكف 44 أنظر المادة  
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 لكنيا بعد  L’unité du domaine nationalالجزائرية تعتنؽ فكرة كحدة األمبلؾ الكطنية
االنفتاح االقتصادم عاكدت تبني النظرية الكبلسيكية التي تقر نظاـ ازدكاجية األمبلؾ 

 La dualité du domaine nationalالكطنية   
 1989 مف دستكر 18حيث نصت المادة . 1

األمبلؾ الكطنية يحددىا القانكف كتتككف مف األمبلؾ العمكمية كالخاصة التي تممكيا "عمى 
أما . فالمادة صريحة في تبني ازدكاجية األمبلؾ الكطنية..." كؿ مف الدكلة كالكالية كالبمدية

 منو التي جاء 17 في الممكية العامة بنص المادة 1989الممكية الغابية فقد أدرجيا دستكر 
كالممكية العامة ىي ممؾ المجمكعة الكطنية كتشمؿ باطف األرض كالمناجـ كالمقالع "فييا 

كالمكاد الطبيعية لمطاقة كالثركات المعدنية الطبيعية، كالحية في مختمؼ مناطؽ األمبلؾ 
فالغابات حسب نص المادة إذا أدرجت في األمبلؾ ...". الكطنية البحرية كالمياه كالغابات

. العامة لمدكلة مع بعض الثركات الطبيعية
 استخدمت لفظة األمبلؾ الكطنية كالمادة 1989 مف دستكر 18كالمبلحظ أف المادة 

 استخدمت لفظة الممكية العامة كىذا االختبلؼ شكؿ نكع مف اإلبياـ كطرح عدة تساؤالت 17
ىؿ األمبلؾ الكطنية شيء كاألمبلؾ العامة شيء أـ أف األمبلؾ العامة متضمنة في األمبلؾ 

 أف الممكية العامة ليا نظاـ 18 ك17الكطنية كما قد يستشؼ مف المفظيف في نص المادة 
خاص محمي دستكريا في مرتبة أعمى مف األمبلؾ الكطنية ككف األمبلؾ العمكمية حسب 

ستراتيجية كسيادية مثؿ باطف األرض كالثكرات 17نص المادة   تضمنت أمبلؾ ىامة كا 
المعدية الطبيعية كغيرىا كبقي ىذا الغمكض مخيما حتى بصدكر قانكف األمبلؾ الكطنية 

 منو ىذا الغمكض كىذه التفرقة بيف 12 إذ كرست المادة 01/12/1990 بتاريخ 1990لسنة 
تتككف األمبلؾ الكطنية مف الحقكؽ كاألمبلؾ "األمبلؾ الكطنية كاألمبلؾ العامة فجاء فييا 

المنقكلة كالعقارية التي يستعمميا الجميع كالمكضكعة تحت تصرؼ الجميكر المستعمؿ إما 
ما بكاسطة مرفؽ عاـ شريطة أف تكيؼ ىذه الحالة بحكـ طبيعتيا أك تييئتيا  مباشرة كا 

                                                 
1
 (أمبلؾ كطنية خاصة- أمبلؾ كطنية عامة) أثناء االحتبلؿ الفرنسي كاف يطبؽ عمى األمبلؾ الكطنية نظاـ االزدكاجية  

 تاريخ بداية التشريع 1975 الذم كاف مطبقا حينيا، بعد االستقبلؿ كبالضبط بعد سنة 1851 جكاف 16استنادا إلى قانكف 
الكطني كنظرا لتبني الدكلة لئليديكلكجية االشتراكية ألغت العمؿ بنظاـ ازدكاجية األمبلؾ لصالح كحدة األمبلؾ كىذا ما 

 عاكدت الجزائر اعتناؽ مبدأ ازدكاجية نظاـ أمبلؾ الدكلة 1989 مع مجيء دستكر 84/16 كالقانكف 1976جسده دستكر 
. بجعميا أمبلؾ كطنية عامة كأمبلؾ كطنية خاصة
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الخاصة تكييفيا مطمقا أك أساسيا مع اليدؼ الخاص بيذا المرفؽ ككذا األمبلؾ التي تعتبر 
...".  مف الدستكر17مف قبيؿ الممكية العمكمية بمفيـك المادة 

فيذه المادة كرست تمؾ التفرقة بيف األمبلؾ العامة التي تكتسي قداسة كمكانة خاصة 
 لـ يرد فيو مصطمح األمبلؾ العامة 90/30كبيف األمبلؾ الكطنية مع المبلحظة أف القانكف 

 كبقي التساؤؿ 17 أثناء اإلشارة إلى الممكية العامة بمفيـك المادة 12إال في نص المادة 
 مف 17مطركحا ىؿ فرؽ المشرع بيف األمبلؾ الكطنية كاألمبلؾ العامة بمفيـك المادة 

الدستكر كيستتبع ىذا كجكد ثبلثة أصناؼ مف األمبلؾ التي تعكد لمدكلة ىي الممكية الكطنية 
 مف الدستكر كاألمبلؾ الخاصة التابعة لمدكلة إلى حيف 17كاألمبلؾ العامة بمفيـك المادة 

 المؤرخ في 08/14 المتضمف األمبلؾ الكطنية بالقانكف رقـ 90/30تعديؿ القانكف رقـ 
تتككف األمبلؾ الكطنية : " منو عمى النحك التالي12 حيث عدلت المادة 20/07/2008

العمكمية مف الحقكؽ كاألمبلؾ المنقكلة كالعقارية التي يستعمميا الجميع كالمكضكعة تحت 
ما بكاسطة مرفؽ عاـ شريطة أف تكيؼ في ىذه  تصرؼ الجميكر المستعممة إما مباشرة كا 
الحالة بحكـ طبيعتيا أك تييئتيا الخاصة، تكييفا مطمقا أك أساسيا مع اليدؼ الخاص ليذا 

المرفؽ، تدخؿ أيضا ضمف األمبلؾ الكطنية العمكمية الثركات كالمكارد الطبيعية المعرفة في 
".  مف ىذا القانكف15المادة 

 مف الدستكر كعكضتيا بالمادة 17فالمبلحظ أف المادة عدلت عف اإلحالة إلى المادة 
 كما أنيا استخدمت لفظة أك مصطمح األمبلؾ الكطنية العمكمية بدؿ 90/30 مف القانكف 15

:  التي جاء فييا ما يمي15األمبلؾ العامة كأدخمت تحتو مجمكعة أمبلؾ نصت عمييا المادة 
شكاطئ البحر، قعر : تشتمؿ األمبلؾ الكطنية العمكمية الطبيعية خصكصا عمى ما يأتي"

...". إلى قكليا ككذلؾ الثكرات الغابية... البحر اإلقميمي كباطنو
 حدا لبللتباس 08/14 المعدؿ بالقانكف 90/30 مف قانكف 12كبذلؾ كضعت المادة 

كأصبحت بمكجبيا األمبلؾ العامة الطبيعية جزء مف األمبلؾ الكطنية العامة، كأكدت ىذا 
 مف نفس القانكف بإلحاقيا الغابات كالثكرات الغابية التي تممكيا الدكلة بمفيـك 37المادة 

 91/20 المعدؿ بالقانكف رقـ 84/12التشريع المتضمف النظاـ العاـ لمغابات كىك القانكف رقـ 
 كالذم بقى سارم المفعكؿ رغـ أف بعض مضامينو ال تنسجـ 02/12/1991المؤرخ في 
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 أما عمى المستكل المؤسساتي كالتنظيمي فقد طرأ عمى التنظيـ المركزم 1كالتكجو الميبرالي
لمجاؿ الغابات تغيرات حيث أصبح قطاع الغابات مجرد مديرية تدير الغابات كالمناطؽ 

 يتضمف تنظيـ 01/01/1990 المؤرخ في 90/13الطبيعية بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
 بعد أف كانت مف اختصاص الكزير المكمؼ بالفبلحة 2اإلدارة المركزية في كزارة الفبلحة

 L’agenceكتقمص بذلؾ دكر ىذه المديرية الجديدة كمنحت لمككالة الكطنية لمغابات 

national des forets كىي مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تحت كصاية كزير الفبلحة 
. كىي مفكضة بمياـ كضع السياسة الغابية كتطبيقيا

 المتعمؽ بإنشاء الككالة الكطنية 90/114 كبمكجب المرسـك رقـ 1990 في سنة ك
لمغابات تـ إنشاء الككالة الكطنية لمغابات التي أقيمت محؿ المديرية التي حمت كحكلت جميع 

 1995 جكيمية 25 المؤرخ في 95/200صبلحيتيا لمككالة حسب المرسـك التنفيذم رقـ 
متضمف النظاـ المركزم لكزارة الفبلحة كيتضح أف الكزارة المكمفة بالغابة لـ تعرؼ االستقرار 

حتى بعد التسعينات، فاليياكؿ كالتسميات كحتى المياـ لـ تكف ثابتة كىذا دليؿ عمى أف 
 عندما أصدرت كزارة الفبلحة كالصيد 1996السياسة الغابية لـ تكف كاضحة إلى غاية سنة 

البحرم كثيقة بعنكاف السياسة الغابية كحماية الطبيعة بالجزائر تضمنت تكجييات عامة عف 
. قطاع الغابات ككيفية كسبؿ حماية الطبيعة

 نكع مف االستقرار بعد إنشاء المديرية العامة 1996كقد شيد القطاع بداية مف سنة 
 95/200لمغابات كىي التنظيـ السارم حاليا كقد أحدثت بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

 بتاريخ 92/493 معدؿ كمتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 1995 جكيمية 25المؤرخ في 
 كالمديرية العامة لمغابات ىي إدارة متخصصة ليا استقبلليا المالي 28/12/1992

: كالكظيفي، تحت كصاية كزارة الفبلحة كتحتكم عمى خمس مديريات ىي
 المديرية الفرعية لمتشجير :مديرية إصبلح األراضي كمكافحة التصحر كتحكم- 

كالمشاتؿ، المديرية الفرعية لممحافظة عمى التربة كاستصبلح األراضي كالمديرية الفرعية 
. لمكافحة التصحر

                                                 
1
.  منو التي جعمت األمبلؾ الغابية جزء مف األمبلؾ االقتصادية12 السيما المادة  

2
. 1990 لسنة 02 انظر الجريدة الرسمية رقـ  
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 المديرية الفرعية لمتييئة، المديرية :مديرية تسيير الثركة الغابية كتحتكم عمى - 
. كالمديرية الفرعية لمتسيير كالشرطة الغابية،الفرعية لمجرد كالممكية الغابية 

المديرية الفرعية لمدراسات كالتخطيط، المديرية الفرعية :مديرية التخطيط كتحكم - 
. لمكثائؽ كاألرشيؼ كاإلحصائيات ،كالمديرية الفرعية لضبط المقاييس

المديرية الفرعية لمحظائر كالمجمكعات :مديرية حماية النباتات كالحيكانات كتحكم - 
النباتية الطبيعية، المديرية الفرعية لمصيد كاألنشطة الصيدية ،كالمديرية الفرعية لحماية الثركة 

. الغابية
المديرية الفرعية لممكارد البشرية كالتككيف، المديرية :مديرية اإلدارة كالكسائؿ كتحكم - 

. 1الفرعية لمكسائؿ ،كالمديرية الفرعية لممحاسبة كالميزانية
 يساعده مديراف أحدىما 2كيرأس المديرية العامة مديرا عاما يعيف بمرسـك رئاسي

بمكجب المرسـك ومكمؼ باإلعبلـ كالتقنيف كالمنازعات كالثاني مكمؼ بالتعاكف الدكلي 
 ثـ إحداث مفتشية عامة لمغابات مكضكعة 18/12/1996 المؤرخ في 96/468التنفيذم رقـ 

. تحت إشراؼ المدير العاـ كيرأسيا مفتش عاـ
 باستقرار 1996كرغـ أف معالـ السياسة الغابية بدأت في الظيكر ابتداء مف سنة 

اليياكؿ المعنية ككجكد إطار تشريعي كتنظيمي في المجاؿ الغابي إال أف صبلحيات المديرية 
. العامة لمغابات بقيت غامضة كمشتتة بيف عدة نصكص

 

                                                 
1
 يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في المديرية 1995 يكليك 25مؤرخ في  . المؤرخ في95/201 انظر المرسـك التنفيذم رقـ  

 . 42رقـ , العامة لمغابات ج ر
2
. 124الكسائؿ القانكنية كالمؤسساتية لحماية الغابة في الجزائر، مرجع سابؽ، ص:  نصر الديف ىنكني 
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  النظاـ القانكني  لمعقار الغابي الجزائرم:الفصؿ الثاني 
تيخصص معظـ الدكؿ أنظمة قانكنية كآليات تشريعية بغية كضع األمبلؾ الغابية في 
كضعيا الصحيح كتكفير حماية فعالة ليذه األخيرة، نظرا لما يناط بالغابة مف أدكار اقتصادية 
كاجتماعية كحتى بيئية كالجزائر ككغيرىا مف الدكؿ اىتمت بيذا القطاع مف فجر استقبلليا 
كما رأينا في ما سبؽ مف بحثنا ىذا، كفي ىذا الفصؿ نحاكؿ تسميط الضكء عمى النظاـ 

القانكني لمعقار الغابي ككيؼ أطره المشرع الجزائرم كنظمو مف حيث المحافظة عميو كمف 
. حيث تسييره كاستثماره كسبؿ استغبللو

فنعرض في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ النظاـ القانكني لمممؾ الغابي مف حيث 
تعريفو كذكر أنكاعو كما يتمٌيز بو مف خصائص أما المبحث الثاني نناقش فيو كيفية إدارة 

. كتسيير العقار الغابي كطرؽ تككينو ككيفيات استغبللو
 

: ماىية العقار الغابي. المبحث األكؿ
 ككنيا 1بادئ ذم بدء نثبت أف الغابة تدخؿ ضمف مسمى العقار في التشريع الجزائرم

 كما بعدىا مف القانكف 683تنطبؽ عمييا أكصاؼ كشركط العقار المتضمنة في نص المادة 
المدني التي جاء فييا أف كؿ شيء مستقر بحيزه كثابت فيو كال يمكف نقمو منو دكف تمؼ فيك 

كىذا ما ينطبؽ عمى الغابة فيي مستقرة بحيزىا كثابتة في مكانيا كال يمكف نقؿ الغابة . عقار
مف مكاف إلى آخر إذا استثنينا إمكانية نقؿ بعض األشجار الذم ىك نقؿ جزئي إذ ال يمكف 

. نقؿ الغابة بتربتيا كأشجارىا كنباتاتيا كاممة مف مكاف إلى مكاف
كسنعرض في ىذا المبحث إلى تعريؼ الغابة في التشريع الجزائرم كباقي التشريعات 
. مع المقارنة كالتحميؿ كذلؾ نتعرض لخصائص العقار الغابي كنعرج عمى طبيعتو القانكنية

 
 

                                                 
1
 يتضمف التكجيو العقارم معدؿ كمتمـ باألمر رقـ 18/11/1990 المؤرخ في 90/25 مف القانكف 03 انظر المادة  

. 25/09/1995 المؤرخ في 95/26
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: التعريؼ بالعقار الغابي. المطمب األكؿ
 المؤرخ في 84/12أكؿ تعريؼ لمعقار الغابي في التشريع الجزائرم كرد في القانكف رقـ

.  المتضمف النظاـ العاـ لمغابات1984 يكنيك 23
يقصد بالغابات جميع األراضي المغطاة بأنكاع " منو بقكلو 08حيث عرفو في المادة 

". غابية عمى شكؿ تجمعات غابية في حالة عادية
ككما نبلحظ جاءت ىذه المادة غامضة كمبيمة فقد عرفت الغابات بصيغة الجمع 
بأنيا جميع األراضي المغطاة بأنكاع غابية فإذا كانت لفظة أك مصطمح األراضي مفيـك 
. كمدرؾ فماذا يقصد المشرع بأنكاع غابية فكأنو عرؼ الماء بالماء  عرؼ الغابة بالغابة

تعني كممة غابة "في حيف جاء تعريؼ الغابة في القانكف التكنسي عمى النحك التالي 
كؿ تجمع نباتي سكاء كاف مصدره طبيعيا أك اصطناعيا متككف مف صنؼ كاحد أك عدة 

. 1"أصناؼ مف األشجار أك الشجيرات أك النباتات الغابية  في حالة نقية أك مختمطة
فجعؿ المشرع التكنسي الغابة عبارة عف تجمع نباتي متككف مف أشجار كشجيرات 

 2 .كالنباتات الغابية سكاء في حالة نقية أك مختمطة
كلدفع ىذا الغمكض في القانكف الجزائرم اضطر المشرع لئلتياف بمادة أخرل تكمؿ 

يقصد " منو كما يمي 9 حيث جاءت المادة 84/12مضمكف المادة الثامنة مف القانكف 
: بالتجمعات الغابية  في حالة عادية كؿ تجمع يحتكم عمى األقؿ عمى

شجرة في اليكتار الكاحد في حالة نضج في المناطؽ الجافة كشبو  (100)مائة - 
. الجافة

                                                 
1
. 1988 مف قانكف الغابات التكنسي لسنة 03 المادة  

2
...". كؿ أرض مغطاة بأشجار طبيعية المنبت" بالتالي 1917 أكتكبر 1 عرؼ المشرع المغربي الغابة في ظيير  

الغابة ىي مجمكعة األشجار كالشجيرات كاألعشاب كالكائنات الحية المختمفة المكجكدة "كعرفيا المشرع السعكدم بالتالي 
أنظر نص المادة ...". عمى مساحة مف األرض كال تقؿ عف عشرة آالؼ متر مربع تككف األشجار فييا العنصر الغالب
بتاريخ  (22/ـ)األكلى مف نظاـ الغابات كالمراعي في المممكة العربية السعكدية الصادر بالمرسـك الممكي رقـ 

. ى03/05/1398
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شجرة في اليكتار الكاحد في حالة نضج في المناطؽ الرطبة  (300)ثبلثة مائة - 
". كشبو الرطبة

كبنظرة تمعنية لمضمكف ىذه المادة نجد أف المشرع الجزائرم اعتماد في تعريفو لمعقار 
ما 100 كفؽ تجمعات تحكم إما العدالغابي عمى عممية   شجرة تبعا لتنكع 300 شجرة كا 

المعيار العددم : المنطقة جغرافيا ، كنستطيع القكؿ أنو اعتمد عمى معياريف اثنيف ىما
كالمعيار الجغرافي، فإف كنا بصدد تجمع لؤلشجار كالمنتجات الغابية في منطقة تنتمي 

جغرافيا إلى منطقة جافة أك شبو جافة فيشكؿ كؿ تجمع لؤلشجار يساكم كيفكؽ المائة شجرة 
غابة في حيف ال تعتبر غابة في المناطؽ المنتمية جغرافيا إلى المناطؽ الرطبة كشبو 

.  إال التجمعات الشجرية التي تعادؿ أك تفكؽ الثبلثة مائة شجرة1الرطبة
كالسؤاؿ المطركح ىك ماذا نسمي التجمعات الشجرية ما دكف المائة شجرة في اليكتار 
الكاحد في المناطؽ الجافة كشبو الجافة كماذا نسمي كذلؾ األراضي المغطاة بأشجار كنباتات 

 ككيؼ 2لكنيا لـ تصؿ لتعداد ثبلث مائة شجرة في اليكتار في المناطؽ الرطبة كشبو الرطبة
نعرؼ أننا انتقمنا مف منطقة جافة أك شبو جافة إلى منطقة رطبة أك شبو رطبة كعمى أم 

أساس بعبارة أخرل ىؿ تكجد خرائط معتمدة تقسـ المناطؽ في الكطف حسب التكزيع 
. الجغرافي؟

فمك كقع نزاع مثبل حكؿ تجمع لؤلشجار بأف اعتدل أحد األفراد عمى ىذا التجمع كيؼ 
نثبت أماـ القضاء أنو غابة تستحؽ الحماية، ككيؼ تطبؽ المعايير السابقة المعيار العددم 
كالجغرافي، كؿ ىذه التساؤالت كغيرىا دفعت بالمشرع الجزائرم إلى إعادة النظر في تعريفو 

 المتضمف التكجو العقارم المؤرخ في 90/25 بمكجب القانكف رقـ 1990لمغابة في سنة 
 حيث جاء في 25/09/1995 مؤرخ في 95/25 المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 18/11/1990

األراضي الغابية في مفيـك ىذا القانكف ىي كؿ أرض تغطييا غابة " منو ما يمي 13المادة 
                                                 

1
.  مف المعركؼ أف الجزائر يسكدىا عمكما مناخاف ىما مناخ البحر األبيض المتكسط كالمناخ الصحراكم 

2
 النظاـ 84/12 مف القانكف 11 ك10 المشرع الجزائرم سميا أراضي ذات طابع غابي أك تككينات غابية حسب المادة  

.  المتضمف التكجو العقارم90/25 مف القانكف 14العاـ لمغابات كسميا أرض ذات كجية غابية في المادة 
 يحدد قكاعد إعداد مسح األراضي الغابية 2000 مام 24 المؤرخ في 2000/115كذلؾ فعؿ المرسـك التنفيذم رقـ 

. الكطنية
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 شجرة في اليكتار الكاحد في المناطؽ الرطبة كشبو 300في شكؿ نباتات تفكؽ كثافتيا 
 شجرة في المناطؽ القاحمة كشبو القاحمة عمى أف تمتد مساحتيا الكمية إلى ما 100الرطبة ك

"  ىكتارات متصمة10فكؽ 
 قد 90/25فالمادة استخدمت مصطمح األراضي الغابية كتقصد الغابة ككاف القانكف 

. 1أدرج األراضي الغابية ضمف األمبلؾ العقارية في مادتو الثالثة
فالمشرع مازاؿ يعتمد عمى المعيار العددم كالجغرافي في تعريفو لمغابة لكنو أضاؼ 

 ىكتارات متصمة إذا 10شرطا ثالثا أك معيارا ثالثا ىك معيار االمتداد إلى مسافة ما فكؽ الػ
فالغابة في المنطقة الجغرافية الرطبة أك شبو الرطبة ىي كؿ أرض تغطييا أشجار كنباتات 

 10 شجرة في اليكتار الكاحد عمى مسافة 300تفكؽ كثافتيا مف حيث عدد األشجار الػ
 ةىكتارات متصمة كفي المنطقة الجغرافية الجافة أك شبو الجافة تككف غابة كؿ تجمع لمائ

ىكتارات متصمة كقد استخدـ  (10)شجرة في اليكتار الكاحد عمى امتداد عشر  (100)
. المشرع لفظة القاحمة أك شبو القاحمة 

 استعمؿ 90/25 مف قانكف 13كالمبلحظ أف المشرع في تعريفو لمغابة في المادة 
لفظة أك مصطمح غابة حيث جاء فييا كؿ أرض تغطييا غابة فكيؼ تعرؼ الغابة بأنيا 
أرض تغطييا غابة كعند تصفحنا لنص المادة بالمغة الفرنسية كجدنا المشرع يتحدث عف 

 عمى 90/25 مف قانكف 12 كمنو كاف األكلى أف تككف المادة 2أنكاع مف النباتات الغابية
األراضي الغابية في مفيـك ىذا القانكف ىي كؿ أرض تغطييا أنكاع مف "النحك التالي 

كمف المعمـك أف النباتات الغابية ىي األشجار كالحشائش ..." النباتات الغابية تفكؽ كثافتيا
كغيرىا مما تنتجو الغابة  

                                                 
1
يشمؿ القـك التقني في األمبلؾ العقارية زيادة عمى األمبلؾ العمكمية الطبيعية " عمى 90/25 مف قانكف 03 تنص المادة  

األراضي الفبلحية كاألراضي ذات الكجية الفبلحية، األراضي الرعكية كاألراضي ذات الكجية الرعكية، : عمى ما يمي
...". األراضي الغابية كاألراضي ذات الكجية الغابية، األراضي الحمفائية

2
 Constitue au sens de la présente loi une forêt toute terre couverte d’essences forestières sous forme 

de peuplement  d’une tensité supérieur à 300 arbres par hectare en zone humide et subhumide et 100 

arbres en zone aride et semi aride et s’étendant sur une superficie excédant 10 hectare d’un seul tenant. 
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في حيف ال نجد في القانكف الفرنسي تعريفا لمغابة حسب األستاذ بريكر ميشاؿ إذ 
 كىك نفس ما ذىب إليو األستاذ تيرم 1يؤكد عدـ كجكد تعريؼ لمغابة في القكانيف الفرنسية

ال يكجد أم : " في مقاؿ لو في مجمة غابات فرنسا حيث قاؿ Thierry du Pelouxدكبيمك
 or aucun texte legislative ou 2نص تشريعي أك تنظيمي يعطي تعريفا قانكنيا لمغابة

réglementaire ne donne une definition juridique de la forêt ."
كنعكد لممشرع الجزائرم الذم لـ يستقر عمى التعريؼ السابؽ لمغابة بؿ أكرد تعريفا 

 يحدد قكاعد إعداد 2000 مام 24 المؤرخ في 2000/115آخر في المرسـك التنفيذم رقـ 
يقصد كفقا ألحكاـ : " اذ جاء في مادتو الرابعة ما يمي3مسح األراضي الغابية الكطنية

 11 كأحكاـ المادة 1990 نكفمبر سنة 18 المؤرخ في 90/25 مف القانكف 14 ك13المادتيف 
:  كالمذككريف أعبله بما يأتي1984 يكنيك سنة 23 المؤرخ في 84/12مف القانكف 
كؿ أرض تغطييا أحراش تتشكؿ مف غابة أك أكثر إما في حالتيا الطبيعية : الغابة

ما بفعؿ تشجير أك إعادة تشجير عمى مساحة تفكؽ عشرة  ىكتارات متصمة كتشمؿ  (10)كا 
: عمى األقؿ عمى ما يمي

شجرة في اليكتار الكاحد في حالة نضج في المناطؽ القاحمة كشبو  (100)مائة - 
. القاحمة

شجرة في اليكتار الكاحد في حالة نضج في المناطؽ الرطبة كشبو  (300)ثبلثمائة - 
...". الرطبة

! كأكؿ مبلحظة عمى ىذه المادة تقكؿ كيؼ نعرؼ الغابة بأنيا تتشكؿ مف غابة؟
 :كبالرجكع إلى نص المادة بالمغة الفرنسية نجد التالي

"Forêt toute terre convertie par un peuplement boisé constitue d’une ou de 

plusieurs essences forestières… ". 

                                                 
1
 Prieur Michel : Forêt et environnement, Presses universitaires de France, 1984, p62. 

2
 Thierry Du Peloux : Comment définir juridiquement une forêt, Revue forêt de France, N°512, Avril 

2008. 
3
. 2000 لسنة 30 الجريدة الرسمية رقـ  
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الغابة ىي كؿ أرض مغطاة بتجمعات نباتية "تككف كالتاليكالترجمة الصحيحة لممادة 
...". شجرية متككنة مف نكع أك أنكاع غابية

ككاف األكلى بالمشرع أف يحسف استخداـ األلفاظ الدالة عمى معانييا بالمغة العربية 
ذلؾ أف النص العربي ىك األصؿ كلكف كلما كاف المكمفكف بكضع القكانيف معظميـ مف 
الذيف لدييـ ثقافة فرنسية أك مككنيف بالفرنسية فضبل عف االستفادة كاالستعانة بالقكانيف 

الفرنسية فيـ يعمدكف إلى كضع النصكص بالفرنسية ثـ ترجمتيا إلى العربية لذلؾ كاف ىذا 
. التجاكز في المعنى بيف النصكص بالمغة العربية كالمغة الفرنسية

كما نبلحظ أف ىذه المادة أتت بأشياء جديدة تظير ألكؿ مرة في النصكص المؤطرة 
لمغابة إذ نجد مصطمح غابة بصيغة المفرد كىذا ألكؿ مرة كذلؾ مصطمح أحراج الذم 

في حالتيا )استخدمو المشرع األكؿ مرة كذلؾ نجد المشرع ألكؿ مرة يذكر حالة الغابة 
(. بفعؿ التشجير أك إعادة التشجير)كما ذكر أسباب تككيف الغابة   (الطبيعية

كعمكما نبلحظ أف مفيـك الغابة في التشريع الجزائرم كاف يتطكر بمركر الزماف، فقد 
 أنيا جميع األراضي المغطاة بأنكاع غابية في شكؿ تجمعات غابية 84/12عيًرفت في قانكف 

كىذه التجمعات أخضعت لممعيار العددم كالجغرافي، بجعؿ الغابة كؿ تجمع يحكم عمى 
 شجرة في المناطؽ 300 شجرة في اليكتار في المناطؽ الجافة كشبو الجافة ك100األقؿ 

 كأضاؼ معيار ثالث ىك معيار االمتداد عمى 90/25الرطبة كشبو الرطبة ثـ جاء القانكف 
. ىكتارات متصمة10مسافة 

فكانت المعايير التي ينضبط بيا تعريؼ الغابة ىي المعيار العددم كالمعيار الجغرافي 
.  ىكتارات10كمعيار االمتداد المتصؿ لمسافة 

 كأضاؼ عناصر جديدة كىامة في تعريؼ الغابة إذ جاء 2000/115ثـ جاء المرسـك 
بإضافة حالة الغابة كأسباب تككينيا كما أدخؿ مصطمحات جديدة لـ تظير مف قبؿ مثؿ 

مصطمح األحراج كتفريد لفظة الغابة كالتي كانت سابقا كفي جميع النصكص تٌذكر بصيغة 
. الجمع
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كرغـ ىذا التطكر في مفيـك تعريؼ الغابة تبقى خاضعة لممعايير الثبلثة المذككرة آنفا 
كىي المعيار العددم كالجغرافي كاالمتداد المتصؿ ككؿ ىذه المعايير تتطمب ببل شؾ كسائؿ 

. 1تقنية كفنية مثؿ الخرائط كىيئات العد كتصنيؼ المناطؽ
 

: أنكاع العقار الغابي كأصنافو. المطمب الثاني
ييدؼ " المتضمف النظاـ العاـ لمغابات عمى 84/12نصت المادة األكلى مف القانكف 

ىذا القانكف المتضمف النظاـ العاـ لمغابات إلى حماية الغابات كاألراضي ذات الطابع الغابي 
...". كالتككينات الغابية األخرل

فالمادة صرحت أف ىدؼ ىذا القانكف ىك حماية الغابات كاألراضي ذات الطابع 
. الغابي كالتككينات الغابية األخرل

فالمكضكع إذا متعمؽ بمناطؽ أخرل غير الغابات مدرجة في الحماية ىي األراضي 
ذات الطابع الغابي كالتككينات الغابية كمنو فالنظاـ القانكني الغابي يتضمف إلى جانب 

 كأعادت ذكرىا 84/12الغابات مناطؽ أخرل ىي تمؾ التي ذكرتيا المادة األكلى مف القانكف 
 2تخضع لمنظاـ العاـ لمغابات: " منو بنصيا عمى07المادة 

. الغابات -
. األراضي ذات الطابع الغابي -
..." التككينات الغابية األخرل -

                                                 
1
 جاء بمفيـك مسح الغابة كىذا يعني أف الغابة كبعد عممية المسح تككف كاضحة 2000/115 سنبلحظ الحقا أف المرسـك  

. المعالـ محدكدة الجيات كمعمكمة الجكار
2
 كما 24 الفقرة 115 بالمادة 1976 استخدـ مصطمح النظاـ العاـ لمغابات أكؿ مرة في التشريع الجزائرم في دستكر  

 Le            (RGF) كالنظاـ العاـ لمغابات 22 فقرة 122 في نص المادة 1996استخدمو المشرع الدستكرم في دستكر 

régime général des forêts لـ يعرفو التشريع الجزائرم كحسب جاؾ ليقر النظاـ العاـ لمغابات ىك مجمكعة قكاعد خاصة 
تنتمي إلى قكاعد القانكف العاـ لكنيا مخالفة لمتشريع العاـ فيي قكاعد غير مألكفة بسبب المآؿ اإلنتاجي لمغابات كالكظيفة 

: أنظر. اإليككلكجية كالترفييية
Jacques Liagre : La forêt et le droit, La boule, Paris, 1997, p138. 
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إذا فالعقار الغابي في التشريع الجزائرم ال يقتصر عمى الغابات فحسب بؿ ىناؾ 
أنكاع أخرل ىي األراضي ذات الطابع الغابي كالتككينات الغابية األخرل ىذا بالنسبة لؤلنكاع 

 التي 84/12 مف القانكف 41الغابية، أما أصناؼ العقار الغابي فقد جاء ذكرىا في المادة 
تصنؼ الغابات بناء عمى إمكانياتيا كعمى االحتياجات االجتماعية كاالقتصادية "تنص عمى 

: الكطنية كالمحمية كاآلتي
الغابات ذات المردكد الكافر أك غابات االستغبلؿ كالتي تتمثؿ ميمتيا الرئيسية - 1

. في إنتاج الخشب كالمنتجات الغابية األخرل
غابات الحماية التي تتمثؿ ميمتيا الرئيسية في حماية األراضي كالمنشآت - 2

. األساسية كاالنجازات العمكمية مف االنجراؼ بمختمؼ أنكاعو
الغابات كالتككينات الغابية األخرل المخصصة أساسا لحماية الغابات النادرة ذات - 3

الجماؿ الطبيعي أك غابات التسمية كالراحة في الكسط الطبيعي أك لمبحث العممي كالتعميـ 
". كالدفاع الكطني

فمف خبلؿ نص المادة نستشؼ أف أصناؼ الغابات ىي غابات االستغبلؿ كغابات 
. الحماية كالتككينات الغابية األخرل

كفي ىذا المطمب نحاكؿ تسميط الضكء عمى أنكاع الغابات في التشريع الجزائرم بذكر 
. تعريفيا كحصر مشمكالتيا كطبيعتيا القانكنية

كذلؾ نعرج عمى ذكر أصناؼ الغابات كالتعرض لكؿ صنؼ بالشرح كالتحميؿ مع ذكر 
 .كظيفة كؿ صنؼ

 
: أنكاع العقار الغابي في التشريع الجزائرم. الفرع األكؿ

 أدرجت ضمف النظاـ العاـ لمغابات 84/12أسمفنا الذكر أف المادة األكلى مف القانكف 
الغابات كاألراضي ذات الطابع الغابي كالتككينات الغابية األخرل فإذا كنا قد عرفنا الغابة في 
المطمب السابؽ كذكرنا ما يحكميا مف معايير فما ىي األراضي ذات الطابع الغابي كما ىي 

! التككينات الغابية األخرل؟
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:  Terre  à vocation forestier األراضي ذات الطابع الغابي.أكال
 6 في المكاد األكلى ك84/12نص عمى األراضي ذات الطابع الغابي كؿ مف قانكف 

 في المكاد 2000/115 كالمرسـك رقـ 61، 60، 59، 58، 51، 49، 47، 13، 10، 7ك
 كقد كرد تعريؼ ليا في كؿ ىذه 14، 03 في المكاد 90/25 كالقانكف 08، 07، 04، 03

 .التشريعات

: 84/12 في القانكف رقـ 1تعريؼ األراضي ذات الطابع الغابي- 1
يقصد " مف ىذا القانكف األراضي ذات الطابع الغابي بالتالي 10عرفت المادة 

:  باألراضي ذات الطابع الغابي
جميع األراضي المغطاة بالمشاجر كأنكاع غابية ناتجة عف تدىكر الغابة كالتي ال - 

 مف ىذا القانكف  9 ك8تستجيب لمشركط المحددة في المادتيف 
جميع األراضي التي ألسباب بيئكية كاقتصادية يرتكز استعماليا األفضؿ عمى - 

". إقامة غابة بيا
كأكؿ مبلحظة نبدييا حكؿ ىذه المادة ماذا يعني المشرع بمصطمح المشاجر ىذه 

 Boisالمفظة الغريبة التي ليس ليا أصؿ في جميع قكاميس المغة فكممة
 بالغة الفرنسية التي 2

تعني الخشب استبدليا المشرع بمفظة المشاجر نسبة لمشجرة كىذا فيو تجاكز لمغة العربية كاف 
األكلى أف يقكؿ شجيرات تصغيرا لمشجرة، أك يأتي بمفظة مخشكشبة كىي الترجمة الصحيحة 

كثاني مبلحظة نسجميا ىي أف المشرع جعؿ مف األراضي .  بالمغة الفرنسية Boisلمصطمح
ذات الطابع الغابي كؿ غابة تدىكرت كبقي فييا بعض الشجيرات كاألنكاع مف النباتات 

الغابية كال نستطيع أف نسمييا غابة ككنيا ال تستجيب أك ال تتكفر فييا المعاير المطبقة في 

                                                 
1
 يعبر المشرع الجزائرم عف مسمى األراضي ذات الطابع الغابي بعدة مصطمحات فمرة يسمييا أراضي ذات طابع غابي  

. كمرة يطمؽ عمييا مصطمح األراضي ذات الكجية الغابية كمرة ثالثة يسميا األراضي ذات المآؿ الغابي
2
"  نص المادة بالفرنسية ىك 

« Art 10 : on entend par terre à vocation forestière : toutes terres couvertes de bois et maquis ou 

d’essences forestières résultant de la dégradation des forêts et ne remplissent pas les conditions fixées 

aux articles 08 et 09 de la présente loi… » 
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 كىي المعيار العددم كالمعيار الجغرافي 84/12 مف قانكف 9 ك8تعريؼ الغابة بنص المادة 
. كمعيار االمتداد المذككريف سابقا

أما الفقرة الثانية مف المادة فتذكر األراضي التي ألسباب بيئية كاقتصادية يرتكز 
استعماليا األفضؿ عمى إقامة غابة بيا كىذا ألف أغمب األراضي ذات الطابع الغابي ىي 

عبارة عف خمفا لغابة كانت مف قبؿ قائمة كتدىكرت ألسباب شتى كىذه األخيرة أم األراضي 
ذات الطابع الغابي ىي مشاريع غابات مستقبمية ألف أحسف كظيفة كأكمؿ استعماؿ ليذه 

المناطؽ مف الناحية البيئية كاالقتصادية ىي أف تقاـ بيا غابات كأف يعنى بيا حتى تككف في 
. المستقبؿ غابة

:  التكجيو العقارم90/25تعريؼ األراضي ذات الطابع الغابي في القانكف - 2
 المتضمف التكجيو العقارم 1990 جانفي 18 المؤرخ في 90/25نص القانكف رقـ 

، نص عمى األراضي ذات 1995 سبتمبر 25 مؤرخ في 95/26كالمعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 
 منو 14الطابع الغابي في القسـ الثالث مف الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ كعرفتيا المادة 

األراضي ذات الكجية الغابية في مفيـك ىذا القانكف ىي كؿ األراضي تغطييا نباتات "بالتالي 
طبيعية متنكعة في قامتيا كفي كثافتيا كتتفرع عف تدىكر الغابات بسبب قطع األشجار أك 

الحرائؽ أك الرعي، كتشمؿ ىذه األراضي األحراش كالخمائؿ كتدخؿ في ىذه التككينات القمـ 
". الغابية الجبمية كالتككينات المخشكشبة أك الضركرية لحماية المناطؽ الساحمية

 في 84/12 اتفؽ مع القانكف رقـ 90/25كالمبلحظ أف قانكف التكجيو العقارم رقـ 
مصدر تككيف األراضي ذات الكجية الغابية كأنيا تتفرع عف تدىكر الغابات لكنو أتى بجديد 

: ىك التالي
ذكر أسباب التدىكر كحصرىا في قطع األشجار كالحرائؽ كالرعي فكؿ مف الحريؽ - 

. كالقطع كالرعي يتمؼ الغابة كيساىـ في تدىكرىا
ذكر مشمكالت األراضي ذات الطابع الغابي حيث جعؿ مشمكالتيا األحراش - 

 الذم جعؿ مف غطاء األراضي ذات الطابع الغابي حسب 84/12كالخمائؿ  عكس قانكف 
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لفظو المشاجر كاكتؼ بذكر مصطمح عاـ ىك أنكاع غابية، كىذا شيء جديد انفرد بو القانكف 
90/25 .

 في مككف األراضي ذات الطابع الغابي كما 1أدخؿ القمـ الجبمية المغطاة بغابة- 
. اعتبر التككينات المخشكشبة كىك مصطمح جديد ضمف قكاـ األراضي ذات الطابع الغابي 

ضمف مسمى 2كما اعتبر التجمعات الشجرية التي تؤدم كظيفة حماية الساحؿ- 
. األراضي ذات الطابع الغابي

 استخدـ مصطمح أك لفظة األراضي ذات 90/25كأىـ مبلحظة نبدييا أف القانكف 
 الذم استخدـ مصطمح األراضي ذات 84/12الكجية الغابية عكسي ما نص عميو القانكف 

 Les terres àالطابع الغابي كمف الناحية المغكية نعتقد أف الترجمة السميمة لمصطمح

vocation forestiers  ىي األراضي ذات الكجية الغابية بدال مف ذات الطابع ألف طابع 
الشيء ىك سماتو كصفاتو أما الكجية ىي تحمؿ معنى النشاط المراد كاليدؼ المنشكد كمف 
المعركؼ أف ىدؼ المشرع ىك ترقية كتطكير األراضي ذات الكجية الغابية حتى تصبح 

. غابة
أدخؿ األراضي ذات الكجية  (03) كفي مادتو الثالثة 90/25كما أف القانكف رقـ 

. الغابية ضمف القكاـ التقني لؤلمبلؾ العقارية
سجؿ أف نفس ىذا التعريؼ لؤلراضي ذات الكجية الغابية أتى بو المرسـك فكما 
 يحدد قكاعد إعداد مسح األراضي 2000 مام سنة 24 المؤرخ في 2000/115التنفيذم رقـ 

الغابية الكطنية 

                                                 
1
 متعمؽ 2004جكاف 23 المؤرخ في 04/03 في إطار التنمية المستدامة كتطبيقا لسياسة تييئة اإلقميـ جاء القانكف رقـ  

  2004 لسنة 41بحماية المناطؽ الجبمية في إطار التنمية المستدامة جريدة رسمية عدد 
الحماية الراشدة لمساحؿ في القانكف الجزائرم،دار ىكمة : لزيادة بياف حكؿ حماية الساحؿ أنظر، نصر الديف ىنكني 2

 2013لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الجزائر 
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 الفقرة الثانية 03كعرفت األراضي ذات الطابع الغابي في التشريع التكنسي في المادة 
يقصد باألراضي ذات الطابع الغابي كؿ أرض كالتي " بالتالي 1988مف قانكف الغابات لسنة 

". ألسباب إيككلكجية كاقتصادية تجد استعماليا األمثؿ في إقامة غابة بيا
فالمشرع التكنسي عرؼ األراضي ذات الطابع الغابي أنيا تمؾ األراضي التي مف 

أما المشرع الجزائرم . المستحسف مف الناحية اإليككلكجية كاالقتصادية أف تقاـ بيا غابة
فيتميز بككنو عد األراضي ذات الطابع الغابي عبارة عف غابة في مرحمة متدىكرة، كذكر 

أسباب التدىكر ثـ مآؿ ىذه الغابة المتدىكرة أف تؤىؿ لتعكد مف جديد غابة بالمعايير المتبناة 
فة لؤلراضي ذات الطابع  مف طرؼ التشريع الجزائرم كعمى العمـك كاستقراء لمنصكص المعرِّ

: الغابي في التشريع الجزائرم نستخمص ما يمي
المشرع الجزائرم استخدـ معيريف لتعريؼ األراضي ذات الطابع الغابي، المعيار األكؿ 

ىك أنو تعد أرض ذات طابع غابي كؿ مساحة بيا أشجار لكنيا ال تستجيب لمشركط 
 كىي الشركط الكاجب تكفرىا في 84/12 مف القانكف 9 ك8المنصكص عمييا في المادتيف 

 شجرة 100فكؿ تجمع شجرم ال يصؿ إلى تعدد  (المعيار العددم كالمعيار الجغرافي)الغابة 
في اليكتار الكاحد في المناطؽ الجافة كشبو الجافة يعد أرضا ذات طابع غابي ككذلؾ كؿ 

 شجرة في اليكتار الكاحد في المناطؽ الرطبة كشبو 300تجمع شجرم ال يصؿ إلى حد 
الرطبة يعد أرضا ذات طابع غابي بشرط أف ال يككف ممتد دكف عرض ألنو في ىذه الحاؿ 

. 84/12يسمى تككينات غابية أخرل حسب تعبير القانكف 
أما المعيار الثاني فيك المعتمد عمى األسباب اإليككلكجية كاالقتصادية لتصنيؼ أرضا 
ما يستحسف أف تقاـ بيا غابة فمف الناحية اإليككلكجية مثبل تعد األراضي الشمالية المحاذية 
لصحراء مف المستحسف إقامة غابة بيا بدافع محاربة التصحر كزحؼ الرماؿ كىذا ما دفع 

كذلؾ في المناطؽ التي تمتاز بانجراؼ . الدكلة الجزائرية إلى إنشاء ما يسمى بالسد األخضر
التربة فمف الناحية اإليككلكجية يستحسف إقامة غابة بيذه المناطؽ محافظة عمى صبلبة 

. التربة كمحاربة لبلنجراؼ
أما مف الناحية االقتصادية فبل يخفى عمى أحد ما لمغابة مف دكر ىاـ في ىذا المجاؿ 
ثرائيا إلى غابة حقيقية كبالتالي  ذلؾ أف األراضي ذات الطابع الغابي ستتحكؿ بعد تنميتيا كا 
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ف في  سيككف لو دكر اقتصادم ىاـ إف في إنتاج الخشب كما لو مف أىمية في حياة البشر كا 
إنتاج الشجيرات الحرجية المستخدمة في غذاء اإلنساف كأعبلؼ الحيكاف كفي صناعة الدباغة 
كالفميف كال ننسى الصناعة الدكائية كالصيدالنية مف منتكج الغابة فاألشجار الحرجية ليا أىمية 
اقتصادية خاصة باعتبارىا مصدر لممكارد األكلية فالنمك االقتصادم رىيف التدابير العقبلنية 
لممكارد الطبيعية كمنيا الغابات فيناؾ حكالي مميار نسمة في العالـ يستمدكف قكتيـ اليكمي 

. 1مف استغبلليـ لمكارد الغابات
يدخؿ في مسمى األراضي ذات الكجية الغابية عدة تككينات، فكؿ أراضي نتجت عف 

تدىكر الغابة بسبب القطع أك الحريؽ أك الرعي تسمى أرض ذات كجية غابية كذلؾ 
األراضي التي ألسباب بيئكية كاقتصادية يستحسف إقامة غابة بيا، كما أف القمـ الجبمية 
الغابية تدخؿ في مسمى األراضي ذات الكجية الغابية ككذلؾ التككينات المخشكشبة أك 

. الضركرية لحماية المناطؽ الساحمية
كالفكرة الرئيسية المستخمصة مف كؿ ىذه العناصر ىي أف األراضي ذات الكجية 

الغابية فضاء عقارم يقع بيف غابتيف، غابة كانت قائمة كتدىكرت كغابة مستقبمية تؤكؿ إلييا 
عادة إحيائيا مف جديد حتى تحقؽ المعايير المتطمبة  ىذه الفضاءات بعد تأىيميا كتثميرىا كا 

. في تحديد الغابة
 

:  Autre formations forestièresالتككينات الغابية األخرل. ثانيا
 مف 13 ك11 ك07كؿ مف المادة " التككينات الغابية األخرل"نص عمى ىذا النكع 

يقصد بالتككينات الغابية األخرل كؿ " بالتالي 11 حيث عرفتيا المادة 84/12القانكف 
النباتات عمى شكؿ أشجار مككنة لتجمعات أشجار كشرائط كمصدات لمرياح كحكاجز ميما 

أكؿ مبلحظة تسجؿ عمى ىذا التعريؼ استخدامو لمصطمح النباتات عمى شكؿ " كانت حالتيا
أشجار كمف المعمـك أف كؿ ما ينبت مف األرض يعد نبات كاألشجار تنبت فيي بالضركرة 

                                                 
1
 109، ص2012، 1قانكف البيئة، مطابع النجاح، الدار البيضاء، المغرب، ط:  اليادم مقداد 
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نبات كال داعي ليذا التكرار مع الحشك كما استخدـ مصطمح األشجار المككنة لتجمعات 
. أشجار كىذا فيو كذلؾ تكرار ال طائؿ منو

يقصد بالتككينات الغابية األخرل "كاف األكلى أف يككف التعريؼ عمى النحك التالي 
". كؿ تجمع لؤلشجار عمى شكؿ شرائط كمصدات لمرياح كحكاجز ميما كانت حالتيا

 ىك أف الخاصية البارزة 11كثاني مبلحظة نسجميا عمى التعريؼ الكارد في المادة 
 فيي 1في التككينات الغابية األخرل أنيا مساحات تمتد طكال دكف أف يككف ليا عرض مميز

امتداد شجرم طكلي ال يتميز بعرض ذك قيمة كيستشؼ ىذا مف لفظة شرائط فعادة الشريط 
يمتد طكال ببل عرض مميز كقد يككف في شكؿ مصدات لمرياح في مداخؿ المدف كالقرل كقد 

. تككف في شكؿ حكاجز مانعة لمغبار كالضجيج
كنبلحظ ثالثا أف المشرع أدخؿ في مسمى التككينات الغابية األخرل الشجرة بغض 

النظر عف حالتيا سكاء كانت في حالة نضج أك غيره كبيرة أك صغيرة كالذم يعني أف تككف 
. شجرة

إذف فالخصائص التي تتميز بيا التككينات الغابية األخرل ىي ككنيا شرائط تمتد 
 .طكال دكف عرض ميـ كما كأنيا تحكم أشجار بغض النظر عف حالتيا

 
: أصناؼ العقار الغابي في التشريع الجزائرم. الفرع الثاني

 41جاء ذكر التصنيؼ الغابي في الفصؿ الثاني مف الباب الثالث ابتداء مف المكاد 
. 84/12 مف القانكف 43حتى المادة 

 الغابات بناء عمى إمكانياتيا كمدل االحتياج ليا اجتماعيا 41إذ صنفت المادة 
تصنؼ الغابات بناء عمى : "كاقتصاديا سكاء مف الناحية الكطنية أك المحمية، فجاء فييا

ثـ عددت ..." إمكانياتيا كعمى االحتياجات االجتماعية كاالقتصادية الكطنية كالمحمية كالتالي
الفقرات األكلى كالثانية كالثالثة أصناؼ الغابات فجاء في الصنؼ األكؿ غابات ذات المردكد 

                                                 
1
محاضرات ألقيت عمى طمبة الماجستير ، الفرع العقارم تخصص مادة الغابات، جامعة البميدة، :  نصر الديف ىنكني 

2003 .
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الكافر أك غابات االستغبلؿ ثـ جاء في الصنؼ الثاني غابات الحماية التي تقـك بدكر حماية 
األراضي كالمنشآت األساسية كحماية اإلنجازات العمكمية مف االنجراؼ بشتى أنكاعو كضـ 
الصنؼ الثالث تككينات غابية أخرل بالنظر إلى طبيعتيا كندرة نباتاتيا أك بدافع جماليا 
الطبيعي كتمؾ التي أنشأت ألجؿ أغراض البحث العممي أك تمؾ المتعمقة بمرفؽ الدفاع 

. الكطني
 ىي 84/12 مف قانكف 41فأصناؼ الغابات في التشريع الجزائرم حسب نص المادة 

التككينات الغابية األخرل، بالنظر إلى الجانب الجمالي - غابات الحماية- غابات االستغبلؿ
. فييا أك بالنظر إلى نفاسة نباتاتيا كندرتيا أك بالنظر إلى غايتيا العممية كالدفاعية

 
: غابات االستغالؿ. أكال

ىي تمؾ الغابات ذات المردكد الكافر حيث تككف بيا أعداد ىائمة مف األشجار كباقي 
منتكجات الغابة إذ ال تقتصر عمى األشجار فقط بؿ تتعداىا إلى نباتات كأعشاب يمكف أف 

الشمرة   (Le romarin)إكميؿ الجبؿ  (L’armoise) مثؿ الشيح 1تستخدـ طبيا أك صناعيا
(Fenouil douse)  الببلدكر(Belladre)  الدفيمة(المزاز( )Daphné)  الزعتر(Orégant) 

فضبل عف الكميات  (Cresson)حب الرشا  (Laurier rose)فميك  (Camomille)البابكنج 
 التي تحتكييا األشجار كالمستخدمة في العبلج Les huiles essentiellesاليائمة مف الزيكت

 باإلضافة إلى مادة الحمفاء 2كالصناعات الدكائية كالكيماكية كحتى في تركيبة العطكر
كتنكعات استخداميا الصناعي كتجدر اإلشارة أف المككنات األساسية لمغابات الجزائرية تبعا 

: لنكعية األشجار تتشكؿ حسب التالي
 ىكتار مف المساحة الغابية في 880.000أشجار الصنكبر الحمبي كتغطي حكالي - 
. الجزائر

                                                 
1
، مجمة عالـ المعرفة الصادرة عف المجمس الكطني الثقافي :  رياض رمضاف العممي  الدكاء مف فجر التاريخ إلى اليـك

. 161، ص1988، جانفي 121كالفني كاألدبي، الككيت، عدد 
2
 Lucien Leclerc : Histoire de la médecine arabe, Réédite par le ministre des affaires islamique 

royaume du Maroc, 1980, p9. 
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 ىكتار مف المساحة الغابية في 230.000أشجار بمكط الفميف كتغطي حكالي - 
. ببلدنا

.  ىكتار مف المساحة الغابية48.000بمكط الزاف كاألفراس تغطي حكالي - 
.  ىكتار43.000الكاليتكس كيغطي حكالي - 
.  ىكتار12.580االلبمكط األخضر يغطي حكالي - 
.  ىكتار23.000الصنكبر البحرم يغطي حكالي - 
.  ىكتار17.940األرز كيغطي - 
.  ىكتار17.940العرعار يغطي حكالي - 

 ككذلؾ أشجار 1 ىكتار107.640باإلضافة إلى أشجار العصفية التي تغطي حكالي 
. 2 ألؼ ىكتار كالمكز كغيره مف باقي األنكاع220البمكط 

كتككف الكظيفة األساسية ليذه األنكاع مف الغابات في التشريع الجزائر اإلمداد 
بمنتجاتيا سكاء مف الخشب أك مف باقي منتكجات الغابة فكما سبؽ ذكره، فالغابة ليست 
أشجار فقط بؿ تتضمف أيضا نباتات مثؿ الطحالب كاألزىار البرية كالشجيرات كغيرىا 

باإلضافة إلى أنكاع عديدة مف الطيكر كالحشرات كالحيكانات كآالؼ بمى مبلييف اإلحياء 
كغابات االستغبلؿ في التشريع الجزائرم تستغؿ كفؽ ما نص عميو القانكف . الدقيقة المجيرية

 يتضمف 1989 سبتمبر سنة 05 مؤرخ في 89/170 ككذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ 84/12
المكافقة عمى الترتيبات اإلدارية العامة كالشركط التقنية إلعداد دفتر الشركط المتعمقة 

باستغبلؿ الغابات كبيع الحطب المقطكع منيا كمنتكجاتو، كىذا ما نتعرض لو بالتفصيؿ في 
 19 المؤرخ في 06/368طرؽ استغبلؿ الغابة في المباحث القادمة، كذلؾ المرسـك رقـ 

                                                 
1
النظاـ القانكني لؤلمبلؾ الغابية في الجزائر، نصكص تشريعية كتنظيمية، طبعة شركة دار األمة، :  مكسى بكدىاف 

. 14، ص2012الجزائر، 
2
الفحـ النباتي كىك خشب محركؽ جزئيا كيعد في أفراف خاصة، الصمكغ كيستعمؿ في :  تتنكع منتكجات األشجار فقد تككف 

لصؽ الكرؽ كشجرتو تسمى شجرة الصمغ العربي تنمك في منطقة الشرؽ األكسط كقد يجمع مف أشجار الصنكبر، المطاط 
. الخ...كىك مادة ليفية بيضاء المكف كتؤخذ مف األشجار بكاسطة شؽ سطحي في جذع الشجرة، القطراف
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 يحدد النظاـ القانكني لرخصة استغبلؿ غابات االستجماـ ككذا شركط 2006أكتكبر سنة 
. ككيفيات منحيا

:  غابات الحماية.ثانيا
 84/12 مف القانكف 41نص عمى ىذا الصنؼ مف الغابات الفقرة الثانية مف المادة 

غابات الحماية التي تتمثؿ ميمتيا الرئيسية في حماية األراضي كالمنشآت : "التي جاء فييا
...". األساسية كاالنجازات العمكمية مف االنجراؼ بمختمؼ أنكاعو

 كحسب تعبير المادة فإف الميمة الرئيسية 41كالمستخمص مف ىذه الفقرة مف المادة 
فالميمة األساسية إذا ىي  (Le rôle protecteur)ليذا النكع مف الغابات ىك دكر الحماية 

حماية األراضي كالمنشآت األساسية مف االنجراؼ بمختمؼ أنكاعو، فقد يككف االنجراؼ 
 تكمف 1 إذ حسب المختصيف L’érosion hydriqueبسبب االنحدار كقد يككف انجراؼ مائي

 مميكف ىكتار مف مساحة 200األخطار المحدقة بالغطاء النباتي في الجزائر بككف حكالي 
 مميكف ىكتار متضررة كميددة بظاىرة التصحر السيما 20الجزائر تغطييا الصحراء ك

 مميكف ىكتار متضررة باالنجراؼ المائي 12 كحكالي Milieux steppiquesاألكساط السيبية
ىذا كالمنشآت المعنية بإقامة غابات الحماية بيا ىي تمؾ المنشآت اإلستراتيجية اليامة مثؿ 

 فطبيعتيا ككظيفتيا ككنيا تحكم مساحات ىائمة مف المياه فيي قد تككف عرضة 2السدكد
لبلنجراؼ لذلؾ يستحسف إقامة غابات الحماية عمى ضفاؼ السدكد كبالقرب منيا حماية ليا 

مف خطر االنجراؼ الذم قد يؤدم إلى الكارثة بتصدع جسـ السد كذلؾ قد تقاـ غابات 
الحماية في محيطات المصانع الكبرل كالمستشفيات كحتى األحياء السكنية كالتجمعات 

.  السكنية الكبرل حماية ليا مف خطر االنجراؼ
كنشير أف المشرع الجزائرم حصر الكظيفة الكحيدة لغابات الحماية في دفع خطر 
االنجراؼ فقط في حيف تككف دكاعي إنشاء غابات الحماية في بعض البمداف كفرنسا مثبل 

                                                 
1
مقاؿ بعنكاف النظاـ القانكني لؤلراضي ذات الطابع الغابي في التشريع الجزائرم، المجمة الجزائرية :  نصر الديف ىنكني 

. 198، ص2012، مارس 01الصادرة عف كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، العدد 
2
. 2014 مثؿ عممية تشجير سد بككرداف بتيبازة التي أشرؼ عمييا كزير الفبلحة عبد الكىاب نكرم سنة ؤ 
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 Lagardeلمطمب بيكلكجي بيئي أك بدافع اجتماعي فحسب األستاذ القرد
  تتكسع دكاعي 1

إنشاء غابات الحماية إلى كظيفة تثبيت التربة بالجباؿ كالمنحدرات كقد تككف بدافع صد 
 كما قد تككف بغرض محاربة االنجراؼ كتثبيت Les avalanches de neigeاالنزالقات الثمجية

الرماؿ كقد تككف بدافع إيككلكجي بإقامة غابات الحماية في أطراؼ التجمعات السكانية لتنقية 
الجك كجعؿ حياة السكاف أفضؿ فغابات الحماية في التشريع الجزائرم يقتصر دكرىا في 
حماية المنشآت كاألراضي فيي ليست مكجية لئلنتاج فيي غابات تقاـ لغرض آخر غير 

 مف 43عناصر أخرل كقد مكنتيا المادة تحمي االستيبلؾ كييكجب القانكف حمايتيا ككنيا 
 مف قكاعد خاصة تتعمؽ بحمايتيا كطرؽ تسييرىا في إطار مخطط التييئة 84/12قانكف 

تستفيد غابات الحماية أك الغابات ذات التخصيص المعيف " ما يمي 43حيث جاء في المادة 
". مف قكاعد خاصة تتعمؽ بحمايتيا كتسييرىا في إطار مخطط التييئة

إذف فغابات الحماية تخضع لنظاـ حماية كتسيير خاص ليذا النظاـ يعد في إطار 
37مخطط التييئة الذم يقره الكزير المكمؼ بالغابات حسب نص المادة 

 مف القانكف 2
 مف 38 بعد استشارة المجمكعات المحمية المعنية كيحتكم ىذا المخطط حسب المادة 84/12

 عمى الدراسات الخاصة بالتسيير كاالستغبلؿ كالحماية التي تيدؼ إلى 84/12القانكف رقـ 
. حماية الغابة كتنميتيا اقتصاديا كاجتماعيا

كحسب المديرية العامة لمغابات فإف الغابات الجزائرية تقسـ إلى غابات اإلنتاج 
 Un rôle de ىكتار كغابات أخرل تمعب دكر الحماية1.249.000بمساحة تقدر بػ

protection ىكتار كصنفي الغابات يشكؿ مساحة إجمالية تقدر 219.000 كتقدر مساحتيا بػ 
 كرغـ أف المشرع الجزائرم ذكر دكاعي كأسباب إنشاء غابات الحماية إال 3 مميكف ىكتار3.9بػ

أنو لـ ينص عمى إجراءات تصنيؼ ىذا النكع مف الغابات عكس التشريع الفرنسي الذم 

                                                 
1
 Lagarde. j :la foret et le droit ,Edition  la baule ,paris,1997, p62. 

2
تخضع الغابات لمخطط تييئة يقره الكزير المكمؼ بالغابات بعد استشارة " عمى 84/12 مف القانكف 37 تنص المادة  

...". المجمكعات المحمية طبقا لمسياسة الكطنية لمتييئة العمرانية
3
 Brochure : Le sous-secteur des forêts, Contexte général, D.G.F, Ministère de l’agriculture, Année 

2000, p1. 
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يصنؼ ىذا النكع مف الغابات بمكجب مرسـك كتتبع فيو نفس اإلجراءات المعمكؿ بيا في 
. 1عممية نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة كيككف كؿ ذلؾ بإشراؼ الكالي المختص

كنعتقد أف غابات الحماية في الجزائر تصنؼ عمى أساس كظيفتيا فكمما كجدت غابة 
فيي غابة حماية كتصنؼ  (حماية المنشآت كاألراضي مف االنجراؼ)تؤدم كظيفة الحماية 

عمى أساس كظيفتيا كغرضيا الذم أنشئت ألجمو ىذه الغابة، لكف الفصؿ الثاني مف الباب 
كجاءت المادة " حماية األراضي مف االنجراؼ" جاء تحت عنكاف 84/12الرابع مف قانكف 

 تنص عمى ما يسمى بمساحات المنفعة العامة التي تنشأ بيدؼ الحماية مف االنجراؼ 53
فيؿ مساحات المنفعة العامة  (لحماية النباتات كاألراضي مف االنجراؼ)بطريقة مستعجمة 

ىي نفسيا غابات الحماية لككف غرض كىدؼ اإلنشاء كاحد، أما أف مساحات المنفعة العامة 
مساحات المنفعة )ىي أحد صكر غابات الحماية السيما كأف المشرع خص ىذه المناطؽ 

أنيا تنشأ بمكجب مرسـك يتخذ بناء عمى تقرير مف الكزير المكمؼ بالغابات كالكزراء  (العامة
 مف القانكف  53المعنييف بعد استشارة الجماعات المحمية المعنية كما تنص عميو المادة 

 كيتضمف ىذا المرسـك حدكد كمساحة األراضي المعنية كقائمة األشغاؿ كالكسائؿ 84/12
.  مف نفس القانكف54المستعممة حسب نص المادة 

:  التككينات الغابية األخرل.ثالثا
 ىك الغابات 84/12 مف قانكف 41الصنؼ الثالث المذككر في نص المادة 

: كالتككينات الغابية األخرل كيحكم ىذا الصنؼ أربع أنكاع مف الغابات ىي
. الغابات النادرة كذات الجماؿ الطبيعي- 
. غابات التسمية كالراحة في الكسط الطبيعي- 
. غابات البحث العممي كالتعميـ- 
 .2غابات الدفاع الكطني- 

                                                 
1
. 97الكسائؿ القانكنية كالمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، مرجع سابؽ، ص:  نصر الديف ىنكني 

2
الغابات كالتككينات الغابية األخرل المخصصة أساسا لحماية الغابات النادرة "...  في فقرتيا الثالثة عمى 41 نصت المادة  

". كذات الجماؿ الطبيعي أك غابات التسمية كالراحة في الكسط الطبيعي أك لمبحث العممي كالتعميـ كالدفاع الكطني
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: الغابات النادرة كذات الجماؿ الطبيعي- 1
الغابات النادرة ىي تمؾ النكع مف الغابات التي تحكم أنكاع مف األشجار نادرة الكجكد 

أك تحكم نباتات كأزىار ذات خصائص مميزة نادرة الكجكد كىذا معناه أنيا بحاجة إلى 
.  الحماية كالحفاظ عمييا

ككمثاؿ عف ذلؾ شجرة األركاف التي تعد مف األنكاع الغابية النادرة كالتي تتكاجد عمى 
مستكل كالية تندكؼ، ىذه الشجرة التي  تعد زيكتيا مف أىـ الزيكت المستخدمة في التراكيب 
الصيدالنية كنظرا لنذرتيا كقيمتيا االقتصادية يستكجب المحافظة عمييا كحمايتيا مف االندثار 

كاالنقراض كىذا ما سعت لو محافظة الغابات عمى مستكل كالية تندكؼ إذ باشرت بحممة 
رشاد في األكساط الفبلحية كمربي المكاشي لمتحسيس بأىمية الحفاظ عمى األنكاع  تكعية كا 
الغابية النادرة كبالخصكص شجرة األركاف الميددة باالنقراض كما أف المحافظة الغابية في 

عادة تشجير  ىذه المنطقة قامت ببعض المحاكالت قصد المحافظة عمى ىذه الشجرة بغرس كا 
. 1فسائؿ مف نكع األركاف قصد ديمكمتيا كحمايتيا مف الزكاؿ

كعمكما كككف الجزائر تمتاز بشساعة المساحة كتعدد األنظمة المناخية كتكفر ثركات 
طبيعية ىامة كمتنكعة فزيادة  عف الغابات العادية ىناؾ الغابات المحمية التي تسرم عمييا 

 كما كردت في 84/12أحكاـ قانكنية مغايرة ىذه األحكاـ التي جاءت مبعثرة في القانكف رقـ
83/03نصكص أخرل مثؿ القانكف رقـ 

 المتضمف قانكف 1983 فيفرم 05 المؤرخ في 2

                                                 
1
.  2014 أفريؿ 23 بتاريخ  .www.ops.dz/org خبر أكردتو ككالة األنباء الجزائرية في مكقعيا عمى االنترنت 

 المتعمؽ بالمحافظة عمى غابات 1925 في المممكة المغربية الشقيقة شجرة األركاف محمية قانكنيا باألمر الصادر سنة 
األركاف كالمبلحظ أف المشرع المغربي احتفظ بالتشريعات الصادرة إباف فترة االستعمار الفرنسي كىـ يعبركف عف ذلؾ في 

الغابة كمالية الجماعات : أنظر عبد المجيد أسعد. كتبيـ بمرحمة الحماية، كاكتفى المشرع ببعض التعديبلت البسيطة فقط
المحمية القركية بالمغرب، كتاب جماعي صادر عف الجمعية المغربية لقانكف البيئة، نشر دار إفريقيا الشرؽ، المغرب، 

. 8، ص1989
2
ر عدد . يتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج2003 يكليك 19المؤرخ في / 03/10 جاء بعده القانكف رقـ  

 1996 لسنة  PNAE الذم ألغاه ، في إطار عرض حالة البيئة أشار المخطط الكطني لؤلعماؿ مف أجؿ البيئة43/2003
 نكع مف 640منو تضاؤؿ الثركة الحيكانية كالنباتية إذ تـ إعبلف  (05)إلى مؤشر تدىكر خطير إذ جاء في البند الخامس 

:=                                      أنظر.النباتات في طريؽ االنقراض

http://www.ops.dz/org
http://www.ops.dz/org
http://www.ops.dz/org


      النظام القانوني للعقار الغابي الجزائري                                            :            ثانيالفصل ال

 

 

86 

حماية البيئة كحسب ىذه األحكاـ فإف الغابات المحمية تشكؿ عدة فضاءات غابية ليا 
تسميات كمكاصفات كأىداؼ مختمفة كتتجسد في فئتيف حسب القانكف الجزائرم ىما 

المساحات المحمية كالفضاءات الغابية لمحماية كىذا النكع مف الغابات ليس جديدا في اإلقميـ 
 حيث أنشأت 1921 فيفرم 17الجزائرم بؿ ظير إباف االستعمار بمكجب القرار الصادر في 

مكاف ما بيف حظائر كطنية  (13) حكالي ثبلثة عشر 1931 ك1923في الفترة ما بيف 
 1كمحميات طبيعية بغرض السياحة كالصيد كالفندقة كالتخييـ ككذلؾ بعض األنشطة العممية

بعد االستقبلؿ بقي ىذا الجانب يعاني مف الفراغ التشريعي فالدكلة الفتية لـ تعير أم اىتماـ 
 67/281لممساحات المحمية كال لمغابات النادرة ككؿ ما في األمر أنيا أصدرت األمر رقـ 

 متعمؽ بالحفريات كحماية المكاقع األثرية التاريخية كالطبيعية إذ 20/12/1967المؤرخ في 
 مف األمر 77اعتبر التراث الطبيعي الكطني ممؾ لمدكلة كتحت حمايتيا بمكجب المادة 

 الذم ألغي بدكره بالقانكف 83/03المذككر كألغي ىذا األمر بصدكر قانكف حماية البيئة رقـ 
 يتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 19/07/2003 المؤرخ في 03/10رقـ 

.  منو عمى الدكلة حماية الطبيعة كالسبلالت الحيكانية كالنباتية11كالذم أكجبت المادة 
كبما أننا بصدد الحديث عف الغابات النادرة كالغابات ذات الجماؿ الطبيعي كىي التي 

 29 حيث عرفيا في المادة 2 مصطمح المجاالت المحمية03/10يطمؽ عمييا القانكف رقـ 
تعتبر مجاالت محمية كفؽ ىذا القانكف المناطؽ الخاضعة إلى أنظمة خاصة "منو بالتالي 

لحماية المكاضع كاألراضي كالنبات كالحيكاف كاألنظمة البيئية كبصفة عامة تمؾ المتعمقة 
 مف نفس القانكف أنكاع المحميات أك المجاالت المحمية 31ثـ عددت المادة ". بحماية البيئة

الخ، كما جاء في مكاد القانكف رقـ ...فذكرت المحمية الطبيعية التامة كالحدائؽ الكطنية
 يتعمؽ بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة 2011 فبراير 17 مؤرخ في 11/02

ييدؼ ىذا القانكف إلى تصنيؼ المجاالت "حيث نص في المادة األكلى منو عمى ما يمي 

                                                                                                                                                         

=Revue de collectivités locales n°23 1997 publication périodique du ministère de l’intérieur, L’Algérie 

97, indicateurs Alarmants, p108. 
1
. 88الكسائؿ القانكنية كالمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، مرجع سابؽ، ص:  نصر الديف ىنكني 

2
 67/281 كعبر عنيا في األمر 03/10 عبر المشرع عف مصطمح المحميات الطبيعية بالمجاالت المحمية في القانكف  

.  بالحظائر الكطنية كالمحميات الطبيعية84/12باآلثار الطبيعية كعبر عنيا في القانكف 
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المحمية كتحديد كيفيات تسييرىا كحمايتيا في إطار التنمية المستدامة كفقا لممبادئ كاألسس 
". التشريعية المعمكؿ بيا في مجاؿ حماية البيئة

حيث صنؼ ىذا القانكف المجاالت المحمية عمى أساس الكاقع اإليككلكجي سكاء 
كانت محمية لمحيكاف أك لمنبات أك ألنظمة بيئية برية أك بحرية أك ساحمية كما يعنينا ىي 
المحميات النباتية ككننا بصدد مكضكع الغابات حيث أنشئت الجزائر عدة محميات طبيعية 

. منيا حظيرة ثنية الحد الغنية بغابات شجرة األرز، حظيرة جرجرة كحظيرة القالة
أما الغابات الطبيعية فيي تمؾ الغابات الناتجة عف العكامؿ الطبيعية إما بصكرة كاممة 

ما بصكرة شبو كاممة فيي تكجد كتنشأ دكف تدخؿ اإلنساف الذم قد يقتصر تدخمو بشكؿ  كا 
جزئي في تنمية البذكر الصادرة عف األشجار كاختيار األصناؼ المبلئمة لكؿ تربة عمى أف 
تككف سميمة مف األمراض كقد يككف تدخؿ اإلنساف بالتقميـ كالتنمية كالعناية كؿ ذلؾ محترما 
لقكانيف الطبيعة، فالغابات ذات الجماؿ الطبيعي غابات عذراء بقت عمى عذريتيا لـ تتدخؿ 

: فييا يد اإلنساف بؿ بقت كما أبدعيا خالقيا فيك الذم أحسف كؿ شيء خمقو قاؿ تعالى
 ًفَ ْ يَ ُنِر ااِنَناُن  َِل   ََ اِمِه  أَن َّما َ بَْب َ ا الَماَا َ باِّم  ُثمَّم َ  َ ْ َ ا األَْرَ  َ   اِّم  فَ  َْنبَْت َ ا ِفيَها َحباِّم  َوِع َبا 

َوألَْنَ اِمُكمْ  وَأَ اِّم  َمتَ اعاً لَّمُكمْ  َوَنْ  ً   وََحَ اِاَ  ُغْ باً  َوفَ اِكَه ً  َو َْ باً  َو َْيُتوناً 
1 .

وَأَنبَْت َ ا ِفيَها ِمن ُكلِّ  َْوٍج َ ِهيٍج   وَأَْل َْي َ ا ِفيَها رَوَاِايَ  األَْرَ  َمَ ْدنَ اَهاك: كقاؿ سبحانو
وََحبَّم الَحِصيِ    َوِ ْكرَ  ِلُكلِّ َعْبٍ  مُّم ِيٍب  َوَن َّمْل َ ا ِمَن النَّمَماِا َماًا مُّمبَ ارَكاً فَ  َْنبَْت َ ا  ِِه َ   َّماتٍ  تَْبِصرَةً 

ٍكجو بىًييجو : فمننظر إلى قكلو تعالى. 2ده وَال َّمْ لَ  َ اِا  َاٍت لَّمَها  َ ْ ٌع نَّمِ ي  أم نبات يبيج ًمف كيؿِّ زى
 فالنفس جبمت عمى محبة األشياء 3النفس كيرحيا كيدخؿ عمييا اطمئنانا كارتياحا كسكينة
بداعا   .الميٍبدعىة كالرائعة كمف أحسف مف اهلل صنعة كا 

 
                                                 

1
. 32-24 سكرة عبس، اآليات  

2
. 10-7 سكرة ؽ، اآليات  

3
. 78، ص 9 قاؿ بف محارب القمي في شعر لو في كتاب محاضرات األدباء، مجمد  

        تأمػؿ في ربيع األرض كانظر         إلى آثػار ما صنػع المميػؾ 
         عيكف مػف لجػيف شاخصات  كأف حدائقيا الذىػب السبيؾ 
   عمى قضب الزبرجد شاىدات      بأف اهلل ليػس لػو شػريػؾ 
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: غابات التسمية كالراحة في الكسط الطبيعي- 2
 في فقراتيا الثالثة كأىـ 84/12 مف قانكف 41نص عمى ىذه الفئة مف الغابات المادة 

 2006 أكتكبر 19 مؤرخ في 06/368مرسـك تناكؿ ىذه الفئة ىك المرسـك التنفيذم رقـ 
يحدد النظاـ القانكني لرخصة استغبلؿ غابات االستجماـ ككذا شركط ككيفيات منحيا إذ 
عرفت غابات التسمية كالراحة في المادة الثانية مف ىذا المرسـك كالذم استخدـ مصطمح 

يقصد بغابة االستجماـ في مفيـك ىذا المرسـك كؿ غابة أك جزء "غابات االستجماـ بالتالي 
منيا أك أية تشكيمة غابية طبيعية كانت أك مشجرة مييأة أك ستييأ تابعة لؤلمبلؾ الغابية 

". الكطنية كمخصصة لبلستجماـ كالراحة كالتسمية كالسياحة البيئية
فحسب المادة غابة االستجماـ ىي كؿ غابة ميما كانت طبيعتيا ككيفية نشؤىا إما 

ما تككف اصطناعية تدخؿ  طبيعيا كىي التي تناكلناىا سابقا كالتي ال يد لئلنساف في نشؤىا كا 
اإلنساف في تككينيا كقد عرفيا المشرع كفؽ أكصافيا كغرضيا فكؿ غابة مخصصة 

لبلستجماـ أكجب المشرع أف تييئ ليذا الغرض إما مف طرؼ الدكلة أك مف طرؼ المستفيد 
. 1مف رخصة االستغبلؿ

 2أما غايتيا أك كظيفتيا فيي حسب المادة االستجماـ كالراحة كالتسمية كالسياحة البيئية
ككؿ ىذه الغابات تصب في صالح متعة كرفاىية ركاد الغابات كزكارىا كتمكينيـ مف قضاء 

أكقات ممتعة كطيبة في ىذه األكساط التي حدد المشرع أف تككف تابعة لؤلمبلؾ الغابية 
الكطنية فقد يخص جزء مف غابة كطنية ما لتييأ حتى تككف غابة استجماـ كراحة حسب 

 كيجب أف يحدد محيط الجزء المخصص لبلستجماـ 84/12 مف القانكف 90نص المادة 
تتضمف رخصة استغبلؿ " ما يمي 06/368 مف المرسـك التنفيذم 05حيث جاء في المادة 

كنشير أف رخصة استغبلؿ " غابات االستجماـ تحديد المحيط مكضكع رخصة االستجماـ

                                                 
1
 مف ىذا المرسـك جعمت مف رخصة 03 كما أف المادة 06/368 مف المرسـك التنفيذم 13 ك12 ك11 أنظر المادة  

. االستغبلؿ عقد إدارم
2
 مناطؽ التكسع السياحي مف مجاؿ االستفادة مف رخصة استغبلؿ 06/368 مف المرسـك التنفيذم 24 أبعدت المادة  

إف منح رخصة االستغبلؿ حسب الكيفيات المحددة في ىذا المرسـك ال يخص إال "غابات االستجماـ، جاء في المادة 
" الغابات التي ال تدخؿ ضمف مناطؽ التكسع السياحي
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 مف المرسـك 16غابات االستجماـ تمنح بناء عمى طمب المعني حسب نص المادة 
يجب عمى كؿ شخص طبيعي أك معنكم يرغب في " التي تنص عمى 06/368التنفيذم 

الحصكؿ عمى رخصة االستغبلؿ غابة االستجماـ أف يقدـ طمبا بذلؾ إلى اإلدارة المكمفة 
 ...".بالغابات المختصة إقميميا

 أف 04كالمعنى حسب النص قد يككف شخص طبيعي أك معنكم خاص كتمنع المادة 
يككف مكضكع استغبلؿ غابة االستجماـ بمكجب صفقة فالكسيمة الكحيدة التي يستطيع 

الشخص الراغب في استغبلؿ غابات االستجماـ تقديـ طمب لمجيات المعنية التي تحيؿ 
 06/386 مف المرسـك 17الممؼ عمى لجنة كالئية تنشأ ليذا الغرض حسب نص المادة 

 كتككف قابمة لبلنتقاؿ إلى 06 سنة حسب المادة 20كمدة االستغبلؿ قد تمتد إلى مدة أقصاىا 
الكرثة في حالة كفاة المستفيد قبؿ انقضاء المدة المقررة بطمب منيـ، كعمى المستفيد تكقيع 

 06/386دفتر شركط نمكذجي معد لذلؾ مرفؽ بالمرسـك 
: غابات البحث العممي كالتعميـ- 3

لقد أصبحت مسألة صيانة كحماية المكارد الطبيعية مف خطر االستنزاؼ كالتدىكر 
كاالنقراض مف القضايا البيئية اليامة كالضركرية الممحة في عالـ تزداد فيو المشاكؿ البيئية 
بفعؿ النشاط اإلنساني كبما أف الغابة تمتاز بتنكع بيكلكجي غني فالغابة ليست تجمع شجرم 
فحسب بؿ تظـ مجمكعات مف الكحدات اإلحيائية، سكاء كانت نباتية أك حيكانية كعطفا عمى 
ما قررنو سابقا في فكائد الغابة كمكانتيا فإف المجتمع البشرم حرم بو أف يحافظ عمى ىذا 

الكائف لذلؾ عمدت الدكؿ إلى االستفادة مف البحث العممي في المجاؿ الغابي فقامت بإنشاء 
.  1المعاىد كالكميات كالمراكز العممية التي تعنى بما يسمى عمـ الغابات

                                                 
1
ييتـ باإلدارة السميمة لمغابات لضماف  حصكؿ األجياؿ القادمة عمى منتكجاتيا كينقسـ عمـ الغابات إلى عمـ  عمـ الغابات  

عمـ تنمية الغابات كعمـ حماية الغابات ككقايتيا، عمـ تكنكلكجيا األخشاب، قياسات الغابات، إدارة الغابات كاقتصاديات 
. الغابات
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 فإف دكف إيفميف أكؿ مف كضع كتابا في عمـ 1كحسب األستاذ لطفي إبراىيـ الجيني
ـ يتناكؿ مجاؿ تنمية األشجار كالغابات بعد أف فكضتو الجمعية الممكية 1662الغابات سنة 

في فترة خمك العرش كالحرب األىمية اإلنجميزية التي نتجت عنيا أزمة في مصادر الخشب 
عف التاريخ الطبيعي كفي العصر الحديث كبفعؿ " بمني"كقد استعاف إيفميف في أبحاثو بكتاب 

اكتشاؼ  قارة )الحاجيات الكبرل ألكربا مف مادة الخشب كاغتناما لبلستكشافات البحرية 
كبعد كصكلو إلى قارة أمريكا بعد عاـ إلى تحميؿ " مام فمكر"عمد الرحالة اإلنجميزم  (أمريكا

إلى إنجمترا محممة  بأفضؿ أنكاع الخشب ككاف بداية آلالؼ السفف " فرتيشف"سفينة أسميا 
 1847حيث كاف الخشب المادة كالمصدر الرئيسي لمطاقة كالبناء كغيرىا في أكربا كفي عاـ 

نشر الخطاب الذم ألقاه عضك الككنغرس األمريكي جكرج بيركنز أماـ الجمعية الزراعية 
دارة أراضي الغابات حيث عمد إلى نشر  ككاف ىذا الخطاب سببا في تبني مكضكع صيانة كا 

 فكاف بمثابة أكؿ تحميؿ 1874الذم عدؿ الحقا في عاـ - لمارش-كتاب اإلنساف كالطبيعة 
بعنكاف الحياة في " ىنرم دافيد ثكرك"منظـ لتأثيرات البشر المدمر عمى البيئة ثـ جاء كتاب 

الغابة ثـ أنشأت الككالة الكطنية لمغابات كالتي عرفت فيما بعد بخدمات غابات الكاليات 
 إثر كفاة ماؾ كنمي قاـ 1901المتحدة األمريكية كبعد تكلي تيكدكر ركزفمت الرئاسة في سنة 

بإصبلحات تصب في فائدة الغابات حيث كانت مف أىداؼ إصبلحاتو المحافظة عمى 
ككاف سببا في " منتزىاتنا الكطنية"المعنكف بػ" جكف مكبر"الغابات كطبع في نفس السنة كتاب 

  2 مرة12انتشار الكعي بأىمية الغابات كدكرىا حيث أعيد طبع ىذا الكتاب 
أما في أكربا فكانت ألمانيا رائدة في ىذا المجاؿ حيث أنشئت مدارس كمعاىد كثيرة 

 أما فرنسا مقارنة مع ألمانيا فقد كانت متخمفة في مجاؿ التعميـ الغابي 1807ابتداء مف سنة 
1824 سنة  Nancyإذ أسست أكؿ مدرسة بيا كىي نانسي

3. 

                                                 
1
مجمة الخميج العربي لمبحكث .مقاؿ بعنكاف تاريخ نشكء عمـ الغابات.  األستاذ لطفي إبراىيـ الجيني سعكدم الجنسية 

 72الى64 ص2008 لسنة 08العممية العدد 
 
 ابراىيـ الجيني مرجع سابؽ 2

.3
 Devese (M) : Histoire des forêts, Collection que-sais-je ? Presses Universitaires de France,(PUF), 

Paris, 1973, p83 
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في الجزائر كانت في البداية كبعد االستقبلؿ تمجأ إلى التككيف بالخارج ثـ أسست 
: مجمكعة  مف المعاىد العممية في المجاؿ الغابي

 المؤرخ في 71/256كالمعيد التكنكلكجي لمغابات الذم أنشئ بمكجب األمر رقـ 
 كىك مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تحت كصاية كزير الفبلحة يقع مقره 19/10/1971

الزراعة الغابية، تييئة الغابات، كحماية األرض : بمدينة باتنة ييدؼ إلى التككيف في الفركع
. كاستصبلحيا

، مركز 26/11/1983 مؤرخ في 83/701ثـ أنشئ مركز بمعباس بمكجب المرسـك 
 مؤرخ في نفس التاريخ كذلؾ أحدث مركز المسيمة 83/703جيجؿ بمكجب المرسـك رقـ 

 كما 83/702 بنفس التاريخ كذلؾ مركز المدية بمكجب المرسـك 83/704بمكجب المرسـك 
 متعمؽ بتنظيـ 26/11/1983 مؤرخ في 83/700 المرسـك 1983صدر في نفس السنة 

. مراكز تككيف األعكاف التقنييف المتخصصيف في الغابات كعمميا
 متعمؽ بصبلحيات المعيد 21/05/1970 مؤرخ في 70/31كجاء مف قبؿ األمر رقـ 

 إذ جاء في مادتو األكلى بإسناد ميمة البحث كالتجريب في  INRAالكطني لؤلبحاث الفبلحية
المجاؿ الغابي ليذا المعيد ككضع تحت تصرفو مجمكعة مف المحطات التجريبية ككذا 

 المؤرخ في 81/348المخابر ثـ أحدث المعيد الكطني لؤلبحاث الغابية بمكجب المرسـك 
 المتضمف إحداث المعيد الكطني لؤلبحاث الغابية كىك مؤسسة عمكمية ذات 12/11/1981

طابع إدارم تحت كصاية كزارة الفبلحة مقره بمدية بايناـ بالعاصمة لو محطات عديدة عبر 
التراب الكطني كيتمثؿ أىـ دكر لو في حماية الغابات مف التمؼ كاليبلؾ بمحاربة األمراض 
الغابية حيث تعد الغابات التعميمية بمثابة مخبر مفتكح عمى الطبيعة تمكف الباحثيف 
مف اكتشاؼ كتطكير السبلالت كمحاربة اآلفات كاألمراض التي تصيب األشجار كمنتكجات 
الغابة كما تمكنيـ مف كضع أحسف الظركؼ لتطكر كنمك السبلالت كتحسيف الجينات 

النباتية كالفسائؿ كابتكار الطرؽ الحديثة لتييئة الغابات ككمثاؿ عف ذلؾ حديقة الحيكانات 
. كالتجارب في الحامة بالجزائر العاصمة
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: غابات الدفاع الكطني- 4
 كلسنا 12 / 84 مف القانكف 41كرد مصطمح غابات الدفاع الكطني في نص المادة 

نتبيف ما عبلقة الدفاع الكطني بالمجاؿ الغابي الميـ مساىمتيا في دعـ كتقكية عكامؿ الدفاع 
كاألمف كالحماية زمف الحركب فقد كانت الغابة قديما ميدانا لممعارؾ الطاحنة كمف كصايا 

عندما ترل األشجار تتحرؾ فإف "لمجيكش التي تقاتؿ في الغابات قكلو " صف تزك"الزعيـ 
. 1"العدك يتحرؾ كيتقدـ كعندما ترل الطيكر ترتفع إلى أعمى فإف العدك يختبئ في الغابة

فالغابة ليا تأثير كبير في مجاؿ الجغرافيا العسكرية حيث تؤثر الغابات عمى حركة 
الجيكش كمعداتيا لذلؾ تعمد ىذه األخيرة إلى دراسة أنكاع الغابات ألف الغابات الكثيفة كذات 

المسافات القصيرة بيف أشجارىا تشكؿ عائقا حقيقا في التقدـ، كما أنيا تشكؿ مبلذا أمف 
لمتخفي كالكميف لكف ىذا زمف الحركب التقميدية أيف كاف لمزحؼ البرم دكره الحاسـ قبؿ تقدـ 
كسائؿ الكشؼ الحديث مف رادارات كماسحات ضكئية ككاشفات إلكتركنية فاليجمات الجكية 

الناتك - أضحت في عصرنا السبلح الفتاؾ كقد أتت ثمارىا في كؿ مف حركب يكغسبلفيا
. ضدىا كحرب العراؽ كأفغانستاف كليبيا كسكريا مؤخرا

كقد تضطمع الغابة في عصرنا بميمة التخفي فإذا كانت الدكؿ الكبرل ليا أقمار 
صناعية ماسحة تجكب كاميراتيا الذكية كؿ شبر مف األكطاف التي تراقبيا كتتجسس عمييا 
فإف مف بيف كسائؿ التخفي الغطاء النباتي الكثيؼ السيما الغابات الرتفاع أشجارىا كاتساع 

كما تمعب الغابة دكر في مجاؿ التدريب لمجيكش تمارس فييا الرمي كالتدريب . مضبلتيا
. عمى التسديد كبيا تتقف ميارات التخفي كصنع عامؿ المفاجأة

 

: خصائص العقار الغابي كطبيعتو القانكنية. المطمب الثالث
نحاكؿ في ىذا المطمب تسميط الضكء عمى خصائص العقار الغابي كما يتميز بو مف 

. طبيعتو القانكنية كنظاـ منازعاتو ثـ نعرج عمى 
 

                                                 
1
. 47، ص2، ط2002الجغرافيا العسكرية، نشر دار إربد، األردف، :  قاسـ الدكيكات 
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: خصائص العقار الغابي. الفرع األكؿ
 15تندرج األمبلؾ العقارية الغابية في مسمى األمبلؾ العمكمية الطبيعية بنص المادة 

 يتضمف قانكف األمبلؾ الكطنية المعدؿ 01/12/1990 المؤرخ في 90/30مف القانكف 
 مثؿ شكاطئ البحر، مجار المياه، 20/06/2008 مؤرخ في 08/14كالمتمـ بالقانكف رقـ 

الثركات، المكارد الطبيعية السطحية كالجكفية كالمياه الجكفية، المحركقات، الثركات المعدنية 
. كغيرىا

كتتصؼ األمبلؾ الغابية بخصائص تميزىا عف غيرىا مف األمبلؾ الطبيعية كمف أىـ 
: خصائصيا ما يمي

:  األمالؾ الغابية ال يسرم عمييا تعريؼ األمالؾ العمكمية الكالسيكية.أكال
 المتضمف قانكف 90/30 مف القانكف رقـ 12كفقا لمقانكف الجزائرم كحسب المادة 

األمبلؾ الكطنية تعتبر أمكاال عامة األمكاؿ المخصصة الستعماؿ الجميكر مباشرة أك 
 مف 15بكاسطة مرفؽ عاـ، كما أضافت المادة األمبلؾ الكطنية العمكمية المعرفة في المادة 

. نفس القانكف
فالمشرع الجزائرم عرؼ األمكاؿ العامة كفؽ معيار التخصيص فكؿ ممؾ مخصص 
الستعماؿ الجميكر إما مباشرة كاستعماؿ الطرؽ العمكمية أك شكاطئ البحر حيث يستعمميا 

 (استعماؿ غير مباشر)األفراد دكف كاسطة أك يككف االستعماؿ بكاسطة مرفؽ عاـ 
كالمطارات كالمكانئ كالسكؾ الحديدية، مع اشتراط أف تكيؼ ىذه األمكاؿ مع اليدؼ 
المخصصة لو، بأف تككف األمكاؿ مناسبة بطبيعتيا لمغرض المخصصة لو أك مناسبة 
لتشغيؿ المرفؽ العاـ أك بعد إعداد خاص بجيد اإلنساف مطكع األمكاؿ الطبيعية حيث 

. 1تتناسب مع تشغيؿ المرفؽ العاـ

                                                 
1
 المعايير المعتمدة حاليا في فرنسا لتحديد الماؿ العاـ حسب معظـ الفقياء ىي كجكب أف تتكافر في األمكاؿ الشركط  

: التالية
أف يككف مخصصا إما الستعماؿ الجميع أك لمرفؽ عاـ بشرط أف يككف مكضكع - أف يككف ممكية لشخص معنكم عاـ  -

.= 49، المغرب، ص2008، 1، ط Emlivالقانكف اإلدارم لؤلمبلؾ، نشر: أنظر بكعزاكم بكجمعة. تييئة خاصة
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 متضمف األمبلؾ الكطنية ال يدخؿ في 90/30 مف قانكف 12إذا فحسب المادة 
مسمى األمبلؾ العامة إال األمبلؾ المتكفر فييا معيار التخصيص إما لبلستعماؿ المباشر 
ما بكاسطة مرفؽ عاـ كىذا ال ينطبؽ عمى الغابات فيي غير مكضكعة مباشرة  لمجميكر كا 
تحت تصرؼ الجميكر نظرا لخصكصيتيا ككنيا تكثر بيا أخطار التمؼ مما يحصنيا ضد 
االستعماؿ الجماعي المباشر لمجميكر كما أنيا غير مخصصة الستعماؿ الجميكر بكاسطة 

مرفؽ عاـ إال أنو قد تمعب بعض الغابات ميمة المرفؽ العاـ إذا أعدت إعداد يناسب 
استقباؿ الجميكر فيما يسمى غابات االستجماـ المنصكص عمييا في المرسـك التنفيذم رقـ 

 مف 15 كالتي تحدد حدكدىا بمكجب قرار مف الكزير المكمؼ بالغابات حسب المادة 06/368
ىذا المرسـك كىك كزير الفبلحة كفي ىذه الحالة تككف أقرب إلى الحديقة منيا إلى الغابة إذ 

. 1ال يمكف أف يسرم عمى الغابات معيار التخصيص لممرفؽ العاـ
 17كما أف قاعدة عدـ التصرؼ التي تحكـ األمبلؾ الطبيعية المشار إلييا في المادة 

بينما األمبلؾ العمكمية غير الطبيعية  (Règle absolue)مف الدستكر ىي قاعدة مطمقة 
تككف قاعدة عدـ التصرؼ فييا نسبية ألف إدخاليا في مسمى الماؿ العاـ يككف بكاسطة 
إجراء معيف يكسبيا الصفة العامة ىك اإلدراج في األمبلؾ العامة كيككف بكاسطة تعييف 

 المتضمف األمبلؾ الكطنية 90/30 مف القانكف 27 حسب المادة 2الحدكد أك بالتصنيؼ
 منو تنص عمى أف إلغاء التصنيؼ إجراء يجرد ىذه األمبلؾ مف طابعيا العاـ 31كالمادة 

كالتي يجكز لمدكلة  (أمبلؾ كطنية خاصة)كينزليا إلى مرتبة األمبلؾ الخاصة لمدكلة 
التصرؼ فييا بعد ذلؾ، أما األمبلؾ العامة الطبيعية كمنيا الغابات فيي تتككف بمجرد 

تككنيا فالغابة بمجرد أف تتكافر فييا المعايير المذككرة آنفا في تعريؼ الغابة كىك المعيار 
العددم كالجغرافي كمعيار االمتداد تكتسب مباشرة صفة الماؿ العاـ دكف الحاجة إلى أم 

  3إجراء

                                                                                                                                                         

 مف قانكف 15 مف الدستكر كالمادة 17كبالنسبة لمقانكف الجزائرم يجب إضافة األمبلؾ الكطنية العمكمية بحكـ المادة =
...  المتعمقة بالثركات الطبيعية كبعض األنشطة السيما الجكية كالبحرية، البريد كالسكؾ الحديدية90/30

1
. 25الكسائؿ القانكنية كالمؤسساتية لحماية الغابة في الجزائر، مرجع سابؽ، ص:  نصر الديف ىنكني 

2
. 08/19 المعدؿ بالقانكف 90/30 مف قانكف ؤ04 قانكف مدني كالمادة 689 أنظر نص المادة  

3
. 250مرجع سابؽ، ص:  أنظر محمد فاركؽ عبد الحميد 
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 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 35كىذا ما صرحت بو المادة . 1الميـ عممية معاينتيا فقط
 مف ىذا القانكف كيحددىا القانكف 15تتككف الثركات الطبيعية كما تعرفيا المادة "بنصيا عمى 

إذ كانت كاقعة عبر التراب الكطني أك في المجاالت البحرية الخاضعة لمسيادة الجميكرية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية أك لسمطتيا القضائية كتكتسب ىذه الثركات بمجرد تككينيا 

كال يحؽ لمدكلة أف تمغي اندماجيا " كضعية طبيعية تجعميا تابعة لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية
. 90/30 مف قانكف 03في األمبلؾ الكطنية نظرا لطبيعتيا كغرضيا حسب المادة 

 
: 2 األمالؾ الغابية مف األمالؾ السيادية.ثانيا

ثاني خاصية لؤلمبلؾ الغابية أنيا ممكية تندرج في األمبلؾ السيادية لمدكلة كىي 
فحسب المادة " Propriété privé"جميع األمبلؾ التي ال يمكف أف تككف محؿ ممكية خاصة 

 مف ىذا 12تطبيقا لممادة " المعدؿ كالمتمـ التي جاء فييا 90/30مف القانكف  (03)الثالثة 
 أعبله كالتي 02القانكف تمثؿ األمبلؾ الكطنية العمكمية األمبلؾ المنصكص عمييا في المادة 

فالمادة خصصت ...". ال يمكف أف تككف محؿ ممكية خاصة بحكـ طبيعتيا أك غرضيا
األمبلؾ الكطنية العامة  بعدـ قابميتيا لمتممؾ بناء عمى معيريف ىما طبيعة الممؾ نفسو أك 

. بحكـ الغرض منو
فإذا كاف الغرض مف الممؾ التخصيص لبلستعماؿ العاـ أك بكاسطة مرفؽ أك 
التخصيص لصالح مرفؽ فبحكـ ىذا التخصيص يتحدد الغرض مف ىذا الممؾ كبذلؾ 

يتحصف ضد تممؾ الخكاص لو كذلؾ تككف طبيعة الممؾ نفسو معيارا لعدـ قابميتو لمتممؾ 
... الخاص مثؿ ذلؾ الثركات الطبيعية مف مياه جكفية كمعادف كنفط كغابات

                                                 
1
يدرج قانكنا ضمف األمبلؾ الكطنية العمكمية بمجرد معاينة كجكدىا الثركات " عمى 90/30 مف القانكف 36 نصت المادة  

...". 15كاألمبلؾ كالثكرات المذككرة في الفقرة األخيرة مف المادة ... المعادف كالمناجـ كالحقكؿ: الطبيعية اآلتية
2
:  في تحديده لممقصكد بالدكماف بيف ثبلثة أنكاع مف الدكميف V. Proudhon يميز العميد بركدكف 

.  Domaine de souverainetéدكماف السيادة -1
.  Domaine publicالدكماف العاـ -2
.  Domaine privéالدكماف الخاص -3
Jean Marie Auby, Pierre Bon : Droit administratif des biens, Dalloz, 3أنظر 

ème
édition, 1995, p6. 
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 مف قانكف األمبلؾ الكطنية المعدؿ كالمتمـ حيث جاء 12كىذا ما صرحت بو المادة 
تتككف األمبلؾ الكطنية العمكمية مف الحقكؽ كاألمبلؾ المنقكلة كالعقارية التي يستعمميا "فييا 

ما بكاسطة مرفؽ عاـ  الجميع كالمكضكعة تحت تصرؼ الجميكر المستعممة إما مباشرة كا 
شريطة أف تكيؼ في ىذه الحالة بحكـ طبيعتيا أك تييئتيا الخاصة تكييفا مطمقا أك أساسيا 

تدخؿ أيضا ضمف األمبلؾ الكطنية العمكمية الثركات . مع اليدؼ الخاص ليذا المرفؽ
".  مف ىذا القانكف15كالمكارد الطبيعية المعرفة في المادة 

فاألمبلؾ العمكمية تككف غير قابمة لمتصرؼ فييا كال لمتنازؿ عنيا مادامت مخصصة 
لمنفع العاـ أك مخصصة لمرفؽ عاـ كيباح ذلؾ إذا رفع عنيا التخصيص فمعيار الغرض مف 

الممؾ يمٌكف مف الفصؿ بيف النشاط اإلدارم كالنشاط االقتصادم إذ أف كظيفة كغرض 
 فينتج عف ىذا أنو عند تسييرىا يحؽ 1األمبلؾ العمكمية تحقيؽ ميمة مف مياـ المرفؽ العاـ
. 2لئلدارة المسيرة استعماؿ صبلحيات السمطة العامة

 مف الدستكر التي عددت مجمكع 17أما معيار طبيعة الممؾ فقد كرستو كذلؾ المادة 
 فحسب ىذا المعيار ال يمكف أف تككف الغابات مكضكع 3الخ...األمبلؾ الطبيعية كالغابات

تممؾ خاص أك مكضكع لحقكؽ تمميكية أخرل فالمشرع الجزائرم يعتبر الغابات ثركة ممؾ 
 مف 17لممجمكعة الكطنية كيجب أف تككف محمية بقكاعد األمبلؾ العمكمية، كما أف المادة 

الدستكر نصت مثؿ باطف األرض كالمناجـ كالثركات الطبيعية المعدنية كالحية عمى أف 
مجمكعة األمبلؾ الطبيعية كمنيا الغابات ممؾ لممجمكعة الكطنية كلـ يذكر كلـ يشر لمدكلة 

. 4كىذا يكحي أف ىذا النكع مف األمبلؾ ليس ممؾ لمدكلة

                                                 
1
. 91، ص2002المنازعات العقارية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، :  زركقي ليمى 

2
المرفؽ العاـ في الجزائر، ترجمة رحاؿ بف أعمر رحاؿ مكالف إدريس، ديكاف المطبكعات الجامعية، :  محمد أميف بكسماح 

. 123، ص1995الجزائر، 
3
الممكية العامة ىي ممؾ المجمكعة الكطنية كتشمؿ باطف " عمى ما يمي 1996 نكفمبر 28 مف دستكر 17 تنص المادة  

األرض كالمناجـ كالمقالع كالمكارد الطبيعية لمطاقة كالثركات المعدنية الطبيعية كالحية في مختمؼ مناطؽ األمبلؾ الكطنية 
...". البحرية كالمياه كالغابات

4
 مف المعمـك قانكنا أف المجمكعة الكطنية ال تتكفر فييا الصفة القانكنية لمتممؾ فممكية ىذه الثركات تعكد لؤلشخاص  

. المعنكية كالدكلة ىي الكحيدة التي تمثؿ المجمكعة الكطنية
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كيستتبع ىذا االستنتاج أف األمبلؾ العمكمية الكطنية تتككف مف مجمكعتيف؛ مجمكعة 
تشمؿ األمبلؾ المخصصة الستعماؿ الجميكر مباشرة أك بكاسطة مرفؽ عاـ كىي األمبلؾ 

 مف الدستكر ممؾ 17العمكمية التقميدية كمجمكعة ثانية كتشمؿ األمبلؾ التي جعمتيا المادة 
لممجمكعة الكطنية كغير مخصصة لبلستعماؿ الجميكر إما مباشرة أك بكاسطة مرفؽ عاـ 
كىي األمبلؾ السيادية التي ال يجكِّز القانكف تممؾ الخكاص ليا بؿ تبقى ممؾ لممجمكعة 

. 1الكطنية
 

 : العقار الغابي يحكمو نظاـ خاص. ثالثا
يخضع " ما يمي 90/30 مف قانكف األمبلؾ الكطنية رقـ 74جاء في نص المادة 

النظاـ القانكني لممكارد كالثركات الطبيعية كأنماط استغبلليا كقكاعد تسييرىا لمتشريعات 
". الخاصة التي تطبؽ عمى كؿ منيا

فمدلكؿ المادة ينص عمى أف كؿ الثركات الطبيعية تخضع  في أنماط كطرؽ 
استغبلليا كتسييرىا ألنظمة قانكنية خاصة بيا بؿ تخضع كؿ ثركة عمى حدا لنظاميا 

 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 15القانكني الخاص بيا كبما أف العقار الغابي صنفتو المادة 
 فيي بالضركرة تخضع لنظاـ قانكني خاص بو كيؤيد ىذا ما أكده المشرع في 2كثركة طبيعية

 يحدد شركط ككيفيات إدارة 2012 ديسمبر 16 المؤرخ في 427/12المرسـك التنفيذم رقـ 
ال " حيث جاء في المادة الثانية منو ما يمي 3كتسيير األمبلؾ العمكمية كالخاصة التابعة لدكلة

تسرم أحكاـ ىذا المرسـك عمى المكارد كالثركات الطبيعية السطحية كالجكفية التي يخضع 

                                                 
1
. 133مرجع سابؽ، ص:  محمد فاركؽ عبد الحميد 

2
تدخؿ أيضا ضمف األمبلؾ الكطنية العمكمية الثركات " ما يمي 90/30مف قانكف 12 جاء في الفقرة الثانية مف المادة  

 مف الثركات الطبيعية كما 15فالمادة جعمت كؿ ما ذكرتو المادة "  مف ىذا القانكف15كالمكارد الطبيعية المعرفة في المادة 
ككذلؾ الثركات الغابية الكاقعة عمى كامؿ المجاالت البرية كالبحرية مف التراب "...  ما يمي 15جاء في نفس المادة 

...". الكطني
3
 يحدد شركط إدارة األمبلؾ الخبلصة كالعامة 23/11/1991 مؤرخ في 91/454 ألغى ىذا المرسـك التنفيذم المرسـك رقـ  

.  منو197التابعة لمدكلة كتسييرىا كيضبط كيفيات ذلؾ بمكجب المادة 
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نظاميا القانكني كنمط استغبلليا ككذا قكاعد تسييرىا لمتشريعات كالتنظيمات الخاصة المطبقة 
".  عمييا

فحسب ىذه المادة تككف أحكاـ المرسـك المذككر كرغـ أنو يحدد شركط ككيفيات إدارة 
كتسيير األمبلؾ العامة غير سارية عمى الثركات الطبيعية رغـ أنيا مف األمبلؾ العامة كمنو 

. يككف العقار الغابي خارج نطاؽ سرياف ىذا المرسـك
 ىذا األمر جبلء حيث 90/30 مف قانكف األمبلؾ الكطنية رقـ 79كقد تزيد المادة 

 1تقرر أف الغابات كاألراضي ذات المآؿ الغابي تخضع لنظاميا الخاص كىك النظاـ الغابي
بؿ حتى األراضي ذات المآؿ الغابي التي يمتمكيا األشخاص الطبيعيكف تككف خاضعة 

.  مف قانكف األمبلؾ الكطنية79ألحكاـ النظاـ القانكني لمغابات بنص المادة 
إذا فتأسيسا عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف األمبلؾ العمكمية لـ تعد تخضع إلى قكاعد 
قانكنية مكحدة إذ تختمؼ القكاعد التي تحكـ كتسير المكارد كالثكرات الطبيعية عف األحكاـ 

. كالقكاعد التي تسير األمبلؾ العمكمية التقميدية
 يحقؽ بيعيا أرباحا سكاء 2فالغابة كلككنيا ذات أىداؼ امتبلكية ألنيا منتجة لسمعة

 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 78لفائدة خزينة الدكلة أك حتى لمخكاص كىذا ما قررتو المادة 
يرخص باستغبلؿ المكارد الغابية كحقكؽ استعماؿ األراضي الغابية أك ذات "بنصيا عمى 

المآؿ الغابي في إطار القكانيف كالتنظيمات السارم مفعكليا عمى الثركة الغابية الكطنية 
" كحماية الطبيعة كتترتب عمى ذلؾ مداخيؿ مالية ينظـ تخصيصيا طبقا لمتشريع المعمكؿ بو

فطبقا ليذه المادة تدر الغابة مداخيؿ لصالح خزينة الدكلة ألجؿ ذلؾ يطبؽ عمييا نظاـ 
 فإف كؿ األمبلؾ المخصصة ألنشطة اقتصادية كىي 3خاص كحسب األستاذ أحمد رحماني

                                                 
1
تخضع الغابات كاألراضي الغابية أك ذات المآؿ الغابي ميما تكف ممكية تخصيصيا أك حيازتيا لمنظاـ الغابي  "79 المادة  

". الكطني كما ىك محدد في التشريع المعمكؿ بو
2
، الرعي، تربية النحؿ، فضاء (الصيد) تتنكع منتكجات الغابة مف خشب، فميف، مطاط، أعشاب طبية، حيكانات  

. استجمامي
3
 Rahmani Ahmed : Les biens publics en droit algérien, Les éditions internationales, Alger, 1996, 

p123. 
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كالغابة كلككنيا ثركة طبيعية مثميا مثؿ ...  ليا قكانيف خاصة1األمبلؾ العمكمية االقتصادية
.  مف الدستكر ليا كظيفة اقتصادية17باقي الثركات الطبيعية المنصكص عمييا في المادة 

كنعتقد أف األستاذ رحماني صنؼ األمبلؾ الغابية ضمف األمبلؾ العمكمية 
 84/16االقتصادية تبعا لتصنيؼ قانكف األمبلؾ الكطنية األكؿ في الجزائر كىك القانكف رقـ 

حيث جمع ىذا القانكف مجمكعة مف األمبلؾ تبعا لنكعيتيا التجارية كالصناعية كأطمؽ عمييا 
 ككنيا تساىـ في اقتصاد الببلد مف حيث إثرائو كتنميتو كقد جاء في 2تسمية أمبلؾ اقتصادية
ييدؼ ىذا القانكف المتضمف النظاـ العاـ لمغابات " ما يمي 84/12المادة األكلى مف قانكف 

إلى حماية الغابات كاألراضي ذات الطابع الغابي كالتككينات الغابية األخرل كتنميتيا 
...". كتكسيعيا كتسييرىا

فالمادة جعمت مف القانكف اإلطار الكحيد لتسيير كتنظيـ قطاع الغابات كذلؾ أكدت 
". تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القانكف" مف نفس القانكف بنصيا عمى 93ىذه المادة 

كالخبلصة أف الغابة كرغـ ككنيا مف األمبلؾ الكطنية العامة إال أنيا ال تسرم عمييا 
 المعدؿ كالمتمـ كىما المرسكماف رقـ 90/30أحكاـ المراسيـ التنفيذية الشارحة لمقانكف 

. 12/427 كالمرسـك التنفيذم رقـ 91/455
 

: الطبيعة القانكنية لمعقار الغابي. الفرع الثاني
قدمنا سابقا أف العقار الغابي ذك أىمية بالغة إذ يمعب دكرا أساسيا كميـ بالنسبة 

لمجانب االقتصادم كاالجتماعي كحتى البيئي ألجؿ ذلؾ تحيطو معظـ الدكؿ بعناية كبيرة 
كتدرجو في أعمى مستكل لمممكية في األمبلؾ العامة كحتى الدكؿ التي تعترؼ بالممكية 

                                                 
1
 منو كذلؾ 12 متضمف النظاـ العاـ لمغابات يعتبر الغابات مف لكاحؽ األمبلؾ االقتصادية حسب المادة 84/12 القانكف  

 حيث كانت 19 ك17 متضمف قانكف األمبلؾ الكطنية في مادتو 30/06/1984 المؤرخ في 84/16حذا حذكه القانكف رقـ 
 مف قانكف 11أنظر المادة . األمبلؾ الكطنية تقسـ إلى أمبلؾ عامة كأمبلؾ اقتصادية كاألمبلؾ المستخصة كالعسكرية

.   متضمف األمبلؾ الكطنية84/16
. 12 أدخمت الغابة ضمف الممكية العامة بنص المادة 90/30كبصدكر قانكف 

2
. 206مرجع سابؽ، ص:  محمد فاركؽ عبد الحميد 
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 إال أنيا تكرس تطبيؽ النظاـ 2 كالمغرب كتكنس1لؤلفراد عمى أمبلكيـ الغابية مثؿ فرنسا
 . القانكني الغابي عمى األمبلؾ الغابية الراجعة لمدكلة كالراجعة لؤلفراد

كنجد أف المشرع الجزائرم حرص مف أكؿ كىمة أف يككف العقار الغابي تابع لممكية 
ذا كانت الدكؿ المذككرة آنفا ترتب العقار الغابي ضمف األمبلؾ الخاصة لمدكلة فإف 3الدكلة  كا 

المشرع الجزائرم ذىب بالعقار الغابي بعيدا حيث ضمنو في األمبلؾ العامة لمدكلة بنص 
 مف الدستكر ممؾ 17 بؿ جعمتو المادة 90/30 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 12المادة 

. لممجمكعة الكطنية
 يجب أف تككف محمية بقكاعد  Richesseفالمشرع الجزائرم يعتبر العقار الغابي ثركة

إف الثركة الغابية ثركة كطنية " ما يمي 84/12 مف القانكف 02خاصة حيث جاء في المادة 
ذا جمعنا بيف نص المادة " كاحتراـ الشجرة كاجب عمى جميع المكاطنيف  مف الدستكر 17كا 

التي جعمت مف الغابة ممؾ لممجمكعة الكطنية كبيف معظـ النصكص التي تجعؿ مف الغابة 
 أمكننا القكؿ أف األمبلؾ الغابية بشكؿ خاص كاألمبلؾ الطبيعية بشكؿ عاـ 4ثركة كطنية

  Un domaine plus que publicsتشكؿ نكع مف الممكية ممكف تسميتو بالممؾ ما فكؽ العاـ
نظرا لممكانة اليامة التي يتبكؤىا العقار الغابي ألجؿ ذلؾ تـ استبعاد تممؾ الخكاص ليذا 

النكع مف األمبلؾ أكال كثانيا تأميـ كمصادرة أنكاع العقار الغابي األخرل إذ اقتضت 
  .المصمحة العامة ذلؾ ككذلؾ خصكصية نظاـ المنازعات في العقار الغابي

 
                                                 

1
مميكف ىكتار  (04) ىكتارات ممكية خاصة كحكالي أربع 10 مميكف ىكتار منيا 14 تبمغ المساحة الغابية في فرنسا حكالي  

: أنظر. ممؾ لمدكلة كتخضع في غالبيتيا لمنظاـ القانكني الغابي
Christian Lemercier : Thèse pour le doctorat, la part du droit administratif dans la gestion du domaine 

prive de l’état, Université de Paris, 1988, p173. 

Laigre J : Op.cit, p138. 
  .18مرجع سابؽ، ص:  نصر الديف ىنكني2

3
 78 ك37، 15 متضمف النظاـ العاـ لمغابات ككذلؾ المكاد 84/12 مف القانكف 40 ك39، 15 كالمادة 4 ك2 أنظر المادة  

. 08/14 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 90/30مف قانكف األمبلؾ الكطنية 
4
 84/12 الغابة ضمف األمبلؾ االقتصادية التابعة لمدكلة ككذلؾ فعؿ القانكف 84/16 أدمج قانكف األمبلؾ الكطنية األكؿ  

، كبصدكر قانكف األمبلؾ الكطنية 1989المتعمؽ بالغابات ثـ صارت ممكية عامة تابعة لممجمكعة الكطنية حسب دستكر 
.  المعدؿ كالمتمـ أدخميا ضمف األمبلؾ العمكمية الطبيعية كفي كؿ ىذه النصكص بقيت الغابة ممؾ لمدكلة كحدىا90/30
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: العقار الغابي ممكية تتفرد بيا الدكلة. أكال
حرص المشرع الجزائرم كمف أكؿ كىمة عمى تبعية األمبلؾ الغابية لمدكلة فبعد تكقيؼ 
العمؿ بالتشريع الغابي الفرنسي كفي مرحمة التكجو االشتراكي كرس ىذا األمر بمكجب المادة 

 كالعبارة تدؿ 1 التي جعمت الغابة ممؾ لمدكلة بشكؿ ال رجعة فيو1976 مف دستكر سنة 14
عمى إصرار الدكلة أف تجعؿ مف ممكية الغابة ممؾ دائـ  لمدكلة كفي مرحمة االنفتاح 

. االقتصادم كاعتناؽ الجزائر لممذىب الميبرالي الحر
 مف الدستكر بضـ الغابات إلى الممكية العامة لمدكلة، فالمشرع 17جاءت المادة 

لمدستكر سعى عبر كؿ المراحؿ التاريخية لمدكلة الجزائرية المستقمة إلى إبعاد التممؾ الخاص 
عف دائرة العقار الغابي كجعؿ ىذا األخير في أعمى أشكاؿ الممكية بقصد حمايتو كالمحافظة 
عميو فحسب المشرع ال يككف العقار الغابي في مأمف إال إذا كاف ممؾ لمدكلة كقد أكد ىذا 

 كقانكف 84/16االحتكار نصكص كثيرة جاءت بعد ذلؾ منيا قانكف األمبلؾ الكطنية رقـ 
ذا كاف 90/30 كقانكف األمبلؾ الكطنية رقـ 84/12الغابات رقـ   المعدؿ كالمتمـ كغيرىا، كا 

 إلى الغابات كاألراضي ذات الطابع 84/12 مف قانكف 7العقار الغابي يتنكع حسب المادة 
 فإف المشرع ال يدخؿ في أمبلؾ الدكلة بشكؿ انفرادم 2الغابي كالتككينات الغابية األخرل

سكل الغابات، فالدكلة تمتمؾ الغابات كتمتمؾ كذلؾ األراضي ذات الطابع الغابي كالتككينات 
: المغابية األخرل بينما الخكاص ال يجكِّز ليـ القانكف أف يمتمككا سكل النكعيف األخيريف كىما

: األراضي ذات الطابع الغابي كالتككينات الغابية األخرل كبرىاف ذلؾ التالي
: تنصب في األمبلؾ الغابية الكطنية" عمى 84/12 مف القانكف 13نصت المادة - 1

. الغابات- 
األراضي ذات الطابع الغابي التابعة لمدكلة كالمجمكعات المحمية كالمنشآت - 

. كالمؤسسات العمكمية

                                                 
1
تحدد ممكية الدكلة بأنيا الممكية المحكزة مف طرؼ المجمكعة الكطنية " عمى 1976 مف دستكر سنة 14 نصت المادة  

األراضي الرعكية كاألراضي المؤممة، زراعية كانت أك قابمة : التي تمثميا الدكلة كتشمؿ ىذه الممكية بكيفية ال رجعة فييا
...". لمزراعة كالغابات كالمياه كما في باطف األرض كالمناجـ كالمقالع

2
. 84/12 مف القانكف 7 أنظر المادة  
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التككينات الغابية األخرل التابعة لمدكلة كالمجمكعات المحمية كالمنشآت كالمؤسسات - 
". العمكمية

بالمغة الفرنسية  sont versées بالغة العربية كلفظة   )تنصب(فالمادة استخدمت عبارة 
 حيث أمـ 1 المتضمف الثكرة الزراعية71/73كىي نفس المفظة التي استخدميا األمر رقـ 

 Fonds national de laبعض األمبلؾ الخاصة كصبيا في الصندكؽ الكطني لمثكرة الزراعية

révolution agraire  .
فمفظة الغابات جاءت مجردة مف المالؾ مما يكحي أف المادة تقصد صب جميع 
الغابات في األمبلؾ الغابية الكطنية دكف تحديد سكاء كانت ممؾ لمدكلة أك لفركعيا أك 
لمخكاص فكؿ غابة تكفر فييا شركط تعريؼ الغابة المذككرة آنفا بتكافر المعيار العددم 
كالجغرافي كمعيار االمتداد تنصب مباشرة في األمبلؾ الغابية لمدكلة كىذا ما ذىب إليو 

التطكر المعاصر لنظرية األمكاؿ العامة في "األستاذ محمد فاركؽ عبد الحميد في كتابو 
 فإف الغابات القائمة 2 مف الدستكر14كبمقتضى نص المادة "حيث قاؿ " القانكف الجزائرم

عمى التراب الجزائرم غدة صدكر الدستكر تصبح ماال عاما لمدكلة كىك األمر الذم يعتبر 
بمقتضى النص تأميما لكافة حقكؽ الممكية الخاصة المقررة عمى أم جزء مف أجزاء الغابات 

. 3..."سكاء كانت لفرد أك لشركة مف الشركات الخاصة
في حيف لما تحدث المشرع عف األراضي ذات الطابع الغابي ذكر المالؾ حيث قاؿ 
التابعة لمدكلة كالمجمكعات المحمية كالمؤسسات العمكمية ككذلؾ فعؿ مع التككينات الغابية 
األخرل إذ حدد المالؾ فنسبيا لمدكلة كالمجمكعات المحمية كالمؤسسات العمكمية كىذا يعني 
أنو ال يدخؿ في ممؾ الدكلة بالنسبة لؤلراضي ذات الطابع الغابي كالتككينات الغابية األخرل 

كالمؤسسات العمكمية  (الكالية كالبمدية)سكل ما كاف ممؾ لمدكلة أك لممجمكعات المحمية 
كالتككينات الغابية  (األراضي ذات الطابع الغابي)كبإعماؿ مفيـك المخالفة أف ىذيف النكعيف 

                                                 
1
، 97، العدد 1971 يتضمف الثكرة الزراعية، الجريدة الرسمية لسنة 1971 نكفمبر سنة 8 مؤرخ في 71/73 األمر رقـ  

. 1971 نكفمبر 30السنة الثامنة 
2
. 1976 كيقصد دستكر سنة  

3
. 212مرجع سابؽ، ص:  محمد فاركؽ عبد الحميد 



      النظام القانوني للعقار الغابي الجزائري                                            :            ثانيالفصل ال

 

 

103 

بؿ قد تنقميا الدكلة  (بتأميـ)األخرل إذ كانت ممؾ لمخكاص ال تدخؿ في ممؾ الدكلة آليا 
. لذمتيا كفؽ طرؽ أخرل بٌينيا القانكف نعرضيا الحقا

يمارس صاحب األرض ذات الطابع " عمى 84/12 مف القانكف 58نصت المادة - 2
الغابي حقكقو ضمف حدكد ىذا القانكف كيتـ تسيير األراضي ذات الطابع الغابي التابعة 

". لمخكاص طبقا ألحكاـ ىذا القانكف كالنصكص المتخذة لتطبيقو
فمنطكؽ المادة نسب ممكية األراضي ذات الطابع الغابي لمخكاص كالقرينة لفظة 

كيتـ تسيير األراضي ذات الطابع الغابي -كيزيد األمر كضكحا كجبلء عبارة " صاحبيا"
فمفظة التابعة لمخكاص تؤكد أحقية األفراد قانكنا في ممكية األراضي ذات - التابعة لمخكاص

. الطابع الغابي دكف الغابات
عندما تككف أرض ذات طابع " عمى 84/12 مف القانكف 60نصت كذلؾ المادة - 3

...". غابي تابعة لشخص خاص
فالمادة صرحت كما ترل بأحقية الشخص الخاص بامتبلؾ األراضي ذات الطابع 

". تابعة لشخص خاص"الغابي في عبارة 
يتعيف عمى كؿ مالؾ اتخاذ كؿ " مف نفس القانكف عمى 61كنصت المادة - 4

اإلجراءات الضركرية مف أجؿ الحفاظ عمى أراضيو ذات الطابع الغابي مف الحرائؽ 
...". كاألمراض

في تممؾ األراضي  (األفراد)فيذه المادة كذلؾ تنص عمى أحقية األشخاص الخكاص 
. العقارية  ذات الطابع الغابي كتبرز ذلؾ لفظة أراضيو فالياء تعكد عمى الشخص الخاص

في حيف ال نعثر عمى أم نص يدؿ صراحة عمى ممكية الخكاص لمغابة كما عرفتيا 
 90/25 مف القانكف 13أك كما عرفتيا المادة 84/12 مف القانكف 9 ك8كحددتيا المادة 

2000/115 مف المرسـك التنفيذم رقـ 4كالمادة 
1 .

 

                                                 
1
.  مف ىذه الرسالة101 أنظر صفحة 
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:  الدكلة تمارس حؽ سيادم في حصكليا عمى أنكاع العقار الغابي األخرل.ثانيا
رغبة مف المشرع في جعؿ الممؾ الغابي حكر عمى الدكلة فقد سيؿ كعبد الطريؽ 
أماميا لمحصكؿ عمى باقي األنكاع الغابية فإذا كانت الغابة تدخؿ في ممؾ الدكلة بمجرد 

 فإف نزع الممكية الغابية مف األفراد لصالح الدكلة تعد كسيمة 1تككينيا كانطباؽ المعايير عمييا
بعد . حاسمة زكد المشرع بيا الدكلة حرصا منو عمى أف يككف الممؾ الغابي حكرا عمى الدكؿ

: أف يسد باب االتفاؽ كالصكر التالية عٌينة عف ذلؾ
: بدافع التشجير- 1

 عمى أف التشجير عممية ذات قيمة كبيرة مرتبطة 84/12 مف القانكف 48تنص المادة 
إف التشجير عمؿ ذك مصمحة كطنية كيمكف "بالمصمحة الكطنية كالمنفعة العامة، فجاء فييا 

". اعتباره عممية ذات منفعة عامة عمى كؿ أرض ذات طابع غابي
بإعادة  (كزير الفبلحة) يمكف أف يأمر الكزير المكمؼ بالغابات 49كحسب المادة 

 مف 51تشجير األراضي ذات الطابع الغابي طبقا لممخطط الكطني لمتشجير كحسب المادة 
 يمكف أف تدرج األراضي ذات الطابع الغابي التابعة لمخكاص في المخطط 84/12قانكف 

الكطني لمتشجير كفي حالة ما رفض الشخص المعني تطبؽ عميو أحكاـ نزع الممكية مف 
يجب إعادة تشجير األراضي ذات " ما يمي 51أجؿ المنفعة العامة حيث جاء في المادة 

 مف ىذا القانكف كالتابعة 48الطابع الغابي المعنية باإلجراءات المنصكص عمييا في المادة 
لمخكاص طبقا لتعميمات الكزارة المكمفة بالغابات كأحكاـ المخطط الكطني لمتشجير كتتكفؿ 
الدكلة بأعماؿ التشجير كفي حالة رفض المالؾ يمكف نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة 

". طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ
فالمادة أباحت لمدكلة نزع ممكية األراضي ذات الطابع الغابي بمجرد أف المالؾ رفض 
أف تباشر أعماؿ التشجير عمى أرضو دكف أف تعرض عميو الدكلة شرائيا أك التبادؿ بؿ تمجأ 

                                                 
1
.  المعدؿ كالمتمـ90/30 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 37 ك36، 35 أنظر المادة  
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ال تجكز 1 المتعمؽ بنزع الممكية91/11 مف القانكف 02مباشرة لنزع الممكية رغـ أف المادة 
ف  (حسب تعبير المادة)لمجكء إلى نزع الممكية إال بعد انتياج كؿ الكسائؿ  دكف نتيجة كا 

 مف الدستكر قمنا أف ىذا اإلجراء الذم تعمد إليو الدكلة بنزع ممكية 20تصفحنا المادة 
األراضي ذات الطابع الغابي دكف المجكء إلى الكسائؿ األخرل يعد عمبل غير دستكرم ذلؾ 

كقانكف ..." ال يتـ نزع الممكية إال في إطار القانكف" مف الدستكر تنص عمى 20أف المادة 
يعد نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية "عمى  (02)نزع الممكية ينص في مادتو الثانية 

طريقة استثنائية الكتساب أمبلؾ أك حقكؽ عقارية كال يتـ إال إذا أدل انتياج كؿ الكسائؿ 
كفرضا أف الشخص المالؾ ألراضي ذات الطابع الغابي كافؽ ..." األخرل إلى نتيجة سمبية

عمى تشجير ممكو فما ىك مصير ممكيتو بعد أف تشجر بحيث تصبح تستجيب لممعايير 
المحددة لمشمكالت الغابة بحيث تتحكؿ  األرض ذات الطابع الغابي إلى غابة بفعؿ 

ببل شؾ ستدخؿ في األمبلؾ العامة لمدكلة ألنيا تشكؿ غابة كقانكنا ال يجكز أف ! التشجير
تكتسب الغابة إلى مف الدكلة فالمالؾ في ىذه الحاؿ بيف المطرقة كالسنداف كىك الخاسر في 
كمتا الحالتيف لك رفض التشجير تأمـ ممكيتو كلك كافؽ تحكلت أرضو ذات الطابع الغابي إلى 

. غابة كمف ثـ فقدىا لصالح الدكلة
أعتقد أف ىذه الحالة في القانكف مف بقايا القانكف كالفكر االستعمارم الككلكنيالي الذم 
يطبؽ عمى السكاف كيسمبيـ أمبلكيـ كيتناقض مع مبدأ حرية التممؾ الذم جاء بو الدستكر 

...". الممكية الخاصة مضمكنة" بنصيا عمى 52في نص المادة 
: بدافع الجكار لمعقار الغابي المكطني- 2

 قد يككف الجكار لؤلمبلؾ الغابية الكطنية ذريعة 84/12 مف قانكف 60حسب المادة 
 فاألراضي ذات الطابع الغابي التابعة لشخص ما لك صادفت 2لمدكلة لنزع ممكية األفراد

                                                 
1
 يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية متمـ 1991 أفريؿ 27 مؤرخ في 91/11 قانكف رقـ  

 مؤرخ في 07/12 كمتمـ بالقانكف رقـ 2005 متضمف قانكف المالية لسنة 2004 ديسمبر 29 مؤرخ في 04/21بالقانكف 
. 2008 متضمف قانكف المالية لسنة 30/12/2007

2
عندما تككف أرض ذات طابع غابي تابعة لشخص خاص مجاكرة لؤلمبلؾ " عمى 84/12 مف قانكف 60 تنص المادة  

الغابية الكطنية كتشكؿ امتدادا طبيعيا ليذا األخير كتكتسي أىمية اقتصادية كبيئية يمكف الكزارة المكمفة بالغابات أف تأمر 
=  مف ىذا القانكف كفي ىذه38 ك37بأف يككف تسييرىا خاضعا لمخطط التييئة المنصكص عميو في المادتيف 
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ككانت مجاكرة لمعقار الغابي الكطني بحيث يشكؿ امتدادا طبيعيا ليا ذك بعد كأىمية بيئية أك 
اقتصادية سمح القانكف لمدكلة أف تسير ىذا العقار ذك الطابع الغابي التابع لمخكاص في 

إطار مخطط التييئة الذم يتضمف أعماؿ الدراسة كالتسيير كاالستغبلؿ كالحماية بمعنى تقييد 
الممكية كالحد مف المنفعة في حؽ المالؾ كفي حالة رفض ىذا األخير تعرض عميو الدكلة 
شراء العقار الغابي المعني أك استبدالو بعقار آخر في مكاف آخر كفي حالة عدـ حصكؿ 

. اتفاؽ تنزع ممكيتو
كنقكؿ ما قمناه في الحالة قبميا أف المالؾ بيف ناريف فمك كافؽ عمى أف تككف أرضو 
ذات الطابع الغابي امتداد لمعقار الغابي الكطني كدخكلو ضمف مخطط التييئة بحيث يككف 
تسيير ىذا العقار كاستغبللو غير خاضع إلرادتو كرغبتو مع العمـ أف عناصر استغبلؿ الممؾ 

 كحؽ التصرؼ بنكعيو المادم كالقانكني فالمالؾ في 1(التمتع)ىي حؽ االستعماؿ كاالستغبلؿ 
ىذه الحاؿ فقد حؽ التمتع كلـ يبؽ لو سكل حؽ التصرؼ فالعممية بمثابة تجزئة حؽ الممكية 
إلى ممكية رقبة لممالؾ كحؽ انتفاع لصالح الدكلة، كلك رفض المالؾ ىذا اإلجراء طبؽ عميو 

 مف ىي الجية المخكلة قانكنا ،نزع الممكية لممنفعة العامة كما أف السؤاؿ المطركح ىنا
كأف تككف تشكؿ امتداد طبيعي - الجكار- كىي 60بإعماؿ تكافر الشركط المذككرة في المادة 

كيجب أف تكتسي أىمية إما اقتصادية أك بيئية، ىؿ األمر متركؾ لمكزارة المكمفة بالغابات أـ 
يعرض األمر عمى القضاء كالخبرة، كنعتقد أنو في أحسف األحكاؿ سكؼ يقبؿ المالؾ البيع  

. أك المبادلة
59كتحتكم المادة 

 عمى حالة مشابية ليذه الحالة لكف يختمؼ أف 84/12 مف قانكف 2
تككف األراضي ذات الطابع الغابي التابعة لشخص ما متكاجدة داخؿ غابة تابعة لؤلمبلؾ 

                                                                                                                                                         

الحالة تتكفؿ الدكلة بأشغاؿ التييئة، كفي حالة رفض المالؾ نقترح الدكلة عميو شراء القطعة األرضية المعنية منو أك = 
استبداليا لو مقابؿ أرض أخرل مف نفس القيمة عمى األقؿ، كفي حالة عدـ حصكؿ اتفاؽ بالتراضي يمكف نزع الممكية مف 

". أجؿ المنفعة العامة طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ
1
الممكية ىي حؽ التمتع كالتصرؼ في األشياء بشرط أف ال يستعمؿ استعماؿ " مف القانكف المدني عمى 674 تنص المادة  

". تحرمو القكانيف كاألنظمة
2
عندما تككف أرض ذات طابع غابي مكجكدة داخؿ الغابة كنابعة لشخص " عمى 84/12 مف قانكف ؤ59 نصت المادة  

= خاص كضركرية لتجانس المساحات الغابية أك تييئتيا تقترح الدكلة عمى صاحبيا شرائيا منو أك استبداليا لو مقابؿ
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الكطنية فجعمت المادة ذلؾ سببا قانكنيا لمدكلة يحؽ ليا أف تطالب المالؾ ببيعيا لمدكلة أك 
مبادلتيا بعقار آخر يساكييا قيمة أك تفرض عميو نزع الممكية بشرط أف تككف ضركرية 

. لتجانس المساحات الغابية أك تييئتيا
كنعيد السؤاؿ ىنا مف المخكؿ قانكنا ىنا بإعماؿ الشركط كالقكؿ أنيا منطبقة عمى 

عقار ما حتى يستباح فرض شرائو أك التبادؿ بو أك نزعو خبرا؟ 
: بدافع حماية األراضي مف خطر االنجراؼ كالتصحر- 3

قد تمجأ الدكلة في بعض الحاالت االستعجالية كبيدؼ حماية األراضي كالمنشآت مف 
 53خطر االنجراؼ إلى انشأ ما يسمى  بمساحات المنفعة العامة التي نصت عمييا المادة 

 كيتـ ذلؾ حسب المادة بمرسـك يتخذه الكزير المكمؼ بالغابات كالكزراء 84/12مف قانكف 
المعنية قطاعاتيـ كما تستشار الجماعات المحمية المعنية إذ سيحدد ىذا المرسـك مساحات 
األراضي المعنية كقائمة األشغاؿ المراد انجازىا كالكسائؿ المستخدمة كما يقرر حسب المادة 

 القكاعد الخاصة بتعكيض المتضرريف عما أسمتو المادة المنع مف حؽ التمتع المتعمؽ 54
 بعدىا ال يجكز لممالكيف المعنييف بيذا 55بالخكاص حسب نفس المادة كحسب المادة 

 تقرر حؽ تعكيض 54اإلجراء االعتراض عمى تنفيذ ىذه األشغاؿ كمف التناقض أف المادة 
 بعدىا تقر أف األشخاص المعنييف يحتفظكف 55المبلؾ عف المنع مف حؽ التمتع كالمادة 

بممكيتيـ كىذا معناه تجزئة حؽ الممكية لمشخص المالؾ ممكية الرقبة كلمدكلة حؽ االنتفاع 
 في فقرتيا األخيرة الطيف بمة بتنصيصيا عمى أف عدـ احتراـ المالؾ 55كتزيد المادة 

لتعميمات كزارة الغابات بشكؿ متكرر يؤدم إلى نزع ممكيتو جبرا عنو؟ 
فالمالؾ حسب ىذه المكاد مخير بالقبكؿ بتجزئة ممكو الذم ال يبقى لو منو سكل ممكية 

. 1؟!الرقبة كفي حالة المعارضة يكاجو بإجراء نزع الممكية
 في حالة 55 ك54، 53 عمى حاالت تطبؽ فييا أحكاـ المكاد 56كتنص المادة 

 باالنجراؼ اليكائي 56باشرت الدكلة أعماؿ تثبيت الكثباف الرممية كمكافحة ما أسمتو المادة 
                                                                                                                                                         

أرض تككف قيمتيا مماثمة عمى األقؿ كفي حالة عدـ حصكؿ اتفاؽ بالتراضي يمكف نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة =
". طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ

1
.  المتعمؽ بالغابات84/12 مف القانكف 55، 54، 53 انظر نص المكاد  
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 أعماؿ تثبيت الكثباف كمحاربة االنجراؼ كالتصحر أعماال 56كالتصحر بحيث عدت المادة 
ذات منفعة عامة كيترتب عف ذلؾ أف أم ممكية لمخكاص تقع ضمف مساحات المنفعة العامة 

التي عددىا المخطط المعد لذلؾ يجرم عمييا ما جرل عمى سابقتيا فإما أف يقبؿ مالكيا 
بحؽ الرقبة فقط كفي حالة أبدل أعماال تنـ عف عدـ احتراـ تعميمات كزارة الغابات بأف باشر 

؟ !مثبل االنتفاع مف عقاره تسمط عميو عممية نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة
كخبلصة القكؿ في مكضكع الطبيعة القانكنية لمعقار الغابي أف المشرع رغب في 

جعمو أعمى أشكاؿ الممكية بإدراجو في األمبلؾ العامة لمدكلة، ذك طابع سيادم لدرجة اعتباره 
 مف الدستكر الحالي 17لو مكانة ما فكؽ األمبلؾ العامة كتستشؼ ىذا مف خبلؿ المادة 

 المتعمؽ بالغابات الذم جعمو 84/12التي جعمتو ممؾ لممجمكعة الكطنية ككذلؾ فعؿ القانكف 
حكرا عمى الدكلة كحتى باقي أنكاع العقار الغابي األخرل سف المشرع طرؽ تمارس خبلليا 

الدكلة سيادتيا لمحصكؿ عمييا كفؽ ما أثبتناه سابقا كليس ىذا التصنيؼ لطبيعة العقار 
الغابي بدعة أتينا بيا بؿ نجد ذلؾ عند عدة كتاب كميتميف بمكضكع العقار الغابي منيـ 

 الذم صنفو في كتابو قانكف البيئة أنو ذك نظاـ كسط بيف نظاـ الممؾ 1األستاذ اليادم مقداد
العاـ كنظاـ الممؾ الخاص ككف العقار الغابي عندىـ في التشريع المغربي يندرج ضمف 

األمبلؾ الخاص لمدكلة كيحؽ لؤلفراد اكتساب الغابات ككذلؾ فعؿ األستاذ محمد عامرم مف 
 حيث تبنى نفس الرأم في أطركحة دكتكراه أف المالؾ الغابكم حسب تعبيره يندرج 2المغرب

أما المشرع الفرنسي كرغـ أنو يعطي . في مرتبة كسط بيف المالؾ العاـ كالمالؾ الخاص
لمعقار الغابي مكانة ميمة إال أنو يصنفو ضمف األمبلؾ الخاصة لمدكلة مطبقا عميو نظاـ 

 كما أدرجو  3خاصا يختمؼ عف نظاـ األمبلؾ الخاصة لمدكلة عادة إذ يخضعو لمنظاـ الغابي

                                                 
1
. 191مرجع سابؽ، ص:  اليادم مقداد 
 1994الممؾ العمكمي بالمغرب، رسالة دكتكراه في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ أكداؿ،الرباط،المغرب،:  محمد عامرم2

.  92ص
3
 Liagre. J : Op.cit, p138.a défini le régime forestier en ce qui suit « le régime forestier est un ensemble 

de règles spéciales d’ordre public dérogeant au droit commun ou exorbitant du droit commun qui à 

raison de la vocation productive écologique et récréative des bois et forêts et de leur appartenance à 

des personnes morales déterminées les fait bénéficier d’une protection renforcée et les soumet à un 

encadrement de leur gestion a fin d’assurer leur conservation et leur mise en valeur tant dan l’intérêt 

supérieur de la nation que dans l’intérêt immédiat et futur des collectivités communautés d’habitants et 

personnes morales propriétaires ». 
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. 1المشرع التكنسي في الممكية الخاصة لمدكلة كأباح لمخكاص امتبلؾ الغابات
: نظاـ منازعة العقار الغابي. ثالثا

تخضع " المعدؿ كالمتمـ عمى 90/30 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 79تنص المادة 
الغابات كاألراضي الغابية أك ذات المآؿ الغابي ميما تكف ممكية تخصيصيا أك حيازتيا 

كبتصفح ىذا األخير ال نجده يتعرض " لمنظاـ الغابي الكطني كما ىك محدد في التشريع
لنظاـ المنازعة المتعمقة بالعقار الغابي مكتفيا بعرض بعض االعتداءات عمى العقار الغابي 

ككقاعدة عامة  (القضاء العادم)ذات الطبيعة الجنائية كالجية المختصة بيا معركفة طبعا 
مادامت األمبلؾ العقارية الغابية مدرجة في األمبلؾ العامة لمدكلة فإنيا تخضع مبدئيا 

 مف 800 تطبيقا لممادة  Le critère organiqueلمقاضي اإلدارم أعماال لممعيار العضكم
المحاكـ اإلدارية ىي جيات الكالية العامة " التي جاء فييا 2قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية

". في المنازعات اإلدارية
تختص بالفصؿ في أكؿ درجة بحكـ قابؿ لبلستئناؼ في جميع القضايا التي تككف 
. الدكلة أك الكالية أك البمدية أك إحدل المؤسسات العمكمية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا

كحسب ىذا المعيار كمما كانت الدكلة أك الكالية أك البمدية أك المؤسسة العمكمية ذات 
 بغض النظر عف 3الصبغة اإلدارية طرفا في النزاع انعقد االختصاص لممحاكـ اإلدارية

 4طبيعة النشاط فبل يعتد في النظاـ الجزائرم بالتمييز بيف أعماؿ السمطة كأعماؿ التسيير
كيتسـ المعيار العضكم المتبنى مف طرؼ المشرع الجزائرم ببساطتو مقارنة مع باقي 

 ذلؾ أف المتقاضي يعرؼ مسبقا أف المحاكـ اإلدارية ىي المختصة في حالة ككف 5المعايير
. أحد أطراؼ الدعكل شخص معنكيا عاما

                                                 
1
.  المكاد1988 لسنة 20 أنظر قانكف الغابات التكنسي رقـ  

2
 لسنة 21 يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، الجريدة الرسمية رقـ 2008 فيفرم 25 مؤرخ في 08/09 قانكف رقـ  

. 23/04/2008 مؤرخة في 2008
3
المبادئ العامة  لممنازعات اإلدارية، الجزء الثاني نظرية االختصاص، ديكاف المطبكعات الجامعية، :  مسعكد شييكب 

. 10، ص2013، 6الجزائر، ط 
4
. 10س المرجع، صؼ ف 

5
. معيار فصؿ السمطات ( La justice retenueالقضاء المحتجز) معيار اإلدارة القاضي  
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فالعقار الغابي إذا كبحكـ ككنو ممؾ لمدكلة فإف المنازعات حكلو عمكما يختص بو 
 جعمت المالؾ الكحيد لمغابة ىي الدكلة 84/12 مف قانكف 12القضاء اإلدارم فالمادة 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية جعمت كؿ منازعة 800 كالمادة 1كالجماعات المحمية
. أحد طرفييا الدكلة أك فركعيا ينعقد فييا االختصاص لمقضاء اإلدارم

 متضمف النظاـ العاـ لمغابات تنص مكاده لحاالت يمكف 84/12غير أف القانكف 
لمدكلة أف تعرض عمى الخكاص مبادلة لؤلراضي ذات الطابع الغابي بعقارات أخرل في حالة 

 التي تنص عمى كجكد 59ما تطمبت المصمحة الكطنية أك المنفعة العامة مثؿ حالة المادة 
عقارات ذات طابع غابي ممؾ لمخكاص داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية كلضركريات تجانس 

 60المساحات الغابية أك تييئتيا قد تقترح الدكلة عمى المالؾ المبادلة كذلؾ نصت المادة 
عمى حالة مجاكرة أمبلؾ غابية كطنية لعقارات ذات طابع غابي تابعة لخكاص كتطبيقا 

. تمجأ الدكلة إلى طمب المبادلة مع المالؾ\ لمقتضيات اقتصادية أك بيئية قد
 تخضع ىذه المبادلة ألحكاـ 92 في مادتو 90/30فحسب قانكف األمبلؾ الكطنية 

فالدكلة بطبيعة الحاؿ ستعرض عمى المالؾ  (بالنسبة لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة)القانكف المدني 
المبادلة بأمكاليا العقارية الخاصة ككف األمبلؾ العامة ال تستطيع التصرؼ فييا إال  بعد 

يتـ تبادؿ األمبلؾ " مف قانكف األمبلؾ الكطنية عمى 92إلغاء التخصيص، نصت المادة 
العقارية التابعة لؤلمبلؾ الكطنية الخاصة التي تممكيا الدكلة أك الجماعات اإلقميمية بيف 
المصالح العمكمية كفؽ الشركط كالكيفيات التي يحددىا التنظيـ، كما يتـ تبادؿ األمبلؾ 

العقارية التابعة لؤلمبلؾ الكطنية الخاصة التي تممكيا الدكلة مقابؿ أمبلؾ عقارية  يممكيا 
الخكاص كيككف ىذا التبادؿ طبقا لمقكاعد المنصكص عمييا في التشريع الجارم بو العمؿ 

". السيما القانكف المدني
تخضع المنازعات المتعمقة " مف قانكف األمبلؾ الكطنية عمى 96كتنص المادة 

". بالتبادؿ لمييئات القضائية المختصة في مجاؿ القانكف العاـ

                                                 
1
 حسب األستاذ نصر الديف ىنكني في كتابو الكسائؿ القانكنية كالمؤسساتية لحماية الغابات، فإف الجماعات المحمية  

.  لؤلمبلؾ الكطنية لـ يشر إلى ممؾ الجماعات المحمية لمغابات84/16ممنكعة مف ممؾ الغابات ذلؾ حسب رأيو أف القانكف 
. 27مرجع سابؽ، ص: أنظر نصر الديف ىنكني
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:  مف قانكف األمبلؾ الكطنية يجعمنا نستنبط التالي96 ك92فالجمع بيف نصي المادة 
التبادؿ بيف الدكلة كالخكاص تطبؽ عميو أحكاـ القانكف المدني مف حيث إجراءاتو 

. ككيفياتو كشركطو كأحكامو
في حالة نشكء منازعات بمناسبة ىذا التبادؿ بيف الدكلة كالخكاص لعقاراتيـ يعرض 

 ممـز بتطبيؽ أحكاـ القانكف المدني 96النزاع عمى القاضي اإلدارم الذم يككف حسب المادة 
 يحدد شركط 16/12/2012/ المؤرخ في 12/427دكف أحكاـ المرسـك التنفيذم رقـ 

 منو 116ككيفيات إدارة كتسيير األمبلؾ العمكمية كالخاصة التابعة لمدكلة رغـ أف المادة 
 مف ىذا المرسـك في حالة تبادؿ 120 إلى 117تنص عمى كجكب إعماؿ أحكاـ المكاد مف 

 مف نفس المرسـك تنص عمى عدـ سرياف 02الدكلة لعقاراتيا مع الخكاص كالعمة أف المادة 
. 1أحكاـ ىذا المرسـك عمى الثركات الطبيعية

ذا تصفحنا قانكف اإلجراءات المدنية ينظر " التي تنص عمى 517 كبالضبط المادة 2كا 
القسـ العقارم في المنازعات المتعمقة بمقايضة عقارات تابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة مع 

 مف قانكف األمبلؾ الكطنية نجد 96كقارنا ىذه المادة بالمادة " عقارات تابعة لممكية الخكاص
. تناقض كتعارض بينيا

 مف قانكف اإلجراءات المدنية تعقد االختصاص في مجاؿ منازعات 517فالمادة 
 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 96المقايضة إلى القسـ العقارم بالمحكمة في حيف تعقد المادة 

االختصاص في مجاؿ المبادلة لعقارات تابعة ألمبلؾ الدكلة الخاص بعقارات تابعة لمخكاص 
؟ !لممحكمة اإلدارية

 كنعتقد أنو مف الناحية المغكية المبادلة تحمؿ معنى المقايضة كحسب رأينا يجب 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ألنو نص خاص يخصص 517إعماؿ  نص المادة 

                                                 
1
 المحدد لشركط ككيفيات إدارة كتسيير األمبلؾ 16/12/2012 المؤرخ في 12/427 مف المرسـك رقـ 02 نصت المادة  

ال تسرم أحكاـ ىذا المرسـك عمى المكارد كالثركات الطبيعية السطحية كالجكفية التي "العمكمية كالخاصة التابعة لمدكلة عمى 
". يخضع نظاميا القانكني كنمط استعماليا ككذا قكاعد تسييرىا لمتشريعات كالتنظيمات الخاصة المطبقة عمييا

2
، 2008 يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، الجريدة الرسمية لسنة 2008 فبراير 25 مؤرخ في 08/09 قانكف رقـ  

. 21، العدد 23/02/2008مؤرخ في 
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ما جاء في قانكف األمبلؾ الكطنية ككنو قانكف إجرائي كألف األمر متعمؽ بحقكؽ أفراد 
كالقاضي المدني باعتباره الحامي الطبيعي لمممكية الخاصة فيجب أف ترفع الدعاكل المتعمقة 

. بيذا النكع مف المنازعات أماـ القضاء المدني القسـ العقارم
 مف 51 نصت المادة 1كذلؾ األمر بالنسبة لممنازعات المتعمقة بالتركات الشاغرة

إذا لـ يكف لمعقار مالؾ معركؼ أك تكفي " متضمف األمبلؾ الكطنية 90/30القانكف رقـ 
مالكو دكف أف يترؾ كارثا يحؽ لمدكلة المطالبة بكاسطة األجيزة المعترؼ بيا قانكنا أماـ 
الييئات القضائية المختصة بحكـ يصرح بانعداـ الكارث يصدر حسب الشركط كاألشكاؿ 

..." السارية عمى الدعاكل العقارية
فالمادة صرحت بأف األمر متعمؽ بالدعاكل العقارية كىذا يعني أف الجية المختصة 

إذا كقع " مف نفس القانكف التي تنص عمى 53ىي القسـ العقارم كىذا ما تؤكده المادة 
التخمي عف الحقكؽ العينية في الممكية المكركثة بعد فتح التركة يحؽ لمدكلة أف تطمب مف 

...". القاضي المختص في الدعاكل المدنية
فإعماال ليذه النصكص نستطيع القكؿ أف االختصاص النكعي ينعقد لمقضاء المدني 
في حيف نجد كزارة المالية بكاسطة مديرية شؤكف أمبلؾ الدكلة كالعقارات أصدرت تعميمة 

 عمى أف 58عامة متعمقة بتسيير األمبلؾ العامة كالخاصة لمدكلة حيث نصت في صفحتيا 
جراءاتيا . 2القضاء اإلدارم ىك المختص فيما يتعمؽ بالشركات الشاغرة كا 

 
 
 

                                                 
1
إذ لـ يكف لمعقار مالؾ معركؼ أك تكفي مالكو دكف أف يترؾ كارثا كتككف :  التركات الشاغرة بأنيا 51 عرفت المادة  

: التركة شاغرة في الحاالت التالية
. انعداـ المالؾ أك جيالتو أك انعداـ الكارث أك جيمو أك إذا أىممت التركة -1
. تخمي أحد الكرثة عف حصتو مف التركة -2
. أمبلؾ المفقكديف أك الغائبيف الذيف ال كارث ليـ -3

2
 Voir : L’instruction générale relative à la gestion et à l’administration des biens du domaine 

particulier et du domaine public de l’état n°1043 du 7 mars 1989 émanant du ministère des finances, 

direction des affaires domaniales et foncières, p58. 
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 :إدارة كتسيير العقار الغابي كطرؽ اكتسابو. المبحث الثاني
 استعممت الغابة مف طرؼ اإلنساف منذ القديـ حيث كفرت الغابة ليذا األخير 

حاجيات عيشو كاستمراره كبمركر الزمف كخشية أف يؤدم االستعماؿ المفرط كغير المنظـ 
كنعرض في ىذا المبحث طرؽ .ليذه الثركة، تدخؿ القانكف محاكال تنظيـ ىذا المجاؿ الميـ 

. تككيف العقار الغابي مطمب أكؿ كسبؿ ككيفيات تسييره كاستغبللو كمطمب ثاني
 

: طرؽ تككيف كاكتساب األمالؾ الغابية. المطمب األكؿ
تقاـ األمبلؾ الكطنية بالكسائؿ " مف قانكف األمبلؾ الكطنية عمى 26نصت المادة 

". القانكنية أك بفعؿ الطبيعة
كبما أف العقار الغابي ينتمي لؤلمبلؾ الكطنية فيك يتككف بالطريقتيف المنصكص 

ما بفعؿ الطبيعة . عمييما في المادة أعبله إما بالكسائؿ القانكنية كا 
كنستبعد مف مجاؿ الدراسة تككيف الغابة طبيعيا ككف ىذه الطريقة تكتسب بيا الغابة 
ابتداء فمك تشكمت الغابة فكؽ أراضي ممؾ لمدكلة بطريقة طبيعية كدكف تدخؿ يد اإلنساف 

فالغابة ممؾ لمدكلة ألف األرض التي نشأت بيا الغابة ممؾ لمدكلة ابتداء كذلؾ لك نشأت غابة 
فكؽ أرض ممؾ لمخكاص بطريقة طبيعية كدكف تدخؿ المالؾ كيككف ىذا طبعا بمركر أزمنة 
طكيمة فإف مصير ىذه الغابة أف تمحؽ بأمبلؾ الدكلة العامة ألف القانكف كما ذكرنا سابقا ال 

. يجكِّز امتبلؾ الغابة إال لمدكلة
 90/30 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 35كىذا ما قالت بو الفقرة الثانية مف المادة 

 مف ىذا القانكف كيحددىا القانكف 15تتككف الثركات الطبيعية كما تعرفيا المادة "الناصة عمى 
إذا كانت كاقعة عبر التراب الكطني أك في المجاؿ البحرم الخاضعة لسيادة الجميكرية 

كتكتسب ىذه الثركات بمجرد تككينيا . الجزائرية الديمقراطية الشعبية أك لسمطتيا القضائية
". كضعية طبيعية تجعميا تابعة لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية

إذف فالقاعدة أف كؿ غابة تتككف طبيعيا تدخؿ آليا في أمبلؾ الدكلة العامة كتدرج في 
األمبلؾ العامة بإجراء قانكني ىك المعاينة مف طرؼ الييئات المختصة كىذا ما عنتو المادة 
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يدرج قانكنا ضمف األمبلؾ الكطنية العمكمية بمجرد معاينة كجكدىا  ) مف نفس القانكف 36
بقيت طريقة تككف الغابة الثانية كىي الطريقة القانكنية كالتي  (...الثركات الطبيعية اآلتية 

طرؽ االقتناء التي "...  مف قانكف األمبلؾ الكطنية حيث جاء فييا 26نصت عمييا المادة 
تخضع لمقانكف الخاص العقد، التبرع، التبادؿ، التقادـ، كالحيازة كطريقتاف استثنائيتاف 

". يخضعاف لمقانكف العاـ نزع الممكية كحؽ الشفعة
كحسب المادة ىناؾ طريقاف جكَّلز القانكف بمكجبيما لمدكلة اقتناء العقار الغابي بكؿ 
أنكاعو سكاء كاف غابات أك أراضي ذات الكجية الغابية أك التككينات الغابية األخرل، ىما 
. طرؽ القانكف العاـ كطرؽ القانكف الخاص، كىما ما سنتعرض لو في فركع  ىذا المطمب

 
: اكتساب الدكلة لمعقار الغابي بطرؽ القانكف العاـ. الفرع األكؿ

 مف قانكف األمبلؾ الكطنية فإف طرؽ االكتساب المتاح لمدكلة ىي 26حسب المادة 
 37نزع الممكية كحؽ الشفعة كلككف الغابة مف األمبلؾ السيادية كما أشرنا سابقا فإف المادة 
مف قانكف األمبلؾ الكطنية أضاؼ في حقيا طريقا ثالث ىك التأميـ الضمني لكؿ غابة 

كبذلؾ يككف لدينا ثبلثة طرؽ تكتسب . تكفرت فييا الشركط كالمعايير التي كضعيا القانكف
بيـ الدكلة العقار الغابي كفؽ القانكف العاـ ىـ التأميـ، كنزع الممكية ألجؿ المنفعة العامة 

. كحؽ الشفعة
 

: التأميـ كطريؽ لكسب الدكلة العقار الغابي. أكال
 الذم نصت 1976لـ يرد التنصيص عمى التأميـ في الدستكر الحالي عكس دستكر 

 منو عمى تأميـ كؿ الغابات لصالح الدكلة كرغـ عدـ التنصيص عميو إال أنو ال 14المادة 
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678يزاؿ مدرج في أحكاـ القانكف المدني بمكجب المادة 
 مف 17 منو كيستشؼ مف المادة 1

. 2الدستكر الحالي رغبة المشرع في جعؿ األمبلؾ الغابية حكرا عمى الدكلة
كالتأميـ ىك عبارة عف عممية تحكيؿ ماال معينا أك نشاطا معينا إلى ممكية جماعية 

 4 كال يخضع لرقابة القضاء باعتباره عمبل سياديا3بقصد استعمالو لتحقيؽ المصمحة العامة
 كفؽ ما يعرؼ بنظاـ المخططات بيدؼ النيكض 5استخدمو المشرع الجزائرم منذ االستقبلؿ

بالقطاع الفبلحي آنذاؾ حيث سعت الدكلة إلى بناء النظاـ االشتراكي كالذم ال يمكف أف 
 ألجؿ ذلؾ 6يتحقؽ حسب السمطات حينيا إال بسيطرة الدكلة كتممكيا لجميع كسائؿ اإلنتاج

عرفو البعض أنو إجراء قانكني ثكرم يستيدؼ تحقيؽ تدخؿ اإلدارة العاجؿ في األنشطة 
االقتصادية الخاصة كتعديؿ نظـ الممكية الخاصة فييا بنقميا إلى ممكية األشخاص العامة 

مقابؿ تعكيض بيدؼ إدارة ىذه األمكاؿ بما يحقؽ المبادئ االشتراكية لحساب كصالح 
. 7الشعب

كحاليا كنظرا العتناؽ الدكلة المذىب الميبرالي فقد تـ التخمي عمى ىذا األسمكب في 
حصكؿ الدكلة عمى الممكية ماعدا في بعض القطاعات اإلستراتيجية مثؿ الثركات الطبيعية 
مف محركقات كثركات باطنية معدنية كغابات حيث أبقى المشرع عمى ىذا األسمكب في 

مجاؿ اكتساب الدكلة لمغابات حيث تصب الغابات في األمبلؾ الغابية الكطنية حسب تعبير 
                                                 

1
ال يجكز إصدار حكـ التأميـ إال بنص قانكني غير أف شركط " مف القانكف المدني الجزائرم عمى 678 نصت المادة  

جراءات نقؿ الممكية كالكيفية التي يتـ بيا التعكيض يحددىا القانكف ". كا 
2
. 84/12 مف قانكف 12 أنظر المادة  

3
. 35، ص2003مبادئ القانكف إلدارم، الجزء األكؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، :  رفعت عيد سعيد 

4
. 79، ص2001الكجيز في األمكاؿ الخاصة التابعة لمدكلة كالجماعات المحمية، دار ىكمة، الجزائر، :  أعمر يحياكم 

، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 3النظرية العامة ألمبلؾ اإلدارة كاألشغاؿ العمكمية، ط: كذلؾ أنس قاسـ جعفر
. 60، ص1992

5
عجة الجيبللي أزمة العقار الفبلحي كمقترحات تسكيتيا مف تأميـ الممؾ الخاص إلى خكصصة الممؾ العاـ، ، دار  

. 39، ص2005الخمدكنية، الجزائر، 
6
 حؽ التأميـ تمسكت بو قيادة الثكزرة إباف مفاكضات إيفياف حيث نص عمى حؽ الدكلة الجزائرية في تأميـ األراضي  

تطكر التنظيـ القانكني لمقطاع الزراعية، ديكاف المطبكعات الجامعية، : أنظر عمر صدكقي. المممككة لمبرجكازية األجنبية
. 3، ص1988الجزائر، 

7
. 385مرجع سابؽ، ص:  محمد فاركؽ عبد الحميد 
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 التي كما سبؽ ذكره لـ تذكر  لمف تعكد ممكية الغابة بؿ جعمت 84/12 مف قانكف 13المادة 
القاعدة أف كؿ غابة تندرج آليا في األمبلؾ الغابية الكطنية ميما كاف المالؾ أشخاص 

فكمما تكفرت المعايير المبينة سابقا كىي المعيار العددم ... طبيعيكف، شركات خاصة
كالمعيار الجغرافي كمعيار االمتداد لممسافة المحددة قانكنا في عقار غابي ما أدل ىذا إلى 
تأميمو ضمنيا لصالح األمبلؾ الغابية الكطنية، فبمجرد تككيف الغابة تكتسب لصالح الدكلة 

 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 35ضمف األمبلؾ العمكمية الطبيعية كىذا ما قالت بو المادة 
15تتككف الثركات الطبيعية كما تعرفيا المادة "

 مف ىذا القانكف كيحددىا القانكف إذا كانت 1
كاقعة عبر التراب الكطني أك في المجاالت البحرية الخاضعة لسيادة الجميكرية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية أك لسمطتيا القضائية كتكتسب ىذه الثركات بمجرد تككينيا كضعية 

". طبيعية تجعميا تابعة لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية
فيذه المادة تأسس بما يعرؼ بالتأميـ الضمني لكؿ عقار غابي تكافرت فيو شركط 

. كأكصاؼ الغابة
 مف قانكف األمبلؾ الكطنية تجعؿ مف عممية المعاينة مف طرؼ 36كما أف المادة 
لعقار الغابي سببا إلدراجو في مشمكالت األمبلؾ الطبيعية صنؼ ؿالسمطات المختصة 

يدرج قانكنا ضمف األمبلؾ الكطنية " ما يمي 36جاء في المادة . األمبلؾ الغابية الكطنية
...". العمكمية بمجرد معاينة كجكدىا لمثركات الطبيعية اآلتية

إذف فالمادة جعمت مف عممية المعاينة الطريقة القانكنية الكحيدة إلدراج الثركات 
. الطبيعية في األمبلؾ العمكمية الكطنية كمنيا الغابات

 نستشؼ مرحمتيف تمر بيما الثركات الطبيعية حتى 36 ك35باستقراء نص المادة 
تدخؿ في المبلؾ العمكمية الكطنية ىما مرحمة التككيف كمرحمة اإلدراج، فالثركات الطبيعية 

 بمجرد ما تتكافر فييا الشركط كاألكصاؼ المتطمبة قانكنا ثـ 35تتككف كتكتسب حسب المادة 

                                                 
1
 مف قانكف األمبلؾ الكطنية عمى مجمكعة كبيرة مف الثركات الطبيعية كأدرجتيا في األمبلؾ العمكمية 15 نصت المادة  

الجزر، المجاؿ الجكم --- الطبيعية منيا شكاطئ البحر، قعر البحر اإلقميمي، المياه البحرية الداخمية، طرح البحر ك
الثركات الغابية الكاقعة في كامؿ المجاالت البرية كالبحرية مف التراب ... اإلقميمي، الثركات الطبيعية الفبلحية، المحركقات

... الكطني
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تدرج بعد ذلؾ في األمبلؾ العمكمية الكطنية بعممية قانكنية أخرل ىي المعاينة حسب نص 
. 36المادة 

إذف فالغابة تكتسب لصالح األمبلؾ الطبيعية العمكمية بمجرد تككينيا لكنيا ال تدرج 
إذ البد ليا مف عمؿ قانكني تصب بو في األمبلؾ الطبيعية العمكمية كىذا العمؿ ىك 

فعممية  (الثركات الطبيعية الكطنية)المعاينة التي بكاسطتيا تدرج في األمبلؾ الغابية الكطنية 
المعاينة ىي كحدىا مف تؤكد انطباؽ المعايير المتطمبة في ككف األرض المعنية غابة أك 

صنؼ غابي آخر فإذا تأكدت الييئة المكمفة أف األرض المشجرة بيا عدد مف األشجار سكاء 
 شجرة في اليكتار الكاحد في حالة نضج في المناطؽ الجافة كشبو الجافة عمى امتداد 100

 شجرة في اليكتار الكاحد في المناطؽ 300 ىكتارات أك بيا 10متكاصؿ بما يزيد عف 
 ىكتارات متصمة حكمت ىذه الييئة بأف العقار 10الرطبة كشبو الرطبة عمى امتداد يفكؽ 

. المعني يشكؿ غابة بمفيـك القانكف المتضمف النظاـ العاـ لمغابات كمف ثـ يدرج
 التي فييا كما ذكرنا تأكيد أف كؿ غابة 84/12 مف قانكف 13كنعكد لنص المادة 

تكفرت فييا الشركط المتطمبة قانكنا في تعريؼ الغابة تأمـ ضمنيا في األمبلؾ الطبيعية 
العمكمية لمدكلة ذلؾ أف المادة كفي معرض حديثيا عف الغابات حكمت عمييا بالصب في 
األمبلؾ الغابية الكطنية بغض النظر عف مالكيا لكنيا لما تحدثت عف باقي األنكاع الغابية 
األخرل كىي األراضي ذات الطابع الغابي ذكرت المالؾ حيث حددتو بالدكلة فقط كىذا يعني 

 أف الدكلة ال يحؽ ليا أف تكتسب بالتأميـ الضمني سكل الغابات فقط، دكف 1كما بيناه سابقا
 .األنكاع الغابية األخرل

: اكتساب الدكلة لمعقار الغابي عف طريؽ نزع الممكية لممنفعة العامة. ثانيا
 إال أنو يمكف 2..."الممكية الخاصة مضمكنة" مف الدستكر أف 52جاء في المادة 

قانكنا أف يجرد المالؾ مف أمبلكو مقابؿ تعكيض عادؿ كىذا ما خطو كذلؾ الدستكر في 
ال يتـ نزع الممكية إال في إطار القانكف كيترتب عميو تعكيض قبمي " التي جاء فييا 20المادة 

                                                 
1
. مف ىذه الرسالة113 انظر الصفحة  

2
ال يجكز حرماف أم أحد مف ممكيتو إال في األحكاؿ كالشركط المنصكص عمييا " قانكف مدني عمى 677 نصت المادة  

". قانكنا
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 الكتساب 1فالمادة تثبت أف نزع الممكية لممنفعة العامة قانكنية لكنيا استثنائية" عادؿ كمنصؼ
الدكلة لحقكؽ عينية إذ يجب قبؿ عممية نزع الممكية إجراء محاكلة اقتناء الممؾ المعني بكؿ 

كال يسار إلى إجراء نزع الممكية إال . الكسائؿ األخرل المشركعة مثؿ الشراء، التبادؿ كغيرىا
فحينيا تمجأ الدكلة إلى ىذا الطريؽ الجبرم معتمدة عمى امتياز . بعد فشؿ كؿ مسعى رضائي

السمطة العامة المناطة باإلدارة حيث يسكِّغ ليا القانكف المساس الشرعي بالممكية الخاصة 
مف بينيا . 2قصد تحقيؽ المنفعة العامة كقد ألـز القانكف اإلدارة إتباع مجمكعة مف اإلجراءات

05/248التصريح بالمنفعة العمكمية تطبيقا لممرسـك التنفيذم رقـ 
 كذلؾ تحديد كامؿ 3

 كالحقكؽ العقارية المطمكب نزعيا كما تعٌرؼ بيكية المالكيف كأصحاب الحقكؽ 4لؤلمبلؾ
 باإلضافة إلى تكفير االعتمادات المالية البلزمة لضماف 5الذيف مكرس عمييـ نزع الممكية

 كفي كؿ ىذه اإلجراءات تخضع اإلدارة المستفيدة مف نزع الممكية لمرقابة 6تعكيض المعنييف
 معدؿ كمتمـ 93/186 كالمرسـك التنفيذم 91/11اد القانكف مكالقضائية إذ مف خبلؿ تصفح 

. 7نبلحظ أف القانكف نص عمى ىذه اإلجراءات بصيغة الكجكب
 مجمكعة مف الحاالت سكغ القانكف مف خبلليا 84/12كقد تضمف قانكف الغابات 

لئلدارة نزع ممكية األفراد الخاصة المتعمؽ باألراضي ذات الطابع الغابي منيا ما نصت عميو 

                                                 
1
 يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة 1991 أبريؿ 27 المؤرخ في 91/11 مف قانكف 2  نصت المادة  

 مؤرخ 07/12 كبالقانكف رقـ 2005 متضمف قانكف المالية لسنة 29/12/2004 مؤرخ في 04/21العامة متمـ بالقانكف رقـ 
يعد نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية طريقة " نصت عمى 2008 متضمف قانكف المالية لسنة 30/12/2007في 

...". استثنائية الكتساب أألمبلؾ أك حقكؽ عقارية كال يتـ ذلؾ إال إذا أدل انتياج كؿ الكسائؿ إلى نتيجة سمبية
2
. 91/11 مف قانكف 03 أنظر نص المادة  

3
 1993 يكليك 27 مؤرخ في 93/186 يتمـ كيعدؿ المرسـك رقـ 2005 ؤيكليك 10 مؤرخ في 05/248 مرسـك تنفيذم رقـ  

. 07/07/2008 مؤرخ في 08/202 كذلؾ عدؿ ىذا المرسـك بالمرسـك التنفيذم 91/11يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف رقـ 
4
. 91/11 مف قانكف 16 أنظر المادة  

5
. 91/11 مف قانكف 16 أنظر المادة  

6
.  منيا05 الفقرة 03 المادة  

7
نزع الممكية مف أجؿ : أنظر محمد زغداكم.  لمزيد بياف حكؿ نزع الممكية المنفعة العامة14، 13، 10 أنظر المكاد  

 معيد الحقكؽ، جامعة 1998المنفعة العامة في القانكف الجزائرم، المفيـك كاإلجراءات، رسالة دكتكراه في القانكف العاـ،
كذلؾ عبد الحكيـ . 2003-200مبادئ كنظريات القانكف اإلدارم، دـ، مصر، : كذلؾ عصمت عبد اهلل الشيخ. قسنطينة

. 1992نزع الممكية لممنفعة العامة، دار الفكر العربي، مصر، : فكده
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 مف ىذا القانكف أف الدكلة قد تمجأ إلى إحداث ما يسمى مساحات المنفعة العامة 53المادة 
بغيت حماية كاستصبلح أراضي كنباتات ميددة باإلتبلؼ كيككف ذلؾ مف خبلؿ مرسـك يتخذ 

بناء عمى تقرير مف الكزير المكمؼ بالغابات كالكزراء المعنييف بعد استشارة الجماعات 
 يحدد ىذا المرسـك حدكد كمساحة األراضي المعنية كحتى 54المحمية المعنية كحسب المادة 

قائمة األشغاؿ كالكسائؿ التي يتطمبيا ىذا العمؿ ككذلؾ القكاعد الخاصة بالتعكيض عف المنع 
 بعدىا قد تدرج أراضي يممكيا 55مف حؽ التمتع المتعمؽ بالخكاص المعنييف إذ حسب المادة 

الخكاص في ىذا المخطط مما يستكجب عمى المالكيف احتراـ التعميمات الصادرة عف الكزارة 
المكمفة بالغابات كقد تككف ىذه التعميمات متضمنة منع المالؾ مف استغبلؿ كاستعماؿ أرضو 

المعنية كفي حالة عدـ احترامو ليذه التعميمات خكؿ القانكف لمييئات المعنية إجراء نزع 
ال يجكز " ما يمي 84/12 مف قانكف 55الممكية مف أجؿ المنفعة العامة جاء في المادة 

 مف ىذا القانكف 53لممالكيف الذيف تكجد أراضييـ في المساحات المنصكص عمييا في المادة 
يحتفظ ىؤالء - معارضة تنفيذ األشغاؿ كاإلجراءات المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ 

تتكفؿ الدكلة بالجكانب التقنية كالمالية غير أنو يتعيف عمى المالكيف - المالكيف بممكيتيـ
المستفيديف احتراـ تعميمات الكزارة المكمفة بالغابات كيمكف أف يؤدم عدـ االحتراـ المتكرر 
".. الصريح لمتعميمات إلى نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ
كنبلحظ أف المادة لـ تذكر اإلجراءات المتطمبة قانكنا قبؿ أعماؿ نزع الممكية مف 

مجمكع الكسائؿ التي يستكجب عمى اإلدارة المركر بيا قبؿ نزع الممكية كىي السعي لمحصكؿ 
عمى ىذا العقار المعني بنزع الممكية بكؿ الكسائؿ األخرل مثؿ طمب شرائو مف مالكو أك 

طمب مبادلتو كسككت المشرع عف ذكر ىذه اإلجراءات في ىذه المادة مع أنو ذكرىا في باقي 
 فيؿ سككت المشرع عف الحاالت المستكجبة عمى الدكلة 1الحاالت التي نعرض ليا الحقا

طرقيا لمحصكؿ عمى العقار بطريقة رضائية قبؿ المجكء إلى أعماؿ امتياز السمطة العامة 
 91/11كنزع الممكية إحالة ضمنية عمى ىذه الشركط كالحاالت المتضمنة في القانكف 

المتعمؽ بنزع الممكية أما أف إىماؿ المشرع ليا يعفي اإلدارة مف إعماؿ ىذه الشركط قبؿ نزع 
الممكية بحيث تمجأ اإلدارة مباشرة لنزع الممكية؟ 

                                                 
1
. 84/12 مف قانكف 60، 59، 56 أنظر المادة  
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 مف الدستكر نصت عمى كجكب احتراـ القانكف في 20نعتقد أنو لما كانت المادة 
 91/11عممية نزع الممكية كالقانكف المعني في ىذا المقاـ طبعا ىك قانكف نزع الممكية رقـ 

كبما أف ىذا األخير ينص في مادتو الثانية عمى أف نزع الممكية ال يتـ إال إذا أدل انتياج 
 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02كؿ الكسائؿ األخرل إلى نتيجة سمبية كذلؾ جاء في المادة 

يخضع تطبيؽ اإلجراء الخاص بنزع الممكية لتككيف المستفيد ممفا قبؿ ذلؾ " ما يمي 93/186
يشمؿ ما يأتي تقريرا يسكغ المجكء إلى إجراء نزع الممكية كيبرر النتائج السمبية التي تمخضت 

فإف اإلدارة ممزمة بالمجكء إلى كسائؿ االقتناء بالتراضي " عنيا محاكالت االقتناء بالتراضي
قبؿ المجكء إلى نزع الممكية، فيستكجب في رأينا عمى الييئات اإلدارية المكمفة بالغابات أف 
تمجأ لمكسائؿ الرضائية لمحصكؿ عمى ىذه األرض المعنية بالمخطط المتعمؽ بالحماية قبؿ 

. نزعيا جبرا عف صاحبيا
أف التشجير عمؿ ذك " عمى 84/12 مف قانكف 48كفي نفس السياؽ نصت المادة 

". مصمحة كطنية كما يمكف اعتباره عممية ذات منفعة عامة عمى كؿ أرض ذات طابع غابي
يفيـ منيا أف عممية التشجير ذات أىمية كبيرة كتعني جميع األراضي ذات الطابع 

الغابي سكاء كانت ممؾ لمدكلة أك ممؾ لمخكاص إذا فيك مف قبيؿ المصمحة الكطنية كالمنفعة 
العامة أف تأمر الدكلة بتشجير أرض ما ذات طابع غابي بغض النظر عف مالكيا كيككف 

 يكضع بمبادرة مف الكزارة المكمفة 49ذلؾ في إطار مخطط كطني لمتشجير حسب المادة 
  يككف ىدؼ التشجير 49بالغابات بعد استشارة المجمكعات المحمية المعنية كحسب المادة 

إما الحماية مثؿ حماية األراضي مف االنزالؽ أك مف االنجراؼ أك كمصدات لمرياح كقد 
 يمكف 51يككف التشجير بيدؼ اإلنتاج إما إنتاج الثمار الغذائية أك الخشب كباستقراء المادة 

أف تككف عممية التشجير كمخططيا تشمؿ أراضي تابعة لمخكاص كفي حالة رفضيـ ذلؾ 
 عمى إجراء نزع الممكية في حقيـ دكف أف تعرض اإلجراءات المسبقة لنزع 51نصت المادة 

الممكية كنقكؿ ما قمناه سابقا بكجكب إتباع المراحؿ المتطمبة قانكنا مف مساعي رضائية قبؿ 
 عمى أشغاؿ تثبت الكثباف كمكافحة االنجراؼ 56المجكء إلى نزع الممكية، كما نصت المادة 

اليكائي كمحاربة التصحر كجعمتو مف قبيؿ أعماؿ المنفعة العامة كيمارس في إطار مخطط 



      النظام القانوني للعقار الغابي الجزائري                                            :            ثانيالفصل ال

 

 

121 

 بأحكاـ التشجير كلو نفس أحكامو كيقاؿ فيو ما يقاؿ في 56التشجير إذ ألحقتو المادة 
. سابقيو

كذلؾ نجد مف صكر امتبلؾ الدكلة لؤلراضي ذات الطابع الغابي بعممية نزع الممكية 
 تفترض كجكد أراضي ذات 58 فالمادة 84/12 مف القانكف 61 ك60، 59في حالة المادة 

طابع غابي متكاجدة داخؿ الغابات الكطنية كحينيا جاز لمدكلة أف تطمب مف المالؾ شراءىا 
منو أك مبادلتيا بعقار آخر إذا كانت ىذه األخيرة ضركرية لتجانس المساحات الغابية أك 

 عمى فرضية 60لتييئتيا كفي حالة رفضو تنزع ممكيتو لممنفعة العامة كذلؾ نصت المادة 
أخرل ىي مجاكرة أراضي ذات طابع غابي ألمبلؾ كطنية غابية ككانت تشكؿ امتدادا طبيعيا 

لمغابات الكطنية سكاء مف الناحية االقتصادية أك البيئية حؽ لدكلة أف تطالب المالؾ 
 كفي 84/12 مف القانكف 38 ك37إخضاعيا لمخطط التييئة المنصكص عميو في المادة 

حالة ممانعتو تقترح عميو الدكلة إما شراءىا منو أك المبادلة بيا كعند الرفض تنزع ممكيتو 
. لممنفعة العامة
 تعرض حاالت تككف فييا األراضي ذات الطابع 60 ك59، 56، 55، 51فالمكاد 

الغابي المممككة مف الخكاص في كضعيات مآليا الحتمي أف تضـ إلى األمبلؾ الغابية 
الكطنية في إطار نزع الممكية لممنفعة العامة بذرائع مختمفة قد تككف بدافع الجكار لؤلمبلؾ 
الكطنية الغابية كقد تككف بدافع حماية األراضي مف خطر االنجراؼ كالتصحر كقد يككف 

. 1بدافع التشجير
كالخبلصة أف الدكلة أباح ليا القانكف أف تسمؾ طريؽ نزع الممكية الكتساب أراضي 

. ذات طابع غابي كفؽ الحاالت المذككرة 
: اكتساب الدكلة لمعقار الغابي بالشفعة اإلدارية. ثالثا

الشفعة مأخكذة لغة مف الشفع بمعنى الضـ كالزيادة فقد كاف الشفيع منفردا في ممكو 
 كاصطبلحا عند الفقياء ىي حؽ 2كبالشفعة ضـ المبيع إلى ممكو فصار شفعا ضد الكتر

                                                 
1
 84/12 مف القانكف 51أنظر المادة  

2
. 792، ص1985، 2، دار الفكر، دمشؽ، سكرية، ط5الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج:  كىبة الزحيمي 



      النظام القانوني للعقار الغابي الجزائري                                            :            ثانيالفصل ال

 

 

122 

تممؾ العقار المبيع جبرا عف المشترم بما قاـ عميو مف ثمف كتكاليؼ لدفع ضرر الشريؾ 
. 1الدخيؿ فيي حؽ تممؾ قيرم يثبت لمشريؾ القديـ عمى الحديث فيما ممؾ بعكض

الشفعة رخصة " مف التقنيف المدني بقكلو 794عرفيا المشرع الجزائرم في المادة 
تجيز الحمكؿ محؿ المشترم في بيع العقار ضمف األحكاؿ كالشركط المنصكص عمييا في 

". المكاد التالية
كيتبيف مف النص أف الشفعة رخصة تمنح لمشفيع كفؽ شركط محددة قانكنا كما أنيا 

  كالبد فييا مف رغبة المالؾ بيع عقاره حتى تثبت ىذه 2حسب المادة ال ترد إال عمى عقار
الرخصة لمشفيع أف يحؿ محؿ المشترم قصد دفع ضرر الدخيؿ األجنبي كرغـ أنيا ال تجكز 
إال في العقار إال أنيا ترد استثناءات عمى ىذه القاعدة حيث ال يجكز القانكف الشفعة حتى 

ال " مف القانكف المدني 798مع كجكد بيع عقارم كىي الحاالت التي نصت عمييا المادة 
. شفعة إذا حصؿ البيع بالمزاد العمني كفقا إلجراءات رسميا القانكف

ذا كقع البيع بيف األصكؿ كالفركع أك بيف الزكجيف أك بيف األقارب لغاية الدرجة -  كا 
. الرابعة كبيف األصيار لغاية الدرجة الثانية

". إذا كاف العقار بيع ليككف محؿ عبادة أك ليمحؽ بمحؿ العبادة- 
فبلبد مف كجكد عقد بيع صادر مف مالؾ العقار المشفكع فيو إلى مشفكع منو فيجب 
أف يككف ىناؾ تصرؼ قانكني يأخذ شكؿ البيع كينقؿ ممكية العقار بعكض إذ ال شفعة إذا 
انتقمت الممكية العقارية بسبب غير التصرؼ القانكني كالميراث كااللتصاؽ كالتقادـ كال شفعة 

. إذا انتقمت الممكية العقارية عمى سبيؿ التبرع كالكصية كاليبة
                                                 

1
كلزيادة بياف حكؿ الشفعة أنظر منار السبيؿ في شرح الدليؿ إلبراىيـ بف محمد بف سالـ بف .  نفس المرجع، نفس الصفحة 

الكجيز في الحقكؽ : رمضاف أبك السعكد. 4تحفة األحكذم، المجمد : ككذلؾ لمباركافكرم. 181، ص2ضكياف، المجمد 
 161 ص 1999مكتبة دار الثقافة عماف االردف.سكار الحقكؽ العينية األصمية: محمد كحيد الديف... العينية، 

2
المحمى، مرجع : أنظر ابف حـز الظاىرم.  حصرت المذاىب األربعة الشفعة في العقار عدا الظاىرية أجازكىا في المنقكؿ 

  10، ص9سابؽ المجمد 
عف جابر رضي اهلل عنو أنو قاؿ قضى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بالشفعة فيما لـ يقسـ فإذا كقعت الحدكد كصرفت 

مرجع ,تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم, أنظر المباركفكرم.ركاه أحمد كالبخارم كأبك داكد كابف ماجة. الطرؽ فبل شفعة
. 511 ص1370 حديث رقـ4المجمد,سابؽ 
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 مف القانكف المدني األشخاص الذيف تثبت في حقيـ الشفعة 795كقد حددت المادة 
: كىـ

. لمالؾ الرقبة إذا بيع الكؿ أك البعض مف حؽ االنتفاع المناسب لمرقعة- 
. لمشريؾ في الشيكع إذا بيع جزء مف العقار المشاع إلى أجنبي- 
. لصاحب حؽ االنتفاع إذا بيعت الرقبة كميا أك بعضيا- 

كأضاؼ المشرع بمكجب قكانيف خاصة ثبلثة شفعاء آخريف ال تتكفر فييـ صفة 
أصحاب الحقكؽ العينية كىـ المستأجر في بناية شريطة أف يككف المؤجر شخص معنكم 

كقد ألغي ىذا 93/03 مف المرسـك التشريعي رقـ 23قرر بيع البناية كذلؾ في نص المادة 
المتضمف نشاط الترقية العقارية كالحالة الثانية ىي ....  المؤرخ في 11/04المرسـك بالقانكف 

منح المستثمرة الفبلحية حؽ الشفعة إذا بيعت األراضي المجاكرة ليا في إطار أحكاـ المادة 
 متضمف التكجيو العقارم معدؿ 18/11/1990 المؤرخ في 90/25 مف القانكف رقـ 55

 مف ىذا القانكف حؽ الشفعة لممبلؾ المجاكريف، كما أف قانكف 57كمتمـ حيث مددت المادة 
 أسست مكاده لنكع آخر 09/12/1976 مؤرخ في 105/76التسجيؿ الصادر بمكجب األمر 

مف حؽ الشفعة لصالح الخزينة العمكمية لمدكلة في شكؿ ما اصطمح عمى تسميتو بحؽ 
 مف قانكف 71الشفعة اإلدارية لصالح الدكلة أك حؽ المزايدة بالعشر كذلؾ فعمت المادة 

.  كىك مكضكع بحثنا في ىذا الفرع90/25التكجيو العقارم رقـ 
فالشفعة اإلدارية إذا مصطمح أطمقو الفقياء عمى حؽ الدكلة في الشفعة إذ يختمؼ 

المستفيد فيذا النكع مف الشفعة المقرر لفائدة األشخاص العمكمية كالدكلة كالجماعات المحمية 
 795في حيف تككف الشفعة المدنية مقررة لحماية مصمحة شخصية كىـ مف ذكرتيـ المادة 

تستطيع إدارة التسجيؿ أف " مف قانكف التسجيؿ عمى 118مف القانكف المدني، نصت المادة 
تستعمؿ لصالح الخزينة حؽ الشفعة عمى العقارات أك الحقكؽ العقارية أك المحبلت التجارية 
أك الزبائف أك حؽ اإليجار أك االستفادة مف كعد باإليجار عمى العقار كمو أك جزء منو كالذم 

لذكم  (1/10)ترل فيو بأف ثمف البيع غير كافي مع دفع مبمغ ىذا الثمف مزايد فيو العشر 
...". الحقكؽ كذلؾ عف الدعكل المرفكعة
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فحسب المادة يحؽ لمدكلة في حالة اإلعبلف عف بيع أماـ مكثؽ الذم يستكجب عميو 
إعبلـ الدكلة بذلؾ ككاف ىذا البيع فيو غبف أم بيع العقار بغير ثمنو الحقيقي أجاز القانكف 
لمدكلة عند عمميا بيذا البيع إذ يستكجب عمى المكثؽ تسجيؿ ىذا البيع ألنو تصرؼ كارد 

93 ك75عمى عقار حسب المادة 
 مف قانكف التسجيؿ، قمت أجاز القانكف لمدكلة أف تتدخؿ 1

بما يسمى حؽ المزايدة بالعشر ألف الدكلة تحؿ محؿ المشترم كتزيد لمبائع عشر الثمف 
. المقرر إضافة إلى الثمف المتفؽ عميو سابقا كتتحصؿ ىي عمى العقار

 لمتكجيو العقارم األمر كضكحا بنصيا أف 90/25 مف القانكف 71كقد زادت المادة 
الغرض مف الشفعة لصالح الدكلة ىك تحقيؽ المنفعة العامة كذلؾ بتكفير الحاجيات العقارية 

ينشأ حؽ الدكلة كالجماعات المحمية في الشفعة بغية تكفير " ما يمي 71لمدكلة جاء في المادة 
الحاجيات ذات المصمحة العامة كالمنفعة العمكمية، بصرؼ النظر عف المجكء المحتمؿ إلى 

فالمادة أنشأت حؽ شفعة لمدكلة كجعمت الغاية مف ذلؾ تكفير حاجات ". إجراء نزع الممكية
لغرض إقامة نشاطات ذات مصمحة عامة أك منفعة عمكمية مثؿ إقامة المدارس  (عقارات)

ذا استصحبنا الشركط المنصكص عمييا في القانكف المدني المستشفة مف  كالمستشفيات كا 
 المتمثمة في أنو ال شفعة إال إذا أعمف المالؾ بيع عقاره فإف الدكلة ال 794نص المادة 

تستطيع ممارسة حؽ الشفعة اإلدارية إال إذا أعمف المالؾ رغبتو في بيع عقاره حينيا أجاز 
القانكف لمدكلة أف تتدخؿ كتحؿ محؿ المشترم في حالتيف الحالة األكلى نصت عمييا المادة 

 مف قانكف التسجيؿ كىي أف يباع العقار بأقؿ مف ثمنو الحقيقي بكثير في ىذه الحاؿ 118
. تتدخؿ الدكلة شافعة محؿ المشترم كتدفع الثمف مزاد عميو العشر مف الثمف الكمي

كالحالة الثانية ىي أف يعمف المالؾ عف بيع عقاره كيككف الثمف حقيقي يساكم قيمة 
 مف قانكف التكجيو العقارم لمدكلة أف تتدخؿ كذلؾ شافعة 71العقار كرغـ ذلؾ جكزت المادة 

كتحؿ محؿ المشترم إذا تكفرت مقتضيات المصمحة العامة بأف تككف القطعة األرضية 
تحتاجيا الدكلة إلقامة مدرسة لحي سكني ما ال يتكفر عمى  مدرسة مثبل كىذه النقطة ىي 

                                                 
1
ال يمكف لممكثقيف أف يسجمكا عقكدىـ إال في مكتب التسجيؿ التابع لمدائرة أك " مف قانكف التسجيؿ عمى 75 نصت المادة  

 58يستشؼ مف المادة أف المكمؼ بالتسجيؿ ىك المكثؽ كالمادة "عند االقتضاء في مكتب الكالية الذم يكجد بيا مكتبيـ 
طرؽ انتقاؿ الممكية العقارية في قانكف األسرة الجزائرم، مذكرة : أنظر عمار نكاع" .أكجبت تسجيؿ كؿ عقد أبرمو المكثؽ

. 60، غير منشكر، ص2007ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعية قسنطينة، 
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التي تختمؼ فييا الشفعة اإلدارية عف الشفعة المدنية إذ أف المستفيد مف الشفعة المدنية ال 
يحتاج إلى تسبيب رغبتو في الحمكؿ محؿ المشترم في حيف تككف الدكلة ممزمة بتسبيب 
مكقفيا في أخذىا بالشفعة اإلدارية ىذا حتى  يتمكف القاضي المختص مف مراقبة مدل 

. 1مشركعية تصرفيا ىذا إذا عرض عميو النزاع
 المتضمف النظاـ العاـ لمغابات نص عمى 84/12ككنا أثبتنا ساقا أف القانكف رقـ 

إمكانية امتبلؾ األشخاص التابعيف لمقانكف الخاص لؤلراضي ذات الطابع الغابي كىذا ما 
تقدـ الدكلة مساىمتيا لمخكاص الذيف يرغبكف في " التي جاء فييا 50نجده ضمف المادة 
فالمادة جاءت في الباب الرابع تحت عنكاف تنمية األراضي ذات الطابع ..." تشجير أراضييـ

الغابي كمكافحة االنجراؼ فيي إذا تتحدث عف األراضي ذات الطابع الغابي التابعة لمخكاص 
لنكع مف العقار الغابي ىك  (األفراد الطبيعييف)كفييا دليؿ عمى جكاز امتبلؾ الخكاص 

 61 كحتى 58 ك55 ، 51األراضي ذات الطابع الغابي، كذلؾ يستشؼ ىذا مف نص المكاد 
كالتي تكضح كميا جكاز أف يمتمؾ األشخاص الطبيعيكف التابعكف لمقانكف الخاص األراضي 
ذات الطابع الغابي، كيستتبع ىذا أف المالؾ يحؽ لو استعماؿ ممكو أك استغبللو أك حتى 

 المقررة لحؽ التمتع كحؽ 3 كالقانكف المدني2التصرؼ فيو كفؽ القكاعد المقررة في الدستكر
التصرؼ كبناء عميو يمكف لمالؾ األراضي ذات الطابع الغابي التصرؼ فييا بالبيع فإذا كاف 

 مف قانكف التكجيو 71ىذا العقار الغابي يشكؿ مصمحة عامة لمدكلة جاز حسب المادة 
العقارم التدخؿ بكاسطة الشفعة اإلدارية مشفعة ليذا العقار حيث يدخؿ في األمبلؾ الغابية 
الكطنية كذلؾ لك عممت الدكلة بعممية بيع أراضي ذات طابع غابي في مكاف ما مف الكطف 

 مف 118ككاف الثمف المقابؿ ال يعكس القيمة الحقيقية ليذه األرض جاز لمدكلة حسب المادة 
قانكف التسجيؿ التدخؿ كعرض ما يسمى بالمزايدة بالعشر كتشفع ىذا العقار ضمف األمبلؾ 

. الغابية الكطنية لمدكلة

                                                 
1
. 240، ص2003النظاـ القانكني الجزائرم لمتكجيو العقارم، دار ىكمة، الجزائر، :  أنظر سماعيف شامة 

2
فيي مضمكنة في جميع جكانبيا حتى حؽ استغبلليا " الممكية الخاصة مضمكنة" مف الدستكر عمى 51 نصت المادة  

. كاستعماليا كالتصرؼ فييا
3
...". الممكية ىي حؽ التمتع كالتصرؼ في األشياء" مف القانكف المدني 674 جاء في المادة  
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كمف خبلؿ كؿ ما سبؽ نستنتج أف الشفعة اإلدارية إحدل السبؿ التي قد تستخدميا 
. الدكلة الكتساب األراضي ذات الطابع الغابي

كخبلصة القكؿ في ىذا الفرع أف الدكلة خكؿ ليا المشرع كفؽ القانكف العاـ أف 
تكتسب العقار الغابي كفؽ ثبلثة طرؽ ىي الطريؽ األكؿ بالتأميـ كيخصص لتكتسب بو 

 كالطريؽ الثاني ىك نزع الممكية 84/12 مف القانكف 9 ك8الدكلة الغابات فقط بمفيـك المادة 
لممنفعة العامة كيخصص ىك كالطريؽ الثالث كىك الشفعة اإلدارية في أف تكتسب الدكلة بيما 

  .األراضي ذات الطابع الغابي فقط دكف الغابات التي كما أشرنا تكتسب بالتأميـ الضمني
 

  :اكتساب الدكلة لمعقار الغابي بطرؽ القانكف الخاص. الفرع الثاني
 المعدؿ كالمتمـ 90/30 مف قانكف األمبلؾ الكطنية رقـ 26بالرجكع لنص المادة 

 العقد 1طرؽ االقتناء التي تخضع لمقانكف الخاص"... كالتي جاء في فقرتيا الثانية ما يمي 
...".  كالتبرع كالتبادؿ كالتقادـ كالحيازة

العقد كتقصد بو المادة الشراء ألف كؿ مف : فطرؽ االقتناء حسب القانكف الخاص ىي
التبرعات كالتبادؿ عقكد كذلؾ، التبادؿ كالتقادـ كالحيازة فيناؾ إذا أربع طرؽ ىي الشراء، 
التبادؿ كالتبرع كالتقادـ كالحيازة كميا طرؽ مٌكف القانكف مف خبلليا لمدكلة أف تكتسب بيا 

 .الممكية كيمكف إسقاطيا عمى اكتساب الدكلة لمعقارات الغابية كفؽ التالي
: الشراء كطريؽ الكتساب الدكلة العقار الغابي. أكال

 الكتساب الممكية في حؽ الشخص المعنكم العاـ 26أكؿ طريؽ نصت عميو المادة 
 مف القانكف 54كفقا لمقانكف الخاص ىك العقد، كالعقد كما عرفتو المادة  (الدكلة كفركعيا)

العقد اتفاؽ يمتـز بمكجبو شخص أك عدة أشخاص آخريف بمنح أك فعؿ أك عدـ "المدني أنو 
فالعقد إذا ىك اتفاؽ كمعنى ىذا تكافؽ إرادتيف عمى إحداث أثر قانكني فيو ". فعؿ شيء ما

نفع لطرفيف كما ذكرت المادة أنو ممـز فبمجرد االتفاؽ يصبح كؿ طرؽ ممـز بما اتفؽ عميو 
                                                 

1
 نشير أف المفظة كردت سيكا خاطئة في استخداـ المشرع لفظة العاـ بدؿ الخاص فالمادة تعرض طريقاف طريؽ القانكف  

. العاـ كطريؽ القانكف الخاص القتناء الدكلة الممكية غير أف المادة كررت مصطمح العاـ في كبل الطريقيف
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مع غيره كعميو أف ينفد االتفاؽ كما أبـر ذلؾ أف العقد شريعة المتعاقديف، فكؿ اتفاؽ إذا بيف 
إرادتيف يعد عقد كمنو تككف البيكع عقكد كالمقايضة عقكد كاإليجار كالعارية عقد ككذلؾ 

المقاكلة كالككالة عقد كالكديعة كالحراسة كقد ذكر المشرع الجزائرم عدد كبير مف العقكد منيا 
466 إلى 351ما ضمنو في الباب السابع مف القانكف المدني المكاد 

 كذلؾ ضـ الباب 1
 كما 2الثامف مف القانكف المدني مجمكعة مف العقكد تحت عنكاف العقكد المتعمقة باالنتفاع

 مجمكعة أخرل تحت عنكاف عقكد الضرر فكميا تدخؿ في مسمى العقد 3ضـ الباب العاشر
 ىذا الدليؿ األكؿ، 90/30 مف قانكف 26كال نعتقد أف المشرع يقصدىا كميا في نص المادة 

ثانيا ذكر المشرع بعد لفظة العقد التبادؿ كالتبرع كىي كذلؾ عقكد مما يجعمنا نجـز أف 
.  الشراء  في حؽ الدكلة (البيع)المشرع يقصد بمفظة العقد 

البيع عقد يمتـز " مدني بأنو 351كعقد البيع عرفو المشرع الجزائرم في نص المادة 
". بمقتضاه البائع أف ينقؿ لممشترم ممكية شيء أك حقا ماليا آخر في مقابؿ ثمف نقدم

: كمف خبلؿ نص ىذه المادة نستشؼ التالي
عقد البيع عقد ممـز لجانبيف فيك يرتب التزامات متبادلة في ذمة كؿ مف البائع 

كالمشترم البائع ممـز بالتسميـ كنقؿ ممكية شيء أك حؽ مالي يممكو كالمشترم ممـز بدفع 
الثمف فعقد البيع يعتبر بالنسبة لمبائع بيعا كبالنسبة لممشترم شراء كلقد كاف الركماف يراعكف 

 Emption- vendition(الشراء كالبيع)ىذا التركيب المزدكج لعقد البيع كيسمكنو 
 ألجؿ ذلؾ 4

أسميت العنكاف الشراء كطريؽ تكتسب بو الدكلة العقار الغابي كعقد البيع كباقي العقكد 
. 5األراضي، كالمحؿ كالسبب: األخرل البد لو حتى ينعقد مف تكافر أركاف ثبلث ىي

                                                 
1
.  ذكر المشرع في ىذا الباب عقد البيع، عقد المقايضة، عقد الشركة، عقد القرض االستيبلكي، عقد الصمح 

2
..  ذكر المشرع عقد اإليجار، عقد العارية 

3
.  جاءت مجمكعة قبمو في الباب التاسع حيث ذكر عقد المقاكلة، عقد التسيير، عقد الككالة، عقد الكديعة، عقد الحراسة 

. كالباب الحادم عشر ذكر عقد الكفالة. أما الباب العاشر جاء فيو ذكر القمار كالرىف عقد التأميف
4
، 2001، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 4الكجيز في شرح القانكف المدني الجزائرم، ج:  خميؿ أحمد حسف قداده 

. (1ـ) ىامش 11ص
5
 التراضي المقصكد بو أف يتبادؿ كؿ طرؼ قبكلو مع الطرؼ األخرل حتى يككف التصرؼ صحيحا يجب أف تككف اإلرادة  

= الكجيز في شرح القانكف: أنظر أحمد حسف قداده. كذلؾ صحيحة بتكافر جميع شركطيا مف أىمية كسبلمتيا مف العيكب
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غير أف المشرع أضاؼ ركنا رابعا تحت كطأة البطبلف ىك ركف الشكمية إذا كاف عقد 
زيادة " مكرر مف القانكف المدني بنصيا عمى 324البيع كارد عمى عقار كىذا ما عنتو المادة 

عف العقكد التي يأمر القانكف بإخضاعيا إلى شكؿ رسمي يجب تحت طائمة البطبلف، تحرير 
كنصت عميو ..." في شكؿ رسمي... العقكد التي تتضمف نقؿ ممكية عقارية أك حقكؽ عقارية

76/63 مف المرسـك رقـ 61كذلؾ المادة 
كؿ عقد يككف مكضكع إشيار " حيث جاء فييا 1

كالشكؿ الرسمي ىك العقد الرسمي " في محافظة عقارية يجب أف يقدـ في الشكؿ الرسمي
العقد الرسمي عقد يثبت " مف القانكف المدني بقكليا 324المبـر أماـ المكثؽ كقد عرفتو المادة 

فيو مكظؼ أك ضابط عمكمي أك شخص مكمؼ بخدمة عامة ما تـ لديو أك ما تمقاه 
". مف ذكم الشأف كذلؾ طبقا لؤلشكاؿ القانكنية كفي حدكد سمطتو كاختصاصو

فالمادة أثبتت أف العقد الرسمي يحرره مكظؼ أك ضابط عمكمي أك شخص مكمؼ 
بخدمة عامة حيث يثبتكف ما تـ لدييـ أك ما تمقكه، كالمكظؼ العاـ ىك شخص تعينو الدكلة 
لمقياـ بإدارة شؤكنيا في مجاؿ ما مثؿ مدير أمبلؾ الدكلة كالضابط العمكمي ىك الذم خكلتو 

 مف 03الدكلة القياـ بأحد مياميا مثؿ المكثؽ كالمحضر القضائي كالمترجـ كقد خكلت المادة 
06/02القانكف رقـ 

المكثؽ ضابط " المكثؽ بميمة إصدار العقكد الرسمية بنصيا عمى 2
يتكلى تحرير العقكد التي يحدد القانكف صيغتيا الرسمية ككذا العقكد التي يكد ... عمكمي

كالمكثؽ ممـز بمراعاة ما أكجبو القانكف في تحرير العقد مف " األطراؼ إعطاءىا ىذه الصبغة
حيث الشكؿ كالمكضكع فيجب أف يحرر العقد كفقا لئلجراءات الشكمية التي قررىا المشرع 

. 3كحسب ما تقتضيو القكانيف المنظمة لمكضكع العقد
                                                                                                                                                         

كالمحؿ ىك المكضكع أك ما اتفؽ عميو المتعاقديف كىك األداء الذم يمتـز بو . 332المدني الجزائرم، مرجع سابؽ، ص=
أما السبب فيك الباعث كالدافع إلى إبراـ التصرؼ أك الغاية التي يقصدىا . المدعي في مكاجية الدائف كمثمو نقؿ حؽ عيني

. الممتـز مف التزامو مف بيف شركطو أف يككف مكجكدا صحيحا كمشركع
1
 مؤرخ 80/210 يتعمؽ بتأسيس السجؿ العقارم معدؿ كمتمـ بالمرسـك رقـ 25/03/1973 مؤرخ في 76/63 مرسـك رقـ  

. 19/05/1993 مؤرخ في 93/123 كالمرسـك التنفيذم رقـ 13/09/1980في 
2
 منو قانكف التكثيؽ قبمو رقـ 71 يتضمف تنظيـ مينة المكثؽ كقد ألغت المادة 20/02/2006 مؤرخ في 06/02 قانكف رقـ  

.  أكؿ قانكف تكثيؽ في الجزائر91/70 ىذا األخير الذم ألغى بدكره القانكف 88/27
3
 كما بعدىا كيعرض الحقا أف كؿ عقد شراء لصالح الدكلة تحررىا مديرية أمبلؾ 47مرجع سابؽ، ص:  أنظر عمار نكاع 

. الدكلة
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 عمى مجمكعة حاالت تستطيع الدكلة مف خبلليا 84/12كنص قانكف الغابات رقـ 
عندما تككف " منو ما يمي 59اكتسب العقار الغابي عف طريؽ الشراء حيث جاء في المادة 

أراضي ذات طابع غابي مكجكدة داخؿ الغابة كتابعة لشخص خاص كضركرية لتجانس 
فالمادة تعرض ..." المساحات الغابية أك تييئتيا تقترح الدكلة عمى صاحبيا شرائيا منو

إلمكانية أف تشترم الدكلة أرض ذات طابع غابي تابعة لمخكاص كذلؾ كفقا لمشركط التالية 
 10الشرط األكؿ أف تككف األرض المعنية أرض ذات طابع غابي كىي كما عرفتيا المادة 

 ىي جميع األراضي المغطاة بالمشاجر كبأنكاع غابية كتككف ناتجة عف 84/12مف القانكف 
كقد 84/12 مف القانكف 9 ك8تدىكر الغابة كالتي ال تستجيب لمشركط المحددة في المادتيف 

تككف األراضي ذات الطابع الغابي مككنة مف مجمكعة أراضي يستحسف كيتعيف ألسباب 
. 1بيئية كاقتصادية أف تقاـ بيا غابة

الشرط الثاني أف تككف ىذه األرض مكجكدة داخؿ غابة أم تحيطيا الغابات الكطنية 
مف جياتيا األربع الشرط الثالث أف تككف تابعة لشخص خاص إذ يجكِّز القانكف أف يمتمؾ 

األشخاص الخاضعيف لمقانكف الخاص ىذا النكع مف العقار الغابي كىك األرض ذات الطابع 
. الغابي

الشرط الرابع أف تككف ىذه األرض ذات الطابع الغابي ضركرية لتجانس المساحات 
الغابية كتييئتيا فبل يعقؿ أف تككف الغابات الكطنية عمى امتداد كاحد كمتجانسة كيخؿ بيذا 

. التجانس كجكد أرض في كسطيا أقؿ كثافة في عدد أشجارىا كتييئتيا
فإذا تكافرت كؿ ىذه الشركط جاز لمدكلة ممثمة في الكزارة المكمفة بالغابات كىي كزارة 

الفبلحة حاليا أف تطمب مف المالؾ أف يبيعيا ىذه األرض كالمادة دالة عمى اإلجراءات 
فالطمب يككف مف الدكلة بحيث يخضع ىذا البيع لمشركط كاألركاف المتطمبة قانكنا كفي ىذه 
الحاؿ ال تظير الدكلة بمظير السيادة ككنيا تتعامؿ مع أحد األشخاص الخاصة عمى أساس 

. 2التراضي

                                                 
1
. مف ىذه الرسالة74/77 أنظر الصفحة 

2
. 41، ص2001الكجيز في األمكاؿ الخاصة التابعة لمدكلة كالجماعات المحمية، دار ىكمة، الجزائر، :  أعمر يحياكم 
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 مف القانكف المدني الفقرة 50كيعبر عف إرادة الدكلة ممثميا القانكني حسب المادة 
يتمتع الشخص االعتبارم بجميع الحقكؽ إال ما كاف منيا مبلزما "السادسة التي جاء فييا 

لصفة اإلنساف كذلؾ في الحدكد التي يقرىا القانكف، يككف ليا خصكصا ذمة مالية، أىمية في 
نائب يعبر عف إرادتيا حؽ ... الحدكد التي يعينيا عقد إنشائيا أك التي يقرىا القانكف

". التقاضي
إذا فالنائب القانكني لمشخص المعنكم ىك مف يعبر عف إرادتو كفي حالتنا يككف 
الكزير المكمؼ بالغابات أك محافظ الغابات عمى مستكل الكالية ىك الممثؿ القانكني الذم 

.  يخكؿ لو القانكف اقتراح الشراء عمى الشخص الخاص
تتمتع " بنصيا عمى 90/30 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 59كىذا ما دلت عميو المادة 

السمطات اإلدارية المكمفة بتسيير األمبلؾ الكطنية بمقتضى التشريع أك التنظيـ كؿ كاحدة في 
حدكد اختصاصيا بسمطة اتخاذ اإلجراءات الخاصة بإدارة األمبلؾ الكطنية العمكمية قصد 

كلكف رغـ ككف عممية الشراء تمت بطريقة كدية إال أنو ينبغي ..." ضماف حمايتيا كحفظيا
عدـ اإلضرار بمصالح الدكلة كتفاديا لتكاطؤ بعض المكظفيف مع الخكاص يفرض القانكف 
كجكبا تدخؿ الدكلة ممثمة في مديريات أمبلؾ الدكلة عمى المستكل المحمي لمراقبة عممية 
الشراء كتقكيـ األمبلؾ المراد شرائيا حتى ال تغبف فييا الدكلة كتشترييا بأكثر مف ثمنيا 

تختص اإلدارة المكمفة " عمى 90/30 مف القانكف 1 مكرر 91الحقيقي حيث تنص المادة 
بأمبلؾ الدكلة بعممية تركيز كمراقبة كؿ العناصر المخصصة لتحديد القيمة التجارية أك 

القيمة اإليجارية لمعقارات المتكقع شراؤىا أك يجارىا مف طرؼ مصالح الدكلة كالمؤسسات 
العمكمية المذككرة في المادة السالفة، كعمى اإلدارات المالية التابعة لمدكلة أف تبمغ اإلدارة 
المكمفة بأمبلؾ الدكلة كؿ المعمكمات كالكثائؽ التي تحكزىا بشأف الخكاص لكي تمكنيا مف 

".  تحديد القيمة المذككرة في الفقرة السابقة
أف تستشير إدارة أمبلؾ  (مديرية الغابات)إذا يجب عمى الكزارة المكمفة بالغابات 

الدكلة حتى قبؿ اإلقباؿ عمى شراء األراضي ذات الطابع الغابي ألف ىذه األخيرة بفضؿ ما 
ليا الدراية الكافية في المعامبلت العقارية  (مصمحة تقكيـ العقارات)تحتكيو مف مصالح 

ىماؿ استشارة أمبلؾ الدكلة في عممية الشراء , السيما فيما يتعمؽ بالثمف كفي حالة إغفاؿ كا 
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فإف دكر ىذه األخيرة يظير في تحديد الثمف مف خبلؿ تدخميا في تحرير العقد إذ يتعيف 
عمييا استبعاد كؿ الشركط كالبنكد غير المبلئمة كالتي ال تصح قانكنا أك تمؾ التي تضر 

 إذ ينص القانكف أف إدارة أمبلؾ الدكلة ىي كحدىا المخكلة قانكف بكضع 1بمصالح الدكلة
 91 حيث جاء في المادة 2كتحرير العقكد التي تككف الدكلة طرؼ فييا السيما عقكد الشراء

تختص اإلدارة المكمفة بأمبلؾ الدكلة كحدىا " مف قانكف األمبلؾ الكطنية ما يمي 2مكرر 
بكضع العقكد المثبتة لشراء أك إيجار العقارات أك الحقكؽ العقارية أك المحبلت التجارية التي 

كنشير أنو ". تعنى بيا المصالح العمكمية لمدكلة كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم
تبعا لمنصكص فإف أم ممؾ تقنية الدكلة عف طريؽ الشراء يدرج في األمبلؾ الخاصة لمدكلة 
غير أنو في مجاؿ الغابات كلككف العقارات الغابية تنتمي في طبيعتيا إلى األمبلؾ الكطنية 

بككنو يدرج مباشرة في األمبلؾ  (األراضي ذات الطابع الغابي) الطبيعية فإنو ينفرد 3العامة
العامة الطبيعية رغـ أف الدكلة قد حصمتو بالشراء كىي كسيمة لكسب الممكية بالنسبة لمدكلة 

.  في باب تسيير األمبلؾ الكطنية الخاصة90/30أدرجيا قانكف األمبلؾ الكطنية 
 عمى حاالت أخرل قد تكتسب بيا الدكلة األراضي ذات 84/12كنص قانكف الغابات 

 التي جعمت كذلؾ مف جكار األراضي ذات الطابع الغابي 60الطابع الغابي منيا نص المادة 
كالتابعة في ممكيتيا لمخكاص مبررا لمدكلة في طمب شرائيا مف صاحبيا شريطة أف تشكؿ 

امتدادا طبيعيا لمغابات الكطنية كيضفي شراؤىا مف صاحبيا بمصمحة عمى الدكلة ذات بعد 
نتاج الخشب  اقتصادم أك بيئي بحيث يشكؿ شراءىا ثراء لمدكلة مف حيث كثافة األشجار كا 
كمنتكجات الغابة األخرل أك كانت الدكؿ تنكم مف خبلؿ ضميا جعميا فضاء لبلستجماـ 
كالراحة أك كاف اقتناؤىا ضركرم مف حيث التجانس البيئي إذ أف اعتناء الدكلة بغاباتيا قد 
ييدده مجاكرة أرض ذات طابع غابي ممكية خاصة أىمؿ صاحبيا العناية بيا مسببا مرض 

                                                 
1
. 42مرجع سابؽ، ص:  أعمر يحياكم 

2
 مف قانكف األمبلؾ الكطنية نص عمى إمكانية أف يحرر عقد التبادؿ إما مصالح الدكلة 93 نبلحظ أف المشرع كفي المادة  

ما مف طرؼ مكثؽ كأخضع ذلؾ لبلتفاؽ . المختصة كىي أمبلؾ الدكلة كا 
3
تمحؽ باألمبلؾ الكطنية العمكمية الغابات " متعمؽ باألمبلؾ الكطنية 90/30 مف القانكف 37 جاء في نص المادة  

...". كالثركات الغابية التي تممكيا الدكلة بمفيـك التشريع المتضمف النظاـ العاـ لمغابات
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أشجارىا التي قد تنقؿ المرض كالعدكل  لمغابات الكطنية فتتدخؿ الدكلة مشترية ليذه األخيرة 
بعاد الضرر عف غاباتيا   .قصد إصبلحيا كا 

 
:  التبادؿ كطريؽ الكتساب الدكلة لمعقار الغابي.ثانيا

 عقد يمتـز بمقتضاه كؿ 1المبادلة كما نص عمييا القانكف المدني بمصطمح المقايضة
مف المتعاقديف أف ينقؿ لآلخر عمى سبيؿ التبادؿ ماال ليس مف النقكد إذ جاء في المادة 

المقايضة عقد يمتـز بو كؿ مف المتعاقديف أف ينقؿ إلى " مف القانكف المدني ما يمي 413
".  اآلخر عمى سبيؿ التبادؿ ممكية ماؿ غير النقكد

فالمادة قررت أف المبادلة عقد كىذا يعني أنيا تسرم عمييا أحكاـ العقكد عمكما 
كتنطبع بأحكامو فيتطمب فييا األركاف الكبلسيكية لمعقد مف رضا كمحؿ كسبب فيك عقد 

تبادلي يرتب التزامات في ذمة المتعاقديف إذ يككف محؿ االلتزاـ أف ينقؿ كبل المتعاقديف شيء 
 مف القانكف المدني منزلة عقد 415لآلخر بشرط أف ال يككف مف النقكد كقد أنزلتو المادة 

البيع حيث اعتبرت كؿ متبادؿ بمثابة مشترم كبائع في نفس الكقت كما أف عقد المبادلة 
. الكاردة عمى عقار تنزؿ عميو أحكاـ المعاممة العقارية إذ يضاؼ كجكبا ركنا رابع ىك الشكمية
إذ يفرض القانكف حسب كؿ معاممة كاردة عمى عقار في قالب شكمي تحت كطأة 

 مف 61 مكرر مف القانكف المدني كالمادة 324البطبلف كىذا كما سبؽ بيانو ما قررتو المادة 
 كيجكِّز قانكف األمبلؾ الكطنية أف يحدث تبادؿ بيف الدكلة كالخكاص بشرط 63/75المرسـك 

كما يتـ "...  منو ما يمي 92أف يقتصر األمر عمى العقارات فقط إذ جاء في نص المادة 
تبادؿ األمبلؾ العقارية التابعة لؤلمبلؾ الكطنية الخاصة التي تممكيا الدكلة مقابؿ أمبلؾ 
عقارية يممكيا الخكاص كيككف ىذا التبادؿ طبقا لمقكاعد المنصكص عمييا في التشريع 

".  الجارم بو العمؿ السيما القانكف المدني

                                                 
1
 بعض الشراح يحبذكف أف يطمؽ مصطمح المقايضة عمى تبادالت األشخاص الخاصة بينيـ كلفظة التبادؿ إذا كاف أحد  

. طرفيو الدكلة ذلؾ ألف قانكف األمبلؾ الكطنية استخدـ مصطمح التبادؿ كالقانكف المدني استخدـ مصطمح المقايضة
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فالمادة صرحت يجكز أف يعقد تبادؿ بيف الدكلة كالخكاص كيككف ذلؾ حكرا في 
كما نصت المادة أف ىذا التبادؿ يككف كفقا  (المنقكؿ)العقار دكف باقي أنكاع الممكية األخرل 

 لـ يفسح 90/30لمقكاعد المنصكص عمييا السيما القانكف المدني كرغـ ذلؾ نجد قانكف 
المجاؿ لمقانكف المدني بالتدخؿ في عقد المبادلة الذم تككف الدكلة طرفا فيو إذ قررت المادة 

 مف قانكف األمبلؾ الكطنية أف عقد المبادلة قد يحرره مكثؽ كقد يكثقو عقد إدارم تنجزه 93
أمبلؾ الدكلة كيككف ذلؾ خاضعا إلرادة األطراؼ المتعاقدة الدكلة كالشخص المتعامؿ معو 

 مف قانكف األمبلؾ الكطنية أخضعت المنازعات بشأف المبادلة التي تككف 96كما أف المادة 
الدكلة طرفا فييا لمقاضي المختص في مجاؿ القانكف العاـ فمـ يبقى لنا بالنسبة لمقانكف 
المدني إال أف نطبؽ عمى المبادلة أحكاـ عقد البيع مف حيث أركانو كشركطو كصحتو 

12/427 مف المرسـك التنفيذم رقـ 123 إلى 115كبطبلنو ألف المكاد مف 
  تناكلت الصكر 1

التي قد تنتج في المبادلة فقد يككف العقار التابع لمخكاص أقؿ قيمة مف العقار الذم ستتبادؿ 
. بو الدكلة معو كالعكس فتعرض ىذه المكاد حمكؿ كفرضيات لمثؿ ىذه األمكاؿ

كألننا بصدد الحديث عف الممؾ الغابي فإف مكاد ىذا األخير قننت لحاالت جكزت فييا 
 جكاز أف تمجأ الدكلة لطمب 59لمدكلة أف تعقد تبادؿ مع الخكاص حيث تضمف نص المادة 

مبادلة أراضي ذات طابع غابي متكاجدة كسط الغابات الكطنية بحيث تحفيا الغابات الكطنية 
مف جياتيا األربع إذ كانت ىذه األخيرة ضركرية لتجانس المساحات الغابية كما ىك الشأف 

. في ما عرضناه في معرض حديثنا عف الشراء
كما تكممت عف إمكانية أف تعرض الدكلة مبادلة أراضي ذات طابع غابي ممؾ 

 التي جعمت كما قمت مف مجاكرة 60لمخكاص  بعقارات تابعة لمدكلة بداعي المجاكرة المادة 
أراضي ذات طابع غابي لمغابات الكطنية سببا كذريعة لطمب الدكلة مبادلتيا إذ كانت ىذه 
األخيرة تشكؿ امتدادا طبيعيا منطبعا بأىمية اقتصادية أك بيئية كنحيؿ عمى ما قمناه في 

. مكضكع الشراء

                                                 
1
 رغـ أف المادة الثانية منو تقر أنو ال يسرم عمى الثركات الطبيعية كذلؾ عمى سبيؿ 12/427 استعنا بأحكاـ المرسـك  

. القياس كاالستئناس فقط
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كما يمكف أف تطمب الدكلة مبادلة أراضي ذات طابع غابي ممؾ لمخكاص بمناسبة 
التشجير إذ أف الدكلة يفرض عمييا القانكف أف تضع مخطط كطني لمتشجير بيدؼ الحماية 

كاإلنتاج كقد تشمؿ أراضي ذات طابع غابي تابعة لمخكاص ضمف المخطط ألف عممية 
 ذات بعد كطني تكتسي طابع المصمحة الكطنية 48التشجير كما تنص عميو المادة 

 أخضعت األراضي ذات الطابع الغابي المممككة لمخكاص أخضعتيا مف 58كما أف المادة 
حيث تسييرىا ألحكاـ قانكف الغابات فبل يستطيع المالؾ أف يرفض عممية التشجير كرغـ أف 

عماال لمنصكص 51المادة   تجكز لمدكلة إجراء نزع الممكية لممنفعة العامة لكف حسب رأينا كا 
 ال يجكز لمدكلة أف تعمد مباشرة إلى نزع الممكية بؿ 91/11المؤطرة لنزع الممكية في القانكف 

البد ليا أف تمر بمرحمة االقتناء بالتراضي كالتي تشمؿ إما عرض شراء العقار كالمبادلة بو 
كذلؾ الشأف في الحديث عف إنشاء ما يسمى بمساحات المنفعة العامة التي ذكرتيا المادة 

 55 كالتي تنشأ بداعي حماية األراضي كالنباتات مف اإلتبلؼ كقد تدرج حسب المادة 53
 تعرض 55أراضي ذات طابع غابي يممكيا الخكاص في المساحات المعنية بالحماية فالمادة 

حبل كاحدا عمى الدكلة في حالة رفض ىؤالء المبلؾ االمتثاؿ لتعميمات الييئات المعنية كىذا 
الحؿ ىك نزع الممكية ككما قمت ساقا إعماال لمقتضيات كالمتطمبات التي يفرضيا قانكف نزع 

الممكية البد مف مساع كدية تسبؽ نزع الممكية كتتمثؿ ىذه المساعي في عرض شراء أك 
. مبادلة العقار المعني بعقارات تابعة ألمبلؾ الدكلة الخاصة

كنشير أف األمبلؾ التي تبادلت بيا الدكلة اكتسبتيا عف طريؽ المبادلة ال تدخؿ في 
 (الثركات)األمبلؾ الخاصة لمدكلة ألف العقار الغابي مندرج في األمبلؾ العامة الكطنية 

 .الطبيعية
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:  التبرعات كطريؽ الكتساب الدكلة لمعقار الغابي.ثالثا
جاء التنصيص عمى عقكد التبرع في الكتاب الرابع مف قانكف األسرة الجزائرم رقـ 

 يتضمف قانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 1984 جكاف 09 المؤرخ في 84/11
 حيث تناكؿ في الفصؿ األكؿ الكصية كفي الفصؿ الثاني 2005 مام 04 مؤرخ في 05/09

. مف الكتاب الرابع تناكؿ اليبة ثـ في فصمو الثالث تناكؿ الكقؼ
إذا فالتبرعات المنصكص عمييا في قانكف األسرة عندنا ىي الكصية كىي شبو عقد 
إرادة منفردة، ثـ اليبة عقد ثـ الكقؼ كىك كذلؾ عقد لكنو يستبعد في مجاؿ الدراسة ككنو 

 ككذلؾ يستبعد أف 2 كما أف القانكف يمنحو الشخصية المعنكية1صنؼ عقارم قائـ بذاتو
 ككف ىذا األخير لو أحكامو 3تتحصؿ الدكلة عمى ممكية العقار الغابي عف طريؽ الكقؼ

الخاصة بو كطبيعتو القانكنية المميزة، فمـ يبقى لنا حينيا سكل عقد اليبة كالكصية كالمذاف 
: نتطرؽ ليما فيما يمي

 
: اليبة- 1

اليبة عقد تمميؾ ينقؿ الممكية مف ذمة الكاىب إلى ذمة المكىكب لو فيي سبب ناقؿ 
يجكز لمكاىب أف ييب كؿ " مف قانكف األسرة ما يمي 205لمممكية عمكما جاء في المادة 

فالمادة صرحت أف محؿ اليبة قد " ممتمكاتو أك جزء منيا عينيا أك منفعة أك دينا لدل الغير
يككف عينا أم شيء معيف كالعقار الغابي كقد يككف منفعة كحؽ االنتفاع كيككف دينا لدل 

الغير ما كاف الكاىب دائنا لشخص ما ككىب ىذا الديف لشخص ثالث يستحؽ مف يد المديف 
كقد تككف اليبة لممديف نفسو بإبرائو مف الديف كقد عرفت أنيا تمميؾ عيف بعقد عمى غير 

                                                 
1
تصنؼ األمبلؾ العقارية عمى اختبلؼ أنكاعيا ضمف " عمى 90/25 مف قانكف التكجو العقارم 23 نصت المادة  

." األمبلؾ الكطنية، أمبلؾ الخكاص أك األمبلؾ الخاصة، األمبلؾ الكقفية: األصناؼ القانكنية اآلتية
2
 مف قانكف األكقاؼ 05 مف القانكف المدني أف األكقاؼ تتمتع بالشخصية المعنكية، كذلؾ جاء في المادة 49 نصت المادة  

الكقؼ ليس ممكا لؤلشخاص الطبيعييف كال االعتبارييف كيتمتع بالشخصية المعنكية " المعدؿ كالمتمـ ما يمي 91/10رقـ 
". كتسير الدكلة عمى احتراـ إرادة الكاقؼ كتنفيذىا

3
 01/07 متعمؽ باألكقاؼ معدؿ كمتمـ بالقانكنيف 91/10 مف القانكف 5 مف القانكف المدني كالمادة 49 أنظر المادة  
 02/10ك
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اليبة تمميؾ ببل عكض، كلثكاب :  كعرفيا خميؿ في مختصره بقكلو1عكض معمـك في الحياة
 كالمشرع الجزائرم نقؿ نفس تعريؼ الشيخ خميؿ في مختصره، حيث عرؼ 2اآلخرة صدقة

كالمبلحظ عمى ىذا ..."اليبة تمميؾ ببل عكض" مف قانكف األسرة 202اليبة في المادة 
التعريؼ أنو لـ يذكر أف اليبة عقد ألجؿ ذلؾ استدرؾ المشرع ىذا النقص بنصو في المادة 

اليبة ) حيث ذكر أف اليبة تنعقد باإليجاب كالقبكؿ كلفظة تنعقد تفيد أف العمؿ عقد 206
 مف 486عكس بعض التشريعات العربية التي صرحت أف اليبة عقد مثؿ المادة  (عقد

ككذلؾ نصت ..." اليبة عقد يتصرؼ بمقتضاه الكاىب"التقنيف المدني المصر التي جاء فييا 
.  مف القانكف المدني السكرم أف اليبة عقد454المادة 

كما أف تعريؼ اليبة في القانكف الجزائرم إذا قارنو بتعريؼ الفقياء نجد أنو أىمؿ 
عنصريف ميميف ىما نية التبرع فاليبة عقد تبرعي كعنصر التبرع جكىرم فييا إذ حسب 

األستاذ السنيكرم ال يكفي التصرؼ في الماؿ ببل عكض دكف نية التبرع ألف الشخص قد 
يتصرؼ في مالو دكف عكض كليست عنده نية التبرع كيظير ذلؾ في حالة الكفاء بالتزاـ 
طبيعي فالشخص في مثؿ ىذه الحاؿ يكفي دينا غير مجبر عميو قانكنا ألنو سقط بالتقادـ 

. 3كفي نفس الكقت ىك ليس متبرعا
كثاني أمر أىممو تعريؼ القانكف الجزائرم لميبة ىك عنصر الحياة فاليبة ال تقع إال 

بيف األحياء كمف خبلؿ التعريؼ نستخمص أف اليبة عقد يتـ بيف األحياء كتككف دكف عكض 
كأصؿ كتقترف كجكبا بنية التبرع كلككنيا عقد فإنو يحكميا ما يحكـ العقد عمكما في القانكف 

 قانكف أسرة تمميؾ ببل 202المدني كتنفرد بما خصيا بو قانكف األسرة فيي حسب المادة 
"... عكض كقد تككف بمقابؿ كىذا ما يفيـ مف شطر المادة الثاني الذم جاء فيو ما يمي 

" كيجكز لمكاىب أف يشترط عمى المكىكب لو القياـ بالتزاـ يتكقؼ تماميا عمى إنجازه الشرط
فالفظة االلتزاـ يفيـ منيا أف الكاىب قد يشترط عمى المكىكب لو تقديـ مقابؿ اليبة كقد يككف 
ىذا المقابؿ ماال فإذا كاف الماؿ المشركط في مقابؿ اليبة يفكؽ قيمة اليبة كاف التصرؼ بيع 

                                                 
1
. 171، ص3، المجمد 1991، 1سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ، دار الفكر، بيركت، ط:  الصنعاني 

2
. 174، ص8، المجمد 1984، 1منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، دار الفكر، بيركت، ط:  محمد عميش 

3
، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 8الكسيط في شرح القانكف المدني، حؽ الممكية، المجمد :  عبد الرزاؽ السنيكرم 

. 15، ص1998لبناف، 
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ذ كاف معادال لو أك كاف شيء غير الماؿ 1صكرم لكنو يقـك بالنقكد فيككف   (نقكد) كا 
ذا كاف الشيء المشركط في مقابؿ اليبة 2التصرؼ في ىذه الحالة مبادلة كالعقد معاكضة  كا 

. 3قيمتو أقؿ مف قيمة اليبة نفسيا فالحالة ىنا ىبة مشركطة
كاليبة تككف مرتبطة في نفاذىا بحالة الكاىب كالفترة الزمانية التي أبرمت فييا إذ يفيـ 

اليبة في مرض المكت كاألمراض كالحاالت " قانكف أسرة التي جاء فييا 204مف نص المادة 
أف عقد اليبة الصحيحة ىك الذم يككف نافذا في حياة الكاىب " المخيفة  تعتبر كصية

كيصدر عنو كىك في كامؿ صحتو كتتحكؿ استثناءا إلى كصية في حاالت ىي مرض 
 مف القانكف المدني، كمرض 776 كالحاالت المخيفة كىك نفس ما نصت عميو المادة 4المكات

المكت كالحاالت المخيفة كقائع مادية تثبت أماـ العدالة بجميع طرؽ اإلتياف بالبينة كالقرائف 
كعمى كرثة "...  مدني التي جاء فيو 776كغيرىا، كىذا ما حممتو الفقرة الثانية مف المادة 

المتصرؼ أف يثبتكا أف التصرؼ القانكني قد صدر عف مكرثيـ كىك في مرض المكت كليـ 
...". إثبات ذلؾ بجميع الطرؽ

فعبء اإلثبات ألقي عمى عاتؽ الكرثة فإذا أثبتكا أف التصرؼ صدر عف مكرثيـ في 
. 5مرض المكت اعتبر تبرعا كيتحكؿ إلى كصية يؤخذ في حدكد الثمث

                                                 
1
دراسة عف اليبة في قانكف األسرة الجزائرم مقارنة بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالقانكف المقارف،طبع الديكاف : أحمد تقية  

 194 ص1 ط2003الكطني لؤلشغاؿ التربكية سنة 
2
. 7، ص2004العقكد الصغيرة اليبة كالكصية، المكتبة الحديثة، مصر، :  أنكر طمبة 

3
. 11 نفس المرجع، ص 

4
المكت كيؤدم إلى عجز المريض كعدـ إمكانو القياـ بمصالحو كينتيي ىذا ...  مرض المكت ىك المرض الذم يغمب فيو  

 تعريؼ مرض المكت بما يمي 09/07/1984 بتاريخ 33719جاء في القرار القضائي لممحكمة العميا رقـ . المرض بالمكت
مف المقرر شرعا أف مرض المكت الذم يبطؿ التصرؼ ىك المرض األخير إذا كاف خطيرا أك يجر إلى المكت كبو يفقد "

كالحاالت المخيفة ىي التي يغمب فييا اليبلؾ كتكقع المكت دكف مرض كالمرابط في جبية ... ".  المتصرؼ كعيو كتميزه
القتاؿ كحاالت الحركب كرككب البحر المخكؼ كالمحكـك عميو باإلعداـ ألحقت بمرض المكت لعمة مشتركة ىي خكؼ 

 51، ص3، العدد 1989المكت كحصكلو فعبل بعد ذلؾ المجمة القضائية لسنة 
5
عف أبي زيد األنصارم أف رجبل اعتؽ ستة أعبد  مصدر تحكؿ اليبة إلى كصية في الشريعة اإلسبلمية الحديث التالي  
بينيـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ فأعتؽ اثنيف كأرؽ  (مف القرعة)رقيؽ عند مكتو ليس لو ماؿ غيرىـ فأقرع  (جمع عبد)

. 42، مرجع سابؽ، ص6نيؿ األكطار، المجمد : أنظر الشككاني. ركاه أحمد كأبك داكد. أربعة
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كلككف اليبة عقد فأركانيا الرضا كالمحؿ كالسبب لكنيا تنفرد بإضافة ركف آخر ىك 
 مف قانكف األسرة التي جاء فييا 206الحيازة إذ ال تتـ إال بالحكز كما نصت عمييا المادة 

فنفادىا يككف عمى الفكر دكف تراخي كمف ..." تنعقد اليبة باإليجاب كالقبكؿ كتتـ بالحيازة"
خصائصيا كذلؾ أنو ال يجكز الرجكع فييا إال استثناء في حؽ األبكيف في حاالت حددتيا 

لؤلبكيف حؽ الرجكع في اليبة لكلدىما ميما كانت سنو إال "أ التي جاء فييا . ؽ211المادة 
إذا كانت اليبة لضماف - إذا كانت اليبة مف أجؿ زكاج المكىكب لو: - في الحاالت التالية
إذا تصرؼ المكىكب لو في الشيء المكىكب ببيع أك تبرع أك ضاع - قرض أك قضاء ديف

كيستنتج بمفيـك المخالفة أف غير األبكيف ال يجكز " منو أك أدخؿ عميو شيء ما غير طبيعتو
 حاالت ال يجكزفييا 211ليـ الرجكع في اليبة كليس ذلؾ عمى اإلطبلؽ بؿ  تستثني المادة 

أ أف اليبة بقصد المنفعة العامة ال . ؽ212حتى لؤلبكيف الرجكع عف اليبة كما دلت المادة 
. يجكز الرجكع فييا 

 مف قانكف 43ىذا كقد نص عمى ككف اليبة كسيمة الكتساب الدكلة أمبلكا المادة 
تقبؿ اليبات كالكصايا التي تقدـ لمدكلة بمقتضى قرار يتخذه "األمبلؾ الكطنية التي جاء فييا 

". الكزير المكمؼ بالمالية
فالمادة تجكز في حؽ الدكلة أف تككف اليبة طريؽ الكتساب الممكية كألف قانكف 

الغابات ينص عمى أف الخكاص يممككف أراضي ذات طابع غابي كألنو مف خصائص الممؾ 
أحقية صاحبو بالتصرؼ فييا عمى كجو يقره القانكف فإنو يجكز أف ييب مالؾ األراضي ذات 

طابع الغابي ىذه األخيرة أك جزء منيا لصالح الدكلة كتدخؿ ىذه األراضي ذات الطابع 
الغابي في ممؾ الدكلة بعقد إدارم تعده السمطة المختصة كىي أمبلؾ الدكلة حيث جاء في 

تثبت التبرعات التي تقدـ لمدكلة كالجماعات " مف قانكف األمبلؾ الكطنية ما يمي 47المادة 
اإلقميمية كالمؤسسات العمكمية التابعة ليا بعقد إدارم تعده السمطة المختصة كفقا لمتشريع 

 كقبكؿ فإذا كاف إيجاب الكاىب 1كألف اليبة عقد فيي تحتاج إلى إيجاب" المعمكؿ بو

                                                 
1
أ التي . ؽ203 يشترط قانكنا أف يككف ىذا اإليجاب صادر عف إرادة صحيحة مف شخص ذم أىمية حسب شركط المادة  

". سنة كغير محجكر عميو (19)يشترط في الكاىب أف يككف سميـ العقؿ بالغا تسع عشر " جاء فييا 



      النظام القانوني للعقار الغابي الجزائري                                            :            ثانيالفصل ال

 

 

139 

أ فإف قبكؿ الدكلة يككف بمقتضى قرار . ؽ206 حسب نص المادة 1تصريحو أماـ المكثؽ
 43دليؿ ىذا نص المادة  (المكمؼ بالغابات)يتخذه كزير المالية مشترؾ مع كزير الفبلحة 
تقبؿ اليبات كالكصايا التي تقدـ لمدكلة بمقتضى "مف قانكف األمبلؾ الكطنية التي جاء فييا 

ف اقتضى األمر تقبؿ بمقتضى قرار كزارم مشترؾ بيف  قرار يتخذه الكزير المكمؼ بالمالية كا 
...". الكزير المكمؼ بالمالية كالكزير المكمؼ بضماف تخصيص ىذه اليبات

حيث يتعيف عمى كزير المالية بعد أف يرفع لو الكالي ممؼ اليبة لصالح الدكلة لمبث 
فيو بعد أف تمقى ىذا األخير العقد المكثؽ مف مكتب تكثيؽ يتعيف قمت عمى كزير المالية أف 
يطمب مف كزير الفبلحة المكافقة عمى ىذه اليبة كيتعيف عمى الكزيراف كزير المالية كالفبلحة 

 أشير مف تاريخ عمميما بيا حسب نص المادة 03قبكؿ اليبة بعد عمميما بيا في أجؿ 
ذا كاف تقرير كجية األمبلؾ "...  التي جاء فييا 12/427 مف المرسـك التنفيذم 170 كا 

المكىكبة أك المكصى بيا أك تخصيصيا إلحدل المؤسسات مف اختصاص كزير آخر فإنو 
يقرر الكزير المكمؼ ". يتعيف عمى الكزير المكمؼ بالمالية أف يطمب مقدما مكافقة ذلؾ الكزير

 لفائدة الدكلة أك مؤسساتيا 2بالمالية كحده أك باالشتراؾ مع الكزير المعني قبكؿ الكصية
أشير ابتداء مف تاريخ إعبلمو  (03)العمكمية الكطنية أك رفضو ليا في أجؿ ال يتعدل ثبلثة 

". بذلؾ
 مف القانكف 793كنستصحب القاعدة األصؿ في انتقاؿ العقارات التي قررتيا المادة 

المدني التي نصت عمى أف الممكية العقارية ال تنتقؿ مف ذمة إلى ذمة إال بعممية الشير 
ال تنقؿ الممكية كالحقكؽ العينية األخرل في العقار سكاء كاف بيف المتعاقديف "حيث جاء فييا 

أـ في حؽ الغير إال إذا ركعيت اإلجراءات التي ينص عمييا القانكف كباألخص القكانيف التي 
. 3"تدير مصمحة شير العقار

                                                 
1
. 12/427 مف المرسـك التنفيذم 169 أنظر المادة  

2
 المشرع في ىذا المرسـك يخمط بيف اليبة كالكصية فيك مرة يتحدث عنيما كمرة أخرل يذكر إحداىما كالحكـ يشمؿ  

. كمتييما
3
 يتعمؽ بتأسيس السجؿ العقارم معدؿ كمتمـ 1976 مارس 25 مؤرخ في 76/63 مف المرسـك رقـ 90 أنظر نص المادة  

 يتضمف إعداد مسح األراضي العاـ كتأسيس السجؿ 1975 نكفمبر 12 مؤرخ في 75/74 مف األمر 16 ك15كذلؾ المادة 
. العقارم معدؿ كمتمـ
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تثبت "...  ينص عمى 12/427 مف المرسـك التنفيذم 172كىذا ما أكدتو المادة 
". ىبات العقارات حسب األشكاؿ المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو

كمنو فإف األراضي ذات الكجية الغابية ال تنتقؿ لذمة الدكلة بمناسبة اليبة إال بعممية 
. الشير، في المحافظة العقارية المعنية كتدخؿ في األمبلؾ العامة لمدكلة

 
: الكصية- 2

 مادة مف 18تناكؿ قانكف األسرة الكصية في الكتاب الرابع في فصمو األكؿ بحكالي 
 حيث ذكر تعريؼ الكصية كمقدارىا الجائز في ماؿ المكرث ثـ 201 إلى المادة 184المادة 

أنيا "كقد عرفت .   كشركطيما كما تناكؿ أحكاميا كطرؽ إثباتيا1ذكر المكصي كالمكصى لو
 كعرفيا القانكف الجزائرم في 3"تمميؾ خاص مضاؼ إلى ما بعد المكت عف طريؽ التبرع

" الكصية تمميؾ مصاؼ إلى ما بعد المكت بطريؽ المتبرع" مف قانكف األسرة بػ184المادة 
كقد اختمفت في شأنيا المذاىب الفقيية أىي عقد أـ تصرؼ فردم ينتج عف إرادة منفردة 

فذىب الشافعية إلى أنيا عقد تنعقد عندىـ باإليجاب كالقبكؿ ألنو ال يمكف أف يدخؿ في ممؾ 
اإلنساف شيء جبرا عنو إال الميراث ككذلؾ المالكية يقكلكف بضركرة قبكؿ المكصى لو كعدك 
قبكلو شرطا لصحة الكصية غير أنو يؤخر ىذا القبكؿ إلى بعد كفاة المكصي أما األحناؼ 

فيقرركف أنيا تتـ باإليجاب فقط دكف الحاجة لمقبكؿ فالقبكؿ عندىـ ليس ركنا بؿ شرط 
3لمزكميا فالكصية عندىـ تصرؼ ينشأ بإرادة منفردة

2 .
كىذا ما تبناه المشرع الجزائرم إذ اعتبر الكصية تنعقد بمجرد صدكر إيجاب المكصي 

أ التي جاء فييا .ؽ191كالقبكؿ ما ىك إال شرط لمزـك الكصية كيستشؼ ىذا مف نص المادة 
فمـ تذكر المادة سكل ..." تثبت الكصية بتصريح المكصي أماـ المكثؽ كتحرير عقد بذلؾ"

إيجاب المكصي دكف ذكر القبكؿ إذا فحسب القانكف الجزائرم الكصية تنشأ عف إرادة منفردة 
                                                 

1
.  سنة كاممة19 قانكف أسرة في المكصي أف يككف سميـ العقؿ بالغا مف العمر 186اشترطت المادة -  

.  مف قانكف األسرة201 200 198 188 187كشركط المكصي لو عرضتيا المكاد
 230 ص2004 ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر،2الكجيزفي شرح قانكف األسرة الجزائرم ج:العربي بمحاج  - 2
. 14-13، ص8مرجع سابؽ، المجمد : أنظر كىبة الزحيمي - 3
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ىي إرادة المكصي كليذا األخير أف يكصي بكؿ األنكاع التي يممكيا سكاء كانت ىذه 
 حؽ الرجكع في الكصية 192 كما منحت المادة 190األمبلؾ أعياف أك منافع بحسب المادة 

يجكز الرجكع في الكصية "لممكصي كيككف ىذا الرجكع إما صريحا أك ضمنيا جاء فييا 
صراحة أك ضمنا فالرجكع الصريح يككف بكسائؿ إثباتيا، كالضمني يككف بكؿ تصرؼ 

كمف نص المادتيف يتبيف أف لمكصية كسائؿ ثبت بيا نصت " يستخمص منو الرجكع فييا
تثبت الكصية بتصريح المكصي أماـ المكثؽ كتحرير عقد "أ بقكليا . ؽ191عمييا المادة 

" كفي حالة كجكد مانع قاىر تثبت الكصية بحكـ كيؤشر بو عمى ىامش أصؿ الممكية- بذلؾ
فكسيمة إثبات الكصية حسب المادة ىك العقد الرسمي المحرر أماـ مكثؽ في الحالة العادية، 

أماؿ في الحالة التي يككف فييا مانع قاىر كتعذر االتصاؿ بالمكثؽ لتحرير عقد الكصية 
كفي حالة قياـ نزاع حكليا فتثبت بحكـ قضائي، كما اشترط القانكف أف ال تزيد عف الثمث 

التركة ككؿ زيادة عف الثمث البد مف إجازتيا مف طرؼ الكرثة كتبطؿ كؿ زيادة عف  (1/3)
تككف الكصية "أ بنصيا عمى . ؽ185الثمث لـ يرضيا الكرثة كىذا ما حممتو المادة 

. 1"في حدكد الثمث التركة كما زاد عمى الثمث تتكقؼ عمى إجازة الكرثة
كتككف الكصية محرمة إذا قصد بيا اإلضرار بالكرثة كاإلنقاص ليـ مف أنصبتيـ 

ًصيَّلةو كى  ًمٍف بىٍعدً بفعؿ الكصية ككجو الحرمة ىنا مأخكذ مف قكلو تعالى في سكرة النساء 
ى ًبيىا أىكٍ  ارٍّر  ييكصى ًميـه كى  ًصيَّلةن مِّفى المَّلوً كى  دىٍيفو غىٍيرى ميضى ًميـه حى  فقكلو تعالى غير مضار دؿ المَّلوي عى

ال : عمى حرمة الكصية بقصد اإلضرار، كقد صح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ
ضرر كال ضرار

2 .
كما أف رىف المكصي لممكصى بو كأف ينشأ عميو رىنا فبل يعد ىذا مف قبيؿ الرجكع 

 أما قبكؿ المكصى لو الكصية فيككف كجكبا بعد كفاة المكصي إما صراحة أك 3في الكصية
يككف قبكؿ "أ عمى . ؽ197ضمنا كال أثر لقبكلو أك رفضو قبؿ ذلؾ حيث نصت المادة 

                                                 
1
.  مف قانكف األسرة189 ك185 تستثنى الكصية لكارث إذ ال يجب أف تتجاكز الثمث أنظر المادة  

2
 حديث صحيح أخرجو الدارقطني كالحاكـ كالبييقي، كأخرجو ابف ماجة في األحكاـ كصححو األلباني في ركاء الغميؿ عف  

التعميقات عمى األربعيف النككية، نشر دار اإلماـ : أنظر محمد بف صالح العثيميف رحمو اهلل. أبي سعيد سعد بف سناف
. 132، ص2001مالؾ، 

3
". رىف المكصى بو ال يعد رجكعا في الكصية" مف قانكف األسرة جاء فييا 193 المادة  
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كفي حالة ما كانت الكصية لشخصيف معا دكف " الكصية صراحة أك ضمنا بعد كفاة المكصي
تحديد لنصيب كؿ منيما كمات أحدىما قبؿ مكت المكصي تككف الكصية كميا لمشخص 
الثاني أما لك كانت حصة كؿ كاحد منيما مقررة كمحددة في الشيء المكصى بو كمات 

 كتتحكؿ 1أحدىما فالحي منيما ال يككف لو سكل حصتو المحددة كالباقي يرد عمى الكرثة
إذا كانت متضمنة اإليصاء بمنفعة لمدة غير محدكدة كتنتيي كجكبا " عمرم"الكصية إلى 

الكصية بمنفعة لمدة غير محدكدة "أ . ؽ196بمكت المكصى لو لما جاء في نص المادة 
".  تنتيي بكفاة المكصى لو كتعتبر عمرم

كيجكز قانكنا أف تعمؽ الكصية عمى شرط صحيح ألف الشرط الباطؿ تصح معو 
الكصية كيبطؿ ىك إذ تككف الكصية مستحقة بعد إنجاز الشرط ما كاف صحيحا كىذا ما 

 3 بقي أف تشير أف الكصية بخبلؼ الميراث تصح مع اختبلؼ الديف2أ. ؽ199أكدتو المادة 
أ ىما حالة مكت المكصى لو قبؿ المكصي . ؽ201كتككف باطمة في حالتيف حسب المادة 

كحالة رد المكصى لو الكصية بعد كفاة المكصي، كبالنسبة لمدكلة يستشؼ مف نص المادة 
 جكاز أف يكصي الخكاص بعقاراتيـ لصالح الدكلة 427/12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 169

يتعيف عمى كؿ مكثؽ أؤتمف عمى كصية تشمؿ عمى تبرعات لفائدة "... حيث جاء فييا 
كذلؾ إذا استقرأنا قانكف األسرة في مكاده التي ..." الدكلة أك المؤسسات العمكمية الكطنية

. تؤطر الكصية ال نجد مانعا أف تككف الدكلة أك فركعيا مكصى ليا
 تنص بكجكب أف يصرح المكصي 427/12 مف المرسـك التنفيذم 169فالمادة 

لصالح الدكلة أماـ مكثؽ حيث يتعيف عمى ىذا األخير االحتفاظ بالعقكد المتضمنة كصية 
لصالح الدكلة كعميو كجكبا إعبلـ الدكلة أك فركعيا بيذه الكصية ساعة فتح الكصية كيككف 
ذلؾ بعد كفاة المكصي، كذلؾ بإرساؿ الممؼ إلى الكالي المختص إقميميا كفي حالة األراضي 

 أثبت اكتساب الخكاص ليذا النكع مف 84/12ذات الطابع الغابي بما أف قانكف الغابات 
الممؾ الغابي بالتالي جاز لممالؾ أف يأتي أم تصرؼ عمى ممكو فمو أف يكصي باألراضي 

                                                 
1
.  قانكف األسرة195 أنظر المادة  

2
ذا كاف " قانكف أسرة عمى 199 نصت المادة   إذا عمقت الكصية عمى شرط استحقيا المكصى لو بعد إنجاز الشرط كا 

". الشرط غير صحيح صحت الكصية كبطؿ الشرط
3
". تصح الكصية مع اختبلؼ الديف" مف قانكف األسرة 200 جاء في المادة  
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 مف قانكف األسرة 190ذات الطابع الغابي لصالح الدكلة أك مباشرة لكزارة الفبلحة فالمادة 
لممكصي أف يكصي "أجازت أف يكصي المالؾ باألمكاؿ التي يممكيا عينا أك منفعة فجاء فييا 

كيشترط أف ال تتجاكز " باألمكاؿ التي يممكيا كالتي تدخؿ في ممكو قبؿ مكتو عينا أك منفعة
فصاحب األراضي ذات الطابع الغابي لو أف يتكجو إلى مكثؽ ما . الثمث كما أثبتنا سابقا

كيبـر كصية بممكو ىذا لصالح الدكلة كعمى المكثؽ أف يحتفظ بيذا السند التبرعي إلى حيف 
 حيث يعرض عمى الدكلة ىذه الكصية لصالحيا كليا أف تقبؿ أك ترفض ىذا 1فتح الكصية

أ كبما أف الكالي يمثؿ الدكلة عمى المستكل المحمي فيتعيف . ؽ197التبرع حسب نص المادة 
 كىذا األخير يقـك بتحكيؿ الممؼ إلى كزير المالية 2عمى المكثؽ أف يرفع أمر الكصية لو

الذم يأمر إدارة أمبلؾ الدكلة بدراسة مدل جدكل ىذه الكصية لصالح الدكلة كتبيف مكقؼ 
 كما يحيؿ الممؼ عمى الكزير المعني كىك كزير الفبلحة ليبدم مكافقتو 3الكرثة مف ىذا التبرع

أك رفضو ليذه الكصية حيث يتعيف عمى كزير المالية ككزير الفبلحة أف يبثا في قبكؿ 
أشير ابتداء مف تاريخ عمميما بيا، كىذا  (03)الكصية أك رفضيا في أجؿ ال يتعدل ثبلثة 

يقرر الكزير المكمؼ بالمالية "...  في فقرتيا األخيرة تنص عمى 170ما دلت عميو المادة 
كحده أك باالشتراؾ مع الكزير المعني، قبكؿ الكصية لفائدة الدكلة أك مؤسساتيا العمكمية 

". أشير ابتداء مف تاريخ إعبلمو بذلؾ (03)الكطنية أك رفضو ليا في أجؿ ال يتعدل ثبلثة 
كينسحب شرط الشير عمى الكصايا العقارية تطبيقا لقاعدة الشير ناقؿ لمممكية 

 ةالعقارية المبـر  مدني إذ يجب شير الكصايا793العقارية المنصكص عميو في المادة 
. لصالح الدكلة حتى تنتقؿ لذمتيا

 

                                                 
1
إف الكصايا المكدعة لدل المكثقيف أك التي يستممكنيا تسجؿ " ما يمي 76/105 مف قانكف التسجيؿ 64 جاء في المادة  

". خبلؿ األشير الثبلثة مف كفاة المكصيف بناء عمى طمب الكرثة كالمكصى ليـ أك منفذم الكصايا
2
. 44الكجيز في األمكاؿ الخاصة، مرجع سابؽ، ص:  أعمر يحياكم 

3
يقـك الكزير المكمؼ بالمالية بعد أف يعمـ  باليبة أك الكصية :  ما يمي12/427 مف المرسـك 170 جاء في نص المادة  

قانكنا بأمر مصالح إدارة أمبلؾ الدكلة المختصة إقميميا بإجراء بحث قبمي لتقرير مدل أىمية كمبلئمة كجية األمبلؾ 
 مف القانكف 69أنظر كذلؾ نص المادة ..." المكىكب أك المكصى بيا كالشركط المحتممة لتخصيصيا كمعرفة مكقؼ الكرثة

.  التي تحمؿ نفس المعنى76/105
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:  التقادـ كالحيازة كطريؽ الكتساب الدكلة عقارات غابية.رابعا
الحيازة كضع مادم يمارس الشخص بمقتضاىا سيطرتو الفعمية عمى الشيء سكاء 

. 1أكاف ىك صاحبو أـ لـ يكف كذلؾ
فالحيازة كضع فعمي ككاقعي قد يككف متفقا مع الكضع القانكني بأف يككف الحائز ىك 
المالؾ أك صاحب حؽ عيني عميو كقد يككف الحائز ليس لو أم حؽ عمى الشيء المحاز 
كرغـ ذلؾ فحيازتو ترتب آثار قانكنية إذ جعؿ القانكف الحيازة أحد أىـ أسباب كسب الممكية 
ذلؾ أف مف يحكز ماال مممككا لغيره لمدة زمنية معينة يصبح بعد ىذه المدة مالكا ليذا الماؿ 

. 2ما تكافرت الشركط التي حددىا القانكف لذلؾ
كالقانكف المدني الجزائرم كفي فصمو الثاني مف الكتاب الثالث جعؿ مف طرؽ 

مف حاز منقكال أك عقارا أك حقا عينيا " منو عمى 827اكتساب الممكية الحيازة فنصت المادة 
منقكال كاف أك عقار دكف أف يككف مالكا لو أك خاصا بو صار لو ذلؾ ممكا إذا استمر حيازتو 

". لو مدة خمسة عشر سنة بدكف انقطاع
كباستقراء المادة السابقة نستشؼ أنيا تشترط أمراف حتى يكتسب الحؽ بيذه الطريقة 
ىما الحيازة كاستمرارىا لمدة محددة قانكنا كىك ما عبرنا عنو في العنكاف بالتقادـ إذا فالحيازة 
كالتقادـ مرتبطاف فبل تكفي مجرد الحيازة لكحدىا حتى يكتسب الحؽ بؿ البد أف تستمر ىذه 
الحيازة مدة زمنية  ما يفرضيا القانكف كقد حاكؿ البعض إرجاع سبب امتبلؾ الشيء بالتقادـ 
إلى اعتبارات فردية بناء عمى أف المالؾ الذم ييمؿ مالو كيتركو في يد الغير مع عممو بذلؾ 

كقدرتو عمى استرجاعو رغـ ذلؾ أىممو لصالح الغير كلـ يبادر باسترجاعو عد في نظر 
القانكف متنازال عف حقو لصالح غيره كرأم آخر جعؿ مف الحيازة كالتقادـ جزاء يكقعو القانكف 

                                                 
1
. 287، ص2004الكجيز في الحقكؽ العينية األصمية، دار الجامعة الجديدة، مصر، : رمضاف أبك السعكد-  

2
لمحيازة أركاف كشركط فركنييا الركف المادم كالركف المعنكم كشركطيا اليدكء كالعبلنية كاالستمرارية كشرط المدة -  

. كنعرض ليا الحقا بأكثر تفصيؿ
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 إال أف الفقو الحديث يرل في 1عمى المالؾ جرا إىمالو لممكو كعدـ استعمالو لو مدة مف الزمف
. التقادـ كالحيازة ضركرة يقتضييا الصالح العاـ فيك يؤدم إلى استقرار المعامبلت

كما أف الحيازة تعد عنكاف الممكية الظاىرة فقد جعؿ منيا القضاء أىـ قرينة عمى 
 كعمى ذلؾ أف حائز الشيء ىك مالكو في أغمب األحياف لذلؾ متع الحائز بمركز 2الممكية

قانكني ممتاز مف خبلؿ حماية األكضاع الظاىرة إذ في الغالبية العظمى مف الحاالت تككف 
الحيازة مستندة إلى حؽ فحائز الشيء غالبا ىك مالكو أك صاحب حؽ عيني عميو 

كمقتضيات أمف المجتمع كما ينبغي أف يسكده مف استقرار كنظاـ تقضي بحماية الكضع 
 حماية 3الظاىر كاإلبقاء عمى الحاالت الكاقعية القائمة فعبل فالقاعدة في القانكف الكضعي

الحيازة في ذاتيا كال خكؼ عمى حقكؽ الغير بعد ذلؾ فالحيازة مؤقتة فمف يدعي حقو عمى 
 كالحيازة ال 4شيء في حيازة شخص آخر عميو بطرؽ باب القضاء إلثبات حقو كاسترجاعو

تتحقؽ إال بتكافر شركط يستكجب كجكدىا كحسب المشرع الجزائرم يفرض في التقادـ 
.  شرطاف ىما الحيازة كالمدة الزمنية5المكسب بنكعيو الطكيؿ كالقصير تكفر

: شرط الحيازة- 1
الحيازة كما سبؽ بيانو ىي كضع فعمي ككاقعي بمقتضاىا يتسمط الشخص عمى 

الشيء تسمطا فعميا يظيره بمظير المالؾ كىي ليست حؽ عيني أك شخصي بؿ ىي مجرد 

                                                 
1
 تبنى المشرع الجزائرم ىذا الرأم باعتباره ينظر لمممكية ككظيفة اجتماعية يمارسيا الشخص لصالح الجماعة ككؿ إىماؿ  

 المعدؿ كالمتمـ 90/25 مف القانكف 52 إلى 48لؤلرض يعده المشرع تعسؼ في استعماؿ الحؽ كىذا ما نصت عميو المكاد 
. المتضمف التكجو العقارم

2
. 288مرجع سابؽ، ص:  رمضاف أبك السعكد 

3
. 288 نفس المرجع، ص 

4
 يحمي المشرع الجزائرم الحيازة بكاسطة دعاكل الحيازة الثبلث، دعكل منع التعرض كدعكل كقؼ األعماؿ الجديدة  

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كالمكاد 530 إلى 524كدعكل استرداد الحيازة كنص عمييا جميعا في المكاد مف 
إظيار سند = = مدني كتقابميا دعكل الممكية التي ال تقبؿ ممف سمؾ طريؽ الحيازة كفي ىذه األخيرة يجب 821إلى 817

الحيازة كالتقادـ المكسب، ديكاف : (زكاكم)دعكل الحيازة أنظر محمدم فريدة \الممكية عمى دعكل الحيازة، لزيادة بياف حكؿ 
.  كما بعدىا58، ص2000المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

.  مف القانكف المدني828 ك827 أنظر المادتاف 5
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 تحدث  Pur fait materiel فالحيازة كاقعة مادية بسيطة1سببا لكسب الحؽ كليست أصبل بحؽ
آثارا قانكنية كحسب أرجح اآلراء تعد الحيازة سببا ناقبل لمممؾ كليس منشئا لو فيي تنقؿ الممؾ 
دكف استخبلؼ فالمالؾ بالحيازة ال يخمؼ المالؾ السابؽ في ممكو ال خبلفة عامة كال خبلفة 

. 2خاصة كبذلؾ فيك ال يتقيد باألعباء كالتكاليؼ التي كانت تقيد المالؾ السابؽ
كيقتضي تحقؽ الحيازة قانكنيا ضركرة تكافر العنصريف المادم كالمعنكم كخمكىا مف 

عيكب الحيازة كىي عدـ االستمرار كعيب الخفاء كاإلكراه كالغمكض فالعنصر المادم يتطمب 
أف تككف ىناؾ أعماؿ مادية تظير الشخص بمظير صاحب الحؽ كصكره إحراز الشيء أك 
استعمالو كاالنتفاع بو كتككف ىذه السيطرة المادية عمى العقار أك عمى الحؽ العيني بصفة 

نصت . مباشرة بسيطرة الشخص الحائز بنفسو أك انتقاليا إلى الغير فتككف حيازة بالكاسطة
تصح الحيازة بالكساطة مت كاف الكسيط يباشرىا باسـ " مف القانكف المدني عمى 810المادة 

كقد تنتقؿ ..." الحائز ككاف متصبل بو اتصاال يمزمو االئتمار بأكامره فيما يتعمؽ بيذه الحيازة
كيجكز لمخؼ الخاص "...  مدني عمى 814الحيازة باإلرث أك بالكصية حيث نصت المادة 
فالحيازة قد تنتقؿ لمخمؼ الخاص كقد تنتقؿ " أف يضـ إلى حيازتة حيازة سمفو ليبمغ التقادـ

. لمخمؼ العاـ
كالعنصر المعنكم في الحيازة زيادة عمى مباشرة الحائز أعماال مادية عمى العقار 

يجب أف  تككف لمحائز نية الظيكر بمظير صاحب الحؽ الذم يحكزه فتككف األفعاؿ التي 
تصدر عف الحائز قصد اكتساب الحؽ العقارم مكضكع الحيازة كيتصرؼ فيو كما يفعؿ 

المالؾ الحقيقي كمف ثـ ال يمكف أف تقـك الحيازة عمى مجرد أعماؿ التسامح أك عمى أعماؿ 
ال تقـك الحيازة عمى " مف القانكف المدني عمى 808مرخصة أك بشكؿ عرضي نصت المادة 

فبل ..." عمؿ يأتيو الغير عمى أنو مجرد رخصة أك عمى عمؿ يتحممو عمى سبيؿ التسامح
يجكز لممستأجر مثبل أف يدعي أنو اكتسب العقار بالتقادـ ألنو كاف حائزا لو المدة القانكنية 

ألف حيازتو كانت برخصة مف المالؾ كذلؾ مف أعار عقارا لشخص ما فبل يحؽ ليذا األخير 
. إدعاء الحيازة ألف حيازتو مبنية عمى تسامح مف المالؾ

                                                 
1
. 289مرجع سابؽ، ص: عكدسرمضاف أبك اؿ-  

2
 Jean Carbonnier : Droit civil, Tome 3 les biens, presses universitaires de France, Paris, 1973, p220. 
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 كبعد تكافر الشركط العامة لمحيازة كىي العنصر المادم بالتسمط الفعمي عمى الشيء 
كالعنصر المعنكم كىك اصطحاب نية حيازة الشيء قصد تممكو يجب أف تككف الحيازة خالية 

إذا "...  قانكف مدني التي جاء فييا 808مف العيكب المنصكص عمييا في نص المادة 
اقترنت الحيازة بإكراه أك حصمت خفية أك كاف فييا التباس فبل يككف ليا أثر تجاه مف كقع 
عميو اإلكراه أك أخفيت عنو الحيازة أك التبس عميو أمرىا إال مف الكقت الذم تزكؿ فيو ىذه 

". العيكب
 كانت  Violenceفيجب أف تككف الحيازة ىادئة دكف إكراه فمك اقترنت بعيب اإلكراه

معيبة كأف يحصؿ عمييا صاحبيا بالقكة أك بالتيديد كيستكم أف يستخدـ اإلكراه ضد صاحب 
الحؽ أك ضد حائز سابؽ كما يستكم أف يككف مستعمؿ اإلكراه الحائز شخصيا أـ أحد 

 كعيب اإلكراه عيبا نسبيا فبل يقبؿ االحتجاج 1أعكانو كال فرؽ بيف اإلكراه المادم أك المعنكم
 كال تعاب الحيازة إذا انطمقت في بدايتيا 2بو قانكنا إال مف الشخص الذم كقع عميو اإلكراه

ىادئة ثـ اضطر الحائز الستعماؿ القكة لممحافظة عمى حيازتو إذ أف ىذا حسب بعض 
. 3الفقياء يعد مف قبيؿ الدفاع الشرعي الذم يثبت لكؿ شخص يتمتع بمركز كاقعي

كقد يزكؿ اإلكراه فتصبح الحيازة ىادئة كتعد الحيازة سميمة مف كقت االنقطاع كتبدأ 
مف حينيا إنتاج آثارىا كيحؽ بذلؾ لمحائز حماية حيازتو بدعاكل الحيازة بشرط أف تككف 

 (La clandestinité) كيدفع عف الحيازة عيب الخفاء 4حيازتو اليادئة مر عمييا سنة كاممة
بأف تككف عمنية ظاىرة يباشرىا الحائز عمى مشيد كمرأل مف الناس كعمى مشيد مف المالؾ 

 كيككف ذلؾ بأف تككف األعماؿ المادية التي تككف 5أك مف صاحب الحؽ الذم يستعممو
العنصر المادم لمحيازة غير خفية عمى مف ليـ مصمحة في العمـ بيا كىك المالؾ كليس مف 

                                                 
1
، 2، ط(الحيازة كالتقادـ)، الحقكؽ العينية األصمية أسباب كسبيا 4شرح القانكف المدني المصرم، ج:  محمد كامؿ مرسي 

. 25، ص1952القاىرة، 
2
.  قانكف مدني808 يستشؼ ىذا مف نص المادة  

3
. 308مرجع سابؽ، ص:  رمضاف أبك السعكد 

4
مف حاز عقار أك استمر حائزا لو مدة سنة كاممة ثـ كقع لو تعرض في " مف القانكف المدني عمى 820 نصت المادة  

.  مف القانكف المدني821أنظر كذلؾ المادة " حيازتو جاز لو أف يرفع خبلؿ السنة دعكل بمنع التعرض
5
. 55، ص1985، اإلسكندرية، 2الحيازة دراسة قانكنية تأصيمية مف الناحية المدنية كالجنائية، ط:  محمد المنجي 
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الضركرم اعتبار الحيازة عمنية أف يعمـ بيا المالؾ عمما يقينيا بؿ يكفي إمكانية كاستطاعة 
. 1العمـ

 مف الطبيعي أف ال تككف الحيازة الخفية منتجة آلثارىا ألف 2كحسب األستاذ السنيكرم
الحائز عميو أف يظير بمظير المالؾ كالمالؾ تككف حيازتو ظاىرة كجمية ألنو يستعمؿ حقو 
عمى ممكيتو ككذلؾ الحائز ككف القانكف يفرض عميو حتى يككف لمحيازة اعتبار أف يظير 

كما يجب أف ال تككف غامضة كممتبسة كتككف كذلؾ . بمظير المالؾ كالخفاء يتنافى مع ذلؾ
إذا  اشتبو قصد الحائز فبل يتضح أىك يحكز لحساب نفسو أك لحساب غيره كصكرتو أف 

يضع أحد الشركاء في الممكية المشتركة يده عمى العقار الشائع كمو فبل يعرؼ إف نيتو تتجو 
إلى الرغبة في امتبلؾ العقار كمو بالحيازة أـ أنو مجرد يمارس إدارة العقار كمو لحساب نفسو 

كعمى خبلؼ باقي العيكب  (الغمكض كالمبس)كباقي الشركاء كيبلحظ ىنا أف ىذا العيب 
ينصب عمى الركف المعنكم كعنصر القصد في الحيازة فبل تتبيف نية كقصد الحائز فيك 
عيب مستقؿ عف باقي العيكب كمف آثار ىذا العيب عند تكافره عدـ االعتداد بالحيازة في 
حؽ المالؾ لمعقار كفي مثالنا ال آثار لمحيازة عمى المشتركيف في الشيكع فبل يحتج عمييـ 
بيذه الحيازة المعيبة بالمبس كالغمكض كلكنو عيب مؤقت فقد يزكؿ الغمكض كالمبس عف 

الحيازة فتصبح كاضحة كيبرز قصد الحائز أنو يمارسو لحساب نفسو كبزكاؿ ىذا الغمكض 
. تصبح منتجة آلثارىا كيستشيد بيا في مكاجية المالؾ مف يـك زكاؿ الغمكض

 مف القانكف المدني يمكف أف 808كزيادة عمى ىذه العيكب التي نصت عمييا المادة 
مف " التي جاء فييا 827نستشؼ عيبا آخر ىك عيب عدـ االستمرار كذلؾ باستقراء المادة 

حاز منقكال أك عقارا أك حقا عينيا منقكال كاف أك عقارا دكف أف يككف مالكا لو أك خاصا بو 
فالمادة كما " صار لو ذلؾ ممكا إذا استمرت حيازتو لو مدة خمسة عشر سنة بدكف انقطاع

 سنة كاممة حسب المادة كلمدة 15نرل تشترط أف تككف الحيازة مستمرة غير منقطعة لمدة 

                                                 
1
. 307مرجع سابؽ، ص:  رمضاف أبك السعكد 

2
، 1998، أسباب كسب الممكية، منشكرات الحمبي، بيركت، 9الكسيط في شرح القانكف المدني، ج:  عبد الرزاؽ السنيكرم 

. 848ص
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 كالحيازة المستمرة ىي تكلي الحائز أعماؿ 1 بتكافر حسف النية828 سنكات حسب المادة 10
از في فترات متقاربة كمنتظمة فإذا مضى بيف العمؿ  السيطرة المادية عمى الشيء الميحى

 مع العمـ أنو 2كاآلخر فترة طكيمة بحيث ال يتركيا عادة المالؾ الحريص عمى االنتفاع بممكو
ال يتعارض مع شرط االستمرار أكقات الفراغ التي تعترم مدة االستعماؿ بشرط أف تككف مدة 
ىذه األكقات عادية فشرط االستمرار ال يعيب العنصر المادم في الحيازة بؿ يشكؿ خمبل في 

 3.استمرار ىذا العنصر فقط كىك عيب مطمؽ إذ يككف لو أثرا في مكاجية الكافة
: شرط المدة- 2

ىي ذلؾ المقدار الزمني الذم يفرض المشرع عمى الحائز أف يحتفظ فيو بالحيازة دكف 
انقطاع حتى يعترؼ لو بالحيازة كاكتساب الحؽ كحسب المشرع الجزائرم يجب أف تدـك 

 سنة كاممة دكف انقطاع حتى يكتسب الحؽ العيني كىذا ما دلت عميو المادة 15الحيازة مدة 
مف حاز منقكال أك عقارا أك حقا عينيا منقكال  كاف أك عقارا دكف أف " مدني بنصيا عمى 827

يككف مالكا لو أك خاصا بو صار لو ذلؾ ممكا إذا استمرت حيازتو لو مدة خمسة عشر سنة 
". بدكف انقطاع

 سنة دكف 15فالمادة تشترط لبلعتراؼ بالحيازة كسبب لكسب الممكية أف تدـك مدة 
 سنكات إذا تكافر حسف النية 10 مدني قمصت ىذه المدة إلى 829انقطاع لكف المادة 

إذا كقعت الحيازة عمى عقار أك عمى حؽ عيني "باإلضافة عمى سند صحيح فجاء فييا 
عقارم ككانت مقترنة بحسف النية كمستندة في الكقت نفسو إلى سند صحيح فإف مدة التقادـ 

 مدني أف ىناؾ نكعا ثالثا 829كما يتبيف مف نص المادة ...". المكسب تككف عشر سنكات
ال تكتسب بالتقادـ في جميع األحكاؿ الحقكؽ "مف التقادـ مدتو ثبلث كثبلثكف سنة فجاء فييا 
". الميراثية إال إذا دامت الحيازة ثبلثا كثبلثيف سنة

                                                 
1
 حسف النية قد يككف غمطا يقع فيو الحائز يدفعو لبلعتقاد أنو تمقى الممكية أك تمقى الحؽ العيني مف المالؾ أك مف  

يفرض حسف النية لمف يحكز حقا كىك يجيؿ أنو يتعدل عمى حؽ الغير إال " مدني عمى 824صاحب الحؽ كنصت المادة 
..." إذا كاف ىذا الجيؿ ناشئا عف خطأ جسيـ

2
. 842مرجع سابؽ، ص:  السنيكرم 

3
. 38مرجع سابؽ، ص:  محمدم فريدة 
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فالمادة تتحدث عف اكتساب حقكؽ ميراثية بالتقادـ كجعمت مدة ذلؾ ثبلثا كثبلثكف سنة 
 ال يجكز أف ترد 1كفي الحقيقة ىك تقادـ مسقط كليس مكسب مع مبلحظة أف معظـ الفقياء

 كمنيا  universalities de droitالحيازة عمى ما يطمؽ عميو اصطبلحا المجمكعات القانكنية
مجمكعة أمكاؿ التركة كنعتقد أف المادة ال تجكِّز سكل ألحد الكرثة أف يمتمؾ حقكؽ ميراثية 

 سنة يسقط بيا حؽ الغير عمى ىذه 33ليست في نصيبو إذا استمرت حيازتو ليا مدة 
. 2األمبلؾ

كبخركج الحقكؽ الميراثية مف دائرة الحيازة العادية ال يبقى لنا سكل التقادـ بنكعيو 
تقادـ قصير كتقادـ طكيؿ كالمدة المتطمبة في التقادـ بنكعيو مف النظاـ العاـ ال يجكز االتفاؽ 

. عمى مخالفتيا   أك تعديميا زيادة كنقصاف
ال يجكز االتفاؽ عمى أف يتـ " مدني التي جاء فييا 322كىذا ما حممو نص المادة 

كنشير أف التقادـ المكسب القصير ..." التقادـ في مدة تختمؼ عف المدة التي عينيا القانكف
يشترط فيو تكفر السند الصحيح كحسف النية باإلضافة إلى الشركط األخرل كالسند الصحيح 

السند الصحيح ىك تصرؼ يصدر عف شخص ال " في فقرتيا الثالثة ىك 828حسب المادة 
كيشترط في السند الصحيح ..." يككف مالكا لمشيء أك صاحب الحؽ المراد كسبو بالتقادـ

: الشركط التالية
أف يككف صادرا مف متصرؼ إلى متصرؼ لو باعتباره خمفا خاصا سكاء كاف 

مشترم أك مكصى لو كال تعتبر سند صحيح الكقائع القانكنية مثؿ  (الحائز)المتصرؼ لو 
كسبب صحيح  (الكفاة)الميراث إذ ال يستطيع الكارث حسف النية أف يستند إلى كاقعة الميراث 

. تمتمؾ بو األشياء بالتقادـ
كما يجب أف يككف ىذا السند تصرفا قانكنيا ينقؿ الممكية فالعقكد التي تنشأ التزامات 
شخصية مثؿ عقد الكديعة كالككالة كعقد اإليجار تككف غير ناقمة لمممكية كبالتالي ال تصح 

                                                 
1
. 292مرجع سابؽ، ص:  رمضاف أبك السعكد 

2
. 125-124مرجع سابؽ، ص:  لزيادة بياف في ذلؾ أنظر محمدم فريدة 
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كسند يعتمد عمييا الحائز لكسب الممكية بالتقادـ القصير كذلؾ التصرفات الكاشفة 
لمحقكؽ مثؿ القسمة االختيارية كأف يقسـ الشركاء عقارا ثـ يتبيف فيما بعد أنيما ال يممكانو 

فبل يحؽ لشريؾ المتقاسـ حسف النية االستناد إلى كاقعة القسمة لتممؾ العقار بالتقادـ 
. القصير

كيشترط كذلؾ أف يككف لمسند كجكد قانكني فقد يككف السند باطبل مثبل في المعامبلت 
 مكرر مف قانكف المدني كذلؾ ال 324العقارية إذا لـ يصب في قالب شكمي حسب المادة 

 كصكرتو أف يتمقى الحائز عقارا  les titres putatifeيصح االستشياد بالسندات الظنية
بمناسبة تنفيذ الكصية كيتبيف فيما بعد أف المكصي تراجع عف كصيتو قبؿ الكفاة فحسف النية 
ىنا متكفر في الحائز لكف حيازتو مستندة إلى سند ظني غير معتبر قانكنا، أما حسف النية 
في ىذه الحاؿ ىك غمط يقع فيو الحائز يدفعو لبلعتقاد أنو تمقى الممكية أك الحؽ العيني مف 

 كصكرتو أف يشترم شخص عقارا مف شخص ما معتقدا أنو مالكو 1المالؾ أك صاحب الحؽ
 حتى لك ثبت الحقا أف البائع ليس مالكا لمعيف 2فمك استمـ العيف يعتبر حائز حسف النية

كىك يجيؿ أنو يعتدم عمى حؽ غيره فيك حسف النية طالما  (العقار)فالحائز حاز الحؽ 
. اعتقد أنو تمقى العيني ممف يممكو

 كيبلحظ أف المشرع يقيد حسف النية بأف ال يككف الجيؿ باالعتداء عمى حؽ الغير 
 كمثالو مف 3ناشئا عف خطأ جسيـ كالخطأ الجسيـ ىك ما ال يرتكبو شخص قميؿ العناية

يشترم عقارا مف شخص ما دكف أف يطمب المستند المؤيد لممكيتو أك كسيمة إثبات ممكيتو 
عمى ىذا العقار فالمشترم ىنا يعتبر سيء النية رغـ اعتقاده أنو يتعامؿ مع المالؾ الحقيقي 
. ألنو لـ يبدؿ عناية الرجؿ العادم في معاممتو ىذه كمنو ال يمكنو أف يتمسؾ بالتقادـ القصير

كمما سبؽ يتضح أف المشرع الجزائرم يأخذ فيما يتعمؽ بحسف النية في الحيازة 
بمعيار شخصي أك ذاتي كيقرنو بمعيار ثاني ىك المعيار المكضكعي أما المعيار الشخصي 

                                                 
1
. 111مرجع سابؽ، ص:  محمدم فريدة 

2
يفرض حسف النية لمف يحكز حقا كىك يجيؿ أنو يتعدل عمى حؽ " مف القانكف المدني حسف النية بػ824/1 عرفت المادة  

". الغير إال إذا كاف ىذا الجيؿ ناشئا عف خطأ جسيـ
3
. 311مرجع سابؽ، ص:  رمضاف أبك السعكد 
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كالذاتي فيك أف يككف الحائز جاىبل أنو يعتدم عمى حؽ غيره كلك ساكره الشؾ أنو قد يككف 
 مف القانكف المدني 824معتديا عمى حؽ غيره انيدـ ىذا المعيار كىذا ما جسدتو المادة 

يفرض حسف النية لمف يحكز حقا كىك يجيؿ أنو يتعدل عمى حؽ الغير إال إذا "بنصيا عمى 
...". كاف الجيؿ ناشئا عف خطأ جسيـ

فالمشرع كما ترل أرجع حسف النية لعامؿ ذاتي شخصي ىك جيالة الحائز أنو يعتدم 
عمى حؽ غيره ظنا منو أنو اشترل األرض مثبل مف مالكيا  في حيف ىك في الحقيقة يعتدم 

. (مف غير صاحبيا)عمى المالؾ األصمي ألنو اشترل األرض ممف ال يممكيا 
إال إذا كاف الجيؿ ناشئا عف خطأ )أما المعيار المكضكعي فجسدتو عبارة المادة نفسو 

فمثبل إذا كاف مكضكع المعاممة عقارا كانت الشركط المكضكعية أم الكاجب أف  (جسيـ
تتكفر في مكضكع المعاممة أف يككف العقار ممكا لمبائع فعدـ تحرم المشترم عف ذلؾ يعد 
 825خطأ جسيـ كالخطأ الجسيـ يمحؽ بسكء النية ككذلؾ جسدت المعيار المكضكعي المادة 

كيعد سيء النية مف اغتصب حيازة الغير "... الفقرة الثانية مف القانكف المدني بنصيا عمى 
 بفضؿ المزاكجة بيف المعيار الذاتي كالمعيار المكضكعي 1كحسب بعض الفقياء" باإلكراه

الذم لك  (الذاتي)يمكف تجنب كتبلفي المساكئ التي يؤدم إلييا عادة المعيار الشخصي 
. أخذنا بو كحده بصكرة مطمقة رجحنا مصمحة الحائز الشديد اإلىماؿ عمى مصمحة المالؾ

ذا كاف الحائز شخصا معنكيا فالعبرة تككف بنية مف يمثمو كىذا يقكدنا لمحديث عف  كا 
 824اكتساب الدكلة عقارات غابية بكاسطة الحيازة حيث يستشؼ جكاز ذلؾ مف نص المادة 

ذا كاف الحائز شخصا "... مدني التي جاء فييا  فمفظة إذا ..."  فالعبرة بنية مف يمثمومعنكياكا 
كاف الحائز شخصا معنكيا يستشؼ منيا جكاز أف يكتسب الشخص المعنكم مثؿ الدكلة 

 مدني 827كفركعيا الممكية عف طريؽ الحيازة كالتقادـ المكسب كيؤكد ذلؾ نص المادة 
فيي تسع الشخص الطبيعي كالشخص المعنكم سكاء كاف ... مف حاز"بمفظة في بدايتيا 
كصكرتو أف تحكز الدكلة أراضي ذات طابع غابي بأف تتسمط عمييا ماديا " عاما أك خاصا

بكاسطة أجيزتيا مف حراس غابات كميندسكف كتقنيكف يحرسكنيا كينظمكنيا كيدخمكنيا في 
مشاريع التشجير كالتييئة كبيذا يتحقؽ الركف المادم لمحيازة أما الركف المعنكم كىك نية تممؾ 

                                                 
1
 213 ص1982 عبد المنعـ فرج الصدة الحقكؽ العينية األصمية دار النيضة العربية بيركت لبناف  



      النظام القانوني للعقار الغابي الجزائري                                            :            ثانيالفصل ال

 

 

153 

 مدني بنية مف يمثؿ 824ىذه األرض ذات الطابع الغابي فالعبرة فييا حسب نص المادة 
أما كزير الفبلحة أك محافظ الغابات عمى مستكل . الشخص المعنكم كيككف في حالتنا ىذه

الكالية، كيجب أف يتكفر في الحيازة جميع الشركط المتطمبة قانكنا مع انتفاء عيكب الحيازة 
. بحيث تككف خالية مف اإلكراه كتككف عبلنية غير خفية كال لبس فييا

كيمكف ىنا اإلشارة إلى الشغكر الذم يككف سببا لكسب الممكية حكرا عمى الدكلة دكف 
تعتبر ممكا مف أمبلؾ الدكلة " مف القانكف المدني التي جاء فييا 773األفراد فحسب المادة 

جميع األمكاؿ الشاغرة التي ليس ليا مالؾ ككذلؾ أمكاؿ األشخاص الذيف يمكتكف عف غير 
". كارث أك الذيف تيمؿ تركتيـ

فالمادة تشير ابتداء أف كؿ ممؾ شاغر ال مالؾ لو فيك ممؾ لمدكلة كىي قاعدة 
احتياطية تجبر بيا الدكلة قصكر كظيفة الجرد كالمسح ألمبلؾ الدكلة عبر إقميميا فبل يعقؿ 

أف تككف لمدكلة ممكية ال تعرفيا فكؽ إقميميا كلجبر ىذا العجز أتى المشرع بيذه القاعدة التي 
مفادىا أف كؿ ممؾ ال يممكو أحد فيك ممؾ لمدكلة كاألمر ال يتعمؽ بمف مات عف غير كارث 

ألف ىذه الحالة مذككرة بعدىا كأف األشخاص الذيف يمكتكف عف غير كارث أك التركات 
ذا أسقطنا ىذه األحكاـ عمى األراضي ذات الطابع  المرفكضة مف الكرثة تككف ممؾ لمدكلة كا 
الغابي التي يجكز القانكف لؤلفراد اكتسابيا ففي الفرضية األكلى التي تعرض كجكد أراضي 
ذات طابع غابي ال مالؾ ليا ابتداء فيي بنص القانكف ممؾ لمدكلة كذلؾ إذ ىمؾ شخص 

كخمؼ تركة عقارية متمثمة في أراضي ذات طابع غابي كما عرفيا القانكف ككاف ىذا اليالؾ 
ال كارث لو أباح القانكف لمدكلة أف تمتمؾ ىذه األراضي ذات الطابع الغابي بعد سمسمة 

 منو ككذلؾ المكاد 54 إلى المادة 51إجراءات نص عمييا قانكف األمبلؾ الكطنية في المادة 
 يحدد شركط ككيفيات إدارة 12/427 مف المرسـك التنفيذم رقـ 182 إلى المادة 173مف 

كتسيير األمبلؾ العمكمية كالخاصة التابعة لمدكلة، كأدرجنا ىذا النكع مف كسب الممكية 
.  سمتو حيازة90/30 مف قانكف األمبلؾ الكطنية رقـ 54بالنسبة لمدكلة ككف المادة 
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: إدارة كتسيير العقار الغابي. المطمب الثاني
تتضمف عممية إدارة كتسيير العقار الغابي تشغيؿ ىذا األخير كاستخدامو بيدؼ 

تحقيؽ المصمحة العامة كذلؾ بتحقيؽ منافع تعكد عمى المجمكعة الكطنية سكاء كانت ىذه 
. 1المنافع إيككلكجية أك مالية صرفة

 المتضمف األمبلؾ العامة تسيير 90/30كفي مجاؿ اإلدارة كالتسيير أحاؿ القانكف رقـ 
دارة الممؾ الغابي إلى قانكف الغابات حيث نصت المادة  يخضع النظاـ " منو عمى 74كا 

القانكني لممكارد كالثركات الطبيعية كأنماط استغبلليا كقكاعد تسييرىا لمتشريعات الخاصة التي 
فالمادة كما ترل أحاالت عممية تسيير كاستغبلؿ المكارد كالثركات ..." تطبؽ عمى كؿ منيا

الطبيعية لمتشريعات الخاصة بيا فاستغبلؿ كتسيير المياه يخضع لقانكف المياه كاستغبلؿ 
كتسيير المحركقات يخضع لقانكف ىذا األخير كذلؾ الثركة الغابية لككنيا ثركة كطنية فيي 

 مف األمبلؾ الكطنية 78بحكـ ىذه المادة خاضعة لقانكف الغابات كىذا ما أكدتو المادة 
تخضع لمنظاـ " المتضمف النظاـ العاـ لمغابات بنصيا 84/12 مف القانكف 07كعززتو المادة 
...". التككينات الغابية األخرل- األراضي ذات الطابع الغابي- الغابات: العاـ لمغابات

 نجد الباب 84/12كفي مجاؿ إدارة كتسيير العقار الغابي كبرجكعنا إلى القانكف 
الثالث منو تضمف التييئة كالتصنيؼ كالتسيير كاالستغبلؿ، كنحاكؿ في ىذا المطمب تسميط 
الضكء عمى التييئة فرع أكؿ ثـ نعرج عمى التصنيؼ كالتسيير فرع ثاني تاركيف االستغبلؿ 

. لممطمب المكالي
 

: تييئة العقار الغابي. الفرع األكؿ
تخضع الغابات لمخطط تييئة يقره الكزير " عمى 84/12 مف القانكف 37نصت المادة 

". المكمؼ بالغابات بعد استشارة المجمكعات المحمية طبقا لمسياسة الكطنية لمتييئة العمرانية

                                                 
1
يرخص باستغبلؿ المكارد الغابية كحقكؽ استعماؿ األراضي " عمى 90/30 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 78 نصت المادة  

الغابية أك ذات المآؿ الغابي في إطار القكانيف كالتنظيمات السارم مفعكليا عمى الثركة الغابية الكطنية كحماية الطبيعة 
". كتترتب عمى ذلؾ مداخيؿ مالية ينظـ تخصيصيا طبقا لمتشريع المعمكؿ بو
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كيستنبط مف المادة كجكب أف تخضع الغابات لمخطط تييئة كأف يككف ىذا المخطط 
خاضعا لمسياسة الكطنية لمتييئة العمرانية ذلؾ أف نمك كتطكر المجتمعات يفرز بمركر الزمف 
إشكاالت كعكائؽ في مجاؿ استعماؿ األراضي المخصصة إلنجاز برامج التعمير، فاإلقميـ 

الذم يعد شرط كجكد الدكلة ىك كذلؾ بمثابة قاعدة تجدر السكاف كتمركزىـ كىك فضاء إرساء 
السياسات العمكمية كاألنشطة المتنكعة مف صناعة كزراعة كغيرىا كىك مكمف الطاقات 

كالثركات لذلؾ تعظـ الحاجة إلى تنظيمو كحسف تسييره تسييرا عقبلنيا يفرض قكاعد قانكنية 
تحكـ تكزيع األنشطة الزراعية كاالقتصادية كتكزيع السكاف عمى اإلقميـ بغية تحقيؽ التكازف 
المنشكد كىك ما يعرؼ بتييئة اإلقميـ الذم يعرفو العميد جاف مارم أكبي بأنو البحث في 

سياسة تنظيـ كتكزيع األنشطة البشرية في إطار الجغرافيا الكطنية مع األخذ بعيف االعتبار 
حاجيات األفراد كالجماعات كيتـ ذلؾ حسب اإلمكانات الطبيعية كضركرات الحياة 

. 1االقتصادية
كيرل األستاذ عبد الفتاح الذىبي أف تييئة اإلقميـ ىك بمثابة بحث في إطار جغرافي 
معيف عف أنجع الكسائؿ لتكزيع السكاف حسب تكزع المكارد الطبيعية كاألنشطة االقتصادية 
فيي سياسة كنظرة مستقبمية ىدفيا البحث عف تكازف بيف المكاد كالسكاف في مجمكع التراب 

 كأف التحدم الكبير لسياسة تييئة اإلقميـ يجب أف تكفؿ التماسؾ كالتكازم بيف النمك 2الكطني
االقتصادم كالعدالة االجتماعية كتنمية مختمؼ المناطؽ فتنمية اإلقميـ كتييئتو في نفس 

. 3الكقت
 مف الدستكر الجزائرم فإف سياسة تييئة اإلقميـ مف 122 مف المادة 19كحسب الفقرة 

يشرع البرلماف في "المياديف التي يشرع فييا البرلماف حيث جاء في ىذه الفقرة مف المادة 
القكاعد العامة المتعمقة : المياديف التي يخصصيا لو الدستكر ككذلؾ في المجاالت التالية

طار الحياة كالتييئة العمرانية فقد عرفت سياسة تييئة اإلقميـ في الجزائر تطكرا كبيرا " بالبيئة كا 
فإباف الحقبة االستعمارية كمف خبلؿ تبني االستعمار الفرنسي لسياسة اقتصاد مكجو 

                                                 
1
 Jean Marie Auby : Substitutions administratives, Dalloz, Paris, 1973 . p517-519. 

2
سياسة إعداد التراب الكطني بالمغرب في آفاؽ األلفية الثالثة، المجمة المغربية لئلدارة المحمية :  عبد الفتاح الذىبي 

. 12-11، ص2000، الرباط، 30كالتنمية، عدد 
3
 Pierre Mazet : Aménagement du territoire, Armand Colin, Paris, 2000, p176. 
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 لنيب ثركات الببلد فقد ساىـ ىذا االقتصاد في تركيز  Economie extravertieلمخارج
فشجع تطكير المنشآت المرفئية  (شماؿ الببلد)السكاف كالنشاطات معظميا بالمدف الساحمية 

كالصناعات التصديرية كاستصبلح السيكؿ القريبة مف المناطؽ الساحمية فأدل ذلؾ إلى 
تكسيع المدف الساحمية ككانت النتيجة اتساـ تكزيع السكاف عمى اإلقميـ بعدـ المساكاة إذ يكجد 

سكاف متمركزيف في الجزائر في الجزء الشمالي لمببلد فثمثي السكاف منحصريف في اؿأغمب 
منيـ منطقة اليضاب العميا في % 9مف اإلقميـ بينما تحتؿ نسبة % 4مساحة ال تتجاكز 

إلى العشر مف السكاف عمى مساحة % 3حيف ال تضـ الصحراء كالمناطؽ الجنكبية سكل 
 كعند استرجاع السيادة الكطنية لـ يكف بكسع الدكلة الفتية استدراؾ 1مف اإلقميـ% 87تفكؽ 

قامة التكازف بيف جيات اإلقميـ بؿ استمرت التنمية في زمف االستقبلؿ عمى حسبا  الكضع كا 
. 2اإلختبلالت اإلقميمية المكركثة عف حقبة االحتبلؿ

ككانت الضركرة ممحة إليجاد حمكؿ لمكاجية مشكبلت التكديس العمراني كاألخطار 
 تكسيع 3الناجمة عنو كقد تبنت الدكلة الجزائرية العديد مف السياسات منيا نظاـ المدف الجديدة

شبكات المكاصبلت كالطريؽ السيار شماؿ جنكب المكازم لخط السكة الحديدية تبني سياسة 
اجتماعية تدعـ المناطؽ الجنكبية بخمؽ تحفيزات مالية كامتيازات لمعامميف بالجنكب، فمستقبؿ 

أم بمد يؤثر فيو بشكؿ كبير الطريقة التي يتـ بيا إنجاز تييئة إقميميا كتككف الدكلة ىي 
الفاعؿ األساسي مف خبلؿ اإلدارات المركزية كاإلقميمية كمؤسسات المراقبة كالميزانيات 

كتييئة اإلقميـ الكطني ليست مجرد عممية تقنية أك كسيمة فنية بؿ ىي سياسة . 4المبذكلة
تيدؼ إلى تكزيع متكازف لمنشاطات االقتصادية كاالجتماعية انطبلقا مف متطمبات محمية، 

                                                 
1- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement « rapport sur l’état et l’avenir de 

l’environnement », Alger, 2003, p39. 
2
 -Farida Amirouche : Pour un meilleur développement et protection du littoral, revue symbiose N°5, 

Alger, 1999, p.22 
3
. 34 يتعمؽ بشركط المدف الجديدة كتييئتيا، الجريدة الرسمية، عدد 2002 مام 08 مؤرخ في 02/08 أنظر القانكف رقـ  

4- Riadh Bouriche : L’aménagement du territoire, Une nécessité pour l’Algérie, Le quotidien, d’Oran, 

du 24 août 2004, p8. 
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جيكية ككطنية ترمي إلى تنمية منسجمة لمجمكع التراب الكطني حسب الخصكصيات 
. 1كالمقكمات لكؿ جية

 عمى مجمكعة مف أدكات تييئة اإلقميـ التي تتجسد في 01/20كقد نص القانكف رقـ 
مجمكعة مف المخططات عمى رأسيا المخطط الكطني لتييئة لئلقميـ كمخططات تييئة اإلقميـ 

كما يشكؿ القانكف رقـ ... الكالئي كالمخططات التكجييية لتييئة فضاءات الحكاضر الكبرل
 متعمؽ بالتييئة كالتعمير المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 1990 ديسمبر 01 المؤرخ في 90/29
 كبعض المراسيـ المرجعية التشريعية األساسية لمتييئة 14/08/2004 مؤرخ 04/05رقـ

كالتعمير في الجزائر كقد تبنى أداتيف لمتنظيـ المجالي ىما المخطط التكجييي لمتييئة 
 كييدؼ ىذا القانكف إلى تحقيؽ عدة غايات  POS كمخطط شغؿ األراضي PDAUكالتعمير

أىميا إنتاج األراضي القابمة لمبناء كالمكازنة بيف كظيفة السكف كالفبلحة كالصناعة ككقاية 
المحيط كاألكساط الطبيعية كالتراثية كالثقافية كالتاريخية كىذا ما دلت عميو المادة األكلى منو 
فيك عبارة عف قكاعد قانكنية تبيف تكزيع األراضي المعمرة كالقابمة لمتعمير كالمناطؽ األخرل 

. مثؿ األكساط الطبيعية كمنيا الغابات في إقميـ الدكلة كذلؾ باالستناد إلى معارؼ تقنية
 العمرانية مصطمح متطكر بمركر الزماف كتغير األحكاؿ فقد يجد 2كمصطمح التييئة

 فعممية 3في عصر ما أشياء كضركريات لعيش اإلنساف يستكجب دمجيا في ىذا المصطمح
التعمير تحتاج إلى إستراتيجية عامة تحدد مف خبلليا القكانيف التي تحكـ ىذا المجاؿ 

 كفي الجزائر مرت 4كتختمؼ الدكؿ في ىذا الشأف تبعا لثقافتيا كتاريخيا كعاداتيا كتقاليدىا
 ثـ مرحمة 1830التييئة العمرانية بعدة مراحؿ أكليا مرحمة التكاجد العثماني قبؿ سنة 

                                                 
1
. 480الحماية الراشدة لمساحؿ في القانكف الجزائرم، مرجع سابؽ، ص: نصر  الديف ىنكني-  

2
عداد الشيء بما ىك أصمح لو كمصطمح تييئة عمرانية مأخكذ في بعد  Aménagerالتييئة بالفرنسية-    تعني تنظيـ كا 

مستقبمي كمستداـ ىدفو حسف تسيير كىندسة المجاؿ العمراني بفرض قكاعد ضبط تضع المنشآت العمرانية في مجاليا 
. األصمح بالطريقة األصمح

3
أصبح مف ضمف التييئة العمرانية كجكب تخصيص مساحات خضراء نظرا النتشار الكعي بدكر النباتات الخضراء -  

بالنسبة لئلنساف كعممية تطيير المحيط كطرح األكسجيف في المحيط كما ظيرت مؤخرا فكرة تدعكا إلى تزكيد العمارات 
. باأللياؼ البصرية المتعمقة باالنترنت نظرا لحاجة المجتمع حديثا ليذه الكسيمة مقارنة بمجتمعات سابقة لـ تعرؼ االنترنت

4
. ىناؾ العمارة اإلسبلمية كالعمارة الركمانية كالمغاربية كغيرىا كاف عمى المشرع مراعاة خصكصية المجتمع الجزائرم-  
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 ثـ مرحمة ما بعد االستقبلؿ كالتي انطبعت 1962 إلى 1830االستعمار الفرنسي مف 
. بالعمارة الفرنسية كطغت عمييا الثقافة الفرنسية في ىذا المجاؿ

ذا أردنا عرض مسيرة التطكر العمراني مف الناحية القانكنية في الجزائر بعد  كا 
 القاضي بمكاصمة العمؿ 31/12/1962 المؤرخ في 62/157االستقبلؿ فيك يبدأ باألمر رقـ 

بالقانكف الفرنسي باستثناء ما يتعارض مع السيادة الكطنية إذ استمر العمؿ بالمرسـك المؤرخ 
 متعمؽ برخصة 1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 75/67 إلى غاية صدكر األمر رقـ 1955في 

البناء كرخصة التجزئة كىك أكؿ نص تشريعي تصدره الدكلة الجزائرية في مجاؿ التعمير 
بعدىا صدرت مجمكعة مف النصكص القانكنية حاكؿ المشرع الجزائرم مف خبلليا معالجة 
المسائؿ المتعمقة بالبناء كالتكسع العمراني السيما بعدما شيدت الببلد نمكا ديمغرافيا كبيرا 

 متعمؽ برخصة البناء كالتجزئة الذم 06/02/1982 مؤرخ في 82/02فصدر القانكف رقـ 
 متعمؽ 05/02/1983 مؤرخ في 83/34ألغى جميع األحكاـ المخالفة لو ثـ جاء القانكف رقـ 

 ليحدد قكاعد 13/08/1985 مؤرخ في 85/01بحماية البيئة ثـ جاء بصفة انتقالية األمر 
 المحدد 85/211شغؿ األراضي قصد المحافظة عمييا كحمايتيا كبنفس التاريخ صدر األمر 

 بتاريخ 87/03لكيفيات تسميـ رخصة البناء كرخصة التجزئة ثـ جاء األمر رقـ 
 متعمؽ بالتييئة العمرانية كفي فترة التسعينات كمع بداية اإلصبلحات التي 27/01/1987

 عرؼ المجاؿ العمراني تحكال كبيرا كعميقا إذ صدر قانكف 1989شرع فييا تطبيقا لدستكر 
الكالية كقانكف البمدية المذيف حددا صبلحيات كنطاؽ تدخؿ ىذيف األخيرتيف في المجاؿ 

. العمراني كييئات إدارية تمارس الرقابة
 متعمؽ بالتكجيو العقارم 18/11/1990 المؤرخ في 90/25كما صدر القانكف رقـ 

المعدؿ كالمتمـ كالذم كضع تصنيفات لؤلراضي حسب طبيعتيا ككضع األحكاـ المنظمة 
 المتعمؽ بالتييئة العمرانية 90/29لئلطار العاـ لمتحكـ في المجاؿ العقارم ثـ جاء القانكف 

 حيث يعد ىذا القانكف بداية لمرحمة جديدة كتكجو جديد بضبط المجاؿ 1كالمراسيـ المطبقة لو

                                                 
1
الممغى بالمرسـك 91/176 يحددالقكاعد العامة لمتييئة كالتعمير كالمرسـك التنفيذم رقـ 91/175مثؿ المرسـك التنفيذم رقـ   

 يحدد اجراءات إعداد مخطط 91/177 يحدد كيفيات تحضير عقكد التعمير كالمرسـك التنفيذم رقـ 15/19التنفيذم رقـ 
..... شغؿ التييئة كالتعمير
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حالت  (2000-1990)العمراني إال أف األزمة األمنية التي عصفت بالببلد خبلؿ ىذه الفترة 
دكف تطبيؽ السياسة العمرانية التي جاء بيا ىذا القانكف فتعطؿ صدكر بعض القكانيف اليامة 
في ىذا المجاؿ المتعمقة بالرقابة كالضبط في مجاؿ قكاعد البناء كالتي لـ تصدر إال بعد سنة 

2000 .
 المعدؿ كالمتمـ ألـز المشرع كؿ بمدية بمخطط تكجييي لمتييئة 90/29كحسب القانكف 

 منو كىك 24 حسب المادة 1كالتعمير كالذم يتـ بمبادرة مف رئيس المجمس الشعبي البمدم
عبارة عف أداة لتخطيط كالتسيير العمراني يحدد التكجيات العامة كاألساسية لمتييئة العمرانية 

 يتضمف ىذا 90/29 مف القانكف 16في إقميـ بمدية ما أك عدة بمديات جاء تعريفو في المادة 
:  المخطط كظائؼ في سبيؿ تنظيـ العمراف كحسف ىندستو كأىـ ما تضمنو

تخصيص عاـ لؤلراضي عمى مجمكع تراب البمدية أك البمديات المعنية حيث - 1
: يقسـ إقميـ البمدية إلى أربع قطاعات ىي

القطاعات المعمرة كتشمؿ كؿ األراضي المجيزة كغير المجيزة بالتييئة التي - أ
تتطمبيا كجكد البنايات مف مساحات فاصمة كتجييزات كمساحات خضراء كحدائؽ كفسحات 
صبلح كتجديد ىذه  حرة كغابات خضراء مخصصة لخدمة ىذه البنايات كبرنامج حماية كا 

. المناطؽ
القطاعات المبرمجة لمتعمير كتشمؿ القطاعات المبرمجة لمتعمير عمى المدييف - ب

. القصير كالمتكسط
 سنكات 10قطاعات التعمير المستقبمية تشمؿ مخطط التعمير عمى المدل البعيد - ج
. فصاعدا
القطاعات غير قابمة لمتعمير كالمناطؽ المعرضة لبلنزالؽ، المناطؽ الفبلحية، - د

... المناطؽ التاريخية، الغابات

                                                 
1
 يتـ إعداد ىذا المخطط بالتشاكر مع مختمؼ الييئات كالمصالح العمكمية كاإلدارات كالجمعيات المتكاجدة عمى تراب  

البمدية أك الكالية كيصادؽ عميو بقرار مف الكالي بعد مداكلة البمدية كقد يصادؽ عميو بقرار مشترؾ مف كزارة التعمير 
.  تبعا لعدد السكاف90/29 مف القانكف 23أنظر نص المادة . كالداخمية أك قد يصادؽ عميو بمرسـك تنفيذ
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برنامج تكسيع المباني السكنية كتمركز المصالح كالنشاطات كطبيعة كمكقع - 2
. التجييزات الكبرل كاليياكؿ األساسية

خريطة المناطؽ الكاجب حمايتيا مف مكاقع تاريخية كمناظر سياحية كمحميات - 3
طبيعية كغابات ،كاألداة الثانية ىك مخطط شغؿ األراضي كىك ذلؾ المخطط الذم يحدد 
بطريقة مفصمة قكاعد استخداـ األراضي كالبناء عمييا كفقا لما جاء في تكجييات المخطط 

:  فيك ينظـ1التكجييي لمتييئة كالتعمير
القطاعات مف جية الشكؿ الحضرم كالتنظيـ كحقكؽ البناء كطرؽ استعماؿ - أ
. األراضي
يعيف الكميات الدنيا كالقصكل المسمكح بيا مف البناء كالمعبر عنيا بالمتر المربع - ب
. مف األرض
. يضبط القكاعد المتعمقة بالمظير الخارجي لمبنايات- ج
يحدد مساحات العمكمية كالمساحات الخضراء كمكاقع المنشآت ككذلؾ - د

. تخصيصات كمميزات طرؽ المركر
يحدد األحياء كالشكارع كالنصب التذكارية كالمكاقع كالمناطؽ الكاجب حمايتيا - ى

صبلحيا . كطرؽ تجديدىا كا 
... يعيف مكاقع األراضي المحمية المطمكب كقايتيا- ك

مجمكعة إجراءات تخٌكؿ اإلدارة التدخؿ في  (المخططات)كعمكما تعد أدكات التعمير 
المجاؿ العمراني قصد حماية كتنظيـ العقار سكاء كاف حضرم أك فبلحي، صناعي أك غابي 
كالتكييؼ بيف مختمؼ متطمبات الحياة فمف جية يتعيف عمييا تكفير مساحات صالحة إلنجاز 
سكنات كمناطؽ صناعية كمنشآت قاعدية كمف جية أخرل تككف مدعكة إلى حماية المناطؽ 
اليشة كالحساسة كذات الميزات الخاصة مثؿ األراضي الفبلحية بغية ضماف األماف الغذائي 
كالمحافظة عمى الغابات كالمحميات الطبيعية قصد إحداث التكازف البيئي كالمحافظة عمى 

                                                 
1
. 90/29 مف قانكف 31 أنظر المادة  
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الغطاء النباتي كىك ما يعرؼ بمبدأ عدـ عرقمة النشاط الفبلحي كالغابي فالمخططات أداة 
. لتكجيو كمراقبة النشاط العمراني بجميع أشكالو
 كما سبؽ اإلشارة لو 84/12 مف قانكف 37كفي مجاؿ تييئة الغابات نصت المادة 

عمى أف الغابات تخضع لمخطط تييئة ىذا المخطط الذم ترفعو الجيات المعنية كىي 
المحافظات الكالئية لمغابات إلى كزير الفبلحة الذم يتعيف عميو إقراره بعد أف يككف قد أعد 

 أك مف طرؼ مكتب  BNEDERمف طرؼ المكتب الكطني لمدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
دراسات مختص ثـ يعرض عمى الييئات المحمية المعنية فتستشار البمدية أك مجمكع البمديات 
المعنية إذ كانت الغابة في إقميـ بمديتيف أك أكثر كما تستشار الكالية المعنية ثـ يرفع المخطط 
لمكزير المكمؼ بالغابات حسب النص كىك كزير الفبلحة كالصيد البحرم حاليا كحسب المادة 

.  يتضمف ىذا المخطط األعماؿ الخاصة بالدراسات كالتسيير كاالستغبلؿ كالحماية38
مكانية تكسيعيا  فالدراسات يجب أف تبيف في المخطط مكقع الغابة كحدكدىا كا 

عادة التييئة كما يجب أف يبيف المخطط طرؽ  كاقتراحات تنميتيا عف طريؽ التشجير كا 
المكاصبلت داخؿ الغابة كخرائط الخنادؽ التي يجب أف تحفر لمكافحة الحرائؽ حيث يتعيف 
حفر خنادؽ فاصمة بيف أطراؼ الغابة الكاحدة لعزؿ ألسنة النار في حالة الحرائؽ كما تحاط 
الغابة بخنادؽ تحاكطيا قصد منع مركر ألسنة الميب منيا إلى المناطؽ األخرل في حالة 
الحرائؽ كذلؾ يبيف المخطط مقرات الحراسة كالرصد المستكجب إقامتيا في مختمؼ أنحاء 

الغابة قصد المراقبة الدائمة لحماية الغابة مف الحرائؽ كمف االعتداء عمى نباتاتيا، كما يظير 
المخطط األجزاء مف الغابة المخصصة  لبلستغبلؿ كفؽ معايير معينة بالتنسيؽ مع محافظة 

الغابات بحيث تسخر ىذه األجزاء لبيع  خشبيا لمخكاص أك لمييئات كفؽ ما ينص عميو 
القانكف كما قد يظير بالمخطط أجزاء مف الغابة تخصص لبلستجماـ إذ تستثمر في ىذا 

. 1المجاؿ كفؽ ما ينص عميو المرسـك المتعمؽ بغابات االستجماـ
كؿ ذلؾ بغية تنمية الغابة اقتصاديا باستغبلؿ خيراتيا كاجتماعيا بالمحافظة عمييا في 

إطار حماية البيئة كجعميا فضاء الستجماـ أفراد المجتمع، كيبرز أماكف الرعي التي 
. تخصص ليذا النشاط

                                                 
1
.  يحدد النظاـ القانكني لرخصة استغبلؿ غبلبات االستجماـ ككذا شركط مكيفيات منحيا06/368 المرسـك التنفيذم رقـ  
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كما يظير المخطط مخططات التشجير الجزئية الخاصة بالغابة المعنية كحسب 
 فإف غابات ىذه األخيرة تفتقد لمثؿ ىذه المخططات كيعكض 1محافظة الغابات بقسنطينة

 كرقة تقنية يعدىا مكتب دراسات مختص fiche technique أكdocument techniqueاألمر بػ
بطمب مف محافظة الغابات تتضمف ىذه الكرقة كؿ ما يتضمنو مخطط التييئة بشكؿ جزئي 
بالتنسيؽ مع المحافظة كتسير كتستغؿ الغابة بناء عمى ىذه الكرقة بعد المصادقة عمييا مف 

 تككف 42طرؼ الكالي المختص بصفتو ممثبل لمدكلة، فالعممية تتـ محميا كحسب المادة 
. أىداؼ كأنماط التييئة تبعا لصنؼ الغابة كاحتياجاتيا

  
: تصنيؼ كتسيير الغابات. الفرع الثاني

 84/12 مف القانكف 41 أيف بٌينا أف المادة 2سبؽ التطرؽ ألصناؼ العقار الغابي
صنفت الغابات إلى غابات االستغبلؿ كغابات الحماية كالتككينات الغابية األخرل التي تظـ 
الغابات النادرة كذات الجماؿ الطبيعي كغابات التسمية كالراحة في الكسط الطبيعي كغابات 

البحث العممي كالتعميـ كغابات الدفاع الكطني، كؿ ذلؾ بناء عمى إمكانيات الغابة 
كاالحتياجات االجتماعية كاالقتصادية سكاء كانت ىذه االحتياجات كطنية أك محمية 

 أف المشرع اعتمد في تصنيؼ لمغابات عمى معياريف ىما 41كالمستشؼ مف نص المادة 
إمكانيات الغابة كالحاجيات المحمية كالكطنية كيجب إعماؿ المعياريف معا إذ ال يجكز مثبل 

إعماؿ معيار الحاجيات المحمية أك الكطنية فقط لتصنيؼ الغابة فمك كانت اإلمكانية 
البيكلكجية لغابة ما ال تسمح باستغبلؿ أشجارىا نظرا لصغر سنيا أك عدـ نضجيا بعد 

ككانت الحاجة ممحة محميا لمخشب فبل يجكِّز المشرع إعماؿ معيار الحاجة فقط ألنو سيضر 
بالغابة كذلؾ يجب إعماؿ المعياريف معا حتى تصنؼ الغابة ألف تصنيفيا يرتب أعباء عمى 

. الغابة قد تككف ال طاقة ليا بو
أما التسيير فيتمثؿ في استغبلؿ الغابة كاالنتفاع بيا كفقا لما صنفت لو فإذا كانت 

ذ كانت غابة حماية  غابة استغبلؿ انتفع بيا في ىذا المجاؿ باستغبلؿ خشبيا كمنتكجاتيا كا 
                                                 

1
.  رئيس مصمحة التسيير كالدراسات كالبرمجة محافظة لمغابات قسنطينةم جمسة مع السيد زبير 

2
.  كما بعدىا مف ىذه الرسالة68 أنظر الصفحة 
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انتفع بيا في ىذا السبيؿ باتخاذىا كسيمة حماية لممنشآت الميمة كالسدكد كالطرؽ كالمصانع 
ذا كانت مف الغابات النادرة كذات  الكبرل كالتجمعات السكانية كالمدف كالقرل كغيرىا كا 

الجماؿ الطبيعي قد تستغؿ في مجاؿ السياحة مع فرض أقصى درجات الحماية بيا ككف 
جماليا كعذريتيا تستيكم عادة السياح كقد يستغؿ فييا ىذا الجانب دعما لجانب السياحة في 

. ببلدنا كغابات التسمية كالراحة تستثمر في ىذا المجاؿ بتييئتيا بكيفية يحصؿ منيا المراد
 أحكاميا بسف شركط ككيفيات إعداد غابات 06/368كقد تناكؿ المرسـك التنفيذم رقـ 

االستجماـ ككيفيات استغبلليا، أما غابات البحث العممي فالغرض منيا كاضح ىك استغبلليا 
في تجارب البحث العممي المتعمقة بعمـ الغابات قصد تحسيف السبلالت كترقية الغابات 

كالكشؼ عف أحسف الطرؽ كأنجعيا لتسيير الغابة كاستغبلليا، بقيت غابات الدفاع الكطني 
كنعتقد أف أىـ دكر تمعبو الغابة في ىذا المجاؿ ىك التخفي السيما إذا كانت مضمتيا ممتدة 

فقد يستعاف بيا عمى حجب أعيف الكاميرات الذكية التي زكدت بيا األقمار الصناعية 
. ةالجاسكس

كعمكما أحسف السبؿ لتسيير الغابات ىك أف نجعميا ناشطة فيما أعدت لو كخصصت 
لو تبعا لتصنيفيا الذم كما سبؽ اإلشارة لو يككف بناء عمى معيار اإلمكانيات التي تتكفر 

. عمييا الغابة باإلضافة إلى معيار الحاجيات بنكعييا كطنية كانت أـ محمية
 

: طرؽ استغالؿ العقار الغابي. المطمب الثالث
 90/30 في القانكف رقـ 1نظـ المشرع مسألة استعماؿ كاستغبلؿ األمبلؾ الكطنية

 منو كقد قعَّلد عدة قكاعد تحكـ 65 إلى المادة 59المتضمف األمبلؾ الكطنية ابتداء مف المادة 
 حؽ اتخاذ اإلجراءات الخاصة بإدارة 59استعماؿ كاستغبلؿ ىذه األمبلؾ حيث منحت المادة 

األمبلؾ الكطنية العمكمية لمجية التي خكليا القانكف تسيير ىذه األخيرة كيمكنيا حتى أف 
 كما جعمت 2تمنح اإلذف لؤلفراد بشغؿ ممحقات األمبلؾ العامة التي تسيرىا لكف بشكؿ مؤقت

                                                 
1
ككذلؾ . نظرية الماؿ العاـ، مرجع سابؽ:  لزيادة بياف حكؿ مكضكع استعماؿ كاستغبلؿ الماؿ العاـ أنظر أعمر يحياكم 

Dufau. J : Le domaine public, Edition le moniteur, Paris, 1977, p281 à 480. 
2
.  منو56 السابؽ الذكر كالمادة 12/427 مف المرسـك التنفيذم رقـ 55 أنظر المادة  
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 حؽ استعماؿ الجميكر لؤلمبلؾ الكطنية محصكر في االستغبلؿ المباشر بحيث 61المادة 
يستفيد الشخص مباشرة مف الممؾ العاـ مثؿ تمتعو بالحديقة العامة كشاطئ البحر كقد يككف 

االستعماؿ عف طريؽ مرفؽ عاـ أك مصمحة عامة مثؿ استعماؿ الفرد لمرفؽ المطار أك 
مرفؽ السكؾ الحديدة المذيف تسيرىما مصمحة عامة فيستفيد الفرد مف خدمات المطار كالسكؾ 

. الحديدية عف طريؽ ىذه المرافؽ
 أنكاع استعماؿ األمبلؾ الكطنية إلى استعماؿ عادم كاستعماؿ 62كما قسمت المادة 

 فاالستعماؿ العادم ىك ذلؾ االستعماؿ كاإلفادة الجماعية مف الممؾ العاـ بينما 1غير عادم
االستعماؿ غير العادم أك الخاص ىك منح ألحد األفراد حؽ استعماؿ عمى جزء مف األمبلؾ 
الكطنية يديره لمصمحتو الخاصة عمى أف يدفع مقاببل لمسمطة المختصة كينحصر في رخصة 

 كقد ظير نكع آخر مف االستعماؿ الخاص 64طريؽ أك رخصة كقكؼ حسب المادة 
 مكرر كفؽ شركط يحددىا القانكف 64لؤلمبلؾ الكطنية ىك االمتياز المنصكص عميو بالمادة 

فاستعماؿ الماؿ العاـ مف طرؼ األفراد قد يككف استعماؿ مباشر أك استعماؿ غير مباشر 
كألف القانكف نص عمى جكاز أف يختص بعض األفراد باستعماؿ جزء مف الماؿ العاـ دكف 

. 2غيره فبرز نكع آخر ىك االستعماؿ الخاص لمماؿ العاـ
كنشير أف االستعماؿ الجماعي لمماؿ العاـ يخضع في استعمالو لمبدأ حرية 

 فاألفراد أحرار في استعماليـ لمماؿ العاـ الجماعي في إطار 3االستعماؿ كمساكاتو كمجانيتو
ما نظمتو اإلدارة مف إجراءات كتدابير كفيمة بالمحافظة عميو كمبدأ المساكاة يقتضي أف يككف 

كؿ أفراد المجتمع متساككف في إيفاءىـ مف الممؾ العاـ الجماعي، أما مبدأ المجانية فيك 
يقتضي أف يككف استعماؿ الجميكر لمممؾ العاـ الجماعي دكف مقابؿ مع كجكد بعض 

 كاالستعماؿ غير المباشر أك عف طريؽ المرفؽ العاـ يختمؼ 4االستثناءات في ىذا المجاؿ

                                                 
1
. 12/427 مف المرسـك التنفيذم رقـ 59 أنظر المادة  

2
.  مف المرسـك التنفيذم المذككر64 أنظر نص المادة  

3
.  المذككر آنفا12/427 مف المرسـك 63 مف المادة 3 أنظر الفقرة  

4
. 12/427 مف المرسـك 67أنظر المادة .  مثؿ إنشاء حظائر كقؼ السيارات كتككف بمقابؿ 
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االستعماؿ فيو مف مرفؽ آلخر حسب طبيعة كؿ مرفؽ فقد يككف المرفؽ إداريا كقد يككف 
. 1صناعيا كلكؿ شركط كقكاعد استعمالو منصكص عمييا قانكنا

أما االستعماؿ الخاص لمماؿ العاـ فيككف في صكرتيف فإما ينفرد شخص ما 
باستعماؿ جزء مف الماؿ العاـ مخصص الستعماؿ الجميكر كصكرتو أف تسمح البمدية 

كقد يككف االستعماؿ الخاص لمماؿ العاـ . لصاحب المقيى أف يضع كراسي في الرصيؼ
يمنح شخص ما حؽ استعماؿ جزء مف الماؿ العاـ مخصص لبلستعماؿ الخاص كحؽ 

استخداـ محجرة عمكمية كىذا النكع مف االستعماؿ مع سابقو يككف بناءنا عمى ترخيص مسبؽ 
حسب األحكاؿ بعقد أك بقرار مف السمطة المختصة  فالقرار يتضمف رخصة الطريؽ كرخصة 

2الكقكؼ
Le permis de stationnement le permission de voirie كمف صكر رخصة 

الطريؽ أف يمنح الشخص حؽ إقامة محطة تكزيع البنزيف في حافة الطريؽ العاـ كصكرة 
رخصة الكقكؼ أف يمنح صاحب مقيى حؽ كضع مكائده فكؽ الرصيؼ العاـ أك منح بائع 
حؽ عرض سمعتو في الطريؽ العاـ كىذا النكع ىك عبارة عف شغؿ مؤقت لجزء مف الماؿ 

. العاـ دكف أف يغير مف العيف عكس رخصة الطريؽ
أما االستعماؿ الخاص بعقد فيك يخكؿ األشخاص استعماؿ جزء مف الماؿ العاـ بعقد 
إدارم كفي ىذه الصكرة يككف الشاغؿ لؤلمبلؾ العامة بعقد في مركز ممتاز مقارنة مع باقي 
الشاغميف كمف صكرة االمتياز استغبلؿ الشكاطئ كيككف ىذا االمتياز في صكرة اتفاقية كدفتر 

. شركط
أما استعماؿ كاستغبلؿ العقار الغابي كلككنيا مف الثركات الطبيعية فقد نصت في 

يخضع النظاـ القانكني لممكارد كالثركات الطبيعية كأنماط استغبلليا " بالتالي74حقيا المادة 
...". كقكاعد تسييرىا لمتشريعات الخاصة التي تطبؽ عمى كؿ منيا

                                                 
1
. 78نظرية الماؿ العاـ، مرجع سابؽ، ص:  أعمر يحياكم 

2
. 12/427 مف المرسـك 70 مف المادة 4 أنظر الفقرة  
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 ىي األكلى بالتطبيؽ 1 كالمراسيـ المطبقة لو84/12كىذا يعني أف قانكف الغابات رقـ 
. م مجاؿ استعماؿ كاستغبلؿ الغابات

كنبدأ أكال بالتمييز بيف االستعماؿ كاالستغبلؿ قانكنا لنخمص بعد ذلؾ إلى كيفيات 
كشركط استعماؿ كاستغبلؿ العقار الغابي، حيث عٌرؼ االستعماؿ أنو استخداـ الشيء في 

 إذ يخكؿ االستعماؿ استخداـ 2جميع كجكه االستعماؿ التي أعد ليا كالمتفقة مع طبيعتو
الشيء فيما ىك قابؿ لو بغرض الحصكؿ عمى منافعو دكف الحصكؿ عمى ثمار الشيء ألف 

 إذ االستغبلؿ ىك سمطة الحصكؿ 3الحصكؿ عمى ثمار الشيء يدخمنا في سمطة االستغبلؿ
فاألصؿ أف الثمار مف حؽ المالؾ كحده  (ما يذره الشيء مف ريع أك دخؿ)عمى ثمار الشيء 

بمقتضى سمطة االستغبلؿ إال في الحاالت االستثنائية أيف يخكؿ الغير حؽ الحصكؿ عمى 
ثمار ألف ما يصدر عف الشيء قد يككف مف الثمار كقد يككف مف المنتكجات كال عبرة في 
الفرؽ بينيما في حؽ المالؾ فمو الحؽ في الثمار كالمنتجات أما غير المالؾ فبل حؽ لو في 

 كالمبلحظ أف ىناؾ تداخبل كبيرا بيف االستعماؿ كاالستغبلؿ إلى حد اعتبار 4المنتجات
 فمالؾ األرض قد يستغؿ أرضو 5االستعماؿ استغبلؿ مباشر كاالستغبلؿ استعمار غير مباشر

مباشرة فيجني ثمارىا كيستفيد مف منتكجاتيا مباشرة بنفسو كما يمكنو أف يمنح غيره حؽ 

                                                 
1
يحددالنظاـ القانكني لرخصة استغبلؿ عابات االستجماـ 06/368 كالمرسـك التنفيذم رقـ 89/170كالمرسـك رقـ -  

 01/87  كالمرسـك رقـ89/170 كالمرسـك رقـ 87/44 ك87/44كالمرسـك
2
  381كحيد الديف سكار مرجع سابؽ ص -  

3
. 27مرجع سابؽ، ص: رمضاف أبك السعكد-  

4
الثمار ىي كؿ ما ينتجو الشيء مف غمة متجددة في مكاعيد دكرية دكف أف يترتب عمى أخذىا االنتقاص مف أصؿ -  

: ثبلثة أنكاع (Fruits)الشيء فيي عبارة عف دخؿ منتظـ يجنى مف الشيء مثؿ محصكالت األرض كأجرة المنزؿ كالثمار 
. ثمار طبيعية كىي مف فعؿ الطبيعة كال دخؿ ليد اإلنساف في إنتاجيا مثؿ العشب كالكؤل الذم ينبث بمفرده

. كىي التي يككف لئلنساف يد في إنتاجيا مثؿ زراعات األشجار المثمرة (صناعية)ثمار مستحدثو 
كىي ذلؾ الريع كالدخؿ المتجدد الذم يقبضو المالؾ مف الغير لقاء نقؿ منفعة الشيء أك ىي ما يذره الشيء : ثمار مدنية

أنظر لزيادة بياف . مف دخؿ نقدم يمـز بو الغير مقابؿ استفادتو مف الشيء بمكجب عقد مثؿ تأجير المنزؿ أك أرباح األسيـ
. 496، ص8مرجع سابؽ، المجمد : السنيكرم

أما المنتجات فيي ما ينتجو الشيء كيترتب عمى أخذه األشخاص مف أصؿ الشيء مثؿ الرمؿ كالحصى المستخرج مف 
. 29مرجع سابؽ، ص: أنظر رمضاف أك السعكد. المحاجر

5
. 499-496، ص8مرجع سابؽ، المجمد : السنيكرم-  
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استغبلؿ أرضو فيجني ثمارىا مقابؿ ثمف يدفع لممالؾ كىك بذلؾ يجني ثمارىا المدنية في 
صكرة أجرة دكرية مقابؿ االستغبلؿ كقد دفع ىذا التداخؿ بيف االستعماؿ كاالستغبلؿ باألستاذ 
السنيكرم إلى الجمع بيف االستعماؿ كاالستغبلؿ في مطمب كاحد في كتابو الكسيط في الباب 

لما كاف االستعماؿ كاالستغبلؿ يقرباف "األكؿ مف القسـ الثاني الفصؿ األكؿ حيث قاؿ 
أحدىما مف اآلخر فكبلىما استعماؿ لمشيء فإذا استعمؿ المالؾ الشيء بشخصو سمي ىذا 
ذا استعممو بكاسطة غيره في مقابؿ أجر يتقاضاه مف الغير سمي ىذا استغبلال  استعماال كا 
كقد يستغؿ المالؾ الشيء مباشرة بنفسو لذلؾ نجمع بيف االستعماؿ كاالستغبلؿ في مطمب 

. 1..."كاحد
كىذا ما حدا بالمشرع الجزائرم إلى االستغناء عف لفظتي االستعماؿ كاالستغبلؿ 

 مف 674كاستبداليا بمفظة التمتع فيذه المفظة جامعة لمعنى االستعماؿ كاالستغبلؿ في المادة 
ذا سجؿ اختبلؼ بيف االستعماؿ كاالستغبلؿ فيك في كيفية االستفادة مف  التقنيف المدني كا 

ذا كاف بكاسطة الغير كاف استغبلال كما  الشيء فإذا كاف مف المالؾ مباشرة كاف استعماال كا 
أف المالؾ لو االستفادة مف ثمار الشيء كمنتجاتو عمى السكاء دكف تمييز بينما الغير سكاء 

كاف صاحب حؽ انتفاع أك حائز فميس لو الحؽ إال في الثمار بشركط يحددىا القانكف أنظر 
.  مف التقنيف المدني كما بعدىا837المكاد 

لكف قد تتحكؿ المنتجات إلى ثمار كبالتالي يستطيع غير المالؾ اإلفادة منيا إذا أعد 
الشيء  إعداد خاصا يمكف مف خبلؿ ىذا اإلعداد الحصكؿ عمى إيراد دكرم متجدد مف 

المنتجات مثؿ قطع أشجار الغابة يعد مف منتكجاتيا ألنو ينقص مف أصؿ الشيء لكف إذا ما 
أعدت الغابة بطريقة تسمح بجني أشجارىا دكريا فما يقطع مف أشجارىا في ىذه الحاؿ يعتبر 

ذا تقرر لشخص ما حؽ انتفاع  ثمارا كلك كاف مف شأنو المساس بجكىر الشيء كأصمو كا 
عمى ىذه الغابة بعد أف أعدت ىذا اإلعداد كاف مايقطعو المنتفع مف أشجار بمثابة ثمار 

. 2الغابة بمكجب حقو في االستغبلؿ

                                                 
1
. 496 المرجع السابؽ، ص 

2
. (ىامش) 590-589 المرجع نفسو، ص 
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إذا فحسب اإلستاذ السنيكرم ال فرؽ في جني الثمار كالمنتجات بيف المالؾ كالغير 
إعدادا خاصا، كاالنتفاع كاإلفادة مف الغابات  (الغابة)صاحب حؽ االنتفاع إذا أعد الشيء 

 أك استغبلؿ غابي  Usage forestierفي التشريع الجزائرم يككف عمى شكؿ استعماؿ غابي
Exploitation forestière .

 
:  االستعماؿ الغابي.الفرع األكؿ

كانت الغابة كقبؿ أف يتدخؿ القانكف لحمايتيا مشاعا لكؿ أفراد المجتمع الكاحد يحؽ 
لكؿ فرد أف يستأثر بما جناه مف الغابة دكف أف ينازعو فيو منازع بشرط أف يككف أحرزه أكالن 

 لكف كخشية أف تعدـ الغابة كتزكؿ 1كىذا ما رأيناه سابقا عند حديثنا عف الغابة في اإلسبلـ
بفعؿ كثرة االستعماؿ كاإلفراط في االستغبلؿ تدخؿ القانكف بغية حمايتيا كصياغتيا 

كاستمرارىا كنظـ االستعماؿ الغابي فنجد التشريع الفرنسي مثبل في المجاؿ الغابي الذم يتميز 
بالعراقة كالقدـ قد اعتبر االستعماؿ حقا عينيا عمى الممؾ الغابي لصالح األشخاص كأخضع 

:  كمنيا2ىذا الحؽ منذ القركف الكسطى إلى بعض الشركط التي ذكرىا الفقياء
. ال يحؽ لؤلشخاص استخداـ الغابات دكف رخصة- 
. كما يجب أف يككف االستعماؿ في حدكد إمكانيات كطاقة الغابة- 
كيجب أف ينحصر حؽ االستعماؿ في حاجيات الشخص الخاصة فقط المنحصرة - 

. 3في الحاجيات المنزلية كتحسيف ظركؼ المعيشة

                                                 
1
 الغابة كانت مكضع استعماؿ مف طرؼ الجميع إذ ال يمنع أحد مف االنتفاع بيا بغية سد حاجتو كىذا ما عناه قكؿ النبي  

...". الناس شركاء في ثبلث الماء كالكؤل كالنار"صمى اهلل عميو كسمـ 
2
 Voir. Meyer (F) : Législation et politique forestière onze siècles d’évolution, colloque la forêt et le 

droit, du 15 au 16 décembre 1978 Aix en Provence, France, p11. 
3
يتمثؿ االستغبلؿ داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية " متعمؽ بالنظاـ العاـ لمغابات عمى 84/12 مف القانكف 34 نصت المادة  

لمسكاف الذيف يعيشكف داخميا أك بالقرب منيا في استخداـ ىذه األخيرة كبعض منتجاتيا لحاجاتيـ المنزلية كتحسيف ظركؼ 
". معيشتيـ
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بالنسبة لممشرع الجزائرم فقد نظـ مكضكع االستعماؿ في الفصؿ السابع مف الباب 
، 34 متضمف النظاـ العاـ لمغابات مفردا لو ثبلثة مكاد ىي المكاد 84/12الثاني مف القانكف 

. 36 ك35
كالمبلحظ أف المشرع استخدـ لفظة االستغبلؿ كىك يقصد االستعماؿ إذ بالرجكع إلى 

كىك االستعماؿ فالترجمة خاطئة " L.usage" بالفرنسية نجد مصطمح 34نص المادة 
ممؾ العاـ ؿكاالستعماؿ الغابي يحكمو بعض قكاعد استعماؿ األمبلؾ العمكمية ككنو استعماؿ ؿ

ال " منو التي جاء فييا 36 كىذا ما عنتو المادة 84/12كالكثير مف قكاعد قانكف الغابات 
يجكز القياـ بأم استغبلؿ في األمبلؾ الغابية الكطنية خارج نطاؽ األحكاـ المنصكص عمييا 

 الذم 84/12فاالستعماؿ الغابي حسب ىذا النص خاضع ألحكاـ القانكف " في ىذا القانكف
يتمثؿ االستغبلؿ داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية بالنسبة لمسكاف " منو عمى 34نصت المادة 

الذيف يعيشكف داخميا أك بالقرب منيا في استخداـ ىذه األخيرة كبعض منتجاتيا لحاجاتيـ 
". المنزلية كتحسيف ظركؼ معيشتيـ

كالمبلحظ في ىذا النص أف المشرع استخدـ المعيار المكاني بالنسبة لمف يحؽ لو 
استعماؿ غابات األمبلؾ الكطنية فحصره في السكاف الذيف يعيشكف داخؿ ىذه الغابات أك 
يعيشكف بالقرب منيا كما حصر مضمكف االستعماؿ فجعمو في استخداـ ىذه األخيرة كفي 

. بعض منتجاتيا بضابط الحاجات المنزلية كتحسيف ظركؼ المعيشة
:  المعيار المكاني في استعماؿ غابات األمالؾ الكطنية.أكال

حصر المشرع الجزائرم كما سبؽ عرضو االستعماؿ الغابي في السكاف الذيف يعيشكف 
داخؿ الغابة أك بالقرب منيا فيك بذلؾ يخضع االستعماؿ الغابي لممعيار المكاني الذم مفاده 
أف االستعماؿ بالنسبة لمغابات الكطنية يككف حكرا عمى سكاف الغابة أك مف يجاكرىا كىذا 

كىذا فيو . معناه أف كؿ مف لـ يتكفر فيو ىذا الشرط ال يجكز لو القانكف استعماؿ الغابة
خركج عف مبدأ االستعماؿ المشترؾ كالجماعي لمماؿ العاـ الذم يمارسو الجميكر الذم 

تحكمو المبادئ الثبلث الحرية، كالمساكاة كالمجانية في استعماؿ األمكاؿ العامة كالتي كرستيا 
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حيث تنبثؽ قاعدة مساكاة جميع أفراد المجتمع الكاحد . 1 مف قانكف األمبلؾ الكطنية62المادة 
 68في استعماؿ األمكاؿ العامة مف مبدأ تساكم الجميع أماـ القانكف كىك ما جسدتو المادة 

عمبل بالمبدأ األساسي القاضي بتساكم : " حيث جاء فييا427/12مف المرسـك التنفيذم رقـ 
الجميع أماـ القانكف كفي إطار التشريع المعمكؿ بو يتمتع جميع الرعايا بالتساكم في حؽ 

االستعماؿ كالمعاممة في ميداف استعماؿ األمبلؾ العمكمية كمرافقيا المكضكعة تحت 
تصرفيـ، كما يتمتعكف بالتساكم في حؽ الدخكؿ السيما إلى المعالـ كالمباني كالحدائؽ 

...". العمكمية كالحظائر المييأة كالغابات كاألماكف كالمتاحؼ
 مف المرسـك 68 كنص المادة 84/12 مف القانكف 34كالمتصفح لنص المادة 

 األنفة يحصر استعماؿ 34 يبلحظ تناقض بيف النصيف فنص المادة 427/12التنفيذم رقـ 
 مف 68الغابة في مجمكع األفراد الذيف يسكنكف داخميا أك بالقرب منيا فقط في حيف المادة 
 68المرسـك المذككر تجعؿ االستعماؿ الغابي مفتكح لجميع الرعايا حسب تعبير المادة 

. تطبيقا لمبدأ المساكاة في حؽ استعماؿ األمبلؾ الكطنية
 كردت في 427/12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 68لكف الحقيقة غير ذلؾ فالمادة 

 90/30مرسـك تطبيقي لقانكف عاـ أم ينظـ األمكر العامة لؤلمبلؾ الكطنية ىك القانكف 
 كردت في قانكف خاص ينظـ جزء مف 84/12 مف القانكف 34المعدؿ كالمتمـ بينما المادة 

األمبلؾ العامة ىي األمبلؾ الغابية ككما ىك مقرر فإف الخاص يقيد العاـ فإذا تعمؽ األمر 
غصكف )باستعماؿ ثمار الغابة بحيث يؤخذ مف ثمارىا سكاء عمى شكؿ أخشاب بسيطة 

أك عمى شكؿ رعي أك باقي ثمار الغابة مف حشائش كأعشاب طبية كغيرىا انحصر  (ساقطة
. (إعماؿ المعيار المكاني)األمر في السكاف أما بداخميا أك بالقرب منيا 

أما إذا كاف األمر متعمؽ بمجرد االستجماـ كالتمتع بيكاء الغابة كجماؿ منظرىا فاألمر 
 فاالستعماؿ الغابي لو خصكصية متفردة في القانكف الجزائرم يكاد يخالؼ في 2متاح لمجميع

                                                 
1
يخضع االستعماؿ الجماعي لؤلمبلؾ الكطنية "...  المتضمف األمبلؾ الكطنية عمى 90/30 مف قانكف 62 نصت المادة  

...". العمكمية الذم يمارسو الجميكر لمبادئ، الحرية كالمساكاة كالمجانية، مع مراعاة بعض الرخص االستثنائية
2
 يحدد النظاـ القانكني لرخصة 06/368 ككذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ 427/12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 68 أنظر المادة  

. 2006 لسنة 67الجريدة الرسمية، العدد . استغبلؿ غابات االستجماـ ككذا شركط ككيفيات منحيا
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قكاعده االستعماؿ المتعارؼ عميو في األمبلؾ العمكمية التقميدية فيك يجمع بيف بعض قكاعد 
االستعماؿ في األمبلؾ العمكمية كالكثير مف القكاعد المتعمقة بحؽ االستعماؿ الغابي العريؽ 
في القدـ فيك حؽ عرفي تـ ضبطو بالقانكف في إطار تنظيـ عبلقة اإلنساف بالغابة فممكية 
الدكلة لمغابات ليست مطمقة بؿ ىي مثقمة بحؽ األفراد المجاكريف ليا كالقاطنيف داخميا في 
استعماؿ ثمارىا فيك بمثابة حؽ انتفاع يقترب مف حؽ االرتفاؽ معترؼ بو لصالح األىمييف 
المكجكديف بداخميا أك بجكارىا كىك حؽ غير قابؿ لمتكسع كيقتصر عمى بعض االستعماالت 

 1التي ال تتعدل الحاجات فيك ليس رخصة كقكؼ كال رخصة طريؽ ككف اآلخريف مؤقتيف
كحؽ االستعماؿ الغابي حؽ ثابت لصنؼ مف المكاطنيف ىما القاطنيف داخميا أك بالقرب منيا 

بشكؿ دائـ ككنو حؽ عريؽ في القدـ إذ حسب األستاذة ىمبارت جنكفياؼ حؽ االستعماؿ 
 ذك قكاعد خاصة بو، كما يأخذ مف قكاعد القانكف المدني  mixteالغابي ىك حؽ مختمط

كبمكجبو يستطيع سكاف مجمكعة ريفية بعد طمب الرخصة مف المالؾ أف يأخذكا منيا بعض 
 كىذا الحؽ ثابت لمف تكفر فيو الشرط المكاني حتى في غابات 2الثمار في حدكد حاجاتيا

. 3الخكاص بالنسبة لبعض التشريعات مثؿ التشريع الفرنسي كالمغربي كالتكنسي
كالمتصفح لمتشريعات الجزائرية في ميداف األمبلؾ العامة كاألمبلؾ الغابية يستنتج أف 

االستعماؿ الغابي حؽ عيني يتميز ببعض الخصكصية إذ يأخذ باالعتبار حؽ القاطنيف 
داخؿ الغابات أك بالقرب منيا كما ال ييمؿ المحافظة عمى الغابات كحمايتيا بجعؿ ىذا الحؽ 

خاضع إلمكانيات الغابة كخصكصيتيا لكف السؤاؿ المطركح كيؼ يتـ التعرؼ عمى 
األشخاص القاطنيف داخؿ الغابة أك بالقرب منيا أك بعبارة أخرل ما ىي كيفية ككسائؿ 

إعماؿ المعيار المكاني الكاجب التكفر في الشخص حتى يستفيد مف حؽ استعماؿ الغابة؟ 

                                                 
1
االستعماؿ الخاص لؤلمبلؾ العمكمية استعماؿ مؤقت كقابؿ "...  عمى 12/427 مف المرسـك التنفيذم 70 نصت المادة  

تحدد رخصة الكقكؼ أك رخصة الطريؽ، الشركط التقنية كالمالية "...  مف نفس المرسـك عمى 73كنصت المادة ..." لئللغاء
. 90/30 مف القانكف 64أنظر كذلؾ نص المادة ..." لمشغؿ كمدتو

2
 Humbert Geneviève : Organisation et gestion des forêts, soumises au régime forestier, jurixlasseur, 

fax, n°398, 1991, p11. 
3
 لشير جكاف مف 27حقكؽ االنتفاع في التشريع الغابكم، المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية، العدد رقـ :  محمد ببلؿ 

.  منو44 إلى 35 المكاد 1988 لسنة 20نسي رقـ التككأنظر قانكف الغابات . 81 إلى 73، ص 1999سنة 
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 عكس المشرع 84/12المشرع الجزائرم أىمؿ ىذا الجانب في قانكف الغابات رقـ 
المغربي الذم جعؿ مف محضر التحديد اإلدارم لمممؾ الغابكم كسيمة لتحديد سكاف الغابة 

. كمجاكرييا
كحسب األستاذ يكنس الزىرم فإف مسطرة التحديد اإلدارم لمممؾ الغابكم ىي مجمكعة 
دراجو بشكؿ نيائي كغير  إجراءات تقـك بيا اإلدارة بيدؼ ضبط حدكد كمساحة عقار معيف كا 

 كمف تـ يعد ىذا اإلجراء كسيمة لتحديد أصحاب حؽ 1قابؿ لمنزاع في دائرة األمبلؾ الغابكية
االستعماؿ الغابي كفقا إلعماؿ المعيار المكاني كفي القانكف الجزائرم قد نجد المخرج في 

 3 األراضي الغابية الكطنية2 الذم يحدد قكاعد إعداد مسح2000/115المرسـك التنفيذم رقـ 
ييدؼ مسح األراضي الغابية الكطنية إلى التعريؼ "حيث نصت المادة الثانية منو عمى 

فالمادة تصرح أف عممية المسح غايتيا " باألمبلؾ الغابية الكطنية كالتعرؼ عمييا كتحديدىا
التعريؼ باألمبلؾ الغابية كتحديدىا بتعييف مساحتيا كتبييف مف يجاكرىا كمف خبلؿ ىذا 

كمف ثمة أمكف . التعريؼ كالتحديد ييٍستىطىاع التعرؼ عمى قاطني الغابات أك المجاكريف ليا
القكؿ أف المعيار المكاني الكاجب اإلعماؿ ألجؿ تمحيص مف يحؽ لو استعماؿ الغابات 
الكطنية قد يطبؽ مف خبلؿ نتائج عممية المسح الغابي السيما كالمادة الثامنة مف نفس 

المرسـك تنص عمى أف عممية المسح تتضمف إبراز المحتكل المادم لمغابات كاألراضي ذات 
الكجية الغابية كالتككينات الغابية األخرل، كما تبرز المالكيف الظاىريف كأصحاب الحقكؽ 
العينية العقارية الظاىريف كما أف عممية المسح حسب نفس المادة تقـك بتحديد األمبلؾ 

تتضمف : "العمكمية كالخاصة في محيط الغابات كبالقرب منيا إذ جاء في ىذه المادة ما يمي

                                                 
1
اإلدارم لمممؾ الغابكم لمدكلة، المجمة المغربية لمدراسات القانكنية كالقضائية، العدد السابع، ,التحديد : يكنس الزىرم-  

. 18، المغرب، ص2012يناير 
2
 يتضمف إعداد مسح 1975 نكفمبر 12 المؤرخ في 75/74نظـ المشرع الجزائرم عممية المسح العقارم باألمر رقـ -  

األراضي العاـ كتأسيس السجؿ العقارم كعممية المسح ىي عممية فنية يفرضيا القانكف ىدفيا التعريؼ بالعقارات مف خبلؿ 
 2أنظر المادة . تحديدىا ككصفيا مف حيث المساحة كالمكاف كالجكار كنكع الحقكؽ المترتبة عمييا كأصحاب ىذه الحقكؽ

. 75/74مف األمر 
3
 يحدد قكاعد مسح األراضي الغابية الكطنية، الجريدة 2000 مام 24 مؤرخ في 2000/115المرسـك التنفيذم رقـ -  

. 2000 لسنة 30الرسمية، العدد 
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عمميات إعداد مسح األراضي الغابية الكطنية بالنسبة إلى جميع األراضي الغابية كاألراضي 
: ذات الكجية الغابية كالتككينات الغابية األخرل تحديد ما يأتي

.  مف ىذا المرسـك4 ك3المحتكل المادم حسب مفيـك أحكاـ المادتيف - 
. المالككف الظاىركف كأصحاب الحقكؽ العينية العقارية الظاىركف- 

. 1"تصحب ىذه العمميات كجكبا بتحديد لؤلمبلؾ العمكمية كالخاصة
إذا فعممية المسح عمكما قد تككف كسيمة ناجعة لتحديد قاطني كمجاكرم األمبلؾ 
الغابية الكطنية، كلكف التساؤؿ المطركح ىنا ىؿ يحتاج قاطني الغابات كمجاكرييا إلى 

رخصة مف الجيات المعنية حتى يتمكنكا مف ممارسة ىذا الحؽ عمى الغابات الكطنية أك 
يكفي مجرد العمـ بيـ أنيـ مف سكاف الغابات أك مجاكرييا؟ 

 نجده أىمؿ ىذا الجانب كلـ يذكر كجكب 84/12كبالرجكع إلى قانكف الغابات رقـ 
الرخصة في حؽ مستعممي الغابات الكطنية مف قاطني الغابات أك مجاكرييا كبإعماؿ قكاعد 

ذا أخذنا بالقكاعد العامة نجد نص المادة . االستعماؿ كحؽ عيني فإف الرخصة كاجبة  62كا 
 متضمف األمبلؾ الكطنية المعدؿ كالمتمـ  تنص في فقرتيا الثالثة عمى 90/30مف القانكف 

كعكس ذلؾ يخضع االستعماؿ الخاص لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية الذم يمارسو "... 
كىي كما أسمفنا بيانو ليست رخصة طريؽ كال رخصة كقكؼ ..." المستعممكف لرخصة إدارية

ككف األمبلؾ الغابية ال تنطبؽ عمييا معايير تعريؼ األمبلؾ العمكمية التقميدية كككنو حؽ 
عرفي معترؼ بو لصالح ىذه الفئة فيحؽ لكؿ مف تكفر فيو المعيار المكاني اإلفادة مف 

2الغابات الكطنية بما يمزمو ىك كأىؿ داره في حدكد حاجتو المنزلية
Leurs besoins 

domestiques  .
كال يحؽ لو التصرؼ في ىذا الحؽ كال التعامؿ فيو كال نقمو إلى غيره كال تأجيره حيث 

يككف كؿ تصرؼ مف ىذا القبيؿ باطبل كماداـ ىذا الحؽ مبني عمى اعتبار خاص في 

                                                 
1
.  التي تحمؿ نفس المعنى2000/115 مف المرسـك التنفيذم 23 ك18 ك13أنظر كذلؾ المادة -  

2
نطاؽ حؽ االستعماؿ كحؽ " مف القانكف المدني التي جاء فييا 855يمكف في ىذا المجاؿ االستئناس بنص المادة -  

...". السكف يتحدد بقدر ما يحتاج إليو صاحب الحؽ كأسرتو الخاصة أنفسيـ
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شخص المستفيد ككنو مف سكاف الغابة أك مجاكرييا فيك حؽ لصيؽ بشخص المستفيد كال 
 كيككف متعمؽ 1 مف القانكف المدني852ينتيي إال بمكت ىذا األخير حسب نص المادة 

بشخص المستفيد المتكفر فيو المعيار المكاني كيزكؿ ىذا الحؽ بزكاؿ الشخص المتكفر فيو 
كتغييره لمسكنو كانتقالو لمعيش . 2المعيار المكاني أك بانتفاء المعيار المكاني عف الشخص

في المدينة فينتفي مع تحكيمو مقر سكانو كمكطف عيشو حقو في استعماؿ الغابات الكطنية 
ككف المعيار المكاني انتفى عنو كىك ال يكرث بؿ يكتسبو الكرثة ككنيـ مقيمكف داخؿ الغابة 

فما تكافر فييـ المعيار المكاني حؽ ليـ استعماؿ الغابة كما انتفى عنيـ ىذا . أك بجكارىا
المعيار فقدكا حقيـ في االستعماؿ كمعنى ىذا أف الكارث الذم ال يسكف مع أبيو داخؿ الغابة 
أك بجكارىا في حالة تكفى كالده فبل ينتقؿ لو حؽ استعماؿ الغابة ألنو حؽ ال يكرث أكال كألنو 

. مناط بمف تكفر فيو المعيار المكاني ثانيا
كىك حؽ ال يسقط بعدـ االستعماؿ قياس عمى حؽ االنتفاع الذم يسقط بعدـ 

ينتيي حؽ " مدني التي جاء فييا 854االستعماؿ مدة خمسة عشر سنة حسب المادة 
كال قياس عمى حؽ االرتفاؽ الذم يسقط بعدـ " االنتفاع بعدـ االستعماؿ مدة خمسة عشر سنة
ينتيي حؽ " مدني التي جاء فييا كذلؾ 879االستعماؿ لمدة عشر سنكات حسب المادة 

االرتفاؽ بعدـ استعمالو لمدة عشر سنكات كما ينتيي أيضا بعدـ استعمالو لمدة ثبلث كثبلثيف 
...". سنة إذا كاف االرتفاؽ مقررا لمصمحة ماؿ مكركث

ذلؾ ألف حؽ استعماؿ الغابات الكطنية باإلضافة عمى اعتماده عمى المعيار المكاني 
يسند إلى اعتبارات اجتماعية معتبرة في سكاف الغابات كمجاكرييا ككف ىؤالء عادة كبحكـ 
مكطنيـ داخؿ الغابة أك بجكارىا كنظرا النعزاؿ الغابة عادة عف الحياة المدنية المتحضرة 

 ألجؿ ذلؾ عامميـ المشرع معاممة خاصة إذ خكليـ اإلفادة مف 3فيفترض فييـ عكزىـ كفقرىـ

                                                 
1
ينتيي حؽ االنتفاع بانقضاء األجؿ المعيف فإف لـ يعيف أجؿ عد مقررا مدل حياة المنتفع " مدني عمى 852 نصت المادة  

...". كىك ينتيي عمى أم حاؿ بمكت المنتفع
2
ينتيي " مف القانكف المدني عمى 853 أك بزكاؿ العيف نفسيا، مثؿ احتراؽ الغابة أك إبادتيا بفعؿ إنساني كقد نصت المادة  

.  مدني878كذلؾ المادة ..." حؽ االنتفاع بيبلؾ الشيء
3
يتمثؿ االستغبلؿ داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية بالنسبة لمسكاف الذيف " ما يمي 84/12 مف القانكف 34 جاء في المادة  

"= يعيشكف داخميا أك بالقرب منيا في استخداـ ىذه األخيرة كبعض منتجاتيا لحاجاتيـ المنزلية كتحسيف ظركؼ معيشتيـ
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الغابات الكطنية بحكـ المجاكرة كافتراض الحاجة فييـ كلككف الغابة مف الثركات الطبيعية 
 مف الدستكر كال ضير مف تخصيص بعض 17فيي ممؾ لممجمكعة الكطنية حسب المادة 

الفائدة لفئة مف المجمكعة الكطنية عمى بعض المنافع في الثركات الطبيعية العتبارات 
اجتماعية السيما كالممكية في التشريعات الحديثة أصبحت كظيفة اجتماعية تمارس لمصالح 

. العاـ
: نطاؽ االستعماؿ الغابي. ثانيا

 أف األصناؼ المرخص بيا في 84/12 مف القانكف 35يستخمص مف نص المادة 
: مجاؿ االستعماؿ الثابتة لمف تكفر فيو المعيار المكاني ىي كؿ استعماؿ متعمؽ بػ

. المنشآت األساسية لؤلمبلؾ الغابية الكطنية- 
. منتكجات الغابة- 
. المرعى- 
. بعض النشاطات األخرل الممحقة كالمرتبطة بالغابة كمحيطيا المباشر- 
تثميف أراضي جرداء ذات طبيعة سبخية عف طريؽ تطكير األنشطة غير الممكثة - 

. المعمف عف أكلكيتيا في المخطط الكطني
 تعامؿ 84/12 مف القانكف 35كالمبلحظ أف كؿ ىذه األنشطة التي تضمنتيا المادة 

معيا المشرع فيما بعد عمى أساس استغبلؿ كىذا ما نتعرض لو الحقا حيث نص المرسـك 
 المحدد لمنظاـ القانكني لرخصة استغبلؿ غابات االستجماـ في مادتو 06/368التنفيذم رقـ 

 06/368حيث أف المرسـك " 84/12 مف القانكف 35تطبيقا ألحكاـ المادة "األكلى ما يمي 
ينظـ لعممية استغبلؿ العقار الغابي باستغبلؿ الغابات في أنشطة االستجماـ كفؽ ما يدؿ 

 جاءت في الفصؿ السابع تحت عنكاف 35عميو غرض كىدؼ المرسـك في حيف المادة 
االستعماؿ داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية ككما سبؽ التعرض لو فإف المشرع استخدـ في ىذا 
الفصؿ لفظة االستغبلؿ كىك يقصد االستعماؿ كدليؿ ذلؾ أنو عبر عف عنكاف ىذا الفصؿ 

                                                                                                                                                         

كيستشؼ عكز كفقر كاحتياج ىذه الفئة كافتراضيا مف طرؼ المشرع في لفظة تحسيف ظركؼ معيشتيـ فالمشرع افترض =
. فييـ سكء المعيشة فمنحيـ حؽ استعماؿ الغابات حتى تتحسف معيشتيـ إذ التحسيف ال يككف إال لشيء سيء
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: إذ جاء عنكاف الفصؿ السابع بالفرنسية كما يميL,usage بالمغة الفرنسية بمصطمح 
Chapitre VII : Usages dans le domaine forestier national .

فالمشرع يخمط بيف االستعماؿ كاالستغبلؿ إذ في الباب الثالث عنكنو بتييئة الغابات 
كتصنيفيا كتسييرىا كاستغبلليا كفي الفصؿ الثالث مف ىذا الباب خصصو لبلستغبلؿ 

 Titre III Aménagement classification gestion et كعنكانو بالمغة الفرنسية بالتالي 

exploitationكجاء الفصؿ الثالث معنكف بػChapitre III: Exploitation  .
 المحدد لشركط 2001 أفريؿ 05 مؤرخ في 01/87كما أف المرسـك التنفيذم رقـ 

 جاء في مادتو 84/12 مف القانكف 35ككيفيات الترخيص باالستغبلؿ في إطار أحكاـ المادة 
يحدد ىذا المرسـك شركط ككيفيات الترخيص باالستغبلؿ في إطار : "األكلى كذلؾ ما يمي

...". 84/12 مف القانكف 35أحكاـ المادة 
 فالمشرع تبعا لكؿ 84/12 مف قانكف 35فالمادة كمف قبميا المرسـك يحيؿ عمى المادة 

ىذا يخمط بيف االستعماؿ كاالستغبلؿ بحسب النص العربي كالنص بالمغة الفرنسية ككاف 
المشرع سيجتنب ىذا الخمط كالتعارض في المصطمحيف لك استخدـ مصطمح التمتع كما فعؿ 

 مدني إذ جعؿ حؽ الممكية معرؼ أنو حؽ التمتع كالتصرؼ عكس باقي 674في نص المادة 
التشريعات التي عرفت الممكية بأنيا حؽ االستعماؿ كاالستغبلؿ كالتصرؼ فمفظة التمتع 

تجمع بيف االستعماؿ كاالستغبلؿ إذ كبلىما يعٌبر عف اإلفادة مف الشيء المممكؾ كاالنتفاع 
كألف المشرع استخدـ نص . 1بو كقد يتحكؿ كما سبؽ بيانو االستغبلؿ إلى استعماؿ كالعكس

 كما تحكيو مف أصناؼ فجعميا ممكنة في حؽ سكاف الغابات كمجاكرييا كما أدرج 35المادة 
 مف قانكف 35نفس األصناؼ في مجاؿ االستغبلؿ ككاف في كؿ مرة يحيؿ عمى المادة 

 فنعتقد أف المشرع أثبت لسكاف الغابات الكطنية كمجاكرييا حؽ استغبلؿ الغابات 84/12
لكف قيده بخصكصية ىي أف يككف في إطار تكفير الحاجيات المنزلية كتحسيف ظركؼ 
المعيشة فاستغبلؿ ىذه الفئة لمعقار الغابي يككف بضابط الحاجيات المنزلية كفي إطار 

. تحسيف ظركؼ المعيشة فقط فيك استغبلؿ مقيد بيا الضابط

                                                 
1
.  ك ما بعدىا  مف ىذه المذكرة168 أنظر الصفحة   
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 كمف 84/12 مف قانكف 35كالدليؿ أنو استخدـ لفظة منتكجات الغابة في نص المادة 
المعمـك أف المنتكجات ىي ما يؤخذ مف شيء كينقص مف أصمو فيي مف قبيؿ االستغبلؿ 

فسكاف الغابات الكطنية كمجاكرييا ليـ استغبلليا بأخذ منتكجاتيا لكف بقيد حاجاتيـ المنزلية 
نضاج الطعاـ كأخذ حشائش الغابة كنبتاتيا كأعبلؼ  فقط مثؿ االحتطاب قصد التدفئة كا 

لماشيتيـ دكف تجاكز الحد كيظير مف خبلؿ تنكع مجاالت االستغبلؿ المرخص بيا كتعدد 
أصنافيا أف المشرع أراد تكسعتيا بجعميا أصنافا فالمنشآت األساسية لمغابات ىي أشجارىا 
كنباتاتيا كحيكاناتيا كتربتيا كماؤىا كىكاؤىا كىي كميا متاحة لفئة سكاف الغابات كمجاكرييا 

فميـ كما قمت استغبلؿ بعض أراضييا لغرس مزركعات معاشية يككف الغرض منو 
االستعماؿ الشخصي كغرس أشجار فاكية أك بعض الخضركات لبلستعماؿ الخاص ألف 
أرض الغابة مف منشأتيا األساسية كىي متاحة ليـ كفؽ ضابط الحاجات المنزلية كالزراعة 
المعاشية مف ىذا القبيؿ كذلؾ ليـ اصطياد الحيكانات القابمة لؤلكؿ التي تعيش في الغابة 

قصد تغطية حاجات الغذاء كبالضابط المذككر الحاجات المنزلية كما ليـ االنتفاع بمصادر 
. المياه داخؿ الغابة سكاء كانت ينابيع ك آبار لسد حاجاتيـ المنزلية مف الماء

كالمطة الثانية مف المادة تذكر منتكجات الغابة ك المنتكجات ىي التي ينقص أخذىا 
مف أصؿ الشيء فميـ االحتطاب مف الغابة كاالستفادة مف أخشابيا رغـ أنيا تنقص مف 

لككف المادة صريحة في تمكينيـ مف المنتكجات كفي المطة الثالثة  (الغابة)أصؿ الشيء 
 فيباح ليـ ممارسة الرعي بأغناميـ في حشائش الغابة بضابط  Pâturageتذكر المادة الرعي

الحاجيات المنزلية كىذا يستتبع أف ال يككف عدد األغناـ المرباة كبير ألف الشيء المسمكح بو 
 دكف زيادة ألف 1ال يتجاكز حد الحاجيات المنزلية فيسمح بالعدد اليسير كثبلثة إلى سبعة

الزيادة عمى ىذا تدخؿ في باب تحقيؽ األرباح كتتجاكز الحاجات المنزلية، كيعيد بالضبط 
أما المطة الرابعة فتتعرض لمنشاطات المرتبطة بالغابات . العدد إلى الجيات المعنية

كمحيطيا المباشر كقد يدخؿ في ىذا تربية النحؿ فطبيعة الغابة تساعد عمى ىذا إذ يكفر 
تنكع حشائشيا كأزىارىا مكاف مثاليا لممارسة تربية النحؿ لكف بضابط الحاجات المنزلية 

                                                 
1
دارية التي تنص في فقرتيا 636قد يستأنس في ىذا المجاؿ بنص المادة -    كتحدد كمية الحيكانات 13 إجراءات مدنية كا 

كعددىا المسمكح بيا لمف تـ عميو التنفيذ إذ يسمح لو بإبقاء عدد معيف مف الحيكانات رغـ أنو ينفذ عميو كقد جعمتيا المادة 
.  نعاج كعشر عنزات6
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ال كاف الغرض منو تحقيؽ  فيسمح بو بالقدر الذم يغطي حاجات السكاف فقط دكف زيادة كا 
أما المطة الخامسة كالمتعمقة بتثميف أراضي جرداء ذات طبيعة سبخية عف طريؽ . الربح

تطكير األنشطة غير الممكثة المعمف عف أكلكيتيا في المخطط الكطني فقد أضيؼ ىذا 
 المؤرخ في 91/20 بمكجب القانكف 1991النشاط بمكجب التعديؿ الكاقع في سنة 

 كلست أتبيف ما عبلقة السكاف داخؿ الغابة أك 84/12 معدؿ كمتمـ لمقانكف 02/12/1991
بجكارىا باألراضي الجرداء ذات الطبيعة السبخية كتطكير األنشطة ككنيـ يحكميـ ضابط 

الحاجيات المنزلية كتحسيف ظركؼ المعيشة فيذا النكع أك ىذا الصنؼ يكتنفو اإلبياـ 
كالغمكض فسكاف الغابة كمجاكرييا ما شأنيـ باألراضي الجرداء كباألراضي ذات الطابع 
عداد  السبخي المتميزة بالممكحة فيـ لف يجنكا منيا الممح مباشرة ألنو يحتاج إلى معالجة كا 

ال كاف تناكلو خطرا كنعتقد أف فتح مجاؿ االستغبلؿ الغابي لمسكاف كالمجاكريف ىذا . باليكد كا 
دكف مراقب رغـ كجكد ضابط الحاجات المنزلية لكف التساؤؿ مف يراقب احتراـ ىذا الضابط 
كعدـ تجاكزه ىؿ يكفي أعكاف الغابات كحراس الغابات كحدىـ كبأم كيفية كعدـ التنصيص 
عمى آلية مراقبة عممية االستغبلؿ مف ىذه الفئة ليس في صالح حماية الغابات الكطنية بؿ 
يجسد االستعماؿ الفكضكم غير المتحكـ فيو كبالتالي ال يستطيع حتى القضاء حصره أك 
خضاعو لمعقمنة كعمكما يمكننا القكؿ أف االستعماؿ كاالستغبلؿ مف فئة السكاف  ردعو كا 

؟ !كمجاكرم الغابات الكطنية غير متحكـ فيو كيتسـ بالفكضى
 

: االستغالؿ الغابي. الفرع الثاني
إذا كانت الغابة كائف طبيعي كأم كائف ليا مسار حياتي ككؿ الكائنات الحية فميا 

ثـ تتخمميا مرحمة النمك كالتككف ثـ تكبر أشجارىا كتشيخ فتمكت فإنو  (كجكد)مرحمة ميبلد 
ىك الذم خمؽ "مف البلمعقكؿ أف تمر الغابة بكؿ ىذه المسارات دكف أف ينتفع بيا اإلنساف 

كانطبلقا مف ىذا يككف استغبلؿ الغابات ضركرة بيكلكجية فضبل ". لكـ ما في األرض جميعا
فالغابات إذا تقدـ بيا العمر أصابتيا أمراض كآفات لذلؾ . عف ككنيا ضركرة اقتصادية نفعية

يستكجب استغبلليا إذ يعد ىذا األخير أحد دركب الحماية ليا بتجددىا، كمنو تككف اإلشكالية 
في ىذا المجاؿ ضركرة التكفيؽ بيف دكر االستغبلؿ مف جية ككاجب الحماية مف جية أخرل 
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إذ اإلفراط في االستغبلؿ قد يؤدم إلى نتائج عكسية، كىذا ما يذىب إليو األستاذ فرانسيس 
 في مقالتو تنظيـ كتسيير الغابات  Humbertماير حسب ما نقمو عنو األستاذ ىمبار جكرج

إف قطع األشجار ليس عممية جني لمخشب فقط إنيا : الخاضعة لمنظاـ الغابي حيث قاؿ
عممية غرس يسعى مف خبلليا عامؿ الغابات إلى التحرؾ في الكسط الحي كالذم قد يككؿ 

. 1إلى متدخميف في االتجاه الذم حدده صاحب التييئة
 المعدؿ كالمتمـ عمى االستغبلؿ في الفصؿ 84/12كقد نص قانكف الغابات رقـ 

 حيث نصت األكلى عمى 46 ك45الثالث مف الباب الثالث مخصصا لو مادتيف ىما المادة 
تحديد القكاعد المتعمقة بالتطريؽ كالقطع كما ذكرت رخص االستغبلؿ كنقؿ منتكجات الغابة 
أما المادة الثانية فقد تناكلت كيفيات تنظيـ استغبلؿ المنتجات الغابية كبيعيا، كقد أحالت 

كمتييما عمى التنظيـ ألف المادتيف تعرضتا ألحكاـ عامة كأحالت التفصيؿ عمى التنظيـ كفعبل 
89/170صدرت مراسيـ تنظيمية تتمثؿ في المرسـك التنفيذم رقـ 

 المتضمف المكافقة عمى 2
الترتيبات اإلدارية العامة كالشركط التقنية إلعداد دفتر الشركط المتعمؽ باستغبلؿ الغابات 
كبيع الحطب المقطكع منيا كمنتكجاتو، كألف المشرع كما ذكرنا سابقا أخمط بيف االستعماؿ 

 أنكاع االستغبلؿ فقط كصدر 35كاالستغبلؿ في الفصؿ السابع بحيث ضمف في المادة 
 يحدد شركط 2001 أفريؿ 05 مؤرخ في 01/87تطبيؽ ليذه المادة المرسـك التنفيذم رقـ 

 كما صدر 84/12 مف القانكف 35ككيفيات الترخيص باالستغبلؿ في إطار أحكاـ المادة 
 يحدد النظاـ القانكني لرخصة 2006 أكتكبر 19 مؤرخ في 06/386المرسـك التنفيذم رقـ 

استغبلؿ غابات االستجماـ ككذا شركط ككيفيات منحيا كبذلؾ يككف االستغبلؿ الغابي في 
. التشريع الجزائرم منظـ بمقتضى ىذه المراسيـ التي نعرض مضمكنيا في ىذا الفرع

                                                 
1
 Humbert (G) : Organisation et gestion des forêts soumises au régime forestier, Jurisclasseur fax, 

n°398, Année 1991, p11. 
2
 يتضمف المكافقة عمى الترتيبات اإلدارية العامة كالشركط 1989 سبتمبر 5 مؤرخ في 89/170 المرسـك التنفيذم رقـ  

. التقنية إلعداد دفاتر الشركط المتعمقة باستغبلؿ الغابات ك بيع الحطب المقطكع منيا كمنتكجاتو
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: 89/170 االستغالؿ ضمف المرسـك التنفيذم رقـ .أكال
 نجد مكاده قننت لنكع كاحد فقط مف 89/170بتصفح مكاد المرسـك التنفيذم رقـ 

 الكطنية عف طريؽ بيع حطبيا فجاء ىذا ااالستغبلؿ ىك بيع الحطب إذ تستغؿ الدكلة غاباتو
:  مادة كفؽ التالي58المرسـك في 

اعتمد ىذا المرسـك طريؽ كاحد الستغبلؿ حطب الغابات بكاسطة بيعو كفؽ أسمكبيف 
. 1مف البيع ىما البيع بالمزاد كالبيع عف طريؽ التعاقد بالتراضي

 
:  L’adjudicationالبيع بالمزاد- 1

 ىك 351البيع بالمزاد ىك أحد أنكاع البيكع كالبيع كما عرفو القانكف المدني في مادتو 
 كألف أحد طرفي ىذا العقد ىك الدكلة ممثمة في محافظة الغابات المعنية فإف عقد بيع 2عقد

أخشاب غابات األمبلؾ الكطنية عقد إدارم كقد عرؼ العقد اإلدارم أنو اتفاؽ يبرمو شخص 
معنكم عاـ كفقا ألساليب القانكف العاـ بتضمينو شركط استثنائية غير مألكفة في القانكف 

 فالعقد اإلدارم يقـك أساسا عمى كجكد طرفيف أحدىما عمى األقؿ شخص تابع 3الخاص
ذا كاف مف المسممات القانكنية في 4لمقانكف العاـ إذ يشترط فيو مراعاة المعيار العضكم  كا 

                                                 
1
 مف القانكف 114 كما تضمنت نكعي البيع المادة 89/170 مف المرسـك التنفيذم 3 ك2نصت عمى نكعي البيع المكاد -  

.  المتضمف األمبلؾ الكطنية90/30
2
البيع عقد يمتـز بمقتضاه البائع أف ينقؿ لممشترم ممكية شيء أك حؽ مالي آخر في " مدني عمى 351نصت المادة -  

. 588، ص1987أصكؿ القانكف اإلدارم، دكف مكاف، : أنظر إبراىيـ عبد العزيز شيحا". مقابؿ ثمف نقدم
3
. 10، ص2005العقكد اإلدارية، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابة، الجزائر، : محمد الصغير بعمي-  

4
في مجاؿ تحرير العقكد اإلدارية أخذ المشرع الجزائرم بالمعيار العضكم سكاء اعتمادا عمى النص العاـ مثؿ نص -  

 مف المرسـك 2 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية أك بمكجب نصكص خاصة مثؿ نص المادة 800المادة 
المتعمؽ بالصفقات العمكمية كىك معيار يعتمد عمى الجية المتعاقدة فإذا كاف أحد ىذه الجيات شخص معنكم 02/250

 إجراءات مدنية كاف العقد إداريا كقد يعتمد عمى معيار االختصاص كىك أف يككف العقد إداريا بمجرد أف 800بمفيـك المادة 
يعطي القانكف االختصاص القضائي بنظر منازعة إلى القضاء اإلدارم كقد صدر اجتياد قضائي مف مجمس الدكلة برقـ 

 حيث منح االختصاص عف عقد اليبة المبرمة مف طرؼ مكثؽ لصالح الدكلة فاألمر متعمؽ 12/11/2001 بتاريخ 8631
= إال بتطبيؽ الطعف في قرار أك (المحاكـ اإلدارية حاليا)بعقد مدني تكثيقي بينما ال يتـ رفع الدعكل أماـ الغرؼ اإلدارية 
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مجاؿ عبلقات القانكف الخاص أف األفراد أحرار في اختيار مع مف يتعاقدكف، فعمى العكس 
مف ذلؾ قٌيد القانكف األشخاص العامة في ىذا المجاؿ إذ يجب عمييا اختيار المتعاقد الكؼء 
ىداره  إما كفاءة مالية أك كفاءة فنية ألف عدـ مراعاة ذلؾ قد يؤدم إلى تبديد الماؿ العاـ كا 

كما يجب عمى اإلدارة في مجاؿ التعاقد أف تغمب كفة المصمحة العامة عمى باقي االعتبارات 
. الشخصية درءا لمشبية كالمحاباة

كألجؿ كؿ ىذا حدد المشرع أساليب كطرؽ التعاقد التي يتعيف عمى اإلدارة انتياجيا 
كتقـك عمى االعتبار المالي االقتصادم . عند التعاقد كأىـ ىذه األساليب المناقصة العامة

حيث تمجأ اإلدارة إلى المناقصة باختيار أقؿ العركض في حالة أرادات الحصكؿ عمى 
خدمات بتدخؿ الغير في سد حاجياتيا في مجاؿ مف المجاالت كعمى العكس مف ذلؾ في 
حالة أرادات التنازؿ أك تأجير بعض أمبلكيا فالمصمحة العامة تقتضي أف تختار أعمى 

 لؤلمبلؾ الكطنية 90/30 مف قانكف 89عرض بالمجكء إلى المزايدة كىك ما دلت عميو المادة 
 المعدؿ كالمتمـ المتعمؽ بالصفقات 20/250 مف المرسـك الرئاسي رقـ 20ككذلؾ المادة 

تبـر الصفقات العمكمية تبعا إلجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة "العمكمية حيث جاء فييا 
إذا فالقاعدة العامة في مجاؿ العقكد المالية بالنسبة لئلدارة ىي " العامة أك اإلجراء بالتراضي

 مف نفس المرسـك الرئاسي التي ذكرت أنكاع 23سمؾ طريؽ المناقصة كحسب المادة 
أك دكلية كيمكف أف تتـ حسب /يمكف أف تككف المناقصة كطنية ك"المناقصات فجاء فييا 

". المناقصة المفتكحة، المناقصة المحدكدة، المزايدة: األشكاؿ اآلتية
فالمناقصة المفتكحة ىي التي يفسح فييا المجاؿ لممنافسة بالنسبة لمجميع أما في 
المناقصة المحدكدة فيقتصر تقديـ التعيدات كالعطاءات عمى مف تتكافر فييـ شركطا 

 10ف الذيف لدييـ خبرة مكمكاصفات محدكدة تكضع مف طرؼ اإلدارة مسبقا مثؿ شرط المقاكؿ
سنكات أك شرط امتبلؾ إمكانيات معينة كالذم يعنٌينا مف ىذه األنكاع المزايدة التي ىي طريقة 

                                                                                                                                                         

 برقـ 21/02/2002عقد إدارم صادر عف سمطة إدارية عمكمية كىك ما أيده القرار الصادر عف نفس الجية بتاريخ =
.  كما بعدىا394، ص2004القانكف اإلدارم، الجزء الثاني، النشاط اإلدارم، : أنظر ناصر لباد.  لمزيد بياف3680
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بمقتضاىا تمتـز اإلدارة أك السمطة العامة باختيار أفضؿ مف يتقدـ لمتعاقد معيا سكاء كاف 
. 1ذلؾ مف الناحية المالية أك مف الناحية الفنية

المزايدة ىي إجراء يسمح " بالتالي 20/26 مف المرسـك الرئاسي 27كتعرفيا المادة 
بتخصيص الصفقة لممتعيد الذم يقترح أحسف عرض كيشمؿ العمميات البسيطة مف النمط 

لكف في مجاؿ " العادم كال تخصى إال المترشحيف الكطنييف أك األجانب المقيميف في الجزائر
 أف تككف 89/170 مف المرسـك التنفيذم 4بيع أخشاب األمبلؾ الكطنية حددت المادة 

المزايدة محصكرة في المكاطنيف فقط بشركط ىي عدـ سمب قدراتيـ العادية القانكنية المدنية 
كالخاصة كتقصد بيا المادة األىمية كعدـ تكفر حاالت التنافي التي نتعرض ليا الحقا كحسب 
المرسـك التنفيذم المذككر يمكف القكؿ أف المزايدة أك البيع بالمزايدة ألخشاب الغابات الكطنية 

اإلعبلف عف المزايدة، التقدـ لممزايدة كشركطو كأخيرا رسك المزاد : تتضمف ثبلث مراحؿ ىي
. كآثاره إف عمى مستكل اإلدارة أك عمى مستكل المستفيد

:  La publicitéاإلعالف عف المزايدة- أ
 مف 39إعبلف المزايدة يعتبر تطبيقا لمبدأ العبلنية المنصكص عميو في المادة 

يككف المجكء إلى اإلشيار الصحفي، إلزاميا في " حيث جاء فييا 20/250المرسـك الرئاسي 
المناقصة المفتكحة، المناقصة المحدكدة، الدعكل إلى االنتقاء األكلي، : الحاالت اآلتية

كاليدؼ مف اإلعبلف عف المزايدة ىك إضفاء الشفافية عمى العممية ". المسابقة، المزايدة
بإعبلـ الكافة بيا مما يفسح المجاؿ لممنافسة كتحقيؽ مبدأ المساكاة كتمكيف اإلدارة مف اختيار 

تسبؽ " حيث جاء فييا 89/170 مف المرسـك التنفيذم 5أفضؿ العركض كقد راعتو المادة 
المزاد دعكة إلى التنافس عف طريؽ الصحافة كاإلعبلنات التي تعمؽ في مقر الكالية كفي 

فالمادة أكجبت الشير في ..." البمديات المجاكرة كفي أماكف البيع أك بأم كسيمة إشيار أخرل

                                                 
1
. 531أصكؿ القانكف اإلدارم، مرجع سابؽ، ص:  إبراىيـ عبد العزيز شيحا كحسيف محمد عصماف 
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 كتعميؽ اإلعبلف في 1حؽ المزاد لبيع خشب الغابات الكطنية كجعمتو عف طريؽ الصحافة
. مقر الكالية المعنية كالبمدية المعنية ككذلؾ في مقر البمديات المجاكرة كفي أماكف البيع

كال ضير عمى اإلدارة أف تمجأ إلى طرؽ إعبلف أخرل ترل أنيا أنسب كأنجع في 
إعبلـ األفراد بالمزايدة كاإلعبلف بطريؽ الراديك أك التمفاز كاالنترنت كغيرىا كىذا ما سمحت 

كيجب عمى اإلدارة مراعاة ". أك بأية كسيمة إشيارية أخرل" إذ جاء فييا لفظة 5بو المادة 
كاحتراـ الشركط كاإلجراءات التي يتطمبيا القانكف في اإلعبلف إذ يتعيف عمييا احتراـ المدد 

 بنشره 5ككيفية إجراء اإلعبلف كعدد مراتو إذ يجب عمييا اإلعبلف عف المزاد حسب المادة 
يكما عمى األقؿ قبؿ التاريخ المحدد كيمكف تقميص ىذه المدة إلى عشرة  (15)قبؿ خمسة 

. أياـ في الحاالت االستعجالية التي قد تفرضيا ظركؼ قاىرة
 مف نفس المرسـك عمى بعض الحاالت في الفقرة الثانية منيا 27كقد نصت المادة 

في الحاالت االستعجالية الحتمية التي يتسبب فييا خطر يكشؾ أف "... التي نصت عمى 
كصكرتو حدكث انجراؼ داىـ قد يخشى أف يطأ الغابة فتبادر المصمحة ...". يحدث دمارا

 مجمكع الشركط الكاجب احتراميا 5المعنية ببيع خشبيا قبؿ الكارثة كقد أجممت المادة 
كمراعاتيا في اإلعبلف اإلشيارم كىي مكاف البيع كتاريخو باليـك كالشير كالساعة كما يبيف 
الجية كالسمطة المكمفة بإجراءات البيع كالمكظفكف إذ يتعيف قانكنا قبؿ إعبلف المزاد أف تحدد 

مصمحة الغابات المعنية باالتفاؽ مع مديرية أمبلؾ الدكلة المختصة يـك المزاد كساعتو 
كالمكاف الذم يجرل فيو كيتـ ىذا االجتماع بيف مصالح الغابات كمصالح أمبلؾ الدكلة قبؿ 

 مف المرسـك كما يتضمف 7 يـك عمى األقؿ مف تاريخ إعبلف المزاد حسب المادة20عشريف 
اإلعبلف المعمكمات المختصرة عف المنتكج المراد بيعو كنكعو ككميتو كيجب اإلشارة أف 

 ال تضمف الكمية كعدد 13محافظة الغابات في حالة البيع الجزافي الذم نصت عميو المادة 
. األشجار كال تضمف الكمية بالمتر المربع كال النكع كما ال تضمف الجكدة

                                                 
1
يحرر إعبلف المناقصة بالمغة الكطنية " متعمؽ بالصفقات العمكمية عمى 20/250 مف المرسـك التنفيذم 43 نصت المادة  

كعمى  (ع.ـ.ص.ر.ف)كبمغة أجنبية كاحدة عمى األقؿ كما ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامؿ العمكمي 
". األقؿ في جريدتيف يكميتيف كطنيتيف
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 كما يبيف في اإلعبلف مكاف إيداع دفتر الشركط إذ يستكجب أف يتـ البيع بناء عمى 
دفتر شركط تعده مصمحة الغابات كيككف مف ثبلثة أقساـ ىي قسـ الشركط اإلدارية العامة 
كقسـ الشركط التقنية المشتركة كقسـ الشركط اإلدارية كالتقنية الخاصة كنشير أف المنشكر 

الذم يتضمف إعبلف المزاد تعده مصمحة الغابات التي يتعيف عمييا أف تبيف فيو كذلؾ أسمكب 
المزاد ىؿ يككف عف طريؽ مناقصة أك مزايدة أك تعيد مختـك حسب ما نصت عميو الفقرة 

 كما تبيف السعر الذم يبدأ بو في حالة المزايدة كيكجب القانكف عمى 7الثالثة مف المادة 
مصمحة الغابات أف ال تبادر بإعبلف المنشكر المتضمف المزايدة إال بعد أخذ إذف مف الكالي 

بناء عمى طمب مف إدارة الغابات كما تحتاج إلى شيادة تعميؽ المناشير يسمميا رئيس 
. المجمس البمدم المعني

كما يتعيف عمى رئيس مصمحة الغابات قبؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ البيع أف 
يكدع لدل رئاسة عممية البيع نسخة مصادقة مف دفتر اإلشيار الذم يجب أف يضـ كما 

سبؽ بيانو كؿ التفاصيؿ كالمعمكمات التي تفيد المشاركيف في المزاد كنسخة مف دفتر الشركط 
كيتعيف عمى مديرية أمبلؾ الدكلة كىي التي ترأس عممية البيع أف تؤشر أسفؿ كؿ كثيقة 

كتعتبر عممية اإلشيار مف األىمية بمكاف لدرجة أف تخمفيا كعدـ القياـ بيا يؤدم إلى إلغاء 
المزاد كما يمغى المزاد كذلؾ لك تـ تغيير المكانو المعمف عنو سابقا، ىذا ما نصت عميو 

. 89/170 مف المرسـك التنفيذم رقـ 5المادة 
كيتعيف عمى الكالي المختص كالكاقعة الغابة المراد استغبلؿ خشبيا في إقميـ تخصصو 
أف يقـك بمكجب مقرر مكتكب تحديد مكتب المزاد بعد كصكؿ طمب المكافقة عمى المزاد مف 

 يتككف ىذا المكتب مف رئيس المكتب كيمثؿ الكالي 7طرؼ محافظة الغابات إذ حسب المادة 
كرئيس محافظة الغابات أك ممثمو كقابض األمبلؾ العمكمية أك ممثمو إذ أف المبالغ المحصمة 
بمناسبة البيع تصب في خزينة الدكلة كال تستفيد منيا مصمحة الغابات كتتمثؿ ميمة الرئيس 
عبلف المزاد كترأسو كيبث في اإلشكاالت كالصعكبات التي تتطمب حؿ فكرم  تمثيؿ  الكالي كا 
كما يضع الصفة النيائية لمبيع كيطبعو بالشرعية أما محافظ الغابات أك ممثمو فيمثؿ الدكلة 
البائعة كيجمس يميف رئيس المزاد كلو كامؿ الصبلحيات في تحديد السعر األصمي كتنظيـ 

البيع أما قابض األمبلؾ العمكمية ممثؿ الخزينة العامة أك ممثمو فميمتو قبض السعر 
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 7كاإلطبلع عمى مدل قدرة المشترم بالمزاد عمى الكفاء كتقديـ الكفالة كما تكجب المادة 
ضركرة حضكر رئيس المجمس البمدم أك ممثمو إذا تعمؽ األمر بأخشاب غابة بمدية رغـ أف 

القانكف يمنع البمديات كالكاليات مف تممؾ الغابة كيجعميا حكرا عمى الدكلة؟ 
: التقدـ لممزايدة كشركطو- ب

 أف يبنى المزاد عمى المنافسة الحرة 89/170 مف المرسـك التنفيذم 4أكجبت المادة 
يمكف جميع المكاطنيف الذيف لـ يتعرضكا لسمب قدرتيـ "كالمساكاة بيف الجميع إذ نصت عمى 

العادية القانكنية المدنية كالخاصة المنصكص عمييا في التشريع الغابي كلـ يمنعكا أف 
فالمادة تتحدث عف نكعيف مف التأىيؿ يجب أف يتكفرا في الشخص ...". يشارككا في المزاد

: حتى يحؽ لو الترشح لممشاركة في المزاد كىما
التأىيؿ األكؿ ىك األىمية القانكنية الكاجبة التكفر في أم شخص حتى يككف أىبل 

 مف القانكف المدني عمى 40حيث نصت المادة  (أىمية أداء)لتحمؿ الحقكؽ كالقياـ بالكاجبات 
كؿ شخص بمغ سف الرشد متمتعا بقكاه العقمية كلـ يحجر عميو يككف كامؿ لؤلىمية لمباشرة "

".  سنة كاممة19حقكقو المدنية كسف الرشد تسعة عشر 
: فالمادة تشترط حتى يككف الشخص ذك أىمية قانكنية أف تتكفر فيو الشركط التالية

 سنة كاممة، كلـ يحجر عميو معناه أف أىميتو لـ يصبيا 19سبلمة العقؿ، بمكغ سف الرشد 
 مف القانكف المدني كىي العتو 43 ك42عارض مف عكارض األىمية المذككرة في المادة 

. كالسفو كالجنكف
 4كالتأىيؿ الثاني أف ال تقـ بالمتقدـ لممزاد إحدل الحاالت التي نصت عمييا المادة 
كىي حاالت التنافي إذ منعت المادة عمى مجمكعة مف األشخاص دخكؿ المزاد استنادا 

: لصفاتيـ كىي
. ميندسك اإلدارة الغابية كأعكانيا كذلؾ عبر كامؿ التراب الكطني- 
كمتسممك منتكج الحطب المقطكع عبر  (مكتب المزاد)المكظفكف المكمفكف بالبيع - 

. كامؿ الكالية التي يمارسكف فييا مياميـ
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أىؿ ميندسي اإلدارة الغابية كأعكانيا كالمكظفكف المكمفكف ببيع المنتكج مف الخشب - 
خكتيـ كأصيارىـ كأعماميـ كأحفادىـ . كتسممو كأقاربيـ المباشريف كا 

إطارات الكالية كالقضاة كككبلء الدكلة ككتاب الضبط في المحاكـ المكجكدة في - 
. الكالية التي يمارسكف فييا مياميـ

 أصناؼ أخرل مف الممنكعيف مف المزاد كىـ كؿ شخص ثبتت 4كما أضافت المادة 
 كىـ الميندسكف الذيف ترككا العمؿ 4 مف المادة 4 ك3 ك2 ك1إدانتو بخرؽ أحكاـ الفقرة 

بمحافظة الغابات إذ يجكز ليـ القانكف دخكؿ المزاد بشرط أف ال تثبت في حقيـ خرؽ المنع 
المفركض عمييـ أثناء مدة عمميـ كميندسيف لمغابات فمك أثبت في حقيـ ىذا الخرؽ منعكا 
الحقا مف دخكؿ المزادات المتعمقة ببيع الخشب حتى كلك ترككا مينيـ، كالحكـ نفسو مسقط 

 المككنيف 7عمى األعكاف، كذلؾ المكظفكف المكمفكف بالبيع كىـ الذيف تـ ذكرىـ في المادة 
لمكتب المزاد كىـ محافظ الغابات أك ممثمكه، ممثؿ الدكلة ككذلؾ ممثؿ الكالي كىك أحد 

اإلدارييف عادة الذم يعينو الكالي ليذه الميمة ككذلؾ قابض الضرائب فكؿ ىؤالء األشخاص 
كاعتبارا لصفتيـ ال يجكز ليـ القانكف دخكؿ المزاد كلك خرؽ ىذا المنع منعكا بعد ذلؾ في 

. مف الترشح لممزاد لك فارقكا مينيـ
 بالدالؿ كىـ في القانكف الجديد 8كذلؾ قد يدخؿ في المكمؼ بالبيع ما أسمتو المادة 

محافظك البيع يككنكف كذلؾ ممنكعيف مف دخكؿ المزاد لك كمفكا ببيع حطب الغابات كلكثبت 
محافظ البيع كذلؾ يمنع عمى . ىذا الخرؽ في حقيـ منعكا سائر أعمارىـ كلك ترككا مينة

أقارب ىذه الفئات كميا دخكؿ المزاد سكاء كانكا إخكة أك أعماـ أك أخكاؿ أك أصيار، كالفئات 
ميندسك الغابات ك أعكانيـ كيككف المنع عبر كامؿ التراب الكطني، المكظفكف المكمفكف : ىي

، كمحافظك البيع الذيف كمفكا ببيع حطب الغابات ممنكعكف مف دخكؿ (مكتب المزاد)بالبيع 
كيمنع  (كالية مكاف العمؿ)المزاد الذم كمفكا بو لكف المنع يحدد نطاقو بالكالية المعنية فقط 

كذلؾ مف المزاد أقارب ىؤالء ككذا كؿ إطارات الكالية المعنية التي يقاـ بيا المزاد كالقضاة 
الذيف يشمؿ مجاؿ تخصصيـ الكالية المعنية ككذا ككبلء الدكلة مثؿ مدير أمبلؾ الدكلة ككذا 

كتاب الضبط في كؿ المحاكـ التي يمتد اختصاصيا اإلقميمي إلى الكالية المعنية بإقامة 
ذا ما خكلفت ىذه الشركط بطؿ المزاد كألغي ىذا في جانب المتقدـ لممزاد أما اإلدارة  المزاد كا 
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المعنية محافظة الغابات، فيجب في حقيا في ىذه المرحمة تبييف كيفية البيع لمحطب ىؿ ىي 
جممة أك تفصيؿ كتككف جممة إذا أعمف عف البيع دكف تحديد نكع الخشب كال كميتو بؿ تحدد 
المساحة المخصصة الستغبلؿ خشبيا فقط، أما البيع المفصؿ أف يعيف نكع األشجار المراد 

ككميتو كما يجب عمى اإلدارة تحديد مدة البيع فقد يككف لسنة مالية  (نكع الخشب)بيعيا 
كاحدة يحؽ خبلليا لمف رسا عميو المزاد استغبلؿ حطب الغابة خبلؿ سنة مالية كاحدة فقط 

سنكات كىك االستثناء كيككف ىذا  (5)كقد تككف مدة البيع أكثر مف سنة كال تتجاكز الخمس 
كىذا ما تضمنتو المادة  (كزير الفبلحة)النكع مف البيع بترخيص مف الكزير المكمؼ بالغابات 

يباع الحطب المقطكع جممة أك تفصيبل حسب كحدة " بنصيا عمى 89/170 مف المرسـك 2
كؿ منتكج كيككف البيع لسنة مالية كاحدة إال إذا كاف ىناؾ ترخيص خاص مف الكزير 
المكمؼ بالغابات الذم يمكنو أف يسمح بالقطع خمس مرات تتعمؽ بخمس سنكات مالية 

". مختمفة
كتحدد اإلدارة كذلؾ نكع المزايدة ىؿ ىك مناقصة أك بالتزايد أك تعيد مختـك كتفرض 

 احتراـ ىذا الترتيب فبل تسير إلى المزاد إال إذا تعذرت المناقصة ككانت 7عمييا المادة 
محافظة ) ىي أف تضبط مصمحة الغابات 8عديمة الجدكل كالمناقصة حسب المادة 

السعر المحدد لمبيع كتحدد سمـ التخفيضات بأف يككف التخفيض عشكائيا أك كفؽ  (الغابات
نسب معينة ك تبقي الثمف المحدد لمبيع سرا ال يطمع عميو أحد كتعمؽ سمـ التخفيضات في 

بالبدء في البيع بعرض ثمف أعمى بكثير عف الثمف  (الدالؿ)قاعة المزاد كيكمؼ محافظ البيع 
المحدد لمبيع الذم ال يجكز ألحد أخذ الحطب إال بناء عمى االلتزاـ بو كيبدأ المتنافسكف في 
التخفيض تبعا لمسمـ المحدد كمف أراد أخذ الخشب بالثمف الذم كصمت إليو المناقصة عميو 

كيككف ممتزما بيذا الثمف ما تكفرت فيو أحكاـ دفتر الشركط كيككف . 1أف ينطؽ بكممة آخذ
 يكما عمى المزاد بحيث يصبح البيع نيائيا إذ خبلؿ ىذه الفترة 30قبكلو نيائيا بعد مركر 

يجكز لو إبداء مبلحظة أك تحفظات كفي حالة ظيكر حالة سمبية بأف يككف الراسي عميو 
 4المزاد معسرا أك غير قادر عمى الدفع أك قامت بو أحد حاالت التنافي المذككرة في المادة  

                                                 
1
تضبط مصمحة الغابات السعر األساسي كسمـ التخفيض المكيفيف مع "...  عمى 89/170 مف المرسـك 8 نصت المادة  

أحد البيكع بالجممة أك بكحدة المنتكج كتعمقيا في قاعة المزاد، يحفظ السعر األساسي الذم يعمنو الدالؿ تباعا حسب سمـ 
...". المناقصة إلى أف ينطؽ شخص بكممة آخذ
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يسقط المزاد بقرار مف الكالي كيجرل مزاد جديد كفي حالة ما نطؽ أكثر مف شخص بكممة 
آخذ يككف رئيس مكتب المزاد مخير بيف إجراء القرعة بينيـ أك األمر بإعادة المزاد حسب 

الحاؿ، كفي حالة لـ يقترح أم سعر يساكم أك يفكؽ السعر المحدد لمبيع يعمف رئيس المكتب 
. بأمر منو إعبلف كقؼ المزاد كيرجأ لكقت كتاريخ الحؽ دكف إعبلف

جراءاتو أف تحدد مصمحة 7كالنكع الثاني مف المزاد حسب المادة   ىك البيع بالمزايدة كا 
الغابات كمحافظة الغابات السعر األساسي لمبيع كما تضع سمـ المزايدة كفؽ ما ذكرنا في 
المناقصة لكف بطريقة عكسية كبطريقة مكيفة مع نكع البيع ىؿ ىك بيع بالجممة أك بكحدة 

المنتكج كتعمؽ في قاعة المزاد ك المترشح الذم يعرض سعر أعمى يرسك عميو المزاد كيككف 
 يكما المكالية لممزايدة كبعدىا يككف التزامو نيائيا ما تكفرت فيو الشركط 30ممتزما مؤقتا لمدة 

 مف المرسـك 9المتبناة في دفتر الشركط ككاف قادرا عمى الكفاء بالتزامو كقد نظمت المادة 
تحدد مصمحة الغابات السعر األساسي كسمـ " البيع بالمزايدة فجاء فييا 89/170التنفيذم 

-لمبيع بالجممة أك البيع بكحدة المنتكج كتعمقيما في قاعة المزاد  [تبعا]المزايدة المذاف يكيفاف 
المترشح الذم يعرض سعر أعمى مف غيره ممتـز مؤقتا ثـ - يتـ البيع بالمزاد فكر ذلؾ مباشرة

".  مف ىذا المرسـك8نيائيا حسب الشركط المذككرة في المادة 
 فيككف كفؽ 7أما البيع بااللتزاـ المختـك كىك ثالث نكع مف المزاد تعرضو المادة 

يعبأ مف طرؼ المترشح كيكضع في غبلؼ  (نمكذج التزاـ)نمكذج تعده محافظة الغابات 
مختـك ثـ يرسؿ إلى العنكاف المحدد عف طريؽ البريد بكاسطة مسجؿ مضمكف  (ظرؼ)

الكصكؿ كقد يككف تسميـ الظرؼ في جمسة عبلنية كقد تختار اإلدارة إيداعو في صندكؽ 
مخصص لذلؾ كتعٌيف اإلدارة اليـك كالساعة لعقد جمسة فتح األظرفة كيككف في يـك عمؿ 
حيث يقرأ الرئيس بصكت عاؿ التزامات المترشحيف كعركضيـ المالية كيرسك المزاد عمى 
المترشح الذم تقدـ بأعمى عرض كيككف ممتزما مؤقتا ثـ نيائيا حسب ما ذكر في الحالتيف 

قبمو كتطبؽ عميو أحكاـ المزايدة كالمناقصة غير أنو ال يمكف إعادتو إذا لـ يتمخض عنو أية 
. نتيجة

كيككف مف مياـ مكتب المزاد أف يكقع جميع أعضائو عمى المحضر الذم يككف 
خاضعا إلجراءات التسجيؿ لدل مكتب التسجيؿ كالطابع بمديرية األمبلؾ الكطنية لمكالية 
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 كيشمؿ محضر المزاد عمى محرر تنفيذم يتضمف إلزاـ الراسي عميو المزاد بالدفع 1المعنية
ال اعمؿ إجراء المصادرة دكف المجكء لمقضاء إذ لممحضر قكة تنفيذية ذاتية . 2كا 

: رسك المزاد كآثاره- ج
بعد رسك المزاد كانتياء العممية بشكؿ قانكني تتكلد عف ذلؾ مجمكعة التزامات سكاء 

  .محافظة الغابات أك في ذمة الشخص الذم رسا عميو المزاد-في ذمة اإلدارة
: حقكؽ كالتزامات الشخص الراسي عميو المزاد- 1ج

 عمى مجمكعة التزامات يتعيف عمى الممتـز نيائيا 89/170نص المرسـك التنفيذم رقـ 
: بالمزاد أف يراعييا كيحترميا كأىميا

 يستكجب عمى المعني تقديـ ضماف 14 إذ حسب المادة :تقديـ الكفالة أك الضماف- 
أك كفالة ما يسمى بمأمكنية القدرة عمى الكفاء، كىك عبارة عف ضماف لذمة الشخص الراسي 

عميو المزاد تتأكد اإلدارة المعنية مف خبلؿ ىذا اإلجراء بجدية الشخص في عقد الصفقة 
كقدرتو عمى دفع تكاليفيا، كيككف ذلؾ إما بتقديـ ضامف يضمف تغطية المبمغ المراد تحصيمو 

 حيث يتعيد ىذا األخير 14مقابؿ جني الخشب كيككف الضامف عادة بنؾ حسب المادة 
بتغطية المبمغ عف الشخص المعني، كقد يعكض ىذا الضماف حسب نفس المادة بكفالة 

. مف مبمغ المزاد% 10يدفعيا المعني كيجب أف ال تقؿ عف نسبة 
اتخاذ  (البنؾ) عمى مف رسا عميو المزاد كضمنو 15أكجبت المادة : اتخاذ مكطف- 

مكطف ليما في مركز الدائرة التي تكجد فييا الغابة المراد قطع خشبيا كعند تعذر ذلؾ 
تفترض المادة أف يتـ تبميغ المعني بأم مراسمة في مقر كتابة الكالية المعنية التي تكجد فييا 

. األخشاب
 سجمنا سابقا أف محضر المزاد الذم يكقعو أعضاء :دفع حقكؽ الطابع كالتسجيؿ- 

 262 كما تضمنت ذلؾ المادة 11مكتب المزاد يسجؿ بمديرية التسجيؿ كالطابع حسب المادة 

                                                 
1
. 89/170 مف المرسـك 11 أنظر المادة  

2
. 11 الفقرة الثانية مف نفس المادة  
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 فزيادة عمى سعر 1 منيا عمى كجكب تسجيؿ المبيعات الغابية5مف قانكف التسجيؿ الفقرة 
الخشب يتعيف عمى المعني دفع حقكؽ التسجيؿ الخاصة بمحضر المزاد النيائي كيتسمـ 

 مف المرسـك التنفيذم المذككر كيعد 16مقابؿ ذلؾ كصؿ مثبت لمدفع، كىذا ما أكدتو المادة 
. 2ىذا مف قبيؿ االلتزامات العامة

 مف القانكف المدني الثمف ركف في 351 جعمت المادة :دفع ثمف الخشب المقطكع- 
البيع عقد يمتـز بمقتضاه البائع أف ينقؿ لممشترم ممكية شيء أك حقا "البيع إذ نصت عمى 

كألف اإلجراء مزايدة فاألمر متعمؽ بعقد إذعاف ككف الثمف محدد " ماليا آخر مقابؿ ثمف نقدم
 17مف طرؼ كاحد ىك البائع زيادة عمى مجمؿ الشركط التي يخضع ليا المشترم، فالمادة 

 تنص عمى كجكب أف يصب الراسي عميو المزاد المبمغ 89/170مف المرسـك التنفيذم 
المحدد نظير استغبللو لحطب الغابة في صندكؽ محافظ األمبلؾ العمكمية مقابؿ كصؿ 

.  المذككرة17كيككف دفع الثمف كفؽ النظاـ التالي حسب نص المادة 
دج أك يساكيو تعيف عمى المعني 10.000إذا كاف ثمف الخشب ال يتجاكز مبمغ - 

صب المبمغ كامبل دكف تقسيط خبلؿ العشريف يكما المكالية لتاريخ البيع كقبؿ أف  (المشترم)
. يستمـ رخصة االستغبلؿ

دج أك يساكيو جزء 50.000دج كيقؿ عف 10.000إذا كاف ثمف الخشب يزيد عف - 
المبمغ لصالح المشترم إلى قسميف تصب الدفعة األكلى خبلؿ العشريف يكما المكالية لتاريخ 

البيع كقبؿ استبلـ رخصة االستغبلؿ أما الدفعة الثانية فتصب كجكبا بعد مدة ثبلثة أشير مف 
. تاريخ صب الدفعة األكلى

دج فيجزأ إلى أربع دفعات متساكية 50.000أما حالة الخشب الذم يزيد ثمنو عف 
تصب الدفعة األكلى منو خبلؿ العشريف يكما المكالية لتاريخ البيع بالمزاد كقبؿ تسميـ رخصة 
االستغبلؿ كالدفعات األخرل تصب كؿ ثبلثة أشير ابتداء مف تاريخ آخر دفعة فكؿ ما مر 

عمى دفعة ما مدة ثبلثة أشير كجب عميو صب مبمغ الدفعة المكالية حتى نياية األربع 
                                                 

1
.  يتضمف قانكف التسجيؿ09/12/1976 المؤرخ في 76/105 مف قانكف التسجيؿ رقـ 262 أنظر المادة  

2
إف نفقات التسجيؿ كالطابع كرسـك اإلعبلف العقارم كالتكثيؽ كغيرىا تككف عمى " قانكف مدني عمى 393 نصت المادة  

". المشترم ما لـ تكف ىناؾ نصكص قانكنية تفضي بغير ذلؾ
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 مف المرسـك التنفيذم 2دفعات كأما في حالة البيع ألكثر مف سنة مالية حسب المادة 
 فيككف الدفع حسب ما يبينو جدكؿ الدفع الذم يكضع مع الشركط اإلدارية كالتقنية 89/170

. 1الخاصة
عادة ينصص عمى آجاؿ االستغبلؿ في دفتر الشركط : احتراـ أجؿ القطع كالتفريغ- 

ذا 2كيجب عمى الراسي عميو المزاد احتراـ ىذه المدد المتعمقة بالقطع كالتفريغ كالنقؿ  كغيرىا كا 
منعو سبب قاىر كظرؼ طارئ مف إنياء العممية في الزمف المحدد استكجب عمى المعني 

 مف المرسـك 21تقديـ طمب يتضمف تمديد المدة كالزيادة في األجؿ حيث تفرض عميو المادة 
 أف يقدـ ىذا الطمب لمحافظة الغابات المعنية قبؿ عشريف يكما عمى األقؿ مف 89/170

انتياء األجؿ المضركب لو سابقا كيتعيف عميو حسب نفس المادة أف يذكر في الطمب، سعة 
األخشاب التي تخمؼ استغبلليا أك كمية األخشاب المقطكعة كأنكاعيا الباقية عمى األرض 

كما يذكر أسباب التأخير في االستغبلؿ أك التفريغ كىك بمثابة تعميؿ لسبب التأخر كما يذكر 
 المذككرة آنفا ىذا الطمب 21األجؿ البلـز منحو لو حتى ينيي العممية، كقد أخضعت المادة 

إلجراءات التسجيؿ في مديرية التسجيؿ كالطابع عمى مستكل أمبلؾ الدكلة المختصة قبؿ 
. إرسالو لمحافظ الغابات لمنظر في طمبو

عمى مف رسا عميو : "أما في مجاؿ الشركط التقنية فقد جاء في المرسـك ما يمي
: المزاد

تعييف حارس لؤلخشاب اختياريا بحيث تككف ميمتو حراسة األخشاب المقطكعة - 
كيشترط أف ال يككف لو أم صمة قرابة بأحد الميندسيف أك أعكاف محافظة الغابات في الكالية 
كما يخضع تكظيؼ ىذا الحارس لمكافقة كاعتماد محافظ الغابات المعني كىذا ما دلت عميو 

يمكف لمشترم األخشاب المقطكعة أف "...  بنصيا عمى 89/170 مف المرسـك 28المادة
يجعؿ حارسا ليا ليست لو صمة قرابة بأم كاحد مف الميندسيف كأعكاف مصمحة الغابات في 

". الكالية، كيخضع تكظيفو العتماد رئيس مصمحة الغابات مقدما

                                                 
1
. 89/170 مف المرسـك ت 15 مف المادة 4 أنظر الفقرة  

2
 مف المرسـك ت أف ال يباشر عممية القطع إال بعد طمكع الشمس كأف ال يستمر فييا بعد الغركب 40 كما ألزمتو المادة  

". ال يمكف لممستغؿ أف يباشر أية عممية قطع لمخشب قبؿ طمكع الشمس كال بعد غركبيا"فنصت عمى 
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المسؤكلية عف المكاقع، كما يتحمؿ المشترم كبمجرد استبلمو رخصة االستغبلؿ 
المسؤكلية الكاممة عف كؿ ضرر قد يمحقو عمالو بالغابة عمى مسافة مائة متر حكؿ المكقع 

الذم يستغمو فيك مسؤكؿ عف سبلمة األماكف داخؿ الغابة التي يستغؿ بعض أخشابيا فيككف 
 متر سكاء 100مسئكؿ عف أم أذل قد يمحؽ بأشجار الغابة أك منتكجاتيا عمى مسافة 

كال تبرأ ذمتو مف ذلؾ إال إذا  (األجانب)ارتكب مف طرؼ عمالو أك حتى مف طرؼ الغير 
كتبعا لذلؾ . 1"تقدـ بتقرير لمحافظة الغابات خبلؿ الخمسة أياـ المكالية إلحداث الضرر

 مف مرسـك استغبلؿ الغابات كبيع حطبيا احتراـ كالمحافظة عمى األشجار 38أكجبت المادة 
المحيطة بمكاف االستغبلؿ كالمكسكمة بعبلمة خاصة تدؿ أنيا غير معنية بالقطع كحتى لك 

أسقطتيا الرياح أك كسرت فيجب عميو تقديميا لمميندسيف المعنييف كأعكانيـ التابعيف 
. لمحافظة الغابات

 مف المرسـك التنفيذم المذككر احتراـ الممرات 43المشترم كذلؾ تكجب عميو المادة 
خراج األشجار المقطكعة مف داخؿ الغابة بحيث تككف محافظة الغابات  المخصصة لسحب كا 

. 2قد ىيأتيا كحددت عرضيا الذم يجب أف يحتـر كال يزاد فيو
كما يجب عميو احتراـ بعض الشركط التقنية المحضة التي تضعيا اإلدارة إذ يتعيف 

سـ مف ارتفاع الشجرة مع المحافظة عمى أركمة 30عميو أف ال يتجاكز خط القطع مسافة 
 كىي الجزء المتصؿ بالتراب كالذم يحكم عركؽ الشجرة كذلؾ قصد مراقبتو الحقا 3الشجرة

مف طرؼ محافظة الغابات كقد يسمح بتجاكز ىذه المسافة لمقطع في حاالت منيا أف تككف 
 كال يمكنو أف يباشر عممية القطع إال بعد 4الشجرة خاكية مف الداخؿ أك يككف جكفيا نخرا

طمكع الشمس ألف ىذا يساعد في عممية المراقبة مف طرؼ أعكاف الغابات كما ال يمكنو أف 
 كما يحظر عميو أف يباشر عممية القطع 5يستمر في القطع لبعد غياب الشمس لمعمة نفسيا

في ظركؼ تتسـ بالرياح اليكجاء أك األمطار الغزيرة كذلؾ حتى ال يمحؽ ضررا بالعتاد القائـ 
                                                 

1
.  منو44 كالمادة 89/170 مف المرسـك 29 المادة  

2
.  نتعرض لذلؾ الحقا عند الحديث عف التزامات محافظة الغابات 

3
. 89/170 مف المرسـك التنفيذم 44 حسب المادة  

4
. 89/170 مف المرسـك التنفيذم 44 مف المادة 2 أنظر الفقرة  

5
.  مف المرسـك المذككر40 المادة  
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، كما يجب أف تككف 1كيمدد لو بعد ذلؾ في مدة االستغبلؿ بعدد األياـ التي تكقؼ فييا
إف  (أطرافيا)عممية القطع في اتجاه يعكس مسار الرياح كيبدأ في القطع مف حاشية الغابة 

أمكف ذلؾ كلـ تكف المساحة المراد استغبلليا داخؿ الغابة كفي حالة تشابكت األشجار 
 كتضررت ىذه األخيرة يجب 2المقطكعة مع أشجار احتياطية مكسكمة  بعبلمة عدـ القطع

. عميو إعبلـ الجيات المعنية كيقـك بما يمي بعد تقدير األضرار حضكريا
 إما تعكيض الشجر االحتياطي المدمر بأشجار تؤخذ مف األشجار المخصصة 
ما بدفع قيمة ىذه األشجار عمى سبيؿ التعكيض  كما 3لبلستغبلؿ كيختارىا ميندس الغابات كا 

يتعيف عميو إبقاء الطرؽ داخؿ الغابة مفتكحة حتى يسيؿ عممية التدخؿ في حالة الحريؽ كما 
يجب عميو إصبلح الطرؽ إف كاف قد أتمفيا كترميـ الجسكر كالمعابر كالخنادؽ كعبلمات 

 تكديس الحطب المقطكع 49الحدكد الفاصمة إف كاف قد أتمفيا كذلؾ كما تحـر عميو المادة 
سناده إلى أشجار كاقفة مكسكمة بعدـ القطع كأما المادة   فيي تحظر عميو 52داخؿ الغابة كا 

أف يمكف الحيكانات في حالة استعماليا لحمؿ الحطب مف الرعي داخؿ الغابة كفي األخير 
 أكتكبر 31 جكاف إلى 01 إشعاؿ النار داخؿ الغابة ابتداء مف 54تحـر كتحظر عميو المادة 

 المتعمؽ بالكقاية مف 87/44 متر طبقا لممرسـك 200كال في محيطيا عمى مسافة مئتي 
. الحرائؽ

: حقكؽ الممتـز بالمزاد نيائيا- 2ج
 لممشترم حطب الغابات الكطنية الذم رسا عميو 89/470منح المرسـك التنفيذم 

: المزاد حقكقا يمكف أف نجمؿ بعضيا فيما يمي
لممعني حرية استغبلؿ األشجار المكسكمة لمقطع بأم طريقة شاء حتى  كىي ال تزاؿ 
كاقفة فإف شاء قطعيا كقاـ بتشذيبيا أك بعصفيا أك قطعيا إلى أجزاء كال تتدخؿ اإلدارة في 

سـ ابتداء مف 30ذلؾ بشرط أف يبقي أرمة الشجرة عمى حاليا كأف ال يتجاكز مسافة القطع 
لممستغؿ حرية نجر أشجار " مف المرسـك بنصيا عمى 45األراضي كىذا ما عنتو المادة 
                                                 

1
. 41 المادة  

2
. 37 إلى 32 أنظر المكاد  

3
. 89/170 مف المرسـك التنفيذم 44 حسب المادة  
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أـ مقطكعة قطع  (تقطيع، تشذيب، عصؼ)مقطكعة سكاء أكانت قائمة عمى ساقيا 
". (تجزئة)

 مف المرسـك التنفيذم المعني أنو يحؽ لممعني 47تنص المادة : اتخاذ مستكدع- 
أف يييئ مستكدع أك عدة مستكدعات بغرض تخزيف  (المشترم الذم رسا عميو المزاد)

الخشب كحمايتو إلى حيف قدـك كسائؿ النقؿ لنقمو لكف المادة تمنع أف تتخذ ىذه المستكدعات 
كرشات لنجر أك تقطيع الخشب بؿ يكتفي فقط أف يجعميا لمتخزيف كالحفظ فقط كما تمنع 

نفس المادة أف يخزف بيذه المستكدعات داخؿ الغابات أك بالقرب منيا أم أشياء أخرل غير 
متأتية مف الغابة فبل يجكز لو مثبل أف يتخذىا مأرب لمعربات أك تخزيف منتكجات أخرل غير 
خشب الغابة كما يحؽ لو أف تسممو محافظة الغابات رخصة تسمح لو بنقؿ الخشب خارج 
الغابة تسمى رخصة التجكاؿ يستظير بيا عند الحاجة كمما طمب ذلؾ األعكاف المكمفكف 

. 84/12 مف القانكف 62بشرطة الغابات أك حتى دكريات الشرط العادية طبقا لممادة 
 مف المرسـك المذككر لممستغؿ أف يقـك 54تبيح كذلؾ المادة : صناعة الفحـ- 

بصناعة الفحـ في مكاف االستغبلؿ إذ قد يعمد بعض المستغميف إلى صناعة الفحـ مف 
أخشاب األشجار المقطكعة ما لـ ينص عمى خبلؼ ذلؾ في دفتر الشركط إال أف المادة 
. تمنعو مف ذلؾ كمف إشعاؿ النار عمكما خبلؿ المدة الكاقعة بيف أكؿ جكاف كأكؿ نكفمبر

كما يحؽ أف يتسمـ رخصة االستغبلؿ كالدخكؿ مف طرؼ إدارة الغابات إذ أنو حسب 
 مف المرسـك ال يمكنو التصرؼ في المنتكج إال بعد الحصكؿ عمى رخصة 19المادة 

االستغبلؿ كطبعا ال تسمـ لو ىذه الرخصة إال بعد استظياره شيادة تثبت أف ذمتو بريئة فيما 
يخص دفع أقساط المبالغ كتسمـ لو مف محافظ األمبلؾ العمكمية ككذلؾ استظيار كصؿ 

 مف دفتر الشركط كذلؾ يستظير 15يثبت دفع مصاريؼ الطابع كالتسجيؿ طبقا لممادة 
ذ كاف البيع ممتد عمى  كجكبا الشيادة التي تثبت إيداع الضماف أك الكفالة التي تعكضو كا 

عدة عمميات لعدة سنكات لقطع الخشب فإف الرخصة تسمـ كالتالي في عممية القطع األكلى 
نسمـ ىذه الشيادات حسب الشركط المذككرة آنفا كفي باقي عممية القطع المكالية تسمـ بناء 
ذ ثبت بعد  عمى تقديـ شيادة محافظ األمبلؾ العمكمية المثبتة لدفع األقساط المستحقة كا 

المزاد أف الشخص الذم رسا عميو المزاد محظكر عميو دخكؿ المزاد كفؽ ما يقرره القانكف 
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 ألغي المزاد بعد تنبيو المعني كيعاد البيع 89/170عمكما أك كفؽ ما نص عميو المرسـك 
بالمزاد كذلؾ إذ تأخر الدفع حسب اآلجاؿ في حاالت البيع المؤجؿ كذلؾ يمغي المزاد كيعاد 
إذا ثبت التصريح غير الصحيح أك تـ تقديـ عقكد مزكرة كما يمغي المزاد كذلؾ في حالة كفاة 

كماؿ الصفقة أك إذ أفمس المشترم بالمزاد  المشترم بالمزاد الذم رفض كرثتو اكتتاب كا 
كأعمنت التفميسة كالتسكية القضائية كلـ يرخص باستمرار إجراءات الصفقة أك إذا أعمف 

العجز المالي، أك إذا أثبت التعامؿ الثانكم دكف إذف كصكرتو أف يبيع المشترم لممزاد مكانو 
لشخص آخر يستغؿ بدال عنو الخشب دكف إعبلـ اإلدارة فيقع إلغاء الصفقة كفؽ الشركط 

.  في فقرتيا الثانية22المذككرة في المادة 
كمجمؿ حقكؽ المشترم الذم رسا عميو المزاد أف تمكنو محافظة الغابات مف الجزء 

الغابي المعيف في دفتر الشركط المعد الستغبلؿ أشجاره كجنييا فبل يحكؿ بيف كبيف محؿ ما 
التزمت بو  اإلدارة لكف بالشركط التي حددت كالتي أتينا عمى بعضيا،  

: (محافظة الغابات)حقكؽ كالتزامات اإلدارة - 3ج
بما أف محافظة الغابات ىي الطرؼ الثاني في ىذا التعاقد كرغـ أنو كما سبؽ بيانو 

 رتب بعض االلتزامات في ذمة اإلدارة كما منحيا 89/170يعد عقد إذعاف إلى أف المرسـك 
  :بعض الحقكؽ كىذا ما نستعرضو اآلف

:  التزامات إدارة الغابات المتكلدة عف عقد البيع بالمزايدة- 
أكؿ التزاـ يقع عمى عاتؽ محافظة الغابات ىك إعداد دفتر شركط يحكم الشركط 
القانكنية كالتقنية التي يمتـز بيا كؿ مف المشترم بالمزاد كاإلدارة كذلؾ كفؽ ما نصت عميو 

.  الفقرة الثامنة منيا5 ككذلؾ المادة 89/170المادة األكلى مف المرسـك 
كما يمزميا المرسـك المذككر بكضع مخطط لعممية االستغبلؿ كذلؾ بكسـ األشجار 
المعدة لمقطع كاألشجار التي يجب المحافظة عمييا حيث يدخؿ في التزامات اإلدارة المادية 

: ما يمي
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 تككف بعبلمات محيطة بالمكاف 32تعييف حدكد األخشاب المراد قطعيا كحسب المادة 
المراد استغبللو كقد تككف ىذه العبلمات مسالؾ داخؿ الغابة أك خنادؽ أك حتى سبؿ تفريغ 
. كقد يجعؿ حسب المادة مف بعض الشجيرات المتميزة عبلمات كحدكد لمنطقة االستغبلؿ

 كيككف الكسـ 33 كسـ كامؿ األشجار المراد قطعيا شجرة شجرة حسب المادة -
 متر مف األرض 1.30بعبلمات تكضع في جذع الشجرة المعدة لمقطع كيككف عمى ارتفاع 

كما تكضع عبلمات في المكقع السفمي مف الشجرة في األركمة قصد مراقبتيا الحقا حسب 
.  التي تمنع قمع األركمة35المادة 

كما تكسـ محافظة الغابات كامؿ األشجار المحاطة بمكاف االستغبلؿ كالتي ينبغي 
 عممية الكسـ إلى كسـ لمتسميـ كىك 34عمى المستفيد المحافظة عمييا حيث قسمت المادة 

الذم يكضع عمى األشجار المراد قطعيا ككسـ آخر ىك كسـ لمتخصيص كيكضع عمى 
بقائيا قائمة كقد ذكرت المادة   أنو يكضع في أسفؿ الشجرة 36األشجار المراد االحتفاظ بيا كا 

 38كينبغي أف ال تزاؿ ىذه العبلمات بأم حاؿ ألنيا عبلمة مراقبة الحقا كأكجبت المادة 
. عمى المستغؿ كجكب الحفاظ عمى األشجار المكسكمة لبلحتياط

 مف التزامات اإلدارة كذلؾ أف تقـك بكضع كتحديد ممرات إخراج األخشاب مف -
 كتككف ىذه الممرات بعرض معيف 2 في فقرتيا 43الغابات كىك ما نصت عميو المادة 

كالغرض منيا استعمالو كممر إلخراج األشجار المقطكعة مف كسط الغابة إذ كاف محؿ 
. االستغبلؿ بداخميا كيجب عمى المعني احتراـ عرض كمساحة ىذه الممرات

 مراقبة عممية نقؿ األخشاب مف 48كيتعيف عمى محافظة الغابات حسب المادة - 
مكانيا إلى خارج الغابة كيجب حسب نفس المادة أف ال تتـ ىذه العممية إال نيارا كبعد تسميـ 

. رخصة التجكاؿ
 القياـ بعممية التثبت مف األشجار المقطكعة كالتي عينت مسبقا 56 كتمزميا المادة -

 53بالكيفية المذككرة كذلؾ بمراقبة األركمة الباقية مثبتة في األرض حيث تمنع المادة 
اقتبلعيا إال بناء عمى رخصة كتابية مف إدارة الغابات كفؽ شركط محددة كيتعيف عمى 
اإلدارة القياـ بيذه العممية في مدة ال تتجاكز الثبلثة أشير مف تاريخ إشعارىا مف طرؼ 
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المستفيد بأنو أنيى األشغاؿ كبمركر ىذه المدة دكف القياـ بالمعاينة كالمراقبة يسقط حؽ 
 56 مف المادة 3اإلدارة بعد ذلؾ، كيعد المستفيد مبرأ مف أم التزاـ كىذا ما دلت عميو الفقرة 

إذ لـ تقـ إدارة الغابة بعممية فحص األشجار المقطكعة في اآلجاؿ المحددة "... بنصيا عمى 
كلـ تقدـ أية منازعة إثر محضر الفحص فإف المستفيد مف قطع األشجار يعد مبرأ مف 

". التزاماتو
 فتنص عمى أف ذمة المشترم تبرأ بقرار يتخذه الكالي المختص بناء 57أما المادة 

. عمى محضر الفحص الذم تقدمو محافظة الغابات
: حقكؽ إدارة محافظة الغابات- 4ج 

بعد أف تككف محافظة الغابات قد مكنت جميع مف يرغب في المشاركة في المزاد مف 
 كتككف قد 87/170 في المرسـك التنفيذم 5 ك4مبدأ المنافسة الحرة كفؽ ما دلت عميو المادة 

حققت بينيـ المساكاة كذلؾ باإلعبلف الذم يصؿ الجميع كالعدؿ في دراسة عركضيـ 
: كممفاتيـ كبعد إبراـ العقد يتكلد ليذه األخيرة بعض الحقكؽ أىميا

 تحديد مكاف 7حؽ المراقبة أثناء جميع مراحؿ عممية االستغبلؿ إذ تخكليا المادة 
 يكما مف تاريخ اإلجراء كما تمنح نفس 20المزاد كيكمو كساعتو التي يجرل فييا كذلؾ قبؿ 

المادة حؽ تحديد السعر الذم يباع بو الخشب كما يحؽ ليا تحديد نكع المزاد حسب نفس 
المادة إف كاف مناقصة أك مزايدة أك تعيد مختـك كما يككف مف حؽ محافظة الغابات كضع 

. السمـ المتعمؽ بالتخفيض في المناقصة كسمـ المزايدة في المزايدة
 عمى ما يسمى بحؽ االستبقاء إذ بمكجبو يحؽ إلدارة الغابات حبس 18كتنص المادة 

إذا تأخر المشترم في دفع ثمف : كذلؾ في حالتيف ىما (الخشب المقطكع)كاستبقاء المنتكج 
األخشاب المقطكعة كفؽ االتفاؽ المبـر كالحالة الثانية إذا أخذ المشترم خشب أكثر مف قيمة 

. األقساط المستحقة الدفع فيحؽ لئلدارة حبس كاستبقاء ما زاد عف القيمة المدفكعة
 مف حؽ اإلدارة إعادة المزاد بعد إلغاء األكؿ في الحاالت 23كما تجعؿ المادة 

: التالية
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إذا ثبت أف الشخص الذم رسا عميو المزاد ال يحؽ لو أصبل دخكؿ المزاد نظرا - 
إذا ثبت تعاممو - إذا أخر الدفع في حاالت البيع المؤجؿ - النعداـ أىميتو أك لعجزه المالي 

إذا ثبت في حقو تزكير كتصريح غير - مف الباطف مع طرؼ ثالث دكف إذف مف اإلدارة 
. صحيح

كما يحؽ ليا قبكؿ أك رفض الشخص الذم يعينو المستفيد لحراسة الخشب حسب 
 حؽ في إلغاء بعض صفقات البيع ألسباب 89/170، كما يجعؿ ليا المرسـك 28المادة 

حجاـ ذكك حقكقو عف إكماؿ الصفقة كاالكتتاب أك إفبلس 22ذكرتيا المادة   ككفاة المستفيد كا 
. المعني

: البيع بالتراضي- 2
 عمى إمكانية لجكء محافظة الغابات 89/170 مف المرسـك التنفيذم 03نصت المادة 

 التي نصت عمى الحاالت التي إذا تكافرت جاز 27إلى البيع بالتراضي رغـ أف المادة 
. لئلدارة المجكء إلى البيع بالتراضي جعمت مف البيع بالمزاد قاعدة كأصؿ في ىذه العممية

كحسب ىذه المادة يجكز إلدارة الغابات المجكء إلى ىذا النكع مف البيكع في الحاالت 
حاالت مطمكبة لمصفقة المبنية عمى التراضي، " ما يمي 27إذ جاء في نص المادة : التالية

يجب أف يبقى البيع بالمزاد قاعدة التنازؿ عف األخشاب المقطكعة كال يعمؿ بالصفقة المبنية 
: عمى التراضي إال حسب الشركط المحددة اآلتية

بعد عدة محاكالت إلجراء مزادات غير مجدية يحصؿ فييا الخشب المقطكع عمى - 1
. عركض غير مقبكلة

. في الحاالت االستعجالية الحتمية التي يتسبب فييا خطر يكشؾ أف يحدث دمارا- 2
في حالة القياـ باستغبلالت عرضية غير متكقعة لؤلخشاب اآلخذة في التمؼ أك - 3

السقكط كاألخشاب المحركقة كاألخشاب المصادرة بسبب ارتكاب جنحة كقطع أشجار لشؽ 
 (البريد)ممرات أك خنادؽ كاقية مف النار كتسميـ أعمدة أك عصي لممصالح العمكمية 

". كالمستغميف الفبلحييف
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 يباح فييا إلدارة الغابات االستعاضة عف المزاد بالبيع أكؿ حالةكحسب المادة تككف 
المبني عمى التراضي أف تقـك ىذه األخيرة بعدة محاكالت لمبيع بالمزاد لكف دكف جدكل كقد 

 التي جاء فييا 10الفقرة الرابعة مف المادة /:  عدة حاالت منيا89/170ذكرت مكاد المرسـك 
إذا لـ يقترح أم سعر يفكؽ السعر األدنى لممزاد أك يساكيو فإف رئيس المكتب يأمر بإعبلف ":

" . كقؼ المزاد مع إمكانية إجراء مزاد جديد عف طريؽ االلتزاـ المختـك يحدد مكعده في الحاؿ
فالمادة تتحدث عف البيع بااللتزاـ المختـك كىك أحد أنكاع المزاد كفي حالة لـ تقدـ 

عركض المترشحيف سعرا مناسبا سكاء يساكم أك يفكؽ الثمف المحدد فإف رئيس مكتب المزاد 
يأمر بكقؼ المزاد لعدـ جدكاه كقد تتكرر العممية عدة مرات فإف كانت في كؿ مرة غير 

مجدية جاز إلدارة الغابات إعبلف عدـ الجدكل ك المجكء لمبيع بالتراضي كذلؾ نص عمى 
. 23 الفقرة الخامسة كالمادة 8حاالت مماثمة نص المادة 

 التي نصت عمى أف إدارة 24كتككف إجراءات البيع بالتراضي كفؽ ما تضمنتو المادة 
الغابات تختار مشترم معيف قد يككف سبؽ ليا التعامؿ معو فتقرر منحو الصفقة إذا كانت 
العممية األصؿ كىي المنافسة لـ تجدم كالمبلحظ أف المادة ذكرت كجكب أف تككف عدد 
مرات إقامة المزاد متعددة لكف لـ تحدد عدد معيف مما يفتح معو التأكيؿ فعدـ التحديد قد 

يعطي إلدارة الغابات الحؽ في المجكء لمبيع بالتراضي بعد المحاكلة الثانية أك الثالثة السيما 
 في فقرتيا الخامسة تنص عمى أف إعادة المزاد يككف دكف إعبلف كيستتبع ىذا قمة 8كالمادة 

المتنافسيف الذيف يدخمكف المزاد كقد تككف العممية بتكاطؤ مف طرؼ المكظفيف بإدارة الغابات 
. الذيف قد يعممكا عمى أف يسار إلى البيع بالتراضي لصالح شخص معيف محاباة لو

 التي تخكؿ إلدارة الغابات حؽ المجكء لمبيع بالتراضي ىي حاالت الحالة الثانية
كلفظة االستعجاؿ الحتمي . االستعجاؿ الحتمية التي يتسبب فييا خطر يكشؾ أف يحدث دمارا

كخطر مدمر يستشؼ منيا كقكع قكة قاىرة يستحيؿ دفعيا مثؿ انزالؽ لمتربة يككف شديد 
كمدمر يتيدد الغابة كال مناص منو أك ثكراف بركاف تجاكره الغابة كىك عمى كشؾ أف يمفظ 

حممو فتغمر كؿ الغابة مدمرة ليا في مثؿ ىذه الحاالت يجكز القانكف إلدارة الغابات المجكء 
إلى كسيمة البيع بالتراضي استنادا عمى الظرؼ الذم بيعت فيو األخشاب ىذا الظرؼ المتسـ 
بالسرعة كعدـ التحكـ فيو فيككف مف دكاعي المكقؼ كالحاؿ ىذه سرعة المجكء إلى أحد ممف 
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تتعامؿ معيـ إدارة الغابات كبيعو عمى عجؿ أخشاب الغابة المشرفة عمى اليبلؾ أك حتى 
. بيع جزء منيا في حالة لـ تكف كؿ الغابة ميددة بؿ جزء منيا فقط

 نصت المادة عمى حاالت القياـ بتحسيف الغابة المقرر في مخطط الحالة الثالثةفي 
 كقد جعمت المادة 1التييئة كقد سبؽ الحديث عف ىذا المخطط ككيفية إعداده كأىدافو كغايتو

 منو سبب يخكؿ إدارة الغابات حؽ المجكء إلى البيع بالتراضي كالخركج عف القاعدة فإف 27
كانت محافظة الغابات بصدد تنفيذ مخطط تييئة كقد نص ىذا األخير عمى كجكب قطع 

بعض األشجار مف الغابة بدافع التحسيف كالتنظيـ ففي مثؿ ىذه الحاؿ جكز القانكف إلدارة 
الغابة كما سبؽ ذكره كسر القاعدة كالمجكء إلى البيع بالتراضي نظرا لخصكصية العممية 

. كسرعتيا إذ األمر ال يتطمب سعة كقت إلجراء المزايدة
حالة القياـ أما الفقرة الرابعة فتعرض كسبب يبيح المجكء لمبيع بالتراضي كىك 

 غير متكقع كقد بينت صكره ، منيا األخشاب اآلخذة في التمؼ كالسقكط باستغبلؿ عرضي
فحتى تستفيد منيا محافظة الغابات قبؿ أف تتمؼ جكز ليا القانكف بيعيا بالتراضي كتستند 

السبب األكؿ أف األمر يتطمب سرعة التصرؼ ككف األخشاب آخذة : ىذه الحالة عمى سببيف
ذا تركت قد يعميا كميا التمؼ فتبادر إدارة الغابات ببيع الجزء الذم لـ يصب بعد  في التمؼ كا 
كاألمر ال يتطمب مزايدة ككف نكعية الخشب قد تككف غير مرغكب فييا لك أجرت مزاد فحتى 
تتـ العممية بسرعة كحتى تككف اإلدارة جدية في سمككيا يككف األمر متعمؽ بخشب متيدد 
كقد يككف بعضو مصاب فالبيع بيع غرر ألجؿ ذلؾ إذا تكفرت ىذه الحالة جاز إلدارة 

. كالمجكء إلى البيع بالتراضي  (المزاد)الغابات مخالفة القاعدة 
األخشاب اآلخذة في التمؼ : كقد عرضت الفقرة الرابعة عدة حاالت ليذه الصكرة منيا

كالسقكط، األخشاب المحركقة كاألخشاب المصادرة بعد ثبكت جنحة التعدم عمى الغابات 
التي يضبط فييا المعتدم بقطع الخشب فتصادر ىذه األخشاب كتباع بيذه الكيفية كذلؾ لك 
اضطرت محافظة الغابات لشؽ طرؽ داخؿ الغابة ككاف األمر ال يتـ إال بقطع أشجار فتباع 
ىذه األشجار المقطكعة كفؽ ىذه الحالة كفي آخر الفقرة ذكرت المادة أحد الذيف قد تتعامؿ 

الذم قد  (مصالح البريد)معيـ إدارة الغابات بالتراضي كىك المصالح العمكمية ممثمة في 
                                                 

1
.   مف ىذه المذكرة159 أنظر الصفحة  
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يحتاجكف األخشاب المقطكعة في تكصيؿ خيكط الياتؼ كغيرىا كما ذكرت المادة المستغميف 
الفبلحييف كال تخفى حاجتيـ لؤلخشاب إلقامة منشآت فبلحية كذلؾ قد يدخؿ ضمف 

المحتاجيف ألخشاب الغابة المقطكعة بيذه الكيفية، قطاع البناء فحاجتو كبيرة مف أعمدة 
. األشجار المتخذة أكتاد إلقامة طكابؽ العمارات في مرحمة اإلنشاء كالبناء

 بينت كيفية البيع بالتراضي كشركطو إذ تمتـز اإلدارة بتبميغ 25كنشير أف المادة 
بمحرر تبيف فيو كمية الخشب المراد قطعو كنكعو كسعره  (المشترم بالتراضي)المعني 

التقديرم كما تسممو دفتر شركط فإذا قبؿ بالشركط كتـ االتفاؽ عمى السعر يتعيف عميو أف 
يككف قبكلو كتابيا كيخضع إلجراءات التسجيؿ في مكتب التسجيؿ كالطابع ثـ يرسؿ ىذا 

. 1القبكؿ إلى محافظة الغابات المعنية
 بعدىا الشركط اإلدارية كالتقنية الخاصة بالبيع بالتراضي كال 26كما تذكر المادة 

  .تختمؼ عف الشركط التقنية في البيع بالمزاد
: 01/87 االستغالؿ ضمف المرسـك التنفيذم رقـ .ثانيا

 يحدد شركط 05/04/2001 المؤرخ في 01/87لـ يتناكؿ المرسـك التنفيذم رقـ 
84/12 مف القانكف 35ككيفيات الترخيص باالستغبلؿ في إطار أحكاـ المادة 

 سكل نكع 2
 مادة 19كاحد مف االستغبلؿ كسماه االستصبلح فالمتمعف في مكاد ىذا المرسـك البالغة 

جراءاتو ككيفياتو كشركطو كقيكده حيث  يجده ينظـ االستصبلح فقط بذكر تعريفو كصكره كا 
يقصد باالستصبلح في مفيـك ىذا المرسـك كؿ "عرفت المادة الثانية منو االستصبلح بالتالي 

عمؿ استثمارم ييدؼ إلى جعؿ أراضي األمبلؾ الغابية الكطنية منتجة كتثمينيا عف طريؽ 
إنشاء مشتبلت - غرس األشجار المثمرة كاألعبلؼ كاألشجار الغابية : - األعماؿ اآلتية

التربية الصغيرة - حشد المياه - مختصة السيما في إنتاج الشتبلت المثمرة كالعمفية كالغابية 
تصحيح - ككؿ تربية صيدية أخرل  (تربية النحؿ، تربية الدكاجف، تربية األرانب)لمحيكانات 

                                                 
1
تبمغ كمية الخشب المراد قطعو كنكعو كسعره التقديرم كدفتر الشركط " عمى 89/170 مف المرسـك 25 نصت المادة  

يخضع تصريح المكافقة لتأشيرة الطابع ثـ يرسؿ . لممترشح المشترم الذم يجب إذا قبميا أف يكافؽ عمى شركط البيع كتابيا
". إلى مصمحة الغابات التي تتخذه كثيقة مف كثائؽ الصفقة

2
. 2001 أفريؿ 8 بتاريخ 20 أنظر الجريدة الرسمية رقـ  
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 طرؽ الكصكؿ إلى –السيكؿ ككؿ األعماؿ األخرل المتصمة بحماية التربة كالنيكض  بيا 
...". المساحات
: نطاؽ االستثمار االستصالحي- 1

ربطت المادة الثانية المذككرة آنفا االستصبلح في مفيـك ىذا المرسـك باالستثمار فكؿ 
عمؿ استثمارم يدخؿ في الصكر التي عرضتيا المادة بعد ذلؾ يعد استصبلح، كذكرت 

نشاء المشتبلت  غرس األشجار المثمرة كاألعبلؼ ككذلؾ غرس األشجار الغابية كا 
المتخصصة في إنتاج الفسائؿ المثمرة أك الفسائؿ العمفية المكجية لتغذية الحيكاف كحشد 

،  Foule de l’eauالمياه كىك عممية تجميع مياه السيكؿ داخؿ الغابة بحيث تشكؿ تجمع مائي
ككذلؾ تربية الحيكانات لغرض الصيد كاألرانب كالغزالف كأنكاع الطيكر القابمة لمصيد كما 
أدرجت المادة في مسمى االستثمار تصحيح السيكؿ التي تسببيا األمطار بحيث يغير 

مسارىا بكيفية ال تحدث ضررا بتربة الغابة أك بأشجارىا كىذا فيو إصبلح لمغابة كنيكض 
بتربتيا، كما أدرجت ضمف االستثمار كذلؾ شؽ طرؽ المكاصبلت المكصمة لممساحات 

الميمة داخؿ الغابة مثؿ المساحات المخصصة لبلستغبلؿ أك المخصصة لبلستجماـ ككذلؾ 
. (النحؿ كالدكاجف)نشاط تربية 

كنعكد لمناقشة المشرع في تعريفو لبلستصبلح كنمط كحيد لبلستغبلؿ حسب المرسـك 
 فإذا كاف مف المعركؼ أف االستصبلح ىك عممية تقكيـ لشيء فاسد أك تالؼ إذ ال 01/87

يككف اإلصبلح إال لما فسد أك أتمؼ فنقكؿ إصبلح األرض أم تقكيميا كبدؿ الجيد في 
جعميا ناشطة فيما ىيئت لو فإذا كانت أرض زراعية فإف إصبلحيا ىك تكييفيا كتييئتيا 
بحيث تصبح منتجة لمثمار كفي الفقو اإلسبلمي استصبلح األراضي يككف برفع عكائؽ 

كما أف . 1الزراعة مف أحجار كأعشاب ضارة كاستخراج الماء كتكفير التربة الصالحة لمزراعة
 كىك اصطبلحا استخداـ األمكاؿ 2االستثمار مف لفظة أثمر يثمر ام زاد كنما كأثمر مالو كثر

في اإلنتاج أك ىك تكظيؼ طكيؿ األجؿ  يتمثؿ في إنفاؽ فكرم لمماؿ مف أجؿ الحصكؿ 

                                                 
1
. 550مرجع سابؽ، المجمد الخامس، ص:  كىبة الزحيمي 

2
. 92 ص4لساف العرب مرجع سابؽ ج:  ابف منظكر 
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 مف األمر 2 كقد عرفتو المادة 1عمى إيرادات مكزعة عمى عدة سنكات تفكؽ المبالغ المنفقة
01/03رقـ 

يقصد باالستثمار في مفيـك ىذا األمر ما يأتي  " بػ2
اقتناء أصكؿ تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أك تكسيع قدرات اإلنتاج - 1

. أك إعادة التأىيؿ أك إعادة الييكمة
. المساىمة في رأسماؿ مؤسسة في شكؿ مساىمات نقدية عينية- 2
". استعادة النشاطات في إطار خكصصة جزئية أك كمية- 3

 تحت مسمى إعادة التأىيؿ 3كينطبؽ عمى مكضكعنا الفقرة األكلى مف ىذه المادة
 يكجو كؿ نشاط استثمارم إلى عممية تأىيؿ الغابات 01/87حيث أف المرسـك التنفيذم 

ييدؼ إلى جعؿ أراضي األمبلؾ "... فالمادة الثانية منو ذكرت أف ىدؼ االستثمار ىك 
. كذكرت مجمكعة أعماؿ تيدؼ كميا إلى تأىيؿ الغابة..." الغابية الكطنية منتجة كتثمينيا

كمجمؿ القكؿ أف المشرع حصر االستثمار في عممية االستصبلح فقط في مكاد 
 .01/87المرسـك التنفيذم 

: إجراءاتو كشركطو- 2
تضمف المرسـك التنفيذم مجمكعة إجراءات يتـ بيا تجسيد عممية االستصبلح الغابي 
في إطار االستثمار كفؽ صكر أثبتناىا في نطاؽ االستثمار كما يحدد المرسـك شركط البد 

: فاإلجراءات تكمف في. مف تكافرىا حتى تنطبع العممية بصبغة مقبكلة قانكنا

                                                 
1
. 91، ص2010إدارة أمكاؿ الكقؼ كسبؿ استثمارىا، دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر، :  عبد الرزاؽ بكضياؼ 

2
. (معدؿ كمتمـ) يتعمؽ بتطكير االستثمار 2001 أكت 20 مؤرخ في 01/03 األمر رقـ  

3
 المبلحظ أف المشرع عدد أنكاع االستثمار فقد يككف بالمساىمة في رأسماؿ مؤسسة بمبالغ نقدية كقد يككف استعادة  

كالفكرة أف االستثمار ميما كاف نكعو يعد كسيمة لمحصكؿ ... نشاطات كقد يككف اقتناء أصكؿ المؤسسات أك شركات ما
االستثمار اإلسبلمي في العصر الراىف، مجمة منار اإلسبلـ، : محمكد أبك السعكد: أنظر في ىذا الباب. عمى الربح
. 91، ص1981الككيت، 
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حجز كاقتطاع مساحات معينة تابعة لؤلمبلؾ الغابية الكطنية قصد تخصيصيا 
 كتككف ىذه العممية مبنية عمى قكاعد كمقاييس تقنية كاقتصادية في نفس الكقت 1لبلستصبلح

دكف إىماؿ االعتبارات البيئية، فالجانب التقني تراعى فيو أف تككف المساحات المخصصة 
لبلستصبلح قابمة ليذا النشاط كتتميز بصبلحيتيا لمنشاط المختار ليا فغرس األشجار المثمرة 

مثبل يجب عمى الميندسيف التقنييف المختصيف في ىذا المجاؿ مراعاة مبلئمة التربة لمثؿ 
ىذا النشاط تبعا لنكع األشجار حمضية أك زيتكف أك غيرىا إذ أف حسف اختيار أنكاع 

األشجار المبلئمة لمكقع التشجير مف أىـ عكامؿ نجاح برنامج االستصبلح كيككف ذلؾ 
بمراعاة قدرة األنكاع الشجرية المعنية بالغرس عمى النمك في الظركؼ المناخية مف درجة 

. 2حرارة كرطكبة أك جفاؼ أك ممكحة كتحمؿ الرياح كغيرىا
أما المقاييس االقتصادية فبل يخفى أف الغابة مكردا ىاما لممكاد األكلية المستخدمة في 
الصناعة مثؿ األخشاب كعجيف الكرؽ كالفميف كالمطاط كحشائش كنباتات الصناعة الدكائية 

ألجؿ ذلؾ يراعى في عممية منح االستثمار االستصبلحي أف يككف زيادة في االقتصاد 
الكطني بحيث يككف لبلستصبلح فائدة اقتصادية مف خبلؿ تكفير فرص العمؿ كتزكيد 
السكؽ بالسمع مثؿ الخشب لمصناعة كخشب الكقكد كالحرير الصناعي، كعمؼ الحيكاف 

كالثمار البرية كالرحيؽ كالعقاقير الطبية كالصمكغ كالقطراف كمكاد الدباغة كجمكد الحيكانات 
كلحـك الطرائد المصطادة كاألرانب كالطيكر إضافة إلى النشاطات المترتبة عف الحركة 

. 3السياحية لمكاقع الغابات

                                                 
1
 شرطا أف ال تككف ىذه المساحات المخصصة لبلستصبلح مجردة مف 01/87 مف المرسـك التنفيذم 16أدرجت المادة -  

غطائيا النباتي نتيجة استصبلح غير قانكني أك نتيجة حريؽ كما يحظر عمى مف ثبت في حقو أنو تسبب بحريؽ لمغابات 
. 16أنظر المادة . أف يستفيد مف مثؿ ىذه الرخص

عادة التشجير، مجمة العمـك كالتقنية، العدد : إبراىيـ محمد عارؼ- 2 ، العربية السعكدية، 1991، لسنة 51التشجير كا 
  .25ص
، العربية السعكدية، 2000، لسنة 52األىمية االقتصادية لمغابات، مجمة العمـك كالتقنية، العدد :  محمد نبيؿ شمبي ك

. 14ص
3
 مرجع سابؽ,الغابة كمالية الجماعات المحمية , انظر عبد المجيد أسعدك-  
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أما مكضكع احتراـ الجانب البيئي في ىذا المجاؿ فيككف بمراعاة البيئة بحيث ال تككف 
. 1األنشطة المرتبطة باستصبلح الغابات ممكثة لمبيئة كفؽ ما يحدده قانكف البيئة

كال يفكتنا أف نذكر أف تحديد المساحة المخصصة لبلستصبلح يككف بقرار مف كزير 
 ككف قطاع الغابات تابعا لو إذ يقدـ لو تقرير مفصؿ عف العممية مف طرؼ محافظة 2الفبلحة

الغابات المعنية بعد أف تككف لجنة الفحص المختصة في دراسة كتمحيص طمبات 
: -  الذم يتعيف عمى المعني رفعو ليا كفؽ ممؼ يحكم3االستصبلح قد كافقت عمى الطمب

طمب المعني زائد بطاقة تقنية لمقطعة المراد استصبلحيا كالتي تككف محافظة الغابات قد 
01/87حددتيا مسبقا بمكجب بطاقة تعييف محددة بنمكذج ممحؽ بالمرسـك 

 كما يدرج في 4
الممؼ محضر يبرز مجمكعة األشغاؿ الكاجب القياـ بيا تبعا لمنشاط االستصبلحي المختار 
، مع دفتر  يقدمو المعني كتكافؽ عميو محافظة الغابات كفؽ نمكذج ممحؽ كذلؾ بالمرسـك

يجرل تنفيذ الترخيص " مف المرسـك المعني التي جاء فييا 8شركط نصت عميو المادة 
". باالستغبلؿ عمى أراضي األمبلؾ الغابية الكطنية طبقا لدفتر الشركط الممحؽ بيذا المرسـك

صدار قرار في حقو مف طرؼ  كيتعيف عمى مف قبؿ ممفو مف طرؼ لجنة الفحص كا 
الكزير المعني أف يمتـز بتقديـ إتاكة طبقا لمتشريع المعمكؿ بو كتككف مدة استغبللو كفؽ ما 

 تبعا لمنشاط المراد فإذا كانت تربية الحيكانات بإقامة مشتبلت لتربية 11نصت عميو المادة 
ذا كاف 20الحيكانات قصد إنتاج المحـك أك الحميب أك العسؿ كانت المدة الممنكحة   سنة كا 

حداث بساتيف األشجار المثمرة، كاإلجاص كالتفاح كالبرتقاؿ،  النشاط القصد منو إنشاء كا 
ذا كاف األمر متعمؽ بمغركسات غابية أشجار 40كالتيف كغيرىا كانت المدة الممنكحة   سنة كا 

 عاما نظرا لككف 90ذات طابع غابي كالصنكبر كالكميتكس كالخركب فالمدة الممنكحة ىي 
المغركسات الغابية تتطمب زمانا طكيبل حتى تستكم عمى عكدىا إذ تحتاج شجرة الصنكبر 

. مثبل إلى عشرات السنيف حتى تستكم شجرة كاممة

                                                 
1
متعمؽ بحماية البيئة 19/07/2003المؤرخ في 03/10 مف القانكف رقـ29 ك2 أنظر المادة  

2
 01/87 مف المرسـك 4 المادة  

3
.  منو6 كالمادة 01/87 مف المرسـك 3 أنظر المادة  

4
.  مف المرسـك المذككر4 حسب المادة  
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 يمكف تجديد ىذه المدد بترخيص جديد بناء عمى طمب كتابي جديد 12كحسب المادة 
 بشرط أف يككف ىذا 5يتقدـ بو المستفيد إلى لجنة الفحص المنصكص عمييا في المادة 

الطمب قبؿ ثبلثة أشير مف انتياء المدة األكلى، كيمكف أف يسحب ىذا الترخيص إما بطمب 
مف إدارة الغابات إذا كاف متعمؽ باإلخبلؿ بآجاؿ االستغبلؿ لكف ال يسار إلى سحب 

. الترخيص إال بعد تقديـ إعذاريف لممعني كفي حالة عدـ االمتثاؿ بسحب الترخيص
ما بمبادرة مف  (التقايؿ)كقد يتـ سحب الترخيص بطرؽ اتفاقية إما بمكافقة الطرفيف  كا 

أشير كما تحتفظ إدارة  (06) بشرط أف يشعر اإلدارة قبؿ ذلؾ بمدة ستة 1الشخص المستفيد
 كحتى قبؿ نياية اآلجاؿ 14الغابات بحقيا في سحب الرخصة في أم كقت حسب المادة 

المحددة كذلؾ بمناسبة القياـ بأعماؿ ضركرية إلنجاز ىياكؿ قاعدية تتطمبيا مقتضيات 
المنفعة العمكمية كبالمقابؿ يحؽ لممستفيد كالحاؿ ىذه أف يطمب تعكيضا عف تفكيت 

. المصمحة تككف خاضعة لتحديد أمبلؾ الدكلة
كما يمكف كرثة المستفيد أك ذكك حقكقو االستفادة مف استغبلؿ القطعة مدة الترخيص 

 إذا أظيركا 2المتبقاة في حالة كفاة ىذا األخير أم ينتقؿ ليـ حؽ االستغبلؿ بكفاة مكرثيـ
رغبتيـ في ذلؾ خبلؿ المدة المحددة في رخصة االستغبلؿ فمك كانت مدة االستغبلؿ مثبل 

 سنكات 10كمات المستفيد بعد مضي  (متعمقة بمشتبلت لتربية الحيكاف الصغيرة) سنة 20
 سنكات الباقية تنتقؿ لكرثتو فميـ استغبلؿ المساحات 10فقط مف مدة الرخصة فإف 

 فرضية عثكر المستفيد عمى 17المخصصة لبلستصبلح طيمة المدة المتبقية كتعرض المادة 
تحؼ فنية كأثرية في أرضي المساحة المخصصة لبلستصبلح أك حتى العثكر عمى كنكز 

 مف قانكف 58ميما كاف نكعيا فممكيتيا يعكد لمدكلة كىك إقرار لما نصت عميو المادة 
90/30األمبلؾ الكطنية رقـ 

 كيقع عبء إببلغ السمطات بيذه االكتشافات عمى عاتؽ 3
 عمى المستفيد كؿ بيع لجزء مف األرضية المعنية باالستصبلح 18المستفيد كما تمنع المادة 

                                                 
1
. 13 نصت عمى ذلؾ المادة  

2
. 15 أنظر نص المادة  

3
الدكلة ىي مالكة الكنز الذم يكتشؼ في أحد تكابع األمبلؾ الكطنية كتمتد " عمى 90/30 مف القانكف 58 نصت المادة  

ممكية الدكلة كذلؾ إلى جميع األشياء المنقكلة أك العقارية بحكـ غرضيا كالتي تكتسي بمقتضى التشريع المعمكؿ بو طابع 
...". المنفعة الكطنية مف الجانب التاريخي أك الفني أك األثرم
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 إمكانية مشاركة 9أك كرائيا مف الباطف تحت طائمة سحب الرخصة منو، كتعرض المادة 
الدكلة في عممية االستصبلح كذلؾ بتكفميا بالنفقات المتعمقة إما بغرس أشجار مثمرة أك 

أشجار غابية كقد تزكد المستفيد بالشتبلت ذات النكعية الجيدة أك نزكده بالحيكانات 
المخصصة لمتربية كتككف ذات فصائؿ ممتازة ككف الدكلة ليا مخابر ككرشات مختصة في 

ىذا الشأف كقد تككف مساىمتيا منصبة عمى األشغاؿ المتعمقة بالتييئة كشؽ الطرؽ المكصمة 
لؤلماكف الميمة داخؿ الغابة أك تصحيح السيكؿ أك كؿ عمؿ لو صمة بحماية التربة كتحسيف 

 قررت أف الترخيص 01/87 مف المرسـك التنفيذم 7مردكدىا، كأىـ ما يجب ذكره أف المادة 
 بؿ ىك رخصة مقترنة بمدة زمنية ألف 1باالستغبلؿ عمى سبيؿ االستصبلح ال يعد حقا عينيا

قكاعد االستغبلؿ الغابي تتميز بالصرامة ككظيفة االستغبلؿ يجب أف تحقؽ قبؿ المداخيؿ 
. المالية ىدؼ الحماية الذم يضمف استمرار الغابة

: 06/368االستغالؿ ضمف المرسـك التنفيذم رقـ . ثالثا
 مكضكعو تحديد 2006 أكتكبر سنة 19 في 06/368صدر المرسـك التنفيذم رقـ 

 كقد جاء 2النظاـ القانكني لرخصة استغبلؿ غابات االستجماـ ككذا شركط ككيفيات منحيا
 مادة نظـ نكع جديد مف االستغبلؿ عمى الغابة الجزائرية ىك 26ىذا المرسـك التنفيذم في 

نشاط االستجماـ، فالغابة ال تقتصر عمى الدكر االقتصادم كال الصناعي فقط بؿ ثمة دكر 
استجمامي تضطمع بو الغابة فيي تكفر بيئة  نظيفة كسميمة فأشجارىا تمعب دكرا ىاما في 

تنقية الجك مف غاز ثاني أكسيد الكربكف كبعض الغازات األخرل إذ حسب المختصيف يمكف 
 كمغ مف غاز ثاني أكسيد 280 إلى 220ليكتار كاحد مف الغابات امتصاص ما بيف 

                                                 
1
 الحؽ العيني كما عرفو الفقو ىك سمطة مباشرة يقرىا القانكف لصاحب الحؽ عمى شيء معيف كىك نكعاف حؽ عيني  

أصمي كحؽ عيني تبعي فاألكؿ ال يستند في كجكده إلى حقكؽ أخرل كالثاني يستند في كجكده إلى حؽ شخصي لضماف 
كفائو كالحقكؽ العينية األصمية في القانكف المدني الجزائرم ىي حؽ الممكية كما يتفرع عنو مف حقكؽ كحؽ االنتفاع كحؽ 

 مف القانكف 844االستعماؿ كحؽ السكف كحؽ االرتفاؽ فإف كاف حؽ االنتفاع مف الحقكؽ العينية األصمية إذ جعمت المادة 
المدني طرؽ اكتسابو ىي التعاقد كالشفعة كالتقادـ، كالقانكف فنعتقد أف االستغبلؿ بكاسطة االستصبلح في المرسـك التنفيذم 

 ىك مف قبيؿ االنتفاع ألنو يمكف المستصمح مف جزء مف األمبلؾ الكطنية قصد االنتفاع بيا كمصدر حؽ ىذا 01/87
. المستغؿ ىك االتفاؽ المبـر بيف محافظة الغابات كالمعني 

2
 يحدد النظاـ القانكني لرخصة استغبلؿ غابات االستجماـ ككذا 2006 أكتكبر 19 مؤرخ في 06/368 مرسـك تنفيذم رقـ  

. 4، ص( أكتكبر28) 2006 لسنة 67الجريدة الرسمية، العدد . شركط ككيفيات منحيا
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طبلؽ ما بيف   كمغ مف غاز األكسجيف كما تفرز أكراؽ الصنكبر 240 إلى 180الكربكف كا 
مكادا كزيكتا طيارة تنقي الجك مف الجراثيـ كتقضي حتى عمى جراثيـ السؿ لذلؾ ينصح 

. 1بزراعتيا في المستشفيات كالمصحات
فضبل عف المناظر الجميمة التي تبعث االرتياح في النفكس كتجدد الثقة كاالندفاع 

لئلبداع كاإلقباؿ عمى الحياة بالمفيـك اإليجابي، فالغابة إذا تكفر بيئة مكاتية سكاء في جانبيا 
الصحي أك في جانبيا النفسي باالستمتاع بالمناظر الخبلبة كتنفس ىكاء نقي يكسب الصحة 

 أمَّمْن  ََ َ  النَّمَموَاتِ   60الجيدة كىي حقيقة قرآنية حيث قاؿ اهلل تعالى في سكرة النمؿ اآلية 
وَأَنَ لَ َلُكم مَِّن النَّمَماِا َماًا فَ  َْنبَْت َ ا  ِِه َحَ اِاَ   َاَت َ ْهَجٍ  مَّما َكاَن َلُكْم أَن ُتْ بُِتوا َ َجَرَها أَ َِلهٌ   وَاألَْر َ 

 كلفظة ذات بيجة أم ذات منظر حسف كشكؿ بيي يبيج بو مف مَّمَع ال َّمِه  َ ْل ُهْم  َْوٌ  َيْ ِ ُلونَ 
فالناس في حياتيـ اليكمية كبفعؿ الركتيف كالضغكطات اليكمية سكاء ضغكطات العمؿ . 2رآه

كتراكمات مشاكؿ الحياة عمكما في حاجة . أك ضغكطات الطريؽ المسار بيف البيت كالعمؿ
 (التطيير النفسي)إلى تركيح كتنفيس كلف نجد أحسف كال أجمؿ مف الغابة لمقياـ بيذا الدكر 

حيث أف النظر إلى الخضرة كالمناظر الجميمة الطبيعية يبعث في النفس االرتياح كيزيؿ عنيا 
التراكمات النفسية كيجدد فييا الدماء مما يجعميا تقبؿ عمى العطاء كالبذؿ كاالجتياد كىذا 
. يعكد بالرقي كالتقدـ عمى الشعكب كاألمـ بنشاط  أفرادىا كاجتيادىـ في أعماليـ ككاجباتيـ

 ىذا المفيـك كنص عمى ما يسمى بغابات 06/368كقد ساير المرسـك التنفيذم رقـ 
االستجماـ المكجية الستقباؿ الجميكر قصد الراحة كالتسمية فما ىي كيفيتو كشركطو؟ 

: شركط استغالؿ غابات االستجماـ- 1
يقصد بغابة " منو بػ2 في المادة 06/368عرفت غابات االستجماـ في المرسـك 

، كؿ غابة أك جزء منيا أك أية تشكيمة غابية طبيعية كانت  االستجماـ في مفيـك ىذا المرسـك
أك مشجرة مييأة أك ستييأ تابعة لؤلمبلؾ الغابية الكطنية كمخصصة لبلستجماـ كالراحة 

". كالتسمية كالسياحة البيئية

                                                 
1
.  كما بعدىا102، األردف، ص2006مشكبلت البيئة، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع، :  فتيحة محمد الحسف 

2
  301 ص2002بيركت ,دار ابف حـز لمطباعة كالنشر, 2أبي الفداء إسماعيؿ  بف عمر بف كثير تفشير القرآف العظيـ ج  
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فالمادة عٌرفت غابة االستجماـ بالنظر إلى نشاطيا إذ تعد في مفيـك ىذا المرسـك 
غابة استجماـ كؿ غابة في حالة ما خصصت غابة بأكمميا لنشاط االستجماـ أك جزء منيا 

 84/12 مف القانكف 7حسب المادة  (أنكاع الغابات)فقط كحتى التشكيبلت الغابية األخرل 
كىي الغابات، األراضي ذات الطابع الغابي، كالتككينات الغابية األخرل ممكف أف تككف 
مكجية لنشاط االستجماـ سكاء كانت غابة طبيعية  نشأت بفعؿ الطبيعة دكف تدخؿ مف 

أنشئت بالتشجير كما تنص المادة ذاتيا قد تككف  (اصطناعية)اإلنساف أك كانت غابة مشجرة 
مييأة مف قبؿ مف طرؼ الدكلة الستقباؿ نشاط االستجماـ أك ستييأ الحقا مف طرؼ المستفيد 

مف رخصة االستغبلؿ كما تشترط المادة أف تككف غابة االستجماـ بكؿ أنكاعيا المذككرة، 
غابة، جزء مف غابة، غابة طبيعية أك مشجرة، تابعة لؤلمبلؾ الغابية الكطنية كأف تككف قد 
خصصت لبلستجماـ كقد عددت المادة مظاىر االستجماـ كىي الراحة كالتسمية كالسياحة 

 فالراحة مطمب عاـ يرنك لو كؿ إنساف بعد بذؿ مجيكد ما فيك ضركرة بيكلكجية 1البيئية
إف لبدنؾ عميؾ كمحطة البد منيا لمعاكدة االنطبلؽ كفي حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

حؽ
. 3مف قانكف العمؿ عمى حؽ الراحة (05) كقد نصت المادة الخامسة 2

 المعدؿ كالمتمـ حؽ العامؿ 90/11كعمكما  تضمف الفصؿ الرابع مف قانكف العمؿ 
في الراحة األسبكعية كالسنكية كحتى حؽ الراحة المرضية كغيرىا كؿ ذلؾ مراعاة مف القانكف 
لمطمب بيكلكجي أكيد لمفرد البشرم أما التسمية فيي مطمب نفسي كحاجة اجتماعية ضركرية 
في العصر الحالي نتيجة لضغكط الحياة العصرية ذات اإليقاع السريع كالمميئة بالضغكط 

 مف 2المختمفة كتعد السياحة أىـ صكر التسمية المعتمدة في عصرنا كىذا ما عنتو المادة 

                                                 
1
. 1983مصطمح حديث نسبيا ظير في الثمانينات أكؿ مف استخدمو المعمارم المكسيكي فكتكر سبالمكس في عاـ -  

2
ص 1991المكتبة اإلسبلمية عماف األردف,أنظر أدب الزفاؼ لؤللباني , حديث صحيح ركاه البخارم كالترمذم كالبييقي-  

160 
3
 المؤرخ في 91/29 يتعمؽ بعبلقات العمؿ معدؿ كمتمـ بالقانكف 1990 أفريؿ 21 مؤرخ في 90/11القانكف رقـ -  

كذلؾ نصت ..." الراحة... يتمتع العماؿ بالحقكؽ األساسية التالية"منو عمى  (05) كنصت المادة الخامسة 21/12/1991
 أياـ الراحة األسبكعية كأياـ 35كما جعمت المادة ..." حؽ العامؿ في الراحة يكما كامبل في األسبكع" منو عمى 33المادة 

.  لمعامؿ الحؽ في عطمة سنكية مدفكعة األجر قصد الراحة39األعياد كالعطؿ أياـ راحة قانكنية كما جعمت المادة 
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03/01القانكف رقـ 
ييدؼ ىذا " يتعمؽ بالتنمية المستدامة لمسياحة، حيث جاء فييا 1

..." تمبية حاجات المكاطنيف كطمكحاتيـ في مجاؿ السياحة كاالستجماـ كالتسمية... القانكف
فالغرض المتكخى مف السياحة ىك التسمية التي تشمؿ عددا مف األنشطة التركحية كزيارة 

حدائؽ الحيكانات كالمنتزىات كالتمتع بالمناظر الطبيعية الخبلبة كممارسة الرياضة كالصيد 
كالتزحمؽ عمى الجميد كزيارة المتاحؼ كاألماكف التاريخية، فالسياحة مجمكعة أنشطة تحقؽ 

. 2قدرا كبيرا مف المتعة كالبيجة لمسائح
كالسياحة البيئية نمط جديد مف النشاط السياحي الصديؽ لمبيئة يمارسو السائح 
محافظا عمى الطبيعة كمقكمات البيئة التي يعيش فييا إذ أف ىدؼ حماية الطبيعة ليس 

غرضو إبعاد اإلنساف عف ىذه األخيرة بؿ عمى العكس مف ذلؾ إذ يعمؿ عمى السماح ألكبر 
قدر مف الناس التمتع بيذه الطبيعة ذات التنكع الرائع كالمناظر المبيجة مع فرض مجمكعة 

مف التدابير التي ال تعني الحظر كالمنع بقدر ما تعني التنظيـ ألجؿ الحماية كالمحافظة عمى 
 كذلؾ بكقايتيا مف 3كالغابة كفضاء طبيعي تستمـز إدراج متطمبات البيئة في تسييرىا. الطبيعة

كؿ أشكاؿ التمكث كاألضرار التي قد يمحقيا اإلنساف بيا ضمف ما يسمى السياحة الخضراء 
كىي المقامة في الغابات كالمحميات خصكصا إذ مف  كظائؼ الغابة االجتماعية استقباؿ 

. الجميكر لؤلغراض المذككرة آنفا
 لكؿ شخص طبيعي أك معنكم 06/368كفي ىذا اإلطار سمح المرسـك التنفيذم 

الحصكؿ عمى رخصة مف الجيات المعنية قصد استغبلؿ غابات االستجماـ ككسيمة ذلؾ أف 
مرفؽ بممؼ يحكم طمب  (محافظة الغابات المعنية)يتقدـ بطمب إلى اإلدارة المكمفة بالغابات 

يحدد مكقع غابة االستجماـ المطمكبة كتقرير كصفي يعرض فيو النشاط المراد كالمقرر إف 
                                                 

1
 لسنة 11الجريدة الرسمية، العدد . 2003 فيفرم 17 يتعمؽ بالتنمية المستدامة لمسياحة مؤرخ في 03/01القانكف رقـ -  

2003 .
2
السياحة في اإلسبلـ، رسالة ماجستير، المعيد العالي لمقضاء السعكدية، غير منشكر، : عبد اهلل بف إبراىيـ الحضيرم-  

. 12، ص2004
3
لمغابة بعد بيئي كتكمف أىميتيا البيئية في تأثيرىا عمى المناخ فكجكد الغابة في منطقة ما يجعميا أكثر اعتداال مف حيث -  

درجة الحرارة كالرطكبة كما أنيا تحكم األصكؿ الكراثية لمنباتات فيي مركز لمتنكع الحيكم كمكطنا لكثير مف الحيكانات 
مشكبلت البيئة، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع، : فتيحة محمد الحسف: لزيادة بياف حكؿ المكضكع أنظر. النادرة

. 97، ص2006عماف األردف، الطبعة األكلى، 
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كاف مجرد استقباؿ الجميكر أك إضافة أماكف لممارسة الرياضة أك حتى بعض األنشطة 
كما يرفؽ ممفو بتقرير مالي تقييمي لمجمؿ االستثمارات  (تكجدة)كالتزحمؽ عمى الجميد 

، كتحيؿ محافظة الغابات المعنية الممؼ 16المقررة، كىذا ما تضمنتو المادة   مف المرسـك
عمى لجنة كالئية يرأسيا الكالي مكمفة بدراسة طمبات منح رخصة االستجماـ كتتكلى إدارة 
أمانتيا محافظة الغابات كتحدد تشكيمتيا كعمميا بمكجب قرار كزارم مشترؾ بيف كزارة 

 مف المرسـك التنفيذم المذككر، 17الفبلحة ككزير المالية ككزير الداخمية حسب نص المادة 
كغابات االستجماـ صكرة مف صكر االستثمار في الغابات الكطنية يمنح رخصة استغبلليا 
لشخص ما معنكم أك طبيعي، بناءا عمى رغبتو كطمبو كاستنادا إلى دفتر شركط تعده المجنة 

 مف المرسـك المعني كىذا يرتب التزامات متبادلة في حؽ كؿ مف ىذا 17المذككرة في المادة 
. الشخص المستفيد مف الرخصة كاإلدارة المعنية كىي محافظة الغابات المختصة

:  مف رخصة استغالؿ غابة االستجماـ1التزامات المستفيد- أ
 مجمكعة التزامات في حؽ الشخص المستفيد مف 06/386رتب المرسـك التنفيذم 

:  ىي2ىذه الرخصة كأىـ ىذه االلتزامات
 مف ىذا المرسـك عمى 12نصت المادة : إعداد مخطط لتييئة غابة االستجماـ- 

بالنسبة لغابات االستجماـ التي لـ تييأ بعد يجب عمى المستفيد قبؿ منح عقد رخصة "
...". استغبلؿ غابات االستجماـ أف يعد مخططا لتييئة غابة االستجماـ المعنية

كحسب المادة تككف غابة االستجماـ المخصصة ليذا الغرض بناء عمى طمب المعني 
 أك غير مييأة كفي ىذه الحالة 11مييأة مف طرؼ الدكلة كىك ما نصت عميو المادة 

يستكجب عمى المستفيد مف رخصة االستغبلؿ كقبؿ أف يمنح لو عقد االستغبلؿ أف يقـك 
بكاسطة المكاتب المختصة بكضع مخطط لمتييئة يبيف فيو كامؿ المنشآت كالتجييزات المراد 

                                                 
1
 عمى أف المستفيد مف رخصة استغبلؿ غابات االستجماـ قد يككف 06/368 مف المرسـك التنفيذم 16 نصت المادة  

. شخص طبيعي أك معنكم
2
 مياميا كنشير أف 18 التي حددت المادة 12 أكؿ التزاـ ىك تكقيع دفتر شركط خاص تعده لجنة محدثة حسب المادة  

 أف تككف مكضكع أم صفقة بؿ تمنح بناء عمى دفتر 4االستفادة مف رخصة استغبلؿ غابات االستجماـ تحضر المادة 
. شركط
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إقامتيا كالمكجية لنشاط االستجماـ الستقباؿ الجميكر كيشترط أف تككف خفيفة كقابمة لمتفكيؾ 
كالنقؿ كمنسجمة مع منظر الغابة كيستتبع ىذا منع كؿ عممية بناء في غابة االستجماـ عدا 

كما سكل ىذه  (اسمنت)شبكات صرؼ المياه القدرة التي سمح المشرع بإقامتيا بكسائؿ صمبة 
.  تحت كطأت سحب رخصة االستغبلؿ1الحالة يمنع البناء بمكاد إسمنتية منعا باتا

 14نصت المادة : المساىمة في المحيط بتكفؿ كمي أك جزئي بأعماؿ الصيانة- 
مف المرسـك أف المستفيد كرخصة االستغبلؿ قد يمـز مف طرؼ إدارة الغابات بالمساىمة في 
عممية صيانة المنشآت المخصصة لحماية الغابات، كالطرؽ كالمسالؾ كمنابع المياه، كمراكز 
الرصد كالحراسة ككذلؾ خنادؽ الكقاية مف النار التي تحفر في حكاؼ الغابة كبيف أجزائيا ا 

منعا النتقاؿ النار بيف أجزاء الغابة كما قد يمـز بعممية تجديد التشجير كالذم يقـك بو 
بالتعاكف مع محافظة الغابات ىذه األخيرة التي تزكده بالشتائؿ المطمكبة كمخطط التشجير 
الخاص بالغابة المعنية كقد يككف اإللزاـ بالصيانة جزائيا يخص بعض التجييزات فقط كقد 

. يككف كميا
يدخؿ ىذا الشرط في خانة المحافظة عمى الغابة : احتراـ قدرة استيعاب األماكف- 

مكانياتيا االستيعابية  كيتعيف بمكجبو أف يحتـر المستفيد مف رخصة االستغبلؿ قدرات الغابة كا 
 شخص فبل يجكز لو أف يحمميا فكؽ طاقتيا كيزيد عمى ىذا العدد 300فإذا كانت تتسع لػ

صابتيا باألعطاب، كقد نصت عمى  ألف ىذا األمر قد يككف سببا في إتبلؼ أشجار الغابة كا 
.  مف المرسـك14ىذا الشرط المادة 

نظرا لككف الغابة ذات طبيعة ىشة ككف منتكجاتيا : التجيز بعتاد محاربة الحرائؽ- 
أشجار كنباتات شديدة التأثر بالنار إذ تعد الحرائؽ مف أكبر أسباب إلتبلؼ كالقضاء عمى 
الغابات فقد أكجب المشرع عمى المستفيد مف رخصة استغبلؿ غابات االستجماـ كجكب 

التزكد بآالت كمعدات التدخؿ األكلي في حالة نشكب حريؽ كتككف ىذه األجيزة كفؽ ما نص 

                                                 
1
يجب أف تككف كؿ المنشآت خفيفة كقابمة "...  عمى 06/386 مف دفتر الشركط الممحؽ بالمرسـك 4 نصت المادة  

أك قابمة لمنقؿ كمنسجمة مع منظر الغابة غير أنو كباستثناء شبكات صرؼ المياه القذرة المحتمؿ إقامتيا حسب /لمتفكيؾ ك
الكيفيات المحددة في مخطط التييئة تمنع البناءات المصنكعة مف المكاد الصمبة منعا باتا كتعرض صاحبيا لسحب رخصة 

". االستغبلؿ
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عميو دفتر الشركط إذ يتضمف دفتر الشركط عدد كنكعية العتاد الذم يستكجب عمى المعني 
يجب عمى : " مف دفتر الشركط العاـ بنصيا عمى6اقتناؤه كالتزكد بو كىك ما عنتو المادة 

..." المستفيد مف رخصة االستغبلؿ أف يككف مجيزا بعتاد التدخؿ األكلي ضد حرائؽ الغابات
كما يستكجب عميو في حالة نشكب حريؽ إضافة إلى التدخؿ إلخماده إعبلـ الجيات المعنية 

كىي أعكاف محافظة الغابات بالمنطقة إذ يستكجب أف يككف ليـ مراكز مراقبة منتشرة في 
إدارة الغابات المختصة  (إشعار)كما أكجبت عميو نفس المادة إعبلـ  (مركز رصد)الغابات 

إقميميا بكؿ تدىكر في األكساط الطبيعية بظيكر أمراض أصابت أشجار أك كجكد طفيميات 
. تيدد الغابة
 مف دفتر الشركط العاـ الممحؽ 11منعت المادة : االمتناع عف قطع أشجار الغابة- 

 عمى المستفيد مف رخصة االستغبلؿ قطع األشجار ألم سبب 06/386بالمرسـك التنفيذم 
كاف أك حتى المساس بنبتاتيا فيمتنع في حقو قطع األشجار أك قطؼ نبتاتيا كأزىارىا 

كأعشابيا كما يتعيف عميو منع مرتدم الغابة كزكارىا مف قطع أشجارىا أك المساس بنبتاتيا أك 
. تجييزاتيا
يستكجب عمى المستفيد مف رخصة االستغبلؿ دفع مقابؿ استغبللو : دفع إتاكة- 

لغابة االستجماـ كىي إتاكة  تصب في خزينة أمبلؾ الدكلة إذ األمر متعمؽ بعقد معاكضة 
فنظير استغبللو لمغابة كجماليا كطبيعتيا الخضراء فيك يجني أرباحا يحصميا مف زبائنيا 

فيك مقابؿ ذلؾ ... المستجميف ركاد الغابة نظير خدمتو ليـ، مكاقؼ السيارات، دكرات مياه
ممثمة في أمبلؾ الدكلة إذ يخضع تسيير الغابة في  (الدكلة)مطالب بدفع إتاكة لمجية المالكة 
 مف المرسـك 7 نصت المادة  Comptabilité publiquesالجزائر لقكاعد المحاسبة العمكمية

يترتب عمى منح رخصة استغبلؿ غابات االستجماـ دفع إتاكة تحدد " عمى 06/386التنفيذم 
". طبقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما

كفي مقابؿ ىذا االلتزامات يترتب لممستفيد بعض الحقكؽ التعاقدية جراء إمضائو دفتر 
أنو في حالة حصكؿ إلغاء كسحب لرخصة االستغبلؿ بدافع المنفعة العامة : الشركط كأىميا

فإف المستفيد يستحؽ تعكيضا تحدده مصالح إدارة أمبلؾ الدكلة عمى أساس األشغاؿ 
. المنصكص عمييا في دفتر الشركط الخاص كالتي يككف المستفيد قد أنجزىا



      النظام القانوني للعقار الغابي الجزائري                                            :            ثانيالفصل ال

 

 

214 

كما يحؽ لكرثة المستفيد كذكم حقكقو المطالبة بإبقاء النشاط لصالحيـ مدة الرخصة 
 مف المرسـك 8المتبقية في حالة تكفي المستفيد قبؿ انقضاء المدة كىذا ما دلت عمييا المادة 

في حالة كفاة المستفيد قبؿ انقضاء المدة المقررة لرخصة استغبلؿ غابات "التي جاء فييا 
". االستجماـ يمكف كرثتو أك ذكم حقكقو طمب اإلبقاء عمى النشاط لممدة المتبقية المتفؽ عمييا

  :06/386كاجبات اإلدارة المكمفة بالغابات في إطار المرسـك التنفيذم - ب
 المعدؿ كالمتمـ المتضمف لؤلمبلؾ 90/30 مف القانكف 59انطبلقا مف ككف المادة 

الكطنية قد منحت لمسمطة اإلدارية المكمفة بالتسيير سمطة اتخاذ اإلجراءات الخاصة بإدارة 
األمبلؾ الكطنية العمكمية قصد حمايتيا كالحفاظ عمييا كلككف السمطة المكمفة بتسيير قطاع 

ت المادة ؽالغابات ىي  كزارة الفبلحة ممثمة عمى المستكل الكالئي بالمحافظات الغابية فقد أؿ
 عبء مراقبة استغبلؿ غابات االستجماـ كتسجيؿ كؿ 06/386 مف المرسـك التنفيذم 20

خرؽ كمخالفة ألحكاـ ىذا المرسـك كأحكاـ دفتر الشركط عمى عاتؽ أعكاف اإلدارة المكمفة 
بالغابات إذا فأكؿ كاجب يقع عمى عاتؽ اإلدارة المكمفة بالغابات ىي مراقبة حسف تطبيؽ 

 كااللتزامات الكاردة في دفتر الشركط كتسجيؿ كرفع كؿ مخالفة يقع 06/386أحكاـ المرسـك 
. فييا المستفيد مف رخصة االستغبلؿ قصد معاقبتو كحماية الغابة

كفي ىذا اإلطار يحؽ إلدارة الغابات في حالة الكقكؼ الفعمي عمى منشأة داخؿ غابة 
االستجماـ غير مطابقة لدفتر الشركط أك الكقكؼ عمى عممية استغبلؿ غير مطابقة لممرسـك 

 أك لبنكد دفتر الشركط تكجيو إعذار لممستفيد يتضمف تحديد أجؿ يمتـز خبللو 06/386
المعني بالتعميمات المكجية لو حتى يككف استغبللو كنشاطو مطابقا كؿ ذلؾ بعد استشارة 

المجنة المكمؼ بمنح رخصة االستغبلؿ كفي حالة انتياء األجؿ المحدد لو كلـ يمتثؿ المعني 
تقـك اإلدارة المعنية بتعميؽ النشاط مع بقاء مسؤكلية المستفيد قائمة خبلؿ فترة تعميؽ النشاط 

أشير بعدىا تعمف إدارة  (06)فإذا لـ يمتثؿ  بعد انقضاء مدة تعميؽ النشاط زائد مدة ستة 
. األمبلؾ الغابية سحب رخصة االستغبلؿ منو

كما يقع عمى عاتقيا إعداد محضر كصفي يمحؽ بدفتر الشركط يتضمف كصؼ حالة 
غابة االستجماـ كصفا مفصبل كدقيقا بعرضو لحالة األمكنة كالمنشآت المكجكدة داخؿ الغابة 
ككذلؾ حالة مغركسات الغابة كؿ ذلؾ حفاظا عمى غابة االستجماـ مف أم ضرر أك تمؼ قد 
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 مف دفتر الشركط العاـ الممحؽ بالمرسـك التنفيذم 3يمحؽ بيا كىذا ما حممتو المادة 
 مف دفتر الشركط العاـ 5 كفي ىذا اإلطار يتعيف عمى المعني حسب المادة 06/386

المحافظة عمى األماكف كنظافتيا مف خبلؿ مباشرتو لعممية تطيير األماكف كتنقيتيا مف 
. النفايات كذلؾ فرض كاحتراـ نظافة األماكف عمى ركاد غابة االستجماـ

 مف دفتر الشركط العاـ كجكب تحرير محافظة الغابات 12كذلؾ تفرض المادة 
باالشتراؾ مع مديرية أمبلؾ الدكلة المختصة محضر حالة تبيف فيو حالة غابة االستجماـ 
في مناسبتيف؛األكلى حالة سحب رخصة االستغبلؿ مف المعني إذا تحققت أسباب ذلؾ 

كالحالة الثانية عند انتياء مدة االستغبلؿ تمزميا كذلؾ نفس المادة مسؤكلية إزالة كؿ منشأة 
غير ضركرية داخؿ غابة االستجماـ في حالة امتنع المستفيد مف االستغبلؿ عف إزالتيا 

 مف دفتر الشركط العاـ 13كتككف مصاريؼ اإلزالة عمى عاتؽ المعني، كذلؾ تمـز المادة 
عمى محافظة الغابات المعنية إعداد دفتر شركط خاص يتضمف كؿ التعميمات كاألحكاـ 

 ككذلؾ الكاردة في دفتر الشركط الخاص كبعض األحكاـ 06/386الكاردة في المرسـك 
. كالشركط الخاصة بكؿ غابة حسب المكقع كطبيعة المغركسات كحاجة الحماية

  

: النظاـ القانكني لرخصة استغالؿ غابات االستجماـ-2
: عقد إدارم- أ

تعد رخصة استغبلؿ غابات " عمى 06/368 مف المرسـك التنفيذم 03نصت المادة 
فالرخصة إذا التي بمكجبيا يمنح شخص ما حؽ استغبلؿ غابات ...". االستجماـ عقدا إداريا

االستجماـ تعد حسب المادة عقدا إداريا كالعقد اإلدارم ىك ذلؾ االتفاؽ الذم يككف أحد 
طرفيو شخص معنكم عاـ ييدؼ إلى تسيير مرفؽ عاـ كفقا ألساليب القانكف العاـ بتضمنو 

 كأبرز ما يميز العقد اإلدارم عف العقد 1شركط استثنائية غير مألكفة في القانكف الخاص
المدني أف العقد اإلدارم يستكجب فيو مراعاة المعيار العضكم كمفاده أف يككف أحد طرفي 
العقد عمى األقؿ شخص معنكم عاـ كالدكلة أك الكالية أك البمدية أك المؤسسة العامة ذات 

                                                 
1
، النشاط اإلدارم، 2القانكف اإلدارم، ج: كذلؾ ناصر لباد. 11العقكد اإلدارية، مرجع سابؽ، ص:  محمد الصغير بعمي 

.  كما بعدىا390، ص2004ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
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الصبغة اإلدارية كما يشترط أف ينصب عمى مرفؽ عاـ سكاء مف حيث تسييره أك تنفيذه 
فمكضع العقد اإلدارم ىك المرفؽ العاـ سكاء أكاف بالمفيـك الشكمي أك بالمفيـك 

. 1المكضكعي
. كما يستكجب شكبل أف يتضمف شركط استثنائية غير مألكفة عادة في العقكد المدنية

كىذا ما نجده ينطبؽ بأكصافو كشركطو عمى العقد المتضمف رخصة استغبلؿ غابات 
االستجماـ إذ أف أحد طرفيو ىي كزارة الفبلحة ممثمة في محافظة الغابات عمى المستكل 
المحمي، فالمعيار العضكم متكفر كما نجد مكضكعو منصبا عمى مرفؽ عاـ كىي الغابة 

 إذ  Prestation de services كيككف مكضكعو تقديـ خدمة2التي تندرج في األمبلؾ الكطنية
 Le marché deتتنكع العقكد اإلدارية تبعا لغرضيا إلى عقكد األشغاؿ العامة كعقكد التكريد

fournitures كعقكد تقديـ الخدمات Le marché de prestationكعقد الدراسات Le marché 

d’études  كعقد رخصة استغبلؿ غابات االستجماـ مف قبيؿ العقكد التي تقدـ خدمة ذلؾ أف 
محافظة الغابات ممثمة لمدكلة تتعاقد مع شخص طبيعي أك معنكم قصد تقديـ خدمة 

االستجماـ داخؿ الغابة المخصصة ليذا الغرض كما أنو يتضمف شركط استثنائية فيك يحٌمؿ 
المستفيد مف رخصة االستغبلؿ التزامات كأعباء ما كاف لو أف يقبؿ بيا لك كاف العقد مدني 
أك تجارم، كالتزامو بالتزكد بعتاد التدخؿ ضد الحريؽ ككجكب تبميغو عف األضرار الصحية 

 مف 23 ك21 مف دفتر الشركط العاـ كما نجد المادة 6التي تمحؽ الغابة بنص المادة 
 تضمنتا حؽ اإلدارة في سحب الرخصة إما بخطأ المستفيد أك 06/368المرسـك التنفيذم 

. بداعي المنفعة العامة
: عقد خاضع لمنظاـ العاـ لمغابات- ب

بما أف عقد رخصة استغبلؿ غابات االستجماـ مكضكعو الغابات فقد أخضعو 
يخضع " منو التي جاء فييا 4 إلى النظاـ العاـ لمغابات بمكجب المادة 06/368المرسـك 

                                                 
1
 يككف المرفؽ العاـ باعتبار المفيـك العضكم الشكمي تبعا لشكؿ المرفؽ كطريقة تسييره كيككف المرفؽ عاما تبعا لممكضكع  

. إذا كاف نشاطو مكجو لتقديـ خدمة عامة كالصحة كالتعميـ كغيرىا
2
المرفؽ العاـ في الجزائر، ترجمة رحاؿ بف أعمر، كرحاؿ مكالم إدريس، ديكاف المطبكعات :  محمد أميف بكسماح 

. 128، ص1995الجامعية، الجزائر، 
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فحؽ االستغبلؿ الممنكح لممستفيد يككف ..." استغبلؿ غابات االستجماـ لمنظاـ العاـ لمغابات
 المتضمف النظاـ العاـ لمغابات كما تنفي 84/12خاضع في شكمو كمضمكنو لمقانكف رقـ 

 أف يككف استغبلؿ غابات االستجماـ مكضكع أية 06/368 نفسيا مف المرسـك 4المادة 
صفقة فحؽ االستغبلؿ في ىذا اإلطار يمنح عمى أساس دفتر شركط كىي الطريقة الكحيدة 

. التي ارتضاىا المشرع في استغبلؿ غابات االستجماـ
: مدة رخصة استغالؿ غابات االستجماـ- ج

عشركف سنة  (20) مدة الرخصة بػ06/368 مف المرسـك التنفيذم 6حددت المادة 
 سنة 20كحد أقصى قابمة لمتجديد بناء عمى طمب المعني كتحديد المادة لمدة االستغبلؿ بػ

يتأكد معو أنو قد تككف المدة أقؿ مف ذلؾ بناء عمى اتفاؽ الطرفيف كحسب المادة الثامنة 
مف دفتر الشركط العاـ تحدد المدة الفعمية لرخصة االستغبلؿ في دفتر الشركط  (08)

. الخاص
: غابات االستجماـ تحدد بقرار كزارم- د

 مف المرسـك المعني بأف رخصة استغبلؿ غابة 15كىذا ما نصت عميو المادة 
. االستجماـ تحدد بقرار يتخذه الكزير المكمؼ بالغابات

 مف المرسـك المعني عقدت اختصاص إعداد العقد المتضمف 19كنشير أف المادة 
تعد اإلدارة "رخصة استغبلؿ غابات االستجماـ لمديرية أمبلؾ الدكلة المختصة فجاء فييا 

...". المكمفة باألمبلؾ الكطنية المختصة إقميميا عقد رخصة استغبلؿ غابات االستجماـ
كما نشير أف المنازعات المتعمقة بعقد رخصة استغبلؿ غابات االستجماـ ينعقد فييا 

االختصاص القضائي لمقضاء اإلدارم ذلؾ أنو صادر عف سمطة إدارية، فالنزاع يككف إداريا 
 . إعماال لممعيار العضكم1كمما كاف أحد طرفي الدعكل شخص مف أشخاص القانكف العاـ

                                                 
1
. 9، مرجع سابؽ، ص1المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية، ج:  مسعكد شييكب 
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حماية العقار الغابي في التشريع الجزائرم كضمف التعاكف الدكلي : الباب الثاني
عمى الرغـ مف األىمية الكبرل لمغابة سكاء عمى المستكل البيئي أك عمى المستكل 

االقتصادم كاالجتماعي إال أف ىذه األخيرة تبقى تعاني بفعؿ الضغط الذم تكاجيو باستمرار 
نتيجة االستغبلؿ المفرط كالجائر كالعشكائي أحيانا فالتجاكزات التي تحدث أثناء ممارسة حؽ 
االستغبلؿ كاالستعماؿ كالرعي الجائر غير المنتظـ كعمميات قطع كاجتثاث األشجار بطرؽ 

غير قانكنية إضافة إلى ىاجس الحرائؽ التي تيدد سنكيا آالؼ اليكتارات مف الغابات كزحؼ 
. االسمنت كالتكسع الحضرم عمى حساب الغابات كالتصحر

فضبل عف العكامؿ التاريخية كما خمفتو مف آثار عمى الغابة الجزائرية بفعؿ سياسة 
األرض المحركقة التي انتيجيا االستعمار الغاشـ في سبيؿ القضاء عمى الثكرة الجزائرية في 
ميدىا، كؿ ىذه العكامؿ كغيرىا دفعت المشرع الجزائرم إلى البحث عف أنجع السبؿ كأحسنيا 

لحماية الغابة كالحفاظ عمييا فبادر إلى سف مجمكعة مف القكانيف كاآلليات ىدفيا حماية 
 إال أنيا تبقى 1 كبعض المراسيـ المعنية بيذا المجاؿ84/12الغابة كالنيكض بيا كالقانكف 

طرؽ كبلسيكية ال تعدك مراقبة االستغبلؿ كمحاربة الحرائؽ كقمع المخالفات مما دفع المشرع 
إلى تغيير اإلستراتيجية في قانكف البيئة فتعامؿ مع مسألة حماية الغابة بحس بيئي فعالج 
أمر الحماية كالمحافظة عمى الغابات في إطار االىتماـ بحماية التنكع البيكلكجي كالتكازف 
البيئي فقد تعرض ليا ككسط بيئي يأكم مجمكعة مف األنكاع الحيكية كاألصناؼ المككنة 

أما عمى . لمبيئة كالتي يستكجب حمايتيا لضماف التكازف كاالستمرارية في ىذا المجاؿ
المستكل الدكلي فمككف الغابة تكتسي أىمية بالغة كعنصر بيئي ذك بعد عالمي فالمجمكعة 

الدكلية مضطرة لمتعاكف كالتكاثؼ ألجؿ حمايتيا كالمحافظة عمييا فحتمية التعاكف الدكلي في 
المجاؿ الطبيعي عمكما كالغابي عمى الخصكص أضحى كاجبا ال استغناء عنو يعززه ظيكر 

منظمات دكلية كجيكية حككمية كغير حككمية تنشط في ىذا المجاؿ، كالجزائر كفرد في 
المجتمع الدكلي ليست تشد عف القاعدة فقد انضمت لمعديد مف االتفاقيات كانخرطت في عدة 

منظمات سعيا منيا لمنيكض بغاباتيا كالمحافظة عمييا حاضرا كمستقببل، كىذا ما نحاكؿ 
                                                 

1
 يتعمؽ بكقاية األمبلؾ الغابية الكطنية كما جاكرىا مف الحرائؽ كالمرسـك 10/02/1987 المؤرخ في 87/44 كالمرسـك رقـ  

.  بنفس التاريخ ينظـ كينسؽ األعماؿ في مجاؿ مكافحة حرائؽ الغابات داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية87/45رقـ 
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طرقو في ىذا الباب مف خبلؿ عرض مجمكعة القكانيف كاألطر كالميكانيزمات المنتيجة مف 
المشرع الجزائرم داخميا في سبيؿ الحفاظ عمى األمبلؾ الغابية كفصؿ أكؿ ثـ تناكؿ جيكد 

. الجزائر المبذكلة في ىذا المجاؿ عمى المستكل الدكلي كفصؿ ثاني



 

 

 
 
 
  
 
 

 الفصؿ األكؿ
حماية العقار الغابي في التشريع 

 الداخمي
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  حماية العقار الغابي في التشريع الداخمي.الفصؿ األكؿ 
إدراكا مف المشرع ألىمية الغابة كأدكارىا الميمة إف عمى المستكل االقتصادم أك 

االجتماعي كالبيئي سعى إلى أف تتبكأ ىذه األخيرة مكانتيا المناطة بيا كلف يتأتى ذلؾ ما لـ 
 فالغابة كائف ىش ككنيا سريعة 1يعمؿ عمى إحاطتيا بسياج مف الحماية عمى جميع األصعدة

التمؼ فشرارة صغيرة كفيمة بأف تنيي حياة مئات بؿ آالؼ مف اليكتارات الغابية فضبل عف 
األمراض كاألكبئة النباتية التي إف لـ تعالج في حينيا كاف ضحيتيا المساحات اليائمة مف 

الغابات كفي ىذا المضمار أحاط المشرع الجزائرم الغابات برعاية حمائية قبؿ كقكع الضرر 
فيما اصطمح عمى تسميتو بالحماية الكقائية القبمية كىذا ما نعرضو في المبحث األكؿ ثـ 

. اتبعيا بالحماية اإلدارية كالضبطية كىك مضمكف المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ
 

: الحماية الكقائية لمعقار الغابي. المبحث األكؿ
استشرافي "مف الحكمة اتقاء الشر قبؿ كقكعو كلف يتأتى ذلؾ ما لـ يكف ىناؾ عمؿ 

قبمي يفترض الضرر كيتكقعو قبؿ حدكثو لتكقيو كىذا ما يتبناه المشرع الجزائرم في مجاؿ 
الحماية القبمية لمغابة متخذا مف الحكمة القائمة الكقاية خير مف العبلج منطمقا لمسياسة 

الحمائية فتبنى مجمكعة مف التدابير تضـ شركطا كقائية كعددا مف االرتفاقات قصد اتقاء 
كاجتناب الخطر المحدؽ بالغابة كما برمج آليات كميكانيزمات تصب في خانة الحياة 

الصحية لمغابة كمحاكلة تجنيبيا التعرض لؤلخطار الصحية بالمكافحة كالتصدم لكؿ خطر 
صحي قد يتيددىا ككضع خطط مستقبمية إنمائية مف خبلؿ الزيادات في مساحات الغابات 

قامة المساحات الخضراء كالمحميات الطبيعية . 2"كتشجير المساحات المجاكرة ليا كا 
                                                 

1
 مف القانكف 689 ككف الغابة مف األمبلؾ الكطنية العامة فيي معنية بقاعدة الحماية الثبلثية التي أشارت ليا المادة  

 مف قانكف األمبلؾ الكطنية كمضمكف ىذه القاعدة الثبلثية، عدـ قابمية الماؿ العاـ لمتصرؼ كالتقادـ 66المدني كالمادة 
: إبراىيـ عبد العزيز شيحا.  كما بعدىا93نظرية الماؿ العاـ، مرجع سابؽ، ص: أعمر يحياكم: لزيادة بياف أنظر. كالحجز

منو 14 في المادة 84/12كقد نص عمى ىذه القاعدة قانكف الغابات رقـ .  كما بعدىا560مرجع سابؽ، ص: األمكاؿ العامة
". األمبلؾ الغابية الكطنية غير قابمة لمتصرؼ كالتقادـ كالحجز"التي جاء فييا 

2
تتخذ الدكلة جميع إجراءات الحماية لكي تضمف دكاـ الثركة الغابية كحمايتيا " عمى 84/12 مف القانكف 16 نصت المادة  

". مف كؿ ضرر أك تدىكر
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كنعرض في ىذا المبحث مجمكعة التدابير كاالرتفاقات القبمية المتخذة مف المشرع في 
سبيؿ الحماية القبمية كمطمب أكؿ ثـ نتطرؽ لمحماية الصحية كالشركط التي يفرضيا القانكف 
ثراء  في ىذا المجاؿ كمطمب ثاني كنختـ ىذا المبحث بالحماية اإلنمائية اليادفة إلى إنماء كا 

. الغطاء األخضر الغابي كمطمب ثالث
 

:  التدابير التنظيمية كاالرتفاقات كآلية قبمية لحماية الغابة.المطمب األكؿ
حرصا مف المشرع عمى تكفير حماية مشددة لمغابة ككنيا كسط ىاـ كىش في نفس 
الكقت نص عمى مجمكعة تدابير كتنظيمات كارتفاقات لصالح الغابة ىدفيا تكفير الحماية 
ليذه األخيرة، كضبط استغبلؿ مكاردىا المختمفة مف االستنزاؼ أك اإلتبلؼ كتتجسد ىذه 

التدابير كالتنظيمات في بسط الدكلة لرقابتيا القبمية عمى أم نشاط داخؿ األمبلؾ الغابية مف 
خبلؿ مجمكعة تدابير قانكنية الفرع األكؿ ككذلؾ مجمكعة تنظيمات تمنع مف خبلليا بعض 

األنشطة إما منع دائما أك منع مؤقت كما تفرض عمى جكار الغابة عددا مف االرتفاقات 
 (القبمي)لصالح ىذه األخيرة الفرع الثالث كؿ ذلؾ في سبيؿ ما يسمى الضبط الغابي الكقائي 

. لتكفير حماية أكيدة لمغابة
 

: التدابير القبمية كآلية لحماية الغابة. الفرع األكؿ
نص القانكف عمى مجمكعة مف التدابير كقكاعد أكلى لحماية الغابة فيي أعماؿ 

جراءات احترازية استباقية غايتيا منع كقكع األضرار بالغابة فقد نص القانكف   عمى 84/12كا 
تييئة الغابة كجردىا كما نظـ عممية عبكر البدكر عمييا كفرض تحديد المنشآت كالبنايات 
بداخميا أك بالقرب منيا كما أكجب كضع خرائط لمجباؿ المغطاة بغابات كفرض كضع 

مخططات لمكافحة النيراف كما نص عمى نشر الكعي بأىمية الغابة كدكرىا في عمؿ إعبلمي 
تكعكم كؿ ذلؾ إيمانا مف المشرع بمكانة كدكر الغابة كنحاكؿ في ىذا الفرع تجمية كؿ ىذه 
. التدابير قصد اإللماـ بنية المشرع كبياف إستراتجيتو القبمية في حماية الغابة بيذه التدابير
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: التييئة كتدبير يحمي الغابة. أكال
أشرنا سابقا عند حديثنا عف إدارة كتسيير العقار الغابي في المبحث الثاني مف الفصؿ 

 تكجب كضع مخطط 84/12 مف القانكف 37األكؿ إلى تييئة الغابة حيث سجمنا أف المادة 
جراءاتو كمضمكنو حسب المادة   كأنو متعمؽ 38تييئة كأشرنا إلى كيفية كضع ىذا المخطط كا 

بالدراسة كتسيير الغابة كاستغبلليا كحمايتيا فمخطط التييئة إذا يتضمف كجكبا مخططات 
: الحماية كذلؾ بػ

تبييف طرؽ المكاصبلت داخؿ الغابة كخرائط الخنادؽ التي تحفر داخؿ الغابة كبيف 
أجزائيا بيدؼ منع انتقاؿ ألسنة  النار إلى كؿ أجزاء الغابة كما يحاط محيط الغابة كمو 

بخنادؽ قصد عزليا عف جكارىا حتى ال تنتقؿ ألسنة النار في حالة اشتعاليا منيا إلى جكارىا 
كما يبيف مخطط التييئة مراكز الحراسة كمكاقع تجميع المياه داخؿ الغابة المعدة . أك العكس

إلطفاء الحرائؽ إذا نشبت كتعد كؿ ىذه األعماؿ المتعمقة بتييئة الغابة بمثابة آلية قبمية فعالة 
في حماية الغابة فإذا ال قدر اهلل نشب حريؽ داخؿ الغابة  كجد المعنييف سيكلة في التنقؿ 
بيف أجزاء الغابة ككف مخطط التييئة قد زكدىـ بخرائط كبيف طرؽ المكاصبلت مسبقا كما 
كضح لممختصيف سكاء ميندسك كأعكاف الغابات أك رجاؿ الحماية المدنية أماكف تكاجد 

مصادر المياه التي تستعمؿ في اإلطفاء كما أف حفر الخنادؽ يعد مف أنجع الكسائؿ لمنع 
جراء قبمي تزكد بو الغابة قصد الحماية الكقائية،  انتقاؿ ألسنة الميب كىك عمؿ كقائي كا 

كيساىـ كذلؾ مخطط التييئة في كضع اإلستراتيجية المستقبمية الستغبلؿ الغابات بكضع 
دراسات تتضمف أحسف الفرضيات كأصمحيا لمغابة بتحديد الجزء القابؿ لبيع خشبو مف الغابة 

كتبييف الجزء مف الغابة الصالح الستثماره عف طريؽ االستجماـ كىكذا فاستغبلؿ الغابة 
خطط لو مسبقا بكضع أحسف الفرضيات التي تحقؽ الغاية النفعية مف الغابة كتحقؽ كاجب 

. الحماية في نفس الكقت
: حماية الغابة عف طريؽ الجرد. ثانيا

عممية تسجيؿ "...  ىك 91/455 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2الجرد كما عرفتو المادة 
فالجرد عممية فنية تتضمف إحصاء كتسجيؿ األمبلؾ ...". كصفي كتقكيمي لجميع األمبلؾ
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قصد اإلحاطة بيا كتصنيؼ طبيعتيا بيدؼ حمايتيا كالمحافظة عمييا كتسييرىا لما ىي  
. 1قابمة لو دعما لبلقتصاد الكطني

 كؿ الييئات العامة كالمؤسسات 8 في مادتو 90/30كيمـز قانكف األمبلؾ الكطنية 
التابعة لمدكلة بإجراء جرد عاـ لؤلمكاؿ التي بحكزتيا قصد حمايتيا كحسف استعماليا 

: كيتضمف ىذا الجرد عنصراف أساسييف ىما
 (...أرض، بناية، آلة)بكصؼ الممؾ المعني بذكر ىيئتو : التسجيؿ الكصفي- 

. كعرض أكصافو كخصائصو كمككناتو
. 3بإثبات القيمة النقدية ليذا الممؾ: 2كالعنصر الثاني ىك التسجيؿ التقكيمي- 

جراءات ككيفيات الجرد كبٌيف أنكاعو 91/455كقد بٌيف المرسـك التنفيذم رقـ   طرؽ كا 
 فكؿ األمبلؾ الكطنية مشمكلة كجكبا بعممية الجرد قصد اإلحاطة بأمبلؾ الدكلة 4كأىدافو

 قكة ثبكتية لمجرد في 91/455 مف المرسـك التنفيذم 17عمى اختبلفيا كقد منحت المادة 
ميداف الرقابة عمى المنقكالت فكؿ ما جرد أثبت كجكده كال مجاؿ لنفيو إال إذا شطب مف 

إذا تحطـ :  مف نفس المرسـك كىي25سجؿ الجرد في الحاالت التي نصت عمييا المادة 
 كقد يستثنى مف الجرد 5الشيء أك سرؽ مع إثبات ذلؾ أك إذا ثبت أنو غير صالح لبلستعماؿ

:  مف المرسـك المذككر ما يمي20األشياء البسيطة كذات األىمية القميمة إذ جاء في المادة 
 أدناه جميع المعدات كاألشياء 22يجب أف تسجؿ في سجؿ الجرد المذككر في المادة "

: المنقكلة بما في ذلؾ الماشية الحية لكف باستثناء  ما يمي
                                                 

1
. 91/455 مف مرسـك 41 أنظر المادة  

2
يتمثؿ الجرد العاـ لؤلمبلؾ الكطنية في تسجيؿ " متضمف األمبلؾ العامة عمى 90/30 مف القانكف رقـ 8 نصت المادة  

كصفي كتقييمي لجميع األمبلؾ التي تحكزىا مختمؼ مؤسسات الدكلة كالحرص عمى استعماليا كفقا لؤلىداؼ كالمسطرة 
...". ليا

3
. 114نظرية الماؿ العاـ، مرجع سابؽ، ص:  أعمر يحياكم 

4
يحدد ىذا المرسـك األشكاؿ كالشركط كالكيفيات المتعمقة بصياغة جرد " عمى 91/455 نصت المادة األكلى مف المرسـك  

". 90/30األمبلؾ العقارية كالمنقكلة التابعة لؤلمبلؾ الكطنية حسب  مفيـك القانكف 
5
يجب أف تككف األشياء أك المعدات المفقكدة أك المحطمة أك المسركقة  " عمى 91/455 مف المرسـك 26 نصت المادة  

مكضكع تقرير أك محضر يبيف بدقة الظركؼ التي حصؿ فييا الفقداف أك التحطيـ أك السرقة كيدكف في سجؿ الجرد مع ىذه 
". الكثيقة
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األشياء غير القابمة لبلستيبلؾ  - 1األشياء القابمة لبلستيبلؾ باالستغبلؿ األكؿ- 
باالستعماؿ األكؿ التي ال تتجاكز قيمة شرائيا الكحدكية مبمغا يحدده الكزير المكمؼ بالمالية 

. 2"في قرار
كذلؾ تستثنى أمبلؾ كزارة الدفاع الكطني التي يؤطرىا نكع مف الجرد الخاص بيا جاء 

ال تنطبؽ أحكاـ ىذا المرسـك عمى األمبلؾ " ما يمي 91/455 مف المرسـك 43في المادة 
المنقكلة كالعقارية التابعة لكزارة الدفاع، يككف جرد ىذه األمبلؾ كاإلجراءات المتعمقة بو 

". مكضكع نص خاص
 كؿ اإلدارات 91/455 مف المرسـك 8أما بالنسبة لجرد العقارات فقد الزمت المادة 

كالييئات العامة التابعة لمدكلة أك لفركعيا ككؿ المؤسسات العامة كحتى التجارية بإعداد جرد 
كصفي كتقكيمي لمعقارات التي تحكزىا سكاء خصصت ليا أك بناء عمى عقد امتياز كيككف 

3ذلؾ كفقا لئلجراءات التالية تعد بطاقة تعريؼ لكؿ عقار
fiche d’identification 

d’immeuble كتتضمف ىذه البطاقة المعمكمات عف الييئة المستفيدة مف التخصيص أك 
االمتياز بذكر اسميا كذكر النص الذم أنشأىا كانتمائيا إف لمكالية أك لمبمدية أك ىيئة أخرل 

كظيفة )كما يذكر العقار المعني بتحديد نكعو كيصنؼ النكع تبعا لميدؼ الذم خصص لو 
 كمحتكاه إف كانت بناية مساحتيا كعدد طكابقيا كرقميا في السجؿ العقارم لدل 4(العقار

المحافظة العقارية كعنكانو كطبيعة ممكيتو إف ممؾ لمدكلة أك لفركعيا أك لجية حككمية ما، 
. 91/455 مف المرسـك 12كما تسجؿ قيمتو المالية كحسب المادة 

ترسؿ صكر عف بطاقات التعريؼ المتعمقة بالعقارات إلى إدارة أمبلؾ الدكلة في حالة 
لى رئيس  لى الكالي إذ كانت تابعة لمكالية كا  كانت الييئة المخصص ليا العقار تابعة لمدكلة كا 

 كانت تابعة لمبمدية كتككف البطاقات المعرفة لمعقارات في ثبلثة نسخ االمجمس الشعبي إذ
                                                 

1
األشياء القابمة لبلستيبلؾ باالستعماؿ األكؿ ىي األشياء التي ال يمكف " عمى 91/455 مف المرسـك 21 نصت المادة  

استعماليا إال مرة كاحدة كمنيا عمى الخصكص؛ الكرؽ، كالمكاد الغذائية، كالمكاد المخبرية كالمحركقات كالزيكت كأنكاع 
". الكقكد

2
 118 انظر أعمر يحياكم مرجع سابؽ ص  

3
. 91/455 مف المرسـك 11 أنظر المادة  

4
. 119نظرية الماؿ العاـ، مرجع سابؽ، ص:  أعمر يحياكم 
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 بطاقة بمكف كردم تحتفظ بيا الييئة المخصص ليا العقار كالتي أجرت الجرد 1بثبلثة ألكاف
كبطاقة بيضاء ترسؿ حسب األحكاؿ فإذا كانت الجية المالكة ىي الدكلة أرسؿ المكف األبيض 

ذا كاف العقار ممؾ لمبمدية أرسمت البطاقة البيضاء لمبمدية فالبطاقة البيضاء  إلى الدكلة كا 
ترسؿ دائما لمشخص المعنكم المالؾ أما البطاقة الخضراء فتحتفظ بيا الييئة الكسيطة دائما 
فمك كانت الجية المستفيدة مف تخصيص العقار تابعة لمبمدية كقامت بالجرد فعمييا االحتفاظ 

رساؿ النسختيف البيضاء كالخضراء إلى البمدية كىذه األخيرة  تحتفظ  بالنسخة الكردية كا 
بالنسخة الخضراء كترسؿ البطاقة البيضاء إلى أمبلؾ الدكلة كىكذا، كغرض ىذه اإلجراءات 
فرض رقابة عمى كؿ الييئات المستفيدة مف تخصيص عقار أك مف  عقد االمتياز عمى عقار 

فتخضع لرقابة مزدكجة رقابة الجية الكصية عمييا ككنيا تحتفظ بالبطاقة الخضراء كرقابة 
الجية المالكة ككنيا يرسؿ ليا البطاقة البيضاء فيستطيع مسؤكؿ الجية الكصية اتخاذ 
إجراءات تأديبية ضد مسيرم العقار في حالة التعدم عمى العقار المخصص كأساءت 

استعمالو كما يجكز إلدارة أمبلؾ الدكلة مباشرة المتابعات ضد أم تعدم عمى العقار أماـ 
 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 134الجيات القضائية المختصة كىذا ما نصت عميو المادة 

90/30 .
يتـ في إطار " عمى 84/12 مف القانكف 39كبالنسبة لمعقار الغابي نصت المادة 

السياسة الكطنية لتنمية قطاع الغابات كضع جرد غابي كطني يككف دكريا ككميا كنكعيا 
فالمادة تؤسس لما أسمتو الجرد الغابي الذم يجرم في إطار السياسة الكطنية " لمثركة الغابية

لتنمية قطاع الغابات، فالعممية متعمقة بالتنمية ككف الجرد الغابي يطمع الجيات المعنية كىي 
 كمديرية الغابات المركزية عمى مستكل الكزارة عمى عدد الغابات كمساحاتيا 2كزارة الفبلحة

كأنكاع أشجارىا كنباتاتيا كحشائشيا كحتى قدرتيا كمكاصفاتيا حتى يسمح ليذه األخيرة بحسف 
. تسيير العقار الغابي لما ىك أصمح لو

                                                 
1
. 120 المرجع السابؽ، ص 

2
. 91/455 مف المرسـك التنفيذم 7 تنطمؽ عممية الجرد الغابي بقرار مشترؾ بيف كزير الفبلحة ككزير المالية حسب المادة  
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ذا كانت ذات جماؿ  فإذا كانت غابة كثيفة األشجار قد تستغؿ في بيع الخشب كا 
 المذككرة تعدد 39طبيعي باىر سخرت في استثمارىا عف طريؽ االستجماـ السيما المادة 

. مكاصفات الجرد الغابي كخصائصو أنو كطني كدكرم ككمي كنكعي
 ككنو يشمؿ كؿ غابات الكطف مف شرقو إلى غربو كمف الجرد الغابي جرد كطني- 1

شمالو إلى جنكبو حيث تككؿ العممية محميا إلى محافظة األمبلؾ الغابية عمى مستكل الكالية 
بالتنسيؽ مع مديرية أمبلؾ الدكلة المعنية بجرد جميع الغابات كالتشكيبلت الغابية األخرل 
المكجكدة عمى مستكل نطاؽ تخصصيا اإلقميمي كبعد ذلؾ ترسؿ النتائج إلى المستكل 

فيتجمع عندىا مجمكع الجرد الغابي الكطني ألجؿ  (كزارة الفبلحة)المركزم لمكزارة المعنية 
.  كضع سجؿ كطني لمثركة الغابية84/12 مف قانكف الغابات 40ذلؾ أكجبت المادة 

  ككنو يقاـ بو دكريا بمركر فترات زمنية معينة فقد تأمر الجرد الغابي جرد دكرم- 2
 كقد يككف  كؿ ثبلثة سنكات حسب الحاجة كالغاية مف ذلؾ تتبع 1بو الكزارة كؿ سنة

المساحات الغابية كمراقبتيا عمى المستكل الكطني مف حيث زيادة مساحتيا كنقصانيا بفعؿ 
مثاليا ... اآلفات كالحرائؽ أك بفعؿ االقتطاع منيا لصالح التييئة العمرانية كالنشاط العقارم

 متضمف نزع قطعة أرض مف 27/01/1996 الصادر بتاريخ 96/65المرسـك التنفيذم رقـ 
النظاـ الغابي الكطني تابعة لغابة ماكنة بمقاطعة خريركفة بمدية بف جراح كالية قالمة حيث 

 94/443كانت مكضكع تخصيص لفائدة بمدية بف جراح كذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ 
متضمف انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة األمبلؾ الكطنية بقدارة مقاطعة عماؿ البمدية 

. 2األخضرية كالية البكيرة كخصصت لبمدية األخضرية
 أم يعنى بمجمكع الغابات عمى المستكل الكطني ككمية الجرد الغابي جرد كمي- 3

كثافة األشجار في كؿ غابة كعدد أشجارىا كحالتيا، فيناؾ فرؽ بيف األشجار التي شاخت 
ككبرت كثيرا في السف كبيف أشجار فتية في قمة عطائيا كفسيبلت صغيرة ال تزاؿ بعد تنمك 

                                                 
1
 التي جاء فييا 91/455 مف المرسـك التنفيذم 38 األصؿ في الجرد أف يككف سنكيا يجرل كؿ سنة حسب نص المادة  
...". يضبط الجدكؿ العاـ لؤلمبلؾ العقارية التابعة لؤلمبلؾ الكطنية دكريا عمى أساس جركد نياية السنة"

2
 متضمف انتزاع جزء مف غابة بحيزر بتكبكشت 17/12/1994 الصادر بتاريخ 94/442 كذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ  

 متضمف انتزاع 08/08/1989 مؤرخ في 89/153بمدية حيزر كالية البكيرة كتخصيصيا لبمدية حيزر ككذلؾ المرسـك رقـ 
. قطعة مف غابة العزير كالية المدية لصالح البمدية
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تحتاج لمعناية كمعرفة ىذا األمر يجنب الغابة الفتية السماح بالرعي داخميا كما يمنع 
استغبلؿ الغابات الحديثة النشأة فتمارس الجيات الكصية رقابتيا عمى ىذا األمر سكاء عمى 

. المستكل المحمي أك المركزم كىنا يكمف دكر الجرد الحمائي
 فيك يصنفيا عمى أساس نكع أشجارىا إف كانت صنكبر  الجرد الغابي جرد نكعي-4

أك فميف أك عرعار كغيرىا كىذا التصنيؼ يساىـ في تنميتيا كالمحافظة عمييا فمعرفة نكع 
أشجار الغابة يسيؿ عمينا تكفير الحماية الصحية ليا كمحاربة اآلفات التي قد تيددىا فبعض 
الطفيميات مف الحشرات الضارة تفضؿ بعض أنكاع األشجار عمى أنكاع أخرل كبالجرد تحدد 

نكعية األشجار كمف ثـ نكعية المبيدات التي تحتاجيا في سبيؿ حمايتيا، كقد تصنؼ 
الغابات باالعتماد عمى الجرد إلى غابات إنتاج ككنيا معدة لجني أشجارىا دكريا أك غابات 
الحماية كظيفتيا تثبيت التربة كتنقية الجك كقد تككف غابات مستغمة في االستجماـ كىكذا 

. فيحافظ لكؿ نكع عمى خصكصيتو
 

:  حماية الغابات عف طريؽ تنظيـ عبكر البذكر.ثالثا
تشير بعض الدراسات المتخصصة في عمـ الغابات أنو في أغمب األحياف يككف أداء 

السبلالت الشجرية المحمية أحسف كأنسب لممكقع الذم كجدت فيو ألف االنتخاب الطبيعي 
 1الذم نتج عنو كجكد ىذه السبلالت في مناطؽ دكف غيرىا يدؿ عمى أنيا األنسب لممنطقة

مىقىوي افاهلل تعالى بحكمتو عز كجؿ كحسف تصرفو في خمقو  لَّلًذم أىٍحسىفى كيؿَّل شىٍيءو خى
 ميز كؿ 2

منطقة مناخية بما يناسبيا مف سبلالت نباتية كقد تكصؿ العمماء إلى تصنيؼ الغابات إلى 
المناخ : أنكاع تبعا لممناخ فيناؾ طرز مناخية تغطي جميع الغابات كىذه الطرز تتمثؿ في

 3االستكائي، كالمناخ الجاؼ كالمناخ الدافئ المعتدؿ كالمناخ البارد الجاؼ كالمناخ القطبي
كلكؿ منطقة غطاؤىا النباتي كالشجرم األصمح ليا لذلؾ يجب المحافظة عمى ما يسمى 

                                                 
1
، :  تاج الديف حسيف نصركف  تربية كتحسيف أشجار الغابة، مقاؿ مجمة العمـك كالتنمية، تصدرىا مدينة عبد العزيز لمعمـك

. 28، ص1999، أكتكبر 51المممكة العربية السعكدية، العدد 
2
. 07اآلية :  سكرة السجدة 

3
. 08تصنيؼ نظـ الغابات كأشجارىا، مجمة العمـك كالتنمية، مرجع سابؽ، ص:  حسيف مصطفى حسيف 
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التصنيفات الكراثية، كاألصكؿ المنتجة لمسبلالت الشجرية لكؿ منطقة كيراعى عزليا قدر 
اإلمكاف عف باقي السبلالت غير المنتمية لممنطقة لمنع أم تمقيح عشكائي مف المشاجر 

عبلكة " عمى 84/12 مف قانكف 52 ألجؿ ذلؾ نصت المادة 1كبذكرىا التي قد تعبر الغابة
 مف القانكف المتعمؽ بحماية البيئة تحدد قكاعد عبكر البذكر كالغرس 12عمى أحكاـ المادة 

". بمكجب المرسـك المنصكص عميو في المادة المذككرة
فالمادة تقنف لعبكر البذكر عبر الغابة الذم ال يجب أف يككف عشكائيا بؿ بكيفية 

مدركسة تضمف عدـ تسرب ىذه البذكر إلى الغابة تحت أم ظرؼ كال يكتؼ المشرع بمراقبة 
عبكر البذكر عبر الغابة فحسب بؿ يحظر دخكؿ البذكر التي قد تشكؿ ضررا عمى النباتات 

 المؤرخ 87/17الكطنية أك قد تؤدم إلى إتبلؼ المنتجات الفبلحية كىذا ما  يتضمنو القانكف 
 المتضمف حماية الصحة النباتية إذ تنص المادة األكلى منو عمى 1987 أكت 01في 
ييدؼ ىذا القانكف إلى تنفيذ السياسة الكطنية في مجاؿ الصحة النباتية الرامية إلى ضماف "

مراقبة النباتات كالمنتجات النباتية كغيرىا مف المكاد التي يمكف أف تككف ناقمة : - ما يمي
مراقبة استيراد النباتات كالمنتجات النباتية كغيرىا مف - ألجساـ ضارة عبر التراب الكطني 

...". المكاد التي يمكف أف ينجر عنيا انتشار متمفات النباتات كمراقبة تصديرىا كعبكرىا
 المتعمؽ بالبذكر كالشتائؿ كحماية 05/03ككذلؾ جاء في ىذا اإلطار القانكف رقـ 

ما يمي  (2) حيث جاء في مادتو الثانية 09/02/2005الحيازة النباتية الصادر بتاريخ 
تشجيع : - ييدؼ التصديؽ عمى البذكر كالشتائؿ كحماية الحيازات النباتية إلى ما يأتي"

كترقية استعماؿ األصناؼ النباتية األكثر مبلءمة لحقائؽ الفبلحة الكطنية مف جية، كالعادات 
السماح بالتحكـ الفعمي في نكعية البذكر كالشتائؿ - كاحتياجات المستيمكيف مف جية أخرل 

كالعبرة أف تنظيـ عبكر البذكر عبر الغابة أكاله التشريع ..." المستعممة في الفبلحة الكطنية

                                                 
1
. 27المرجع السابؽ، ص:  تاج الديف حسيف نصركف 
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 حفاظا عمى السبلالت المحمية كحماية لمغابات مف كؿ خطر قد تسببو سبلالت 1أىمية كبيرة
. 2دخيمة

: الحماية عف طريؽ الكقاية مف الحرائؽ. رابعا
أكبر عدك لمغابات ىي ألسنة النار ىذه األخيرة التي إف نشبت كساعدتيا الظركؼ 

 (انتشار النار في اليشيـ)الجكية انتشرت في الغابات بطريقة مذىمة حتى ضرب بيا المثؿ 
كىناؾ أسباب كثيرة كمتنكعة تقؼ كراء حرائؽ الغابات نستطيع تصنيفيا في صنفيف اثنيف 

 عكامؿ طبيعية ال يد لئلنساف فييا كالصكاعؽ كالرعكد كالبراكيف كغيرىا كعكامؿ إنسانية 3ىما
بفعؿ اإلنساف في تعاممو السيئ مع الغابة فاإلنساف ىك أكبر جاني متسبب في حرائؽ 

. الغابات بفعؿ عدـ إدراكو ليشاشة مككنات الغابة أماـ النار
كرغـ أف الغابة ميددة بالحرائؽ في مختمؼ فترات السنة إال أف الفترة الكاقعة ما بيف 
شير جكاف كأكتكبر تعد الفترة األخطر عمى الغابة بفعؿ شدة الحرارة ككثرة احتكاؾ اإلنساف 
بالغابة في ىذه الفترة لبلستجماـ كالراحة، كالمشرع الجزائرم في ىذا المضمار سعى إلى 
تكفير حماية قبمية استباقية لمغابة مف ألسنة النار فكضع مرسكميف ينظماف كيؤطراف ىذا 

 يتعمؽ بكقاية األمبلؾ الغابية 10/02/1987 المؤرخ في 87/44المرسـك رقـ : المجاؿ ىما
 بنفس التاريخ ينظـ كينسؽ األعماؿ 87/45الكطنية كما جاكرىا مف الحرائؽ كالمرسـك رقـ 

في مجاؿ مكافحة حرائؽ الغابات داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية كأىـ اآلليات التي جاء بيا 
 87/45 مف المرسـك 2ىذاف المرسكماف ىك مخطط مكافحة النار الذم نصت عميو المادة 

يحدد تنظيـ مكافحة الحرائؽ داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية في مخطط مكافحة "بنصيا عمى 
كمف خبلؿ  ىذا " النار في الغابات في مستكل البمدية الكاحدة أك مجمكعة بمديات أك الكالية

                                                 
1
 ييتـ المشرع الجزائرم بيذا الميداف حماية السبلالت المحمية لدرجة أنو اندمج في اتفاقيات جيكية مثؿ االتفاقية المتضمنة  

 صادقت عمييا الجزائر بمكجب 1993 فيفرم سنة 18كقاية النباتات في الشرؽ األدنى المعتمدة في الرباط، المغرب، بتاريخ 
. 2000 لسنة 81ر رقـ . ج17/12/2000 بتاريخ 2000/433المرسـك الرئاسي رقـ 

2
 نقكؿ ىذا رغـ أف عمـ الغابات حاليا يعتمد عمى تحسيف نكعية األشجار باستزراع غابات مف أنكاع مختارة سريعة النمك  

. 26مرجع سابؽ، ص: أنظر تاج الديف حسيف نصركف. كمبلئمة لمبيئات المحمية فيما يعرؼ  بالتحسيف الكراثي
3
 www.eljazeera.net 29/01/2016حرائؽ الغابات كيؼ تندلع ككيؼ تنطفئ، مكقع الجزيرة نت :  محمد عبد العاطي 

08:06 
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النص تستشؼ أف المخطط يحدث عمى مستكيات ىما المستكل البمدم كالمستكل الكالئي 
كنحاكؿ ضبط مضمكنو كمحتكاه كطريقة إعداده كأىدافو مف خبلؿ استقراء نصكص 

. المرسكميف السابقيف
: مضمكف مخطط مكافحة النار- 1

 يتضمف ىذا المخطط التدابير الخاصة بتنظيـ 87/45 مف المرسـك 3حسب المادة 
محافظة الغابات : أعماؿ التدخؿ كتنسيؽ ىذه العمميات بيف الجيات المكمفة بالحرائؽ كىما

 كسائؿ ىذا المخطط 3كمصالح الحماية المدنية عمى مستكل الكالية، كقد عددت المادة 
: فحصرتيا في

: برنامج اإلعالـ- أ
 ككما يدؿ عميو اسمو ىك برنامج تكعكم ىدفو إكساب األفراد كالجماعات الكعي 

بقيمة الغابة كأىميتيا كضركرة المحافظة عمييا كفؽ أساليب تقترحيا الجية المعنية باإلعبلـ 
كتكجيو ركاد الغابات بعدـ إشعاؿ النار كعدـ رمي بقايا السجائر مشتعمة كمحاكلة إكساب 

كسابيـ حس  األفراد مجمكعة قيـ كمبادئ ذات عبلقة بأىمية الغابة كدكرىا في حياة الناس كا 
رشادات في حالة الحرائؽ كتشكيؿ خطر  بيئي كما يتضمف برنامج التكعية مجمكعة نصائح كا 

عمى حياة الناس فترشدىـ إلى كيفيات كسبؿ المحافظة عمى حياتيـ كطرؽ التعامؿ مع 
الحرائؽ كىذا البرنامج قد يككف عمى شكؿ مطكيات تكزع كقد يدعـ بفقرات إشيارية تكعكية 

. حكؿ الغابة كحمايتيا في الحرائؽ تبث في التمفزيكنات كالراديك كالصحؼ اليكمية
البرنامج الكمي لألشغاؿ الكقائية المطمكبة إنجازىا كفتراتيا كمجاالتيا كاإلدارات - ب

: كالمصالح كالييئات المكمفة بتنفيذىا
كىك برنامج يحكم مجمكعة األشغاؿ ذات البعد الكقائي التي يفرضيا المرسـك 

 عمى الييئات كالمؤسسات كىي نفسيا االرتفاقات لصالح الغابة التي نتعرض ليا 87/45
الحقا مثؿ إنشاء المجنة الميدانية المكمفة بمراقبة الغابة في مكسـ الحرائؽ ككاجبيا في إخماد 
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كؿ حريؽ في بدايتو كمدىا بالكسائؿ المتطمبة لذلؾ مف شاحنات إطفاء كأجيزة إطفاء 
. 2 ككسائؿ االتصاؿ البلسمكي1كيميائية

 عمى كجكب أف تحاط المزابؿ بشريط 87/44 مف المرسـك 15كما نصت المادة 
 متر إذا كانت ىذه المزابؿ مكجكدة داخؿ الغابة أك 50عازؿ خالي مف كؿ نبات عرضو 
 متر، فيذا الكاجب يقع حسب المادة عمى عاتؽ 500عمى بعد منيا يساكم عمى األقؿ 

 مف نفس المرسـك عمى كجكب أف تكمؼ الييئات المختصة 23البمدية كذلؾ نصت المادة 
بتسيير محطات الضخ كخزانات الكقكد كأنابيب الغاز كالبتركؿ تقـك بعممية إقامة معالـ عمى 

ىذه المنشآت تبينيا كتقـك بعممية تنظيفيا قبؿ بداية مكسـ الحرائؽ في حالة كانت ىذه 
كمضمكف البرنامج الكمي ىك .  متر مف الغابة500األخيرة مكجكدة داخؿ الغابة أك عمى بعد 

حصر جميع األشغاؿ المتطمبة كالتي يجب أف تنجز قبؿ مكسـ الحرائؽ الذم حسب المادة 
 أكتكبر مع 31 يفتتحو الكالي بقرار كيمتد مف أكؿ جكاف إلى 87/45 مف المرسـك 13

إمكانية تقديمو أك تأخيره تبعا لؤلحكاؿ الجكية السائدة كىذه األشغاؿ قد تككف كما سبؽ ذكره 
 87/44 مف المرسـك 5إحصاء كحصر المنشآت داخؿ الغابة كفي محيطيا حسب المادة 

قصد إحاطتيا بكسائؿ الحماية مثؿ عزليا عف الغابة بأشرطة كاقية عازلة تككف خالية مف 
. 3كؿ نبات حتى ال تتسرب النار مف ىذه المنشآت إلى الغابة في حالة اشتعاليا أك العكس

 مف المرسـك 6ككذا تزكيدىا بكسائؿ إطفاء الحريؽ في حالة الخطر حسب المادة 
87/44

 كما يبيف البرنامج الييئات المكمفة بيذه العمميات كمتى يبدأ بيا كيحدد كسائميا، 4
 كالبمديات في 87/44 مف مرسـك 21مثؿ الييئة المكمفة بتسيير الكيرباء كالغاز حسب ـ

                                                 
1
كما يجب التأكد مف تكفير التجييزات كالكسائؿ الصالحة المطمكب "...  عمى 87/45 مف المرسـك 10 نصت المادة  

". تسخيرىا في حالة التدخؿ
2
تزكد مقرات المداكلة كأجيزة الحراسة كشبكة تبميغ اإلنذار كاالستنفار  "87/45 مف المرسـك 16 جاء في المادة  

". كاالتصاالت البلزمة ألعماؿ مكافحة الحرائؽ بكسائؿ االتصاؿ البلسمكي
3
. 87/44 مف المرسـك 27 إلى 23 أنظر المادة  

4
يجب أف تحاط البنايات كالمنشآت كالكرشات غير المخصصة لبلستعماؿ " عمى 87/44 مف المرسـك 6 نصت المادة  

مترا خاؿ مف كؿ النباتات الثانكية كالمكاد القابمة لبلشتعاؿ، كما يجب  (25)السكني بشريط كقائي عرضو خمسة كعشركف 
..." . أف تزكد بأجيزة لمكافحة الحرائؽ
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 ككذلؾ ىيئة تسيير مرفؽ السكؾ 2 كطرؽ المكاصبلت العابرة لمغابة1حالة المفارغ العمكمية
. 3الحديدية في حالة عبكر القطارات لمغابة

: خريطة جياز الحراسة كالتدخؿ- ج
 مف 15كىي خريطة تحدد مراكز الحراسة المقامة داخؿ الغابة كىي حسب المادة 

 شبكة مف مراكز الحراسة تنشأ كتقاـ في األماكف اإلستراتيجية التي يمكف 87/45المرسـك 
مف خبلليا مراقبة مساحات كبيرة مف الغابة حيث تككف في أماكف مشرفة عمى الغابات تمتاز 

، تبيف ىذه 16بارتفاعيا كتزكد بكسائؿ االتصاؿ البلسمكي حسب المادة   مف نفس المرسـك
الخريطة كذلؾ مكاقع فرؽ التدخؿ األكلى حيث تنشأ ما يسمى فرؽ التدخؿ األكلى ميمتيا 
إخماد أم شرارة مف النار قبؿ استفحاليا فيي فرؽ كقائية أكلية لذلؾ سميت بفرؽ التدخؿ 

األكلي فيي أكؿ مف يحتؾ بالحريؽ في بدايتو كتككف ىذه الفرؽ مكزعة عمى الغابة لكؿ فرقة 
منيا جزء مف الغابة تكمؼ بالتدخؿ فيو عند الضركرة كتعمؿ عمى التنسيؽ بينيا كفي مكسـ 

 أكتكبر تعزز ىذه الفرؽ بكحدات صغيرة دكرية مف 31 جكاف إلى 01الحريؽ الممتد مف 
. الحماية المدنية ترابط ىي األخرل في كسط الغابات قصد التدخؿ عند الحاجة

: خريطة المنشآت األساسية- د
تكضع كذلؾ خريطة تبيف مكاقع المنشآت األساسية الكبرل في الغابة إف كجدت مثؿ 
خزانات الماء العمبلقة كالتجمعات السكنية إف كجدت كالفنادؽ كمراكز االستجماـ إف كانت 
مقامة بالغابة كما تبيف ىذه الخريطة طرؽ المكاصبلت القاطعة كالعابرة لمغابة سكاء كانت 

طرؽ أك سكؾ حديدية كما تظير الطرؽ الغابية كالمسالؾ داخؿ الغابة كشبكة الخنادؽ الكاقية 
المقامة بغرض الحماية كالعزؿ بيف أجزاء الغابة كما تكضح نقاط الماء المعدة إلطفاء 
الحرائؽ، كما تبيف كؿ منشأة مقاـ في الغابة سكاء كانت اجتماعية مثؿ دكر الشيخكخة 

. كمراكز الثقافة أك اقتصادية تجارية كالفنادؽ كغيرىا
 

                                                 
1
. 87/44 مف المرسـك 15 المادة  

2
. 87/44 مف المرسـك 25 المادة  

3
. 87/44 مف المرسـك 24 المادة  
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: قائمة المصالح كالييئات المعنية بالتدخؿ في حالة نشكب الحريؽ- ى
الييئات كالمصالح المعنية بالتدخؿ في حالة نشكب الحرائؽ ىي فرؽ محافظة الغابات 

المكمؼ بمراقبة الحرائؽ كالتدخؿ األكلي كىي مزكدة بآليات كمعدات تساعدىا في مياميا 
كذلؾ فرؽ ككحدات الحماية المدنية كاختصاصيا أصيؿ في إطفاء الحرائؽ السيما الغابية 

منيا كذلؾ البمديات المعنية كما يجب إف تكفره مف معدات فتح الطرؽ كالجارفات كالشاحنات 
كغيرىا إضافة إلى أنو يقع عمى عاتقيا إطعاـ فرؽ التدخؿ ككؿ المشاركيف في إخماد النار 

 مف المرسـك 30في حالة نشكب حريؽ كبير كاستمر لمدة طكيمة كىذا ما عنتو المادة 
يجب عمى البمديات أف تزكد كرشات التدخؿ كمكافحة الحريؽ بجميع " بنصيا عمى 87/45

". كسائؿ اإلطعاـ كاإليكاء كاالشراب التي تككف ضركرية
 المستشفيات كالمراكز الصحية القريبة مف 1كذلؾ مف الييئات المعنية بحرائؽ الغابات

الغابة بإسعاؼ الجرحى كتقديـ المساعدات الطبية األكلية التي يحتاجيا المصاب بالحريؽ إذ 
يتعيف عمييا في حالة نشكب حريؽ كبير تكفير فرؽ طبية ميدانية تتدخؿ كقت الحاجة لتقديـ 

إسعافات قد تتعقد حالتيا لك أخرت مف درجات الحركؽ العميقة، فضبل عف دكر جياز 
الشرطة كالدرؾ في تنظيـ عمميات المركر داخؿ الغابة في الطرؽ الغابية أك غمقيا نيائيا 

. دكف إىماؿ دكر ىذه األجيزة في التحقيقات حكؿ سبب الحريؽ كمرتكبيو
: تنظيـ سمؾ المنقذيف المتطكعيف- ك

إف حماية الثركة الغابية شرط " عمى 84/12 مف قانكف الغابات رقـ 15نصت المادة 
فالمادة ألقت عبء  الحفاظ ". لتنميتيا كمف كاجب كؿ شخص المساىمة في الحفاظ عمييا

عمى الغابة عمى عاتؽ الكافة فكؿ شخص يتعيف عميو المحافظة عمييا بفعؿ إيجابي كىك 
المشاركة في إخماد الحرائؽ الغابية في حالة نشبت كىك حاضر بالمكاف كما يتعيف عميو 
 17كجكبا إعبلـ الجيات المعنية بكؿ حريؽ الحظو في الغابة كىذا ما نصت عميو المادة 

يجب عمى كؿ شخص يبلحظ كجكد نار في الغابة أف " التي جاء فييا 87/45مف مرسـك 
                                                 

1
تتطمب الكقاية مف الحرائؽ كمكافحتيا مشاركة مختمؼ " كمتعمؽ بالغابات عمى 84/12 مف القانكف 19 نصت المادة  

ىياكؿ الدكلة، كيتـ تحديد القكاعد المتعمقة عمى كجو الخصكص باليياكؿ المعنية كتنظيـ الكقاية كالمكافحة كالكسائؿ 
. 87/45 ك87/44كقد صدر فعبل ىذا التنظيـ كىك المرسكميف رقـ " المستعممة ليذا الغرض عف طريؽ التنظيـ



                                                     حماية العقار  الغابي في التشريع الداخلي:األولالفصل 

 

236 

ذا تعذر عميو ذلؾ كجب عميو أف يعمـ المركز الغابي األقرب إلى مكاف  يسارع إلى إطفائيا كا 
". الحريؽ أك أية سمطة أخرل تككف أقرب إلى ذلؾ

كما يجب عميو أف يحافظ عمى الغابة بفعؿ سمبي ىك االمتناع عف كؿ ما يسبب 
ضررا لمغابة سكاء كاف في الجانب البيكلكجي بعدـ تمكيثيا كعدـ قطع أشجارىا أك في الجانب 

 ما يمي 87/44 مف المرسـك 2الكقائي مف النار باالمتناع عف إشعاؿ النار جاء في المادة 
يمنع عمى أم شخص أف يشعؿ النار داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية أك عمى بعد مسافة تقؿ "

". عف كيمكمتر كاحد منيا كما يمنع عميو أف يأتي بيا إلييا
فإذا كانت الكافة مندكبة إلى كجكب الحفاظ عمى الغابة فإف القاطنيف بيا أك بالقرب 

 مف 26منيا يتأكد كاجبيـ أكثر تجاه الغابة بفعؿ االحتكاؾ المباشر ليا كقد نصت المادة 
يجب عمى السكاف الذيف يستعممكف أمبلؾ غابية أك يحكزكف حقكقا " عمى 87/45المرسـك 

...". في الغابات أف يساعدكا عمى مكافحة الحرائؽ
 يتحدث عف المنفذيف المتطكعيف 87/45 مف المرسـك 3مف المادة " ى"لكف البند 

فاألمر متعمؽ بعممية التطكع في إخماد حرائؽ الغابات في حالة اشتعاليا، ككاجب التطكع 
يتأكد في أكساط قاطني الغابة أك بالقرب منيا قبؿ غيرىـ إذ الكاجب الكطني يحتـ عمييـ مد 

يد العكف لممساىمة في إطفاء الحرائؽ الغابية ككنيا ثركة كطنية أكال كككنيـ المستفيدكف 
 كما يدخؿ 1المباشركف منيا قبؿ باقي المكاطنيف إذ ليـ حقكؽ جكارية عمييا كما سبؽ بيانو

في سمؾ المتطكعيف كؿ مف رغب مسبقا أف يككف بشكؿ تطكعي ضمف فرؽ مكافحة الحرائؽ 
 فيتعيف عمى الجيات المعنية 2كغالبا ما يككنكف مف أفراد الكشافة اإلسبلمية كبعض األفراد

كىي محافظة الغابات كالحماية المدنية كضع برامج لتدريب ىؤالء المتطكعيف كتككينيـ في 
 ضمف كسائميا 87/45 مف المرسـك 3مجاؿ مكافحة حرائؽ الغابات كما تفرض المادة 

لمكافحة الحرائؽ  كضمف مخطط مكافحة النار ضركرة كضع فيرس يضـ أرقاـ ىكاتؼ  
كعناكيف رؤساء لجاف حماية الغابات في الكالية كحتى أعضاء ىذه المجاف كما تسطر كذلؾ 

                                                 
1
.  كمابعدىا مف ىذه المذكرة159 أنظر الصفحة    

2
يضبط رئيس المجمس الشعبي البمدم قائمة األشخاص المؤىميف بدنيا "...  ما يمي 87/45 مف مرسـك 26 جاء في المادة  

.  في نفس المرسـك29، 28، 27كأنظر المكاد ". الذيف يمكف تجنيدىـ في حالة نشكب حريؽ كيراجعيا باستمرار
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أرقاـ ىكاتؼ كعناكيف أعضاء المجاف الميدانية كرؤساء كمسؤكلك كؿ المصالح كالييئات 
المعنية بالتدخؿ في حالة الحرائؽ الغابية كؿ ذلؾ تسييبل لعممية االتصاؿ كربحا لمكقت في 

. مكافحة أعظـ خطر ييدد الغابة
كما يبيف المخطط إجراءات اإلنذار كاالستنفار ككيفية اإلعبلـ عف الحرائؽ كأنجع 
كسيمة لذلؾ ىي االتصاؿ البلسمكي بيف أفراد كحدات التدخؿ كقد تككف صفارات اإلنذار 

. كسيمة أكلية إلنذار سكاف الغابات كما جاكرىا بخطر الحرائؽ ألخذ احتياطاتيـ
: كيفية إعداد مخطط مكافحة النار- 2

 يعد مخطط مكافحة النار عمى مستكل 87/45 مف المرسـك رقـ 5حسب المادة 
البمدية حيث تككف كؿ بمدية بيا غابات معنية بكضع مخطط لمكافحة النار بالتنسيؽ مع 

مصالح الحماية المدنية كمحافظة الغابات كفي حالة كانت الغابات تمتد عمى إقميـ أكثر مف 
بمدية سكاء كانت غابات عادية أك غابات جبمية فتككف  كؿ بمدية معنية بالتنسيؽ مع باقي 
البمديات التي تمتد الغابة عبر ترابيا بكضع ىذا المخطط فيككف مخطط مشترؾ تساىـ فيو 
كؿ بمدية معنية بأجيزة مصالح الحماية المدنية فييا ككذلؾ بالتنسيؽ مع محافظات الغابات 

. 1بكؿ بمدية  معنية
ثـ يعرض ىذا المخطط حسب الحالة إف كاف متعمؽ ببمدية كاحدة تكافؽ عميو المجنة 

الميدانية في البمدية كىي لجنة مككنة مف مصالح الحماية المدنية عمى مستكل البمدية 
كمصالح محافظة الغابات كرئيس فرقة الدرؾ الكطني عمى مستكل البمدية كرئيس األمر 

ف كاف متعمؽ ببمديتيف أك أكثر 2(الشرطة)الحضرم   يرأسيا رئيس المجمس الشعبي البمدم، كا 
 مف المرسـك رقـ 13يعرض عمى المجنة العممية في الدائرة كالتي تتككف حسب المادة 

 مف رئيس الدائرة  رئيسا ليا، ممثؿ القطاع العسكرم، قائد سرية الدرؾ الكطني، 80/184
رئيس أمف الدائرة، رئيس كحدة الحماية المدنية، مدير القطاع الصحي لمدائرة، رئيس دائرة 

                                                 
1
. 87/45 مف المرسـك 09 أنظر المادة  

2
 يتضمف إقامة الييئات الخاصة بتنسيؽ أعماؿ 1980 جكيمية 19 مؤرخ في 80/184 مف المرسـك رقـ 15 حسب المادة  

 رئيس فرقة الدرؾ آنذاؾ(مسؤكؿ الحزب)تتألؼ لجنة العمميات في البمدية برئاسة المجمس الشعبي البمدم "حماية الغابات 
". الكطني رئيس األمف الحضرم، رئيس كحدة الحماية المدنية، رئيس المنطقة الغابية مسؤكؿ المنظمات الجماىيرية
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الغابات، ثـ يرفع لمكالي الذم يتخذ في شأنو قرار يتضمف مخطط مكافحة النار في غابات 
. الكالية بناء عمى مجمكع المخططات التي تعده كؿ بمدية داخؿ الكالية الكاحدة

 ىناؾ مخطط آخر لمكافحة النار ىك المخطط 87/45 مف المرسـك 6كحسب المادة 
 80/184 مف المرسـك 8الكالئي الذم تتخذه لجنة حماية الغابات التي تتألؼ حسب المادة 

مف؛ أميف المحافظة، رئيس قطاع الجيش الكطني، رئيس المجمس الشعبي الكالئي،  قائد 
مجمكعة الدرؾ، رئيس األمف، النائب العاـ، رئيس مصمحة الحماية المدنية، مسؤكؿ 

كتتمثؿ مياميا . المكاصبلت  الكطنية، المدراء التنفيذييف عمى مستكل الكالية، كيرأسيا الكالي
 مف نفس المرسـك في إعداد مخطط عمؿ يتضمف تحديد دكر كؿ ىيئة معنية 7حسب المادة 

بحماية الغابات ككؿ الكسائؿ التي ينبغي أف تسخرىا، كيراجع ىذه المخططات كؿ سنة قصد 
استدراؾ النقائص كتقييـ نتائج المخطط في السنة قبميا، إذ تجتمع ىذه المجاف مرتيف عمى 

. األقؿ في السنة مرة قبؿ افتتاح مكسـ مكافحة النار كمرة بعده  لمتقييـ
 الكالي مف اتخاذ جميع اإلجراءات التي مف 87/45 مف مرسـك 11ىذا كتمكف المادة 

شأنيا ضماف ككقاية الغابات مف الحرائؽ كالتنسيؽ في ىذا المجاؿ، كىك ألجؿ ذلؾ يعيف 
بناءا عمى اقتراح لجنة حماية الغابات عكنيف أك أكثر مف إعطاء المجنة الميدانية في الكالية 

 كتككف ىذه 1لمراقبة  تنفيذ التدابير الكاردة في مخططات مكافحة النار في الغابات
المخططات عممية ابتداء مف قرار الكالي الذم يصدره معمنا بدء مكسـ حماية الغابات مف 

 أكتكبر مف كؿ سنة مع إمكانية 31كينتيي في  (يكنيك)الحرائؽ كالذم يبتدئ في أكؿ جكاف 
أف يعمف قبؿ ذلؾ أك ينتيي بعد ىذا التاريخ تبعا لمظركؼ كاألحكاؿ الجكية  السائدة، كتنظـ 
خبلؿ مدة المخطط كميا مداكمة عمى مستكل المجاف الميدانية سكاء البمدية أك الكالئية كما 

                                                 
1
 مؤرخ في 63/336أكلى المشرع الجزائرم أىمية كبيرة لحماية الغابات كمكافحة النار بدأت مع المرسـك رقـ -  

 متضمف 03/06/1969 مؤرخ في 69/75 متضمف تنظيـ مكافحة حرائؽ الغابات ثـ تبعو المرسـك رقـ 11/09/1963
 يتضمف إقامة الييئات 19/07/1980 مؤرخ في 80/184إنشاء  لجنة كطنية لمكافحة حرائؽ الغابات ثـ المرسـك رقـ 

 األكؿ يتعمؽ  بكقاية 10/02/1987 بتاريخ 87/45 ك87/44الخاصة بتنسيؽ أعماؿ حماية الغابات فالمرسكميف رقـ 
األمبلؾ الغابية الكطنية كالثاني ينظـ كينسؽ األعماؿ في مجاؿ مكافحة حرائؽ الغابات داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية كعمى 

، المجنة الكطنية لحماية الغابات دكر كطني لمجنة الكالئية لحماية الغابات عمى 80/184مستكل المجاف كضع المرسـك 
صعيد الدائرة كضع لجنة العمميات في الدائرة كعمى صعيد البمدية كضع لجنة العمميات في البمدية  
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تنشأ مداكمات عمى مستكل مقر كؿ ىيئة مشاركة في المخطط كيقـك بيذه المداكمة ليؿ نيار 
. حتى أياـ األعياد كالراحة األسبكعية يقـك بيا أعكاف مخكلكف قانكنا

 تطبؽ أعماؿ مكافحة الحرائؽ طبقا لممخطط 87/45 مف المرسـك 18كحسب المادة 
بمجرد اندالع النار حيث تككف الفرؽ المتنقمة أك المتدخمة كىي فرؽ تابعة لمصالح الغابات 
كف دعت الحاجة تطمب مساعدة الحماية المدنية كفي حالة كاف اتساع الحريؽ يفكؽ قدرات 
فرؽ الكالية الكاحدة تعٌيف عمى رئيس لجنة الحماية في الكالية إعبلـ رئيس المجنة الكطنية 

 مف نفس المرسـك يتكلى اإلشراؼ التقني في مكافحة 24لحماية الغابات كحسب المادة 
الحرائؽ ضابط الحماية المدنية األعمى رتبة مف الحاضريف كيساعده التقني في الغابات 

 ال يجكز طمب اإلمداد مف الجيش الكطني الشعبي إال بطمب 25األعمى رتبة حسب المادة 
. مف الكالي

كيعتمد في إطفاء الحريؽ عمى كسر أحد أضبلع المثمث المسؤكؿ عنو فبل ينشب 
تكافر المكاد القابمة : 1الحريؽ إال إذا تكافرت العكامؿ الثبلث المسؤكلة عنو عمى األقؿ كىي

لبلشتعاؿ كاالحتراؽ كالعامؿ الثاني تكافر حرارة مرتفعة تكفر لمنار االستمرار في االشتعاؿ 
كآخر عامؿ ىك كجكد األكسجيف كالغابة بطبيعتيا تكفر عامميف اثنيف ىما كجكد مكاد قابمة 
لبلشتعاؿ كاالحتراؽ ممثمة في األشجار كالحشائش كالعامؿ الثاني المكفر مف الغابة كبكثرة 
ىك أكسجيف اليكاء كانطبلقا مف ىذا يعتمد خبراء اإلطفاء عمى كسر أحد األضبلع بإتباع 

. ثبلثة كسائؿ معتمدة في ىذا الشأف ىي التبريد كالخنؽ كالتجكيع
:  Refroidissement (Rafraichissement)التبريد- أ

كيتمثؿ في محاكلة تبريد المكاف المحترؽ بجميع مككناتو فيبرد المكاف المشتعؿ مف 
الغابة كالمنطقة حكلو حتى ال يتمدد الحريؽ كيككف ذلؾ بقذؼ المياه كرشيا بأم طريقة سكاء 
باستعماؿ خراطيـ شاحنات الحماية المدنية كشاحنات محافظة الغابات أك بكاسطة قذؼ المياه 

بدفقيا مف أعمى بالطائرات كالمركحيات كجعؿ المنطقة المحترقة مف الغابة تمتص المياه 
المقذكفة أك المرشكشة عمييا فترتفع درجة حرارة المياه الممتصة فتتبخر فيتسبب بخار الماء 

. المتصاعد في سحب األكسجيف فينطفئ الحريؽ
                                                 

1
. المرجع السابؽ:  محمد عبد العاطي  
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:  Strangulation (Etranglement)الخنؽ- ب
الخنؽ مصطمح مستخدـ مف طرؼ خبراء السبلمة كالحماية المدنية كاإلطفاء كتعني 

:  تغطية الحريؽ بحكاجز تمنع كصكؿ األكسجيف لو بعدة كسائؿ تحقؽ ذلؾ منيا
تغطية المنطقة المشتعمة مف الغابة إذا كانت مساحتيا صغيرة بكاسطة الراغى - 
 un incendie de produits chimiques.الكيماكية

فصؿ مصادر النيراف عف المكاد المحترقة بنسؼ مكاف الحريؽ بالديناميت كىك - 
. خاص بإطفاء حرائؽ اآلبار البتركلية

غمؽ منافذ كفتحات التيكية مف نسبة األكسجيف إذا كاف الحريؽ في بدايتو كقد - 
يجب أف تزكد اآلليات الميكانيكية " بنصيا عمى 87/44 مف المرسـك 7أشارت لو المادة 

التي تعمؿ داخؿ األمبلؾ الغابية أك عمى بعد خمسمائة متر منيا بجياز غطاء الميب الذم 
كذلؾ حتى تمنع كصكؿ " إلدارات المكمفة بالغابات كالحماية المدنيةايحدد مكاصفاتو التقنية 

. األكسجيف
:  Affamé (Famine)التجكيع- ج

كىي الكسيمة األكثر استعماال في إخماد حرائؽ الغابات كتعتمد عمى إبعاد كعزؿ 
كالحد مف كمية المكاد القابمة لبلشتعاؿ باألساليب التالية كإزالة النباتات كاألشجار لكقؼ 
انتشار الحريؽ، حفر خنادؽ ضخمة عازلة لمكاف االشتعاؿ حتى ال تمتد النار لغيره مف 

مناطؽ الغابة بكاسطة جرافات، تقسيـ المساحات المشتعمة فييا النار مف الغابة إلى مربعات 
صغيرة لتككف كؿ كاحدة منيا حريقا صغيرا يمكف السيطرة عميو، الطرؽ عمى أخشاب 

. األشجار المشتعمة لتفتيتيا إلى أجزاء صغيرة تنطفئ بسيكلة بمكاد اإلطفاء
: أىداؼ مخطط مكافحة النار- 3

يشمؿ مخطط مكافحة النار في الغابات " عمى 87/45 مف المرسـك 3نصت المادة 
جميع التدابير الخاصة بالتنظيـ كأعماؿ التدخؿ قصد الكقاية مف أخطار الحرائؽ كضماف 

فحسب المادة تكمف أىداؼ مخطط مكافحة النار بالغابات ". تنسيؽ عمميات ىذه المكافحة
الكقاية مف أخطار الحرائؽ ككسائؿ ذلؾ ىي ما ذكرناه في مضمكف ىذا : إلى أمريف ىما
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المخطط كؿ ذلؾ عرفانا لمغابة بما ليا مف فضؿ كأىمية في المجاالت الحياتية المختمفة أما 
األمر الثاني الذم ييدؼ لو ىذا المخطط ىك ضماف التنسيؽ بيف مختمؼ الفاعميف في 

الميداف مف مصالح الحماية المدنية كمحافظة الغابات كمصالح أمنية بأسبلكيا المختمفة درؾ 
كشرطة كمصالح القطاع الصحي كالبمديات كالكاليات بتحديد دكر كؿ مصمحة كىيئة كما 
يجب أف تزكد بو مف كسائؿ كتفعيؿ التنسيؽ بيف كؿ ىذه الييئات ضمانا لسبلمة الغابات 

. كالمحافظة عمييا مف الحرائؽ
 

جراءات المنع. الفرع الثاني : الحماية القبمية لمغابة عف طريؽ الرخص كا 
في سبيؿ حماية الغابات كالمحافظة عمييا كصكنا ليا عف أم مكركه أك ضرر يعمد 
المشرع إلى تبني حضر كمنع أم نشاط داخؿ الغابة كحتى بالقرب منيا إاٌل برخصة فيما 
يسمى نظاـ التراخيص كما اعتمد في سياستو الحمائية لمغابة عمى إجراءات المنع التي قد 

. تككف دائمة أك مؤقتة
: نظاـ التراخيص كآلية لحماية الغابة. أكال

 كالسكينة العامة يخكؿ القانكف لمسمطة  L’ordre publicقصد حماية النظاـ العاـ
العامة ما يسمى بسمطة الضبط كىي حؽ اإلدارة في أف تفرض عمى األفراد قيكد تحد مف 

 فالضبط اإلدارم ظاىرة قانكنية قديمة ممتصؽ كجكده بكجكد 1حريتيـ في مجاالت معينة
الدكلة فيذه األخيرة تمارس سيادتيا عمى إقميميا كتتحكـ في سمككات أفرادىا بمجكئيا إلى 
إجراءات ككسائؿ الضبط بغية فرض نظاـ معيف كضماف حد أدنى مف االستقرار فالضبط 

 تمارسو السمطة التنفيذية ىدفو كما ذكرنا الحفاظ 2اإلدارم مظير مف مظاىر كجكد الدكلة
كالسكينة العامة كالصحة العامة - األمف العاـ-عمى النظاـ العاـ بعناصره التقميدية الثبلثة 

كبفعؿ التطكر كالتقدـ الحاصؿ في المجاؿ العممي كالتكنكلكجي، أضيؼ لمنظاـ العاـ عناصر 

                                                 
1
. 577، ص1975ـ ، .الكجيز في القانكف اإلدارم، دار الفكر العربي، د:  سميماف محمد الطماكم 

2
. 251، الجزائر، ص2012شرح قانكف البمدية، جسكر لمنشر كالتكزيع، :  عمار بكضياؼ 
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جديدة ىي المحافظة عمى البيئة كالمحافظة عمى جماليات المدينة كالمحافظة عمى 
. 1األخبلقيات االجتماعية

كفي ىذا اإلطار كبمناسبة تسيير األمبلؾ العامة يككف مف حؽ كؿ فرد استعماليا 
استعماال يتناسب مع طبيعة الممؾ كال يحتاج إلى إذف مف الدكلة غير أف االستعماؿ الفردم 

لؤلمبلؾ العاـ كفي غير ما خصصت لو استثناء يحتاج إلى إذف مف الدكلة  فيما يسمى 
بالترخيص فمف أبرز صكر الضبط اإلدارم مراقبة الدكلة الستعماؿ األمكاؿ العامة 

 يعد نظاـ الترخيص مف أنجع 3 كحسب األستاذ ىنكني2كاستغبلليا عف طريؽ التراخيص
 كالمرسـك 84/12الكسائؿ في بسط مراقبة قبمية عمى أم  نشاط داخؿ الغابة فنظـ القانكف 

 عدد مف الترخيص ىدفيا األساسي حماية الغابات مف أبرزىا رخصة التعرية 87/44
. كرخصة البناء في األمبلؾ الغابية كرخصة استخراج المكاد مف األمبلؾ الغابية الكطنية

:  L’autorisation de défrichementرخصة التعرية- 1
إزالة أشجارىا كنباتاتيا بطريقة عشكائية،  (تعرية الغابة)التعرية كما يدؿ عمييا اسميا 

 متعمؽ 84/12 مف القانكف رقـ 17كقد عرؼ المشرع الجزائرم تعرية األرض  في المادة 
تتمثؿ تعرية األرض حسب مفيـك ىذا القانكف في عممية تقميص مساحة "بالغابات بالتالي 

". الثركة الغابية ألغراض غير التي تساعد عمى تييئتيا كتنميتيا
كدكافع تعرية الغابة عديدة منيا تكسيع مساحات األراضي الفبلحية عمى حسب الغابة 
نظرا لخصكبة تربة الغابة القطع العشكائي ألشجار الغابة قصد تكفير الخشب كالفحـ النباتي 
التكسع العمراني عمى حساب الغابات كقد تساىـ العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية عمى تعرية 

الغابة فبعض الدكؿ التي تمتمؾ غابات شاسعة كالبرازيؿ مثبل لجأت لغابة األمازكف قصد 
االستنجاد بيا لدفع ديكنيا المتراكمة فأزالت آالؼ اليكتارات مف الغطاء الغابي كما تعمد 
بعض الدكؿ في سبيؿ تكفير أراضي قابمة لمبناء لسد حاجيات السكف إلى إزالة غاباتيا 

بالكمية في سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ، مثؿ بعض الدكؿ اإلفريقية؛ الككنغك، إفريقيا الكسطى 

                                                 
1
. 97، ص1997القانكف اإلدارم، دار البغدادم، عماف، األردف، :  عبد القادر الشخمي 

2
 Jean Marie Auby, Pièrre Bon : Op.cit, p18. 

3
. 59الكسائؿ القانكنية كالمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، مرجع سابؽ، ص:  نصر الديف ىنكني 
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كغيرىا، كلخطكرة عممية التعرية عمى الغابة فيي تيددىا في كجكدىا منعيا المشرع الجزائرم 
ال يجكز القياـ  بتعرية " عمى 84/12 مف القانكف 18إال برخصة حيث نصت المادة 

األراضي دكف رخصة مسبقة مف الكزير المكمؼ بالغابات بعد أخذ رأم المجمكعات المحمية 
كيشمؿ حضر تعرية الغابة غابات الدكلة كاألراضي ذات " المعنية كمعاينة كضعية األماكف

الطابع الغابي التابعة لمخكاص لكف المشرع كألسباب تصب في مصمحة الغابة كتييئتيا 
رر منيا عمى الغابة إذ ضكتنميتيا قد يرخص استثناءا في تعرية الغابة تعرية جزئية ال 

. 17األصؿ فييا المنع كما دلت عمى ذلؾ المادة 
: الترخيص بتعرية الغابة لإلدارة- أ

قد تمجأ الييئات الحككمية في بعض األحياف إلى التعرية لعدة أسباب قد تككف بدافع 
التييئة العمرانية أك إقامة منشآت ذات مصمحة عامة كما ىك الشأف في منطقة جبؿ الكحش 
بقسنطينة حيث أزالت أجزاء مف الغابة قصد إقامة أنفاؽ تابعة لمطريؽ السيار شرؽ غرب 

 تجكز ذلؾ بناء عمى رخصة مف الكزير المكمؼ 84/12 مف القانكف 18كرغـ أف المادة 
 1 متعمؽ بالتييئة كالتعمير90/29 مف القانكف 18بالغابات كىك كزير الفبلحة كرغـ أف المادة 

. يفيـ منيا جكاز التدخؿ في المناطؽ الكاجبة الحماية كالغابات في إطار التييئة العمرانية
إال أف الييئات الحككمية كاإلدارات كثيرا ما تمجأ في ىذا اإلطار إلى كسيمة أخرل ىي 

 كالذم يككف بمكجب مرسـك فيك مف قبيؿ أعماؿ السيادة حيث جاء في باالقتطاعما يسمى 
غير أنو يتـ تحديد إخضاع جزء مف الثركة الغابية "...  ما يمي 84/12 مف القانكف 7المادة 

كقد لجئ إلى ىذا األسمكب في عدة " لنظاـ قانكني غير النظاـ الغابي بمكجب مرسـك
 المتضمف اقتطاع 08/08/1989 الصادر بتاريخ 89/152مناسبات منيا المرسـك رقـ 

 حيث جاء في مادتو 2أراضي تابعة لغابة األمبلؾ الكطنية لفائدة بمدية كزرة كالية المدية
تقتطع مف نظاـ الغابات قطعة األرض المحددة في المخطط الممحؽ بأصؿ ىذا "األكلى 

                                                 
1
  يتعمؽ بالتييئة كالتعمير1990 ديسمبر 01 مؤرخ في 90/29قانكف رقـ -  

 عندما جعمت تسييج الغابة غير خاضع 70سكل في المادة  (غابة) لـ يذكر قانكف التعمير الغابة بمفظ صريح :مبلحظة
.  ضمف مشمكالت الساحؿ44كالمادة .لرخصة

2
. 1989 بتاريخ 84 الصادر في الجريدة الرسمية 89/152المرسـك التنفيذم رقـ -  
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 التابعة لغابة أكالد عيف زعاؼ، الممحقة بأمبلؾ الدكلة قسـ 2ـ373المرسـك كالبالغة مساحتيا 
. 1"بكحنش كذلؾ قصد تخصيصيا لبمدية كزرة بكالية المدية

: الترخيص بتعرية األرض ذات الطابع الغابي التابعة لمخكاص- ب
قررنا سابقا أف الخكاص ممنكعكف مف تممؾ الغابات فتنصب رخصة التعرية بالنسبة 

 حيث 84/12 مف قانكف 18ليـ عمى األراضي ذات الطابع الغابي كىذا ما يفيـ مف المادة 
نصت عمى عدـ جكاز تعرية األراضي دكف رخصة كلـ تحدد في حؽ مف يككف ىذا 

 مف نص المادة 2الترخيص فدؿ عمى أنو يشمؿ اإلدارة كالخكاص كيستنبط بمفيـك المخالفة
 أف التعرية يرخص بيا في حالة كانت تستيدؼ تييئة األرض ذات 84/12 مف قانكف 17

الطابع الغابي كتنميتيا فبل يجكز أف تمنح رخصة التعرية في أنشطة عدا تييئة الغابة 
. كتنميتيا

 كالمراسيـ الشارحة لو يبلحظ أف المشرع أىمؿ تنظيـ 84/12كالمتصفح لمقانكف 
إجراءات طمب رخصة التعرية كما لـ ينظـ شركط منحيا كمتى يجكز لئلدارة المعنية 

االمتناع عف إصدارىا في حؽ األراضي ذات الطابع الغابي التابعة لمخكاص رغـ أف قانكف 
 99االحتبلؿ نص في مادتو  (1903)الغابات الذم كاف يطبؽ عمى اإلقميـ الجزائر فترة 

ال تمنح رخصة :  عمى منح رخصة التعرية كحصرىا في التالي3عمى ما يسمى االعتراضات
إذا كاف بيا - 2تثبيت األراضي بالجباؿ كالمنحدرات - 1: التعرية إذا كانت الغابة مقامة لػ

لمدفاع عف اإلقميـ بالمناطؽ - 4حماية التربة ضد االنجراؼ كسيبلف األكدية - 3منابع لممياه 
. لمنظافة العمكمية- 5الحدكدية كلحماية الكثباف الرممية بالشكاطئ كضد االنجراؼ البحرم 

                                                 
1
 89/153المرسـك التنفيذم : كذلؾ تـ اقتطاع عدة مساحات مف الغابات الجزائرية بمكجب المراسيـ التنفيذية التالية -  

 94/443، المرسـك التنفيذم رقـ 17/12/1994 الصادر بتاريخ 94/442، المرسـك التنفيذم رقـ 1989 أكت 8مؤرخ في 
 1994 إلى 1991 كما شيدت المدة مف 27/01/1996 مؤرخ في 96/65 المرسـك التنفيذم رقـ 17/12/1994مؤرخ في 

؟ .مجمكعة كبيرة مف االقتطاعات ربما بدافع محاربة اإلرىاب
 2
تحقيؽ الكصكؿ , مفيـك المخالفة ما كاف مدلكؿ المفظ فيو مخالفا في محؿ السككت لمدلكؿ المنطكؽ انظر مراد شكرم-  

  83 ص1998دار الحسف لمنشر كالتكزيع عماف األردف , إلى عمـ األصكؿ
3
 Charles Gujot : Commentaire de la loi forestière algérienne, Laveur, Paris, 1904, p199. 
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كحسب األستاذ ىنكني رخصة التعرية في حؽ الخكاص يجب أف يعتنى بيا كيتشدد 
. 1في إصدارىا ككنيا عممية تشكؿ خطر عمى مستقبؿ الغابات في الجزائر

: رخصة البناء في األمالؾ الغابية الكطنية- 2
تضٌمف في ىذا الشأف الفصؿ الخامس مف الباب األكؿ مف قانكف الغابات رقـ 

 كلخطكرة البناء في الغابات الكطنية أك 32 حتى المادة 27 مجمكعة مكاد مف المادة 84/12
 إقامة أم 27 بمفظة ال يجكز حيث منعت المادة 30 حتى 27بجكارىا افتتحت المكاد مف 

كرشة لصناعة األخشاب أك مكاف لتراكـ األخشاب أك مخزف لمخشب أك لمنتجاتو كمشتقاتو 
 متر عمى األقؿ منيا كيستثنى أف يسمح بذلؾ لكف برخصة 500داخؿ الغابة أك عمى بعد 

. مف الكزير المكمؼ بالغابات
 إقامة أم فرف لمجير أك الجبس أك مصنع لآلجر أك القرميد أك 28كما منعت المادة 

أم فرف لصنع مكاد البناء أك أم منشأة تككف مصدر لمحرائؽ داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية، 
كتمنع . أك عمى بعد كاحد كمـ منيا إال برخصة مف الكزير المكمؼ بالغابات كطبقا لمقانكف

 إقامة أم خيمة أك خص أك أم ككخ أك حظيرة كتمنع مف اتخاذ مساحات 29كذلؾ المادة 
 متر عمى األقؿ سكل 500لتخزيف الخشب داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية كحتى عمى بعد 

 30بناء عمى رخصة مف رئيس المجمس الشعبي البمدم بعد استشارة إدارة الغابات أما المادة 
فتمنع إقامة أم مصنع لنشر الخشب سكاء داخؿ الغابة أك عمى بعد كيمكمتريف منيا إال 

. برخصة مف الكزير المكمؼ بالغابات
فنبلحظ أف المشرع عمـ الرخصة في حؽ كؿ منشأة داخؿ الغابة أك في محيطيا 

عمى بعد معيف سكاء كانت ىذه المنشأة بسيطة كالخيمة أك ضخمة كالمصنع، رغبة منو في 
تكفير حماية أكيدة لمغابة كاستخداـ لفظة الكجكب تفيد المنع المطمؽ كالرخصة تككف كاجبة 

 التي 29كتككف مف ىيئة مركزية ىي الكزارة إمعانا في فرض الحماية عدا حالة المادة 
تشترط أف يصدر الرخصة رئيس المجمس الشعبي البمدم كنعتقد أف األمر متعمؽ بالرخصة 

ثركة )في جكار الغابة كليس في كسط الغابة ككف الغابات مف األمبلؾ العامة السيادية 
منع القانكف امتبلكيا مف طرؼ الجماعات المحمية قد تساىـ في حمايتيا لكف ال  (طبيعية

                                                 
1
. 60مرجع سابؽ، ص:  نصر الديف ىنكني 
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يحؽ ليا امتبلكيا نتيجة لذلؾ ال يممؾ رئيس المجمس الشعبي البمدم ىذا الحؽ، بؿ يخكؿ 
لمجياز المسير كىك إما كزارة الغابات أك محافظة الغابات عمى المستكل الكالئي، فاألصؿ إذا 

. في عممية البناء داخؿ الغابة المنع كاالستثناء جكاز ذلؾ برخصة
كيمكف النظر إلى عممية البناء في األمبلؾ الغابية مف زاكية قانكف العقكبات مف قبيؿ 

 يمكف 1 مف قانكف العقكبات386التعدم عمى الممكية العقارية التابعة لمغير كطبقا لممادة 
تكييؼ عمؿ البناء في األمبلؾ الغابية الكطنية كجنحة التعدم عمى الممكية العقارية كيحؽ 
بذلؾ لكزارة الفبلحة أك ممثميا عمى المستكل المحمي محافظة الغابات رفع شككل متعمقة 

بجـر التعدم عمى األمبلؾ الغابية أماـ المحاكـ الجزائية كمف تطبيؽ قاعدة حضر البناء في 
08/15 مف القانكف رقـ 16األمبلؾ الغابية في القكانيف الحديثة ما نصت عميو المادة 

 عمى 2
البنايات المستجدة عمى األراضي الفبلحية ... ال تككف قابمة لتحقيؽ المطابقة لمبنايات اآلتية"

فرغـ أف الغابة مف القانكف ..." أك ذات الطابع الفبلحي أك الغابية أك ذات الطابع الغابي
 ىي تسكية البناءات غير المطابقة لمقكانيف كاألنظمة كرغـ السماح بتسكية أكضاع 08/15

بنايات في مناطؽ أخرل إال أف المشرع تشدد مع أم بناية أقيمت داخؿ الغابة فبل مجاؿ 
لتسكية كضعيتيا بؿ مكانة الغابة كالقداسة التي أعطيت ليا في ىذا المجاؿ، تجعؿ مآؿ كؿ 

. بناية أقيمت بغير ترخيص اليدـ كالزكاؿ كمعاقبة المعتدم
: الترخيص بإشعاؿ النار- 3

أكؿ عدك لمغابات النار لذلؾ تيتخذ أقصى درجات االحتياط في مسألة إشعاؿ النار 
 مف المرسـك 3 حسب المادة بمخطط مكافحة الناربالغابات لدرجة اتخاذ مخطط يسمى  

يمنع " عمى 87/44 مف المرسـك التنفيذم 2، كفي ىذا اإلطار نصت المادة 87/45التنفيذم 
عمى أم شخص أف يشعؿ النار داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية أك عمى بعد مسافة تقؿ عف 

                                                 
1
 إلى 2000يعاقب بالجبس مف سنة إلى خمس سنكات كبغرامة مف " مف قانكف العقكبات عمى 386 نصت المادة  

 مف القانكف 3فالغابة عقار حسب نص المادة " دج كؿ مف انتزع عقارا مممككا لمغير كذلؾ خمسة أك بطرؽ التدليس20000
ذا كانت بدكف 90/25  لمتكجيو العقارم كىي مممككة لمدكلة فإذا بنا عمييا األفراد كانت بمثابة االعتداء عمى ممؾ الغير كا 

. رخصة مف الدكلة تكافرت الخمسة كالتدليس
2
تماـ إنجازىا، الجريدة الرسمية 2008 (جكيمية) يكليك 20 مؤرخ في 08/15 القانكف رقـ    يحدد قكاعد مطابقة البنايات كا 

. 2008 لسنة 44رقـ 
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فالقاعدة عدـ جكاز إشعاؿ النار ..." كيمكمتر كاحد منيا كما يمنع عميو أف يأتي بيا إلييا
 كيمكمتر 1مطمقا في الغابات كاحتياطا عدـ جكاز إشعاؿ النار حتى في محيطيا عمى بعد 

ذرأ لخطر الحريؽ إال أف حاجة الناس متعمقة بالنار في أنشطتيـ اليكمية مثؿ إنضاج غذائيـ 
غير أنو "... كبعض المصالح األخرل ألجؿ ذلؾ جاءت الفقرة الثانية مف نفس المادة بالتالي 

ال يرخص باستعماؿ النار إال في أغراض نفعية بشرط مراعاة التعميمات الكاردة في ىذا 
كالشاىد مف المادة حظر إشعاؿ النار في األمبلؾ الغابية كفي جكارىا إال بترخيص " المرسـك

مف الجيات المعنية كالرخصة في ىذا المجاؿ نكعاف رخصة تمقائية ضمنية كرخصة مأذكنة 
. كتابية

: الرخصة التمقائية الضمنية- أ
تبعا لبلستثناء الكارد عمى قاعدة عدـ جكاز إشعاؿ النار في الغابات الكطنية جٌكز 
المشرع كرخص بإشعاؿ النار كفؽ رخصة ضمنية ال تحتاج إلى إذف كتابي مف الجيات 

ال يرخص باستعماؿ النار في " عمى 87/44 مف المرسـك 3المعنية حيث نصت المادة 
المساكف الكاقعة داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية أك قربيا خبلؿ الفترة التي تتراكح بيف أكؿ 

...".  أكتكبر مف كؿ سنة إال مف أجؿ تكفير الحاجات المنزلية31يكنيك ك
فالمادة تمنع عمى قاطني الغابات الكطنية الذيف يممككف مساكف داخؿ الغابة أك 

 أكتكبر 31 جكاف حتى 01بالقرب منيا إشعاؿ النار في نطاؽ زمني ىك الفترة الممتدة مف 
كالتي كما سبؽ ذكره تعد أخطر فترة عمى الغابة تتيددىا خبلليا الحرائؽ بفعؿ درجات الحرارة 

 (سكاف الغابة أك القاطنيف بجكارىا)المرتفعة كرغـ ىذا الخطر فقد رخص المشرع ليذه الفئة 
بإشعاؿ النار لحاجاتيـ المنزلية، كىـ في ذلؾ غير محتاجيف إلى رخصة كتابية بؿ يستفيدكف 
مف الرخصة التمقائية الضمنية غير المتاحة إلى إذف كتابي ألف حاجاتيـ المنزلية تعد مف 

. 1الضركريات فيي مف قبيؿ الحؽ في الغذاء المكفكؿ حتى في المكاثيؽ الدكلية

                                                 
1
لكؿ شخص " عمى 1948 (ديسمبر) كانكف األكؿ 10 مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف المعتمد في 26 نصت المادة  

الحؽ في مستكل مف المعيشة كافية لممحافظة عمى الصحة كالرفاىية لو كألسرتو كيتضمف ذلؾ التغذية كالممبس 
...". كالمسكف
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 مف المرسـك نفسو حالة ثانية يستفيد أصحابيا مف الرخصة 17كما تنص المادة 
الضمنية التمقائية غير الكتابية كىي السماح بإشعاؿ النار في المخيمات ألجؿ الطيي بشرط 

أف تككف الغابات مخصصة لمتخييـ مع تحميؿ المعنييف المسؤكلية في حالة أحدثت ىذه 
ال "النار  المشتعمة لطيي الطعاـ أضرار بسبب عدـ احتراميـ لمتدابير المفركضة، فجاء فييا 

يسمح بإشعاؿ النار في المخيـ مف أجؿ طيي األطعمة إال في الغابات المخصصة 
...". لمتخييـ

: الرخصة الكتابية المأذكنة- ب
 مجمكعة مف التراخيص يسمح بمكجبيا بإشعاؿ النار في 87/44تضمف المرسـك رقـ 

الغابات الكطنية أك بالقرب منيا كىذه التراخيص عبارة عف إذف مسبؽ مف الجيات المعنية 
كسرنا لمقاعدة األصؿ التي مفادىا عدـ جكاز إشعاؿ النار في الغابات الكطنية في نطاؽ 

 مف المرسـك التنفيذم رقـ 13زمني ىك فترة مكسـ حماية الغابات كالتي حددتيا المادة 
 أكتكبر مع إمكانية أف يقدـ نطاقيا الزماني قبؿ 31 جكاف إلى 01 كالتي تمتد مف 87/45
 أكتكبر تبعا لؤلحكاؿ الجكية كمف صكر ىذه التراخيص منع 31 جكاف أك يؤخر بعد 01

إحراؽ القش كالنباتات  سكاء كانت ال تزاؿ مغركسة في األرض أك ممقاة كما يمنع حرؽ 
النباتات المجمكعة في كتؿ أك أككاـ أك أكداس داخؿ الغابات الكطنية طيمة مكسـ الحماية 

كبناء عمى رخصة مف المصالح التقنية  (مكسـ الحماية)كال يسمح بذلؾ إال خارج ىذه الفترة 
. 1المكمفة بالغابات

 منح رخصة إشعاؿ النار في 87/44 مف المرسـك التنفيذم 10كذلؾ تضمنت المادة 
 كيمكمتر فيما يسمى الحرؽ الصحي لمقش إذ يتـ ىذا 01جكار الغابة عمى بعد ال يقؿ عف 

األمر بحضكر عكف تعينو مصالح الغابات مع كجكب أف تحاط القطعة المطمكب حرقيا 
 أمتار كتسمـ ىذه الرخصة 10بشريط كقائي يككف خاؿ مف أم نبات عمى مسافة عرضيا 

كفؽ شركط يحددىا كزير الفبلحة مع تحميؿ صاحب الرخصة بكؿ تبعة تنجـ عف إىمالو أك 
عدـ اتخاذ التدابير البلزمة كيمنع طيمة مكسـ الحماية إنجاز المفحمة أك استخبلص القطراف 

                                                 
1
. 87/44 مف المرسـك 9 أنظر المادة  
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 كيمكمتر 1أك تدخيف خبليا النحؿ داخؿ الغابات أك بالقرب منيا عمى مسافة ال تقؿ عف 
.  مف المصالح التقنية لمغابات1كيسمح بذلؾ خارج مكسـ الحماية بشرط ترخيص مسبؽ

كؿ ذلؾ بيدؼ فرض رقابة قبمية عمى أم نشاط يتضمف إشعاؿ نار داخؿ الغابة أك 
. بالقرب منيا ألجؿ حمايتيا كالمحافظة عمييا

: الترخيص باستخراج المكاد مف األمالؾ الغابية الكطنية- 4
 متعمؽ بالغابات أف استخراج المكاد مف المقالع 84/12 مف قانكف 33نصت المادة 

كالمرامؿ المكجكدة بالغابات الكطنية يخضع لرخصة مف الكزارة المكمفة بالغابات، في حيف 
14/05 مف القانكف رقـ 63تنص المادة 

يتضمف قانكف المناجـ أف ترخيص البحث . 2
كاالستغبلؿ المنجمييف تمنح مف طرؼ الككالة الكطنية لمنشاطات المنجمية بعد الحصكؿ 

. عمى رأم مبرر لمكالي المختص إقميميا
 تمنح 84/12 مف قانكف 33كالظاىر أف ىناؾ تعارض بيف النصيف ككف المادة 

اختصاص الترخيص باستغبلؿ المناجـ كالمقالع داخؿ الغابات الكطنية لمكزير المكمؼ 
 يمنح ىذا 14/05 مف قانكف المناجـ 63في حيف المادة  (كزير الفبلحة)بالغابات 

االختصاص لمككالة الكطنية لمنشاطات المنجمية، كقد كاف األمر مبيـ قبؿ صدكر القانكف 
 المتعمؽ بالنشاط المنجمي يعقد االختصاص لمكالي في 01/10 حيث كاف القانكف 14/05

مجاؿ منح رخصة االستغبلؿ في المناجـ كالمقالع عمكما إما في حالة كجكد المقالع كالمناجـ 
 في مادتو 14/05داخؿ الغابات الكطنية بقي االختصاص لكزير الفبلحة حتى جاء القانكف 

األكلى بالنص عمى أف استغبلؿ المكاد المعدنية أك المتحجرة المكجكدة في األمبلؾ العمكمية 
كىذا يعني إعماؿ  (14/05قانكف )التابعة لمرم كاألمبلؾ الكطنية الغابية يخضع ليذا القانكف 

 منو إذ يعقد االختصاص في منح رخصة االستغبلؿ لمككالة الكطنية لمنشاطات 63المادة 
كحسب رأيي يجب استشارة الكزارة المكمفة بالغابات ككنيا المكمفة بتسيير قطاع . المنجمية

الغابات ممثمة في محافظة الغابات عمى المستكل الكطني فالترخيص باالستغبلؿ المنجمي 
                                                 

1
. 87/44 مف المرسـك 16 أنظر المادة  

2
 صادرة 2014 لسنة 18 يتضمف قانكف المناجـ، الجريدة الرسمية، العدد 2014 فبراير 24 مؤرخ في 14/05 القانكف رقـ  

. 2014 مارس 30بتاريخ 
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في غابات األمبلؾ الكطنية يصدره الكالي بصفتو ممثبل لمدكلة بعد استشارة قطاع الغابات 
. كقطاع المناجـ محميا

: حماية الغابة عف طريؽ إجراءات المنع. ثانيا
انطبلقا مف رغبة المشرع في تكفير حماية أكيدة لمغابات كتنميتيا كتثمينيا جاء قانكف 
الغابات كالمراسيـ الشارحة لو بمجمكعة كبيرة مف الممنكعات تضمنت منع بعض األنشطة 

المسببة ضررا لمغابة كيمكف اعتبار كؿ نشاط يحتاج إلى رخصة مما ذكرناه سابقا مف 
الممنكعات فقانكف الغابات يمنع تعرية األراضي، كيمنع استخراج المكاد مف الغابات كيمنع 
إشعاؿ النار داخؿ الغابة كحتى في محيطيا عمى مسافات متفاكتة كما يمنع تفريغ األكساخ 

كالردـك بيا كقد استخدـ المشرع صيغا صارمة تأكيدا لمحماية كمفظة ال يجكز كيمنع فيي تفيد 
. النيي مع الزجر تأكيدا لقيمة الشيء المراد حمايتو كالمنع قد يككف مؤقت أك مطمؽ

: المنع المؤقت- 1
 عمى منع بعض األنشطة منعا مؤقتا بالغابات الكطنية مثؿ 87/44نص المرسـك رقـ 

 كيمكمتر طيمة 1منعو لحرؽ القش كالنباتات داخؿ األمبلؾ الغابية أك بالقرب منيا عمى بعد 
 31 جكاف إلى غاية 01الفترة الزمانية المغطية لمكسـ الحماية مف الحرائؽ، الممتدة مف 

أكتكبر مف كؿ سنة كيرفع الحظر كالمنع عف ىذا النشاط خارج ىذه الفترة الزمانية بشرط 
 . مف المرسـك المذككر9استصدار رخصة كىذا ما دلت عميو المادة 

 منعا مؤقتا إنجاز المفاحـ أك 87/44 مف المرسـك رقـ 16كما تمنع المادة 
استخبلص القطراف كتدخيف النحؿ كىي أنشطة كميا تعتمد عمى استخداـ النار فالمفاحـ 

نشاطيا يعتمد عمى حرؽ أغصاف األشجار لدرجة التفحـ قصد صناعة الفحـ الخشبي كذلؾ 
عممية استخبلص القطراف تعتمد عمى إنشاء أفراف حجرية داخؿ الغابات أك بالقرب منيا 

كتعريض بعض أنكاع الخشب الخاصة لدرجة حرارة عالية معزكلة في اليكاء حتى يتـ تقطير 
كاستخبلص مادة القطراف كذلؾ المداخف االصطناعية التي تستعمؿ في تدخيف خبليا النحؿ 
فمنع المشرع كؿ ىذه األنشطة المعتمدة عمى النار طيمة مكسـ الحماية كيباح ذلؾ خارج ىذه 

. الفترة بناء عمى رخصة مسبقة مف الجيات المعنية
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: المنع المطمؽ- 2
يعمد المشرع إلى منع بعض األنشطة منعا مطمقا العتبارات متعمقة بطبيعة الغابة 

يتـ " المتضمف النظاـ العاـ لمغابات عمى 84/12 مف القانكف 26نفسيا، فقد نصت المادة 
: تنظيـ المرعى في األمبلؾ الغابية الكطنية عف طريؽ التنظيـ غير أنو يمنع

. في الغابات الحديثة العيد- 
. في المناطؽ التي تعرضت لمحرائؽ- 
. في التجددات الطبيعية- 
". في المساحات المحمية- 

فالمادة تمنع منعا مطمقا ممارسة الرعي في أصناؼ مف الغابات باالعتماد عمى 
كضعيتيا، فالغابات حديثة العيد كىي الغابات الجديدة ذات األشجار المغركسة حديثا 

. فيي في حاجة إلى رعاية كحماية حتى تنضج كتستكم عمى عكدىا (جديدة)
كذلؾ المناطؽ التي تعرضت لمحرائؽ فيي بفعؿ ذلؾ في حالة ضعؼ كتقيقر لغطائيا 

النباتي ألجؿ ذلؾ يتعيف عمى المشرع إحاطتيا بعناية خاصة كمنيا منع الرعي فييا حتى 
تعكد لسابؽ عيدىا، كىي نفسيا التجديدات الطبيعية فكؿ مساحة خضراء تعرضت لضرر ما 
ييعمد إلى تجديدىا بإعادة تككيف غطائيا النباتي كفي سبيؿ ذلؾ تحظر بعض األنشطة فييا 

كمنيا الرعي كذلؾ المساحات المحمية كىي المحميات الطبيعية أك الحيكانية ييعمد إلى 
االحتفاظ بغطائيا األخضر فتحظر فييا أنشطة قد تيددىا منيا الرعي، ألجؿ ذلؾ جرمت 

 مف قانكف العقكبات الرعي في األمبلؾ الغابية بمعاقبة مالكي الحيكانات التي 81المادة 
 السيما األصناؼ التي ذكرنا بغرامات مالية مضاعفة 1ترعى في األمبلؾ الغابية الكطنية

 مف قانكف العقكبات كحسب قانكف العقكبات فقد اعتبر المشرع الجزائرم 82حسب المادة 

                                                 
1
حارس الحيكاف كلك لـ يكف مالكا لو مسؤكؿ عما يحدثو الحيكاف مف ضرر " مف القانكف المدني عمى 139 نصت المادة  

: أنظر خميؿ أحمد حسف قدادة". كلك ضؿ الحيكاف أك تسرب، ما لـ يثبت الحارس أف كقكع الحادث كاف بسبب ال ينسب إليو
 280، ص1994، مصادر االلتزاـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 1الكجيز في شرح القانكف المدني الجزائرم، ج

. كما بعدىا
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 413 يعاقب عمييا مالؾ الحيكاف أك حارسو فنصت المادة 1الرعي الفكضكم كالعشكائي جنحة
 500يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف كبغرامة مف "مكرر مف قانكف العقكبات عمى 

. 2..."دج كؿ مف أطمؽ مكاشي مف أم نكع كانت في أرض مممككة لمغير1000إلى 
: الحماية عف طريؽ االرتفاقات لصالح الغابة. الفرع الثالث

االرتفاؽ ىك حؽ مقرر عمى عقار لمنفعة عقار آخر فيك يحد مف منفعة العقار 
 3الخادـ أك المرتفؽ بو لمصمحة العقار المخدـك أك المرتفؽ كال يتقرر إال لعقار عمى عقار

فاالرتفاؽ يحٌمؿ عقارا معينا بعبء لمنفعة عقار آخر مف صكره، حؽ المركر كالسقي كحؽ 
 مف القانكف 867عرفو المشرع الجزائرم في المادة ... التعمية كحؽ المطؿ كعدـ البناء

...". االرتفاؽ حؽ يجعؿ حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر"المدني بالتالي 
كجكد عقار : 4كيتضح مف نص المادة أف االرتفاؽ حؽ عيني عقارم لو ثبلثة عناصر ىي

مرتفؽ الذم تعكد عميو الفائدة مف حؽ االرتفاؽ إذ ال يترتب حؽ االرتفاؽ إلى لصالح عقار 
. عمى عقار كىك حؽ تابع ليذا العقار ينتقؿ معو إلى أم يد كيزيد مف قيمة العقار المرتفؽ
العنصر الثاني كجكد عقار مرتفؽ بو كىك العقار الذم يينشأ عميو حؽ االرتفاؽ 

فينتقص مف جممة منافعو لفائدة العقار المرتفؽ، العنصر الثالث ىك مضمكف حؽ االرتفاؽ 
كىك الفائدة أك الخدمة التي يحصميا العقار المرتفؽ عمى العقار المرتفؽ بو كتختمؼ أنكاعيا 
فقد تككف حؽ مركر أك حؽ سقي أك حؽ عدـ البناء كغيرىا كيشترط أف ال يتعارض ىذا 

المضمكف مع االستعماؿ المخصص لو ىذا العقار المرتفؽ بو كيككف االرتفاؽ بيف العقارات 
التابعة لمخكاص كقد يككف مف عقار تابع لمدكلة عمى عقار تابع لمخكاص كال يجكز العكس 

كينص القانكف عمى مجمكعة مف . 5لعمـك قاعدة عدـ جكاز التصرؼ في األمبلؾ العامة
االرتفاقات لصالح األمكاؿ العامة تفرض عمى الممكيات الخاصة المجاكرة ليا فقد نصت 

                                                 
1
.  المشرع الجزائرم استخدـ لفظة سجف في حؽ الجنايات كلفظة حبس في حؽ الجنح كالمخالفات 

2
 مكرر مف قانكف العقكبات لـ تذكر الغابة صراحة إال أف لفظة أرض مممككة لمغير تدرج فييا الغابة 413 رغـ أف المادة  

. ألنيا أرض مممككة لمدكلة كىي بالنسبة لمالؾ الحيكاف أك لحارسو أرض ممؾ لمغير
3
. 29، ص1985الكجيز في نظرية الحؽ، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، :  محمد حسنيف 

4
. 412مرجع سابؽ، ص:  رمضاف أبك السعكد 

5
. 29مرجع سابؽ، ص:  محمد حسنيف 
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يترتب عمى حماية األمبلؾ " التي جاء فييا 90/30 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 67المادة 
أعباء الجكار لصالح األمبلؾ الكطنية العمكمية التي قصد : الكطنية نكعا مف التبعات ىما

بيا عبلكة عمى أعباء القانكف العاـ االرتفاقات األثرية المنصكص عمييا لفائدة الطرؽ 
...". العمكمية مثؿ ارتفاقات الطريؽ

فالمادة جعمت أحد دركب حماية الماؿ العاـ االرتفاقات كىي قيكد تفرض عمى الممكية 
الخاصة المجاكرة لؤلمبلؾ العامة كارتفاؽ االبتعاد عف الطريؽ أك عدـ البنيات كارتفاؽ 

 عدة 87/44االبتعاد عف السكؾ الحديدية أك عدـ البناء كقد تضمف المرسـك التنفيذم رقـ 
ارتفاقات لصالح األمبلؾ الغابية يمكف تصنيفيا إلى ارتفاقات لصالح الغابة عمى األمبلؾ 

الخاصة المقامة داخؿ الغابة أك عمى مسافة منيا كارتفاقات لصالح الغابة عمى أمبلؾ تابعة 
. لمدكلة

: ارتفاقات عمى األمالؾ الخاصة لصالح األمالؾ الغابية الكطنية. أكال
 ثبلثة حاالت تتحقؽ فييا ارتفاقات لصالح الممؾ 87/44تضمف المرسـك التنفيذم 

يجب أف تحاط المساكف التي تقع داخؿ حدكد األمبلؾ " منو عمى 4الغابي إذ نصت المادة 
 (10)متر منيا بشريط كقائي عرضو عشرة  (500)الغابية الكطنية أك عمى بعد خمسمائة 

...". أمتار كخاؿ مف أم نبات ثانكم مثؿ الشجيرات كالحشائش
فالمادة تفرض في بدايتيا بمفظة يجب إنشاء ما يسمى بالشريط الكقائي كىك شريط 
عازؿ تكجب المادة أف يككف خاليا مف كؿ نباتات أك حشائش يحيط بكؿ مسكف يقع داخؿ 

 أمتار غايتو 10 متر كيمتد عمى عرض 500الغابة أك عمى بعد منيا يساكم عمى األقؿ 
حماية الغابة مف خطر يتيددىا مف ىذه المساكف السيما الحرائؽ ككف المساكف تستخدـ ال 

. محالة النار في حاجياتيا اليكمية
يجب أف تحاط " مف نفس المرسـك جاء فييا 6كالحالة الثانية نصت عمييا المادة 

البنايات كالمنشآت كالكرشات غير المخصصة لبلستعماؿ السكني كحتى المقامة لمدة تقؿ 
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مترا خاؿ مف كؿ النباتات  (25)عف سنة كاحدة بشريط كقائي عرضو خمسة كعشركف 
. 1..."الثانكية كالمكاد القابمة لبلشتعاؿ

تماثؿ ىذه المادة سابقتيا في التنصيص عمى كجكب أف تحاط البنايات غير المعدة 
لمسكف التي قد تككف مقرا لمكاتب يستعمميا مف استفاد مف رخصة االستجماـ كمقر إلدارة 

نشاطو عمى أال تككف مف االسمنت كقابمة لئلزالة كقد تككف بنايات قديمة استخدمت في فترة 
االحتبلؿ مف طرؼ المستعمر كتدار ألم نشاط عدا السكف، أما المنشآت فقد تككف لتربية 

الحيكانات في حالة االستثمار في ىذا المجاؿ كقد تككف بيكت ببلستيكية زراعية أما الكرشات 
فإذا كانت كؿ ىذه النباتات كالمنشآت  (مشاتؿ)فقد تككف متخصصة في إنشاء الشتبلت 

 متر يككف 25كالكرشات متكاجدة بداخؿ الغابة يفرض كجكبا أف تحاط بشريط كقائي بعرض 
، كخاليا مف (كؤل كحشائش طبيعية)خاليا مف النباتات الثانكية كىي التي تنبت بيف األشجار 

كؿ المكاد المستعممة كاألخشاب أك ألكاح أك مكاد ببلستيكية ككؿ ما مف شأنو أف يككف قاببل 
لبلشتعاؿ كانتقاؿ ألسنة الميب، كالغاية مف ذلؾ كسابقتيا الكقاية مف الحرائؽ كعزؿ ىذه 
النباتات كالمنشآت عف الغابة اجتنابا لمضرر المحدؽ كىك عادة شرارة مف نار قد تدمر 

. الغابة
يجب عمى المستغميف الفبلحيف أف " بالنص عمى 26ثالث حالة كردت في المادة 

أمتار تككف خالية مف  (5)كؿ سنة أشرطة كقائية عرضيا خمسة  [مف]يعدكا قبؿ أكؿ يكنيك 
النباتات كالمكاد القابمة لبلشتغاؿ حكؿ القطع األرضية الفبلحية الكاقعة داخؿ األمبلؾ الغابية 

...". متر (500)يقؿ عف خمسمائة  [ال]الكطنية أك عمى بعد منيا 
ىذه المادة كسابقتيا تكجب ما يسمى بالشريط الكاقي العازؿ مف النار لكف في ىذه 
 500الحالة تكجبو في حؽ األراضي الفبلحية الكاقعة داخؿ الغابة كبالقرب منيا عمى مسافة 

. متر كالغرض كذلؾ الحماية مف الحرائؽ

                                                 
1
 قد تككف ىذه البنايات أك المنشآت تابعة لمدكلة كمنو تككف االرتفاقات الكاقعة عمييا بمثابة ارتفاؽ عمى أمبلؾ عامة  

. لصالح الغابة



                                                     حماية العقار  الغابي في التشريع الداخلي:األولالفصل 

 

255 

فكؿ ىذه الحاالت عبارة عف ارتفاقات لصالح الغابة تكجب عمى أصحاب المباني 
 أمتر فيك ارتفاؽ لصالح عقار الغابة 10السكنية إحاطة مساكنيـ بالشريط الكاقي بعرض 

. عمى عقار آخر ىك المساكف فيذا الشريط الكاقي حدد لمصمحة الغابة
كذلؾ في الحالة الثانية حالة البنايات غير السكنية كالمنشآت كالكرشات حيث فرض 

 مترا كزيد في عرضو لطبيعة العقار 25عمييا ارتفاؽ لصالح الغابة ىك شريط كقائي عرضو 
. المرتفؽ بو ككنو منشآت ككرشات فالخطر منيا أكبر لكثافة نشاطيا

كحالة األراضي الفبلحية نص عمييا في ثالث حالة كينشأ عمييا ارتفاؽ لصالح الغابة 
 أمتار بيدؼ الحماية كىي ارتفاقات ألنيا تحد مف منفعة عقار 5بشريط كقائي عرضو 

لصالح عقار آخر فأصحاب ىذه البنايات السكنية أك الكرشات أك المنشآت أك األراضي 
 25 أمتار أك حتى 5الفبلحية ألزميـ القانكف بعدـ استغبلؿ ىذا الشريط الكقائي سكاء بعرض 

. متر لصالح األمبلؾ الغابية الكطنية
: ارتفاقات عمى األمالؾ العامة لصالح األمالؾ الغابية الكطنية. ثانيا

 بعض الحاالت تنشئ ارتفاقات عمى أمبلؾ عامة 87/44حكل كذلؾ المرسـك رقـ 
 مف ىذا المرسـك حيث تكجب 25 إلى 23 ك21لصالح الغابة كىي حاالت كردت في المكاد 

 عمى الييئة المكمفة بتسيير الكيرباء كاستغبلليا أف تنشئ أشرطة كقائية عرضيا 21المادة 
مترا كتككف خالية مف أم نباتات تحت الخطكط الكيربائية ذات الضغط  (15)خمسة عشر 

 التي تقطع األمبلؾ الغابية كرغـ أنو ليس ارتفاؽ Les lignes de haute tensionالعالي
بالمفيـك الحقيقي إال أف شركة الكيرباء كالغاز مدعكة إلى ىذا اإلجراء الكقائي حماية لمغابة 
مف كؿ خطر قد يتيددىا جراء عبكر ىذه الخطكط الكيربائية لمغابة السيما أنيا ذات ضغط 

. عالي لذلؾ فرض عمييا القانكف صيانتيا دكريا كؿ سنة
 (شركة الكيرباء كالغاز) مف نفس المرسـك عمى الشركة نقسيا 23كما تفرض المادة 

 Les stations de pompageأف تقيـ معالـ كأمارات عمى محطات الضخ كخزانات الكقكد

reservoirs d’hydrocarbures كأنابيب الغاز كالبتركؿ الكاقعة داخؿ األمبلؾ الغابية الكطنية 
متر منيا كعمييا أف تنظفيا دكريا مف كؿ  (500)أك الكاقعة عمى بعد يقؿ عف خمسمائة 
 أمتار حكؿ محيط كؿ منشأة فيي مدعكة إلحداث 5األعشاب المحيطة بيا عمى مسافة 
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 أمتار يحيط بكؿ 5شريط كقائي خاؿ مف كؿ نبات أك شيء قد يككف سببا لمحرائؽ عرضو 
كما يجب عمى شركة النقؿ بالسكؾ .  مترا منيا500منشأة متكاجدة بالغابة كعمى بعد 

خبلء شريط عرضو 24الحديدية حسب نص المادة   أف تقـك دكريا كؿ سنة بعممية تطيير كا 
 متر عمى طكؿ حكاؼ السكؾ الحديدية الكاقعة داخؿ األمبلؾ الغابية كيجب عمييا أف 15

. 1 جكاف مف كؿ سنة01تقـك بيذا العمؿ قبؿ 
 عمى الجماعات المحمية 87/44 مف المرسـك 25كيكجب القانكف كذلؾ في المادة 

 جكاف مف كؿ سنة أف تقـك بتنظيؼ كتطيير حافات الطرؽ 01كالكالية كقبؿ  (البمديات)
الكالئية كالكطنية ككؿ المسالؾ التابعة ليا مف كؿ النباتات التي قد تتسبب في حرائؽ بفعؿ 

استعماليا فقد تيمقى أشياء مف العربات  تؤدم إلى اشتعاؿ النار فإذا كانت ىذه الطرؽ 
 مترا فرض القانكف عمى 500متكاجدة بالغابات الكطنية أك متكاجدة عمى بعد يقؿ عف 

الييئات المسيرة لطرؽ البمديات كالكاليات ارتفاؽ تنظيؼ حكاؼ ىذه األخيرة عمى شريط 
. 2 أمتار عمى كمتا الجيتيف يميف كشماؿ الطريؽ5عرضو 

لصالح الغابة سكاء عمى األمبلؾ الخاصة  (االرتفاقات)كما نستخمصو في ىذه النقطة 
أك األمبلؾ العامة أف المشرع فرض ارتفاقات عمى ىذه األمبلؾ تككف بتخصيص أجزاء منيا 
يكقؼ فييا أم نشاط بؿ تككف معطمة خالية مف كؿ نباتات أك أشياء قد تساىـ في الحرائؽ 

 (Un bande de protection)كيككف مداىا مختمفا حسب كؿ نشاط فقد تككف أشرطة كقائية 
.  مترا25 مترا ك15 أمتار أك بعرض 5بعرض 

كما نشير أف المشرع كرغبة منو في حماية الغابة كتكفير أعمى درجات الحماية 
كجكب أف تتكفر كؿ اآلليات المتنقمة داخؿ الغابة أك 84/12كالسبلمة ليا فرض في القانكف 

بالقرب منيا عمى مسافات محددة فرض  كجكب تكفرىا عمى أجيزة أمنية تحدد مقاييسيا مف 
. 3طرؼ اإلدارة كؿ ذلؾ تفاديا لمحرائؽ داخؿ الغابات

                                                 
1
. 84/12 مف قانكف 23أنظر نص المادة -  

2
 عمى رئيس المجمس الشعبي البمدم في حالة كجكد مزابؿ داخؿ الغابات 87/44 مف المرسـك 15 كما يتعيف حسب المادة  

.  مترا مف كؿ الجكانب50يحيط كؿ المزبمة عمى عرض  (بشريط كقائي) متر منيا أف ينشئ حزاـ كقائي 500أك عمى بعد 
3
دكف اإلخبلؿ بأحكاـ قانكف المركر يجب أف تتكفر اآلليات المتنقمة في " عمى 84/12 مف قانكف 22 نصت المادة  

= المساحات المككنة لمثركة الغابية أك بالقرب منيا عمى جياز أمني ذم مقاييس مكحدة كذلؾ تفاديا ألخطار الحرائؽ في
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: الحماية الصحية لمعقار الغابي الكطني. المطمب الثاني

تعد التدابير الصحية لؤلمبلؾ الغابية مف أىـ كأنجع السبؿ لتكفير حماية قبمية كقائية 
ذلؾ أف الغابة تتعرض لعدة عكامؿ قد تضر بيا منيا اآلفات الحشرية كاألمراض الفطرية 
نتيجة الظركؼ البيئية القاسية أك بسبب تدني مقاكمة األشجار المسنة مما يجعميا عرضة 
لبلفتراس بكاسطة اآلفات الحشرية كالفطرية فيناؾ عدد كبير مف الحشرات التي تصيب 
األشجار القائمة مف الحشرات آكبلت األكراؽ كمصات العصارة، كحشرات القمـ النامية 

كالحشرات المسببة لؤلكراـ فتؤدم إلى مكت كتساقط فركع األشجار المسنة عمى أرضية الغابة 
كىذا يساعد عمى تفاقـ كتدىكر الحالة الصحية لمغابة التي تككف مرتعا لجميع أنكاع اآلفات 
الحشرية كالفطرية كمف أىـ األمراض الشائعة التي تصيب األشجار في مراحميا المختمفة 

 كيبرز في ىذا اإلطار 1مرض ذبكؿ البذرات، كمرض أعفاف الجذكر، كالتقرح كأمراض الصدأ
ضركرة التعرؼ عمى ىذه األخطار الميددة لمغابات كتشخيصيا كمكافحتيا كتعد ىذه العممية 

مف أىـ العمميات في إدارة الغابات الحديثة كقد تفطف المشرع الجزائرم ليذا الدكر مبكرا 
تقـك الكزارة المكمفة بالغابات بتنظيـ " عمى ما يمي 84/12 مف القانكف 25فنص في المادة 

كاتخاذ جميع اإلجراءات الضركرية مف أجؿ كقاية كمكافحة األمراض كالحشرات كالطفيميات 
". كجميع أشكاؿ اإلتبلؼ التي قد تمس الثركة الغابية

كيتجمى الدكر الكقائي الصحي مف خبلؿ عامميف ىما الكقاية كالحماية، فالكقاية تككف 
 الجيدة كاألصمح تبعا  Choix des essencesبتدخؿ قبمي تتمثؿ في اختيار األنكاع الغابية

لنكعية التربة كالمبلئمة لمبيئات المحمية كالدكر الثاني ىك دكر حمائي بحصر األمراض 
الغابية عف حصكليا كمحاكلة القضاء عمييا كلف يتأت ذلؾ ما لـ يتحكـ في الجانب العممي 

ألجؿ ذلؾ أسند األمر في ىذا المجاؿ إلى مؤسسات تعنى  (عمـ األكبئة كاألمراض الغابية)
                                                                                                                                                         

يجب أف تزكد اآلليات الميكانيكية التي تعمؿ داخؿ األمبلؾ " ما يمي 87/44 مف المرسـك 7كجاء في المادة " الغابات=
الغابية أك عمى بعد خمسمائة متر منيا بجياز غطاء الميب الذم تحدد مكاصفاتو التقنية اإلدارات المكمفة بالغابات كالحماية 

". المدنية
1
 لسنة 52تنمية الغابات الطبيعية في المممكة العربية السعكدية، مجمة العمـك كالتقنية، العدد :  عطاء اهلل أ بكالحسف 

. 07، العربية السعكدية، ص2000
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بيذا الشأف مثؿ المعيد الكطني لؤلبحاث الغابية كمعاىد الحماية الطبية كتحاكؿ تجمية ىذا 
الدكر مف خبلؿ عرض األعماؿ الكقائية الصحية القبمية فرع أكؿ كأعماؿ التدخؿ المباشر 

. لئلحاطة بالداء عند حصكلو كفرع ثاني
: الحماية الصحية الكقائية في المجاؿ الغابي. الفرع األكؿ

تكمف الحماية الصحية الكقائية لمغابات في عممية تحسيف نكع السبلالت الشجرية فيما 
يسمى بعمـ التحسيف الكراثي الذم يعتمد أساسا عمى تربية النباتات كالبحث في طريقة انتقاؿ 

الصفات الممتازة جنيا إلى الشتائؿ الشجرية مثؿ االرتفاع كشكؿ الساؽ كمقاكمة اآلفات 
كغيرىا مف الصفات الكمية كالنكعية كيمكف تكريث ىذه الصفات بالتكاثر حيث يسمح 

 كاليدؼ 1التركيب الكراثي لمفرد النباتي بانتقاؿ العكامؿ الكراثية مف جيؿ إلى جيؿ آخر
كساب األشجار  الرئيس لمربي الغابات التكصؿ إلى أصناؼ ذات كفاءة فسيكلكجية عالية كا 

. 2صفة المناعة ضد مرض معيف أك آفة حشرية خطيرة أك ظركؼ بيئية قاسية
كيمر برنامج التحسيف الكراثي بعدة طرؽ كمراحؿ الختيار كاصطفاء السبلالت 

المناسبة عمى الباحثيف في ىذا المجاؿ مراعاتيا، لذلؾ يتعيف عمى الدكلة إحداث مراكز 
عممية تعنى بيذا المجاؿ حتى يككف البحث العممي ىك المكجو الحقيقي نحك تطكير كتحسيف 
مردكد الغابات كحمايتيا كالمحافظة عمييا مف اآلفات كقد سعت الدكلة في ىذا المجاؿ حيث 
كانت البداية بااللتجاء إلى التككيف في الخارج في تخصصات عمـ الغابات سكاء مف حيث 

 تـ تأسيس المعيد التكنكلكجي 1969 كفي سنة 3تسيير الغابات أك الصحة النباتية لمغابات
69/82الفبلحي بمدينة مستغانـ بمكجب األمر رقـ 

 الذم كاف يعنى بالتعميـ الغابي إلى 4

                                                 
1
. مرجع سابؽ:  تاج الديف حسيف نصر 

2
 حسب المختصيف في عمـ الغابات فقد تكصؿ ىذا الميداف في البمداف المتقدمة إلى تغيير طبيعة نمك األشجار مثؿ إيجاد  

. جذكع أشجار مستقيمة أك أسطكانية قميمة التفرع مما يحسف مف نكعية األشجار كاألخشاب المنتجة منيا
3
 كفي 1807 تعد ألمانيا مف الدكؿ الرائدة في مجاؿ التعميـ الغابي إذا نشأت بيا مدارس كمعاىد متخصصة بدءا مف سنة  

مرجع سابؽ، : أنظر ىنكني.  Nancy حيث أنشأت مدرسة نانسي1824فرنسا لـ  تظير ىذه المدارس الغابية إلى بعد سنة 
. 199ىامش ص

4
ر، رقـ . المتضمف إنشاء المعيد التكنكلكجي الفبلحي بمستغانـ، ج15/10/1969 مؤرخ في 69/82 أنظر األمر رقـ  

. 69، لسنة 89
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71/256جانب التككيف الفبلحي ثـ أنشئ المعيد التكنكلكجي لمغابات بمكجب المرسـك 
1 

 ىدفو تككيف 2بمدينة باتنة كىك مؤسسة عمكمية ذات طابع  إدارم تحت كصاية كزارة الفبلحة
 كفي سنة 3التقنييف في فركع الزراعة الغابية كتييئة الغابات كحماية األراضي كاستصبلحيا

 تـ إنشاء أربع مراكز لتككيف التقنييف األعكاف في كؿ مف بمعباس بمكجب المرسـك رقـ 1983
83/701

83/702 كفي المدية بمكجب المرسـك 4
 كمركز جيجؿ بمكجب المرسـك رقـ 5

 كىدؼ ىذه المراكز تككيف التقنييف 83/703 كذلؾ مركز المسيمة بمكجب المرسـك 83/703
األعكاف المختصيف في الغابات سدا لحاجيات القطاع الغابي مف العنصر البشرم المؤىؿ 

. 6كتحسيف المستكل
كأماـ حاجة القطاع إلى البحث الغابي تـ إحداث المعيد الكطني لؤلبحاث الغابية 

 كحسب المادة األكلى منو ىك مؤسسة عمكمية ذات طابع 81/348بمكجب المرسـك رقـ 
إدارم يتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي يقع مقره بالجزائر العاصمة تحت كصاية 

كزير الفبلحة يتكفر عمى مصالح مركزية كعدة ىياكؿ جيكية مكزعة عبر التراب الكطني 
يستيدؼ المعيد تنظيـ جميع أشغاؿ البحث كالتجريب الغابي كالقياـ " منو عمى 4تنص المادة 

بيا، يتكلى عمى األخص في ميداف حماية الغابات كالمجمكعات الطبيعية تنظيـ األبحاث 
زراعة األنكاع الغابية كالطرؽ الحديثة ... كالتجارب كالقياـ بيا السيما في المياديف التالية

عمـ الحشرات كاألمراض الغابية كتجربة طرؽ المكافحة المندمجة في ... لتييئة الغابات
...". الصحة النباتية، التحسيف الكراثي لؤلصناؼ الغابية

فالمعيد يضطمع بمياـ كاسعة تيدؼ إلى تحقيؽ أقصى درجات الحماية القبمية 
لمغابات كالمحافظة عمى أحسف السبلالت كمحاربة األمراض كاآلفات إذ الحماية مف التمؼ 

                                                 
1
. 19/10/1971 مؤرخ في 71/256 المرسـك رقـ  

2
. 71/256 مف المرسـك 2 ك1 أنظر المادة  

3
.  مف نفس المرسـك3 أنظر المادة  

4
.  يتضمف إنشاء مركز لتككيف األعكاف بسيدم بمعباس26/11/1983 مؤرخ في 83/701 المرسـك رقـ  

5
. 23/704 ك23/703 مؤرخ في نفس التاريخ كذلؾ المرسـك 83/702 المرسـك رقـ  

6
 بمدينة تممساف، يقـك بتحسيف 94/365 تـ إنشاء المركز الكطني لتحسيف المستكل في عمـك الغابات بمكجب المرسـك  

. مستكل مستخدمي قطاع الغابات كتحديد كتحسيف معارفيـ كتككينيـ المستمر
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كاليبلؾ أبرز دكر أسند لممركز كفي ىذا الشأف يقـك بتنظيـ األبحاث كالتجارب في ميداف 
الحماية الغابية كالحفاظ عمى الطبيعة كنظميا البيئية يسمؾ أحدث طرؽ التييئة الغابية 

كغرس أحسف السبلالت المتفقة مع البيئة الصالحة ليا كمكافحة كؿ أشكاؿ التمؼ كاألمراض 
الغابية عف طريؽ التجارب كالتكصؿ إلى أحسف الطرؽ لممكافحة المندمجة ضمف الصحة 

كما يتكلى ميمة أخرل ىي حماية األراضي مف االنجراؼ بالكسائؿ اإلحيائية ... النباتية
الميكانيكية كالتقنية المضادة لبلنجراؼ كمحاربة التصحر عف طريؽ األحزمة الخضراء 
كتثبيت الكثباف الرممية كيعمد إلى إقامة المحميات كالحظائر الكطنية الطبيعية النتشار 
األبحاث الغابية كتنكعيا كالدراية باألكساط الطبيعية المحمية إلحاطتيا بالرعاية كتكفير 

المناخات الصحية المناسبة كعمكما تصب كؿ جيكده في عممية تطكير الغابات كحمايتيا 
. كتنميتيا

فالحماية الصحية الكقائية ىدفيا منع إصابة الغابات كتربتيا بأم آفة مرضية أك 
حشرية بمكافحة الحشرات الضارة كالمحافظة عمى الحشرات النافعة كالنحؿ كالنمؿ، كعزؿ أم 
منطقة أصيبت بآفة حتى ال تنتقؿ العدكل لغيرىا كاألمر متعمؽ بنشاط كقائي قبمي بالقضاء 
عمى الضرر قبؿ استفحالو كمحاكلة التقميؿ منو قدر اإلمكاف رغبة في حياة صحية لمغابات 

. كبالتالي مردكد عالي كمناظر خضراء مبيرة كسط غابات صحية
 

:  الحماية الصحية عف طريؽ التدخؿ المباشر.الفرع الثاني
يتيدد الغابات عدد كبير مف اآلفات الناجمة عف إصابة أشجارىا ببعض الحشرات 

كقد تككف اإلصابة في مرحمة ما أك عبر مراحؿ عديدة مف حياة النبتة فقد تصيب الحشرات 
الشتبلت كاألشجار الصغيرة كقد تصيب األشجار الكبيرة مما يؤثر عمى نمكىا كضعفيا 

كما أف تشكه األشجار كفتؾ الحشرات بيا  (خشب)كتشكيو استقامتيا فيقمؿ مف قيمة إنتاجيا 
يقمؿ مف قيمة استمتاع اإلنساف بالراحة داخؿ الغابة كيخفض شعكره بالبيجة إف لـ يعدمو 

ككف الغابات السميمة صحيا تكفر مكانا ظميبل ىكاءه طمؽ مناظره جميمة يقضي فيو اإلنساف 
. أكقات سعيدة
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كتقتضي أبجديات الحماية التدخؿ لمكافحة ىذه اآلفات كالحشرات بتنظيـ نشاطيا دكف 
إبادتيا بؿ تقميؿ أعددىا إلعطاء الفرصة لؤلعداد المناسبة مف مختمؼ األنكاع الحشرية 

كتتمثؿ أساليب ىذا التدخؿ عمى . 1لمتكاجد كالتنافس حتى يظؿ التكازف الحيكم ميحافظا عميو
  :التأثير مباشرة عمى الحشرة بإضعافيا أك قتميا كفؽ الحاالت التالية

: المكافحة الميكانيكية كالكميائية. أكال
 لقطع الغصكف 2تعتمد األكلى عمى استخداـ الكسائؿ اليدكية أك اآللية بتدخؿ التقنييف

المصابة كبتر األجزاء غير القابمة لمعبلج مف غصكف األشجار باستخداـ اآلالت المعدة لذلؾ 
كحرؽ األكراؽ كالغصكف التي بيا إصابات متقدمة كفي حالة كانت اإلصابة غير 
مستفحمة تستخدـ المصائد الضكئية كالبتركمكنية كحتى النباتية ككف الحشرات تنجذب نحك 
الضكء كالركائح الفكاحة لمنباتات كاألفخاخ الحشرية كفيمة بجمعيا لمقضاء عمييا أك لدراستيا 

. كدراسة مدل تأثرىا بالمبيدات
كالمكافحة الكيمائية يستخدـ فييا المبيدات المجربة في ىذا الميداف كأنجع الكسائؿ في 

ذلؾ الرش بالطائرات كفي المكاعيد المناسبة، كيعد فصؿ الربيع أنشط فترة تضع إناث 
الحشرات بيضيا في الفركع الغضة إذ تغرس بيضيا في صفيف عمى جانب كاحد مف الفركع 

 كتعد 3فيؤدم إلى تكقؼ نمك ىذا الجانب مف الفرع كجفافو بينما ينمك الجانب اآلخر فينتفخ
المكافحة الكميائية كسيمة فعالة في القضاء عمى الحشرات ككف نتائجيا مباشرة كىي أنكاع 

                                                 
1
 52حشرات الغابات كالكقاية منيا، مجمة العمـك كالتقنية، العدد :  رمزم عبد الرحيـ أبك عيانة كسمطاف بف صالح التنياف 

. 8، العربية السعكدية، ص2000لسنة 
2
 يتضمف القانكف األساسي المطبؽ عمى المكظفيف 22/03/2011 الصادر بتاريخ 11/127 أسند المرسـك التنفيذم رقـ  

المنتميف لؤلسبلؾ التقنية في إدارة الغابات ميمة حماية الغابة مف األخطار المرضية كالطفيميات ميدانيا إلى الفرؽ الميدانية 
قيادة مجمكعة األعكاف : يكمؼ رئيس فرقة الغابات عمى الخصكص بما يمي" منو ما يمي 95حيث جاء في المادة 

المكضكعيف تحت سمطتو في مجاؿ أشغاؿ الغابات كالمراقبة كالتدخؿ في عمميات حماية الغابات كمكافحة األكبئة 
...". النباتية

3
. 13مرجع سابؽ، ص:  رمزم عبد الرحيـ أبك عيانة كسمطاف بف صالح التنياف 
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تبعا لنكع اآلفة المستيدفة كيجب أف ال يككف المبيد ضار بالبيئة كال يترؾ مخمفات سامة 
. 1عمى األشجار
: المكافحة الحيكية. ثانيا

النافعة  (فطر، بكتيريا، فيركس)المكافحة الحيكية كسيمة تيدؼ إلى استخداـ الكائنات 
ضد الحشرات  (Aphytis) (افتيس)لتقميؿ أعداد الكائنات الحية الضارة مثؿ استخداـ طفيؿ 

القشرية السكداء كالحمراء التي تصيب أشجار الغابة ككذلؾ استخداـ المفترس أبك العيد 
بأنكاعو المختمفة ضد كثير مف اآلفات الحشرية المصيبة لمغابات كتستخدـ كذلؾ الفطريات 
عمى نطاؽ كاسع في مكافحة اآلفات الحشرية بشرط تكافر الرطكبة الجكية المرتفعة السيما 
مستحضر الفطر الذم يستخدـ في شكؿ مسحكؽ أك سائؿ قابؿ لمرش كما تعد البكتيريا مف 
أىـ المجمكعات الحية المستخدمة في مجاؿ مكافحة اآلفات الحشرية كمف أفضؿ أنكاعو 

حيث تنتج عنو مادة سامة تحدث  (Bacillas thurningeisis)بكتيريا باسيممس تيرنينجسيس 
شمبل في القناة اليضمية لمحشرات التي تبمع ىذه البكتيريا فتمكت خبلؿ ساعات قميمة، 

كالغرض أف المكافحة الحيكية تستخدـ الكائنات الحية مف فيركسات كبكتيريا ضد الحشرات 
نقاذىا مف التمؼ كاليبلؾ كقد نصت . المياجمة ألشجار الغابة كنباتاتيا بيدؼ حمايتيا كا 

95/332 مف المرسـك التنفيذم رقـ 42المادة 
تتمثؿ ميمة المحافظة الكالئية لمغابات " عمى 2

تنظيـ كتتابع كتراقب باالتصاؿ مع المصالح المعنية ... في القياـ بمياـ تطكير الثركة الغابية
...". األخرل عمميات الكقاية مف حرائؽ الغابات كاألمراض الطفيمية كىجكماتيا كمكافحة ذلؾ

 
: الحماية اإلنمائية لمعقار الغابي. المطمب الثالث

الحماية اإلنمائية ىي تمؾ الجيكد المبذكلة في سبيؿ زيادة مساحة الغابات كتكثيؼ 
عادة تشجيرىا  الغطاء النباتي ككضع الخطط المستقبمية اإلنمائية مف خبلؿ تنمية الغابات كا 

                                                 
1
. 12 مرجع سابؽ، ص 

2
 متعمؽ بإنشاء محافظة كالئية لمغابات كتحديد تنظيميا 1995 أكتكبر 25 الصادر بتاريخ 95/332 المرسـك التنفيذم رقـ  

. كعمميا
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 1بشكؿ مستمر لممحافظة عمى طاقتيا اإلنتاجية كضماف استمرارية الكظائؼ التي تؤدييا
فزيادة الغطاء النباتي مطمب إستراتيجي تسعى لو كؿ دكلة قصد تحقيؽ ما يسمى بالتكازف 

 في 2مف المساحة اإلجمالية% 25الطبيعي كالنسبة المكصى بيا مف طرؼ المختصيف ىي 
 فالبكف شاسعا بيف 3%11نسبة  (التشجير)حيف ال تتجاكز نسبة الغطاء النباتي في الجزائر 

ما يجب أف يككف كما ىك كائف كقد قدر الخبراء أف بمكغ التكازف الطبيعي البيئي في الجزائر 
 كبغرض المحافظة 4 مبلييف ىكتار مف الغابات7يتطمب عمى األقؿ غطاء نباتيا مساحتو 

نمائو أمؿ في إعادة تشكيؿ الغابة الجزائرية تـ اعتماد أسمكبيف ىما  عمى الغطاء النباتي كا 
. التشجير كالمحميات كالحظائر الطبيعية

 
: التشجير كآلية إنمائية لمعقار الغابي. الفرع األكؿ

 تمعب الغابات كأشجارىا دكرا جد ىاـ في حماية البيئة كصيانتيا إذ تكمف فكائد 
الغابات بيئيا في حماية المكارد األرضية المائية فالجذكع كاألغصاف كاألفرع كحتى األكراؽ 

تعكؽ تحرؾ الماء كالرياح فكؽ سطح األرض كىذا يساعد عمى تغمغؿ الماء كنفكذه في التربة 
عبر الجذكر كفي القنكات الجذرية التي تخمفيا عممية تحمؿ الجذكر الميتة كىذا التغمغؿ يؤثر 
عمى معدؿ االنسياب السطحي كىذا يؤدم إلى تقميؿ حدكث الفيضانات فالمطر الذم يصؿ 
إلى التربة المغطاة بمظمة شجرية غابية يككف أقؿ غزارة كأدنى قكة مف المطر الذم يتياطؿ 
عمى مناطؽ مكشكفة كبالتالي يمنع كذلؾ حدكث التعرية إذ حسب المختصيف تحتاج الطبيعة 

 ألؼ سنة لتككيف طبقة مف التربة صالحة لمزراعة 12 آالؼ إلى 3إلى فترة تتراكح ما بيف 
.  كالتي قد تتمفيا عكامؿ التعرية في ساعات5كاإلنتاج

                                                 
1
 10 ك9. أنظر الصفحة. الخ... سبؽ التطرؽ أف الغابة ليا كظيفة اجتماعية كاقتصادية كبيئية 

2
 Brochure du séminaire national des forêts, Ministère de l’agriculture, Alger, le 1, 2, 3 juillet 1989, 

p16. 
3
 تصريح أدلى بو كزير الفبلحة السابؽ عبد الكىاب نكرم في الحفؿ الرسمي إلحياء اليـك العالمي لمغابات بحظيرة  

التصفح . www.aps.dz عف مكقع ككالة األنباء الجزائرية2014 مارس 21الحيكانات بف عكنكف في 
 18.30 س 18/03/2016بتاريخ.

4
Ministère de l.agriculture, « brochure du séminaire national des forets. Alger le 1.2 juillet 1989 .p16 

5
. 15، ، ص51الكظائؼ كالفكائد البيئية لمغابة، مجمة العمـك كالتقنية ، مرجع سابؽ، العدد :  محمد نبيؿ شمبي     
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 ألؼ 25كتفيد بعض الدراسات أف كمية التربة ال تيزاؿ سنكيا بفعؿ المياه قد تبمغ 
مميكف طف كتزداد كضكحا في األراضي المنحدرة كقدرت الدراسات أف معدؿ حدكث انييارات 
لمتربة في ىذه المناطؽ يزداد بسبع مرات بعد إزالة الغابات كفي ىذا الصدد أثبتت الدراسات 
أف الغابات المتاخمة لؤلنيار كالمجارم لمائية بمثابة منطقة حاجزة تحجز الركاسب كتنقي 

المياه مف ممكثات كيميائية زيادة عمى أنيا تقمؿ أضرار الفيضانات كما أف لمغابة أثر ممطؼ 
. لممناخ المحمي تبعا لشاسعة المساحة التي تشغميا

كما ال يخفى عمينا دكر الغابة في تنقية الجك مف غاز ثاني كأكسيد الكربكف كبعض 
 مميكف متر 18الغازات إذ يقـك اليكتار الكاحد مف الغابات بامتصاص الغبار كتصفية حكالي 

 كككف الجزائر تقع ضمف المناطؽ الجافة ذات درجات الحرارة 1مكعب مف اليكاء سنكيا
العالية صيفا كجفاؼ طكيؿ قد يمتد شيكر طكيمة إذ يبرز بجبلء فصبلف شتاء بارد شديد 

تنخفض فيو الحرارة إلى ما دكف الصفر كفي بعض السنكات بركدة دكف أمطار مكاسـ جافة 
كصيؼ حار شديد الحرارة السيما في الجنكب أيف أصبح االنتشار المتسارع لظاىرة التصحر 

 مميكف ىكتار مف األراضي الكاقعة 36ييدد آالؼ اليكتارات إذ ييدد التصحر حكالي 
 ألؼ 600بالمنطقة السيبية كقد أظيرت الخارطة الكطنية لمتحسيس بالتصحر أف أكثر مف 

 كأف سبعة مبلييف ىكتار ميددة بظاىرة التعرية 2ىكتار بالمناطؽ المذككرة قد تصحرت فعبل
 مميكف ىكتار أخرل بالمناطؽ الجبمية معرضة النجراؼ التربة جراء 12بسبب الرياح كأف 
. 3المياه كاألمطار

كمف أكبر التحديات لمجزائر في ىذا الكقت استعادة الغطاء الشجرم بالتشجير 
Afforestation عادة التشجير عادة التكازف Reforestation كا   قصد تكسيع الغطاء النباتي كا 

 المخطط الكطني لمتشجير 1999الطبيعي كقد تبنى في ىذا اإلطار مجمس الحككمة ستة 

                                                 
1
. 103، ص2005، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع، األردف، 1مشكبلت البيئة، ط:  فتيحة محمد الحسف 

2
 بعنكاف كزارة الفبلحة تستمـ الخريطة الكطنية لمتحسيس بالتصحر، كجاء 10/01/2010 خبر أكردتو جريدة المساء بتاريخ  

 نتائج دراسة قامت بيا الككالة الجزائرية لمفضاء حكؿ حساسية 09/01/2010في الخبر أف الكزارة المذككرة استممت بتاريخ 
.  كالية سيبية عف طريؽ االستشعار عف بعد12التصحر في 

3
 بغميزاف عمى 2008 جكاف 16 تصريحات أدلى بيا المدير العاـ لمغابات السيد عبد المالؾ طبطح خبلؿ إشرافو يـك  

. 17/06/2008االحتفاؿ الرسمي باليـك العالمي لمكافحة التصحر، جريدة المساء بتاريخ 
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 سنة كيأخذ عمى عاتقو ميمة مكافحة التعرم 20 كيمتد عمى مدار 2002كالذم اعتمد سنة 
كحماية األحكاض المنحدرة كمكافحة التصحر كلتحقيؽ ىذه األىداؼ شرعت المصالح 

المعنية في القياـ بنشاطات جديدة لمتشجير بتكثيؼ الزراعة الغابية بغرض تكسيع الثركة 
 ألؼ ىكتار تأىيؿ كتعزيز اليياكؿ كالمعدات الغابية مف فرؽ 190الغابية عمى مساحة 

المراقبة كمراكز المراقبة نقاط المياه كالقياـ باألعماؿ الحرجية بإزالة النباتات التي ليس ليا 
فائدة أك التي تعرضت لمحرائؽ لتحسيف الظركؼ الصحية لمغابة كما أطمقت دراسة خاصة 
بحماية األحكاض كالمنحدرات كمكافحة االنجراؼ المائي لمسدكد كمنع تكحميا بالتنسيؽ مع 

  5.7 حكض يغطي مساحة إجمالية تقدر بػ52الككالة الكطنية لمسدكد حيث خص البرنامج 
 ىك زراعة األشجار في األراضي التي لـ يسبؽ أف شجرت 1مميكف ىكتار كالتشجير

عادة التشجير تعني زراعة مناطؽ غابية قد تككف تعرضت  أك اكتست بالغطاء النباتي كا 
. لمحرائؽ

عادة 2أك لئلزالة كالقطع أك لتمؼ بأم سبب  لذلؾ يجب االىتماـ بعمميات التشجير كا 
التشجير بإعادة إعمار المناطؽ التي كانت بيا غابات كاندثرت كيعتبر السد األخضر أقدـ 
مشركع في تاريخ الجزائر في مجاؿ التشجير جند لو أفراد الجيش الكطني الشعبي بالتنسيؽ 

 بغرس أكلى أشجار 1969مع مديريات الغابات آنذاؾ انطمقت األشغاؿ بو فعميا سنة 
كاف يراد لو أف يككف رئة حقيقية لمجزائر تحمي شماليا مف زحؼ رماؿ . الصنكبر الحمبي

الجنكب إذ ينتصب السد كحزاـ طبيعي يمتد مف الحدكد الشرقية إلى الحدكد الغربية عمى 
 كيمكمتر بقطع أراضي 20 كيمكمتر بعمؽ قد يتجاكز في بعض المناطؽ 1700طكؿ حكالي 

. عدة كاليات أىميا كالية الجمفة، باتنة، خنشمة، البيض، األغكاط، سعيدة، النعامة
 استطاع ىذا السد خبلؿ العشر سنكات األكلى مف إنجازه أف 3كحسب األستاذ ىنكني

يككف أحد المعالـ الكبرل في الجزائر المستقمة إال أنو مع تغيير سياسات الببلد ابتداء مف 

                                                 
1
.  جعؿ المشرع الجزائرم مف التشجير عمؿ ذك مصمحة كطنية نظرا ألىميتو بالنسبة لمدكلة كمجاليا كما جسده بمخطط 

. 48/12 مف القانكف 49 ك48أنظر المادة 
2
عادة التشجير بالمممكة، مجمة العمـك كالتقنية، عدد :  إبراىيـ محمد عارؼ  . 25، مرجع سابؽ، ص52التشجير كا 

3
. 519الحماية الراشدة لمساحؿ، مرجع سابؽ، ص:  ناصر الديف ىنكني 
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 تدحرجت مكانتو كأصابو اإلىماؿ كالبلمباالة كأصبح مجرد مشركع يحتاج إلى 1988أحداث 
 لذلؾ تضمف برنامج مكافحة التصحر خمس محاكر تتعمؽ بالدرجة األكلى بحماية 1التكممة

 ألؼ ىكتار خبلؿ البرنامج الخماسي 100السد األخضر كقد تمت تكسعتو بحكالي 
 مبلييف ىكتار إذ تعد مف الثركات 3 كحماية مناطؽ الحمفاء عمى مستكل 2010/2014

اليامة التي يزخر بيا المجاؿ السيبي باليضاب العميا كىك نبات معمر مقاـك لمجفاؼ يعد 
كمادة أكلية لصناعة الكرؽ ذك النكعية الممتازة لكنو ميمؿ في كطننا كغير مستغمة رغـ 

 كما أف الحمفاء نبات طبيعي 2كفرتيا كفي مقابؿ ذلؾ نمجأ الستيراد مادة الكرؽ بنسب كبيرة
. جد ممتاز لمكافحة التصحر

كلصعكبة التشجير كارتفاع تكمفتو السيما في المناطؽ الجافة فيجب أف يؤخذ في 
االعتبار مراعاة عدة عكامؿ نكعية األشجار التي يجب أف تبلئـ المناخات السائدة المراد 

رسيا في نطاقيا، نكعية التربة كصفاتيا مف الناحية الكميائية كالفيزيائية كنسبة الماء في غ
التربة ككمية التساقط كيمكف التمييز بيف ثبلثة أنكاع مف التشجير تبعا ألىدافو كأغراضو 
كىي التشجير الكقائي أكال ثـ التشجير التنسيقي ثانيا كيمييا التشجير اإلنتاجي االقتصادم 

. ثالثا
: التشجير الكقائي الحمائي. أكال

ييدؼ ىذا النكع مف التشجير إلى حماية األراضي مف االنجراؼ كحماية األحكاض 
كمكافحة  (ترسب األكحاؿ بالسدكد)االنحدارية كتثبيت تربتيا قصد منع تكحؿ السدكد 

التصحر كحماية المزارع كالحقكؿ بمصدات الرياح ككذلؾ حماية المصانع كالمدف كالقرل 
: بغرض التخفيؼ مف أضرار الرياح كيمكف أف يشمؿ التشجير الكقائي ما يمي

                                                 
1
 مشركع السد األخضر كاف أحد أفكار كسياسات الراحؿ ىكارم بكمديف في السبعينات أيف جند لو العدة كالعتاد إذ كانت  

العقيدة بعد االستقبلؿ أف التشجير أكلكية األكلكيات قصد تجديد الغابات المتضررة أصبل نتيجة الحرب كقد ساىـ ىذا 
 500 بامتصاص البطالة في الكاليات المعنية كما تـ تشجير ما يقارب 1991 إلى 1980 إلى 1969المشركع في فترة مف 

. ألؼ ىكتار
2
 Omar Houache a l’alfe, une richesse  nationale négligée, supplément el Watan Economie du 5 au 11 

juillet 2010, p2. 

ذكر األستاذ عمر حكاش أف الحمفاء مادة إستراتيجية تعطي نكعية كرؽ عالية تستخدـ في صناعة أكراؽ النقكد كقد أكالىا 
.  كلؤلسؼ تيمؿ ىذه المادة في جزائر االستقبلؿ1906المستعمر الفرنسي أىمية كبرل كأدخميا مجاؿ الصناعة الكرقية منذ 



                                                     حماية العقار  الغابي في التشريع الداخلي:األولالفصل 

 

267 

: مصدات الرياح- 1
مصدات الرياح ىي مجمكعة أشجار تقاـ في مكاف ما ذات عرض متكسط كممتدة 

بطكؿ اليدؼ المراد حمايتو مف الرياح فيي حكاجز كاقية تقاـ في اتجاه معاكس لمرياح كعائؽ 
كتقاـ مصدات الرياح عادة . أماـ مجرل الرياح تقمؿ مف سرعتيا كبالتالي تخفؼ أضرارىا

حكؿ المزارع كالبساتيف كالمصانع كالمدف كالمنشآت الميمة كقد تككف محتكاة عمى نكع كاحد 
مف األشجار أك عدة أنكاع حسب الحاجة كما تحدد الحاجة المسافة بيف األشجار التي قد 

 أمتار بيف الشجرة كاألخرل لمسماح بقدر مف النفاذية لتيكية المنطقة 4 إلى 2تككف مف 
المراد حمايتيا كتستمد مصدات الرياح أىميتيا مف ككنيا تقمؿ مف سرعة الرياح فيي تقمؿ 

. 1بذلؾ التأثيرات الميكانيكية عمى المنشآت أك المزركعات
: تثبيت الكثباف الرممية- 2

يعد التشجير بيدؼ تثبيت الكثباف الرممية مف أىـ أىداؼ المشرع في المناطؽ الجافة 
كشبو الجافة كييدؼ إلى استصبلح ىذه المناطؽ كاستعادة إمكانية إنتاجيا فزراعة األشجار 
في مناطؽ تكاجد الكثباف تقمؿ مف تحركيا كمنع كصكؿ رماليا إلى المزارع كالطرؽ كالمدف 
كيعد ىذا اليدؼ مف أكبر أىداؼ السد األخضر حيث يقؼ سد منيع في كجو كثباف رماؿ 

. الصحارم حائبل ليا مف الكصكؿ إلى مناطؽ السيكب كمنيا إلى المناطؽ الشمالية
: تقميؿ التمكث البيئي- 3

يكمف دكر التشجير في محاربة التمكث كالتقميؿ منو في زراعة أشجار ليا القدرة عمى 
امتصاص الغازات كاألتربة لخمؽ درع كاقيا مف التمكث الذم تخمفو الصناعة فالغابات ىي 

أىـ الكسائؿ الناجحة التي يجب أمف تكثؼ كييعتنى بيا إلعادة تكازف كربكف األرض فالغابات 
كالنباتات الخضراء ىي بالكعة الكربكف كليا كحدىا الفضؿ في امتصاص الغازات مف 

. 2الغبلؼ الجكم كبكميات ىائمة
 

                                                 
1
. 28مرجع سابؽ، ص:  إبراىيـ محمد عارؼ  

2
. 103مرجع سابؽ، ص:  فتيحة محمد الحسف 
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: التشجير التنسيقي االستجمامي. ثانيا
مف ميزة أشجار الغابات باإلضافة إلى كظيفتيا اإليككلكجية كالغذائية كاالقتصادية أنيا 

ليا بعد مجالي ترفييي يؤدم حسف تنسيؽ أشجارىا كجماليا إلى بعث البيجة كالمتعة في 
النفكس مف خبلؿ تشجير الحدائؽ كالمنتزىات كاألماكف المعدة ألغراض الترفيو كاالستجماـ 

. كبإضفاء بعد الطبيعة عمى المرافؽ كالمنشآت مما يزيد في جماؿ منظرىا
كذلؾ يضفي تشجير ضفاؼ الطرؽ سكاء داخؿ المدف أك خارجيا أك حتى داخؿ 
القرل كالطرؽ السريعة طابع جمالي عمييا تجعؿ األسفار ممتعة ككنيا تحمييا مف الرماؿ 
كاألتربة كتقمؿ سرعة الرياح كتأثيرىا عمى المركبات كما يمكف تشجير بعض االستراحات 

. عمى الطرؽ كالطرؽ السريعة التي تكفر الراحة كالمتعة لؤلسر المسافرة
: التشجير اإلنتاجي. ثالثا

عادة التشجير يكفر منتجات غابية قد يستفاد منيا اقتصاديا مثؿ التشجير  التشجير كا 
إلنتاج الخشب كالفحـ النباتي إذ قد تزرع غابات بأكمميا يككف الغرض منيا تكفير مادة 

الخشب عمى المدل الطكيؿ، كفي ىذا الشأف تبرز دكلة كندا الرائدة في مجاؿ زراعة غابات 
اإلنتاج حيث تعمد إلى تقسيـ المنطقة الغابية إلى مناطؽ؛ منطقة مخصصة لمغرس كاإلعتناء 

كمنطقة أخرل تككف كثيفة األشجار قد . يمنع منعا مطمقا االقتراب مف أشجارىا بالقطع
غيرست أساسا لغرض تكفير األخشاب كىكذا تتبادؿ المناطؽ األدكار مرة تككف المنطقة 
منطقة حماية يحـر قطع أشجارىا كمرة يفتح فييا نشاط إنتاج الخشب فتتحكؿ إلى منطقة 

كقد يككف التشجير بغرض إنتاج األعبلؼ في المناطؽ الجافة التي ... منتجة لمخشب كىكذا
كقد يككف بغرض اإلنتاج الغذائي كأشجار الفكاكو كالحمضيات .ينعدـ بيا الغطاء النباتي

... كاألعناب كغيرىا
: الحظائر كالمحميات الطبيعية كآلية لحماية الغابات. الفرع الثاني

نمائيا كتثمينيا تقنية إنشاء الحظائر كالمحميات  مف كسائؿ المحافظة عمى الغابات كا 
الطبيعية فقد منح المشرع بعض الغابات خصكصية كأطرىا بقكاعد خاصة بالحماية عندما 
تككف كاقعة ببعض المساحات ذات مكاصفات معينة أك بيا أنكاع مف نباتات أك حيكانات 
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 إذ 1كتعكد فكرة إنشاء المساحات الطبيعية كالمحميات بالجزائر إلى العيد االستعمارم. نادرة
فكر المستعمر بعد أف استتب لو االستقرار في إنشاء المحميات ابتداء بالقرار الصادر في 

.  حظائر كطنية آنذاؾ  ىي حسب الترتيب الزمني إلنشائيا10 كتـ إنشاء 1921 فيفرم 17
. 1923 أكت 05 ىكتار في 1500حظيرة أشجار األرز لثنية الحد، مساحتيا حكالي 

 16 ىكتار في 1030، الكرشنيس 1923 أكت 22 ىكتار في 230شبلالت دار الكاد كثازة 
 ىكتار 2115، أكفادك 1925 أكت 07 ىكتار في 530، حظيرة جبؿ قكراية 1924أفريؿ 
 ىكتار 16550، جرجرة 1925 سبتمبر 03 ىكتار في 135، الشريعة 1925 جانفي 20في 
 442 ساف فردماف 1925 ديسمبر 07 ىكتار في 688 لببلنتكر 1925 سبتمبر 8في 

1929 أفريؿ 24 ىكتار في 2000 نكفمبر عيف النسكر 8ىكتار في 
2 .

 مميكف ىكتار 53 محمية تتربع عمى مساحة 19كتكجد في الجزائر حاليا تسعة عشر 
 4 مراكز لحماية الثركة القنصية ك5 محميات طبيعية ك4 حظائر كطنية ك10كتضـ 

 حظائر 3بالمناطؽ الساحمية تكجد : محميات لمصيد كتتكزع عمى التراب الكطني كما يمي
 قكرايا بببلد القبائؿ، تازة ،(طكنؽ) حظيرة القالة الكطنية :عمى امتداد الساحؿ الكطني ىي 

 كاليقار ، حظيرة الطاسيمي:بكالية جيجؿ، كبالمناطؽ الصحراكية حظيرتاف كطنيتاف ىما
 في جرجرة كبمزمة بباتنة، كالشريعة بالبميدة، كثنية الحد : حظائر 5كبالمناطؽ الجبمية تكجد 

. 3بتسيمسيمت ، كحظيرة تممساف
 إلى حيف 4 سنكات5كقد عاشت ىذه المناطؽ بعد االستقبلؿ مرحمة فراغ داـ حكالي 

67/281إصدار األمر رقـ 
 المتعمؽ بالحفريات كحماية المكاقع كاآلثار التاريخية كالطبيعية 5

 مف ىذا األمر التراث الطبيعي الكطني تحت حماية الدكلة كقد اتسـ 77أيف جعمت المادة 
                                                 

1
. 90الحماية الراشدة لمساحؿ، مرجع سابؽ، ص: ىنكني-  

2- Youcef Benaceur : La législation environnemental en Algérie in la revue algérienne N°3, 1995, 

p481-482. 
3- Mohamed Rebah : L’écologie oubliée problèmes d’environnement en Algérie la ville de l’an 2000, 

Editions Marinoor, 1999, Alger, p253. 
4
رغـ أف الجزائر في ىذه الفترة مددت العمؿ بالقانكف الفرنسي ما عدا ما يتعارض مع السيادة فكاف القانكف الفرنسي ىك -  

 المتعمؽ بالغابات لـ ينص أحكامو عمى المساحات 1903المطبؽ في ىذا المجاؿ إال أنو حسب األستاذ ىنكني فإف قانكف 
.  ىامش88المحمية، الكسائؿ القانكنية، مرجع سابؽ، ص

5
.  متعمؽ بالحفريات كحماية المكاقع األثرية كالطبيعية20/12/1967 المؤرخ في 67/281األمر رقـ -  
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ىذا األمر بالغمكض كعدـ الكفاءة في تسيير ىذه المناطؽ إذ لـ يفرؽ المشرع في ىذا األمر 
 كتأثرا مف التشريع الجزائرم بالقانكف 1983بيف المكاقع الطبيعية كالمكاقع التاريخية كفي سنة 

 ممغيا لؤلمر السابؽ كتـ في ىذا المجاؿ تنظيـ 83/03الدكلي صدر قانكف البيئة رقـ 
، الغابات، فكاف قانكف البيئة كالنصكص 1قطاعات متنكعة ليا صمة مثؿ قانكف الصيد

 يشكبلف اإلطار القانكني لممحميات 84/12 مع قانكف الغابات 2التنظيمية المطبقة لو
الطبيعية كالحظائر الكطنية كلـ يظير تعريفا لمحظائر الكطنية كال لممحميات ال في القانكف 

 بؿ تطرؽ قانكف البيئة مباشرة إلى أىداؼ ىذه 84/12 كال في قانكف الغابات 83/03
المناطؽ ككاف مفيـك الحظائر كالمحميات آنذاؾ أنيا تجٌمع لعدة مناطؽ ليا خصكصية 

كاجبة الرعاية تبعا لنكعية الخصكصية كلـ يفرؽ بيف الحظائر الكطنية كالمحميات الطبيعية 
. 3 مف قانكف البيئة أىدافيما كاحدة17كجعمت المادة 

 بإمكانية إنشاء حظائر كطنية 90أما قانكف الغابات فمـ يزيد عمى أف نص في المادة 
كمحميات طبيعية في بعض أجزاء الثركة الغابية أك جعؿ ارتكاب المخالفات في المساحات 

 المتعمؽ 90/25 منو، كنفس الشيء ذىب لو القانكف 88المحمية ظرفا مشددا بنص المادة 
 منو عمى إمكانية أف تكجد مساحات غرضيا 22بالتكجيو العقارم حيث نصت المادة 

المحافظة عمى الحيكانات كالنباتات كحمايتيا كيجسد ذلؾ بمكجب أحكاـ تشريعية خاصة كما 
 المتعمؽ بالتييئة كالتعمير المتمـ كالمعدؿ حيث اعتبر 90/29جاءت اإلشارة ليا في القانكف 

 المناطؽ ذات الميزة الطبيعية كالثقافية البارزة تحظى برعاية 47، 46القانكف في مادتيو 
 المتعمؽ بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة 11/02خاصة كبصدكر القانكف رقـ 

الذم يشكؿ اإلطار القانكني األساسي لممجاالت الطبيعية المحمية في الجزائر كييدؼ إلى 
تصنيؼ المجاالت المحمية كتحديد كيفيات تسييرىا كحمايتيا في إطار التنمية المستدامة 

                                                 
1
.  متعمؽ بالصيد82/10 القانكف رقـ  

2
 يحدد القانكف األساسي النمكذجي لمحظائر الكطنية كالمرسـك رقـ 23/07/1983 مؤرخ في 83/458 مثؿ المرسـك رقـ  

.  متعمؽ بكيفيات إنشاء المحميات الطبيعية16/06/1987 المؤرخ في 87/144
3
 أيف  Ecosystèmes حسب األستاذ أمكسى أكسيني أف الحظيرة الكطنية أكسع مف المحميات إذ تشمؿ عدة أنظمة بيئية 

. تمثؿ الكائنات النباتية كالحيكانية أىمية خاصة كيسمح لمجميكر بالدخكؿ ألغراض ترفييية
Amoussa Oceni : La protection des forêts en Afrique francophone, Le cas du Benin, thèse pour le 

doctorat, Université Bordeaux 01,1992. p152. 
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   منو2ظير أكؿ تعريؼ قانكني لممجاالت المحمية حيث عرفيا ىذا القانكف في المادة 

ي تال ال تدعى بمكجب ىذا القانكف مجاالت محمية إقميـ كؿ أك جزء مف بمدية أك بمديات  "ب
ككذا المناطؽ التابعة لؤلمبلؾ العمكمية البحرية الخاضعة ألنظمة خاصة يحددىا ىذا القانكف 

أك البحرية /مف أجؿ حماية الحيكاف كالنبات كاألنظمة البيئية البرية كالبحرية كالساحمية ك
". المعنية

فقد عرفيا أنيا عبارة عف مناطؽ خاضعة ألنظمة خاصة كال تصنؼ كمحميات إال 
 مف نفس 17بناءن عمى رأم مف المجنة الكطنية لممجاالت المحمية حيث أكجبت المادة 

القانكف إنشاء لجنة كطنية تككف ميمتيا إبداء الرأم حكؿ اقتراح كجدكل التصنيؼ كمجاؿ 
محمي بعد أف تقدـ ليا دراسة حكؿ منطقة ما ألجؿ تصنيفيا كمحمية، كتتككف طبعا مف 

خبراء مختصيف في ىذا المجاؿ كتصنؼ المحميات عمى أساس كاقعيا كحالتيا اإليككلكجية 
 Parcالحظيرة الكطنية:  إلى سبعة أصناؼ ىي11/02 مف القانكف 4كقد عددتيا المادة 

national 
 Parc naturel الحظيرة الطبيعية1

 Réserve naturelle محمية طبيعية كاممة2

intégrale 
 Réserve naturelle محمية طبيعية3

 Réserve محمية تسيير المكاطف كاألنكاع4

de gestion des habitats et des espèces 
Site naturelle مكقع طبيعي5

 ركاؽ 6
 Corridor biologiqueبيكلكجي

7 .
 تقسـ المجاالت المحمية المذككرة كميا عدا المحمية الطبيعية 15كحسب المادة 

مناطؽ منقطة مركزية تككف في كسط المحمية  (3)الكاممة كالركاؽ البيكلكجي إلى ثبلث 
تحكم مصادر فريدة كيضرب عمييا طكؽ حمائي ال يسمح فييا بأم نشاط سكل األنشطة 
المتعمقة بالبحث العممي، كالمنطقة الثانية ىي المنطقة الفاصمة كتأتي مباشرة بعد المنطقة 

                                                 
1
. 5 عرفتيا المادة  

2
. 6 عرفتيا المادة  

3
. 7 عرفتيا المادة  

4
. 10 عرفتيا المادة  

5
. 11 عرفتيا المادة  

6
. 12 عرفتيا المادة  

7
. 13 عرفتيا المادة  
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كيسمح فييا باألنشطة اإليككلكجية . كتحيط بيا في شكؿ دائرم، أك قد تجاكرىا،المركزية 
الحية كالتربية البيئية لمحيكاف كالنبات كالسياحة االيككلكجية كقد تفتح في كجو الجميكر في 
شكؿ زيارات اكتشافية لمطبيعة برفقة دليؿ، كتأتي ثالثا منطقة تسمى منطقة العبكر تحيط 
بالمنطقة الفاصمة كتحمي المنطقتيف األكليتيف كتستخدـ في أنشطة التنمية البيئية كيرخص 

. فييا بأنشطة الترفيو كالراحة كالتسمية كالسياحة
 ماديا بنصبه كأعمدة تحيط بمركزىا 30كتحمى ىذه الفضاءات المحمية حسب المادة 

كتترتب عمى ذلؾ ارتفاقات لصالحيا بعدـ األنشطة في خارج محيطيا عمى أبعاد معينة 
 أنو ييعيد إلى مؤسسات تينشئ مف طرؼ السمطات التي قامت بالتصنيؼ 34كنصت المادة 

بتسيير المجاالت المحمية إذ يينشأ لكؿ مجاؿ محمي مخطط تكجييي يحدد التكىجييات 
كاألىداؼ المنتظرة عمى المدل البعيد كما يينشأ مخطط تسيير يحدد كذلؾ تكجييات حماية 

 ما 11/02 مف القانكف 10المجاؿ المحمي كتنميتو كتثمينو بشكؿ مستداـ كقد جاء في المادة 
المحمية الطبيعية ىي مجاؿ ينشأ لغايات الحفاظ عمى األنكاع الحيكانية كالنباتية "يمي 

أك تجديدىا، تخضع كؿ األنشطة البشرية داخؿ إقميـ /كاألنظمة البيئية كالمكاطف كحمايتيا ك
". المحمية الطبيعية لمتنظيـ
 أف يعاقب بالحبس مف 10 عقكبة مف يخالؼ ما جاء في المادة 40كقد جعمت المادة 

إلى مميكف دينار  (دج200000)شيريف إلى ثمانية عشر شيرا كبغرامة مف مائتي ألؼ دينار 
ذا كظفنا ىذه المادة لصالح الغابات ككنيا مف أىدافيا حماية النباتات  (دج1000000) كا 

نمائيا، فالغابات الكاقعة داخؿ  نقكؿ أف المحميات الطبيعية ىي أدكات فعالة لحماية الغابة كا 
المحميات الطبيعية تستدعي حماية مف نكع خاص، فبل تسرم عمييا قكاعد الغابات العادية 

. 1إال بشركط ككنيا تحمى لغايات ايككلكجية كبيئية

                                                 
1
غير أنو يتـ تحديد إخضاع جزء مف الثركة الغابية لنظاـ "...  عمى 84/12 مف القانكف 7 مف المادة 2 نصت الفقرة  

 أف التصنيؼ يككف بمكجب قانكف بالنسبة 11/02 مف قانكف 28كنصت المادة " قانكني غير النظاـ الغابي بمكجب مرسـك
لممحميات الطبيعية الكاممة، كبمكجب مرسـك بالنسبة لممجاالت المحمية األخرل، كبمكجب قرار مف رئيس المجمس الشعبي 
البمدم بالنسبة لمحاالت المحمية المتكاجدة داخؿ إقميـ البمدية المعنية، كبقرار مف الكالي بالنسبة لممجاالت المحمية التي تمتد 
عمى بمدتيف فأكثر كبقرار مشترؾ بيف كزير الداخمية كالجماعات المحمية ككزير البيئة بالنسبة لممجاالت المحمية التي تمتد 

. عمى كاليتيف أك أكثر
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 ككف المحميات 1كنشير أف الجزائر تفتقر إلى المحميات الطبيعية الخاصة بالغابات
المكجكدة حاليا كميا خاصة بحماية الحيكانات كالطيكر النادرة كالمعرضة لبلنقراض أك 
مخصصة لحماية مناطؽ طبيعية كبحيرات مع أف الكاقع يكجب إحداث محميات غابية 

السيما كبعض األنكاع الغابية ميددة بالزكاؿ كأشجار الصرك كشجرة األرقاف عمى مستكل 
. كالية تندكؼ

كما نشير أف سياسة المجاالت الطبيعية كالمحميات الطبيعية تعكد صبلحيتيا لكزارة 
البيئة إذ يقع عمى عاتقيا ميمة المحافظة عمى ىذه الفضاءات الحساسة كالعمؿ عمى ترقيتيا 

إذ يكجد في التركيبة التنظيمية لمكزارة المعنية المديرية العامة . كقد زكدىا القانكف بآليات ذلؾ
لمبيئة كالتنمية المستدامة التي تحكم خمس مديريات منيا مديرية المحافظة عمى التنكع 

البيكلكجي كالكسط الطبيعي كالمجاالت المحمية كالساحؿ كالتغيرات المناخية كمف مياميا 
األساسية المحافظة عمى التنكع البيكلكجي كالكسط الطبيعي كالمحميات الطبيعية، إعداد 
السياسات الكفيمة بالمحافظة عمى التراث الطبيعي البيكلكجي كترميمو، االىتماـ بكضع 
سياسات كطنية في مجاؿ األمف البيكلكجي كالمساىمة في جرد كاقتراح تصنيؼ المكاقع 
الطبيعية ذات الميزات الخاصة طبيعيا كبيكلكجيا، جرد كترقية المكاقع كالمناظر المتميزة، 

 .2إعداد قكاعد تسيير المساحات الميمة طبيعيا

 
:  الحماية اإلدارية كالضبطية لمعقار الغابي.المبحث الثاني

تستكجب حماية الغابات تدخؿ الدكلة لكضع السياسات كالخطط الكفيمة بتكفير 
حمايات كطرؽ تسيير راشدة كفيمة بجعؿ الغابات تتبكأ مكانتيا كأدكارىا إف عمى المستكل 

                                                 
1
 مارس 4كىك الظيير المؤرخ في  (L’arganier) في المغرب مثبل لدييـ تشريع خاص بحماية غابات شجرة األركاف  

كضعو اإلستعمار الفرنسي أنظر .1925
Mekouar (A) : Quelques remarques sur le droit de l’arganier, in revue marocaine de droit et 

d’économie du développement université Hasane 2, Faculté des sciences juridiques, Casablanca, 

N°26, année 1991, p141. 
2
 يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكزارة 2010 أكتكبر 21 المؤرخ في 10/259 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2 أنظر المادة  

. 2010 لسنة 64ر، رقـ .التييئة العمرانية كالبيئة، ج
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 كفي الجزائر كتبعا لككف الغابات ممكية 1البيئي أك عمى المستكل االقتصادم كاالجتماعي
حكرية عمى الدكلة فيذه األخيرة تتدخؿ بكضع أنجع السياسات كالخطط في المجاؿ الغابي 
المتضمنة عديد القكاعد المتعمقة إما بالتسيير أك باالستغبلؿ أك بالحماية كالتنمية المستدامة 
كقد ككمت ىذه المياـ إلى أجيزة كمؤسسات سكاء عمى المستكل المركزم أك عمى المستكل 

 كما أف التشريع الغابي كمنذ ظيكره ارتكز عمى سياسة ردعية تسمط العقكبة عمى 2المحمي
كؿ مف سكلت لو نفسو العبث بيذه الثركة النفيسة كمخالفة قكاعد االستعماؿ كاالستغبلؿ 

المقررة لذلؾ فقد أنتج الفكر القانكني ما يعرؼ بالقانكف الجزائي لمغابات يضرب عمى يد كؿ 
. مف تسبب بضرر لمغابة

كفي ىذا المبحث نحاكؿ تسميط الضكء عمى مجمكعة اليياكؿ كالمؤسسات اإلدارية 
التي كضعتيا الدكلة الجزائرية لمتكفؿ بكضع البرامج كالسياسات في المجاؿ الحمائي الغابي 

ككيفية تطبيؽ القكاعد كاألنظمة كتجسيدىا ميدانيا كمدل نجاحيا في ذلؾ مطمب أكؿ 
كنعرض في المطمب الثاني تدابير الضبط الكقائي كالضبط الغابي الردعي كمدل نجاعتو في 

. لعب دكر حمائي لمغابات
 

: الحماية اإلدارية كالمؤسساتية لمعقار الغابي. المطمب األكؿ
ال يكفي في المجاؿ الغابي بغية تنظيمو كحسف تسييره كحمايتو مجرد كضع القكانيف 

الكفيمة بذلؾ بؿ البد مف تدعيـ ىذه القكانيف بمؤسسات كىياكؿ تسند ليا كظيفة تطبيؽ 
كتجسيد ىذه القكانيف كتحريكيا في أرض الكاقع كتحييف ىذه القكانيف مف فترة األخرل تبعا 

لمتطكرات الحاصؿ في الميداف الغابي كذلؾ باقتراح مشاريع قكانيف تككف أصمح لمكاقع الغابي 
كليذا األمر جذكر ممتدة إلى ما قبؿ استقبلؿ الجزائر حيث أحدث االستعمار الفرنسي في 

                                                 
1
. 114الكسائؿ القانكنية كالمؤسساتية لحماية الغابات، مرجع سابؽ، ص:  ناصر الديف ىنكني 

2
 حسب قيشكف الخبير في المجاؿ الغابي فإف الميمة الرئيسية لئلدارة المركزية لمغابات ىي إعداد السياسة الغابية كالبحث  

عف الطرؽ األنسب  لتطبيقيا كيدخؿ ضمف مياميا تحضير مشاريع التشريع في المجاؿ الغابي كالتنظيـ كمراقبة التنفيذ 
: كتقييـ النتائج المتحصؿ عمييا أنظر

Gaichon (A) : L’élaboration et la mis en œuvre d’une politique et d’une législation forestière sont 

aussi des techniques, in revue forestière française, N°6, année 1959, p434. 
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  L’administration des eaux et des forêtsىذا المجاؿ ما يسمى بإدارة المياه كالغابات
 نفسيا 1 ككانت امتداد لمتنظيـ اإلدارم الغابي المكجكد بفرنسا1838بالجزائر ابتداء مف سنة 

 ككانت إدارة المياه كالغابات بالجزائر حكر عمى الفرنسييف 2التي تعد عريقة في ىذا الميداف
 تبعا لمسياسة القمعية التسمطية Para-militaireكاألكربييف ألنيا كانت إدارة شبو عسكرية 

التي انتيجتيا فرنسا في الجزائر قصد إخضاع الجزائرييف كخيراتيـ كثركاتيـ لمغطرسة 
االستعمارية الفرنسية ككاف عمى الدكلة الجزائرية مباشرة االىتماـ بالقطاع الغابي بإدارة 
 فمـ 3يسيرىا أبناؤىا رغـ الصعكبات التي القتيا الدكلة المستقمة حديثا كخصكصيات القطاع

تييمؿ السياسات المتبناة في ىذا المجاؿ مكضكع اليياكؿ كالمؤسسات بؿ جعمت منيا ركائز 
أساسية خدمة لمبدأ حماية الطبيعة كالمحافظة عمييا كمف ضمنيا السياسة الغابية كيمكف في 

ىذا المجاؿ تقسيـ المؤسسات التي تعنى  بالقطاع الغابي إلى قسميف القسـ األكؿ ىك 
. األجيزة االستشارية كفرع أكؿ كالقسـ الثاني أجيزة التسيير كفرع ثاني

 
:  Les organes consultatifsاألجيزة االستشارية في المجاؿ الغابي. الفرع األكؿ

مف أىـ األدكات الفاعمة في تقكيـ النشاطات اإلدارية كمٌدىا بكسائؿ اتخاذ قرارات 
سميمة كتفعيؿ اإلصبلحات كتحيينيا، األجيزة االستشارية لذلؾ تعمد معظـ الدكؿ إلى إحداث 
 ىيئات استشارية متخصصة تبعا لكؿ قطاع، تمد السمطة اإلدارية باآلراء الفنية المدركسة  

ككنيا صادرة عف مختصيف في ميدانيـ، كقد عًرؼ النظاـ القانكني في الجزائر مبدأ 
االستشارة كتجسيد ىيئاتيا كتكريسيا في جميع األنشطة اإلدارية كمنيا قطاع الغابات الذم 

سخرت لو ىيئات استشارية ذات اىتمامات متعددة، غير مقتصرة عمى قطاع الغابات فحسب 

                                                 
1
. 113مرجع سابؽ، ص:  ىنكني 

2
 Blanco (J. L) : La forêt une chance pour la France, Rapport in revue forestière française, N°6, 1998, 

p56. 
 Les تحت مسمى سادة المياه كالغابات   1292كحسب ببلنيمك فإف أكؿ ىيكؿ غابي فرنسي كضعو الممؾ فيميب لكباؿ سنة 

maitres des eaux et des forêts ككانت ميمتيـ التفتيش كاإلصبلح في المجاؿ الغابي ثـ استبدلت بإدارة المياه كالغابات 
. 1349ابتداء مف سنة 

3
 Brochure : La politique forestière et de conservation de la nature en Algérie, Ministère de 

l’agriculture et de la pêche, Avril 1996, p18. 
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كنعرض في ىذا الفرع األجيزة .كما سخرت لو ىيئات استشارية متخصصة في شأف الغابات 
االستشارية العامة أكال كنعرج عمى األجيزة االستشارية الخاصة التي تعنى بشأف الغابات 

. فقط
:  األجيزة االستشارية االعامة.أكال

يقصد باألجيزة االستشارية العامة تمؾ األجيزة ذات االختصاصات االستشارية 
الكاسعة التي تشمؿ عدة قطاعات حيث تقدـ استشاراتيا في مياديف مختمفة اقتصادية 

كاجتماعية كثقافية كيككف مف ضمف صبلحياتيا االىتماـ بحماية كتنمية قطاع الغابات 
كنعرض في ىذا المجاؿ لجيازيف استشارييف ىما المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي 

. كالمجمس األعمى لمبيئة  كالتنمية المستديمة
: المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي كجياز استشارم لقطاع الغابات- 1

 كىك مف 06/11/1968 الصادر في 68/610أحدث ىذا المجمس بمكجب األمر رقـ 
أىـ األجيزة االستشارية في ببلدنا مارس ميامو إلى غاية صدكر المرسـك المؤرخ في 

93/225 الذم قضى بحؿ ىذا المجمس كأعيد تفعيمو بالمرسـك الرئاسي رقـ 30/12/1976
1 

حيث اعتبر جياز استشارم أيحدث لغاية الحكار كالتشاكر في الجكانب االقتصادية 
كاالجتماعية كالثقافية أسندت لو مياـ ضماف ديمكمة الحكار كالتشاكر بيف الشركاء 

االقتصادييف كاالجتماعييف كدراسة كتقييـ كؿ القضايا ذات المصمحة الكطنية كالمتعمقة 
بالتنمية سكاء االقتصادية أك الثقافية كما أنو مف ميامو عرض االقتراحات كالتكصيات 

عطاء اآلراء في مجاؿ اختصاصاتو . كا 
 عضكا مؤىميف في المياديف االقتصادية كاالجتماعية 180يتشكؿ المجمس مف 

ممثمكف % 25ممثمكف عف القطاع االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي % 50كيكزعكف كما يمي 
مف الشخصيات الفاعمة في الميداف كالخبراء % 25عف اإلدارات كمؤسسات الدكلة ك

كيعيف ممثمك اإلدارة العامة كفقا لمرسـك تنفيذم كيقـك رئيس . كالباحثيف كاألساتذة الجامعييف
الجميكرية بتعييف نصؼ الشخصيات كالنصؼ اآلخر يعيف مف طرؼ الكزير األكؿ كيجدد 

                                                 
1
ر، عدد . يتضمف إنشاء مجمس كطني اقتصادم كاجتماعي، ج05/10/1993 مؤرخ في 93/225 المرسـك الرئاسي رقـ  

64 .
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ثمث األعضاء كؿ سنة ينظـ في شكؿ لجاف ىي لجنة التقييـ كمياميا إعداد تقارير دكرية 
حكؿ الكضع االقتصادم كاالجتماعي في الكطف، لجنة تطمعات التنمية االقتصادية 

كاالجتماعية دكرىا تحميؿ كؿ الكثائؽ المتعمقة بسياسات التنمية ذات المدل البعيد كما تقـك 
بدراسة مشركع المخطط الكطني لمتنمية، لجنة عبلقة العمؿ كتتكلى تقييـ كتحميؿ األدكات 
القانكنية العمرانية كالبيئية كتدرس كتحمؿ نتائج برامج التكازنات الجيكية كتقدميا لمييئات 

البلمركزية كما تقترح سبؿ تحسيف نمط معيشة السكاف، لجنة السكاف كالحاجيات االجتماعية 
مياميا تقييـ كتحميؿ نتائج سياسة تغطية الحاجبات االجتماعية بالتنسيؽ مع الييئات 

. المختصة بكضع سياسات التشغيؿ كالتككيف
كلما كانت الغابة تضطمع بالكظائؼ االقتصادية كاالجتماعية كااليككلكجية فإنيا تدخؿ 
في صمب اىتمامات ىذا المجمس كترجع إلى اختصاصات المجنة الدائمة لمتييئة اإلقميمية 
كالبيئة كحسب مجمكع التقارير التي يصدرىا ىذا المجمس سنكيا يبلحظ أنو أكلى الغابات 

 كالذم 1995اىتماما بالغا فمف خبلؿ التقرير الذم قدمتو لجنة التييئة اإلقميمية كالبيئة سنة 
اىتـ فيو بمسألة التربة حيث خمص إلى أنيا في حالة تدىكر بفعؿ االنجرافات كالتعرية كالبناء  

كسجؿ المجمس أف كسائؿ الكقاية  (التصحر)الفكضكم غير المراقب كزحؼ الرماؿ المتزايد 
كاإلصبلح في ىذا المجاؿ بطيئة جدا بؿ غير ميتـ  بيا كال تكلى العناية المطمكبة عدا 

فقد أخذت نسبيا حظيا  (La déforestation)عممية التشجير كمحاربة ظاىرة زكاؿ الغابات 
شراؾ المكاطنيف كاإلدارات المحمية في  حث إدارة الغابات عمى مباشرة نشاطاتيا ميدانيا كا 
عممية تكثيؼ الغطاء الغابي كتحسيسيـ بقيمة ذلؾ كالتنسيؽ مع مصالح الرم  لحماية 
. 1األحكاض االنحدارية كما ضـ التقرير العديد مف المسائؿ التي تكلي الغابات أىمية كبرل

 طرح مختمؼ أسباب التدىكر الغابي مبرزا عامؿ التصحر 1997كفي تقريره لسنة 
كخطره الداىـ عمى خصكبة األراضي في السيكب كمنطقة الشماؿ عمكما إف لـ ييتدارؾ 
األمر كما سجؿ غياب المظير القانكني كىذا حسب رأم المجمس غير حكيـ كأكصى 

بضركرة انسجاـ التييئة العمرانية كالتنمية مع البيئة كأكصى كذلؾ بضركرة إشراؾ المكاطنيف 
في المجاؿ البيئي بالسماح ليـ بؿ تشجيعيـ عمى إنشاء مؤسسات تنشط في ىذا المجاؿ 

                                                 
1
 Rapport : CNES, Juillet 1995, p4 et   5  . 
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كدعا بقكة في ىذا التقرير إلى كجكب حماية الغابات كتثمينيا كدعـ تكسيع السد األخضر 
كتطكير أراضي الرعي كدعا إلى ضركرة حماية المساحات المحمية كالحظائر الكطنية 

. 1كجعميا مف األكلكيات
 كنظرا لمظرؼ االقتصادم الذم تمر 2015كفي تقريره الظرفي السداسي األكؿ لسنة 

بو الببلد ركز عمى العكامؿ االقتصادية مثؿ انييار احتياطات الصرؼ كمستكل صندكؽ 
ضبط المكارد كما عرج عمى ما اسماه باالقتصاد األخضر كالطاقة المتجددة مستغبل قمة 
المناخ بباريس كطرح جممة اقتراحات كتكصيات تعنى باالقتصاد األخضر كتنكيع مصادر 
الطاقة البديمة كأشار إلى التحضيرات الجارية مف طرؼ الدكلة الجزائرية مساىمة منيا في 
الجيد العالمي لمكافحة التغيرات المناخية حيث نصبت باقتراح منو المجنة الكطنية لممناخ 

 ميغاكاط 22000كما ذكر أف البرنامج الكطني لمطاقات المتجددة ييدؼ إلى إنتاج حكالي 
2030مف الكيرباء النظيفة في غضكف 

2 .
كالممفت في التقارير التي يصدرىا المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي أنو ميتـ 

في الجانب االقتصادم كاالجتماعي كالبيئي فقد  (الغابة)بالقطاع الغابي كدكر ىذه األخيرة 
قدـ تكصيات مف صميـ الحمكؿ الممكنة إال أنو لـ يفرد لمغابة دراسة خاصة تبرز تحديتيا 

. 3كعكائؽ تنميتيا كمف ثمة اقترح سبؿ تطكيرىا كتثمينيا
المجمس األعمى لمبيئة كالتنمية المستديمة كجياز استشارم لصالح قطاع - 2

: الغابات
جاء ىذا المجمس بناء عمى اقتراح مف المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي 

الذم تـ عقده في ريك دم جانيرك  (CNUED)كتنفيذا القتراحات مؤتمر األمـ المتحدة 
 حيث تـ اإلعبلف عف سمسمة مف المبادئ بشأف اإلدارة القابمة 1992بالبرازيؿ في جكاف 

لبلستمرار ككاف أحد ىذه المبادئ حماية البيئة التي يجب أف تشكؿ جزءا ال يتجزأ عف عممية 
التنمية كىك برنامج شامؿ يبيف األعماؿ الكاجب القياـ بيا ضمف برنامج يقع تنفيذه عمى 

                                                 
1
 Rapport : CNES, Octobre 1997, p66 . 

2
.  صفحة98 بو حكالي 2015 كثيقة التقرير الظرفي لمسداسي األكؿ لممجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي  

3
 يستنبط ذلؾ مف مجمكع التقارير التي يصدرىا المجمس دكريا  
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عاتؽ الحككمات في إطار التعاكف الدكلي فطمب مف الحككمات كالمؤسسات كالمنظمات 
ستراتيجيات كبرامج في ىذا الشأف . كضع سياسات كا 

كقد انخرطت الجزائر في ىذا المسعى حيث كضعت آليات كمؤسسات كقكانيف تصب 
جميعيا في صالح ضماف إدماج جانب البيئة كالتنمية في عممية اتخاذ القرار فأنشئت كتابة 

 ككزارة خاصة بالبيئة كالمجمس األعمى لمبيئة كالتنمية المستدامة كىك جياز 1الدكلة لمبيئة
74/56لمتشاكر يتضمف اختصاصات عديدة، أنشئ بمكجب المرسـك رقـ 

 يتككف مف لجاف 2
مختصة ميامو اقتراح سياسات بيئية ناجعة عمى الييئات العميا في الدكلة حؿ ىذا المجمس 

77/119بمكجب المرسـك رقـ 
 سنكات ثـ فيعؿ مف جديد في سنكات 3 فيك لـ يعمر سكل 3
94/465التسعينات بالمرسـك الرئاسي رقـ 

 كبعده تأتي تجربة المجمس الكطني االقتصادم 4
 يتضح جميا طغياف االنشغاؿ البيئي 94/465كاالجتماعي، كبالتصفح المعمؽ لممرسـك رقـ 

 مف المرسـك 2عمى مياـ ىذا الجياز كىك انشغاؿ كطيد الصمة بالغابات فحسب المادة 
تحديد الخيارات الكطنية اإلستراتيجية الكبرل المتعمقة بحماية :  يكمؼ المجمس بػ94/465

البيئة كترقية التنمية المستدامة، يقـك بتقييـ التطكر البيئي بشكؿ دكرم، يقيـ دكريا عممية 
تطبيؽ النصكص التشريعية كالقانكنية الخاصة بحماية البيئة كتبني اإلجراءات المبلئمة، يتابع 
تقييـ السياسة المنتيجة مف طرؼ الدكلة المتعمقة بالبيئة كحث كاستنفار المؤسسات كالييئات 
المعنية بالجانب البيئي عمى القياـ بالدراسات المستقبمية كيساعد في كضعيا كمداكالتيا، يقيـ 

سنكيا الكضع البيئي في الببلد كمدل تطبيؽ القرارات كيقدـ تقريره لرئيس الجميكرية فيذه 
المياـ كما ترل كميا تصب بصفة مباشرة أك غير مباشرة في مجاؿ حماية الغابات ككف 

. الغابات أىـ ميداف تعنى بو قكانيف البيئة
 كزير كىـ الكزير المكمؼ بالبيئة 12أما التركيبة البشرية ليذا الجياز فيك يتككف مف 

كالدفاع الكطني كالخارجية كالداخمية كالجماعات المحمية كالمالية كالنقؿ كالفبلحة كالصناعة 
                                                 

1
 .05/01/1996 مؤرخ في 01/96أنظر المرسـك رقـ   

2
 .12/07/1974 مؤرخ في 74/56 أنظر المرسـك رقـ  

3
 .11/08/1977 مؤرخ في 77/119 أنظر المرسـك رقـ  

4
 كما أنشئ الصندكؽ الكطني لمبيئة بمكجب قانكف المالية لسنة 25/12/1994 مؤرخ في 94/465 المرسـك الرئاسي رقـ  

 .18/12/1991 مؤرخ في 25/91القانكف رقـ 1992
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كالطاقة كالرم كالصحة ككزير التعميـ العالي كيرأسو الكزير األكؿ كما يضـ في عضكيتو ستة 
شخصيات تختار لكفاءتيا كخبرتيا في المجاؿ البيئي حسب المادة الثالثة مف المرسـك  (06)

فيك عبارة عف مجمس حككمي مصغر يحتاج إلى ىياكؿ تضمف االحتكاؾ المباشر مع 
96/481المسائؿ البيئية ألجؿ ذلؾ صدر المرسـك التنفيذم رقـ 

 المتضمف تنظيـ كسير 1
المجمس األعمى لمبيئة كالتنمية المستدامة حيث أنشئت ثبلث لجاف مساعدة ىي المجنة 

القانكنية كاالقتصادية كالمجنة الخاصة بالنشاطات القطاعية المشتركة كتتككف ىذه المجاف مف 
مكظفي اإلدارات المركزية كاألساتذة الجامعييف كالخبراء كتسند أمانتو العامة لمصالح كزارة 
البيئة، رغـ أىمية دكر ىذا المجمس في الميداف البيئي عمكما كالميداف الغابي خصكصا إال 
أنو يعاب عميو أنو ذك تركيبة تمتاز بالمركزية كتيمؿ المشاركة المحمية عمى المستكل الكالئي 

. فيك بمثابة إدارة تكازم كزارة البيئة كىذا ما يجعميا بعيدة عف الدكر االستشارم المنكط بيا
:  األجيزة االستشارية الخاصة.ثانيا

كىي تمؾ الييئات ذات االختصاص الكحيد استشاريا في مجاؿ السياسة العامة 
لمغابات إذ تنشط في مجاؿ كاحد متعمؽ بقطاع الغابات مف خبلؿ حصر مشاكميا كمعكقات 
تطكيرىا كتنميتيا كصعكبات حمايتيا كمحاكلة بمكرة ذلؾ قصد اقتراح أنجع السبؿ كالطرؽ 

المجمس الكطني كالخطط المبلئمة لجعؿ الغابات في أحسف أحكاليا، كالييئة المعنية ىي 
95/332 أحدث ىذا المجمس بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ .لمغابات كحماية الطبيعة

2  
09/320المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 

 كىك ىيئة استشارية بنص المادة 3
 :األكلى منو التي جاء فييا

تنشأ لدل الكزير المكمؼ بالغابات ىيئة استشارية تسمى المجمس الكطني لمغابات "
إذا فيك جياز استشارم في المجاؿ الغابي كتكمف ميامو االستشارية ..." كحماية الطبيعة

عطاء اقتراحات في السياسات الغابية  حسب المادة الثانية منو في أنو مخكؿ في إبداء كا 

                                                 
1
 . متضمف سير المجمس األعمى لمبيئة كالتنمية المستديمة28/12/1996 مؤرخ في 96/481 المرسـك التنفيذم رقـ  

2
ر، . يتضمف إنشاء مجمس كطني لمغابات كحماية الطبيعة، ج25/10/1995 مؤرخ في 95/332 المرسـك التنفيذم رقـ  

 .64رقـ 
3
 .59ر، رقـ .، ج95/332 يعدؿ كيتمـ المرسـك التنفيذم رقـ 25/10/2009 مؤرخ في 09/320 المرسـك التنفيذم رقـ  
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الكطنية أك في التدابير المطمكب اتخاذىا كما يقترح الكسائؿ المطمكب استعماليا قصد ترقية 
كما يتدخؿ في مجاؿ . كتنمية المناطؽ الغابية أك ذات الصيغة الغابية ككيفيات حمايتيا

كضع المخططات المتعمقة بتنمية الغابات كحمايتيا كالمحافظة عمييا مثؿ مخططات التييئة 
كمخططات الحماية مف الحرائؽ كلو الحؽ في إبداء مبلحظات عمييا أك قد يبادر ىك 

بكضعيا كعرضيا عمى الجيات المعنية كما تشمؿ استشارتو األراضي المعرضة لبلنجراؼ 
كالتصحر بعرض برامج إصبلحية ليا، كما لو حؽ إبداء الرأم كاالقتراح في مشاريع القكانيف 

كالتنظيمات المتعمقة بالمجاؿ الغابي عمكما كحماية الطبيعة كتطكير نشاطات االستغبلؿ 
لممنتكجات الغابية كتحكيميا كقد تككف استشارتو في شكؿ رأم يبديو في أم مكضكع قد 

. يعرضو عميو مف الكزارة المكمفة بالغابات
 بمكاده الثمانية ليس ثمة ما يدؿ عمى أف آراؤه ممزمة بؿ 95/332كحسب المرسـك 

تككف عمى سبيؿ االستشارة قد تأخذ بيا الكزارة كما أف تشكيمتو قد عدؿ فييا بمكجب المرسـك 
 حيث زيد في عدد األعضاء بإدخاؿ ممثؿ كزارة األشغاؿ العمكمية ككزارة 09/320التنفيذم 

االتصاؿ كممثؿ عف كزارة الشباب كالرياضة كممثؿ عف كزارة التضامف الكطني كما أضيفت 
بعض الييئات ذات التخصصات الفنية مثؿ ممثؿ المركز الكطني لتطكير المكارد البيكلكجية 

كذلؾ ممثؿ عف مؤسسات األشغاؿ الغابية كما أيضفي عمى المجمس بعد تشاركي بإدماج 
عضكية الجمعيات الناشطة في المجاؿ الغابي محاكلة مف المشرع إعطاء دكر لممجتمع 
المدني لممشاركة في شؤكف الغابة كبذلؾ تككف التركيبة البشرية لممجمس الكطني لمغابات 
كحماية الطبيعة عمى النحك التالي ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالغابات كتسند لو رئاسية 

المجمس كعضكية كؿ مف ممثؿ عف الكزارة المكمؼ بالتييئة العمرانية كالبيئة كالسياحة ككزارة 
الدفاع، الجماعات المحمية كالداخمية، التربية الكطنية، التعميـ العالي، المالية كالمكارد المائية، 
السكف، كزارة العمؿ، األشغاؿ العمكمية، الصناعة، المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، االتصاؿ 
كالشباب كالرياضة، التضامف الكطني، المدير العاـ لممعيد الكطني لؤلبحاث الغابية، المدير 
العاـ لمككالة الكطنية لحفظ الطبيعة، ممثؿ عف المركز الكطني لتطكير المكارد البيكلكجية، 

ممثؿ عف مستغمي الغابات تعينو الغرفة الكطنية لمفبلحة، ممثؿ عف مؤسسة األشغاؿ 
الغابية، ممثؿ عف الجمعيات الناشطة في مجاؿ الغابات كحمايتيا كيتـ تعيينيـ بقرار مف 
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كزير الفبلحة ككنو المكمؼ بالغابات بناء عمى اقتراح مف السمطة التي ينتمكف ليا كمدة 
 سنكات قابمة لمتحديد عمى أف تككف ليـ رتبة مدير في اإلدارة المركزية، كما 3العضكية 

 ليذا المجمس حؽ االستعانة بأم شخص قد يقدـ اإلضافة في مداكالتو 4منحت المادة 
لصالح تنمية الغابات كتطكرىا كحمايتيا، كيبلحظ عمى عضكية المجمس بعد تكسيعيا 

 أنيا أعطت بعدا عمميا كفنيا كتشاركيا بإقحاـ الجمعيات 09/320بالمرسـك التنفيذم ؤ
الناشطة في مجاؿ حماية الطبيعة عمكما كالغابات في مجاؿ االستشارة ككذلؾ ممثمي المركز 

. الكطني لتطكير المكاد البيكلكجية كحفظ الطبيعة كاألبحاث الغابية كمستغمي الغابات
كيكجو لو نفس المبلحظة ككف  عضكيتو مركزية ينعدـ فييا التمثيؿ المحمي  فمكؿ 
كالية خصكصياتيا في المجاؿ الغابي كلكؿ منطقة غابية مشاكميا الخاصة بيا التي  قد 

تختمؼ عف باقي المناطؽ كيككف مف المفيد تكسيع عضكيتو إلى تشكيؿ لجاف يككف تمثيميا 
جيكم حسب الكالية المعنية بالغطاء الغابي، إذ المبلحظ أف المرسـك لـ يزكد المجمس بمجاف 

  .مختصة
 

:  األجيزة المكمفة بالتسيير في المجاؿ الغابي.الفرع الثاني
 في ببلدنا ىذه األخيرة التي 1أٍككمت ميمة إدارة الغابات كشؤكنيا إلى  كزارة الفبلحة

فكضت صبلحياتيا إلى جية أخرل تابعة ليا ىي المديرية العامة لمغابات كيمكف تقسيـ 
دارة قطاع الغابات تبعا لمجية المسيرة إلى جيات مركزية متمثمة في المديرية  ميمة تسيير كا 

العامة لمغابات كالككالة الكطنية لحفظ الطبيعة كالمديرية العامة لمبيئة أكال كجيات محمية يسند 

                                                 
1
 أسندت إدارة الغابات إلى كزارة الرم كالغابات كالبيئة كأشرؼ عمييا نائب الكزير المكمؼ بالبيئة كالغابات بمكجب المرسـك  

 يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة الرم كالبيئة كالغابات ثـ أعيدت مف جديد 21/05/1985 مؤرخ في 85/131رقـ 
 يتضمف تنظيـ اإلدارة 01/01/1990 مؤرخ في 90/13إلى اختصاص كزارة الفبلحة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

المركزية في كزارة الفبلحة في فرنسا كانت ما يسمى عندىـ بإدارة المياه كالغابات عند إجراء اإلصبلحات في القطاع مف 
 حيث أسندت كصايتو لكزارة الفبلحة كىي 1877 تحت كصاية كزارة المالية كبقت كذلؾ حتى سنة 1669طرؼ ككلبار سنة 

كذلؾ إلى يكمنا ىذا في المغرب الشقيؽ إدارة الغابات ككمت لكزارة الفبلحة تحت مسمى إدارة المياه كالغابات ثـ لـ يغيركا 
 أما في تكنس الجارة الشرقية فالغابة مككمة إلى 1913شيء مما تركتو فرنسا عدا بعض التعديبلت الطفيفة كىي كذلؾ منذ 

 .1988 لسنة 20المديرية العامة لمغابات تحت كصاية كزارة الفبلحة حسب الباب الثالث مف قانكف الغابات رقـ 
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ليا الشأف الغابي محميا ىي المحافظات الغابية الكالئية كالحظائر الكطنية كالمحميات 
. الطبيعية ثانيا
دارة العقار الغابي.أكال :  األجيزة المركزية المكمفة بتسيير كا 

سبؽ التطرؽ إلى أف الجية المكمفة  بالغابات لـ تعرؼ االستقرار في شأف تسيير 
 فمرة تككف الغابة مف انشغاؿ نائب الكزير كمرة أخرل تككف مجرد مديرية كمرة يسند 1الغابات

األمر لككالة كطنية لمغابات ثـ تعاد إلى أحضاف المديرية العامة لمغابات كىك التنظيـ 
. السارم إلى يكمنا ىذا

: المديرية العامة لمغابات- 1
ىي إدارة متخصصة تعنى بالمجاؿ الغابي تتمتع باستقبللية كظيفية في التسيير 

مكضكعة تحت كصاية كزارة الفبلحة كالصيد البحرم حاليا أحدثت بمكجب المرسـك التنفيذم 
 ىذا المرسـك الذم اكتفى 95/200 المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 92/493رقـ 

بإنشاء المديرية العامة لمغابات ضمف التنظيـ المركزم لكزارة الفبلحة فقط دكف ذكر مياميا 
 كالذم عرض التنظيـ الداخمي لممديرية العامة لمغابات 95/201فجاء المرسـك التنفيذم رقـ 

لكنو كذلؾ لـ يتعرض لصبلحيات المديرية بؿ كاف يحيؿ في كؿ مرة عمى المرسـك التنفيذم 
 المتضمف إنشاء الككالة الكطنية لمغابات فيك تأكيد عمى أف ىذا النص مازاؿ 90/114رقـ 

. ساريا عدا ما يتعارض منو مع النصكص الجديدة

                                                 
1
 أخذت إدارة الغابات عدة تسميات في تاريخيا، فقد كانت في البداية عبارة عف مصمحة ضمف مديرية التنمية الريفية تحت  

مديرية = = ثـ تحكلت إلى 18/04/1963 مؤرخ في 63/89مسمى مصمحة الغابات كصيانة األراضي بمكجب المرسـك 
 أعيد تحكيميا إلى مصمحة مف جديد تابعة 01/06/1965 مؤرخ في 65/152الغابات كصيانة األراضي بمكجب المرسـك 

 11/08/1965 مؤرخ في 65/202لمديرية التنمية الريفية تحت مسمى مصمحة الغابات كصيانة األراضي بالمرسـك رقـ 
 كما دعمت بإنشاء مفتشية الغابات كحماية 65/224بعدىا تحكلت إلى مديرية الغابات كصيانة األراضي بمكجب المرسـك 

 الذم أعطاه تسمية كتابة الدكلة لمغابات كالتشجير كفي ظؿ 79/263 ثـ جاء المرسـك رقـ 69/36األراضي بالمرسـك 
 فقد نقؿ كصياتيا لكزارة 85/131 تحكلت إلى كتابة الدكلة لمغابات كاستصبلح األراضي أما المرسـك رقـ 81/49المرسـك 

 تحت مسمى مديرية الغابات كالمناطؽ 90/13 بالمرسـك رقـ 1990الرم كالبيئة ثـ أعيدت لكصاية كزارة الفبلحة سنة 
.  الذم جعؿ منيا مديرية كطنية لمغابات كىي التسمية المتبناة إلى يكمنا ىذا91/59الطبيعية ثـ جاء المرسـك 
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 كما يحيبلني عمى 95/201 مف المرسـك التنفيذم 6كىذا ما تدؿ عميو المادة 
 المحدد لصبلحيات كزير الفبلحة كلـ يمغيا أحكاـ ىذا النص 90/12المرسـك التنفيذم رقـ 

ككاف مكف األكلى كاألجدر أف تككف صبلحيات مديرية الغابات مبينة بكضكح دكف الحاجة 
ألخذىا مف نصكص أخرل باإلحالة كبالرجكع إلى النصكص السابقة التي صدرت قبؿ أف 

 المحدد 1990 جانفي 01 المؤرخ في 90/12تنشأ المديرية نجد المرسـك التنفيذم رقـ 
أف كزير : لصبلحيات كزارة الفبلحة تضمف بعض الصبلحيات في المجاؿ الغابي كالتي منيا

الفبلحة لو أف يقترح في إطار السياسة العامة لمحككمة كعمميا في مياديف الفبلحة كالغابات 
كىذا ما حممتو المادة األكلى منو أما المادة الثانية فقد نصت عمى أف كزير الفبلحة يمارس 
صبلحياتو بخصكص األعماؿ المرتبطة بتييئة األمبلؾ الكطنية الغابية كاستغبلليا كحماية 
النباتات كالحيكانات أما المادة الثالثة فقد خكلت لكزير الفبلحة إعداد القكانيف كالتنظيمات 

. الخاصة باستغبلؿ األمبلؾ العقارية كالغابية كاستعماؿ المساحات السيبية كالغابية
ذكرت أنو مف مياـ كزير الفبلحة تشجيع تنمية النشاطات بتطكير  (4)كالمادة الرابعة 

سياسة التكامؿ بيف الغابة كتربية المكاشي كلككف مديرية الغابات كاقعة تحت كصاية كزارة 
الفبلحة كىذه األخيرة فكضتيا في كؿ شؤكف الغابات فتككف كؿ مياـ كزير الفبلحة مفكضة 

ذا تصفحنا المرسـك التنفيذم رقـ   أفريؿ 21 المؤرخ في 90/114لممديرية في مياميا كا 
 متعمؽ بإنشاء الككالة الكطنية لمغابات نجده يتضمف كذلؾ مجمكعة مف الصبلحيات 1990

 يحيبلني عميو فإنو لـ يمغى 201/ 95 كالمرسـك 95/200تختص بيا الككالة كماداـ النص 
ك تككف بذلؾ صبلحيات الككالة الكطنية لمغايات محكلة ضمنيا لمديرية الغابات ك منيا 

صبلحية حماية ك إدارة الممتمكات الغابية الكطنية  (1) 114 / 90 المرسـك 5حسب المادة 
 .كتثميف األراضي ذات الطابع الغابي ك مكافحة االنجرافات ك التصحر 

 اتخاذ كؿ التدابير لضماف ديمكمة الثركة الغابية ك التصدم لكؿ 6ك جاء في المادة 
 ذكرت تييئة ك تسيير ك استغبلؿ الغابات ك ضماف إنجاز 7مساس بيا أك تدىكرىا المادة 

جرد ك مسح غابييف ك الحث عمى إجراء الدراسات ك التييئة ك حسب المادة الثامنة تككف 
مف صبلحيات الككالة في ميداف المحافظة عمى الثركة الغابية ك تثمينيا ، إعداد برامج 

                                                 
1
  معدؿ ك متمـ متضمف إنشاء الككالة الكطنية لغابات ، 1990 / 04 / 15 مؤرخ في 114 / 90المرسـك التنفيذم رقـ -  
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التشجير ك المشاركة في عممية مكافحة االنجراؼ ك التصحر بالتنسيؽ مع باقي المؤسسات 
 تكممت عف ترقية النشاطات المقامة لصالح السكاف 9ك دعـ الفبلحة الجبمية المادة 

المجاكريف لمغابات بالتعاكف مع الجماعات المحمية قصد تطكير اإلنتاج في ميداف النشاط 
الغابي ك  تحقيؽ االستقرار السكاف ، كما نص عمى ترقية النشاطات باستغبلؿ الكسط دكف 

 قد عدؿ ك تمـ بالمرسـك 114 / 90 ك ألف المرسـك 10اإلضرار بالثركة الغابية حسب المادة
91/59التنفيذم رقـ 

 فقد نص عمى بعض الصبلحيات التي لـ 23/02/1991المؤرخ في 1
 :  ك منيا 90/114يذكرىا المرسـك التنفيذم 

تتكلى الككالة ميمة إدارة قطاع الغابات ك تنفذ في ىذا اإلطار سياسة الحككمة كتيزكد 
 .مف أجؿ أداء مياميا بصبلحيات القكة العمكمية ك تستفيد مف اختصاصات الشرطة الغابية 

باإلضافة إلى صبلحيات ك مياـ أخرل ذكرت مف قبؿ لكف السؤاؿ المطركح أليس 
مف األجدل ك األصمح تضميف ىذه الصبلحيات كميا مجتمعة في مرسـك إنشاء المدرية 
الكطنية لمغابات بدؿ البحث عنيا في شتات النصكص ك جمعيا ك القكؿ أف ىذه ىي 

صبلحيات المديرية ؟ ك ىذا بالتأكيد ليس في صبلح قطاع الغابات ك تنمية ك حماية الثركة 
 .الغابية 

 2: مديريات كالتالي 5   أما عف تنظيميا الييكمي فيي مقسمة إلى 
مديرية اإلدارة ك الكسائؿ ك تحتكم عمى مديرية فرعية لمكارد البشرية ك مديرية 

 .لمكسائؿ ك مديرية فرعية لممحاسبة ك الميزانية 

مديرية التخطيط ك تحتكم عمى المديرية الفرعية لمدراسات ك التخطيط كالمديرية 
 .الفرعية لمكثائؽ كاألرشيؼ كاإلحصائيات المديرية الفرعية لضبط المقاييس 

مديرية تسيير الثركة الغابية كتحتكم عمى المديرية الفرعية لمتييئة المديرية الفرعية 
 .لمجرد كالممكية الغابية المديرية الفرعية لمتسيير كالشركط الغابية 

                                                 
  114 / 90 معدؿ ك متمـ لممرسـك التنفيذم 1991 / 02 / 23 مؤرخ في 59 / 91مرسـك تنفيذم رقـ -  1

 يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في 1995 يكليك 25 مؤرخ في 201 / 95 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2أنظر المادة -  2
  .42رقـ , المديرية العامة لمغابات ج ر
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مديرية حماية النباتات كالحيكانات كتحكم المديرية الفرعية لحظائر كالمجمكعات 
النباتية الطبيعية المديرية الفرعية لمصيد كاألنشطة الصيدية المديرية الفرعية لحماية الثركة 

 .الغابية 

مديرية إصبلح األراضي كمكافحة التصحر كتحتكم عمى المديرية الفرعية لمتشجير ك 
المشاتؿ المديرية الفرعية لممحافظة عمى التربة كاستصبلح األراضي المديرية الفرعية لمكافحة 

 .التصحر

   كيرأسيا مدير عاـ يعيف بمكجب مرسـك رئاسي يساعده مديراف مكمؼ باإلعبلـ 
كالتقنيف كالمنازعات كالثاني مكمؼ بالتعاكف الدكلي كما كضع تحت إشرافيا مفتشية عامة 

 يرأسيا مفتش 18/12/1996 مؤرخ في 468 / 96لمغابات أحدثت بمكجب المرسـك رقـ 
 كيعيف بمرسـك تنفيذم بناء عمى اقتراح مف الكزير 1عاـ بمساعدة أربعة مفتشيف فرعييف

 2.المكمؼ بالغابات
   ك حتى تضطمع المديرية بمياميا المككمة ليا خكليا القانكف بعض الكسائؿ 

كاألجيزة التي تساعدىا عمى مياميا منيا ما ألغي ك منيا مف ال يزاؿ يمارس ميامو بعد 
كألىمية ىذه األجيزة ك خسارة قطاع الغابات بالغاء ىذه األجيزة الميمة نقـك بعرضيا 

. (ب)ثـ نعرض األجيزة  التي ال تزاؿ قائمة ك تمارس مياميا  (أ)كعرض مياميا
 
  :األجيزة التي قامت بأنشطة غابية ك ُأكقفت.أ 

   تكفرت إدارة الغابات سابقا عمى كسائؿ عديدة ىامة ك قد أثبتت جدارتيا في مجاؿ 
 :النشاط الغابي ك ىي 

  :المكتب الكطني لألشغاؿ الغابية -

 متضمف إحداث المكتب الكطني 09/04/1971 المؤرخ في 71/21 أطره األمر 
لؤلشغاؿ الغابية ىك مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي ك تجارم تتمتع بالشخصية المعنكية 

                                                 
  .1996 لسنة 83 برقـ 468 / 96 مف المرسـك 9حسب المادة -  1

 . مف نفس المرسـك 11أنظر المادة -  2
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ك االستقبلؿ المالي تابع مف جية الكصية إلى كزارة الفبلحة يسيره مدير عاـ ك يديره مجمس 
 منو أما المادة الثامنة فقد ذكرت تشكيمة المجمس التكجييي المتككف 7تكجيو حسب المادة 

مف ممثبلف عف كزير الفبلحة ممثؿ عف الداخمية ك الجماعات المحمية المالية التجارة 
الصناعة ك الطاقة التخطيط آنذاؾ ، المياه ممثبلف عف مكظفي المكتب الكطني ألشغاؿ 

يعينكف بمكجب قرار مف  (الحزب الكاحد آنذاؾ ، جبية التحرير)الغابات ممثؿ عف الحزب 
 .الفبلحة باقتراح مف الجية التي يمثمكنيا  الكزير الكصي كزير

  أما رئيس المجمس التكجييي فيعيف بمرسـك يتخذ بناء عمى اقتراح مف الكزير 
 مف 4أما أىمية ىذا المكتب فتكمف في ميامو التي عددتيا المادة  (كزير الفبلحة)الكصي 
 : ك ىي 71/21األمر 

     يمارس في إطار سياسة الحككمة المتعمقة بالغابات، أشغاؿ التشجير، أشغاؿ 
حماية األراضي ك استصبلحيا، أشغاؿ تجييز الغابات، أشغاؿ تييئة األراضي، استغبلؿ 
منتجات الغابات ، إنتاج شتبلت أشجار الغابات ك األشجار ذات الثمار ك نباتات العمؼ 

 فيك يشارؾ في إعداد ك إنجاز البرامج المتعمقة بتييئة الغابات كحماية 5كحسب المادة 
األراضي ك استصبلحيا ك يقـك بالدراسات ك إبداء الرأم في المجاؿ الغابي كقد حيؿ ىذا 

 1990 أكتكبر 13 المؤرخ في 312 / 90المكتب رغـ أىميتو بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
يحؿ المكتب " متضمف حؿ المكتب الكطني ألشغاؿ الغابات حيث جاء في مادتو األكلى 

 ." 71/21الكطني ألشغاؿ الغابات الذم أنشأ باألمر رقـ 
مكاتب جيكية بمكجب  (6)أينشئت ستة :   الغابية لمتنميةالجهويةالمكاتب  -

 :المراسيـ التالية

 متضمف إحداث 1990 أكتكبر 13 مؤرخ في 90/313   المرسـك التنفيذم رقـ 
 .المكتب الجيكم لمتنمية الغابية التالية الغربية

 أنشأ مكتب جيكم لمتنمية 90/314كبنفس التاريخ ك بمكجب المرسـك التنفيذم 
 .الغابية التمية الشرقية 
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 أنشأ مكتب جيكم لمتنمية الغابية لممنطقة 90/315كبمكجب المرسـك التنفيذم 
 .السيبية الغربية

 . أنشأ مكتب جيكم لمتنمية الغابية التمية الكسط90/316كبمكجب المرسـك التنفيذم 

 أنشأ مكتب جيكم لمنطقة جبؿ األكراس 317/ 90كبمكجب المرسـك التنفيذم 
 .كالحضنة ك تبسة 

 أنشأ مكتب جيكم لمتنمية الغابية لممنطقة 318/ 90كبمكجب المرسـك التنفيذم 
 .السيبية الشرقية 

 أبريؿ 21 المؤرخ في 116 / 90 كأخضعت جميعيا ألحكاـ المرسـك التنفيذم رقـ 
 يتضمف القانكف األساسي النمكذجي لممكاتب الجيكية لمتنمية الغابية، حيث كضعت 1990

كؿ ىذه المكاتب تحت كصاية كزير الفبلحة ك يدرىا مجمس تكجييي كيسيرىا مدراء حسب 
 مف ىذا المرسـك ك تكمؼ ىذه المكاتب بإجراء الدراسات البلزمة لتنمية الممتمكات 5المادة 

الغابية الكطنية كاألراضي المعرضة لبلنجراؼ كالتصحر بجمع المعمكمات التابعة 
الختصاصو حسب كؿ منطقة كالتي تساعد في تييئة مجاؿ اختصاصيا، تنفيذ البرامج 

كالطرؽ ك التقنيات الكاجبة في إطار التنمية الغابية كتييئتيا ككانت الدكلة قد انتيجت سياسة 
جيكية بالنسبة لمغابات حيث نصبت ىذه المكاتب ك أسندت ليا شؤكف الغابات عمى 

 .المستكل المحمي ك خصصت ليا مناطؽ غابية تخضع ليا إقميميا 
 مؤرخ 375 / 98   كقد ألغيت ىذه المكاتب الجيكية بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

  يتضمف حؿ المكاتب الجيكية لتنمية الغابية ك أيمكلة ممتمكاتيا 1998 نكفمبر 28في 
كحقكقيا ك كسائميا كحكلت مياميا لمشركات الزراعية لمتييئة بالقرار الكزارم المشترؾ 

 . 1999 جانفي 16الصادر بتاريخ 
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347 / 81 أنشأ بمكجب المرسـك رقـ المكتب الكطني لمدراسات الغابية-
1 

  كىك مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي 
مقرىا مدينة البميدة كضع تحت كصاية كاتب الدكلة لمغابات ك استصبلح األراضي حسب 

 يكمؼ المكتب بإنجاز أشغاؿ الدراسات التي تطمبيا الكزارة الكصية يقـك بالدراسات 4المادة 
في مجاؿ حماية الغابات ك تييئتيا ك اليندسة الغابية ك أشغاؿ الييكمة األساسية لمغابات 

الزراعة الغابية ك اقتصاد الغابات ك في مجاؿ حماية  الغابات ك استصبلح األراضي يقـك 
بالدراسات التالية االستصبلح في المناطؽ المنحدرة إعادة التشجير، تخفيؼ كطأة السيكؿ 
كمكافحة زحؼ الصحراء كتراكـ الرماؿ تييئة مناطؽ الحمفاء كاستصبلحيا  يتكلى إدارة 
مكتب الدراسات مجمس إدارة كيسيره مدير عاـ خصصت لو مصالح مركزية كمصالح ال 

التركيبة البشرية لممجمس تضـ كاتب الدكلة لمغابات . مركزية ك كحدات متخصصة
كاستصبلح األراضي أك ممثمو، ممثؿ كزارة الداخمية كالرم كالفبلحة كالتخطيط كاإلعبلـ 

كالثقافة ك ممثؿ عف المحافظة السامية لتنمية السيكب مدير المعيد الكطني لؤلبحاث الغابية 
المدير العاـ لممكتب الكطني لتييئة حدائؽ الحيكانات كالتسمية كمدير مكتب األشغاؿ الغابية، 

 ىكتار مف الغابات لكف لؤلسؼ لـ يبؽ يمارس ىذا 900000 أنو قاـ بتييئة قمف إنجازات
 .المياـ كتـ حمو 

  :األجيزة التي ال تزاؿ قائمة ك تمارس مياميا.ب 

   كضع تحت تصرؼ المديرية الكطنية لمغابات قصد مساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا 
 :ك النيكض بالثركة الغابية ك حمايتيا ك تنميتيا جيازاف ميماف ىما

 .المفتشية العامة لمغابات ك المكتب الكطني لمدراسات الخاصة بالتنمية الريفية 

  :المفتشية العامة لمغابات-
 عمى أف 1 468 / 96  نصت المادة الثامنة مف المرسـك المنشأ لممفتشية رقـ 

المفتشية العامة لمغابات تتبع سمميا المديرية العامة لمغابات يسيرىا مفتش عاـ بمساعدة أربع 

                                                 
 ( 50رقـ , ر. ج) متضمف إنشاء المكتب الكطني لمدراسات الغابية 12/12/1981 مؤرخ في 347 / 81المرسـك رقـ -  1
. 
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مراقبة تطبيؽ .. مف المرسـك عمى مياـ المفتشية كلخص في 2مفتشيف كنصت المادة  (04)
التشريعات كالتنظيمات المتعمقة بقطاع الغابات تقكيـ دكرم لنشاطات اليياكؿ البلمركزية 

لمغابات كالييئات المكضكعة تحت الكصية تقترح اإلجراءات التي مف شأنيا تحسيف ك تعزيز 
عمؿ اليياكؿ المتعمقة بتسيير الغابات تقـك بتحقيقات عندما يتطمب األمر ذلؾ في المجاؿ 

 .الغابي تمتـز بتقديـ حصيمة سنكية عف نشاطاتيا لممدير العاـ لمغابات 
  إذا فيي جياز تفتيش تستخدمو المديرية العامة لمغابات قصد حسف تسيير الجياز 

 .المكمؼ بالغابات عمى كامؿ التراب الكطني 
 :المكتب الكطني لمدراسات الخاصة بالتنمية الريفية -

نصت المادة األكلى أف  (2) 10/333أنشأ ىذا المكتب بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
المكتب يخضع لمقكاعد اإلدارية ك يعد تاجرا في عبلقتو مع الغير يخضع لكصاية كزارة 
الفبلحة لو فركع جيكية مثؿ فرعو في كالية قسنطينة المتكاجد ببمدية الخركب ك فٌصمت 

إنجاز الدراسات ك التحقيقات كالخبرات : المادة الثالثة منو في ميامو التي جعمتيا في التالي 
في القطاع الفبلحي عمكما ك الغابي بشكؿ خاص حيث ًيعد الدراسات التقنية أك االقتصادية 

أك القانكنية المتعمقة بمشاريع التييئة كالتجييز كتطكير الكسط الفبلحي كالغابي كالريفي  
مكافحة االنجراؼ ك التصحر كزحؼ الرماؿ كحماية المكارد الطبيعية، التييئة الغابية 

كالحظائر الكطنية ك حظائر التسمية كالمحميات الطبيعية كغابات االستجماـ كالمساحات 
 .الخضراء كما تعد مف أىـ كظائفو إعداد مخططات التييئة الغابية ك جردىا 

 منو كما يمي يديره مجمس 8 ك 7أما التركيبة البشرية ليذا المكتب فيي حسب المادة 
إدارة ك يسيره مدير عاـ يتككف مجمسو اإلدارم مف كزير الفبلحة أك ممثمو رئيس كزارة 

الداخمية ك الجماعات المحمية ممثؿ كزارة المالية، المكارد المائية ، ممثؿ كزارة تييئة اإلقميـ 

                                                                                                                                                         
رقـ .  متضمف إحداث المفتشية العامة لمغابات ،ج ر18/12/1996 الصادر بتاريخ 468 / 96المرسـك التنفيذم رقـ -  1

83  
 متضمف إنشاء المكتب الكطني لمدراسات الخاصة بالتنمية 29/12/2010 المؤرخ في 10/333المرسـك التنفيذم -  2

  .2011- 2الريفية ، برقـ 
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البيئة، العمراف، األشغاؿ العمكمية ، الصيد، رئيس الغرفة الكطنية لمفبلحة أك ممثمو ك يمكنو 
 .االستعانة بأم شخص نظرا لكفاءتو 

   تتكلى أمانتو العامة مصالح مكتب الدراسات ك يعيف أعضاؤه بقرار مف الكزير 
 سنكات قابمة لمتجديد بناء عمى اقتراح مف السمطات التي ينتمكف ليا 3المكمؼ بالفبلحة لمدة 

 .، أما مديره فيعيف بناء عمى مرسـك باقتراح مف الكزير المكمؼ بالفبلحة 
   ك عمى العمـك فإف المديرية العامة لمغابات جياز مستقؿ ذك اختصاص كطني 
مستقؿ ماليا إذ يعد مديرىا العاـ اآلمر بالصرؼ عمى المستكل المركزم لكف المبلحظ أف 
الغابات لـ يخصص ليا صندكؽ مالي عمى المستكل الكطني عكس الشأف بالنسبة لمبيئة 

 كما أف الشأف 1992 مف قانكف المالية لسنة 189التي أنشئ ليا صندكؽ بمكجب المادة 
الغابي يسير ماليا كفؽ أسمكب المحاسبة العمكمية الذم يعد بطيء ك قكاعده غير مكضكعية 

 حسب 1بالنسبة لمنشاطات ذات المكارد المالية ألنيا قد تتطمب مصركفات في أكقات مختمفة 
 .الحاجة 

  :المؤسسات المكمفة بحماية الغابات ك حفظيا عمى المستكل الكطني- 2
   إضافة إلى المؤسسات المكمؼ بالتخطيط ك الدراسات ك كضع القكاعد في المجاؿ 
الغابي ك المؤسسات المكمفة بالتسيير ىناؾ مؤسسات أخرل أنشأىا التشريع مكمفة بالحماية 
كالحفاظ في المجاؿ البيئي ك الطبيعي عمكما ك في المجاؿ الغابي عمى الخصكص كنخص 

. بالذكر في ىذا المجاؿ الككالة الكطنية لحفظ الطبيعة ك المديرية العامة لمبيئة 
 :الككالة الكطنية لحفظ الطبيعة .أ

 2 91/33   أينشئت الككالة الكطنية لحفظ البيئة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

ك ىي مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم  3 352 / 98المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 

                                                 
1   - CLERC (f) la politique forestière acteurs institution et évolution in revue forestière française 

numéro spéciale société et forét année 1980 page 355 . 
 يتضمف إعادة  تنظيـ المتحؼ الكطني لمطبيعة في ككالة 09/02/1991 مؤرخ في 91/33المرسـك التنفيذم رقـ -  2

 .كطنية  لحفظ الطبيعة 

  84رقـ , ج ر91/333 يعدؿ ك يتمـ المرسـك التنفيذم 98 نكفمبر 10 المؤرخ في 98/352المرسـك التنفيذم رقـ -  3
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ك تقني ك عممي تحت كصاية الكزير المكمؼ بحماية الطبيعة ك قد أحدثت ىذه الككالة نتيجة 
عممية إعادة الييكمة التي مست إدارة الغابات سنكات التسعينات ، إذ أسندت ميمة حماية 
الطبيعة لمككالة الكطنية لحفظ الطبيعة ك تفرغت الككالة الكطنية لمغابات لمجاؿ كحيد ىك 
مفت الككالة الكطنية لحفظ الطبيعة المتحؼ الكطني لمطبيعة المنشأ بمكجب  الغابات ك قد خى

 حيث نصت المادة األكلى مف المرسـك 23/04/1985 المؤرخ في 79/ 85المرسـك رقـ 
 85/79يعاد تنظيـ المتحؼ الكطني لمطبيعة المنشأ بمكجب المرسـك "  عمى91/33التنفيذم 

 ".ك المذككر أعبله في ككالة كطنية لحفظ الطبيعة .... 
 يديرىا مدير عاـ ك يشرؼ عمييا 91/33 مف المرسـك التنفيذم 8كحسب المادة 

 يتككف المجمس التكجييي مف 9 ك حسب المادة 1مجمس تكجييي ك يساعده مجمس عممي 
 المالية، البيئة، التربية الكطنية  :ممثؿ عف الكزارات التالية . كزير الفبلحة أك ممثمو رئيسا

الشبيبة ك الرياضة ، المجمس الكطني لمتخطيط، المدير العاـ لمككالة الكطنية لمغابات المدير 
الكطني لمككالة الكطنية لحماية البيئة ، ك يمكف ليذا المجمس االستعانة بأم شخص في 

مداكالتو ، ك يعيف جميع األعضاء بقرار مف كزير الفبلحة باقتراح مف السمطة الكصية التي 
ينتمكف إلييا أما مديرىا العاـ فيعيف بناء عمى مرسـك تنفيذم باقتراح مف الكزارة الكصية 

 يساعده مدير عاـ مساعد ك مدير ك مسؤكلك المراكز كيعيف المدير العاـ 2(كزارة الفبلحة)
المساعد بقرار مف كزير الفبلحة ك تزكد في ىذا اإلطار الككالة بمصالح مركزية ك كحدات 

 أما مياـ الككالة المتعمقة بالغابات فقد تستشؼ مف 3متخصصة عبر كامؿ التراب الكطني 
مجمؿ مياميا المتعمقة بالطبيعة ككف الغابات مف أىـ العناصر في الطبيعة ، فقد نصت 

تتكلى الككالة إعداد ك جرد الثركة الحيكانية ك النباتية ك المناطؽ "  المعدلة عمى4المادة 
الطبيعية ك المحافظة عمييا ك تكمؼ بجميع أعماؿ الدراسات كالبحث كالحراسة ك المراقبة 

، فيدخؿ ضمف مياميا جرد الغابات ك الكقكؼ عمى ... "كالمتابعة المرتبطة بحماية الطبيعة 
األنكاع الغابية ك نكعية األشجار بإعداد جرد لغابات الصنكبر كالصنكبر الحمبي كالعرعار ك 

                                                 
ينشأ لدل الككالة مجمس عممي يحدد الكزير الكصي تنظيمو ك "  عمى 91/33 مف المرسـك التنفيذم 17نصت المادة -  1

 ".عممو بقرار 

 . مف نفس المرسـك 14 ك 13أنظر المادة -  2

 . مف المرسـك المذككر 5حسب المادة -  3
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غيرىا مف األنكاع التي تزخر بيا غاباتنا كحمايتيا ، كما تكمؼ بأعداد جرد لممكاقع التي 
تشكؿ مساحات محمية ك اقتراح تصنيفيا كقد تككف ىذه المساحات غابات أك أراضي ذات 

 بالحفاظ عمى النبات ك تطكيره السيما األنكاع 4طابع غابي كما تكمؼ حسب نفس المادة 
النباتية الميددة ك اآليمة إلى االنقراض أك التي تكتسي فائدة اقتصادية ك نفعية ك تدخؿ 
الغابات السيما بعض أنكاع أشجارىا النادرة في ىذا البند كما كمفت بإنشاء بنكؾ خاصة 
بالبذكر ك اقتراح اتخاذ جميع التدابير مف أجؿ المحافظة عمى رصيد السبلالت النباتية  

كمنيا المشاتؿ الشجرية ك الكقاية مف جميع أخطار التمكث كما تقـك بأعماؿ التكعية 
في المجاؿ الغابي كالطبيعي عمكما عمى مستكل الكطف، عبر نشر المطبكعات المخصصة 

 .لذلؾ ك تينشط كذلؾ الجمعيات التي ليا عبلقة بالبيئة ك الطبيعة كالمجاؿ الغابي 

 :المديرية العامة لمبيئة .ب

كاف أكؿ  جياز تيحدثو الدكلة الجزائرية في ميداف البيئة ىك المجنة الكطنية لمبيئة 
تماشيا مع التكجو الدكلي في ىذا الشأف السيما اإلعبلف الختامي لندكة األمـ المتحدة حكؿ 

 جكيمية 12 مؤرخ في 74/156 فجاء المرسـك رقـ 1972البيئة الذم انعقد بستككيكلـ سنة 
 يتضمف إحداث لجنة كطنية لمبيئة ، ككانت ىذه المجنة أكؿ جياز إدارم متخصص 1974

في مجاؿ االعتناء بالبيئة ك استمر التداكؿ الكزارم عمى مكضكع حماية البيئة إلى غاية 
  أيف أحدثت كزارة تييئة اإلقميـ كالبيئة ك ثـ إحداث المديرية العامة لمبيئة بمكجب 1 2001

95/107المرسـك التنفيذم رقـ 
 3 يرأسيا مدير عاـ يساعده مديراف لمدراسات كمفتشية عامة2

 كتتشكؿ المديرية مف مديريات حسب المادة 96/59أحدثت بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
                                                 

 عدة كزارات ىي كضعت تحت كصاية كزارة الرم ك البيئة 2000 إلى 1984تداكؿ عمى مكضكع البيئة ك الغابات مف -  1
             ثـ انتقمت إلى 1992 إلى 1990  ثـ أسندت لكزارة البحث ك التكنكلكجيا مف 1990 إلى 1984ك الغابات مف 

 ثـ كانت تحت كصاية كزارة الداخمية ك الجماعات المحمية ك 1994 إلى 1992كزارة التربية الكطنية ك حماية البيئة مف 
 ثـ انتقمت إلى كزارة األشغاؿ العمكمية ك التييئة العمرانية ك البيئة ك البناء ، أنظر كناس يحي 1999 إلى 1994البيئة مف 

  .13 ، ص 2007اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر ، رسالة دكتكراه غير منشكر جامعة أبك بكر بمقايد تممساف 

 لسنة 23 يحدد تنظيـ المديرية العامة لمبيئة ج ر رقـ 12/04/1995 المؤرخ في 95/107المرسـك التنفيذم رقـ -  2
1995  

 لسنة 7 يتضمف إحداث مفتشية لمبيئة في الكالية در رقـ 27/01/1996 المؤرخ في 96/60المرسـك التنفيذم رقـ -  3
1996.  
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 كىي مديرية الكقاية مف التمكث كاألضرار مديرية 95/107 مف المرسـك التنفيذم 02
المحافظة عمى التنكع البيكلكجي كالفضاء الطبيعي، مديرية تطبيؽ التنظيـ، مديرية التربية 
البيئية كالعمؿ الدكلي، مديرية اإلدارة كالكسائؿ، ك تتككف كؿ مديرية مف مكتبيف إلى أربع 
مكاتب يحدد عددىا ك أعداد مكظفييا بقرار كزارم مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالمالية ك 

الكزير المكمؼ بالبيئة ك السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية ك تكمف أىداؼ نشأتيا في الكقاية 
مف كؿ أشكاؿ التمكث كاألضرار كالمحافظة عمى التنكع البيكلكجي ك الفضاء الطبيعي ، 

مديرية تطبيؽ التنظيـ ، مديرية التربية البيئية ك العمؿ الدكلي ، مديرية اإلدارة كالكسائؿ ، ك 
تتككف كؿ مديرية مف مكتبيف إلى أربع مكاتب يحدد عددىا ك أعداد مكظفييا بقرار كزارم 

مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالمالية ك الكزير المكمؼ بالبيئة كالسمطة المكمفة بالكظيفة 
العمكمية ك تكمف أىداؼ نشأتيا في الكقاية مف كؿ أشكاؿ التمكث كاألضرار كالحفاظ عمى 
التنكع البيكلكجي ، كالمصادقة عمى دراسات مدل التأثير ك ترقية نشاطات اإلعبلـ ك التربية 
ك الحسيس البيئي فيي مياـ ذات طابع كقائي ك تدخؿ الغابات ضمنيا في ىذه المياـ ككنيا 

كما أشرنا جزء ميـ مف البيئة أك أحد عناصر البيئة 
 

 األجيزة المحمية المكمفة بتسيير ك إدارة العقار الغابي : ثانيا 
   يعتبر العقار الغابي مف أىـ القطاعات الحيكية التي اىتـ بيا المشرع الجزائرم 

فزيادة عمى األجيزة المركزية المرصكدة في ىذا الميداف لتنظيـ ك إدارة ك حماية الغابات بادر 
المشرع عمى المستكل المحمي ، بإنشاء عدة أجيزة ك أككؿ ليا شؤكف الغابة إقميميا ك أىـ 
جيازيف ينشطاف محميا في مجاؿ حماية ك تسيير القطاع الغابي ىما المحافظات الكالئية 

 . (2)ك الحظائر الكطنية (1)لمغابات
  :المحافظة الكالئية لمغابات.1

 مر الجياز اإلدارم غير المركزم لقطاع الغابات في ببلدنا 1   حسب المختصيف
بعدة مراحؿ حيث بدأ بأربع محافظات عمى المستكل الكطني في كؿ مف الجزائر العاصمة 

                                                 
  .152ىنكني الكسائؿ القانكنية ك المؤسساتية لحماية الغابة في الجزائر ، مرجع سابؽ ، ص -  1
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 10 ليصبح بعد ىذا التاريخ 1971 إلى سنة 1962كىراف قسنطينة ك عنابة مف سنة 
. محافظات مركزة كميا في الشماؿ ك كانت عبارة عف مديريات فرعية تابعة لمديرية الفبلحة

 كانت ىذه المصالح عبارة عف أقساـ تابعة لنشاط 1990 إلى سنة 1984كابتداء مف سنة 
 أحدثت الككالة الكطنية 1995 إلى 1990الرم كالفبلحة كالغابات في المرحمة ما بيف سنة 

لمغابات مركزيا ك خكليا القانكف إحداث مصالح غير مركزية فأنشأتيا في كافة الكاليات 
 محافظة بعدد الكاليات 48 محافظة بعدىا ارتفع عدد المحافظات إلى 42الغابية فأحدثت 

أيف امتدت لمكاليات الصحراكية فيي ال تعتني بالغابات فحسب بؿ تتعدىا لمثركة الحمفائية ك 
ك الكاليات الصحراكية معنية . أعماؿ حفظ األراضي ك صيانتيا مف االنجراؼ ك التصحر

ك المحافظة الكالئية لمغابات كجياز إدارم لـ يترسخ بالمفيـك الحالي بشكؿ مستقؿ إال . بذلؾ
في السنكات األخيرة حيث خكليا القانكف صبلحيات ىامة في مجاؿ التسيير ك الحماية  ك 

اسند ليا إلى جانب الدكر اإلدارم مياـ تقنية ك قضائية أحدثت بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
 مؤرخ 97/93 معدؿ كمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 1995 أكتكبر 25 المؤرخ في 333 / 95
  .1997 مارس 17في 

 مف المرسـك المذككر تنقسـ إلى دكائر غابية 6فيي ىيئة غير مركزية ك حسب المادة 
يحدد عددىا ك تنظيميا الداخمي بقرار يصدره الكزير المعني بالغابات  : 1ك مناطؽ غابية

كحسب المادة الخامسة تنظـ المحافظة الكالئية لمغابات في شكؿ مصالح ك مكاتب يحدد 
ك يسيرىا حسب المادة . عددىا حسب خاصية كؿ كالية ك أىمية األعماؿ المطمكب القياـ بيا

 (كزير الفبلحة  ) محافظ الغابات يعيف بمكجب مرسـك باقتراح مف الكزير المكمؼ بالغابات 4
 مف المرسـك المعني تقـك المحافظة 2أما صبلحياتيا فيي كاسعة جدا إذ بمكجب المادة 

                                                 
تنقسـ األقاليـ الغابية التابعة لكؿ محافظة كالئية إلى دكائر غابية ك أقاليـ غابية ك مف حيث الطقـ البشرم تقسـ إلى -  1

ك  (إقميـ غابي ) منطقة غابية 501 دائرة غابية ك 173مفارز ك فرؽ حيث يبمغ عدد الدكائر عمى المستكل الكطني حكالي 
 مفرزة غابية حسب مكسى بكدىاف النظاـ القانكني لؤلمبلؾ الغابية في الجزائر مرجع سابؽ ، 1221عدد األفرزة أكثر مف 

   ك المبلحظ عدـ تكفر تنظيـ جيكم إدارم يقسـ الغابات حسب النكع ك المناخ15ص 

في فرنسا ىناؾ المديريات الجيكية  . les régions forestiéresرغـ كجكد جيات غابية مختمفة مناخا ك نكعا في ببلدنا 
لمفبلحة ك الغابات تنسؽ األعماؿ الغابية بيف مديريات الغابات لمجيات المعنية كما نجد المديريات الكالئية لمفبلحة ك 

الغابات عمى المستكل الكالئي ك نجد الديكاف الكالئي لمغابات لو إدارة غير مركزية تصب جيكدىا كميا في مصمحة الغابات 
. 
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الغابية بمياـ تطكير الثركة الغابية ك الحمفائية ك إدارتيا ك رفع شأنيا كحمايتيا ك تسييرىا في 
 .إطار السياسة الغابية المعتمدة 

فيي تنفذ البرامج ك التدابير في مجاؿ تطكير الثركة الغابية كالحمفائية ك تكسيعيا   
 .كالمحافظة عمى األراضي المعرضة لبلنجراؼ ك التصحر 

تنٌظـ ك تراقب عممية استغبلؿ المنتكجات الغابية كالحمفائية كما تراقب االستعماالت 
 .األخرل ضمف إطار مخططات التييئة كالتسيير 

كما تنظـ ك تتابع كتراقب باالتصاؿ مع المصالح المعنية األخرل عمميات الكقاية مف 
 .الحرائؽ كاألمراض الطفيمية كىجكماتيا كمكافحة ذلؾ 

تسير عمى تطبيؽ التشريع كالتنظيـ السارييف عمى الميداف الغابي ك تنظـ تدخؿ 
 .أمبلؾ إدارة الغابات في مجاؿ الشرطة الغابية 

تدرس باالتصاؿ مع المصالح الخارجية المعنية، الممفات المتعمقة بطمبات الرخص 
المنصكص عمييا في التشريع ك التنظيـ في المجاؿ الغابي ك الحمفائي كما تضبط استمرار 

 .عممية جرد المكارد الغابية كالحمفائية ك الصيدية 

تجمع ك . تنفذ برامج اإلرشاد كالتكعية كالتنشيط المتعمقة بالمحافظة عمى الثركة الغابية
تعالج ك تنشر المعمكمات المتصمة بميداف اختصاصيا ك تيعد الحصائؿ ك التقارير الدكرية 

 .عف أنشطتيا 

  ك المبلحظة المستنبطة مف خبلؿ عرض مياـ المحافظة أف ىذه األخيرة جياز 
تنفيذم لمسياسة الكطنية الغابية فمـ يخكليا القانكف حؽ اقتراح البرامج أك عرض حمكؿ في 
الميداف الغابي كنعتقد أنو كاف مف األكلى أف يككف مف مياميا عمى األقؿ عرض اقتراحات 

 .فيي ألدرل بالميداف الغابي ككنيا محتكة بو مباشرة 

 :الحظائر الكطنية . 2
  سجمنا سابقا أف فكرة إنشاء الحظائر الكطنية ك المحميات الطبيعية تعكد لمحقبة 

االستعمارية ك بعد االستقبلؿ استمرت سياسة المحافظة عمى الحظائر الكطنية المكركثة عف 
االستعمار كما استحدثت حظائر كطنية أخرل ك محميات طبيعية ك قد تـ تنظيميا بالمرسـك 
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 المتضمف القانكف النمكذجي لمحظائر الكطنية ك تبعو القرار الكزارم المشترؾ 458 / 83رقـ 
كفؽ  (1) متضمف التنظيـ الداخمي لمحظائر الكطنية ك قد قسميا 1989 أكت 09المؤرخ في 

جعؿ ليا أمانة عامة ك بيا عدة مصالح ىي مصمحة الميزانية ك مصمحة : التنظيـ التالي 
قسـ المحافظة عمى المكاقع ك ترقية مكاردىا الطبيعية : المستخدميف ك التنظيـ، كقسماف ىما 

ك بيا مصمحتاف ىما مصمحة المحافظة عمى المكاقع ك مصمحة المحافظة عمى النباتات 
كالحيكانات ك القسـ الثاني قسـ التنشيط ك التعميـ يحكم مصمحة االستقباؿ ك التكجيو  

 .كالتعميـ ك مصمحة التنشيط العممي ك الثقافي ك الرياضي 
أدوار ك تضطمع الحظائر الكطنية   ىامة ضمف الحماية ك المحافظة عمى الغابات ب

فرغـ أنيا ليس ليا صبلحيات خاصة في مجاؿ الحماية الغابية بؿ صبلحياتيا عامة حدد 
بعضيا المرسـك المتضمف القانكف األساسي النمكذجي لمحظائر الكطنية كأىـ ىذه 

 :الصبلحيات ما يمي 
  ىي حيف تتكلى المحافظة عمى الحيكانات ك النباتات فمف ضمف النباتات الغابات 
فيي تيتـ بحماية ك ترقية أم كسط طبيعي لو أىمية خاصة يحتاج حماية مف كؿ التدخبلت 

 .االصطناعية أك االندثار ك الزكاؿ 

 مادامت صبلحياتيا األساسية ىي حماية الكائنات الحيكانية ك 2فحسب األستاذ ىنكني
النباتية فإذا كانت الغابات تدخؿ ضمف مككف النبات فإف حماية الحيكاف يستدعي المحافظة 
عمى مكطنو ك أككاره ك أغمب الحيكانات متكاجدة بالغابات فيستدعي ذلؾ المحافظة عمى 

الغابة كما أف المحافظة عمى التربة ك المياه تككف عف طريؽ المحافظة عمى الغابات لما ليا 
مف دكر طبيعي في تثبيت التربة ك المحافظة عمى المياه ك تنقيتيا إذا فالمحافظة عمى 

الغابات ك حمايتيا مف أىـ المياـ الرئيسية التي تضطمع بيا الحظائر الكطنية لكف بطريقة 
  .غير مباشرة 

                                                 
  . 1989 لسنة 3 برقـ 1989 أكت 09أنظر القرار الكزارم المشترؾ بتاريخ -  1

 158مرجع سابؽ ص ..الكسائؿ القانكنية,ىنكني -  2
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الحماية الضبطية الردعية لمعقار الغابي   : المطمب الثاني
 ك ىك الذم تـ عرضو في المطمب األكؿ مف ىذا 1الضبط نكعاف ضبط كقائي

المبحث ك ضبط ردعي غايتو حماية الغابة مف كؿ مساس مخالؼ لما نص عميو القانكف إذ 
يتمثؿ في البحث عف المخالفات في المجاؿ الغابي ك معاينتيا ك يعرؼ بالضبط القضائي 

La Police Juduciaire        عرفو الدكتكر مالكي بأنيا مرحمة البحث عف الجرائـ ك اكتشافيا 
ك إببلغ النيابة العامة بيا كالبحث عف مرتكبييا ك جمع ما ينتاىى إلييـ مف أدلة إثبات إلى 

 2.غاية فتح تحقيؽ قضائي
كىك نكع مف التحقيؽ التحضيرم أك األكلي الذم يسبؽ تحقيؽ النيابة العامة أك 

 ، فيك مرحمة تمييدية شبو 3قاضي التحقيؽ كظيفتو جمع االستدالالت المكصمة لمتحقيؽ
يعمؿ تحت إدارة ك إشراؼ النيابة العامة كتحت  (بكليسي)قضائية يقـك بيا جياز شرطكم 

 .4رقابة غرفة االتياـ

                                                 
 الضبط اإلدارم الخاص ك لو ػالضبط الغابي الكقائي أك الرقابة القبمية لئلدارة ىك عمؿ كقائي يقع عمى عاتؽ اإلدارة -  1

معنياف فمف جية يعني نشاط اإلدارة الذم ال تختمؼ أىدافو عف الضبط اإلدارم العاـ لكنو خاضع لنظاـ قانكني خاص 
كينحصر كمو تقريبا في يد الكالي ك المعنى الثاني أكثر تميزا فيك ضبط لو أىداؼ ال تكجد ضمف محتكل الضبط العادم 

العاـ مثؿ ضبط الصيد فالكزير الفبلحة مثبل سمطة ضبطية أصيمة يمارسيا عمى كامؿ التراب الكطني ك يشمؿ عدة 
  أما الكالي فيك ممثؿ الدكلة صاحب 84/12 مف قانكف الغابات 31  30 28نشاطات مثؿ ما نصت عميو المادة 

اختصاصات عديدة بشأف الضبط فيك في القانكف الجزائرم يمارس الضبط الخاص ك الضبط العاـ ، فإذا كاف تدخمو في 
مجاؿ الضبط العاـ يسطره قانكف اإلجراءات الجزائية فإف تدخمو بمناسبة الضبط الخاص نجد صكرا عنو في المرسـك رقـ 

كما يمنح قانكف . المتعمؽ بكقاية الغابات الكطنية فيك مف يفتتح مكسـ الحماية مف الحرائؽ ، ك لو تقديمو أك تأخيره 87/44
الغابات رئيس المجمس الشعبي البمدم بعض اختصاصات الضبط اإلدارم الخاص فيما يخص الحماية الغابية إذ لو أف 
يمنع تفريغ األكساخ ك الردـك في الغابات الكطنية ك لو كذلؾ أف يرخص ببعض التفريغات بعد أف يستشير إدارة الغابات 

كما ييعد نظاـ التراخيص ك المنع أبرز صكر الضبط الكقائي الخاص الذم زكدت بو , 84/12 مف قانكف 24حسب المادة 
 اإلدارة الغابية 

محمد األخضر مالكي ، قرينة البراءة مف خبلؿ قانكف اإلجراءات الجنائية الجزائرم دراسة مقارنة رسالة دكتكراه جامعة -  2
  .241 ، غير منشكرة ، ص 1990قسنطينة 

عبد الحميد طاشكر ، الحماية الجنائية لمثركة الغابية ، مقاؿ كارد في مجمة حكليات مخبر الدراسات ك البحكث حكؿ -  3
 . ىامش 13 ، ص 6 ، العدد 2005المغرب كالمتكسط ، 

 ، ص 2015عبد اهلل أكىايبية ، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، التحرير ك التحقيؽ ، دار ىكمة الجزائر -  4
211.  
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إذ حرصا مف الدكلة عمى إقرار األمف كالسكينة ك الكقاية مف الجريمة ك ضبطيا عند 
كقكعيا كمتابعتيا قصد معاقبة مرتكبييا كتحقيؽ األمف لممجتمع تنيض أجيزتيا عبر جيازم 
دد لكؿ جياز اختصاصو الميحدد فيككف  مف الشرطة اإلدارية ك الشرطة القضائية حيث حي

دكر الشرطة اإلدارية دكرا كقائيا قبميا يسبؽ كقكع الجرائـ بالتصدم لمظاىرىا كأسبابيا ك يأتي 
بعد ذلؾ دكر الجياز الثاني لمشرطة القضائية كىك دكر ردعي عند فشؿ الدكر الكقائي كىك 
مكضكعنا في ىذا المطمب إذ نحاكؿ تسميط الضكء عمى ىذا الجياز مبرزيف األشخاص 

المؤىميف لممارسة الضبط الغابي كشركط ذلؾ كالمياـ المخكلة ليـ في ىذا المجاؿ كفرع أكؿ 
ثـ نحاكؿ طرؽ نظاـ العقاب في المجاؿ الغابي كفرع ثاني مع مبلحظة أف الضبط القضائي 
الغابي ليس لو كياف مستقؿ خارج دائرة الضبط القضائي عمكما بؿ ىك جزء منو كال يختمؼ 
عنو إال في مكاف التحرم عف الجريمة التي تعد الغابة مصرحا ليا كنكع الجريمة التي ترتبط 

 .كجكبا بالغابات 
 

 األشخاص المؤىميف لممارسة الضبط القضائي الغابي  : الفرع األكؿ
يتكلى "  المتضمف النظاـ العاـ لمغابات عمى 84/12 مف القانكف 62  نصت المادة 

الضبط الغابي ضباط ك أعكاف الشرطة القضائية ك كذا الييئة التقنية الغابية المنصكص 
ك يستشؼ مف ىذه المادة أف الضبط الغابي ليس حكر . عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية 

عمى إدارة الغابات ك أفرادىا بمختمؼ رتبيـ بؿ تشاركيـ فيو أجيزة الضبطية القضائية عمكما 
 ، كما أف المادة تحدد مف يتكلى ميمة الضبط 1 مف نفس القانكف 66كىك ما أكدتو المادة 

الغابي فذكرت الضباط ك أعكاف الشرطة القضائية ك أخيرا ذكرت الييئة التقنية لمغابات كالتي 
نص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية ك نحاكؿ تجميت كؿ نكع باالستناد عمى ما كرد في 

 .شأنو ضمف قانكف اإلجراءات الجزائية 
  فضباط الشرطة القضائية ك أعكانيـ ك المكظفيف ك األعكاف المكمفيف ببعض مياـ 
الضبط القضائي ىك اسـ يطمقو قانكف اإلجراءات الجزائية عمى القائميف بميمة البحث      

                                                 
تككف مخالفات ىذا القانكف مكضكع بحث ك معاينة ك تحقيؽ مف قبؿ "  عمى 84/12 مف قانكف 66نصت المادة -  1

 ".ضباط ك أعكاف الشرطة القضائية طبقا لقانكف اإلجراءات الجزائية 
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ك التحرم ك االستدالؿ ك البحث التمييدم عف الجرائـ فقد اىتـ قانكف اإلجراءات الجزائية 
ببياف ك تكضيح مف تثبت ليـ صفة ضباط الشرطة القضائية كمف يصنفكف كأعكاف ضبط 
قضائي ك المكظفكف ك األعكاف المنكط بيـ بعض مياـ الضبط القضائي ، فجاء في المادة 

يشمؿ الضبط القضائي ، ضباط الشرطة : "  مف قانكف اإلجراءات الجزائية ما يمي 14
القضائية ، أعكاف الضبط القضائي ، المكظفكف ك األعكاف المنكط بيـ قانكنا بعض مياـ 

 .الضبط القضائي
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية ىـ 15  كضباط الشرطة القضائية حسب المادة 

رؤساء المجالس الشعبية البمدية، ضباط الدرؾ الكطني، محافظك الشرطة ، ضباط الشرطة 
ذك الرتب في الدرؾ ك رجاؿ الدرؾ الذيف أمضكا في سمؾ الدرؾ ثبلث سنكات عمى األقؿ 
كالديف تـ تعيينيـ بمكجب قرار مشترؾ صادر عف كزير الدفاع الكطني بعد مكافقة لجنة 

خاصة ، مفتشك األمف الكطني الذيف قضكا في خدمتيـ بيذه الصفة ثبلث سنكات عمى األقؿ 
ك عينكا بمكجب قرار مشترؾ صادر عف كزير العدؿ ك كزير الداخمية ك الجماعات المحمية 
بعد مكافقة لجنة خاصة ، ضباط الصؼ التابعيف لممصالح العسكرية لؤلمف الذيف تـ تعيينيـ 
خصيصا بمكجب قرار مشترؾ بيف كزير الدفاع الكطني ككزير العدؿ كيستشؼ مف المادة أف 
ضباط الشرطة القضائية يصنفكف إلى فئتيف فئة تضفى عمييا صفة ضابط شرطة قضائية 

بصفة مباشرة بقكة القانكف كدكف الحاجة  الستصدار قرار بذلؾ كىـ رؤساء المجالس الشعبية 
 .البمدية ك ضباط الدرؾ الكطني كمحافظك الشرطة كضباط الشرطة في األمف الكطني 

   أما الفئة الثانية فيي التي تكتسب صفة ضباط شرطة بناء عمى قرار فيي ال 
تضفى عمييا صفة الضبطية القضائية إال بعد أف ترشح لذلؾ ك يستصدر في شأنيا قرار 
مشترؾ مف كزير العدؿ ك الكزير التابع لو جيازىـ إما الداخمية أك الدفاع ك ىكذا ك حسب 

 سنكات في 3المادة ىـ ذككا الرتب في الدرؾ الكطني ك رجاؿ الدرؾ الذيف أمضكا عمى األقؿ
 سنكات عمى 3الخدمة كمفتشك األمف الكطني الذيف قضكا في الخدمة بيذه الصفة أكثر مف

 .األقؿ
 مف قانكف اإلجراءات الجنائية    19  أما أعكاف الضبط القضائي فقد تناكلتيـ المادة 

كىـ مكظفك مصالح الشرطة ، ذك الرتب في الدرؾ ك رجاؿ الدرؾ ك مستخدمك مصالح 
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األمف العسكرم الذيف ليست ليـ صفة ضابط الشرطة القضائية كال يجكز ليـ القياـ 
بإجراءات ىذه المرحمة لعدـ اختصاصيـ قانكنا بذلؾ ك تكمف كظيفتيـ في مساعدة الضباط 

 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية 20في أداء ميامو ك ىذا ما نصت عميو المادة 
كالفئة الثالثة كىـ المكظفكف كاألعكاف المنكط بيـ قانكنا بعض مياـ الضبط القضائي 

فمـ يحصر قانكف اإلجراءات الجزائية صفة الضبط القضائي في جياز الشرطة كالدرؾ 
كأسبلؾ األمف العسكرم فحسب بؿ كسع مف مجاؿ إضفاء صفة الضبط القضائي لفئات 
أخرل مف المكظفيف كاألعكاف التابعيف لئلدارات الكطنية ك جعميـ عمى قسميف قسـ حدده 

قانكف اإلجراءات الجزائية كيدخؿ في ضمنيـ الكالة كرؤساء األقساـ كالميندسكف ك التقنيكف 
 ك قسـ 25 إلى 21المختصكف في الغابات كحماية األراضي ك استصبلحيا حسب المكاد 
 مف القانكف رقـ 14آخر محدد بمكجب قكانيف خاصة مثؿ مفتشك العمؿ فحسب المادة 

 79/07 مف األمر رقـ 41 كأعكاف الجمارؾ حسب المادة 06/02/1990 المؤرخ في 90/03
 كأعكاف 22/08/1998 مؤرخ في 98/10 معدؿ كمتمـ بالقانكف 21/07/1979المؤرخ في 

 منو كأعكاف 52 المادة 01/08/1987 المؤرخ في 87/17الصحة النباتية بمكجب القانكف 
 05/08/2000 المؤرخ في 2000/03البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية حسب القانكف 

ك .  متعمؽ بالمياه 04/08/2005 المؤرخ في 05/12ككذلؾ شرطة المياه حسب القانكف رقـ 
الذم يعنيف في مكضكعنا ىـ مكظفك قطاع الغابات الذيف يناط بيـ ميمة الضبط القضائي 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية ىذه الفئة فحصرتيا في رؤساء األقساـ 21فقد حددت المادة 
كالميندسكف ك األعكاف الفنيكف ك التقنيكف المختصكف في الغابات ك حماية األراضي 

 المتعمؽ بقانكف الغابات بنصيا 84/12 مف القانكف 62كاستصبلحيا ك ىذا ما عززتو المادة 
يتكلى الضبط الغابي ضباط ك أعكاف الشرطة القضائية ك كذلؾ الييئة الغابية " عمى 

كىذه الييئة التقنية ىي التي ذكرت عمى " المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية 
 فئة أخرل 84/12 مكرر مف القانكف 62 إج كما أضافت المادة 21سبيؿ الحصر في المادة 

كمنحتيا صفة الضباط القضائي كىـ الضباط المرسمكف التابعكف لمسمؾ النكعي إلدارة 
الغابات كالمعينكف بمكجب قرار كزارم مشترؾ صادر عف كزير العمؿ كالكزير المكمؼ 

 .بالغابات 
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1 مكرر62  كما أضافت المادة 
 أعكاف الضبط القضائي ك ىـ الضباط ك ضباط 1

 . مكرر62الصؼ التابعكف لمسمؾ النكعي إلدارة الغابات الذيف لـ تشمميـ أحكاـ المادة 
 يمكف القكؿ أف الفئة التي ذكرتيا 1 مكرر 62 مكرر ك 62 ك 62ك باستقراء المكاد 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية ك ىـ رؤساء األقساـ ك الميندسكف كاألعكاف الفنيكف 21المادة 
المختصكف في حماية األراضي كالغابات كاستصبلحيا ، يتمتعكف بصفة الضبطية القضائية 
بناء عمى نص قانكني أم بقكة القانكف دكف الحاجة الستصدار قرار بذلؾ في حيف المادة 

 مكرر ذكرت الضباط المرسمكف التابعكف لمسمؾ النكعي إلدارة الغابات كالمعينكف بمكجب 62
ك  (كزير الفبلحة )قرار كزارم مشترؾ صادر عف كزير  العدؿ ك الكزير المكمؼ بالغابات  

 84/12 مف القانكف 62 مف إج ك المادة 21الدليؿ أف الفئة األكلى المذككرة في المادة 
 62 مكرر كالقرينة لفظة كذلؾ في بداية المادة 62ليست ىي نفسيا الفئة المذككرة في المادة 

 مكرر ليست ىي المذككرة 62مكرر فيي في سياقيا يفيـ منيا أف الفئة المذككرة في المادة 
 مكرر ذكرت أف ىذه الفئة 62 مف قانكف اإلجراءات الجزائية كما أف المادة 21في المادة 

مف قانكف اإلجراءات 21معينكف كضباط قضائييف بمكجب قرار في حيف لـ تذكر المادة 
 أف الفئة المعنية تحتاج إلى قرار ، كما أف المادة 84/12 مف قانكف 62الجزائية ك ال المادة 

 جعمت مف الضباط ك ضباط الصؼ التابعكف لمسمؾ النكعي إلدارة الغابات 1 مكرر 62
 مكرر عبارة عف أعكاف لمضبط القضائي فينتج بذلؾ في 62الذيف لـ تشمميـ أحكاـ المادة 

األسبلؾ التابعة لمغابات ثبلث فئات ىي فئة منحت صفة الضبطية القضائية بناء عمى نص 
قانكني أم بقكة القانكف ك فئة منحت صفة الضبطية القضائية بناء عمى قرار مشترؾ مف 
كزير العدؿ ك كزير الفبلحة ك فئة عبارة عف أعكاف لمضبطية القضائية  ك تنحصر ميمة 

الفئة األكلى ك الثانية في البحث ك التحرم عف الجنح ك المخالفات فقط التابعة لمنظاـ العاـ 
لمغابات ك دكر الفئة الثالثة مساعدتيـ في ذلؾ أما الفئة مف الشرطة القضائية التي ذكرت في 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية فيـ كحدىـ المخكلكف البحث ك التحرم عف 15نص المادة 
: "  ما يمي 2 مكرر 62الجنايات المتعمؽ بالنظاـ العاـ لمغابات فقد جاء في نص المادة 

                                                 
 إذ عدلت 84/12 يعدؿ ك يتمـ القانكف رقـ 02/12/1991 مؤرخ في 91/20أضيفت ىذه المكاد بمكجب القانكف رقـ -  1

 ، الجريدة 66 كما عدلت المادة 2 ك مكرر 1 مكرر 62 مكرر ك 62 بػ المكاد 62 ك تممت المادة 35بمكجبو المادة 
  .62الرسمية رقـ 
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يقـك الضباط ك ضباط الصؼ التابعكف لمسمؾ النكعي إلدارة الغابات بالبحث ك التحرم في 
الجنح ك المخالفات لقانكف النظاـ العاـ لمغابات ك تشريع الصيد ك جميع األنظمة التي عينكا 

 ..."فييا بصفة خاصة 
 شركط ممارسة الضبط القضائي الغابي  : أكال

    تعرفنا سابقا إلى رجاؿ الضبطية القضائية المؤىمكف لمقياـ بمياـ الضبطية دخؿ 
األمبلؾ الغابية الكطنية ك تكصمنا إلى أنيـ صنفاف ، الصنؼ األكؿ ىـ ذكك االختصاص 
العاـ الذيف منحيـ القانكف حؽ ممارسة الضبطية القضائية تجاه كؿ الجرائـ ميـ كاف نكعيا 

ك منيا الجرائـ الكاقعة عمى األمبلؾ الغابية ك الصنؼ الثاني ك ىـ ذكك االختصاص 
الخاص الذيف لـ يخكليـ القانكف حؽ ممارسة الضبطية القضائية سكل في الجرائـ الكاقعة 
عمى الغابات فقط ك ىـ الفئات النكعية التابعكف لمسمؾ الغابي ك ضباط ىذا الجياز        
ك أعكانيـ ك فيما يخص الشركط المستكجبة في ممارسة الضبط القضائي الغابي فيي عمى 
 15نكعاف شركط يجب أف تتكفر في أعضاء الضبط القضائي العاـ ك ىـ مف ذكرتيـ المادة 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية ك شركط أخرل يجب أف يحققيا الفئة النكعية التابعة لمسمؾ 

 .الغابي 
 :الشركط المستكجبة في أعضاء الضبطية أصحاب االختصاص العاـ  -1

   فرض القانكف مجمكعة شركط يجب أف تتكفر في مف خكلو القانكف صفة 
الضبطية القضائية ك أكؿ ىذه الشركط أف يككف مف الفئات التي صبغ عمييـ القانكف صفة 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية فصفة 15الضبطية القضائية ك ىـ الفئة المذككرة في المادة 
الضبطية القضائية ال يمكف أف تصبغ بعير نص قانكني سكاء في حؽ الفئة التي منحت 

صفة الضبطية مباشرة بقكة القانكف أك الفئة الثانية التي منحت صفة الضبطية بناء عمى قرار 
 مف قانكف اإلجراءات 15 مف المادة 5ىذا القرار نفسو منصكص عميو قانكف حسب الفقرة 

 .الجزائية 
   إذا فالشرط األكؿ الذم يجب أف يتكفر في أعضاء الضبطية القضائية أف تككف 

  .(مبني عمى نص قانكني)ىذه الصفة منحت ليـ بناء عمى نص قانكني أك بقرار 
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يمارس  ضباط :  مف قانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا 16الشرط الثاني أكردتو المادة 
الشرطة القضائية اختصاصيـ المحمي في الحدكد التي يباشركف ضمنيا كظائفيـ المعتادة 
فالقانكف ييثبت ألعضاء الضبط القضائي ك أعكانيـ اختصاص مكاني في نطاؽ إقميمي 
محدد يسمى دائرة االختصاص المكاني ك يتحدد محيط األقاليـ الذم يباشر فيو الضابط 
القضائي أك العكف نشاطو تبعا إلقميـ االختصاص التابع لممحكمة أك المجمس الذم يتبعو 

 فيك يخضع إلدارة ككيؿ 1الضابط القضائي ، سكاء كاف تابعا لمدرؾ أك لؤلمف الكطني
الجميكرية بيذه المحكمة ك المجمس ك يتحدد مدل ىذا االختصاص ك نطاقو بحسب صفة 

 .العضك في جياز الضبطية القضائية ك رتبتو 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية فإف 16  ك حسب الفقرة الخامسة مف المادة 

فإف اختصاص محافظي  (أمف حضرم)المجمكعات السكنية التي قسمت إلى دكائر لمشرطة 
الشرطة الذيف يمارسكف كظيفتيـ في أحد ىذه المناطؽ يمتد ليشمؿ كافة المناطؽ داخؿ 
المجمكعة السكنية فمحافظ الشرطة مثبل في األمف الحضرم األكؿ بمدينة قسنطينة يمتد 

اختصاصو المكاني إلى كامؿ تراب بمدية قسنطينة بجميع دكائرىا الحضرية ك حسب نفس 
المادة يجكز ليـ في حالة االستعجاؿ أف يباشركا مياميـ عمى كافة تراب الجميكرية الجزائرية 

بأمر مف القضاء عمى أف يساعدىـ ضابط لشرطة يمارس ميامو في المجمكعة السكنية 
كبحسب ما ذكرناه سابقا يتأسس لد ينا كشرط ثاني . المعنية بتكسيع االختصاص 

كجكب احتراـ نطاؽ االختصاص المكاني فبل ييتجاكز مف طرؼ الضبطية القضائية 
 أما بالنسبة لمتقنييف كالفنييف 2إلى بناء عمى أمر مف القضاء المختص فيك مف النظاـ العاـ

                                                 
 تركيز نشاط جياز الدرؾ الكطني خارج المناطؽ العمرانية في األرياؼ ك شبكات ةاقتضت قكاعد تنظيـ عمؿ الضبطي-  1

الطرؽ أما جياز األمف الكطني ، الشرطة فيتركز نشاطيـ داخؿ المدف مع مبلحظة أف العممية ليست مقيدة فيجكز لضابط 
الدرؾ معاينة جرائـ تقع في المدف ك العكس بالنسبة لضابط الشرطة مع ضركرة التنسيؽ بينيـ ك لككنيـ يخضعكف قانكف 
لككيؿ الجميكرية فمو أف يكمؼ مثبل الدرؾ بجريمة داخؿ المدف ك العكس بالنسبة لمشرطة ، أنظر أحمد غام ، ضمانات 

  .110 ، ص 2003المشتبو فيو أثناء التحرير األكلي ، دار ىكمة الجزائر ، 

 .االختصاص مف النظاـ العاـ ك كؿ أجراء مف طرؼ الضبطية خارج حدكد اختصاصيا  يككف معرض لمبطبلف -  2
 ، 1988 ، 2أنظر في ذلؾ محمد محمكد مصطفى ، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، ط 

  .211ص 
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 فتكمف الشركط المتطمبة في حقيـ، حتى (لسمؾ  الغابيا)كالضباط المختصيف في الغابات
 يمارسكا الضبط  الغابي في التالي

  :الشركط المستكجبة في أعضاء الضبطية المنتميف لسمؾ الغابات- 2

   أكؿ شرط أف يككف ممف منحيـ القانكف صفة الضبطية القضائية، فحسب المرسـك 
11/127رقـ 

 المتعمؽ بالقانكف األساسي الخاص المطبؽ عمى المكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ 1
 منو أسبلؾ كرتب مكظفيف أسبلؾ 3التقنية في إدارة الغابات الذم قسـ بمكجب المادة 
 :الغابات إلى أربع أسبلؾ ك مناصب عميا ك ىي 

 كيضـ ىذا السمؾ،المحافظكف العامكف لغابات ك سمؾ الضبط الساميف لمغابات
المحافظكف الرئيسيكف لغابات ك محافظك أقساـ الغابات ك قد حددت مياميـ كؿ مف المكاد 

لممحافظكف العامكف صفة الضابط القضائي فنصت في 79حيث منحت المادة79 إلى 77
البحث عف األفعاؿ المخالفة " ... الفقرة الخامسة منيا ك ىي تحدد مياـ المحافظ العاـ عمى 

 78كما منحت المادة " لمتشريع ك التنظيـ التي تكمؼ إدارة الغابات بتطبيقيا ك معاينة ذلؾ 
 التي منحت ىذه الصفة 77لممحافظ الرئيسي صفة الضبطية القضائية كذلؾ فعمت المادة 

امحافظ قسـ الغابات السمؾ الثاني ىك سمؾ ضباط الغابات ك يضـ رتبة مفتش رئيس 
 64لمغابات ك مفتش رئيسي لمغابات ك مفتش لمغابات ك مفتش فرقة لمغابات ك حسب المادة 

يعد مفتش فرقة لمغابات مف عناصر الضبط القضائي الغابي كذلؾ يعد مفتش الغابات مف 
 كمنحت المفتش  66 ك نفس الشيء فعمتو المادة 65عناصر الضبط الغاني بنص المادة 

 صيغة الضبطية 67الرئيسي لمغابات صفة الضبطية القضائية ، كذلؾ صبت المادة 
 2.القضائية عمى المفتش الرئيسي لمغايات 

                                                 
 يتضمف القانكف األساسي الخاص لمكظفيف المنتمكف 2011 مارس 22 المؤرخ في 11/127المرسـك التنفيذم رقـ -  1

  .18لؤلسبلؾ الخاصة بإدارة الغابات ج ر رقـ 

الفرؽ بيف المفتش الرئيس لمغابات ك المفتش الرئيسي لمغابات أف مفتش رئيس لمغابات يكظؼ في ىذا الرتبة عمى -  2
أساس االختبار المرشحكف الحائزكف شيادة ميندس دكلة أك شيادة معدلة بينما المفتش الرئيسي يكظؼ في ىذه الرتبة 

عمـ :  ك ىي 28المترشحكف الحائزكف شيادة الميسانس في التعميـ العالي في حدكد االختصاصات المذككرة في المادة 
الغابات ، البيئة ك حماية الطبيعة ، التنكع البيكلكجي ك التسيير المستداـ لؤلكساط الطبيعية ، المحافظة عمى الطبيعة كالبيئة  

  .67 ، 66تثميف المكارد النباتية ، التنمية الريفية ، اليندسة الريفية ، كما يختمفاف في مياميما ، المكاد 
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السمؾ الثالث ىك سمؾ ضباط الصؼ لمغابات ك يضـ رتبتيف ىما رتبة عريؼ رئيسي 
 يعد عريؼ الغابات مف ىيئة الضبط 56لمغابات ك رتبة عريؼ لمغابات ك حسب المادة 

القضائي الغابي كذلؾ ضـ لييئة الضبطية القضائية الغابية رتبة عريؼ رئيس لمغابات بنص 
  .58المادة 

   أما السمؾ الرابع فيك سمؾ أعكاف الغابات ك يضـ رتبة كاحدة ىي عكف لمغابات   
ك ال يتمتع ىذا السمؾ بصفة الضبطية القضائية الغابية أما المناصب العميا فقد حددتيا 

 ك دكره تقني 89 كتضـ المناصب التالية خبير الغابات ك ذكرت ميامو المادة 86المادة 
استشارم يشارؾ في إعداد مخططات التسيير كالتنمية الغابية ينظـ عممية التعداد كالجرد 
 93الغابي كعدة مياـ أخرل المنصب الثاني ىك رئيس فرز الغابات كعددت ميامو المادة 

أما المنصب الثالث ىك منصب رئيس شبكة االتصاالت البلسمكية ك ميامو حسب المادة 
 ىي السير عمى السير الحسف كاالستغبلؿ المبلئـ لكسائؿ االتصاؿ البلسمكية ، السير 91

عمى صيانة كسائؿ االتصاؿ البلسمكية ، تنظيـ فرؽ االستغبلؿ ك اإلشراؼ عمييا ، المنصب 
 كمجمميا مياـ قيادية إذ يترأس مجمكعة 95الرابع رئيس فرقة لمغابات كحصرت ميامو المادة 

األعكاف المكضكعيف تحت سمطتو،التدخؿ في مجاؿ حماية الغابة كمكافحة األكبئة كمكافحة 
 .الصيد غير الشرعي كغيرىا 

كنعتقد أف أصحاب كؿ ىذه المناصب العميا يتمتعكف بصفة الضابط القضائي الغابي 
 حيث 1رغـ عدـ كجكد نص يدؿ عمى ذلؾ ألف ىذه المناصب يرشح ليا رتب عميا كسامية

 مف بيف المحافظيف العاميف لمغابات كالمحافظيف 90يعيف خبير الغابات حسب المادة 
الرئيسييف الذيف أثبتكا ثبلث سنكات في الخدمة الفعمية بيذه الصفحة ككذلؾ محافظي أقساـ 

 سنكات خدمة فعمية في المنصب كذلؾ المفتشكف الرؤساء 5الغابات المثبتكف ألكثر مف 
 سنكات مف الخدمة الفعمية كالمفتشكف الرئيسيكف لمغابات في حالة 8لمغابات المثبتكف لػ 

 سنكات خدمة فعمية في المنصب،كبالنسبة لمنصب رئيس شبكة االتصاالت 10إثبات 
 المفتشكف الرؤساء لمغابات الذيف يثبتكف 92البلسمكية فيرشح لو الرتب التالية حسب المادة 

                                                 
ك كؿ ىذه الرتب المرشحة تتمتع مسبقا بصفة الضبطية القضائية الغابية ، ك ال يكجد دليؿ عمى أف ىذه الصفة نزعت -  1

 . يزيد ىذا األمر كضكحا 11/127 مف المرسـك التنفيذم 17منيـ عند ترقيتيـ، ك نص المادة 
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 سنكات مف الخدمة الفعمية 3تمقي تككينا في ىذا المجاؿ المفتش الرئيسي لمغابات المثبت لػ 
 سنكات خدمة فعمية في 7في المنصب ك تمقى تككيف في المجاؿ المفتش لمغابات الذم يثبت 

 يرشح لو 94المنصب كتمقى تككيف في المجاؿ ، كمنصب رئيس فرز الغابات حسب المادة 
 سنكات خدمة 5 سنكات خدمة كالعرفاء لمغابات بػ 3مفتش فرقة لمغابات كالعرفاء الرئيسييف بػ 

 العرفاء 96فعمية في المنصب كذلؾ منصب رئيس فرقة لمغابات يرشح لو حسب المادة 
 . سنكات خدمة فعمية 3الرئيسييف بدكف شرط كالعرفاء لمغابات المثبتكف 

  أما ثاني شرط مستكجب في حؽ أعضاء الضبط الغابي المنتمكف لسمؾ الغابات ىك 
 بكجكب أداء اليميف الخاصة بيـ أماـ 11/127 مف المرسـك التنفيذم 15ما تضمنتو المادة 

محكمة إقامتيـ اإلدارية مكاف العمؿ،كتدٌكف ىذه اليمنى حسب نفس المادة في بطاقة 
 عمى أعضاء السمؾ الغابي التزكد بيا زيادة 16التفكيض ىذه البطاقة التي تكجب المادة 

 كتخكليـ بطاقة التفكيض االستفادة مف مساعدة السمطات 1عمى بطاقة التعريؼ المينية 
 .المدنية كالعسكرية أثناء تأدية مياميـ 

 بضركرة ارتداء الزم الرسمي الخاص باألسبلؾ المنتمية 19   كذلؾ تمزميـ المادة 
لقطاع الغابات إال إذا أعفتيـ مف ذلؾ السمطة السممية فيككف الزم الرسمي كاجب أثناء تأدية 

 .المياـ 
 مف القانكف 64 بحمؿ سبلح أثناء الخدمة تطبيقا لنص المادة 20  كما تمزميـ المادة 

، أما المادة 2 المعدؿ كالمتمـ كتنسخ رخصة حمؿ سبلح في بطاقة التفكيض كذلؾ84/12
 فقد فرضت شركط بيكلكجية يجب أف تتكافر في أعضاء السمؾ الغابي مثؿ افترض طكؿ 26

 شركط عممية مؤىمة لممناصب العميا في 28معيف كحدة بصر معينة كما تفرض المادة 
 . بكاجب التحفظ 24السمؾ، كما ألزمتيـ المادة 

 

                                                 
 لكنيا لـ نذكر الصيغة ك استدراؾ المشرع ذلؾ في 12 /84 مف قانكف الغابات 63نصت عمى أداء اليميف المادة -  1

أقسـ باهلل العمي العظيـ أف أقـك بأعماؿ كظيفتي بأمانة ك – ك نص اليمنى ىي 15 بنص المادة 11/127المرسـك التنفيذم 
 .صدؽ ك أف أحافظ عمى السر الميني ك أرعي في كؿ األحكاؿ الكاجبات المفركضة عمي 

 . عمى كجكب حمؿ مطرقة غابية تحدد ميزاتيا ك كيفيات حمميا عف طريؽ التنظيـ 64نصت كذلؾ المادة -  2
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 المياـ المخكلة ألعضاء الضبط الغابي: ثانيا 
  مف أىـ المياـ التي أنيطت بأعضاء الضبط الغابي البحث كالتحرم عف أم مساس 

 ك المراسيـ المطبقة لو ككذلؾ 84/12بسبلمة الممؾ الغابي يخالؼ أحكاـ قانكف الغابات رقـ 
قانكف اإلجراءات الجزائية فمعظـ المياـ التي يمارسيا ضباط الشرطة القضائية ذكك 

االختصاص العاـ ينص عمييا إجماال قانكف اإلجراءات الجزائية فيـ يتمقكف الشكاكل  
كالببلغات المتعمقة بالجرائـ المقررة في قانكف العقكبات التي ليا عبلقة بالممؾ الغابي يعاينكف 
الجرائـ ك يتحركف في مبلبستيا ك يجمعكف االستدالالت قصد الكصكؿ إلى الحقيقة ، ضبط 
مرتكبي الجرائـ قبؿ تحريؾ الدعكل مد يد العكف ألعكاف الغابات في جنح كمخالفات قانكف 

الغابات كما ينفردكف كحدىـ بالتحقيؽ في الجنايات المتصمة بالممؾ الغابي أما السمؾ النكعي 
لقطاع الغابات كالمتمتعكف منيـ بصفة الضبطية القضائية فيسند ليـ ميمة البحث عف 

المخالفات كالجنح المرتكبة مف األشخاص إخبلال بقانكف الغابات كتشريع الصيد كنظاـ كؿ 
منيا،كالتحرم كالمعاينة تقتضي البحث عف جميع العناصر التي تمكنو مف ضبط المخالفات 

ك الجنح فيحدد مكاف المخالفة أك الجنحة بدقة كلو حجز األشياء المستعممة في الجنح 
كالمخالفات الغابية كيمكنيـ تتبع األشياء المنزكعة مف الغابات سكاء كانت أشجار أك نباتات 

أك معادف كضبطيا في األماكف المنقكلة إلييا كلك خارج الغابات ككضعيا تحت 
غير أنيـ ال يحؽ ليـ دخكؿ المباني كاألماكف المحاطة بأسكار رغـ مجاكرتيا لمغابة 1الحراسة

إال بحضكر أحد ضباط الشرطة القضائية  كما ألزميـ القانكف بنطاؽ زمني ال يحؽ ليـ 
 2ممارسة كظيفتيـ خارجو ك ىك الممتد مف الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء

 ىذه األخيرة التي تككف ليا حجية كقكة 3ك يجب إثبات كؿ ما تكصمكا إليو في محاضر 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية بحيث 214إثبات ما حررت بالشكؿ المتطمب حسب المادة 

يتضمف المحضر معمكمات تطابؽ الحقيقة بسرد الكقائع كتسجيؿ أقكاؿ الشيكد إف كجكدكا 
كأف يككف قد حرره كاضعو أثناء مباشرة أعماؿ كظيفتو كأكرد فيو ما دخؿ في نطاؽ 

 تشترط لقبكؿ المحاضر أف 214اختصاصو مما كقع تحت سمعو ك نظره شخصيا فالمادة 
                                                 

  مف قانكف اإلجراءات الجزائية22المادة .  1

 . إجراءات جزائية 47حسب المادة -  2

 . المعدؿ ك المتمـ 84/12 قانكف 2 مكرر 62 إجراءات جزائية ك المادة 21انظر المكاد -  3
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يككف محررىا في أثناء الخدمة ليس خارج أكقات عممو كال في أكقات راحتو غير أف 
 كالتي 11/127 مف المرسـك التنفيذم رقـ 05االستثناء في المجاؿ الغابي جاءت بو المادة 

أكجبت عمى المكظفكف المنتمكف لؤلسبلؾ الخاصة بإدارة الغابات التدخؿ عند معاينة مخالفة 
كفي حالة معاينة " .. أك جنحة غابية كلك كاف ذلؾ خارج أكقات العمؿ حيث جاء فييا 

ارتكاب مخالفة يتعيف عمى مكظفي الغابات التدخؿ كلك خارج أكقات الخدمة كفي ىذه الحالة 
 ".يعتبركف في خدمة ك يجب عمييـ إشعار رؤسائيـ السممييف فكرا 

 قانكف إجراءات جزائية كتقرر أف المكظفكف 214  فالمادة تخرج عف قاعدة المادة 
المنتمكف ألسبلؾ الغابات يككنكف في خدمة بمجرد معاينتيـ مخالفة ألحكاـ قانكف الغابات  

 فرضية أف 84/12 مف قانكف 68كلك كانكا فعميا في حالة خارج الخدمة ، كتعرض المادة 
يحتكم المحضر عمى أشياء حجزت فيجب كالحاؿ ىذه إرساؿ نسخة منو خبلؿ األربع 

كالعشركف ساعة المكالية إلى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة كالغرض مف ذلؾ تمكيف 
األشخاص المحجكزة أشيائيـ أك حتى حيكاناتيـ بمناسبة الرعي الجائر مف اإلطبلع عمى ىذا 

كما يستطيع المكمفكف بالضبط الغابي اقتياد كؿ شخص  . 1المحضر كمف ثمة المطالبة بيا
ييضبط في حالة تمبس بجنحة أك مخالفة منصكص عمييا في قانكف الغابات إلى ككيؿ 
الجميكرية أك ضابط الشرطة األقرب ىذا ما لـ يشكؿ ىذا الشخص خطرا عمى سمؾ 

 ، كفي ىذه الحاؿ كالحاالت المشابية خكؿ القانكف ألعضاء الضبطية 2الضبطية الغابية 
 كما يستكجب عمييـ إعداد محضر بذلؾ يتضمف كؿ 3الغابية طمب مساعدة القكة العمكمية

                                                 
التي تمي تبميغو  (6) المحتجزة خبلؿ الستة أياـق أنو إذا لـ يطمب المالؾ بحيكانات84/12 مف القانكف 69تنص المادة -  1

مف طرؼ المحكمة جاز لمقاضي األمر ببيع ىذه الحيكانات مف طرؼ أمبلؾ الدكلة ك إذ لـ يطالب بيا إال بعد البيع أخذ 
 6حاصؿ البيع مع اقتطاع كؿ المصاريؼ ك نعتقد أنو سمكؾ يتنافى مع أبجديات العدؿ نظرا لقصر المدة الممنكحة ك ىي 
أياـ فقط بؿ قد يككف تصرؼ ردعي مكركث عف حقبة االستعمار ك قكانينو إذ يشبو ىذا الحكـ بأحكاـ القكانيف التي كانت 

 ك بعد االستقبلؿ أحدثت الجزائر الحرة 1903 فبراير 21تطبؽ عمى الجزائرييف المخالفيف لقانكف الغابات آنذاؾ قانكف 
قطيعة تامة مع كؿ أشكاؿ االستعباد ك القير ك التمييز ضد الجزائرييف عكس بعض دكؿ المغرب العربي ك التي تعد معظـ 
النصكص القانكنية  المككنة لمتشريع الغابي تـ كضعيا أثناء االحتبلؿ الفرنسي ك ال تزاؿ سارية حتى اليـك كما ىي أقصد 

  ال يزاؿ ىكىك إلى اليـك فقد تعاقب القبيمة بأكمميا بجريرة أحد 1917المغرب الشقيؽ فقانكنيـ لمغابات المكضكع سنة 
  .1917 أكتكبر 10 مف ظيير 49أفرادىا ضد الغابة كما ينص عميو الفصؿ 

 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية 23أنظر المادة -  2

 نفس المادة السابقة-  3
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الحادثة بما فييا مقاكمة الشخص الخطر ك كؿ فعؿ قاـ بو ضدىـ ك يرسؿ مباشرة إلى 
. النائب العاـ 

 
 أنكاع الجرائـ الغابية ك تقدير عقكباتيا  : لفرع الثانيا

 المعدؿ ك المتمـ ك المتضمف النظاـ العاـ لمغابات أنكاع 84/12   حدد القانكف رقـ 
 كما تضمنت بعض القكانيف 2أك مخالفات  1الجرائـ الغابية سكاء أكانت جنايات أك جنح 

 المتضمف 08/15جرائـ تمس بالغابة مباشرة مثؿ قانكف اإلجراءات الجزائية ك القانكف رقـ 
 مثؿ المرسـك رقـ 84/12تسكية البنايات كمطابقتيا ك بعض المراسيـ المطبقة لمقانكف 

، كنحاكؿ في ىذا الفرع فرز الجرائـ الغابية بمختمؼ 06/368 كالمرسـك التنفيذم رقـ 01/87
 .مستكياتيا سكاء كانت مخالفة أك جنحة أك جناية ثـ نعرض بالمقابؿ العقكبات المقررة ليا 

 تصنيفات الجرائـ الغابية  : أكال
انطبع التجريـ المرتبط باألمبلؾ الغابية بطابع كقائي فيدفو األساسي حماية الغابات 

ك صيانة مككناتيا فالجريمة الغابية قد تقـك عمى أساس فعؿ إيجابي ك ىك الحاؿ الغالب كما 
 3 84/12 مف قانكف 20قد تؤسس عمى فعؿ سمبي كىك االمتناع مثؿ ما نصت عميو المادة 

يقاد النار بيا قطع أشجارىا أك انتزاع  كيدخؿ في نطاؽ الجـر الغابي، إحراؽ الغابات كا 
أخشابيا ك نباتاتيا الرعي الجائر غير المؤذكف بو البناء داخؿ الغابة أك بالقرب منيا 

لمسافات محددة قانكنا تعرية أرضيا تفريغ الردـك بيا استخراج المكاد مف أرضيا كقد أفرد 

                                                 
 أحالت 71 كما أف المادة 21 ك 19 النص عمى الجنايات لكنو لمح ليا في المكاد 84/12لـ يتضمف قانكف الغابات -  1

عمى قانكف العقكبات في جانب المخالفات ك تقصد كؿ ضرر يصيب الغابة سكاء جناية أك جنحة أك مخالفة فكأف المادة 
 . جعمت الحنايات في حؽ الغابات المنصكص عمييا في قانكف العقكبات متضمنة في قانكف الغابات 71

تقسـ الجرائـ تبعا لخطكرتيا إلى "  مف قانكف العقكبات الجزائرم الجرائـ إلى ثبلثة مستكيات فجاء فييا 27قسمت المادة -  2
الجنايات ك الجنح ك المخالفات ك قد : فأقساـ الجريمة في التشريع الجزائرم ثبلثة ىي ..." جنايات ك جنح ك مخالفات 

عرفت الجريمة أنيا كؿ عمؿ أك امتناع يعاقب عميو القانكف بعقكبة جزائية ، أنظر أحسف بكسقيعة ، الكجيز في القانكف 
  .23 ، ص 2002الجزائي العاـ ، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الجزائر ، 

 منيا ك الفعؿ اإليجابي أك السمبي في ىذه الحاؿ يشكؿ الركف المادم لمجـر 8 قانكف العقكبات الفقرة 451كذلؾ المادة -  3
 .الغابي 
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 مادة 17 في الفصؿ الثاني مف بابو السادس أحكاما جنائية أيف أفرد قرابة 84/12القانكف 
 ك نيعرض لمجرائـ الغابية 89 حتى المادة 72ذكر فييا الجرائـ الغابية ك عقكباتيا مف المادة 

 .كفؽ أقساميا جنايات ك جنح ك مخالفات 
 : الجرائـ الغابية المصنفة كجنايات  1-

   لـ يتضمف قانكف الغابات ضمف الجرائـ الغابية التي أحصاىا الجـر الجنائي بؿ 
كما سبؽ ذكره أشار لو تمميحا فقط ك قد نص قانكف العقكبات مف خبلؿ عدة مكاد عمى عدد 

 .الحرؽ ك التزكير ك السرقة ك التخريب : مف الجرائـ معتبرا إياىا جنايات مثؿ 
   ك لمتمييز بيف الجرائـ ك تحديد ىؿ الجريمة جناية أـ جنحة أـ مخالفة حدد المشرع 

 في فقرتيا األكلى مف قانكف العقكبات الجرائـ  تبعا لنكع العقكبة فإذا كانت 5في المادة 
 إلى 5الجريمة معاقب عمييا باإلعداـ أك السجف المؤبد أك السجف المؤقت لمدة تتراكح مف 

ذا كانت العقكبة مقررة لمجريمة ىي الحبس20  مدة تتجاكز شيريف إلى 1 سنة فيي جناية كا 
 دج فيي جنحة ك إذا كانت العقكبة 20000خمس سنكات كتككف الغرامة المالية تتجاكز 

 دج فيي 20.000 إلى 2000الحبس مف يـك كاحد إلى شيريف ك الغرامة المالية مف 
  2.مخالفة
  :جناية الحرؽ العمدم لمغابات- أ

   انطبلقا مما عرضناه سابقا فانو تصنؼ كجناية غابية جريمة الحرؽ العمدم 
يعاقب بالسجف المؤقت "  مف قانكف العقكبات عمى 396لؤلمبلؾ الغابية حيث نصت المادة 

مف عشر سنكات إلى عشريف سنة كؿ مف كضع النار عمدا في األمكاؿ اآلتية إذ لـ تكف 
غابات أك حقكؿ مزركعة أشجار أك مقاطع أشجار أك أخشاب مكضكعة في .... مممككة لو 

                                                 
 .إذ اكانت العقكبة المقررة لمجريمة عبر عنيا بالسجف فيي جناية أما لك استخدـ مصطمح الحبس فيي جنحة -  1

 5 مف قانكف العقكبات فتنزؿ مثبل مدة السجف إلى أقؿ مف 53قد يستفيد الجاني مف الظركؼ المخففة حسب المادة -  2
سنكات رغـ أف العقكبة األصمية أكثر مف ذلؾ فيؿ تككف الجريمة في ىذه الحاؿ تبعا لعقكبتيا فتصنؼ جنحة بدال مف 

ال يتغير نكع الجريمة إذا أصدر القاضي فييا حكما ليطبؽ أصبل عمى ....  ؽ ع عمى ذلؾ بأنو 28جناية أجابت المادة 
 مؤرخ 06/23عٌدلت قيمة الغرامات بمكجب القانكف رقـ ,مبلحظة ..."نكع آخر منيا نتيجة لظرؼ مخفؼ لمعقكبة 

 84ر رقـ .ج. متضمف قانكف العقكبات08/06/1966 مؤرخ في66/156 يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 20/12/2006في
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أككاـ عمى ىيئة مكعبات ، محصكالت قائمة أك قش أك محصكالت مكضكعة في أككاـ أك 
 ..." .في حـز 

   فالمادة تتناكؿ جريمة الحرؽ العمدم ك إضراـ النار في الغابات أك في الحقكؿ 
المشجرة ك حتى مقاطع أشجار كىي التشكيبلت الغابية األخرل ك حتى األخشاب المكضكعة 
عمى شكؿ أككاـ قد تككف بمناسبة استغبلؿ الغابات ك كذلؾ عممية إحراؽ القش ك المحاصيؿ 

الزراعية التي ال تزاؿ مرتبطة باألرض فحسب المادة كؿ ىذه األفعاؿ إذا ارتبطت بالفعؿ 
 10فيي جناية ك القرينة نكع العقكبة المسمطة  كىي السجف مف  (القصد الجنائي  )العمدم 

 مكرر إلى رفع العقكبة إلى اإلعداـ في حالة كانت ىذه 396 سنة بؿ ذىبت المادة 20إلى 
أمبلؾ عامة ك في حالة كانت األمبلؾ  )األمبلؾ المعتدل عمييا بالحرؽ ممؾ الدكلة 

المحركقة عمد عبارة عف أراضي ذات طابع غابي ممؾ لمخكاص ك تجرأ مالكيا عمى حرقيا 
 إلى 5 عقكبة السجف المؤقت مف 397أك أمر شخص آخر بحرقيا تسمط عميو حسب المادة 

 سنكات ك ذلؾ ألىمية الغابات ك دكرىا االقتصادم ك االجتماعي  ك حتى اإليككلكجي ، 10
 إذا أدل ىذا الحريؽ العمدم إلى ازىاؽ 399ك قد تيمدد العقكبة إلى اإلعداـ حسب المادة 

أركاح بشرية ك عمكما ك نظرا لخطكرة جريمة الحريؽ عمى األمبلؾ الغابية تناكلو المشرع في 
 مف قانكف العقكبات جاعبل منو جناية بصرامة ك شدة 399 إلى المادة 396المكاد مف 

 العقكبة المسمطة عمى ىذا الجـر 
 :جناية تزكير المطرقة الغابية - ب

تمـز الييئة التقنية الغابية "  عمى 84/12 مف قانكف الغابات 64   نصت المادة 
بارتداء زم رسمي ك حمؿ عبلمات مميزة ك سبلح لمخدمة ك مطرقات غابية تحدد مميزاتيا ك 

 ".كيفيات حمميا عف طريؽ التنظيـ 
   فالييئة التقنية الغابية حسب ىذه المادة ممزمة بحمؿ مطرقة غابية ك ىي أداة عمى 

شكؿ مطرقة منقكش بيا عبلمات رسمية خاصة بالجميكرية الجزائرية مثؿ الختـ الرسمي 
فيي تحكم عبلمات رسمية خاصة بالسمطة العامة ك عبلمات تخص الييئة الغابية ك 
تستخدـ لكسـ األشجار ك تعميميا في حالة االستغبلؿ مثبل فقد يتفؽ مع منح رخصة 

استغبلؿ خشب الغابة أف ال عبلقة لو باألشجار المكسكمة بعبلمة المطرقة الغابية فيي 
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امتيازات السمطة  )بمثابة ختـ رسمي يعبر عف سيادة الجياز ك أنو يتمتع بسمطة قانكنية 
 مف قانكف 206فالمطرقة الغابية تنزؿ منزلة خاتـ الدكلة ألجؿ ذلؾ سمطت المادة  (العامة 

العقكبات عقكبة صارمة عمى كؿ مف سكلت لو نفسو تقميد ىذه المطرقة أك حاكؿ إزالة 
يعاقب "  قانكف العقكبات 206بصمتيا عف األشجار المكسكمة بيا فجاء في نص المادة 

بالسجف مف خمس سنكات إلى عشريف سنة كؿ مف قمد أك زكر إما طابعا كطنيا أك أكثر ك 
 ..." إما مطرقة أك أكثر مستخدمة في عبلمات الغابات 

 في حؽ المطرقة الغابية جـر 1   فالمادة جعمت مف الفعؿ الجنائي المكسـك بالتزكير
جنائي برتبة جناية لخطكرة جريمة التزكير ككنيا تمس بأمف الدكلة ك المكاطنيف عمى السكاء 

 سنة ك مف خبلؿ 20 إلى 5ك يستنبط ذلؾ مف نكع  العقكبة المسمطة ك ىي السجف مف 
 نجد المشرع عاقب عمى تقميد أك تكزير األشياء المذككرة في 207 إلى 205النصكص المكاد 

ىذه المكاد أك قاـ باستعماؿ ىذه األشياء الصحيحة ك القانكنية بطريقة تضر بمصالح الدكلة 
 2.ك المكاطنيف

 :الجرائـ الغابية المصنفة كجنحة .2

  عقكبة الجرائـ الغابية المصنفة كجنح أقؿ شدة مف عقكبات الجنايات ك قد تضٌمف 
قانكف الغابات مجمكعة مف الجرائـ عدىا كميا جنح باإلضافة إلى المخالفات كما نص قانكف 

 :العقكبات عمى بعض الجنح منيا 
  : جنحة سرقة أخشاب الغابة ك منتكجاتيا-أ

كؿ مف سرؽ مف : "  قانكف عقكبات ما يمي 361  جاء في الفقرة الثانية مف المادة 
حقكؿ محاصيؿ أك منتجات أخرل نافعة لؤلرض قد قطعت منيا حتى ك لك كانت قد كضعت 

                                                 
 التزكير ب تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر باحدل  garçon emailعرؼ الفقيو ، الفرنسي الكبير جارسكف إمايؿ -  1

الطرؽ التي نص عمييا القانكف تغييرا مف شأنو أف يسبب ضررا نقبل عف محمد صالح العادلي ، المكسكعة الشاممة في 
 90 ص2000شرح قانكف العقكبات الطبعة األكلى ، النحـ لمنشر ك التكزيع ، المكتبة الفنية لئلصدارات القانكنية ، القاىرة ، 

ىامش ك عرؼ محمد صالح العادلي التزكير بأنو كؿ تغيير لمحقيقة  يحدث بسمكؾ إيجابي أك سمبي بإحدل الطرؽ التي 
 .عددىا المشرع ك تؤدم بالمساس بحؽ الغير أك مصمحة مشمكلة بحماية القانكف 

  2003محمد صبحي نجـ ، شرح قانكف العقكبات الجزائرم ، القسـ الخاص ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، -  2
  .29ص 
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في حـز أك أككاـ أك شرع في ذلؾ يعاقب بالحبس مف خمسة عشر يكما إلى سنتيف ك بغرامة 
 إلى 500 يكما إلى سنة ك بغرامة مف 15 دج ك تعاقب بالحبس مف 1000 إلى 500مف 

 .."  دج عمى سرقة أخشاب مف أماكف قطع األخشاب أك أحجار مف المحاجر 1000
   فالمادة تفترض جريمة السرقة ك قد تستكظؼ لفظة محاصيؿ ك منتجات أخرل 

نافعة لؤلرض ك إسقاطيا عمى أشجار الغابة فيي مف منتكجاتيا ك ىي في نفس الكقت نافعة 
 يكما إلى سنتيف كما تفرض عمى الفاعؿ غرامة 15لؤلرض ك قرر عقكبة ذلؾ الحبس مف 

الفقرة الثالثة ) دج ك صرح الجزء المكالي مف المادة 1000 دج إلى 500مالية تتراكح ما بيف 
بسرقة الغابة مباشرة فاستخدمت لفظة سرقة أخشاب، فاألمر متعمؽ بالغابة ، بحيث تككف 
ىذه األخشاب قطعت ك كضعت في أماكف داخؿ الغابة تمييدا لحمميا فإذا سرقت كانت 

 دج ك إذا 1000 إلى 500 يكما إلى سنة ك غرامة مالية مف 15عقكبة ذلؾ الحبس مف 
اقترنت ىذه الجرائـ بظركؼ التشديد حسب الفقرة الرابعة مف المادة ك ىي السرقة ليبل أك 

تعدد السارقيف ألكثر مف كاحد أك استعانكا في سرقتيـ بعربة أك بحيكاف لتحمؿ عميو 
 سنكات ك الغرامة مف 5المسركقات فتشدد بذلؾ العقكبة ك ترفع مدة الحبس مف سنة إلى 

 . دج 10000 إلى 1000

  :جنحة إتالؼ أشجار الغابة ك تخريبيا- ب 

 مكرر مف قانكف العقكبات عمى جنحة إتبلؼ ك 413   نص المشرع في المادة 
تخريب األشجار ك رغـ أنو ذكر أشجار الزيتكف ك الرماف ك البرتقاؿ إال أنو استدرؾ بمفظة 
أك غيرىا مف األشجار المماثمة فدخؿ بذلؾ كؿ أشجار الغابات في ذلؾ فالمادة تفترض أف 
يطمؽ الشخص مكاشيو ك حيكاناتو تييـ في أرض الغابة متمفة األشجار بعممية الرعي فتككف 

 أشير إلى سنتيف ك غرامة مالية 6نتيجة ذلؾ فرض العقكبة البدنية ك المالية بػ السجف مف 
 عمى عقكبة تخريب المحصكالت القائمة أك 413 دج كما تنص المادة 1000 إلى 500مف 

األغراس التي نمت طبيعيا أك بعمؿ اإلنساف ك قد تككف الغابة أحد ىذه المحصكالت فكؿ 
 5 عقكبتو بالحبس مدة سنتيف إلى 413مف قاـ بتخريب ىذه المحصكالت حددت المادة 

 دج مع جكاز حرماف الجاني مف بعض 1000 إلى 500سنكات ك غرامة مالية مقدرة مف 
.  أك بالمنع مف اإلقامة 413الحقكؽ الكاردة في المادة 
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 :الجرائـ الغابية المصنفة كمخالفات  .3
 مف قانكف العقكبات بعض الجرائـ ذات 451 ك 450 ك 444ذكرت كؿ مف المكاد 

 عقكبة مف اقتمع أك خرب أك قطع قشر شجرة 444الكصؼ أنيا مخالفة فجاء في المادة 
 أياـ إلى شيريف ك بغرامة 10إلىبلكيا مع عممو أنيا مممككة لغيره فيعاقب بالحبس مف 

 . دج أك بإحدل ىتيف العقكبتيف1000 إلى 100مالية مف 
 دج ك 500 إلى 100يعاقب بغرامة مالية مف : "  ما يمي 450   ك جاء في المادة 

كؿ مف أتمؼ خنادؽ أك ... يجكز أف يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أياـ عمى األكثر 
 .أسكار أك قطع فركعا مف سياج أخطر أك نزع أخشاب جافة منو 

   فاألمر متعمؽ بإتبلؼ خنادؽ الغابة المقامة بداخميا ك في محيطيا قصد فصؿ 
ألسنة النار عف أجزاء الغابة أك عف الغابة ك جكارىا ، فكؿ مف قاـ بإتبلؼ ىذه الخنادؽ 

 دج كما يجكز لمقاضي بسمطتو 500 إلى 100يعاقب حسب المادة بعقكبة مالية مف 
 . أياـ عمى األكثر 10التقديرية أف يضيؼ عقكبة الحبس لمدة 

 فنصت عمى جريمة االمتناع عف تقديـ مساعدة طمبت منو في 451   أما المادة 
 دج 500 إلى 100يعاقب بغرامة مف :" مجاؿ إخماد الحرائؽ ك حددت عقكبتيا فجاء فييا 

كؿ مف رفض القياـ ... ك يجكز أف يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أياـ عمى األكثر 
بأعماؿ أك بأداء خدمات أك بتقديـ مساعدة طمبت منو قانكنا أك أىمؿ ذلؾ ك كاف بإمكانو 
القياـ بيذا ك ذلؾ في ظركؼ كقعت فييا حكادث أك ضياع أك غرؽ أك نصب أك حريؽ 

  .84/12 مف قانكف الغابات 20ك ىك نفس ما نصت عميو المادة ...." 
   أما قانكف الغابات فقد نص عمى مجمكعة مف الجنح ك المخالفات يمكف إجماليا 

 :كعرضيا كفؽ  الجداكؿ التالية 
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  ك العقكبات المقررة في حقيا 84/12جدكؿ الجنح الغابية حسب القانكف  - أ
مصدرىافي  األفعاؿ المصنفة كجنحة غابية

 84/12القانكف
 

العقكبات السالبة 
 لمحرية

 المبلحظة العقكبات المالية

 سـ 20قطع أك قمع أشجار تقؿ دائرتيا عف 
  متر عف سطح األرض 1بعمك يبمغ 

 2الحبس مف  72المادة 
  سنة1شير إلى 

 إلى 2000مف 
  دج4000

تضاعؼ العقكبة في 
 حالة العكد

قطع أك قمع أشجار غرست أك نبتت طبيعيا منذ 
  سنكات 5أقؿ مف 

الحبس مف  72المادة 
 شيريف إلى سنة

 إلى 4000مف 
  دج8000

العكد يضاعؼ 
 العقكبة

رفع أشجار كقعت عمى أرض الغابة أك رفع 
 حطب محؿ مخالفة أك بو عالمة المطرقة الغابية 

 2الحبس مف  88 ، 73المادة 
 1شيريف إلى 

 سنة

 إلى 2000مف 
  دج80000

الحطب المكسكـ 
بالمطرقة مف 
 الظركؼ المشددة

البناء في األمالؾ الغابية أك بالقرب منيا دكف 
 رخصة 

 شير إلى 1مف  77المادة 
+  أشير 6ستة 

 شير

 إلى 1000مف 
  دج50000

الحبس في حالة 
 العكد

إقامة كرشة لصنع الخشب أك مخزف لتجارة 
الخشب ك منتجاتو داخؿ الغابة أك بالقرب منيا 

  ـ دكف رخصة 500عمى مسافة 

 باحالة 77المادة 
 27عمى المادة 

 شير حتى 1مف 
  أشير6

 إلى 1000مف 
  دج50000

الحبس في حالة 
 العكد

إقامة فرف لمجير أك لمجبس أك مصنع لألجر أك 
القرميد أك إقامة فرف لصنع مكاد البناء أك أم 
منشأة قد تككف مصدر لحريؽ داخؿ الغابة أك 

  كمـ منيا 1عمى بعد 

 التي  77المادة 
أحالة عمى المادة 

28 

 شير حتى 1مف 
  أشير6

 إلى 1000مف 
  دج50000

الحبس في حالة 
 العكد

إقامة مساحات أك حظائر لتخزيف الخشب أك 
أككاخ أك خيـ لذلؾ داخؿ الغابة أك عمى بعد 

  ـ منيا دكف رخصة 500

 التي 77المادة 
أحالة عمى المادة 

29 

 شير حتى 1مف 
  أشير6

 إلى 1000مف 
  دج50000

الحبس في حالة 
 العكد

إقامة مصنع لنشر الخشب داخؿ الغابة أك عمى 
  كمـ منيا دكف رخصة مف الكزارة المعنية 2بعد 

 إحالة 77المادة 
 30لممادة 

 شير حتى 1مف 
  أشير6

 إلى 1000مف 
  دج50000

الحبس في حالة 
 العكد

 شير حتى 1مف  79المادة  تعرية األراضي الغابية دكف رخصة 
  أشير6

 إلى 1000مف 
 دج عف كؿ 10000

ىكتار 
 معرل

الحبس في حالة 
 العكد

 إلى 2000مف   82المادة  .الرعي في المزارع الحديثة ك الغابات المحترقة 
  دج10000

تسمط عقكبة الجنحة 
 ككنيا جنحة
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 :   ك يمكف تسجيؿ المبلحظات التالية 
   تجريـ أم فعؿ يمس بالغابة سكاء كاف قطع أك انتزاع أشجار أك خشب كسكاء 

تعمؽ األمر بأشجار حية أك ميتة ك تختمؼ العقكبة المقررة بحسب حجـ الشجرة أك األشجار 
المقطكعة باالستناد إلى طيكًليا ك سيٍمكيا ك كسيمة نقميا ك زمف الفعؿ ليبل أك نيارا ك عدد 

 .المعتديف عمى األمبلؾ الغابية إذ تعتبر كؿ ىذه الحاالت ظركفا مشددة 
  ك ما قرر في حقيا مف عقكبات 84/12جدكؿ المخالفات الغابية حسب القانكف 

العقكبة السالبة  المادة األفعاؿ المصنفة كمخالفة
 لمحرية

 المالحظة العقكبات المالية

استخراج الفميف ك رفعو ك 
دكف )اكتسابو بطريقة الغش  

  (رخصة 

 يكما إلى 15مف  74
شيريف في حالة 

 العكد

الحبس عند العكد ك   دج2000 إلى 1000مف 
 تضاعؼ الغرامة

استغالؿ المنتكجات الغابية ك 
 نقميا دكف رخصة 

 أياـ إلى 10مف  75
 شيريف

دفع قيمة المنتجات عمى 
 األقؿ

 مصادرة المنتجات

استخراج ك رفع األحجار ك الرماؿ 
 ك المعادف ك التربة دكف رخصة 

 أياـ إلى 5مف  76
  أياـ10

 – 1000حمكلة سيارة مف 
  دج2000

 200حمكلة دابة جر مف 
  دج500 –

 100حمكلة دابة مف 
 – 50حمكلة شخص مف 

  دج100

الحبس عند العكد ك 
 مضاعفة الغرامة

الحرث ك الزرع في األمالؾ 
 الغابية دكف رخصة 

 أياـ إلى 10مف  78
  يـك30

 إلى 2000 إلى 500مف 
 كؿ ىكتار

 الحبس عند العكد

استخراج ك رفع النباتات التي 
 تساعد عمى تثبيت الكثباف 

 أياـ إلى 5مف  80
 شير كاحد بالعكد

 – 1000حمكلة سيارة مف 
  دج2000

 500حمكلة دابة جر مف 
  دج1000 –

 – 200حمكلة دابة مف
  دج400

 – 100حمكلة شخص مف 
  دج200

الحبس عند العكد ك 
 تضاعؼ الغرامة

تضاعؼ الغرامة في  دج حيكاف صكفي أك 50  81إطالؽ الحيكانات داخؿ الغابة 
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 عجؿ الكطنية سكاء كانت ترعى أـ ال 
 دج دابة 100 إلى 50مف 

أك حيكاف مف األبقار ك 
 اإلبؿ

  ماعز150 – 100مف 

المزارع الحديثة غابات 
 محترقة محميات

الرعي في المزارع الحديثة ك 
الغابات في طريؽ التجدد ك 

الغابات التي احترقت منذ أقؿ مف 
 سنكات في الغابات ذات 10

 االستعماؿ الخاص 

مضاعفات الغرامات   82
المنصكص عمىيا في 

 في حاالت كاف 81المادة 
 الرعي في مناطؽ خاصة

المزارع الحديثة غابات 
تجدد بعد حريؽ 
 محميات طبيعية

ترميد نباتات أك حطب يابس أك 
 قصب االشتعاؿ بالنار 

تضاعؼ الغرامة في   دج1000 – 100مف   83
 حالة العكد

كؿ مسخر قادر عمى مد العكف ك 
يرفض ذلؾ في مجاؿ مكافحة 

 الحرائؽ 

 أياـ إلى 10مف  84
  يـك بالعكد30

 دج 500 إلى 100مف 
عف كؿ شخص مسخر 
رفض االستجابة لمكافحة 
 الحريؽ بدكف سبب مبرر

الحبس عند العكد ك 
 مضاعفة الغرامة

ك المبلحظ أف ىذه المخالفات معظـ عقكباتيا غرامات مالية ك ال يعاقب بالحبس إال 
 كما أف الغرامة معتمدة حسب 84 ، 80 ، 78 ، 76 ك 74في حالة العكد مثؿ نص المادة 

كمية الحمكلة فتختمؼ مف حمكلة إنساف إلى حمكلة حيكاف إلى حمكلة عربة مجركرة بحيكاف 
 .إلى سيارة ، ك قد تضاعؼ الغرامات عند العكد 

 المالمح األساسية لنظاـ التجريـ كالعقاب في المجاؿ الغابي ك قكاعده  :ثانيا
 اإلجرائية 

   بعد حصرنا لمجمؿ الجرائـ الغابية ك تحديد عقكباتيا يمكننا أف نرصد المبلمح 
األساسية المميزة لنظاـ التجريـ ك العقاب الغابي في التشريع الجزائرم ك تحديد القكاعد 

 .اإلجرائية المتعمقة بالمنازعات الغابية 
  :المالمح األساسية لنظاـ التجريـ ك العقاب في المجاؿ الغابي- 1

   عمى الرغـ مف اىتماـ المشرع بالمجاؿ الغابي مف حيث حمايتو ك تنميتو         
ك مناىضة األفعاؿ التي مف شأنيا اإلضرار بالغابة أك إتبلفيا ، ك تسطير نظاـ تجريمي 
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يعاقب كؿ مساس غير مشركع بيذه الثركة أك استغبلؿ جائر غير مرخص إال أنو تكتنؼ 
ىذا النظاـ التجريمي عدة ثغرات ك نقائص قد تككف سببا في الحد مف فاعميتو ك محدكدية 
نتائجو ك أىـ النقائص التي تعترم منظكماتنا العقابية الغابية أنو يمتاز بالقدـ ك ضعؼ 

 .جزاءاتو 

 :ِقدـ التشريع الغابي -أ

 بالقدـ فقد كضع في مرحمة كانت 84/12  يمتاز التشريع الغابي المتمثؿ في القانكف 
الدكلة تعتنؽ الخيار االشتراكي مما أثر عمى كاضعي ىذا القانكف فانطبع بيذا الطابع كيتجمى 

 :ذلؾ في عدة صكر منيا 
 84/12 مف القانكف 12التصنيؼ الذم أعطي لؤلمبلؾ الغابية حيث صنفت المادة 

األمبلؾ الغابية ضمف األمبلؾ االقتصادية ك ال نجد ىذا التقسيـ في قانكف األمبلؾ الكطنية 
 التي قسمت األمبلؾ الكطنية إلى أمبلؾ كطنية عامة ك أمبلؾ كطنية خاصة 90/30الحالي 

 ك 84/16 يرجع إلى أكؿ قانكف األمبلؾ الكطنية رقـ 12فتصنيؼ الغابات حسب المادة 
 منو إلى أمبلؾ عمكمية ك 11الذم ألغي حيث كاف يقسـ األمبلؾ الكطنية حسب المادة 

أمبلؾ اقتصادية ك أمبلؾ مستخصة ك أمبلؾ عسكرية ك أمبلؾ خارجية ، في حيف جاء 
 ك أعاد نظاـ ازدكاجية األمبلؾ الكطنية 84/16 عكس إيديكلكجية القانكف 90/30القانكف 

إلى أمبلؾ كطنية عامة ك أمبلؾ كطنية خاصة ك قد صنؼ الثركة الغابية ضمف األمبلؾ 
 . منو 15 ك 12الكطنية العامة بمكجب المكاد 

أٌثر كذلؾ قدـ التشريع الغابي عمى أنظمة تسيير العقار الغابي حيث تأثر بالفكر 
االشتراكي ك القائؿ بتمركز الثركات ك مكاد اإلنتاج في يد الدكلة دكف األفراد فمنع قانكف 

الغابات تممؾ األشخاص الطبيعييف ك حتى األشخاص المعنكية سكاء العامة أك الخاصة مف 
امتبلؾ الغابة ك حصر ممكيتيا في الدكلة فقط ك ىذا ما يستشؼ مف مجمؿ نصكصو 

 . مف قانكف الغابات 13كحددتو بدقة المادة 
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 :ضعؼ الجزاءات الجنائية المقررة في التشريع الغابي - ب 

  بتصفحنا لمجزاءات المقررة في قانكف الغابات ضد الجرائـ المرتكبة في حؽ الغابة 
نبلحظ أنيا تتسـ معظميا بالسيكلة ك الميكنة ك يطغى عمييا طابع التغريـ المالي لكنو ىزيؿ 
مقارنة بجسامة ك خطكرة األضرار البلحقة بالغابة عكس قانكف العقكبات الذم كاف أكثر 

كعمكما نسجؿ الكصؼ القانكني الخفيؼ . صرامة في بسط جزاءاتو المتعمقة بالجـر الغابي 
لمجرائـ الغابية فيي باستثناء جناية الحرؽ لمغابات ك تقميد المطرقة الغابية ال تعدك أف تككف 
جنحة أك مخالفة ترتكز معظميا في جزاءاتيا عمى الطابع التغريمي اليزيؿ الذم ال يطابؽ 

 دج فيذا 50الكاقع فبل ييعقؿ مثبل أف تككف عقكبة الرعي في األمبلؾ الغابية مبمغ قدره 
المبمغ كاقعيا ال يمبي حاجيات الحيكاف مف الغذاء في كجبة كاحدة ما بالؾ أف ىذا األخير 

 دج ؟ 50يسرح في الغابة يرعى حيث شاء طيمة النيار ثـ يجـر صاحبو كييعاقب بغرامة 
كذلؾ يعاقب كؿ استخراج أك رفع لنباتات مف الغابات حسب الحمكلة ك تعاقب حمكلة إنساف 

 . دج أقؿ مف سعر النقؿ ؟ 2000 إلى 1000 دج ؟ ك حمكلة سيارة بػ 200بػ 
فالغرامة قد تككف أقؿ مف سعر نقميا أك أقؿ مف السعر المتنقؿ بو لمغابة نفسيا ؟ 
ٌيف ك أصبحت جزاءاتو  فالكاجب تحييف ىذا القانكف السيما أف قانكف العقكبات عيدؿ ك حي

معقكلة مطابقة ك معبرة عف الكاقع ، ك عمكما فالعقكبة المقررة في حؽ الجـر الغابي يغمب 
عمييا طابع الغرامات المالية ك قد تصاحبيا أحيانا عقكبات حبسية لكنيا ضعيفة ال تعبر عف 

 .حقيقة الجـر في حؽ الغابة 

 :القكاعد اإلجرائية المتعمقة بالمنازعات الغابية - 2 

   المنازعات الغابية ىي تمؾ المنازعة التي يككف مكضكعيا الممؾ الغابي أك أحد 
عناصره ك نظرا لككف الغابة ممكية حكرية عمى الدكلة فقط فإنو إعماال لممعيار العضكم ككف 
الدكلة دائما طرفا في النزاع فإف االختصاص القضائي ينعقد لمقضاء اإلدارم بنص المادة 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية ك عمى العكس في حالة نزاع غابي متعمؽ 80
باألراضي ذات الطابع الغابي التي يمتمكيا أشخاص القانكف الخاص فينعقد االختصاص 

لمقضاء العادم حسب نكعية النزاع أما النزاعات ذات الطابع الجزائي ك التي يككف 
مكضكعيا إلحاؽ ضررا بالثركة الغابية ميما كاف مالكيا ك التي كانت محؿ بحث  ك معاينة 
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ثـ تحقيؽ مف طرؼ الييئات المختصة ك سكاء كانت مخالفة أك جنحة أك جناية فإف 
 االختصاص ينعقد لمقضاء الجزائي ك يطبؽ عميو قكاعد القانكف اإلجرائي في ىذا الميداف

ك يككف الحكـ فيو كفقا العقكبات المقررة إما في قانكف العقكبات أك  (اإلجراءات الجزائية)
تعتبر محكمة الجنايات "  قانكف إجراءات جزائية عمى 248قانكف الغابات ك قد نصت المادة 

الجية القضائية المختصة بالفصؿ في األفعاؿ المكصكفة جنايات ككذا الجنح ك المخالفات 
تختص المحكمة بالنظر في الجنح ك "  مف نفس القانكف عمى 328كذلؾ نصت المادة ..." 

 .المخالفات 
  فاالختصاص منعقد لمحكمة الجنايات في حالة الجناية ك منعقد لممحكمة العادية 

 .في قسميا الجزائي في حالة الجنح ك المخالفات غير المرتبطة بالجناية 
   ك بالنسبة لمجية المكمفة بتحريؾ ك متابعة الجرائـ الغابية تككف النيابة العامة ىي 

 29الجية األصمية التي تممؾ حؽ تحريؾ الدعكل الغابية ككنيا مخكلة قانكنا حسب المادة 
إجراءات جزائية مباشرة الدعكل العامة باسـ المجتمع ، كتطالب بتطبيؽ القانكف باإلضافة 
إلى الجياز اإلدارم الغابي ممثبل في ىيئة الشرطة القضائية التابعة ليذا الجياز ك ىذا ما 

تمارس الشرطة "  التي جاء فييا 84/12 مف قانكف الغابات 65يستشؼ مف نص المادة 
الغابية كؿ األعماؿ المتعمقة بدعكل التعكيض عف المخالفات في المجاؿ الغابي طبقا لقانكف 

 .ك تتأسس كطرؼ مدني تطالب بالتعكيض " اإلجراءات الجزائية 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

: الفصؿ الثاني 
حماية العقار الغابي الجزائرم في 

 إطار التعاكف الدكلي
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 حماية العقار الغابي الجزائرم في إطار التعاكف الدكلي:الفصؿ الثاني 
 تىعمدي الدكلة الجزائرية في إطار التكجو العالمي الجديد المبني أساسا عمى قاعدة 

التعاكف بيف جميع أفراد المجتمع الدكلي إلى االنخراط في المبادرات الدكلية سكاء الجماعية 
أك الثنائية ك الجيكية ك ييدؼ ىذا التعاكف ك التنسيؽ بيف الدكؿ إلى إقرار كبسط السبلـ 

 ك بتطكر المجتمع الدكلي ظيرت أفكار جديدة تيكسع مف دائرة السبلـ 1كاألمف العالمييف
كاألمف العالمييف فمـ يعد ىذا المفيـك يختصر في ميادنة الشعكب لبعضيا البعض ك حؿ 

النزاعات بالكسائؿ السممية بؿ ظيرت مفاىيـ جعمت مف األمف العالمي يشمؿ مكاضيع عديدة 
منيا المحافظة عمى البيئة فيما ييعرؼ حديثا بالتنمية المستدامة ك يعتبر مؤتمر األمـ المتحدة 

 نقطة االنطبلؽ 1972 جكاف 16 إلى 5حكؿ البيئة المنعقد بستككيكلـ بالسكيد مابيف 
 كفؽ نظرة شاممة أيف تـ التأسيس لحؽ إنساني جديد  2النشغاؿ المجتمع الدكلي بقضايا البيئة

ىك حؽ اإلنساف أف يعيش في بيئة سميمة ك اعتبرت مسألة البيئة تراثا إنسانيا مشتركا تجب 
كقايتو ك المحافظة عميو لصالح كؿ األجياؿ الحاضرة كالمستقبمية ثـ جاء مؤتمر ريك لعاـ 

 أيف اتيفؽ عمى سبعة كعشركف مبدأ منيا مبدأ العيش في بيئة سميمة كأضيؼ لو 3 1992
كاجب الكقاية لحماية المجاالت كاألكساط الطبيعية كمنيا الغابات كااللتزاـ بتكثيؼ التعاكف 

                                                 
 .انظر المادة األكلى مف ميثاؽ األمـ المتحدة -  1

 ثـ جاء مؤتمر 1972بدأ الكعي بالمشكمة البيئية عمى المستكل الدكلي في أكؿ مؤتمر عقد لمبيئة في ستككيكلـ سنة -  2
 14 ، تبعتيا عدة معاىدات في ىذا اإلطار بمغت 1992 ثـ مؤتمر ريك ديجانيرك بالبرازيؿ صيؼ 1979تبميس في سنة 

 ، اتفاقية االتجار بأنكاع الحيكانات ك النباتات البرية 1972االتفاقية الدكلية بإغراؽ النفايات في البحر : اتفاقية ىي 
 ، اتفاقية حفظ 1979 ، اتفاقية التمكث الجكم 1973 ، اتفاقية منع التمكث الذم  تسببو السفف1973المعرضة لبلنقراض 

 ، اتفاقية فينا لحماية طبقة األكزكف 1983 ، اتفاقية أسعار الخشب االستكائي 1979أنكاع الحيكانات البرية المياجرة سنة 
 لزيادة بياف أنظر إبراىيـ  سميماف عيسى ، تمكث 1992 ، اتفاقية تغير المناخ 1992 ، اتفاقية حفظ التنكع اإلحيائي 1985

  .58 ، ص2002البيئة ، دار الكتاب الحديث ، مصر ، 

مؤتمر ريكديجانيرك ، بالبرازيؿ ك ما اصطمح عمى تسميتو مؤتمر قمة األرض ك ىك أكبر اجتماع عالمي في التاريخ -  3
 رئيس دكلة ك حككمة بدأ بدقيقتيف مف الصمت احتراـ لمككارث التي حمت 100 دكلة بحضكر أكثر مف 178ضـ ممثمي 

بكككب األرض، انظر ماجد راغب الحمك ، قانكف حماية البيئة ، المكتبة القانكنية لدار المطبكعات الجامعية ، اإلسكندرية ، 
  .19 ، ص 1999مصر 
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 ىذا المفيـك الذم عرؼ تطكرا ميما فمـ يعد محصكرا في 1الدكلي لمحفاظ عمى البيئة 
محاربة التمكث ك اإلشعاعات فحسب بؿ تكسع ليشمؿ حماية الصحة العمكمية ك المكاقع 

... ك غيرىا    السكنية ك التراث الثقافي ك المكارد الطبيعية ك تنكع الكائنات الحية ك النباتية
فقضايا البيئة ك مشاكميا تتجاكز الحدكد الكطنية لمدكؿ مما يتطمب معالجتيا بشكؿ جماعي 

فالبيئة مجاؿ كاحد تتقاسمو الدكؿ فيما بينيا ك مف مصمحتيا العمؿ عمى حمايتو بشكؿ 
جماعي ، فالعيش في بيئة سميمة حؽ ك كاجب في نفس الكقت يقع عمى عاتؽ كؿ المجتمع 

ك رعاية ىذه   كألف الغابات مف أىـ عناصر البيئة تكاثفت الجيكد الدكلية لحماية2الدكلي
الثركة التي تشغؿ مساحات شاسعة في ىذا العالـ لذلؾ انبرت منظمات عالمية ذات 

شؤكف الغابات عبر باختصاص دكلي كعالمي كذات اختصاص إقميمي جيكية لبلعتناء 
العالـ ك لقد كانت الجزائر سباقة في االنضماـ إلى ىذه الييئات كالمنظمات كما صادقت 

 كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ تسميط الضكء عمى ىذه 3عمى اتفاقيات متعددة بيذا الصدد 
براز دكرىا في المجاؿ الغابي كتأثير ذلؾ عمى الغابات  المنظمات العالمية كالجيكية كا 

بالجزائر عمى الخصكص فنعرض في البحث األكؿ المنظمات الناشطة  في الميداف ذات 
البعد العالمي كعبلقة الجزائر بيا كنتناكؿ المنظمات كالييئات اإلقميمية الناشطة في المجاؿ 

 .الغابي كدكر الجزائر ضمنيا كمبحث ثاني 
 

                                                 
حرص المجتمع الدكلي ك منذ أكؿ مؤتمر دكلي لمبيئة عمى أف يتناكؿ قضايا البيئة في بعدىا اإلنساني فشدد  في -  1

ديباجة إعبلف المؤتمر عمى ضركرة اعتبار اإلنساف أغمى مخمكؽ في الككف ، قارف بيف ىذا ك بيف ما نص عميو القرآف في 
و ل   كرم ا   ي  د  و حم  اهم في البر و البحر و ر   اهم من الطيبات وف   اهم  "  قرنا قاؿ اهلل تعالى 14سكرة اإلسراء منذ 

 ، كما أكد عمى أف لئلنساف حقا أساسيا في الحرية ك المساكاة ك أف تكفر لو ظركؼ حياة الئقة ع   كثير ممن     ا تف ي 
 .في بيئة تتيح لو العيش بكرامة ك رفاىية 

2  -Alexandre – Charles , droit international de l’environnement , pedone paris 1989 , p 15 . 
 لسنة 7 ج رقـ 21/01/1995 مؤرخ في 95/03 بمكجب األمر رقـ 1992انضمت الجزائر إلى اتفاقية ريكديجانيرك -  3

 73/38 بمكجب األمر 1972 ، كما انضمت إلى اتفاقية باريس لحماية التراث العالمي الثقافي ك الطبيعي لسنة 1995
  . 1973 لسنة 69ج ر رقـ 1973 جكيمية 25مؤرخ في 
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 التعاكف الجزائرم مع المنظمات الدكلية في إطار النشاط الغابي  : المبحث األكؿ
   

 لعب المجتمع الدكلي عبر المنظمات ك األجيزة الدكلية دكرا أساسيا في إرساء مبادئ 
المحافظة عمى الغابات ك تحسيس الدكؿ بضركرة التعاكف ك التضامف لكقاية الغابات 

 بمختمؼ أنكاعيا مف التمكث ك االستغبلؿ المفرط ك حمايتيا مف الحرائؽ ك كافة أشكاؿ التمؼ 
   فعمى المستكل الدكلي ىناؾ مجمكعة مف المنظمات ك األجيزة الدكلية التي تعنى 

شخص معنكم مف أشخاص : ك عيرفت المنظمة الدكلية بأنيا. بقضايا الغابة ك إشكاالتيا
القانكف العاـ تنشأ مف اتحاد إرادات مجمكعة مف الدكؿ الرعاية لمصالح مشتركة دائمة بينيا 

ك تقسـ المنظمات  1كتتمتع بإرادة ذاتية في المجاؿ الدكلي ك في مكاجية الدكؿ األعضاء 
 ، فاألمـ المتحدة مثبل 2بحسب نطاؽ العضكية إلى منظمات عالمية ك منظمات إقميمية 

تعتبر منظمة عالمية فالعضكية فييا عالمية بينما جامعة الدكؿ العربية أك منظمة الكحدة 
اإلفريقية تعد منظمات دكلية إقميمية كما تكجد منظمات عالمية غير حككمية ك ىي منظمات 

غير خاضعة لؤلمـ المتحدة ك تبعا - ذات نشاط دكلي غير خاضعة إلشراؼ النظاـ الدكلي 
لذلؾ يمكف تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف يتناكؿ المطمب األكؿ دكر المنظمات العالمية 
الحككمية في المجاؿ الغابي ك مكقع الجزائر مف ذلؾ ك في المطمب الثاني نعرض دكر 

. المنظمات العالمية غير الحككمية في المجاؿ الغابي ك عبلقة الجزائر بيا 

                                                 
  35 ، ص1994مفيد محمد شياب ، المنظمات الدكلية ، دار النيضة العربية لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، القاىرة ، -  1

 ، 2000 سكريا ، –محمد عزيز شكرم ك ماجد الحمكم ، الكسيط في المنظمات الدكلية ، منشكرات جامعة دمشؽ -  2
  .62ص
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 دكر المنظمات العالمية الرسمية في المجاؿ الغابي ك عالقة الجزائر بيا: المطمب األكؿ 
يتكزع النشاط العالمي في إطار المنظمات المكمفة بالمجاؿ الغابي كحمايتو كالمحافظة 

  ك منظمة التغذية PUMEعميو أساسا عمى منظمة األمـ المتحدة ببرنامجيا المتعمؽ بالبيئة 
 اليكنسكك كالمنظمة UNESCO الفاك كمنظمة الثقافة كالفنكف ك العمـك FAOك الزراعة 

 .OCDE ك منظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية OMSالعالمية لمصحة 
كتمعب ىذه المنظمات دكرا ىاما في مجاؿ حماية البيئة عمكما كاالىتماـ بالمجاؿ 

الغابي خصكصا فيي اإلطار األنسب لتضافر الجيكد ألجؿ تحقيؽ الغايات السامية في ىذا 
المجاؿ لما تمتمكو مف اآلليات كاألجيزة التابعة ليا كالتي تمكنيا مف القياـ بيذه المياـ الشاقة 

التي تتطمب إمكانيات ك خبرات فنية رفيعة المستكل قد يككف مف الصعب عمى الدكؿ أف 
 .تكفرىا بمفردىا السيما الفقيرة منيا 

  فعمى الرغـ مف أف معظـ ىذه المنظمات لـ تكف تيدؼ عند إنشائيا إلى حماية 
البيئة كالغابات خصيصا فمكضكع حماية البيئة كاالعتناء بالغابات لـ تكف عمى صدر 

األكلكيات بالنسبة ليا ك يتجمى ذلؾ مف خبلؿ مكاثيقيا التي جاءت خالية مف اإلشارة إلى أية 
نصكص تعالج مكضكع لبيئة ك الغابات إال أنيا عندما أصبحت البيئة ك الغابات تعاني مف 

درجات متقدمة مف التمكث ك تصرخ  تحت كطأة االعتداءات الصارخة عمى أنظمتيا لـ 
 كتسمؾ ىذه 1.تتردد ىذه المنظمات في التصدم لمكضكع حماية البيئة كالحفاظ عمى غاباتيا 

المنظمات في سبيؿ القياـ بدكرىا في ىذا المجاؿ عدة طرؽ كأساليب قد تككف بكضع القكاعد 
القانكنية أك بإبراـ المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية كقد يككف بإنشاء اآلليات النشطة في ىذا 
المضمار كنحاكؿ التعرض لكؿ منظمة مبرريف دكرىا في المجاؿ الغابي كمدل استفادة 

 .الجزائر مف ذلؾ 
 

                                                 
إبراىيـ عبد ربو إبراىيـ ، دكر المنظمات الدكلية في مجاؿ حماية البيئة ، دكر الحؽ عمى إنشائيا ، مقاؿ مأخكذ مف -  1

 . مساء 12,45 الساعة 2014 مارس 19 يـك www.ansd.infoمكقع الشبكة العربية لمتنمية المستدامة 
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  PNUEبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  : الفرع األكؿ
 إصدار 1968   كاف مف أىـ النتائج األساسية لمؤتمر ستككيكلـ المنعقد في سنة 

 لمبيئة المعركؼ  PNUEإعبلف ستككيكلـ حكؿ البيئة ك إحداث برنامج األمـ المتحدة 
 ك بالفرنسية  UNEP  the united nations environnment programباالنجميزية اختصارا 

  .PNUE  le programme des nations unies pour l’environnementاختصارا 
   ك ىك جياز أممي مختص في مجاؿ المحافظة عمى البيئة أنشأ في ديسمبر عاـ 

 عضكا يمثمكف القارات 58 يضـ مجمسا مككف مف 27 رد 997 بمقتضى القرار رقـ 1972
الخمس يكمف دكره في متابعة قضايا البيئة عمى المستكل الدكلي ك رفع تقرير سنكم حكؿ 

 ك يمعب دكر الكسيط ك المنسؽ بيف 1البيئة في العالـ إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
الدكؿ في المجاؿ البيئي عمكما ك الغابي خصكصا ك مف أىـ إنجازاتو كضعو لعدة برامج 
لتطكير قانكف البيئة ك متابعة تأطير إنجازات الدكؿ في مجاؿ المحافظة عمى الغابات ك 

البيئة عمكما كما ساىـ بقكة في كضع معاىدة كاشنطف حكؿ التجارة الدكلية لمكائنات 
 ك معاىدة باؿ حكؿ 1973 مارس 3المتكحشة الميددة باالنقراض المكقع في (الحيكانات)

 كما 1989 مارس 22مراقبة نقؿ النفايات الخطيرة عبر حدكد الدكؿ المكقع عمييا بتاريخ 
عمؿ عمى عقد عدة مؤتمرات دكلية لمعالجة قضايا المياه ك حماية المكارد الغابية ك محاربة 

 كما أشرؼ عمى مشركع 1977التصحر حيث عقد مؤتمر األمـ المتحدة حكؿ التصحر سنة 
الجرد العاـ لثركة الغابية االستكائية الدكلية ك قاـ بكضع أساليب تصنيؼ اقتصادية لمراقبة 

 ك ىك 1991 الميحدث سنة FEMالغطاء النباتي ك يشارؾ في إدارة الصندكؽ العالمي لمبيئة 
 ك استفادت الجزائر مف ىذا الصندكؽ سنة 2مشركع ييمكؿ المشاريع البيئة اليامة في العالـ 

بكالية الطارؼ في إطار النيكض بالمناطؽ الرطبة   (طكنؽ) حيث مكؿ حظيرة القالة 1994
 مميكف 8,2 ، كما مكؿ نفس الصندكؽ بامبمغ 3 مميكف دكالر 9,2ك كاف مبمغ التمكيؿ حكالي 

دكالر مشركع المدينة الجديدة بكقزكؿ بكالية المدية تخص مختمؼ الجكانب االيككلكجية ككاف 
                                                 

  .10اليادم مقداد ، مرجع سابؽ ، ص -  1

  .12المرجع السابؽ ،ص -  2

 ، ص 1999يحي كناس ، اإلدارة البيئية في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانكف العاـ ، جامعة كىراف غير منشكر -  3
169.  
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 ككاف الصندكؽ العالمي 2010الغرض منو جعؿ ىذه المدينة مدينة بيئية بامتياز كذلؾ سنة 
 1.لمبيئة قد دعـ في كقت سابؽ الحظيرتيف الكطنيتيف األىقار ك الطاسيمي

جمعيات تنشط في المجاؿ  (06)  كما مكؿ الصندكؽ العالمي لمبيئة مشاريع ست
البيئي بالجزائر في إطار تشجيع المجتمع المدني الناشط في المجاؿ البيئي كتجسيد 

البلمركزية في ىذا الميداف ك كانت ىذه الجمعيات قد تفكقت بجدارة في مختمؼ مراحؿ 
االقتناء التي حيددت مف طرؼ الصندكؽ في إطار برنامج التمكيبلت المصغرة، كيتعمؽ 

األمر بجمعية الكككب األخضر باتنة، كجمعية التنمية الريفية المسيمة، كجمعية حماية      
كتحسف البيئة النعامة، كجمعية فينيسيا كىراف، كجمعية ايفاسف تكسار كرقمة، كجمعية البيئة 
بكمرداس، كيعد برنامج التمكيبلت المصغرة كالصندكؽ العالمي لمبيئة آلية تشرؼ عمى تنفيذ 
برنامج األمـ المتحدة لمتنمية لتقديـ دعـ تقني كمالي لممنظمات غير الحككمية    كلمجمعيات 
التي تيدؼ إلى إنجاز مشاريع تساىـ في حماية البيئة العالمية كتمكيف المجتمعات مف بيئة 

 كاالستفادة مف التجارب بيف مختمؼ المجتمعات 2سميمة كتحسيف ظركؼ معيشة السكاف
قامة عبلقات شراكة بيف مختمؼ الشبكات الناشطة بيئيا كتعزيز القدرات بيف المنظمات  كا 

غير الحككمية كالجمعيات كىياكؿ الدكلة ألجؿ ترقية التنمية المستدامة كاالستجابة لمتطمبات 
 .البيئة 

 
  FAO (الفاك)المنظمة الدكلية لمتغذية كالزراعة  : الفرع الثاني

   Food And Agriculture Organization   باالنجميزية 
 تيتـ بالقطاع 1945   أنشئت مف طرؼ األمـ المتحدة منظمة التغذية كالزراعة سنة 

الفبلحي كالزراعي كالبحث عف أفضؿ األساليب لتكفير المكارد الضركرية لتغذية اإلنساف 
كحماية المكارد الطبيعية بيدؼ ضماف األمف الغذائي كالعيش الكريـ لكافة سكاف األرض 

                                                 
 مميكف دكالر لجعؿ المدينة الجديدة 8,2 تحت عنكاف 21/12/2010مقاؿ منشكر في جريدة المساء العربي بتاريخ -  1

 . ممكف دكالر ك كاف المبمغ المقترح مف الصندكؽ عمى شكؿ ىبة 12بكقزكؿ مدينة بيئية ، ك قد ساىمت الجزائر بمبمغ 

 مكقع ككالة األنباء الجزائرية 29/09/2014 حسب خبر أكردتو ككالة األنباء الجزائرية بتاريخ 2012كاف ذلؾ سنة -  2
  .13,11 عمى الساعة  www.aps.dzعمى االنترنت
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كيدخؿ ضمف اختصاصيا تشجيع التعاكف الدكلي في ىذا المجاؿ ك مساعدة الدكؿ عمى 
تعزيز قدراتيا االنتاجية الزراعية ك عمى الخصكص الدكؿ النامية ك الفقيرة ك في ىذا اإلطار 
تؤكد المنظمة عمى خطكرة التدىكر البيئي ك استنزاؼ المكارد الطبيعية فيما أكبر األسباب 

التي تحكؿ دكف تحقيؽ األمف الغذائي ك قد بادرت بعقد عدة مؤتمرات عالمية ك إبراـ 
 أطمقت البرنامج 1984مجمكعة مف االتفاقيات الدكلية لتخفيؼ مف كطأة المجاعة ك في سنة 

الخاص باألمف الغذائي في خدمة البمداف الفقيرة ك أنشأت نظاـ الطكارئ لمكقاية مف اآلفات ك 
 انعقد المؤتمر العالمي 1996األمراض سكاء النباتية أك الحيكانية العابرة لمحدكد في سنة 

لمتغذية بركما فيما عرؼ بإعبلف ركما أيف أكد عمى التزاـ الدكلي بتقميص نسبة المجاعة إلى 
 1 .2015النصؼ في آفاؽ عاـ 

 ك تـ كضع اإلطار 2002  ك ىك اليدؼ نفسو الذم تبناه المؤتمر الثاني سنة 
اإلستراتيجي لتحقيؽ األىداؼ المرجكة ك القضاء عمى آفة الجكع ك يتمثؿ أىـ أىدافيا 

اإلستراتيجية في اإلدارة المستدامة لمغابات في العالـ لذلؾ أنشأت إدارة الغابات إلى جانب 
 ك تعمؿ عمى إيجاد تكازف بيف االعتبارات االجتماعية ك البيئية ك بيف 2لجنة الغابات 

احتياجات عالـ االقتصاد لمنتكجات الغابات ك تعتبر المنظمة نفسيا عبارة عف منتدل محايد 
لمحكار في مجاؿ المعمكمات بشأف الغابات ك منبرا لمسياسات ك مصدرا مكثكقا لممعمكمات 
في مجاؿ عمـك الغابات كما تقدـ المساعدات الفنية ك مشكرة الخبراء بغية إعانة البمداف في 
برامجيا الحرجية الغابية ك تجتمع بمبادرة مف الييئات الحككمية الميتمة بالغابات كالمنظمات 

الدكلية ك القطاع الخاص كمنظمات المجتمع المدني ألجؿ دراسة المسائؿ الكلية الجديدة 
بشأف الغابات كصياغة برامج عمؿ المنظمات في ىذا المجاؿ حيث تجتمع ست ىيئات 

حرجية غابية إقميمية لمعالجة المسائؿ اإلقميمية كتكجد بيا لجنة استشارية لمكرؽ ك المنتكجات 
الخشبية ك عمكما تشكؿ المنظمة مركزا عالميا لممعمكمات المتصمة بالغابات كالمكاد الحرجية 
ك تقديـ المساعدة في بناء قدرات البمداف بعد الدراسة ك الحمكؿ ك تقديـ بيانات الدكؿ الخاصة 

                                                 
 لذلؾ يجب أف يزيد إنتاج الغذاء 2050 مميار نسمة آفاؽ 9تتكقع منظمة الفاك أف يبمغ تعدد السكاف في العالـ حكالي -  1

! ا ز بالعربية أكجدكا خب fiat panis عبر العالـ ، شعار المنظمة بالبلتينية ℅ 60بحكالي 
 ىي أعمى ىيئة لمغابات في منظمة الفاك ك تعقد دكرتيا كؿ سنتيف بمقرىا بركما إيطاليا ك ستعقد COFOلجنة الغابات -  2

  .2016 جكيمية 22 إلى 2016 جكيمية 18الدكرة القادمة في 
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بغاباتيا كما تقدـ المنظمة المساعدة الفنية ك المشكرة لمبمداف في تطكير ك تحسيف برامجيا 
 بمدا مف التكجييات التي تقدميا 120الحرجية ك تخطيط ك تنفيذ البرامج ك قد استفاد حكالي 

 الماضية منيا الجزائر التي حسب ممثؿ المنظمة بيا 1 سنة20في المجاؿ الغابي خبلؿ 
حققت اليدؼ األكؿ مف أىداؼ األلفية لمنظمة الفاك كالمتعمؽ بالقضاء كمحاربة الجكع مشيرا 

 شيادة مف قبؿ المدير العاـ لممنظمة تفيد ذلؾ  2013أف الجزائر تسممت في جكاف 
 بالجزائر اجتماع لمنظمة الفاك لئلعداد النعقاد ىيئة 01/03/2015ك قد انعقد بتاريخ 

الشرؽ األدنى لمغابات ك المراعي التي تعقد كؿ سنتيف لبحث كيفية النيكض بقطاع الغابات 
ك المراعي ك تفعيؿ دكرىا في تحقيؽ األمف الغذائي ك الحفاظ عمى المكارد الطبيعية 

 2. مف التنكع البيكلكجي ℅ 80كاالستغبلؿ المستديـ لمكاد الغابات ككنيا تحكم 
كما قدمت الفاك لمجزائر مساعدات ىامة في الجانب االستشارم التقني في ميداف 
اإلحصاء حيث أشرفت المنظمة عمى عممية إحصاء اإلمكانات المادية ك البشرية لقطاع 

 مميار دينار كما 1الفبلحة بما فييا الغابات أيف خصصت لو الدكلة غبلؼ مالي مقدر بػ 
تقدـ المنظمة مساعدات لمجزائر في إطار مكافحة الجراد ك التصحر مف خبلؿ خبرائيا 
كالبرامج المسطرة في ىذا الميداف مف طرؼ المنظمة ، كما تشرؼ الفاك عمى المؤتمر 

 ك الذم يتناكؿ دكريا استعراضا ذم طابع  le congrés forestier mondialالعالمي الغابي 
دكلي عف الغابات ك تقييـ مشكبلتيا قصد اتخاذ تدابير منسقة مف جانب الدكؿ األعضاء 
كالمنظمة لحؿ ىذه المشاكؿ كما تقيـ برنامج عمؿ المنظمة في المجاؿ الغابي ك تستعرض 
تنفيذ ىذه البرامج، كما تستقبؿ المنظمة خبلؿ ىذه المؤتمرات المشكرة مف األعضاء كالخبراء 

لممدير العاـ بشأف برامج عمؿ المنظمة مستقببل في المجاؿ الغابي، ك تنفيذ ىذه البرامج 
 بالعاصمة 1926 دكلة منيا الجزائر ك أنشئ ىذا المؤتمر سنة 138كيضـ المؤتمر 

 بركما ثـ انعقد المؤتمر الثاني 1926اإليطالية ركما أيف انعقد أكؿ مؤتمر غابي عالمي سنة 
 بيمسنكي بفنمندا ك المؤتمر 1949ست بالمجر ثـ المؤتمر الثالث سنة با في بكدا1936سنة 

                                                 
  .19/03/2016 بتاريخ www.fao.orgالمعمكمات مف مكقع منظمة الفاك عمى شبكة االنترنت -  1
 بالجزائر لئلذاعة الجزائرية عمى مكقعيا  FAOتصريحات نبيؿ عساؼ ممثؿ منظمة األمـ المتحدة لمتغذية ك الزراعة ، -  2

www.radioalgere.dz  22,31 عمى الساعة 19/03/2014 في.  
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 بساتؿ الكاليات 1960 بنيكدليي اليند ك المؤتمر الخامس انعقد سنة 1954الرابع سنة 
 بمدريد إسبانيا ثـ المؤتمر السابع سنة 1966المتحدة األمريكية ثـ جاء المؤتمر السادس سنة 

 بجاكرتا أندكنيسا 1978 ببيكنس آيرس األرجنتيف فالمؤتمر الثامف المنعقد سنة 1972
 بباريس  1991 بمكسيكك المكسيؾ ، المؤتمر العاشر سنة 1985فالمؤتمر التاسع سنة 

 بأنطاكيا تركيا ثـ المؤتمر الثاني عشر سنة 1997ثـ المؤتمر الحادم عشر سنة  (فرنسا)
 ثـ 2009 بكيبؾ كندا ثـ المؤتمر الثالث عشر ببيكنس أيرس األرجنتيف لثاني مرة سنة 2003

 بدرباف جنكب إفريقيا أكؿ مؤتمر عالمي 2015آخر مؤتمر كىك المؤتمر الرابع عشر سنة 
لغابات ينعقد في إفريقيا ك كاف كؿ مؤتمر يتبنى شعار معيف يصب في مصمحة الغابات 
كالتنمية فكاف شعار آخر مؤتمر بجنكب إفريقيا بعنكاف الغابات ك الشعكب االستثمار في 

ك تبنى . مستقبؿ مستداـ، ك كاف شعار المؤتمر الثاني عشر بكندا الغابات مصدر لمحياة
 تحت شعار الغابة ثركة المستقبؿ، مع اإلشارة أف الجزائر لـ 1991مؤتمر باريس سنة 

 فقد 1960تحضر المؤتمرات األكلى ألنيا كانت تحت االستعمار الفرنسي ، أما بعد سنة 
 .حضرت معظـ المؤتمرات 

 
  UNESCOالمنظمة الدكلية لمثقافة ك الفنكف ك العمـك : الفرع الثالث 

 بعد نياية الحرب العالمية الثانية ك كاف 1945   ىي منظمة دكلية تأسست عاـ 
اليدؼ مف إنشائيا بناء ثقافة سبلـ بيف الشعكب ك تحقيؽ التضامف الفكرم ك المعنكم بيف 

 . دكلة منيا الجزائر يقع مقرىا بالعاصمة الفرنسية باريس 193األمـ تتألؼ حاليا مف 
 مكتبا ميدانيا عبر كؿ العالـ تنظـ الجزائر تحت 50  ك تحكم يكنيسكك أزيد مف 

إشراؼ مكتب الرباط بالمغرب الذم يضـ الجزائر ك مكريتانيا ك تكنس ك المغرب ، ك تدار 
مف قبؿ ىيئتيف رئيستيف ىما المؤتمر العاـ ك يضـ كؿ الدكؿ األعضاء ك المجمس التنفيذم 

 دكلة  تجتمع ىذاف الييئتاف بشكؿ منتظـ فالمؤتمر العاـ يمثؿ الدكؿ عمى 58ك يضـ 
المستكل الكزارم ك تعقد دكراتو مرة كؿ عاماف يحدد خطكط سياسة المنظمة ك نيجيا العاـ 

مف خبلؿ برامجيا ك ينتخب المؤتمر العاـ أعضاء المجمس التنفيذم كما ينتخب المدير العاـ 
لميكنسكك كؿ أربع سنكات أما المجمس التنفيذم فتككؿ لو ميمة تحضير أعماؿ المؤتمر العاـ 
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كما يسير عمى تنفيذ قرارات المنظمة ك االتفاقيات المبرمة بيف المنظمة كباقي منظمات 
األمـ المتحدة ك الككاالت الدكلية كالحككمية كىك يجتمع كؿ ستة أشير لمتابعة تنفيذ مقررات 

المؤتمر العاـ ك ينبثؽ عف المؤتمر العاـ عدة لجاف كمكاتب منيا مكتب التربية الدكلية 
كالمجمس الدكلي الحككمي لبرنامج المعمكمات لمجميع كمجمس التنسيؽ الدكلي لمبرنامج 

الييدركلكجي المجمس الدكلي الحككمي لبرنامج إدارة التحكالت االجتماعية مجمس إدارة معيد 
اليكنسكك لئلحصاء البرنامج الدكلي الحككمي لبرنامج الدكلي لتنمية االتصاؿ مجمس التنسيؽ 

الدكلي لبرنامج اإلنساف ك المحيط الحيكم الذم يحكم الدائرة المتخصصة في التربية 
 programme de فبرنامج اإلنساف ك المحيط  l’education environnementaleالبيئية

l’homme et son biosphere  كىك برنامج تساىـ مف خبللو المنظمة في تييئة الغابات في 
إفريقيا خاصة لتخمؼ ك فقر دكليا فتدعـ النشاطات الكطنية المتعمقة بالغابات ك تنسؽ 

الجيكد فيما بيف الدكؿ ك تقـك بإعداد األبحاث حكؿ الغابات عف طريؽ خبرائيا كما تكٌكف 
  .1المستخدميف ك اإلطارات العممية المتخصصة في عمـك الغابات ك البيئة عمكما

كقد عمدت اليكنسكك في ىذا المجاؿ إلى إنشاء الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية 
FIDA حيث مكؿ ىذا الصندكؽ  المشاريع ك البرامج الزراعية   1976 بمكجب اتفاقية سنة 

كالتغذية ك منيا الغابات كأنشئ ىذا الصندكؽ بالتعاكف مع منظمة الفاك ك دكره تقديـ 
المساعدات لمدكؿ النامية كالسائر في طريؽ النمك ك كذلؾ الدكؿ الفقيرة ك يتخصص 

األزمات الغذائية ، ظاىرة التصحر ، مكافحة التعرية : الصندكؽ خاصة في المياديف التالية 
 2 كاحة في الصحراء الجزائرية80كاالنجراؼ كقد بادرت اليكنسكك بمشركع إعادة تييئة حكالي 

كما تـ تصنيؼ الحظيرة الكطنية بمزمة بباتنة مف طرؼ مجمس التنسيؽ الدكلي لبرنامج 
اليكنسكك اإلنساف ك المحيط الحيكم ، كمحمية عالمية ضمف المحيط الحيكم حيث صنفت 

                                                 
 15.11 س 11/02/2014  تاريخ التصفح  www.unesco.orgمكقع اليكنسكك عمى االنترنت -  1

 الساعة  www.essalamonline.com عمى مكقعيا االلكتركني 04/12/2011خبر أكردتو يكمية السبلـ اليـك بتاريخ -  2
7,10.  



                                      حماية العقار  الغابي الجزائري في إطار التعاون الدولي :الثانيالفصل 

 

333 

 2015 مكقعا جديدا أضيؼ لمشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيكم ك ذلؾ سنة 20ضمف 
 . بمد مف بينيا الجزائر 120 مكقعا مكزعا عبر 651 التي تضـ حاليا 1

 
دكر المنظمات العالمية غير الحككمية في المجاؿ الغابي ك عالقة  : المطمب الثاني

 الجزائر بيا
   يتزايد االىتماـ بمكضكع البيئة عمكما ك الغابات بشكؿ تبعي ك تكممة لمجيكد 
الدكلية في ىذا المضمار برزت عدة ىيئات ك منظمات غير حككمية تنشط في المجاؿ 

البيئي عمى المستكل الدكلي ك عمميا لـ يتـ االعتراؼ بالمنظمات غير الحككمية دكليا إال في 
 الصادر عف 288 مف ميثاقيا ك قد عرفيا القرار رقـ 71عيد ىيئة األمـ المتحدة بالمادة 

أية منظمة لـ ينشئيا :"مجمس االقتصادم ك االجتماعي التابع لمنظمة األمـ المتحدة بأنيا 
ك يعد قانكف الجمعيات الفرنسي لسنة " اتفاؽ حككمي دكلي تعتبر منظمة غير حككمية 

 أكؿ إطار قانكني تعرض لمتعريؼ بالمنظمات غير الحككمية كما بادر المعيد الدكلي 1901
 بتعريؼ المنظمات غير الحككمية أنيا مجمكعة مف 1950الفرنسي لمقانكف الدكلي سنة 

األشخاص أك الجماعات تنشأ بحرية ك بمبادرة خاصة ك تمارس عمبل دكليا ذك فائدة عامة 
منظمات غير ) ك قد ثار جدؿ فقيي عميؽ حكؿ ىذه التسمية 2دكف أم رغبة في الكسب

فاقتيرح العديد مف التعريفات متبنية لمصطمحات مثؿ المنظمات عبر دكلية ال ربحية  (حككمية
كالشركات عبر الكطنية لكف تتميز عمييا بطابعيا المجاني ، لكف مصطمح غير حككمية ىك 
األكثر شيكعا عمى المستكل العالمي ألجؿ ذلؾ استخدـ األستاذ شعشكع قكيدر بعد مناقشتو 

المنظمات غير الحككمية ىي " لكؿ المصطمحات ك التعريفات المستخدمة التعريؼ التالي 
اتفاؽ مجمكعة أشخاص عمى كجو االستمرار خارج اإلطار الرسمي الحككمي ال يستيدؼ 

                                                 
 عمى المكاقع 13,29 الساعة 6/11/2015خبر أكردتو ككالة األنباء الجزائرية مكتب قسنطينة في -  1

www.Constantine .aps.dz   
 ، 1980 مكاقع بالجزائر ىي قمعة بني حماد صنفت في 7كفي إطار التصنيؼ لممكاقع األثرية الثقافية صنفت اليكنسكك 

 ، كاد ميزاب 1982 ، مكقع أثرية بالمدية في 1982 ، تيمقاد في 1982 الطاسيمي ناجر في 1982مكقع جميمة األثرم في 
  .1992 ، قصبة الجزائر العاصمة في 1982

2   - pierre marie dupuy et mario , les ONG et le droit internationale economica paris , 1986 , p 231 . 

( ONG : organisation non gouvernementales )  
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الربح أك الكصكؿ إلى السمطة ك إنما تحقيؽ مصمحة إنسانية أك أىداؼ عامة بالكسائؿ 
 كالمنظمات غير الحككمية الناشطة في المجاؿ البيئي عمكما ك الغابي بشكؿ 1"السممية 

تبعي عديدة كمتنكعة منيا االتحاد الدكلي لممحافظة عمى الطبيعة كالصندكؽ الدكلي لمطبيعة 
: ك منظمة السبلـ األخضر، كنتعرض لكؿ منيا في الفركع التالية 

 
 2االتحاد الدكلي لممحافظة عمى الطبيعة  : الفرع األكؿ

   ىك منظمة بيئية دكلية غير حككمية سمي سابقا باتحاد الحماية العالمي تأسس في 
 الفرنسية بمكجب  fontaine bleue بمدينة فكنتاف بمك 1948الخامس مف شير أكتكبر عاـ 

 منظمة 107 ك  unescoاتفاقية دكلية كقعت مف طرؼ المنظمة العالمية لمثقافة ك العمـك 
 منظمات دكلية غير حككمية كىك المنظمة البيئية األكلى في 6كطنية غير حككمية ك حكالي 

العالـ ك أكبر ىيئة عالمية مف حيث معمكمات البيئة يقع مقرىا حاليا بجنيؼ بسكيسرا تضـ 
كحكالي   منظمة غير حككمية 1000 حككمة مشاركة ك 200في الكقت الحالي أزيد مف 

 خبير في المجاؿ البيئي ك منو المجاؿ الغابي 1100 بمد مدعـ بػ 160 متطكع عبر 10000
تركز جيكده في البحث العممي المتعمؽ بالبيئة ك تكحيد الجيكد لمكافحة التغيرات السمبية ت

التي تطرأ عمى النظـ البيئية فيي عبارة عف محفؿ عالمي محايد لمحككمات ك المنظمات 
 مكتب 45غير الحككمية ك العمماء كرجاؿ األعماؿ كالمجتمعات المحمية يتكزع عالميا عبر 

تنتخب إدارتو مف طرؼ المنظمات . أنشأ آالؼ المشركعات الميدانية البيئية عبر العالـ
األعضاء كؿ أربع سنكات خبلؿ المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة تتمكؿ مف خبلؿ الحككمات 

ك الككاالت كالمؤسسات كالمنظمات األعضاء كتتمتع بصفة مراقب رسمي في الجمعية 
 فيك مف المنظريف األساسييف المعتمد عمييـ في إعداد إستراتيجيات 3العامة لؤلمـ المتحدة

المنظمة في المجاؿ البيئي فيك بكاسطة القكة المتكافئة األكثر مف ألؼ كمئتي طرؼ حككمي 

                                                 
رسالة دكتكراه غير منشكر ، جامعة , شعشكع قكيدر ، دكر المنظمات غير الحككمية في تطكير القانكف الدكلي البيئي -  1

  .23 ، ص 2013/2014أبي بكر بمقايد تممساف ، 

2  -IUCN باالنجميزية international union for conservation of nature   
  .13شعشكع قكيدر ،مرجع سابؽ ، ص -  3
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ك غير حككمي تؤثر في االتفاقيات المبرمة ك السياسات ك القكانيف البيئية الدكلية ك لممنظمة 
دكر فعاؿ في الحفاظ عمى الغابات ك إدارة النظاـ اإليككلكجي ك المياه مف خبلؿ برامج 

  .2016 إلى 2012عممية تكضح ك يصادؽ عميو كؿ أربع سنكات ك تمتد الفترة الحالية مف 
   يقٌيـ االتحاد جميع المكاقع الطبيعية المرشحة لئلدراج في قائمة التراث العالمي كما 
يراقب المكاقع التراثية عبر العالـ المصنفة ك يساىـ في بناء القدرات ك التدريبات ذات الصمة 

 كما تصدر ما يسمى بالقائمة 1بالبيئة ك الغابات سكاء عمى المستكل العالمي أك اإلقميمي 
الحمراء ك ىي خريطة الكتركنية تفاعمية تحكم قائمة األنكاع اإلحيائية نبات حيكاف الميددة 
باالنقراض ك التي تمكف صناع القرار داخؿ الدكؿ في كافة أنحاء العالـ مف االستفادة مف 

ك تنشط . ىذه الخرائط العممية الدقيقة لمنيكض بالجانب البيئي عمكما ك الغابي بالتبعية 
الجزائر في ىذا اإلطار ضمف مركز البحر األبيض المتكسط لمتعاكف باالتحاد الدكلي لحماية 
الطبيعة ك برنامج شماؿ إفريقيا لبلتحاد الدكلي لحماية الطبيعة لمجاؿ البيئة ك التنمية تدخؿ 

 .االتحاد الدكلي لممحافظة عمى الطبيعة 
الذم صنفو  (الجزائر)  في مجاؿ الحماية ك الحفاظ عمى فيد الطاسيمي باألىقار 

االتحاد ضمف مجمكعة مف المكاقع الميددة باالضمحبلؿ ك أرسؿ االتحاد عدة بعثات 
 1997 ثـ البعثة الثانية سنة 1996الستقصاء آثار ىذا الفيد فجاءت البعثة األكلى سنة 

 ك ىي بعثات عممية حكؿ الفيد 2000 ثـ الرابعة سنة 1999تمتيا البعثة الثالثة سنة 
الجزائرم ك قد عثرت ىذه البعثات عمى براز ك خدكش عمى النباتات ك بقايا فرك ك عظاـ ك 

 احتضنتو كالية 2007 ك قد تـ تنظيـ ممتقى دكلي شير أفريؿ سنة 2000كاف ذلؾ سنة 
تمنراست أشرفت عميو مديرية الغابات بالتعاكف مع منظمة مرصد فيد شماؿ إفريقيا ك ىي 
منظمة  بيئية فرنسية غير حككمية كاف مف تكصياتو ضركرة إعداد بنؾ معمكمات حكؿ ىذا 

 كالجزائر ال 2الحيكاف النادر ك تكفير الظركؼ المساعدة عمى تكاثره ك حمايتو مف االنقراض
تدخر جيد في الحصكؿ عمى خبرات ك دعـ ىذا االتحاد في المجاؿ الغابي ك حمايتيا لتكفره 

 .عمى خبرات عالية ك كفاءات ممتازة في الميداف 
                                                 

 س 28/03/2013تاريخ التصفح  . www.incn.orgمف مكقع االتحاد الدكلي لممحافظة عمى الطبيعة عبر االنترنت -  1
21.05 

  .6.23 الساعة 20/04/2013خبر أكردتو جريدة العرب اليـك الكتركنية ، بتاريخ - 2
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   WWFالصندكؽ الدكلي لمطبيعة  : الفرع الثاني
   world wide fund for nature   باالنجميزية 

   الصندكؽ الدكلي لمطبيعة سابقا كاف يدعى الصندكؽ العالمي لمحياة البرية ىك 
 مكانة رائدة ضمف أكبر المنظمات العالمية المستقمة في كأمنظمة بيئية دكلية غير حككمية يتب

 مبلييف شخص ك يعمؿ مف 5الميداف البيئي عمكما ك الغابي تبعيا يحظى بدعـ ما يزيد عف 
 بمدينة زيكرخ السكيدية حكؿ 1961 دكلة أنشأ في سنة 100خبلؿ شبكة فعالة في أكثر مف 

 إلى العاصمة جنيؼ شعاره ك رمزه المعركؼ بو صكرة حيكاف الباندا الكبير 1979مقره سنة 
الميدد باالنقراض داللة عمى أف ىدؼ الصندكؽ الحفاظ عمى الطبيعة بما فييا الحيكاف 

 سنكات كما يتكفر عمى فرؽ تنفيذية عبر 3 يديره مجمس إدارة ينتخب أعضاؤه كؿ 1كالنبات 
كؿ دكؿ العالـ ك فريؽ مف العمماء ك الخبراء ذكك الكفاءة العالية في ميداف حماية الطبيعة  

 خبر عمى مكقعو االلكتركني أف wwfكقد أكرد مكقع الصندكؽ الدكلي لمطبيعة 
الصندكؽ أطمؽ مشركع نمكذجي في الجزائر لحماية ك تدعيـ التنكع البيكلكجي بحظيرة تازا 

بجيجؿ كما مٌكنت قطاع الغابات بالجزائر ك مكظفيو مف تككيف عالي في عمـ الغابات 
أشرؼ  Sylvicultureكطرؽ حمايتيا كالمحافظة عمييا ضمف ما يسمى برنامج سيمفي كيمتير 

 كما تعتـز الجزائر االستفادة كالتنسيؽ مع الصندكؽ في مجاؿ 2عميو خبراء تابعكف لمصندكؽ 
مثؿ الطاقات الشمسية ك طاقة الرياح  (الطاقات الصديقة لمبيئة)الطاقات المتجددة كالتطبيقية 

 .
 

                                                 
ييدؼ الصندكؽ لحماية الحيكانات الميددة باالنقراض ك يتبنى في سبيؿ ذلؾ حماية مكاقع حياة ىذه الحيكانات ك -  1

 .بالتالي يدخؿ ضمف أىدافو حماية الغابات ك المحافظة عمييا ككنيا المكطف الطبيعي لمحيكانات المتكحشة 

  بعنكاف                                                                                        www.panda.orgخبر أكرده مكقع -  2

La biodiversité marine sera bientôt protège au parc national de taza en Algérie développement     
plan, de gestion pour le parc national taza   du 12.59 الساعة 03/04/2016        بتاريخ       
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 منظمة السالـ األخضر : الفرع الثالث 
   منظمة السبلـ األخضر منظمة بيئية دكلية غير حككمية تتمتع بمركز استشارم 

 تعرؼ 1971لدل األمـ المتحدة خاص لدل المجمس االقتصادم ك االجتماعي أنشئت سنة 
 يقع مقرىا بمدينة أمسترداـ عاصمة ىكلندا تممؾ فركع في greenpeace كذلؾ باسـ غرينبيس

 مميكف فرد داعـ ليا عمى مستكل العالـ يتمتع مقرىا الرئيسي 2.9 دكلة تعتمد عمى 41
بالحصانات ك االمتيازات المنصكص عمييا في االتفاقات الدكلية ، تيتـ بمكضكع البيئة مف 
خبلؿ الحفاظ عمى طبيعة العبلقة بيف اإلنساف ك بيئتو بمحاربة جميع المخاطر التي تيدد 
الحياة البشرية أك الحيكانية أك النباتية ك ىي تركز في حمبلتيا البيئية عمى قضايا ذات 

أىمية كبعد عالمي كظاىرة االحتباس الحرارم ك حماية الغابات ك الصيد الجائر كمناىضة 
جميع النشاطات النككية غير السميمة ك تستخدـ عدة طرؽ لتحقيؽ أىدافيا منيا التحرؾ 

المباشر لمنطقة الخطر ك جمع مؤيديف حكؿ المكضكع ك تعمؿ بالتنسيؽ مع الجامعات ك 
المعاىد العممية إليجاد حمكؿ متعمقة بمشاكؿ البيئة ، ك قد أصدرت بخصكص الجزائر سنة 

 بياف بشأف استغبلؿ الغاز  الصخرم حيث أكدت في بيانيا أنيا ترفض  كتعارض 2015
طرؽ التكسير الييدركليكية ككف ىذا األخير يمحؽ بالبيئة ضررا كبيرا فالغاز الدافئ حسب 
المنظمة المنبعث مف الغاز الصخرم قد يككف أخطر بكثير مف تمؾ الغازات المنبعثة مف 

 ك لككف المنظمة تضطمع بميمة حماية 1الغاز التقميدم ك قد تككف حتى أسكأ مف الفحـ 
كحفظ الطبيعة بما فييا الغابات عف طريؽ بحكث كدراسات تعدىا بالمشاركة مع كبريات 
الجامعات العالمية ك مراكز البحث يعدىا أكفأ الخبراء ك المختصيف فحاجة الجزائر إلى 

التعاكف مع ىذه المنظمة كبيرة لمنيكض بغاباتنا كتطكيرىا كتثمينيا في اتجاه يخدـ االقتصاد 
 10كالبيئة في نفس الكقت ، مع العمـ أف منظمة السبلـ األخضر صنفت الجزائر ضمف 

 .دكؿ األجمؿ في العالـ مف حيث تنكع بيئتيا 
 
 

                                                 
 س www.elwatan .com 1.37 عمى مكقعيا االلكتركني 19/03/2015خبر أكردتو جريدة الكطف الجزائرية بتاريخ -  1
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تعاكف الجزائر مع المنظمات ك الييئات اإلقميمية النشطة في : م المبحث الثاف
 المجاؿ الغابي

   المنظمات ك الييئات اإلقميمية ىي ىيئات دكلية تتسـ بالدكاـ ك االستقبللية تنشأ 
بمكجب اتفاؽ مجمكعة مف الدكؿ تجمعيـ رابطة معينة بيدؼ تحقيؽ مصالح مشتركة بينيـ 
 1ك تقتصر العضكية فييا عمى مجمكعة مف الدكؿ إما لرابط جغرافي أك سياسي أكاقتصادم

 عمى شرعية 54 ، 53 ، 52ك قد نص ميثاؽ األمـ المتحدة في فصمو الثامف بمكجب المكاد 
المنظمات اإلقميمية مداـ إنشاؤىا ال يتعارض مع ميثاؽ األمـ المتحدة ك ما دامت أىدافيا 

مقيدة بأىداؼ األمـ المتحدة ك اختمؼ الفقياء في مدلكؿ مصطمح اإلقميمية فمنيـ مف جعمو 
شرطا الزما ال يجكز إطبلؽ لفظ منظمة إقميمية إال إذا كاف أعضاؤىا متجاكركف جغرافيا كىـ 

أصحاب المفيـك الضيؽ لئلقميمية ك منيـ مف كسع مف مفيـك اإلقميمية كعدـ اشتراط 
 2.التجاكز الجغرافي بؿ يكفي عندىـ كجكد تقارب سياسي أك إيديكلكجي أك إرادة مشتركة 

كتتنكع المنظمات اإلقميمية التي تنتمي إلييا الجزائر في مجاؿ الحماية ك الحفاظ عمى 
الغابات إلى منظمات إقميمية دكلية مثؿ منظمة الكحدة اإلفريقية ك جامعة الدكؿ العربية 

كمنظمات إقميمية غير حككمية مثؿ شبكة المنظمات اإلفريقية لمبيئة ك االتحاد العربي لحماية 
ك نحاكؿ في ىذا المبحث التعرض . البيئة ك المنظمة العربية لمتنمية الزراعية كغيرىا

لممنظمات اإلقميمية الرسمية كمطمب أكؿ ك نتعرض لممنظمات اإلقميمية غير الحككمية 
 .كمطمب ثاني 

                                                 
  .4 ، ص1999أحمد أبك الكفا ، جامعة الدكؿ العربية كمنظمة دكلية إقميمية ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، سنة -  1

 ، 1992معمر بكزنادة ، المنظمات اإلقميمية ك نظاـ األمف الجماعي ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، -  2
 .33ص
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المنظمات الدكلية ذات االختصاص اإلقميمي الميتمة بالمجاؿ الغابي  : المطمب األكؿ
 ك عالقة الجزائر بيا

   تتعد المنظمات الدكلية ذات االختصاص اإلقميمي التي تنتمي ليا الجزائر ك التي 
تعنى بمكضكع البيئة عمكما ك الغابات بشكؿ تبغي فنجد جامعة الدكؿ العربية ك منظمة 

االتحاد اإلفريقي ك الكحدة المغاربية ك الفضاء المتكسطي ك نحاكؿ في ىذا المطمب تسميط 
الضكء عمى بعض ىذه المنظمات اإلقميمية ك دكرىا في المجاؿ الغابي ك عبلقة الجزائر 

 .بذلؾ 
 

 جامعة الدكؿ العربية : الفرع األكؿ 
   جامعة الدكؿ العربية منظمة إقميمية تجمع كؿ الدكؿ العربية الكاقعة في آسيا 

فريقيا ك كاف لمعامؿ الجغرافي دكر فعاؿ في إنشائيا إذ تتمركز معظـ أعضاء الجامعة في  كا 
منطقة جغرافية متصمة ببعضيا ك متقاربة كما كانت عكامؿ المغة ك التاريخ ك الديف ك الثقافة 

 الذم يبدأ بركتكككؿ اإلسكندرية 1ك الحضارة الكاحدة قكاسـ مشتركة دعمت قياـ ىذا الكياف
 كحضرتو الدكؿ 1944 أكتكبر 7 سبتمبر إلى 25 جمسات مف 8بمصر ك الذم داـ خبلؿ 

العربية المستقمة آنذاؾ ك ىي مصر ك العراؽ ك لبناف ك شرؽ األردف كاليمف ك السعكدية 
كفمسطيف لبحث األسس التي تقـك عمييا الكحدة العربية المنشكدة ك قد ساد المؤتمر ثبلث 
تصكرات أساسية يرل التصكر األكؿ ضركرة تحقيؽ كحدة عربية فكرية بقياـ دكلة عربية 

مكحدة بسمطة مركزية كاحدة ك تبنى الطرح الثاني تصكر يرل فيو كجكب إقامة دكلة مكحدة 
بيف العرب بشكؿ اتحادم ليا برلماف اتحادم كاعتنؽ التصكر الثالث إقامة تنظيـ سياسي 

رساء التعاكف بينيا ك يـك   1944 أكتكبر 7يعيد لو عممية تنسيؽ سياسات الدكؿ العربية كا 
كقعت كفكد الدكؿ السبعة التي حضرت المؤتمر برتكككؿ اإلسكندرية الذم يعمف قياـ جامعة 

 إلى 1979 مقرىا يقع في القاىرة عاصمة مصر نيقؿ إلى تكنس بيف سنة 2الدكؿ العربية 
 ك المقر الرئيسي 1990 بعد خبلؼ عربي مصرم ثـ عاد إلى مصر ك منذ سنة 1990

                                                 
  .368 ، ص 2001 ، دار قنديؿ ، األردف ، 1عبد اهلل عمي عبك ، المنظمات الدكلية ، ط-  1

  .115 ، ص 2004ىاني خير أبك عصيب ، أطمس تاريخ العالـ القديـ ك المعاصر ، المكتبة الجامعية ، األردف ، -  2
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انضمت الجزائر ليا .  دكلة ك ىي كؿ الدكؿ العربية 22حاليا يتككف أعضاؤىا مف .بالقاىرة 
مف أىداؼ الجامعة العربية إقامة التعاكف اإلدارم بيف الدكؿ .  بعد استقبلليا1962سنة 

األعضاء ك تثبيت العبلقات الكثيقة ك الركابط بيف األعضاء عمى أساس احتراـ استقبلؿ تمؾ 
الدكؿ ك سيادتيا ك تكحيد جيكدىا بما فيو خير ك رفاىية كؿ الشعكب العربية ك التعاكف مع 
الييئات الدكلية قصد كفالة السمـ كاألمف العالمييف ك تنظيـ العبلقات االقتصادية كاالجتماعية 
في المجاؿ البيئي عمكما ك الغابي بالتبعية تتعدد الجيكد العربية المبذكلة في سبيؿ الحفاظ 
عمى البيئة بعناصرىا غير القابمة لمتجزئة مياه تربة ىكاء ك نبات ك منيا الغابات فاليدؼ 
األسمى في ىذا المجاؿ ىك تحقيؽ بيئة نظيفة خالية مف الممكثات خدمة لتطكر ك نمك 

 .1اإلنساف فتصبح العبلقة بيف اإلنساف ك البيئة عبلقة تنمية ك عطاء
   ك تعمؿ الجامعة العربية عمى تنسيؽ الجيكد العربية في ىذا المجاؿ عف طريؽ 

دعميا لمجمس كزراء البيئة العرب المسؤكليف عف شؤكف البيئة ك لجانيا المتخصصة ك كذا 
لييئاتيا الفرعية فأغمب البمداف العربية تعرؼ مشاكؿ بيئية كبيرة نتيجة عامؿ االستعمار الذم 
تعرضت لو كؿ الدكؿ العربية ك ما نجـ عنو مف جيؿ ك تأخر حضارم ك عممي جعؿ الدكؿ 
العربية في مؤخرة الركب فالعالـ العربي كمو يعرؼ مشكمة تصحر أراضيو عدا لبناف إضافة 
إلى خطر التعرية ك االنجراؼ ألجؿ ذلؾ ييعد االىتماـ بالبيئة ك حماية الغابات تحديا كبيرا 
يجب عمى كؿ األقطار العربية كمنيا الجزائر أف تعمؿ عمى إيجاد حمكؿ ناجعة ك سياسات 
بيئية غابية مشتركة إذ الضرر كاحد ك المشكؿ مشترؾ ك ضركرة تنسيؽ الجيكد أمر ال مفر 

 .منو
 ك انطبلقا مف ذلؾ ك تنفيذ لما نص عميو ميثاؽ الجامعة تـ إنشاء منظمة عربية 

 11/03/1970 مؤرخ في 2635متخصصة في مجاالت التنمية الزراعية بمكجب القرار رقـ 
 كما يتميز بو السكداف مف 2ك اتخذت المنظمة مدينة الخرطـك عاصمة السكداف مقرا ليا

                                                 
 ، 2002 المشكمة ك الحؿ ، دار الكتاب الحديث القاىرة ، –إبراىيـ سميماف عيسى ، تمكث البيئة أىـ قضايا العصر -  1

  .63ص 

  AOAD   arab organization for agricultural devlopmentالمنظمة العربية لمتنمية الزراعية -  2
 يشرؼ عمى عدة معاىد 1980ىي منظمة عربية متخصصة  في المجاؿ الزراعي ، اكتمؿ انضماـ كؿ األعضاء بيا سنة 

= منيا المعيد العربي لمغابات ك الرعي مقره مدينة البلذقية سكريا يتخرج منو سنكيا عدد كبير مف الطمبة مف كؿ األقطار
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مكارد زراعية كبيرة ك طاقات مائية ىائمة ك غابات شاسعة ك يمكف أف يككف ىذا البمد بكؿ 
خ تجاربو الناجحة سىذه المكاصفات قاطرة لمجيكد العربية في المجاؿ الزراعي ك الغابي تستف

ك قد جعمت المنظمة مف أكلكياتيا العمؿ عمى زيادة اإلنتاج . عمى باقي األقطار العربية
الزراعي ك الغابي ك تحسيف معدالتو ك تشجيع االستثمار في التنمية الزراعية ك تكثيؼ 

الغابات ك أطمقت المنظمة مشركع في ىذا اإلطار ييدؼ إلى زيادة قدرة الدكؿ المعنية في 
االعتماد عمى الذات لتكفير احتياجاتيا مف السمع الغذائية الرئيسية كالحبكب كالسكر كالزيات 
قصد تحقيؽ االستقرار الغذائي بالنسبة ليذه المكاد ك تخفيؼ فاتكرة االستيراد كتكفير مبالغ 

لتعزيز االستثمار كالنيكض بالغابات الكطنية ، كرفع قدراتيا اإلنتاجية كتعزيز دكرىا 
 دكؿ عربية ىي تكنس الجزائر السعكدية السكداف 9اإليككلكجي البيئي كقد شمؿ المشركع 

اآلجؿ العاجمة مف . سكريا ك العراؽ مصر المغرب ك اليمف ك قسـ زمنيا إلى ثبلث مراحؿ
،ك الثالثة طكيمة األمد ذات 2020 كالثانية متكسطة تنمكية حتى عاـ 2015 إلى 2010

ك في إطار التعاكف المتبادؿ بيف الجزائر ك المنظمة  . 2030طبيعة إستراتيجية حتى عاـ 
العربية لمتنمية الزراعية تستفيد الجزائر سنكيا مف آالؼ الشجيرات ذات النكع الجيد خاصة 

 ىكتار بأشجار الزيتكف 1500شجيرات الزيتكف حيث أشرفت المنظمة عمى غرس حكالي 
 في مدينة معسكر نظرا لتمتعيا بمؤىبلت طبيعية 2010كالتي دخمت مرحمة اإلنتاج سنة 

 .ىامة في المجاؿ 
 ىكتار أخرل 2500   كما قامت المنظمة بالتعاكف مع كزارة الفبلحة عندنا بغرس 

1مف أشجار الزيتكف بإشراؼ ميداني مف المؤسسة الكطنية لميندسة الريفية
 .بنفس المدينة  

   ك تعد الجزائر عنصرا فعاال في المجاؿ البيئي العربي ك تتابع عبر أجيزتيا سكاء 
كزارة البيئة أك الكزارة المكمفة بالشؤكف المغاربية ك اإلفريقيا ك جامعة الدكؿ العربية أعماؿ 
جامعة الدكؿ العربية بخصكص البيئة ك الغابات ك تكصيات الفرؽ ك المجاف الفنية التابعة 

                                                                                                                                                         

العربية ، مدة الدراسة سنتاف في مجاؿ الغابات ك البيئة ك المراعي ، ك لممنظمة مكاتب في عديد الدكؿ العربية منيا =
 .الجزائر 

  .14.01 الساعة 06/12/2015 بتاريخ  elmihwar .comخبر أكردتو جريدة المحكر عمى مكقعيا االلكتركني -  1
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ليا ك خاصة متابعة االتفاقيات الدكلية ك المجاف الميتـ بالمجاؿ الغابي ضمف الجامعة 
 :العربية ىي 

الفريؽ العربي المتخصص بمتابعة االتفاقيات الخاصة بالتصحر ك التنكع  -
 .البيكلكجي 

الفريؽ العربي المعني بمتابعة االتفاقيات الخاصة بالمكاد الكيمائية ك النفايات  -
 الخطرة 

الفريؽ العربي المعني بمتابعة اتفاقيات األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير  -
 .بركتكككؿ كيكتك ;المناخ 

الفريؽ المعني بشبكة المعمكمات البيئية ، ىيئة تحكيـ جائزة مجمس الكزراء  -
 .العرب المسؤكليف عف شؤكف البيئة 

لجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيؽ بيف األجيزة العربية المعنية بالككارث الطبيعية  -
 .كحاالت أخرل 

المجنة المشتركة لمبيئة ك التنمية في الكطف العربي ك يعد مجمس الكزراء العرب 
 ىك الييئة األكثر فاعمية في جامعة الدكؿ العربية إذ CAMREالمسؤكلكف عف شؤكف البيئة 

يعمؿ عمى تنسيؽ السياسات البيئية ك الغابية المشتركة فيما يتعمؽ بإدارة ك حفظ ك حماية 
البيئة ك الغابات في الدكؿ األعضاء ك قد تـ تعييف الجزائر منسؽ عمؿ مجمكعة الدكؿ 

العربية خبلؿ الدكر األخيرة التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر في العالـ ك كانت أغمب 
االقتراحات الكاردة في تقرير المجنة المكمفة بدراسة تطبيؽ االتفاقية األممية بادرت بيا الجزائر 

 1.باسـ المجمكعة اإلفريقية ك العربية 
 

                                                 
 مميار دكالر 12 حكالي 2010في إطار مكافحة التصحر ، رصدت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر نياية -  1

 مميار دكالر مما جعميا تحتؿ المرتبة األكلى عالميا في محاربة التصحر  إلى جانب البرازيؿ التي 2ساىمت الجزائر ب 
 مميار دكالر ك لئلشارة شاركت الجزائر في ىذا المؤتمر بصفتيا رئيسة مجمكعة الدكؿ اإلفريقية األطراؼ في 3رصدت 

  .36انظر مكسى بكدىاف ، مرجع سابؽ ، ص . االتفاقية مما جعؿ الدكؿ العربية تفكضيا لمحديث باسميا 



                                      حماية العقار  الغابي الجزائري في إطار التعاون الدولي :الثانيالفصل 

 

343 

 االتحاد اإلفريقي  : الفرع الثاني
   االتحاد اإلفريقي أك منظمة الكحدة اإلفريقية سابقا ىي ىيئة دكلية إقميمية تضـ 

 دكلة إفريقية تعمؿ عمى تعزيز الكحدة ك التضامف بيف الشعكب اإلفريقية ك تقكية 52حكالي 
الركابط الثقافية ك االقتصادية ك العسكرية ك االجتماعية ك العممية بينيا أىـ أسسيا مناىضة 
االستعمار ك جعؿ كامؿ القارة اإلفريقية حرة مف أم اضطياد أك ىيمنة استعمارية تأسست 

 عضكا 32 في أديس أبابا عاصمة إثيكبيا ك كاف عدد أعضائيا عند اإلنشاء 1963عاـ 
مؤسس ك لممنظمة ثبلث ىيئات إدارية ىي مجمس رؤساء الدكؿ ك الحككمات ك مجمس 

الكزراء ك األمانة العامة يرأسيا أميف عاـ يصكت الرؤساء أك ممثمييـ عمى السياسات التي 
يكصى بيا مجمس كزراء المنظمة الذم يعقد اجتماعاتو كؿ سنة بحضكر رؤساء الدكؿ 
األعضاء ك أمانتو العامة ىيئة دائمة مقرىا مدينة أديس أبابا ميمتيا التأكيد عمى تنفيذ 

 تـ 2001سياسات المنظمة كما تضـ ىيئات متخصصة ، ك في األكؿ مف شير مارس 
 دكلة عمى كثيقة االتحاد اإلفريقي التي 51اإلعبلف عف قياـ االتحاد اإلفريقي بعد أف كقعت 

تمخضت عف القمة اإلفريقية االستثنائية التي عقدت في مدينة سرت بميبيا بدعكة مف الرئيس 
 العمؿ رسميا باالتحاد اإلفريقي ك ىكذا 2001 مام 26الميبي آنذاؾ معمر القذافي ك بدأ في 

ك بعد قرابة أربعيف عاما عف تأسيس منظمة الكحدة اإلفريقية تبيف لرؤساء إفريقيا أف ىذا 
الجياز لـ يعد كعاء مناسبا لتحقيؽ الطمكحات األفريقية السيما في االستقرار ك التنمية 
كدشنكا ىذا االتحاد البديؿ المسمى االتحاد اإلفريقي الذم تأجؿ عمميا إلى آخر مؤتمر 

 في العاصمة الزامبية  لكزكا  2001 جكيمية 9لمنظمة الكحدة اإلفريقية التي بدأت عمميا في 
 ك ىك االسـ المختصر لمبادرة الشراكة الجديدة لمتنمية في إفريقيا  Nipadثـ جاء النيباد 

 بمبادرة مف الجزائر ك جنكب إفريقيا ك نيجيريا 2002تأسس النيباد في شير جكيمية عاـ 
ىك تنظيـ اقتصادم بحثا يبحث في إعداد البرامج ك تنفيذىا في المجاؿ االقتصادم  ك

  ك في ىذا السياؽ أطمؽ القادة 1 دكلة في انتظار تكسعتو 24كالزراعي كالطاقكم يضـ 
 أطمؽ عمييا تسمية الشراكة 2003األفارقة خطة شاممة لمتنمية اإلقميمية كاالجتماعية في عاـ 

                                                 
عصمكني خميفة ، التكامؿ بيف المنظمات اإلقميمية الفرعية اإلفريقية ك دكره في تحقيؽ الكحدة اإلفريقية رسالة دكتكراه ، -  1

  .156 ، ص 2015 / 2014غير منشكرة جامعة تممساف ، 
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الجديدة مف أجؿ تنمية إفريقيا ك يعكد النيباد ك برنامجو مف أحدث السياسات البيئية في 
 اتفاقيات تغير المناخ ك الذم تعد 2007إفريقيا كما اعتمد االتحاد اإلفريقي في قمة جانفي 

أكؿ كجية نظر مشتركة مف قبؿ رؤساء الدكؿ عمى قضية تغير المناخ كما دعا االتحاد 
الدكؿ األعضاء إلى التصديؽ عمى بركتكككؿ كيكتك كما عمؿ عمى تعزيز البحكث 

كخصكصا في مصادر الطاقة المتجددة ك الغايات ك الزراعة ك نقؿ التكنكلكجيا في ىذا 
 كافقت القمة العادية التحاد اإلفريقي عمى إنشاء مؤتمر رؤساء 2009المجاؿ ك في جكيمية 

ثيكبيا  الدكؿ ك الحككمات اإلفريقية بشأف تغير المناخ الذم يضـ كبل مف الجزائر ك الككنغك كا 
ك كينيا ك مكزنبيؽ ك نيجيريا ك أكغندا ك كافقت القمة عمى إعبلف الجزائر الذم اعتمد 

 ك خمصت القمة بانضماـ 2009كمنيج لمعمؿ المكحد لمدكؿ إفريقيا في قمة ككبنياجف 
االتحاد اإلفريقي إلى اتفاقية تغير المناخ ك برتكككؿ كيكتك كما أطمقت مفكضية االتحاد 

 :اإلفريقي العديد مف المبادرات ك البرامج البيئية التي تعنى بمكضكع الغابات منيا 
برنامج تسخير المناخ لتحقيؽ التنمية في إفريقيا ك الذم ييدؼ إلى التشجيع عمى بمكغ 

األىداؼ اإلنمائية لؤللفية ك تحقيؽ التنمية المستدامة الشاممة في إفريقيا ك تعزيز قدرات 
المؤسسات المعنية بتحسيف نكعية البيانات المناخية ك مراقبة المخاطر في القطاعات 

 .الحساسة مثؿ الزراعة ك المياه ك الغابات ك الصحة ك الطاقة 
برنامج رصد البيئة مف أجؿ التنمية المستدامة التابع لممفكضية اإلفريقية الذم بدأ 

 ك ىك ينتج خدمات إعبلمية تنفيذية عمى الصعيد اإلقميمي لدعـ     2007العمؿ فيو سنة 
 .ك تحسيف عممية صنع القرار في المجاؿ اإلدارة البيئية ك الغابات 

مبادرة الجدار األخضر لمصحراء الكبرل ك الساحؿ ك ىك أحد أىـ المشركعات 
الكبرل في إطار الشراكة بيف االتحاد األكركبي ك االتحاد اإلفريقي ك ييدؼ إلى التصدم 

لظاىرة التصحر مف خبلؿ غرس األشجار ك استصبلح األراضي الجافة بالصحراء الكبرل 
 .كالساحؿ 

كما أقرت الدكؿ اإلفريقية في ىذا المجاؿ عدة اتفاقيات تخدـ البيئة ك الغابات بشكؿ 
 بالجزائر 1968تبعي ،كىي االتفاؽ اإلفريقي لحفظ الطبيعة ك المكارد الطبيعية في سنة 

 في مدينة مابكتة ، بأـ زمبيؽ ك لـ تدخؿ حيز التنفيذ إذ لـ يصادؽ 2003كالتي عدلت عاـ 
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 15 دكلة ك يشترط حسب ميثاؽ االتحاد أف يصادؽ عمييا 12 سكل 2014عمييا حتى سنة 
 .دكلة حتى تككف نافذة 

اتفاقية التعاكف في حماية ك تنمية البيئة الساحمية غرب ك كسط إفريقيا المعركفة 
 اتفاقية حماية ك إدارة ك تنمية البيئية الساحمية ك البحرية 1981باتفاقية أبيدجاف في عاـ 

 معاىدة 1996 ك دخمت حيز التنفيذ سنة 1985اتفاقية نيركبي لسنة  )لمنطقة شرؽ إفريقيا 
 اتفاقية لكساكا في التعاكف 1991باماكك لحضر تكريد النفايات الخطرة إلى إفريقيا سنة 

 ، لكف عمى 1994لمحاربة التجارة غير المشركعة في النباتات ك الحيكانات البرية سنة 
صعيد النتائج يمكف تسجيؿ أف التعاكف اإلفريقي في المجاؿ الغابي ال يعد أف يككف قرارات 
تخرج بيا المؤتمرات دكف تطبيؽ ك ال نممس نتائج ذلؾ في الكاقع إذ استثنى مبادرتيف األكؿ 
تعمؿ عمى تعزيز التعاكف في المجاؿ الغابي بيف بمداف إفريقيا الكسطى حيث أسس المؤتمر 

المعني بالنظاـ اإليككلكجي لمغابات الرطبة في كسط إفريقيا ك يعرؼ أيضا باسـ عممية 
 كمحفؿ لمتشاكر ك تبادؿ المعمكمات ك تعزيز التعاكف بيف 1996برازافيؿ انطمؽ في مام 

الدكؿ األعضاء بشأف الغابات في إفريقيا الكسط ك البمداف األعضاء ىي بركندم إفريقيا 
الكسط الككنغك ركندا ساكتكمي برنشيبي الغابكف غينيا االستكائية ك الكاميركف ك يركز ىذا 

المؤتمر في دكرتو السنكية عمى اإلدارة السميمة ك المشتركة لمنظـ اإليككلكجية لمغابات الرطبة 
كناقش خطة عمؿ إستراتيجية لصيانة التنكع البيكلكجي في حكض الككنغك ك استخدامو 

 .المستداـ ك يخض ىذا المؤتمر برعاية االتحاد الدكلي لصكف الطبيعة 
 بمدا  14كالمبادرة الثانية ىي قياـ الجماعة اإلنمائية لمجنكب اإلفريقي الذم يضـ 

كتبنى فكرة التعاكف في مجؿ الغابات بيف البمداف األعضاء عف طريؽ برنامج عمؿ يسمى 
الحراجة كىك برنامج ييدؼ إلى تطكير ك تنفيذ المشركعات اإلقميمية يعتمد عمى ستة عنصر 
ىي التدريب ك التكعية في المجاؿ الغابي كالمعرفة المحسنة بقاعدة المكارد الحرجية  كبحكث 
الغابات ك إدارة المكارد الحرجية ك الصناعات الحرجية كاألسكاؽ ك التسكيؽ كحماية البيئة 

كضع بركتكككؿ بشأف . كتتبنى المجمكعة مبادرة تيدؼ إلى إنشاء بنؾ معمكمات عف الغابات
الغابات لمجماعة اإلنمائية لمجنكب اإلفريقي تقديـ الدعـ لبرنامج إقميمي عف التنكع البيكلكجي 
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 كيمكف في إطار 1تطكير مشركع إقميمي عف تأىيؿ ك تسكيؽ أشجار الفاكية المحمية 
التعاكف اإلفريقي أف تستعيف الجزائر بخبرات ك النتائج المتكصؿ ليا في المجاؿ الغابي لدل 

المبادرتيف ك تطبقيا عمى المجاؿ الغابي عندنا السيما ك المبادرتيف تستعيناف بالخبرات 
 .األكركبية 
 

  UMAاالتحاد المغاربي : الفرع الثالث 
   ظيرت فكرة االتحاد المغاربي قبؿ االستقبلؿ الجزائرم حيث انعقد أكؿ مؤتمر 

 بمدينة طنجة بالمغرب بحضكر ممثميف عف حزب 28/4/1958مبمكرا فكرة االتحاد في 
جبية التحرير الكطني ك حزب االستقبلؿ المغربي ك الحزب الدستكرم التكنسي ك بعد 

االستقبلؿ ظيرت عدة محاكالت تخدـ فكرة االتحاد مثؿ المجنة االستشارية لممغرب العربي 
 عممت عمى تنشيط الركابط االقتصادية بيف الدكؿ المعنية كما ظيرت محاكالت 1964سنة 

 ك معاىدة مستغانـ 1974لمكحدة بيف بعض األعضاء مثؿ ما حصؿ بيف تكنس ك ليبيا عاـ 
 1983بيف ليبيا ك الجزائر ك معاىدة اإلخاء ك الكفاؽ بيف الجزائر ك تكنس ك مكريتانيا عاـ 

 ك أصدر بياف 10/06/1988تـ اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالدة بالجزائر يـك 
زرالدة الذم أظير بجبلء رغبة الشعكب في إقامة اتحاد مغاربي ك تككنت عمى إثره لجنة 

 بإعبلف 17/02/1989ضبط كسائؿ تحقيؽ كحدة المغرب العربي ك الذم تجسد كحقيقة في 
قياـ اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش مف قبؿ خمس دكؿ ىي الجزائر المغرب تكنس ليبيا 

 2.ك مكريتانيا 
  ىدؼ االتحاد المغاربي إحداث اندماج حقيقي بيف شعكب المنطقة بفتح الحدكد بيف 
الدكؿ الخمسة ك تسييؿ التنقؿ بحرية سكاء لؤلفراد أك السمع ك التنسيؽ األمني ك تبني سياسة 

                                                 
كثيقة صادرة عف منظمة األغذية ك الزراعة العالمية الفاك بعنكاف حالة الغابات بإفريقيا عمى مكقعو تصفح يـك -  1

 .www.fao.org/foredtry.fodaj  6.29 عمى الساعة 09/04/2016
مانع جماؿ عبد الناصر ، اتحاد المغرب العربي دراسة قانكنية ك سياسة دار العمـك لمنشر ك التكزيع ، عنابة الجزائر ، -  2

  .163 ، ص 2004
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مشتركة قصد إحداث اندماج اقتصادم ك سياسي ك اجتماعي يكفر رفاىية الشعكب المغاربية 
  .1ك يعمؿ عمى الدفاع عف حقكقيا 

ك بذلؾ فاتحاد المغرب العربي يعتبر منظمة دكلية إقميمية يتككف مف عدة أجيزة ىي 
 أنشأ 2مجمس الرئاسة كاألمانة العامة ك ليا خصكصية كجكد ىيئة قضائية ك مجمس لمشكرل
االتحاد مجمكعة لجاف متخصصة يقتصر نشاطيا عمى مجاؿ كاحد فقط مف مجاالت 

التعاكف منيا الجامعة المغاربية ك األكاديمية المغاربية لمعمـك ك المصرؼ المغاربي لبلستثمار 
ك التجارة الخارجية إلى جانب لجنة األمف لغذائي ك لجنة االقتصاد ك المالية ك لجنة البنية 
األساسية ك لجنة المكارد البشرية ك في المجاؿ البيئي عمكما كالغابي عمى الخصكص كرغـ 
أف الدكؿ األطراؼ في االتحاد المغاربي قد صادقت عمى عدة اتفاقيات ك معاىدات في ىذا 

الشأف مثؿ االتفاقية المتعمقة بتعاكف دكؿ شماؿ إفريقيا في مجاؿ محاربة التصحر التي 
 المؤرخ في 37/82 ك صادقت عمييا الجزائر بالمرسـك رقـ 1977كقعت بالقاىرة بتاريخ 

 ك الميثاؽ المغاربي بيف الدكؿ الخمس حكؿ حماية البيئة ك التنمية المستدامة 11/12/1982
ك االتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بيف دكؿ االتحاد المغربي المكقعة بالجزائر بتاريخ 

 المؤرخ في 90/423 ك صادقت عمييا الجزائر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 23/07/1990
 االتفاقية الخاصة بتبادؿ المنتجات الفبلحية بيف دكؿ اتحاد المغرب العربي 22/12/1990

 ك صادقت عمييا الجزائر إال أف التعاكف بيف األعضاء 23/07/1990المكقعة بالجزائر في 
في المجاؿ الغابي يكاد يككف منعدما لعدة اعتبارات منيا اعتبارات داخمية خاصة بكؿ دكلة 
عمى حدا ك منيا اعتبارات بينية فبالنسبة لبلعتبارات الداخمية لكؿ دكلة نذكر أزمة لكاربي 

بيف الغرب ك ليبيا ك ما انجر عنيا مف حصار جكم عزؿ ليبيا بصمت مف دكؿ االتحاد    
ك األزمة األمنية التي خنقت الجزائر في التسعينات ك التي جعمت باقي الدكؿ المغاربية تعزؿ 
الجزائر بؿ تفرض التأشيرة عمى رعاياىا حتى مف حممي الجنسيات بأصكؿ جزائرية كردت 

فعؿ الجزائر بغمؽ الحدكد ك بالنسبة لبلعتبارات البينية يمكف ذكر القضية األـ في عدـ نجاح 
                                                 

تكفيؽ المدني ، اتحاد المغرب العربي بيف األحياء ك التأجيؿ دراسة تاريخية سياسية ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، -  1
 . ك ما بعدىا 79 ، ص 2006دمشؽ ، 

 ، 1989، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، 2الفيبللي مصطفى ، المغرب العربي الكبير نداء المستقبؿ ، ط-  2
  .22 ، 21ص 
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االتحاد ك ىي القضية الصحراكية التي ساندت فييا الجزائر البكليزاريك ضد تكجيات المغرب 
ك كذلؾ مشاكؿ الحدكد بيف جميع دكؿ االتحاد تقريبا مما جعؿ االتحاد يراكح مكانو دكف تقدـ 

ك رغـ أف االتحاد أنشأ لجنة األمف الغذائي التي كاف ينبغي أف تتكلى كضع الخطكط 
الرئيسية لرسـ السياسات اإلستراتيجية الزراعية ك قطاع المياه كالبحث في المجاؿ الفبلحي 

كالثركة الحيكانية ك النشاط البيطرم ك الصناعة الغذائية كاستصبلح األراضي كالغابات 
 المجاؿ ك مكافحة التصحر كاالنجراؼ المذيف ييدداف دكؿ االتحاد اكحمايتيا كالتنسيؽ في ىذ

إال أف النتائج كانت ىزيمة جدا بؿ منعدمة كما أشار إلى ذلؾ األستاذ ىنكني بقكلو أف 
التعاكف ضمف االتحاد ال يتعدل التكقيع عمى بعض الكثائؽ التي ال أثر ليا في المجاؿ 

 1.الجغرافي ك ال البشرم 
 

المنظمات غير الحككمية ذات االختصاص اإلقميمي الميتمة بالغابات  : المطمب الثاني
 ك عالقة الجزائر بيا

   تنشط المنظمات غير الحككمية في المجاؿ البيئي عبر كؿ مناطؽ العالـ نتيجة 
الكعي المتزايد بأىمية البيئة بجميع عناصرىا ك ضركرة المحافظة عمييا ككنيا الكسط الكحيد 

الذم يحي فيو اإلنساف فالبيئة ىي التربة التي يستخرج منيا اإلنساف غذائو ك ىي اليكاء 
الذم يستنشؽ ك الماء الذم يركيو ك يسؽ زرعو ك الغابات التي تمده باليكاء النقي         
ك الخيرات التي ال تحصى ألجؿ ذلؾ نجد األفراد العادييف يتضمنكف في مجمكعات مستقمة 
غير خاضعة ألم جية ك يكثفكف جيكدىـ في سبيؿ إحاطة ىذه البيئة بكؿ رعاية ك حماية 

فقد انبرت عدة منظمات ك ىيئات . تتطمبيا ك الغابات جزء مف ىذه البيئة ك الطبيعة الفسيحة
إقميمية تعنى بيا ك تبؤىا مكانيا المرمكقة الذم يميؽ بيا ك مف ىذه المنظمات ، االتحاد 

 arab forum for environmont andالعربي لحماية البيئة ك المنتدل العربي لمبيئة ك التنمية 

development AFED  
 
 

                                                 
  .168نصر الديف ىنكني ، اآلليات القانكنية ، مرجع سابؽ ، ص -  1
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 المنتدل العربي لمبيئة ك التنمية  : الفرع األكؿ
  

 ف ىك منظمة إقميمية غير حككمية كغير ربحية كيعد مجمع لمخبراء كاألكاديميي
كىيئات المجتمع المدني كعالـ األعماؿ قصد تشجيع سياسات كبرامج بيئية متطكر عبر 

 في بيركت مع اختتاـ مؤتمر الرأم العاـ 2006 جكاف 17العالـ العربي تـ إطبلقو رسميا في 
 كلو صفة مراقب في المجمس 1العربي كالبيئة المنظـ مف طرؼ مجمة البيئة كالتنمية

االقتصادم كاالجتماعي النابع لمجامعة العربية يتعاكف مع الييئات كالمنظمات اإلقميمية 
كالدكلية مف أجؿ نشر الكعي البيئي عف طريؽ تطكير برامج تكعكية كتربكية  

كدعـ منظمات المجتمع المدني في المجاؿ البيئي كما يسعى إلى تشجيع المجتمعات 
العربية عمى حماية البيئة كاالستخداـ الراشد لمكارد الطبيعة عف طريؽ خمؽ حكار تفاعمي 

 كرجاؿ األعماؿ كالمجتمع المدني يسيره مجمس أمناء يضـ فبيف صناع القرار كاألكاديميي
 كقادة في قطاعات األعماؿ كاإلعبلـ كالرأم كالمجتمع كالشرطاف فخبراء  كأكاديميي

األساسييف لمعضكية أف يككف العضك مؤمنا بمبادئ التنمية المستدامة كمستعد لمعمؿ في 
سبيميا ينتخبكف مف بينيـ رئيسا كنائبا لو كمسؤكال ماليا ك يجتمع سنكم لتقرير سياسة 

إصدار تقرير دكرم عف : المنتدل كبرامجو كمكازناتو ك كسيمتو في تحقيؽ أىدافو عف طريؽ 
البيئة كالمكارد الطبيعية في العالـ العربي مع التركيز عمى تقييـ مستمر ييدؼ لمنيكض 

 .بتنمية مستدامة كحث الدكؿ العربية عمى المساىمة في المساعي كاالتفاقيات البيئية الدكلية 
كما يعمؿ عمى عقد مؤتمر عاـ سنكم يناقش التقارير حكؿ قضايا البيئة كالغابات إلى 
جانب اجتماعات فرعية تناقش مسائؿ محددة أك تيـ مجمكعة محددة مف الدكؿ مثؿ شماؿ 

كتنسؽ العمؿ مع مجتمع األعماؿ في الدكؿ العربية لتطكير ... إفريقيا أك دكؿ الخميج 
لزاميا بتدابير إدارة البيئة الراشدة كاستخداـ  برنامج المسؤكلية البيئية لمشركات كالمؤسسات كا 
تكنكلكجيا اإلنتاج النظيؼ صناعيا كما تشجع كذلؾ البحث العممي حكؿ قضايا البيئة الراىنة 

 .السيما الغابات كالمياه 
                                                 

 كتجمع غير رسمي لمشتركي مجمة البيئة ك التنمية ك بقي ينشط كؿ سنة إلى حيف 2001بدأت مبادرة المنتدل سنة -  1
 .احتفاؿ المجمة المعنية بعيدىا العاشر أيف تـ اإلعبلف عف تأسيسو 
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  عقد المنتدل عدة كرشات عمؿ ك قمـ تناقش القضايا البيئية منيا مؤتمر في 
 قمة في أبك ظبي بتاريخ 27/10/2008المنامة حكؿ البيئة في العالـ العربي في 

 ألرباب األعماؿ كرجاالت األعماؿ العرب حكؿ المسؤكلية البيئية كاإلنتاج 02/11/2007
األنظؼ كرشة عمؿ حكؿ أساليب التخطيط كالبرمجة كالتمكيؿ بمدينة المنامة في 

 كتدخؿ الغابات ضمف اىتماـ المنتدل فيك يسعى لحمايتيا كالمحافظة عمييا 14/11/2007
كالعمؿ عمى إيجاد أنجع السبؿ كأحسف الطرؽ لتسيير كاستغبلؿ الغابات في كامؿ الدكؿ 

 كمنيا الجزائر التي عمييا أف تستفيد مف نشاطات كبحكث المنتدل في المجاؿ 1.العربية 
. الغابي 
 
   االتحاد العربي لحماية البيئة : لفرع الثانيا

Arab Federation For Environment Protection  
  االتحاد العربي لحماية البيئة ىيئة عربية غير حككمية يعنى بتعزيز التكامؿ العربي 

كالحفاظ عمييا مف التبديد أك اإلىدار كفقا لمتشريعات  (الغابات)في مجاؿ حماية البيئة 
 كفؽ 02/12/1981المحمية كاالتفاقيات الدكلية المعمكؿ بيا في ىذا الشأف تـ إنشاؤه بتاريخ 

البلئحة النظامية األساسية المكحدة لبلتحاد العربي بمعرفة مجمس الكحدة االقتصادية العربية 
 كأنشأ إيماف مف 02/12/1981 بتاريخ  820/389في دكرتيا الثامنة كالثبلثكف بالقرار رقـ 

المعنييف العرب بأىمية الحفاظ عمى البيئة العربية كضركرة حمايتيا مف أم آثار سمبية تعمؿ 
عمى اإلخبلؿ بالتكازف البيئي في شتى نكاحي الحياة كالعمؿ عمى تحقيؽ مبدأ االستدامة 

البيئية بعناصرىا غابات كمياه كتربة كثركات باطنية ليستفيد منيا األجياؿ الحاضرة 
 .كالمستقبمية 

   يتخذ االتحاد مف مدينة القاىرة عاصمة جميكرية مصر مقر لو فتح االتحاد 
مكاتب إقميمية كفركع في عدد مف لدكؿ العربية كحتى األجنبية كىك مفتكح أماـ جميع 

الييئات كالمؤسسات كالجمعيات كاألشخاص المينييف كالناشطيف في المجاؿ البيئي كالغابي 
يتمتع بالشخصية االعتبارية كأىمية قانكنية كلو استقبلؿ مالي أىدافو كضع إستراتيجية قكمية 
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عربية لمحفاظ عمى البيئة كالعمؿ عمى تنفيذىا كالحفاظ عمى الغابات التي يمتمؾ الكطف 
العربي مشرقو كمغربو كما يعمؿ عمى تدعيـ التشريعات الداخمية العربية المعنية بالبيئة 

حداث كفؽ دراسات عممية في  كالغابات بمراجعتيا ك تنميتيا اقتراح حمكؿ كطرؽ انساب كا 
المجاؿ كالعمؿ عمى رفع الكعي البيئي ك التحسيس بقيمة الغابات كالمناطؽ الطبيعية كتبييف 
أىميتيا مف خبلؿ عقد ندكات كمؤتمرات حكؿ أنشطة حماية البيئة كالحفاظ عمى الغابات 
تبادؿ المعمكمات الخاصة بالبيئة كالغابات مع جميع الجيات المعنية عربيا كدكليا كتنسيؽ 

التعاكف بينيا كما يعقد دكرات تدريبية لمعامميف في القطاعات المعنية بالبيئة كالغابات بيدؼ 
تككيف ككادر فنية قادرة عمى العمؿ بكفاءة عالية  في المجاؿ الغابي كالبيئي عمكما فاالتحاد 
يعمؿ كبيت خبرة كاستشارة عربي في المجاؿ البيئي كالغابي كعبلقة ذلؾ بالقانكف كاالقتصاد 
كالتجارة كغيرىا كما يساىـ في إقامة مؤسسات تعميمية ك أكاديمية ك مراكز لتقديـ الدراسات 

 كلككف االتحاد 1ك البحكث كاالستشارات القانكنية كالعممية في المجاؿ البيئي كالغابي بالتبعية
يعنى بالبيئة كالغابات في الكطف العربي فالجزائر معنية بالتعاكف مع ىذه الييئة لصالح 

.  غاباتيا 
 

 التعاكف الجزائرم األكركمتكسطي في المجاؿ الغابي : الفرع الثالث 
 عمى عدة ىيئات تعنى أساسا ميتكفر حكض البحر المتكسط كالفضاء األكرك مغارب

بمكضكع الغابات كتنتظـ الجزائر ضمف ىذه المبادرات الجيكية الميتمة بالغابات قصد كسب 
الخبرة كاالستفادة مف الدعـ المالي كالمشاريع المتكسطية في ىذه اإلطار الخاصة بالغابات 

 كىك مشركع بحثي ممكؿ مف MENfRI 2مثؿ الشبكة المتكسطية لبحكث الغابات كاالبتكار 
قبؿ االتحاد األكركبي كييدؼ إلى تعزيز التعاكف الدكلي في منطقة البحر األبيض المتكسط 
في المجاؿ الغابي كيقدـ مساعدات في المجاؿ الغابي لكؿ دكؿ البحر المتكسط السيما في 

                                                 
 تاريخ www.afep.orgأنظر لبنى محمد ، االتحاد العربي لحماية البيئة مقاؿ كارد بمكقع االتحاد عمى االنترنت -   1
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الضفة الجنكبية مثؿ تكنس كالجزائر كالمغرب كما يبرمج دكرات تدريبية في المجاؿ الحرجي 
ظيار  الغابي كأعمف مؤخر عف مشركع تكثيؽ الغابات الذم ييدؼ إلى مسح الغابات كا 

قدراتيا اإلنتاجية ككثافة أشجارىا كنكعياتيا كترل الشبكة أف المساحات الغابية كالكتمة الحيكية 
المتكفرة في البمداف األكركبية لمنطقة البحر األبيض المتكسط تتعرض لخطر الحرائؽ 

كاآلفات المتزايدة كما يساىـ االستخداـ المفرط لمغابات في الجزء الجنكبي في البحر المتكسط 
في زيادة التصحر فمنطقة المتكسط تعاني اإلفراط البلمعقكؿ الستخداـ األراضي باإلضافة 

إلى التغيرات المناخية التي ينجـ عنيا عكاقب كخيمة تتطمب المزيد مف االىتماـ كدعـ اإلدارة 
 المستدامة لمغابات ككنيا أفضؿ إستراتيجية لمكقاية 

  كنجد كذلؾ كييئة تعنى بالغابات إقميميا الشراكة التعاكنية حكؿ الغابات المتكسطية 
PCFM 1 كىي جمعية دكلية غير حككمية تضـ مؤسسات متنكعة تيتـ بمستقبؿ الغابات 

المتكسطية كتشارؾ في أنشطة التعاكف الجيكم الرامي إلى تحسيف تدبير المساحات الغابية 
كتثميف قيمتيا االقتصادية كاالجتماعية كااليككلكجية كىي شراكة تستيدؼ تحديدا بمداف 

جنكب كشرؽ البحر األبيض المتكسط األكثر تشجيرا التي أظيرت اىتماما كبيرا كقكيا بمجاؿ 
التشجير كالجزائر التي تعد األكلى عربيا مف حيث التشجير كلبناف كسكريا كالمغرب كتركيا 
كتتجسد أىداؼ ىذه الشراكة إلى تعزيز كتطكير القدرات اإلدارم كالتسيير في المجاؿ الغابي 

 .كتكثيؼ التعاكف مع سائر القطاعات االقتصادية التي ليا تفاعؿ مع قطاع الغابات
كتعمؿ عمى تحسيف االتصاالت بيف أعضائيا في المجاؿ الغابي كتبادؿ المعمكمات 

قامة  بشأف أىمية التدابير المستدامة لمغابات كما تعمؿ عمى تعبئة الدعـ الخارجي كا 
الشراكات كبفضؿ ىذه الييئة ىناؾ العديد مف أمثمة التعاكف الثنائي عبر الحدكد يتقاسـ بمداف 
مكارد غابية مشتركة فيما بينيا إذ تقـك إسبانيا كالبرتغاؿ بتبادؿ رجاؿ اإلطفاء فيما بينيا عند 

 2004كما تتبادؿ المعدات كما دعمت فرنسا كاسبانيا سنة  (الحرائؽ الغابية)الككارث 
المغرب بمعدات كمساعدات جكية بيدؼ إطفاء الحرائؽ كذلؾ يقـك تعاكف في ىذا الشأف يف 
تركيا كسكريا كتعمؿ الييئة عمى تعزيز الجيكد باطراد نتيجة االتفاقيات المتضمنة المساعدات 
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البيئية بيف دكؿ حكض المتكسط ك التي تمتد إلى ما يتجاكز مكسـ الحرائؽ لتشمؿ التدريب ك 
. تبادؿ المعمكمات ك الخبرات 
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 الخػاتمػػة
باعتبار مصير اإلنسانية رىيف بخيرات الطبيعة فإف مسألة استعماؿ  الثركات 

الطبيعية كاستغبلؿ مكاردىا تظؿ مطمبا ممحا كمف ىذه الثركات الثركة الغابية التي يستمر 
اإلنساف في عبلقة مباشرة معيا لدكرىا الفعاؿ في حياتو السيما الدكر االيككلكجي فييا 

يؤثر فييا كيتأثر بيا لذالؾ فنحف مدعككف اليـك كأكثر مف  (مصدر لؤلكسجيف)مصدر حياتو 
أم كقت مضى إلى البحث عف أنجع السبؿ كأفضؿ الطرؽ كأجكد األساليب لجعؿ عبلقتنا 

 .بالغابة أقؿ عبئا عمييا كأكثر كعيا بيشاشتيا بفعؿ الضغط البلكاعي المتزايد عمييا
كفي العصر الراىف شكمت قضايا البيئة كمنيا المجاؿ الغابي أىـ الرىانات كالتحديات 
التي تكاجييا اإلنسانية قاطبة كباتت مسألة حماية الغابات كحسف تسييرىا كاستغبلليا بكيفية 
تحقؽ المرجك منيا حاليا كمستقبميا في حؽ األجياؿ القادمة مف أىـ المسائؿ التي تعنى بيا 

السياسات التنمكية كالتشريعية لكؿ الدكؿ متقدمة كانت أك في طريؽ النمك فميمة التشريع ىنا 
تتمثؿ في كضع األطر القانكنية المناسبة لحماية الغابات مف كؿ األضرار المحدقة بيا 

 :كاضعا نصب عينيو ىدفيف اثنيف ىما 
عطائيا  - تكريس المبادئ األساسية في مجاؿ حماية الغابات كالمحافظة عمييا كا 

 طابعا قانكنيا ممزما في مكاجية الكافة بمف فييـ السمطة

البحث عف أنجع الكسائؿ القانكنية الكفيمة بتنظيـ األنشطة االقتصادية  -
 .كاالجتماعية داخؿ الغابة قصد تخفيؼ الضغط عمييا الستدامتيا كدرء الخطر عنيا

كمما الشؾ فيو أف قانكف الغابات الجزائر نظـ ىذا المجاؿ متبنيا األىداؼ السابقة، 
 :كمف خبلؿ بحثنا ىذا نسجؿ المبلحظات التالية

 المالحظات

 في مرحمة اعتناؽ الدكلة 84/12 فقد كيضع القانكف  : ًقدـ التشريع الغابي -
 ضمف 12لمخيار االشتراكي مما انعكس عمى تصنيؼ األمبلؾ الغابية فصنفت حسب المادة 

 يقسـ األمبلؾ الكطنية 84/16األمبلؾ االقتصادية حيث كاف قانكف األمبلؾ الكطنية رقـ 
 منو إلى أمبلؾ عمكمية  ك أمبلؾ اقتصادية ك أمبلؾ مستخصة كأمبلؾ 11حسب المادة 
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 90/30عسكرية ك أمبلؾ خارجية ك ال نجد ىذا التقسيـ في قانكف األمبلؾ الكطنية الحالي 
 . منو 15 ك 12الذم صنؼ الثركة الغابية ضمف األمبلؾ الكطنية العامة بمكجب المكاد 

كما أٌثر قدـ التشريع الغابي عمى أنظمة تسيير العقار الغابي حيث تأثر بالفكر  -
االشتراكي الذم يركز الثركات ك مكاد اإلنتاج في يد الدكلة دكف األفراد فمنع قانكف الغابات 
تممؾ األشخاص الطبيعييف ك حتى األشخاص المعنكية سكاء العامة أك الخاصة مف امتبلؾ 
الغابة ك حصر ممكيتيا في الدكلة فقط ك ىذا ما يستشؼ مف مجمؿ نصكصو ك حددتو بدقة 

     . مف قانكنا لغابات 13المادة 
فالجزاءات المقررة في : ضعؼ الجزاءات الجنائية المقررة في التشريع الغابي  -

قانكف الغابات ضد الجرائـ المرتكبة في حؽ الغابة تتسـ معظميا بالسيكلة كالميكنة كيطغى 
 عمييا طابع التغريـ المالي لكنو ىزيؿ مقارنة بجسامة ك خطكرة األضرار البلحقة بالغابة 

كنسجؿ الكصؼ القانكني الخفيؼ لمجرائـ الغابية فيي باستثناء جناية الحرؽ  -
لمغابات ك تقميد المطرقة الغابية ال تعدك أف تككف جنحة أك مخالفة ترتكز معظميا في 

. جزاءاتيا عمى الطابع التغريمي اليزيؿ الذم ال يطابؽ الكاقع
 النتػائػج

الغابة الجزائرية ليا جذكر تاريخية تعكد لحقب غائرة في التاريخ بدء بالفتكحات  -
اإلسبلمية كمركرا بالفترة االستعمارية كانتياء بالفترة الحالية كلكؿ فترة نظاميا كأطرىا كقكانينيا 

 .التي ًسيسٍت الغابة بيا

الغابة في اإلسبلـ مف الضركرات الشرعية كىي أصبل ممكية عامة كقد تكف  -
 .استثناء ممكية فردية

 84/12تتنكع الغابات في التشريع الجزائرم حسب المادة األكؿ مف القانكف  -
 التككينات الغابية األخرل- األراضي ذات الطابع الغابي - الغابات : إلى

فالعقار الغابي في التشريع الجزائرم ال يقتصر عمى الغابات فحسب بؿ ىناؾ أنكاع 
ممكية أخرل ىي األراضي ذات الطابع الغابي كالتككينات الغابية األخرل كقد جعؿ المشرع 

 . فقط بينما سمح لؤلفراد امتبلؾ باقي األنكاع األخرل الغابات حكرا عمى الدكلة
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تتعدد كذلؾ أصناؼ العقار الغابي في التشريع الجزائرم إلى عدة أصناؼ جاء - 
 التي صنفت الغابات بناء عمى إمكانياتيا كعمى 84/12 مف القانكف 41ذكرىا في المادة 

 :االحتياجات االجتماعية كاالقتصادية الكطنية كالمحمية إلى
غابات االستغبلؿ ك غابات الحماية كالتككينات الغابية األخرل المخصصة أساسا 
لحماية الغابات النادرة ذات الجماؿ الطبيعي أك غابات التسمية كالراحة في الكسط الطبيعي 

 .أك لمبحث العممي كالتعميـ كالدفاع الكطني

كما يسجؿ بحثنا أف األمبلؾ الغابية ال يسرم عمييا تعريؼ األمبلؾ العامة  -
الكبلسيكية فيي مف األمبلؾ السيادية كيحكميا نظاـ خاص غير الذم تخضع لو األمبلؾ 

 .العامة عادة

كذلؾ يسجؿ ىذا البحث أف العقار الغابي ينفرد في طرؽ اكتسابو فرغـ تقاطعو  -
طرؽ القانكف العاـ كطرؽ )في طرؽ االكتساب المخكلة لمدكلة مع باقي األمبلؾ األخرل 

 المعدؿ 90/30 مف قانكف األمبلؾ العامة 35إال أنو ييميز حسب المادة  (القانكف الخاص
كالمتمـ بكسيمة التأميـ التي تيدخؿ بمكجبيا الدكلة في ممكيتيا العامة كؿ تجمع شجرم تكافرت 

 . بالتأميـ الضمنيفيو المعايير المحددة لمفيـك الغابة ميما كاف مالكيا بما يعرؼ 

كفي مجاؿ التسيير ك االستغبلؿ نسجؿ أف المشرع حصر االستغبلؿ في   -
، االستصبلح حسب 89/170ثبلثة أصناؼ ىي بيع األخشاب حسب المرسـك التنفيذم 

 الذم نظـ نكع جديد 06/368،كاالستجماـ حسب المرسـك التنفيذم 01/87المرسـك التنفيذم 
مف االستغبلؿ عمى الغابة الجزائرية ىك نشاط االستجماـ، فالغابة ال تقتصر عمى الدكر 
االقتصادم كال الصناعي فقط بؿ ثمة دكر استجمامي تضطمع بو الغابة فيي تكفر بيئة  

 .السياحة البيئية  (النشاط السياحي)نظيفة كسميمة لركادىا

مف حيث الحماية نسجؿ أف المشرع أحاط الغابات برعاية حمائية قبؿ كقكع  -
الضرر فيما اصطمح عمى تسميتو بالحماية الكقائية القبمية حيث تبنى مجمكعة مف التدابير 
تضـ شركطا كقائية كعددا مف االرتفاقات قصد اتقاء كاجتناب الخطر المحدؽ بالغابة كما 

برمج آليات كميكانيزمات تصب في خانة الحياة الصحية لمغابة كىي التدابير القبمية المتمثمة 
في التييئة كالجرد كتنظيـ عبكر البذكر كالكقاية مف الحرائؽ ىذا األخير الذم يعد أكبر عدك 
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لمغابة لذلؾ سعى المشرع إلى تكفير حماية قبمية استباقية لمغابة مف ألسنة النار فكضع 
 المؤرخ في 87/44المرسـك رقـ : مرسكميف ينظماف كيؤطراف ىذا المجاؿ ىما

 يتعمؽ بكقاية األمبلؾ الغابية الكطنية كما جاكرىا مف الحرائؽ كالمرسـك رقـ 10/02/1987
 بنفس التاريخ ينظـ كينسؽ األعماؿ في مجاؿ مكافحة حرائؽ الغابات داخؿ األمبلؾ 87/45

 . الغابية الكطنية كأىـ اآلليات التي جاء بيا ىذاف المرسكماف ىك مخطط مكافحة النار

جراءات المنع فنظـ كما سف المشرع  - الحماية الغابية عف طريؽ الرخص كا 
رخصة التعرية لمغابة كرخصة البناء فييا كرخصة إشعاؿ النار بداخميا أك بالقرب منيا كذلؾ 
رخصة استخراج المكاد مف األمبلؾ الغابية الكطنية أما المنع فيتضمف حظر بعض األنشطة 

 87/44إما مؤقت أك مطمؽ كنظمو المرسـك 

 كذلؾ تحمى الغابة عف طريؽ سف االرتفاقات لصالحيا سكاء عمى األمبلؾ  -
العامة أك التابعة لؤلفراد، بفرض أشرطة كقائية تككف خالية مف كؿ نبات يختمؼ مداىا 

 .كاتساعيا مف ممؾ آلخر تبعا لنشاط العقار المجاكر

مف كسائؿ حماية الغابة الحماية اإلنمائية كتتمثؿ في كضع خطط مستقبمية  -
قامة المساحات  إنمائية كالزيادات في مساحات الغابات كتشجير المساحات المجاكرة ليا كا 

 مف قانكف 48الخضراء كالمحميات الطبيعية كنشاط التشجير عمكما الذم جعمتو المادة 
 .الغابات عمبل ذا مصمحة كطنية

الضبط الكقائي  )مف صنكؼ الحماية لمعقار الغابي الحماية اإلدارية كالضبطية -
 (كالضبط الغابي الردعي

 كيتمثؿ الضبط الكقائي في مجمكعة اليياكؿ كالمؤسسات اإلدارية التي  -
كضعتيا الدكلة الجزائرية لمتكفؿ بكضع البرامج كالسياسات في المجاؿ الحمائي الغابي ككيفية 
تطبيؽ القكاعد كاألنظمة كتجسيدىا ميدانيا كىي األجيزة االستشارية العامة كالمجمس الكطني 

االقتصادم كاالجتماعي كالمجمس األعمى لمبيئة كالتنمية المستديمة ككذلؾ األجيزة 
االستشارية الخاصة المتمثمة في المجمس الكطني لمغابات كحماية الطبيعة كأجيزة التسيير 
كالمديرية العامة لمغابات كالمفتشية العامة لمغابات كالمكتب الكطني لمدراسات الخاصة 
بالتنمية الريفية كعمى المستكل المحمي المحافظة الكالئية لمغابات كالحظائر الطبيعية 

 . كالكطنية
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كتدابير الضبط الغابي الردعي كغايتو حماية الغابة مف كؿ مساس مخالؼ لما  -
نص عميو القانكف إذ يتمثؿ في البحث عف المخالفات في المجاؿ الغابي كمعاينتيا ك يعرؼ 

 ك ليس لو كياف مستقؿ خارج دائرة الضبط  La Police Juduciaireبالضبط القضائي 
القضائي عمكما بؿ ىك جزء منو كال يختمؼ عنو إال في مكاف التحرم عف الجريمة التي تعد 

 الغابة مصرحا ليا ك نكع الجريمة التي ترتبط كجكبا بالغابات 
رجاؿ الضبطية القضائية المؤىمكف لمقياـ بمياـ الضبطية دخؿ األمبلؾ الغابية  -

الكطنية صنفاف ، الصنؼ األكؿ ىـ ذكك االختصاص العاـ الذيف منحيـ القانكف حؽ 
ممارسة الضبطية القضائية تجاه كؿ الجرائـ ميـ كاف نكعيا ك منيا الجرائـ الكاقعة عمى 

األمبلؾ الغابية ك الصنؼ الثاني ك ىـ ذكك االختصاص الخاص الذيف لـ يخكليـ القانكف 
حؽ ممارسة الضبطية القضائية سكل في الجرائـ الكاقعة عمى الغابات فقط ك ىـ الفئات 

 .النكعية التابعكف لمسمؾ الغابي كضباط ىذا الجياز كأعكانيـ

انطبع التجريـ المرتبط باألمبلؾ الغابية بطابع كقائي فيدفو األساسي حماية  -
الغابات ك صيانة مككناتيا فالجريمة الغابية قد تقـك عمى أساس فعؿ إيجابي كىك الحاؿ 

 مف 20الغالب كما قد تؤسس عمى فعؿ سمبي ك ىك االمتناع مثؿ ما نصت عميو المادة 
 .  كقد تككف الجريمة الغابية جناية أك جنحة أك مخالفة84/12قانكف 

 االقتػػراحػات

انطبلقا مف أف أكؿ مبلحظة أبديناىا ىي قدـ التشريع الغابي فنقترح ضركرة  -
إصدار تشريع غابي جديد يكاكب التغيرات الحاصمة عمى المستكل الداخمي كالخارجي كيمٌكف 

الغابة مف طيرؽ تسيير كحماية مستندة إلى معايير عممية كدكلية تضع الغابة في إطارىا 
 .الصحيح كتكفر ليا حماية راشدة كمستدامة كرافد اقتصادم بيئي كاجتماعي

كما نقترح كجكب تبني سياسة عقابية متشددة عمى كؿ مساس بالغابة سكاء  -
كانت عقكبة بدنية أك مالية فعامؿ الردع في النفكس كصرامة العقاب كجديتو كفيؿ بحماية 

 .الغابة مف كؿ تيديد بشريا يترصدىا

كما نرل كجكب تبني إيديكلكجية جديدة تجاه الغابة الكطنية بجعميا قطاع  -
مقدس يمنع منعا بات االقتراب منو أك المساس بو فكؿ أرض بيا غابات تبقى كذلؾ ميـ 



 :الخاتمة

 

360 

حصؿ ليا فمك احترقت مثبل تبقى عمى قداستيا الغابية كال يقاـ بيا سكل غابة أخرل بدال 
عنيا كجكبا كيمنع المساس بالغابات تحت أم داعي  كلك كاف مشاريع المنفعة العامة فالغابة 

 .رئة الكطف كمصدر اليكاء الذم يتنفسو المكاطف

كما نقترح رفع الحظر عف امتبلؾ الخكاص كاألشخاص العامة غير الدكلة  -
لمغابات كتككف أمبلؾ غابية خاصة كال يتناقض ىذا مع طرحنا لفكرة قداسة الغابة الكطنية 
ألف الشخص إذ ممؾ الغابة حمى ممكيتو كرعاىا كعمؿ عمى تنميتيا كيككف ىذا مف قبيؿ 

 . إشراؾ المكاطنيف في عممية تسيير كحماية الغابة

نقترح كذلؾ كجكب تكثيؼ عممية مراقبة الغابات كالتنسيؽ في ىذا المجاؿ مع  -
الجيش الكطني الشعبي السيما الدرؾ الكطني لما يتكفر عميو مف تجييزات ككسائؿ فعالة في 
الميداف كطائرات الييمككبتر التي قد تستخدـ في المراقبة حتى الميمية كما تستخدـ في إطفاء 

 بإمكانيا حمؿ )26Miمي (الحرائؽ كقد اقتنت الجرائر مؤخر طائرات ىيمككبتر عمبلقة 
كقد كقع اتفاؽ إطار بيف المديرية العامة لمغابات كالدرؾ ,كميات ىائمة مف المياه دفعة كاحدة

 عمى تنسيؽ الجيكد كتبادؿ المعمكمات كالخبرات كالمعطيات الجغرافية 2014الكطني سنة 
لصد كؿ محاكالت التعدم عمى الثرة الغابية كما شكمت لجاف مختمطة تتككف مف ممثميف عف 

الغابات كالحماية المدنية كالدرؾ ميمتيا األساسية البحث في األسباب المؤدية لحرائؽ 
 . الغابات

كنقترح كذلؾ تفعيؿ اآلليات التي زكد بيا قطاع الغابات كبقيت غير ميفعَّلمة  -
مثؿ المسح الغابي الذم إف فٌعؿ يكك لو دكر كبير في حماية الغابات الجزائرية مف كؿ 
اعتداء برسـ حدكدىا كتبياف معالميا كنكعية أشجارىا كالحقكؽ التي ستثقؿ بيا لصالح 

 .قاطنييا

كما نقترح أنشاء كدعـ برامج تكعية مكجية لممكاطنيف لرفع ثقافتيـ البيئية  -
خطارىـ بمكانة الغابة كأىميتيا كفكائدىا كحثيـ عمى حمايتيا كاالبتعاد عف كؿ  عمكما كا 

سمكؾ يضر بيا بإصدار نشرات كمجبلت كدكريات كممصقات كحتى أفبلـ تمفزيكنية كأقراص 
دخاؿ ىذه الثقافة  مضغكطة لرفع الكعي بأىمية الغابة كنشر ما يسمى الثقافة الخضراء كا 

 .كدعميا في البرامج التعميمية المدرسية
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كما نقترح إنشاء أكاديمية عممية مختصة في شؤكف الغابات يككف دكرىا تقديـ  -
البحكث كاالستشارات سكاء القانكنية أك البيكلكجية العممية أك االقتصادية أك في إطار التنمية 
المستدامة كاالستغبلؿ كالحماية ك إقامة مؤتمر سنكم ذك طابع عممي يعنى بالغابة كتككف 
بمثابة بيت خبرة كاستشارة في المجاؿ الغابي عمى المستكل الكطني كتفعؿ انطبلقا مف ذلؾ 

 .التعاكف الدكلي في المجاؿ الغابي بناء عمى نظرة تطكرية عممية

كفي األخير نعتقد أف المشرع قد أبدل  في اآلكنة األخيرة اىتماما كبير بالغابة مف 
 كالمرسـك التنفيذم خالؿ مجمكعة المراسيـ الصادرة في شأف حمايتيا كاستغالليا

 كحرص الدكلة عمى إقحاـ أجيزة سيادية في المجاؿ  11/127 ككذلؾ المرسـك 06/368
 جعؿ عممية الغابي مثؿ الدرؾ كالجيش ألجؿ ذالؾ نقكؿ إف المشرع قد كفؽ كلك جزئيا في

استغالؿ العقار الغابي كظيفة تكفيقية بيف الدكر البيكلكجي لعممية االستغالؿ كالدكر 
التنمكم، كىدؼ الحماية المستكجب لثركة غالية نفيسة لكنو ينتظره عمؿ كبير في ىذا 

كمازالت الحرائؽ تأتي المجاؿ فمازالت الغابة تتعرض لالعتداء كمازالت عرضة لمتدىكر 
  .سنكيا عمى مئات اليكتارات مف الغابات

. تمت بحمد اهلل كعكنو 
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 يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية 08/06/1966 مؤرخ في 155-66األمر رقـ  .2

 48المعدؿ كالمتمـ ج ر 
 يتضمف قانكف العقكبات المعدؿ 08/06/1966 مؤرخ في 156-66األمر رقـ -3 .3
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 يتعمؽ بالحفريات كحماية اآلثار 1967 ديسمبر 20 المؤرخ في 281-67األمر رقـ  .4

 7كاألماكف التاريخية ك الطبيعية ، الجريدة الرسمية عدد 
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 متضمف إنشاء المعيد التكنكلكجي 15/10/1969 مؤرخ في 82-69األمر رقـ  .5
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 يتعمؽ باختصاصات المعيد الكطني 21/05/1970 مؤرخ في 70/31ألمر رقـ  .6
الجزائرم لؤلبحاث الزراعية فيما يخص البحث كالتجارب 

 47في المسائؿ الغابية ج ر 

 متضمف إحداث المكتب الكطني لؤلشغاؿ 09/04/1971 المؤرخ في 71/21ألمر  .7
 90/312،حؿ بالمرسـك التنفيذم رقـ32الغابية ج ر 
 .44 ج ر رقـ 13/10/1990مؤرخ في 
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 يتضمف الثكرة الزراعية، الجريدة 1971 نكفمبر سنة 8 مؤرخ في 71/73األمر رقـ  .8
 ،97، العدد 1971الرسمية لسنة 

 يتضمف المصادقة عمى االتفاقية 1973 يكليك 25 المؤرخ في 38-73األمر رقـ  .9
المتعمقة بحماية التراث العالمي الثقافي ك الطبيعي ك 

 ، الجريدة الرسمية عدد 1972المبرمة بباريس في نكفمبر 
69  

الجريدة ) المتضمف القانكف المدني  1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75األمر  .10
 10-05المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ  (78الرسمية عدد 
  44 الجريدة الرسمية عدد 2005 يكنيك 20المؤرخ في 

 المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ ك 1975 نكفمبر 12 المؤرخ في 74-75األمر  .11
  92تأسيس السجؿ العقارم ، الجريدة الرسمية عدد 

 متعمؽ برخصة البناء كرخصة 1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 75/67األمر رقـ  .12
 التجزئة

 ك المتضمف قانكف التسجيؿ ، 1976 ديسمبر 9 المؤرخ في 105-76األمر رقـ  .13
  81المعدؿ ك المتمـ ، الجريدة الرسمية عدد 

  متعمؽ برخصة البناء كالتجزئة06/02/1982 مؤرخ في 82/02القانكف رقـ  .14
 المتعمؽ بحماية البيئة الممغى ، 1983 فبراير 05 المؤرخ في 03-83القانكف رقـ  .15

  6الجريدة الرسمية عدد 

 يتضمف قانكف األسرة 1984 جكاف 09 المؤرخ في 84/11قانكف األسرة الجزائرم رقـ  .16
 مام 04 مؤرخ في 05/09المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 
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 ، المتضمف النظاـ العاـ لمغابات ، 1984 جكاف 23 المؤرخ في 12-84القانكف رقـ  .17

 91/20عدؿ بالقانكف رقـ  26الجريدة الرسمية عدد 
 ،02/12/1991المؤرخ في 

 الجريدة  يتعمؽ باألمبلؾ الكطنية1984 /30/06 المؤرخ في 84/16القانكف رقـ  .18
 27الرسمية رقـ 
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 يحدد قكاعد شغؿ األراضي قصد المحافظة 13/08/1985 مؤرخ في 85/01األمر  .19
 عمييا كحمايتيا

المحدد لكيفيات تسميـ رخصة البناء كرخصة 13/08/1985 مؤرخ في 85/211األمر  .20
 التجزئة

  متعمؽ بالتييئة العمرانية27/01/1987 بتاريخ 87/03األمر رقـ  .21

 المتضمف حماية الصحة النبات ج ر 1987 أكت 01 المؤرخ في 87/17القانكف  .22
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 متضمف القانكف التكجييي لممؤسسات 12/01/1988 المؤرخ في 88/01القانكف رقـ  .23
 لسنة 2العمكمية االقتصادية، الجريدة الرسمية رقـ 

1988. 

 يتعمؽ بعبلقات العمؿ معدؿ كمتمـ 1990 أفريؿ 21 مؤرخ في 90/11القانكف رقـ  .24
 21/12/1991 المؤرخ في 91/29بالقانكف 

 يتضمف التكجيو العقارم معدؿ كمتمـ 18/11/1990 المؤرخ في 90/25 القانكف  .25
 .25/09/1995 المؤرخ في 95/26باألمر رقـ 

 المتعمؽ بالتييئة ك التعمير ، 1990 المؤرخ في أكؿ ديسمبر 29-90القانكف رقـ  .26
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 14/08/2004 مؤرخ 04/05رقـ
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 المؤرخ 02/10 كالقانكف22/05/2001 مؤرخ في 01/07
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 يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية 1991 أفريؿ 27 المؤرخ في 11-91القانكف رقـ  .29
 متمـ 21مف أجؿ المنفعة العامة ، الجريدة الرسمية عدد 

 متضمف 2004 ديسمبر 29 مؤرخ في 04/21بالقانكف 
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 07/12 كمتمـ بالقانكف رقـ 2005قانكف المالية لسنة 
 متضمف قانكف المالية لسنة 30/12/2007مؤرخ في 

2008. 

 متضمف انضمـ الجزائر إلى اتفاقية 21/01/1995 مؤرخ في 95/03األمر رقـ  .30
 1995 لسنة 7ريكديجانير ج ر قـ 

 المتعمؽ بتييئة اإلقميـ ك تنميتو 2001 ديسمبر 12 المؤرخ في 20-01القانكف رقـ  .31
  77المستدامة ، الجريدة الرسمية عدد 

معدؿ ) يتعمؽ بتطكير االستثمار 2001 أكت 20 مؤرخ في 01/03األمر رقـ  .32
 .(كمتمـ

 المتعمؽ بشركط إنشاء المدف الجديدة ك 2002 مام 8 المؤرخ في 08-02القانكف رقـ  .33
  34تييئتيا، الجريدة الرسمية عدد 
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 أكؿ قانكف تكثيؽ 91/70األخير الذم ألغى بدكره القانكف 
 .في الجزائر

 66/156 يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 20/12/2006 مؤرخ في06/23القانكف رقـ  .40
ر .ج. متضمف قانكف العقكبات08/06/1966مؤرخ في

 84رقـ 
 ، المتضمف قانكف اإلجراءات 2008 فبراير 25 المؤرخ في 09-08القانكف رقـ  .41

  21المدنية ك اإلدارية ، الجريدة الرسمية عدد 

 المحدد لقكاعد مطابقة البنايات ك 2008 يكليك 20 المؤرخ في 15-08القانكف رقـ  .42
  44إتماـ إنجازىا ، الجريدة الرسمية عدد 

 ، يتعمؽ بالمجاالت المحمية في 2011 فبراير 17 مؤرخ في 02-11القانكف رقـ  .43
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 النصكص التنظيمية - 
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 يتضمف إحداث المجمس 25/12/1994 مؤرخ في 94/465المرسـك الرئاسي رقـ .2
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 المركزية في كزارة الفبلحة
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متضمف إنشاء مكتب جيكم 1990 أكتكبر 13 مؤرخ في 90/314المرسـك التنفيذم  .7
 .لمتنمية الغابية التمية الشرقية 

متضمف إنشاء مكتب جيكم 1990 أكتكبر 13 مؤرخ في 90/315المرسـك التنفيذم  .8
 .لمتنمية الغابية لممنطقة السيبية الغربية

متضمف إنشاء مكتب جيكم 1990 أكتكبر 13 مؤرخ في 90/316المرسـك التنفيذم  .9
 .لمتنمية الغابية التمية الكسط 

متضمف إنشاء مكتب جيكم 1990 أكتكبر 13 مؤرخ في 317/ 90المرسـك التنفيذم  .10
 .لمنطقة جبؿ األكراس كالحضنة ك تبسة 

متضمف إنشاء مكتب جيكم 1990 أكتكبر 13 مؤرخ في 318/ 90المرسـك التنفيذم  .11
 .لمتنمية الغابية لممنطقة السيبية الشرقية 

 يتضمف إعادة  تنظيـ 09/02/1991 مؤرخ في 91/33المرسـك التنفيذم رقـ  .12
المتحؼ الكطني لمطبيعة في ككالة كطنية  لحفظ الطبيعة عدؿ كتمـ 

 .84 ج ر رقـ 10/11/1998مؤرخ في 98/352بالمرسـك التنفيذم 
  يتعمؽ بجرد االأمبلؾ الكطنية23/11/1991 مؤرخ في 91/455المرسـك تنفيذم  .13
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 يحدد القكاعد العامة لمتييئة 28/05/1991 مؤرخ في 91/175المرسـك التنفيذم رقـ  .14
 يحدد كيفيات 15/19كالتعمير الممغى بالمرسـك التنفيذم رقـ 

 تحضير عقكد التعمير

 يحدد اجراءات إعداد 28/05/1991 مؤرخ في 91/177كالمرسـك التنفيذم رقـ  .15
ج ر ....المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير كالمصادقة عميو

 26عدد
 متعمؽ بإنشاء الحظيرة 12/05/1993 مؤرخ في 117-93كالمرسـك التنفيذم رقـ .16

 .الكطنية لتممساف كالية تممساف
 متعمؽ بإحداث مركز كطني 12/11/1994 مؤرخ في 94/365المرسـك التنفيذم رقـ .17

 75لتحسيف المستكل في عمـك الغابات بتممساف ج ر رقـ 
 متضمف انتزاع جزء 17/12/1994 الصادر بتاريخ 94/442المرسـك التنفيذم رقـ  .18

مف غابة بحيزر بتكبكشت بمدية حيزر كالية البكيرة كتخصيصيا 
 لبمدية حيزر

 يحدد تنظيـ المديرية 12/04/1995 المؤرخ في 95/107المرسـك التنفيذم رقـ  .19
  1995 لسنة 23العامة لمبيئة ج ر رقـ 

 يتضمف تنظيـ اإلدارة 1995 يكليك 25 مؤرخ في 201 / 95المرسـك التنفيذم رقـ  .20
  .42رقـ , المركزية في المديرية العامة لمغابات ج ر

 يتضمف إنشاء مجمس 25/10/1995 مؤرخ في 95/332المرسـك التنفيذم رقـ  .21
المعدؿ كالمتمـ .64ر، رقـ .كطني لمغابات كحماية الطبيعة، ج

ر، . ، ج25/10/2009 مؤرخ في 09/320بالمرسـك التنفيذم رقـ 
 .59رقـ 

 متعمؽ بإنشاء 1995 أكتكبر 25 الصادر بتاريخ 95/333المرسـك التنفيذم رقـ  .22
محافظات كالئية لمغابات كتحديد تنظيميا كعمميا معدؿ كمتمـ 

 ..17/03/1997 مؤرخ في 97/93بالمرسـك التنفيذم رقـ 
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 يتضمف إحداث مديرية عامة 27/01/1996 مؤرخ في 96/59المرسـك التنفيذم رقـ .23
 .لمبيئة

 يتضمف إحداث مفتشيو 27/01/1996 المؤرخ في 96/60المرسـك التنفيذم رقـ  .24
  .1996 لسنة 7لمبيئة في الكالية ج ر رقـ 

 متضمف نزع قطعة 27/01/1996 الصادر بتاريخ 96/65المرسـك التنفيذم رقـ  .25
أرض مف النظاـ الغابي الكطني تابعة لغابة ماكنة بمقاطعة خريركفة 

 بمدية بف جراح كالية قالمة
 متضمف إحداث 18/12/1996 الصادر بتاريخ 468 / 96المرسـك التنفيذم رقـ  .26

  83رقـ . المفتشية العامة لمغابات ،ج ر
 متضمف سير المجمس 28/12/1996 مؤرخ في 96/481المرسـك التنفيذم رقـ  .27

 .األعمى لمبيئة كالتنمية المستديمة
  يتضمف حؿ 1998 نكفمبر 28 مؤرخ في 375 / 98التنفيذم رقـ المرسـك -28 .28

المكاتب الجيكية لتنمية الغابية ك أيمكلة ممتمكاتيا كحقكقيا ك 
 كسائميا

 يحدد قكاعد مسح 2000 مام 24 مؤرخ في 2000/115لمرسـك التنفيذم رقـ ا .29
 .30األراضي الغابية الكطنية، الجريدة الرسمية، العدد 

 المحدد لشركط ككيفيات 2001 أفريؿ 05 مؤرخ في 01/87المرسـك التنفيذم رقـ  .30
 مف القانكف 35الترخيص باالستغبلؿ في إطار أحكاـ المادة 

84/12 
 يحدد النظاـ القانكني 2006 أكتكبر 19 مؤرخ في 06/368المرسـك التنفيذم رقـ  .31

 لرخصة استغبلؿ غابات االستجماـ ككذا شركط ككيفيات منحيا
 يتضمف تنظيـ اإلدارة 2010 أكتكبر 21 المؤرخ في 10/259المرسـك التنفيذم رقـ  .32

 .2010 لسنة 64ر، رقـ .المركزية لكزارة التييئة العمرانية كالبيئة، ج
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 متضمف إنشاء المكتب 29/12/2010 المؤرخ في 10/333المرسـك التنفيذم  .33
 2011- 2الكطني لمدراسات الخاصة بالتنمية الريفية ، برقـ 

 يتضمف القانكف 2011 مارس 22 المؤرخ في 11/127المرسـك التنفيذم رقـ  .34
األساسي الخاص لمكظفيف المنتمكف لؤلسبلؾ الخاصة بإدارة 

  .18الغابات ج ر رقـ 
 يحدد شركط ككيفيات 2012 ديسمبر 16 المؤرخ في 12/427المرسـك التنفيذم رقـ  .35

 إدارة كتسيير األمبلؾ العمكمية كالخاصة التابعة لدكلة
 متضمف تنظيـ مكافحة حرائؽ 11/09/1963 مؤرخ في 63/336لمرسـك رقـ ا .36

 الغابات
 يتعمؽ بتنظيـ اإلدارة المركزية 1969 مارس 25 المؤرخ في 69/36المرسـك رقـ  .37

 لكزارة الفبلحة كاإلصبلح الزراعي
 متضمف إنشاء  لجنة كطنية لمكافحة 03/06/1969 مؤرخ في 69/75المرسـك رقـ  .38

 حرائؽ الغابات
 متضمف إحداث المعيد التكنكلكجي 19/10/1971 مؤرخ في 71/256المرسـك رقـ .39

 .90لمغابات ج ر رقـ 
 يتضمف إحداث لجنة كطنية 1974 جكيمية 12 مؤرخ في 74/156المرسـك رقـ  .40

 .11/08/1977 مؤرخ في 77/119لمبيئة، تـ حمو بالمرسـك رقـ 
 يتعمؽ بتأسيس السجؿ العقارم 1976 مارس 25 مؤرخ في 76/63المرسـك رقـ  .41

 13/09/1980 مؤرخ في 80/210معدؿ كمتمـ بالمرسـك رقـ 
 19/05/1993 مؤرخ في 93/123كالمرسـك التنفيذم رقـ 
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