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وعرفان شكر  

وجل الذي  بالشـــكر هلل عزال يسعني وأنا أنـــهي هذا العمل إال التوجه    

 .مهمن علي بإتما

كما ال يسعني إال التوجه بالشكر الخالص واالمتنان الكبير لألستاذ        

اإلشراف على  الفاضل:"عليوش قربوع كمال" الذي تفضل بقبول  الدكتور 

األطروحة ووجنهي التوجيه الدقيق والقيم وأسأل هللا أن ينفع  هذهإنجاز 

 نا خير الجزاء.بعلمه ويجازيه ع

 والتقدير إلى كافة أعضاء لجنة املناقشة. كما أتقدم بالشكر

 وإلى كل من ساعدني من قريب أومن بعيد على إنجاز هذه  األطروحة.



 

ــداءـــــــــــــــــــــــــإهــــ  

 وجل : أهدي ثمرة هذا العمل املتواضع إلى من قال فيهما هللا  عز

إلى الوالدين العزيزين ﴿وقض ى ربك أال تعبدوا إال إياه و بالوالدين إحسانا﴾ 

 . عمرهماأطال  هللا  في 

 إلى الزوج الكريم.               

 الفاضل عليوش قربوع كمال. إلى األستاذ الدكتور                       

 إلى ابني العزيز  محمد تقي الدين.                       

  يمة على الدعم والتشجيع.وكافة أفراد العائلة الكر                               



 بسم هللا الرحمن الرحيم

﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي وجل: قال هللا عز

 الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم  يرجعون﴾.   

صدق هللا العظيم.   
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ة ــــمقدم



 مقدمــــــــــــــــة.
 

أصبح يف العصر احلديث يؤثر  ،بعدما كان اإلنسان يف العصور القدمية حبيسا للبيئة حياول التكيف معها        
تدهورا   ضحية لسلوكاته حيث تعرفمنها  جعل األمرإال أن هذا ،عليها ويطوعها من أجل حتسني ظروف عيشه 

 عتداءاته  املقصودة أو غري املقصودة عليها.ااإلنسان و وء تصرف كبريا يرجع  باألساس إىل س

الذي يفرز آثارا خطرية وانعكاسات متفاقمة ،أبرز النشاطات البشرية تأثريا على البيئة وهتديدا هلا العمران من       
ران خالل هلذا حظي موضوع البيئة والعم ليس على األجيال احلاضرة  فقط بل وعلى األجيال القادمة أيضا،

املؤمترات القمم و  متزايد وأصبح من املواضيع اليت حتتل الصدارة يف هتمامبا العشرينالسنوات األخرية من القرن 
 على أعمال التهيئة و التنمية العمرانيةو  ،خاصة يف ظل تصاعد األضرار النامجة عن النمو االقتصادي1الدولية
 البيئة.

كون قضايا التنمية أصبح من األولويات   ،ئة وإىل وقت قريب جمرد ترف فكريحبماية البي هتماماالبعد أن كان     
بالنسبة ملعظم الدول إىل أن أدركت هذه األخرية أن التنمية ال ألمد طويل  سلم األولوياتعلى عرش  تربعت

 يكتب هلا االستمرارية إال بالرتكيز على االستغالل  الرشيد والعقالين ملعطيات األنظمة البيئية. 

ملتطورة منها هبذا أضحت البيئة والتنمية املستدامة من االنشغاالت األساسية والكربى ملختلف الدول ا    
يكولوجية ،حيث أن إلالدول سباقة إىل االهتمامات  اسواء و إن كانت الفئة األوىل من واملتخلفة على حد 

 .السياسات العمومية  صياغةعند الطبيعة نسان و إلحرتام اااجلديد للتنمية يرتكز على  النموذج

ال برتقية احلقوق األساسية للفرد هي تنمية توجب إعادة النظر فيها، فال و التنمية اليت ال هتتم ال باملوارد إن       
أهنا تشكل أحد  يئة واحملافظة على مواردها خاصةجمال ألي  تنمية يف جمال التهيئة والتعمري دون االهتمام بالب

 وهي التنمية املستدامة لإلقليم.أال ستدامة والسبيل لتحقي  التسيري الراشد وصوال إىل الغاية املللى عناصر التنمية امل

بني  البيئة و العمران اليت تبدو للوهلة األوىل أهنا عالقة  ألحد إنكار العالقة الوطيدةيف هذا اإلطار  ال ميكن       
أن  إىل تفسري ذلك  قانونايرجع ، 2ة  كاجلمع بني النار و املاءاجلمع بني البناء و البيئحيث أن   ،تنافر وتصادم

 التصادم بني هذين  اجملالني يدل على تصادم حقني رئيسيني، يتملل احل  األول يف تلبية حاجات املواطن إىل

                                                 

 تطوير انعقدت العديد من املؤمترات الدولية برعاية هيئة األمم  املتحدة اليت شكلت حجر األساس للقانون الدويل للبيئة وسامهت إىل حد بعيد يف 1 
،مؤمتر  1972أبرز هذه املؤمترات نذكر ما يلي: مؤمتر ستوكهومل سنة قواعد القانون البيئي على مستوى التشريعات الداخلية  ملختلف الدول ،من بني 

 .2015وكذا مؤمتر باريس سنة   2002ومؤمتر جوهانسبورغ سنة 1992،مؤمتر ريوو دي جانريو سنة  1982نريويب سنة 
من أعمال جامعة باجي خمتار عنابة ،احمليط،عمران و ال،القانون  ،تصدر عن خمرب البحث بناصر )يوسف (: "رخصة البناء ومحاية البيئة"، جملة العمران،  2
  .63-52ص ص ، 2000جوان  05و 04، يومي حول العمرانالوطين  ىمللتقا



 جتهيزات عمومية...( الذي يتفرع عن ح  امللكية العقارية وما ختول لصاحبها صناعة، سياحة، العمران )سكن،
من ح  يف استغالل، استعمال وتصرف بالوجه الذي  حيق   له املصلحة  الذاتية العمرانية  ويشبع  متطلباته  

 وحاجاته يف  هذا  اجملال.

ن عبارة عن أما  احل  اللاين  فيتملل يف ح  اإلنسان يف بيئة سليمة ال يفسدها عمران مشوه ،سواء أكا     
لقد  أصبح  احل   يف  بيئة  .معدة خالفا ملا ينص عليه التشريع  العمراين صانع أو جتهيزات مجاعية أومسكنات 

 .2الدساتري  الوطنيةو  1سليمة حقا من  احلقوق األساسية لإلنسان  تنص عليه  املواثي  الدولية 

                                                 
ساسي  يف من أهم  املواثي  الدولية  اليت نصت على ح  اإلنسان يف البيئة مؤمتر ستوكهومل  الذي  ورد يف  املبدأ  األول منه أن  لإلنسان  ح  أ  1

 ملساواة يف ظروف معيشية مرضية ويف  بيئة حميطة تسمح له  باحلياة   بكرامة.احلرية وا
"L’homme a un  droit fondamental à  la liberté, à l’égalité et à des   conditions de vie 
satisfaisantes dans  un environnement dont  la qualité lui permette  de vivre dans la dignité et le 
bien être" .voir Belaïdi(Nadia) :"La lutte  contre les atteintes globales à l’environnement :vers un 
ordre public écologique ?",Bruylant,Paris,2008,p 148.  

صحته ورفاهيته وكذا ألسرته" يف حني  منه:"لكل إنسان احل   يف مستوى عيش كاف للحفاظ على 25نص  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة 
يف بيئة كافية احل  منه على أنه:"كل الشعوب هلا 24يف املادة  1981جوان28 جاء يف امليلاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بنريويب بتاريخ 

كلية ية الدولية حل   اإلنسان يف بيئة نظيفة"،أطروحة دكتوراه ،سيد الليلي:" احلما ملزيد من املعلومات راجع :فاتن صربي.وشاملة ومالئمة لتطورهم 
  .2012/2013اجلزائر، جامعة احلاج  خلضر باتنة ،احلقوق والعلوم السياسية، 

Voir aussi : 
- Kahloula(M) :" Environnement et droit de l’homme en Algérie",SADIC ;Actes du 3eme 
Congrès Annuel du 2 au 5 Avril, 1991 , p24. 
-Abdellatif(Omar) :"Existe –t-il un droit de l’homme à l’environnement, la protection  de 
l’environnement", Colloque  de Tunis, du 11au13 Mai, 1989. 
- Andrew Waite: "Sunlight through the trees.A perspective on environment rights and humain 
rights",sous la direction de  Prieur (Michel) :" Pour un droit  commun  de  l’environnement". 
Mélanges en l’honneur de Michel Prieur  , édition Dalloz , CRIDEAU , Paris  , 2007, pp393-
411. 

يف املادة  1976ظيفة ضمن دساتريها ومنها الدستور الربتغايل لسنة ة نيئالعديد من  الدول إىل وضع نصوص صرحية،تؤكد ح  اإلنسان يف ب ذهب 2
 منه اليت ورد فيها ما يأيت: 66

 "Chacun a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré en même temps qu’il a le 
devoir de le défendre". 

 Le droit à la protection d’un environnement" منه ما يأيت: 23ة ورد يف املادالذي  1994و الدستور البلجيكي لسنة 
sain". 

ما يأيت:"تضمن الدولة احل  يف بيئة سليمة ومتوازنة واملسامهة يف سالمة املناخ. وعلى على  منه  45فنص يف الفصل  2014أما الدستور التونسي لسنة 
مايأيت:"تعمل الدولة  2011من الدستور املغريب لسنة  31لبيئي".يف حني تضمنت املادةالدولة توفري  الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث ا

من احل  يف  واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية على تعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسري أسباب استفادة املواطنني واملواطنات على قدم املساواة
من دستور  151تنمية املستدامة". أما بالنسبة للجزائر فقدمت النص على التشريع يف جمال البيئة يف )املادة احلصول على املاء والعيش يف بيئة سليمة وال

املصادق  1996( يف حني ورد يف ديباجة التعديل الدستوري لدستور 1996من دستور  122/19واملادة 1989من دستور 115واملادة  1976
:" الشعب اجلزائري يظل ما يليمن قبل الربملان بغرفتيه  07/03/2016يف  ،ج ر املؤرخة 06/03/2016املؤرخ يف 16/01مبوجب القانون عليه

التنمية  متمسكا خبياراته من أجل احلد من الفوارق االجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت اجلهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي يف إطار



ن  إذ جيمع بني كل من قانون العمران وقانو ،البحث من شقني خمتلفني إن مل نقل متناقضني يتكون موضوع       
املفهومني خاصة وأن دراسة التداخالت القانونية  عن طبيعةالبد يف البداية من الكشف بناء على ذلك  .البيئة

 .بينهما تتسم بالصعوبة ألن احلقل املعريف لكل منهما غامض وحمل للخلط و تضارب املعاين ألسباب عديدة

خيتلط معناه مع معاين مصطلحات ،ري واضح غو مصطــلح غامض 1أال وهو البيئةإن الش  األول من البحث      
يئة األستاذ ـــــاملتخـــصصني يف قانون الب هلـذا قال عنه أكبــــر. يشــــــــاإلطار املعــ نوعية احليــاة، عة،ـــــــــأخرى ملل الطبي

"Michel Prieur "2أنه مصطلح حرباء (l’environnement notion Caméléon)  بالتايل ال
بشأنه حيث يرى بعض  التعريفات الفقهية إذ تنوعت واسع ومتعدد املعاين. حاطة بكل جوانبه فهو مفهومكن اإلمي

                                                                                                                                                         

 ىاليت نصت عل 68املادة  يالتعديل الدستوري عن بند دستوري يتضمن ح  املواطن يف بيئة سليمة أال وه املستدامة واحلفاظ على البيئة".كما أمثر
البيئة". لكن هل مايأيت:"للمواطن احل  يف بيئة سليمة.تعمل الدولة على احلفاظ على البيئة.حيدد القانون واجبات األشخاص الطبيعيني واملعنويني حلماية 

فل محاية أجنع هلذا احل  يف ظل وضع بيئي كارثي.ألكلر تفاصيل راجع: شبلي)خالد(:"دسرتة احل  يف بيئة سليمة،حنو حتقي  دسرتة  احل  البيئي تك
 .94-63ص  ، ص2015، 5العدد،األمن البيئي يف الفضاء املغاريب"،جملة اجمللس الدستوري 

 
مضارعه تبوأ أي نزل وأقام ومصدرها بوء وتبوأ فالن املكان أي نزله وأقام فيه وتبوأت البيئة يف معاجم اللغة العربية كلمة مشتقة من الفعل املاضي بوأ و  1

على منزل القوم حيث يتبؤون ويسكنون وهي مبعىن السكن وغريه ،أنظر،ابن منظور:"لسان العرب احمليط"،اجلزء األول ،دار البيئة  تطل .منزال أي نزلته 
﴾ من  وبوأكم  في األرض  تتخذون من سهولها قصورايف هذا الصدد جند قوله  تعاىل: ﴿.15،ص  1993بريوت ،لبنان،  ،الطبعة األوىل ،صادر 

 . 74اآلية  سورة األعراف
 environmentمشت  من كلمة   entourerأي  environnerأما يف اللغة الفرنسية فالبيئة مصطلح جديد يعين فعل اإلحاطة

 البيئة بأهنا :"جمموعة العناصر الطبيعية والصناعية اليت متارس  فيها  احلياة  اإلنسانية" . 1972عام  جنليزية.عرف قاموس الرووس للغة الفرنسيةإلا
"L’environnement est un  néologisme récent  dans la  langue  française qui exprime  le fait 
d’environner, c’est–à-dire d’entourer, issu du substantif anglais environment et de  son  dérivé 
environnemental". Il fait son entrée dans le  grand Larousse de la langue  française en 1972 : 
"Ensemble des  éléments naturels ou artificiels qui  conditionnent  la vie de  l’homme " .  

، يهتم  بدراسة الكائن écologie مبعىن علم  LOGOS  مبعىن منزل و   OIKOSكب  من كلمتني أما علم  البيئة فهو مصطلح  إغريقي مر   
العامل األملاين   يف  منزله حيث يتأثر  الكائن احلي مبجموعة من  العوامل  احلية  و البيولوجية و غري احلية الكميائية و الفيزيائية .وضع هذا املصطلح

 تعرف البيئة  يف قاموس  التهيئة  اإلقليمية  كما يلي:   . 1866عام  ERNEST HAECKEL  هيجل 
"L’ensemble   des éléments physiques, chimiques ou biologiques, naturels ou artificiels dans 
lequel vit tout être vivant. L’environnement devient aujourd’hui une  préoccupation  
incontournable de tous les acteurs  politiques et économiques .Il y a  une dimension  
multisectorielle car il tend  à s’associer  et  à s’intégrer dans tous les  secteurs économiques ,de la 
société : agriculture, énergie, industrie, transport, aménagement du territoire,urbanisme 
,santé".voir Mérabet( Hamida) : "Dictionnaire de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement", Berti éditions, Alger ,sans date d’édition, p67. 
2 Prieur(Michel) :"droit  de  l’environnement ",4 ème  édition, Dalloz ,2001,p01. 



بة و كائنات حية الفقهاء أن البيئة هي احمليط املادي الذي يعيش فيه  اإلنسان مبا يشمل من ماء وهواء وفضاء وتر 
 .3اع حاجاته ـها إلشبومنشآت أقامها وأوجد

 اتلقائي افضاء ليستخر أن البيئة بناء اجتماعي قبل أن تكون مناظر، فهي آليرى البعض ا يف حني            
ما بني الفضاء  لتقاءامنطقة هي   البيئة .هناك من قال بأن1هي طبيعة مصنوعة عن طري  السياسة بل  اعشوائي

. أما حمكمة العدل الدولية 2رياحلضلتعريف أكلر من الفكر املعماري و يقرتب هذا ا .الوسط احليالعمراين املبين و 
 .3يعيش بين البشر حيثالفضاء هي  لكنئة على أهنا ليست جمرد خيال فتعرف البي

وضعية الجمموعة  العوامل والظروف الطبيعية و هو البيئة من قول أن املقصود ميكن المن خالل ما سب         
 بالتايل خرى لسد  كافة متطلبات حاجاته البشرية.منشآت أاملتمللة يف كل ما وضعه وأنشأه  اإلنسان من عمران و 

 من بناءات ومنشآت مؤثرة على اجملال الطبيعي، تتضمن كل ما أضافته يد اإلنسانفهي فالبيئة أوسع من الطبيعة 
 . من أبرز النشاطات البشرية املدمرة هلذه األخرية  عتبارهباة الوطيدة بني البيئة والعمران العالق بناء على ذلك تظهر

فيت تقنني من التقنينات لكنه يتشكل من جمموعة من دة فليس قانونا موحدا يقع بني البيئ أما قانون محاية      
من  يعرفه على أنه عبارة عن جمموعة من الفقهاء من .وهو محاية البيئة اليت تتف  يف وحدة اهلدفالتشريعات 

احلد من أي مسلك إنساين  إىل إيقاف أو ىسعتوات الطبيعية و تنظم كيفية احملافظة على اللر اليت القواعد القانونية 
  4بالبيئة أيا كان مصدره. يضر

هناك من يرى أن قانون محاية البيئة هو أحد حقول القانون، يهتم بالتشريعات القانونية املراعية للبيئة املالئمة      
 .5كحماية  البيئة و املوارد الطبيعية ومنع التلوث

                                                 
األوىل، دون الطبعة املكتب اجلامعي احلديث ، محايتها"، األمم املتحدة يف يف مصر وقطر ودور التشريعية حلماية البيئةلسياسة "ا حممد: عمران فارس 3

 .24ص،2005 ،بلد النشر
1 "L’environnement est tout ce que l’on veut sauf un espace spontané,c’est une nature travaillée 
par la politique", cité par  Le Cornec(Erwann): "La prise en compte de l’environnement par  les 
règles locales d’urbanisme ", Thèse de doctorat en droit public, Université de Paris I (Panthéon-
Sorbonne), 10 janvier ,1997, p4. 
2 cf. Maxime ( Flamand) :" L’évaluation  environnementale des documents d’urbanisme"   
,Master en droit  de  l’environnement , promotion  2005 , Université Paris-Sud,2005 , p12. 
3
 " L’environnement  n’est  pas une abstraction ,mais bien l’espace ou vivent les  êtres humains et  

dont dépend la qualité de leur  vie et  de  leur santé y compris pour  les générations à  venir". 
Cour internationale  de justice, avis  consultatif ,08 juillet 1996 , licéité de la menace ou de 
l’emploi d’armes nucléaires, rec, 1996 ,pp 241-242 . Les notices :droit  et politiques  de 
l’environnement, sous  la  direction d’Yves Petit.  La  documentation française, 2009, p05.                                                                         

املفهوم   "راجع أيضا ،أمحد حممد حشيش:.109،ص 2007مصر ، ،القاهرة  دار النهضة  العربية ، ،مسري حامد اجلمال: "احلماية القانونية للبيئة"  4
 .82إىل ص  59،من ص  2001،دار الفكر  اجلامعي ،االسكندرية ،مصر ، "القانوين للبيئية  يف  ضوء  مبدأ أسلمة  القانون  املعاصر

 .124،ص2009األردن ، ،سحر أمني:"معجم املصطلحات البيئية "،الطبعة األوىل ،دار دجلة،عمان  5



لة القواعد القانونية اليت يقصد هبا مج 1التهيئة و التعمري املكون ملوضوع البحث فهو قواعد اللاين هومأما املف      
ا يسمى بقانون العمران الذي يعتىن بتهيئة جمال املدينة و اليت تشكل م ،باستعمال األرض و هتيئة املدن اليت ترتبط

يتداخل مع  طابع تقين ختطيطي، الجتماعية.هلذا القانونالصفات اجلمالية،الوظيفية واللشروط و  وفقا ما حييط هبا
عدة قوانني سواء من فروع القانون العام أوفروع القانون اخلاص ملل: قانون البناء، قانون البيئة و قانون هتيئة 

البيئة   صراعه املستمر مع  اإلنسان يف ضافاتإيغلب عليها ومييزها   البيئة اليت  بالعمران أيضا يقصد اإلقليم .كما
 .   2متتد من  املسكن إىل املدينةاليت  الطبيعية لتحقي  أهدافه وغاياته 

إدماج ختطيط السكن  وهتيئة   ن املتحضر مع بيئته،مما يتطلبهناك من يرى أن التعمري يشكل عالقة املواط       
 .3لوصول إىل تنظيم نسيج عمراين  راقياالجتماعية و البيئية إذا أردنا اواللقافية و  التعمري مع خمطط املراف  الصحية

عة  و هي التعبري عن جممو  وفن4تاريخ البشرية حضارة، علم يف التعمريتعد قواعد التهيئةو فضال عن ذلك         
القواعد املنظمة للحركية العمرانية داخل املدن وخمتلف التجمعات  العمرانية اليت  تضبط  عملية البناء  وشروط  

شكلها ومظهرها اخلارجي ضمانا لتناسقها مع احمليط  احلضري  ،التوسع  العمراين  مع مراعاة نوعية البناءات
والرتاث اللقايف والتارخيي.شهدت هذه القواعد تطورا  حلضاريةابيعية و حرتام املناظر  الطاكما تضمن .العمراين 
 املنظر العام احلضاري.احمليط والبيئة و  إىل أن أصبحت هتتم باحملافظة على زمن إىل آخر من ملحوظا

                                                 
يف النظرية  العامة   1867مفهوم التعمري ألول مرة  عند العالمة العريب ابن خلدون يف كتابه  املقدمة قبل أن يظهر كمصطلح حديث عام ظهر  1

  Paul Clergéيف مقال املؤلف1910أما عن استعماله يف اللغة الفرنسية فظهر سنة "  "Cerdan Il Défonceللعمران  على يد
l’urbanisme"   التيين  "وأصلهاurbs  :معناها  عملية هتيئة املدن أنظرJacquot(H) et Priet(F): "Droit de 

l’urbanisme",Dalloz,Paris, 6eme édition, 2008, p3 .                                                                            
"Le droit  de  l’urbanisme  est  un  ensemble   de  règles juridiques  qui visent l’organisation du  
monde  urbain, il s’intègre relativement au droit public et il a pour   objet l’organisation des sols  
et de  l’espace urbain".Cité par Adja(Djilali),Drobenko(Bernard):"Droit de l'urbanisme les 
conditions de l'occupation du sol et de l'éspace,l’aménagement-le contrôle-le financement-le 
contentieux",Berti éditions,Alger, 2007,p24. 

 ،وجدةكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة حممد األول ،يف ميدان التعمري"،رسالة دكتوراه  مالكي)أمحد(: "التدخل العمومي  2
 .02،ص 2007/2006املغرب،   

جامعة اإلخوة منتوري  ، 01العدد ،مدينة قسنطينة حالة هلاته اإلشكالية"،جملة التهيئة العمرانية اجلزائر والتطبي غامن )عبد الغاين(:"إشكالية التعمري يف  3
 .37-28ص ،ص2004قسنطينة، 

وينمي طرق التفكري حول   يستجيب للحاجيات اخلاصة باجملتمع الصناعي االختصاصاتتعدد قانون التهيئة والتعمري علما فهو يعد جماال م عتباربا 4
  املدينة .

"En tant que science de l’urbanisme, le droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme  
désigne un champ d’action  pluridisciplinaire, nouveau né des exigences spécifiques de la société 
industrielle développant une pensée et une méthode de penser sur la ville". Cité par  Couteaux  
(Pierre Soler) : "Droit de l’urbanisme",  Dalloz , cours , 3 ème  édition , Paris ,2008 , p 31. 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D9%88++%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9++%D9%88++%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1+++++&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D9%88++%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9++%D9%88++%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1+++++&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D9%88++%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9++%D9%88++%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1+++++&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


لقد تطور قانون العمران مبنأى عن قانون البيئة فإىل وقت قريب سيطرت عليه حىت يف الدول املتقدمة فكرة       
بينما ظهر  قانون  البيئة يف بداية  نشأته مضادا  لقانون العمران هادفا إىل محاية الوسط الطبيعي   ،الك  اجملالاسته

دويل باملتطلبات الهتمام مع تطور اإل. لقد ارتبط تطور هذا  القانون 1من  تعسفات  املهيئيني العموميني  واخلواص
 .م بالبيئة من طرف املسؤولني هتماإليناشد باأصبح املتنامية  للمواطن الذي 

كحقل للمواجهة اليومية للمواطن مع و ظهر كردة فعل  ،( droit réactif)اتفاعلي اقانونيعد قانون البيئة   
ات لكن ييكولوجية مع مطلع الستينإلجاء يف سياق تطور األفكار ا. 2متطلبات محاية اجملال خدمة لنوعية احلياة 

حيث تطورت هذه احلركة ،ات ية  كانت يف بدايتها وكانت ضعيفة إىل غاية السبعيناحلركة اجلمعوية يف هذه الفرت 
غاية جديدة  من غايات القاعدة  نوعية  احلياةلتصبح  بذلك حث على إدخال محاية البيئة يف القانون؛ لل

 القانونية.

نازل عن فكرة  استهالك اجملال تإىل القانون العمران هي اليت دفعت بإن ظهور قوانني خاصة حبماية البيئة        
 ليتبىن  فكرة محاية اجملاالت الطبيعية السيما احلساسة  منها مع أهنا  تدخل يف نطاق اهتمام  قانون البيئة  الذي،

 مل يتطور يف نفس الشروط اليت تطور فيها قانون العمران.

التدرجيي بني  جتماعاالأن مت  البيئة  إىلالتعمري يف البداية متطلبات محاية يئة و لقد  جتاهلت قواعد الته      
ذلك  بعد أن  اتضح أن   يف احلسبان من قبل قواعد العمراناجملالني الذي جتسد من خالل التدرج  يف أخذ البيئة 

 و الدول.  املوارد  حمدودة وأن التطورات  الشاملة ستنعكس سلبا على مستقبل اجلماعات

يتسم  بأكلر عقالنية البيئي يف العمران بغرض  حتقي   تنظيم  االنشغالأكلر على دمج  ذا مت العملهل      
انسجام للمجال يف إطار  تفكري شامل يأخذ بعني االعتبار جمموعة من القضايا أمهها قضايا السكن،شروط و 

سماح بإحداث احلياة ، التجهيزات اجلماعية ، البنية التحتية و التوازنات  البيئية و هي القضايا اليت من شأهنا ال
 .3تناس  بني االهتمامات  احلضرية و االهتمامات  البيئية املتناقضة يف أغلب األحيان

اهتماما متزايدا يف التشريع  و أخذت االنشغاالت البيئية مكانة مميزة و  البيئة والعمران العالقة بني ذا تعمقتب      
  لنظام العام  العمراين وحتقي ا  ضمانفقط ؛حيث أصبحت وظيفة قواعد التهيئة و التعمري ليس 4العمراين

                                                 
 . 53بناصر )يوسف( ، مرجع ساب  ،ص 1

2 Cf. Hyam(Mallat) :"Le droit de l’urbanisme, de la  construction de  l’environnement   et  de 
l’eau au  Liban", Bruylant, DELTA et L.G.D.J, 1997, p 161. 
3 Cf. Mond (Jérome) et de Castelbajac ( Philippe) :"L’aménagement du territoire" ,Paris, 
PUF ,1971,p5.   
4  Morand- Deviller (Jacqueline) :" L’environnement  et  le droit  ", 2eme  édition , 
L.G.D.J ,Paris, 2006, p8. 



ينحو إىل حتقي  التنمية العمرانية  املستدامة اليت   ىأضحاهلدف األمسى للعمران  بل أن  ،ملصلحة العامة العمرانيةا
 دون أن يقيم قانون العمران عالقات وطيدة مع قوانني عديدة أبرزها  قانون البيئة . من ال سبيل لتحقيقها 

 شيئا فشيئا قانون العمرانأصبح  حيث،أمرا واقعيا القانونني بني والتعايش التواف  أصبح املنطل  هذا من       
كما أن قانون البيئة أصبح يهتم باملدينة عن .من خالل حبله عن إدماج البعد البيئي ضمن قواعده نوعياقانونا 

 .1احلضرية البيئة طري  مفهوم

 حضري بيئي قانون ظهور إىل مما أدى العمران، قانون عن نفصاللال قابل ريعنصرا غ لقد أضحت البيئة       
 إال توجد ال والبيئة العمران بنيالفصل يف حني بقيت فكرة  البيئة. محاية ملقتضيات وفقا تنظيم التعمري على قادر
 احلضرياجملال  يف صرــينح والعمران الفصائل النباتية واألوساط البيئية يف تنحصر البيئة أن يعتقدون الذين ذهن يف

 . 2املشيد 

هبذا أصبح قانون  التهيئة والتعمري وقانون محاية  البيئة يف إطار التنمية  املستدامة يشرتكان يف ضمان وسط 
 3معيشي نظيف وصحي للمواطن ومحايته  من شىت أنواع التلوث، لذلك فهناك  تكامل حقيقي بني القانونيني.

من الدول السائرة يف طري  النمو فقد فضلت يف وقت ساب  أولوية التنمية على حساب البيئة اجلزائر  عتباربا      
زيادة واستغالال مكلفا والعقالنيا للموارد الطبيعية بسبب تزايد النمو الدميغرايف و  حيث شهدت بيئتها تدهورا كبريا

ملكونات البيئة بفعل حدثته من ضرر وتدمري اشئة وما أالعشوائي وتطور حركة التصنيع النوترية التعمري املتسارع و 
 .4التلوث الناجم عن نشاط املركبات الصناعية 

                                                 
1  "Les  évolutions récentes  de ces deux droit ne font que  renforcer cette nécessaire 
cohabitation. Le droit  de l’urbanisme  est  de  plus en  plus qualitatif …et  le droit  de  
l’environnement de plus en plus attentif à la ville à travers le  concept d’environnement  urbain  
ou  d’écologie urbaine". Voir Prieur(Michel) :"Urbanisme et 
environnement",AJDA,n°spécial,1993,p 80. 
2 " La  frontière entre  urbanisme  et  environnement semble donc bien n’avoir  jamais  existé, 
sinon dans l’esprit de  ceux qui croient  que  l’environnement est  limité  à la  flore  et à la  
faune ; et le  droit de  l’urbanisme  à l’espace  urbain".   Prieur(Michel) :" Urbanisme et 
environnement", Idem  ,p 82. 

امعة أبو بكر  قوراري)جمذوب(:"احلماية  القانونية  للجوار من منظور عمراين  بيئي.دراسة مقارنة "،رسالة دكتوراه،كلية احلقوق والعلوم  السياسية ،ج 3
 .46،ص 2014/2015اجلزائر،  بلقايد  تلمسان ،

4 Cf,Kerdoun( Azzouz) :" Droit  de l’environnement  en Algérie :  Bilan  et perspectives", 
ouvrage collectif sous la direction de Walid Laggoune :"Algérie cinquante  ans  après 
l’indépendance ,la part  du  droit", Tome 1, Edition AJED,pp402,435. Kerdoun  ) Azzouz  ( :"Les 
termes d’une approche environnementale :état des lieux et  dynamique de 
protection","l’environnement  en  Algérie :Impacts sur  l’écosystème et  stratégie de  protection", 



وتضاعف إفرازات املراكز العمرانية احلضرية فضال قلص مساحة العقار املخصص للبناء،لقد تسبب التعمري يف ت    
مسنت إلغزو ا الفالحي عن طري  عن إلتهام البناء غري الشرعي للمساحات والفراغات واالستهالك الرهيب للعقار

املائي ، نتشار ظاهرة التلوث البيئي مبختلف أشكاله )التلوث األرضيإبطرق غري شرعية،زيادة على  املسلح له
  تشويه املظهر اجلمايل داخل التجمعات العمرانية .( و البصريو اهلوائي،السمعي ،

حكم يف حركة التعمري املتسارع وضبطه من خالل سن أمام هذا الوضع تدخل املشرع اجلزائري من أجل الت        
 جمموعة من القوانني اليت تكفل ح  الفرد يف تلبية حاجاته األساسية من العمران لكن دون اإلضرار بالبيئة.

البيئة كضرورة ملحة حيث شرعت اجلزائر يف التوجه حنو مسار محايتها  محاية ظهرت احلاجة إىل لقد       
ت مركزية وحملية للحفاظ عليها وحتقي  هتيئة عمرانية متميزة ومنسجمة مع البيئة بسن مجلة مؤسسا  ستحداثاب

 ،وقانون19671ماعات احمللية لسنة جليا من خالل قانون اجليبدو من القوانني املتعلقة باجملال البيئي حيث كان 
ظ على الصحة واألمن يف اجملمعات بنصه على احلفا،لبيئة لاملشرع اجلزائري  مراعاة  19822رخصة البناء لسنة 

بصورة حمدودة  املشرع بالبيئة ولو هتمامامما يؤكد  العمرانية لضمان ترقية البيئة العمرانية وعدم السماح بتدهورها .
املتعل   03/10امللغى مبوجب القانون3 83/03قانونأال وهو محاية البيئة  قبل صدور أول قانون إطار ينظم

القوانني ذات الصلة ادة على ــــــالذي ميلل التشريع البيئي الرئيسي احلايل زي 4ار التنمية املستدامةحبماية البيئة يف إط
تعريفا دقيقا للبيئة وإمنا اكتفى باإلشارة إىل مكوناهتا يف نص  همل يقدم  املشرع من خالل.4املراسيم التطبيقية لهبه و 

                                                                                                                                                         

ouvrage collectif  sous la direction  de Kerdoun  Azzouz, Mohamed El Hadi Larouk et 
Mohamed Sahli,LERMM,  Constantine  édition ,2001,pp13-31. 

 .1967لسنة  6، ج ر العدد 1967يناير  18املؤرخ يف 24-67األمر رقم  1
املعدل   29-90متعل   برخصة البناء و رخصة جتزئة األراضي  القابلة  للبناء  امللغى مبوجب قانون  1982فرباير 6املؤرخ يف  02-82قانون رقم   2

 واملتمم.
 .03/10امللغى مبوجب القانون  1983فرباير 8،الصادرة بتاريخ 06العدد ج ر   يتعل  حبماية  البيئة ، 5/02/1983املؤرخ يف    83/03قانون  3
 .2003يوليو20املؤرخة يف 43العدد ج ر  يتعل  حبماية  البيئة يف إطار التنمية املستدامة، 2003يوليو  19املؤرخ يف 03/10قانون   4
بالقانون معدل ومتمم  26/06/1984املؤرخة يف  26 املتضمن النظام العام للغابات، ج ر العدد 1984يونيو  23املؤرخ يف  84/12قانون  4
املتعل  حبماية  1998يونيو  15املؤرخ يف  98/04.قانون  04/12/1991املؤرخة  يف   62، ج ر العدد 02/12/1991املؤرخ يف   91/20

لسنة  43،ج ر العدداملتعل  بالتهيئة و التعمري 01/12/1990املؤرخ يف  90/29.قانون 17/06/1998مؤرخة يف  44الرتاث اللقايف، ج ر العدد 
املؤرخ يف  01/19،قانون 2008أوت 3املؤرخة يف  44،ج ر 2004/ 15/08 املؤرخ يف 04/05واملتمم بالقانون  املعدل 1990

 12/12/2001املؤرخ يف  01/20. قانون15/12/2001املؤرخة يف 77ا،ج ر العدد املتعل  بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالته 12/12/2001
ية املتعل  حبما2002/ 05/02املؤرخ يف  02/02، قانون  15/12/2001املؤرخة يف  77املتعل  بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة،ج ر العدد 

املتعل  بشروط إنشاء املدن اجلديدة  08/05/2002مؤرخ يف  02/08.قانون 12/12/2002املؤرخة  يف  10الساحل وتلمينه، ج ر العدد 
بلية يف إطار التنمية يتعل  حبماية املناط  اجل 23/06/2004مؤرخ يف 04/03. قانون 14/05/2002املؤرخة يف 43وهتيئتها ،ج ر العدد

ج حات اخلضراء ومحايتها وتنميتها ،تسيري املسايتعل  ب 13/05/2007املؤرخ يف  07/06.قانون27/06/2004املؤرخة يف41،ج ر العدداملستدامة
 املتضمن  املصادقة  على  املخطط الوطين لتهيئة  اإلقليم ، 2010/ 06/ 29مؤرخ يف  10/02،قانون 13/05/2007مؤرخة يف 31ر العدد

ج ر   ،ة يف إطار  التنمية املستدامةيتعل  باجملاالت احملمي 2011/ 17/02املؤرخ يف  11/02. قانون 2010/ 10/ 21املؤرخة يف   61ج ر العدد
 . 28/02/2011مؤرخة يف  13العدد



 املاءيوية واحليوية كاهلواء واجلو و الطبيعية الالح من املواردتتكون البيئة  كما يلي:"  03/10من قانون  4املادة 
األماكن  اكذو احليوان مبا يف ذلك الرتاث الوراثي وأشكال التفاعل بني هذه املواد واألرض وباطن األرض والنبات و 

 الطبيعية". واملعامل واملناظر

لإلقليم إطار التنمية املستدامة  البيئة يف باد  األساسية حلمايةالقانون امل كماحدد املشرع من خالل ذات     
 السياسة العمرانية.  يف خمتلف مظاهرها ومنها أولويات السياسة الوطنيةمن  البيئي ليصبح االنشغال،الوطين

 

تنظيما و حركة العمران تشريعا احرتامحيث أن ضرورة يصبو إليه العمران، انسانيإ اهدفأصبح البيئي  سعىإن امل      
ة ضرور  تكن نه مهماإف هكذا.1بالعمران رها كانت حاضرة يف كل النصوص املتعلقةوعناص انسجاما للبيئةنشاطا و و 

الطبيعي ،فال ينبغي حتقيقها  ،فإهنا البد أن تتوقف عند هذا الرأمسال االقتصادية أواالجتماعيةالعمرانية أو  التنمية
 على حساب  البيئة. 

 وأخرى دوافع ذاتية إىل اختيارههذا املوضوع الذي ترجع مربرات برزت فكرة دراسة  بناء على ماسب      
 املواضيع تعترب من، والتعمري التهيئة بقوانني البيئة موضوعية؛ فالدوافع الذاتية تتعل  حبداثة موضوع الدراسة إذ عالقة

على  قانونية للبيئةغري املطروقة من قبل الدراسات القانونية املتخصصة فمعظم الدراسات تناولت إما احلماية ال
 .2التعمري على حدى دون اجلمع بني املوضوعني يف دراسة قانونية واحدةحدى و إما  قواعد التهيئة و 

يكتسي املوضوع أمهية خاصة بالنظر إىل اإلشكاالت القانونية اليت يطرحها فهو جمال خصب للدراسة      
مينه بيئيا أمام رهان التهيئة العمرانية و حركية البناء لتطويره وتل ويسعى االستكشاف لكونه يشمل كافة اإلقليمو 
 التعمري.و 

صالحية حلماية البيئة دون الواكما أن معظم الدراسات اليت تتعل  حبماية البيئة تناولت اجلوانب العالجية        
ري باعتبار القضاء ة أمام خماطر التعميف الدفاع عن شؤون البيئالرتكيز على دور القضاء بشقيه العادي واإلداري 

  يشكل اجلانب العملي للقواعد واملباد   القانونية اليت يسنها  التشريع.

                                                 
 ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،عزري)الزين(:" قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها دراسة يف التشريع اجلزائري مدعمة بأحدث قرارات جملس الدولة" 1

 .6وص   5،ص   2005،،القاهرة ،مصرالطبعة األوىل
اذ بناصر عدا رسالة دكتوراه  لألستاذ  جماجي  )منصور( حتت عنوان :"رخصة  البناء  كأداة  حلماية  البيئة يف التشريع  اجلزائري "و مقال األستما   2

مبا  يضمن  محاية  يوسف  حول "رخصة البناء ومحاية البيئة "،حيث تناول رخصة  البناء  كوسيلة  قانونية ملمارسة  الضبط  اإلداري املتعل   بالتعمري  
البيئية  يف  االعتبارات.وكذا مقال األستاذ بودريوة )عبد الكرمي( حول   البيئة واحملافظة عليها وهو جزئية فقط من  املوضوع  الذي حنن  بصدد  دراسته

 خمططات  التعمري احمللية.



أما املربرات املوضوعية الختيار املوضوع فتكمن يف التدهور اخلطري للواقع  العمراين الراهن يف اجلزائر        
ل إىل تسريع عجلة التنمية االقتصادية ذلك بسبب توجه الدولة منذ االستقال ،البيئة على السلبية ساتهاوإنعك

 بإنشاء املنشآت الصناعية من خالل سياسة الصناعة و التصنيع دون اهتمام ال بالبيئة وال بالعمران.  

انتشار ظاهرة البناء بطريقة ال شرعية مبا حتمله من آثار خطرية على و توسع التعمري  هذا التوجه على أسفر       
ئته ؛فضال عن تأثريها على صورة الدولة من حيث التزامها بضمان النظام العام ملواطنيها صحة املواطن وسالمة بي

أحد ركائز التنمية  ا ألن االهتمام بالبيئة يعدعامة والنظام العام البيئي على وجه اخلصوص والتزامها أمام الدول أيض
 احلكم الراشد بالنسبة للدول  احلديلة.و املستدامة 

مساحات خضراء ،مناط  حممية ومناط  الطبيعية اليت تزخر هبا اجلزائر من أراضي زراعية ، غابية ،وارد امل إن     
بفعل  ضال عن تدهور إطار املعيشةاكتسحها.ف استمرار تاركة اجملال للعمران الذيساحلية  أصبحت تتقلص ب

املياه اجلوفية  تلوث ف املياه القذرة و مشكل صر  الصناعية وتناميو  املدن واالنتشار املقل  للنفايات املنزلية زدحاما
 . 3يكولوجية و ارتفاع  تكاليف النفقات العمومية  يف جمال الصحةإنتج عنه خسائر اقتصادية و مما ،

مدى تأثير قواعد التهيئة والتعمير على اختيار املوضوع املوسوم بــــــ: " تلألسباب السالفة الذكر ارتأي        
إىل املعاجلة والتحليل الشائكة اليت حتتاج من املواضيع الصعبة و  ألنه كحقل للدراسةزائر"حماية البيئة في الج

 .ئة جراء حركية  أعمال التهيئة والتعمرياخلطرية  الواردة على البي عتداءتالحبكم ا القانوين

األمهية النظرية لى تتجنظرا ألمهيته النظرية والعلمية ،حيث  وضوعملتظهر احلاجة إىل البحث يف هذا ا         
البعد البيئي من خالل حتليل قانوين ملدى  حتواءاعلى  يف معرفة مدى قدرة التشريعات العمرانيةالدراسة  ملوضوع

التوازن بني مبوجب إحداث فعالية التشريعات العمرانية يف حتقي  تنمية عمرانية مستدامة وتعزيز دورها يف هذا اجملال 
مراعاة معظم و  احملافظة على إطار العيش املناسب للسكان هباومقتضيات محاية البيئة و  متطلبات التنمية العمرانية

مابني قانون العمران وقانون البيئة  نسجاماال على مبدأ عتماداالباألنشطة العمرانية من خالل جوانبه أثناء القيام 
 وتسليط الضوء على العقبات اليت تعرتي تطبي  هذه  النصوص. 

ترتبط ارتباطا وثيقا باإلنسان أصبحت صناعة العمران  األمهية العلمية للموضوع فتؤول إىل أن فكرة أما        
هلذا توجب إدراج البعد البيئي ضمن سياسة التنمية العمرانية بالسعي للحفاظ على النسيج العمراين ومجالية ،وبيئته 

ة من زحف العمران عليها واتساع نطاقه املتزايد دون إعارة املوارد الطبيعية غري املتجددو املدن ومحاية األنظمة البيئية 
أن العمران يعين اغتصاب مساحات متزايدة من البيئة الطبيعية والزراعية من أجل علما    .هلا الكبرياالهتمام 

                                                 
مت   http :www.minenv.gov.ma/dwn/dechetsتايل:،من املوقع  ال2004سنةلأنظر ،تقرير البنك العاملي حول البيئة يف اجلزائر  3

 .  05/05/2014التصفح  يوم 



بتوازن البيئة و يغري من  ل ذلك خيلكالسدود  و  إقامة املصانعو بناء املطارات و امتداد املدن وش  الطرقات 
  .1بيعتهاط

لقد أصبحت محاية البيئة مبختلف مواردها مبلابة حتمية تفرض نفسها فرضا على قواعد التهيئة والتعمري         
استدامته اليت جعلت محاية البيئة قانون هتيئة اإلقليم و  املتمللة يف ما جاء بهاملستجدات احلالية و و التطورات   حبكم 

مما يدل على اهتمام املشرع أكلر ،ت اليومية للقائمني على النشاط العمومي استدامة اإلقليم يف قلب االنشغاالو 
 باإلنسان وضمان بيئة سليمة وحميط معيش صحي له.

ان املوازنة بني قواعد العمر  تتملل يف معاجلة قضية هامة إن اهلدف املتوخى من دراسة هذا املوضوع هو        
 القانونية للبيئة،والكشفتطويره وفقا ألجبديات احلماية قاء بالعمران و ومقتضيات احلفاظ على البيئة وكيفية االرت

معرفة السلبيات والنقائص اليت  تطبع  البيئة و  على احملافظة التعمري يفر الذي تضطلع به قواعد التهيئة و عن الدو 
ا حلماية البيئة أي  هبا هذه القواعد وكذا التعرف على اآلليات القانونية املسخرة من قبل قواعد العمران ضمان

 .التكفل احلقيقي به و  ا يف مراعاة البعد البيئيالكشف عن مدى فعاليته

الدراسات العمرانية اليت متيز احليز الذي حيتوي  صبحت تشكل حمورا أساسيا يف توجيهأن البيئة أخاصة و          
د أن تالشى التصور السائد طويال بأن على مستوى اإلقليم؛ بع ونه وحركته على مستوى املدينة أونسان يف سكإلا

 البيئة هتدف إىل محاية األوساط الطبيعية يف حني العمران يهدف إىل استغالل هذه األوساط  واستنزافها.

على عدة مناهج أمهها املنهج الوصفي من أجل توضيح بعض املفاهيم املتعلقة  االعتماد ملعاجلة املوضوع مت        
 نهج  التحليلي النقدي و املنهج  املقارن عندما  يقتضي األمر ذلك.فضال عن امل ،باملوضوع

الذي  املوضوع طبيعة ترجع باألساس إىلاليت اليت تطرحها دراسة هذا املوضوع  الصعوبات على الرغم من        
 نواجهة العمرام يفبالبيئة املتصاعد الهتمام ل اظإال أنه يف العمران.البيئة و  جيمع بني حقلني معرفيني خمتلفني

من  معا املشرع اجلزائري باملوضوعني جمتمعنيتمام ها مدى على الضروري الوقوف من،يبدو لتنمية املستدامةل احتقيق
 التالية:شكالية إلإثارة  ال خال

هذه القواعد في  على مقتضيات حماية البيئة وما مدى فعالية عميرالتإلى أي مدى تؤثر قواعد التهيئة و 
 تصاعد حركة البناء والتعمير؟  واستدامة اإلقليم في ظل تنامي و ة الناجعة للبيئة تجسيد الحماي

 فرعية : تساؤالتشكالية  الرئيسية  إلتندرج  حتت  هذه  ا     

                                                 
،بريوت الطبعة األوىل   عالم "، منشورات احلليب احلقوقية ،إلالشيخلي) عبد القادر(: "محاية  البيئة يف ضوء الشريعة والقانون واإلدارة والرتبية وا 1

 . 849، ص2009،لبنان،
 



يف البناء وحرية التصرف يف امللكية العقارية  احل  يف املصلحة اخلاصة املتمللة التوفي  بني إىل املشرع توصل هل    
 محاية البيئة من التلوث؟ يف ضمان لعامة املتمللةاملصلحة او 

حنو  ران أوقانون العمعالقة سلمية بني قانون البيئة و  حنو هل،التشريع اجلزائري تجهيحنو أي نوع من العالقة     
القانونيني من أجل استدامة اإلقليم   عايش التوافقي املطلوب بني كل منستطيع إحداث التيهل ؟عالقة تنازعية 

فعالية السلطة املمنوحة للقاضي  ما مدىو  التعمري؟للبيئة من خالل قواعد التهيئة و  وطين بتفعيل احلماية الناجعةال
 التعمري؟ ية البيئة إزاء نشاطات التهيئة و حبما  االلتزاماجلزائري  يف 

 اآليت:ثالثة فصول على  النحو  تقسيم  املوضوع  إىل  متإلجابة على االشكالية املطروحة ل      

 البيئة ضمن قواعد التهيئة والتعمير.ليات القاوووية المررسة لحماية اآل :الفصل األول         

 التشريع البيئي يفرض على قواعد التهيئة والتعمير حماية البيئة. :الفصل الثاوي        

 واعد التهيئة والتعمير.تفعيل دور القضاء في توفير الحماية الالزمة للبيئة إزاء ق الفصل الثالث:       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول



 الفصل األول: اآلليات القاوووية المررسة لحماية البيئة ضمن قواعد التهيئة والتعمير.

تأثري العمران ل مران وقانون البيئة، بالنظرالع بني كل من قانونواضح صراع وتنافر  لقد ساد ملدة طويلة          
ما لبث أن  هذا  الصراع  لكن .الطبيعية واردللم ه واستنزافه املتزايداستهالكو  احليوية البيئية د قوي على األوساطاجل

مراعاة االعتبارات  ذاهتا حبماية البيئة من خالل التعمريقواعد التهيئة و  ، ترجم  بتكفلبني اجملالني حتول إىل تعايش
 ة العمرانية املستدامة.حتقيقا  للتنمي  العمرانية املشاريعدماجها يف  وا البيئية

  يتجسد إدراج البعد البيئي ضمن قواعد التهيئة والتعمري عمليا من خالل األدوات االسرتاتيجية للتخطيط       
من جهة البيئة  محايةو  الطبيعية املوارد على مع احلفاظإلقليم ،باعتبارها أدوات  تسعى لتنظيم اجملال العمراين وهتيئة ا

من  عمرانالة  اليت تشكل آليات للرقابة القانونية الوقائية املسبقة والبعدية  على الفردي العمران،ومن خالل قرارات 
كآلية للحفاظ استدامتها  املدن اجلديدة وحتقي  و   شرع العمراين حنو سياسة املدناملجهة أخرى .فضال  عن توجه 

الكربى  ملدناجلزائرية السيما يف ا املدن ميف معظعلى جودة البيئة احلضرية خاصة بعد أن عرفت تقهقرا  فادحا 
 .احلضاريو  ة أفقدهتا بعدها اجلمايلمشاكل  تلوث خطري  اليت تعاين من

 يف سرتاتيجية للتخطيط العمراين وهتيئة اإلقليم يف محاية البيئةالدور اآلليات اتناول أسبناء على ذلك،           
)المبحث من خالل  لرقابة العمرانية يف ضمان محاية وقائية للبيئةدور قرارات التعمري كآليات لو )المبحث األول( 

 )المبحث الثالث(.يف   تنمية  العمرانية املستدامةلل  آليةكاجلديدة   املدنو سياسة املدن وكذا الثاوي(

 المبحث األول: دور اآلليات اإلستراتيجية للتخطيط العمراوي وتهيئة اإلقليم في حماية البيئة.

ية الدعوة إىل فكرة التخطيط العمراين من منظور بيئي بعد تصاعد األمهية املتنامية للبيئة يف مجيع ظهرت أمه    
،يهدف إىل احرتام العمرانية حيث أصبح من الواجب البحث عن فكر ختطيطي داخل التجمعات،مناحي احلياة 

غرار باقي التشريعات  ع اجلزائري علىحاول املشر السياق  يف هذاعليها. من كل التأثريات السلبية  واحلد البيئة 
ات التخطيط العمراين البيئي السليم من خالل تبين فكرة إدماج األبعاد البيئية ضمن أدو  بشروط التخطيطالتكفل 

  الوطين. العمراين وهتيئة اإلقليم

يف املخطط لة تناول من خالل هذا املبحث دور أدوات التهيئة والتعمري احمللية املتملأسبناء على ذلك،     
ية للتخطيط ـــية األساســـــالبيئة باعتبارها األدوات املرجع يف محاية التعمري وخمطط شغل األراضيالتوجيهي للتهيئة و 

عتبارها أدوات اسرتاتيجية لتهيئة اإلقليم بالت االبعد البيئي ضمن األدوا عاجلأ كما  المطلب األول() يف  مراينـــالع
 .) المطلب الثاوي( يف شاملة لتنظيم اإلقليم 

 

 



 آليات قاوووية وقائية لحماية البيئة.كالمطلب األول: أدوات التهيـــــــئة والتعمير المحلية  

 قبل وجود أدوات ظهرت،حيث  البيئة حلماية األوىل الوقائيةاألدوات  العمراينتعد أدوات التخطيط        
) الفرع يف  التخطيط  العمراين وعالقته  حبماية البيئة إىل من خالل هذا  املطلب سأتطرقذا ل .التخطيط البيئي

مع )الفرع الثاوي( يف  التهيئة والتعمري نشغاالت البيئية ضمن أدواتإلىل  األساس القانوين إلدراج اإو  األول(
) الفرع يف يأدوات التهيئة والتعمري احمللية املعتمدة يف التشريع العمراين اجلزائر  الكشف عن مكانة  البيئة  ضمن 

  . الثالث(

 الفرع األول: التخطيط العمراوي وحماية البيئة.

األدوات الفعلية اجملسدة لقانون وتعد  التعمري ضمن السياق العام للتخطيط العمراينتندرج أدوات التهيئة و        
ف عن عالقته والكش )أوال(إىل مفهوم التخطيط العمراين  تطرقأس ،بناء على ذلكالعمران على أرض الواقع

 ) ثاويا(.حبماية البيئة

  التخطيط العمراوي. أوال: مفهوم

على  سواء على مستوى الدول أو بصفة عامة مصطلح كلري االستعمال يف الوقت احلاضر، 1التخطيط     
منفعته لذلك أصبح التخطيط من  مستقبله وحيق  بهعليه  الذي يبينالكل له ختطيطه اخلاص  .مستوى األفراد

إذ يتم ختيل ما ،له  عن طري  التنبؤ به واالستعداد يعترب التخطيط عمل متعل  مبواجهة املستقبل، .2ات العصرمميز 
 .3سيحدث من  مشكالت وتوضع  أنسب اخلطط  املمكنة التنفيذ  ملواجهتها

تخدام هلا أما املقصود بالتخطيط يف اجملال العمراين فهو وضع تنظيم لتخصيص األماكن مبا حيق  أفضل اس     
خيتلف التخطيط هبذا املعىن عن التخطيط يف جمال علمي  ،لتحقي  أهداف معينة خالل مدة مستقبلية حمددة

 .4اإلدارةو السياسة 

أداة للربجمة والتنظيم إنه  إن تطور مصطلح التخطيط العمراين يتبع التطور العام لألفكار حول املدينة و اإلقليم.    
أمهية بالنظر إىل  جلهوي والوطين التحكم يف النمو العمراين.ا لى املستوى احمللي،يتيح للسلطات العمومية ع

                                                 
ويقال خطط األرض أي جعل هلا خطوطا وحدودا وختطيط املكان هو تقسيمه وهتيئته  يءالمات على الشأصل التخطيط لغة رسم ع 1

 ،سوريا،الطبعة األوىلجدة ،مؤسسة علوم القرآن،للعمارة.أنظر،مجيل عبد  القادر أكرب:"عمارة األرض يف اإلسالم "،دار القبلة لللقافة اإلسالمية ،
 . 179،ص 1992

 .09، ص 1995التخطيط  العمراين بني النظرية والتطبي "، دار النهضة العربية ،مصر، العبودي ) حمسن(:"  2
3 103،ص2010شحماط )محمود(:" المدخل لعلم  اإلدارة  العامة"، دارالهدى ، الجزائر،   .  

 .428،ص  2007،مصرماجد راغب احللو: "قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة "،جامعة اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، 4



التخطيط هناك من يعرف التعمري على أنه أفعال التخطيط والتنظيم الفعلي للمدينة وجماالهتا بذهنية املنفعة 
  .5العامة

مراين هو جمموع الدراسات ومسار "التخطيط الع أما حسب التعريف الوارد يف قاموس التعمري والتهيئة:       
حتديد فرضيات  اإلجراءات القانونية أو املالية اليت تسمح للجماعات العمومية معرفة تطور األوساط العمرانية،

 .1"امتوقع التطورات العمرانية و الفضاءات الواجب محايتهو تساع طبيعة إالتهيئة اليت تعين 

بتوفري املراف  ،املتجانس و لمي يتبع ملواجهة مقتضيات العمران احلديث ع يعترب التخطيط العمراين أسلوبكما      
نسجام املباين من حيث مظهرها وحجمها، ومحاية األراضي الزراعية واملساحات إواملساكن بكافة أنواعها،و 

ن املوازنة جمال العمران من أهم األمللة اليت تربز لنا أمهية التخطيط يف وقتنا احلاضر،إذ يضم كما يعداخلضراء.  
عتبارها  مصلحة مشروعة وح  اجملتمع يف أن يعمل قدرا من الرقابة على أعمال امابني ح  األفراد يف البناء  ب

 .2البناء

على أنه عبارة عن  أسلوب علمي وفين لتنظيم  واستهالك اجملال  خطيط  العمراينالت ميكن تعريف       
 الطبيعية  خالل مدة زمنية  حمددة متوسطة  أو طويلة  املدى.كاناته إمقليم و إلوختصيصه وفقا ملتطلبات ا

جتدر اإلشارة إىل أن التشريعات احلاكمة حلركة البناء والتشييد من اآلليات اهلامة املؤثرة يف مستوى البيئة     
لتخطيط اعتمد املشرع يف اجلزائر على ا.هلذا 3العمرانية ملا تفرضه من ضوابط الغرض منها جودة أعمال البناء

إذ عرفت اجلزائر فكرة  ،4ما يصطلح عليه بالتعمري التنظيمي العمراين من خالل أدوات التهيئة والتعمري أو
الذي جاء بفكرة "املخطط  1914مارس  14قانون  مبوجبحتالل الفرنسي السيما الاملخططات العمرانية منذ ا

نتباه السلطات الفرنسية يف تلك الفرتة جللب كمحاولة من ا التوجيهي العام" و"املخطط التوجيهي للتعمري"،

                                                 
5 Cf. Guillot (Philippe) et Darnanville (Henri-Michel):"Droit de l’urbanisme",2èmèédition, 
Ellipses édition,Paris,2006,p10.  
1 Selon Merlin (Pierre), Choay (Françoise):"La planification urbaine:ensemble d'études,de 
démarches, voire de procédures juridiques ou financières, qui permettent aux collectivités 
publiques de connaitre l'évolution des milieux urbains, de définir des hypothèses 
d'aménagement concernant à la fois  l'ampleur, la  nature et  la  localisation des  développements 
urbains et  des  espaces à  protéger,  puis d'intervenir dans la mise  en  œuvre  des  options 
retenues.Les documents d'urbanisme à cet  égard, font partie  de  la  planification  urbaine", 
Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Presses universitaires de France, 1998, p502. 
2 مجاجي )منصور( :" أدوات التهيئة والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائري"، مجلة البحوث  

.1،ص 2007والدراسات العلمية، جامعة يحي فارس ،المدية ،العدد األول  نوفمبر ،  
3 .32،ص 2013مصر، ذاكر موسى تمام :" إدارة العمران" ،دار الكتاب  الحديث ،القاهرة،   
4 مذكرةمجاجي)منصور(:" النظام القانوني للترخيص بأعمال البناء في التشريع الجزائري"،  العقاري  ماجستير في القانون 

.26،ص  2001والزراعي،كلية الحقوق،جامعة سعد  دحلب  البليدة ،   



خاصة يف جمال  يعاين منهابأهنا تسعى حلل كافة املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت  لشعب اجلزائريا
  . 5السكن،هذا ما جتلى بوضوح أكلر يف خمطط قسنطينة

ستعمار و بقيت سارية املفعول حىت عتماد على نفس املخططات املوروثة عن االالأما بعد االستقالل فتم ا        
 "ط العمراين املؤقتـــــو "املخط (PUD) "، لتظهر بعد ذلك فكرة "املخطط العمراين املوجه1974سنة 

(PUP)  الذي يعد قطيعة كلية مع املاضي املعدل واملتمم  90/29 التهيئة والتعمري  إىل غاية صدور قانون
لتخطيط العمراين  تتملل باألساس يف املخطط ون أدوات جديدة لهذا  القانكرس .إذ  وبداية لتوجه جديد

التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل األراضي اللذان يشكالن الوسائل األكلر استعماال يف التخطيط العمراين 
 .  1املعاصر

 ،أصبحت للتنميةالتهيئة والتعمري قبل ذلك مدجمة يف اإلطار العام للمخطط الوطين خمططاتكانت   بعد أن       
اليت  تواجه العمران واجملتمع  آليات لصياغة االسرتاتيجيات اجملدية لسائر املشاكل والتحديات والرهاناتتشكل 
فهي باألساس أدوات إسرتاتيجية بعيدة املدى إلرشاد وتوجيه مجيع أوجه التنمية احلضرية يف إطار رؤية ،احلضري
سرتاتيجيات والسياسات احلضرية وآليات للمساعدة على صناعة القرار لالة كما أهنا أيضا أدوات تنفيذي  .مستقبلية
أنه قنن هذه األدوات  املعدل واملتمم  29-90التهيئة والتعمري .فمن أهم الضمانات اليت جاء هبا قانون 2الفاعل

بة قرارات إدارية نافذة مبلا ،تصبحا من اجلهة اإلدارية املختصة مبعد التصدي  عليه.إذ للغري ووجعلها ملزمة لإلدارة
 .3يف مواجهة اجلميع كما هو مقرر قانونا وقضاءا 

                                                 
5 Hamidou( Rachid) :" Les logements un défi" , ENAP ,Alger, 1989,p29 . 

املعدل واملتمم يكون قد أعطى إطارا شرعيا وقانونيا للتخطيط العمراين  و تتملل   29-90إن املشرع اجلزائري بإصداره لقانون  التهيئة والتعمري  1
خططات شكل أدوات التعمري من املتاملعدل واملتمم كاآليت:"ت 29-90من قانون 10أدوات التهيئة والتعمري أساسا ووفقا ملا نصت عليه املادة 

التعمري وخمططات شغل األراضي وتكون أدوات التهيئة والتعمري وكذلك التنظيمات اليت هي جزء ال يتجزأ منها قابلة للمعارضة هبا و التوجيهية للتهيئة 
 عليها يف القانون". أمام الغري. ال جيوز استعمال األراضي أو البناء على حنو يتناقض مع تنظيمات التعمري دون تعريض صاحبه للعقوبة املنصوص 

العمرانية يف لعروق )حممد اهلادي(:"خمططات التهيئة والتعمري يف اجلزائر بني األهداف واملمارسات امليدانية"، امللتقى الوطين األول حول" التهيئة  2
 .1،ص 2010ماي  4و 3يومي ،سكيكدة  1955أوت 20جامعة ،اجلزائر: الواقع واألفاق " 

 أنظر : 3
لصغري(:"تسليم رخصة بناء يف القانون اجلزائري"،جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،العدد األول، املركز اجلامعي العريب التبسي، بعلي)حممد ا -

 .42-16، ص ص2007تبسة،مارس
-Adja(Djilali),Drobenko(Bernard):"Droit de l'urbanisme les conditions de l'occupation du sol et 
de l'éspace,l’aménagement-le contrôle-le financement-le contentieux",op cit , 2007,p85.         



 ثاويا: العالقة بين التخطيط  العمراوي والبيئة.

رض ويستنزف املوارد الطبيعية إذ يغري السطح الفيزيائي لأل،ملا كان العمران يسهم يف تدهور حالة البيئة        
يف تصاميمه  من خالل ادماجها للبيئة أفضل مستقبل رسم يساهم يفين فإن التخطيط العمرا. 4يستهلك الطاقةو 
متطلبات محاية البيئة  تأخذ  معىن التناظر الوثي  بني،أن أضحت التنمية  املستدامة يف جمال  التعمري خاصة بعد .

صصة النشاطات االقتصادية واحلفاظ على املساحات املخ الذي يراعي التوازنات بني عمراينال والتخطيط
املستقبلية و حتياجات احلالية الالسكن املوجهة لو البناء والغابية ويسعى إىل التوفي  بني مشاريع  للنشاطات الزراعية

قايف للمدن ووقايتها من كل املواقع  الطبيعية والرتاث التارخيي واللالوسط  احلضري و و بيئة الواحملافظة على من جهة 
 من جهة أخرى. 1التلوث أشكال

ما هو إال أسلوب علمي يهدف إىل االستغالل املوجه واملنظم للموارد  العمراين باألساسإن التخطيط         
بالبيئة  وثيقةعالقة  جملالني هلماعتبار الي  األخذ  بعني اعن طر  . ذلكبني اإلنسان والبيئة الطبيعية لضبط العالقة

أن مشكالت  الذي يراعيارد البيئية واجملال اجلغرايف دد املو لتجالفرتة الزمنية الالزمة  الذي يراعياجملال الزمين  امه
  .2تنتقل من مكان إىل آخر وال تعرتف باحلدود القائمة  البيئة

االستعماالت  اتوجه عمليات التنمية العمرانية ،موضح اخلطوط العريضة اليتالتخطيط  العمراين  يرسم       
هبدف توفري  ،وغريها مع احلفاظ على النواحي اجلمالية(نقل ،خدماتسكنية ،جتارية ،صناعية ، )الرئيسية لألراضي

 .  3صحية وآمنة، تؤدي وظيفتها على الوجه األكمل بيئة سكنية 

ومتكاملة  حقيقية بيئة إلجياد البشرية، واملستقرات للمدن الشامل بالتنظيم هتمامإلا كما يهدف إىل      
املنعقد يف  بستوكهلم التصريح النهائي ملؤمتر األمم املتحدة حول البيئةمن  14وفقا ملا  جاء به املبدأ . لإلنسان
 متطلبات بني التوفي  أردنا إذا أساسية أداة هو العقالين التخطيط" :أن على حيث نص 1972سنة جوان 
 ."ترقيتهاو  البيئة على احلفاظ وضرورة التنمية

                                                 
4

 بريوت،لبنان،اآلليات القانونية الدولية حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة "،منشورات احلليب احلقوقية،الطبعة األوىل ،سهري إبراهيم حاجم اهلييت:" 
 . 343، ص  2014

تصدر عن خمرب احلقوق واحلريات يف األنظمة :" اإلعتبارات البيئية يف خمططات  التعمري احمللية "، جملة  احلقوق و احلريات ،)عبد الكرمي (ودريوةأنظر،ب  1
 .432- 416ص ص ، 2013سبتمرب حممد خيضر بسكرة  ، عدد جترييب ، املقارنة ، كلية احلقوق و العلوم السياسية،جامعة  

 رشيد عبد  الرزاق:"التشريعات  البيئية العربية  ودورها يف  إرساء  دعائم التخطيط  البيئي "، ندوة  حول دور  التشريعات والقوانني يفعادل  عبد ال 2
 .05، ص   2005ماي    11و7محاية  البيئة العربية ، املنظمة  العربية  للتنمية  اإلدارية ، الشارقة ، اإلمارات  العربية املتحدة،

جامعة باجي خمتار عنابة، ، والعلوم السياسية ماجستري ،كلية احلقوقمذكرة  )عبد السالم(:" رخصة البناء ومحاية البيئة يف اجلزائر"، حسيين 3
 .87، ص2012/2013



 البشرية للمؤسسات التخطيط أثناء" ينص على أنه:ف من نفس التصريح املذكور أعاله، 15  أما املبدأ      
 قتصاديةإلوا االجتماعية املنافع من احلد األقصى على احلصولو بالبيئة املساس جتنب على احلرص جيب العمرانيةو 
  " 4.للكل اإليكولوجيةو 

ظيم استعمال األرض  تناقات من خالل تنالخة من اسليمة خالي تربز أمهية التخطيط العمراين يف هتيئة بيئة        
خلدمات العامة ومد وتوفري ا نتاج وتنسي  التجمعات السكانيةالوختطيط البنايات وجتميلها وتوزيع وسائل ا

 ية والتعليمية واللقافية يف املدن والقرىاملؤسسات الصح إنشاءالعامة والكهرباء ومياه الشرب و  شبكات الطرق
مما له صلة ،التهوية وغري ذلك نارة والء وحجم األبنية وارتفاعها وسبل ا البنايفديد نوعية  املواد املستخدمة وحت

 التخطيطية والتشريعات من خالل تكفل القوانني ةاألمهيتنعكس هذه  .1مناسبة  ملعيشة  اإلنسان بارزة بتوفري بيئة
 من التوازن إطار اخلاصة،وف و  العامة املنفعة عوامل من حتققه مبا ذلك.معا اجملتمع واألفراد حتياجاتا وتلبية بتنظيم
 مستدامة عمرانية بيئة الزاوية لتحقي  حجر مبلابة فهي  ،واملعنوية املادية اجملتمعمتطلبات و  األفراد حتياجاتإ بني

  . للمجتمع

 املعماريني على املخططني يتوجب اليت األمور عدد من العمراين يف البيئية للتخطيط األبعاد كما تكمن     
 .العامة لإلنسان إليها حفاظا على الصحةالضوء يات على حنو يصل فيه اهلواء و ختيار موقع البناامراعاهتا ك

نب اجلمايل فهو من جوانب اجلا دون إمهال ،منصادر تلويث البيئةم وعن كل وبعدها عن املناط  الصناعية
للة يف العناصر املعمارية والبيئة تنساب وجتانس بني البيئة املشيدة ممططني عن طري   حماولتهم إجياد املخ هتمامإ

 .  العمرانية باحلفاظ على املساحات اخلضراءالعناصر الطبيعية  داخل  الفراغات   ممللة يفالطبيعية 

يشتمل  أن يشرتط، هلذا  2إن  عملية التنمية البيئية ترتكز  على مراعاة  البعد  البيئي يف التخطيط  العمراين  
 يتواف  مبا العمرانية التنمية لتحقي  األملل األسلوب ليكون اخلصائص تؤهله من موعةجم على العمراين  التخطيط

 :3من  بني  هذه  اخلصائص نذكر  مايلي، البيئة محاية متطلبات مع

                                                 
4 Principe 14 : «Une planification rationnelle est un instrument essentiel si l'on veut concilier 
les impératifs du développement et la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement ». 
Principe 15 :« En planifiant les établissements humains et l'urbanisation, il faut veiller à éviter 
les atteintes àl'environnement et à obtenir le maximum d'avantages sociaux, économiques et 
écologiques pour tous ».    

 .260، ص 2009، األردن  ،لبيئة "، دار  اليازوري  للنشر والتوزيع ، عمانعارف  صاحل  خملف: "اإلدارة البيئية ،احلماية اإلدارية  ل  1
2 ات الحضرية("، مجلة التجمعية المدينة وإطار الحياة داخل بلفضل )محمد(:" التخطيط العمراني والبيئة )من أجل ترق 

 لوم السياسية ، جامعة مستغانم ،العددالقانون العقاري ،صادرة عن  مخبر  القانون  العقاري  والبيئة ، كلية الحقوق  والع

.106-89،ص ص  2014الثالث ،جوان   
األردن، ، عمان للنشر والتوزيع، صفاء داراألوىل، الطبعة  ،"أساليب نظريات واألسس: املباد  ،اإلقليمي التخطيط العاين:" شعبان جاسم حممد 3

 .190-191ص ص  ،2011
 



 .املستقبلية حتياجاهتاإ و حاضرها و احلضاري موروثها املدينة ماضي بني التوفي  على بالقدرة يتحلى أن -

 دتبدي احل حضرية بيئة تعكس أن تستطيع اليت األخالقية واالجتماعية الذوقية  اجلمالية بالقيم يتصف أن -
 .اجلمال دىن مناأل

 اليت السكنية واحملالت املدن وحاجيات متطلبات بشأن مبقرتحاهتا تديل مجاهريية مشاركة أوسع يضمن أن -
 ينجزها   التخطيط.

 .التخطيط أهداف حتقي  يف املنفذين لتدعم دولةال توفرها ومادية قانونية قوة على يستند أن -

العمراين وضبطه والقضاء على العشوائيات  ناجحا يف تنظيم اجملال أنه كلما كان التخطيط العمراين يبدو    
كلما  كانت و وإعطاء صورة فنية ومجالية للمدينة،  املوجودة به كلما استطاع توفري محاية أفضل للبيئة العمرانية

بكافة طاقاهتا الطبيعية والرتفيهية دون استنزاف  ار لتجسيد محاية البيئة واحلفاظ على مواردها ومكوناهتالفرص أوف
احلساسة من و عن التنمية املستدامة من خالل محايته للمناط  اهلشة  ألجيال القادمة.هذا ما يعرباأوتدهور لصاحل 

ذات امليزة  ائر الوطنية واألراضي الزراعية واألراضيواحملميات الطبيعية احلظ الغاباتو أجزاء اإلقليم كالساحل 
 التارخيية البارزة .و اللقافية 

إذا فشل التخطيط العمراين يف الوصول إىل املبتغى من العملية  التخطيطية العمرانية ومل يستطع  التحكم أما      
تعرضت  مواردها  للتدهور و تضررت  البيئة واندثرت أهم  مكوناهتا  و  ،يف تنظيم  الفضاء على أكمل  وجه

 االستنزاف.

 وشغاالت البيئية ضمن أدوات التهيئة والتعمير.الإلدراج االفرع الثاوي: األساس القاوووي 

 عتماد علىالاستجابة للمتطلبات الراهنة واملستقبلية للسكان واحملافظة على البيئة لألجيال القادمة،مت ا      
أدوات التهيئة العمومية العمرانية كأسس قانونية إلدراج البعد البيئي ضمن  سياساتمبدأين رئيسيني عند وضع ال

 )ثاويا(.حتياط إل(ومبدأ ا )أوال جتسدا يف مبدأ اإلدماج البيئي،التعمريو 

 التعمير.دماج البيئي ضمن قواعد التهيئة و ترريس مبدأ اإل أوال:

ان محاية األوساط من أجل ضم،ضرورة حتميةران إلدماج قانون البيئة يف قانون العم إنشاء سياسة إن        
وحتقي  التنمية  التعمري مطلبا أساسيا للحفاظ على البيئةالبعد البيئي يف قواعد التهيئةو  إدماج حيث أصبحالبيئية 

 يعترب إال أن مصطلح اإلدماج.قتصادية واالجتماعية(إلشأنه شأن األبعاد التقليدية )اختاذ أي قرار إاملستدامة عند 
 الدويل القانون على حكرا بداياته يف كان حيث الزمن، مرور مع تطورت متعددة له معاينالتعقيد، بالغ مفهوما
 والدول العاملية املنظمة بني ختصاصإلا لتوزيع األدىن احلد باإلدماج يقصد العاملية، املنظمات إطار ففي.العام

 بني ماو أ العاملي التنظيم ظل يف الدول بني فيما حتادإلا مفهوم من يقرتباملعىن  هبذا وهو فيها األعضاء



 حول يتمحور أصبحو  املفهوم هذا التنمية،تطور وبني بينهما ختالل التوازنإو  تدهور ظل يف أنه غري.الشعوب
 1العمرانية. فيها السياسات مبا التنموية السياسات خمتلف يف البيئة إدماج ضرورة

 البيئة حلماية قانونية إتباع آليات على يقتصر واقعيا ال أمرا والبيئة العمران ايلجم بني التواف  حتقي  لقد أصبح       
 على الدراسات احلديلة تعمل حيث.العمرانية التنمية سياسات ضمن البيئي البعد إدماج ضرورة على يركز ما بقدر
أصبحت  املبدأ هذا فبفضل ى،كرب  بأمهية اإلدماج مبدأ حيظى كما ،العمران قانون يف البيئي اإلدماج ظاهرة حتليل
 .2 قانونية قواعد شكل يف تتجسد البيئة محاية

 Le) 1اإلدماج دأـــــــمب مران ترجع إىل فعاليةـــــــانون العق يف ئيــالبيعد ــــــإدماج الب الية سياسةـــــــإن فع      
principe d’intégration)  ،اسية األسهداف واملباد  ار إسرتاتيجية توزيع األيف إط الذي يندرج

بيئية الفضاءات ال السلبية على تقليل من التأثرياالت هذا املبدأ من شأن.فروع القانونضمن خمتلف  للسياسة البيئية
ام التوازن الضروري بني البيئة عدإلنظهر هذا املبدأ مواجهة للتنمية املستدامة. ضريةاحل،يستعمل كغاية من الغايات 

قطاعية جملاهبة التحديات ة يف السياسات العمومية الية؛حيث توجب إدماج الرتتيبات البيئالتنمية االقتصاديو 
حنو أهداف أخرى مشرتكة مع  قانون البيئة  يتجهالعمران على أن قانون   كديؤ مما ،جمال العمرانالسيما يف .البيئية

.بناء على ذلك بينهما التداخل ونطاق لتأثرياو التأثر  لعالقة نتيجة العمرانو  البيئة جمايل بني رتباطإلا حتمية يعكسو 
 .(3)ويف التشريع اجلزائري (2)،يف التشريع  الفرنسي(1)سـأتناول مبدأ اإلدماج يف التشريع الدويل

                                                 
1 Cadiou )  Pierre – Yves) :"Le droit de l’urbanisme et les zonages écologiques : contribution à 
l’étude de l’intégration de la protection des espaces naturels", thèse de  doctorat, université de  
Bretagne Occidental, école doctorale des sciences de la mer ,Juin 2008,p 07. 
2
 Haumont( F) :"La mondialisation du principe d’intégration des préoccupations 

environnementales dans le droit del’urbanisme", in M.Deviller et J-
C.Benochot :«Mondialisation et Globalisation des concepts juridiques: exemple du droit de 
l’environnement»,IRJS édition, Paris,2011,p299. 

  remettre  en  son état  ou rendreاليت تعين باللغة األجنبية    integrareكلمة  إدماج  منهجيا مشتقة من  الكلمة الالتينية   1
entier    التعريف التايل:   1752سنة   ةيف  هذا  الصدد قدمت األكادميية  الفرنسي، ما يء واإلدخال لشيء يف ش لتصبح  تعين  اإلدراج 

"Assembler  des parties  pour former  un  tout  cohérent et  concentrée, incorporé, introduire. 
L’intégration  est   le rassemblement  d’élément séparés, l’admission  d’éléments  exclus  ou  
étrangers  à l’ensemble".voir , Branco )Hélène( :"Les  relations  entre  le droit de l’urbanisme et 
le droit de l’environnement sur le  littoral Méditeranéen",thèse pour  le  doctorat en droit 
public , université  du Sud Toulon-Var U.F.R. droit, Centre de Droit et de Politique 
Comparés Jean-Claude Escarras, (C.N.R.S.- U.M.R. 6201),Présentée le 14 Juin 2013,p 47. 

أما من الناحية  القانونية فهو عبارة غامضة  تجمع  جملة من اإلجراءات أو األنشطة  القانونية و تعبرعن دينامكية  

محض  للقواعد  القانونية النسجام  .  



 .التشريع   الدولي في مبدأ اإلدماج .1

من  1972جوان ية يف توكهومل  حول البيئة البشر من خالل مؤمتر سملبدأ يف القانون الدويل للبيئة عرف هذا ا      
حيث نص هذا البند على ة،ت البيئية يف السياسات  التنموينشغاالإلحمتواه إدماج  ا.خالل البند اللالث عشر له 
املوارد وحتسني البيئة على الدول تبين مفهوم مندمج ومنس  للتخطيط التنموي بطريقة أنه من أجل عقلنة تسيري 

 إىل الدول تسعى اإلطار هذا .يف2لفائدة شعوهبا رة محاية وحتسني البيئةيكون فيها هذا األخري متناسب مع ضرو 
 يف كانا جمالني بني التواف  حتقي و  العمرانية، التنموية فيهاسياساهتا مبا.التنموية سياساهتا يف البيئي عتبارالا إدماج
 متناقضني. األصل

 يف كغاية إليه ينظر يعد ومل البيئي اإلدماج دأمب تطور االستدامة، مصطلح ظهور معأواخر اللمانينات و  يف      
 Commission) الند برنت جلنة تقرير أكد املستدامة ،حيث التنمية لتحقي  وسيلةك إمناو   ذاته حد

Bruntland (
 للجمع إطارا يقدم املستدامة التنمية مفهوم نأ ، على"املشرتك مستقبلنا" بعنوان 1987 سنة3

 لإلشارة يستعمل إذ معانيه، أوسع يف التنمية مصطلح استخدم قد.لاتيجيات التنميةاسرت و  البيئية السياسات بني
 مجيع يف مطلوب أمر التنمية مع البيئة تكامل لكن اللالث، واالقتصادي للعامل االجتماعي التغيري عمليات إىل

ليتم التأكيد مرة  . 1بالشعو  لكل احمللية تغيري السياسات  املستدامة التنمية حتقي  حنو السعي يتطلب الدول،
ة يف قمة األرض أوما يسمى مبؤمتر ريودي والتنمياملبدأ يف مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة  هذا أخرى على تبين 
من أجل  » على أنه:نص  الذي، 2الرابع منه من خالل البند بالبيئة يهتم عاملي مؤمتر ثاين 1992جانريو يف جوان

 .«عنه فيها مبعزل النظر ميكن والية البيئة تشكل جزءا مندجما يف مسار التنمية ن محاإف حتقي  تنمية مستدامة

 تناولت،فصال و أربعون ري إعالن مباد  لتجسيد عمل خطة اليت متلل، 21 األجندة عن كما متخض        
 الفصل حدد حيث.مةاملستدا للتنمية األساسية األبعاد عتبارهاإب والبيئية، واالجتماعية االقتصادية اجلوانب فيها

 السياسات يف البيئية عتباراتإلا إدماج بضمان تسمح اليت التنفيذ ووسائل العمليات من سلسلة اللامن منها

                                                 
2
 Cf, Article 13 :  "Afin  de  rationaliser  la  gestion  des  ressources   et  ainsi  d’améliorer  

l’environnement  les  Etats  devraient adopter une  conception  intégrée et coordonnée  de leur   
planification   du  développement   , de  façon  que leur développement   soit   compatible  avec  
la  nécessité    de  protéger   et  améliorer  l’environnement   dans l’intérêt  de  leur population".   
3 Cadiou(Pierre –Yves) , op cit, p11. 

 العلوم السياسية،جامعةاحلقوق و  دكتوراه،كلية الدويل"،رسالة القانون أحكام ضوء على املستدامة تنميةال إطار يف البيئة محاية املال )صافية(:" زيد 1
 .  57،ص  2012/2013 اجلزائر ،وزو، تيزي،معمري مولود

2 Cf, Article  04 : " Pour  parvenir  à  un  développement  durable,  la  protection   de  
l’environnement  doit  faire   partie   intégrante  du  processus  de  développement   et  ne  peut 
être  considérée  isolément". 



 ، 2002 سنة جوهسبورغ يف املنعقد املستدامة للتنمية العاملية القمة مؤمتر السياق نفس يف سار قدل .3األخرى
  .املستدامة للتنمية األساسية الدعائم أحد عتبارهاإب التنموية العمليات يف البيئة إدماج ضرورة مؤكدا على

هتماما حمليا اقبل أن يكون  ،هتمام  عاملياأن مبدأ اإلدماج له جذور يف القانون الدويل و الحظ ي       
نات متعددة استجابة لرها،العمرانية  التنموية النشاطات عن الناجم من التدهور لبيئةاغايته يف محاية  مللتت.وطنياأو 

أصبح من احلقوق األساسية  السيما وأن احل  يف البيئة،رادبالنسبة لكل األفمان بيئة سليمة وآمنة ضمنها:
قليم من دعم اجلاذبية االقتصادية لإلتجددة الضرورية لألجيال احلالية واملستقبلية،لإلنسان، محاية املوارد غري امل
 اآلليات توفري مبدى قليم لكن ذلك يبقى مرهونااإلحمللية واستدامة التنمية ا عناصرخالل بيئة نوعية كعنصر من 

 الواقع.البيئي ومدى فعاليتها على أرض  اإلدماج مبدأ بتكريس الكفيلة القانونية

 الفروسي: في التشريع  دماجإلدأ  ا.مب2

، 4حبماية الطبيعة  املتعل  76/629دماج يف التشريع  الفرنسي  مبوجب صدور القانون رقم إلظهر مبدأ ا      
حيث نص يف مادته اللانية على أن كل أشغال ومشاريع ،ة يعتبارات البيئالأول  قانون فرنسي يأخذ يف احلسبان ا

 .ةينشغاالت البيئالحرتام  ااالتهيئة اليت  تضطلع  هبا اجلماعات العمومية وكذا وثائ  التعمري عليها 

معلنا عن التزاوج بني قانون العمران صالح قانون التعمري الفرنسي،املتعل  بإ  1 76/1285ليليه صدور قانون   
وقانون البيئة مكرسا  فكرة  أن  قانون العمران  عليه أن  يتدارك  البيئة  كآلية ال ميكن جتاهلها من أجل عمران 

 .2ذو  نوعية 

 السيما املادة   La Loi SRU  3)أكد املشرع الفرنسي يف إطار قانون التضامن والتجديد احلضري          
  L.121))  نسجام  الحرتام  أدوات التهيئة  والتعمري  املتمللة يف خمططات ااعلى ضرورة  منه

  lesالتعمري احمللية  وخمططات  les schémas de cohérence territoriale (SCOT)قليميإلا
plans  locaux d’urbanisme  ,(PLU),  واخلرائط البلديةCC)  les  cartes 

communalesالزراعية   احلفاظ على الفضاءات املخصصة للنشاطات :يأيت ( جلملة من املباد    البيئية كما
                                                 

3 Haumont( F) , op cit, p 302. 
4 La loi nº76-629 du 10/07/1976 relative à la protection de la nature,JO du 13/07/1976. 
1 La loi  nº 76-1285 du 31/12/1976 portant réforme de l’urbanisme , JO du 1er Janvier 1977. 
2 Voir l’Article 2 :"Les travaux et  projets  d’aménagement  qui sont entrepris par une collectivité 
publique ou  qui nécessitent une  autorisation ou une  décision d’approbation ainsi que les 
documents d’urbanismes doivent respecter les préoccupations de 
l’environnement".voir.Maxime(Flamand):"L'évaluation environnementale des documents 
d'urbanisme",op cit, p16. 
3 La loi nº2000-1208 du 13 /12/2000 relative à la Solidarité et au renouvellement urbains( Loi 
SRU). 



االستعمال العقالين املتوازن  التنمية املستدامة، حرتام أهدافاوالغابية ومحاية الفضاءات الطبيعية واملناظر  مع 
األنظمة  على نوعية اهلواء واملاء األرض وباطن األرض، احلفاظو الريفية و شبه احلضرية  ،للفضاءات الطبيعية احلضرية

الطبيعية والتكنولوجية احملتملة والتلوث  الطبيعية  واحلماية من املخاطر املناظرو املساحات اخلضراء املواقع  البيئية،
 .  4وخمتلف املضار

لعمرانية عن طري  تطبي  تقنية التقييم السياسة ايف دماج إلكريس املشرع  الفرنسي ملبدأ  ايتضح تكما          
قليمي األوريب من خالل التعليمة الصادرة عن الربملان إلجاء يف التشريع ا امتأثرا مب، 1الربامجو البيئي للخطط 

املتعلقة بتقييم التأثريات البيئية لبعض اخلطط والربامج  على  CE  2/2001/42واجمللس األوروبيني حتت رقم
 .3 2004/489ي  األمر ــــرنسي عن طــــــــــــة يف القانون  الفــــــــــــــــية األوروبيـــــــــــــــــــــــــــــــيمة اإلقليمـــالتعل البيئة ترمجت هذه

تطبيقا لذلك أصبحت وثائ  التعمري الفرنسية تعطي أمهية بالغة  2005/613.1 - 2005/608 واملرسومني
 l’état initial de))حتليل الوضع القائم للبيئة  خاللن م،2رها التقدمييةضمن تقاري البيئي للتقييم

l’environnement  معينة وتوجيه القرارات  مبوجب وضع تنظيم  هرمي للرهانات البيئية اخلاصة مبنطقة
أثريات السلبية  تلتلمينا للمكونات األساسية للبيئة وجتنبا ل ،املتخذة يف جمال التهيئة والتعمري وفقا هلذه الرهانات

 يتم إعداد هذا التحليل بناء على املعلومات ،ستشارة اجلمهورالمع عرض هذا التحليل البيئي  .للتعمري عليها
الرتاث املبين  املناظر، املتوفرة عن طري  اجلرد والدراسات القطاعية والعقارية )حول املخاطر الطبيعية الكربى،

                                                 
4 Rapport  sur  une  journée à l’attention  des  secrétaires de mairie :" L’environnement dans    
les  documents d’urbanisme", service environnement et développement  durable , Pascal 
Béneteau  ,p1. 
1 Jean –Claude(Hélin) :"Les directives Plans  programmes et la participation  du public", Sous  la  
direction  de  Prieur (Michel) :" Pour un droit  commun  de  l’environnement. Mélanges en 
l’honneur de Michel Prieur  , op cit, p p509-528. 
2 La directive nº2001/42  du27/06/2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes  dans le domaine de l’environnement,JO du 26/07/2001. 
3 Ordonnance nº2004-489 de la 03/06/2004 portante transposition de la directive 2001/CE, JO 
nº129 du05Juin 2004. 
1 Décret  nº2005-608 relatif à l’évaluation des  incidences  des  documents  d’urbanisme  sur  
l’environnement  et  modifiant  le code  de  l’urbanisme  , et Décret nº 2005-613 pris  pour 
l’application  de  l’ordonnance  nº 2004-489  du 3/06/2004   relative  à l’évaluation  des  
incidences   de certains  plans  et  programmes  sur l’environnement , JO  nº 124  du 29/05/2 
005,voir Maxime(Flamand) op cit ,pp4-5  , Voir aussi le dossier: «Urbanisme un premier train 
de réformes: l'évaluation des incidences sur l'environnement des plans et programmes",AJDA 
Nº38/2005du14/11/2005,pp2100-2106 
2 Bouyssou ( Fernand ) :" La  prise  en  compte de  l’environnement par  les  documents 
communaux de planification urbaine", Sous  la  direction  de  Prieur (Michel) :" Pour un droit  
commun  de  l’environnement. Mélanges en l’honneur de Michel Prieur  , op.cit   , p1532. 



السمعية...(واستنادا إىل الوثائ  املعتمدة يف هتيئة اإلقليم وكذا بناء على املضار  التنوع البيولوجي، والطبيعي،
  املعلومات اليت يقدمها خمتلف الشركاء املسامهني يف إعداد وثائ  التعمري. 

 la  loi)من  خالل  القانون املسمى بـــــــــــ: سب  جند  أن  املشرع  الفرنسي قد  تبىن   تعزيزا  ملا      
Grenelle 3

 l’évaluation)فكرة التقييم  البيئي  لوثائ   التعمري  منه حتديدا 51يف املادة  (
environnementale 

des  documents  d’urbanisme) أدوات التهيئة  يتوجب إدراجها يف، الذي يعد  مبلابة وثيقة رئيسية
مع  ساسية للبيئة وتلمني مواردهالعناصر األلهذه األدوات  محايةمدى  تكشف، جراءات معينةالالتعمري وفقا و 

 للجميع. ها القوة  القانونية الكافية لكي تصبح ملزمةمنح

 دماج  في  التشريع  الجزائري:إل.مبدأ  ا3

زائري تبىن املشرع اجل، ية املنظومة  القانونية الدوليةحرك وجتاوبا مع تطور املستدامة التنمية مفهوم ملواكبة حماولة      
مؤكدا على  03/10التنمية  املستدامة  يف إطار ضمن املادة اللاللة من قانون محاية  البيئة البيئي  دماجالمبدأ  ا
املستدامة عند إعداد املخططات  بات املتعلقة حبماية البيئة والتنميةالرتتي "هو ذلك  املبدأ الذي يعىن بدمج:أنه 

التنموية  من أهم وأبرز هذه املخططات والربامج القطاعية إن أدوات التهيئة والتعمري". والربامج القطاعية  وتطبيقها
لتحقي   ضرورية وسيلة منها جيعل مما البيئي، البعد ملزمة مبراعاة ،فهيحىت وإن مل ينص عليها املشرع صراحة 

 الوقائية  للبيئة . احلماية

إىل عمران  البيئة من أجل الوصول أن تتجاهل التعمري ال ميكنهاأدرك املشرع اجلزائري أن قواعد التهيئة و لقد     
هبدف  حتقي   ،البيئية  تهيئة و التعمري( لرهان  النوعيةخضاع  وثائ  التعمري )أدوات الاهلذا  توجب  ،مستدام

تعمري من يف قانون  ال واردةال الجراءات واألشكالحرتام ااة  خاصة  بعد أن كانت تسعى إىل التنمية  املستدام
 . وتنظيمها  لألفضل نوعيا تهيئة املدنلالصحية البيئية والفنية واجلمالية و   مراعاة  القواعد دون

ورد املعدل واملتمم الذي  90/29انون قالمن  بوضوح  من  خالل نص املادة األوىل اإلدماجيتجلى مبدأ كما      
 ألراضي القابلة للتعمري وتكوينرامية إىل تنظيم إنتاج االعامة ال : "يهدف هذا القانون إىل حتديد القواعدفيه ما يأيت

الصناعة وأيضا وقاية و نة بني وظيفة السكن والفالحة املواز لألراضي و  االقتصادي وحتوير املبىن يف إطار التسيري
 الوطنية حرتام مباد  وأهداف السياسةاعلى أساس التارخيي واملناظر والرتاث اللقايف و  الطبيعية وساطألاحمليط وا

 الحظ أن  املشرع أعلن على تزاوج بني  قانون العمران وقانون محايةيهذه  املادة ة ".من خالل للتهيئة  العمراني

                                                 
3 La  loi nº2009-967 du 03/08/2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement, JO du 05/08/2009. 



 هذا ما يعرب عن إرادة املشرع لتلمني وإدماج .1البيئة  قواعد العمران وقواعد محاية مزاج  قوي بنيهو البيئة و 
ي فال بد من تفعيل األساليب والوسائل تكفلكن اإلرادة وحدها ال ، 2التعمرية داخل قواعد يالبيئ عتباراتاال

 تنفيذ ذلك. القانونية  الالزمة لضمان

ع الذي متصاعدا يف قانون العمران الذي يعد مبلابة التشري البيئة تكتسي أمهية متزايدة ودوراأضحت قد ل      
كما أصبح انية.نسان ببيئته املكإلللتجمعات البشرية،وينظم عالقة االتصميمية يضبط العملية التخطيطية و 

هتمامات على الصعيد العاملي، كرد فعل على املطالب الهتمام باألبعاد البيئية يف التهيئة احلضرية حيتل صدارة اإلا
املتزايدة من الرأي العام ومجعيات محاية البيئة واألحزاب السياسية إلدماج قضايا البيئة يف التنمية احلضرية بعد أن 

يعد ذلك تأكيدا على ماعي مؤثر يف صناعة القرار عند رسم السياسات العمرانية .حتولت إىل رهان سياسي واجت
 .التعمري د  البيئي ضمن أدوات  التهيئة و البعأمهية وضرورة مراعاة 

حتسني مكافحة كل أشكال التلوث هبدف  السعي إىلو  املتعلقة بالبيئةالقواعد  حرتاماملزم ب قانون العمرانإن       
وتلك اخلاصة بني ضرورات التنمية االقتصاديةالتوازن  فهذا التحسني يتطلب ضرورةاحلضرية، حلياةونوعية ا إطار

حرتام املقاييس البيئية يف التنمية اخضاع خمططات التهيئة والتعمري يف معظم مدن العامل إىل اذا مت هل.3حبماية البيئة
الطبيعة والنمو  مرتبط أساسابتحقي  التوازن بنيمستقبل احلياة يف املدن واستمرارها  عتبار أنااحلضرية، على 

       .4واالقتصاديالعمراين 

مرافقة   يشرتطو البيئة.و اث نوع من التوازن بني العمران حدايعرب عن  دماج البيئياالميكن القول أن مبدأ      
عتبارات اليت تراعي الج بعض اة وإدرا مستدامة من خالل محاية  املوارد  الطبيعي تنمية  العمرانية  بتنمية  بيئيةال

حرتام االبنايات وإدماجها يف احمليط و أن احملافظة على نوعية خاصة و ،نة بني أشغال التهيئة والتعمري ومحاية البيئةاملواز 
 منفعة عامة.     احمليط املبين  تعد أعماال ذات احلضرية ومحاية الرتاث و و املناظر الطبيعية 

  التهيئة و التعمير. تضمن أدواثاويا:مبدأ الحيطة 

من بني هذه املباد  محايتها،تعددت أسس و مباد   ،نظرا لتعدد عناصر البيئة وتنوع األخطار احملدقة هبا      
حصول الضرر،جند مبدأ  الوقاية قبلأي  ( la protection en amant)لبيئة من املنبع لاية محاملقررة   

                                                 
1 صادرة عن المدرسة الوطنية لبيئة"،مجلة إدارة،فتات)فوزي(، بوسماحة )الشيخ(:"حدودسلطة الضبط اإلداري وحماية ا 

.34-7،ص ص 35،2008، العدد 18المجلد  لإلدارة،  
2 Reddaf(Ahmed) :"Les droits à construire", revue Idara , volume 17, nº 34 , 2007, pp 65-70. 
3 ات التهيئة والتعمير" ،مجلة إدارة أنظر، إقلولي ولد رابح )صافية(،دعموش )فاطمة الزهراء( " البعد البيئي ضمن أدو 

.65-49،ص ص 2012 ، 43،العدد  
4 شويشي  ) زهية  ( ، مجلة  العلوم  االجتماعية ، البيئة في الجزائر التأثير على األوساط الطبيعية واستراتيجيات الحماية" :" 

الموقع:متوفر على  ،2012ديسمبر   16الصادرة عن جامعة  سطيف، العدد   URL : http://revues.univ-
setif2.dz/index.php?id=736زيارته في 2014/01/10.،تمت  

http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=736،تمت
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=736،تمت


 غياب حالة يف حىت البيئة، تدهور ستدراكإل التدابري الالزمة ختاذا الدول علىالذي جيب مبقتضاه . 1 احليطة
هذا  جتاهل عدم الضروري من أصبح هبا.حيث القيام املزمع األنشطة عن اآلثار النامجة حول القاطع العلمي اليقني
  .حنو املستقبل ياجزئ أ كليا موجهيعد  و التوقع و االستباق مبيزة هذا  املبدأ  يتصف. إذ2 به االستخفاف أو املبدأ

 مبا فيها للتهديدات  احملتملة و غري املؤكدة  أن مبدأ االحتياط هو االستعداد   الفقه من جانب يعترب      
كما  يبني الكيفية  اليت تواجه هبا  .ذلك عندما ال توجد  إثباتات قوية  تؤيد حدوث الضرر،فرتاضية الالتهديدات ا

 غري ال أخالقية مسؤولية فريى أنه جمرد جانب آخر من الفقهأما  .3 علمية غري املؤكدةال تالقرارات البيئية  املعلوما
عن األضرار  البيئية يف  جمال    4املدنية  املسؤولية قواعد ؤثر علىت اليت القانونية مفهوم القاعدة إىل يرقى ال وأنه

 العمران.

 أن املتاحة العلمية املعرفة على يستعصي ضرر ه هووقوع منع إىل االحتياط مبدأ يسعى الذي الضررإن           
 على يقوم الذي احليطة مبدأ ظل يف اخللل وقع.هنا يكمن ما إذا البيئةعلى ونتائجه  آثاره أوحتدد وقوعه تؤكد
.يف هذا 1ذاته حد يف اخلطر وجود هو واللابت اليقني لكن ذلك على احملتمل املرتتب احملتمل والضرر اخلطر أساس
وقت  قربأيف  جراءات فعليةا ختاذا مبدأ احليطة بضرورةإىل ربط  Michel  Prieurاألستاذ  ذهب السياق

                                                 
 عرفه   الفقه  الفرنسي  كما  يلي: 1

"L’absence  de  certitude  compte tenu des  connaissances  scientifiques  et techniques du 
moment  ne   doit  pas retarder l’adoption de  mesures visant  à prévenir  un  risque  de 
dommages graves et irréversibles à  l’environnement à  un  coût  économiquement 
acceptable".voir Benrst (Gilles) , Hotyat(Micheline),Jean Amat (Paul ):" Mondialisation et  
environnement", ellipses édition, 2009,p196. 
مصطلحنعود إلى ، المصطل هذا أصل عن للبحث   " Précaution " األصل من المشتق  التي " prea caution " الالتيني 
التبصرأو  االعتزاز تعني االحتياطأو  السوء لتفادي   األذى  راجع  في ذلك : أو الضرر أو 

Dessinges (François) :"Le principe de précaution et la libre circulation des marchandises" 
,université Robert Schuman, Strasbourg ,mémoire DEA droit des communautés européennes, 
Septembre 2000,p7 
2 Trouche (Angélique) :" Le principe de précaution entre unité et diversité : étude comparative 
des systèmes communautaire et OMC", mémoire master 2 recherche droit européen, université 
Paris 1 panthéon Sorbonne, 2009, p 286. 
3 صسهير  إبراهيم حاجم الهيتي ،مرجع  سابق،    226.  
4 كتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبوبكر وناس )يحي(:"اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر"،رسالة د

.302،ص 2007الجزائر،تلمسان،، بلقايد  
على ضوء  مبدأ  احليطة"، جملة الباحث  للدراسات  األكادميية،كلية احلقوق والعلوم   ولد عمر )الطيب(: " محاية البيئةبومساحة  )الشيخ( ، 1

 .113-102،ص ص  2015مارس ، 5عددجامعة احلاج  خلضر  باتنة ، ال   ،السياسية



بناء على  .2يهارة بالبيئة جيهل درجة  تأثريها علمض حتماالت بوقوع أخطارايف حال وجود  تكهنات أوشكوك أو 
 .(2)ويف التشريع اجلزائري(1)ما سب ،سأتناول مبدأ احليطة يف التشريع الدويل

 في  التشريع  الدولي:مبدأ الحيطة  .1

ت مت ، التنميةو  البيئة حول ريو إعالن عشر من اخلامس املبدأ ضمن عليه منصوص حتياطإلا إن مبدأ           
 معىن يعطي بذلك هوو   األرض مؤمتر نعقادإ بعد أو مبناسبة املوقعة تفاقياتإلاأغلبية  ضمن بعد ما يف إليه اإلشارة

 .3البيئة إحتياطية حلماية تدابري إختاذ لتأجيل كسبب العلمي، اليقني إىل باإلفتقار حيتج ال أنه على أويل للمبدأ

 اإلطار تفاقيةإلا 1985مارس 22 يف فيينا تفاقيةإ تبنت البيئة، حلماية املتحدة األمم برنامج إطار يف            
 راءاتباإلج املباشر التنويه ديباجتها من اخلامسة الفقرة يف وردحيث  ،هذا املبدأ األوزون طبقة محاية حول

 بروتوكول ديباجة من السادسة الفقرة يف إىل احليطة أشري كما.األوزون طبقة محاية جمال يف املتخذة حتياطيةإلا
 يضفي الديباجة يف احليطة مبدأ إىل شارة إلا.إن  4األوزون بطبقة باملواد املضرة اخلاص  2009 لسنة مونرتيال

 الدولية املعاهدات لديباجة اإلضافية الدويل بالقيمة الفقه يف القائلني برأي أخذا اخلاصة األمهية من نوعا عليه
 .للبيئة الدويل للقانون العامة املباد  فامص إىل رتقائها إىل سيؤدي الحقا ما هذا املوضوعية، ببنودها مقارنة

 في التشريع  الجزائري:مبدأ الحيطة  .2

يف هذا  ،أمهيةو ذ كمبدأ ئيوهنا البيقان ضمن واعتمدته العديد من  الدول مببدأ احليطة أخذت ام سرعان      
 03/10صراحة من خالل قانون محاية البيئة يف إطار  التنمية املستدامة تبىن املشرع اجلزائري هذا املبدأ السياق 

تقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية يقصد به أال يكون عدم توفر المنه ،إذ  3فقرة  6من خالل نص املادة 
ختاذ التدابري الفعلية واملتناسبة للوقاية من خطر األضرار اجلسيمة املضرة بالبيئة، يكون ذلك إاحلالية سببا يف تأخري 

.ذلك بعدأن كان إدخال هذا املبدأ ضمن التشريع اجلزائري حلماية البيئة ضمنيا مبوجب بتكلفة اقتصادية مقبولة 
الذي يضبط  التنظيم املطب  على املنشآت املصنفة امللغى ،إذ يشرتط هذا األخري إرفاق طلب 88/149وم املرس

                                                 
2 Prieur( Michel ): " le  principe   de  précaution",  Société  de   législation    comparée", sur le 
site : http :www.legiscompare .com/ing/pdf prieur, visité  le :16/12/2016. 
3Dupuy (Pierre-Marie ):" Droit International Public" , 4ème Edition , Dalloz , Paris , 1998 , 
p101.  
4
 Préambule, paragraphe 6«… déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures 

de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de 
substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des 
connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi 
que des besoins des pays en développement en matière de l’environnement». 
 



الرتخيص لفتح املنشآت املصنفة اليت قد تتسبب يف أخطار جسيمة للبيئة بوثيقة املخاطر،يبني فيها صاحب 
 .1املنشأة، التدابري اليت اختذها لتجنب حدوث أضرار بيئية

لتزامات البيئية احملددة مسبقا بالنسبة لصانعي القرار،هلذا على أدوات الدأ احليطة يدخل يف إطار امبإن         
التعمري مراعاة هذا املبدأ عند إعدادها من خالل توجيه النشاطات الصناعية بعيدا عن التجمعات السكنية و التهيئة 

افة العمومية يف الوسط احلضري املنجز فيه األشغال واحلرص على النظ.جتنبا   ألضرار التلوث الوخيمة الناجتة عنها
مع ضرورة  إرفاق خمتلف أشغال التهيئة .ورشات عمرانية مفتوحة طوال السنة دن أصبحتاملخاصة وأن معظم 

وشبكات التطهري وربط التجمعات  صيانة قنوات الصرف الصحي بتدابري ملكافحة النفايات احلضرية والسهر على
زمها من شبكات )كهرباء ،ماء، غاز،تصريف املياه القذرة( حىت ال يقوم  السكان بأعمال السكانية بكل مايل

حتوم حوهلا  ،اليت أصبحتممايشوه كلريا حميط املدينة ويضر بالبيئة احلضرية ،هتيئة عشوائية كل حسب حاجته
ماحدث يف  مللحتمال وقوع فياضانات اطار إليندرج ضمن هذا ا.2فضاءات غري آمنة وخماطر بيئية جسيمة

حيث يتوجب على السلطات  البرتوليةواألخطار التكنولوجية الناجتة عن املناط   سبومرداو غرداية وزلزال الشلف 
 ختاذ كل التدابري لتفادي وقوع خسائر بليغة على البيئة . ااحلذر و و احليطة 

لى املساحات اخلضراء داخل حتياط أيضا يف السياسة العمرانية ضرورة احلفاظ عإلا من مقتضيات مبدأ      
نظرا  للبعد اجلمايل الذي ،مل توجد  احمليط  العمراين إن وجدت والعمل على توسيعها وصيانتها وإحداثها إن

 كذل.تضفيه على املدينة ونظرا لتخفيفها من اآلثار السلبية للتعمري سواء على البيئة أوعلى صحة اإلنسان
 نبعاثات الغازية اليت  تفرزها املدينة  ومشاريع  التنمية  العمرانية.الانوعية اهلواء وتلطيفه من ل  هاتحسينب

 الثالث:مراوة البيئة ضمن أدوات التهيئة و التعمير المحلية.الفرع 

ري ممللة يف املخطط  التوجيهىي للتهيئة اجلزائ املعتمدة يف التشريع  العمراين تعد املخططات  العمرانية احمللية       
 نطالقا من.ا السياسة  العمرانية البيئية يفنشغاالت الراضي أدوات مناسبة إلدماج  ااألخمطط شغل التعمري و و 

اهلادف إىل توقع واستشراف الصورة ( l’urbanisme  préventif)التعمري الوقائي خضوعها  ملنط   
وناهتا ة مبختلف عناصرها ومكضد املخاطر احملدقة بالبيئمبا يكفل وقاية مسبقة للتجمعات العمرانية   املستقبلية

هلذا سلك املشرع مسلك تأمني إدراج للمجال . ستنزاف غري العقالين وال الرشيداالوضد كل أشكال االستغالل و 
املخــــطط كل من تطرق إىل محاية البيئة ضمن  أســــ .لذاعتبارات البيئية ضمن أدوات السياسة العمرانية واحلضرية الا

فضال عن دور القواعد العامة للتهيئة والتعمري يف  )ثاويا(وخمطط شغل األراضي  )أوال(تعمريالتوجيهي للتهيئة وال
 .)ثالثا(محاية البيئة 

                                                 
 .79-55،ص ص 40،2010العدد 20مجلة إدارة ، المجلد  مية(:"الحماية  القانونية للبيئة"،قايدي )سا 1
 .  81، ص  2010، 39،العدد 20مقدم )نجية(:"مستقبل العمران والبيئة"، مجلة إدارة ،المجلد أنظر،  2



 أوال: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أداة  للتوسع  العمراوي وحماية البيئة.

 29-90لتعمري مبوجب القانون نظم املشرع اجلزائري األحكام املتعلقة باملخطط التوجيهي للتهيئة وا        
 30إىل املادة  16املتضـمن قانون التهيئـة والتعمري يف مواده من املادة  05-04املعدل  واملتمم مبوجب القانون 

الذي حيـدد إجراءات  1991ماي  28املؤرخ يف 177-91والنصوص التطبيقية له،  ومبوجب املرسوم التنفيذي 
يندرج هذا املخطط يف إطار  .3171-05دوره مبوجب املرسوم التنفـيذي إعداد املخطط املعـدل واملتمم ب

التعمري ويرتكز على توزيع الصالحيات مابني الدولة، الوالية، البلدية وبني خمتلف أجهزة و التخطيط احمللي للتهيئة 
إلقليم املستخلصة من املؤسسات وفقا ملباد  الالمركزية وعدم الرتكيز ووفقا للتوجيهات األساسية لتهيئة او الدولة 

هذا ما أكدته املادة .3وفقا ملبدأ املطابقة الذي يقصد به أن القاعدة الدنيا حترتم القاعدة العليا 2آليات أعلى
على غرار املشرع الفرنسي الذي نص على أن حمتوى خمططات املعدل واملتمم  29-90من قانون 31واملادة 16

  . 4 قليمية للتهيئة ويف حالة غياهبا مع قوانني التهيئة والتعمريالتهيئة يكون متوافقا مع التوجيهات اإل

يعمل املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري على ضمان تنفيذ السياسة العامة اليت تنتهجها الدولة لتوجيه         
خطط تطرق إىل التعريف هبذا املأس .لذاالتوسع العمراين وضبطه من جهة واحلفاظ على البيئة من جهة أخرى

 .(3)وتوضيح دوره يف جمال محاية البيئة (2) جراءات إعداده  وكيفية املصادقة عليهإوبيان (1)

   (:PDAU.تعريف  المخطط  التوجيهي  للتهيئة و التعمير )1

املعدل واملتمم   90/29من  قانون  16نص املادة  عرف املشرع املخطط التوجيهي للتهيئةوالتعمري من خالل     
أداة للتخطيط اجملايل والتسيري احلضري،حيدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات على أنه 

 5عتبار تصاميم التهيئة وخمططات التنمية ويضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل األراضيالاملعنية آخذا بعني ا

جمع احلضري وعالقاته كجزء من الكل على فاق  توسع  التآوحيدد التوجيهي للتهيئةوالتعمري  املخططيرسم .
 . 6 قليمي وكخلية عمرانية  للنسيج احلضري واملعماري على  املستوى  الوطينإلاملستوى ا

 

                                                 
1 ج ،177-91م التنفيذي المعدل و المتمم للمرسو 2005سبتمبر 10المؤرخ في 317-05أنظر،المرسوم التنفـيذي رقـم  

.62،العدد ر  
2 Cf.Adja (Djilali),Drobenko(Bernard),op.cit,p137.     
3 Cf.Adja (Djillali),Drobenko(Bernard), Idem ,p88. 
4 Cf. Jacquot (Henri) et Priet (F):"Droit de  l'urbanisme",3 èmè édition ,Dalloz, 1998,p13. 

 . 51،ج ر، العدد05-04املتعل  بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم مبوجب قانون 01/12/1990املؤرخ يف29-90من قانون 16أنظر،املادة5
 .66،ص2000التيجاين  )بشري(: "التحضر والتهيئة العمرانية"،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،  6       



نسجام بني اليراعي جوانب ا،وسيلة جديدة للتجمع احلضري داخل إطاره البيئي  ديعيرى البعض أنه         
 20إىل 15كونه  األداة القانونية الرئيسية للتخطيط الطويل املدى من   فضال عن.1مجيع  املراكز  احلضرية اجملاورة

حيدد التوجيهات العامة يف امليدان الفالحي،الصناعي ،يعد أيضا أداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية .سنة
ث خمطط إلزامي بالنسبة لكل البلديات حي هو. (PUD)والسياحي ويشكل حتديلا للمخطط العمراين التوجيهي

أوجب املشـــــرع على كل بلــــــــدية أوأكلر أن تغطى مبخطط توجـــيهي للتهــــــيئة والتعمري من أجل التحكم يف التنمية 
 90/29من قانون 24حيث تنص املادة ،هبدف صياغة صورة جمالية تسمح بتطبي  سياسة عامة على إقليمها

عداده مببادرة إللتهيئة والتعمري،يتم  كل بلدية مبخطط توجيهي  يف هذا الصدد على  أنه:"جيب تغطيةاملعدل واملتمم 
 من رئيس اجمللس الشعيب البلدي وحتت مسؤوليته". 

جمموعة  حيدد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري التخصيص العام لألراضي على جمموع تراب بلدية أو       
املعمرة،القطاعات املربجمة للتعمري،قطاعات  اتالقطاع )هي 2أربع قطاعات بلديات هذا بتقسيم إقليمها إىل

التعمري املستقبليةوالقطاعات غري القابلة للتعمري(،توسع املباين السكنية ومتركز املصاحل والنشاطات وطبيعة وموقع 
 التجهيزات الكربى واهلياكل األساسية،ومناط  التدخل يف األنسجة احلضرية و املناط  الواجب محايتها.

لضبط وتأطري   يناألداة اليت أوجدها التشريع العمرا هالتوجيهي للتهيئة والتعمري على أنتعريف املخطط ن ميك       
حركية األنشطة العمرانية وتنظيم استعمال اجملال بطريقة عقالنية مراعاة لألوساط الطبيعية ،حتت طائلة  توقيع  

 .املعدل واملتمم  90/29من قانون   2 ف/10املادة  هالعقوبات عند خمالفتها وفقا  ملا  نصت علي

 .إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه :  2

عتماد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري كآلية قانونية يف يد السلطات العمومية لتنظيم اجملال إال ميكن         
جراءات نص  عليها املرسوم التنفيذي إلامامل خيضع جلملة من  .من جهة  ومحاية البيئة من جهة أخرى

 املتمم على النحو اآليت: و املعدل  91/177

املعدل و املتمم عن طري  مداولة من اجمللس أو  91/177من املرسوم التنفيذي  2يتم إعداده مبوجب املادة   - 
مجالية  وكيفية إلالصورة ا التوجيهات اليت حتددها  اجملالس الشعبية البلدية املعنية حبيث تتضمن هذه املداولة

القائمة احملتملة ،كيفيات مشاركة اإلدارات العمومية و اهليئات و املصاحل العموميةو اجلمعيات يف إعداده،تنميتها

                                                 
جامعة احلاج والعلوم السياسية ،ضوي يف اجلزائر"،مذكـــرة ماجستري،كلية احلقوق تكواشت)كمال(:"اآلليات القانونية للــــحد من ظاهرة البناءالفو  1

 .81،ص 2008،  ،اجلزائرخلضــــــــــــــــــر باتنة
، وردفيها تعريف األرض  49، العددج راملتضمن التوجيه العقاري، 18/11/1990املؤرخ يف  25-90من قانون  21واملادة  20أنظر،املادة  2

 املتمم.و املعدل   29-90من قانون  التهيئة والتعمري  23إىل  20األرض القابلة للتعمري وكذا املواد من و العامرة 
 



املؤسسات  واملصاحل  و للتجهيزات ذات املنفعة العمومية حيث يتكفل املخطط بربامج الدولة و اجلماعات االقليمية 
 .العمومية

املداولة للوايل املختص إقليميا وختضع للنشر مدة شهر كامل مبقر اجمللس الشعيب البلدي لعرض  تبلغ هذه -
 من  نفس املرسوم التنفيذي. 3املشروع  للتشاور و استشارة  العديد من اإلدارات وفقا  لنص املادة 

واجلهة املخولةهلا   دودإصدار قرار إداري حيدد احمليط الذي سوف يتدخل فيه املخطط يسمى بقرار ترسيم احل -
صدار هذا القرار هي الوايل إذا كان الرتاب املعين  تابع للوالية والوزير املكلف بالتعمري مع وزير  إصالحية  

 ن الرتاب املعين تابع لواليات  خمتلفة.االداخلية مبوجب قرار وزاري إذا  ك

حل التابعة للدولة املكلفة على مستوى الوالية ضرورة االستشارة الوجوبية لكل اإلدارات العمومية أو املصا -
املباين واملواقع األثريـة والطبيعية، الربيد  األشغال العمومية، النقل، الري، ، التنظيم االقتصادي،1بالتعمري، الفالحة

ديهم مهلة ول.2واملواصالت وكل اهليئات واملصاحل العمومية املكلفة على مستوى الوالية بتوزيع الطاقة، النقل،املياه
بتداء من استالم الرسالة لإلفصاح عن إرادهتم يف املشاركة يف إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة إيوما  15

والتعمري.حتدد قائمة اإلدارات العمومية واهليئات واملصاحل واجلمعيات اليت طلب استشارهتا بشأن مشروع املخطط 
س الشعيب البلدي أواجملالس الشعبية البلدية املعنية ويبلغ لإلدارات مبوجب قرار،ينشر هذا القرار ملدة شهر مبقر اجملل

 معيات واملصاحل التابعة للدولة على املستوى احمللي. اجل ،العمومية، اهليئات،املصاحل العمومية

يوما إليداع مالحظاهتا وآرائها حول مشروع هذا املخطط بطريقة صرحية  60متنح هلذه اهليئات مهلة          
أو  .م.ش.بيوما،يقوم ر 15نقضاء مهلة إبعد .3 كتوبـة وإذا مل جتب خالل هذه املهلة عد رأيها موافقاوم

اجملالس الشعبية البلدية املعنية بإصدار قرار إداري آخر حيدد مبوجبه قائمة اإلدارات العمومية،اهليئات واملصاحل 
ار مبقر اجمللس الشعيب البلدي أواجملالس الشعبية العمومية اليت طلب استشارهتا ووافقت على ذلك.ينشر هذا القر 

اهليئات العمومية اإلطالع على القرار القاضي بإعداد و كي يتسىن للمؤسسات لالبلدية املعنية ملدة شهر كامل.
أورؤساء اجملالس الشعبية البلدية بإبالغ كل  .م.ش.بيقوم ر.التعمري من أجل املشاركةو املخطط التوجيهي للتهيئة 

ساء الغرف التجارية،الغرف الفالحية،رؤساء املنظمات املهنية ورؤساء اجلمعيات احمللية كتابيا بالقرار القاضي من رؤ 
   . 4التعمريو بإعداد املخطط التوجيهي للتهيئة 

                                                 
المتعلق بتحفظات مديرية الفالحة لوالية سكيكدة حول مراجعة المخطط التوجيهي  للتهيئة  01أنظر، الملحق رقم 1

 والتعمير .
 المعدلة والمتممة. 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  8أنظر،المادة  2
يأتي:"تخضع أدوات  التي تنص على ما 25-90من قانون  68والمادة 177-91المرسوم التنفيذي رقم  من 9أنظر،المادة  3

 التهيئة و التعمير ألوسع إشهار وتوضع دائما في متناول المستعملين  من الجمهور".
-91من املرسوم التنفيذي  7املعدل واملتمم. أنظر،املادة  177 -91وم التنفيذي رقم من املرس 07وكذا املادة 29-90من قانون  15أنظر،املادة 4

 املعدل واملتمم بالنسبة ملخطط شغل األراضي. 178



 

لتمكني  1 يوما 45العمومي ملدة  لالستقصاءوالتعمري املصادق عليه  للتهيئةخيضع مشروع املخطط التوجيهي  -
مبوجب قرار إداري يتخذ من قبل رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين  ،ن إبداء آرائهم ومالحظاهتم حولهالسكان م

 : 2رؤساء اجملالس الشعبية البلدية املعنية لبيان ما يأيت أو

 حتديد املكان أو األماكن اليت ميكن فيها إجراء االستشارة. -  -
 املفوضني احملققني. يعني املفوض احملق  أو -
 يوما. 45نتهائه علما أن التحقي  خيضع ملدة إنطالق مدة التحقي  وتاريخ إتاريخ  يبني -
 حيدد كيفيات إجراء التحقي  العمومي. -

ينشر هذا القرار مبقر اجمللس الشعيب البلدي املعين أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية طوال مـدة التحقي          
يتعني على رئيس اجمللس الشعيب البلدي أن يفتح سجال خاصا  .3تص إقليمياتبلغ نسخة منه للوايل املخو العمومـي 

عرتاضات املكتوبة املتعلقة إليسجل فيه يوما بيوم املالحظات وا ،موقعا من قبل املفوض احملق و مرقما من طرفه 
ق ،حيث يقوم يوما يقفل حمضر التحقي  بعد توقيعه من قبل املفوض احمل 45نقضاء مهلة إبإعداد هذا املخطط. ب

يوما املوالية بإعداد ملف كامل عن التحقي  والنتائج املتوصل إليها حيوله مباشرة إىل  15هذا األخري خالل مهلة 
 .  4اجملالس الشعبية البلدية املعنيةأو رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين  

والعمل على  .ماد على حلول مبتكرة عتالالبلدية من تطوير مشروعها املبدئي با التحقي  ميكن إجراء         
احملافظة على التنوع البيولوجي،وتفادي تدهور املوارد   من خالل يكولوجيالبلوغ األهداف العامة يف اجملال ا

الطبيعية واستبدال األعمال الضارة  بأخرى تكون أقل إضرارا بالبيئة وإدماج الرتتيبات املتعلقة بالبيئةوالتنمية 
ات اإلعالم اليت إجراءأقدم من 6العمومي التحقي  يرى األستاذ أوسكني أن.5د هذه  املخططاتاملستدامةيف إعدا

  متحان عمومي،من أجل حتقي إ إىل هدف إىل إخضاع العملية املتوقعةيإجراء  فهو،7امللكية كانت تشكل نزع

                                                 
ج ر ، 91/177ونفس  المادة   من  المرسوم التنفيذي  91/178من المرسوم  التنفيذي رقم  10وفقا لما ورد في المادة   1

 .  المعدل  والمتمم 27العدد 
 المعدل والمتمم. 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر،المادة  2
 المعدل والمتمم. 91/177من  المرسوم التنفيذي رقم  11أنظر ،المادة 3
 .املرسوم  التنفيذي  نفس من   13أنظر، املادة  4
 .428،مرجع  ساب  ،ص)عبد الكرمي (ودريوة ب 5
6 Cf,Morand Deviller( Jaqueline):"Les instruments juridiques de la  participation et de la 

contestation des décisions d’aménagement", R.J.E, n° 4 , 1994,p456. 
7
 Osskine( Abedelhafid) :" La  transparence administrative", édition Dar El Gharb,2002 , p195. 



ختاذ  اشراك املواطنني واجلمعيات يف بني املواضيع  املفضلة إلة اجملال من موضوع  هتيئالدميقراطية  اإلدارية، ويعترب 
 . 8القرارات املتعلقة حبماية البيئة

والتوسعات  جيب أن ميلل جماال أوليا للتعبري عن تطلعات املواطنني حول املشاريعالعمومي  إن التحقي          
املعنية هبذه األدوات من  قاطنني باملناط للميكن كما .جنازها يف هذا اجملالاالعمرانية، وخمتلف العمليات املزمع 

حىت فيما يتعل  باجلانب البيئي إذا ما أضرت هذه املشاريع عرتاضاهتم إن وجدت،اإبداء آرائهم ومالحظاهتم و 
عتبار هذه التحقيقات إال أن هذه القتضاء لكي تؤخذ بعني االتعدل مشاريع املخططات عند اعلى أساس أن ،به

 ا:منهنذكر األخرية تشوهبا بعض النقائص 

 على بالتأكيد اكتفى حيث الزمان، ناحية من واضح بشكل العمومي التحقي  إجراء اجلزائري املشرع يضبط مل -
 والتعمري التهيئة أدوات بعرض القاضي ب.ش.م.ر عن الصادر القرار خالل من اإلجراء هذا ختاذإضرورة 
 إمكانية عن التساؤ  يطرح الذي راألم وهو ذلك، لتحديد دقيقة ضوابط أن يضع به األجدر وكان للتحقي ،
 املشروع كاعتبار استلنائية، حاالت يف إال منع ذلك الذي املشرع الفرنسي عكس.العطل أيام اإلجراء هذا ممارسة
 من املقيمني السكان عودة غاية إىل متديد إجراءاته يتم أن على للسياح بالنسبة أمهية ذو التحقي  حمل

 لضمان التحقي  حمتوى معرفة من متكينه أجل من ياوضرور  المعقو  اوقت وراجلمه فاألمر يقتضي منح.1عطلهم
 2010 جويلية 12 قانون خالل من الفرنسي املشرع أكده ما هذا. البيئي القرار صياغة عملية يف املشاركة الفعالة

 . 2قي التح وأثناء قبل باملشروع تتعل  اليت الوثائ  على اإلطالع من  شخص كل متكني ضرورة فرض ،حيث

ه  املالحظات ذعدم  إلزامية اآلراء املتحصل عليها من اجلمهور بالنسبة للمحافظ  احملق  فيمكن أن يقتنع هب-
فكان .أوال يقتنع هبا ويف النهاية يقدم  تقريره  بناء على ما يقتنع  به هو وليس بناء على اآلراء املخالفة للجمهور

جنازه املخل إجناز  املشروع املزمع  إآراء اجلمهور املعرب عنها باألغلبية  لرفض باملشرع أن يلزم احملافظ  احملق  ب  أوىل
أي أنه الميكن  .بالتايل يبقى التحقي  العمومي جمرد رأي عمومي فقط ميكن لإلدارة األخذ به أوالعزوف عنه.بالبيئة 

سبيل االستئناس واحلصول على  مأخوذعلى وتمتع بأي أثر قانوين بل هيال فهو بذلك ،إلزام  اإلدارة باألخذ به
 قرتاحإب احملق  احملافظ إلزام الفقه يقرتح العمومي التحقي  دمقرطة أجل ومن اإلطار هذا يف. 3معلومات دقيقة 

 على جيب فإنه إجنازه، املقرر للمشروع معارضة عنها املعرب اآلراء أغلبية كانت ماإذا حالة يف أنه أي اجلمهور،
                                                 

8 Zavoli (Phlippe) :" La démocratie administrative existe-t-elle, plaidoyer  pour une  refonte  de 
l’enquête publique  et  du  référendum local", R.D.P, nº5 , 2000 , p1498- p1500. 

ماجستير،كلية مذكرة مير في ظل  التشريع الجزائري"، التع قانونية لوقاية  البيئة من مخاطرشوك )مونية( :"الوسائل  ال 1

 .  117ص و 116ص،2015-2014،،الجزائر،جامعة محمد األمين دباغين ،سطيفالحقوق والعلوم  السياسية
2 Conseil d’Etat, Droit et Débats, La démocratie environnementale, un cycle de conférences du 

conseil d’Etat, la documentation française, Paris, 2013, P 104. 
حي (: "حق جمعيات حماية البيئة في اإلعالم واإلطالع في المواد البيئية"،مجلة الحقيقة ،جامعة أدرار،العدد وناس )ي 3

 .32-14،ص ص2004الرابع ،مارس 



 إلغاء ميكن هلذا للجمهور، العام ختيارإلا عن خيرج ال حمضرا حيرر أن احلالة هذه يف احملق  احملافظ
 . 4ميدانية عديدة صعوبات مصدر يعتربون الذين احملققون( الوسطاء)احملافظون

ختاذ  القرارات البيئية  بصورة فعالة وال يرقى امن خالل ما  سب  أن التحقي  العمومي ال يساهم يف  يبدو      
 جناز املخطط التوجيهي  للتهيئة والتعمري.إعند   اأو شريك يف صناعته هاختاذارجة مساعد على حىت إىل د

عداد و التحضري تتم املصادقة على املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري على ثالث إلجراءات اإنتهاء إبعد   -
الة وتبعا ألمهية البلديات كما حسب احلاملعدل واملتمم  29 -90من القانون  27مستويات عمال بأحكام املادة 

 يأيت:

من الوايل بعد أخذ رأي اجمللس الشعيب البلدي والبلديات املعنية اليت يقل عدد سكاهنا عن  بقرار -
 ساكن. 200.000

بني الوزير املكلف بالتعمري والوزير املكلف باجلماعات احمللية بعد استشارة الوايل املعين  بقرار مشترك -
 ساكن. 500.000ساكن ويقل عن  200.000ق عدد سكاهنا للبلديات اليت يفو 

يتخذ بناء على تقرير من الوزير املكلف بالتعمري بالنسبة للبلدية أو البلديات املعنية واليت  بمرسوم تنفيذي -
 فأكلر.  اساكن 500.000يكون عدد سكاهنا 

 .دور المخطط  التوجيهي  للتهيئة والتعمير  في حماية البيئة : 3

إذ تسلم مجيع القرارات ،التعمري آلية للرقابة القبلية على النشاط العمرايناملخطط التوجيهي للتهيئة و  يعد    
ه أن هشامل ألهدافيتضح من خالل استقراء ،إذقانونية وقائية حلماية البيئةآلية  .كما يعتربالعمرانية وفقا  لتوجيهاته
 .يساهم يف محاية  البيئة

 حسب ما تعمريها ميكن اليت املناط  حتديد خالل من العمرانية التنمية تنظيم حيث أنه ال يقتصر على     
نطالقا من التوجهات إوحتديد التوجهات األساسية لتهيئة جمال البلدية أوالبلديات املعنية  العمراين النسيج يقتضيه

تنمية وحتديد شـــــروط عقـــــــــلنة استعمال العامة اليت تقدمها أدوات التهيئة اإلقليمـــــية إعتمـــادا على خمـــــططات ال
بل يسعى .فحسب1 واألملل للموارد االقتصادية وضبط توقعات التعمري وحتديد قواعده اجملال واالستغالل العقالين

باملقابل إىل حتديد املناط  الواجب محايتها بيئيا من خماطر التعمري من خالل احلفاظ على البيئة واملوارد 

                                                 
4

 2004ئر ،اجلزا ،وناس)حيي(:" اجملتمع  املدين ومحاية البيئة ،دور اجلمعيات واملنظمات احلكومية والنقابات" ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،وهران 
 .120،ص

1 Cf.Manuel:"Les instruments et  les actes d’aménagement et d’urbanisme en Algérie", 
synthèses  des textes en vigueur, wilaya d'Alger, Agence URBANIS, Juin,2002,pp4-5. 



الوقائية  احلمايةضافة  إىل إ،النشاطات الفالحية واملناظر ومحاية املناط  ذات الرتاث اللقايف و التارخيي الطبيعية
 .والتكنولوجية الطبيعية املخاطر الوقاية من حتقي  على يعمل كما ،واحمليطات احلساسة للمواقع

بتميزه باألف  التصــــوري والتقـــــــــــــديري  يضابأمهية اجلانب البيئي بالنسبة هلذا املخطط أ يتجلى التحسيس           
مما جيعل منه أهم وسيلة حلماية البيئة الطبيعية واحليلولة دون تدهور البيئة احلضرية العمرانية وتقهقر ،للمجال احمللي

دى ركائزها إطار احلياة هبا توافقا مع مفهوم التنمية املستدامة اليت  تعد احملافظة على األوساط البيئية إح
 يساعده يف ذلك  خمطط شغل األراضي لكونه األداة التفصيلية لألحكام اليت جاء هبا..األساسية

اطر الطبيعية بالنسبة لألشخاص واملمتلكات  من املخ وقائيبدور املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري يتمتع         
 .  1احمليطللبيئة و  اأضرار  بألشغال اليت قد تسبا لفكما كفل املشرع من خالله حتقي  احلماية بالرقابة على خمت

خل حدود املخطط العمراين للتجمع اكما يربز دوره يف محاية البيئة يف كونه ال يهتم بالتهيئة العمرانية د        
احلضري فقط بقدر ما يتناول التجمع احلضري داخل إطاره الطبيعي والبيئي، وينظم العالقات بينه وبني  باقي 

نسجام  والتناس  بينه وبني مجيع  القاط الوسط األخرى املوجودة على املستوى احمللي و اإلقليمي ويراعي جوانب ان
 فهو آلية  حملية لتنظيم  اجملال ومحاية البيئة من املشاكل  اليت  يلريها البناء  الفوضوي. 2املراكز احلضرية اجملاورة

ستشرافية الوالتعمري من خالل الرؤية ا ملخطط التوجيهي للتهيئةهتمام البيئي أيضا ضمن االتجسد اي       
،قطاعات مربجمة للتعمري 4قطاعات معمرة،3سرتاتيجية للمجاالت العمرانية إذ يقسم اجملال إىل عدة قطاعاتالا و

  6وقطاعات غري قابلة  للتعمري5و البعيد  على املدى القريب،املتوسط

                                                 
مية يف التشريعات البيئية،صادرة عن خمرب البحث يف تشريعات محاية قوراي )جمذوب(:" دور التخطيط العمراين يف محاية البيئة"،جملة البحوث العل 1

 . 89-74،ص ص2015،مارس،5النظام البيئي، جامعة ابن خلدون تيارت،العدد
 .   26تيجاين )بشري(،مرجع ساب  ،ص 2
من قانـون  23إىل 19ذلك أنظر، املواد من القطاع هو جزء ممتد من تراب البلدية يتوقع ختصيص أراضيه الستعماالت عامة و آجال حمددة للتعمري،ك 3

 املعدل واملتمم. 29-90التهيئة والتعمري 
املعدل و املتمم تشمل هذه   90/29من قانون التهيئة و التعمري   20وفقا للمادة  )  (Secteurs  urbanisésالقطاعات المعمرة: 4

ليت تشغلها بنايات متجمعة وكذا املساحات الفاصلة بني هذه البنايات،مستحوذات القطاعات كل األراضي حىت وإن كانت غري جمهزة جبميع التهييئات ا
ضا األجزاء التجهيزات،النشاطات ولو غري املبنية كاملساحات اخلضراء واحلدائ  والغابات احلضرية املوجهة إىل خدمة البنايات اجملتمعة.كما تشمل أي

 هي اليت القدمية أحيائها ويف  املدينة وسط أساسا تتواجد أراضي عن عبارة وهي "SU "الالتينني نيباحلرف هلا يرمز الواجب جتديدها،إصالحها ومحايتها
 تتميز . وخدمات جتارة وظيفي تعدد ذات ومناط  مجاعية بسكنات عالية كلافة ذات أو فردية بسكنات ضعيفة كلافة ذات سكنية مناط  عن عبارة
 يقرتح ال التوجيهي فاملخطط مث ومن  القائمة والنشاطات البنايات حيث من العمراين النسيح كلافة نتيجة داج عالية بناء حبقوق املعمرة القطاعات هذه
إىل   " SU "لالستيعاب. تقسم القطاعات  املعمرة  هلا طاقة ال مشبعة املعمرة القطاعات هذه ألن جديدة بناءات وإجناز للتوسع نشاطات فيها

 .SU3. SU2. SU1 مناط   فرعية  كالتايل :
تشمل األراضي املربجمة للتعمري على األمدين القصري واملتوسط يف آفاق عشر (secteurs à urbaniser )القطاعات المبرمجة للتعمير: 5

 صةخمص قطاعاتفهي  "SAU"الالتيين بالرمز هلا املعدل و املتمم.يرمز 90/29من قانون  21وفقا لنص املادة  سنوات مع مراعاة جدول األولويات
 األرضية القطع كل فهي سنوات، 10 إل سنوات مخس من متتد متوسطة مدة أو سنوات 5 متتدإىل قصرية آجال يف عالية تعمريية كلافة تعرف لكي



الذي يقصد به تقسيم املدينة إىل عدة مناط  وظيفية  le zonage) )1إعتمادا على مبدأ النطاقات       
يرى  يف هذا  الصدد   2لغرض معني)منطقة سكن،منطقة عمل،منطقة جتارة (هذا ما ميلل ختصص لألحياء.

 األستاذ رداف أن  

 .3ا التقسيم إىل مناط   والتنظيم  املنجر عنه من شأنه أن يدمج إنشغاالت البيئة يف مجيع مظاهره

اليت  03/10يف إطار التنمية املستدامة من قانون محاية البيئة 60أخذ املشرع هبذا  املبدأ من خالل املادة       
ستعمال املطاب  لطابعها،حيث يتم ختصيص وهتيئة األراضي ألغراض  التنص على مبدأ ختصيص األرض وفقا ل

مما يربهن على إدماج ،عمران والتهيئة ومقتضيات محاية البيئة زراعية أوصناعية  أوعمرانية  أوغريها طبقا ملستندات ال
 العمران للبيئة عن طري   هذه التقنية .

                                                                                                                                                         

 إجناز عند األرضية القطع تكون هذه وقد ، عليها البناء أشغال بتنظيم السابقة للرقابة جتسيدا التعمري أدوات بواسطة معينة آجال يف للتعمري املخصصة
 .1SAU. SAU2.3 SAUإىل:   "SAU". تقسم القطاعات القابلة للتعمري جمهزة غري فالحيةأو أراضي والتعمري للتهيئة التوجيهي املخطط

املعدل  90/29من قانون التهيئة والتعمري  23وفقا لنص املادة(Secteurs Non Urbanisables :)القطاعات غير القابلة للتعمير 6
تشمل القطاعات غري القابلة للتعمري كل األراضي اليت تكون حقوق البناء فوقها حمددة بدقة أي مقيدة وبنسب تتالءم مع االقتصاد العام واملتمم ، 

 SNU″تقسم  القطاعات  غري  القابلة للتعمريأي ال ميكن إقامة أي مبىن عليها لعدة أسباب سواء كانت طبيعية أو قانونية.    ملناط  هذه القطاعات
 SNU1 كالتايل:  ″
 SNU3. SNU2.. 
1 Zonage :principe  de base de l’aménagement  du territoire qui   consiste à réaliser la répartition 

d’un territoire en zones affectées  chacune à un  type déterminé d’occupation des sols. Il est 
évident qu’un tel  principe suppose  que  l’on  puisse opérer  des  choix susceptibles d’atténuer  
les  éventuels  conflits entre  activités .Le  zonage  est  une  technique de règlementation  
puissante utilisée pour  délimiter  des  zones terrestres et aquatiques réservées spécifiquement à 
des utilisations bien déterminées (exemple :aménagement des zones résidentielles, commerce , 
agriculture , aquaculture, conservation ) et pour appliquer dans  des zones  les  normes 

d’aménagement pertinentes. voir Mérabet( Hamida) ,op cit, pp174-175. 
                                                                 من  بني التعريفات الفقهية  األجنبية ملبدأ النطاقات جند مايأيت :                                                              

Le terme zonage issu de l’anglais" zoning" dont la signification est selon Mireille Deveze : "La  
division d’une ville en zones  réservées à certaines activités,  et la répartition  rationnelle de 
celle-ci."  Frank Scherrer, définit le zonage" comme étant un maillage présidant à une 
spécialisation  fonctionnelle de l’espace(…)définis comme un découpage de l’espace en fonction 

de  critère commun et homogène". Voir, Cadiou (Pierre Yves ) , op cit ,p 46. 
2 Cf.Kheladi (Mokhtar):"Urbanisme et systèmes sociaux,la planification urbaine en Algérie" 

OPU,Alger,sans année d'édition,p129. 
3 Reddaf( Ahmed ):" Planification urbaine  et  protection  de l’environnement" , revue IDARA , 

vol 08, n º02,1998, p13. 

 



القائم  مبدأ النطاقات رتكازه علىإلنظرا ،فعالة حلماية البيئة التعمري وسيلة للتهيئة و  يعد املخطط التوجيهي       
طبيعية ،منطقة غابية،منطقة ساحلية، منطقة   4ةمنطق )على أساس تقنية تقسيم املناط  حسب وظائف معينة

 توزيع الفضاء على خمتلف أوجه االستعمال وضبط حركة النمو العمراين العشوائي و هبدف ضمان حسن (خضراء
 .مواجهة ظاهرة التلوث

فهو املقسم ميلل املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري الوثيقة املرجعية لكل أعمال التدخل يف العقار كما            
للعقارات على تراب البلدية.لذلك فإنه يتطلب معرفة األمالك العقارية وطبيعتها سواء كانت حضرية أوصناعية 

بغرض توفري .الالعقالين لألمالك العقارية للبلدية ومعرفة طرق استعماهلا تفاديا للنمو العمراين العشوائي واالستغالل
 هو وسيلة للحفاظ على مكون أساسي للبيئة أال وهو األرض بصفتها منف حتياطات األساسية داخلها.بالتايلإلا

سواء ، 03/10من قانون  59احملمية من أشكال التدهور والتلوث وفقا ملا نصت عليه املادة و املوارد احملدودة  
داخل  األوساط العمرانية أي العقار احلضري أوخارجها من خالل العقار البيئي الذي نقصد به )العقار 

عمري من القابلة للت ابة هلذه املتطلبات يبحث خمطط التهيئة والتعمري عن األراضي.استجالسياحي،والعقار الغايب(
مهمة جد  هذه أن يبدو.1 من جهة أخرى نسجة العمرانية من جهة ومحاية  األراضي الفالحيةاأل أجل توسع

الالزمة  حتياطاتالا كل يأخذ و الصناعي العقار تنظيم مسؤولية كما يتوىل العقار.زمة أصعبة خاصة يف ظل 
 .لسكنية املصانع  عن التجمعات ا بإبعادالبيئة  حلماية

أما من الناحية اإلجرائية فيربز دور املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري يف محاية  البيئة من خالل إجرائي          
مبا  عدادهإ يف املواطنو  احمللي اجملتمع دور يربز أين ،التشاركية للدميقراطية املشاورة،كأسسو  العمومي التحقي 
يتم إشراك   ،املعدل واملتمم 91/177يف املرسوم  التنفيذي  ورد فبموجب ما ،األبعاد  البيئية مع يتكيف

اجلمعيات املكلفة  حبماية البيئة يف عملية  التحضري مع ضرورة استشارة رئيس اجمللس الشعيب البلدي بشأن 
املصاحل املكلفة حبماية  منها،05/317من املرسوم التنفيذي  8موعة من املصاحل ذكرهتا  املادة مشروع املخطط جمل

                                                 

4 La zone :"Comme unité fonctionnelle d’un territoire donné à laquelle on attribue une ou  
plusieurs affectations particulières en  fonction de la vocation que l’on  entend conférer à cette 
unité".voir , Le Cornec(Erwann) ,op cit , p 38. 
1 Bestandji( Siham) :"Les  instruments d’urbanisme et la question environnementale.volonté 
politique et réalité des études",séminaire inetrnational,«Environnement urbain  et 
développement durable entre discours politiques et  pratiques d’aménagement» , Université 
Badji Mokhtar , Annaba , Algérie, faculté des sciences   de la terre département  d’ 
Aménagement  et  le  laboratoire  de recherche :ressources naturelles  et Aménagement : 
architecture   et  Urbanisme,du 20 au 22 Avril 2010 , P1. 



كحماية   البيئيأكرب ملدى حمافظته على البعد  يسمح مبراقبةوالتهيئة العمرانية. مما  2املواقع األثرية والطبيعية والبيئة
 الواقعحيول يف  املواطن لدى املشاركة وثقافة البيئي الوعي غياب أن إالاملساحات اخلضراء داخل املناط  العمرانية 

 ذلك. دون

والتعمري  لتهيئةل  التوجيهي البيئة  ضمن املخطط عتباراتلالاليت أوالها  املشرع   األمهية من الرغمعلى         
ألخرية هذه ا محاية ىحرتام األوساط البيئية بالتأكيد علاي  التنمية  العمرانية يف إطار من خالل سعيه إىل حتق

أن هذه  إال التارخييةحية والغابية واملواقع األثرية و املساحات اخلضراء واملناط  الفالو فضاءات احلساسة لل
ي يعد التوسع  العمراين الذ نتيجة البيئية كبري لقدراهتا اضمحالل أدت إىلخطرية   عتداءاتإلالفضاءات،تتعرض 

لظاهرة البناء  عن التصدي  املخطط لعجز هذا نظرا،على البيئة يشكل خطرا ،توسعا ماديا غري منضبط 
الفوضوي.كما أنه مل يستطيع السيطرة  على النشاط الصناعي فأضخم املركبات الصناعية يف البالد متواجدة 

من أمللة ذلك  املنطقة .بل يعرضه للموت همما يضر بصحة اإلنسان وسالمت،بالقرب من التجمعات السكنية
ام ماجاء به املخطط من أحكام حرت ايدل على عدم  مما.تجمعات  البشرية مبدينة سكيكدةلاجملاورة ل الصناعية 

قدرته على  وعدم قصوره أثبت لزمة . وعليهامل ارة اليت وضعته على الرغم من صفتهدإلا توجيهات حىت من قبلو 
يف  العمراين  طور السريع  حلركية  النشاطالبيئة خاصة أمام الت جمال محاية يفالسيما  منه املرجوة األهداف حتقي 

 الرادعة. ظل غياب اجلزاءات

 وحماية البيئة . مخطط شغل األراضي وسيلة تفصيلية لحقوق استخدام األراضي والبناء ثاويا:

نظرا للنقائص اخلطرية اليت عرفتها املدن على مستوى التحكم يف التهيئة اجلزئية،أدى إىل اإلحساس حباجة         
اسة إىل آلية تنظيمية للتعمري تسمح خبل  ربط بني املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وتوجيهاته الكربى وقرارات م

.متللت هذه اآللية يف خمطط شغل األراضي فهو وسيلة تنظيمية للتسيري احلضري 1التعمري على املستوى احمللي
حتديد قواعد خاصة لتعمري كامل إقليمها أوأجزاء منه والبلدي له طابع إلزامي بالنسبة للبلدية اليت هتدف إىل 

على أنه:" جيب أن تغطى كل  90/29من قانون 34حيث تنص يف هذا الصدد املادة  ،وتشكيل إطارها املبين
 بلدية أوجزء منها مبخطط شغل  األراضي...".

ألنه ينظم ،ميدان تنظيم العقاريعترب خمطط شغل األراضي الوثيقة األساسية اليت حتتكم إليها البلدية يف       
ا حتديد،بالدقة  املطلوبة شروط استعمال األرض وشغلها.نص عليه املشرع اجلزائري يف قانون التهيئة والتعمري

                                                 
2 مخطط  التوجيهي للتهيئة والتعمير والملحق رقم الالبيئة لوالية سكيكدة حول مديرية  المتعلق برأي 2أنظر، الملحق رقم  

نفس المديرية حول مخطط شغل األراضي. متعلق  برأي 3  
1 Cf.Saidouni(Maouia) :" Eléments d’introduction à l’urbanisme, histoire, méthodologie, 
règlementation", Casbah éditions, Alger,2000, p155. 



التفصيل فقد جاء به املرسوم .أما  2يف"القسم اللالث" من "الفصل اللالث" الذي جاء بعنوان التهيئة والتعمري
 3184 -05املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقـم  19913ماي  28املؤرخ يف  178-91التنفيذي 

( مع بيان دوره يف محاية 2جراءات إعداده واملصادقة عليه )إ وأتطرق إىل( 1حاول تعريف هذا املخطط )أس.لذا ،
 (.3البيئة )

 .(POS).تعريف مخطط شغل األراضي1

"هو :90/29من قانون 31لنص املادة  النحو التايل وفقاعرف املشرع اجلزائري خمطط شغل األراضي على       
ذلك املخطط الذي حيدد بالتفصيل ويف إطار توجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري حقوق استخدام 

يغطي ،شغل األراضي هو أداة من أدوات التعمريط يتضح من خالل هذا التعريف أن خمط.البناء عليها"و األراضي 
يف إطار ،5تراب بلدية كاملة،حتدد فيه وبصفة مفصلة قواعد وحقوق استخدام األراضي والبناء يف غالب األحيان

جيب إجنازه على صعيد البلدية من أجل توجيه ،حرتام القواعد اليت تضمنها املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمريا
ات التعمري على أساسه،يكتسب املعدل واملتمم.متنح قرار  29-90وتنظيم استعمال األرض طبقا ألحكام القانون 

 يشكل مرجعا تنظيميا للسلطات العمومية احمللية.و قابل للمعارضة أمام الغري وهو قوة القانون،

ميكن من خالله حتديد الشكل احلضري لكل منطقة،من خالل تنظيم حقوق البناء على األراضي وكذا        
ملباين املرخص هبا وحجمها ووجهتها ،وحقوق البناء املرتبطة تبيان  كيفية استعماهلا، السيما فيما يتعل  بنوع  ا

 .1رتفاقات املقررة عليها ،والنشاطات املسموح هبا، إىل غريها من التوجهات  األساسيةإلاو مبلكية  األراضي 

  جراءات  إعداد مخطط شغل األراضي والمصادقة عليه:إ.2

 178-91راءات اليت حددها املرسوم التنفيذي رقم عتماد خمطط شغل األراضي إىل جمموعة من اإلجإخيضع   
 املتمللة فيما يأيت: املعدل واملتمم 

                                                 
 املعدل واملتمم.    29-90من قانون التهيئة والتعمري  38إىل  31أنظر، املواد من  2
الذي حيدد إجراءات إعداد خمطط شغل األراضي واملصادقة عليه وحمتوى الوثائ   1991ماي 28ؤرخ يف امل178-91املرسوم التنفيذي رقم ،راجع  3

 املعدل واملتمم .  28املتعلقة به،اجلريدة الرمسية، العدد 
 .62ر، العدد  ج 178-91املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي  10/09/2005املؤرخ يف  318-05راجع املرسوم التنفيذي رقم  4

5 Saint Alary (Roger) et Saint  Alary  Houin (Corinne) :" Droit   de  la   construction", 4 ème  

édition, Mémento, Dalloz, 1994,p23. 
  ةلوم  القانونيماجستري يف العقود واملسؤولية ،معهد العمذكرة "، 1990:"األدوات القانونية للسياسة العقارية يف اجلزائر منذ سنة )مساعني(شامة  1

 .122، ص 1999واإلدارية ، جامعة اجلزائر، 



جترى مداولة من قبل اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية تتضمن احلدود املرجعية ملخطط  -
كيفية مشاركة اإلدارات  مري وبيانوالتع هبا املخطط التوجيهي للتهيئة اليت جاء للتوجيهات وفقا شغل األراضي

 2 املصاحل العمومية واجلمعيات يف إعداد هذا املخطط. اهليئات، العمومية،

تبليغ هذه املداولة إىل الوايل املختص إقليميا وتنشر ملدة شهركامل مبقر اجمللس الشعيب البلدي املعين أو اجملالس  -
 .3الشعبية البلدية املعنية 

حتدد مبوجبه احلدود اجلغرافية اليت سوف يتدخل فيها املخطط عن اجلهة املخول هلا هذه إصدار قرار إداري -
الصالحية   ممللة يف شخص الوايل إذا كان تراب البلدية املعين بإعداد املخطط تابع لوالية واحدة،أو يف شخص 

ري مشرتك( إذا كان الرتاب املعين الوزيراملكلف بالتهيئة والتعمري مع الوزير املكلف باجلماعات احمللية )قرار وزا
  .4بإعداد خمطط شغل األراضي تابع لواليات خمتلفة

أما إذا كان خمطط شغل األراضي يشمل تراب بلديتني أو أكلر، ميكن لرؤساء اجملالس الشعبية البلدية املعنية       
ن املقررات اليت تتخذها املؤسسة غري أ.5إسناد مهمة إعداد هذا املخطط إىل مؤسسة عمومية مشرتكة بني البلديات

العمومية املشرتكة بني البلديات تدخل يف إطار اإلجراءات احملددة يف القانون ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد مداولة 
 اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية.

الشعبية البلدية املعنية أو املؤسسات العمومية يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو رؤساء اجملالس  التشاور:-
املشرتكة ما بني البلديات بإبالغ كل من رؤساء غرف التجارة، الفالحة، املنظمات املهنية واجلمعيات احمللية كتابيا 

ا يوما إبتداء من تاريخ إستالمها الرسالة لإلفصاح عن نيته 15بالقرار القاضي بإعداد املخطط.هلذه اهليئات مهلة 
املصاحل التابعة للدولة املكلفة  . علما أن هناك بعض اهليئات تستشار وجوبا وهي اإلدارات العمومية،1يف املشاركة
املواقع العمومية األثريـة والطبيعية،  املباين، األشغال العمومية، النقل، الري، التنظيم االقتصادي، الفالحة، بالتعمري،

كل من البيئة، التهيئة   318-05عديل الوارد يف املرسوم التنفيذي رقم كما أضاف الت.2 الربيـد واملواصالت
 . 3العمرانية والسياحة

                                                 
 املعدل واملتمم. 178-91من املرسوم التنفيذي  2أنظر، املادة  2
 املعدل واملتمم. 178-91من املرسوم التنفيذي  3أنظر، املادة  3
 من نفس  املرسوم التنفيذي . 4أنظر، املادة  4
 تنفيذي .من  نفس  املرسوم ال 5أنظر، املادة  5
 املعدل واملتمم. 178-91من املرسوم التنفيذي  7أنظر، املادة  1
 املعدل واملتمم.178-91من املرسوم التنفيذي  9أنظر،املادة  2
 .318-05أنظر، املادة اللانية من املرسوم التنفيذي رقم   3



ينص القانون أيضا على وجوب استشارة اللجنة الوالئية للهندسة املعمارية و التعمري واحمليط املبين املنصوص       
مسألة تتعل  بالبناء والتعمري وتسليم يف كل 07-94من املرسوم التشريعي  35على إنشائها مبوجب نص املادة 

 15بعد إنقضاء مهلة  .3رخص البناء يف إطار إعداد أدوات التعمري واملشاركة يف وضعها من قبل اجلماعات احمللية
يوما،يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي أواجملالس الشعبية البلدية املعنية بإصدارقرار إداري آخر،حيدد مبوجبه قائمة 

العمومية،اهليئات واملصاحل العمومية اليت طلب استشارهتا ووافقت على ذلك.ينشر هذا القرار مبقر اجمللس  اإلدارات
 الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية ملدة شهر كامل.

:يبلغ مشروع خمطط شغل األراضي تبليغ مشروع مخطط شغل األراضي لإلدارات والهيئات العمومية -
يوما لتقدمي آرائها  60العمومية ،اهليئات واملصاحل املوافقة على إعداد هذا املخطط، متنح هلا مهلة   لإلدارات

  موافقا. ومالحظاهتا وإذا انقضت هذه املهلة ومل جتب اعترب رأيها

يوما على أن ينشر  60يعرض خمطط شغل األراضي للتحقي  العمومي ملدة عرض المخطط للتحقيق العمومي:-
الذي يعرض املخطط للتحقي  مبقر اجمللس الشعيب البلدي طيلة هذه املدة مع ضرورة تبليغ نسخة منه إىل القرار 

 من املعنية هبذه األدوات بالتحقي  ليتمكن املواطنون القاطنون باملناط  خاص الوايل املختص إقليميا،وفتح سجل
لكي تؤخذ بعني  قتضاءالعند ا وع املخططيعدل مشر إبداء آرائهم ومالحظاهتم واعرتاضاهتم إن وجدت،على أن 

حمضر وخالل  مبوجب األخري نقضاء مهلة هذاإسجل التحقي  العمومي عند عتبار هذه التحقيقات،يقفلالا
حيوله إىل اجمللس الشعيب البلدي املعين ليحول بعد ذلك كل من مشروع خمطط شغل األراضي ،يوما املوالية15مهلة

بتداء من تاريخ إيوما 30كي يديل برأيه خالل مهلة ،لضر إىل الوايل املختص إقليميامصحوبا بسجل التحقيــ  واحمل
جراءات املتبعة يف املخطط  التوجيهي إلواملالحظ أهنا نفس ا5اعترب رأيه موافقأستالم امللف،إذا انتهت هذه املدة إ

 ما تعل  باملدة . ماعداللتهيئة والتعمري 

املرحلة النهائية إلعداد خمطط شغل األراضي،حيث يصادق عليه اجمللس  قةتعد مرحلة املصادمرحلة المصادقة: -
عتبار نتائج التحقي  العمومي ورأي الوايل املختص إقليميا.إذا مل البعد أن يأخذ بعني ا، 1 الشعيب البلدي مبداولة

 نافذا بصفة فعلية وقانونية.املخطط  عرتاض، يصبحايكن هناك أي 

                                                 
 .70دسة املعمارية، التعمري واحمليط املبين، ج ر ، العدد املتضمن تنظيم جلنة اهلن15/11/1995املؤرخ يف 370-95أنظر، املرسوم التنفيذي 4
 المعدل والمتمم.   178 -91من المرسوم التنفيذي  13أنظر،المادة  5
 المعدل والمتمم. 178 -91من المرسوم التنفيذي  15أنظر،المادة  1



 في حماية البيئة : .دور مخطط شغل األراضي 3

من  البيئيو  العمراين اجلمايل اجلانب على احملافظة هاما يف محاية  البيئة ويفدورا  خمطط شغل  األراضييؤدي      
ة  للشكل  القواعد املنظمالسيما من خالل حتديد .2العمرانيةلى ضمان الرون   اجلمايل للبيئة ع خالل  حرصه

البنايات  ( وحتديد حجمcos/cesاألراضي ) ام خمتلف معامالت شغلحرت اب3للبناياتالعمراين واهلندسي 
رتفاعها ولوهنا ونوعية املواد املستعملة ومن خالل التأكيد على محاية املواقع اللقافية واألماكن العمومية وإ

 ليعم.كما5والتعمري للتهيئة التوجيهي املخطط توجيهات إطار ،يف4احلضري واملساحات اخلضراء داخل الوسط
 من والتخلص الصحيحة حلماية البيئة الطرق  الضرورية اإلجراءات احلسبان يف يأخذو  الصناعي العقار تنظيم على

  .  6العقار من النوع هذا تنظيم أثناء النفايات

يف  واملتمم املعدل29-90أكد عليها القانون اليت األراضي ألهداف خمطط شغل باستقراء شامل     
ميكن  املوازنة  بني   خالله فمن ،وقائية حلماية البيئة وسيلة قانونية مبلابة يعد هذا املخطط أن يتضح،منه31املادة

العمران ومقتضيات محاية البيئة.إذ حيدد بصفة مفصلة الشكل احلضري بالنسبة للقطاع أوالقطاعات املعينة،حقوق 
حات العمومية واملساحات اخلضراء واملواقع البناء واستعمال األراضي، يضبط املظهر اخلارجي للبنايات، حيدد املسا

ألحياء حيدد ا املخصصة للمنشآت العمومية واملنشآت ذات املصلحة العامة وكذا ختطيطات وميزات طرق املرور،
 املواقع واملناط  الواجب محايتها وجتديدها وإصالحها،يعني مواقع األراضي الفالحيةو  والشوارع والنصب التذكارية

وموقع املباين بالنسبة إىل  محايتها،يبني موقع املباين بالنسبة إىل الطرق العمومية وما يتصل هباو ا الواجب وقايته
 .املغارسو احلدود الفاصلة.كما يهدف إىل حتديد إرتفاع املباين و املظهر اخلارجي،بيان املساحات الفارغة 

يم تتضمن شروط شغل بوضع الئحة تنظ 18 فيلزم يف مادتهاملعدل واملتمم  91/178التنفيذي  أما املرسوم      
العمومية وموقعها وحتديد الطرق  ،حتديد نوع املنشآت والتجهيزاتاملغارساألرض املرتبطة باملساحات الفارغة و 
سجام يف البنايات انمما يؤدي إىل ،رتفاقات اليت تلقل العقارإلمجلة احتديد ،والشبكات املختلفة اليت تتحملها الدولة

مما حيسن من صورة  البيئة ،واأللوان وغريها  املوادو  قواعد األشكال العمرانيةو هرها  اخلارجي من حيث  مظ
 العمرانية  املشيدة.  

                                                 
قى بعنوان :"دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة يف ظل  قانوين البلدية إقلويل )صافية(: "دور املخططات العمرانية يف محاية البيئة "، من فعاليات امللت 2

 .22،ص 2012ديسمرب  4و  3قاملة ، يومي 1945ماي  8والوالية اجلديدين"، جامعة 
املهندس املعماري،ج بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة  املتعل  1994/ 18/05املؤرخ يف  94/07من املرسوم التشريعي  2/ف2أنظر، املادة  3

 املعدل واملتمم .  32ر العدد 
4 Reddaf (Ahmed) ,op cit,  pp150-151. 
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 . 195،ص2007فيفري، 28و 27يومي، ورقلة، مرباح قاصدي
 .18، ص2000مصر،  اإلسكندرية ، اجلامعة شباب مؤسسة تدهورها"، وحماور :"البيئة )حممد (طارق 6



خالل إعداد خمطط شغل األراضي   األهداف األخرى اليت يرجى حتقيقها من بعض05-04أضاف القانون     
نزالق اليت ختضع إلجراءات إلعية أوتلك املعرضة لكتحديد األراضي املعرضة لألخطار الناجتة عن الكوارث الطبي

ومن األهداف ما ميكن استخالصها أيضا يف التنظيم ملل بيان املنافذ والطرق وكيفية وصول .1حتديد أومنع البناء
 .2الشبكات إليها

واملتمم من املعدل  91/178جرائيا من خالل ماجاء به املرسوم التنفيذي إيربز دوره أيضا يف محاية البيئة      
من 8كما ألزم رئيس اجمللس الشعيب البلدي مبوجب املادة .إعدادهيف خالل إشراك اجلمعيات املكلفة حبماية البيئة 

مستوى الوالية  باستشارة إلزامية لبعض اإلدارات واملصاحل التابعة للدولة املكلفةعلى 05/318املرسوم  التنفيذي 
  ثرية وبالبيئة والسياحة.،الري واملواقع األ التعمري ،بالفالحة

إن  و أيضا رة  هذا  املخططعلى عدم  قد لدليل  املدن اجلزائريةاملتدهورة  اليت تشهدها   ةيالبيئ إال أن الوضعية     
نظرا لغياب عنصر اإللزام بالتكفل باجلانب ،سابقه على التكفل مبسألة محاية البيئة كان أكلر تفصيال من

مي تقرير مشروع تصميم شغل األراضي تقد سي الذي يفرض عند إعدادالفرنراين خبالف التشريع العم.البيئي
 . 3بيئيةتوقعة على الرقعة  اجلغرافية من وجهة نظر امل يتضمن تشخيصا للحالةمع توضيح آثارها

 شغلملخطط  فضال على التجوزات املستمرة اليت حتدث على اإلطار املبين وغري املبين اليت تشكل خمالفة مباشرة
األراضي ومساس واضح بقواعد محاية البيئة العمرانية.كالتواجد املستمر واملتزايد لألحياء القصديرية ،االستيالء 
على املساحات العمومية ،الربط السيء مبختلف شبكات التهيئة ،تشويه العمارات ،تغيري واجهاهتاو االستيالء 

قة إلدماج  املتطلبات البيئية ضمن أدوات التهيئة والتعمري بأن للمشرع إرادة حقي يبدو على املساحات التابعة هلا.
 عتبارها خمططاتا، ب(POS)وخمطط شغل األرض (PDAU)ممللة يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري 

مراعاة محاية البيئة من خالل و مراعاة متطلبات التـنمية املستدامة و  تسمح فعال بالتحكم يف التعمري ومراقبته،رئيسية
واللقافية اليت  الغابات واملناط  األثريةاملناط   احملمية الطبيعية و و صياغتها محاية املناط  الزراعية والساحل  عند

 .تشكل املشهد البيئي
 

                                                 
 .05-04من القانون رقم  04أنظر،المادة  1
الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة 28/05/1991المؤرخ في 175-91من المرسوم التنفيذي رقم 10إلى08أنظر،الموادمن  2

 .  26، العدد ج روالتعمير، 
3 Prieur (M) :" Urbanisme et  environnement",op cit, p 82. 



إالأنه يف وضعها احلايل وأشكاهلا التنظيمية ومهامها ال ميكنها بأي حال من األحوال مواجهة التحديات          
ة فهي مازالت بعيدة إىل حد بعيد جدا عن التكفل الفعال هبا.وإن كان يات البيئالسيما التحدي.1املطروحة

إلطار فهناك غياب  ،من خالل استقراء ألهدافهما ومشتمالهتما نشغال البيئي حاضرا يف كل من املخططنيإلا
طيات بغياب معهذه األدوات عمليا تصطدم .فنشغال البيئي ضمن هذه األدواتالمرجعي صريح وواضح يربز ا

 ة  ملعظم  البلديات. يدقيقة وقاعدة معلومات  صلبة  حول حقيقة الوضعية البيئ

إضافة إىل نقص التكوين وإعادة  ،دارة عن مراقبة التجاوزات واملخالفات اليت تشوهباإلفضال عن عزوف ا      
األداء احمللي وضغط الوصاية التأهيل  وحتسني املستوى لدى املنتخبني احملليني يف اجملال البيئي بالتحديد،فضعف 

 على البلديات  يقلص من مساحة صناعة القرارات احمللية اليت تتناسب مع البيئة احلضرية للتجمعات العمرانية.

إال أهنا تعرتيها ،حتياطية حلماية البيئةإيف وضع تصورات مستقبلية و ة هذه األدوات فعلى الرغم من أمهي     
يعترب بأهنا  الفقه لدرجة أنا.خالهل املراد حتقيقهامن فنتيجة لتضخم األهدا السلبياتو  جمموعة من النقائص

حمدوديتها يف و مما أدى إىل تضاؤل فعاليتها ،السياحة والزراعة والسكنو ملجأ للسياسات العامة كالتنمية  أصبحت
 الوثائ  هذه  تحتول يثح.جمال محاية البيئة نتيجة لرتاكم الضوابط واملعايري املختلفة ضمن أحكامها وتوجيهاهتا

 واملصاحل القطاعات ممللي مجيع السياسات إلرضاء هذه متطلبات كل بني توفيقية وثيقة إىلاملطاف، هناية يف
  .2الوثائ  هذه إعداد يف املشاركة

دماج وعمومية األحكام املتعلقة حبماية  الحد ذاته وتعطل غاية ا يف يرجع إىل القانون ما مجلة النقائص من    
ا شجع على ،ممتأخر املشرع يف إصدار القوانني اليت تنظم  اجملاالت احلساسة وتضبط النشاط البشري هبافقدالبيئة،

مل يصدر القانون املتعل  حبماية الرتاث  حيث ،ة وعم  كلريا من أزمة التدهور البيئيينتهاك  خصوصياهتا البيئإ
أما القانون  2007انون املساحات اخلضراءسنةوق 2002سنة وقانون الساحل1998اللقايف إىل غاية سنة 

نسجام مابني خمتلف اهليئات الاو فضال عن نقص التنسي  . 2011سنةفصدر احملمية  جملاالتاملتعل  حبماية ا
زيادة على نقص التجربة ،ةيمما مينع التكامل  بني القطاعات والنظرة الشاملة للمسألة البيئ،املكلفة باإلعداد والتنفيذ

 .3إعداد وإجراءات التخطيط اليت حترتم  البيئةيف جمال 

                                                 
رية:المساحات  الخضراء  في قسنطينة "تحت إشراف كردون ــلعروق ) محمد الهادي (:"البيئة والتهيئة الحض 1

 )عزوز(،ساحلي )محمد( ولعروق )محمد الهادي(،البيئة في الجزائر:"التأثير على األوساط الطبيعية واستراتيجيات

 2001 ،منتوري قسنطينةاإلخوة جامعة  ،الحماية"،مخبر الدراسات واألبحاث حول المغرب والبحر األبيض المتوسط

 .  12،ص
 .49وناس ) حيي(،  رسالة دكتوراه ، مرجع ساب  ، ص  2

3 Djelal(Nadia)  et  Sidimoussa(Larbi):"Dimension  environnementale  et paysagère et système de 
planification spatial Algérien",publié le : 26/06/2009 sur projet de paysage : 

www.projetsdepaysage.fr.p11et p 12, visité le 10/01/2014. 



مما يعاب على هذه املخططات أيضا،أهنا ال تراعي اخلصوصيات البيئية لكل بلدية على حدى رغم التنوع       
لقدراهتا البيئية،مما جيعلها غري قادرة على جتاوز الصعوبات البيئية اليت يطرحهاكل إقليم.على سبيل  الشاسع والفرق
ما تزخر به منطقة القالة من تنوع بيولوجي وحيوي لألنظمة البيئة )الساحل،الغابات، احلقول املرجانية،  امللال

حبريات عديدة تصنف  كمناط  رطبة ( وغريها من املناط  احلساسة جيعلها من املفروض حمل دراسات بيئية 
ختضع يف إعدادها لنفس اإلجراءات مسبقة قبل إعداد هذه املخططات لكن الواقع  يلبت أن هذا غري وارد بل 

 اليت ختضع هلا أي بلدية من بلديات اجلنوب.

إن استجابة وثائ  التعمري للمتطلبات البيئية يبدوضعيفا وحمدودا جدا يف دراسة ومنهجية إعدادها،ذلك ألن        
 حتديد أولويات التهيئة والتعمري القضايا املرتبطة مبعاجلة مشاكل اإلسكان واملراف ،تؤثر يف عملية إختاذ القرارات ويف

مما يؤكد تفوق االعتبارات التنموية على اعتبار محاية بالنسبة لصور استغالل األرض واستعجاالت تنفيذ الربامج،
البيئة.هلذا اجته  املشرع اجلزائري من خالل قانون التهيئة والتعمري حنو ضرورة محاية البيئة من خالل القواعد العامة 

التعمري اليت تشكل احلد األدىن  الواجب احرتامه يف إجناز أية بناية أو مشروع عمراين عند غياب للتهيئة و 
 .املخططات العمرانية

 ثالثا: دور القواعد العامة للتهيئة والتعمير في ضمان حماية البيئة.  

ددة للشروط األساسية الواجب احمل1 تتملل القواعد العامة للتهيئة والتعمري يف القواعد العامة والوطنية،        
املعدل واملتمم يف الفصل اللاين منه من   90/29توافرها يف املشاريع العمرانية، مت النص عليها  مبوجب  قانون 

وكذا من خالل املرسوم التنفيذي  رقم  2حتت  عنوان القواعد العامة للتهيئة والتعمري 09إىل املادة  03املادة 
 عمرانيا قانونيا ومنسجما. ،قصد حتقي  توسعا91/175

وضعت هذه القواعد من أجل احلفاظ على البيئة العمرانية داخليا أوخارجيا ومحاية البيئة  الطبيعية من         
واإللتزامات الواجب احرتامها والقواعد الفنية املتعلقة باألرض القابلة للبناء يف  خالل مراعاة احلد األدىن من القيود

التهيئة والتعمري ،من أجل ضمان بيئة عمرانية صحية منسجمة ومتناسقة. تتعل  هذه القواعد  حالة غياب أدوات
وقواعد تتعل   (2)والقواعد املتعلقة بالشروط الصحية واألمنية للمباين ( 1) باملظهر العام هلذه البنايات وأشكاهلا
 .(3) العمارات ذات  االستعمال السكينبفئة معينة  من البناءات تتملل يف 

                                                 
 املقصود بالوطنية أهنا تطب  على كافة الرتاب الوطين أو على كافة اإلقليم الوطين دون مراعاة اخلصوصيات احمللية لإلقليم. 1

املعدل واملتمم اليت تنص على مايلي:" مع مراعاة  األحكام  القانونية  والتنظيمية  اخلاصة بشغل  90/29من قانون التهيئة والتعمري  03نظر،املادة أ 2
ذا  الفصل" .اليت أكدت على األراضي ويف  غياب أدوات التهيئة والتعمري ختضع  البنايات للقواعد العامة للتهيئة والتعمري  احملددة  يف املواد أدناه  من ه

 أن القواعد العامة للتهيئة والتعمري  تطب  يف حالة غياب أدوات التهيئة والتعمري.



 . القواعد المتعلقة بمظهر البنايات:1

من بني املصطلحات احلديلة يف مادة التعمري الذي كان له ومظهرها اخلارجي يعترب الشكل املعماري للبناية         
صدى  كبري لدى الفقه،جيد أساسه يف املكانة اهلامة اليت أصبح حيتلها عنصر اجلمال يف مادة التعمري،حيث أن 

 .3جلمايل العمراين أصبح من بني مكونات جودة املدينة، اليت تعترب بدورها من أهم عناصر جودة احلياة املشهد ا

 

هلذا كان لزاما على املشرع وضع قواعد تتعل  مبظهر البنايات وضبطه، ملنح منظر متجانس ومجايل         
ىل مفهوم املظهر اجلمايل كعنصر من لذلك أتطرق إ. 1للمنفعة العامة ألن يف ذلك حتقي  للتجمعات السكنية،

 )ب(.والوقوف على هذه القواعد باعتبارها متلل ضمانات حلماية البيئة العمرانية )أ(عناصر النظام العام العمراين

 أ.المظهر الجمالي للبنايات من النظام العام  العمراوي :

من خالل برامج جتميل مداخل ت على اجلانب اجلمايل للبناياسياسة محائية حفاظا مت تبين لقد        
املدن،واحلفاظ على رونقها وهبائها لتجعل من التعمري وسيلة إلدماج اإلنسان داخل حميطه البيئي ؛فجودة احلياة 
أصبحت ترتبط بضرورة التوازن بني اجملال البيئي والنظام العام العمراين اللذان ميلالن أحد أهم مكونات جودة 

ملظهر اجلمايل من بني املصطلحات اجلديدة اليت ظهرت يف بعض التشريعات نتيجة وعي يعد مفهوم اكما املدينة.
 وم اجلمال وطمست معاملها بسبب ظهور البناءات الفوضوية.فهالسلطة العامة بأن املدن قد فقدت م

ملادة من خالل  نص اوضع تعريف له فالطابع اجلمايل للبنايات،  إىل االعتماد  على مما دفع املشرع       
على أنه :"انسجام األشكال ونوعية واجهات البناية مبافيها تلك املتعلقة  2 08/15من قانون   7فقرة2

من قانون نص املادة اللامنة إتساقه".ومن خالل  ووحدة ونظافته الرون  على مجالوالتأكيد باملساحات اخلارجية 
 مجال إىل عمراين جتديد كل عملية تسعى أن جيبورد فيها ما يأيت :" املتعل  بالرتقية العقارية حيث 11/04

العاشرة من  ومن خالل نص املادة ،"العمرانيةالسارية للمعايري مطابقته وكذا املستعملني راحة وحتسني املبين اإلطار
اجلمايل  والطابع والعمراين املعماري االنسجام احلسبان يف يؤخذ أن نفس القانون اليت ورد فيها ما يأيت:"جيب

مشروع  توسيع عملية موضوع تكون اليت البنايات أن البناية تصميم عند األصلية العقارية للمجموعة نسبةبال
 البناية إجناز  فكرة يقوم اجلانب اجلمايل على فتنص على أنه 94/07من املرسوم التشريعي  2عقاري".أما املادة 

                                                 
،ص  2006/2007احلمدي )أنيس( :" رخصة  البناء وارتفاقات  الرتاتيب  العمرانية" ، مذكرة ماجستري،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،تونس،  3

13. 
اليت تنص على مايلي:"تعد نوعية  البنايات وإدماجها يف احمليط واحرتام املناظر الطبيعية  94/07من املرسوم التشريعي  2/ف 02أنظر،املادة  1

 واحلضرية  ومحاية الرتاث  احمليط املبين ذات منفعة عامة".
 .2008أوت03، الصادرة بتاريخ 44ج ر، العدد احملدد  لقواعد  مطابقة  البنايات و إمتام إجنازها ،  20/07/2008املؤرخ يف  08/15القانون  2



 فن يف اجملتمعة تااملهار املعارف و  من جمموعة عن  تعرب اليت اهلندسة املعمارية، ألحكام وقواعد مطابقة مبواصفات
   .3هلاوترمجة  نبعاث للقافةإ هي كما البناء

 :المظهر الخارجي للبنايات ضماوة لحماية البيئة العمراوية .ب

إضفاء تناس  على الطابع تساهم القواعد املتعلقة باملظهر اخلارجي يف حتديد شكل البناية قصد         
فمن   .91/175من املرسوم  التنفيذي   31إىل املادة  27ت هذه القواعد يف املواد من املادة حصر .املعماري

حبكم موقعها وحجمها أومظهرها اخلارجي  الضروري التأكد  من كون  البنايات واملنشآت املزمع بناؤها ال متس
افظة على آفاق  املعامل األثرية .كما جيب أن بأمهية  األماكن اجملاورة واملعامل واملناظر الطبيعية أواحلضرية وكذا باحمل

تبدي هذه البنايات بساطة يف احلجم ووحدة يف املظهر و املواد املستعملة يف البناء حىت تعطي متاسكا للمدينة 
 .العمراين للمشهد وتناسقانسجاما للواجهات او 

عندما تتكون من نفس ،البناية ء مناملشرع أن يكون للجدران الفاصلة واجلدران العميا بتدعيما لذلك أوج    
نسجام البنايات ازيادة على وجوب .بنيت هبا الواجهات الرئيسية،مظهر ينسجم مع مظهر الواجهات املواد  اليت
حتواء مراكز احملوالت الكهربائية مع كافة اهلندسة املعمارية إلاحملالت التقنية السيما البنايات املعدة و امللحقة 

الذي وضع مواصفات معمارية وتقنية تتعل  14/272 رقم صدر املرسوم التنفيذي نفس السياق يف.1املنظر العامو 
بتصميم ومنط البنايات املطبقة على واليات اجلنوب دون سواها ماعدا بلدية مقر الوالية،حيث تتوىل اجلماعات 

ت،تتعل  هذه املعايري خاصة صلب املخططا يف تكون عليه البناءات احمللية حتديد املظهر اخلارجي للبناية الذي
يشرتط  أن علىواألبواب، واملواد املستعملة،لون النوافذ بواجهات احملالت،اللون اخلارجي للبناية،سطوح البنايات

 .3عدم طالئها للمحافظة على ألواهنا  الطبيعية

قرارها نتيجة الوظيفة اهلامة مت إتشكل القواعد املتعلقة مبظهر البنايات ضمانات للحفاظ على البيئة العمرانية،      
اليت أصبح يضطلع هبا مفهوم اجلمال يف ميدان التعمري، نظرا إلرتباطه بأحد أهم األهداف األساسية اليت يسعى 

يستجيب لكل متطلبات الصحة ،عمراين متميز بطابع مجايل ومتناس إىل حتقيقها قانون التعمري وهوضمان حميط 
يف كلري من األحيان مع  القدرة املالية للباين أوال تتالءم  من نظرته  الشخصية ال تتناسب إال أهنا  .الرفاهيةو 

 للجمال املعماري .
                                                 

 . 94/07من املرسوم  التشريعي   2املادة  3
 .91/175من  املرسوم  التنفيذي   27أنظر ، املادة  1
البنايات يف واليـــــات  احملدد للـــــــمواصفات العمرانية واملعمارية والتقنية املطبقة على 01/02/2014املؤرخ يف  14/27املرسوم التنفيـــــــــذي رقم  2

 اجلنوب،
 .2014فرباير  12،الصادرة بتاريخ  06ج ر ،العدد 

خمرب البحث يف  عتبار البيئي يف البناء بواليات اجلنوب" ،جملة البحوث العلمية يف  التشريعات البيئية ،الصادرة عن الأنظر،زروقي )إبراهيم(: "ا 3
 .65-58،ص ص  2016،جوان 7جامعة إبن خلدون تيارت،العدد والعلوم السياسية  تشريعات محاية النظام البيئي، كلية احلقوق



اهتم باجلانب اجلمايل ملظهر البنايات إال أن الواقع يلبت أن واجهات معظم  قد  إذا كان القانون نظريا       
بل وتظهر ككتل ضخمة من اخلرسانة،مل ،التجمعات السكنية والعمارات ختلو من أي مظهر من مظاهر اجلمال

يكلف أصحاهبا أنفسهم مشقة تغليفها أوزخرفتها أوحىت طالئها بلون مقبول،وآثروا تركها بشكل تتأذى منه 
 ملعمار ومجاله.من رون  ا ينقصا مم، 4األنفس والعيون

أن الحرص على حسن المظهر الخارجي للمنشآت المعمارية وتناسق أشكالها يبدو        

الذي سن قواعد مطابقة البنايات وإمتام إجنازها،من أجل ترقية إطار مبين   08/15وتناغمها أكد عليه  القانون 
ذي مظهر مجايل ومهيأ بإنسجام من خالل نص املادة األوىل منه.إال أن هناك إعتداء على الواجهات بتغيريها من  

توسيع املساكن واستغالهلا   بغرض الشرفات كليا بناءأو   جديدة منافذ بفتح ذلك  قبل  املالكني دون أي ضوابط
،فقد كشفت دراسة  أجريت على مدينة باتنة أن الساكنني يلجؤون إىل إدخال تغيريات يف جماالهتم  كغرف

الداخلية حماولة منهم للتكيف معها استجابة ملتطلبات العائلة وحاجاهتا املتنوعة تناسبا مع حجم األسرة. مما 
هذه التغيريات تؤثر على املظهر اخلارجي للمبىن وتنزع عنه الرداء احلضري ليبدو احلي السكين الشك فيه أن 

.وعليه يبدو أن التشريع املنظم للبيئة العمرانية اليستوعب 1أشكاال وألوانا خمتلفة ال حيكمهامنط  مجايل والمعماري
ك على وجه هذه البيئة،مباال خيدم الوجه حاجيات مستعمليها ال داخليا وال خارجيا ومن الطبيعي أن ينعكس ذل

 احلضري والصورة العمرانية للمدن.

 .القواعد المتعلقة بمقتضيات األمن و الصحة العمومية:2

حرص املشرع على ضرورة مراعاة الشروط الصحية واألمنية يف جمال البناء والعمران حفاظا على النظام العمراين     
 )ب(.و قواعد احملافظة على املقتضيات األمنية)أ(حملافظة على املقتضيات الصحية البيئي.لذا سأتطرق إىل قواعد ا

 أ.قواعد المحافظة على المقتضيات الصحية:

إن االهتمام بالبعد الصحي للسكن عرف منذ القدم.فبالعودة إىل العمارة اإلسالمية جند أن املسلمني قد      
نسان وسالمته الصحية ومل يكتفوا بذلك بل طبقوه يف متصري املدن أي أدركوا منذ وقت مبكر أثر البيئة يف حياة اإل

م 762ه/145ختطيطها .ولعل ما فعله اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور حني اختار موقع مدينة بغداد سنة 
 .   2اهلواء لتكون مدينة صحيةو لدليل عملي واضح  على إعطاء العوامل البيئية  أمهية كربى كالشمس 
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 .20،ص 2001إلخوة منتوري  قسنطينة ، جامعة ا
علوم اإلسالمية منصوري )كمال(:"البيئة واحلياة احلضرية  باملغرب عنابة منوذجا"، مذكرة ماجستري،كلية الشريعة والقانون ،جامعة األمري عبد القادر لل 2

 ومابعدها. 30،ص 2011/2012قسنطينة، 



فقد حددت هلذه األخرية  للسياسة العمرانية ففضال عن األهداف االجتماعية واالقتصادية أما يف اجلزائر     
أهدافا أخرى سامية،تتملل يف حتسني البيئة السكنية صحيا.بالتفكري يف كيفيات إجناز الشبكات احلضرية وتوفري 

اصة وأن احل  يف الصحة من أهم االعتبارات .خ 3الشروط التقنية للوصول إىل بيئة سكنية صحية مالئمة لإلنسان
 .4اليت البد من أخذها يف احلسبان عند سن كل نص قانوين أوتسطري أي سياسة عمرانية 

بعد أن كان املشرع يهتم بتوفري السكن فقط،أدرج بعض مقتضيات احرتام الصحة العمومية عند تنظيم اجملال      
كل بناء معد املعدل واملتمم على "ضرورة استفادة   90/29ة من قانون يف نص املادة  السابع دالعمراين حيث أك

للسكن من مصدر للمياه الصاحلة للشرب،كماجيب أن يتوفر على جهاز لصرف املياه حيول دون رمي النفايات 
على السطح"،وأوجب نص املادة اللامنة من نفس القانون تصميم املنشآت والبنايات ذات االستعمال املهين 

ناعي بكيفية متكن من تفادي رمي النفايات امللوثة وكل العناصر الضارة خارج احلدود  املنصوص عليها  يف والص
 التنظيم. 

على القواعد  91/175من املرسوم التنفيذي  18إىل املادة  13أكد التنظيم من خالل املادة               
د البنايات ذات االستعمال السكين أو ذات طابع آخر املتعلقة   مبقتضيات الصحة بنصه على إلزامية ضمان تزوي

باملاء الصاحل  للشرب والتطهري مع ضمان صرف  املياه املستعملة. كما جيب تزويد  هذه  البنايات  على إختالف 
 .1أنواعها بشبكة من  البالوعات لصرف املياه املستعملة

ري خاصة شريطة أن تكون النظافة واحلماية الصحية أمايف حالة انعدام الشبكات العمومية جيب إختاذ تداب     
 تتملل هذه التدابري يف  ما يأيت:،2مضمونتني

جيب أن تكون شبكة توزيع املاءالصاحل للشرب مزودة بنقطة ماء واحدة وعند االستحالة بأقل عددممكن من -
 نقاط املاء.

 وسط طبيعي أوتنتهي إىل أقل عدد   جيب أن تنتهي شبكة  البالوعات إىل منشأة واحدة للتصفية وتنصب يف-
 ممكن من هذه  املنشآت عند االستحالة.
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 جيب ربط كل  مسكن أومؤسسة بالشبكة  العمومية للتطهري  يف  املناط   احلضرية".
 .91/175من  املرسوم  التنفيذي  15أنظر ، املادة   2



 جيب أن ننجز التجهيزات اجلماعية بكيفية متكن من ربطها يف املستقبل بالشبكات العمومية املستقبلية. -

  06-63مال ميكن منح رخصة البناء لبناية ختصص للسكن،إذا كان بعدها  يقل على ما ينص عليه  املرسوم  رق 
.كما تتوقف رخصة بناء املنشآت الصناعية 3نظرا  ملتطلبات الصحة واألمن وطمأنينة سكان العمارة  املزمع  بناؤها

على فرض حتمية معاجلة مالئمة معدة لتصفية كل أنواع  الدخان والتسربات الغازية من كل  املواد الضارة بالصحة 
  . 4مستوى الضجيج  العمومية فضال عن اشرتاط تدابري للتقليل من

الصادر عن وزير السكن والعمران املتضمن املوافقة على دفرت    2012/ 3/12وضع القرار الوزاري املؤرخ يف     
الشروط الذي حيدد معايري املساحة والرفاهية املطبقة على املساكن املخصصة للبيع باإلجيار شروطا للصحة ومعايري 

ستويات انبعاث الضوضاء وغريها ،حيث منع توصيل املياه الصاحلة للشرب للراحة وكيفيات صرف النفايات وم
من نفس القرار الوزاري املشرتك  30منه. تضيف املادة  14والغاز على مستوى الفراغ  الصحي وفقا لنص املادة

ري يتوجب توفري مستودعات القمامة  املنزلية بشكل جينب أي ضرر بص والنظافة، ،"من أجل اعتبارات الصحة
 أومشي باإلضافة إىل مفرغة النفايات".

إالأنه من الناحية اإلجرائية يسجل غياب استشارة  يبدو أنه رغم إعرتاف املشرع العمراين باحل  يف الصحة،    
املعدل 91/177ومشاركة ممللني عن مصاحل الصحة يف بعض اللجان العمرانية ،فملال نص املرسوم التنفيذي

إدارة مع تسجيل غياب  14ت إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري على استشارة واملتمم احملدد إلجراءا
اإلدارة املكلفة بالصحة، على الرغم من الواقع الصحي املرير يف األوساط العمرانية،مما يؤكد عدم جناعة هذه 

 القواعد يف ضمان بيئةصحية وسليمة  وعيش كرمي  للمواطن .

 لمقتضيات األمنية:ب. قواعد  المحافظة  على ا

من املرسوم التنفيذي  4إىل املادة   2أكد املشرع على ضرورة احملافظة على مقتضيات األمن من خالل املادة     
،حيث ميكن أن ترفض منح رخصة البناء أورخصة التجزئة يف حالة ما إذا كانت البناءات املراد 91/175رقم 

من العمومي،سواء بسبب موقعها أوحجمها أوحىت بسبب إقامتها من طبيعتها أن متس بالسالمة أوباأل
استعماهلا،أو إذا كانت أعمال التهيئة املقررة على أرضية  معرضة لألخطار الطبيعية ملل الفياضانات واالجنراف 
واخنفاض الرتبة وانزالقها.لكنها قد متنح شريطة احرتام األحكام اخلاصة املعمول هبا.هذا ما أكده القانون 

، الذي منع البناء منعا باتا بسبب اخلطر الكبري السيما يف املناط  ذات الصدع الزلزايل الذي يعترب 04/201
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نشيطا يف األراضي ذات اخلطر اجليولوجي واألراضي املعرضة  للفياضانات وجماري األودية واملناط  الواقعة أسفل 
ط  الصناعية والوحدات الصناعية ذات اخلطورة السدود دون مستوى قابلية اإلغراق بالفيضان،مساحات محاية املنا

وأراضي إلمتداد  قنوات احملروقات أواملاء  أوجلب الطاقة  2أوكل منشأة صناعية أوطاقوية تنطوي على خطر كبري
 .3اليت قد ينجر عن  إتالفها أوقطعها خطر كبري

رفض رخصة بناء عمارة  أوجمموعة   من املرسوم التنفيذي املذكور أعاله، أنه ميكن8كما ورد يف املادة         
عمارات ال تصل إليها  الطرق  العمومية أواخلاصة اليت  متكن من مكافحة فعالة ضد احلرائ  أو إذا كانت املنافذ  

 املؤدية  إليها  تشكل  خطرا على  أمن مستعملي الطرق العمومية  أوأمن مستعملي هذه  املنافذ.

 ملف طلب يف باهلندسة املدنية خاصة خمـططات توافر ضرورة فكرة أيضا على السالمة واألمن جانب يقوم      
من  للبناية اإلطار الوقائي توفر حىت وجتسيد هيكل البناية وأساساهتا إنشاء كيفية بالتفصيل توضح البناء، رخصة

 . والطبيعية التكنولوجية األخطار

 :4السرني . القواعد العامة المطبقة على العمارات ذات  االستعمال3

،تطب  على العمارات  91/175( من املرسوم التنفيذي 45إىل32تطرق املشرع هلذه القواعد يف املواد )      
من هذا املرسوم التنفيذي احملالت اليت   32ذات  االستعمال السكين.يقصد بالعمارات السكنية مبفهوم املادة 

ة اجلماعية،ملل الفنادق والداخليات واملستشفيات تستعمل للسكن  ليل هنار ماعدا املساكن املعدة للحيا
واملالجئ واملدارس واحملالت  املخصصة للحياة املهنية عندما اليتم اإلسكان فيها ولوجزئيا على األقل يف نفس 

 جمموعة الغرف املخصصة للحياة  العائلية .

أن التقل مساحة كل غرفة رئيسية ،اشرتطت القواعد العامة املطبقة على العمارات ذات االستعمال السكين      
مرت وأن اليقل علوها من األرضية إىل السقف 2.70وال ميكن أن يقل أصغر مقياس على مربعة، أمتار 10عن 
مرت ، مع ضرورة توافر البناء على فتحات للتهوية واإلضاءة املناسبة ،حيث جيب أن تنار وهتوى الغرفة 2.60عن 

فتحات عديدة ميكن فتحها متلل مساحتها اإلمجالية مثن مساحة الغرفة على الرئيسية بواسطة فتحة واحدة أو 
مرتمربع وجيب أن تكون اجلدران والسقوف هبا عازلة وقابلة للغسل .كما   6األقل.تكون للمطبخ مساحة  أدناها

                                                 
2 Cf,Boulkaibet(Aissa):"La question du risque industriel et le développement durable en 

Algérie.Cas de la Wilaya de Skikda(la zone  pétrochimique et la cimentrie de Hadjar 
Assoud)",Magistère en aménagement du territoire, université Mentouri de Constantine,2011,pp 

51-125. 
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وهتوية طبيعية   جيب أن حيتوي كل مطبخ أوكل  غرفة  تستعمل مطبخا  على قناة  إلفراز البخار والغازات  احملروقة 
 .  1دائمة وفعالة 

أوجب املشرع أن حتتوي كل عمارة مجاعية على حمل مغل  وهبو إليداع وعاءات القمامة.حتدد وضعية هذا       
احملل  بكيفية متنع تسرب الرائحة والغازات املضرة إىل داخل املساكن،تتم التهوية اجتاه اخلارج دون أي إتصال مع 

 .2كما أوجب  إقرار جمرى للدخان على األقل  إلفراز  الغازات احملروقة يف كل مسكن األجزاء  املشرتكة.

كما جيب أن تكون على اخلصوص هتوية الغرف الرئيسية اليت تستعمل يف آن واحد مطابخ وأماكن االسرتاحة      
اية مغلقة ختصص لرمي .زيادة على ضرورة توفر كل عمارة مجاعيةعلى بن3أوالرتفيه نشيطة ومزودة بوصول هواءنقي

القمامات،والبد أن تشيد بكيفية متنع تسرب الرائحة الكريهة والغازات املضرة  إىل داخل املساكن.ال تطب  هذه 
من املرسوم التنفيذي  35مرت وفقا  لنص املادة 800األحكام على املناط  اجلنوبية وعلى املناط  اليت يفوق علوها 

91/175. 

 األقل،على على مسكنا عشرين على تشتمل اليت السكين ذات االستعمال العمارات افرأن تتو  كما جيب        
 بالفتحات امللقوبة الواجهة على األقل من يستفيد أن جيب املسكن،حيث يف باإلنارة تتعل  أساسية شروط

 أن جيب وكذا السنة. يف األقل على يوم مائيت طوال يف اليوم ساعتني الشمس من السكن غرف إلنارة املستعملة
العمارة  من جزء بأي السكنية الغرف تنري اليت الفتحات حجب ميكن وال الواجهة تطل على الغرف نصف تكون
 األفقي.  املستوى فوق درجة 60 تفوق زاوية حتت الفتحات هذه من رؤيته ميكن الذي

 يتجاوب مل السكن من لنمطأن هذا ا إال طرف الدولة من املخططة السكنية األمناط تعد من إن العمارات     
التصرفات    إىل القيام ببعض السكان ببعض أدى مما اجلزائري يف كلري من احلاالت، اجملتمع خصوصيات مع

كاالستيالء على املساحات التابعة للعمارات بتسييجها واستغالهلا بصورة تسيء إىل التجمع  العمراين يف شكل 
ستغالل أقبية  العمارات وسطوحها  بشكل   يشوه  اجلانب أكشاك حديدية  أومرائب خاصة أومن خالل ا

 اجلمايل للعمارة. 

يبدو حرص املشرع على سن قواعد تتعل  مبظهر البنايات حفاظا على مجال مظهرها وأخرى تتعل  بالسالمة     
بي  القانون الصحية واألمنية للمباين وقواعد أخرى تتعل  بالعمارات السكنية إال أن هذا احلرص أفسده سوء تط

على أرض الواقع.فعادة ما يشوب املدن فوضى عمرانية عارمة، فال تناس  يف البنايات ال من حيث الشكل وال 
 اللون.فضال  عن كوهنا  غري مهيأة بصورة الئقة صحيا وأمنيا.
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 راقبة ومنم بغري القذرة املياه وصب القمامات من خالل انتشار زيادة على ارتفاع التلوث بشكل رهيب        
ذلك  ألن النصوص القانونية  حمكم .مما يدل على ضعف التكفل حبماية البيئة من قبل هذه القواعد  تسيري دون

اليت تنظم  هذا اجملال مستنبطة من التشريعات الغربية اليت ختتلف عن واقعنا ثقافيا،اجتماعيا وحىت مناخيا وبيئيا وال 
 ن اجلزائري.تتناسب مع سلوكيات ومنط تفكري  املواط

ميكن القول أن املخططات العمرانية احمللية والقواعد العامة للتهيئةوالتعمري وإن مل حتق  الكفاءة البيئية على      
الوجه املرغوب فيه إال أهنا حاولت احلرص على ترشيد استعمال املساحات احلساسة واحلفاظ على ضمان حد 

هلذاسن املشرع إىل جانب أدوات التهيئة والتعمري احمللية ة عمرانية سليمة.أدىن من النظام العام العمراين وتوفري بيئ
اليت سب  التطرق هلا آنفا أدوات أخرى متللت يف أدوات هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة لتنظيم اجملال وهتيئته 

عل  بتهيئة اإلقليم املت01/20واحلفاظ على البيئةوعقلنة استغالهلا على نطاق أمشل وأوسع خاصةبعد صدورقانون
املتعل   باملصادقة على املخطط الوطين لتهيئةاإلقليم اليت تعد آليات مكملة 10/02وتنميته املستدامةوقانون

 لألدوات السابقة،هذا ماسأتطرق إليه يف املطلب  املوايل. 

 .1البيئة ضمن األدوات اإلستراتيجية لتهيئة اإلقليم المطلب الثاوي:

رقعة من األرض وأحد شروط وجود الدولة، فهو قاعدة تواجد السكان ومكان إلرساء يم إن اإلقل          
عن فضاء معني مع  السياسات العمومية والنشاطات اخلاصة،لذلك فهو الطاقة الكامنة لللروة يف البالد ،يعرب

كما  طة  اإلدارية للدولة.حيدد من طرف السل الشعور باالنتماء  املعنوي واللقايف الذي يتجاوز ما حيدده  القانون،
فالينظر له  اجلماعية أين يسجل الفرد رموزه ،مرجعيته وقيمه؛ أحد مكونات اهلوية سواء الفردية أو اإلقليميشكل 

جناعته عن طري  إعادة  لكن جيب النظر يف(un espace d’ordre)على أنه فضاء ملمارسة السلطة والسيطرة 
 2اهلوية. تكوينه جغرافيا،مؤسساتيا ومن ناحية

                                                 
1 Le territoire est donc un espace approprié avec un sentiment d’appartenance affectif et culturel 

qui dépasse l’appropriation juridique, définie et garantie par l’autorité administrative de l’Etat. 
Le territoire est un support d’identité, soit individuelle soit collective, sur lequel l’individu ou le 

groupe inscrit ses symboles, ses références, ses valeurs, ses perceptions et son vécu.voirDJELAL 
(Nadia ): « Politiques urbaines et rôle des acteurs publics dans les dynamiques territoriales en 
Algérie », Colloquede l’association de sciences régionales  de langue française (ASRDLF) – 
Grenoble et Chambery « Les  dynamiques territoriales  :Débats et enjeux entre les différentes 

approches disciplinaires »,11 –13 Juillet 2007, p 2. 
2  Moussa(Zahia), Senoussi (Leila) :" La dimension  socio –culturelle  un  préalable 

incontournable pour  le  développement local" , séminaire international : « gouvernance  locale  
et  développement territorial , le  cas  des pays méditerranéens »,   faculté  des sciences  
économiques  et  sciences  de gestion,université de constantine en  collaboration  avec   

l’université Pierre Mendes France Grenoble,    les  26-27  Avril ,2003, p340  et p341. 



مت املواطنني.هلذا  خيدم مبا اجلغرايف اجملال توزيع يف االنسجام ناحية أزمة حادة من اإلقليمعرفت هتيئة لقد        
اليت وضعت من أجل تنظيم تنظيم اإلقليم يف اجلزائر بصورة منسقة ومنسجمةبتبين سياسة وطنية لتهيئة اإلقليم،

 وطين مع األخذ بعني اإلعتبار حاجيات األفراد واجلماعات.يتم ذلك وتوزيع األنشطة البشرية يف إطار جغرايف
على توجيه التعمري حنو املناط    هذه  السياسةال تقتصر حسب اإلمكانات الطبيعية وضرورات احلياة االقتصادية.

حتسني  الداخلية وفك اخلناق على املنطقة الساحلية والتلية،بل تشمل كل اآلليات والسياسات اليت هتدف إىل
 .1التسيري احلضري للمدن وتطوير اإلطار  املعيشي للمواطن

املتعل  بالتهيئة العمرانية  87/03الذي ألغى قانون 01/20جتسد ذلك قانونيا من خالل صدور القانون      
 لإلقليم وجاء بالتوجيهات الضرورية اليت من طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطين تنمية منسجمةومستدامة،على
أساس االختيارات االسرتاتيجية اليت تقتضيها تنمية من هذا النوع والسياسات اليت تساعد على حتقي  هذه 

. فبعد أن فشلت أدوات التهيئة اإلقليمية السابقة يف حتقي  استدامة لألقاليم 2االختيارات وإدراج أدوات لتنفيذها
احلالية إىل دعم التنمية وختفيف الضغط على السواحل  لتجاهلها االعتبارات  البيئية.هتدف سياسة هتيئة اإلقليم

 واحلواضر واملدن الكربى والعمل على محاية املوارد والفضاءات واجملموعات اهلشة إيكولوجيا واقتصاديا وتلمني
إدراج  األبعاد البيئية ضمن  ،أي أهنا تعمل على 3خصائص ومؤهالت كل فضاء جهوي وإحداث التوازن هبا 

 قليمية.املقاربة اإل

األدوات  مدى جناعة قواعد التهيئة اإلقليمية يف التكفل بالبيئة من خاللهلذا سأكشف يف هذا املطلب عن       
االسرتاتيجية للتخطيط اإلقليمي يف إطار  التنمية املستدامة املكرسة لتهيئة كافة اإلقليم ممللة يف املخطط  الوطين  

 )الفرع الثاوي(.طات اجلهوية لتهيئة اإلقليم واملخط)الفرع األول( لتهيئة اإلقليم 

 شمولية لحماية البيئة. وقائية المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم آلية الفرع األول:

اجملال آخذة بعني  إن أدوات التهيئة اإلقليمية هي وثائ  للربجمة املستقبلية حتدد التصورات الكربى وتنظم      
الزراعية والصناعية واخلدماتية ومحاية املواقع  وتضمن استمرارية األنشطةاإلعتبار حاجيات التوسع العمراين 

يف سياق  التطورات احلاصلة إلدماج البعد البيئي يف خمتلف مظاهر التنمية.من أبرز هذه األدوات املخطط .الطبيعية
ق إىل اإلطار القانوين .لذاسأتطر 01/20( من قانون 07من خالل املادة)الوطين لتهيئة اإلقليم الذي تبناه املشرع 

ومظاهر تزاوج هتيئة اإلقليم ومحاية البيئة ضمن التوجيهات  )أوال(اإلقليم  لتهيئة الوطين واملؤسسايت للمخطط
 )ثاويا(.الرئيسية  هلذا املخطط

                                                 
1 Rapport :" Aménager l’Algérie  de 2020", Ministère  de  l’Aménagement du Territoire  et  de  

l’Environnement,  Mars, 2004, p 136. 
 املستدامة.املتعل  بتهيئة  اإلقليم  وتنميته  01/20من قانون  01املادة ،أنظر  2
 من  نفس القانون .   4املادة  3



 اإلقليم. لتهيئة الوطني اإلطار القاوووي والمؤسساتي للمخطط أوال:

ها قانون التهيئة والتعمري،فإن املشرع ويف إطار ضمان تنمية الفضاء إىل جانب أدوات التعمري اليت أورد       
الوطين  تنمية منسجمة ومستدامة نص على ضوابط جديدة تتكيف مع األهداف االسرتاتيجية للنمو احلضري 

ـــــــعرض إىل وإعادة التوازن للبيئة احلضريةعلى املستوى الوطين من خالل املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم.لذا أتـــــــــ
 (.2)،إعداده وتنفيذه(1)مفهوم هذا املخطط الشامل 

 (:(SNATاإلقليم لتهيئة الوطني .مفهوم المخطط1

أداة مركزية مشولية من أدوات هتيئة اإلقليم، أقره  املشرع مبوجب املادة  1إن املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم        
 خالل من البيئة محاية موضوع اليت يشهدها العميقة الحاتاإلص ظل يف 01/20( من القانون 07السابعة )
 يف اجملال شغل شهدها اليت والفوضى الكربى لإلختالالت واملؤسسي،نظرا والتنظيمي التشريعي اإلطار تدعيم

املتضمن املصادقة على املخطط  10/02مبوجب القانون 2010اجلزائر. إالأنه مل تتم  املصادقة عليه إال سنة 
تهيئة اإلقليم معتمدا  يف ذلك ومن خالل ما يتضح من مقتضيات هذا القانون على ترسانة قانونية الوطين ل

،تتشكل من التشريعات األساسية اليت وضعتها  الدولة حفاظا على تطوير اإلقليم جبميع مشتمالته وخصائصه،مما 
 ية للوطن وسعيه  للتكفل بالبيئة. يدل على رحابة أف   هذا املخطط وقوة تصوره  للقدرات واإلمكانات اإلقليم

 من الدولة تقوم اليت الطريقة يوضح اإلقليمي،حيث الدولة عن مشروعها مبوجبه تعلن فعل عن كما أنه عبارة       
إطار  يف البيئي واإلسناد االقتصادية الفعالية االجتماعي، اإلنصاف يف واملتملل التوازن اللالثي بضمان خالهلا
يرتجم ويطور بالنسبة  لكافة . القادمة سنة للعشرين بالنسبة الوطين الرتاب كامل مستوى على ةاملستدام التنمية

الرتاب الوطين، التوجيهات والرتتيبات اإلسرتاتيجية األساسية،فيما خيص السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وتنميته 
القانون مبواجهة املعوقات،تصحيح الفوارق املستدامة.ينبع من إلتزامات الدولة احملددة على اخلصوص مبوجب هذا 

يف ظروف احلياة،دعم األنشطة االقتصادية حسب مواقعها والتحكم يف منو املدن وتنظيمها وتصحيح االختالالت 
 اإلقليمية وإجياد بدائل للتهيئة املوروثة عن املاضي.

عليه عن طري   املصادقة بعد لقانونيةا القوة تكتسب قانونية يشكل املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم أداة        
.كما يعد 2سنوات حسب األشكال نفسها سنة ويكون موضوع تقييم دوري وحتيني كل مخس 20التشريع ملدة 

هذا املخطط اإلطار املرجعي لعمل السلطات العمومية يف جمال العمران والتهيئة والتنمية  املستدامة لإلقليم و يقع 
اعد التهيئة والتعمري.مما جيعل من مجيع  املخططات العمرانية تعد بالتواف  مع توجيهاته يف قمة التدرج اهلرمي لقو 

                                                 
 .schéma "إن التسمية اليت اعتمدها  املشرع يف اللغة  العربية هي"خمطط "بينما يف اللغة  الفرنسية  يستعمل عبارة  تصميم" 1
 .01/20من  قانون  20و 19املادتان   2



واملؤسسات الوطنية واحمللية باحرتام الضوابط  العامة،كما تلتزم كل القطاعات الوزارية وكذلك اجلماعات اإلقليمية،
 .3 ا وخمططاهتاوقواعد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم والعمل هبا يف إعداد كل مشاريعه

إن املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم اليقدم حلوال للمسائل املطروحة حمليا،بل يعتمد على املسائل ذات البعد         
الوطين  حيث  يعمل على توحيد السياسات العمومية ملختلف القطاعات وتفعيلها وحتقي  االنسجام الفعال فيما 

يف .ل تفعيل هذا املخطط وجتسيده مبوجب برامج عمل حمددة ودقيقةبينها من خالل  فتح ورشات كربى من أج
حني هناك من يرى أنه ذلك  اإلطار االستشرايف والتنظيمي الذي جيب على  الدولة احرتامه بعد إعداده عن طري  

هتيئة املشاورة واملصادقة عليه عن طري  التشريع ،هبذه الصفة تكون له حجية على الغري، وعلى فاعلي التعمري و 
 . 1اإلقليم والتنمية املستدامة

يدرج املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم اجلزائر ويدجمها يف سياق شامل وتنافسي على الصعيد العاملي ضمن         
فضاءاهتا الطبيعية لإلنتماء والتطور )الفضاء املغاريب، الفضاء األورو متوسطي والفضاء اإلقليمي(.كما يربز هذا 

ة اليت تعتزم الدولة إعتماها يف إطار التنمية املستدامة لضمان التوازن ،االنصاف وجاذبية الرتاب املخطط الطريق
سنة( أي العم  الظريف جليل  20الوطين يف مجيع مكوناته،  كما يرتبط بسلم زمين ميتد على املدى الطويل )

  .2كامل

يف شكل ملتقيات ضمت العديد من املشاركني  لقد كان هذا املخطط مبلابة مثرة للمناقشة الوطنية املنظمة     
على خمتلف املستويات من أجل رسم معامل سياسة إقليمية وطنية جتسدت يف صياغة هذا املخطط بناء على سبعة 

 عشر وثيقة   حتضريية .

نتج بأن نست 01/20من قانون 8و 7أما عن حجيته القانونية إجتاه الغري فمن خالل القراءة املتأنية للمادتني      
املشرع اجلزائري قد اعترب هذا املخطط مبلابة جمموعة من القواعد املوجهة لتنظيم وهتيئة اإلقليم الوطين،أي أهنما جمرد 
توجيهات بسيطة،مما جيعل املخطط يفتقر إىل الطابع اآلمر والقمعي وتطبيقه رهن إدراك السلطات العمومية مبدى 

وإعادة توازنه املفقود .وليس نابعا من صرامة القانون املنظم له السيما يف ظل  أمهيته القصوى لتنظيم اجملال الوطين 
من قانون  20غياب اجلانب الردعي اجلزائي للمخالفات املرتكبة يف هذا القانون.إال أن الدراسة املتأنية للمادة 

ألن سياسة هتيئة اإلقليم ة و سن 20جتعله مبلابة قانون ألنه  متت املصادقة عليه عن طري  التشريع  ملدة   01/20
من التعديل الدستوري 140من اجملاالت اليت يشرع فيها الربملان طبقا للدستور حيث تنص املادة

                                                 
،الصادرة بتاريخ  61صادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم،ج ر العدد املتضمن امل 2010يونيو  29املؤرخ يف  10/02من قانون  02املادة  3

 .2010أكتوبر  21
 .474،ص2013أنظر ،هنوين )نصر  الدين ( :" احلماية  الراشدة  للساحل يف القانون  اجلزائري" ،دار هومه ، اجلزائر،  1
 .79، ص2014اجلزائر"، منشورات دار بلقيس، اجلزائر ، حاج  جاب  اهلل  )آمال(: " اإلطار  القانوين للمدن الكربى يف  2



على ما يلي:"يشرع الربملان يف امليادين اليت خيصصها له الدستور،وكذلك يف اجملاالت اآلتية: القواعد 20163لسنة
التهيئة العمرانية" ؛مما جيعل هذا  املخطط  يتمتع بالقوة اإللزامية إجتاه  العامة املتعلقة بالبيئة وإطار املعيشة،و 
 املتعاملني يف جمال العمران وهتيئة اإلقليم.

يرى البعض أن املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم يعد مرجعية مركزية تعتمد يف سياستها املتعلقة بشغل اجملال        
ي إىل القضاء على التفاوت واالختالالت بني اجلماعات احمللية يف االلتزام وهتيئته  املستدامة على التدرجية وتؤد

بالسياسة الوطنية حلماية البيئة.بذلك حتدث تكامال وإنسجاما للتدخل الوقائي من أجل محاية البيئة على املستوى 
ضوعية،تتعل  بإجياد الوطين إال أن حتقي  هذا اإلنسجام باللجوء إىل املنهجية التدرجية حيتاج إىل مقومات مو 

 .1مشاركة حقيقية لكل األطراف الفاعلني

  : اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط تنفيذ و .إعداد2

أي اإلدارة  ، 2يوضع هذا املخطط من طرف الدولة باعتبارها تبادر بالسياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وتديرها         
ته املستدامة ممللة يف وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة،حيث يوجد ضمن اهليكل املركزية  املكلفة مبهام هتيئة اإلقليم وتنمي

التنظيمي للوزارة  املديرية العامة لتهيئة وجاذبية اإلقليم بالتعاون مع اجلماعات اإلقليمية يف إطار إختصاصات كل 
 اطنون يف إعداده.منها وكذلك بالتشاور مع األعوان االقتصاديني واالجتماعيني للتنمية.كما يساهم املو 

تلعب الدولة دور الضابط واملنظم والفاعل الرئيس يف سياسة هتيئة  اإلقليم من خالل وضع آليات حتفيزية          
لتوجيه  اإلستلمار إىل اجلهات املرغوب يف تطويرها،أالوهي منطقة اهلضاب العليا واجلنوب الكبري من خالل 

لتجهيزات العمومية الضرورية،ذلك لكي تصبح نقاط جذب يف اإلقليم  تزويدها باملشاريع واألشغال الكربى وا
 على اإلقليم قانون هتيئة اإلقليم،نص لتهيئة الوطين للمخطط املركزية التوجيهات تنفيذ وليس نقاط طرد.ألجل

  املنفعة الوطنية أواملخططات ذات اجلماعية واخلدمات الكربى للبىن التحتية  التوجيهية املخططات إحداث
 .   3القطاعية

                                                 
 .2016مارس7املؤرخة يف  14،يتضمن التعديل الدستوري،ج ر العدد  2016مارس6املؤرخ يف 16/01قانون رقم 3
 .50وناس )حيي(، رسالة دكتوراه ،مرجع ساب  ،ص  1
 .01/20من قانون  2راجع املادة  2
أن املخططات التوجيهية  اخلاصة  بالبىن  التحتية  الكربى، اخلدمات  اجلماعية ذات    01/20من قانون  22دة  يرى املشرع وفقا ملا جاء يف املا 3

ضاءات الطبيعية املصلحة  الوطنية هي األدوات املفضلة  لتطوير اإلقليم  الوطين والتنمية  املنسجمة ملناطقه  ،تتملل  فيمايلي :املخطط  التوجيهي للف
رد  مية ، املخطط التوجيهي للمياه، املخطط  التوجيهي للنقل، املخطط التوجيهي للتنمية الزراعية، املخطط  التوجيهي لتنمية  الصيد واملواواملساحات احمل

عالم ، إلالصيدية ، املخطط التوجيهي لشبكات الطاقة ، املخطط التوجيهي للمصاحل والبىن التحتية  للمواصالت واالتصاالت السلكية  والالسلكية وا
ية املخطط التوجيهي للمؤسسات اجلامعية وهياكل البحث، املخطط التوجيهي للتكوين، املخطط التوجيهي للصحة،املخطط التوجيهي للتهيئة السياح

التوجيهي  ،املخطط التوجيهي لألمالك واخلدمات والتجهيزات اللقافية الكربى،املخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية  الكربى، املخطط 
 للمناط   الصناعية واألنشطة، املخطط  التوجيهي  للمناط  األثرية والتارخيية .



إن إعداد ومراجعة املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم موضوع تنسي  مابني العديد من القطاعات يف إطار هتيئة        
هي الشريك املفضل   97/239اإلقليم  حيث تعد الوكالة الوطنية لتهيئة اإلقليم املنشأة مبوجب املرسوم التنفيذي 

 . .املخططبالنسبة للدولة من أجل إعداد هذا 

يتماشى إعداد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم مع قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ويعد آلية        
لتحقي  التنمية املستدامة والشاملة لإلقليم.يستند على ثالث دعائم تتملل يف احملافظة على البيئة الطبيعية وعلى 

تنمية على جمموع الرتاب الوطين باإلستغالل العقالين لللروات الطبيعية خدمة الرتاث اللقايف والتوزيع العادل لل
 لألجيال  الصاعدة. 

 20ينفذ املخطط الوطين  لتهيئة اإلقليم عن طري  أدوات تتملل يف  برامج عمل إقليمية بلغ عددها           
د برامج ، تع programme d’aménagement du territoire( PATبرنامج عمل إقليمي)

عملية وملموسة  ترتجم اخلطوط التوجيهية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ،كلها برامج عملية وملموسة منها ما 
يرتبط مباشرة حبماية البيئة  ويعكس اهتمام املشرع بالبعد البيئي يف أدوات التهيئة اإلقليمية ،مع تزويدها مبيزانيات 

 . 2اث اجمللس الوطين  لتهيئة  اإلقليم وتنميته  املستدامةكما مت تدعيمه  مؤساستيا باستحد.1خاصة

إن قيادة الدولة للتوجيهات اإلقليمية من أجل بلوغ  تنمية وطنية شاملة لإلقليم وحتقي  املصلحة العامة        
سة هتيئة اإلقليمية  واحملافظة على دميومة املوارد الطبيعية من أرض ومياه ونبات وحيوان ال يعين إنفرادها بسيا

اإلقليم،فالبد من إحداث صالحيات تتعل  بتسيري اإلقليم وتنظيمه من قبل اجلماعات احمللية بناء على مبدأ الالمركزية 
اإلقليمية ألن هذه األخرية معنية بتنفيذ أدوات هذه السياسة على مستواها،مما يزيد من فعالية وجناعة تطبي  هذه 

 احمللية ، وحتديد سبل للتواصل  بني القمة والقاعدة.األدوات ويتيح  فرص أفضل للتنمية  

                                                 
 .    109، ص 02/ 10قانون أنظر، 1
 على  املهام اليت  يضطلع  هبا اجمللس الوطين لتهيئة اإلقليم  وتنميته املستدامة  كاآليت:إقرتاح  التقييم  01/20من قانون  21تنص املادة    2     

يا عن تنفيذ املخطط  والتحديث الدوري للمخطط  الوطين لتهيئة  اإلقليم ، املسامهة  يف  إعداد  املخططات التوجيهية الوطنية و اجلهوية  ويرفع تقريرا  سنو 
ر فعال مبوجب املرسوم  التنفيذي رقم الوطين  لتهيئة اإلقليم أمام  غرفيت  الربملان .حتدد  تشكيلته  ومهامه  وكيفيات تنظيمه عن طري  التنظيم وهذا ما صد

. زيادة 72احملدد لتشكيلة  اجمللس الوطين لتهيئة اإلقليم  وتنميته  املستدامة ومهامه وكيفيات سريه، ج ر ،العدد 2005أكتوبر  25املؤرخ يف  05/416
على  مهام أخرى  للمجلس  كاآليت   05/416ملرسوم  التنفيذي من  ا5واملادة  4املذكورة أعاله ، تنص املادة    21على املهام  اليت  تضمنتها  املادة 

وتوجيهات  سياسة    :توجيه  االسرتاتيجية  الشاملة  لتهيئة  اإلقليم   وتنميته  املستدامة ، السهر على  تنسي   املشاريع  القطاعية  الكربى  مع  مباد 
هيئة  اإلقليم وتنميته املستدامة واملخططات اجلهوية لتهيئة اإلقليم واملخططات  التوجيهية كما  يبدي رأيه  يف إعداد املخطط الوطين لتهتيئة  اإلقليم،

سرتاتيجية  للمنشآت الكربى واخلدمات اجلماعية  ويف اسرتاتيجيات هتيئة وإصالح  املساحات احلساسة : السهوب ، اجلنوب، اجلبال والساحل ، وكذا  اال
وحتديد  مواقعها وكيفيات  تنظيمها ومتويلها  العمومي و تنمية  املساحات  احلضرية و تنظيم  الضواحي و سياسة إعادة   املتعلقة  بإنشاء  املدن  اجلديدة 

 التوسع  الصناعي  من  خالل  إعادة  اهليكلة  و تغيري  املواقع .



 ثاويا: مظاهر تزاوج التهيئة اإلقليمية وحماية البيئة في المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم.  

من األسباب الداعية  إىل إنشاء سياسة وطنية  3إن األزمة احلضرية والنمو الدميغرايف وضعف احلكامة اإلقليمية    
.يف هذا 5وهتدف إىل حتسني البيئة بطريقة  عقالنية ومنسقة 4م،ترتكز على مفهوم التنمية املستدامةلتهيئة اإلقلي

أن األزمة البيئية اليت تعاين  منها اجلزائر هي أساسا ذات  2005السياق ورد يف تقريرحول البيئة يف اجلزائر لسنة 
سياسة هتيئة اإلقليم.كما تكمن ضرورة طرح   طابع مؤسسايت مرتبطة بعدم تدعيم السياسات املنتهجة، من بينها

إشكالية البيئة يف سياق منوذج التنمية االقتصادية واالجتماعية املتبعة يف البالد من خالل ربط  التحويل  البيئي  
 بالتحويل االقتصادي باجلزائر  ومواجهة  التحديات الرئيسية  للتنمية املستدامة.

إلقليم ،يتميز بالتنوع والتعدد والتعقيد  واحلساسية كما هو احلال بالنسبة لإلقليم  إن االهتمام بتهيئة وتنظيم ا    
الوطين  الذي يشكل رهانا هاما وحتديا قويا بالنسبة للدولة اجلزائرية،إذ تواجه البالد معادلة صعبة بني منو سريع 

ة أخرى. وعليه  توجب أن تأخذ للسكان  وتوزيعهم املكاين من جهة وتلمني ومحاية املوارد  الطبيعية من جه
سياسة  هتيئة اإلقليم  محاية البيئة يف احلسبان ضمن خطتها العامة والشاملة .إذ ميكن تصور مستقبل أي بلد 

 الطبيعي الرأمسال على واحملافظة الطبيعية اللروات استغالل عقلنةحبسب طريقة هتيئته وتنظيمه جملاله اإلقليمي و 
  لألجيال املستقبلية . مستدامة واللقايف بطريقة

فإذا كانت هتيئة اإلقليم يف الساب  ينظر هلا من وجهة جغرافية واقتصادية من خالل توزيع األنشطة       
فحاليا تبدو العالقة واضحة بني هتيئة اإلقليم اليت هتدف لتنظيم اجملال  االقتصادية بصورة متوازنة على كافة اإلقليم.

يت هتدف للحفاظ على املوارد الطبيعية،فقد كرست قواعد هتيئة اإلقليم محاية الفضاءات بصورة عقالنية  والبيئة ال
 واجملموعات اهلشة إيكولوجيا، وعليه يستحيل فصل هتيئة  اإلقليم  عن  محاية  البيئة  لتالزمهما  وتكاملهما.

قليم مرتكزة على رؤية ديناميكية هلذا تبنت اجلزائر يف إطار محاية البيئة مشروع املخطط الوطين لتهيئة اإل     
.وعربت عن توجيهات 1مفتوحة حول العامل االقتصادي والتطورات التقنية والتكنولوجية وسياسة هتيئة اإلقليم

سياستها  الشمولية يف جمال محاية البيئة يف إطار هذا املخطط املتضمن إنشغاالت متنوعة ذات بعد بيئي،حيث 
                                                 

كفاءة  التخطيط  املمنوحة ،برامج  اجلهات    ،تطور  وظائف الدولة " من خالل la gouvernance territorialeتنبين احلوكمة اإلقليمية " 3
تقوية  الشعور باالنتماء  إىل جتمع  معني  و اإلقليمتأسيس شراكة عمومية خاصة، تطوير  مشاركة  اجلمهور  يف مشاريع  هتيئة  واجلماعات  احمللية ،

 .37، ص2004لنشر والتوزيع،اجلزائر ، .راجع  التيجاين) بشري(: "هتيئة الرتاب الوطين يف أبعاده القطرية"، دار الغرب ل
4 Azzag(Ewa Berezowska) : "Projet urbain", guide méthodologique :"connaître le contexte  de 

développement  durable" ,2011,imprimerie Ediwan,Alger , Juin 2001,p99. 
،الرباط ،املغرب  30 أف   األلفية اللاللة "، اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية،عدد عبد الفتاح الذهيب :" سياسة إعداد الرتاب الوطين باملغرب يف 5
 . 46-11، ص ص 2000،

1 Ramadane (Abdelmadjid) :"La politique de protection de l’environnement en 
Algérie :Réalisation et Échecs", revue Elwahat, volume 1/16 nº13 ,université de ghardaïa , 

14/01/2016. , visité leghardaïa.dz-http://elwahat.univ2011, sur site  

http://elwahat.univ-ghardaia.dz/


رية وجدية متعلقة بالبيئة فهو يهدف إىل حتقي   تنمية منسجمة لكامل الرتاب ورد يف هذا املخطط إصالحات كل
.يسعى إىل حتقي  االستغالل العقالين للفضاء الوطين 2الوطين تراعي فيها النجاعة االقتصادية واحلماية البيئية

ة اإلقليم واحملافظة عليه جبميع ومحاية  املوارد الطبيعية السيما وأن احل  يف بيئة سليمة يرتبط إرتباطا وثيقا مع هتيئ
املتعل  حبماية  03/10من بني املباد  اليت يرتكز عليها  قانون فقدراته الطبيعية مبا خيدم مصاحل األجيال القادمة. 

البيئة يف إطار التنمية املستدامة جند  مبدأ عدم  تدهور املوارد الطبيعية الذي ينبغي مبقتضاه جتنب إحلاق الضرر 
 من هذا  القانون. 02الطبيعية املتمللة يف املاء واهلواء واألرض وباطن األرض كما نصت على ذلك املادة باملوارد 

ومن  (1)مقاصده و أهدافه  تظهر العالقة بني املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ومحاية البيئة جلية من خالل      
 .(2)بيئيةخالل اخلطوط التوجيهية كآليات إجرائية الستدامة األنظمة ال

 المقاصد البيئية للمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم:.1

 هتيئة بني متينة عالقة يقيم مستدام بناء إقليم اإلقليم لتهيئة الوطين للمخطط األساسية الرهانات من تعد     
 .1ميدان التهيئة يف تدخل ألي مسبقا إنشغاال األخرية هذه من وجيعل واالستدامة، اإلقليم

السعي إىل دعم  خالل من املستدامة التنمية حتقي  أجل البيئة من محاية اإلقليم هتيئة سياسة تتطلب      
من أجل احلماية والتلمني والتوظيف  األوساط الريفية واألقاليم واملناط  واجلهات اليت تعاين صعوبات وتفعيلها

 اهلشة واجملموعات الفضاءات مة ومحايةالعقالين للموارد الرتاثية والطبيعية واللقافية وحفظها لألجيال القاد
 . 2وتلمينها واقتصاديا إيكولوجيا

 

العقالين  االستغالل من خالل املقاصد  اليت يصبو إليها من خالل حتقي   يربز التوجه البيئي يف هذا املخطط        
خالل التحكم يف منو التجمعات   واملستوطنات البشرية من للمدن املالئم الفضائي التوزيع الطبيعية وتلمينها، للموارد

حتديد مباد   ،ذلك عن طري 3ترميمه وتلمينه الوطين اإليكولوجي الرتاث السكنية  وقيام بنية حضرية متوازنة،ومحاية
( واملساحات احملمية ومناظر les espaces naturelsالتنظيم الفضائي املتعلقة بالفضاءات الطبيعية ) وأعمال

وكذا حتديد األعمال التكاملية .ايف والبىن التحتية السياحية وتعبئة املوارد املائية وتوزيعها وحتويلهاالرتاث التارخيي واللق

                                                 
من  التصحر  حتت إشراف  وناس ) حيي(:  "حنو قانون خاص للوقاية دور التخطيط البيئي  يف  الوقاية من التصحر"، العيد (:"  )بن  بولرباح  2

ومكافحته "، دار الكتاب  العريب ، سلسلة إصدارات  خمرب  القانون  اخلاص  املقارن ،جامعة حسيبة بن بوعلي  الشلف ،السداسي األول، 
 .101ص،2016

 .45ص،10/02القانون    1
 .01/20من قانون  4املادة    2
 من نفس القانون.  09املادة    3



الضرورية حلماية الفضاءات احلساسة املتمللة يف الساحل واملرتفعات اجلبلية والسهوب واجلنوب وتلمينها وفقا ملا ورد 
 .01/20من قانون  12و11يف املادتني 

املشرع هذا املخطط إىل ضرورة مراعاة توجيهاته خلصوصيات اإلقليم اجلزائري الذي ميتاز باللراء لقد أخضع       
والتنوع السيما فيما يتعل   بالفضاءات احلساسة نظرا للتأثري اخلطري الذي قد تلحقه بالبيئة ،حيث تتجلى اسرتاتيجية 

التوجيهية اليت تبدو أهنا ذات بعد بيئي حبت حيث  املخطط  يف  احملافظة على البيئة من خالل استقراء بعض أهدافه
يسعى إىل احلفاظ على الساحل من خالل احملافظة على املناط  الساحلية واجلرف القاري ومحايتها من أخطار التلوث 

 .4وتلمينها من خالل إحرتام شروط متدهنا وشغلها،ومحايةاملناط  الرطبة والرتاث األثري املائي

للمنطقة اجلبلية اليت تعرف بأهنا فضاءات مشكلة من سالسل أوكتل جبلية ، أفرد هلا قانون  أما بالنسبة      
،فريمي هذا املخطط إىل تنمية اقتصاد متكامل يف املرتفعات اجلبلية من خالل إعادة تشجري الغابات واحلفاظ 5خاص

متلكات  اللقافية والتارخيية واألثرية املتواجدة هبا على الرتاث الغايب واستغالله العقالين،محاية التنوع البيولوجي،ومحاية امل
 واحملافظة عليها وتلمينها. 

الفوضوي لألراضي  التصحر واالستغالل مكافحة خالل يضمن  املخطط محاية  األنظمة البيئية  السهبية من       
لسطحية والباطنية  احمللية . يأخذ بعني الرعوية وجتهيزها واالستغالل العقالين  لكل املوارد  املائية ا املساحات ومحاية

االعتبار  املميزات واخلصوصيات الطبيعية واالقتصادية  ملناط   اجلنوب  من أجل  ترقية املوارد الطبيعية وخاصة املائية 
بيعي الصحراوية والواحات وحيافظ على الرتاث الط املناط  يف البيئية املنظومات الباطنية  احلفرية والسطحية.كما حيمي

واللقايف والتارخيي يف  هذه  املناط  وتلمني الرتاث  السياحي الصحرواي  ورصد حالة حقول املاء  اجلوفية ومتابعتها 
 .1باستمرار

يعد هذا املخطط وسيلة بالدرجة األوىل للمحافظة على العقار والبيئة وعصرنة املدن ،يظهر ذلك يف تنظيم       
ية أوغري حضرية )خمصصة ألغراض زراعية أوصناعية( وخمتلف العناصر الطبيعية الرقعة العقارية سواء كانت حضر 

األخرى اليت تشكل البيئة يف مفهومها الضي .كل هذا دون املساس مبفهوم التنمية املستدامة عن طري  إنشاء مناط  
س الوقت حنافظ  على للتنمية الصناعية ومدن  جديدة  مبوجبها حنافظ على النمو يف جممل الرتاب الوطين ويف نف

 .2البيئة
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:"إشكاالت   يوسفي )نور الدين(:"املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم وسيلة للمحافظة  على العقار والبيئة وعصرنة املدن"،من أعمال  امللتقى الوطين حول 2      

جلزائر"،خمرب احلقوق  واحلريات يف األنظمة املقارنة،كلية  احلقوق والعلوم السياسية،جامعة حممد  خيضر بسكرة ، العقار  احلضري وأثرها على  التنمية يف ا
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 حتقي  إىل يسعى حيث البيئية، لإلشكاالت كربى أمهية أعطى اإلقليم، لتهيئة الوطين املخطط أن الواضح من     
 بالنسبة احلال هو احلساسة،كما املناط  خصوصيات مراعاة من إنطالقا ومحايتها البيئة على احلفاظ بني املوازنة

  واللقافية الطبيعية خصوصيتها بذلك مراعيا الصحراوية، واملناط  العليا اهلضاب ومناط  ية،اجلبل الساحلية، للمناط 
البيولوجي من جهة وتطوير  التنوع على واحلفاظ عقالين بشكل استغالهلا إىل بشكل يرمي  االجتماعيةواالقتصادية

 .  3األنشطة اإلقتصادية اليت تراعي ظروف هذه املناط  من جهة أخرى

يبدو أن املغزى الرئيس من هذا املخطط هو إدماج الرهان اإليكولوجي كمطلب جديد لتهيئة اإلقليم الوطين من        
خالل احملافظة على رأس املال الطبيعي واللقايف للبالد وتنميته والرتكيز على هتيئة وتنظيم العقارات احلضرية، الصناعية 

بيئة الطبيعية من ساحل ،غابة ،جبل ،سهوب وصحراء. يف إطار مفهوم  والزراعية وخمتلف العناصر األخرى املكونة لل
التنمية املستدامة إلعادة  التوازن املفقود لإلقليم الوطين من جهة وللحفاظ على البيئة  ومحايتها من خمتلف أشكال 

 التلوث من جهة أخرى.

 للحفاظ على البيئة : الخطوط  التوجيهية للمخطط  الوطني  لتهيئة  اإلقليم آليات إجرائية .2

 تصديا للرهانات الكربى للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، ترمي اخلطوط التوجيهية األربعة الكربى بإعتبارها     
إقليمية مستدامة إىل التوفي  املنسجم بني املتطلبات التالية:بناء إقليم  هتيئة إتباعها لتحقي  الواجب املسارات

دة التوازن اإلقليمي،خل  شروط جاذبية وتنافسية األقاليم وحتقي  اإلنصاف مستدام،خل   ديناميكية،إعا
 . 2يتم جتسيدها عن طري  برامج العمل اإلقليمية1.اإلقليمي

 األساسية اخليارات أيضا تشكل كما اإلقليم، لتهيئة الوطين املخطط هيكل األربعة التوجهية اخلطوط تشكل    
 مفهوم تكريس نتيجة واإلنصاف االستدامة حتقي  على متكامل بشكل تعمل أهنا حيث للتنمية الكربى واألهداف

 املخطط يسعى رئيسيا وهدفا أساسيا حمورا وحتسينها عليها واحملافظة البيئة محاية من جيعل ما املستدامة.هذا التنمية
حتقي  اإلنصاف وإعادة التوازن  حتقيقه.وباعتبار اخلطني التوجهيني املتبقيني املتمللني يف  إىل اإلقليم الوطين لتهيئة

اإلقليميني نتيجة وحتصيل حاصل لتحقي  استدامة وجاذبية األقاليم اليت ال تكون من دون احملافظة  على البعد  
كما أطرح )أ( البيئي لإلقليم.لذاسأتطرق إىل إشكالية االستدامة من خالل اخلط  التوجيهي حنو إقليم مستدام 

 )ب(.لتنافسية وجاذبية اإلقليم من خالل اخلط  التوجيهي تنافسية وجاذبية  اإلقليم فكرة محاية البيئة كمحفز 

                                                 
بسكرة  خيضر حممد جامعة ياسية،الس والعلوم احلقوق دكتوراه، كلية املستدامة"،رسالة التنمية إطار يف للبيئة القانونية احلماية حسونة) عبد الغاين(:"3

 .170، ص  2012/2013 ،اجلزائر،
1 Bouhania (Goui) :"La politique Algérienne  de  la   protection   de  l’environnement"  , Revue 

 université Emir Abdelkader des sciences islamiques , périodique  académique spécialisée dans les 
 sciences  islamiques  et   humaines,constantine, Septembre , 2011,nº29, pp 1-18. 
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 أ. استدامة اإلقليم وإشرالية إدماج البيئة: 

 مطلب اإلقليمية، للتهيئة الوطنية السياسة ضمن واإلقليمي القاري بعدها يف البيئة إشكالية إدماج يعترب      
 تنمية ضمان إىل تسعى اليت املستدامة للمخطط  الوطين  لتهيئة االقليم، للتنمية اإلقليمية لتحقي  املقاربة ضروري
 الرتاث واللقايف،دميومة الطبيعي الرتاث من خالل محاية ذلك ويتحق  البيئية حتملها طاقة مع يتماشى مبا األقاليم
 واجتماعي اقتصادي منه وتقومي دةاالستفا يف بقدراهتا اجملازفة وعدم القادمة لألجيال نقله قصد واللقايف الطبيعي

احمللية.كماتعد البيئة من أولويات التنمية املستدامة لإلقليم  التنمية سياسة إطار يف خاصة ،بصفة الرتاث هلذا
 البيئة  من خالله كعامل أمهية الوطين اليت ترتجم بإعتماد اخلط  التوجيهي األول حنو إقليم مستدام، الذي تربز

 . اإلقليم وهتيئة االستدامة بني فكرة  التنمية ، باملزاوجة مستدام ليمإق حتقي  يف أساسي

إن هذا التوجه حنو حتقي  استدامة  اإلقليم  إعرتاف صريح بالفشل يف التكفل  باملسألة البيئية من قبل الدولة       
جح دوما التنمية  نظرا للنموذج التنموي املنتهج منذ االستقالل،الذي مل يكرس فكرة االستدامة والذي ير 

 الرتبة املائي، املورد متس احلساسية شديدة ظهور إشكاالت إىل أدى حساب أي تنمية أخرى.مما االقتصادية على
الكربى، وإن كان من املستحيل  مبا كان الوصول للتنمية املنشودة بإمهال  املوارد  البيئة   للمخاطر والتعرض

الذي سلكته معظم  الدول النامية إزاء مسألة البيئة اليت  كانت دائما  والتعدي عليها ،هذا على غرار    النهج 
تنظر  إليها  على أهنا مسألة ثانوية  مقارنة برهان التنمية والتطوير االقتصادي خاصة يف خضم معركة التشييد 

 طموحة حلول ادإجي والبناء اليت خاضتها اجلزائر بعد االستقالل  مباشرة.األمر الذي أدى إىل ضرورة البحث عن 
 على يتوقف ال الطبيعية، األمر الذي املوارد استدامة وضمان لألقاليم منسجمة تنمية احلالية بتحقي  البيئية لألزمة

 قدرات تصبح هكذا وتعدادها. واحلدود العراقيل حتديد على وإمنا يتوقف حتملها، لطاقة املسب  التحديد
 على لقدراهتا اإلعتبار بعني األخذ مع محايتها مع البيولوجي مرتابطة والتنوع والرتبة املائي املورد وتلمني االستغالل
 .1 عنها الرجوع ميكن ال وضعيات تفادي قصد التجدد

يف سبيل مواجهة املشاكل اليت تواجه اإلقليم  الوطين وإلنقاذ إصالح  وضعية العقار و البيئة وتدعيم عملية        
تضمن  اخلط التوجيهي )حنو إقليم مستدام( مخسة برامج للعمل  اإلقليمي كما  التعمري وجتنب املخاطر  الكربى

  يلي:

:الذي يهدف إىل محاية وتلمني املورد من املاء قصد ضمان  بقائه عن طري  استمرارية  ديمومة المورد المائي-
 حتويل  املياه ما بني األقاليم وحتسني نوعيتها مع ضمان سياسة إلقتصاد  املاء.
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:الذي يهدف إىل محاية وتلمني املورد من الرتبة من خالل إعداد خريطة تصنيف ية التربة ومحاربة التصحرحما-
األراضي الفالحية وتوضيح التنظيم العقاري لألراضي الفالحية والسهبية )حقوق امللكية،االستفادة 

ر،جتسيد برنامج العمل املتعل  واالستغالل(،مع وضع تقنيات جديدة حملاربة زحف الرمال يف إطار مكافحة التصح
بإجراءات احملافظة على الرتبة واستصالحهاويستكمل بإجراءات خاصة تطب  على األراضي ذات القابلية للتدهور 
)الشاطئ،اجلبل،الغابة، السهوب،الفضاءات احملمية(،فمن الفضاءات اليت يتعني أخذها بعني اإلعتبار ضمن هذه 

قع اليت متلل طابعا إيكولوجيا،طبيعيا وثقافياوسياحيا،املناط  احلرجة،أي أجزاء املناط  املقاربة حلماية الرتبة: املوا
 الشاطئية حيث الرتبة مهددة أكلر باالجنراف.

(الفضاء الوطين و يتعل  األمر باألوساط األكلر  3/2حتتل األنظمة البيئية اجلافة  ثللي ) البيئية : األوظمة-
للجزائر قاطبة  ألجل هذا ينبغي إحداث حتول  فكري قصد إدراك البعد الكامل  هشاشة واألكلر أمهية بالنسبة 

لألنظمة البيئية يف العمل العمومي والتحرر من أطروحات البلدان املصنعة اليت ال تتواف  مع الواقع البيئي الوطين 
ه اإلشكالية املعقدة واملقلقة وصقل إشكالية  بيئية خاصة ببالدنا .اليت تتميز باجلفاف والبعد القاري بالنسبة هلذ

هبدف محاية وإعادة  االعتبار لألنظمة البيئيةو صهر محاية وتلمني األنظمة البيئية يف سياسة هتيئة اإلقليم.يف هذا 
الصدد جاء هذا الربنامج لدعم الربامج السابقة ويعتمد على إحداث نوع من التناغم والتوازن بني العديد من 

مولة باحلماية يف قوانني عديدة ناهيك عن قانون البيئة ويتعل  األمر حبماية وتلمني األنظمة البيئية املش
الساحل،اجلبل، الغابة، األنظمة البيئية للواحات،األنظمة البيئية السهبية زيادة على تصنيف احملميات الطبيعية  

 ستنزاف.الربية والبحرية وهتيئتها كفضاءات حممية جتب احملافظة عليها من كل أشكال اال

تتجسد اسرتاتيجية هذا الربنامج يف تعريف واستشراف املخاطر الكربى الطبيعية  المخاطر الربرى:-
والصناعيةوالوقاية منها واحلد من آثارها.مع دعم القدرات التقنية للوقاية ووضع سياسة للتكوين والتحسيس يف هذا 

خلطر أو وضع خمططات للوقاية من املخاطر ودجمها يف اجملال عن طري  حتديد ومراقبة التعمري يف املناط  ذات ا
 وثائ  التعمري مع تعبئة مجيع  الفاعلني .

الذي يهدف إىل محاية وتلمني الرتاث اللقايف باعتباره عامال  للتنمية املستدامة لألقاليم من التراث الثقافي: -
إدراجه يف السياسات  القائمة والتكوين  خالل تبين اسرتاتيجية وضع  إجراءات جلرد  ومحاية الرتاث اللقايف و 

 والتوعية  حلمايته.

يبدو أن هناك تكامل بني سياسة هتيئة اإلقليم وسياسة محاية البيئة بإعتبارمها  يهدفان لتحقي  تنمية مستدامة،    
 ماية  البيئة.كما أن التنمية املتوازنة لكل األقاليم ال ميكن أن تتحق  من  دون  دعم االسرتاتيجية  الوطنية حل

 



  ب.حماية  البيئة محفز  لتنافسية وجاذبية  اإلقليم:

، للتأكيد  على 1توجهت اجلزائر يف إطار العوملة  واقتصاد السوق حنو تبين سياسة إقليمية تقوم على التنافسية     
جيات واالستلمارات قدرات أقاليمها يف اإلنتاج والتبادل وف  قواعد االقتصاد العصري وجذب املهارات والتكنولو 

األجنبية . تشكل هياكل التنافسية جانبا أساسيا هلذه األخرية فهي تضمن فعالية اإلنتاج واملبادالت الداخلية 
والدولية وتشكل عنصرا هاما للجاذبية وتتملل على وجه اخلصوص يف املطارات واملوانئ وخدمات نقل فعالة )طرق 

  2ات العقارية والتجهيزات واملنشآت.سريعة، خطوط سكك حديدية( وخمتلف القدر 

تشكل التنافسية وجاذبية اإلقليم خطا توجيهيا أساسيا للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم. وتعرب على قدرة     
األقاليم على  إنتاج  اللروة ،أحد الشروط الضرورية لتنميتها وهتيئتها .لكن ال سبيل لتحقي   هذه التنافسية 

دون  ترشيد استعمال رأس املال الطبيعي واللقايف للبالد من خالل هتيئة  رأس املال البيئي واجلاذبية اإلقليمية 
واإلقليمي وبرتقية  قيمته من أجل القضاء على التمركز اإلقليمي دون إهناك  للموارد  املتاحة.هلذا تظهر البيئة  

 على مزاياه.كعنصر لإلنتاج غري قابل للتجديد توجب استعماله حتت ضغط ضرورة احلفاظ 

إذن فاإلقليم يكون تنافسيا إذا كان ميكن أن يتنافس مع ضمان استدامة بيئية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية     
.تبقى محاية  البيئة وتوفري إطار حياة آمن وذو نوعية من  1قائمة على منط  ربط شبكات ما بني األقاليم

 . 2 الرهانات  احملددة  لتنافسية األقاليم

 والذي االستدامة، و الدميومة عامل خالل من أساسي كعنصر اللالث التوجيهي اخلط ضمن البيئة مكانة تربز    
  3قيمته. وبرتقية واإلقليمي البيئي مال الرأس بتهيئة الطويل للمدى واجلاذبية للتنافسية عامل أساسي يعترب

لى تعددها وتنوعها ال ميكن أن حيدث دون خل  يبدو أن تلمني ومحاية األنظمة البيئية ملختلف األقاليم ع     
روح  التنافسية بني هذه األقاليم،للرفع من قدراهتا اإلنتاجية يف اجملال البيئي.ذلك بالعمل على خل  أقاليم  

                                                 
1" La compétitivité se  définit comme la  capacité des  acteurs à mettre en valeur leur  

environnement en faisant un élément distinctif  de leur territoire tout en  assurant la préservation 
et  le renouvellement  des ressources naturelles  et patrimoniales". 

 .71، ص 10/02قانون  2
1 Le territoire devient compétitif s’il peut affronter la concurrence  du  marché tout  en assurant 

une  durabilité environnementale ,économique, sociale et  culturelle fondée sur  des  logiques 
de réseau et d’articulation  interterritoriales. "La compétivité territoriale" , Rapport de synthèses, 

Maroc,2003,p12. 
2 Rapport :" Promouvoir l’environnement  et l’aménagement  durable dans  les documents 

d’urbanisme",Ministère de l’écologie,du développement et  de l’aménagement durables 
,république Française ,Juin 2007,p6. 

 .72،ص  10/02قانون  3



مستدامة حتافظ على البيئة كمطلب رئيس يف إطار تنميتها وحتقي  جاذبيتها ليس حمليا فقط  بل وحىت دوليا.ألن 
وطين يتوفر على بيئة عذراء وأنظمة بيئية متميزة وفريدة ال ينقصها إال التلمني واحلماية الناجعني من أجل اإلقليم ال

 منافسة األقاليم الدولية .

ميكن القول بأن البيئة تشكل حمورا جوهريا وهدفا رئيسيا لتحقي  املقاربة اإلقليمية للتنمية املستدامة ضمن       
قليم،إذ تكتسي مكانة مميزة إلجناح تنظيم اإلقليم،هتيئته وحتقي  جاذبيته وتنافسيته ذلك املخطط الوطين لتهيئة اإل

 من خالل حتقي  ترشيد استعمال  املوارد الطبيعية قاعدة أي تنمية واحلفاظ على األقاليم اهلشة إيكولوجيا .

 الفرع الثاوي:حماية البيئة من خالل المخططات الجهوية لتهيئة اإلقليم.

املستدامة واحلفاظ على املوارد  وتنميته اإلقليم لتهيئة كأداة اجلهوي التخطيط أسلوب اجلزائري املشرع نتهجا    
البيئية  املتاحة جهويا من خالل تبنيه للمخطط اجلهوي  لتهيئة اإلقليم ،لذا سأتطرق إىل اإلطار القانوين  

 )ثاويا(.لوبا  مالئما  حلماية البيئةباعتبارها  أس )أوال(للمخططات  اجلهوية  لتهيئة  اإلقليم 

 :  (SRAT )أوال:اإلطار القاوووي للمخططات الجهوية لتهيئة اإلقليم

املعدل واملتمم قد وضع أدوات لتحديد التوجيهات األساسية للتهيئة والتعمري فإن  90/29إذا كان القانون      
(. أمهها  Supra communal) يجاء بأدوات لتهيئة اإلقليم على مستوى فوق بلد 01/20قانون 

املخططات اجلهوية لتهيئة اإلقليم اليت حتدد بالتواف  مع املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم التوجيهات والرتتيبات 
إعداده   (2)مضمونه  (1)،لذا سأتناول تعريف  املخطط   اجلهوي  لتهيئة  اإلقليم 1اخلاصة بكل برنامج جهة

 .(3)وتنفيذه

 الجهوي  لتهيئة اإلقليم: . تعريف المخطط1

 تشكل يف اليت الواليات من جمموعة بتهيئة تتكفل إقليمي بعد ذات أداة اإلقليم لتهيئة اجلهوي املخطط يعترب    
 للموارد متبادلة واستعماالت متكاملة إمنائية ووجهات مشرتكة تضاريسية خصوصيات أوإقليم،هلا جهة جمموعها

 خالل من املستدامة اجلهوية وتشجيع التنمية اجلهوية والفوارق اإلختالالت على التدرجيي القضاء الطبيعية.هبدف
الواليات أي  من املشرتكة للعديد الربامج  املشاريع و حول للتشاور فضاءا بإعتبارها اإلقليمية الربجمة فضاءات هتيئة

 أنه يعمل   على  تفعيل  مبدأ  التخطيط فيما  بني  اجملموعات البلدية. 

يعد أداة لتجسيد توجيهات املخطط الوطين حيث يتوىل يف حدود جماله شرح وتوضيح هذه التوجيهات من       
 خالل حتديد مساحات التعمري ملختف التجمعات احلضرية واألنشطة الواجب تنميتها إلعادة توازن اجلهات.

                                                 
 .123،ص  2015جلزائري  أهداف حضرية  ووسائل  قانونية، الطبعة  اللانية،دار هومه ،اجلزائر، إقلويل أولد رابح ) صافية (: "قانون  العمران ا 1



،لضمان التجسيد  2عن طري  التنظيم تتوىل الدولة إعداده ملدة مماثلة ملدة املخطط الوطين ويصادق عليها       
 يعمل ،حبيث3الفعلي لتصورات  املخططات اجلهوية مت تدعيمه باملخطط الوالئي لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة 

 فيما والية إقليم بكل اخلاصة الرتتيبات بالتواف  مع املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم املعين توضيح  وتلمني على
 بالبنية املتعلقة واحلدود الرتتييب السلم البيئة، جمال البلديات، بني ما املشرتكة التنمية العمومية، باخلدمات يتعل 

 . 4احلضرية

 اجلهوي بالعمل إنشاءمديرية خاصة والبيئة اإلقليم هتيئة وزارة هيكلة تضمنت تكريسا هلذا الفضاء اجلهوي     
وية لتهيئة اإلقليم ومتابعتها وتنفيذها  وترقية  التنمية  احمللية  تشارك يف تنشيط املخططات اجله.والتنسي  والتلخيص

 للتنمية الفرعية واملديرية لإلستلمار، الفضائي للتوجيه اجلهوية،ومديرية فرعية للربجمة فرعية مديرية املتكاملة.تضم
بيئة من خالل النمط اجلهوي ،مما يؤكد على توافر الرغبة احلقيقة لدى املشرع يف احلفاظ على ال 5املتكاملة احمللية

 للتخطيط  اإلقليمي.

 مضمون المخطط الجهوي لتهيئة اإلقليم. .2

تتضمن املخططات اجلهوية لتهيئة اإلقليم التوجيهات والرتتيبات األساسية للتنمية املستدامة اخلاصة بكل      
املتعلقة مبشروع  هتيئة اإلقليم وتنميته برنامج  جهة بالتواف  مع املخطط الوطين  لتهيئة اإلقليم. وكذا الرتتيبات 

املستدامة وتتضمن تقييم األوضاع،وحتضري وثيقة حتليلية  استشرافية،وخطة مرفقة بوثائ  خرائطية تبني مشروع هتيئة 
 اإلقليم والتنمية  املستدامة  لكل برنامج . 

ة وقابلية االئتالم اخلاصةبالفضاء حتدد املخططات اجلهوية لتهيئة اإلقليم املؤهالت والوجهات األساسي      
املقصود،متوقع البين التحتية الكربى و اخلدمات اجلماعية ذات املنفعة الوطنية والرتتيبات املتعلقة باحلفاظ  على 
املوارد. السيما منها املاء واستعماهلا استعماال رشيدا،تنظيم العمران مبا يشجع التطور االقتصادي والتضامن 

وتوزيع األنشطة واخلدمات والتسيري احملكم للفضاء ،ترقية األنشطة الفالحية وجتديد إحياء  وإندماج السكان
الفضاءات الريفية مع مراعاة تنوعها وضمان حتسني اإلطار املعيشي للسكان وتنوع األنشطة االقتصادية،السيما 

تطوير األنشطة والشغل وإعادة  غري الفالحية منها، األعمال املتعلقة بتفعيل االقتصاد اجلهوي عن طري  دعم 
جتديد وإحياء الفضاءات املهددة،واملشاريع االقتصادية الواعدة للتصنيع واملوفرة لفرص الشغل وترتيبات تنظيم البنية 

                                                 
 .01/20من قانون 50املادة  2
 االجتماعيني و االقتصاديني األعوان خمتلف مع بالتشاور املخطط هذا إلعداد الوايل يبادرحيث    01/20من قانون  55واملادة  54أنظر، املادة  3

يعد للمدة  اليت  يشملها  املخطط  اجلهوي لتهيئة  اإلقليم املرجعية األساسية  املهنية، اجلمعيات ممللي و البلديات الوالئي،وجمالس اجمللسو  للوالية
 للتنمية احمللية.

 .01/20من قانون  7أنظر،املادة  4
الصادرة  4اإلقليم والبيئة، ج ر العدد  هتيئة وزارة يف املركزية رةاملتضمن تنظيم اإلدا 07/01/2001املؤرخ يف  01/09من املرسوم التنفيذي 4املادة  5
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احلضرية والتطوير املنسجم للمدن واألعمال اليت تتطلبها الفضاءات اهلشة بيئيا وسبل معاجلتها، برجمة  البىن التحتية 
اخلدمات اجلماعية ذات املنفعة الوطنية وإجنازها،واألعمال اخلاصة  باحلفاظ على الرتاث اللقايف والتارخيي الكربى و 

واألثري وتلمينه من خالل ترقية  أقطاب للتطور اللقايف واألنشطة املرتبطة  باإلبداع الفين وباالستغالل املناسب 
الزمنية، وميكن أن يوصي بوضع أدوات للتهيئة لللروات اللقافية .كما حتدد أيضا األعمال ذات احلصص 

  .1والتخطيط احلضري أو البيئي لكل فضاء خاضع  ألحكام وإجراءات خاصة 

 . اإلعداد والتنفيذ:3

 لغياب نظرا والتنبؤ التشاور  للتنسي  أداة وهي فقط، تقين فين طابع ذات اجلهوية املخططات تعترب          
،تتملل يف تشخيص  2عملها. متر عملية  إعدادها خبمسة مراحل سري و تنظيمها ويبني حيكمها تنظيم قانوين

 اخليار التنموية السيناريوهات املقبلة،إعداد سنة للعشرين الكربى والرهانات اإلجتاهات الوضع  القائم  وحتديد
هيئة وأولويات اإلجناز، البديل،التوجيهات األساسية  واحملاور  اإلسرتاتيجية للتهيئة ،إعداد  خمطط  برنامج  الت

 إعداد لوحة  القيادة ملتابعة  وتقسيم  إجناز املخطط.

توجد جممل األعمال املنجزة يف الوقت الراهن يف مرحلة التشاور والدراسة من طرف جلان املتابعة للواليات      
العمومية واملنتخبني و  التسع ومن طرف جلنة مابني القطاعات اليت تتكون من ممللي الدوائر الوزارية واهليئات

 .3اخلرباء

 ثاويا: المخططات الجهوية  أسلوب مالئم  لحماية البيئة. 

كرس املشرع اجلزائري فكرة التخطيط اجلهوي هبدف القضاء على السلبيات والنقائص اليت تعرتي نظام       
 أظهرت جلهوية.فبعدماالتخطيط   القطاعي واإلختالالت النامجة عن عدم املساواة يف معاجلة املشاكل ا

 ملواجهة ومالئم أوسع كنطاق اجلهوي ظهر التخطيط البيئية املشاكل استيعاب على قدرهتا عدم احمللية املخططات
إذ يسمح بالتكفل بطريقة منسجمة بتنمية الفضاءات الكربى وظيفيا متجاوزا النطاق القطاعي .املشاكل هذه

 وزارة أعدته تقرير وهو األزرق، املخطط توى  الوطين. حيث أشاراملؤسس على مبدأ برجمة التجهيزات على املس
 تلوث قدمته ملال أفضل ،وقصور السياسة الالمركزية  التقليدية يف مواجهة تدهور األنظمة البيئية إىل الداخلية
  واليات. من مخس ألزيد عمراين جتمع من يتكون الذي الشلف وادي

 عرب املتواجدة احمللية اجلماعات تدخل توحد طريقة مشرتكة حملية ططاتخم أو برامج وجود إضافة إىل عدم     
 جمموعة يشمل الذي اجلهوي التخطيط نظام استحداث مت ذلك على بناء .الطبيعي الوسط أو البيئي النظام نفس

                                                 
 . 01/20من  قانون  49أنظر، املادة  1
 الذي  يبني وضعية  تقدم  إجناز  املخططات  اجلهوية اليت  هي يف  طور  اإلجناز. 5أنظر، امللح  رقم  2
 .122، ص 10/02القانون  3



 والفيزيائية الطبيعية اخلصوصيات مع يتالءم مبا تدخلها توحيد إىل يهدف الذي طبيعيا، املتجانسة اجلماعات احمللية
 ملواجهة احمللي التدخل إىل توحيد أخرى ناحية من يهدف كما الوسط، ضمن نفس املتواجدة الطبيعية للعناصر
 وسط ضمن للتدخل متكاملة وبرامج إجياد خمططات على اجلهوي التخطيط نظام يقوم التلوث. مظاهر إنتشار
 . 1الصحراوية أو الساحلية وأ أوالسهبية اجلبلية أو الغابية املناط  ملل معني طبيعي

 وآليات إجراءات وضع يقضي بضرورة إقرتاحا، 2غدا  اجلزائر" تقريره يف واالجتماعي االقتصادي اجمللس كما قدم 
 جديدة ثقافة يرسي اجلهوي، للتخطيط نظام هبدف إنشاء اجلهوي، املستوى على الواليات بني والتكامل للتضامن
 والتنظيم الالمركزية على يعتمد ومؤسسايت سياسي بواسطة إعادة إنتشار هنياتالذ بتغيري العمرانية للتهيئة

 .اجلهوي التشاور هياكل تنظيم احمللية و اجلماعات لفائدة واألموال ملموس  للكفاءات إنتشار اجلهوي.وإعادة

 la région) إلقليمبروامج الجهة لتهيئة ايف إطار التصور اجلهوي لإلقليم، اجته املشرع إىل إقرار نظام       
programme)     ( من قانون 03من خالل نص  املادة )حيث عرفها   كما يلي:" هي عبارة  01/20

عن إقليم يتكون من عدة واليات متامخة، هلا خصوصيات فيزيائية ووجهات إمنائية مماثلة أو متكاملة".تؤسس لكل  
 01/20من قانون   51جهوية لتهيئة اإلقليم بنص املادة برنامج  جهة  لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة ندوة 

 وترك  مهمة حتديد  تشكيلة  هذه  الندوة  وكيفيات سريها  للتنظيم .

( هي تعبري عن التنوع اجلغرايف ،االقتصادي ،الطبيعي واللقايف،بذلك  la régionأما الفقه فريى أن اجلهة)       
جال القانون إال إعطاء الصبغة القانونية الالزمة هلذه  الفئة  املتجانسة  فإهنا موجودة وحمددة بذاهتا وما على ر 

.هناك من يرى أن نظام اجلهة هو األنسب لتهيئة اإلقليم ،ذلك بناء على معيار 1إقليميا  لضمان محايتها وبقائها
 . 2يداينوعامل  انسجام اإلقليم   الذي من شأنه  أن يضمن أكلر عقالنية يف التخطيط  والتنفيذ امل

يبدو أن اجلهة  تعترب مبلابة وسيط بني املستوى الوطين و املستوى احمللي ،تكرس مفهومني أساسيني      
مها:الدميقراطية اإلقليمية والمركزية هتيئة اإلقليم، تتالءم أفضل مع التقسيم اجلغرايف للموارد  الطبيعية ،مما جيعلها  

 لبيئة.األسلوب األكلر جناعة  من أجل محاية ا
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من قانون  46جتدر اإلشارة إىل أن برامج اجلهات لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة كما نصت عليها املادة        
املتضمن  املصادقة على  10/02مسيت مبخططات هتيئة فضاءات الربجمة اإلقليمية وفقا للقانون  01/20

 املخطط  الوطين  لتهيئة  اإلقليم.

الربامج اجلهوية لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة،تربز توجه السلطات العمومية لفكرة اجلهوية إن تبين فكرة       
اليت  كانت حمل نقاش كبري،تناول التنظيم اإلداري املتبىن على أساس اجلمع بني الالمركزية وعدم الرتكيز،حيث 

ح هياكل ومهام الدولة الذي أبرز أن تدعم هذا التوجه مع تصريح رئيس اجلمهورية  مبناسبة تنصيب جلنة إصال
 .3اجلهة تنظيم  إداري وجمايل بني اإلدارات  املركزية والوالية

فضاءا تنسيقيا لتنمية اإلقليم وهتيئته وفضاء لربجمة السياسات الوطنية  بروامج الجهة لتهيئة اإلقليميشكل       
جلهات من أجل إعداد املخطط  اجلهوي لتهيئة اإلقليم  املتعلقة  بتهيئة اإلقليم وهو إطار للتشاور والتنسي  بني ا
 : تتملل  وظائفه  الرئيسية  فيما يلي،4وتنفيذه ومتابعته  طبقا للتشريع  والتنظيم املعمول هبما 

يتم تطبي  املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم وخمططات التهيئة على مستوى فضاءات الربجمة   التخطيطاالستراتيجي:-
ري أنه يضمن زيادة على الوظيفة  العامة للتخطيط  برجمة ودراسة  كل ما  يتعل   باملستوى اإلقليمي  اإلقليمية .غ

 وخاصة  تفعيل مشاريع مشرتكة  بني الواليات  بنظرة إقليمية وقطاعية  يف نفس الوقت.  

إذ يصبح فضاء الربجمة مصدر التسيري الراشد لإلقليم، المبادرة،الدعم،متابعة المشاريع االستثمارية المحلية -
اإلقليمية املكان املفضل لربوز مشاريع إقليم، تعترب وظيفة جديدة  ترمي إىل دفع  ديناميكيات فضائية يف ميدان 
التنمية االقتصادية، وجيب أن تدعم هذه الوظيفة على املستوى اإلقليمي هبندسة إقليمية مزودة بقدرات للخربة  

 واالستشارة .

بني خمتلف مشاريع اإلقليم وكذا التحكيم بني املشاريع احلاملة لعناصر  الوسجام والتحريمالتنسيق،اضمان  -
 متناقضة.

: فاملستوى احمللي هو مكان للتشاور جململ الفاعلني احملليني،يتم هذا التشاور على فضاء ومران للتشاور  -
 ركاء واخلواص واحلركة اجلمعوية.مستوى كل فضاء للربجمة اإلقليمية مع  جممل الفاعلني  العموميني والش

توزع برامج اجلهات حسب جتانس املناط  بيئيا ،حيث أن  هناك مناط  ذات خصائص خمتلفة ومستويات        
متفاوتة للتنمية هلذا كان اإلنضمام إىل جتمع إقليمي واحد لصاحلها. كما توجد مناط  هلا خصائص قوية ال جيب 

 09ل مع فضاءات أقل متيزا منها.هلذا جاءت املخططات اجلهوية على مستوى أن ختضع بالضرورة ملنط  التكام
                                                 

3 Benakezouh (Chabane) : "De  la gouvernance locale en Algérie à travers les processus de  
déconcentration et décentralisation", revue IDARA,  nº 25 , 2003 , p256. 
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لتشكل جماالت االنسجام وتنسي   01/20من القانون  48جهات برنامج منصوص عليها مبوجب املادة 
السياسات العمومية يف جمال التنمية وهي برامج اجلهات اليت يتم تصورهامن خالل جتمع للواليات املتجاورة،اليت 

  .1تكون إشكالياهتا التنموية  متشاهبة،متقاربة أومتكاملة توزع  وفقا  أشكال معينة 

 تتوزع  هذه اجلهات  كما يلي:

: حيث توجد ثالث فضاءات جهوية هي: الفضاء اجلهوي لتهيئة اإلقليم وتنميته مشال على مستوى التل-
الشلف،عني الدفلى،البويرة، املدية، تيزي وزو واليات هي:اجلزائر، بومرداس،البليدة ،تيبازة،  10وسط،  تضمن 

وجباية،الفضاء اجلهوي لتهيئة اإلقليم وتنميته مشال شرق وتتضمن 
واليات:عنابة،قسنطينة،سيكيكدة،جيجل،ميلة،سوق أهراس،الطارف،قاملة والفضاء اجلهوي لتهيئة اإلقليم 08

ني متوشنت،غيليزان،سيدي بلعباس واليات: وهران ،تلمسان،مستغامن، ع 07وتنميته مشال غرب وتتضمن 
 ومعسكر.

 03الفضاء اجلهوي لتهيئة اإلقليم وتنميته اهلضاب العليا وسط ،تتضمن على مستوى الهضاب العليا:-
 06الفضاءاجلهوي لتهيئة اإلقليم وتنميته اهلضاب العليا شرق ،تتضمن ،واليات:اجللفة، األغواط واملسيلة

لفضاء اجلهوي لتهيئة اإلقليم وتنميته اهلضاب العليا غرب اأم البواقي،تبسةوواليات:سطيف، خنشلة،برج بوعريريج،
 واليات: تيارت،سعيدة،تيسمسيلت،النعامة والبيض. 05،تتضمن

واليات:غرداية،بسكرة،  4: الفضاء اجلهوي لتهيئة اإلقليم وتنميته جنوب شرق،تتضمن على مستوى الجنوب -
واليات:بشار،تندوف وأدراروالفضاء 4إلقليم وتنميته جنوب غرب،تضمن الوادي وورقلة،الفضاء اجلهوي لتهيئة ا

 اجلهوي لتهيئة  اإلقليم وتنميته أقصى اجلنوب،تتضمن واليتني مها: متنراست وإليزي .

إن اجلهة ال تعدو أن تكون وسيلة تنظيم إداري دون أن ترقى إىل مجاعة إقليمية ذات قيمة دستورية.كما هو      
من التعديل الدستوري  16لكل من الوالية والبلدية املكرستني دستوريا من خالل املادة  احلال بالنسبة

.ذلك بالرغم من كون اجلهة  عامال جوهريا يف التطور االقتصادي،االجتماعي واللقايف،ولكوهنا شاهد 2016لسنة
فضل للحكم االستشرايف. للتنوع البشري ووسيلة لضمان قرب سلطات إختاذ القرار من املواطنني وهي اإلطار امل

بالتايل تبقى برامج  اجلهات جمرد وسيلة للتسيري والتخطيط اإلقليمي.هلا وظيفة تنسيقية فحسب،مما جيعلها تفتقر 
إىل املكانة القانونية اليت كان من املفروض أن متنح هلا،حىت تكون أكلر جناعة.هلذا بات من الضروري جعل 

 فيا  مع توزيع  الصالحيات اإلقليمية  بني اجلماعات  احمللية واجلهة.املستوى اجلهوي مستوى إداريا إضا

                                                 
،جوان  26د بوقصاص ) عبد  احلميد ( :"تداعيات  اهلجرة الريفية احلضرية والنمو احلضري يف اجلزائر"، جملة التواصل،جامعة باجي خمتار عنابة ،العد 1

 .182-158ص ص  ،2010
 



 الوقائية احلماية وحتقي  من جهة احمللية التنمية لتحقي  األنسب اإلطار اجلهوي يعترب يتضح بأن التخطيط       
 اإلقليمية دتعرتف باحلدو  ال اليت البيئية األضرار خصائص مع توجهاته للبيئة  من جهة أخرى.نظرا لتواف 

 حمكم تنسي  وجود تتوقف جناعته على .األقاليم ملختلف البيئي التمايز أيضا يراعي أنه اإلدارية.كما والتقسيمات
 إال أن اإلفتقار إىل منط  العمل اجلماعي التشاوري الفعال بينهم  أفقد عملية احملليني، خمتلف املقررين بني ودقي 

 كرب عقبة أمام  التنمية  املستدامة لألقاليم  اجلهوية واحمللية .التنسي   فحواها،  لتصبح  تشكل  أ

كما أنه على الرغم من إعتماد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم واملخططات اجلهوية وخمططات التعمري احمللية على     
م عجزت عن حتقي  مبدأ التدرج، فإن هذه األدوات اليت جتسد آليات التخطيط العمراين االسرتاتيجي وهتيئة اإلقلي

اإلنسجام املطلوب بينها من أجل حتقي   تدخل  وقائي ناجع  حلماية  البيئة.مما يدل على عدم كفايتها لوحدها  
يف فرض إحرتام البيئة ،هلذا توجب تدعيمها بالرخص والشهادات العمرانية اليت تكرس التطبي  الفعلي هلذه 

  ون العمران  باالنشغاالت البيئية.األدوات على أرض الواقع  وتعرب عن تكفل قان

 .دور قرارات التعمير كآليات للرقابة العمراوية في ضمان حماية وقائية للبيئة المبحث الثاوي:

وضع املشرع مجلة من الضوابط القانونية والقيود على األنشطة  العمرانية ،جتلت يف الرخص والشهادات  العمرانية  
 حريات على والقيود اإللتزامات بعض باعتبارها آليات للرقابة  العمرانية  إىل فرض)قرارات التعمري(، اليت تسعى  

 إىل البناء أعمال تستند أن هو العمران قواعد الحرتام الضامن األساسي ألن البناء، جمال يف خاصة األفراد
مقتضيات محاية البيئة ومراعاة البناء مع احملافظة على  من املختلفة حاجياهتم تلبية من األفراد متكن إدارية تراخيص

 مقاييس محايتها .

وكذا دور وسائل  )المطلب األول( بناء على ذلك،سأتناول دور آليات الرقابة العمرانية القبلية يف محاية البيئة     
 )المطلب  الثاوي(  .الرقابة العمرانية البعدية يف محاية  البيئة والرقي  باإلطار  العمراين  احلضاري 

 لب األول: دور آليات الرقابة العمراوية القبلية في حماية البيئة.المط

كرس املشرع اجلزائري مجلة من الوسائل الرقابية على األنشطة العمرانية بصورة مسبقة حماوال التوفي  بني محاية         
بيئة. من خالل ضبط  هذا املصلحة العمرانية اخلاصة يف التمتع  حب  البناء وبني  املصلحة العامة باحلفاظ على ال

احل  بواسطة رخصة البناء ؛فإشرتاط الرخصة قبل الشروع يف عملية البناء يعد أمرا ضروريا إلعتبارات يتطلبها 
ويقتضيها التخطيط العمراين واحملافظة على النظام العام البيئي.لذا سـأتطرق إىل دور رخصة البناء يف محاية البيئة 

ودور رخصة  التجزئة  يف ضبط وتنظيم اجملال  العمراين ومحاية البيئة  )الفرع األول(مري أمام  حتمية البناء والتع
 )الفرع الثاوي(.

 



 رخصة البناء بين حتمية البناء والتعمير ومتطلبات حماية البيئة. الفرع األول:

ى حساب النواحي الفنية الفوضوي وتشويه النسيج العمراين التزال يف تفاقم مستمر عل1ملاكانت ظاهرة البناء      
.أصبحت رخصة البناء من الوسائل  الرئيسية الحرتام قواعد التنظيم العمراين واحملافظة على 2واجلمالية للمدينة

الطابع احلضاري للمدن،ملنع البناء العشوائي الذي يؤثر يف النواحي الصحية واجلمالية واالجتماعية للمناط  
ا بعني اإلعتبار مطلبا حديلا  هاما هو  مطلب محاية البيئة واحمليط والطبيعة السكنية واملناط   الصناعية .أخذ

 ومجال الرون ،أحد األبعــــــــــاد  

 ضمان بناء أي يف الشروع قبل إدارية على تراخيص احلصول بضرورة اجلميع احلديلة ملفهوم النظام العام. فإلزام
لألراضي  القانونية الطبيعة واحرتام للعقار العقالين االستغالل فرضت اليت العامة العمرانية باملصلحة املساس لعدم
اجلمايل. هلذا أدرج املشرع اجلزائري مقتضى محاية البيئة يف رخص البناء  العام واملنظر البيئة بعناصر املساس وعدم

 .1ومراسيمه  التطبيقية 82/02من خالل  قانون  1983قبل صدور أول قانون  حلماية البيئة سنة 

تعد رخصة البناء من أهم الرتاخيص اليت تعرب عن الرقابة القبلية على احمليط البيئي والوسط الطبيعي وبواسطتها      
ميكن توجيه عملية البناء قبل وقوع أي ضرر على البيئة أوعلى الغري ومن دون إحلاق أي ضرر بصاحب احل  يف 

ودورها  )ثاويا(إجراءات إعدادها وف  اعتبارات بيئية )أوال(لبناءالبناء.لذا سأتطرق إىل الطبيعة القانونية لرخصة ا
 )ثالثا(.كآلية قانونية يف ضبط احل  يف البناء ووقاية البيئة ومحايتها 

 

 

 

                                                 
لل يف  املباين  أي ما  يقيمه اإلنسان  ليتحرك بداخله جيمع  الفقهاء على أن البناء هو كل املنشآت اليت تقام وتتصل باألرض إتصاال قار ،قد  تتم 1

وتقدم نوعا من احلماية و املأوى وهذا ما يشمل كل  املباين بغض  النظر عن الغرض املخصص له:سكن ،استغالل، زراعي أوصناعي أو املكان  
طاة...إخل ،راجع ،حممد حسني منصور: "املسؤولية املعمارية املوجودة به ،الريف أواملدينة أو الشكل الذي تتخذه:منازل ،فيالت ،عمارات، أسواق مغ

،ص 2006مصر.أنواع  املسؤولية، جرائم  البناء، عيوب املباين، التصدع واإلهنيار، احلوادث أثناء وبعد التشييد"، دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية ،
283 . 

 منشأة أو بناية منه على أساس وجهته وغرضه على أنه كل 2يف املادة  08/15ن أما املشرع اجلزائري فحاول ألول مرة تعريف البناء من خالل قانو 
الفالحي وتدخل  البنايات و املنشآت و التجهيزات  اإلنتاج أو التقليدي الصناعي اإلنتاج أو التجاري النشاط أو التجهيز أو للسكن استعماهلا يوجه

 التجاري أو أو السكين االستعمال ذات جمموعة أو/و بناية تشييد :"هو كل11/04انون من ق 3. تضيف املادة  "العمومية يف إطار هذا التعريف
 ."املهين أو احلريف

دباغني  مصباحي )مقداد(:"قواعد التهيئة والتعمري ودورها يف محاية البيئة"،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة حممد  األمني 2
 .157،ص2015/2016،جامعة سطيف،

مؤرخ يف   82/304، واملرسوم  رقم 6املتعل  برخصة البناء ورخصة جتزئة األرض للبناء،ج رالعدد 6/02/1982املؤرخ يف  82/02قانون  1
 .1982أكتوبر12الصادرة بتاريخ 41،ج ر العدد 82/02حيدد كيفيات  تطبي   القانون  09/10/1982



 أوال :الطبيعة القاوووية لرخصة البناء .

ار املصلحة العامة من من أقدم أدوات مراقبة البناء،تطرح ضرورة وضع مشاريع البناء يف إط2تعترب رخصة البناء      
.تعد أهم آلية للرقابة القبلية الوقائية أمام ظاهرة البناء الفوضوي،أكرب ملوث للبيئة 3خالل تنظيمات العمران

العمرانية.  متنح يف ظل احرتام القوانني املنظمة حلركة البناء والتعمريواملخططات التوجيهية وخمططات شغل 
زن بني ح  األفراد يف البناء وح  اجملتمع يف مراقبة البناء على حنو يضمن األراضي.من خالهلا يتم ضمان التوا

 التحكم يف تشييد املدن وكذا محاية البيئة بكل أبعادها.

الذي ألزم  احلصول  على رخصة البناء   75/671نظمها املشرع اجلزائري ألول مرة من خالل األمر         
الذي جاء مبعاجلة  82/02نسمة، مث صدر قانون  2.000عدد سكاهنا لتشييد أي بناء يف البلديات اليت يبلغ 

جديدة لرخصة البناء  بفرض خضوع حتضريها وتسليمها إىل املقاييس املتعلقة حبماية البيئة حىت قبل صدور قانون 
 الذي أصبح  مبلابة  الشريعة العامة  احملددة  لشروط  90/29،مث صدر قانون  1983البيئة ألول مرة سنة 

 البناء. 

إن رخصة البناء إلتزام ساب  إلجناز أي عمل يتعل  بالبناء،يتجسد يف شكل قرار إداري اهلدف منه مراقبة         
اإلدارة  للفاعلني يف جمال البناء والوقوف على عدم خمالفتهم للتنظيمات والقوانني املتعلقة بالتهيئة والتعمري 

املعدل واملتمم.فهي تقنية للرقابة القبلية  90/29من قانون 50ملادةوباستعمال األرض وما تقتضيه طبقا لنص ا
الستعمال األراضي وأداة لتجسيد قواعد العمران ميدانيا متكن األفراد املالكني من التمتع  حبقهم يف البناء لكن 

 دون اإلضرار مبقتضيات محاية البيئة.  

                                                 
خر. فقد  استعمل مؤخرا لفظ الرتخيص يف القوانني احلديلة أما املشرع اجلزائري فقد  استعمل  إن استعمال مصطلح الرخصة قد تباين من تشريع  آل 2

أنظر عزري )الزين(:"النظام القانوين لرخصة البناء يف التشريع اجلزائري"، جملة الفكر الربملاين،جملة تصدر عن جملس األمة ،جويلية ، مصطلح الرخصة
 نطاق بتحديد اكتفىاملعدل و املتمم رخصة البناء بصورة صرحية بل   29-90تعل   بالتهيئة و التعمري مل يعرف القانون امل.134، ص 2005
.من بني التعاريف الفقهية  لرخصة البناء نذكر ما يلي:"رخصة البناء هي القرار اإلداري الصادر من  القانون من 52 املادة نص خالل من تطبيقها

احل  لشخص طبيعي أو معنوي بإقامة بناء جديد أوتغيري بناء قائم قبل البدء يف أعمال البناء اليت جيب أن حترتم  سلطة خمتصة قانونا، متنح مبقتضاه
ات جملس قواعد قانون العمران"،أنظر،عزري )الزين(، (:" قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها دراسة يف التشريع اجلزائري مدعمة بأحدث قرار 

. رخصة البناء عبارة عن قرار إداري تصدره جهة خمتصة بتنظيم املباين ،تأذن فيه بإجراء  معني  يتعل  باملبىن الذي  يصدر 12،ص الدولة"،مرجع ساب  
 .15،ص 1996بشأنه ،أنظر ،أشرف توفي   مشس الدين :" شرح قانون توجيه  وتنظيم  أعمال البناء"، دار الطبع، القاهرة  سنة 

-"Le  permis  de  construire est  un  acte administratif   dont   l’obtention est nécessaire  pour  
réaliser  des travaux  de  construction". Voir, Jacquot(Henri) et Priet ( François):" Droit de  

l’urbanisme"  , Dalloz 4  ème  édition ,Paris  2001, p 5752et Guillot.(Ch-A)  et Darnanville(H-
M),op.cit, p140. 

3 Cf.Hyam(Mallat ),op.cit  ,p36. 
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من قبيل  إداري قرار  شكل يتخذ قانوين هنا تصرفتكيف رخصة البناء من الناحية القانونية على أ        
 منحها إدارية عن جهة منفردة بإرادة ،صادر2األعمال اإلدارية حيث تتميز باخلصائص العامة للقرارات اإلدارية

 اإلرادة على بناءا تصدر البناء ،أي أن رخصة حمددة قانونية إجراءات و لشروط طبقا اإلصدار صالحية القانون
 الصفة عنها ذلك ينفي ال ،إذ الشأن صاحب على طلب بناءا ذلك وإن كان  حىت املصدرة لجهةل املنفردة

 مبا انسجام النسيج العمراين وتناسقه و والتعمري التهيئة قواعد احرتام  لضمان ووقائيا رقابيا دورا تلعب.اإلنفرادية
  .منطقة كل وخصوصية طبيعة يالئم

 تتملل خصائصها  فيما  يلي: 

ع  املسب  لرخصة البناء مبعىن أهنا  إجراء ضروري و قرار  قبلي مينح قبل الشروع يف أعمال البناء فهي ال الطاب-
متنح لتسوية بنايات قائمة،إذ كل بناء قائم دون رخصة يعترب بناء غري مشروع لإلدارة سلطة إجبار صاحبه على 

ال لألفراد إلقامة أبنية دون رخص ووضع اإلدارة إزالته، فرضت  من قبل املشرع قبل البناء،من أجل أال يفسح اجمل
أمام األمر الواقع إلجبارها على منح تراخيص بعد ذلك،إذ أن ضمان إحرتام قواعد العمران من خالل رخصة 
البناء يكون بعد املرور بإجراءات متكن اإلدارة من القيام بدراسة تنظيمية وفنية للبناء املزمع  إقامته وليس بعد 

على هذا الطابع حيث نصت على ما يأيت:"مينع القيام بتشييد 15-08من قانـون 1/ف6.أكدت املادة 3إقامته
أي بناية،مهما كانت طبيعتها دون احلصول املسب  على رخصة بناء مسلمة من السلطة املختصة يف اآلجال 

 د جنــحة. احملددة قانونا".فالقيام بتشييد أي بناية دون احلصول املسب  على رخصة البناء يع

 طبقا1خمتصة )ر.م.ش.ب،الــــــوايل والوزير( سلطة إدارية عامة صادرعن قانوين تصرف عن عبارة البناء رخصة -
 بسبب البناء بشأن شرعية األعمال حول عدم نزاعات تلور ما وموضوعية،فكلريا شكلية قانونية وإجراءات لشروط
 غري إدارية جهة من بصدورها مهددة، املستفيد مصلحة جيعل ا،مماقراراهت يف الالزمة للشكلية اإلدارة احرتام عدم

 خمتصة.

 تتميز بالطابع  التحفظي على حقوق الغري ملل حقوق اجلوار وإحرتام  ارتفاقات القانون اخلاص و املرور. -

ات إلتزام مفروض على كل شخص طبيعي ومعنوي على كامل الرتاب الوطين وعلى كل العملي الطابع العام فهي-
 املتعلقة بالبناء.

                                                 
رارات القضائية"،الطبعة األوىل،جسور للنشر راجع يف ذلك:بوضياف)عمار(:"القرار اإلداري دراسة تشريعية قضائية فقهية مدعمة بأحدث الق 2

 .2003. عوابدي )عمار(:"نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة  العامة والقانون اإلداري"،دار هومه،اجلزائر،2007والتوزيع،
 .13رات جملس الدولة" مرجع ساب  ، صعزري  )الزين (:"قرارات  العمران الفردية وطرق الطعن فيها يف  التشريع اجلزائري  مدعمة  بأحدث قرا 3
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رخصة البناء  هي اختصاص مقيد و ليس تقديري بالنسبة للجهة اإلدارية  اليت ليس  هلا  منع أو رفض  منحها   -
 بصفة حتكمية بل  ختضع لألحكام  والقوانني و التنظيمات املعمول هبا .

تنفيذ  عمليات البناء  حسب األسس  تتمتع رخصة البناء بدور وقائي يف إطار الرقابة  القبلية  على إنشاء  و -
 والقواعد  املعمارية  املطلوبة تفاديا  لوقوع   كوارث و أضرار.

رخصة البناء من رخص الضبط اهلدف من  منحها أو رفض منحها الرقابة املسبقة والقبلية على إنشاء وتنفيذ  -
اييس الفنية والتقنيةو ملقتضيات األمن  عمليات البناء طبقا للقواعد املرسومة هلا، والعمل على خضوعها  للمق

  . 2والقواعد الصحية

تعرب رخصة البناء  عن ح  البناء اللابت كح  عيين  ميكن نقله من شخص آلخر بعد حتقي  تقوم به اإلدارة  -
املختصة يف طلب النقل.استعماله حمدد ومقيد مبدة معينة أي بتقادم رخصة  البناء ،يسقط احل  يف البناء  

كما يأيت:"تصبح رخصة البناء غري صاحلة إذا مل يشرع يف   15-08من قانون  2/فقرة 6طرقت إليه املادة كمات
اليت تنص    3 19-15من املرسوم التنفيذي  57البناء يف أجل سنة ابتداء من تاريخ  تسليمها" وأضافت املادة 

 ل  احملدد  يف  القرار  املتضمن رخصة البناء".على أنه:"تعد رخصة البناء ملغاة إذا  مل  يستكمل  البناء  يف األج

   ثاويا: محتوى و إجراءات  إعداد رخصة البناء وفق اعتبارات بيئية.

ضرورة إحتواء ملف طلب هذه  يتبني حرص املشرع على اإلهتمام بالبعد البيئي يف رخصة البناء من خالل    
 السلطة ،كما خول(2)ن خالل إجراءات حتضريها وم (1)الرخصة على وثائ  هلا صلة وثيقة حبماية البيئة 

البناء لطالبيها عند اإلخالل بالشروط التقنية القانونية  رخصة منح أو رفض املختصة لقبول للهيئات التقديرية
 (.3)املطلوبة اليت تعد كقيود على مراعاة  محاية  البيئة 

 رام البيئة ..اوسجام الوثائق  المرفقة  بطلب رخصة  البناء مع ضمان  احت1

ضمانا لفرض محاية معتربة للبيئة أمام أخطار التوسع العمراين ذهب املشرع إىل النص على ضرورة وجود وثائ     
 يف ما يأيت : الوثائ  هذه هلا   عالقة وثيقة بالبيئة جيب أن يتضمنها ملف طلب رخصة البناء تتملل

 املؤسسات يف فئات مصنفة وجتارية صناعية مؤسسات توسيع أو بإنشاء يرخص الذي املختصة قرار السلطة  -
 .واملزعجة الصحية وغري اخلطرية

                                                 
 البحث يف ساوس )خرية(: "دور رخصة البناء يف محاية البيئة يف القانون  اجلزائري"، جملة البحوث العلمية يف التشريعات البيئية،الصادرة عن  خمرب 2

 .252-245، ص ص  2015،مارس  05اية النظام البيئي، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة إبن خلدون تيارت، العددتشريعات مح
الصادرة  7احملدد لكيفيات  حتضري عقود  التعمري  وتسليمها ،ج ر  العدد   25/01/2015املؤرخ يف  19-15املرسوم  التنفيذي  3
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 15/19من املرسوم التنفيذي  43اشرتط املشرع من خالل نص املادة مذكرة خاصة بالمباوي الصناعية: -
 ضرورة  إرفاق طلب رخصة البناء مبلف تقين  يتضمن  مذكرة  خاصة باملنشآت الصناعية عند إنشاء هذه

،الوسائل التوصيل باملياه الصاحلة للشرب والتطهري والتهويةاألخرية،تتضمن بيانات متعلقة باجلانب البيئي ملل 
اخلاصة مبكافحة احلرائ ، تصاميم شبكات صرف املياه  املستعملة ،نوع املواد السائلة والصلبة والغازية وكمياهتا 

غازات املنبعلة وتراتيب املعاجلة والتخزين والتصفية،مستوى املضرة بالصحة العمومية والزراعة  احمليط،نسبة ال
الضجيج املنبعث بالنسبة للبنايات ذات  االستعمال  الصناعي والتجاري  واملؤسسات املخصصة الستقبال 
اجلمهور ذلك ألن بناء املصانع عادة ما  يكون بالقرب من التجمعات العمرانية وعادة  ماتكون له إفرازات خطرية 

الصحة العمومية  .تبني هذه الوثيقة  دور رخصة البناء يف رقابة التوسع العمراين واحلرص على فصل املناط  على 
الصناعية عن املناط  السكنية تفاديا لآلثار السلبية  النامجة  عن التلوث اهلوائي املنبعث من فوهات املصانع  

 .  1كل صلب أوسائلأوالتلوث املائي والربي الناجم عن  النفايات املفرزة بش

 من ووقايتها البيئة محاية سياسة يف إطار تدخل وقاية دراسة التأثري على البيئة أداة  :البيئة على التأثير دراسة -
 اخلاصة للقواعد البناء مشاريع احرتام مدى العمرانية،تبني هذه الدراسة األنشطة عن الناجتة املستقبلية األضرار
الطبيعية ودون أن يتجاوز  واملوارد لللروات دون استنزاف البناء أعمال إقامة ضمان لىع تعمل البيئة حيث حبماية

 رخصة احلصول على طلب إرفاق املشرع  ضرورة هلذا اشرتط .البيئي النظام حتمل وطاقة قدرات مشروع البناء
 امللغى كما قيدت املادة 91/176من املرسوم التنفيذي  35مبوجب نص املادة   البيئة على التأثري بدراسة البناء
 بفعل اليت بالبناءات األمر تعل  مشروع البناء بإجراء دراسة التأثري إذا 91/175رقم التنفيذي املرسوم من 05

 .ضارة بالبيئة عواقب هلا تكون أن طبيعتها من حجمها أو أومآهلا موضعها

ناء مبوجب  املرسوم  التنفيذي إال أن املشرع قد أسقط هذه الدراسة من  مكونات  ملف رخصة  الب     
 أساسي شرط على الرغم من اعتبارها امللغى 91/176بعد أن كان قد نص عليها يف املرسوم التنفيذي 15/19
تنموي مما يدل على تراجع  الدور  الوقائي لرخصة  البناء يف محاية  البيئة  أمام   تزايد إنشاء  مشروع ألي 

  املشاريع السكنية .

لف طلب رخصة البناء على هذه الوثائ  يبدي انسجاما مع قواعد محاية البيئة ويعرب عن إهتمام إن إحتواء م
بالتايل التأكيد على  1الدولة  مبيدان العمران والتأكد من مدى انسجام مشروع البناء مع حميطه  العمراين والبيئي

   عدم خمالفة قواعد  التهيئة والتعمري وال قواعد محاية البيئة .

                                                 
"الدراسات التقنية لرخص البناء  دعم للطابع الوقائي يف القانون  البيئي اجلزائري" ،حوليات،كلية  احلقوق والعلوم السياسية،جامعة عمارة )نعيمة( : 1
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 تحضير رخصة البناء وفق مقاييس بيئية:.2

يشرتط القانون قبل إصدار رخصة البناء حتضري دراسة الرخصة من طرف هيئة إدارية تقنية غري اجلهة اإلدارية       
املختصة بإصدارها حيث يقوم قرار منح رخصة البناء على إجراء جوهري يتملل يف تكليف جهة إدارية أخرى غري 

حبة االختصاص)رئيس اجمللس الشعيب البلدي،الــوايل،الوزير املكل بالتعمري( بتحضري دراسة حول اجلهة اإلدارية صا
طلب رخصة البناء وإبداء الرأي بشأن ذلك ،أال وهي املصلحة املـكلفة بالبناء والتعمري املوجودة على مستـوى 

نسخ بالنسبة 3الرخصة وامللفات املرفقة به يف  الواليـــة )مديرية التعمري والبناء واهلندسة املعمارية( حيث يرسل طلب
نسخ بالنسبة لبقية املشاريع اليت حتتاج إىل رأي  املصاحل   8ملشاريع البنايات اخلاصة بالسكنات الفردية ويف 

 العمومية.

دى توافر تتملل املهمة األساسية للمصلحة املكلفة بالبناء والتعمري بالقيام بدراسة تقنية تتحرى من خالهلا م      
جمموعة من العوامل تتعل  أساسا مبدى تواف  البناء مع املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل 
األراضي.كما حتضر وتعد ملف رخصة البناء مطابقة ألحكام التشريعات اخلاصة بالبناء وخاصة أحكام املرسوم 

   .2من،النظافةومحاية البيئةسواء من حيث موقع البناء ،مظهره العام ،األ175-91التنفيذي 

خيضع  املشرع  حتضري وتسليم  رخصة البناء إىل مجلة من  املقاييس منها مقاييس خاصة حبماية البيئة تلتزم      
من  املرسوم  التنفيذي  46هبا  اهليئة املختصة بالتحضري حيث تراعي هذه األخرية وفقا ملا نصت عليه املادة 

بنايات املربجمة ونوعها وحمل إنشائها وخدماهتا وحجمها  ومظهرها العام، وتناسقها مع موقع البناية أوال 15-19
املكان مع األخذ بعني اإلعتبار توجيهات التعمري واإلرتفاقات اإلدارية املطبقة على املوقع  املعين وكذا التجهيزات 

ام التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل العمومية اخلاصة أواملربجمة .كما يراعي التحضري أيضا مدى احرتام األحك
يف ميدان األمن والنظافة والبناء والفن اجلمايل  ويف جمال محاية البيئة واحملافظة على االقتصاد الفالحي.للقيام 
 مبهمتها تلجأ املصلحة املكلفة بالتهيئة والتعمري إىل استشارة هيئات أخرى كاحلماية املدنية،مديرية الفالحة،املصاحل
املختصة باألماكن واآلثار التارخيية والسياحية ، املصلحة املكلفة  بالفالحة ومصلحة الدولة  املكلفة بالبيئة أو 

 .19-15من املرسوم  التنفيذي  47اجلمعيات املعنية وفقا  للمادة 

على  البناء رخصة طلب اجلهات املختصة حملتوى تقوم به الذي يشتمل التحقي  أن من خالل ماسب   جيب      
 .   الفن اجلمايل ومحاية البيئة ، ،النظافة األمن ميدان يف العمل هبا اجلاري للقوانني البناء مشاريع مدى احرتام 
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 .منح  رخصة  البناء أو رفضها بناء على مقتضيات حماية البيئة.3

 )أ(ا الذي قد يكــون باملـوافقة بعد إنتهاء الدراسة و التحقي  يف ملف طلب الرخصة تصدر اجلهة املختصة قراره   
  )ب(.، وقد يكون بالرفض بسبب عدم توافر الشروط القانونية يف الطلب

 البناء: رخصة منح أ.قرار

إذا استوفت الشروط املطلوبة و القواعد املعمول هبا لألصول  تصدر اجلهة املختصة قرارا باملوافقة مبنح الرخصة،    
 ة ومقتضيات محاية البيئة حيث متنح بتحفظ أو بإلزام.الفنية ومقتضيات األمن و الصح

 هنا خاصة، مشروع البناء مع احرتام تنظيمات إلجناز مبدئي قبول مبلابة البناء بتحفظ يعد إن منح رخصة     
إذا كانت املنشآت املزمع إنشاؤها متس مبوقعها  خاصة التحفظات هذه إدراج يف رئيسي كعامل البيئة تربز

هرها اخلارجي بأمهية األماكن اجملاورة واملعامل واملناظر الطبيعية أواحلضرية وكذا باحملافظة على آفاق وحجمها أومظ
. ومن ح  اجلهة املصدرة لرخصة  البناء أن متنحها مع إلزام املعين بضرورة القيام  بأعمال معينة  1املعامل األثرية

( من 30.يف هذا السياق نصت املادة ) 2لتهيئة خاصة  يفرضها  موقع  البناية أومنظرها  اخلارجي أوإحتياجها
على أنه يتوقف إنشاء أوتوسيع جمموعة سكنية أوبنايات ذات طابع صناعي أومستودعات  91/175املرسوم 

 وكذا البنايات اخلفيفة أواملؤقتة على شرط هتيئة حاجز اخلطورة و سياج  أو فرض حد من  األشجار.

 المساس بالبيئة: ب.قرار رفض رخصة البناء عند

 أوخاضعا وجوبيا قد يكون رفضا البناء، رخصة منح املختصة رفض السلطة تتخذه الذي القرار يكون أن ميكن    
-91التقديرية لإلدارة.أما بالنسبة للرفض الوجويب فتنص املادة اللانية وما بعدها من املرسوم التنفيذي  لسلطة
املختصة منح رخصة البناء وجوبيا إذا ما أبرزت دراسة مصلحة  على عدة حاالت قد ترفض فيها اجلهة  175

التعمري خمالفات ونقائص تتعل  مبوقع البناء كأن تكون األرضية املقررة للبناء معرضة لألخطار الطبيعية كالفيضانات 
البيئة و اآلثار  والزالزل،انزالق الرتبة، أوللضجيج أوإذا كانت متس بالسالمة واألمن العمومي أوهلا آثار ضارة على

التارخيية أوتتعارض مع األحكام الواردة يف خمططات التهيئة والتعمري وإذا كان بعد البناء املخصص للسكن عن 
.فقبل تسليم رخصة البناء يتم التأكد من أن مشروع البناء ال خيالف 3 الطري  العام الحيرتم مسافة قانونية معينة

 ري العمل هبا واملتعلقة بالبيئة ،األمن، النظافة،موقع البنايات ومظهرها.األحكام التشريعية والتنظيمية اجلا

 

                                                 
 . 91/175من املرسوم  التنفيذي 27املادة  1
 املعدل واملتمم. 90/29من قانون التهيئة والتعمري  64املادة  2
 .175-91من املرسوم التنفيذي  11و10أنظر،املادة  3



 

تعزيزا ألمهية مراعاة البناء للبعد البيئي ترفض رخصة البناء إذا كانت املساحات اخلضراء املوجودة متلل أمهية        
.يف نفس السياق تنص 1ألشجارعنه هدم عدد كبري من ا ينجر املشروع أو إذا كان إجناز أكيدة ومل يتم ضماهنا،

املتعل  بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها وتنميتها على رفض رخصة البناء إذا  07/06( من قانون 16املادة )
 مل يكن اإلبقاء على املساحات اخلضراء مضمونا ،أو إذا  أدى إجناز  املشروع  إىل تدمري الغطاء النبايت.

هذا  وكان شغل األراضي أو وثيقة حتل حمله، خمطط هبا ليس ببلدية واقعا اءالبن مشروع يكون أما عندما      
 للتهيئة العامة مطاب  لتوجيهات خمطط  التهيئة والتعمري  أو للتوجيهات  املنصوص عليها يف القواعد غري املشروع

ولة لإلدارة وفقا  والتعمري ،منح املشرع سلطة تقديرية كاملة لإلدارة ،هنا  تتسع الصالحيات والسلطات املخ
للقانون وميكنها يف هذا  السياق رفض تسليم رخصة البناء يف حالة املساس بالبيئة إذا قدرت اإلدارة ذلك ويكون 

جيب أن يكون قرار رفض قرارها بالرفض سليما مع إشرتاط تربير ذلك حىت النقع يف عيب عدم تسبيب القرار. 
 .2رخصة البناء معلال ويبلغ إىل صاحب الطلب

متعلقة بالبيئة حيث  مقاييس إىل البناء رخصة تسليم و أخضع حتضري التعمري و التهيئة قانون سب  أن مما يتبني    
 .التعمري و التهيئة قانون يف بشكل واضح بالبيئة البناء رخصة لعالقة جند أن هناك تكريس

  .ثالثا: رخصة البناء آلية قاوووية لضبط الحق في البناء ووقاية البيئة

تعد رخصة البناء  أداة قانونية  لبسط  الرقابة املسبقة  على أعمال البناء والتأكد من مدى احرتمها       
 يف احل  الرخصة هذه مبوجب اجلزائري املشرع قيد حيث ،3البيئة للمقتضيات الفنية واجلمالية ومقتضيات محاية

حبماية البيئة من هذه القيود مايتعل  بالشروط العامة  من الضوابط والقيود اليت هلا صلة مباشرة مبجموعة البناء
وقيود متعلقة  (2)،قيود متعلقة باإلرتفاقات املقيدة حلقوق البناء (1)للبناء املفروضة على أي مستفيد من الرخصة 

 (. 3)بشروط البناء يف املناط  احلساسة  لصاحل البيئة 

 

                                                 
 .91/175من  املرسوم  التنفيذي   30املادة  1
 و املتمم. املعدل 29-90من قانون  التهيئة والتعمري 62أنظر،املادة  2
لية  احلقوق والعلوم أنظر،حبار )آمال(: "البيئة ورخصة البناء كآلية حلمايتها" ،جملة القانون العقاري والبيئة صادرة عن خمرب القانون العقاري  والبيئة،ك 3

لبيئة "،جملة القانون  العقاري .زهدور )السهلي(:"الرخص  كنظام  حلماية ا86-68،ص ص  2014السياسية، جامعة مستغامن، العدد اللالث ،جوان 
. حبة 50-37، ص ص  2013والبيئة صادرة عن خمرب القانون العقاري  والبيئة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مستغامن، العدد األول ،جوان 

لية احلقوق  والعلوم السياسية ،جامعة  حممد  صادرة  عن  ك  2006،  6)عفاف(:" دور رخصة  البناء يف محاية البيئة والعمران ،جملة  املفكر العدد 
 الرتقية حول" الوطين . إقلويل ولد رابح )صافية(:"رخصة  البناءكآلية  حلماية البيئة يف القانون اجلزائري"، امللتقى332-310خيضر بسكرة ، ص ص 

 .  19-1،ص  ص  2012فيفري، 28و 27 ورقلة،يومي  مرباح قاصدي واآلفاق"،جامع الواقع:اجلزائر يف العقارية



 

 وة  لحماية البيئة..القيود المتعلقة  بالشروط العامة  للبناءضما1

تعد رخصة البناء الوسيلة القانونية األساسية لضمان التوسع العمراين ،متنح يف ظل احرتام القوانني املنظمة       
حلركة  البناء والتعمري،املخططات التوجيهية للتهيئة والتعمري وخمططات شغل األراضي.فهي ترمجة عملية وملموسة 

ر العمراين اجملسد يف تصميم بياين أصم إىل واقع مادي حمسوس،متنح يف ظل  هلذه املخططات،حيث حتول الفك
احرتام حقوق الغري.من هذا املنطل  من شأن رخصة البناء أن حتمي البيئة إما بطريقة مباشرة كرخصة يف حد ذاهتا 

 .1وإما بطريقة غري  مباشرة كوسيلة  لتنفيذ وثائ  التعمري

رزا يف احملافظة على البيئة بإعتبارها وسيلة الضبط اإلداري األوىل لضمان احرتام  كما تشكل عنصرا فعاال وبا      
.لدى وجب أن تتوافر هذه الرخصة على شروط عامة موضوعية للبناء.تتملل يف 2القواعد اخلاصة حبماية البيئة

د هذه اإللتزامات يف جمموعة من اإللتزامات املفروضة يف خمتلف مراحل البناء على املستفيدين من الرخصة،تتجس
اإلعالن القانوين  عن إنطالق مشروع البناء هبدف إعالم اإلدارة وإخطارها بالقيام بأشغال البناء ومحاية للغري 

ويف املواصفات التقنية ملشروع )أ(وإعالمهم خشية وقوع أضرار نتيجة عملية البناء قد متس باجلوار وبالبيئة معا 
  )ج(.شروع البناء من طرف ذوي اإلختصاصمع املصادقة على م )ب(البناء 

  أ.اإلعالن  القاوووي عن إوطالق  مشروع البناء :

يف بداية البناء تبقى العالقة قائمة مع اجلهة اليت أصدرت قرار رخصة البناء.فعلى املرخص له بالبناء أن يعلن        
 80رئية من اخلارج تتجاوز أبعادها  قانونا  عن إنطالقه يف املشروع من خالل وضع لوحة مستطيلة الشكل م

سم،توضح  مراجع  رخصة  البناء  املمنوحة ونوع  البناء وارتفاعه ومساحة  قطعةاألرض.كما  ينبغي أن تتضمن 
اللوحة تاريخ إفتتاح  الورشة والتاريخ املرتقب إلهناء األشغال وإن اقتضى األمر اسم صاحب املشروع ومكتب 

 .19-15( من املرسوم  التنفيذي60ؤسسة  املكلفة  بإجناز األشغال طبقا للمادة  )الدراسات وأخريا اسم  امل

إن اهلدف من وضع الالفتة يف مكان ظاهر عند الشروع يف أعمال البناء هوضمان قيام املقاول واملهندس       
أن ويسمح مبراقبة  بتنفيذاألشغال طبقا للرسومات واملواصفات الفنية وهو إجراء من شأنه أن يطمئن أصحاب الش

 .3اهليئات  املختصة 

                                                 
،ص ص 2015ديسمرب ،املغرب  -،نوفمرب 125اليعكويب)حممد(:"رخصة البناء والبيئة باملغرب"، اجمللة  املغربية لإلدارة  احمللية  والتنمية ،عدد   1

31-51. 
ديسمرب  4انون، العدد اللاين،كمال )حممد األمني(:"الرتخيص اإلداري ودوره يف احملافظة على النظام العام البيئي"،جملة الفقه والق  2

 .12-1،ص ص 2012،املـــــــــــــــــــــــــــــــغرب،
 .99،ص 1994حامد الشريف:" املشكالت العلمية يف جرمية البناء بدون ترخيص "، الطبعة اللانية،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر،  3



كما يتم إجناز حاجز كفاصل مادي يف حالة البناء أواهلدم يكون مرئيا ليال وهنارا مابني املساحات ومكان     
األشغال يف حالة إجراء أشغال البناء على حافة الطرق وممرات الراجلني واألرصفة ومساحات توقف السيارات 

-29( من قانون 72حات العمومية اجملهزة وأن يكون مصانا باستمرار طبقا لنص املادة)ومساحات اللعـب واملسا
  املعدل  واملتمم . 90

صاحب  املشروع بإلتزامات خاصة  91/175(من املرسوم  التنفيذي 9قيد املشرع من خالل نص املادة )        
لسالمة الصحية لساكنيه عند بناء عمارة لالستعمال هلا صلة وثيقة باحلفاظ على البيئة واحمليط العمراين.مبا يضمن ا

 السكين  تناولتها فيما سب  .

 ب.احترام المواصفات التقنية  للمشروع:

أصبح وجود نصوص قانونية حمكمة تنظم عملية البناء وتفرض اإللتزام بالشروط التقنية لألبنية أمرا لقد      
ة واهلندسية واإللتزام الصارم مبقاييس البناء،يؤدي إىل اإلضرار مراعاة أصول البناء الفنيانعدام  حتميا.حيث أن

 بقواعد الصحة وسالمة األشخاص والبيئة معا. 

إن احرتام الرخصة واملخططات املرافقة هلا يؤدي عند إنتهاء األشغال إىل بناية عمرانية تزيد من مجال وتناس      
ذ بالتصاميم العمرانية الرتاثية  اليت تعطي دروسا يف الفن احلي والنسيج العمراين للمدينة ككل،خاصة عند األخ

والتصميم الراقي اليت  جيب األخذ هبا يف العصر الصناعي احلديث الذي فقد فيه اإلنسان قسطا  كبريا من  الذوق 
 .1اجلمايل ومن  قدرته  على  اإلبداع األصيل

سواء كان فردا أو مقاوال من رخصة البناء هو تنفيذ هلذا فأهم إلتزام قانوين يرتتب على عات  املستفيد        
مشروع  البناء  مبوصفاته التقنية واملادية الفنية واجلمالية.فقد يكون البناء املشيد خمالفا للقواعد التقنية من حيث 

ملقررة التصميم والتنفيذ أو غري مطاب  للمخططات العمرانية أوأنه ال حيرتم قواعد العمران كعدم مراعاة النسب ا
بالنسبة ملعامالت شغل األراضي وعدم ترك فراغات للتهوية واإلضاءة وعدم احرتام ارتفاق العلو وتغيري الواجهات 
واحتالل الطري  العمومي،مما يلح  األذى بالغري وبالبيئة العمرانية املشيدة ويؤدي إىل متزي  النسيج العمران بظهور 

ال ورون  املدينة  خاصة وأن هذا األخري أصبح أحد مكونات النظام الفوضى والعشوائية هنا وهناك وتشويه مج
 العام  البيئي العمراين .

( منه اليت تنص 76فكل بناء اليطاب  هذه املواصفات يعاقب عليه قانون التهيئة والتعمري وفقا لنص املادة )     
ة والتنظيمية السارية املفعول يف هذا على مايلي: "يف حالة إجناز أشغال تنتهك بصفة خطرية  األحكام القانوني

                                                 
من أعمال  امللتقى الوطين حول:"إشكاالت العقار احلضري عقار العمراين  واملتدخلني يف عملية البناء "،لعوجيي )عبد اهلل(:"الرقابة اإلدارية على ال 1

 17املنعقد يومي  ،وأثرها  على التنمية يف اجلزائر"،خمرب احلقوق واحلريات يف األنظمة املقارنة،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة حممد خيضر بسكرة
 .262ص ،2013فيفري 18و



اجملال، ميكن  السلطة اإلدارية أن ترفع دعوى أمام القاضي اإلداري املختص من أجل األمر بوقف األشغال طبقا 
 إلجراءات القضاء  االستعجايل باإلضافة إىل ما ينص عليه قانون العقوبات يف هذا اجملال".

 : طرف ذوي  االختصاص ج.ضرورة التأشير على أعمال البناء من

نظرا ألن الوثائ  املطلوبة يف ملف طلب ضمانا إلقامة بناءات سليمة تتوافر على املقاييس القانونية واملعمارية و      
توضع مشاريع البناء حيث .1رخصة البناء وثائ  تقنية تتطلب الدقة.لذلك توجب إعدادها من ذوي االختصاص

س معماري معتمد،وجيب أن يضمن املشروع  املعماري التصاميم واملستندات اخلاضعة لرخص البناء من قبل مهند
املكتوبة اليت تعرف مبوقع البنايات وتكوينها وتنظيمها وحجمها ومظهر واجهاهتا.وكذا اختيار املواد واأللوان مع 

من   55ورد يف املادة   وفقا  ملاتشجيع  اهلندسة  املعمارية اليت  تراعي  اخلصوصيات احمللية و احلضارية للمجتمع 
كما يأيت:"جيب أن يتم إعداد مشاريع البناء اخلاضعة لرخصة   05-04املعدلة مبوجب قانون  90/29قانون 

 البناء من طرف مهندس معماري ومهندس يف اهلندسة املدنية معتمدين معا، يف إطار عقد إدارة املشروع ". 

بالنص على أن الوثائ  املتعلقة بالتصميم املعماري  15/19يذي من املرسوم التنف 44هذاما أكدته املادة       
وبدراسات اهلندسة املدنية املرفقة بطلب رخصة البناء تعد باإلشرتاك بني مهندس معماري ومهندس يف اهلندسة 
ما املدنية. اللذان ميارسان مهنتيهما حسب اإلجراءات القانونية املعمول هبا وتؤشر من طرفهما كل فيما خيصه.ك

يرتتب على أصحاب املشاريع لبناء املنشآت الفنية أن يشركوا املهندسني املعماريني من أجل إدماج  املشروع يف 
. يتوجب على املهندس املعماري املكلف بالتنفيذ تقدمي مالحظات وتدخالت وتعليمات،إن 2الوسط  احمليط به

وبعد إجناز مهمته يكون  94/07التشريعي من املرسوم 12اقتضى األمر ذلك بصفة مستمرة،حسب نص املادة 
 14هو املدافع عن مصاحل صاحب املشروع  ويتحمل مسؤولية مجيع  األعمال  املهنية املكلف هبا تضيف  املادة 

 من نفس املرسوم .

ميارس املهندس املعماري أيضا كل الصالحيات ملطابقة عملية إجناز البناء مع التصاميم املوضوعة وكذا     
ت  التنفيذ ومن مث يلتزم بأن يتم اإلجناز طبقا للدراسات املعمارية والتقنية  املقدمة أواملعدة من طرفه.كما خمططا

 .3 94/07من املرسوم  التشريعي  21يلتزم بإحرتام القوانني وقانون الواجبات املهنية املنصوص عليها يف املادة 

                                                 
 .33،ص2003سبيت  )حممد(:" رخصة البناء  يف القانون  اجلزائري"، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق، جامعةاجلزائر ،  1
 .94/07من املرسوم  التشريعي   4املادة  2
3 Voir Bouaiche(M) :" Le statut   de  l’architecte en droit Algérien" ,revue  IDARA , volume 10 

nº 1,2000,pp 107-122. 



واملناخية للرتبة وعليه توخي الدقة يف وضع األساسات  ومراقبة أما املهندس املدين فرياقب املميزات اجلغرافية     
صالحية املواد املستخدمة يف البناء ومدى مطابقتها  للمواصفات واملقاييس التقنية  كارتفاع نسبة  الرمل أو نوعية 

 اإلمسنت غري  اجليدة  أونوعية احلديد  املستعمل يف األساسات .

س مدين دليل على أن املشرع يويل أمهية خاصة حلماية  هذه البنايات،صالبتها  إن االستناد إىل تصميم مهند    
 البيئي. احمليط محاية يف البناء رخصة دور ومتانتها ومظهرها الفين واجلمايل،مما  يقوي فاعلية

 قيود  متعلقة  باالرتفاقات المقيدة  لحقوق البناء:.2

ون مفادها  تقييد ح  البناء جزئيا أو كليا تتملل يف إرتفاقات مبوجب القان 1فرض املشرع مجلة من اإلرتفاقات  
 )ب(. وارتفاقات عدم البناء )أ(البناء  

 ارتفاق الرتاجع  وارتفاق االرتفاع .يف ارتفاقني أساسيني مها:  تتملل ارتفاقات البناءأ.  ارتفاقات البناء : 

افة معينة حتددها اإلدارة لتحقي  التباعد بني البناء املقصود بالرتاجع هو تأخري البناية مس ارتفاق التراجع : -
يشمل هذا اإلرتفاق الرتاجع بالنسبة للطري   .2والطري  من ناحية والتباعد عن الوحدات العمرانية من ناحية أخرى

 العمومي  والرتاجع  بالنسبة للبناءات  اجملاورة.

انونية احملددة بني البناية املزمع إجنازها وحدود  الطري  فالبنسبة للرتاجع عن الطري  العمومي هو املسافة الق     
. الميكن منح 91/175من املرسوم التنفيذي  10نص املشرع اجلزائري على مسافة الرتاجع يف املادة  حيث

مرتا من كال جانيب  الطري  السريع  50رخصة البناء بالنسبة للبنايات املخصصة للسكن إذا كان بعدها يقل عن 
رتا  من كال جانيب الطرق املسجلة يف قائمة حتدد مبرسوم .أما إذا كانت هذه البنايات غري خمصصة م 30أو 

مرتا.كما ال جيوز  إقامة أي بناية  أوسياج  داخل األجزاء املعمرة  من  20مرتا و 40للسكن  فتقدر املسافة بـــ
من قانون   5ؤدي إليه ،وفقا ملا جاءت به املادة أمتار  على األقل من حمور الطري  امل 4البلدية إال إذا ابتعد بــ:

 املعدل و املتمم .  90/29

يف حني عرفه املشرع الفرنسي على أن  عملية ضبط حدود الطرقات العامة من طرف السلطة اإلدارية عند        
ت البناءات رمسها وضبط خاصياهتا،متكن من التصرف احملكم يف الفضاء العمراين و توجه على أساسه البلديا

  .3اخلاصة

                                                 
رباحي )مصطفى(: "اإلرتفاقات اإلدارية يف التشريع اجلزائري"، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ،جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة،  أنظر، 1

 .24،ص2014/2015
 .105،ص 2004جربي )حممد( :"التأطري القانوين  للتعمري يف والية اجلزائر"، مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة  اجلزائر ،  2
3 Prieur (M) : "Servitudes de droit privé et servitudes de droit public", 3ème éd, de l'actualité 

juridique, Paris ,1976, p 388. 



أما الرتاجع بالنسبة للبناءات اجملاورة فهو ارتفاق أوجبته ضرورة تسوية وضعية اجلوار بني بنائني مرتكزين على        
عقارين متالصقني، مصدر هذا اإلرتفاق هو هاجس متكني البناءات من حد أدىن من نور الشمس والتهوية 

ناءات بصفة عامة.هذا إىل جانب توفري شكل معماري الئ  ومتناس  وكذلك توفري متطلبات حفظ الصحة للب
استعمال املالك حلقه مشروط دائما بأال يرتتب  عليه ضرر  باجلماعة ، كأن يتصرف  يف ملكه   للمباين حيث أن

سيدا تصرفا  مينع  الشمس أواهلواء أوالضوء عن جاره إعماال لقوله صلى اهلل عليه وسلم: "ال ضرر و ضرار"، وجت
 .4لقاعدة  ذرء املفاسد مقدم على جلب املنافع

ة والصحة ييدخل ارتفاق الرتاجع يف إطار محاية احلياة اخلاصة لألفراد من خالل منع الكشف وحتقي  الرفاه     
وهي مسة العمران العريب  اإلهتمام بتحقي  اخلصوصية الذاتيةكما وضع لضرورة .1والراحة  للمالكني املتجاورين

ل،محاية للسكان يف منازهلم من اإلطالع من الغري. هذا املبدأ الذي وجد يف التكوين العمراين للمدينة العربية األصي
اإلسالمية بعدة طرق. فضال عن حتديد ارتفاعات البناء يف املدينة وتفادي الفتحات والنوافذ يف اجلدران املطلة 

تقام املساكن بطريقة تسمح حبجب سكاهنا بقدر حيث ، 2على الشوارع أومعاجلتها بأساليب معمارية خاصة
اإلمكان حرصا على محاية  احل  يف اخلصوصية الذي يتمتع به أهل كل مسكن ،هذا احل  الذي يعد من 

 تداعيات تأثري قواعد الشريعة اإلسالمية على التخطيط العمراين.

 3أمتار بني عمارتني متجاورتني. 4عن  فرض مسافة ال تقليتجسد هذا احل  يف التشريع اجلزائري من خالل       

  709نصت  املادة  (  املساكن.يف هذا الصددles vues ) 4إشرتاط حد أدىن من املسافة بني نوافذ ومطالتو 
من  القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمم على أنه الجيوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة 

.أما 5ملسافة من ظهر احلائط الذي يوجد به املطل أومن احلافة اخلارجية للشرفة أومن النتؤتقل عن مرتين وتقاس ا
من القانون املدين اجلزائري فتنص على عدم جواز أن يكون  للجار على جاره مطل منحرف على  701املادة 

أية مسافة لفتح  من نفس القانون أنه التشرتك   711سم  من حرف املطل . تضيف املادة 60مسافة تقل عن 

                                                 
 . 14،ص2014مقاليت) مىن( :" النظام القانوين حل  االرتفاق يف التشريع اجلزائري "،دار  اجلامعة اجلديدة ،مصر،  4
 .  385، ص  2000/2001)زكية(: " عالقات اجلوار"، أطروحة  دكتوراه،كلية  احلقوق   والعلوم السياسية ،تونس ، الصايف  1
السعودية ، صاحل بن علي اهلذلول:"املدينة العربية اإلسالمية:أثر التشريع يف تكوين البيئة العمرانية"، مكتبة ملك فهد الوطنية، الطبعة األوىل،  2

 .89،ص1994
 .91/175من  املرسوم  التنفيذي   21ادة امل 3
راض اللالثة  يقصد باملطالت الفتحات اليت  حيدثها  املالك يف ملكه للنظر منها إىل اخلارج  وملرور اهلواء والضوء، فإذا  أعدت  الفتحة  هلذه األغ 4

 مطالت مواجهة ومطالت منحرفة، راجع مقاليت )مىن(، مرجع )النظر، اهلواء والضوء(مسيت مطال كالنوافذ والشبابيك والشرفات بوجه عام وهي نوعني
 .122ساب  ،ص

 288،ص2003أنظر،محدي باشا)عمر(:"القضاء العقاري يف ضوء أحدث القرارات الصادرة عن جملس الدولة واحملكمة العليا"،دارهومه ،اجلزائر، 5
 .289وص 



اليت  تقام من ارتفاع مرتين من أرض الغرفة اليت يراد إنارهتا واليقصد هبا إال مرور اهلواء   6(  les joursاملناور )
 .ونفاذ النور دون أن  ميكن اإلطالع  منها على  العقار  اجملاور

 ملكية واحدة، بكيفية ال حتجب الفتحات يف البناءات تشييد الباين كما ألزم املشرع مبوجب التشريع العمراين       
درجة فوق املستوى األفقي املعترب  45اليت تنري غرف املساكن بأي جزء من العمارة عند الرؤية حتت زاوية تفوق 

درجة بالنسبة للواجهة األقل إنارة،شريطة أن  60اعتمادا على هذه الفتحات. ميكن أن تصل هذه الزاوية إىل 
 القابلة  للسكن تنار من هذه  الواجهة.  يكون نصف عدد الغرف

فإذا قام املالك  بفتح مطالت يف ملكه  دون مراعاة املسافة القانونية املذكورة سابقا  يكون للجار ح          
سنة  25اإلعرتاض واملطالبة  بسدها. أما يف حالة  عدم  اعرتاضه حىت وإن مل  تتوافر تلك  الشروط ملدة 

يف فقه العمارة اإلسالمية ذهب ابن نافع إىل جواز فتح و  ح  اإلرتفاق باملطل بالتقادم. فيكتسب صاحب املطل
نافذة مباشرة على امللكية اجملاورة للحصول على الضوء و اهلواء و إن كره  اجلار فتحها ،طاملا ال يتأتى من فتح 

  .  1النافدة أي  أذى أو ضرر

ال  بقصد ضمان املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة لألفرادتفاقات أجاز املشرع  اجلزائري إحداث هذه اإلر      
للنظر وكشف خصوصية اجلوار وإحلاق املضار هبم و إمنا  لتوفري  بيئة  عمرانية داخلية صحية للسكان من خالل 

دينة غري أن هذه اإلرتفاقات ختدم مصاحل األفراد وراحتهم أكلر من خدمة مصلحة مجال املهتوية  وإضاءة املساكن.
ألنه جيوز  اإلتفاق على خمالفتها وعادة  ماتكون مصدر واحملافظة على املشهد  العمراين والطابع املعماري للمباين ،

 نزاع بني اجلوار.

قصد التوفي  بني ح  الفرد  يف التمتع مبلكيته اخلاصة وبني مصلحة اجملتمع يف التمتع ببيئة  ارتفاق االرتفاع:-
نة.وضعت بعض اإلرتفاقات العمرانية كضوابط وقواعد فنية حتد من إستئلار املالك حبقوقه يف عمرانية  سليمة ومتواز 

فاستعمال املالك  للعلو هو إمتداد   عقاره يف التعلية ح  للباين مينح العقارية امللكية ح  من أن الرغمعلى فالتعلية .
صل يف العقارات،حبيث أن  ملكيتها التنفصل إلستعمال ملكية  أرضه،ألن العلو يعترب تابعا لألرض اليت  هي األ

 ال منه على أنه 06 املادة مبوجب املعدل واملتمم أقر 90/29التهيئة والتعمري  قانون أن إالمبدئيا عن توابعها 
اجملاورة،ذلك يف إطار إحرتام  البنايات علو متوسط البلدية من املعمرة األجزاء يف البنايات علو يتجاوز أن ميكن

م املنصوص عليها يف التشريع  املعمول به وخاصة ما يتعل  حبماية  املعامل التارخيية وتضيف نفس املادة أن األحكا
  علو البنايات خارج األجزاء  املعمرة  جيب أن  يكون منسجما مع احمليط.

                                                 
املعتادة،ال يقصد هبا  إال مرور اهلواء  ونفاذ النور دون أن يستطاع  االطالل منها على  املناورهي فتحات يف احلائط تعلو قاعدهتا عن قامة اإلنسان 6

 ملك  اجلار.
 . 101صاحل  بن على اهلذلول ،مرجع ساب ، ص  1



من القرار الوزاري  4وعليه جيب  توفري  إطار مبين متناس   ومنسجم ومندمج متاما مع موقع  البناء ) املادة        
حتديد حجم البناءات وإرتفاعها ،حيث يرتتب على بناء املنشآت ( من خالل 31/12/2012املؤرخ  يف 

املرتفعة حجب  املناظر الطبيعية عن األبصار اليت تصطدم هبا وحتتبس بني جنباهتا ،مما يشكل نوعا من أنواع من 
ارات الفارهة مناظر البحار واألهنار واألشجار اخلضراء،بل التلوث البصري اململ. خاصة عندما ختفي هذه العم

فنصت على مايلي : "ميكن  91/175من املرسوم التنفيذي  28أما املادة  . 2ومساحات األرض والفارغات
رفض رخصة البناء على علو يفوق معدل علو البنايات اجملاورة، أوإيقافها على أحكام  خاصة حتددها القوانني 

املعمول هبا يف املناط  املبنية بعدا جزئيا  واليت متلل  وحدة  يف املظهر وتقع يف مناط  حضرية  يكون والتنظيمات 
 فيها خمططها  العمراين قيد املوافقة".

عموما يضبط العلو األقصى للمباين حبسب خصوصيات كل منطقة، على أال يتجاوز هذا اإلرتفاع  عرض       
اجع إن وجدت.أما عند بناء عمارة على حافة الطري  العمومي فإن علوها  ال الطري   تضاف إليه مسافة الرت 

عندما ال تقام و .1ميكن أن يتعدى املسافة احملسوبة أفقيا بني كل نقطة منها وبني أقرب نقطة من التصفيف املقابل
ية إىل نقطة حدود  األرض البناية على حدود  القطعة األرضية فإن املسافة  املقاسة أفقيا يف كل نقطة يف هذه البنا

 . 2أمتار 4اليت هي األقرب ،جيب  أن  تكون مساوية  على األقل  لنصف العمارة  املعتربة دون أن تقل على 

إن إشرتاط ضوابط التعمري حلد معني من االرتفاع، متليه ضرورة احلفاظ على الصحة العامة ألن الدراسات     
ى األدوار السفلى بزاوية معينة تقضي أال يرتفع البناء املواجه عن حد العلمية  أثبتت أن ضوء الشمس يدخل عل

معني وإالحجب ضوء الشمس،مبا يرتتب عليه من أضرار بالغة بالصحة العامة.ضف إىل أن االرتفاع  باملبىن  مبا 
 .3يزيد عما حتمله األساسات يؤدي إىل كوارث إهنيار العمارات وهتديد  األرواح  واملمتلكات

إن إرتفاق االرتفاع األقصى للمباين ال يعترب من خصائص قانون التعمري فقط ،بل جيد تطبيقه كذلك يف       
عدة ميادين أخرى لتدخل الدولة يف إطار حتقي  املصلحة العامة ،من ذلك مانص عليه قانون الطريان املدين يف 

يشكل علوه حاجزا أو خطرا على املالحة .ألن أي بناء من شأنه أن  4إطار احلفاظ على سالمة املالحة اجلوية
اجلوية، يتطلب رخصة خاصة من السلطات املكلفة بالطريان املدين اليت ختضع البناء أو املنشآت جلميع شروط 

   العلو املتماثلة مع أمن الطريان.
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ملن له الصفة أماعند جتاوز احلد املرخص به يف االرتفاع  عن حدود ماهو مسموح به يف رخصة البناء حي        
واملصلحة من الغري )اجلريان، املارة،أصحاب ح  اإلرتفاق( الطعن فيها بعدم املشروعية ملخالفة  قرار الرتخيص 

 2/ف5بالبناء. كما تطب  يف هذا الصدد غرامات مالية تعد مدخال للخزينة العمومية وفقا ملا نصت عليه املادة 
دج عن كل مرت 300دج على كل مستوى أو900ر الغرامة بـــ :امللغى حيث تقد 94/07من املرسوم التشريعي 

 يضاف إنطالقا من احلد  املرخص.

جليا سعي املشرع إىل احلد من تعسف املالك يف استعمال العلو عند ممارسة حقه يف البناء. بالتايل   يتضح     
حتديد العلو األقصى. ال حيرم اإلضرار ليس فقط باجلوار بل كذلك بالشكل العمراين.فتقييد ح  البناء مبوجب 

بشكل يضمن لنفسه ولغريه يف نفس الوقت طابعا  املالك من إستعمال ملكيته و إمنا حيدمن إطالق ذلك احل 
معماريا متناسقا للمباين .إن حتديد إرتفاع املباين  يلعب دورا توفيقيا بني املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة، 

ضمان صحته وسالمته من خالل ضمان مرور الضوء و اهلواء  إىل مسكنه  بصورة  فالبنسبة ملصحلة الفرد  اخلاصة
 منتظمة وضمان إطار عيش  سليم  .

أما  بالنسبة للمصلحة العامة فتتجسد  هذه  احلماية من خالل احملافظة على اخلصائص العمرانية للمجتمع     
  داخل اجملموعة احلضرية ،بالتايل حتقي  املالئمة وضمان توحيد الشكل العمراين للمباين مبايضمن حتقي  التناس

 .  1بني التنمية   االقتصادية ،االجتماعية والتوازنات البيئية

 ب. ارتفاقات  عدم  البناء:

 يف أشغال إجناز مبقتضاه مينع قانوين، مانع وجود متلل اليتهناك مجلة من اإلرتفاقات املتعلقة  مبوقع البنايات      
 وهي إما ارتفاقات  طبيعية أو ارتفاقات صناعية. ذلك عن ينجر قد الذي للخطر ،نظرا املناط  بعض

تتملل االرتفاقات الطبيعية يف األراضي اليت مينع فيها البناء بسبب اإلحندار الشديد أو لكوهنا مهددة خبطر       
والطبيعية و إرتفاق  اآلثرية اقعاملو  حبماية اخلاصة اإلنزالق سواء داخل الوسط العمراين أوخارجه كاإلرتفاقات

 اإلبتعاد عن الساحل واإلبتعاد  عن حواف األودية  ألن أرضيتها  تكون مهددة  بالفياضانات.

 الغاز نقل أنابيب يف واملتمللة الطاقة بنقل املرتبطة أما االرتفاقات الصناعية فتتملل أساسا يف اإلرتفاقات     
العايل واملتوسط .فقانونيا حيظر البناء مهما كان نوعه وطبيعته على جانيب  وخطوط الكهرباء ذات الضغط والبرتول

مرت.كما يتطلب قانونا احرتام املسافة الفاصلة بني حمور قناة الغاز والبنايات  30هذه اخلطوط  الكهربائية بعرض 
 .مرت يف كلتا اجلهتني  75اجملاورة  مبسافة قدرها  

                                                 
عمري يف تنمية وتنظيم اجملال احلضري"،أطروحة دكتوراه،كلية احلقوق والعلوم السياسة،عني حيمود )املختار( :"دور سياسة الت 1

 ،2001/2002الش ،املغرب،
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 الصحة سالمة ضمان رور قنوات صرف املياه وقنوات صرف املياه القذرة هبدفزيادة على االرتفاقات املتعلقة مب
 .املائية واالرتفاقات اجلوية بالنسبة  للمناط  املشمولة هبا  يشمل األنشطة الذي الفضاء ومحاية والنظافة

 . قيود متعلقة بشروط البناء في المناطق الحساسة  لصالح البيئة .3

 نظرا أن يتجاهلها ميكنه ال التعمري قانون أن إال البيئة، قانون إهتمامات احلساسة منمحاية املناط   تعد      
متواجدة على  أراضي فالحية تكون يف احلدود واجلمالية،فإذا كانت املنطقة املراد  البناء عليها  اإليكولوجية لقيمتها

اقع طبيعية فال بد أن تتم  عملية البناء يف املتالئمة مع القابلية لإلستغالالت الفالحية ،ويف حال وقوعها على مو 
احلدود  املتالئمة مع أهداف احملافظة على التوازنات البيئية ويف احلدود املتالئمة مع ضرورة محاية املعامل األثرية 

 .2واللقافية وأال تكون معرضة  لألخطار الناجتة عن  الكوارث  الطبيعية والتكنولوجية

 قانونية خاصة عند منح رخصة تفرض شروط إضرار باملناط  احلساسة من البناء أعمال تسببه ملا نظرا          
يف مناط   التوسع السياحي واملواقع سأتطرق إىل شرط الرتخيص بالبناء .لذا خلصائصها البيئية مراعاة البناء هبا

ا يف املناط  الفالحية  و وكذ )ج(يف املناط   اللقافية والتارخيية )ب(،يف املنطقة الساحليةو  )أ(السياحية 
 )د(.الغابية

 شروط  البناء في مناطق  التوسع السياحي والمواقع السياحية : .أ

املتعل  مبناط  التوسع واملواقع السياحية شروط محاية املناط  السياحية ومناط  التوسع  03/03ضبط القانون    
منه على حماربة الشغل غري  24ث نص يف املادة السياحي وفرض قيود على استغالل األراضي يف هذه املناط ،حي

املشروع لألراضي والبناءات غري املرخصة قانونا فأخضع منح رخصة البناء داخل هذه املناط  إىل رأي مسب  من 
الوزارة املكلفة بالسياحة باإلضافة إىل رأي مسب  من الوزارة املكلفة باللقافة إذا اشتملت املناط  السياحية على 

 اللقافية املواقع سالمة احرتام وكذا املناط  هلذه السياحي الطابع على احملافظة هبدف .1ة ثقافية مصنفمعامل 
 عليها. واحملافظة ومحايتها فيها املوجودة املصنفة

أخضع املشرع بناء واستغالل األراضي القابلة للبناء مبناط  التوسع واملواقع السياحية إىل توجيهات خمطط      
الذي يندرج  يف إطار أدوات هتيئة اإلقليم ويعادل رخصة  جتزئة لألجزاء القابلة للبناء حيث ، 2السياحيةالتهيئة 

يهدف إىل حتديد املناط  القابلة للتعمري والبناء واملناط  اليت جيب محايتها وبرنامج النشاطات املزمع  إجنازها مراعيا 

                                                 
 .90/29املعدل واملتمم لقانون التهيئة والتعمري  04/05من القانون  4املادة  2
ي  حيدد  كيفيات  االستشارة  املسبقة  لإلدارات  املكلفة  بالسياحة الذ 04/421املذكورة أعاله صدر  املرسوم  التنفيذي  24تطبيقا للمادة  1

 . 2004ديسمرب  26الصادرة بتاريخ  83واللقافة يف  جمال منح  رخصة   البناء  داخل  مناط   التوسع  و املواقع  السياحية ، ج ر ، العدد
 2003فرباير  19الصادرة بتاريخ  11سع واملواقع السياحية،ج ر العدديتعل  مبناط  التو 17/02/2003املؤرخ يف 03/ 03من قانون  29املادة  2

 يتعل  بالتنمية املستدامة للسياحة ،نفس  اجلريدة الرمسية و نفس  العدد. 17/02/2003املؤرخ يف  03-01من  قانون رقم   12واملادة 



ة والبيئية  للمنطقة.كما يتضمن نظاما يتعل  حبقوق البناء  يف ذلك  احلفاظ على  املميزات الطبيعية واللقافي
 . 3واإلرتفاقات 

وما يليها الواردة يف الفصل األول منه حتت عنوان  46يف املادة  99/014يف هذا اإلطار فرض قانون         
تعديل أوهتيئة قواعد بناء املؤسسات  الفندقية على كل شخص)طبيعي أومعنوي( يريد احلصول على رخصة بنـاء أو 

أوهتدمي مؤسسة فندقية أن حيصل على املوافقة القبلية ملصاحل وزارة السياحة على خمططات املشروع. كما خيضع كل 
تغيري أو توسع أوهتدمي ملؤسسة فندقية أو سياحية متواجدة داخل منطقة التوسع أوموقع سياحي لرأي مسب  من 

التهيئة أواالستغالل املخالفة ملخطط التهيئة السياحية يف هذه املناط  . متنع كل أشغال 5الوزارة املكلفة بالسياحة
أشهر  3ويف حالة املخالفة  ألحكام هذه املادة  يعاقب باحلبس من  03-03من القانون  06حسب نص املادة 

 .دج أو بإحدى هاتني العقوبتني  300.000دج إىل100.000إىل سنة واحدة وبغرامة ترتاوح مابني مائة ألـف 

يف حالة عدم احرتام مواصفات خمطط التهيئة السياحية أو دفرت الشروط أو خمتلف وثائ  البناء والتعمري           
املصادق عليها من قبل السلطة املختصة.تنذر اإلدارة املكلفة بالسياحة  املخالف قصد احرتام  التعليمات يف املدة  

م احرتام  هذا اإلنذار والقيام  بأشغال البناء ،تلجأ إدارة السياحة إىل اليت حتددها  له ويف حالة عدم  اإلمتلال وعد
اجلهـــــــــــة  القضائية املختصة قصد توقيف األشغال وف  الطرق االستعجالية وتفصل اجلهة القضائية إما بالعمل على 

بإعادة املكان إىل ما كان مطابقة األشغال املنجزة وف  خمطط التهيئة  السياحيةأو هبدم مامت إجنازه واألمر 
سعيا من الدولة إىل محاية وتلمني مناط  التوسع واملواقع السياحية وحماربة الشغل الالمشروع لألراضي .1عليه

والبناءات غري املرخصة قانونا  وتتخذ يف هذا اإلطار إجراءات توقيف األشغال أوهتدمي البنايات وإعادة  املواقع إىل 
 حالتها.

 في المنطقة الساحلية : ب.شروط البناء

 األحكام  والشروط قيد املشرع احل  يف البناء يف الساحل باعتباره من األقاليم  اهلشة إيكولوجيا جبملة من      
وضمن املرسوم التنفيذي  02/02املعدل واملتمم ويف قانون الساحل  90/29وردت يف قانون  القانونية

 الساحلية. بالبيئة اإلضرار دون ولحت تضمنت ضوابطاملطب  له  اليت  07/206

                                                 
 .   03/03من قانون   13املادة    3
.أنظر، أيضا املرسوم  10/01/1999،الصادرة بتاريخ  2دد للقواعد املتعلقة بالفندقة ،ج ر،العدد احمل 06/01/1999املؤرخ يف 99/01قانون 4

املؤرخة   58احملدد لقواعد  بناء  املؤسسات  الفندقية  وهتيئتها، ج ر العدد  15/09/2006املؤرخ  يف 325-06التنفيذي رقم 
 .20/09/2006يف
 .   03/03من قانون  23أنظر،املادة5
 .03/03من قانون 40، 39، 37ر، املواد: أنظ 1



منه النشاط  45املعدل واملتمم أخضع املشرع من خالل نص املادة 90/29فبموجب قانون التهيئة والتعمري       
العمراين يف املنطقة الساحلية لبعض الشروط كاحلفاظ على التوسع العمراين بالساحل على املساحات،إبراز قيمة 

زة للرتاث الوطين الطبيعي،اللقايف والتارخيي للساحل والبيئة الالزمة للتوازنات البيولوجية وتواف  املواقع واملناظر املمي
من نفس  44النشاط العمراين مع أحكام شغل األراضي احملددة يف خمطط شـغل األرض.كما أثقلت املادة 

طئ ،تقاس هذه املسافة أفقيا من مرت من املنطقة بإرتفاق عدم البناء عليها،إبتداء من الشا 100القانون شريط 
نقطة أعلى املياه لكن هذا ال يعين  حترمي البناء يف املنطقة بصورة هنائية، بل ميكن الرتخيص بالبناءات أوالنشاطات 
اليت تتطلب اجلوار املباشر للمياه ومل حيدد املشرع هنا هذه النشاطات اجلوارية املرخص هلا بالبناء بل أحاهلا على 

 لذي مل يصدر يف الوقت املناسب، بالتايل حدوث جتاوزات خطرية على هذا اجملال .التنظيم ا

 ،حيث يتم محاية الوضعية الطبيعية للساحل ضرورة املشرع فرضفقد  02/02أما يف إطار قانون الساحل       
ومبا أن الطبيعية. اتوازناهت على واحلفاظ والبحرية الربية الفضاءات محاية يكفل مبا به واستعماهلا األراضي شغل

الساحل هو مكان متركز احلركية  االقتصادية الوطنية مبختلف أنشطتها أوجب املشرع اإللتزام بتطوير األنشطة 
حبتمية شغل الفضاء على حنو اقتصادي ومبا ال يتسبب يف تدهور األوساط البيئية اهلامة سواء نباتية أوحيوانية  اليت 

من نوعه حفاظا على املوارد الطبيعية لألجيال القادمة.حيث ختضع للتنظيم البناءات يزخر هبا هذا اإلقليم الفريد 
وعمليات شغل األراضي املرتبطة مباشرة بوظائف األنشطة االقتصادية املرخص هبا مبوجب أدوات التهيئة والتعمري 

لبحر،حتدد شروط هذه كلم إبتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه ا3على الشريط الساحلي املشمول يف مساحة 
 على جديد صناعي نشاط أي إقامة منع مت كما.2البناءات ونسبة شغل األراضي وكيفياهتا عن طري  التنظيم

 القانون من 15 املادة الوطنية  وفقا ملا ورد يف  األمهية ذات واملرفئية الصناعية األنشطة باستلناء الساحل منطقة
وفقا  وتنميتها وتشغيلها الساحلية الفضاءات أعمال لتسيري الضرورية يفةاخلف البناءات أو إال املنشآت  02/02

 نفس  القانون.  من 02 فقرة 10 ملا ورد يف املادة

منع املشرع  أيضا التوسع الطويل للمحيط العمراين للمجمعات السكانية املوجودة على الشريط الساحلي        
ط الساحلي وتشمل هذه املسافة النسيج العمراين املوجود على مسافة تزيد عن ثالثة كيلومرتات من الشري

والبناءات اجلديدة  وكذلك منع التوسع يف جممعني سكانيني متجاورين على الشريط الساحلي إال إذا كانت 
أما متديد أوتعلية البنايات الواقعة على  .كلم على األقل من الشريط الساحلي  5املسافة الفاصـلة بينهما تبلغ 

أفقيا فتتم مبراعاة علو اجملمعات السكانية  والبناءات  األخرى  املربجمة  على مرتفعات املدن الساحلية  الساحل
 .1والتقاطيع  الطبيعية  خلط الذرى

                                                 
 .02/02من قانون  الساحل   14أنظر،املادة  2
 .02/02من قانون   الساحل  13و املادة  12املادة  1



مرتا 100أما خبصوص املنطقة الشاطئية فيمنع كل بناء على قطعة أرض تقع على شريط من املنطقة عرضه       
ل باألحكام القانونية املعمول هبا يف جمال ارتفاقات منع البناء،مع مراعاة حالة دون اإلخال2 إبتداء من الشاطئ

مرتا ألسباب  300األنشطة واخلدمات اليت تقتضي جماورة  البحر .ميكن أن متتد هذه االرتفاقات املانعة إىل مسافة
عليها وكيفياهتا وكذا ترتبط بطابع الوسط الشاطئي احلساس وحتدد شروط توسيع املنطقة موضوع منع البناء 

كما منع  البناءات واملنشآت والطرق وحظائر توقيف .الرتخيص باألنشطة املسموح هبا عن طري   التنظيم
السيارات واملساحات املهيأة للرتفيه يف هذه  املنطقة اليت تكون الرتبة هبا واخلط الشاطئ هشني أومعرضني 

 . 02-02من قانون  30دة طبقا  ملا ورد يف نص املادة لالجنراف،مما جعل املشرع  يصنفها  كمناط  مهد

هبدف االستعمال العقالين واملنسجم للفضاءات الساحلية ومحاية مقوماهتا الطبيعية وإنشاء عمران       
مهيأ،منسجم ومناسب مع تنمية النشاطات السياحية واحملافظة على طابعه املميز صدر تطبيقا هلذا القانون ثالثة 

  .3رى يف نفس السياق تتعل  بالتهيئة والتعمري يف املناط  السياحيةقوانني أخ

احملدد لشروط وكيفيات البناء وشغل األراضي على الشريط  4 206-07أما يف إطار املرسوم التنفيذي رقم      
در تطبيقا الساحلي وشغل األجزاء الطبيعية املتامخة للشواطئ وتوسيع املنطقة موضوع منع البناء عليها  الذي  ص

 الذي يهدف  حسب  نص املادة األوىل منه إىل وضع  ما يأيت : 02/02ألحكام  قانون  الساحل 

شروط وكيفيات البناء وشغل األراضي املرتبطة مباشرة بوظائف األنشطة االقتصادية املرخص هبا على شريط  -
 كلم.  3ساحلي ميتد على مسافة 

للشواطئ  اليت تساهم يف احلفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات هبا شروط شغل األجزاء الطبيعية املتامخة  -
 وكذلك الكلبان املتامخة واألشرطة الرملية  لألجزاء العليا من الشواطئ اليت ال تصل إليها مياه البحر.

مرت وكذا الشروط اليت يرخص مبوجبها  300شروط وكيفيات توسيع املنطقة موضوع منع البناء إىل مسافة  -
 نشطة واخلدمات اليت  تقتضي جماورة البحر.لأل

دراسة تهيئة أوجب املشرع خضوع شغل األراضي وإجناز البناءات يف الفضاءات الساحلية إىل دراسة تدعى      
.نطاق تطبي  هذه الدراسة أوالفضاءات املشمولة هبا هي األجزاء الطبيعية املتامخة للشواطئ،الشريط 1الساحل

                                                 
ة ، الصادر 11احملدد للقواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيني للشواطئ،ج ر ،العدد 17/02/2003املؤرخ يف  03/02أنظر، القانون رقم  2
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من  03كلم، كما حددهتا املادة   3مرت والشريط الساحلي املشمول يف مساحة  300مسافة الشاطئي املمتد على 
 هذا  املرسوم التنفيذي.يبادر هبذه الدراسة الوزير املكلف بتهيئة االقليم والبيئة ،تعدها مكاتب دراسات معتمدة .

ا.تؤسس لدى الوزير املكلف وزارة لفحص هذه الدراسة والتصدي  عليه11تكلف جلنة وطنية تتكون من         
بتهيئة اإلقليم والبيئة.لكن مل  يوضح املشرع مبوجب هذا املرسوم كيفية منح رخصة البناء يف املنطقة الساحلية وإمنا 

منه 10اكتفى بالنص على  دراسة هتيئة  الساحل وحتديد املسافات اليت مينع  البناء عليها.كما أحالت املادة 
واحملظورات أوشغل األراضي يف املناط  الساحلية إىل قرار وزاري قرار مشرتك بني وزير حتديدمجيع االستعماالت 

 .الداخلية والوزراء املكلفني بتهيئة اإلقليم والبيئة والسكن والسياحة

يالحظ على هذا املرسوم أن فيه إحالة على  قرارات وزارية مشرتكة كلرية ،مما يفسح اجملال  للسلطة التقديرية      
دارة ويدفع إىل تأويالت خمتلفة للنص القانوين ،تؤدي هذه التأويالت إىل خروقات للبيئة الساحلية ال ميكن لإل

 تداركها يف املستقبل .

 .شروط البناء في المناطق  الثقافية والتاريخية :ج

ة،أخضع املشرع األشغال كما سب  اإلشار   98/04محاية لبيئة املناط  اللقافية والتارخيية املقررة مبوجب قانون       
املراد القيام هبا على معلم  تارخيي مصنف أومقرتح تصنيفه أوعلى عقار يستند إىل معلم تارخيي مصنف أوواقع يف 
منطقته  احملمية إىل ضرورة احلصول على رخصة بناء أوجتزئة لألرض من أجل البناء ال تسلم إال بعد املوافقة  

غري أن سكوهتا عن الرد خالل شهرين من إرسال طلب رخصة البناء  فة باللقافة ،املسبقة من مصاحل الوزارة املكل
 أي مباشرة قبل مسب  شرط باللقافة املكلف الوزير موافقة اعتربت اليت 34املادة أكدته ما .هذا 2يعد  كموافقة

م العقارات املشمولة يف املوقع و أواملصنفة ويتعل  األمر برتمي تصنيفها على احملميةاألثرية املقرتح بناء أوجتزئة مشروع
 إعادة تأهيلها وإضافة بناء  جديد  إليها و إصالحها.

املعدل واملتمم محاية هلذه املناط  من البناء عليها نص املشرع على  90/29أما يف إطار ما جاء به قانون       
. كما حث على عدم 1ثرية واللقافيةعدم  قابلية البناء إال يف احلدود اليت تكون متالئمة مع ضرورة املعامل األ

إمكانية جتاوز علو البنايات يف األجزاء املعمرة للبلدية،متوسط علو البنايات اجملاورة،ذلك محاية للمعامل التارخيية 
 وحفاظا على النظام العام العمراين.

لقايف إال بعد استشارة وموافقة إضافة إىل منعه الرتخيص بالبناء إذا كان من شأنه املساس بالرتاث التارخيي وال     
من قانون  69املصاحل   املختصة يف هذا اجملال وفقا للقوانني وللتنظيمات السارية املفعول مبوجب ما ورد يف املادة 
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. كما نص املشرع على إمكانية رفض رخصة البناء أو تقييد منحها باحرتام  األحكام اخلاصة  إذا  كانت  90/29
 .2ها من جراء موقعها أن ختل باحملافظة  على  املكان أو بإصالحه وكذا باآلثار التارخيية البناءات  من طبيعت

 د.شروط البناء في المناطق الفالحية والغابية :

عرفت األراضي الفالحية ضغطا كبريا ومتزايدا عليها من أجل تلبية متطلبات قطاع التعمري املتزايدة، األمر         
 محاية األراضي الفالحية وذات الوجهة الفالحية واحلفاظ على بيئتها ووضع قيود صارمة الذي دفع باملشرع إىل

على استغالهلا، فتحديدا لعناصر توجيه الفالحة الوطنية وتلمني وظائفها االقتصاديـة،البيئية واالجتماعية،منع 
جهة فالحية.وأكد على كل استعمال غري فالحي ألرض فالحيـة أوذات و   16-08املشرع مبوجب أحكام قانون 

،مما  يدل على  3أن استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة يكون مبوجب نص تشريعي خاص
 أمهيتها البالغة .

إن من أبرز القيود الواردة عليها تقييد احل  يف البناء إال بعد احلصول على رخصة صرحية  ومسبقة من السلطة      
سب األشكال احملددة يف شروط تسليم رخصة البناء قبل  الشروع يف أي أشغال ال متت بأي املؤهلة بذلك،ح

صلة  للميدان الفالحي،جاء هذا الشرط لوقف فوضى العمران وزحف اإلمسنت الذي استوىل على أخصب 
 .4األراضي الفالحية

إن كانت خمصصة  للعمل الفالحي كما أن كل بناء يراد  إجنازه داخل مستلمرة فالحية أومنشأة أساسية،       
ال ميكن أن يتم  إال بعد احلصول على رخصة صرحية بالبناء والقيام  بإجناز  أي بناء أومشروع ال صلة له بالفالحة 
ودون احلصول على رخصة،يؤدي إىل فقدان صفة العضو يف املستلمرة بالنسبة لألراضي  التابعة لألمالك الوطنية  

 .  5ستلمرات  الفالحية املسرية يف إطار  امل

ال تكون قابلة للبناء إال القطع  األرضية اليت تكون يف احلدود  املتالئمة مع القابلية لإلستغالالت الفالحية  ف
 . 1عندما  تكون موجودة  على  أراضي فالحية

ريع الساري املفعول تنحصر حقوق البناء باألراضي ذات املـردود الفــالحي العايل أو اجليد كما حيددها التش     
يف البناءات الضرورية احليوية،االستغالالت الفالحية والبناءات ذات املنفعة العمومية اليت تندرج يف مجيع 

املعدل و  29-90من قانون  48األحوال يف خمطط شغل األراضي وفقا  ملا نصت  عليه املادة 
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لى األراضي اجليدة اخلصوبة لشروط خاصة، املتمم.يالحظ من خالل هذه املادة أن املشرع أخضع البناء ع
فكل حتويل ألرض فالحية خصبة جدا إىل صنف األراضي القابلة للتعمري، يكون برتخيص من القانون وحيدد 
هذا األخري القيود  التقنية واملالية اليت جيب أن تراف  حتما إجناز عملية التحويل وال تسلم هذه الرخصة إال 

 .2الشاغلني الذين يبادرون بذلك يف حالة  االحتياجات الذاتيةللمالك أو احلائزين أو 

هذا ما يدخل يف إطار مبدأ حمدودية البناء على ملل هذه القطع احلساسة من اإلقليم .حيث ال ميكن إجناز      
دا إال األراضي اخلصبة ج أية منشأة أساسية أو بنايات داخل املستلمرات الفالحية الواقعة يف األراضي اخلصبة أو

بعد احلصول على رخصة صرحية تسلم حسب األشكال والشروط اليت حتددها األحكام التشريعية املتعلقة بالتعمري 
ملل إجناز غرفة تربيد من أجل التخزين أي منفعة خاصة ذات صلة مباشرة بنشاط األرض الفالحية  ،3وح  البناء

راضي حىت وإن كانت خصبة كإنشاء الطري  السيار شرق خبالف املنفعة العامة اليت تربر ح  البناء على هذه األ
غرب على مساحات شاسعة من األراضي الفالحية عن  طري  إجراء نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية. يف 

متنح رخصة البناء ضمن أحكام "تنص على أنه:175-91من املرسوم التنفيذي  20هذا الصدد جند املادة 
اليت بطبيعة موقعها ومآهلا تتميز بأهنا ال تعرقل النشاط الفالحي أو الغايب نظرا للقيمة  خاصة بالنسبة للبناءات

الزراعية لألراضي واهلياكل الفالحية ووجود أرض تعطي منتوجات ذات جودة عالية أو متلك جتهيزات خاصة 
 ".هامة

املعدل  90/25 قانون من 34 ادةامل البناء يف املناط   الفالحية مبوجب رخصة منح حدد  املشرع  شروط      
املعدل  90/29 قانون من 49 و 48 املادتني أمهها ومن املتعلقة بالتعمري العامة األحكام اليت أحالت إىل واملتمم
يف حالة  يف أما األراضي شغل خمطط وجود حالة يف البناء رخصة بإصدار ب .ش .م.ر خيتص حيث واملتمم

بعد استشارة الوزارة  مسب  ترخيص على احلصول ،توجب ضرورةليه غياب خمطط شغل األراضي املصادق ع
املكلفة بالفالحة بالنسبة   للبنايات واملنشآت الالزمة للري واالستغالل الفالحي،البنايات واملنشآت ذات 

 املصلحة الوطنية  أوالالزمة للتجهيزات اجلماعيةو التعديالت يف البنايات املوجودة. 

من  22قوبات جزائية على  كل من  ميس بالوجهة  الفالحية لألرض،فحسب نص املادة قرر  املشرع ع      
جيب أال تفضي التصرفات الواقعة على األراضي الفالحية واألراضي ذات الوجهة الفالحية إىل 16-08قانون 

ح سنوات وبغرامةمالية ترتاو 5تغيري وجهتها الفالحية وكل من يقوم بذلك يعاقب باحلبس من سنة إىل
 .16-08من قانون  87دج مبوجب نص املادة 500.000دج إىل100.000بني
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شروطا  تتعل   باملقاييس املطبقة على البناء يف  1 13/09/1992كما حدد  القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
ات امكانيات املناط   الفالحية،اليت تعد  مبلابة  قيود  على  احل  يف البناء يف  هذه  املناط  سواء  كانت  ذ

 عالية، متوسطة أو ضعيفة  حتقيقا  للحماية الوقائية هلا، يتعل   األمر مبا يأيت: 

شروط مطبقة على البناءات املعدة للتجهيز: إشرتط عدم  جتاوز مساحة  القطعة  األرضية  اليت  تنشأ    -
من مساحة  امللكية   1/50فوقها البنايات الضرورية ملنشآت التجهيزات  املرتبط  باالستغالل الزراعي 

مرت مربع  لكل   50هكتارات وترتفع  هذه  املساحة  بـــــــــــــ:  5عندما  تكون  هذه  األخرية  أقل  من 
من  مساحة    1/25هكتارات  غري  أنه جيب أال تتجاوز  مساحة  البنايات   5هكتار إذا  جتاوزت  

 . 2انيات  ضعيفةامللكية إذا  كانت األراضي  الزراعية  ذات إمك
من القرار الوزاري املشرتك    5شروط مطبقة على البنايات ذات االستعمال السكين:طبقا  ألحكام املادة   -

  1/250جيب أال تتجاوز مساحة القطعة األرضية اليت تشيد فوقها البنايات ذات االستعمال السكين 
هكتارات.أما إذا  كانت املساحة ترتاوح 5من املساحة الكلية إذا كانت املساحة اإلمجالية للمستلمرة 

هكتارات تضاف هلا  10مرت مربع لكل هكتار.أما إذا جتاوزت  20هكرتات،يضاف  10و 5مابني 
 مرتمربع لكل هكتار. 10

على الرغم من حظر املشرع لعملية البناء على األراضي الفالحية باستلناء  كل نشاط أوإجناز يزيد  من        
املعدل واملتمم ،إال أنه  90/25من قانون التوجيه العقاري   33ية وفقا ملا نصت عليه  املادة قيمتها اإلنتاج

بل  الفالحية، لألراضي البيئية القيمة تجاهالأباح البناء عليها بالنسبة  للمشاريع التنموية ذات البعد الوطين م
يئية  بتضاؤل أهم  مورد  بيئي أال وهو األزمة  الب تفاقم يف للتعمري،مما ساهم قابلة أراضي إىل وحتويلها
 األرض.

بعد  ترخيص من الوزارة  أما خبصوص شروط  البناء يف األمالك الغابية الوطنية أو بالقرب منها ال يكون إال       
املكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم اجلاري به العمل والرتخيص. خيص كل أنواع البناء سواء كان ملزاولة نشاط أو 

 .   3ن ذلك نظرا للدور اهلام للغابة وتعدد فوائدها ووظائفها االقتصادية، االجتماعية و البيئيةللسك

حيث حيظر إقامة أي ورشة لصنع اخلشب أوخمزن  لتجارة  اخلشب أواملنتجات املشتقة منه داخل  األمالك          
رة الغابات أوإقامة فرن للجري أواجلبس أو مرت منها دون رخصة من  وزا 500الغابية  الوطنية أوعلى بعد يقل عن 

مصنع اآلجر  أوالقرميد أو فرن لصنع  مواد  البناء أو أية وحدة  أخرى قد يكون نشاطها مصدر جر للحرائ   
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كلم  منها  دون رخصة من وزارة الغابات.كما مينع إقامة أي   1داخل األمالك  الغابية  أوعلى بعد يقل عن 
مرت منها  500لتخزين اخلشب داخل  األمالك  الغابية الوطنية  على بعد يقل عن  خيمة أوحظرية أو مساحة

بدون رخصة من  ر.م.ش.ب بعد استشارة إدارة الغابات طبقا للتنظيم  املعمول به.وكذا حظر إقامة أي مصنع 
ارة  املكلفة كلم  منها دون رخصة من الوز   2لنشر اخلشب داخل األمالك  الغابية الوطنية أوعلى بعد يقل عن 

إن  تقييد ح  البناء يف املناط   الغابية ورد تقريرا  حلمايتها من  أخطار  التوسع العمراين واحلفاظ . 1بالغابات
 على التوازنات البيئية هبا.

يبدو أن هناك عالقة وثيقة بني رخصة البناء ومحاية البيئة فرخصة البناء هي من قبيل الرتخيص املسب  الذي     
عليه املشرع  اجلزائري كمبدأ حلماية البيئة ،حيث متكن املستفيد منها تنفيذ أعمال البناء وفقا لضوابط وقيود اعتمد 

تتماشى واملصلحة العامة  العمرانية وحتقي  مقتضيات احلفاظ على البيئة  العمرانية من خالل سالمة املباين  
ايل واملعمار الراقي الذي يعكس التصور احلضاري واللقايف وتطابقها مع األصول الفنية والتقنية وضمان الطابع اجلم

لألمة .مع  ذلك  يالحظ أن هناك اعتداءات خطرية على احمليط الطبيعي بسبب انتشار البناءات الفوضوية  لعدم  
وجود  رقابة مشددة  على هذه الظاهرة اخلطرية وعدم وعي املواطن الذي يرغب يف إقامة مشروع  بناء دون إيالء 

 أمهية  للحصول على رخصة البناء، ظنا  منه أن هذا اإلجراء  يعد مبلابة قيد على ممارسة حقه يف امللكية.  

 البيئة ومحاية املدن وتشييد البناء حركة يف للتحكم يد اإلدارة يف أداة هامةهي  البناء رخصة أن ميكن القول       
انسجام  لضمان واملشيد بشقيها الطبيعي البيئة على سابقة ةرقاب فرض من متكن اليت من الرتاخيص تعترب أيضا،إذ
البيئة  واضح  للعيان  محاية جمال يف الرخصة هذه أن غياب دور نالحظ الواقع إىل معا. لكن بالرجوع البيئتني
.كما يطال  البناء  بناء .نظرا لتعقد وطول إجراءات منحها رخصة بدون البنايات من العديد تشيد حيث

 اخلضراء. الزراعية واملساحات األراضي ذات  الطابع اخلاص واحلساسة من اإلقليم  بإنتشار البناء على املساحات
ومشاريع تنموية .زيادة على عدم  فعالية الدور الرقايب على  بنايات إقامة أجل بل والتخلص من هذه األخرية من

 معظم  األحيان وإن كانت موجودة  فهي ال تفي بدراسات التأثري على البيئة يف وعدم  إرفاق امللف عملية البناء
بالغرض  املطلوب نظرا لتواطؤ اجلهات املاحنة  هلذه  الوثيقة أي مكاتب الدراسات مع مؤسسات البناء واملقاوالت 

دون مراعاة ما ينجم عنها من أضرار قد تلح  بالغري   من املنشآت والسيما املصانع العديد تشييد أدى إىل ،مما
مسيدال بعنابة، مركب صناعة اإلمسنت حبامة بوزيان والية قسنطينة ، جماورة القطب الصناعي لوالية كمصنع أ

سكيكدة  للتجمعات العمرانية وإقامة املدن اجلديدة  على مناط   زراعية عالية اخلصوبة ، مما يدل على  عدم  
 والتعمري لتهيئة التوجيهي خططامل و األراضي شغل للمخطط األساسية التوجهات مع تواف   هذه الرخصة 

 . الطبيعية واملناظر البيئة محاية يف جمال السيما 
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 .الفرع الثاوي: دور رخصة التجزئة كآلية لتنظيم المجال العمراوي في حماية البيئة

 تعترب رخصة التجزئة من أهم  القرارات الفردية يف جمال العمران ال تقل أمهيتها عن أمهية رخصة البناء يف    
احلفاظ  على النظام العام العمراين وضمان تناسقه وانسجامه مع البيئة احمليطة ،إذ تعمل هذه الرخصة بإعتبارها 
آلية للرقابة العمرانية املسبقة على تنظيم اجملال العمراين وفقا للضوابط اليت جاءت هبا،من أجل توفري طابع عمراين 

ليمة من العشوائية والفوضى العمرانية اليت أفرزهتا ظاهرة البناء غري مستدام للتجمعات البشرية وخل  بيئة حضرية س
الشرعي امللوث األساسي للبيئة العمرانيةمن خالل إنتشار التجزئات الفوضوية غري املهيئة.لذا سأتعرض يف هذا 

ضمن مكونات ملفها الوثائ  ذات الصلة املباشرة  حبماية البيئة  )أوال(الفرع إىل النظام القانوين لرخصة  التجزئة
 .)ثالثا( وكيفية احلفاظ على البيئة من خالل  عملية حتضريها  )ثاويا(

 .أوال: النظام القاوووي لرخصة التجزئة

اعتربت عملية التجزئة يف فرنسا منذ زمن بعيد عملية ذات طابع خاص، أي يقوم هبا اخلواص دون تدخل      
غري أنه إبتداء من القرن 1 كية املنصوص عليها يف القانون املدين.اإلدارة. إذ هي من مقتضيات ممارسة ح  املل

 14العاشر،أصبحت التجزئة عملية هتيئة هتم اجلماعات العمومية خاصة مع صدور قوانني الالمركزية ،منها قانون 
  .2الذي أوجب ضرورة الرتخيص لكل عملية جتزئة 1919مارس سنة 

للمدنية  الصناعية  وكعالج ملتطلبات الصحة والنظافة  العمرانية يف فرنسا  تارخييا ظهرت التجزئة كاستجابة       
إلحداث حتسني  كبري يف الوسط احلضري،لكن من دون التوصل حلل مجيع  املشاكل العمرانية إىل  1958عام 

 .3يف  جمال العمران  املوضح لقواعد استعمال  األرض  ومحاية البيئة 1977غاية  ظهور إصالح سنة 

تشكل التجزئة وسيلة عمرانية وأداة لتقسيم األراضي إىل حصص من أجل عقلنة شغل الفضاء وإنشاء تنمية      
حضرية متوازنة ،حيث أن تنظيم جمموع التجزئات يأخذ يف احلسبان االحتياجات للفضاء القابل للتعمري .بالتايل 

ة اللروات الطبيعية ، متوقع التجهيزات العمومية احلفاظ على األرض كمورد بيئي نفيس وعقلنة استعماله وكذا محاي

                                                 
 من قانون العمران الفرنسي كما يلي: 1-315لقد عرفها املشرع الفرنسي من خالل املادة  1

"Constitue  un  lotissement   toute  division d’une propriété foncière  en  vue  de l’implantation  
de  bâtiment  qui pour objet  ou qui sur une période de  moins  de 10 ans   a eu  pour effet de  
doter à plus  de  deux  le nombre  de terrain issus de la dite propriété". Voir, Guillot (Philippe) et 

Darnanville (Henri-Michel):"Droit de l’urbanisme",op cit,2006, p 116. 
2 Cf.Patrick (Gérard),op.cit,p220 . 
3 Kehal ( Kamel) : "Le  lotissement résidentiel : Enjeux  urbanistiques  et  développement urbain 

 durable : cas  de  Constantine( entre  recherche   de  la   qualité urbanistique  et  la  
consommation  du  foncier )", Magister , université  Mentouri  faculté  des  sciences de la  terre, 

2005/2006 ,p09. 



الضرورية مع احرتام توجيهات خمطط شغل األراضي،حيث اليسلم الرتخيص بالتجزئة إال إذا كانت األرض اجملزأة 
 موافقة هلذا األخري أومطابقة  لوثيقة التعمري اليت حتل حمله.

ملكية  لصاحب احل  مبقتضاها متنح قانونا خمتصة لطةس من صادر إداري قرار عبارة عن 1إن رخصة التجزئة      
.تسلم يف شكل قرار 2بناية لتشييد الستعماهلا قطع أوعدة قطعتني إىل يقسمها أن موكله أكلر أو أو واحدة عقارية

صادر  حسب جهة اإلختصاص )رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو الوايل املختص إقليميا أوالوزير املكلف بالعمران 
  3(.19-15من املرسوم التنفيذي   22احلالة بنص  املادة حسب  

ميكن للجهة املختصة رفض تسليم رخصة التجزئة يف البلديات إذا كانت األرض  اجملزأة غري موافقة       
لتوجيهات خمطط شغل األراضي ووثيقة التعمري تتطاب  أوال مع توجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري أومع 

هات اليت تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمري،يف هذه  احلالة لإلدارة أن ترفض منح قرار رخصة التجزئة التوجي
 .وهلا السلطة  التقديرية الكاملة يف ذلك

 توافق مشتمالت ملف رخصة التجزئة مع حماية البيئة.  ثاويا:

ء الفوضوي من خالل الوثائ   املكونة  مللف هذه يتجلى دور رخصة التجزئة يف محاية البيئة  واحلد من البنا      
الرخصة حيث  تشدد  املشرع  من خالل جعل  هذه الوثائ   اجبارية وليس اختيارية، اليت تبني مدى انسجام  
حمل الطلب مع بعض قواعد محاية البيئة من خالل حتديد رسم شبكة الطرق وقنوات التموين باملياه الصاحلة 

ملياه القذرة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء واهلاتف واإلنارة العمومية  وإدراج مذكرة للشرب،احلري ،صرف ا
توضح التدابري املتعلقة بطرق املعاجلة املخصصة لتنقية املياه املرسبة الصناعية من مجيع املواد السائلة أوالصلبة 

رق املعاجلة املخصصة لتصفية الدخان وإنتشار أوالغازية املضرة  بالصحة العمومية والزراعية واحمليط.كما تبني ط
الغازات من مجيع املواد املضرة بالصحة العمومية  حتديد مستويات الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية 
بالنسبة لألراضي اجملزأة لالستعمال الصناعي.كما تشتمل على طبيعة  االرتفاقات واألضرار احملتملة ودراسة مدى 

 لى احمليط عند االقتضاء.التأثري ع

                                                 
ما يأيت:"تشرتط رخصة املعدل و املتمم ك 29-90من قانون التهيئة و التعمري  57عرف املشرع اجلزائري رخصة التجزئة من خالل نص املادة    1

شكال التجزئة لكل عملية تقسيم الثنني أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها. حتضر رخصة التجزئة وتسلم يف األ
البيع أو اإلجيار أوتقسيم  فالتجزئة هي:"القسمة من أجل15-08من قانون  02وبالشروط واآلجال اليت حيددها التنظيم".  أما من خالل  نص املادة 

-15من املرسوم التنفيذي 07ملكية عقارية إىل قطعتني أو إىل عدة قطع خمصصة للبناء من أجل استعمال مطاب  ألحكام خمطط التعمري". أما املادة 
قطعتني  أو عدة قطع  لتشييد  فتفسر اشرتاط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم مللكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها،إىل  19
  بناية.

 .53،ص 2012، جانفي  6ورقلة ، العدد مرباح ، دفاتر  السياسة و القانون ، جامعة قاصدي"احمللية التنمية يف العقار دور ")فريدة(: راجع  مزياين 2
 . 19-15من املرسوم التنفيذي  15و14عن املادتني املعدل و املتمم ،فضال  29-90من قانون   التهيئة و التعمري  76و 66، 65أنظر، املواد:  3



فضال عن برنامج األشغال الذي يوضح املواصفات التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة املقرر اجنازها، وشروط     
تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل االجناز وآجال ذلك و دفرت  الشروط ،يعد حسب النموذج الذي 

 يقرره الوزير 

االلتزامات واالتفاقات الوظيفية وذات املنفعة العامة املفروضة على األراضي اجملزأة وكذا  املكلف بالتعمري حيدد
الشروط اليت تنجز مبوجبها البناءات.حيدد دفرت الشروط زيادة على ذلك تنظيم امللكيات واملغارس واملساحات 

 م بأعمال التجزئة.تعكس هذه  الوثائ   مدى احرتام البعد البيئي عند القيا .1اخلضراء واألسيجة

 تحضير رخصة التجزئة وفق  مقومات  بيئية. ثالثا.

بالنظر إىل أمهية رخصة التجزئة وخطورهتا وألهنا متس باملصلحة العامة العمرانية ،فعند إعدادها من الطبيعي أن     
واملناط  احلساسة،حيث  تراعي شروط النظافة وطابع األوساط اجملاورة ومحاية املواقع  واملناظر الطبيعية واحلضرية

ينعكس اإلهتمام بالبعد البيئي يف هذه الرخصة من خالل حتضري الطلب الذي يتناول مدى مطابقة مشروع  
األراضي اجملزأة لتوجيهات خمطط شغل األراضي  أولتعليمات املخطط التوجيهي للتهيئة  والتعمري أو التعليمات 

 تعمري على النحو الذي حيدده  التنظيم املعمول به.اليت حتددها  القواعد  العامة للتهيئة وال

يتناول حتضري رخصة التجزئة االنعكاسات اليت  ميكن أن  تنجر عن إجناز األراضي اجملزأة فيما خيص النظافة    
واملالئمة  الصحية  وطابع  األماكن اجملاورة  أومصاحلها ومحاية املواقع أواملناظر الطبيعية أواحلضرية. وكذا 

نعكاسات يف ميدان حركة املرور والتجهيزات العمومية  ومصاحل املنفعة  العامة و املالية البلدية وفقا ملا ورد يف  اال
.كما ميكن للمصلحة املكلفة بتحضري امللف أن تقرتح  على السلطة 19-15من املرسوم التنفيذي  11املادة 

عمومي ،يتم  هذا التحقي   وفقا لألشكال    املختصة ،قصد تسليم  رخصة  التجزئة األمر بإجراء حتقي 
من نفس  4/ف12املنصوص عليها بالنسبة للتحقي  يف املنفعة  العمومية . كما أكد املشرع من خالل نص املادة 

على ضرورة مطابقة  مشروع األراضي اجملزأة للتوجيهات العامة للمخططات   19-15املرسوم التنفيذي 
العمرانية ويرفع من نوعيتها إال أن  إجراء هذا التحقي  ورد على سبيل  اإلمكانية وليس  العمرانية،مما حيسن  البيئة

على سبيل الوجوب. ميكن تعديل دفرت الشروط اخلاص بأرض جمزأة حصلت على ترخيص،قبل املصادقة على 
ينشر القرار خمطط شغل األرض بقرار من الوايل بعد استشارة اجمللس الشعيب البلدي وإجراء حتقي  عمومي ،

   .2املتضمن تعديل دفرت الشروط  يف  مكتب  احلفظ العقاري  بالوالية

يف  إطار  مسعى محاية البيئة العمرانية ،بالنظر إىل عدم إنتهاء أعمال التهيئة بالتجزئات ونتيجة لآلثار      
لب لألشغال املتعلقة اخلطرية  على  سالمة  الصحة العمومية، تتضمن رخصة التجزئة وجوب اجناز صاحب الط

                                                 
 .  19-15من املرسوم التنفيذي  9املادة   1
 .19-15من املرسوم التنفيذي  21أنظر، املادة  2



جبعل األراضي اجملزأة قابلة لالستغالل من خالل إحداث  شبكات اخلدمة وتوزيع األرض اجملزأة إىل شبكة من 
الطرق واملاء والتطهري واإلنارة العمومية والطاقة واهلاتف،مساحات توقيف السيارات واملساحات اخلضراء وميادين 

 أي جتزئة أنشأت وفقا ألحكام أدوات التعمري، إذامل تنته هبا أشغال الشبكات إذ مينع تشييد كل بناية يف .3الرتفيه
 19-15من املرسوم  التنفيذي  23كما منح املشرع  مبوجب  املادة  والتهيئة املنصوص عليها يف رخصة التجزئة.

ام  أشغال قابلية  املبادرة  بطلب احلصول على شهادة  قابلية االستغالل للمستفيد من رخصة التجزئة  عند إمت
االستغالل والتهيئة من  رئيس اجمللس الشعيب  البلدي اليت  تلبت مطابقة هذه األشغال وإمتامها  مع األحكام  
املنصوص عليها يف الوثائ  املكتوبة والبيانية اليت  سلمت رخصة التجزئة على أساسها.تسلم  هذه الشهادة  

يوما إبتداء  30ة لتصحيح  العيوب  احملتملة يف أجل ال يتعدى بتحفظ أوبدون حتفظ ويطلب من صاحب التجزئ
من تاريخ  املعاينة امليدانية لألماكن، ويبلغ القرار املتضمن  شهادة  قابلية  االستغالل  لصاحب الطلب خالل  

من   28و  27الشهر  املوايل  لتاريخ  إيداع الطلب لدى  رئيس اجمللس الشعيب  البلدي وفقا ملا ورد يف املادتني 
 .19-15املرسوم  التنفيذي 

حاول املشرع منح أمهية إلهناء أعمال التهيئة حيث ال تسلم هذه الشهادة  إال يف حالة  إمتام  إجناز مجيع       
شبكات  التوزيع الداخلية املتعلقة بالتهيئة )شبكة توزيع املاء والتطهري والطاقة الكهربائية والغاز وشبكة اهلاتف 

لطرق(  مع  املساحات العامة ومجيع التهييئات اخلارجية .كما جيب أن تكون التجزئة موصولة على األقل وشبكة ا
من املرسوم  التنفيذي  32بالشبكات  اخلارجية خاصة  شبكة التطهري والطاقة الكهربائية وفقا ملا ورد يف املادة 

15-19  . 

فاق ملف طلب الرخصة بشهادة الربط بالشبكات نص على إر  15-08يف نفس السياق جند أن قانون        
وشهادة التهيئة، اليت تسلم من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي وتلبت إمتام هذه األشغال،مبعىن أن املشرع مل 

فإذامل يتحصل الشخص على  . 1جيز البناء  على التجزئات  إال إذا انتهت أشغال الشبكات والتهيئة عليها 
ه من أشغال التهيئة ال ميكنه احلصول على رخصة التجزئــة.بالتايل إلزامية احلصول على هذه شهادة تلبت إنتهاء

الشهادة تصبح مبلابة رقابة متارس من طرف السلطة اليت تسلم قرار رخصة التجزئة ،إال أن هناك تناقض ما بني 
الذي ينص  307-09ـذي الذي ينص على إلزامية احلصول على هذه الشهادة واملرسوم التنفيـ15-08قانون 

 ، يؤخذ يف هذه احلالة بنص القانون.2 مكرر منه 23على إمكانية احلصول عليها مبوجب نص املادة 
                                                 

 .19-15من املرسوم التنفيذي 20و  19املادة  3
 .  15-08من قانون 3/فقرة4واملادة  3أنظر،املادة  1
2 Cf.Alliouch Kerboua (K) :"Le permis de  lotir  en  droit  Algérien", séminaire  national  sur   

"l'aménagement urbain en Algérie: la réalité et les perspectives", université de20 Août 1955, 
Skikda, le3-4 Mai 2010,p15. 

 



يتضح بأن رخصة التجزئة ليست جمرد قرار يتعل  بالقيام بعملية تقسيم لقطعة أو جمموع قطع أرضية،بل هي        
ه مقتضيات الرخصة وأحكام البناء والبيئة معا . حيث تساهم  مشروع متهيدي للبناء ينبغي أن حيرتم املستفيد من

 العمراين الطابع محاية الطبيعية يف األوساط و احمليط ووقاية املساحات استعمال بإعتبارها  وسيلة  قانونية لرتشيد
لتجزئة  .           كما ميكنها أن تساهم  حىت يف  مكافحة  التلوثات واملضار يف ميدان ا والبيئي اجلمايل

الصناعية ،فال تسلم إال إذا نص صاحب  الطلب يف دفرت الشروط بإبعاد كل تلوث أوضرر وإلزام األشخاص 
الذين  يشرتون القطع  األرضية  بتحمل تكاليف سائر الرتتيبات والتجهيزات الالزمة.إال إن الواقع  يلبت احلالة 

ية  الشاغرة وغري املهيئة اليت تفتقر إىل التناس  ،فعادة ما تشكل املزرية  للبيئة العمرانية  بالنسبة للتجزئات العمران
 اختالالت  بيئية كبرية . من تعاين مفتوحة ورشات هذه التجزئات 

دور  اجلماعات احمللية  يتوقف عند منح هذه  الرخصة دون مراقبة  التجاوزات اليت قد حتدث عند  أن كما        
تعري األمهية البالغة للتصور البيئي ملشاريع التجزئة بقدر ما تويل إهتمامها األول  كما أن هذه اجلماعات ال اإلجناز.

 مبشاريع األمر يتعل  عندما وخاصة بالبيئة إضرارها من بالرغم الرخصة هذه على متنح املوافقة  فقد بعملية البناء،
  .عمران والبيئة احمللي ،مما يدل  على  الصراع  القائم دائما بني ال املستوى على التنمية

 المطلب  الثاوي :دور آليات الرقابة  العمراوية البعدية في حماية البيئة.

ترمي كل عملية عمرانية إىل توفري إطار مبين يستجيب ملتطلبات االستدامة ومحاية البيئة مبوجب عقلنة وترشيد       
العمرانية اليت  كرسها  املشرع  بعد انقضاء  عملية  األنشطة العمرانية، مبا يتواف  مع البيئة عن طري  آليات الرقابة 

 اهلدم و رخصة) الفرع األول(املطابقة كآلية للحفاظ على انسجام البيئة العمرانية البناء  ويتعل  األمر بشهادة
 )الفرع  الثاوي(. للبيئة يف  بعض األقاليم احلساسة  محاية

 سجام البيئة العمراوية.الفرع األول: شهادة المطابقة آلية للحفاظ على او

بالنظر إىل تدهور النسيج  العمراين وتشويه مجال املعمار وعدم تناسقه بفعل البنايات غري املكتملة والغري       
مطابقة  لرخص البناء،سن املشرع شهادة املطابقة للتأكد من أن إجناز  خمتلف عمليات البناء ،ختضع  ملا ورد يف 

شرتاطات، تتعل  باملقاييس الفنية والتقنية وكذا اجلمالية املتعلقة بشكل البناية اليت تؤثر   رخصة  البناء من  قيود وإ
كلريا  على وجه  املدينة ومظهرها العام،بناء على ذلك سأتناول ماهية شهادة املطابقة وإجراءات احلصول 

 )ثاويا(.ة والدور الذي تضطلع به لتحقي  منظر مجايل منسجم للبيئة العمراني )أوال(عليها

 أوال:ماهية  شهادة  المطابقة و إجراءات  الحصول عليها. 

تعد شهادة املطابقة من أدوات الرقابة البعدية لعملية التشييد والبناء حيث متنح بعد اإلنتهاء من أشغال  البناء     
خصة البناء لبنود ،تلبت إجناز األشغال طبقا للتصاميم املصادق عليها وتراقب مدى احرتام املستفيدين من ر 



وشروط و إجراءات  ( 2)حتديد اجلهة املختصة مبنحها (1)وأحكام هذه الرخصة .لذا سأتطرق إىل تعريفها 
 (.3)تسليمها

  .تعريف شهادة المطابقة :1

تعد شهادة املطابقة ترخيصا رمسيا باستعمال واستغالل العقار الذي مت بناؤه دون أي خطر  على من        
جتسد الرقابة على استغالل األماكن ،فعدم استخراجها أو رفض تسليمها من السلطة املختصة  يشغله، بذلك

من 75،حيث أوجب املشرع  مبوجب نص املادة 1 91/5361يؤدي  ملنع  شغل األمكنة مبوجب نص  املذكرة 
اء بشهادة املعدل واملتمم عند إنتهاء أشغال البناء وإثبات مطابقة األشغال لرخصة البن 90/29قانون 

املطابقة.تسلم هذه الشهادة حسب احلالة من قبل رئيس اجمللس الشعيب البلدي أومن قبل الوايل" بعد إشعار  هذا 
 . 2األخري من قبل املالك أو صاحب املشروع 

تقوم شهادة املطابقة مقام رخصة السكن أوترخيص باستقبال اجلمهور أواملستخدمني إذا كان البناء خمصصا        
وظائف اجتماعية وتربوية  أوللخدمات أوالصناعة أوالتجارة مع مراعاة األحكام التشريعية والتنظيمية يف ميدان ل

فمنع شغل واستغالل أي بناية  08/15. أما قانون 3استغالل  املؤسسات اخلطرة  أوغري املالئمة أو غري الصحية
ملادة اللانية منه على أهنا :" تلك الوثيقة اإلدارية اليت يتم إال بعد  احلصول على  شهادة  املطابقة اليت عرفها  يف  ا

من خالهلا  تسوية  كل بناية مت  إجنازها  أومل يتم  بالنظر للتشريع والتنظيم  املتعل   بشغل  األراضي وقواعد 
.تتوافر يف 4ة"التعمري" .كما مينح احلصول عليها صاحب البناية احل  يف الربط  بالطرق وشبكات اإلنتفاع  العمومي

شهادة املطابقة  شروط  القرار  اإلداري بصدورها من سلطة إدارية خمتصة وإحداثها ألثر قانوين هلذا يعاب على 
املشرع وصفها بالوثيقة يف القانون املذكور أعاله.ينتج عن ذلك أن النزاع املتعل  هبا يفصل فيه القضاء اإلداري 

 فصل يف النزاعات اليت تكون اإلدارة طرفا  فيها .باعتباره اجلهة القضائية املختصة بال

تنص على أن  17/01/2013الصادرة يف  085يف حني جند أن تعليمة وزير السكن والعمران واملدينة رقم      
شهادة املطابقة ختص مدى مطابقة إقامة البناية، واجهاهتا وارتفاعها مع أحكام رخصة البناء املسلمة،وتعترب مبلابة 

 للسكن يف البناية  املعنية  واستغالهلا. ترخيص 

يبدو أن شهادة املطابقة من القرارات العمرانية الصادرة عن السلطة املختصة مبنحها ،تعلن عن مدى تطاب       
إنشاء  البناء  وحدوده وطبيعته ومظهره  اخلارجي ملا هو حمدد يف رخصة البناء .تكون شهادة املطابقة حمدودة 

                                                 
لتشريع  اجلزائري دراسة مدعمة بالنصوص القانونية واالجتهادات القضايئة "،دار درمي )عايدة( : "الرقابة اإلدارية على أشغال  التهيئة والتعمري يف ا 1

 .108،ص 2001قانة، الطبعة األوىل، اجلزائر، 
 املعدل واملتمم. 90/29من قانون التهيئة والتعمري  56املادة  2
 .19-15من  املرسوم  التنفيذي  65املادة   3
 .08/15من قانون   61املادة   4



ود النقاط املدروسة واحملددة من خالل أحكام رخصة البناء. بالتايل فهي وسيلة ناجعة للرقابة وحمصورة يف حد
 العمرانية البعدية عند  اإلخالل بإحدى شروط سالمة النظام  العام  العمراين  وانسجام  البيئة العمرانية .

 :الجهة المختصة بمنحها. 2

رادة  املنفردة للسلطات اإلدارية اململلة يف رئيس اجمللس الشعيب يعود إختصاص منح شهادة املطابقة إىل اإل      
.بعد أن كان  قد أسند  اإلختصاص 19-15من املرسوم  التنفيذي  64البلدي والوايل والوزير طبقا للمادة 

الشروط   للوايل ورئيس البلدية فقط سابقا كسلطتني أساسيتني يف إجراء الرقابة على إنتهاء األشغال إذا حتققت فيها
القانونية واستبعد وزير العمران ومل  حيدد احلاالت اخلاصة بكل إختصاص حسب طبيعةو أمهية األشغال املقامة 

 امللغى.176/ 91من  املرسوم  التنفيذي   75مبوجب املادة 

 :.  شروط  و إجراءات تسليم شهادة المطابقة3

املعدل واملتمم حالتني إلجراء املطابقة ومها :حالة   90/29وضح املشرع من خالل قانون التهيئة والتعمري      
 )ب(.وحالة  عدم  التصريح  بإنتهائها )أ(التصريح بإنتهاء  األشغال

 30ألزم القانون املستفيدين من رخصة البناء بعد اإلنتهاء من أشغال البناء خالل أ.التصريح بإوتهاء األشغال: 
لى اإلنتهاء من األشغال بالنسبة للبنايات ذات االستعمال السكين  يوما بإيداع تصريح.يعد يف نسختني يشهد ع

وحمضر  تسليم  األشغال معدا من طرف اهليئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بالنسبة للتجهيزات والبنايات ذات 
بل وصل إيداع  االستعمال السكين  اجلماعي أوالبنايات املستقبلة للجمهور،ذلك مبقر اجمللس الشعيب البلدي  مقا

 يسلم يف نفس  اليوم ،ترسل نسخة منه إىل رئيس القسم  الفرعي  للتعمري والبناء على مستوى الدائرة .

إن جعل املبادرة لصاحب املشروع يف طلب هذه الشهادة قد قلل من فعاليتها وشوه كلريا النسيج العمراين       
 كيف يبادر بطلب شهادة املطابقة.،ألنه إذا كان صاحب املشروع ليس لديه رخصة بناء ف

:األصل أن طالب شهادة املطابقة هو من يقدم التصريح بإنتهاء األشغال ب. عدم التصريح بإوتهاء األشغال
لكن عندما ال يتم إيداع التصريح بإنتهاء األشغال يف اآلجال املطلوبة واملتوقعة يف رخصة البناء ،جترى عملية 

 .1ة من رئيس اجمللـس الشعيب البلديمطابقة األشغال وجوبا مببادر 

 يف كال  احلالتني تتبع  اإلجراءات التالية:

ختص مطابقة األشغال املنجزة مع أحكام رخصة التحقيق في شهادة المطابقة ومراقبة مدى مطابقة األشغال:-
تتشكل من ممللني  البناء  إقامة البناية ومقاسها واستعماهلا وواجهاهتا .حيث يتم التحق  من ذلك من قبل جلنة

                                                 
 .19-15من املرسوم التنفيذي  66ملادةأنظر،ا 1
 



مؤهلني قانونا عن رئيس اجمللس الشعيب البلدي واملصاحل املعنية السيما مصاحل احلماية املدنية يف احلاالت احملددة 
مع مملل القسم  الفرعي للتعمري  على مستوى الدائرة.تقوم هذه اللجنة بالتأكد من املطابقة كما ميكنها مراقبة 

 يئة اليت يقوم هبا املستفيد من رخصة البناء.البنايات املشيدة ألشغال الته

يوما، بعد أن كانت ثالثة أسابيع  15جتتمع بناء على استدعاء من رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف أجل       
منذ  إيداع التصريح بإنتهاء األشغال.قبل إجراء املراقبة،يرسل رئيس اجمللس الشعيب البلدي إشعارا باملرور خيطر فيه 

أيام على األقل.بعد إجراء املراقبة حيرر  08فيد  من رخصة البناء  بتاريخ إجراء عملية مراقبة املطابقة قبل املست
حمضر اجلرد الذي تدون فيه مجيع املالحظات وآراء اللجنة حول مدى املطابقة اليت متت معاينتها مع توقيعها من 

 طرف أعضاء اللجنة.

يسلم  ر.م.ش .ب شهادة املطابقة على أساس حمضر اللجنة،  منحها:منح شهادة المطابقة أواإلمتناع عن -
أيام  إبتداء من تاريخ اخلروج،إذا بني حمضر اجلرد   8الذي  يرسل له يوم خروجه عن طري  مملله يف اللجنة يف أجل 

 مطابقة  املنشآت اليت مت  اإلنتهاء  من أشغاهلا.

ألشغال املنجزة خمالفة للتصاميم املصادق عليها ومل تكن وف  أما إذا كان األمر على خالف ذلك وكانت ا      
أحكام رخصة البناء ،تعلم اجلهة املختصة املعين بعدم إمكانية تسليم الشهادة وعليه مبطابقة أعمال البناء،كما 

م. على املعدل واملتم 29-90تذكره بإمكانية املتابعة وبالعقوبات اليت ميكن أن يتعرض هلا طبقا ألحكام القانون
أشهر  للقيام  بإجراء املطابقة ،وبإنقضاء هذا األجل، تسلم السلطة  3أن  حيدد  للمعين  أجال ال  يتجاوز 

من 78املختصة شهادة املطابقة أوترفض عند اإلقتضاء وتشرع يف املالحقات القضائية طبقا لنص املادة 
 املعدل و املتمم.  29-90قانون

طابقة الذي مل يرضه الرد الذي مت  تبليغه به أو يف حالة سكوت السلطة ميكن لصاحب طلب شهادة امل      
املختصة يف اآلجال املطلوبة ،أن يودع  طعنا مقابل وصل إيداع  لدى الوالية يف حالة  تلقي أي إجابة عن  

ملكلفة بالعمران الطعن األول،ميكنه إيداع  طعنا ثانيا لدى وزارة العمران،يف هذه  احلالة تأمر  مصاحل  الوزارة ا
يوما إبتداء من تاريخ   15مصاحل الوالية  بالرد  باإلجياب على صاحب الطلب أو إخطاره بالرفض املربر يف أجل 

 إيداع  الطعن كما  ميكن  رفع  دعوى لدى  اجلهة القضائية  املختصة.  

ية أو اإلقامات إذامل حترتم  املساحات  ال متنح  شهادة املطابقة بالنسبة للحدائ  اخلاصة وكذا احلدائ  اجلماع      
 .1اخلضراء  املقررة  يف رخصة البناء

                                                 
 . 07/06من  قانون 22املادة  1



إن الضغط على اإلدارة  للقيام  بعملية املراقبة يف األجل احملدد، قد يؤدي إىل  احلصول  على املطابقة  للبناء       
اء ،مما  يؤدي إىل انعكاسات سلبية وإن  كان البناء غري قانوين ال حيرتم  الضوابط املنصوص عليها يف رخصة  البن

 على الطبيعة واملعامل التارخيية واألثرية والبيئة ومضايقة  اجلوار واملساس حبقوق اإلرتفاق .

فالبيئة يف آخر املطاف هي اخلاسرة  يف هذا الزخم  من اإلجراءات اإلدارية  اليت تضيع  املسؤولية وتتشتت فيما 
كومية  املختصة مبراقبة  مطابقة  اإلجناز للقواعد اليت حددها القانون .هلذا سأتطرق بني ممللي الدولة  واهليئات احل

 إىل دور شهادة املطابقة يف حتقي  اإلنسجام  العمراين  والبيئي املطلوب داخل التجمعات العمرانية .

 ثاويا: دور شهادة المطابقة في تحقيق منظر جمالي منسجم للبيئة العمراوية .

العمراين وحبرصها  يف النسيج لتجانس وانسجام البيئة من خالل خلقها محاية يف شهادة املطابقة  تساهم      
 الطبيعية املناظر واحرتام احمليط يف وإدماجها وشكلها البنايات البناءوألن نوعية يف الفنية األصول على مراعاة
.إال 1السواء حد على والدولة اجملتمع أفراد مللكا ،تشكل منفعة عمومية والتاريخ اللقايف الرتاث ومحاية واحلضرية

أن اإلختالالت اليت يشهدها احمليط العمراين بسبب اإلنتشار الرهيب للمخالفات يف جمال البناء والتعمري،تؤثر 
سلبا على املظهر اجلمايل العام للمدينة وانسجامه. يف هذا  السياق  صرح  وزير  السكن أن املدن تعاين من  

على املستوى اجلمايل ،حيث  توجد  بنايات غري منتهية وربط غري كايف بالشبكات وفضاءات نقص فادح  
 .2عمومية متدهورة و أحياء  مبنية  بطريقة  عشوائية

ورغبة من املشرع  يف وضع حد حلاالت عدم إنتهاء  البناء وحتقي   إطار مبين ذو مظهر أمام هذا الوضع      
ومراسيمه  08/15ول  إىل بيئة عمرانية  نوعية.عمد  املشرع إىل إصدار القانون مجايل مهيأ بإنسجام أي  الوص

البناءات غري  الشرعية. لذا سأعاجل أحكام مطابقة 4يف تسوية  85/212بعد  فشل املرسوم  رقم   3التنفيذية 
 )ب(.عمرانيةوكيفية إجراء حتقي  مطابقة البنايات حفاظا على البيئة ال)أ( 08/15البنايات وفقا لقانون 

 
                                                 

 العقار إشكاليات: وطين " مبلتقى اخلاص العدد واحلريات، احلقوق جملة ، اجلزائري" التعمري قانون يف املطابقة بتحقي  املعنية البنايات دوار)مجيلة (:" 1
 .307 ص ،   2013 فيفري 18 و17 ، يومي بسكرة خيضر مدحم جامعة اجلزائر"، يف التنمية على وأثرها احلضري

2 Ministère  de  l’Habitat  et   de  l’Urbanisme :"La problématique  et  les  horizons   de  
l’urbanisme  pour  un  cadre de  vie  meilleur , actes  des  assises  nationales  de  

l’urbanisme ",Palais  des  nations, club  des Pins ,Alger ,19 et 20  juin 2011,pp 25 -26. 
 27احملدد إلجراءات تطبي   التصريح باملطابقة ،ج ر، العدد 02/05/2002املؤرخ يف  09/154يتعل   األمر باملراسيم التالية :املرسوم  التنفيذي  3

لة جلين الدائرة والطعن املكلفتني بتحقي  مطابقة البنايات وكيفيات سريها،ج ر احملدد لتشكي 02/05/2009املؤرخ يف 09/155واملرسوم  التنفيذي 
الذي حيدد شروط وكيفيات تعيني فرق املتابعة والتحقي  يف إنشاء التجزئات واجملموعات السكنية وورشات   09/156واملرسوم  التنفيذي  27،العدد 

   27البناء وسريها ،ج ر، العدد
سوية البنايات غري املطابقة يف التشريع اجلزائري"،رسالة دكتوراه،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة احلاج خلضر راجع،درمي)عايدة(:"ت4

 .10، ص 2014/2015باتنة،



  :15-08أ .أحرام مطابقة  البنايات وفقا لقاوون 

بقيت احلكومة اجلزائرية عاجزة أمام ضخامة مشكلة البناء غري الشرعي، هلذا جلأت إىل حل التسوية يف إطار       
 الذي يهدف إىل حتقي  وضع حد حلاالت عدم إهناء 08/15عن طري  القانون   1سياسة إعادة تنظيم التعمري

البنايات، حتقي  مطابقة البنايات املنجزة  اليت هي يف طور اإلجناز قبل صدور هذا القانون، حتديد شروط شغل 
أواستغالل البنايات وترقية إطار مبين ذي مظهر مجايل مهيأ بإنسجام وتأسيس تدابري ردعية يف جمال عدم احرتام 

ود جديدة للتعمري  لعبت  دورا  جوهريا  يف  املوازنة  .كما وضع هذا  القانون عق2آجال البناء وقواعد التعمري 
بني  املصلحة  العامة  العمرانية اليت تقتضي احلفاظ على األمن والبيئة وإيالء اإلهتمام  باملظهر اجلمايل للمدن من 

 .  3أجل ترقية إطار مهيأ  بإنسجام وبني  ممارسة ح  امللكية  بكل  مظاهره  القانونية 

القانون حتقي  املطابقة يكون عن طري  وثيقة إدارية يتم من خالهلا تسوية كل بناية مت إجنازها أومل  حسب هذا     
 يتم ،  بالنظر للتشريع والتنظيم املتعل  بشغل األراضي و قواعد التعمري.

بغية إدماجه  ارتأى املشرع  مبوجب هذا القانون ،تسوية وضعية بعض البنايات اليت  يرى أهنا  قابلة للتسوية     
املعدل و املتمم،باعتباره  90/29،حتقي  املطابقة أوسع مما نص عليها قانون 4للمحيط العمراين يف إطاره القانوين

،غري أنه   2013وسيلة  لتسوية الوضعية العمرانية والعقارية معا إال أنه  قانون مؤقت انتهت صالحيته  سنة 
إىل  غاية سنوات أخرى أي  3مد  العمل  به ملدة  ،مت  20145مبوجب  قانون  املالية  لسنة 

03/08/2016. 

 البنيات املعنية باملطابقة والبنايات غري املعنية كما يلي : 08/15حصر قانون      

 :6يشمل حتقي  املطابقة ما يأيت :البنايات المعنية بالمطابقة -

 (.19فيد من رخصة إمتام اإلجناز )املادة البنايات غري املتممة اليت حتصل صاحبها على رخصة البناء يست- 

                                                 
1 Cf.Alliouch Kerboua (K):"Le complexe productions urbaines développement durable et le rôle 

 du  droit  entre  textes juridiques et  pratiques", séminaire  international "environnement urbain 
 et développement  durable  entre  discours politique et  pratique  d'aménagement",  université 

Badji Mokhtar, Annaba,le 20-21-22 avril 2010,p1-p9.  
 .08/15من قانون 01أنظر،نص املادة 2
  .34،ص  1997راع )أمحد( :"التطوير  احلضري يف املناط  احلضرية "،منشورات جامعة باتنة ، اجلزائر،بوذ 3
" ،جملة العلوم  اإلنسانية 08/15عزري )الزين(،مزوري )كاهنة( :"تسوية وضعية البنايات املخالفة للتشريعات املنظمة للنشاط  العمراين يف إطار قانون 4

 . 302-293،ص ص2014، مارس  34العدد  ،جامعة حممد خيضر بسكرة،
 . 68،ج ر العدد 2014املتعل  بقانون املالية لسنة   30/12/2013مؤرخ يف 13/08قانون 5
 .08/15من قانون  15أنظر،املادة  6
 



البنايات اليت حتصل صاحبها على رخصة البناء وغري مطابقة ألحكام الرخصة املسلمة يستفيد صاحبها من  -
 .)20شهادة املطابقة)املادة 

)املادة البنايات املتممة الـيت مل يتحصل صاحبها على رخصة البناء يتحصل على رخـصة بناء عـلى سبيل التسوية -
21(. 

البنايات غري املتممة اليت مل يتحصل صاحبها على رخصة البناء يستفيد من رخصة إمتام اإلجناز على سبيل  -
 .  )22التسوية )املادة 

أوردت االستلناءات حيث ال تكون  08/15من قانون16: املادة البنايات  غير  المعنية  بتحقيق المطابقة  -
نايات املشيدة يف قطع أرضية خمصصة لالرتفاقات و مينع البناء عليها ،البنايات املتواجدة قابلة لتحقي  املطابقة الب

بصفة اعتيادية باملواقع واملناط  احملمية املنصوص عليها يف التشريع املتعل  مبناط  التوسع السياحي واملواقع واملعامل 
ملوانئ واملطارات وكذا مناط   االرتفاقات املرتبطة هبا، التارخيية واألثرية و حبماية البيئة والساحل مبا فيها مواقع ا

البنايات املشيدة على األراضي الفالحية أو ذات الطابع الفالحي أوالغابية أو ذات الطابع الغايب باستلناء تلك   
البيئة اليت ميكن إدماجها يف احمليط العمراين، البنايات املشيدة خرقا لقواعد األمن أو اليت تشوه بشكل خطري 

واملنظر العام للموقع و البنايات اليت تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة هلا واليت يستحيل 
 نقلها.

يلزم املالك أو صاحب املشروع عند إمتام األشغال بإيداع طلب شهادة املطابقة لدى رئيس اجمللس الشعيب        
لتاريخ احملدد يف رخصة إمتام إجناز البناية.ونظرا لوجود الكلري من أشهر ابتداء من ا 3البلدي يف أجل أقصاه 

البنايات اليت ال حترتم قواعد البنايات ومعايري البناء،حبيث ال تراعى فيها وضعيات شبكات التهيئة، صدرت تعليمة 
تطبي  املتضمنة  2009سبتمرب  10مؤرخة يف 2009/أ.خ.و/و.س.ع/1000وزارية لوزير السكن والعمران رقم 

 .15-08أحكام القانــون 

 : ب.كيفية إجراء تحقيق مطابقة البنايات حفاظا على البيئة العمراوية

نسخ  طبقا لالستمارة  ،يتضمن التصريح  5يتم إعداد ملف تسوية البنايات املنتهية بإعداد التصريح  يف       
هبا ، مراجع  رخصة  البناء  املسلمة وتاريخ   املعلومات املتعلقة بصاحب البناية ،عنوان البناية وتقدم األشغال

إنتهاء صالحيتها إن وجدت، الطبيعة القانونية للوعاء العقاري بالنسبة للمباين املشيدة بدون رخصة بناء وتاريخ  
ة  بداية األشغال وتاريخ  إمتامها عند االقتضاء أما بالنسبة للبنايات غري املنتهية فتضاف إىل الوثائ  السابقة وثيق

تعهد و إلتزام  بتوقف األشغال لعدم عرقلة التحقيقات اإلدارية وإمتام إجراءات املطابقة طبقا ملا هو مدون يف 



 29الوثائ  وشهادة من مهندس معماري معتمد،يقيم فيها األجل الذي  مينح يف رخصة إمتام اإلجناز طبقا للمادة 
 . 1اوزها اليت تنص على اآلجال اليت ال ميكن جت 08/15من قانون

يسلم امللف إىل مكتب التعمري بالبلدية، تستقبل امللفات وتدون يف سجل  خاص  يرقم ويؤشر  عليه،مع        
تسليم املعين  وصل استالم كما  يلزم  أعوان  الدولة وأعوان البلدية املكلفون بالتعمري بالقيام  بزيارة األماكن 

مع  حترير حمضر يف حالة   08/15من  قانون   27لنص املادة  ومعاينة حالة  عدم مطابقة  البنايات وفقا 
 تسجيل عدم  املطابقة مث  حيول امللف إىل مصاحل  التعمري على مستوى الدائرة بعد  إبداء  البلدية رأيها.

 يوما املوالية إليداع امللف لدى مصاحل البلدية يتم إرسال امللف إىل مصاحل 15لتأيت مرحلة التحقي  بعد      
يوما من تاريخ  15الدولة   املكلفة بالتعمري على مستوى الدائرة جلمع موافقات وآراء اإلدارات املؤهلة خالل 

. تتوىل جلنة الدائرة  البث يف مدى  قابلية  الطلب املصرح  به لتحقي  املطابقة بناء على  امللف املقدم  1إخطارها
من القانون   18األخذ بعني اإلعتبار طبقا ملا ورد يف املادة  ،مع 2أشهر إبتداء من تاريخ  إخطارها  3يف أجل 

الطبيعة القانونية  للوعاء العقاري، احرتام مقاييس البناء وقواعد التعمري ، ختصيصها واستعماهلا وموقع تواجد البناء 
 و ربطه  بالشبكات. 

أن دراسة التصريح تراعي مدى على   154-09من املرسوم  التنفيذي  10نصت املادة  يف نفس السياق      
تطاب  مشروع  البناية  مع أحكام  خمطط  شغل األراضي ويف حالة عدم وجوده مع أحكام  املخطط  التوجيهي 
للتهيئة والتعمري أو مع  األحكام  املطبقة  اليت تنص عليها القواعد  العامة للتهيئة والتعمري. يؤخذ بعني االعتبار 

امة  املشروع و إيصال الطري ، احلجم و املظهر  العام للبناية  أو للبنايات املربجمة و املوقع  وطبيعة مكان  إق
انسجامها مع  األماكن  يف هذا  الشأن نظرا  لقواعد  التعمري ومجيع  أنواع  اإلرتفاقات اإلدارية .تعد اللجنة 

أوالبلدية املكلفة بالتعمري بالقيام باخلربة  مؤهلة  ألن تأمر  مصاحل  الدولة  املكلفة  بالتعمري على مستوى الدائرة  
 . 3اليت تقررها  وميكنها  االستعانة  بأي  شخص  طبيعي أو معنوي يساعدها  يف إطار أشغاهلا 

عندما يكون ملالك العقار عقد ملكية، شهادة حيازة أو أي عقد رمسي آخر وصادقت جلنة الدائرة على       
ىل ر.م.ش.قصد إعداد رخصة بناء على سبيل التسوية أورخصة إلمتام اإلجناز طلبه، فإن  هذه األخرية ترسل إ

أوشهادة  حتقي   املطابقة.عندما  يكون صاحب املشروع حائزا لوثيقة إدارية ورخصة بناء و مت تشييد البناية يف  

                                                 
هرا  بالنسبة  للبناءات  ذات ش  24شهرا  بالنسبة للبناءات  ذات االستعمال التجاري  أواخلدمايت أو احلريف ،  12تتملل هذه اآلجال يف ما يلي: 1

 االستعمال السكين أوالتجاري  أواخلدمايت  والبنايات  اخلاصة  بالتجهيزات  العمومية .
  . 09/154من املرسوم  التنفيذي    12املادة  1
 .09/155من املرسوم  التنفيذي    11أنظر، املادة  2
 .08/15من قانون   33املادة   3



أكد من أن البناء مل  يكن إطار  التجزئة  تأمر جلنة الدائرة  بتحقي  عقاري لتحديد الطبيعة  القانونية للعقار والت
 من  القانون.  16ضمن احلاالت املنصوص عليها يف  املادة 

بعد التحقي  الذي جتريه املصاحل املكلفة باألمالك الوطنية ،تقوم جلنة الدائرة بإخطار السلطات املعنية  قصد        
ا  باملوافقة أو املوافقة  املقيدة بشروط أو وتصدر جلنة  الدائرة يف طلب حتقي  املطابقة  قرار  4تسوية وضعية العقار

 .5قرارا بالرفض

من أحكام  من شأنه ضمان  محاية  البيئة  العمرانية  08/15إن احرتام  االجراءات وتطبي   ماورد يف قانون 
 واحلفاظ  على مجال وتناس   املباين  من حيث  شكلها  وحجمها ولوهنا   ولضمان أكرب محاية هلذه األحكام .

يف سن العقوبات الصارمة على املخالفني ألحكام هذا  القانون مقارنة  بالقوانني اليت سبقته  املشرع لقد تشدد    
دج إىل  20.000أشهر إىل سنتني أما الغرامات فترتاوح مابني 6حيث ترتاوح أعلى عقوبة جسدية ما بني 

قوبات زيادة على الدور اهلام للقاضي دج . يرى البعض أنه من خالل التطبي  الفعلي هلذه الع1000.000
اإلداري يف هذا اجملال،يكون املشرع اجلزائري قد أحدث فرعا غري معروف من فروع قانون التعمري أال وهو  قانون 

 . 1جنائي للتعمري

على أنه جيب  على  املالك  أوصاحب   08/15من قانون   59يف  سياق احلفاظ على البيئة نصت املادة    
أن  حيافظ على النظافة  الدائمة للورشة ويسهر على تصريف  الفضالت  واحلصى والردوم  ونقلها إىل   املشروع

 املفرغة  العمومية عند  إمتام  إجناز البناية .

 اإلعتبار وإعادة لتجميل حلول تدرجيية إلجياد كخطوة  08/15قانون استحدث قد اجلزائري املشرع يكون ذابه    
 عدم حلاالت حد وضع إىل يهدف بانسجام ،حيث مهيأ  مظهر مجايل ذو مبىن إطار ترقية كذاالبنايات،و  لواجهة

اإلجناز وتسوية وضعيتها ، ليس من ناحية   طور يف أواليت املنجزة مطابقة البنايات حتقي  وكذا البنايات، اءنهإ
ية نظرا  للضرر الكبري الذي  أحلقته فحسب، بل تسويتها  أيضا من  الناحية  العمرانية و اجلمال  امللكية العقارية

 البناءات  الفوضوية باملظهر  العام  للمكان  واحمليط حيث  مت  إحصاء أحياء بأكملها غري قانونية .

حمدودة فهي مخس سنوات فقط ابتداء من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية  15-08إال أن مدة حياة قانون         
وضعية كل  البنايات .كما عرف  هذا  القانون  عزوفا  من قبل  املواطنني ،نظرا  وهي مدة غري  كافية لتسوية 

                                                 
 .08/15من قانون  38واملادة  36املادة   4
 .08/15قانون  من 45واملادة  44املادة  5
1 Cf.  Alliouch  Kerboua)K) :" Droit   de  l’urbanisme    et développement durable  en  Algérie : 

présentation  de  la  législation" , Sous la  direction de Boukhemis ( Kaddour) Caro,( Patrice), 
Hérin (Robert), Raoulx ( Benoit)  et Zeghiche (Anissa),  programme Hubert Curien , "l’Algérie 

  et  d’ailleurs  lectures croisées sur la ville d’aujourd’hui et de demain",2014 ,p 229. 



لنقص  الوعي  لديهم بأمهية  البيئة  احلضرية  فعادة ما يهتم  املواطن  بالبناية  كمأوى له  ولعائلته من دون النظر  
ساسه  باألماكن التارخيية  أو إحتالله غري إىل البعد اجلمايل هلا ومدى  إضراره  حب  اجلوار وباملناظر  الطبيعية  وم

املشروع للفضاءات احملمية بيئيا. زيادة على اإلجراءات املعقدة يف املطابقة ،هلذا صدرت التعليمة الوزارية املشرتكة 
اليت تضمنت تبسيط كيفيات حتقي  مطابقة البنايات وإمتام إجنازها، و    2012سبتمرب  06املؤرخة يف  04رقم 

اليت تتعل  مبجال تدخل إدارة   2013أفريل  08عليمة الصادرة عن املدير العام لألمالك الوطنية بتاريخ كذا الت
 أمالك الدولة يف إطار مطابقة البنايات وإمتام إجنازها.

 للبيئة في بعض األقاليم الحساسة. حماية الهدم الفرع الثاوي: رخصة

للرقابة اإلدارية املسبقة  على أعمال  اهلدم ،نظرا لألخطار   فرض املشرع ضرورة  احلصول على رخصة جتسيدا    
وكذا دورها   )أوال(البيئية النامجة عنها .لذا أتناول من خالل هذا  الفرع  ماهية رخصة  اهلدم وإجراءات منحها 

 )ثاويا(.محـــــــــاية البيئة  يف

 أوال: مفهوم رخصة  الهدم  و إجراءات  منحها.

 بناء خيضع للرتخيص وطبقا لقاعدة توازي األشكال ،فاهلدم باملقابل البد أن خيضع أيضا لرخصة. مبا أن أي      

 (.2) وإجراءات   احلصول  عليها ( 1)لذا سأتطرق  إىل تعريف  رخصة  اهلدم   1

 : .تعريف رخصة الهدم1

ت العمرانية بذكر نطاق رخصة تشريعيا ال توجد تعريفات تشريعية لرخصة اهلدم وإمنا تكتفي أغلب التشريعا     
اهلدم وإجراءات منحها.أما فقهيا فتعددت التعريفات بشأهنا،حيث يرى الفقه املصري أن رخصة اهلدم تعد قرارا 
إداريا يتضمن القيام بعملية اهلدم ويقصد به إزالة البناء  كله أوبعضه على وجه يعترب اجلزء  املهدوم غري صاحل 

 .2لالستعمال فيما أعد له

هناك من يرى أن اهلدم هو  تفكيك البناء وإنفصاله عن األرض اليت  يتصل هبا إتصاال قارا  واهلدم إما أن       
يكون  كليا عندما يتم  هدم البناء ككل وإما يكون جزئيا، عندما يتم  هدم جزء فقط من البناء سواء متلل ذلك 

 . 3يف أحد  جوانبه أو طوابقه 

                                                 
1 Cf .Guillot .(Ch-A)et Darnanville (H-M),op.cit,p163.     

Permis  de démolir : Autorisation administrative préalable , nécessaire avant la démolition du 
batiment. Le permis   de démolir n’a été  institué que pour  des raisons d’ordre esthétique, 
historique  ou social. voir  .Merlin (Pierre), Choay (Françoise): "Dictionnaire de l’urbanisme et 

de l’aménagement", op cit ,    p479     
 .35، مرجع ساب ، صاملشكالت العلمية يف جرمية البناء بدون ترخيص"حامد الشريف:" 2
 .  144،ص1997حممد أمحد فتح الباب:" النظام القانوين ألحكام البناء يف مصر"،دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل،مصر، 3



ى أهنا ذلك القرار اإلداري الصادر من اجلهة املختصة اليت متنح مبوجبه للمستفيد ح  تعرف رخصة اهلدم عل    
 .4إزالة   البناء كليا أوجزئيا مىت  كان ذلك البناء واقعا  ضمن مكان مصنف أويف طري  التصنيف

املختصة بذلك تتمتع رخصة اهلدم جبملة من اخلصائص منها أهنا تعد  مبلابة  قرار  إداري تصدره اجلهة        
املعدل و املتمم،أي ال جيوز قانونا  29-90من قانون  68ممللة يف رئيس اجمللس الشعيب البلدي طبقا لنص املادة 

الرتخيص باهلدم بأمر شفوي أو إذن إداري ،بل مبوجب قرار إداري  مضمونه اإلزالة الكلية أو اجلزئية  للبناء ، 
 لالستعمال  فيما أعد  له و يكون استغالله  خطرا  على البيئة  واجلوار. حبيث يعترب اجلزء  املهدوم  غري  صاحل 

تتميز هذه الرخصة بطابعها العام ،حيث تفرض على كل شخص طبيعي أومعنوي من القانون العام         
ن م 46أوالقانون اخلاص وطابعها  النوعي،حيث تفرض على أقاليم حمددة بدقة من طرف املشرع وردت يف املادة 

املعدل و املتمم .كما أهنا ذات طابع مسب  حيث ال ميكن القيام بأي عملية هدم جزئية أوكلية  29-90قانون 
   دون احلصول املسب  على هذه   الرخصة.

 .إجراءات الحصول عليها.2 

ال ختتلف إجراءات إصدار رخصة اهلدم عن إجراءات إصدار باقي الرخص ،فهي تبدأ بإيداع طلب لدى       
اجمللس الشعيب البلدي مرفقا مبلف من أجل الدراسة والتحقي  لتسلم يف النهاية يف شكل قرار.  يودع الطلب  مبقر 
اجمللس الشعيب البلدي من طرف مالك البناية اآليلة للهدم أو موكله أو اهليئة العمومية املخصصة هلا البناية،فمالك 

هبدمها على أن يلبت ملكيته إما بنسخة من عقد امللـكية أوشهادة  البناية اآليلة للهدم له أن يقدم طلبا للرتخيص
.ميكن للوكيل القيام بذلك مبوجب توكيل طبقا ألحكام القانون املدين، أما 25-90احليازة طبقا ألحكام القانون 

 .1اهليئة العمومية فعليها تقدمي نسخة من العقد اإلداري الذي ينص على ختصيص البناية املعنية

يرسل ملف حمل موقع البناية يف ثالث نسخ إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي ، يسلم وصال يلبت تاريخ        
اإليداع، مث حيال امللف إىل الشباك الوحيد على مستوى البلدية لتحضري رخصة اهلدم حسب نفس األشكال 

اء من تاريخ إيداع  ملف الطلب املنصوص عليها  لتحضري  رخصة البناء. حيدد أجل  التحضري بشهر  واحد  إبتد
خالل كامل هذه الفرتة ميكن للمواطنني اإلعرتاض كتابيا على مشروع اهلدم لدى رئيس اجمللس الشعيب البلدي 

 .2مدعمني بوثائ  شرعية ،ذلك من أجل محاية السكن االجتماعي

                                                 
:"إجراءات إصدار قرارات البناء واهلدم يف التشريع  اجلزائري"، جملة املفكر،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد خيضر عزري)الزين( 4

 .28-9، ص ص 2008بسكرة،العدد  اللالث  ،فيفري 
 .15/19من املرسوم التنفيذي72أنظر،املادة  1
 .224،ص223شامة )مساعني(، مرجع ساب ،ص 2



و املوافقات املنصوص عليها  يف  جتمع مصلحة التعمري التابعة للبلدية املكلفة بتحضري الطلب،اآلراء  أ        
القوانني والتنظيمات املعمول هبا، لدى األشخاص العموميني  واملصاحل  أواهليئات املعنية باهلدم املربمج .كماجيب 
على األشخاص  العموميني أواملصاحل  أواهليئات اليت متت استشارهتا من طرف مملليهم  يف الشباك  الوحيد  إبداء  

يوما إبتداء من تاريخ إستالم طلب إبداء الرأي. جيب أن يكون الرأي معلال قانونا يف حالة   15  رأيها  يف أجل
 الرفض أو متجانسا مع  التوجيهات اخلاصة. 

عند  توافر  الشروط  القانونية تسلم رخصة اهلدم يف شكل قرار صادر من طرف  رئيس  اجمللس  الشعيب         
من املرسوم   78من قانون  التهيئة والتعمري  وتطبيقا  هلذه  املادة  تنص  املادة  68البلدي وفقا لنص املادة 

على أن ذلك يكون بعد احلصول على رأي الشباك الوحيد الذي يتم فتحه على مستوى   15/19التنفيذي 
ن تاريخ  يوما  م 20البلدية على أن يبلغها  لصاحب الطلب الذي ال  ميكنه مباشرة  عملية اهلدم  إال بعد 

 ويف حالة الرفض يعلل ذلك . 1احلصول عليها  وبعد إعداد تصريح  بفتح الورشة

فرض  املشرع  على رئيس البلدية أن يوصي  هبدم  اجلدران أو املباين  والبنايات اآليلة  لإلهنيار أوعند        
نه من  القيام بالزيارة و املراقبة عندما  اإلقتضاء  األمر برتميمها يف إطار تدابري األمن اليت تقتضيها الظروف.كمامك

 . 2يرامها  ضروريتان للتحق   من صالبة  اجلدران أو  البناء

ال ميكن لإلدارة رفض طلب رخصة اهلدم إال لألسباب القانونية وجيب أن يكون قرارها معلال تعليال كافيا.        
ت القضائية املختصة يف حالة سكوت السلطة السلمية للمعين احل  يف تقدمي طعنا سلميا أو رفع األمر إىل اجلها

أورفضها له. حيث  ال ميكن رفض منح رخصة اهلدم عندما يكون اهلدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد إلهنيار البناية 
تصبح رخصة اهلدم الغية و منقضيةإذا مل حتدث عملية اهلدم  3،نظرا خلطورة البناية على األرواح واملمتلكات.

 سنوات، أو إذا توقفت خالل سنة واحدة أوإذا ألغيت الرخصة صراحة مبوجب قرار قضائي. 5 خالل أجل

 ثاويا:دور رخصة  الهدم  في حماية  البيئة . 

تعد رخصة اهلدم وسيلة قانونية رئيسية لضمان محاية وقائية للبيئة من املخاطر النامجة عن عملية هدم      
فراد يف هدم بناياهتم مطلقا، مىت أرادوا دون حاجة إىل ترخيص مسب ،فإن البنايات.وإن كان األصل هو حرية األ

االستلناء هو إلزامهم باحلصول على رخصة اهلدم قبل الشروع يف العملية عند املساس ببعض األقاليم احلساسة 
 واهلشة بيئيا دون غريها.  

                                                 
 .11/10ن قانون م  89املادة  1
 .15/19من املرسوم  التنفيذي   86املادة  2
 .19-15من املرسوم التنفيذي   76املادة   3



املعدل واملتمم،كل شخص   90/29لتعمريمن قانون التهيئة وا 60هلذا ألزم املشرع من خالل نص املادة       
طبيعي أو معنوي  أراد  إزالة كل  املبىن أو جزء منه احلصول  على  ترخيص  باهلدم .خاصة إذا كان البناء واقعا يف 

-15التنفيذي  من املرسوم 70املادة  هذا ما أكدته األقاليم ذات امليزة الطبيعية و اللقافية والتارخيية البارزة .
ل النص على عدم إمكانية القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون احلصول مسبقا على من خال19

 .  98/04رخصة اهلدم ذلك عندما تكون هذه  البناية  حممية بأحكام القانون

ي يف نفس السياق اشرتط املشرع عدم الرتخيص باهلدم إذا كان من شأنه أن ميس بالرتاث الطبيعي والتارخي       
.منحت  الصالحية لرئيس 1واللقايف  أو يشكل خطرا ، إال بعد استشارة وموافقة املصاحل املختصة  يف هذا  اجملال 

اجمللس الشعيب  البلدي باألمر بإختاذ  التدابري املؤقتة من أجل ضمان سالمة األشخاص الشاغلني عقارا موجودا 
لقافة للوالية فيما خيص العقارات اآليلة للسقوط أو اليت تشكل داخل املنطقة احملمية". كما جتب استشارة مديرية ال

.ال ميكن األمر هبدم أوترميم مبىن يقع يف جمال محاية اآلثار واملواقع التارخيية إال وفقا للشروط  2خطرا وشيكا
 .  3املنصوص عليها  يف  التشريع والتنظيم  املطب  على ذلك 

حلماية البيئة من خالل إلزام  املشرع طالبها باحلصول على تصريح بفتح  تتعزز  أمهية رخصة اهلدم كوسيلة     
الورشة  قبل القيام بأشغال اهلدم وإتباع إجراءات معينة لإلعالن عن البدء يف أعمال اهلدم ،نظرا  لألضرار  البيئية 

البنايات وبقايا  مواد البناء  اليت تنتج عادة عن هذه العملية  كالضجيج و تلوث  اهلواء  بالغبار  املتطاير عن هدم 
اليت من شأهنا  إحلاق  الضرر بصحة اإلنسان و البيئة واألوساط الواقعة  فيها وتشويه املظهر  العام للمدينة إذا  

 .  15/19من نفس املرسوم  التنفيذي  84و املادة  83كانت  عملية اهلدم  واقعة  هبا وفقا  ملا ورد يف  املادة 

الفرنسي فلم يفرضها على كل عمليات اهلدم على مستوى الرتاب الوطين بل قصرها على البلديات أما املشرع      
كلم من مدينة باريس أويف املناط  احملمية. 50ساكنا أو تلك الواقعة على حمور10.000اليت يفوق عدد سكاهنا 

را باملنفعة أن رفض رخصة اهلدم قد يكون مرب  1-430يضيف القانون الفرنسي طبقا لنص املادة 
 .  4أو حبماية الرتاث "l'intérêt socialاالجتماعية"

                                                 
 املعدل و املتمم .90/29من   قانون  69املادة   1
 .03/323من املرسوم التنفيذي  21املادة  2
 .15/19من  املرسوم التنفيذي   86املادة  3
4 Cf. Guillot (Ch-A) et Darnanville (H-M),op.cit,p163. 
 
 
 
 
 



يبدو أن رخصة اهلدم تؤدي دورا وقائيا هاما يف محاية البيئة بالنسبة للمناط  ذات امليزات التارخيية، السياحية،     
ة بإعتبارها عقارات حممية  اللقافيةوالطبيعيةو املعمارية ،ألن من شأن هتدمي البنايات هبا أن ميس خبصوصياهتا البيئي

 ومناط  نوعية فرض املشرع محاية مضاعفة هلا .

 .المبحث الثالث: سياسة المدن والمدن الجديدةكآلية للتنمية العمراوية المستدامة

 مضى وقت أي من أكلر اليوم إن املدينة  مبلابة الكائن البشري تنمو وتتطور بتزايد مستمر، مماجعلها تواجه     
،فهي مل   اخلضراء( نقص املساحات النفايات،الضجيج، )املياه، احلضرية البيئة نوعية خيص فيما جسامحتديات 

تدرس من منطل   بيئي متكامل إال يف السنوات األخــرية حيث برزت العوامل البيئية واحتلت مكانا ومساحة يف 
 . الدراسات العمرانية على كافة املستويات

البيئة مل تتأثر  بالعمران يف  ن يف احلاضـر واملاضـي،يـكـمن يف الدراسات البيئية للمدينة ألنإن الفـارق بني املد     
العمرانية لدراسة اآلثار السيــئة اليت حلقت  القدمي  كما هو احلال اآلن حيث اجتهت أنظار أصحاب النظريات
صحية بتوفري إطار معيش مالئم وصحي من  بالبـيئـة العمرانية. والتأكيد على أنه جيب أن تكون املدينة ذات بيئة

خالل بناء منشآت عمرانية وختري مواقعها  بالبعد عن األخطار الطبيعية  والتكنولوجية، وتزويدها  باملياه الصاحلة 
للشرب ومقومات الطاقة وقنوات الصرف الصحي وتوفري اخلدمات العمومية املتعلقة بالصحة والتعليم واألمن 

ة  زيادة على محاية  البيئة  بكل  أبعادها  لتوفري ح  أساسي للمواطن يف العيش يف مدينة  نظيفة والسياحة واللقاف
 وسليمة.  

هلذا مت  توضيح العالقة بني البيئة واملدينة بتدخل  املشرع  من خالل صياغة اإلطار القانوين لسياسة             
البحث عن مكانة للبيئة يف سياسة املدينة واملدينة اجلديدة  حماوال )المطلب األول(املدينة والتنمية املستدامة 

  )المطلب الثاوي(.وتنميتها املستدامة 

 المطلب األول: اإلطار القاوووي لسياسة  المدينة والتنمية المستدامة .

لتوسع  يف إطار التوجه اجلديد الذي  تبناه املشرع  اجلزائري  لتدارك النقائص واستشراف مستقبل  أفضل ل     
الذي يعترب أول قانون خيص املدينة يف اجلزائر والذي أسس  06/061العمراين، سن  القانون التوجيهي للمدينة 

لنقلة نوعية  وجادة  للتكفل بالتنمية املستدامة للمدن اجلزائرية وحتسني اإلطار  املعيشي هبا.لذا سأتطرق إىل 
 )الفرع  الثاوي(.وفاعلي هذه السياسة ل()الفرع األو مفهوم املدينة والتنمية املستدامة  
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 الفرع األول: المدينة و التنمية المستدامة .

سعت  السياسات العمومية العمرانية إىل تبين فكرة االستدامة لتحقي  التواف  بني البيئة والعمران ،حيث        
 اقتصادية إلحتياجات اجتماعية، تلبية العمراين اجملال يف املستدامة التنمية مباد  تطبي  الضروري من أصبح
ومفهوم  التنمية املستدامة  )أوال(العمراين . لذا سأتناول  مفهوم  املدينة  وتصنيفها  البيئي للتواف  وحتقيقا وبيئية،
 )ثاويا(.للمدينة

 أوال: مفهوم المدينة وتصنيفها.

ز حضاري  وأعقد منط عمراين شيده الفكر إن املدينة قدمية قدم التاريخ وعريقة عراقة احلضارة،وهي أعظم إجنا    
اهلندسي،موجودة منذ األزل حيث ذكرت يف القرآن الكرمي يف قولــــــــــــــــــه عز وجل: ﴿ودخل املدينة على حني غفلة 

ومن دون شك أن هذه  املدن عرفت تنظيما  عمرانيا ولو كان بسيطا وفقا  لقلة  السكان .1من أهلها ...﴾ 
متطلبات اجملتمع آنذاك ومن املنشآت القدمية ما شكل معجزات وعجائب الدنيا السبع كاألهرامات وعدم  تعقد  

يف مصروقصور غرناطة  واألندلس اليت تدل على تطور العمارة اإلسالمية والعربية ورقيها وحمافظتها على هويتها إىل 
 الوقت احلاضر .

ة النشأة وهي ظاهرة عامة منتشرة يف مجيع اجملتمعات،تتميز بتنوع متتاز املدينة بأهنا ذات طبيعة إنسانية،تلقائي    
 )ب(.وتصنيفها)أ( أنشطتها ووظائفها .لذا أتعرض إىل تعريفها

 : أ.تعريف المدينة

من الصعوبة مبا كان تقدمي تعريف دقي  للمدينة ، فاملدينة ظاهرة معقدة ،متطورة ومتغرية يف الزمان واملكان      
شطة سكاهنا، وإختالف مناظرها املورفولوجية، وتباين كبري يف شرائح وأعداد سكاهنا، وفئاهتم ،تتميز بتنوع أن

 االجتماعية ومن مث تتعدد املعايري املعتمدة يف تعريفها وختتلف  بإختالف  التخصص العلمي .

احلضرية كالشوارع  فهناك من يرى أن املدينة هي عبارة عن جتمع  فيزيقي، يتألف من جمموعة من الشواهد        
املنسقة والطرق املعبدة واملنازل املشيدة ومراكز التجارة  وأماكن العبادة .كما جند ماكس فيرب ،يقرتح  رؤية مغايرة 

.وهناك من يرى أهنا نس  2حني  مييز بني املدينة الرئيسية واملدينة الصغرية ،فاملدينة بالنسبة إليه تلقائية النشأة
يتضمن أبعادا إيكولوجية،تارخيية،جغرافية، قانونية، إدارية،سياسية، اقتصادية ،هندسية اجتماعي مغل  نسبيا 

ومعمارية متميزة ،تنطوي  على درجة أكرب من التنظيم االجتماعي ودرجة أكلر كلافة من االتصاالت الداخلية 
                                                 

 سورة القصص.من    15اآلية    1
.كما  338-315، ص ص  2013، جوان 23عة اجلزائر العدددوييب )آمنة(: " املدينة من منظور علم االجتماع  احلضري"، جملة حوليات، جام 2

خلدون:"املقدمة يعرفها إبن خلدون يف مقدمته أهنا من منازل احلضارة الذي يدعو  إليه  الرتف والدعة وذلك متأخرا عن  البداوة ،أنظر، عبد الرمحن ابن 
 .609،ص 1992"، املكتبة التجارية الكربى ، القاهرة ،مصر،



شامل، ومركز لإلحتكاك واخلارجية،يف الوقت الذي يكون فيه هذا النس  منطلقا حلركات التغيري االجتماعي ال
والتفاعل  اللقايف واإلبداع التكنولوجي والتقدم العلمي واحلضاري ،إذا ما قورن باألنساق االجتماعية األخرى 

 .  3.فضال عن  كون  املدينة  جمتمعا  حمليا يتضمن  طريقة متميزة يف  العمل واحلياة 

كما يلي :    06/06من القانون التوجيهي  3ادة أما تشريعيا فقد عرفها املشرع من خالل نص امل         
"املدينة  كل  جتمع حضري ذو حجم سكاين  يتوفر على وظائف إدارية و اقتصادية  واجتماعية وثقافية" .يالحظ  

 أن  املشرع  اعتمد  على  الكلافة السكانية  كمعيار لتحديد املدينة باإلضافة إىل األدوار اليت تؤديها . 

هناك  من  يرى  أنه اليوجد  معيار قانوين صارم ومدروس   06/06القانون التوجيهي  للمدينة  قبل صدور     
.كما أكد ذلك األستاذ الطيب السعيد بقوله  1لتعريف  املدينة، فاملدينة  الميكن تصورها  إال من املنظور  البلدي

. فعادة ما تكون مدرجة ضمن مجاعة   أن املدينة ال تتمتع بوجود قانوين  يف القوانني  املنظمة لالمركزية
.إذن أمام غياب مفهوم للمدينة يف خمتلف النصوص القانونية  2إقليمية،حيث  تكون  مكونة  من عدة بلديات

فإن عملية تسيريها وإدارهتا كانت تتم من خالل البلديات ،أي أن اإلعرتاف  باملدينة  كان  يف  2006قبل سنة 
 إطار  البلدية.

 يتم  تصنيف املدن وفقا  ملعيارين مها : معيار الوظيفة ومعيار  تعداد السكان. :ب.تصنيفها

إن املدينة إعتمادا على معيار الوظيفة ليست جمرد رقعة جغرافية ووحدة إيكولوجية ،بل هي وحدة متعددة         
تمادا على معيار تعداد السكان الوظائفوعليه تقسم املدينة إىل مدينة اقتصادية، مدينة ثقافية،مدينة سياحية.أما إع

إىل مدينة متوسطة )جتمع حضري  06/06من القانون التوجيهي  4تقسم  املدينة وفقا ملا نصت عليه املادة 
 20.000نسمة(،مدينة صغرية ) جتمع حضري  يشمل ما بني 10.000نسمة و 50.000يشمل ما بني
 نسمة (. 5.000ي يشمل على األقل مخسة آالف نسمة( و جتمع حضري )فضاء حضر  50.000نســـــــــــمة و 

متيز موقف املشرع اجلزائري يف تعريف املدينة و تصنيفها بنوع من املرونة و الشمولية حيث مل يقتصر على      
إعتماد املعيار السكاين املعمول به يف العديد من الدول. فملال يف فرنسا البلدية اليت يكون عدد سكاهنا أكلر من 

مة تعد مدينة. بل ترك إمكانية إعتماد معايري أخرى زيادة  على تصنيفها حسب احلجم نس 2000

                                                 
(:"النظام القانوين للمدينة يف التشريع اجلزائري"،رسالة دكتوراه،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة باجي خمتار  دوار )مجيلة 3

 .21، ص2014/2015عنابة،
1  Benakezouh( Chabane) :"La  ville d’Alger et  le  droit" , revue IDARA,nº23 ,2002,p13. 

2 Essaid (Taïb) :"La décentralisation  et  le  renforcement des   capacités  institutionnelles  des 
villes" , revue algérienne des science juridiques économiques et  politiques ,université 

d’Alger,nº2,2002,p7. 



السكاين.كما صنف املدن حسب  وظائفها  ومستوى إشعاعها احمللي واجلهوي والوطين والدويل وعلى وجه  
 .3اخلصوص تراثها التارخيي و اللقايف واملعماري

حاول املشرع وضع شبكة من املدن متكاملة ومفصلة إلجياد نظام  فقد 10/02أما وفقا للتصنيف الوارد يف قانون 
 :4حضري وطين متسلسل،حيث صنفها  كالتايل

املدن الكربى: توجد على رأس النظام  احلضري وتتوىل دفع  الديناميكيات،كوهنا  أماكن تركز  الكفاءات ورأس -
 اإلنتاج  اإلقتصادي ومركز اإلبتكار  التكنولوجي. املال التقين و املايل وأقطاب اخلدمات العليا واألنشطة وعوامل

 مدن ربط للتل: هتدف  إىل تلمني  الصلة  بني  الشمال واهلضاب العليا واملدن  الكربى بباقي املدن األخرى.-

مدن التوازن للهضاب العليا:تعمل على تقوية تنمية اهلضاب العليا وتساهم بصفة أساسية يف إعادة التوازن -
  اإلقليمي.

مدن تنمية اجلنوب: تشكل هذه املدن مراكز النشاط واخلدمات القادرة على دفع التنمية يف األقاليم الواسعة -
 واملرتامية  األطراف اليت  تستقطبها وتساهم  يف  تنمية  جاذبية مناط   اجلنوب . 

 ثاويا: مفهوم التنمية المستدامة  للمدينة .

البيئيةواسرتاتيجيات التنمية. إذ تستلزم  السياسات بني للجمع إطارا دميق1املستدامة التنمية مفهوم إن     
إجراءات  خمتلفة يف كل منطقة من مناط  العامل من أجل بناء منط حياة مستدام يتطلب التكامل بني  اإلجراءات 

 2التنمية االجتماعية املتخذة يف  جمال النمو االقتصادي وجمال العدالة وجمال حفظ املوارد الطبيعية والبيئية وجمال
 وحتسينها. البيئة محاية ملتطلبات وفقا اإلنساين النشاط تنظيم إىل هتدف،
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برئاسة   1983تشكلت  بقرار  من اجلمعية  العامة لألمم  املتحدة  يف ديسمرب  عام  املستدامة  اليت للتنمية  والبيئة  والتنمية  العاملية نةاللج عرفتها  1

 شخصية  من  النخب السياسية  واالقتصادية احلاكمة  يف العامل  22رئيسة  وزراء  النرويج  وعضوية (Gro Harlem Brudtland)برونتالند 
والتنمية  املشرتك مستقبلنا " املعنون التقرير نساين  اجتماعي  يفإووضعت  العديد من التعريفات منها ذات الطابع  االقتصادي ومنها  ماهو ذو طابع 

  ." اخلاصة احتياجاهتا تلبية على املقبلة األجيال قدرة تدمري تؤدي إىل أن دون احلاضر احتياجات تلبية "على أهنا  "املستدامة
 تقرير على  املوقع  الرمسي  لألمم  املتحدة  ما يأيت : ورد يف 

"Suitainable development  is development that meets the  needs of the present without  
compromising the ability of future generations to meet their own needs".http/www.un-

documents .net, visité le 27/03/2015.    
ن  كلية احلقوق مانع )مجال عبد الناصر(:"سياسة املدينة  والتنمية املستدامة يف ظل  القانون التوجيهي للمدينة"، جملة  العلوم القانونية ،الصادرة ع 2

 .36-09،ص ص  2008،جوان  12والعلوم السياسية ،جامعة باجي  خمتار عنابة، العدد



إن التنمية املستدامة هي تلك التنمية اليت تأخذ يف اإلعتبار القيود اللالثة الرئيسية اليت تفرضها البيئة على        
ة واإللتزام باستعمال املوارد املتجددة حبدود قدرهتا على التنمية،أال وهي عدم التبدير يف استعمال املوارد  الناضب

 .3جتديد نفسها، وعدم جتاوز  قدرة  البيئة على  هضم ما يلقيه  فيها  جهد التنمية  من خملفات

كما تقتضي التنمية املستدامة إدخال اإلعتبارات البيئية ومراعاهتا يف كافة السياسات وعند وضع  وتنفيذ         
مية ،حيث نص املبدأ  الرابع من إعالن ري ودي جانريو على أنه :" من أجل حتقي  تنمية مستدامة خطط  التن

 .1،جيب أن تكون محاية البيئةجزء  ال يتجزأ  من عملية التنمية و ال ميكن النظر إليها  مبعزل عنها"

لذي يستند إىل املبدأ الذي يقضي ترتكز التنمية املستدامة على ثالثة عناصر تتملل يف العنصر االقتصادي ا       
بزيادة رفاهية اجملتمع إىل أقصى حد والقضاء على الفقر من خالل االستغالل األملل للموارد الطبيعية واالستعمال 
األملل للموارد البشريةبكفاءة والعنصر االجتماعي الذي يشري إىل العالقة بني الطبيعة والبشر برفاهية الناس 

باحلد األدىن من معايري األمن واحرتام  على اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية والوفاء وحتسني سبل  احلصول
حقوق اإلنسان. وأخريا العنصر البيئي املتعل  باحلفاظ  على قاعدة املوارد املادية والبيولوجية وعلى النظم  

 اإليكولوجية والنهوض هبا .

القليلة األخرية،حيث أدرجت اجلزائر هذا  عاجل قانونيا إال يف السنواتتعد التنمية املستدمية مفهوما حديلامل ي     
خبل  اجمللس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة،لتعزز أمهيتها القانونية  1994املفهوم يف منظومتها املؤسساتية منذ 

لة االستعمال اليت ورد فيها مايلي:"تضمن الدو 19مبوجب املادة  2016التعديل الدستوري لسنة  من خالل 
بتهيئة  املتعل  01/20الرشيد للموارد الطبيعية واحلفاظ عليها لصاحل األجيال القادمة" وكذا مبوجب صدور قانون

منه على:"أهنا ذلك 4/ف 4،حيث عرفها من خالل نص املادة 03/10اإلقليم وتنميته املستدامة وكذا قانون
تمرار ومحاية البيئة،أي إدراج البعد البيئي يف إطار تنمية تضمن التوفي  بني تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالس

 تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألجيال املستقبلية".

أما التنمية املستدامة  للمدينة فتندرج ضمن فكرة  التنمية العمرانية املستدامة ،اليت ظهرت يف مؤمتر  قمة        
 لتجسيد عمل خطة متلل التمهيدية  احمللية اليت 21يف األجندة   وترمجت 1992األرض   يف  ري ودي جانريو 

 العاملي لإلحتاد عشر اللامن االجتماع عن صدر الذي إليها إعالن شيكاغو ريو كذلك .كما دعا إعالن مباد 
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 وضع اإلعالن هذا ،1993عام يف املتحدة األمريكية الواليات يف شيكاغو مدينة يف عقد الذي للمعماريني
 .2العمرانية املمارسة يف رئيسيا حمورا واالجتماعية البيئية يةالتنم

املنعقد بربلني عام   Urbain21ويف مؤمتر العمران  1996يف اسطنبول  2مت التأكيد عليها يف مؤمتر السكن     
 ما سارالذي قدم أمللة ألفضل املمارسات يف تطبي  التنمية العمرانية املستدامة يف املدن حول العامل .ك 2000

 . 2002 سنة جوهانسبورغ يف املنعقد املستدامة للتنمية العاملية القمة مؤمتر السياق نفس يف

"حتسني نوعية احلياة يف املدينة  Urbain21يقصد بالتنمية العمرانية املستدامة وفقا  ملا جاء به مؤمتر "      
، السياسي، املؤسسي،اإلجتماعي واالقتصادي. ويتضمن ذلك  فضال على اجلانب العمراين اجلانب البيئي، اللقايف
" لقياس مدى استدامة املدن وحتقي  Berlmanدون ترك أعباء لألجيال القادمة .لقد مت اإلعتماد على مباد  "

 .1التنمية العمرانية  املستدامة 

 جوان  25 يف املنعقد األورومتوسطي الوزاري االجتماع أما  على  املستوى  اإلقليمي فقد أثار       
 املتوسطية. يف  هذا  اإلطار تقرر املدن يف ذلك  التنمية احلضرية املستدامة يف مبا املستدامة التنمية قضايا2009

 املتوسطية احلضرية لالسرتاتيجية 2011 العام ربيع حبلول املستدامة احلضرية التنمية حول وزاري إجتماع عقد
 مدن تطوير على تعمل مشاريع بإقامة املتوسط، األبيض البحر على مستدامة مدن حول ،تضمن ميلاقا املستقبلية
مستدامة.إعماال  لتوصيات  هذا  اإلجتماع،  أنشأت الدول  األوروبية  مواثيقها حول املدينة  منوذجية وأحياء

 . 2إال أهنا  ال  هتتم  فقط بالعمران لكن بالبيئة أيضا   املستدامة اليت مل  تعرف مفهوما  مستقرا 

من  بني  قواعد املمارسة املعمارية املستدمية اليت من خالهلا ميكن املسامهة يف  تفعيل  املوضوع  البيئي  يف       
القطاع العمراين ،حتسني  وتطوير األنظمة  اإلنشائية ،ترشيد املياه والطاقة يف املباين،تقليل  املخالفات اإلنشائية 

دام األشجار والنباتات واملسطحات اخلضراء ،حتليل  املوقع  وحمددات احليز  ،احرتام  اهلوية والطابع  احمللي، استخ
  .3املكاين والتنسي   العام  للفراغات  و املساحات املفتوحة و الكتل  البنائية  للنسيج  العمراين

                                                 
 اللالث، العدد الفكر، عامل جملة العمرانية"، التنمية يف البيئي املوضوع لتفعيل رقط عن البحث ضرورة: والبيئة العمران الصاحل:" اهلل عبد هاشم 2

 .98 ص ، 2004 مارس، الكويت، اآلداب، و الفنون و لللقافة الوطين جمللس،ا 32 اجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد
 التخطيط من أفضل الدائري العمراين التخطيط مستدامة، عمرانية بيئة دون من مستدامة يةعامل تتملل  هذه  املباد   يف  أنه ال  ميكن  حتقي  بيئة 1

 لألراضي. ال جديد استعمال و قوي مدين جمتمع دون البيئة لتدهور و للفقر دائم حل يكون هناك أن ميكن املوارد، ال السرتداد ضروري هو اخلطي،و
 بالعاملي احمللي القطاعات و ربط بني تعاونية شراكات تشكيل العمل، قواعد و القدمية احملركة األنظمة تغيري  دون من عمراين حتول هناك يكون أن ميكن
 سياسيةوكذلك فعالية مشاركة و اجتماعية عدالة دون من 21 القرن يف مستدامة مدينة هناك تكون أن ميكن مستقلة. ال اتصال شبكات خالل من

جع ديب )ريدة (، مهنا )سليمان( : " التخطيط من أجل  التنمية املستدامة "، جملة  جامعة دمش   للعلوم  اهلندسية را . البيئة إحياء إعادة و اقتصادية
 .520-487، ص ص 2009، العدد  األول،سوريا ،25، اجمللد

2 Roncayolo)Marcel( : "Recherches l’écologie urbaine  et  l’urbanisme", éditions  la découverte, 
 Paris, 2002,p 29. 

 .459،ص442أنظر، بوبيش )فريد ( ،مرجع  ساب  ، ص 3



املتحدة   ألن مشاكل املدن يف ازدياد مستمر تكلل التعاون اللنائي بني البنك الدويل وبرنامج األمم        
،اليت قامت بدراسة حضرية  أدرجت من 4بإنشاء منظمة  حتالف  املدن  1999للمستوطنات  البشرية  سنة

خالهلا  البيئة يف برنامج إسرتاتيجية  تنمية املدن . إعتمادا على اجلودة  البيئية اليت تشمل دراسة  نسبة زيادة تلوث 
ت و حتديد نقاط التلوث مبختلف مصادره مع حتديد أسباب فقدان  اهلواء و حتسني نوعية املياه ومعاجلة النفايا

 اإلخضرار يف املدينة .

أما  اجلزائر فقد تبنت مبدأ التنمية املستدامة بعد مصادقتها على إتفاقية قمة األرض يف ريودجيانريو عام        
ديدة من أجل إفريقيا )نيباد( .فضال عن كوهنا عضوا مؤسسا للشراكة اجل 21وتبنيها جلدول أعمال القرن  1992

، ومدن )نيباد( املستدامة. اليت اعتمدت على التخطيط العمراين احمللي واإلقليمي بناء على إعتبارات بيئة،مما 
انعكس على تسيري هذه املدن وأبرز ملال عن جتربة اجلزائر يف التسيري املستدام للمدن هو إعادة تنظيم احلياة 

ائر  يف إطار  نظام "حمافظة اجلزائر الكربى"،بوضع  قواعد  للحفاظ على احلياة اجلماعية احلضرية يف مدينة  اجلز 
من حيث النظافة والوقاية الصحية والتعمري بإصدار التنظيم العمراين والصحي ملدينة اجلزائر املصادق عليه بالقرار 

.عاجل هذا التنظيم   1ئر  الكربىاملوقع عليه من قبل الوزير احملافظ للجزا 07/01/1998املؤرخ يف  1رقم 
حمورا ذات صلة  مباشرة  باحملافظة  على النظافة والتناس  يف الوسط العمراين ومحاية  21العمراين والصحي 

الصحة العامة منها:نظافة املباين،نظافة العمارات، األراضي احلضرية املهملة واألراضي غري املبنية، صنادي  القمامة 
 األشغال على مستوى الطري  العمومي،النظافة والصحة العمومية.املنزلية ومجعها، 

يبدو أن التنمية املستدامة للمدينة،تتعل  بتحسني ظروف املعيشة لدى سكاهنا وضمان رافهيتهم وراحتهم        
يال وتدعيم اخلدمات العمومية،واحلفاظ على املوارد البيئية واستعماهلا استعماال رشيدا دون رهن حاجيات األج

القادمة .         بعد  التعرض إىل مفهوم  املدينة ومفهوم التنمية العمرانية املستدامة سنتعرض إىل األطراف  
 الفاعلة يف هذه  السياسة.

 الفرع  الثاوي: الفاعلون لتنفيذ  ومتابعة سياسة المدينة .

اجمللس الوطين  )ثالثا(،املرصد الوطين للمدينة(، )ثاوياو اجلماعات احمللية )أوال(تسند مهام تسيري املدن للدولة     
مع إشراك املواطنني واستشارهتم فيما يتعل  بشؤون مدينتهم وفقا ملا حدده )خامسا(القطاع اخلاص  )رابعا(للمدينة 

 )سادسا(.املشرع يف القانون التوجيهي للمدينة 

 

                                                 
ة"،جملة املفكر أنظر،طواهرية )أحالم(:"وصول ختطيط املدن إىل املنظمات الدولية دراسة حتليلية لرؤية برنامج اسرتاتيجية تنمية املدن يف ختطيط املدين 4

 .473-439،ص ص  2015،مارس 12رة ، العدد،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد خيضر بسك
 .47،ص 2012، 1مجان )حممد(:"سياسة هتيئة اإلقليم يف اجلزائر:واقع وتقييم "، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 1



 . أوال: الدولة

حتدد  األهداف واألدوات بالتشاور مع اجلماعات اإلقليمية،تضع  تبادر الدولة بسياسة  املدينة وتديرها كما       
املخططات وتوفر التمويل هلا على حسب خصوصية كل مدينة عن طري  تسطري  األولويات لتحقي  التنمية 
املستدامة وحتديد املواصفات واملؤشرات احلضرية وكذا عناصر التأطري والتقييم والتصحيح  للربامج عن طري  إجياد  
احللول إلعادة  تأهيل  املدينة وإعادة  تصنيف اجملموعات العقارية وإعادة هيكلة املناط  احلضرية احلساسة 

  .2واإلضطالع مبهمة  اإلعالم والسهر على تناس  األدوات املتعلقة بسياسة  املدينة  وضمان مراقبة وتقييم أدائها 

 3ئات اإلدارة املركزية املكلفة باملدينة،حيث نصت املادة يتجسد ذلك من خالل املهام املنوطة  ببعض هي        
 املعنية القطاعات مع باإلتصال اليت تساهم  املدينة ترقية على تكوين مديرية1 10/259من   املرسوم  التنفيذي  

   يف حتضري 

 املعيشي  اإلطار  عيةحتسني نو  إىل  والتنظيمية الرامية  التشريعية  بالنصوص  املدينة، تبادر سياسة تنمية شروط
  برتقية  ،تبادر املدينة  تسيري يف وآليات التحكم  عصرية  شروط  ووضع  حتديد يف  ،تشارك للمواطن وتنفذها

  هتيئة وخمططات  لتهيئة اإلقليم  املخطط الوطين أساس على بني املدن.كما تساهم ما  والتعاون  الشراكة
  برتقية وتوجيهها .تقوم املدن  تطور بالتحكم يف  تسمح  اليت لظروفا  حتضري  يف الربجمة اإلقليمية فضاءات
لفضاءات الربجمة.تضم مديريتني فرعيتني مها:  االقتصاديات اإلحتياجات  متكيفة مع عمرانية  منظومات  تكوين

 املديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة واملديرية الفرعية للمنظومات احلضرية .

  حتسني نوعية إىل  والتنظيمية الرامية التشريعية  النصوص   للمدينة  النوعية  للتنمية  الفرعية  ملديريةتقرتح ا      
 احلضرية باملشاريع  املرتبطة الدراسات   كل املعنية اهلياكل  مع باإلتصال تعد للمواطن و املعيشي  اإلطار
 والرتفيه،مع القضاء الراحة  وفضاءات املساحات اخلضراء وتنمية  املبين  اإلطار الكربى، وتعمل على ترقية العصرية

  التباين  من وحوهلا والتقليص املدينة  داخل  النقل  خمططات  والتحكم يف  الصحي أوغري اهلش السكن  على 
 . الرتابط االجتماعي  وترقية  األحياء بني

 املدن   ترقية على  ،تسهر احلضرية  ملنظوماتا  حول  بالدراسات احلضرية  للمنظومات  الفرعية  املديرية تبادر 
  هتيئة  أدوات اإلقليم املقررة  مبوجب   هتيئة التكفل مبواصفات  على ، و مواقع مالئمةهلا  وحتديد  اجلديدة
 . اإلقليم

                                                 
 .06/06من قانون  14و  13أنظر، املادتني  2
الصادرة    64اإلدارة املركزية لوزارة  التهيئة العمرانية  والبيئة ،ج ر العدد  املتضمن تنظيم 21/10/2010املؤرخ يف   10/259املرسوم  التنفيذي  1

الصادرة    71،ج ر العدد  25/12/2012املؤرخ يف   12/433املعدل و املتمم  مبوجب  املرسوم  التنفيذي   28/10/2010بتاريخ  
 . 26/12/2012بتاريخ



 يبدو أن الدولة هي الفاعل العمومي األول الذي يتمتع بالسلطة والقدرة على وضع سياسة للمدينة.لكن من      
أجل  التحكم يف املشاكل البيئية لكل مدينة البد من مراعاة خصوصية كل مدينة على حدى،ثقافتها،نظامها 

 Penser .لذا يتوجب العمل وفقا للمبدأ القائل بالتفكري مشولياو العمل حمليا"2االقتصادي،موقعها ومناخها
globalement  et  agir localement"   لعمل اجلماعات احمللية.،هنا  يربز  الدور  احملوري 

 ثاويا: الجماعات المحلية.

تتوىل الوالية والبلدية بإعتبارمها اهليئات اململلة لإلدارة احمللية والالمركزية اإلقليمية،وضع حيز التنفيذ الربامج      
ظائفها  والعمل  والنشاطات احملددة يف إطار سياسة املدينة والتكفل  بتسيريها واحملافظة على أمالكها املبنية  وو 

 يف  إطار  الصالحيات املخولة هلا . 1 على ترقية  نوعية ظروف  املعيشة لسكاهنا

 ثالثا: المرصد  الوطني  للمدينة.

منه ، الذي يعترب هيئة  26مبوجب نص املادة  أحدث القانون التوجيهي للمدينة املرصد الوطين للمدينة      
ويل املرصد الوطين للمدينة العديد من املهام كمتابعة تطبي  سياسة  املدينة،و ملحقة بالوزارة املكلفة باملدينة.يت

إعداد  الدراسات حول تطور  املدن يف إطار  السياسة الوطنية  لتهيئة اإلقليم ،إعداد  مدونة املدن  وضبطها 
كومة ،متابعة  كل  إجراء تقرره وحتيينها، إقرتاح كل التدابري  اليت من شأهنا ترقية السياسة الوطنية  للمدينة على احل

احلكومة يف إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة ، إقرتاح إطار  نشاط يسمح برتقية مشاركة واستشارة  املواطن وأخريا 
.لقد  صدر التنظيم  املتعل  به من خالل  املرسوم التنفيذي  2املسامهة  يف  ترقية التعاون  الدويل يف جمال  املدينة

07/05 3 . 

 07/05من  املرسوم  التنفيذي  05،تنص املادة  06/06زيادة  على املهام  املنصوص  عليها يف قانون        
  الدولة  شأهنا مساعدة من  للتسيري  أمناط  جديدة  على أن املرصد الوطين  للمدينة يساهم يف تطوير

التنمية املستدامة،إعداد   يف املدينة دور اإلطار املعيشي للمواطن وتلمني حتسني  على  اإلقليمية واجلماعات
  واملعلومات املتعلقة باملدينة، إقرتاح كل واإلحصائيات واملؤشرات الدراسات والتقديرات كل يعد  من أوتكليف

  بتوجهات تطور املدينة ،توجيه التكفل إىل  يرمي  تدبري وكل للمدينة،  الوطنية ترقية السياسة  شأنه من تدبري
                                                 

2 Nesrouche(Hinda Bacha) :"Approche écologique  .une ville saine  pour un développement 
durable-cas  de la  ville   de Constantine-", Magistere en urbanisme ,faculté des sciences  de la  
terre, de Géographie et de l’Aménagement  du territoire, université  Mentouri  Constantine 

,2007,p3. 
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، الصادرة  بتاريخ 3يتضمن تشكيلة املرصد الوطين للمدينة وتنظيمه وسريه،ج ر العدد  08/01/2007املؤرخ يف07/05املرسوم التنفيذي 3

10/01/2007. 



  للمدينة ،وظيفية احلضرية  اهليكلة التطور، وترقيتها،رصد املدينة ضمان وظائف  قصد التدخالت،  كل وتنسي 
  أوالربامج كل التدابري وإقرتاح ذلك  توجهات  وحتليل  احلضري  واستعمال العقار  الفضاءات العمومية استعمال
  .  معيشة املواطن  داخل  املدينة   ظروف حتسني   إىل املوجهة

 . عا: المجلس الوطني للمدينةراب

يعترب اجمللس الوطين للمدينة إطارا للتشاور والتنسي  بالنسبة للسياسة الوطنية للمدينة،كما ميلل سلطة القرار       
 .4يف هذا امليدان 

 خامسا:القطاع  الخاص.

  حتقي   األهداف املندرجة  ميلل  القطاع  اخلاص  املستلمرين واملتعاملني  االقتصاديني  الذين يسامهون يف      
 ضمن إطار  سياسة املدينة خاصة  يف ميدان  الرتقية العقارية و تنمية االقتصاد  احلضري  وتنافسية  املدن.

 سادسا: المواطنون.

يساهم  املواطن يف حتقي  سياسة  املدينة والعمل  على  إجناحها  من  خالل التسيري اجلواري لألحياء يف          
احلركة  اجلمعوية واألعمال التطوعية وتسهر الدولة على توفري اآلليات والشروط  الكفيلة  باإلشراك  الفعلي   إطار

له  يف الربامج   واألنشطة املتعلقة بسياسة املدينة .إال أن الواقع يلبت  تغييب  هذا الطرف  كعنصر فعال يف 
ة على إنعدام روح  املواطنة لديه ونقص وعيه بأمهية  البيئة  صياغة  سياسة خاصة باملدينة  اليت  حيي  فيها ، زياد

 احلضرية  السليمة. 

يتضح أن سياسة  املدينة  مسؤولية اجلميع  وليس مسؤولية الدولة  لوحدها وحىت  تكون  فعالة  البد  من       
 االشراك  الفعال  لكل هذه  األطراف وحسن التنسي  بينها.

 بيئة في سياسة المدينة وتنميتها المستدامة.المطلب الثاوي: مراوة ال

محاية   على قادر غري أنه البيئي،كما التدهور من املدينة محاية على  قادر لوحده غري العمران قانون إن         
التعمري،السيما مع قصور اخلدمات واملراف  والبحث الدائم من معظم السكان عن احلد األدىن من  خطر من البيئة
كل  بني التعايش يكفي ال بالتايل 1الكرمية يف جو حمموم من  التزايد  السكاين وتدهور مريع للبيئة احلضريةاحلياة 

،هلذا اجته   2حضرية حقيقية بيئية سياسة وف  قوية بعالقة بينهما اجلمع من البد من قانون التعمري وقانون البيئة ،بل

                                                 
 .06/06من قانون   20أنظر ،املادة   4
،ص 1997ئرية سياسات وممارسات التهيئة"،جملة حوليات البحث إفريقيا والعامل العريب،مطبعة البعث،قسنطينة،لعروق)حممد اهلادي(:"املدينةاجلزا 1

 .18-05ص
2 Prieur (Michel) :"Urbanisme et environnement",op cit ,p 82. 



الالت  بيئية  كبرية بفعل التصنيع والتوسع  العمراين حنو صياغة املشرع  اجلزائري بعدما  ماعرفته املدينة من اخت
سياسة للمدينة ،تأخذ  بعني  االعتبار احملافظة  على البيئة كمبدأ من أهم مبادئها من خالل ماجاء به القانون 

 ،هبدف حتقي   تنمية  عمرانية  مستدامة.3 02/08وكذا قانون  06/06التوجيهي للمدينة 

و بالتكفل مبقومات )الفرع األول(نة البيئة يف سياسة املدينة من خالل أهداف هذه السياسة تظهر مكا     
وكذا من خالل برنامج  العمل اإلقليمي ) الفرع الثاوي (حتسني  البيئة  احلضرية لإلنتقال حنو مدينة مستدامة 

  )الفرع الثالث(.لتحديث  وترقية املدينة 

 األهداف العامة لسياسة المدينة.الفرع األول: البعد البيئي ضمن 

قيمها اإلنسانية املربجمة من قبل  بالنظر إىل كون البيئة العمرانية يف املدينة اجلزائرية متدنية ومفرغة من          
باملركبة البيئية بعني اإلعتبار يف التهيئة  .فإن األخذ 1إلشباع  حاجات املستعمل النفسية واالجتماعية واملعمارية

ية،يسمح بنمو حضري متوازن مع احمليط يف إطار خطة تنمية مستدمية للمدينة.كما أن  الوصول إىل بيئة احلضر 
.بل يأيت يف 2حضرية  ذات نوعية ال يكون بأي حال من األحوال نتاجا لعمليات قطاعية منفصلة زمنيا ومكانيا

 إطار سياسة عامة تضعها  الدولة.

حتديدا  لألحكام اخلاصة الرامية إىل تعريف  06/06انون التوجيهي للمدينة يف هذا السياق سن املشرع  الق      
. يتجسد ذلك من خالل مجلة األهداف الرامية إىل 3عناصر  سياسة املدينة يف إطار هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة

اسك االجتماعي،والقضاء توجيه  وتنسي  كل التداخالت السيما املتعلقة بتقليص الفوارق بني األحياء وترقية التم
على السكنات اهلشة وغري الصحية والتحكم يف خمططات النقل والتنقل وحركة املرور داخل حماور املدينة 
وحوهلا،تدعيم الطرق والشبكات املختلفة،ضمان توفري اخلدمة العمومية وتعميمها خاصة تلك املتعلقة بالصحة 

،محاية البيئة،الوقاية من األخطار الكربى ومحاية  ضة ،الرتفيه،الرتبية ،التكوين ،السياحة ،اللقافة، الريا
السكان،ومكافحة اآلفات االجتماعية واإلقصاء واإلحنراف والفقروالبطالة وترقية الشراكة والتعاون بني املدن 

 .  4وإندماج املدن الكربى يف الشبكات  اجلهوية  والدولية

                                                 
 .14/05/2002، الصادرة  بتاريخ 34يتعل  بشروط إنشاء املدن اجلديدة وهتيئتها،ج ر العدد   08/05/2002املؤرخ يف  02/08قانون 3
جتماعية أنظر،زرييب )نذير(،ديب)بلقاسم( بن الشيخ احلسني )فاضل(:"البيئة العمرانية بني التخطيط والواقع .األبعاد التخطيطية  والتحديات  اال 1

 .46-31،ص ص  2000، 13"،جملة  العلوم  االنسانية ،جامعة  اإلخوة منتوري قسنطينة ، العدد
ينة )يوسف(:"نوعية البيئةالسكنية احلضرية للمدينة العربية بني النظرية والتطبي  دراسة حالة مدينة املسيلة "مقال حممل من املوقع  خلضرمح 2

 .23/01/2015بتاريخ   www.ao-academy.orgالتايل:
 .   06/06املادة  األوىل من قانون  3
 .06/06من القانون  6املادة  4



نمية املستدامة بصفتها إطارا  متكامال متعدد  األبعاد والقطاعات هتدف سياسة املدينة إىل حتقي   الت        
واألطراف ،يتم  جتسيدها من خالل عدة جماالت:جمال التنمية املستدامة واالقتصاد احلضري، اجملال احلضري 

أهدافا واللقايف ،اجملال  االجتماعي وجمال  التسيري واجملال املؤسسايت حبيث حيتوي كل جمال من هذه  اجملاالت 
 . 5حمددة  مندجمة ضمن خطة شاملة  يتم  وضعها حيز التنفيذ

على  الرغم من أن العنصر البيئي أصبح من أولويات الدول الكربى  اليت حترص أشد احلرص على مراعاته         
ع مل عند رسم  سياستها العمومية احلضرية،اتضح من خالل االستقراء الشامل ألهداف سياسة املدينة أن املشر 

يويل  اإلهتمام   البالغ  للعنصر البيئي ،أهم  عنصر يف مكونات التنمية  العمرانية  املستدامة ،إال من خالل ما  
تطرق إليه يف  إطار جمال التنمية املستدامة واالقتصاد احلضري الذي يهدف إىل احملافظة على البيئة  الطبيعية 

ين لللروات الطبيعية ومن خالل اجملال احلضري واللقايف الرامي إىل واللقافية، واحلرص  على  االستغالل  العقال
التحكم  يف توسع املدينة باحملافظة على األراضي الفالحية واملناط  الساحلية واملناط  احملمية عن طري  ضمان 

فظة  على  تصحيح  اإلختالالت احلضرية ،إعادة هيكلة وتأهيل  النسيج العمراين ،حتديله لتفعيل وظيفته،احملا
الرتاث اللقايف والتارخيي  واملعماري للمدينة  وتلمينه واحملافظة على املساحات العمومية واملساحات  اخلضراء  

،مما يوضح تفوق املنط   العمراين على املنط   البيئي يف رسم   1وترقيتها ودعم  وتطوير التجهيزات احلضرية
 السياسة العامة للمدينة اجلزائرية.

فت املدن اجلزائرية يف هناية اللمانينات تدهورا عميقا ومتقدما يف إطارها احلضري ومظهرها العمراين،و تدين  عر      
جودة احلياة هبا بسبب  اإلمهال والالمباالة اليت طالت  الفضاءات  العمومية وكلرة  التعديات على البيئة  احلضرية  

حىت  تستعيد  املدن اجلزائرية  إتزاهنا  البيئي واجلمايل مت إعتماد   2ئياإلهدار املفرط ملقومات  اجملال  احلضري  والبي
(،لذا نتناول املقومات اليت تساعد على حتقي  هذه amélioration  urbaineسياسة  التحسني احلضري) 

 السياسة يف الفرع املوايل.

                                                 
 .  06/06  من القانون7املادة  5
 .06/06من القانون  9و 8املادتان  1
:" التحسني احلضري : آلية لإلرتقاء  جبودة  احلياة يف  املدينة  اجلزائرية"،جملة التهيئة العمرانية، صادرة عن خمرب  التهيئة لعروق  )حممد  اهلادي( 2

 .62- 37، ص ص  2008، 9العمرانية ،كلية علوم األرض ،جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة ، العدد



 الفرع الثاوي: مقومات البيئة  الحضرية لإلوتقال وحو مدينة مستدامة.

يقصد بالبيئة احلضرية إحدى وجوه البيئة املشيدة)املعدلة(ومسيت بالبيئة احلضرية متييزا هلا عن البيئة الريفية      
وتعين دراسة العالقات املوجودة داخل املدينة بني مركباهتا،سواء أكانت طبيعيةأوغري طبيعية حيوية أوغري حيوية 

 .3وتأثريهاعلى اإلنسان

يف  بيئة حضرية مضطربة وخالية من النظام واإلنسجام والتواف  متتلئ نفسه بالكآبة . عندما حيي اإلنسان      
أن تدهور البيئة  احلضرية هو املسؤول  1993فقد جاء يف تقرير صدر  عن منظمة الصحة العاملية يف جنيف سنة 

املسكن الصحي   األكرب عن إزدياد حاالت  العنف واإلرهاب واإلدمان واإلكتئاب .كما جاء فيه أن غياب
. ذلك ألن البيئة 4والبيئة  العمرانية املناسبة  واآلمنة  واملبهجة ،يؤدي إىل إنتشار األمراض النفسية واالجتماعية
 .5الطبيعية تؤثر يف  السلوك اإلنساين  بالدرجة اليت  تؤثر يف النظام االجتماعي واللقايف  للمجتمع 

فرضها النمو  احلضري  املتسارع من ناحية  واحلركة العمرانية والكلافة متلل مشكلة البيئة احلضرية اليت       
السكانية من ناحية ثانية إحدى  املشكالت  الرئيسية للديناميكية احلضرية. وقد أشار عامل االجتماع احلضري 

مها إىل أن اللورة  الصناعية والتقدم التكنولوجي قد أديا بدور   (L.Mumfordاألمريكي لويس ممفــــورد) 
.يشكل  احلفاظ على البيئة باألوساط  احلضرية واحدة 1إحنطاط البيئة  احلضرية نتيجة  للتلوث وعدم التخطيط 

من أهم  القضايا اليت تسعى املدن الكربى  إىل بلوغها،حيث مل تتمكن  معظم البلديات من محاية  البيئة الطبيعية 
اإلهتمام بتزيني املدينة ،فضال على سلوك اإلنسان والالمباالة بعدم قواعد والعمرانية ،نظرا لنقص املتابعة واملراقبة  و 

 .2النظافة ورمي الفضالت يف كل مكان واالنعكاسات السلبية  لذلك على املشهد  العام  وعلى بيئة املدينة

عامل، يف هذا  لقد أصبح  احلفاظ على  جودة  البيئة  احلضرية  من أولويات  السياسات احلضرية  لدول ال       
جبنيف ،بضرورة أن  تشكل   2006السياق  أوصى املنتدى  العاملي للمدن ونوعية  احلياة املنعقد يف صيف العام 

قضية جودة احلياة يف املدن احملرك  األساسي لكل السياسات احلضرية ،خاصة يف امليادين اإلجتماعية والبيئية  

                                                 
ية علوم بن الشيخ احلسني)حممد فاضل(:"البيئة احلضرية يف مدن الواحات وتأثري الزحف العمراين .حالة مدينة بسكرة"،دكتوراه دولة يف العمران،كل 3

 .34وص33، ص 2001األرض، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة،
قاسم(:"إدراك  البيئة  احلضرية وأثرها  على السلوك  اإلنساين" ،جملة  العلوم  اإلنسانية زرييب )نذير(، بن الشيخ  احلسني  )حممد فاضل (،ديب)بل 4

 .54-45، ص ص 2000،ديسمرب    14،قسنطينة، العدد 
 .12لعروق  )حممد  اهلادي( : "املدينةاجلزائرية  سياسات وممارسات التهيئة "،مرجع  ساب  ، ص 5
ة والتنمية املستدامة"، جملة التهيئة العمرانية صادرة عن خمرب التهيئة العمرانية ،كلية علوم األرض ،جامعة بن ميسي)أحسن(:" الديناميكية احلضري 1

 .60- 49،ص 2004، 01قسنــــــــــــــطينة، العدد 
 .173،ص  2015ائر ،بودقة )فوزي(: " التخطيط  العمراين   ملدينة  اجلزائر.حتديات وبدائل"،ديوان    املطبوعات  اجلامعية ،  اجلز   2



احلضرية واحلراك االجتماعي من أجل  حتقي   حياة عادلة ومرضية    واالقتصادية و أن  تتصدر أولويات التهيئة
 . 3وآمنة  للجميع

هلذا  ازدادت  احملافظة عليها من قبل املشرع اجلزائري وأصبحت متلل الرهان األساسي لسياسة  املدينة ،من       
عية والتنافسية واجلاذبية وتكون قادرة خالل توفري  الشروط املالئمة  للتحول حنو إقامة  مدينة مستدامة متتاز بالنو 

على  احملافظة على حقيقتها  وهويتها  احلضرية من خالل حتقي   التوازن الضروري بني متطلبات النمو احلضري 
 ومقتضيات محاية البيئة.

فمن أجل  تصميم بيئة حضرية وحميط عمراين مستدام  البد من وضع  شروط تضمن  استدامة البيئة       
 )أوال( معيارا حلساب مدى تقدم البلدانرية أمهها الرتكيز على البعد األخضر يف املدينة  الذي أصبح احلض

 )ثاويا( .والتكفل  مبشكلة  النفايات احلضرية 

  أوال: توفير المساحات  الخضراء في  األوساط  العمراوية.

اإلنشغال الفراعنة، الصينيون واليابانيون وكذا إن اإلهتمام باملناط  اخلضراء وجد منذ القدم فقد اهتم هبذا       
. أما يف العصر احلديث ،فقد برزت فكرة اإلهتمام حبماية  املناط  اخلضراء لدى املشرع الفرنسي ألول مرة 4العرب

،لتصبح بعد ذلك  عنصرا أساسيا من عناصر 15/06/1943من قانون التعمري الصادر بتاريخ  17بالفصل 
العمرانية ،نظرا  ملسامهتها يف  حتسني اجلانب  اجلمايل.كما فرضت  هذه  املساحات اخلضراء  التخطيط والتهيئة  

 .5كشرط ملنح رخص البناء

أما يف اجلزائر وجتسيدا لسياسة املدينة املستدامة اليت تعمل على  إدماج البعد  األخضر  كآلية  لتأهيل        
املتعل  بتسيري  07/06ساحات اخلضراء قانونيا مبوجب القانوناملنظر العام  العمراين للمدينة ،مت تأطري امل

املساحات اخلضراء ومحايتها  وتلمينها وكذا  املراسيم  التطبيقية  له.اليت جاءت يف  إطار التنمية املستدامة هبدف  
وتوسيعها حتسني اإلطار املعيشي احلضري، صيانة وحتسني نوعية املساحات اخلضراء احلضرية املوجودة،ترقيتها 

                                                 
3 Forum   mondial   sur   les villes  et  la  qualité  de vie   : "Enjeux globaux, solutions   locales" , 

Genève , Suisse, 18/20 Mai 2006 
األرض  وأنزل لكم من  أمن خل  السموات ومن سورة النمل:﴿  60أشار القرآن الكرمي إىل اجلوانب اجلمالية للحدائ  يف قوله تعاىل يف اآلية الكرمية  4

و العلوم   السماء  ماء  فأنبتنا  به حدائ  ذات هبجة... ﴾. راجع أيضا :اجلالصي )مساح( :"محاية  املناط  اخلضراء"، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق
كرة ماجستري، كلية احلقوق  و العلوم .املرعين ) بسمة( : "املنتزهات احلضرية "، مذ  42- 33، ص ص  2006/2007السياسية، تونس، 
 .105،ص 2003السياسية،تونس 

5 Jacquot( Henri ) : " Droit  de l’urbanisme" , 3  ème  édition  Dalloz , 2000, p 199. 



بالنسبة للمساحات املبنية مع إلزامية  إدراجها يف  كل مشروع  بناء ، تتكفل به الدراسات احلضرية  واملعمارية 
 .1العمومية واخلاصة

لقد مت التأكيد قبل ذلك على  إجراءات  تنمية  املساحات اخلضراء  يف  املراكز  العمرانية  الكبرية يف         
تصنيف املساحات اخلضراء  (1).لذا سأتناول مفهوم املساحات اخلضراء  وأمهيتها  03/102قانون البيئة 

 (.4)املساحات  اخلضراء  يف  التشريعات  العمرانية  (3)تدابري محايتها (2)وتسيريها 

 .مفهوم  المساحات الخضراء وأهميتها :1

حتقي  حياة  كرمية وسليمة ملواطنيها أضحت محاية احمليط من أولويات الدولة  الرشيدة  اليت هتدف إىل      
وتضمن هلم  احل  يف التمتع ببيئة حضرية  راقية .لكن حتقي  ذلك غري ممكن من دون احلفاظ على الغطاء 

والرتفيه يف  املناط  اخلضراء رئة املدينة واجملال الوحيد لتوفري التسلية األخضر ومحايته وتلمينه  داخل املدينة.إذ تعد
من العناصر العمرانية اليت جيب مراعاهتا أثناء وضع خمططات للمدن.لذا  ين وهي عنصر أساسياحمليط العمرا

  )ب(.واألمهية اليت تكتسيها هذه  املساحات داخل  املدينة  )أ(سأتناول تعريف املساحات اخلضراء 

 :تعريف المساحات الخضراء . أ

داخل احمليط العمراين املوجهة خلدمة املواطن  تعرف املساحات اخلضراء على أهنا تلك املساحات املزروعة     
يف إطار احلياة احلضرية واجلماعية.وهي مبلابة العنصر اجلمايل للمجال احلضري أوهي مساحات متغرية مغروسة 

 .3أومشجرة هلا دور بيولوجي

ين يسيطر كما ميكن تعريفها على أهنا فضاء أوحيز داخل  جتمع سكين  أومنطقة حضرية  أوإقليم جغرايف، أ  
الغطاء النبايت أو الطبيعي بصفة عامة أو يف حالته األولية  )غابات ،منتزه، مساحات مزروعة ، مساحات 

 .  4فالحية( 

بأهنا  املناط   أوجزء من املناط  احلضرية غري املبنية  07/06من قانون  4أما املشرع  فعرفها مبوجب املادة       
 90/25ت واملوجودة داخل مناط  حضرية أومناط   يراد بناؤها يف مفهوم  القانون واملغطاة كليا  أوجزئيا بالنباتا

                                                 
 . 07/06قانون 02املادة   1
 .03/10من  قانون  80املادة  2
 . 11و ص 9،ص  6، ص   2009/2010ستري  ،جامعة تونس، املقراين  )احلبيب(:" املدينة  املنتزه" ، مذكرة  ماج 3
غريب )علي( غريب)علي(:" املساحات اخلضراء وأمهيتها يف احملافظة على اإلنسان والبيئة"، فعاليات امللتقى الوطين حول البيئة واجملتمع،حتت إشراف  4

. بكوش)عمارة(: "املساحات اخلضراء  244، ص 2011وري قسنطينة ،ودليو)فضيل( ،خمرب علم اجتماع واإلتصال للبحث والرتمجة،جامعة اإلخوة منت
، ص ص 2010، 2د احلضرية  العمومية : بني  املمارسة والتصميم"،جملة إنسانيات ،اجمللة اجلزائرية يف األنرتوبوجليا والعلوم  االجتماعية ،وهران، العد

133-143. 



املتعل  بالتوجيه  العقاري .فاملشرع مل يفرق بني ماهو ملك للدولة وماهو ملك للخواص خبصوص  املساحات  
 اخلضراء. 

   ب أهميتها:

دة  نواحي ،فمن  الناحية االجتماعية تكتسي املناط  اخلضراء أمهية  بالغة يف الوسط احلضري  من  ع     
واللقافية توفر  املساحات  اخلضراء إطارا يلمن ويشجع النشاطات االجتماعية والرتفيهية واللقافية،وحيفز العالقات 

 اجلوارية واحلميمية بني السكان ويقوي من شعورهم باإلنتماء واأللفة ملناط   إقامتهم .

، فاحلدائ  اخلضراء مكان للراحة واالسرتخاء 1هم املدين وثقافتهم البيئية زيادة على ترقية أذواقهم وحس     
فحمايتها وتلمينها واجب يفرض نفسه على السلطات العمومية، نظرا لعالقة جودة احلياة ونوعيتها مبدى توفري 

 مساحات خضراء يف  األوساط  احلضرية .

احات اخلضراء دورا مجاليا يف املدينة،من خالل هندستها وتنوع أما من الناحية اجلمالية واملعمارية فتؤدي  املس     
نباتاها وأشكال هتيئتها اليت تضفي ملسات فنية على احمليط احلضري وختل  توازنا وإنسجاما بني خمتلف صور 

 . األرض  وتوفر إطار حياة وظيفي مريحاستخدام 

دعما للمجال احلضري باملساحات اخلضراء مهما   حيث ألزم املشرع باحرتام رخص البناء للناحية اجلمالية     
كانت  طبيعة البناء  لتحسني املظهر العام  واإلطار احلضري  واملبين .ناهيك عن وظائفها  اجلمالية  املكونة 
للمنظر التخطيطي يف احلدائ  والساحات، مما يعكس التصميم والتنسي  للموقع .كما أن هلا دورا بارزا يف حجب 

املرغوب فيها للمباين الكبرية العالية. إذ تبدو كأسوار نباتية للحماية ضد األتربة والضوضاء باألماكن  املناظر غري
 . 2املزدمحة يف املدن أوكحزام أخضر حوهلا حلمايتها من العواصف الرملية 

ت والتزويد يف حني تعمل املناط  اخلضراء من الناحية البيئية على تلطيف املناخ وتنقية اهلواء من الغازا  
وتعزيز التنوع  احليوي وتوفري الظل والتخفيف من الضوضاء والتقليل من الرياح .كما أهنا حتمي الرتبة   باألكسجني 

املعرضة لإلنزالق واإلجنراف ، هلذا توجب تزويد  املناط   السكنية  بالقدر الكايف  من  احلدائ  واملساحات  
  اخلضراء .

تلمني مردودية القطاع  السياحي بإعداد خارطة للمسالك السياحية ،تشمل املواقع سعيا من الدول إىل        
األثرية واملتاحف واملتنزهات واحملميات،مت إعداد برامج  املنتزهات احلضرية  للمحافظة على الغابات املتامخة للمدن 

                                                 
 .15وص  14لعروق )حممد اهلادي( ،مرجع ساب  ،ص  1
: "إدراج  البعد البيئي األخضر لتأهيل العمران يف التشريع  العقاري اجلزائري"، جملة البحوث العلمية يف  )الطيب(ومساحة )الشيخ( ،ولد عمر ب 2

،  5لعدد  التشريعات البيئية،الصادرة عن خمرب البحث يف تشريعات محاية النظام البيئي، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة إبن خلدون تيارت، ا
 . 217 -204،ص ص  2015مارس



.كما خول 1ترفيهية وسياحية وبيئيةواحملافظة  على املساحات املشجرة داخل املناط  العمرانية واستغالهلا ألنشطة 
القانون  للمجاالت السياحية اللقافية االستفادة من خدمات احلدائ  والسياحة الرتفيهية واالستجمامية من خالل 

   .2اإلقامة والتمتع يف حظائر  التسلية  والرتفيه واملواقع  اجلبلية

أدىن من املساحات اخلضراء اليت قدرت حسب بالنظر هلذه األمهية توجب على كل جتمع أن يضم حدا        
 25لكل ساكن،ويف املناط   احلضرية املكلفة التصنيع  يرتفع  احلد األدىن املطلوب إىل  2م 16املعطيات الدولية بـ

مرت مربع  لكل ساكن. لكن هذا احلد مل تصل إليه اجلزائر بعد، فقد تبني من خالل دراسة أجريت بوالية برج 
من  غطائها األخضر ذلك  ٪  60( نسبة 1993/2004سنوات) 10ملدينة فقدت يف مدة بوعريريج أن ا

.كما تشغل املساحات  3بسبب التوسع  العمراين الذي تشهده املدينة مللما هو احلال يف بقية واليات الوطن
ملدن الكربى ٪ فقط من جمموع مساحة مدينة  اجلزائر،هذه النسبة دون احلد  األدىن الالزم با6اخلضراء نسبة 

 . 4٪( من املساحة املبنية وفقا  للمعايري الدولية 25-15الذي يرتاوح ما بني )

 . تصنيف المساحات الخضراء وتسييرها: 2

أكد  املشرع  على ضرورة  تصنيف الغابات الصغرية واحلدائ  العمومية واملساحات الرتفيهية وكل مساحة ذات      
طار املعيشي يف إطار ماجاء به  قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة منفعة مجاعية تساهم يف حتسني اإل

املتضمن األمالك الوطنية،يدرج"احلدائ  املهيئة والبساتني العمومية" يف  90/30. يف حني أن القانون  5 03/10
 اجلماعات احمللية . ضمن قائمة األمالك الوطنية العمومية االصطناعية، الواجب محايتها من قبل 16املادة 

يعترب تصنيف املساحات اخلضراء  عقدا إداريا يصرح  مبوجبه أن 07/06أما يف إطار ما جاء به  قانون        
املساحة  اخلضراء املعنية  ،مهما تكن طبيعتها  القانونية أونظام  ملكيتها مساحة خضراء وتدرج  يف صنف من 

 .07/061ون من قان 4األصناف  اليت  حددهتا املادة 

                                                 
 .11، ص 2006/2007سامل )مسعود( : "النظام  القانوين لإلستلمار السياحي "،مذكرة ماجستري، كلية  احلقوق  ،جامعة اجلزائر،  1
 املتعل   بالتنمية املستدامة للسياحة . 03/01من قانون  3املادة  2
3 Lotfi (Mehdi ) et Di Pietro  ( Francesca):" la  structure  verte : Une  nouvelle stratégie de lutte  

contre  les risques urbains (éléments de  comparaison France –Algérie", Sous la  direction de 
Boukhemis 

 ( Kaddour) Caro,( Patrice), Hérin (Robert), Raoulx ( Benoit)  et Zeghiche (Anissa),  
programme Hubert Curien , "l’Algérie   et  d’ailleurs  lectures croisées sur la ville d’aujourd’hui 

et de demain, op cit,p262. 
 .174بودقة )فوزي(: " التخطيط العمراين  ملدينة  اجلزائر.حتديات وبدائل"،مرجع  ساب   ،ص  4
 . 03/10من قانون   65املادة  5
 صناف املساحات اخلضراء  كما  يلي:عدد  املشرع أ 1



من خالل  مرحلتني    07/06تتم  عملية تصنيف املساحات اخلضراء وفقا ملاجاء  يف القانون  اخلاص هبا        
 . 2أساسيتيني مها: مرحلة دراسة التصنيف و اجلرد و مرحلة التصنيف

صيتها  اإليكولوجية تشمل مرحلة الدراسة واجلرد  تصنيف  اخلاصية  الطبيعية للمساحة اخلضراء  وكذا  خا     
من القانون نفسه أمهية املساحة  8واملخطط العام لتهيئتها . تربز دراسة التصنيف  وفقا ملا نصت عليه  املادة 

اخلضراء املعنية بالنسبة لنوعية اإلطار املعيشي  احلضري، استعمال  املساحة اخلضراء يف حالة خطر كبري،تردد 
سائل  أمنها وصيانتها ،القيمة اخلاصة ملكونات  املساحات اخلضراء املعنية السيما الزوار عليها، مع إختاذ تدابري وو 

 تلك اليت توجب محايتها، تقييم خطر التدهور الطبيعي أواالصطناعي الذي تتعرض له  مكوناهتا .

ز  ما يأيت: كما تضم  هذه  الدراسة كذلك  جردا شامال جملموع نباتات املساحة اخلضراء  املعنية  اليت  ترب      
األنواع  النباتية  املوجودة داخل املساحة اخلضراء املعنية ،خريطة  املساحة اخلضراء  اليت تربز أنواع  النباتات 
املغروسة فيها وخريطة   املساحة اخلضراء اليت تربز املمرات وطرق التنقل  احملتملة وكذا شبكة  التزود مباء السقي 

 .3ات املاء  املوجودةوعند اإلقتضاء،األحواض أومسطح

أما يف املرحلة اللانية  فيتم التصريح  بتصنيف املساحات اخلضراء  مبوجب قرار من الوزير املكلف          
بالغابات   بالنسبة للغابات احلضرية والصفوف املشجرة والصفوف املوجودة يف مناط  غري معمرة بعد ،مبوجب 

الواقعة باملدينة مقر الوالية  واحلظائر احلضرية واجملاورة للمدينة باستلناء  قرار من الوايل بالنسبة للحدائ  العامة
احلظائر ذات البعد الوطين اليت يصرح بتصنيفها  مبوجب قرار مشرتك بني الوزراء  املكلفني بالداخلية  والبيئة 

بلدية والصفوف املوجودة يف والفالحة أومبوجب قرار من رئيس اجمللس الشعيب  البلدي بالنسبة للحدائ  العامة  ال

                                                                                                                                                         

فيه، وميكنها  أن احلظائر احلضرية اجملاورة للمدينة اليت تتكون  من  املساحات اخلضراء احملددة واملسيجة عند  االقتضاء اليت تشكل  فضاء للراحة والرت -
 لى مسطحات مائية  ومسالك  للتنزه ومسالك  للدراجات .حتتوي على جتهيزات  للراحة واللعب والتسلية والرياضة واإلطعام كما ميكن أن حتتوي  ع

حتتوي على جتمعات نباتية مزهرة وأشجار، يضم هذا الصنف أيضا احلدائ   اليت احلدائ  العامة: هي أماكن للراحة أو التوقف يف املناط  احلضرية-
 .الصغرية   املغروسة وكذا   الساحات و الساحات الصغرية العمومية   املشجرة

 احلدائ   املتخصصة: تضم  احلدائ  النباتية  واحلدائ   التزيينية .-
ية وحدائ  احلدائ   اجلماعية أو االقامية: أما احلدائ   اجلماعية  متلل جمموعة  حدائ   األحياء  وحدائ   املستشفيات  وحدائ  الوحدات  الصناع-

 راحة و اجلمال  وملحقة مبجموعة إقامية .الفنادق أما   احلدائ  االقامية  فهي احلدائ   املهيأة  لل
 احلدائ   اخلاصة:  حدائ  ملحقة  بسكن  فردي. -
 الغابات  احلضرية اليت حتتوي  على املشاجر وجمموعات من األشجار  وكذا  كل  منطقة حضرية مشجرة  مبا فيها األحزمة اخلضراء. -
املوجودة على طول الطرق و الطرق السريعة وباقي أنواع  الطرق األخرى  يف  أجزائها   الصفوف املشجرة اليت حتتوي على كل التشكيالت املشجرة  -

 الواقعة  يف  املناط   احلضرية  و اجملاورة للمدينة .
 .07/06من قانون  7املادة  2
 .07/06من القانون  9املادة  3



املناط  اليت مت تعمريها وكذا احلدائ   اجلماعية واإلقامية.أما بالنسبة للحدائ  املتخصصة فتصنف من السلطة اليت 
 . 1أنشأهتا أومن السلطة اليت أسند إليها تسيريها

تبني املنفعة العمومية    منع  املشرع إعادة تصنيف املساحات اخلضراء إذامل يكن ذلك  موضوع  دراسة        
للتخصيص  املراد  به  واستحالة  استعمال  عقار  آخرغري  املساحة اخلضراء  املعنية أوموضوع  موافقة  اللجنة  

 .2الوزارية املشرتكة ، ويف  كل  احلاالت  ال ميكن إعادة  تصنيف مساحة  خضراء  إال  مبوج  مرسوم

احات اخلضراء تكلف بدراسة ملفات تصنيف  املساحات اخلضراء وإبداء تؤسس جلنة وزارية مشرتكة للمس       
رأيها   يف  التصنيف املقرتح وإرسال مشاريع التصنيف التابعة لسلطتها إىل السلطات املعنية.حتدد  كيفيات تنظيم  

 ،يرأسها   الوزير املكلف بالبيئة. 3 2009هذه  اللجنة وعملها  عن طري  التنظيم الذي صدر سنة 
لقد أحدثت خمططات لتسيري املساحات اخلضراء فبمجرد تصنيف هذه املساحات وبعد إبداء رأي اللجنة        

املؤسسة. حيدث خمطط تسيري خاص هبا ملدة مخس سنوات وهو عبارة عن ملف تقين حيتوي على جمموعة من 
املساحة اخلضراء املعنية واحملافظة عليها  تدابري  التسيري والصيانة واالستعمال وكذا مجيع التعليمات اخلاصة حلماية

 قصد ضمان  استدامتها.

حيدد  هذا  املخطط الطبيعة  القانونية للمساحة اخلضراء ،وضعيتها  املادية و البيولوجية،تدابري و أعمال        
عند   الصيانة املطلوبة،برنامج التدخل على املديني  القصري واملتوسط،وضع  خريطة  للمساحة اخلضراء 

حيدد حمتواه  وكيفيات إعداده و املصادقة عليه وتنفيذه ،حسب األصناف  املنتمية إليها  املساحة . 4اإلقتضاء.
 . 09/147اخلضراء  عن طري  التنظيم  الذي صدر  مبوجب املرسوم  التنفيذي 

 .تدابيرحماية المساحات الخضراء:3

لة من التدابري احلمائية ،متللت يف منع  العديد من ضمانا لسالمة  هذه املساحات سن املشرع  مج       
كل بناء أوإقامة منشأة على مسافة تقل وحظر   التصرفات  كمنع كل تغيري يف ختصيص املساحة اخلضراء املصنفة

مرت من حدود  املساحة اخلضراء، وضع الفضالت أوالنفايات يف املساحات اخلضراء خارج  األماكن  100عن 
من  17،18، 15، 14صصة هلذا الغرض. كما منع قطع األشجار دون رخصة مسبقة )املادة أوالرتاتيب املخ

                                                 
 . 07/06من قانون   11املادة  1
 .07/06من  القانون   12املادة  2
الذي حيدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية املشرتكة   07/04/2009املؤرخ يف  09/115واملرسوم التنفيذي  07/06من قانون 10،املادة نظرأ 3

املتضمن تعيني أعضاء اللجنة الوزارية   2010مارس 9يعدل القرار  املؤرخ يف   2011ماي 19للمساحات اخلضراء وعملها.وكذا القرار املؤرخ يف 
 .2012أوت  29،الصادرة  بتاريخ  47ة  للمساحات اخلضراء، ج ر  العدد  املشرتك

،  26املتضمن إحداث خمططات تسيري املساحات اخلضراء، ج ر العدد  02/05/2009املؤرخ يف 09/147من املرسوم التنفيذي  3املادة  4
 .2009ماي  30الصادرة بتاريخ 

 



قانون 66واملادة  07/06من  19( إضافة إىل حظر  كل إشهار يف املساحات اخلضراء ) املادة 07/06قانون 
ضراء احلضرية (. ومنع وضع بيوت للحمام واألوكار  املنجزة املوجهة حلماية الطيور داخل املساحات اخل03/10

 من نفس القانون(. 21محاية للتنوع البيولوجي يف الوسط احلضري )املادة 

أوجب املشرع رفض منح  الرخص العمرانية  عند املساس باملساحة اخلضراء، فرفض منح  رخص البناء  إذا         
ري الغطاء النبايت.كما رفض مل يكن اإلبقاء على املساحات اخلضراء مضمونا أوإذا أدى إجناز  املشروع إىل تدم

منح شهادة املطابقة بالنسبة للحدائ  اخلاصة وكذا احلدائ  اجلماعية واإلقامية إذامل حترتم املساحات اخلضراء املقررة 
من نفس القانون(.كما ألزم  أن يتكفل  كل  إنتاج معماري بضرورة إقامة  مساحات  22يف رخصة البناء)املادة 
كل  منجز عمومي أوخاص عند إجناز هذه املساحات وهبدف بلوغ  جتانس ونوعية املنظر خضراء ،إذ يتعني على  

أن يأخذ بعني االعتبار  طابع املوقع ، املناظر اليت ينبغي احملافظة عليها وتلمينها  أوتلك اليت  ينبغي اخفاؤها، 
املعماري للمنطقة أوالناحية، االرتفاقات  املوارد األرضية، األنواع واألصناف النباتية للمنطقة املعنية باألمر،الرتاث

والعوائ   املرتبطة باجلوار ونظام املياه وح  العبور وفصل احلدود وصفوف شبكة  الطرقات وتسوية األراضي 
 . والتشجري وشبكة القنوات الباطنية واملنشآت الكهربائية  الباطنية 

ط  احلضرية عند إعداد أو مراجعة أدوات فضال عن ختصيص مواقع للمساحات اخلضراء داخل املنا      
،أكد    املشرع على أولوية استعمال  املساحات  املفتوحة  بعد  تعرضها  إىل املخاطر  الكربى  بإهنيار 1العمران

هياكل  البناء يف املناط   احلضرية وكذا املناط   احلضرية امللقلة  باالرتفاقات غري املبنية يف شكل  مساحات  
 2خضراء.

سن املشرع  محاية جنائية  هلذه املساحات  من خالل مجلة من التدابري اجلزائية الواردة يف  القانون          
اليت تبدو رادعة لكل تصرف خمل قد  يقع  عليها ،  حيث تتأرجح أعلى   40إىل املادة  35من املادة   07/06

دج إىل  500.000بة  مالية  منشهرا و ترتاوح  أعلى  عقو  18أشهر إىل  6عقوبة  جسدية  من  
 دج . 1.000.000

 المساحات الخضراء في التشريعات العمراوية :.4

 من أجل الرقي باإلطار العمراين علينا إعطاء املناط  اخلضراء األمهية الكافية وإدراجها ضمن إطار التخطيط       
صبحت عنصرا ضروريا  لرتقية  املدينة بيئيا العمراين ،ذلك ألهنا مل  تعد ضربا  من الكماليات والرفاهية  بل أ

ومجاليا. هلذا أولت خمططات التهيئة والتعمري ملدن العامل إهتماما خاصا باملساحات اخلضراء كمحاولة للتصاحل مع 
 الطبيعة يف شكل حدائ  ومنتزهات وحظائر تتناسب مع مواقع السكن ومساحات املدن. 

                                                 
 .07/06من قانون  30و 29، 28املواد:  1
 .07/06من  قانون  33دة املا 2



ي على أمهية البعد األخضر يف األوساط العمرانية،حيث تضمن  القانون هلذا فقد أكد املشرع اجلزائر         
النص صراحة على احملافظة على املساحات  العمومية و املساحات اخلضراء  06/06التوجيهي  للمدينة  

،على غرار ما هو موجود يف دول 2.وتشجيعا  هلذا  املسعى استحدثت جائزة وطنية للمدينة اخلضراء  1وترقيتها
رباحيث متنح جائزة "أوربا اخلضراء" للمدن اليت تراعي املمارسات البيئية خصوصافيما يتعل  بالنقل أو 

 .3املستدام،استخدام األراضي واملساحات اخلضراء،استهالك املياه ومكافحة التغيري املناخي العاملي

ات التهيئة والتعمري جيب أن حتدد املعدل واملتمم،فإن أدو  90/29أما وفقا ألحكام قانون التهيئة والتعمري      
.كما تشمل 4التوجيهات األساسية لتهيئة األراضي برتشيد استعماهلا ومحاية املساحات احلساسة واملواقع واملناظر

القطاعات املعمرة كل األراضي حىت وإن  كانت غري جمهزة  جبميع  التهيئات اليت تشغلها بنايات ومساحات 
ري مبنية كاملساحات اخلضراء واحلدائ  والفساحات احلرة والغابات احلضرية املوجهة إىل فاصلة ما بينها ولو كانت غ
،مما  يعكس إهتمام قانون العمران باملناظر الطبيعية ونوعية البنايات ويؤكد مرة أخرى 5خدمة هذه البنايات جمتمعة

 على إدراجه  للبعد البيئي ضمن  قواعده. 

حيدد حقوق استخدام  من نفس القانون على أن خمطط شغل األرض، 31ملادة يف هذا  السياق تؤكد  ا        
من هذا القانون فتضع تصنيفا واضحا  20األراضي والبناء ومن ضمنها املساحة العمومية واخلضراء. أما املادة 

للمساحات اخلضراء يربز األمناط التالية: "مساحات خضراء،حدائـ ، فسحات وغابات حضرية".كما تضمن 
منه النص على إمكانية منح  1/ف9احملدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمري يف  املادة  91/175ملرسوم  التنفيذي ا

رخصة بناء عمارة ذات طابع سكين أوغري سكين أورفض منحها من قبل السلطة املعنية إال إذا كانت  مهيئة  
 مبساحات  مغروسة من طرف صاحب العمارة . 

املتعل  بإجراءات إعداد خمطط شغل األرض  املعدل و املتمم فيلزم  91/178سوم التنفيذي رقم أما املر          
وضع الئحة تنظيم ،تتضمن شروط شغل األرض املرتبطة باملساحات الفارغة واملغارس. كما ينص  18يف مادته 
ات اخلضراء، إذا كانت على منح البلدية سلطة رفض رخصة البناء يف حالة التعدي على املساح 30 يف املادة 

متلل أمهية كبرية، أوإذا كان إجناز مشروع ينجر عنه هدم عدد كبري من األشجار. كما ميكن للبلدية منح رخصة 
 البناء شريطة إنشاء وهتيئة مساحات خضراء متناسبة مع أمهية وطبيعة املشروع.

                                                 
 .06/06من قانون   4/ف9املادة  1
املتضمن أعضاء جلنة التحكيم للجائزة  الوطنية  للمدينة اخلضراء،   2010مارس 9يعدل القرار املؤرخ يف  2011ماي  19أنظر، القرار املؤرخ يف  2

 .2012أوت  29، الصادرة بتاريخ 47ج ر العدد 
،يناير  158.راجع،جملة املدينة العربية :املدن اخلضراء ،العدد2014وملدينة كوبنهاكن سنة  2013نت الفرنسية عام منحت هذه اجلائزة ملدينةنا 3

 .92،ص2013،فرباير،مارس 
 املعدل واملتمم.  90/29من قانون التهيئة والتعمري  11املادة  4
 من نفس القانون .  20املادة  5



ية  هذه  املساحات بغرس أنواع  نباتية  أما بالنسبة ملناط   اجلنوب فقد أكد املشرع مرة أخرى  على أمه     
تتالءم  مع  العوامل املناخية احمللية للمناط  اجلنوبية  ويتعل  األمر بالتشجري التقليدي  أواخلاص باملنظر أو 
باحلماية أوالتشجري النفعي أواملخصص  لتقليص الضوضاء أوالرياح،مع احرتام املسافة الدنيا بني األشجار املغروسة 

 . 1ار  اخلارجي  لكل بناية واجلد

لكن رغم كل ما سب ،يبقى دور املصاحل التقنية البلدية غامضا يف الواقع  خبالف الوضع يف فرنسا حيث         
للمصاحل البلدية الفرنسية استقاللية معتربة يف تصور وتسيري هذه  08/02/1973منح  املرسوم املؤرخ يف 

راء العمومية باملدينة عبئا بالنظر إىل قيمتها االقتصادية املستخف هباوينجر كما تعترب املساحة اخلض  .2املساحات
عن هذا التصور استهالك املساحة اخلضراء بإفساد حلتها النباتية وتشجيع ظاهرة  تشويهها  بإقامة األكشاك  

 ،مع تربير  شرعية استغالل جمال املساحة اخلضراء لغرض  البناء. 3ومواقف السيارات عليها

أن إال أن املتمعن  لواقع  املدينة  اجلزائرية ،يدرك  على الرغم من  اجملهودات املبذولة ميكن  القول أنه         
احلفاظ  على  املناط  اخلضراء  ليست من أولويات  السياسة العمرانية،حيث  يالحظ قلة اإلهتمام هبا من قبل 

املدينةباعتبارها مساحات  كمكون جمايل أساسي لتنظيماملدن الذين نادرا  ما يأخذوهنا يف احلسبان   خمططي
ضرورية لتحسني إطار عيش داخل املدن.ذلك ألن اسرتاتيجية هتيئة املساحات اخلضراء قائمة  على اعتبارات 
عمرانية  حبتة و ليس على إعتبارات مجالية وفنية ،حيث يصممها مهندس معماري  بدال  من مهندس خمتص يف 

انية  املخصصة هلا يف الغالب ما حتول حلساب مشاريع أخرى.فضال عن تأخر التأطري القانوين ذلك.كما أن امليز 
تبقى هتيئة هذه املساحات جمرد إجراءات ظرفية لتجميل احمليط ال تدمج جبدية يف   ،وعليه2007هلا إىل غاية سنة 

العاملية املكرسة ملكانة املساحات عمليات التهيئة والتعمري وإن وجدت  فهي  ضئيلة  وال تتطاب  مع املعايري 
 اخلضراء يف  اجملال  احلضري. 

  .ثاويا:الترفل بتسيير النفايات الحضرية

من أهم وأبرز املشاكل اليت تواجه اإلنسان يف العصر احلديث ،تزايدت كمياهتا 1تعد مشكلة النفايات       
،حيث تنتج  اجلزائر سنويا  أكلر  من الكبرية بصورة مضطردة مع تزايد عدد السكان والتوسع العمراين

كغ  لكل فرد يوميا،مع  معدل  ضعيف   0.65طن  من  النفايات  احلضرية  أي  باملتوسط  7.000.000
                                                 

 الساب  الذكر.  14/27فات العامة املطبقة على البنايات يف واليات اجلنوب الوارد باملرسوم التنفيذي من امللح  املتعل  باملواص 12املادة  1
2 Lotfi (Mehdi ) et Di Pietro  ( Francesca), op cit,  p 261. 
إنسانيات، اجمللة  اجلزائرية  يف  بكوش )عمارة (: " املساحات  اخلضراء العمومية يف املدن: أماكن اجلمعنة وعناصر التكوين  احلضري"، جملة  3

 .57-53،ص ص  1999،جانفي  أفريل، وهران، 7،عدد 1األنرتوبولوجية    والعلوم االجتماعية،جملد 
على أهنا :" كل البقايا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال وبصفة أعم كل مادة  01/19من قانون  03تعرف النفايات يف املادة  1

 أو إنتاج عملية ختلفه ما كل ":هي أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالتـه".أو أو منتوج و كل منقول يقوم املالك أواحلائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه
 عنه صاحبه".  يتخلى أو يعمل منقول شيء كل أعم وبصفة منتوج أو مادة كل استعمال أو حتويل



٪ فقط،مما أدى إىل تفاقم مشكلة البيئة احلضرية بظهور النفايات مبختلف أنواعها  12جدا  إلعادة  املعاجلة 
 .2معاجلة، األمر  الذي  جعلها مصدر هتديد لإلنسان والبيئة معاوتراكمها بالوسط احلضري من دون أي 

املتعل    01/19إدارهتا، يف هذا  السياق سن املشرع  اجلزائري  قانون  هلذا اهتمت التشريعات مبوضوع          
تكزا على مباد  بتسيري  النفايات ومراقبتها وإزالتها،هبدف حتديد كيفيات تسيري النفايات ومراقبتها ومعاجلتها ،مر 

عديدة كالوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفايات من املصدر، تنظيم  فرز النفايات ومجعها ونقلها  ومعاجلتها، 
تلمني النفايات  بإعادة استعماهلا أوبرسكلتها أوبكل طريقة متكن من احلصول باستعمال تلك النفايات على مواد 

صول على الطاقة، املعاجلة البيئية العقالنية  للنفايات وإعالم  وحتسيس املواطنني قابلة إلعـــــــــادة االستعمال أوحل
باألخطار النامجة عن النفايات وآثارها على الصحة و البيئة وكذلك  التدابري املتخذة  للوقاية من  هذه  األخطار 

حة املسؤوليات وحدد مباد  بطريقة واض  01/19.لقد عرف املشرع من خالل قانون 3واحلد  منها  أوتعويضها 
 التسيري املستدام  وفتح اجملال  أمام  تفويض  اخلدمة العمومية .

 منها، للتخلص سليمة فنية  طرق إتباع عن األوىل بالدرجة ناتج هو بالنفايات التكفل إىل أن اإلشارة جتدر       
 حلول إجياد عشوائية ،هبدف مفارغ إىل الفالحية األراضي وحىت احلضرية واملناط   املدن بعض  حيث حتولت

 النفايات اخلاصة لتسيري الوطين املخطط ذلك يف يتملل وقائية،  كآلية التخطيط أسلوب املشرع اتبع استباقية،
 شاهبها. ما البلديةو النفايات لتسيري البلدي واملخطط

 بلدية كل ة لتسيري  النفايات، تكلفينشأ خمطط  بلدي لتسيري النفايات املنزلية وماشاهبها  كأدارة  حملي        
إقليمها ،يعد حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي وجيب أن  يغطي كافة  إقليم  البلدية  مستوى على بإعداده

ويكون مطابقا للمخطط الوالئي للتهيئة ،يصادق عليه الوايل املختص إقليميا، حتدد كيفيات وإجراءات  إعداده  
 وجود بشرط للنفايات الوطنية الوكالة خبدمات يستعني أن ميكنه .كما 1ري   التنظيم ونشره ومراجعته  عن ط

 . ذلك على تنص إتفاقية

يتضمن املخطط  البلدي لتسيري النفايات املنزلية وما شاهبها أساسا، جرد  كميات النفايات املنزلية  وما         
ية مع حتديد مكوناهتا وخصائصها،جرد وحتديد مواقع ومنشآت شاهبها  والنفايات اهلامدة  املنتجة يف  إقليم البلد

املعاجلة املوجودة يف إقليم البلدية،اإلحتياجات فيما خيص قدرات معاجلة  النفايات السيما املنشآت اليت  تليب 
                                                 

2 Fikaïri (Ahmed) :"Assistance à  la maitrise d’ouvrage délégué :Cas d’Annaba pour    la  gestion  
  des  déchets ménagers" ,conférence  internationnale : "L’impact de  l’urbanisme  et la  gestion   
des villes  sur  le  dévellopement du  tourisme  dans  les  pays  du  Maghreb ",   université   Badji 
Moukhtar Annaba ,  avec le soutien   de  la    fondation  Hanns Seidel  Maghreb, le  11-12  Mai 

2016,p25.   
 .  01/19من  قانون  02املادة  3
 .01/19من قانون   31املادة  1



يات  احلاجات  املشرتكة لبلديتني أوجمموعة من البلديات مع األخذ  بعني  اإلعتبار القدرات املتوفرة ، األولو 
الواجب حتديدها إلجناز منشآت جديدة واإلختيارات  املتعلقة بأنظمة مجع النفايات  ونقلها وفرزها مع مراعاة 

   . 2اإلمكانيات  االقتصادية واملالية الضرورية  لوضعها حيز التطبي 

هذا الصدد محل   .يف 3 إن هاجس النظافة والصحة  العمومية استنهظ السلطات العمومية منذ زمن بعيد         
املشرع  البلدية املسؤولية يف جمال تسيري النفايات حيث  تنظم  البلدية يف إقليمها خدمة عمومية غايتها  تلبية 

 احلاجات اجلماعية ملواطنيها يف جمال  مجع النفايات املنزلية  وماشبهها  ونقلها  ومعاجلتها عند اإلقتضاء.

تتجمع لالشرتاك يف تسيري جزء من النفايات أوكلها،كما  ميكنها  أن تسند ميكن  لبلديتني أو أكلر أن         
حسب دفرت شروط منوذجي تسيري كل النفايات املنزلية وماشاهبها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات اخلاصة 

والقانون اخلاص الناجتة بكميات قليلة عن األشغال املنزلية إىل أشخاص طبيعيني أومعنويني خاضعني للقانون العام أ
 . 4طبقا  للتشريع  اخلاص  الذي  حيكم  اجلماعات  احمللية

كما فرض القانون البلدي على البلدية  مبسامهة املصاحل  التقنية  للدولة احرتام  التشريع  والتنظيم املعمول هبما      
النفايات  الصلبة ونقلها   املتعلقني حبفظ  الصحة والنظافة العمومية  ال سيما يف جماالت عديدة  منها مجع

 . 5ومعاجلتها 

يرتتب على  البلدية أثناء إزالتها للنفايات أوتلمينها مطابقة املعايري البيئية ،من دون تعريض صحة اإلنسان          
ة، واحليوان للخطر ومن دون تشكيل أخطار على املوارد  املائية والرتبة اهلواء  وعلى الكائنات  احليوانية والنباتي

 . 6أوإحداث إزعاج  بالضجيج أوبالروائح  الكريهة أو املساس باملناظر  واملواقع  ذات األمهية اخلاصة 

 النفايات من  النفايات هي نشر للتخلص اجلزائر تستعملها اليت الوحيدة الطريقة احلاضر الوقت إال أنه حىت       
 البيئة تلويث إىل يؤدي مما معاجلة، أية من دون  (décharges sauvages)األرض يف  املفارغ العشوائية  على

بصحة السكان.إن الوضعية احلالية لتسيري النفايات يف اجلزائر يطبعها غياب التسيري الفعال  واملندمج    واإلضرار
ة من للمفارغ العمومية. يف هذا اإلطار مت وضع برنامج طموح بني وزارة  البيئة ووزارة  الداخلية واجلماعات احمللي

.كما أخضع املشرع  كل  منشأة 1أجل تصور،إنشاء،تسيري واستغالل منشآت جلمع النفايات  الصلبة ومعاجلتها
                                                 

 .القانون نفس من 30أنظر ،املادة  2
الذي أجرب  الفرنسيني  على وضع  نفاياهتم  يف ثالث  أنواع من  احلاويات   24/11/1883خ الصادر بتاري   Eugène Poubelleأنظر، قرار 3

 .Cité par, Van Lang(Agathe), op cit, p446  كل حاوية  خمصصة لنوع معني  من الفضالت
 .01/19من  قانون  33و املادة  32املادة  4
 .2011يوليو  03الصادرة  بتاريخ    37املتعل   بالبلدية  ، ج ر  العدد     2011نيو يو  22املؤرخ يف   11/10من  قانون  123أنظر ، املادة  5
 .01/19من  قانون   11املادة  6

1 Douagui (Habib):"Les déchets solides:Situation actuelle, problème et perspectives", revue santé 
et environnement, Conseil  de la  Nation, 01/07/2003, ANEP, Rouiba, Alger, 2006, pp 5-11. 



مصنفة  ملعاجلة  النفايات  اهلامدة  قبل الشروع يف عملها إىل ضرورة احلصول على ترخيص من رئيس  اجمللس 
 .2الشعيب  البلدي 

مة يستوجب تبين مباد  التسيري الفعال ملختلف مكونات هذه البيئة إن إنشاء اإلنسان لبيئة حضرية مستدا     
اإلصطناعية مبفهوم احلكم  الراشد و الشراكة  الفعالة  بني  القطاعني العام  واخلاص.فالشراكة مع القطاع اخلاص 

 .3قد حتد من مشكلة عدم حتق  الفعالية من عملية تسيريالنفايات احلضرية

 مل اإلقليمي لتحديث وترقية المدينة.الفرع الثالث:بروامج الع

،كما مت التأكيد عليها يف املخطط  الوطين لتهيئة  06/06مت تكريس سياسة املدينة مبوجب القانون         
اإلقليم من خالل  برنامج خاص،يتكفل باملشاكل اليت تواجهها املدينة حيث تعد تنمية املدينة من الرهانات 

(  حتت عنوان PAT18تهيئة اإلقليم.هلذا مت إدراج برنامج العمل اإلقليمي )األساسية للمخطط الوطين  ل
التجديد احلضري وسياسة املدينة ضمن اخلط التوجيهي ،حتقي  اإلنصاف اإلقليمي الذي نص عليه قانون 

 بغية ترقية املدينة املستدامة، ضمان اإلنصاف،جتديد الشكل احلضري،محاية وتلمني األنظمة البيئية 10/02
احلضرية،وضع املدينة  خارج  املخاطر والتحكم يف التسيري احلضري وحماربة  اإلقصاء والتهميش وتأهيل املناط   

استدراك وتكامل )أوال( احلضرية ذات العوائ   من خالل ثالث برامج  للعمل على إعادة التجديد احلضري 
 )ثالثا(.احلضريةوإصالح التسيريواإلدارة  )ثاويا(املناط  احلضرية ذات العوائ 

 أوال:إعادة التجديد الحضري.

تعتمد اسرتاتيجية التجديد احلضري على وثائ  التعمري واملخططات التوجيهية لتهيئة املدن الكربى السيما        
،بسبب وجود نسيج عمراين قدمي ومتدهور.كما أن جزءا كبريا من حظرية السكن 4مدينة  اجلزائر،عنابة وقسنطينة 

خماطر كربى بسبب حالته اهلشة،مما دفع السلطات العمومية إلعادة اإلعتبار لألحياء املهددة من خالل   يعاين من 
إعادة االعتبار  للتجمعات الكربى وإزالة السكن العشوائي،تأهيل التجهيزات واخلدمات القاعدية )الربط بشبكات 

هيكلةالنسيج احلضري وهتيئة الفضاءات املاء الصاحل للشرب وقنوات التطهري،الرتبية،الرياضة،اللقافة(،
العموميةوإعادة شغل األراضي واستصالحهاوصيانتها،حتسني الربط بني الفضاءات املركزية واألحياء ،إعادة االعتبار 
وترميم وتلمني الرتاث التارخيي   واللقايف ، تلمني املساحات اخلضراء وعصرنة شبكة فعالة للتطهري ومجع 

 احلد  من التلوث واألضرار.القمامة،مما يسمح  ب
                                                 

 .01/19من  قانون   42املادة  2
،كلية العلوم  سعيدي )نبيهة (: "تسيري النفايات احلضرية يف اجلزائر بني الواقع و الفاعلية املطلوبة.دراسة حالة اجلزائر العاصمة "، مذكرة ماجستري 3

 .215،ص2011/2012لعلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بومرداس،اإلقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري،كلية  ا
يري التقنيات راجع ،لعرييب )صاحل(:"البيئة احلضرية داخل األنسجة العمرانية  العتيقة والتنمية  املستدامة ،حالة قسنطينة"،مذكرة ماجستري، معهد تس 4

 .100،ص2008/2009احلضرية، جامعة املسيلة،



 .ثاويا:استدراك وترامل  المناطق الحضرية ذات العوائق 

يهدف برنامج استدراك وتكامل املناط  احلضرية ذات العوائ  إىل التقليل من الفوارق  لضمان انسجام        
ميش االجتماعي مسحت وإندماج خمتلف أحياء املدينة ،هلذا مت وضع  آلية من خالل إعداد  خريطة وطنية  للته

بتحديد  املناط   العمرانية  األقل جتهيزا  اليت تتطلب وضع  برامج موجهة لتحسني شروط  حياة السكان يف 
 املناط  اهلشة .

ختضع املناط  احلضرية ذات العوائ  لتدخالت  مزودة  بوسائل خاصة ،تشمل  التدخالت يف املرحلة         
مدينة قبل أن تعمم على مجيع املدن.كما  40ساكن أي حوايل 100.000سكاهنا األوىل املدن اليت يفوق عدد 

أعمال  التجديد  احلضري املذكورة آنفا،زيادة على متكني السكان من  تشمل التدخالت على هذه املناط  كافة
 املشاركة يف املشاريع اليت  هتمهم،مما يسمح بتعديل  أفضل  للحاجيات وضمان تسيري أحسن.

 .صالح التسيير واإلدارة الحضريةثالثا:إ

إن تضخم عدد السكان يف املدينة يطرح مشاكل تسيريها حبدة،فرهان التسيري احلضري أصبح مهمة صعبة        
ومعقدة  على السلطات العمومية.مما فرض تبين طرق جديدة للتسيري تقوم  على تطوير  احلوكمة احمللية من خالل 

ة يف اإلضطالع  مبهام التسيري احلضري وتعميم آليات إختاذ القرار فيما يتعل   بتطوير حتسني  قدرات اإلدارة البلدي
املدينة .ووضع  أدوات  تنظيمية جديدة خاصة باألقاليم احلضرية وترقية  العمران احلضري التسامهي من  خالل 

 التشاور  مع فاعلي  املدينة.

زارة البيئة وهتيئة اإلقليم تعىن باإلدارة احلضرية،تتملل يف يف هذا الصدد مت وضع مديرية على مستوى و          
 احلضرية،املسامهة باإلتصال  البيئية  عناصر السياسة احلضرية .تكلف هذه املديرية بإقرتاح   البيئية السياسة مديرية
  الوسط يف عيشيبتحسني اإلطار امل الصلة ذات والتنظيمية  التشريعية  إعداد النصوص  املعنية  يف  اهلياكل  مع

احلضري   الوسط يف واألضرار التلوث من التشخيص والوقاية  وأحباث الدراسات  كل  احلضري، املبادرة بإعداد
 يف  تساهم وتقنياهتا .كما احلضري وأساليبها الوسط يف التلوث واألضرار  مكافحة سياسة ترقية  يف وتساهم

هي: املديرية الفرعية للنفايات  فرعية مديريات ثالث يشي،تضموترقية اإلطار املع احلضري الرتاث احلفاظ على
 والتنقالت  اهلواء والبصرية ونوعية  املنزلية،املديرية الفرعية للتطهري احلضري واملديرية الفرعية  لألضرارالسمعية

 . 1النظيفة

                                                 
، 64يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة ،ج ر العدد  10/2010/ 21املورخ يف  10/259من املرسوم  التنفيذي  02ادة امل 1

 .28/10/2010الصادرة  بتاريخ 



قية املدينة،تساهم يف حتسني يبدو أن برامج  العمل اللالث املتعلقة بربنامج  العمل اإلقليمي لتحديث وتر        
اإلطار  احلضري وترقية صورة املدينة  وإعادة االعتبار  الوظيفي هلا وتوفري الشروط املالئمة العمرانية والبيئية 
واجلمالية للوصول  إىل  مدينة مستدامة. ومن أجل حتقي  هذا  اهلدف تعمل اجلزائر  بالتنسي  مع القطاع اخلاص 

ين والفاعلني اإلقتصاديني واالجتماعيني للوصول إىل قرارات وأعمال ميدانية، ترقى بالبيئة إىل والعام واجملتمع املد
مستوى مقبول داخل املدينة،مبا يضمن حقوق  البشر وغريهم من الكائنات احلية يف العيش يف بيئة مناسبة صحيا 

 ،تتوفر على شروط الراحة  النفسية وبعيدة عن كل املخاطر.

 ث:المدن الجديدة وحماية البيئة.المطلب  الثال

من جهة واحلفاظ على البيئة من جهة أخرى.لذا  للتكفل حبل أزمة السكن اجلديدة تبىن املشرع سياسة املدن     
)الفرع ومحاية البيئة يف إطار سياسة املدن اجلديدة  )الفرع األول(أتطرق إىل النظام القانوين للمدن اجلديدة 

 الثاوي (.

 . 1: النظام القاوووي للمدن الجديدةالفرع األول

حفاظا على التوازن اإلقليمي ومحاية للموارد الطبيعية وختفيفا للضغط الذي تعرفه املنطقة الشمالية قررت الدولة     
 )ثاويا(.وكيفية  إنشائها  )أوال(إنتهاج  سياسة املدن  اجلديدة وهتيئتها .لذا سأتطرق إىل ماهية  املدينة  اجلديدة  

 وال:مفهوم المدينة الجديدة .أ

الصعب إعطاء تعريفا موحدا  لعدة بلدان، إال أنه من احلضري للتطور عنصرا مميزا تشكل املدن اجلديدة      
للمدينة اجلديدة،ذلك راجع إىل اختالف األهداف اليت أجنزت من أجلها.فهناك من يرى أن املدينة اجلديدة هي 

إداري بصفة شاملة يف إطار سياسة هتيئة اإلقليم،تكون مكتفية ذاتيا من حيث  مدينة خمططة  يتم إنشاؤها بقرار
فرص العمالة واإلسكان واخلدمات  الالزمة للعاملني،كما تضم خمتلف التجهيزات واألنشطة. بصفة عامة املدينة 

د فيه جل الوظائف اجلديدة هي مكان تكون فيه هذه اجملاالت متداخلة فيما بينها لتشكيل مركز حيايت ممتع تتواج
 . 2احلضرية
هناك من يرى أن املدن اجلديدة هي عبارة عن جتمعات سكنية،حتتوي على مراف  احلياة الضرورية يف احلياة            

اليومية  للمواطن،جاءت نتيجة الضغط الكبري الذي تعانيه املدن الكربى من إكتظاظ للسكان والبنايات اليت  
                                                 

غري اإلرجتايل للحواضر  الكربى. إن  "هي  النتائج  األكلر  روعة  للتخطيط  اجملايل  اجلدي والتنظيم   New Townsإن املدن  اجلديدة " 1
يف كتابه  احلدائ    1898وأفكاره  املنشورة عام   Howard"  لــــــــ:   Garden Citعشرات  املدن اجلديدة هي نتاج لنموذج  املدينة احلديقة " 

ية  اللانية يف بريطانيا ذاهتا  أوال مث  يف  " ،تكرست مع مطلع القرن العشرين  وتوسعت بعد احلرب العاملGarden cities  of tomorrowغدا "
التهيئة العمرانية  أوروبا  وأمريكا من  البلدان  فيما بعد. راجع مقال لألستاذ فوزي  بودقة :"جوانب عن جتربة املدن  اجلديدة يف العامل العريب"،جملة  

 .82– 73، ص ص  2004، 2لعدد الصادرة عن خمرب التهيئة العمرانية ،كلية علوم األرض ،جامعة قسنطينة، ا
 .145دوار )مجيلة( ،مرجع ساب  ،ص  2



اليت ترتب عنها خلل بالبيئة،مما اقتضى خل   سياسات عمرانية مستعجلة تعيد للبيئة  أصبحت تتسم  بالعشوائية
 .  1توازهنا بالقدر الذي  حتل  مشكلة  اإلكتظاظ  السكاين 

بأهنا :" جتمع حضري ذوحجم سكاين   06/06من القانون التوجيهي 3عرفها املشرع من خالل نص املادة       
على  01/20من قانون  4/ف 3تصادية  واجتماعية وثقافية "وكذا من خالل املادة يتوفر على وظائف إدارية واق

 2أهنا :" جتمع حضري مربمج بكامله يف موقع خال أوإنطالقا من خلية أوخاليا السكنات املوجودة".أما املادة 
 نواة أو فتنص على أهنا:"كل جتمع بشري ذي طابع حضري ينشأ يف موقع  خال أويستند إىل 02/08من قانون 

عدة نوى سكنية موجودة، تشكل مراكز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري مبا يوفره من إمكانيات  التشغيل 
 واالسكان والتجهيز". 

أنشأت ثالث أمناط من املدن اجلديدة هي :املدن اجلديدة لإلمتياز وتتحكم يف التوسع احلضري ) مدن احلزام      
بوينان وعقاز، املدن اجلديدة إلعادة  التوازن اإلقليمي )مدن احلزام اللاين( يف   األول يف  التل(سيدي عبد اهلل،

اهلضاب العليا  بوغزول واملدن اجلديدة لدعم  التنمية املستدامة )مدن احلزام اللالث( يف اجلنوب املنيعة وحاسي 
 مسعود.

دينة األم ،مما يقتضي إشراك مجيع إن املدينة اجلديدة جوهرها مشروع حضري عصري على عالقة وإرتباط بامل   
الفاعلني واملتدخلني لتحقي  الفعالية املطلوبة  يف األداء الالزم  يف امليدان االقتصادي والنوعية املعمارية  ومجاليات 

 .    2املنظر

صويب إن إقامة مدينة جديدة يأيت الحمالة يف سياق البعد اإلقليمي وقبل التفكري يف إنشائها البد من ت      
السياسات العمرانية حنو أهداف أكلر قطاعية كالسكن،النقل،التزود باملياه،محاية األوساط احلضرية وتطهريها من 
التلوث البيئي وحتسني نوعية احلياة واإلنتقال من التعمري الكمي إىل التعمري  النوعي والتفصيلي ومن خمططات 

 أكلر قابلية للتعديل  والتطوير يف إطار تنمية مستدامة. توجيهية يف قوالب جاهزة إىل خمططات أكلر مرونة ،

يبدو أن تركز النشاطات الصناعية واخلدماتية يف مناط  دون غريها وما ينتج عنه من استقطاب وما خيلف       
 من  انعكاسات على احمليط والبيئة واإلنسان وتدين إطار احلياة من األسباب الكفيلة بالتفكري يف إجناح مشاريع
املدن  اجلديدة اليت ختتلف من بلد إىل آخر ومن إقليم إىل آخر،ذلك وفقا للمتغريات البيئية والبشرية من خالل 

 استغالل املوارد الطبيعية وتنمية الطاقات واستغالهلا مع تسخري البيئة واحملافظة عليها  ومحايتها خدمة لإلنسان.

                                                 
 : "األمن البيئي يف سياسة  إنشاء املدن اجلديدة وهتيئتها"، جملة  البحوث العلمية يف التشريعات البيئية ، صادرة عن  خمرب  البحث يف )عواطف(زرارة  1

 .61-57،ص ص 2015لعدد  اخلامس، مارس تشريعات محاية النظام البيئي ،جامعة إبن خلدون تيارت ،ا
 . 80،مرجع ساب ،ص  )فوزي  (بودقة  2



 ثاويا:كيفية إوشاء المدن الجديدة.

كتظاظ الذي تعرفه املدن الكربى الشمالية كاجلزائر،وهران وقسنطينة،توجه املشرع اجلزائري إىل إنشاء نظرا لإل     
غري أنه مسح بإنشاء مدن جديدة يف الشمال حتت حجة ختفيف الضغط  املدن اجلديدة يف اهلضاب العليا واجلنوب

 على املدن الكربى واعتربها مشاريع ذات منفعة وطنية.

رأي  استنادا إىل أدوات هتيئة اإلقليم املواف  عليها،بعد أخذ1اجلديدة مبوجب مرسوم تنفيذي ملدنتنشأ ا       
اجلماعات اإلقليمية املعنية ،حيدد نص اإلنشاء تعيني أوذكر البلدية أوالبلديات املعنية،كما حيدد حميط هتيئة املدينة 

أوجزء منها وحيدد أيضا حميط محاية املدينة والربنامج اجلديدة الذي يشمل كامل تراب البلدية أوالبلديات املعنية 
 . 02/08من قانون  6العام للمدينة  اجلديدة ووظائفها األساسية وفقا ملا نصت عليه املادة 

يتم هتيئتها مبا يتالءم مع تنظيم  وتنمية  املنشآت القاعدية الكربى واملراف  اجلماعية  ذات املنفعة الوطنية        
 02/08من قانون 3  املخططات القطاعية  املنبلقة عن املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم وفقا لنص املادة املقررة يف

املعدل واملتمم.كما الميكن إنشاء  املدن اجلديدة بصفة كلية أوجزئية  فوق   90/25وتطبيقا ألحكام القانون 
 أراضي  صاحلة للزراعة.

،تتوىل هذه اهليئة على 2ة املدينة اجلديدة "مبوجب مرسوم تنفيذيهيئ"تنشأ لكل مدينة جديدة هيئة تسمى     
اخلصوص إعداد وإدارة أعمال الدراسة واإلجناز هلذه املدينة اجلديدة،التنسي  مع اجلماعات اإلقليمية،إجناز 

وض عمليات املنشآت األساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة اجلديدةحلساب الدولة،بصفتهاصاحب املشروع املفر 
والقيام باألعمال العقارية ومجيع  عمليات التنسي  والتسيري والرتقية التجارية الضرورية إلجناز  املدينة  اجلديدة طبقا 

 .02/08من قانون  7للمادة 
كما ينشأ لكل مدينة جديدة خمطط يسمى"خمطط  هتيئة املدينة اجلديدة"،يغطي حميط التهيئة احملدد للمدينة         

 .3تها،تراعى فيه اخلصوصيات اللقافية  واالجتماعية للمنطقة وحميط محاي
 
 

                                                 
.واملرسوم 2004سنة   56املتضمن إنشاء املدينة اجلديدة سيدي عبد اهلل،ج ر العدد  05/09/2004املؤرخ يف  04/275املرسوم التنفيذي  1

 .2004لسنة   20ديدة لبوعينان ،ج ر املتضمن  إنشاء  املدينة  اجل 01/04/2004املؤرخ يف  04/96التنفيذي 
الذي  حيدد مهام هيئة  املدينة  اجلديدة لبوينان  10/09/2006املؤرخ يف    06/303من مجلة هذه املراسيم  نذكرما يلي: املرسوم  التنفيذي  رقم  2

هام هيئة املدينة اجلديدة لبوغزول وتنظيمها الذي حيدد م 10/09/2006املؤرخ يف   06/304وتنظيمها وكيفيات سريها، املرسوم التنفيذي رقم 
الذي حيدد مهام هيئة املدينة اجلديدة لسيدي عبد اهلل وتنظيمها وكيفيات  10/09/2006املؤرخ يف  06/305وكيفيات سريها واملرسوم التنفيذي رقم 

اجلديدة حلاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سريها،املرسوم  احملدد ملهام هيئة املدينة2006/ 10/09املؤرخ يف  06/322سريها، املرسوم التنفيذي رقم  
 احملدد ملهام هيئة املدينة اجلديدة  املنيعة وتنظيمها  وكيفيات سريها.  10/09/2006املؤرخ يف   07/367التنفيذي رقم

 .02/08من قانون  1/ف8أنظر ،املادة 3



 الفرع الثاوي:حماية البيئة في إطار سياسة المدينة الجديدة.
يندرج إنشاء املدن اجلديدة ضمن السياسة الوطنية الرامية إىل هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة،من أجل إعادة        

. إذ ترمي هذه السياسة إىل ختفيف الضغط على  1دف إليها أدوات هتيئة اإلقليمتوازن البنية العمرانية اليت هت
السواحل واحلواضر واملدن الكربى ،ترقية املناط  اجلبلية واهلضاب العليا واجلنوب،التحكم يف منو املدن 

 وتنميته وإعماره وتنظيمها،تقويض العوائ  الطبيعية واجلغرافية للمناط  واألقاليم لضمان تلمني اإلقليم  الوطين
بشكل متوازن والسعي الدائم لتطوير نوعية احلياة من خالل تلبية احتياجات ومتطلبات األجيال احلاضرة دون 

 املساس حبقوق  األجيال املقبلة.
إن اهلدف املتوخى من إنشاء املدن اجلديدة هو ختفيف الضغط على املدن الكربى املتواجدة بالشمال وإعادة       
هذه األخرية بالقدر الكايف الذي يؤهلها لتحقي  التوازن البيئي داخل املنظومة احلضرية وتكون مبلابة مدن  هتيئة 

 منوذجية بيئيا . 
 على السيطرة بغرض اإلكتظاظ،أنشأت لدوافع بيئية حيث برجمت للتنظيم وفك أداة كما تعد املدن اجلديدة        
القيمة، ذلك ما يبينه القرار  الطبيعية والفضاءات الغابات ة وأطرافالفالحي األراضي محاية العمراين، التوسع

احملدد للدفرت النموذجي اخلاص باالرتفاقات املطبقة على االستلمارات  13/03/2014الوزاري   املؤرخ يف
.حيث 3اليت تشكل مدينة منوذجية يف تطوير التنمية املستدامة 2املوجودة مبحيط  املدينة اجلديدة سيدي عبد اهلل

فرض هذا الدفرت النموذجي  على املؤسسة العمومية ذات الطابع  التجاري والصناعي ملدينة سيدي عبد اهلل ،أن 
تأخذ بعني االعتبار اخلصائص الطبيعية والبيئية بطريقة ال تؤدي إىل زيادة األخطار عند ختصيص القطع 

 ا املاء، التطهري الصحي ومعاجلة النفايات السائلة.األرضية.كما تتعهد بإجناز التوصيل بالشبكات اخلارجية السيم
يتعني على املستلمر يف هذا اجملال السهر على محاية التهيئات العمرانية واملناظر ،احرتام مقاييس النظافة       

املعمارية  والنقاوةواألمن ،بالتايل  توجب القيام باملشروع  االستلماري يف ظل احرتام قواعد ومعايري التعمري واهلندسة
 . 4والبيئة املتمخضة عن الدفرت النموذجي وميلاق  النوعية البيئية  العالية 

فضال على أن اإلدارات املاحنة للصفقات العمومية املتعلقة بتهيئة هذه املدن، تشرتط احرتام البعد البيئي         
من املرسوم الرئاسي  78ل املادة وإدراجه ضمن بيانات  الصفقة  العمومية ،هذا ما صرح به املشرع  من خال

                                                 
 .02/08من  القانون  3أنظر، املادة 1
احملدد للدفرت النموذجي اخلاص باالرتفاقات املطبقة على االستلمارات املوجودة  مبحيط  املدينة  اجلديدة   13/03/2014يف  القرار الوزاري املؤرخ  2

 .13/04/2014،الصادرة بتاريخ  22سيدي  عبد اهلل ،ج رالعدد 
 .71،ص2012/2013امعة قسنطينة، " ،مذكرة ماجستري،كلية احلقوق،ج08/02كتاف )كرمية(:"مفهوم املدن اجلديدة من خالل قانون   3
 من القرار الوزاري الساب . 19أنظر،املادة  4



حيث ورد يف نصها مايلي:"...تستند 5املتضمن تنظيم الصفقات العمومية  وتفويضات املرف  العام 15-247
املصلحة  املتعاقدة إلختيار أحسن عرض من حيث املزايا اإلقتصادية على عدة معايري من  بينها النجاعة املتعلقة 

من نفس املرسوم  الرئاسي أنه : "من البيانات اليت جيب أن  تتضمنها كل  95ملادة بالتنمية املستدامة" ،تضيف ا
صفقة عمومية البنود املتعلقة حبماية  البيئة والتنمية املستدامة".هبذا نكون بصدد صفقات عمومية بيئية اليت تعد 

واف  وحتسني النظام  البيئي عقودا مكتوبة ختتلف بإختالف الغرض من وجودها ، كأن تكون صفقة إقتناء لوازم تت
مبعىن  تفاضل بني اللوازم  املضرة  بالبيئة واللوازم الصديقة للبيئية أوقد تكون صفقة إجناز أشغال حترتم الشروط  
البيئية يف إجناز  أشغال املباين كأن يشرتط عند عملية التشييد ختفيض استهالك الطاقة واالعتماد على الطاقة 

نمية املستدامة ،واإلهتمام بالبعد األخضر من خالل زيادة  نسبة املساحات اخلضراء داخل املتجددة من أجل الت
املشاريع العمرانية ،واستغالل العوامل الطبيعية يف التهوية واإلضاءة.كما قد تكون صفقة خدمات  تقدم  خدمات 

ططات البيئية إال أن غياب هذه  حلماية  البيئة كمنح  مكاتب  الدراسات املتخصصة يف جمال  البيئة دراسة املخ
املكاتب يف بعض األحيان وإفتقارها للخربة والتشخيص اجليد  للوقائع  البيئية  على تنوع هذه األخرية وتشتتها 

 ودقتها،جيعل  هذه الصفقات غري فعالة.
اجلديدة إال أن الواقع على  الرغم من توجه إرادة املشرع إىل التكفل بالبعد البيئي ضمن سياسة  هتيئة  املدن       

يربز أن هذه املدن  زادت من حدة املشكلة البيئية  فهي غري مهيئة جبميع املراف  الضرورية وتفتقر إىل كلري من 
.كما أن املشرع قد 1عمليات  التحسني  احلضري ،مما شوه  بيئتها فأصبحنا أمام مدن جديدة لكنها غري مستدمية

ناط  الشمالية للبالد علما أن هذه املناط  تعد مبلابة خزان لألنظمة البيئية وتقع نص على إمكانية  إنشائها يف امل
هبا معظم األقاليم احلساسة واهلشة  إيكولوجيا ،حيث يرتكز هبا الشريط الساحلي واجملاالت احمليمة واملناط  الغابية  

صفة كلية أوجزئية فوق أرض إنشاءها ب 3/ف8والزراعية اخلصبة ،مع أنه منع بصراحة من خالل نص املادة 
 صاحلة للزراعة ،مما يؤكد تغلب منط  التوسع العمراين على حساب محاية  البيئة باستهالك أمثن مواردها  األرض .

يبدو أن القانون التوجيهي للمدينة وقانون هتيئة املدن اجلديدة جاءا متأخرين بعد أن استفحلت مظاهر        
يط احلضري وتقهقر املظهر العام احلضري داخل املدن اجلزائرية. يف حني  كان من التلوث وتراكمت تشوهات احمل

حتقي  التوازن الضروري بني متطلبات النمو احلضري واالقتصادي ومقتضيات شأهنما إعطاء وجها آخر للمدينة و 
فقد األخضر.نظيف ،مهيأ بإنسجام ويطبعه البعد  محاية البيئة واحملافظة على إطار معيشي مناسب للمواطن

إال أن معظم رصدت العديد من اآلليات الكفيلة بضمان التنمية املستدامة للمدينة يف إطار مفهوم احلكم الراشد 
 املدن السيما احلواضر  الكربى الزالت وكرا ملخاطر هتدد  سالمة بيئتها. 

                                                 
الصادرة بتاريخ  50يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرف  العام،ج ر العدد 16/09/2015مؤرخ يف  15/247املرسوم الرئاسي  5
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 خالصة الفصل األول.

اج األبعاد البيئية يف مسار التنمية العمرانية ،مما يدل هناك إدراك للمشرع اجلزائري وإهتمام واضح بإدم          
على زوال  العالقة التصادمية بني العمران والبيئة وإجتاهها حنو اإلندماج والتكامل.فال ميكن ألحد إنكار العالقة 

تضطلع به   بني األدوات االسرتاتيجية للتخطيط العمراين ومحاية البيئة واحلفاظ  عليها ،نظرا  للدور اهلام الذي 
هذه األدوات  على مستوى  تنظيم اجملال مبا  حيويه من موارد  طبيعية  وإيكولوجية هامة.يف حني تشكل أدوات 
هتيئة اإلقليم  قواعد فوقية  شاملة  توفر محاية  لألوساط  الطبيعية واملناط  احلساسة من اإلقليم  الوطين على 

م  يف هذه الوثائ  وعدم توقيع عقوبات صارمة على املخلني مستوى أمشل وأوسع ،إال أن نقص عنصر اإللزا
 باإللتزامات البيئية أثناء عملية هتيئة اإلقليم،أنشأ وضعا  متدهورا  بالنسبة  للموارد  البيئية.

 يتضح بأن الرقابة اليت قررها املشرع على النشاط العمراين من خالل القرارات العمرانية سواء بصورة قبلية           
أوبعدية جاءت للتوفي  بني احلاجة إىل التعمري ومتطلبات محاية البيئة بغية الوصول إىل عمران مستدمي.إال أننا 
نسجل قصورا  كبريا يطبع هذه اآلليات يف احلفاظ على البيئة اليت تعرف انتهاكات واضحة يف ظل انعدام الرقابة 

املخالفني أولعدم توفرها على الوسائل املادية والتقنية اليت متكنها الفعلية والصارمة من قبل اإلدارة ،إما لتساهلها مع 
من اإلضطالع هبذه املهام الرقابية وبالسرعة املطلوبة ،مما يفرض عليها يف األخري الرضوخ  لسياسة األمر الواقع 

 بتسوية  كل ما هو فوضوي األمر الذي قلل من  فعالية  قرارات التعمري يف محاية البيئة .

يبدو من خالل عرض مكانة البيئة يف سياسية التنمية املستدامة للمدن واملدن اجلديدة أن الوصول  إىل         
املدينة  املنشودة يف ظل خمتلف  القوانني والتنظيمات اليت حتكمها ال زال غاية بعيدة  املرام السيما من الناحية 

فضاءات غري آمنة   لرفاهية واحلرية واألمن،أصبحت حتوم  حوهلاالبيئية.فاملدينة اليت  كانت جتسد باألمس احلضارة وا
وخماطر بيئية جسيمة.مما يدل على أن املشرع مازال يفكر  مبنط   برغمايت عمراين،يبحث من خالله عن السكن  
كمطلب اجتماعي دون إهتمام بالبيئة وإن كان قد تبىن فكرة التنمية املستدامة.بناء على ما سب  يبقى حتقي  

 النسجام بني املدينة والبيئة معادلة صعبة  لطغيان هاجس البناء والتشييد على حساب البيئة.ا



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاوي



 الفصل الثاوي: التشريع البيئي يفرض على قواعد التهيئة والتعمير حماية البيئة.

لتعمري وطغيان النزعة الربغماتية احلماية الناجعة والفعالة للبيئة ضمن قواعد التهيئة وا أمام حمدودية        
الستغالل اجملال هلذه  القواعد على حساب محاية اجملاالت الطبيعية  وإدماجها  الشكلي للبيئة ضمن وسائلها 
القانونية . تدخل املشرع من خالل فرض إحرتام قواعد محاية البيئة كحتمية المفر منها أمام سطوة  وشراهة 

 التعمري املتسارع.

فقرر  التشريع البيئي محاية  قانونية عامة للعناصر البيئية احليوية املشكلة لبيئة اإلنسان من مجيع أخطار           
التوسع العمراين من جهة ،كما سن محاية خاصة أومضاعفة للمناط  احلساسة واألكلر هشاشة من اإلقليم ،األمر 

ملكلفة حبماية البيئة مركزيا وحمليا عن طري  ما متارسه الذي لن يتحق  إال من خالل تفعيل دور اهليئات اإلدارية ا
من صالحيات وامتيازات السلطة العامة ،بأن توضع يف يد هذه اهليئات اإلدارية السبل  احلمائية  الوقائية والردعية  

 القادرة على تقرير احلماية الفعالة للبيئة  من مجيع األضرار  النامجة عن العمران.

ى ما سب  أتناول  من خالل  هذا الفصل احلماية القانونية لألنظمة البيئية احليوية واملناط  بناء عل         
اإلدارية املكلفة حبماية البيئة من خماطر العمران يف  ،فعالية اهليئات )المبحث األول(احلساسة من تأثري العمران يف 

حلماية البيئة من العمران بني الوقاية و الردع يف واآلليات القانونية لتدخل اهليئات اإلدارية   )المبحث الثاوي(
 .)المبحث الثالث(

 المبحث األول: الحماية القاوووية لألوظمة البيئية الحيوية و المناطق الحساسة من تأثير العمران.

ستهل الوجهة املظلمة لعصر التقدم العلمي ومثن للمدنية احلديلة فبعد أن كانت الغاية يف م هو التلوث          
.فالرهان األساسي الذي 1تاريخ اإلنسان هي محايته من البيئة ،أصبحت الغاية اآلن هي محاية البيئة من اإلنسان

جتاهبه السلطات العمومية هو محاية البيئة من كل أشكال التلوث اليت يفرزها العمران على األوساط احليوية 
وكذا تأثرياته االمتناهية على املناط  احلساسة من  2ساتاألساسية املكونة للبيئة مللما بينت العديد من الدرا

 اإلقليم اليت تشكل رأس  املال الطبيعي واإليكولوجي للوطن.

                                                 
ة،مصر ، عطا سعد حممدحواس:" املسؤولية املدنيةعن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار دراسة مقارنة"، جامعة اإلسكندرية،دار اجلامعة  اجلديد 1

 .10،ص2011
هبا  وزارة  التهيئة  العمرانية  و البيئة أن هناك خسائر معتربة نامجة عن التلوث و السلوكات املضرة  باحمليط  البيئي يف اجلزائر كشفت دراسة قامت     2

٪من 5.21،أي 2007مليار دوالر خالل سنة  5٪ من الناتج الداخلي  اخلام مقابل7أي ما يعادل 2002مليار دوالر خالل عام  3.5قدرت بـ:
،أنظر ، السياسة البيئيةيف اجلزائر، عرض وزارة  البيئة وهتيئة اإلقليم أمام جلنة الفالحة والصيد البحري ومحاية  البيئة  باجمللس خلي  اخلام الناتج الدا

 .22/09/2014متت زيارته بتاريخ  .http :www.apn.dz.orgالشعيب الوطين



بناء  على ذلك أتناول احلماية القانونية لألنظمة البيئية احليوية من التلوث الناجم عن العمران يف          
)المطلب حلساسة واهلشة  إيكولوجيا حفاظا  على بيئة نوعية  يفواحلماية القانونية للمناط  ا  )المطلب األول(

   الثاوي(.

 الحماية القاوووية لألوظمة البيئية الحيوية من التلوث الناجم عن العمران. المطلب األول:

مما الشك فيه أن التلوث البيئي يعد من أخطر مشاكل العصر فآثاره الضارة مست باإلنسان وممتلكاته        
ت بالكلري من النظم البيئية ،من أمللة ذلك التلوث الناجم عن التوسع العمراين الذي يتم بغري مراقبة أو وأخل

.هلذا سعى املشرع اجلزائري على غرار بقية التشريعات العربية والدولية إىل توفري محاية قانونية لألنظمة 1تسيريحمكم
)الفرع على ذلك سأتناول املفهوم القانوين للتلوث البيئي  البيئية احليوية األكلر عرضة إلعتداء العمران. بناء

واحلماية  )الفرع الثالث(احلماية القانونية للبيئة اهلوائية  )الفرع الثاوي(احلماية القانونية للبيئة األرضية  األول(
 .)الفرع  الرابع( القانونية للبيئة املائية 

 البيئي. الفرع األول: المفهوم القاوووي للتلوث

واإلحاطة مبفهومه القانوين  تعد مفتاح الدراسة ،بل ونقطة البداية ألية معاجلة   2إن الوقوف على ماهية التلوث     
هلذا اعتنت التشريعات البيئية بتحديد مفهوم التلوث . 3وتصف األدوات القانونية  ملكافحته قانونية تشخص الداء

                                                 
تلوث البيئي"،جملة  املفكر ، كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة حممد خيضر بسكرة منصور(:" املدلول  العلمي واملفهوم القانوين لل(جماجي    1

 .115-98،ص ص2010،مارس 5بسكرة ، العدد 
من سورة  الروم :﴿ ظهر الفساد يف الرب   41أصطلح على التلوث يف القدمي الفساد؛كفساد الطعام وفساد املاء مصداقا لقوله تعاىل  يف اآلية     2
على  ر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾ .والتلوث عند علماء  اللغة  العربية عدم  نقاء  الشي واختالطه  بغريهوالبح

لصحاح  للشيخ  احنو  يتنافر  معه كما يراد به التلطيخ  واخللط ،إذ يقال لوث ثيابه بالطني  مبعىن  لطخها ويقال لوث املاء مبعىن كدره .أنظر ،خمتار 
و لوثته ، كما تلوث  . وهو أيضا كل ما خلطته ومرسته  فقد للته534،ص 1997-1996اإلمام  حممد إبن  أيب بكر الرازي ،دار اإلميان،دمش  ،

اء الرتاث  العريب  ،دار  إحي3،ط 12الطني  بالتنب و لوث ثيابه بالطني  أي  لطخها ولوث  املاء كدره،أنظر مادة لوث، لسان العرب إلبن  منظور ،ج
 .أما يف  اللغة  الفرنسية عرف التلوث   كما يلي:352،ص 1999ومؤسسة التاريخ  العريب ،بريوت لبنان ،

 Pollution :"Dégradation  d’un  milieu  naturel  par   des substances chimiques  des  déchets  
industriels, dégradation   de  l’environnement  humain  par   des  nuisances",  Dictionnaire  Petit 

Larousse   illustré , op  cit , p 761.  
تعريف  التلوث على أنه : "إنسياب  أوفراغ مادة بصورة عمدية   1994أما اللغة يف االجنليزية فقد جاء يف املوسوعة البيئية الصادرة  يف لندن عام  

 ئة بالضرر بطريقة أو بأخرى".أنظر :أوغري عمدية،تضر أوهتدد البي
The  environment encyclopedia and  dir ectorg,Europa  publications limited ,England, London 

1994 , p101. 
ة ال تقدر  األنظمة  البيئية  التلوث كل  تغري كمي أو  كيفي يف مكونات البيئة  احلية  أوغري  احليمن بني  التعريفات الفقهية  املقدمة للتلوث ما يأيت :-

،ص  1997اهرة ،مصر،على استيعابه دون أن خيتل توازهنا ،أنظر،عبد  اهلل الليلي: "التلوث  البيئي والتنمية  االقتصادية" ، الدار املصرية اللبنانية، الق
 ومابعدها. 36

بأنه  إدخال مواد أوطاقة بواسطة  اإلنسان  1974/ 14/10الصادرة يف عرفته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف توصياهتا عقب مؤمتر ستوكهومل 
نظم البيئية أوتنال سواء بطري   مباشر أوغري مباشر إىل البيئة حبيث يرتتب عليها آثار ضارة من شأهنا أن هتدد الصحة االنسانية وتضر باملواد احلية أوبال



لسياسة  البيئية اليت  يتبناها املشرع يف كل بلد ،ألنه  بتحديد وبيان مصادره وخصائصه وكل ما يرتبط به  وفقا ل
تعريف قانوين دقي   للتلوث  يتضح  نطاق سريان القواعد  القانونية املقرتنة  بتوقيع  اجلزاء  مدنيا  كان  أوجزائيا  

 على من  خيالفها.

ع  املصري من خالل  البند التاسع من من مجلة  التعاريف القانونية  للتلوث التعريف الذي قدمه  املشر        
على أن تلوث البيئة يعين " أي تغيري  يف خواص البيئة ، مما  1994املتعل  حبماية البيئة لسنة  4القانون رقم 

يؤدي بطري   مباشر أو غري مباشر إىل اإلضرار بالكائنات احلية أو املنشآت أويؤثر  على ممارسة  اإلنسان حلياته  
فعرفه على أنه :"أي تغيري أوفساد حاد  طار  أوخفيف  1982لسنة  10ما القانون العماين رقمالطبيعية" .أ

مزمن يف خصائص النظم والعوامل واملواد البيئية،أو يف نوعيتها بالدرجة  اليت  جتعلها غري صاحلة لالستعمال  املفيد 
ادية أو اجتماعية يف السلطنة على يف األغراض املخصصة هلا،أو يؤدي استخدامها إىل أضرار صحية أو اقتص

إىل تعريف  التلوث على أنه " كل تأثري أو  11/03. ذهب املشرع  املغريب يف القانون 1املدى القريب أو البعيد" 
تغيري  مباشر أوغري  مباشر يف البيئة جراء فعل أو نشاط  بشري أو عامل طبيعي من احملتمل أن يؤثر على الصحة 

وأمن األشخاص  واهليئات أو حيدث تغيري  بالنسبة  للبيئة الطبيعية، العقارات ، القيم والسالمة العمومية 
 واالستخدامات  املشروعة  بيئيا" . 

"بأنه كل تغيري مباشر أو غري  03/10من قانون  4من املادة 7يف حني عرفه املشرع اجلزائري يف الفقرة       
د حيدث وضعية مضرة  بالصحة وسالمة اإلنسان و النبات و مباشر للبيئة ، يتسبب فيه كل فعل حيدث أو ق

 األرض و املمتلكات اجلماعية و الفردية." احليوان واهلواء و اجلو واملاء و

 آخر وضع أي التحول من وضع إىل البيئة، فكرة   التغيري على على ركزت التعريفات يتضح أن هذه      
املتعلقة به تعد أحد أسباب  األعمال ا التغيري ولعل العمران وخمتلفهذ سبب كان مهما البيئي بالتوازن سليب،خيل

التغيري.هلذا يرى  علماء التخطيط و العمران أن  التلوث يعين تراكم عناصر ضارة وغرير مرغوب فيها يف  هذا
 2مناط  التجمع  العمراين مبا  من  شأنه  إحلاق  الضرر باملصلحتني  الفردية و اجلماعية.

                                                                                                                                                         

على أنه  1965املشروعة  هلا.أما اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة فقد عرفه سنة  من قيم التمتع بالبيئة أوتعوق  االستخدامات األخرى 
اليت  كانت  التغيري الذي  حيدث بفعل التأثري املباشر أوغري املباشر لألنشطة االنسانية يف تكوين الوسط على حنو خيل ببعض االستعماالت أواألنشطة

  .ة الطبيعية  لذلك الوسطمن املستطاع  القيام هبا يف احلال
الفكر داود عبد الرزاق الباز: " األساس الدستوري حلماية  البيئة من التلوث:دراسة حتليلية يف إطار املفهوم القانوين للبيئة والتلوث"،دار  3

  .47،ص 2007 ،اجلامعي،اإلسكندرية،مصر
عن تلوث  البيئة "، دار جهينة  للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل، عمان ،األردن،   أنظر، هالة صالح  الدين احلديلي :" املسؤولية املدنية  النامجة 1

 .46، ص2003
الت التنمية  مقري)عبد الرزاق(:" مشكالت التنمية والبيئة والعالقات  الدولية :دراسة  مقارنة بني  الشريعة  اإلسالمية والقانون  الدويل حول  مشك  2

  .87ص ، 2012اجلزائر ،  لدولية الراهنة" ،دار اخللدونية ،والبيئة  يف ظل  العالقات ا



أن إجياد تعريف قانوين للتلوث هو يف هناية املطاف حماولة إجياد مفتاح للبحث عن الوسائل القانونية اليت  يبدو     
  تكفل  احلماية الفعلية  للبيئة  مبختلف عناصرها وأنظمتها احليوية.

 الفرع الثاوي: الحماية القاوووية للبيئة األرضية.

الرتبة من التلوث يف الباب  اللالث من قانون محاية البيئة يف إطار  تناول  املشرع اجلزائري  مقتضيات محاية      
حتديدا  الفصل الرابع  حتت عنوان مقتضيات محاية  األرض وباطن  األرض من املادة  03/10التنمية املستدامة 

ها  بصفتها من خالل تأكيده  على ضرورة  محاية األرض  وباطنها واللروات اليت  حتتوي  علي 62إىل  املادة  59
موارد حمدودة  قابلة أوغري  قابلة للتجديد من كل  أشكال التدهور أو التلوث مع ضرورة  ختصيص األرض 
لالستعمال  املطاب   لطابعها  الزراعي أوالصناعي أوالعمراين أو غريها  طبقا ملستندات العمران والتهيئة ومقتضيات 

 احلماية البيئية .

تدابري الالزمة ملكافحة التصحر واإلجنراف وامللوحة وضياع األراضي القابلة للحرث كما أكد على اختاذ ال      
وتلوث مواردها  باملواد الكميائية وكذا استغالل موارد باطن  األرض وفقا  ملبدأ العقالنية ،وحماربة  كل مادة  

اليت  تستعمل  وفقها  أخرى  ميكنها أن حتدث  ضررا باألرض على األمدين القصري أوالطويل وكذا الشروط 
 األمسدة و املواد  الكيماوية .  

منحت اجلماعات احمللية اختصاصات من أجل محاية  الرتبة واألرض الغابية من  اإلجنراف و التصحر      
واستصالحها. تتعل   بالسهر  على تطبي   القوانني و  النظم  الغابية  وتنسي   عمل اللجان  املكلفة حبماية  

و اختاذ  أي  إجراء  يستهدف  تنفيذ  أعمال الوقاية  ومكافحة  احلرائ   واألمراض وأسباب   الغابات
،و إجناز  برامج  استصالح األراضي  يف إطار مكافحة التصحر والعمل على توسيع اللروة  الغابية ، 1اإلتالف

 م  للغابات.واالضطالع بدور  الضبط اإلداري  العام يف جمال  احملافظة على النظام  العا

 الفرع الثالث: الحماية القاوووية للهواء.

ألنه سر حياة مجيع الكائنات على وجه  يعد اهلواء من أهم عناصر البيئة ومن أمثن مواردها على اإلطالق     
األرض، ال  يستطيع اإلنسان أن يعيش من دونه إال أنه يتعرض للتلوث.لذا سأتناول احلماية املقررة للهواء دوليا 

 )ثاويا(.وداخليا )أوال(

 

 

                                                 
املتعل  بصالحيات الوالية والبلدية وإختصاصاهتا يف  قطع  الغابات   26/12/1981املؤرخ  يف   81/387من املرسوم  رقم  7و 5راجع  املادتني   1

 .1981، لسنة  52واستصالح األراضي ،ج ر، العدد  



 حماية الهواء في التشريع  الدولي. أوال:

تنبهت العديد من دول العامل خبطورة  املساس بالبيئة اجلوية و انعكاس أثر ذلك على سائر الكائنات احلية     
اهلوائية   على األرض، فبادرت بإصدار القوانني املختلفة اليت هتدف يف  جمموعها إىل منع إنبعاث  امللوثات 

كاألخبرة و الروائح  واإلشعاعات وماشبه ذلك بنسب تتجاوز احلدود املقررة،خاصة بعد أن ثبت علميا أن نسب 
. هلذا بدأ اإلهتمام العاملي حبماية  البيئة  اهلوائية انطالقا من مؤمتر  2تلوث اهلواء تزداد سنويا  مبعدالت  مرتفعة
ما يلي:" يوصى  77حيث جاء يف توصيته رقم  1972ويدية سنة ستوكهومل  الذي  انعقد يف العاصمة الس

منظمة الصحة  العاملية  بالتعاون مع املؤسسات املتخصصة يف إطار الربنامج  املعتمد من أجل  إقرتاح  التدابري 
يف    الضرورية املساعدة  للحكومات  خاصة  يف  الدول النامية للشروع يف  تنسي   برامج  لرصد  اهلواء و املاء

 املناط   حيث  ميكن  أن  يوجد  فيها خطر التلوث على  الصحة".

الواقع  أنه ال توجد  اتفاقية  دولية شاملة تواجه مشكلة  تلوث  اهلواء عموما إال أنه من بني  االتفاقيات        
ء والضوضاء و للحماية من تلوث اهلوا  1977اليت  اهتمت  حبماية اجلو واهلواء نذكر اتفاقية جنيف لعام 

، إضافة إىل إتفاقية  فيينا لعام  1972االهتزازات ومبادئها  مستلهمة من توصيات مؤمتر ستوكهومل لسنة  
الذي  تناول  1989بشأن محاية طبقة األوزون، واإلعالن العاملي حلماية البيئة  املوقع  بالهاي سنة  1985

واملتعلقة  بتغيري املناخ اليت   1992اتفاقية  ريو لسنة  املخاطر  اليت يتعرض هلا  الغالف  اجلوي  فضال عن 
يقصد هبا  العمل  على استقرار  تركيز  انبعاث امللوثات  الكيماوية  الغازية يف الغالف اجلوي واليت ألزمت الدول 

أن تلوث اهلواء بإختاذ كافة اإلجراءات والتدابري اليت  من شأهنا محاية  نظام املناخ.باإلضافة إىل اتفاقية جنيف بش
اجلوي  بعيد املدى  عرب احلدود  هبدف  محاية  اإلنسان والبيئة احمليطة به من تلوث  اهلواء املوقعة  بتاريخ 

دولة  املربمة يف إطار اللجنة االقتصادية التابعة لألمم  املتحدة، دخلت حيز  34من طرف  13/11/1979
 . 13/03/1983التنفيذ بتاريخ 

اإلتفاقية أول أداة  قانونية ملكافحة التلوث اجلوي على الصعيد  اإلقليمي ،حيث تعهدت أطرافها هذه  تعد        
، حيث جاء يف 1بوضع أنظمة البحث و الرصد للملوثات اهلوائية األوروبية، ووضع السياسات املناسبة ملكافحتها

عاوين  لرصد وتقييم  ملوثات  اهلواء  طويلة  منها ما يلي: "تتعهد األطراف املتعاقدة بتنفيذ الربنامج  الت 9املادة 
 املدى يف أوروبا ". 

                                                 
بغدادي للنشر والتوزيع ، الرويبة  اجلزائر ، دار نساين" ،إلاحلماية القانونية للبيئة من التلوث يف ضوء القانون الدويل انصر اهلل )سناء(: "  2

 .25،ص2013
"، مقال حممل من ري مناد)فتيحة(:" النظام القانوين حلماية البيئة اهلوائية من  التلوث الكميائي دراسة  يف ضوء القانون الدويل العام  والتشريع  اجلزائ  1

 .09/10/2016،متت زيارته يوم     www.droitentreprise .orgموقع  التايل:



، قمة   07/12/2009فضال على اتفاقيات أخرى ذات نفس اإلهتمام  ملل قمة  كوبنهاكن بتاريخ         
ية األمم  املتحدة  املناخ بالدامنارك اليت مللت فيها اجلزائر اجملموعة اإلفريقية ،مؤمتر جنيف لتغيري املناخ  التابع  إلتفاق

حول   2015، ومؤمتر  باريس  يف ديسمرب   2015فرباير   13إىل8اإلدارية  بشأن تغيري املناخ  يف سويسرا من 
 التغري املناخي.

 ثاويا: حماية  الهواء  في  التشريع  الوطني  الداخلي.

ملشرع  كل  عمليات بناء واستغالل بالنظر  إىل خطورة  مضار التلوث اجلوي على اإلنسان والبيئة،أخضع   ا    
واستعمال  البنايات واملؤسسات الصناعية والتجارية واحلرفية والزراعية  وكذلك  املركبات واملنقوالت األخرى  إىل 

، حيث  يتبني اهتمام املشرع اجلزائري   2 مقتضيات محاية  البيئة وتفادي إحداث  التلوث اجلوي و احلد منه 
وكذا املراسيم التنفيذية  (1) 03/10امللوثات يف قانون محاية البيئة يف إطار  التنمية  املستدامة حبماية اهلواء من 
 (.2) املتعلقة هبذا اجملال 

  :03/10حماية  الهواء  من خالل قاوون  حماية البيئة في  إطار التنمية المستدامة  .1

املتعل   حبماية  البيئة   03/10من قانون  10/ف 4دة أورد  املشرع  اجلزائري  تعريفا للتلوث اهلوائي يف املا     
يف إطار التنمية املستدامة  كما يلي : "هو إدخال  أية مادة يف اهلواء أو اجلو  بسبب إنبعاث غازات أو أخبرة  أو 

 أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة، من شأهنا التسبب يف أضرار  وأخطار على  اإلطار  املعيشي" . 

  44يف املادة من نفس القانون ،إذ حدد 47إىل املادة 44املادة  مقتضيات محاية اهلواء من املشرعكماسن      
طبيعة املواد اليت من شأهنا اإلضرار باهلواء على أهنا" تلك املواد اليت من طبيعتها تشكيل خطر على الصحة البشرية 

ار باملواد البيولوجية واألنظمة البيئية ،هتديد األمن ،التأثري على التغريات املناخية أو إفقار طبقة األوزون،اإلضر 
العمومي ،إزعاج السكان، إفراز روائح كريهة شديدة ،اإلضرار باالنتاج الزراعي واملنتجات الزراعية الغذائية ،تشويه 

 . "البنايات واملساس بطابع  املواقع  وإتالف  املمتلكات املادية 

من نفس القانون املتسببني يف اإلنبعاثات امللوثة  للجو عندما   46ادة ألزم  املشرع  من خالل نص امل      
تصبح  تشكل  هتديدا  لألشخاص والبيئة أو األمالك ، اختاذ  التدابري  الضرورية إلزالتها  أو تقليصها و احلد منها 

عن  استعمال املواد   ،يف نفس الوقت أوجب على الوحدات الصناعية اختاذ كل التدابري الالزمة للتقليص أوالكف
منه على التنظيم حتديد املقتضيات املتعلقة باحلاالت   47املتسببة يف إفقار طبقة  األوزون،يف حني أحالت املادة

مينع فيها أوينظم انبعاث  الغاز والدخان والبخار واجلزيئات السائلة أوالصلبة يف اجلو،والشروط اليت  والشروط اليت 
البنايات واملركبات واملنقوالت األخرى  خيص فيما األحكام هذه ل اليت يستجاب خالهلا إىلتتم فيها مراقبة اآلجا

                                                 
 . 03/10من  قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  45أنظر ، املادة    2



املوجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية اخلاصة هبا والشروط اليت ينظم ويراقب مبوجبها تطبيقا للمادة 
لك  جتهيز املركبات ،كذلك بناء العمارات وفتح املؤسسات غري املسجلة يف قائمة املنشآت  املصنفة وكذ45

وصنع األمتعة املنقولة واستعمال الوقود  واحملروقات واحلاالت والشروط اليت جيب فيها  على  السلطات املختصة 
 إختاذ كل اإلجراءات النافذة على وجه االستعجال للحد من اإلضطراب قبل  تدخل  أي  حكم قضائي.

 84ء ذلك ما يستنتج  من خالل استقراء مضمون  املادة  فضال عن ذلك سن املشرع محاية جنائية  للهوا     
حيث نصت هذه  املادة يف إطار  العقوبات املتعلقة مبخالفة األحكام القانونية املتعلقة  03/10من قانون 

من القانون  املذكور أعاله و  47مبقتضى محاية اهلواء واجلو  على معاقبة  كل شخص خالف  أحكام املادة 
دج ؛يف حالة العود يعاقب باحلبس من  100.000دج إىل  5.000جوي بغرامة ترتاوح من  تسبب يف تلوث

 دج.أوبإحدى هاتني العقوبتني.يتضح أن 150.000دج إىل  50.000أشهر وبغرامة ترتاوح من  6شهرين إىل
ن خمالفة عند من نوع العقوبة على املتسبب يف  تلويث  اجلو يف حالة العود حيث انتقل بالعقوبة م شدد املشرع

 إرتكاهبا إىل جنحة عند العودة انسجاما مع  خطورة  الفعل  املرتكب.

املذكورة أعاله سلطة واسعة يف احلكم  84احلكم بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة  للقاضي يف حالة منح      
ئة ، املنصوص عليها يف على  املتهم من خالل حتديده لألجل الذي ينبغي أن تنجز فيه األشغال وأعمال التهي

 التنظيم.

األشغال وأعمال التهيئة على نفقة احملكوم عليه، ميكنه  بتنفيذ زيادة على ذلك ميكن للقاضي أن يأمر         
أيضا األمر مبنع استعمال املنشآت أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدرا للتلوث اجلوي ،إىل غاية إمتام  إجناز 

، جيوز للمحكمة أن 85.يف حالة عدمم احرتام األجل املنصوص عليه يف املادة  1الالزمة األشغال و الرتميمات 
دج   1000دج  وبغرامة هتديدية ال  يقل  مبلغها عن  10.000دج إىل 5.000تأمر بغرامة ترتاوح ما بني  

تلوث إىل حني  إجناز  عن  كل يوم  تأخري . كما  ميكنها أيضا  األمر حبظر  استعمال  املنشآت  املتسببة يف ال
 .2األشغال وأعمال التهيئة أو تنفيذ اإللتزامات املنصوص عليها

يف إطار  قواعد العمران ألزم  املشرع  صاحب  كل مشروع  قد  يضر باهلواء  واجلو أن  يقدم ضمن  ملف        
ضرة بالصحة  العمومية وطبيعة طلب  رخصة  البناء  كافة الوثائ   التقنية املتعلقة بنوعية  وكمية الغازات امل

اإلجراءات  اليت وضعها  ملعاجلة  وختزين و إتالف  هذه  املواد  امللوثة.كما منع منح  رخصة البناء بالنسبة  

                                                 
 .03/10محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  من قانون 85أنظر،املادة    1
 .03/10من  قانون  86أنظر، املادة   2



للمنشآت واملصانع وخمتلف  البنايات اليت ينتج  نشاطها  غازات ودخان  ومواد  متبخرة،تضر بالصحة  العمومية  
 . 1ةوالنبات واحليوان والرتب

من أجل مراقبة نوعية اهلواء واملتابعة املستمرة للتلوث يف األوساط العمرانية  وتقييم  درجة  التلوث         
ساكن بالنسبة للدول  100.000احلقيقة،مت وضع شبكات للمراقبة يف املدن اليت يزيد  عدد سكاهنا  عن 

واحدة  باجلزائر وأخرى بعنابة واللاللة يف  طريقها إىل  األوربية. أما يف  اجلزائر  فتوجد شبكتني  للمراقبة فقط  
 .2الوجود  مبدينة وهران

 .حماية الهواء من خالل النصوص التنظيمية :2    

 3 02-06تأكيدا على محاية اهلواء من التلوث أصدر املشرع ثالثة نصوص تنظيمية هي: املرسوم التنفيذي      
 )ج( .5 07/207املرسوم  التنفيذي و  ب()1384-06املرسوم التنفيذي )أ(،

  :02-06في إطار المرسوم  التنفيذي  حماية الهواء.أ

ضبط  املشرع القيم  القصوى و مستويات اإلنذار  ونوعية  اهلواء يف  حالة  تلوث  جوي  من خالل املرسوم       
  أوالوالة املعنيني كل  التدابري اليت  فعندما  تبلغ  هذه  املستويات حد  معينا  يتخذ الوايل املعين 06/02التنفيذي 

  .هتدف  إىل  محاية   صحة  اإلنسان  والبيئة 

 

 

                                                 
 .91/175من  املرسوم  التنفيذي  18أنظر، املادة   1

2 Aoudia) Mouhamed (:" La pollution  atmosphérique  et  réseaux   de  surveillance  de  la qualité 
de l’Air",revue Santé et environnement Conseil de la Nation, 

1/07/2003 ,ANEP,Rouiba,Alger,2006,pp13,17. 
يضبط القيم  القصوى ومستويات  اإلنذار  وأهداف نوعية اهلواء  يف  حالة  تلوث جوي ،  17/01/2006املؤرخ  يف   06/02املرسوم  التنفيذي  3

الصحة  العمومية   من قبل وزارة 10/02/1988.وكذا  القرار  الوزاري املشرتك  املمضي يف  2006يناير   08ج ر  العدد األول ، الصادرة بتاريخ 
اهنا، ج ر الذي  يضبط  احلدود  املشتقة من تركيز اإلشعاعات يف  اهلواء  وحدود  اإلدراج  السنوية  وقيمة عوامل نوعية النيرتونات ومنسوبات جري

 . 05/08/1988املؤرخة يف   35العدد 
الغاز و الدخان والبخار واجلزئيات السائلة أوالصلبة  يف  اجلو  وكذا  ينظم  إنبعاث   2006/ 04/ 15املؤرخ يف  138-06املرسوم  التنفيذي رقم   4

 10املؤرخ يف  165-93املرسوم  التنفيذي . الذي ألغى أحكام  16/04/2006مؤرخة يف    24الشروط  اليت تتم فيها مراقبتها، ج ر ،العدد 
 . 1993يوليو  14الصادرة بتاريخ   46صلبة  يف اجلو،ج ر  العدد  املنظم إلفراز  الدخان و الغاز و الروائح و اجلسيمات ال  1993يوليو 

ينظم استعمال املواد املستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها واملنتجات اليت حتتوي عليها  2007يونيو  30مؤرخ يف  07/207املرسوم التنفيذي رقم  5
 .01/07/2007املؤرخة يف  43د ، ج ر  العد 23/05/2010املؤرخ يف  142-10معدل باملرسوم  التنفيذي 



،تعترب  1بناء  على اإلعرتاف لكل شخص حبقه يف اإلعالم  عن نوعية  اهلواء وآثاره  على الصحة والبيئة     
من  8عالم  وفقا ملا ورد يف املادة الدولة الضامن  ملمارسة هذا  احل  من خالل ضبط هذا  املرسوم ملستويات اإل

 . 2نفس املرسوم التنفيذي 

 : 138-06في  ظل  المرسوم  التنفيذي  ب.حماية الهواء

يهدف هذا  املرسوم  وفقا ملا نصت عليه املادة  األوىل منه إىل تنظيم  إنبعاث  الغاز والدخان و البخار و     
لشروط اليت  تتم فيها  مراقبتها. يقصد باإلنبعاثات اجلوية كل  إنبعاث اجلزئيات السائلة  أو الصلبة يف اجلو  وكذا ا

 .3هلذه املواد  من  مصادر ثابتة  السيما   تلك   الصادرة عن املنشآت الصناعية

ضبط  املشرع  احلد  املسموح  به لإلنبعاثات اجلوية  الناجتة  عن هذه  املنشآت يف امللح   التابع  هلذا     
سنوات  7و  اهلواء اجتاه تلويث لتسوية وضعيتها سنوات 5الصناعية القدمية مهلة  ا منح املنشآتاملرسوم .كم

 .بالنسبة للمنشآت البرتولية

أوجب  املشرع  من خالل املادة  الرابعة من نفس املرسوم  إجناز  واستغالل املنشآت اليت  تنتج عنها       
عاثاهتا اجلوية  عند املصدر واليت جيب أال تتجاوز احلدود املسموح إنبعاثات جوية بطريقة جتنب أو تقلل من  إنب

هبا.كما أوجب املشرع على املستغل إختاذ اإلجراءات الضرورية للتقليص من التلوث الصادر، ذلك بتخفيض 
 النشاطات املعنية أو توقيفها  عند  احلاجة .

ت جوية ال ختضع للتنظيم املتعل   باملنشآت  املصنفة  ألزم  املشرع أيضا  كل مستغل  ملنشأة  تصدر إنبعاثا       
تزويد السلطة املختصة بكل املعلومات املتعلقة بطبيعة اإلنبعاثات وكميتها ، مكان اإلنبعاث إنطالقامن األرضية 
أين يظهر وتغرياته يف الزمن، و كل خاصية أخرى لإلنبعاث ضرورية  لتقييمه وكذا تدابري ختفيض هذه 

 .4اإلنبعاثات

                                                 
احملددة جلهاز إعالم وإنذار املواطنني وكذا وسائل املكافحة  2003املتعل  بالتعليمة الصادرة عن وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة سنة  07رقم أنظر، امللح   1

 اليت جيب  وضعها يف حالة حدوث  تلوث جوي .
  3مكروغرام/ن م 600يف  اهلواء  توجب  اإلعالم  هبا أما إذا بلغت نسبة   3مكروغرام/ن م 400ثاين  أكسيد األزوت  -حيث إذا بلغت نسبة : 2

توجب   3مكروغرام/ن م 600يف  اهلواء  توجب اإلعالم  هبا أما إذا بلغت نسبة  3مكروغرام/ن م 350ثاين أكسيد  الكربيت   -توجب اإلنذار 
 اإلنذار .

 توجب  اإلنذار .  3مكروغرام/ن م 360واء  توجب  اإلعالم  هبا أما إذا بلغت نسبة  يف  اهل 3مكروغرام/ن م180األوزون  -
بينما  بالنسبة للاين  أكسيد  الكاربون   3ميكروغرام/م  90كما حددت منظمة  الصحة  العاملية  املعايري  املسموح هبا بالنسبة للغبار باجلو بــــ:   

 .3م /مميكروغرا40فاملعايري  املسموح  هبا هي:
 .138-06من  املرسوم   التنفيذي  رقم  2املادة   3
 .138-06من  املرسوم  التنفيذي  10و املادة  7أنظر،  املادة   4



كما فرض عليه إمساك سجالت يدون فيها تاريخ ونتائج التحاليل اليت يقوم هبا حسب الكيفيات احملددة       
بقرار من الوزير املكلف بالبيئة وعند اإلقتضاء بقرار مشرتك من الوزير  املكلف بالقطاع  املعين. توضع  هذه  

ألخرية باملراقبة الدورية و املفاجئة لضمان مطابقتها للقيم النتائج حتت تصرف مصاحل  الرقابة  املؤهلة ، تقوم هذه ا
. مع معاينة  املواقع والقياسات والتحاليل اليت جتري يف عني املكان مع 5القصوى احملددة يف ملحقي هذا املرسوم
مستغل  وعلى املرسوم من نفس 16املادة  حمتوياته حددت الشأن هبذا أخذ عينات بغرض حتليلها. حيرر حمضر

 أو املزمع القيام هبا.  املنشأة أن يوضح ويعلل كل جتاوز حمتمل مالحظته وتقدمي التصحيحات اليت مت تنفيذها

  :07/207ظل المرسوم التنفيذي  ج.حماية الهواء في

إىل تنظيم استعمال املواد املستنفذة لطبقة األوزون سواء كانت قائمة 07/207يهدف املرسوم التنفيذي      
زوجة  مبواد أخرى . تطب  أحكام هذا املرسوم على املواد واملنتجات املذكورة يف امللح  األول وامللح  بذاهتا أومم

اللاين هلذا املرسوم  دون اإلخالل  باألحكام  التشريعية والتنظيمية  األخرى السارية  املفعول املطبقة عليها. حظر  
ج  وتصدير  املواد املستنفذة  لطبقة األوزون، كما حظر طرح   املشرع  مبوجب املادة  اللاللة من هذا املرسوم إنتا 

 كل  املواد اخلاضعة للرقابة يف  اجلو.

على الرغم من احلماية  اليت  قررها  املشرع  للبيئة  اهلوائية من التلوث إال  أننا نرى أن  كلرة  اإلحالة على     
عالية هذه احلماية، زيادة  على نقص الوعي لدى  التنظيم  وعدم صدور النصوص يف  أواهنا ،أدى إىل عدم  ف

املواطنني باملخاطر اليت هتدد حقهم  يف تنفس اهلواء النقي وعدم  إكرتاثهم حبقهم  يف  اإلعالم  حول  مستويات 
 تلوث هذا  األخري.

 الفرع الرابع: الحماية القاوووية للمياه.

ية وال جمال الستمرار احلياة دون توافر هذا العنصر مصداقا لقوله  املاء أساس احلياة بالنسبة لكافة الكائنات احل     
.إال أنه على الرغم من أمهيته فهو يتعرض إىل 1تعاىل:﴿وجعلنا من املاء كل شيء حي أفال يؤمنون﴾

ى ،هلذا قرر املشرع  عل 3،حيث تشهد املياه يف اجلزائر تبذيرا واسعا يف استعماهلا وسوء تسيري يف توزيعها2التلوث

                                                 
 . 138-06املرسوم التنفيذي  من 13و املادة 12أنظر، املادة  5
 من  سورة األنبياء. 30اآلية  رقم    1
( بأنه " إدخال  اإلنسان يف البيئة  البحرية  مبا يف 4/ف1التلوث املائي يف  املادة )  1982بحار  عام  عرفت  اإلتفاقية  األمم  املتحدة  لقانون  ال 2

واحلياة  البحرية ذلك مصاب األهنار بصورة مباشرة أوغري مباشرة ،مواد أو طاقة ،ينجم عنها أو حيتمل أن تنجم عنها آثار  مؤذية  ملل اإلضرار  باملواد  
األمساك  وغريه من أوجه  االستخدام  املشروعة  للبحار  واحلط من نوعية  وقابلية مياه البحر لالستعمال ". يتطاب   هذا  التعريف  ،مبا يف ذلك صيد 

حلفاظ و إتفاقية ا 1982مع  تعريف  التلوث البحري الذي  أوردته االتفاقية اإلقليمية  للحفاظ على بيئة البحر األمحر وخليج عدن املربمة يف جدة عام 
 على  البيئة البحرية  للخليج  العريب املربمة يف الكويت 

. أنظر،ياسر  حممد  فاروق  املنياوي:" املسؤولية  املدنية 1976واتفاقية  محاية البحر األبيض املتوسط من التلوث املربمة يف برشلونة عام  1978عام 
 03/10من  قانون  9/ف4. يف حني عرفه  املشرع  اجلزائري يف املادة 42،ص   2008الناشئة عن  تلوث  البيئة "، دار  اجلامعة اجلديدة ،مصر،



من التعديل  19الدستور حيث ورد يف املادة   غرار  العديد من التشريعات محاية قانونية للمياه واألوساط املائية يف
أوال( ما يلي :"حتمي الدولة األمالك املائية العمومية"  وكذا يف كل من قانون البيئة )  2016الدستوري لسنة 

 )ثاويا(.وقانون املياه

 :03/10خالل قاوون حماية البيئة في إطار التنمية  المستدامة  حماية المياه  من أوال:

 (1)مقتضيات تتعل  حبماية املياه العذبة  03/10 تضمن قانون محاية البيئة يف إطار  التنمية املستدامة      
 .(2)وأخرى  تتعل   حبماية  البحر

  .حماية المياه العذبة:1

على أن اهلدف من 03/10من قانون  48اه العذبة من خالل املادة نص  املشرع بالنسبة حلماية املي         
الصحة العمومية والبيئة  هو التكفل بتلبية التزويد باملياه، استعماالهتا وآثارها على1محاية املياه واألوسىاط املائية 

والرياضات املائية ومحاية املواقع وتواززن األنظمة البيئية املائية واألوساط املستقبلية وخاصة احليوانات املائية والتسلية 
واحملافظة على املياه وجماريها.كما تكون املياه السطحية واجلوفية وجماري املياه والبحريات والربك واملياه الساحلية 
وكذلك جمموع األوساط املائية حمل جرد مع بيان درجة تلوثها حسب معايري فيزيائية وكميائية وبيولوجية وجرثومية 

 .2الة كل نوع منها مع إحالة تطبيقها على  التنظيم لتحديد ح

 .حماية المياه البحرية:2

محاية هلذا النوع من املياه منع املشرع كل صب أوغمر أو ترميد ملواد من شأهنا اإلضررار بالصحة  العمومية     
ملائية والصيد البحري ، إفساد نوعية واألنظمة البيئية البحرية ،وعرقلة األنشطة البحرية ،مبا يف ذلك املالحة والرتبية ا

املياه البحرية من حيث استعماهلا والتقليل من القيمة الرتفيهية واجلمالية للبحر واملناط  الساحلية واملساس بقدراهتا 
 . 3السياحية. أما قائمة املواد  امللوثة فأحيل حتديدها إىل التنظيم

                                                                                                                                                         

ة  والكميائية و/أو املتعل  حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على أنه  كل إدخال أية مادة يف الوسط املائي،من شأهنا أن تغري اخلصائص الفيزيائي
صحة اإلنسان وتضر باحليوانات والنباتات الربية و املائية ومتس جبمال املواقع  أو تعرقل أي استعمال طبيعي  البيولولوجية للماء ، وتتسبب يف خماطر على

 آخر  للمياه.
3 Kerdoune )Azzouz( :" Environnement  et  développement durable :enjeux  et  défis", 

Publisud,Paris,2000,p128. 
ألوساط املائية من التلوث،دراسة يف إطار التشريع اجلزائري"،مذكرة ماجستري،كلية احلقوق والعلوم اة القانونية للمياه و أنظر،خرموش)إمسهان(: "احلماي  1

 وما بعدها. 31،ص2014/2015دباغني ،سطيف ، األمني السياسية، جامعة حممد 
 .03/10من  قانون   51املادة   2
 .03/10من قانون   52املادة   3



أوسامة أوملوثة ،متر بالقرب من املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري  يتعني على ربان كل سفينة حتمل بضائع خطرية    
أوداخلها أن يبلغ عن كل حادث مالحي يقع يف مركبته من شأنه أن يهدد بتلوث أوإفساد الوسط البحري واملياه 

 .03/10من  قانون  57والسواحل الوطنية وفقا لنص املادة 

 :  1متعلق بالمياهال  05/12ثاويا:حماية المياه في إطار قاوون 

ومن 2إن محاية اللروة املائية من التلوث والضياع ماهو إال مظهر من مظاهر اجلوانب املتشعبة حلماية البيئة         
املعدل واملتمم احلفاظ على النظافة العــــمومية ومحاية 05/12بني األهداف املتوخاة من القانون املتعل  باملياه 

ط املائية من أخطار التلوث عن طري  مجع  املياه القذرة  املنزلية والصناعية وتصفيتها وكل مياه املوارد املائيةواألوسا
األمطار والسيالن يف املناط   احلضرية حيث أخضع املشرع رمي اإلفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع  املواد اليت 

 من هذا القانون. 44خيص طبقا لنص املادة تشكل خطرا، تسمما أوضررا باألمالك العمومية املائية إىل الرت 

يرفض منح الرخصة عندما تضر اإلفرازات أو املواد حمل الرتخيص  بالقدرة على التجديد  الطبيعي للمياه،     
الصحة والنظافة  العمومية، محاية األنظمة البيئية املائية، كما  مينع تفريغ املياه القذرة مهما كانت طبيعتها أو صبها 

املعدل و املتمم.كما أوجب املشرع أيضا محاية األوساط  املائيةو األنظمة 05/12من قانون  46للمادة   وفقا
البيئية املائية من  كل أنواع  التلوث اليت من شأهنا أن متس  بنوعية  املياه وتضر مبختلف استعماالهتا، وحظر  كل 

ط  احلافة احلرة  أو املناط   اخلاضعة  إلرتفاقاهتا بناء  جديد و كل غرس و كل تشييد  لسياج  ثابت داخل  منا
3. 

أشار قانون املياه إىل الدور األساسي واجلوهري الذي يدخل يف صميم اختصاصات اجلماعات احمللية من        
منه إىل إعطاء  اجلماعات  احمللية    21خالل ضرورة  توفري املياه الصاحلة للشرب للمواطن حيث أشارت املادة 

د  إرتفاق  على األمالك العمومية الصناعية من خالل صيغ متعددة إما  االستيالء أوالشغل  املؤقت أواإلقامة  عق
على املمتلكات  اجملاورة .إذ نص املشرع صراحة على أن اخلدمة  العمومية للمياه من إختصاص الدولة والبلديات 

مياه عن طري  االستغالل  املباشر الذي يتمتع .كما بني ح  البلديات يف استغالل  اخلدمات العمومية لل
 .    4باالستقاللية  املالية أوعن طري  منح إمتياز تسيري هذه  اخلدمات ألشخاص  معنويني خاضعني  للقانون  العام

                                                 
املعدل  و املتمم  مبوجب   2005/ 04/09الصادارة بتاريخ   60املتعل  باملياه ، ج ر  العدد    04/08/2005املؤرخ يف   05/12قانون  1

  09/02املعدل  واملتمم  مبوجب األمر  رقم  27/01/2008الصادرة  بتاريخ  4، ج ر  العدد  23/01/2008املؤرخ يف   08/03القانون 
 . 23/04/2009املؤرخة يف   44العدد  ، ج ر 2009يوليو  22املؤرخ يف

وحدة البحث إفريقيا طاشور )عبد احلفيظ(: "مظاهر احلماية اجلنائية للبيئة يف اجلزائر: احلماية اجلنائية  املقررة  مبوجب قانون املياه "، جملة  حوليات   2
 .68-51ص ص  1998والعامل العريب ، جامعة  اإلخوة منتوري قسنطينة ، 

 املعدل واملتمم. 05/12من قانون  12املادة  3
 املعدل واملتمم. 05/12من قانون  101واملادة  100املادة  4



تتوزع مهمة محاية املياه من التلوث بني كل من املؤسسات الصناعية السيما تلك اليت ينتج  عن نشاطها       
جمال منع  تصريف  مضرة بالبيئة وبني اهليئات احمللية، فالبنسبة للهيئات احمللية متارس سلطة الضبط يفعناصر 

أوصب أية مادة ملوثة للمياه مهما كان شكلها وطبيعة هذه املواد سائلة ،غازية أوصلبة ومهما كان مصدرها 
عن طري  الرتخيص،فعندما يهدد  وثةمل صناعية أم حضرية.كما تتحكم يف آثار املؤسسات اليت متارس نشاطات

بتوقيف أشغال املنشأة املتسببة يف ذلك.كما  جيب  تأمر أن املائية املوارد يتوجب على إدارة الصحية تلوث املياه
عليها التأكد قبل منح أي  ترخيص  لصب املياه امللوثة يف  الوسط  الطبيعي من أن هذا الصب اليؤثر  على 

 واحليوانية املائية  منها والربية .  محاية اللروة  النباتية

أما بالنسبة للمياه الصاحلة للشرب، يسهر الوايل على إجراء التحاليل الالزمة ملراقبة نوعية املياه املوجهة       
لالستهالك البشري بصورة دورية بواسطة خمابر مؤهلة ومكافحة كل أخطار العدوى. يقوم مكتب حفظ الصحة 

  االتفاقيات اليت يتطلبها عمل أجهزة مراقبة ،حفظ الصحة والنقاوة خاصةيف جمال برامج محاية البلدي بإعداد وثائ
الصحة ومكافحة األمراض املتنقلة عرب املياه،إىل جانب وضع آليات ملراقبة مصادر املياه اجلوفية السيما اآلبار 

ضع رخصيت البناء والتجزئة لرقابة البلدية بإلزام واملنابع املائية واخلزانات املائية املزودة للمجمعات السكنية كما خت
صاحب الطلب ببيان خمطط  شبكة  املياه الصاحلة للشرب وتلك املتعلقة بتصريف املياه املستعملة. يف هذا 

املعدل واملتمم على أنه "جيب ربط كل سكن أومؤسسة بالشبكة  05/12من قانون  118السياق تنص املادة 
 املناط  احلضرية".العمومية للتطهري يف 

كرس املشرع محاية قانونية عامة للبيئةالربية ،البحرية واهلوائية من خمتلف أضرار التلوث يف حني هناك مناط         
من اإلقليم  تفرتض محاية مضاعفة  نظرا خلصوصيتها وهشاشتها  إيكولوجيا،هذا ما أعاجله  له يف  املطلب  

 املوايل.

 لقاوووية للمناطق الحساسة والهشة  إيرولوجيا حفاظا  على بيئة ووعية .المطلب الثاوي: الحماية ا

يتكون اإلقليم من مناط  ذات خصائص فريدة ومميزة ،تتملل يف املناط  احلساسة واهلشة إيكولوجيا اليت متلل     
قانوين وتشريعي  .هلذا ظهرت  احلاجة إىل إطار1مشهدا طبيعيا مميزا مهددا بالتدهور أو باالستعمال غري الرشيد

لتنظيمها ومحايتها من خماطر التوسع العمراين .بناء على ذلك نتطرق إىل احلماية القانونية للمناط  ذات امليزة 
  )الفرع الثاوي(احلماية القانونية للمناط  الساحلية  )الفرع األول(،الطبيعية البارزة جمسدة يف اجملاالت احملمية 

واحلماية القانونية للمناط  الفالحية )الفرع الثالث( ات امليزة اللقافية والتارخيية البارزة احلماية القانونية للمناط  ذ
 )الفرع الرابع (.والغابية 

                                                 
 .101و ص  98،ص  2006رستم  حممد  خالد  اجلمال:" التنظيم  القانوين  للبيئة يف العامل"، منشورات احلليب  احلقوقية ،بريوت، لبنان،  1



 .الفرع األول: الحماية القاوووية للمناطق ذات الميزة الطبيعية: المجاالت المحمية

تمعات ومع تزايد استغالل اإلنسان ملواردها من إن البيئة الطبيعية لطاملا كانت ملكا مشرتكا بني خمتلف اجمل       
خالل نشاطاته اليومية خاصة الصناعية منها؛ ازدادت يف املقابل حدة التدهور الذي مس عناصرها ،فإلتزاما 

اليت وقعتها اجلزائر يف هذا اجملال، عمد املشرع إىل إنشاء ما يسمى باجملاالت  1باالتفاقيات الدولية
 )ثاويا(.واحلماية القانونية املقررة هلا ) أوال(إىل النظام القانوين للمجاالت احملميةهلذاسأتطرق .احملمية

  أوال: النظام القاوووي للمجاالت المحمية .

جتلى اإلهتمام بالطبيعة بوضوح إبتداء من اللمانينات حيث مت اعتماد امليلاق العاملي للطبيعة بتاريخ       
قام   . هلذا 2مة لألمم املتحدة بغرض احملافظة على التنوع البيولوجيمن طرف اجلمعية العا 28/10/1982

املتعل  باجملاالت احملمية يف  11/02مبوجب القانون 3ما يسمى باجملاالت الطبيعية احملمية املشرع اجلزائري بإحداث
يتها يف إطار التنمية اهلادف إىل تصنيف اجملاالت احملمية وحتديد كيفيات تسيريها ومحا 4إطار التنمية املستدامة

 املستدامة وفقا للمباد  و األسس التشريعية املعمول هبا يف

                                                 
، مؤمتر األمم  املتحدة   1992،مؤمتر  ريو دجيانريو  1982ما يأيت:مؤمتر نريويب   موضوع محاية االطبيعة اليت عاجلتمن أهم  اإلتفاقيات  الدولية  1

االتفاقية  الدولية  حول  التنوع  البيولوجي املوقعة  من ، 1996، مؤمتر  القمة العاملي لألغذية إيطاليا سنة  1996املستوطنات  البشرية  برتكيا سنة 
اليت تنص على االلتزام  العام للمحافظة  على الطبيعة  وتنوع  أنواعها  احليوانية  والنباتية  1992ناسبة  انعقاد مؤمتر ريو سنة دولة  مب 153طرف 

املؤرخ يف  163-95)وقعتها  اجلزائر مبوجب  املرسوم الرئاسي 29/12/1993بسبب اخلطر  احملدق  بالتنوع البيولوجي،  دخلت حيز النفاذ بتاريخ
و مؤمتر  األمم  املتحدة للتنمية  املستدامة ريو  2002مؤمتر  جوهنسبورغ  (،1995يونيو  14الصادرة بتاريخ   32، ج ر  العدد 1995نيو يو  06
دولة مما  دفع األمني  159حول  التغريات املناخية  ،ضم   2015نوفمرب إىل ديسمرب 30و مؤمتر باريس  املنعقد من  بالربازيل  2012سنة   20+
،راجع يف  لعام هليئة األمم املتحدة باين كي مون للقول بأن:"التاريخ  يصنع اليوم بفرنسا"واصفا هذا اإلتفاق بأنه وثيقة تأمني صحي لكوكب األرضا

لعلمية يف هذا الصدد ،مقال بالق)حممد(:"مشكل تغري املناخ وتداعياته على حتقي  األمن البيئي باجلزائر،ماذا بعد قمة باريس؟"،جملة البحوث ا
مؤرخ يف  262-16)صادقت  اجلزائر على مؤمتر باريس بناء على املرسوم الرئاسي 283-273،ص ص2016،جوان  7التشريعات البيئية ،العدد

(،مث تاله انعقاد قمة نيويورك ملناقشة أهداف التنمية املستدامة يف أفريل  2016أكتوبر  13الصادرة بتايخ  60، ج ر العدد  2016أكتوبر13
2016. 

ية و البحرية و التنوع البيولوجي يعين اصطالحا تباين الكائنات احلية العضوية  احلية  املستمدة من كافة  املصادر مبا فيها النظم اإليكولوجية األرض 2
م املتحدة، االتفاقية العامة بشأن التنوع األحياء  املائية اليت تعد جزءا منها ، يتضمن التنوع داخل  األنواع وبني األنواع و النظم اإليكولوجية ،راجع األم

. يقصد به أيضا قابلية التغري لدى األجسام احلية من كل مصدر مبا يف ذلك األنظمة البيئية 05،ص 05/06/1992ريو بتاريخ  02البيولوجي املادة 
منها ،هذا  يشمل التنوع ضمن  األصناف وفيما بينها وكذا  تنوع الربية و البحرية وغريها من األنظمة البيئية املائية واملركبات اإليكولوجية اليت  تتألف 

 .03/10من قانون محاية  البيئة يف إطار  التنمية  املستدامة   5/ ف4النظم  البيئية وفقا ملا نصت عليه املادة 
 Jean Baptisteدر عن احلاكم  العام  آنذاكإن إحداث  اجملاالت احملمية الطبيعية يعود إىل مرحلة االستعمار الفرنسي من  خالل القرار  الصا 3

Abel"   حيث مت التصريح  باهلدف املعلن آنذاك و املتملل يف محاية  اجلمال الطبيعي  واخلبايا العلمية ، تشجيع 1921فرباير  17"  بتاريخ،
ابني حظائر  وطنية  وحمميات طبيعية  بغرض  م 13،مت  إنشاء   1931إىل  غاية   1923السياحة وتطوير  احملطات الصيفية  يف الفرتة مابني  

القانون  السياحة ، الصيد، الفندقة  والتخييم  باإلضافة  إىل  النشاط  العلمي . راجع ،هنوين )نصر الدين (: " احلماية  الراشدة  للساحل  يف 
 .90، ص  2013اجلزائري" ، دار هومه ،  اجلزائر 

، املؤرخة يف 13املتعل   باجملاالت  احملمية يف إطار  التنمية  املستدامة ،ج ر  العدد   2011/ 17/02املؤرخ  يف  11/02القانون  رقم  4
28/02/2001 . 



وإن كانت قد سبقته إىل ذلك مجلة من التشريعات اليت مل تكن تواكب اإلنشغال الشامل  جمال محاية البيئة 
و احلظائر الوطنية واملناط  ( 2)، كيفية تسيريها (1).  لذا سأتناول مفهوم اجملاالت احملمية وأهدافها1حلماية البيئة 

 (.3) الرطبة كمجاالت حممية نوعية أساسية
 .مفهوم  المجاالت المحمية الطبيعية و أهدافها : 1

هي مناط  خمصصة أساسا حلماية الرتاث الطبيعي، جيري  تصنيفها أو 2يرى الفقه أن احملميات الطبيعية      
ة على الرتاث الطبيعي والتنوع  البيولوجي؛عرفها املهندس عدنان تنظيمها لتحقي  أهداف حمددة ،تتعل  باحملافظ

خزام على  أهنا مساحة أرضية أومائية تتميز بالغىن الواضح بالرتاث الطبيعي )التنوع  النبايت واحليواين واألحياء 
 .  3الدقيقة(، تتعايش فيما بينها وف  نظام أونظم بيئية معينة ،قد  يكون بعضها  معرضا  للتدهور

عــــــلى 03/10أما املشرع فعرف اجملال احملمي يف األحكام العامة لقانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة      
من قانون  02.يف حني نصت املادة 4أنه: "منطقة  خمصصة حلماية التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية املشرتكة"

كل أوجزء من بلدية أو بلديات وكذا املناط  التابعة لألمالك    على أنه"يعد جماال حمميا كل إقليم 11/02
العمومية البحرية اخلاضعة ألنظمة خاصة حيددها هذا القانون من أجل محاية احليوان والنبات واألنظمة البيئية  

 الربية و البحرية و الساحلية أو البحرية املعنية ".

أي منطقة من الرب أو البحر.تعلن حلماية التنوع  البيولوجي أو  عرفها اإلحتاد الدويل حلفظ وصون الطبيعة بأهنا
 .5البيئي أوالرتاثي وتدار من خالل وسائل قانونية أو أي وسائل أخرى مؤثرة 

    

                                                 
املتعل     20/12/1967املؤرخ يف   67/281ذكرها صراحة هو  األمر  رقم  وإن مل يرد احملمية اجملاالت تشريعي اهتم هبذه حيث جند أول نص  1

، الذي  اعترب  الرتاث  الطبيعي  الوطين  حتت محاية الدولة ، 1968لسنة   07واقع  و اآلثار  التارخيية  والطبيعية ، ج ر  العدد باحلفريات  ومحاية  امل
 مواد ويكون  بذلك  قد ألغى  األمر  10الذي  أفرد فصال خاصا  باحملميات الطبيعية  واحلظائر  الوطنية تناوهلا  من خالل   83/03مث صدر  قانون 

املؤرخ  يف   98/04املذكور أعاله يف  الش   املتعل   بالرتاث  الطبيعي أما الش   املتعل   بالرتاث  التارخيي   فقد  ألغي  صراحة مبوجب  القانون 
احملدد    16/06/1987املؤرخ يف  87/144. ليصدر املرسوم  رقم 44املتعل   حبماية  الرتاث  اللقايف ، اجلريدة  الرمسية  العدد   15/06/1998

 .25لكيفيات   إنشاء  احملميات  الطبيعية ، ج ر  العدد 
دولة  متنوعة مابني برية وحبرية  وتراثية  أما يف  اجلزائر  17منطقة  حممية منتشرة  يف  152بلغ عدد  احملميات  الطبيعية  باملنطقة  العربية  أكلر من  2

حمميات  طبيعية و  4حظائر وطنية ، و  10مليون   هكتار  وتضم  53ية ترتبع على مساحة تقدر بـ:حمم  19يبلغ  عدد  احملميات الطبيعية حوايل 
 .195وناس) حيي( ، رسالة دكتوراه ،مرجع ساب  ، ص ،راجع ،  حمميات  للصيد  4مراكز حلماية  اللروة  القنصية و  5
على البيئة ) تأصيل يف السنة النبوية ("، من  الندوة  العلمية ،"البيئة  مقاربة   أنظر، حفيظي )حكيمة ( :" احملميات  الطبيعية  ودورها يف احلفاظ 3

 .35،  ص  2011عقدية  علمية  وإعجازية " ،جامعة  األمري  عبد القادر  للعلوم  اإلسالمية ، قسنطينة ، جانفي ،
 .03/10من قانون   4أنظر، املادة  4
باحملميات الطبيعية، دراسة مقارنة"، اجلامعة املستنصرية،بغداد العراق،مت حتميل املقال من املوقع االلكرتوين  فراس ياوز عبد القادر :"اجلرائم املاسة 5
:www.isaji.net  ، 14/01/2016، بتاريخ25ص. 



لقد كرس املشرع محاية قانونية خاصة هلذه اجملاالت من خالل إعداد املخطط التوجيهي القطاعي  للفضاءات     
 .01/206من قانون 22مية كما هو منصوص عليه املادة الطبيعية واملساحات احمل

احملافظة على العمليات البيئية اليت  ترتبط باستمرارية احلياة وبقاء اإلنسان، ذلك  إىل الطبيعية احملميات هتدف      
 جزء أويف الوطين الرتاب كامل يف باإلنقراض املهددة منها السيما والنباتية، احليوانية من خالل محاية السالالت

 احلية الكائنات هذه تالءم اليت املساحات ومواطنها،ومحاية أوالنباتية احليوانية األجناس تكوين وإعادة منه،
اليت  الكربى السبل يف الربية احليوانات توقف وصيانة البارزة، أو النوعية اجليولوجية، أواجليومورفولوجية والتكوينات
املطلوب  تتعل  بالوسط اليت والتقنية العلمية الدراسات وتشجع احملطات هذه تكوين أو هجرهتا طوال تسلكها
كما هتدف إىل صيانة الرتاث الطبيعي واالستلمار السياحي البيئي . 1وتطويرها الرتابية حدوده داخل ومحايته

 . للمحمية بالشكل الذي ال يؤثر سلبا على  مكوناهتا  احليوية

 . تسيير المجاالت المحمية :2

إن استدامة اجملاالت الطبيعية احملمية هي يف قلب إهتمام السياسات العمومية احلالية يف مجيع أحناء املعمورة         
ذلك لتسيري البيئة عموما ومحاية الطبيعة على  وجه اخلصوص. فقد اجتهت أغلب الدول إىل توفري محاية خاصة 

ية والبحرية واحملافظة على التنوع البيولوجي واجلزائر على غرار للمجاالت الطبيعية  احملمية من خالل محاية احلياة الرب 
 بقية دول العامل  اليت اهتمت هبذه  اجملاالت.

  le zonage"  النطاقات البيئيةفدعما للطابع  املؤسسايت  هلذه اجملاالت اليت تعد من قبيل         
écologique ة مع وزارات أخرى عملية اإلشراف على تسيري هذه "،  تتوىل وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم باملشارك

اجملاالت حيث توجد على  مستوى هذه الوزارة مديرية احملافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي واجملاالت 
  الساحل على للحفاظ الفرعية فرعية هي املديرية مديريات  أربع  احملمية والساحل والتغريات املناخية اليت تضم

 والصحراوية  والسهبية اجلبلية  للحفاظ على املنظومات البيئية الفرعية  املديرية  الرطبة،  واملناط   سط البحريوالو 
  الفر عية  والبيولوجي واملديرية  الطبيعي  واجملاالت  احملمية والرتاث واملناظر  للمواقع  الفرعية  املديرية وتلمينها، 

 املناخية.  للتغريات

يف  املعنية  القطاعات باإلتصال مع ملديرية احملافظة على التنوع  البيولوجي املسامهة  2هام األساسية من امل      
تطبيقها،تصميم  على والسهر البيولوجي  التنوع على املتعلقة باحملافظة  والتنظيمية  التشريعية النصوص  إعداد

                                                 
للفضاءات  الطبيعية حيدد تشكيلة  اللجنة  املركزية  إلعداد مشروع املخطط  التوجيهي  القطاعي   02/08/2006قرار وزاري  مشرتك مؤرخ يف  6

 .21/11/2006،الصادرة بتاريخ  71واملساحات احملمية وكيفيات عملها ، ج ر  العدد  
 .25/1987حيدد كيفيات   إنشاء  احملميات  الطبيعية  وسريها  ،ج ر العدد    16/06/1987املؤرخ يف  87/144من  املرسوم   1املادة   1
 .10/259من  املرسوم  التنفيذي  2املادة 2



  الطبيعي الرتاث  عل  ، إعداد سياسة احملافظةالتنوع البيولوجي على للحفاظ الوطنية  وحتيني االسرتاتيجية
  األمن البيولوجي،مراقبة جمال يف وطنية  سياسة  املواقع واملناظر املتميزة ،وضع  ترقية و ،جرد وترميمه والبيولوجي

  قواعد  األمهية،إعداد  ذات  املواقع  الطبيعية  تصنيف  وإقرتاح  عليه،جرد  واحملافظة الطبيعي والبيولوجي الرتاث
 جمال التغريات املناخية.  يف  وطنية  سياسة ووضع  الطبيعية ذات األمهية املساحات  تسيري

كما جند من صميم  صالحيات الوزير املكلف بتهيئة اإلقليم والبيئة احلفاظ على الفضاءات احلساسة          
 . 3احلدودية واهلشة وترقيتها على غرار الساحل واجلبال و السهول واجلنوب واملناط  

يعهد بتسيري اجملاالت احملمية للمؤسسة اليت أنشأت مببادرة من السلطة اليت قامت بإجراء تصنيف اجملال احملمي    
املعين وفقا للكيفيات احملددة  تشريعا وتنظيما.مبوجب خمطط تسيري توجيهي،ينشأ لكل  جمال حيوي وحيدد 

.كمايوضح على وجه 1ه املستدامة واألهداف املنتظرة على املدى البعيدتوجيهات محاية اجملال احملمي وتلمينه وتنميت
وتقييمه،األهداف االسرتاتيجية والعملية،وسائل احلماية والتسيري الواجب  اخلصوص خصائص الرتاث

تنفيذها،برنامج التدخل على املدى القصري واملتوسط،برنامج البحث،تدابري محاية اجملال احملمي.حتدد كيفيات 
 د هذا املخطط واملوافقة عليه ومراجعته عن طري   التنظيم.إعدا

 .الحظائر الوطنية والمناطق الرطبة مجاالت محمية ووعية .   3

يف إطار احلفاظ على الفضاءات واألنواع باحملميات واألوساط الطبيعية اليت تتميز بتنوع وغىن نبايت وحيواين       
ونظام )أ(رمة ذلك من خالل نظامني أساسيني مها:نظام احلظائر الوطنيةفرضت عليها محاية نوعية استلنائية وصا

 )ب(. املناط  الرطبة

 أ.وظام الحظائر الوطنية:

إن متتع بعض األقاليم بفائدة إيكولوجية عالية جعلها حمل محاية خاصة أدت إىل إحداث ما يسمى باحلظائر    
ليتم إحداث  1912الوطنية إىل  فرتة االحتالل الفرنسي سنة  .أما يف  اجلزائر فيعود اإلهتمام باحلظائر2الوطنية 

 متلل عدة نسبيا، واسعة أقاليم الوطنية احلظائر . متلل1حظائر وطنية 10حوايل  1929وسنة  1923مابني سنة 

                                                 
 . 10/258من  املرسوم  التنفيذي   4/ف 2املادة  3
 .11/02من قانون  36و املادة   35املادة  1
 Banff وكذا  حظرية   1872"يف  الواليات  املتحدة األمريكية عام   "Yellow Stoneوجود أول  حظرية وطنية يف العامل هي حظرية   2

National" ليصدر سنة  22/07/1960املصطلح  إىل  القانون الوضعي  الفرنسي إال من خالل  قانون  ،مل  يدخل هذا  1887"يف  كندا  عام
 .املتعل  باحلظائر  الوطنية  )حظائر طبيعية  حبرية   وحظائر طبيعية جهوية (  14/11/2006املؤرخ يف  436-2006قانون  2006

 1923 أوت5هكتارا،  1500  احلد للنية األرز أشجار : إلنشائها الزمين الرتتيب حسب تعدادها سيتم و وطنية حظائر ( 10 ) عشرة إنشاء مت  1
 يف هكتارا ، 530  قوراية ،جبل1924 أفريل 16 هكتارا يف 130  الونشريس ، 1923 أوت 22 هكتارا ، 230  تازة و الواد دار شالالت  ،

 هكتارا، 16550 جرجرة ، 1925 سبتمرب 03يف ارا ،هكت 135 الشريعة ، 1925 جانفي 20 يف هكتارا ، 2115  ،أكفادو 1925 أوت 07



 وأين خاصة يةأمه املواطن متلل أو أواحليوانية واملواقع النباتية الكائنات بيئية قليلة أوحمدودة التغيري، أين تكون أنظمة
 .     2وثقافية  ترفيهية بالدخول ألغراض الزائر للجمهور يسمح

تعين احلظرية الوطنية إقليما ميلل بيئة فريدة، نادرة أو مهددة  حسب القائمني على محاية  قطاع  الطبيعة ،     
ساحرة  وهي  منوذج  باإلنقراض ، هبا موارد  طبيعية ذات مصلحة  كربى و تراث  ثقايف استلنائي أو مناظر 

التسيري  املتناغم  للمجاالت احملمية املنتشرة يف العامل، كما أنه ينتظر منها أن تكون  يف طليعة   احملافظة  وترقية  
 .3املوارد  الطبيعية  ببالدنا

ية  على أهنا  :"جمال طبيعي ذو أمهية وطن 11/02من قانون  5أما  املشرع فيعرفها من خالل نص املادة      
ينشأ  هبدف  احلماية التامة لنظام بيئي أوعدة أنظمة بيئية ،يهدف إىل ضمان احملافظة على املناط   الطبيعية 

 الفريدة من نوعها  ومحايتها  حبكم تنوعها  البيولوجي  ذلك  مع  جعلها  مفتوحة للجمهور للرتبية و الرتفيه" . 

( الذي يسمح بتنوع  تدابري  zonage leلى نظام حتديد املناط  )ترتكز محاية  الطبيعة يف احلظائر الوطنية ع    
احملافظة،  نظرا لكون هذه احلظائر تشكل إقليما واسعا نسبيا، حيتوى بداخله على مناط  متعددة ختتلف درجة 

                                                                                                                                                         

 يف هكتارا ،saint ferdinand 442فرديناند   سان ، 1925 ديسمرب 07 يف هكتارا les planteurs 688،لبالنتور  1925سبتمرب 08 يف
 .1929أبريل 24 يف هكتارا، 2000  النسور عني ، 1928 نوفمرب 08

Voir Benaceur (Youcef) :"La législation environnementale en Algérie", la revue algérienne  des 
science juridiques,économiques et politiques ,université d’Alger, n°3, 1995, pp481 – 482. 

ة  حظرية الطاسيلي  و حظرية اهلقار  أما  حاليا هناك   مثانية حظائر وطنية طبيعية متواجدة  مشال  البالد و حظريتان وطنيتان  يف  املناط   الصحراوي
 أحدثت  مبوجب التنظيم كما  يلي:

 *حظائر  وطنية  باملناط   الساحلية : تتملل  فيمايلي: 
.اليت مت  تصنيفها من طرف  اليونيسكو  31، ج ر  العدد   23/07/1983املؤرخ يف  462-83احلظرية الوطنية  القالة مبوجب  املرسوم  رقم -

نوعا تشكل   خزانا  فعليا  للتنوع  البيولوجي   878و حيوانية   ،حوايل  ي  حظرية  استلنائية  حبكم ما حتتويه من أنواع  نباتيةوه 1990سنة 
 ملنطقة البحر  األبيض املتوسط تتمتع بأنظمة بيئية  متنوعة  جدا  منها   البحرية  الساحلية  و الغابية  و اجلبلية  .

   .55، ج ر  العدد   03/11/1984املؤرخ يف  327-84ة مبوجب  املرسوم  رقم احلظرية الوطنية  قوراي-
 .55،ج ر  العدد    03/11/1984املؤرخ يف  328-84مبوجب  املرسوم  رقم  احلظرية الوطنية  تازة -

 *  حظائر  وطنية  باملناط   اجلبلية : 
 .31، ج ر  العدد   23/07/1983خ يف املؤر  460-83احلظرية الوطنية  جلرجرة مبوجب  املرسوم  رقم  -
 .31،ج ر العدد 23/07/1983املؤرخ يف  461-83احلظرية الوطنية شريعة مبوجب املرسوم رقم -
 .31،ج ر  العدد   23/07/1983املؤرخ يف   459-83احلظرية الوطنية بلنية  احلد  بوالية تيسمسيلت مبوجب  املرسوم   رقم -
 .55، ج ر  العدد   03/11/1984املؤرخ يف  426-84جب  املرسوم  رقم مبو  احلظرية الوطنية بلزمة-
 .32،ج ر العدد   12/05/1993املؤرخ يف   117-93احلظرية الوطنية تلمسان مبوجب املرسوم  التنفيذي رقم -
 .90 ،ص مرجع ساب  اجلزائر"، يف الغابات حلماية واملؤسساتية القانونية الدين(:" الوسائل نصر هنوين) 2
3 Ministère de  l’Agriculture  et  du  Développement Rural ,direction  générale des  forêts 

,L’ATLAS  des parcs nationaux algériens,2006 ,pp 10 - 11. 



لل  .إن احلظائر هلا أقسام فهي عبارة عن تنظيم  إقليمي حملي قانوين  وظيفي،  تتم  1احلماية من منطقة ألخرى
 :  2هذه األقسام  فيما يأيت 

  zone de réserve intégrale        منطقة اإلحتياط الكلي  -
 classe  primitive ou  sauvageالقسم  البدائي أو  الوحشي  -
                   classe  dite  tompon                       القسم  الفاصل                  -
  classe à faible  croissanceالقسم  ضعيف  النمو  -
    classe  périphériqueقسم الضاحية   -

و النباتية وكذا األرض 3إن اهلدف الرئيسي من إنشاء احلظائر الوطنية هو ضمان محاية وتلمني األنواع احليوانية     
يلح  هبا.إال أن هناك  وباطنها واجلو واملياه املشكلة لألوساط الطبيعية داخل هذه احلظائر من أي تأثري سليب قد

العديد من  الصعوبات اليت حتول دون حتقي  هذه احلظائر هلدفها فهي جمال لتداخل  العديد من اإلختصاصات 
والوالية .كما أن  إقليم احلظرية  يضم  أنظمة عقارية متعددة )  بني إدارات عديدة كإدارة احلظرية ، إدارة  الغابات

نية عمومية خاصة، أمالك  اخلواص وأمالك  وقفية( باإلضافة إىل تنوع  أمالك وطنية عمومية، أمالك وط
الفضاءات ذاهتا  ونقص  الوسائل التقنية ، الفنية والعلمية الضرورية  للحفاظ  على التنوع  البيولوجي هبا و إمتداد  

 يد السكان اجملاورين هلا  لالستيالء عليها.

ط النظافة بالنسبة للحظائر الساحلية وخطر التوسع  العمراين )حيث زيادة على خطر التلوث وإنعدام  شرو       
بناية غري شرعية ( واملنشآت القاعدية  700حماجر وقرابة  3توجد على سبيل امللال باحلظرية الوطنية  لقوراية 

كلم    15ة الكربى وأبرز ملال على ذلك هوالطري  سيار شرق غرب الذي مير يف احلظرية الوطنية  القالة على مساف
مرت، ضاربا عرض احلائط بالقانون الداخلي والدويل يف  جمال محاية البيئة ، حمطما بذلك  هذا  100وعرض قدره 

هنا .املوقع الطبيعي ذو األمهية العاملية متناسيا األضرار الوخيمة على النبات و احليوان اليت  ال ميكن إصالحها 
ونية إذا كانت اإلدارة هي اخلارق  األول  هلا .كما  أنه ال يتوجب أتساءل ما الفائدة من وجود النصوص القان

 تطبي  نفس القواعد احلمائية  يف مجيع احلظائر  الوطنية فالبد من  مراعاة خصوصيات  كل حظرية على حدى.

 

                                                 
،  سبتمرب 38،قسنطينة ، العدد غواس)حسينة(:  "اجملاالت احملمية يف ظل التشريع اجلزائري"،جملة جامعة األمري عبد القادر  للعلوم اإلسالمية  1
 .498-473،ص ص 2016،
 .املتضمن القانون  النموذجي  للحظائر  الوطنية  املعدل واملتمم  23/07/1983املؤرخ  يف  458-83من املرسوم   4املادة  2
هددة باإلنقراض و احملافظة عليها ، ج ر و املتعل   حبماية  بعض  األنواع  احليوانية  امل 15/07/2006املؤرخ يف    06/05صدر  األمر  رقم  3

منه  مينع  كل  استعمال أو نشاط أو بناء أو  إقامة أية  منشأة  غري  مرخص  هبا    08حيث  وفقا للمادة   19/07/2006املؤرخة يف   47العدد 
 صراحة .



  :1ب.وظام المناطق الرطبة

ث تتميز األوساط  اليت تشتملها بوجود  يرى الفقه أن املناط  الرطبة كل وسط  تغمره املياه  كليا أو جزئيا،حي    
.قد  تكون املنطقة  الرطبة طبيعية  وتتملل يف:  2أمتار ختص أساسا املستنقعات 6املاء بعم   ضعيف يصل إىل 

السباخ، الشطوط ، البحريات ، األهنار واملروج أما املناط   الرطبة االصطناعية فتتملل يف : السدود و احلواجز  
 املائية.

على أهنا " كل منطقة  تتميز بوجود  ماء  02/ 11من قانون 2/ف3ا املشرع اجلزائري فيعرفها يف املادة أم   
عذب أوماحل أوشديد امللوحة،بصفة دائمة أومؤقتة على السطح أو يف العم   القريب،راكدا أوجاريا ،طبيعيا 

تأوي هذه  املناط  أنواعا نباتية وحيوانية  أواصطناعيا ، يف موضع فاصل أوانتقايل، بني األوساط الربية املائية ،
 بصفة دائمة أومؤقتة ".

تتمتع املناط  الرطبة بأمهية بيئية عالية، نظرا لغىن األنظمة البيئية هبا فهي تشكل أوساطا حيوية جد هامة     
ت وقد تكون إحدى لبعض احليوانات والنباتات.كما تستقطب خاصة الطيور املائية الشتوية املهاجرة العابرة للقارا

حمطات عبور هذه الكائنات أوحمطات عيش وتكاثر، كما أن للمناط  الرطبة مهام أخرى كمراقبة الفيضانات 
والتقليل من خماطرها ، التحكم يف الدورة  اهليدرولوجية، جتديد دائم  للمياه اجلوفية، حجز  الرواسب واملواد 

 تها طبيعيا. السامة وحجز املواد الكيماوية وتصفيتها وإزال

اليت تشكل اإلطار   RAMSAR 3اتفاقية رامســـارينعكس اإلهتمام الدويل باملناط  الرطبة من خالل     
القانوين  املرجعي حلماية املناط  الرطبة على املستوى الدويل،تعىن حبماية املناط  الرطبة احلساسة، ذات األمهية 

للعمل على املستوى الدويل من أجل احملافظة واالستغالل املستدام توفر إطارا اإليكولوجية والبيولوجية دوليا ،
لقد مت دمج مفاهيم  والرشيد هلذه املناط  وحتسني  منط عيش السكان واحملافظة على املنظومات الطبيعية هبا .

ملناخ والتوسع محاية الطبيعة واحلفاظ على املواقع اللقافية ضمن هذه الوثيقة وهي أداة فعالة ملعاجلة مسائل تغري ا
 العمراين السريع و الكوارث الطبيعية.

                                                 
إال  les  zones  humides  رف باملناط  الرطبة ومل تعles milieux humides" تارخييا التعبري الذي كان سائدا هو األوساط الرطبة " 1

 .1970سنة 
2 Morand Deviller( Jacqueline) :" Le  droit de l’environnement", op cit , p 69. 
عدلة  امل 21/11/1975اليت دخلت حيز التنفيذ يوم  1971 مبوجب املؤمتر التأسيسي سنةبإيران 02/02/1971بتاريخ انعقدت اتفاقية  رامسار   3

 ،تعرف  باسم  اتفاقية   الرتاث  العاملي  . 28/05/1987وتعديالت رجيينا املؤرخة يف  03/12/1982مبوجب  بروتوكول باريس املؤرخ يف 



تشكل اتفاقية رامســـار اآللية الدولية الرئيسية  لتجسيد التعاون الدويل للحفاظ على املناط  الرطبة اليت هلا      
 يور  الربيةميزة فريدة من نوعها حبكم  تنوع النظام البيئي هبا وهي  ذات أمهية دولية  خاصة بإعتبارها  مالجئ للط

 عادة  ماتكون هذه  املناط   بالفضاءات الساحلية . ، 4

سنوات حيث تعتمد سياسات وتوجيهات لتطبي  االتفاقية ويسب  ذلك  3جتتمع األطراف املتعاقدة مرة كل      
ة رامسار طرفا متعاقدا من مجيع  أحناء  العامل  وتعد قائم 168اجتماعات  حتضريية يف  كل  إقليم وتضم  حاليا  

    .5مليون هكتار  209موقعا وتقدر مساحتها  اإلمجالية  قرابة  2188للمناط   الرطبة  ذات أمهية عاملية  حتوي 

كما انضمت إىل   11/12/1982املؤرخ يف  439-82انضمت اجلزائر التفاقية رامسار مبوجب املرسوم رقم     
وعليه تلتزم  على غرار الدول  املنظمة لالتفاقية 1 1992مشروع األراضي الرطبة للبحر األبيض املتوسط سنة 

بتلمني هذه املناط  وضمان املراقبة و االستغالل العقالين للطيور املائية املهاجرة  وإعداد  خمططات  لتهيئتها . 
تمدة   باجلزائر يف زيادة على اتفاقية رامسار جند االتفاقية اإلفريقية حول احملافظة على الطبيعية و املوارد الطبيعية املع

 . 19682سبتمرب سنة 

دولة و  28الذي ضم  1991كما ظهرت تكتالت دولية إثر امللتقى املنعقد بشمال إيطاليا يف  فيفري          
خرج بتوصيات  هتدف إىل احلد من  فقدان  وتدهور األوساط  الرطبة املتوسطية من خالل مامسي مبشروع 

(Med Wet) رطبة للبحر األبيض املتوسط املتف  عليه مبوجب إجتماع مخس دول أي مشروع األراضي ال
دول أخرى منها   5انضمت إليها  1994ويف سنة  1992)فرنسا، الربتغال، إسبانيا ،إيطاليا واليونان( عام 

  لقد جاءت  هذه  اإلتفاقيات  اجلهوية  لتكون مكملة للتشريعات الوطنية خبصوص محاية الفضاء الطبيعياجلزائر .
 بصورة عامة  ومحاية  اجملاالت  احملمية  للدول  اإلفريقية و الدول األورومتوسطية بصورة  خاصة .

فال يوجد تشريع خاص حبماية املناط  أما  فيما  يتعل   باملرجعية  التشريعية  الداخلية حلماية  املناط  الرطبة      
لتشريع البيئي بصورة عامة خاصة قانون املياه من الرطبة وإمنا وجدت يف نصوص متفرقة من خالل ماجاء يف ا

خالل منعه لرمي اإلفرازات أو تفريغ أو إيداع  كل أنواع املواد اليت  تشكل  خطر تسمم  أو ضررا باألمالك 
 . 3العمومية املائية 

                                                 
4 Van Lang( Agathe) :" Droit de  l’environnement", presse  universitaire  de  France , 1 ère  

édition , Paris , 2002 , p 304.  
 .2014نوفمرب  21إىل  17التفاقية  رامسار ، احلمامات  تونس  من  12االجتماع التحضريي  اإلقليمي  اإلفريقي  ملؤمتر  األطراف  5
 .16،ص 2008،اجلزائر ،  1أنظر ، املناط   الرطبة  باجلزائر ، جملة  منرب البيئة ،الصادرة عن مجعية  محاية البيئة بأم  البواقي، العدد  1
 51املتعل  بإنضمام  اجلزائر إىل اإلتفاقية اإلفريقية  حلماية  الطبيعة و املوارد  الطبيعية ، ج ر العدد  11/12/1982املؤرخ يف  440-82ملرسوم  ا 2

 ،  املعدلة.
 املعدل واملتمم. 05/12من قانون املياه رقم  39املادة  3



ا اليت أدجمها التشريع اخلاص بالساحل ضمن مكونات الساحل حبيث تكون كامل املناط  الرطبة و شواطئه     
.بالتايل تفرض عليها التدابري احلمائية   4يقع جزء  منها يف الساحل إبتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر

فهو أول قانون يقوم بتصنيفها، فحسب نص املادة   11/02اليت يقررها هذا القانون.أما قانون اجملاالت احملمية 
التالية: حظرية وطنية،حظرية طبيعية، حممية طبيعية كاملة،  منه تصنف املنطقة الرطبة ضمن أحد األصناف 14

 حممية طبيعية،حممية تسيري املواطن واألنواع ،موقع طبيعي أو رواق بيولوجي. 

تقسم املناط  الرطبة إىل ثالث مناط : مسطح املياه والسهول املعرضة للفيضان و احلوض املائي اليت تطب        
منطقة رطبة 50و منها بالساحل 69منطقة رطبة  1700يوجد يف اجلزائر حاليا  .عليها أنظمة محاية خمتلفة 

.وضعت  خمططات لتسيريها  1مصنفة وحممية ذات أمهية دولية مسجلة بقائمة رامسار أغلبها  موجود بالساحل
 .2من أجل  ضمان التسيري العقالين واملستدام  هلا

الغابات يف إطار اإلسرتاتيجية  الوطنية للمحافظة على املناط  الرطبة تعزيزا لإلطار  املؤسسايت  تعتزم  إدارة      
:اجلرد الشامل للمناط  الرطبة، تكوين إطارات لتسيري املناط  الرطبة، تسجيل 3حتقي   جمموعة من األهداف أمهها

ناط  الرطبة حسب على قائمة رامسار كل املناط  الرطبة اليت تتوفر  فيها املعايري املطلوبة لذلك، تصنيف كل امل
أمهيتها كمحميات طبيعية، )حمميات للطيور، وحمميات للصيد .. إخل( ،تطوير برنامج تربوي ،إعالمي وحتسيسي 
للسلطات املركزية و احمللية ، للجمهور العريض السيما األطفال حول قيم ووظائف املناط  الرطبة وحتمية محايتها  

للمناط  الرطبة ، إعداد خمططات التسيري للمناط  الرطبة اهلامة،تكييف بشكل مستدام، إحداث  اللجنة  الوطنية 
النصوص القانونية الوطنية  املشجعة على  احملافظة والتنمية املستدامة  للمناط  الرطبة ، التعاون الدويل وتوطيد 

ملنظمات الغري حكومية  موقف اجلزائر بشأن اتفاقية رامسار حول املناط  الرطبة وتكليف  التعاون و الشراكة مع  ا
 الدولية.

حتت وصاية  الوزير   4 20/03/2012لقد مت إنشاء جلنة وطنية للمناط  الرطبة مبوجب قرار مؤرخ يف     
املكلف  بالغابات ، تكلف هذه اللجنة مبتابعة إعداد  اإلسرتاتيجية الوطنية  وخمطط  العمل لتسيري املناط  الرطبة 

                                                 
 .02/02من قانون   6/ف  7أنظر ،املاة  4
 350  الرطبة الساحلية باجلزائر جند حبرية طونقة ،أوبرية  ومالح باحلظرية  الوطنية للقالة، سهل  قرباز بسكيكدة الذي  يضم أكلر من من بني املناط 1

مرجع جلزائري "،انون انوعا نباتيا، املنطقة  الرطبة بالساحل الغريب  وحبرية  الرغاية ببمورداس. أنظر، هنوين)نصر الدين(: "احلماية الراشدة للساحل يف الق
 .209،ص ساب 

2 Extrait du portail algérien des énergies renouvelables http:// portail.cder.dz/spip.php.articles  
le30/01/201, visité le14/01/2016. 

 .200أنظر  ،هنوين )نصر  الدين (،املرجع نفسه، ص   3
 .2012أوت 29، الصادرة بتاريخ 47،ج ر العدد  نية   للمناط  الرطبةوط جلنة يتضمن إنشاء 20/03/2012قرار مؤرخ يف  4



على تنفيذمها من أجل  ضمان تسيري متعدد  القطاعات ودائم  للمناط  الرطبة و املوارد و احملافظة عليها والسهر 
 اليت  تزخر هبا  .

على الرغم من تدابري احلماية املتخذة  اليت مكنت إىل حد ما من  محاية  املناط   الرطبة  اليت حتوي  ثروة       
كافية  لضمان أقصى محاية هلذه املناط  اجلد حساسة من   بيولوجية متنوعة وأنظمة بيئية هائلة إال أهنا تظل غري

تواجه العديد من الصعوبات ملل ضخ  املياه  املكلف بغرض الري ،مما  ينجم عنه  جتفيفها ،  اإلقليم الوطين إذ
ط  وهتدد تدفقات املياه  القدرة  املنزلية والصناعية  وأعمال التهيئة و التعمري اليت  تقضي  على احلياة  هبذه املنا
 باختفائها مللما حدث  للبحرية  السوداء  بوالية الطارف مع أهنا كانت مأوى  نوع  نادر من الطيور .

 ثاويا:الحماية القاوووية للمجالت المحمية.

لكي تضطلع اجملاالت احملميةبدورها اإليكولوجيي الرائد باعتبارها عقارات بيئية مثينة ،يفرتض محايتها من أي     
نظام للرتخيص  (1)كرس املشرع محاية قانونية خاصة هلذه اجملاالت بتبين نظام لتصنيف هذه اجملاالت . هلذا  إعتداء

 (.3)ومن خالل حظر بعض األنشطة الضارة هبا (2)ببعض األنشطة املباحة عليها 

 .وظام تصنيف المجاالت المحمية:1

و لتسيريها بصورة جيدة لذا توجب معرفة هذه املناط   إن التصنيف هو اخلطوة األوىل حلماية املناط  احملمية     
وجردها  من خالل عملية  التصنيف اليت تتم وف  كيفيات معينة ،وعليه سأتناول تصنيف اجملاالت  احملمية وفقا  

  )ب(.و الكيفيات  اليت تتم هبا هذه  العملية  )أ(للتشريع الوطين 

 لوطني:أ.تصنيف المجاالت  المحمية وفقا  للتشريع ا

عمل السلطة املختصة الذي يضفي على امللك املنقول أوالعقار 1يعين التصنيف طبقا لقانون األمالك الوطنية     
طابع  األمالك  الوطنية العمومية االصطناعية ،جيب أن يكون امللك املطلوب تصنيفه ملكا للدولة أو إلحدى  

ح  ساب   وإما بإمتالك، يتم ذلك حسب الطرق العادية: اجلماعات اإلقليمية الوالية أو البلدية إما مبوجب 
اإلقتناء، التبادل، اهلبة وإما عن طري  نزع  امللكية.ومبا أن اجملاالت احملمية تشكل يف جزء كبري منها أمالكا  

 عمومية وطنية أو أمالكا عمومية خاصة، فإهنا ختضع لقواعد التصنيف واحلماية اليت ينص عليها ذات القانون. 

حصر املشرع مكونات اجملاالت احملمية وفقا  ،03/10فطبقا لقانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة       
منه يف احملمية الطبيعية التامة، احلدائ  الوطنية، املعامل الطبيعية، جماالت تسيري  31هلذا  القانون مبوجب املادة 

ية احملمية ، اجملاالت احملمية  للمصادر الطبيعية املسرية. إال أن هذا املواضع  والسالالت،املناظر األرضية والبحر 

                                                 
املؤرخ يف   08/14املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم  52قانون األمالك الوطنية،ج رالعدد املتضمن 01/12/1990املؤرخ يف 90/30قانون 1

 .44، ج ر  ،العدد 20/07/2008



منه اليت تنص على  46وحتديدا مبوجب املادة  11/02التصنيف ألغي بإصدار القانون اجلديد للمجاالت احملمية 
من   34و 32،33، 31،  30،  29مايلي:"تلغى كل األحكام  املخالفة ألحكام هذا القانون السيما املواد

 " .03/10القانون 

فقد أفرد الباب اللاين من هذا القانون لكيفيات التصنيف حيث  11/02أما طبقا لقانون اجملاالت احملمية      
تصنف اجملاالت احملمية على أساس واقعها اإليكولوجي حسب ماينجم عن دراسة التصنيف واألهداف البيئية 

 املوكلة هلا واملعــــــــــــــــايري 

المحمية ،2،الحظيرة الطبيعية  1لحظيرة الوطنيةأصناف هي: ا 07الشروط احملددة يف هذا القانون إىل و 
الرواق و  6، الموقع الطبيعي5،محمية  تسيير المواطن و األوواع4المحمية الطبيعية   3الطبيعية  الراملة،

 . 7البيولوجي 

 ب.كيفية تصنيف المجاالت المحمية:

و رئيس اجمللس الشعيب البلدي بإنشاء  اجملال احملمي مبوجب قرار بناء على عدة دواعي جتعل يبادر الوايل أ      
من املناط   املؤهلة ألن تكون جماالت طبيعية حممية، عندما يتوفر يف هذه املناط  نظام بيئي متميز )جمموعات 

                                                 
مهية  وطنية  ينشأ هبدف احلماية التامة لنظام بيئي أو عدة أنظمة بيئية  .يهدف أيضا إىل ضمان  هي جمال  طبيعي ذو أ: الحظيرة  الوطنية   1

من  5لرتفيه)املادة احملافظة على املناط   الطبيعية الفريدة من نوعها ومحايتها حبكم تنوعها  البيولوجي ذلك ما جعلها  مفتوحة أمام اجلمهور  للرتبية وا
 (.11/02قانون 

املناظر اليت   ة طبيعية :هي جمال يرمي  إىل احلماية و احملافظة و التسيري املستدام  لألوساط  الطبيعية و احليوان  و النبات و األنظمة  البيئة  واحلظري  2
 (. 11/02من قانون   6متلل أو متيز  املنطقة)املادة 

لألنظمة  البيئية أو عينات حية  نادرة  للحيوان أو النبات   اليت تستح   :هي جمال  ينشأ  لضمان احلماية  الكلية  المحمية الطبيعية  الراملة 3
واصفات  ال  احلماية التامة وميكن أن تتواجد داخل اجملاالت احملمية األخرى حيث تشكل منطقة مركزية ،أي  أن احملمية الطبيعية  الكاملة تتميز  مب

 أو نبايت، لذلك  تستح  محاية غري عادية ويف حالة  وجودها  داخل جمال  حممي آخر ، تتوافر   لدى حمميات  أخرى سواء  كانت من جنس حيواين
 (.11/02من قانون  7فإهنا  بذلك  تشكل  منطقة مركزية حساسة نظرا  للعناصر النادرة و املتميزة  اليت  حتوزها )املادة 

 احملميات وانية و النباتية و األنظمة البيئة  و املواطن ومحايتها أو جتديدها، هتدف:هي جمال ينشأ لغايات احلفاظ على األنواع احلي المحمية  الطبيعية 4
 احليوانية السالالت احملافظة على  العمليات البيئة  ) اإليكولوجية(  اليت  ترتبط  باستمرارية احلياة وبقاء اإلنسان  ذلك من خالل محاية  إىل الطبيعية
 ومحاية ، ومواطنها أو النباتية احليوانية األجناس تكوين وإعادة منه، جزء يف أو الوطين الرتاب كامل يف النقراضبا املهدد منها السيما والنباتية،
 الكربى السبل يف الربية احليوانات توقف وصيانة البارزة، النوعية أو أو اجليومورفولوجية اجليولوجية، والتكوينات احلية الكائنات هذه تالئم اليت املساحات

 الرتابية حدوده داخل محايته املطلوب تتعل  بالوسط اليت والتقنية العلمية الدراسات وتشجع ، احملطات هذه تكوين أو هجرهتا طوال تسلكها اليت
ية . )املادة يو وتطويرها.كما هتدف إىل صيانة الرتاث الطبيعي و االستلمار السياحي  البيئي  للمحمية  بالشكل  الذي  ال يؤثر سلبا على  مكوناهتا  احل

 (.11/02من قانون   22واملادة  17
:هي جمال  يهدف  لضمان احملافظة على األنواع  ومواطنها و اإلبقاء  على  ظروف  املواطن  الضرورية  للمحافظة   محمية تسيير المواطن و األوواع5

 (.11/02من قانون  11على التنوع  البيولوجي ومحايته )املادة 
من  12كل جمال يضم عنصرا أوعدة عناصر طبيعية ذات أمهية بيئية السيما منها شالالت املياه والفوهات والكلبان الرملية)املادة الموقع الطبيعي:  6

 (.11/02قانون 
بانتشارها  وهجرهتا : كل جمال يضمن الربط  بني األنظمة البيئية أو بني  املواطن  املختلفة  لنوع  أو  جمموعة أنواع مرتابطة ،يسمح الرواق البيولوجي 7

 (.11/02من قانون 13ويكون ذلك اجملال  ضروريا لإلبقاء على  التنوع  البيولوجي  احليواين  و النبايت وعلى حياة األنواع)املادة 



األحياء أوعندما تكون املناط   ذات حيوانية مستوطنة يف الغابات املطرية(،أويوجد هبا تنوع غري عادي ألمناط  
أمهية للسياحة البيئية )حبريات، شواطئ، مناط  جبلية ،حياة برية( وعندما تشتمل املنطقة على مواقع هلا  أمهية 

يرسل طلب التصنيف إىل اللجنة الوطنية للمجاالت احملمية إلبداء رأيها والتداول حول إقرتاح  للبحوث العلمية.
.يتضمن هذا الطلب تقريرا  مفصال ،يبني على اخلصوص 8ملوافقة على دراسات التصنيفوجدوى التصنيف وا

أهداف التصنيف املقرر والفوائد املرجوة  منه وكذا خمطط وضعية اإلقليم .يعهد بدراسة التصنيف على أساس 
على  وجي واإليكولوجياتفاقية أوعقود إىل مكاتب دراسات أوإىل مراكز حبث تنشط يف ميدان البيئة والتنوع  البيول

أساس الشروط املرجعية  اليت بادرت هبا اللجنة .  توضح دراسة التصنيف على اخلصوص وصف وجرد اللروة 
النباتية واحليوانية واملنظرية،وصف الظرف االجتماعي واالقتصادي،حتليل التفاعالت املتعلقة باستعمال اجملال من 

ح الرهانات الرئيسية،حتديد العوامل اليت تشكل هتديدا للمجال طرف السكان احملليني،تقييم اللروة وتوضي
 . 1املعين،إقرتاح تقسيم اجملال إىل مناط  وإعداد مشروع خمطط حيدد  األهداف العامة  وامليدانية

 تتخذ تدابري احملافظة على اجملال احملمي ومحايته عن طري  التنظيم مبجرد املوافقة على دراسة التصنيف وحتدد      
وثيقة  التصنيف حدود ومساحة اجملال احملمي،صنف اجملال احملمي، تقسيم اجملال احملمي إىل مناط ، أحكام 
احملافظة على اجملال احملمي ومحايته وتنميته املتخذة تطبيقا هلذا القانون و قائمة اللروة النباتية واحليوانية املوجودة 

 داخل اجملال احملمي املراد تصنيفه.

  على دراسة التصنيف من قبل اللجنة مبوجب قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة ، ومبوجب يواف     
مرسوم   بالنسبة للمجاالت احملمية األخرى ،ومبوجب قرار رئيس اجمللس الشعيب البلدي بالنسبة للمجاالت احملمية 

ة للمجاالت احملمية  اليت  متتد على بلديتني أو املتواجدة داخل إقليم البلدية املعنية، ومبوجب قرار الوايل بالنسب
أكلر و بقرار مشرتك بني وزير الداخلية واجلماعات احمللية ووزير البيئة بالنسبة للمجاالت احملمية اليت متت على 

حتدد وثيقة التصنيف حدود ومساحة اجملال احملمي املصنف وصنفه وتقسيمه إىل مناط   وقواعد  . واليتني أو أكلر 
حملافظة عليه ومحايته وتنميته باالضافة  إىل قائمة  اللروة  النباتية  واحليوانية املوجودة  داخل  اجملال  احملمي  املراد  ا

 .2تصنيفه

ينجم عن عملية تصنيف اجملاالت احملمية حتديد اجملال احملمي ماديا عن طري  نصب أو معلم ،يشكل متركزها       
،ينتج  عن هذه  العملية نقل حدود اجملال احملمي يف خمطط شغل األراضي ويف  إرتفاقا للمنفعة  العمومية

املخططات التوجيهية للتهيئة والتعمري واخلرائط البحرية املعمول هبا، وكذا خضوع وإدخال كل نوع حيواين أونبايت 

                                                 
 .11/02من قانون   22و املادة   17أنظر، املادة  8
 .11/02من قانون  26املادة  1
 . 11/02من قانون   29و 28أنظر،املادتني   2



املساس باألوساط أوالتخلص منها بصفة إرادية لرخصة من السلطة املسرية بعد أخذ رأي اللجنة من أجل عدم 
 الطبيعية واحليوان والنبات للمجاالت احملمية واستدامة النظام  البيئي.

 .وظام الترخيص في المجاالت المحمية:2

يعد الرتخيص أحد األنظمة املتبعة من قبل اإلدارة ملباشرة بعض التصرفات غري احملظورة أواليت توصف بأهنا      
 أو األماكن حالة أن يغري شأنه من األفراد به يقوم عمل أو نشاط كل ضعأخ خاصة محاية حتقي  مباحة. فبغرض

 ينبغي إذ بالطبيعة. املكلف الوزير خاص، يسلمه ترخيص احملمية الطبيعية إىل أو الوطنية احلظرية داخل مظهرها
 خالهلا من يبني مذكرة املختص الوايل إىل يرسل أن أو احملمية احلظرية داخل املوجودة األرضية القطعة مالك على
التغيري عليه   إدخال املزمع للموقع مفصل تصميم مع احملمي الوسط على به وأثره القيام يريد الذي النشاط طبيعة

 نتائج بتقدير تسمح ودراسة  التعديالت تشملها اليت واملناط  إجنازها املطلوب عام للمنشآت وتصميم ،
 .3عموما  البيئة وعلى احملمي الرتاب على تدخل اليت التعديالت

ميكن  لألشخاص استلناءا القيام ببعض األنشطة داخل احملمية الطبيعية الكاملة وفقا لنظام الرتخيص        
املعمول به،   بشرط أال تتعارض تلك  األنشطة مع  األهداف املرجوة من إنشاء هذه احملميات وأن حتق  تلك  

باتية أوحيوانية ألغراض مباحة ومسموح هبا أو القيام  بأنشطة األنشطة  غايات مفيدة  ومهمة  كأخذ عينات ن
منتظمة يف  إطار البحث العلمي أوذات الطابع االستعجايل أوذات أمهية وطنية.كما يسمح بإقامة بعض املشاريع 

يف نفس . 1 ذات املنفعة الوطنية داخل احملمية  الطبيعية  الكاملةبعد احلصول على ترخيص من جملس الوزراء
املتعل  باملناجم أنه ال ميكن  الرتخيص بأي نشاط منجمي يف املواقع احملمية  14/05السياق يضيف القانون 

نظرا للخصائص الفريدة هلذه املناط  املميزة من اإلقليم الوطين وتلمني  التنوع .2باتفاقيات دولية أو بنصوص قانونية
ب منها وفقا ملا جاء يف نص املادة  اللاللة من قانون البيولوجي ،منعت العديد من النشاطات عليها أو بالقر 

من خالل النص على مبدأ احملافظة على التنوع  البيولوجي الذي ينبغي مبقتضاه احملافظة على كل نشاط  03/10
 ،الذي يعززه مبدأ عدم  تدهور املوارد  الطبيعية. جتنبا إلحلاق أي ضرر معترب بالتنوع البيولوجي

 المجاالت المحمية: .وظام الحظر في3

أخضع املشرع كل األنشطة البشرية داخل أقاليم احملميات الطبيعية  للتنظيم ومن بني أبرز هذه النشاطات،     
جند نشاط البناء والتعمري الذي يشكل هتديدا خطريا جدا على التنوع  اإلحيائي مبلل هذه املناط  وينذر بتدهورها 

                                                 
 .87/144من  املرسوم   22املادة  3
 . 11/02من قانون  9واملادة  8املادة  1
مارس   30،الصادرة بتاريخ  18املتضمن قانون  املناجم ،ج ر العدد  24/02/2004املؤرخ يف  14/05من قانون رقم   03أنظر،املادة  2

2014. 



من ضمن األنشطة احملظورة يف احملميات الطبيعية الكاملة ما يلي  11/02من قانون  8حيث ورد يف املادة 
:اإلقامة  أوالدخول أوالتنقل أو التخييم، كل نوع من أنواع الصيد الربي أوالبحري، قتل أوذبح أو قبض احليوان، 

لتنقيب ختريب النبات أومجعه ، كل استغالل غايب أوفالحي أومنجمي،كل أنواع الرعي، كل أنواع احلفر أوا
أواالستطالع أوتسطيح األرض أوالبناء،كل األشغال اليت تغري من شكل األرض أوالغطاء النبايت،كل فعل من 

 شأنه اإلضرار باحليوان أوالنبات وكل إدخال أو هتريب ألنواع  حيوانية أونباتية. 

ولو بطريقة غري  احملميةللمجاالت الطبيعية  ضمن  قواعده محاية املعدل واملتمم 90/29كما قرر قانون       
من خالل ما ورد يف الفصل الرابع منه املتعل  باألحكام  اخلاصة اليت  تطب  على بعض األجزاء من الرتاب مباشرة 
أدوات التهيئة والتعمري واآلليات القانونية للرقابة  عن طري  فمن من أهم مقاصده محاية  املواقع الطبيعيةالوطين ؛

تتوفر  اليت املناط  .لقد اعترب ذات القانون أن اء  املتمللة يف مجلة الرخص والشهادات العمرانيةالقبلية والبعدية للبن
على املميزات الطبيعية اخلالبة من ضمن األقاليم ذات امليزة الطبيعية واللقافية البارزة اليت تتطلب احلماية 

فتعترب مشاريع البناء السبب الرئيس  . إال أنه مل ينص على كيفيات ذلك التصنيف.أما يف فرنسا3والتصنيف
إلفساد املناط  احملمية هلذا ألزم املشرع على كل شخص عمومي السيما  البلديات أن تأخذ يف احلسبان محاية 
هذه  اجملاالت عند إعداد أوتعديل خمططاهتا  العمرانية.حيث مت إلغاء تعديل  خمطط العمران احمللي من طرف 

ء على مطالبة  مجعية محاية الطبيعة على أساس عدم احرتام خصوصية املنطقة الرطبة يف بنا 4احملكمة  اإلدارية 
أثناء تعديل خمططات التعمري احمللية للمنطقة.يف نفس السياق مت اإللغاء اجلزئي  ملخطط  Nantesضاحية 

عن طري  احلكم 16/07/2007املصادق عليه بتاريخ  Landunvezالعمران احمللي ملدينة
ألن القضاء  أخذ  بطلبات مجعيات محاية وترقية  Rennesعن احملكمةاإلدارية 12/05/2011الصادريف

  .1الساحل واملناط  الرطبة،  هذه األخرية  اليت  تشكل مساكن جد  غنية  ألنواع  حيوانية ونباتية عديدة

محاية البيئة.كما  يبدو أن اجملاالت احملمية خصت بقانون خاص هبا بعد أن كانت منظمة مبوجب قانون    
فرضت جزاءات ردعية تبدو فعالة إال أن التجاوزات اخلطرية اليت تعرفها هذه اجملاالت قد تنذر بتدهور وضعها 
البيئي واإلضرار بلرواهتا الطبيعية،مما يشكك يف مدى فعالية القاعدة القانونية يف ضمان احلماية الناجعة للمجاالت 

ملشرع قد خص احملمية الطبيعية الكاملة بعناية خاصة مقارنة ببقية األصناف،نظرا  ا احملمية.فعلى سبيل امللال جند

                                                 
 دل واملتمم.املع  90/29من  قانون  التهيئة والتعمري  46أنظر ،املادة  3
4 Romi (Raphaël):" Droit et administration de l’environnement",6èmeédition,L.G.D.J , 

Montchrestien,2007, Paris ,p48. 
1 TA ,Rennes ,12mai 2011,n°070559 , voir  le commentaire de Leost (Raymond), revue  droit 

de l’environnement  nº 196 du 12/2011,pp358-359.Voir aussiCharbonneau(Simon ) :"La 
protection des  zones  humides par le  droit  de  l’urbanisme ", même  revue  nº 168 ,2009/4 ,pp 

11-14. 



لتميزها بعناصر فريدة ونادرة إال أنه مسح يف ذات الوقت بإقامة مشاريع التنمية ذات املنفعة الوطنية واألنشطة ذات 
دين  بأمهية  هذه اجملاالت الطابع االستعجايل،مما يضعف من فعالية هذه احلماية.زيادة على غياب الوعي امل

على الرغم من نص القانون على إدماج   وغياب الرقابة القضائية  الفعالة على أدوات التهيئة والتعمري يف هذا اجملال
 كافة الفضاءات احملمية يف وثائ  التخطيط وهتيئة اإلقليم ويف التشريعات املسرية الستعمال األرض .

اية  وتنمية مستدامة هلذه اجملاالت مضاعفة العقوبات اجلزائية املقررة على أقرتح من أجل ضمان مح          
حبكم أهنا جماالت فريدة من نوعها وهشة من الناحية اإليكولوجية  11/02املخالفني لألحكام اليت جاء هبا قانون 

لوث نظرا لكلرهتا،إذ وإصدار تشريع خاص باملناط  الرطبة محاية هلا من مظاهر الت،مما يستدعي محاية  مضاعفة 
تتنوع مابني مناط   رطبة  ساحلية  ومناط  رطبة برية وبذا تتعدد خصوصياهتا وتتعدد وسائل محايتها ما بني دولية  
ووطنية  وإعادة هتيئتها  وتأهيلها وتأطري كل نشاط بشري مدين كان أواقتصادي قد يطاهلا مع إدراج  كافة 

تمع مدين، قطاع البحث العلمي والسكان اجملاورين هلذه اجملاالت للمحافظة القطاعات الفاعلة مجاعات حملية، جم
كما هو عليه   عليها وتلمينها زيادة على تعزيز دور القضاء يف توفري الرقابة القضائية احملكمة على هذه اجملاالت

القضاء على فصيلة  احلال يف فرنسا حيث اعترب القضاء اإلداري الفرنسي أن إجناز بعض األشغال اليت تؤدي إىل
نباتية حممية،يشكل إنتهاكا واضحا وغري مشروع ملبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي وأمر بوقف األشغال املهددة 

.على الرغم من وجود هذه احلماية املضاعفة ،تعرف املناط  احلساسة من اإلقليم  كاملناط  الرطبة  2هلذه  الفصيلة
.مما يؤكد على أن الصراع بني البيئة و العمران يبدو أوضح يف هذه املناط  3خطريةواحملميات الطبيعية إنتهاكات 

احلساسة وأن عالقة  التكامل بني هذين اجملالني يف هذه املناط  تبدو جد ضعيفة وميكن اجلزم  بتفوق العمران 
لى ضرورة محاية هذه وأعمال التهيئة على حساب البيئة وإن ورد النص بصراحة ضمن قانون التهيئة والتعمري ع

 املناط .

   الفرع الثاوي:أحرام شغل المناطق الساحلية واستدامتها.

اجلزائري على مميزات ومقومات خاصة طبيعية ،اقتصادية، بيئية وسياحية معتربة،مما يؤهله 1يتوافر الساحل     
.إذ ميتد 2تسم باالتساع  اجلغرايفليكون إقليما نوعيا أي ذوطبيعة خاصة ومتميزا عن باقي األقاليم الوطنية حيث ي

                                                 
2 C.A , Caen,6 septembre 1994, n° 28,cité par Jégouzo (Yves): "Les principes géneraux du droit 

  de l’environnement", AJDA, n°6-1995 ,p216. 
3  Voir, Brahamia(Khaled),Semouk(Ali):"Activité touristiques dans un espace fragile –cas du Parc 
national d’El Kala", revue El-Tawassol, université Badji Mokhtar ,Annaba,n° 26 , Juin ,2010,pp 

34-51. 
من سورة طه يف قوله عز  وجل : ﴿أن  اقذفيه يف   39  قرنا إىل مصطلح  الساحل  وبوضوح  يف اآلية  الكرمية  14قبل  أشار  القرآن  الكرمي  1

 .التابوت فاقذفيه  يف  اليم فليلقه اليم  بالساحل  يأخذه عدو  يل  وعدو  له....﴾



كلم. فضال عن كونه وجهة سياحية ممتازة، يعد مكانا لتواجد إمكانيات هائلة للتنمية   1200على طـــول 
 .3ميكنه أن خيتصر إشكالية هتيئة إقليم البالداالقتصادية والتبادالت التجارية  السيما مع اجلانب  األورويب ، هبذا 

تدهور يوما بعد يوم سواء يف شقه البحري أو الربي بفعل الطبيعة من جهة وبفعل يد اإلنسان إال أنه يتعرض للــــ
% من سكان 63من جهة أخرى.متارس عليه العديد من الضغوط ،إذ يشهد متركزا دميغرافيا كبريا حيث أن نسبة 

الساحلية ،ميلل نسبة  % اليت متلل املنطقة الساحلية وعدد سكان الواليات4اجلزائر، يتمركزون على مساحة 
% من سكان الوطن.كما يعرف هذا اجلزء اهلش من اإلقليم متركزا ملعظم وأضخم املركبات الصناعية امللوثة 43
غري عقالين وال قانوين ال مليل له على أمجل الواجهات الساحلية السياحية من  وتوسعا عمرانيا 4%51بنسبة

ياب الرقابة الصارمة.إذن على الرغم من األمهية االقتصادية خالل إنتشار ظاهرة البناء الفوضوي يف ظل غ
يواجه أكرب الضغوط املمارسة عليه من قبل عوامل خمتلفة كتمركز السكان،تلوثه بالنفايات والسياحية للساحل،فإنه 

يته الباطنية والسطحية مما أفقده  توازنه البيئي وخصوص 5 احلضريـــة والصناعية واستغالل موارده الطبيعية
 اإليكولوجية.

هلذا حظي الساحل حبماية خاصة من طرف املشرع اجلزائري من خالل قوانني متفرقة منها قانون      
 01/20بإعتبار الساحل جزء من األمالك العمومية الطبيعية وكذا قانون 1املتعل  باألمالك الوطنية 08/14

املتعل   02/02ص بالساحل ألول مرة مبوجب القانون ليسن تشريع خا املتعل  بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة

                                                                                                                                                         

  la zone  de contact entre la terre  et  la mer الساحل هو منطقة التقاء  األرض بالبحر."   le Robertحسب قاموس  -
يف كتابه إدارة املناط  الساحلية على أنه  هو املنطقة بني األرض و البحر أو اخلط الفاصل بني األرض و البحر وهي منطقة  kayt  robert "يعرفه

 ".  "le territoire  du videغ متحركة غري ثابتة املساحة نظرا لعوامل املد واجلزر. وهناك من يصفه بأنه  إقليم  الفرا 
مث ظهرت     Trévouxحيث ظهرت  الكلمة ألول مرة  يف قاموس  1704لقد  تأخر ظهور كلمة  ساحل  يف  اللغة الفرنسية إىل غاية  سنة -

 le bord  de la mer)ليعرف على أنه طرف  البحر أو  النهر  Claude Joseph de Ferrière   يف قاموس 1769مرة أخرى  سنة 
ou d’un fleuve)  

" ففي اللغة  الفرنسية ظهرت كلمة ساحل كمرادف لكلمة    "rivage" ومعناها الشاطئ  "litus ,litorisمشتقة  من الالتينية   littoralكلمة-
املاء إذا  ارتفع املد مث جزر فجرف   شاطئ.أما  يف  اللغة  العربية الساحل  ريف البحر ألن  املاء سحله أي قشره  أو أعاله  وحقيقته أنه ذو ساحل من 

،بريوت ،لبنان  11ما  مر عليه ، وساحل  القوم: أتوا  الساحل و أخذوا عليه ، أنظر، إبن  منظور:" لسان العرب"، الطبعة اللانية ، دار صادر، اجمللد
 .328،ص  1994

 ية الساحل  ورد تعريف  الساحل  يف  املادة  األوىل منه  كما  يلي:املتعل   بتهيئة  ومحا 03/01/1986أما  يف  القانون  الفرنسي  املؤرخ يف 
"Le littoral est une entité géographique qui appelle une  politique  spécifique  d’aménagement de 

protection et  de mise  en valeur ". 
 .  10/02حبساب املنعرجات هذا ما أكده قانون  كلم  1622لقد مت  إعادة قياس الساحل  وتبني أن  طوله يبلغ  2
 .21، اجلريدة الرمسية، العدد1995حمضر اجمللس االقتصادي و االجتماعي رأي حول "ملف اجلزائر غدا"، أكتوبر سنة  3
بلغ معدل التعمري نسبة    املتعل  باملخطط  الوطين لتهيئة  اإلقليم .كما 10/02كما نص  عليه  قانون   1998اإلحصاء الوطين  للسكان  لسنة  4

 %   فقط من جمموع مساحة الرتاب الوطين. 4% باملنطقة الساحلية وهي نسبة معتربة مقارنة مبساحة هذه األخرية وهي 60
5 Cf. Rapport sur : "La ville Algérienne ou  le devenir  urbain  du pays ",12èmè session du,CNES 

bulletin officiel nº6,Octobre,1998,p153. 
 .90/30املعدل  و املتمم  لقانون  2008الصادرة سنة   44،ج ر، العدد املتعل  باألمالك الوطنية 20/07/2008املؤرخ يف  08/14قانون  1



حبماية الساحل وتلمينه.مما يشكل تطورا  هاما يف وضع الشروط الضرورية للتنمية املستدامة بالنسبة هلذا اجلزء 
 االسرتاتيجي و احلساس من اإلقليم ووضع سياسة وطنية  لتهيئة الساحل ومحايته وتلمينه . 

عن فعالية احلماية املقررة هلذا اإلقليم النوعي ،نظرا ملا يكتسيه من أمهية بيئية خاصة  فسعيا إىل الكشف        
رغم االكراهات املمارسة عليه وحماولة إلحداث التوازن املفقود بني إنشغاالت متناقضة هي إنشغال التنمية 

حكام العامة حلماية البيئة األ لذا سأتناول.2االقتصادية،التهيئة والتعمري وإنشغال احلماية البيئية للساحل
 )ثاويا(.وآليات احلماية القانونية اليت قررها املشرع حفاظا عليها   )أوال(الساحلية

 أوال: األحرام العـــــــــــــــــامة لحماية البيئة الساحلية .

منا وجدت مل يكن هناك نظاما قانونيا مستقال ومنسجما للساحل وإ 2002قبل صدور قانون الساحل سنة      
كقانون األمالك الوطنية العمومية،  قانون   3جمموعة من القواعد املطبقة عليه مستخلصة أساسا من عدة قوانني
( أحكام محاية الساحل على ضوء ماجاء 1هتيئة اإلقليم  وقانون البيئة ،لذا سنتناول املفهوم  القانوين للساحل )

 (.4)وقانون التهيئة و التعمري (3)نون هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامةوما ورد يف قا  (2)به قانون األمالك الوطنية 

  .المفهوم  القاوووي للساحل:1

تطرح دراسة الساحل التطرق بالضرورة إىل مسألة تعريفه اليت تتعدد بتعدد حقل الدراسة،وتكشف عن نوع       
جيمع بني شقني:ش  بري وآخر حبري ،  من الصعوبة يف ذلك،لكون الساحل يشكل من جهة جماال طبيعيا هاما،

 )ب(.وقانونا )أ(يكتسب قيمة اقتصادية تنموية من جهة أخرى؛ لذا سأتطرق إىل تعريف  الساحل   فقها

 

 

 

 

                                                 
2 Voir, Bordereaux( Laurent), Braud (Xavier): "Droit  du littoral", LGDJ, Montchrestien, Paris, 

2009, p19.  
الذي مد العمل بالقوانني الفرنسية إال ما  175-62ساحل إىل قواعد القانون  الداخلي اليت تطورت منذ االستقالل وفقا ملا ورد يف القانون خيضع ال 3

-63املرسوم 1963ليصدر سنةاملتعل  بالبحرية، 1681الشهري املؤرخ يف أوت Colbertتعارض مع مباد  السيادة الوطنية حيث مت مد العمل بأمر
املتضمن القانون البحري   80-76فصدر األمررقم  1976أماسنة ،اللذان هلما عالقة وطيدة باحلماية السياحية للساحل 231-63واملرسوم 77

الذي تناول املياه الساحلية واألضرار الالحقة بالساحل نتيجة 03-83القانون1983املعدل واملتمم. إىل غاية صدور أول قانون متعل  بالبيئة سنة 
 املتعل  بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم، 90/29قانون إىل جانب ما ورد يف ( منه54و40،42،53ث املياه اإلقليمية من خالل املواد)حواد

املتعل  حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، زيادة على  03/10املتعل  بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة، وكذا قانون 01/20قانونو 
املتعل  باألمالك الوطنية، إال أن تبعلر هذه النصوص  وتشتتها صعب مهمة محاية الساحل مما  دفع  باملشرع إىل سن قانون خاص  08/14نونالقا

 . كما خيضع الساحل أيضا إىل قواعد القانون الدويل باعتباره يشمل حدود املياه اإلقليمية.2002بالساحل سنة 



  الساحل فقها:أ.تعريف 

تعددت التعريفات الفقهية بشأن الساحل فهناك من يرى أن الساحل هو ذلك الفضاء االنتقايل بني الرب      
هبذا الشريط الشاطئي فإن األشكال،احلقائ  الفيزيائية والطبيعية أو البيولوجية، االقتصاد وحىت ذهنية والبحر،و 

 . 1وعقلية السكان أنفسهم متأثرة  جبوارية املاء  من خالل تفاعل عالقات البحر،اجلو والرب

شاطئ احملدد للمجال البحري وهو أما وفقا لقاموس هتيئة اإلقليم والبيئة فيعرف على أنه ذلك اخلط من ال         
منطقة يف تطور دائم،كما أنه الوسط الذي خيضع أكلر للضغوطات واملصاحل التخاصمية ألنه مرغوب فيه من 
أجل التنمية العمرانية واالقتصادية،السياحية،النقل،محاية الطبيعة والصيد البحري ومن أجل تلك األسباب مت هتيئته  

 .2بعقالنية

ف الساحل على أنه منطقة إلتقاء الرب بالبحر،هلاعرض وطول حمددين،متلل اجلزء األكلر هشاشة من ميكن  تعري   
 اإلقليم الوطين واألكرب عرضة لضغوط التنمية،تتميز بتنوعها وغناها باملوارد الطبيعية وقدراهتا البيئية اهلائلة.

  ب. تعريف الساحل قاوووا:

 03/01/1986حل من قبل املشرع الفرنسي يف القانون الصادر بتاريخ من الناحية التشريعية عرف السا       
املتعل   بتهيئة ومحاية الساحل يف املادة األوىل منه على أنه وحدة جغرافية تستدعي سياسة نوعية لتهيئته ،محايته  

كتفى يف ذلك بل ا ،02/024. أما املشرع اجلزائري فلم حيدد تعريفا قانونيا دقيقا للساحل يف قانون 3وتلمينه
بتحديد مكوناته فالساحل وفقا ملا جاءت به املادة السابعة من القانون السالف الذكر "يشمل مجيع اجلزر 

مرتا على طول البحر ويضم سفوح الروايب واجلبال 800واجلزيرات واجلرف القاري وكذا شريطا ترابيا بعرض أقله
ي، السهول الساحلية اليت يقل عمقها عن ثالثة  املرئية من البحروغري املفصولة عن الشاطئ بسهل ساحل

كيلومرتات ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر إضافة إىل األمجات الغابية واألراضي ذات الوجهة 
الفالحية وكامل املناط  الرطبة وشواطئها اليت يقع جزء منها يف الساحل وأخريا املواقع اليت تضم مناظر طبيعية 

ثقافيا أو تارخييا".إضافة إىل ذلك يشتمل الساحل وفقا ملا ورد يف املادة اللامنة من نفس القانون  أوحتمل طابعا

                                                 
1 Hoddart )Michel(: " Entre terre  et mer ,  les 250 ans du littoral ", Rapport  interne , 

France,Mai 2003,p08. 
2 voir (Hamida) Merabet , op cit, p101. 

3  Voir  Roche (Catherine):" L’essentiel du droit  de l’environnement",3eme édition, Paris 
2009,p48.  

 02/02من قانون   8و  7املادتني   املعدل واملتمم  ، قبل أن تنص عليه 29-90من قانون  44 صت عليه املادة إن املفهوم القانوين للساحل ن   4
. 



على منطقة نوعية تكون موضوع تدابري خاصة هي املنطقة الشاطئية اليت تضم الشاطئ الطبيعي،اجلزر واجلزيرات، 
  املياه البحرية الداخلية وسطح البحر اإلقليمي وباطنه.

ص من هذا التعريف أن الساحل اجلزائري يتشكل من ش  بري وآخر حبري، حيث ميتد هذا األخري يستخل     
إال .1إىل حدود  اجلرف القاري، مما يشكل نقطة قوة لقطاع الصيد البحري يف إطار االسرتاتيجية الشاملة للتنمية

جية الساحل وتغري طبيعته، أن هذان الشقان غري حمددين وال مضبوطني بالدقة املطلوبة حبكم تنوع مرفولو 
 مماينعكس سلبا على حتديد نطاق إعمال آليات محايته. 

 . أحرام حماية الساحل في إطار قاوون األمالك الوطنية:2

إذ يكون بنفس الطريقة اليت تكون هبا  )أ(يعد الساحل جزءا ال يتجزأ من األمالك العمومية الوطنية الطبيعية      
بالتايل تقرر عليه نفس احلماية املقررة على بقية األمالك )ج(وفقا لطرق تسيريها ويسري  )ب(هذه األمالك 

 )د(.العمومية الطبيعية 

  :2أ.الساحل جزء من األمالك  العمومية  الوطنية

فقد استمدت السواحل صفتها هذه كأمالك عمومية إن الساحل يشكل جزءا من األمالك  العمومية البحرية     
اليت تنص على 08/14بالقانون املعدل واملتمم  30-90من قانون  15كم نص املادةوطنية طبيعية حب

تشتمل األمالك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما يأيت:شواطئ البحر،قعر البحر اإلقليمي ˝مايلي:
ومن مث   .˝ك اجلزر...وباطنه، املياه البحرية الداخلية،طرح البحر وحماسره،جماري املياه ورقاق اجملاري اجلافة وكذل

فالقواعد القانونية اليت  سنها املشرع  يف قانون األمالك  العمومية الوطنية ،تعد آليات إضافية  حلماية  الساحل 
تضطلع  هبا  الدولة  باعتبارها صاحبة  امللكية  بالنسبة للملكية  العمومية  البحرية واملسؤول األول عن محايتها. 

عمومية  البحرية  هلا آثار  إجيابية على محاية  الساحل من  خالل الضمان  املضاعف لعدم  إن محاية األمالك  ال
 التصرف وعدم  التقادم اللذان يقيانه من مساس  اإلدارة  ومساس اخلواص.

 ب.تروين األمالك الوطنية العمومية الساحلية:

تعــــيني احلدود والتصنيف. يشرتط أن يسب  تتم قواعد تكوين األمالك الوطنية العمومية وف  إجرائني مها:     
هذين  اإلجرائني اإلقتناء الذي  يرتتب عليه التملك  القبلي حىت يدرج ضمن  األمالك  العمومية الوطنية، وفقا ملا  

                                                 
1 voir Boushaba (Abedlmadjid) :"l’Algérie et  le droit des pêches  maritimes", thèse pour  le 

doctorat en droit  international, Université Mentouri constantine, 2008, p10. 
امللكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية وتشمل باطن األرض واملناجـم و  ˝منه على أن: 18لسنة يف املادة   2016التعديل  الدستوري  نص  2

يــاه والغابات .كما تشمل النقل بالسكك املقالع واملوارد الطبيعية للطاقة واللروات املعدنية الطبيعية واحلية يف خمتلف مناط  األمالك الوطنية البحرية وامل
 .˝احلديدية،والنقل البحري واجلوي والربيد واملواصالت السلكية والالسلكية وأمالك أخرى حمددة يف القانون



 املعدل واملتمم.يتعل  اإلجراء األول املتملل يف تعيني احلدود باألمالك الوطنية 90/30من قانون  27ورد يف املادة 
 الطبيعية أما إجراء  التصنيف فيخص األمالك الوطنية الصناعية.

 1باعتبار السواحل أمالك وطنية طبيعية ،فهي ختضع لعملية تعيني احلدود عن طري  السلطة اإلدارية املختصة     

طبيعية بفعل املعدل واملتمم ،حتديد األمالك  العمومية ال 90/30من قانون  28إذ يتم  وفقا  ملا ورد يف املادة .
الظواهر الطبيعية واجلغرافية  فهي اليت تنشئها وحتددها ،مع ذلك فقد تصدر اإلدارة عمال  قانونيا لتعيني حدود 
عناصر هذه األمالك  مبوجب  حتقي   تقوم به جلنة مشكلة  لذلك الغرض ،تنتقل  إىل املوقع  لتعيني احلدود  

ختص إقليميا .أما إذا ورد  إعرتاض من طرف املالك اجملاورين خواص   ليصدر قرار تعيني احلدود من طرف الوايل امل
 .  2كانوا أم عموميون ، فإن  ضبط احلدود الربية يكون  بقرار  وزاري مشرتك بني الوزراء املعنيون ووزير املالية

 ج.تسيير األمالك الوطنية العمومية الساحلية:

األمالك الوطنية حيث تتمتع السلطة اإلدارية املختصة بسلطة إدارة  خيضع تسيريها طبقا للقواعد العامة لتسيري     
هذه األمالك بغرض محايتها حيث ال يتم أي شغل هلذه األمالك إال برخصة منها ،يستلىن من هذا احلكم 
االستعمال العادي املسموح به لعامة الناس. شريطة أن يكون هذا االستعمال موافقا للغرض الذي خصصت له 

 مالك.هذه األ

كما أن االستعمال اخلاص لألمالك  العمومية البحرية الطبيعية بالساحل ممكن،عن  طري  الشغل  املؤقت       
أوعن طري  اإلمتياز ،بشرط احملافظة على البيئة حيث يتعني على  صاحب اإلمتياز السهر على نظافة  الشاطئ 

للشاطئ كما يتعني عليه أيضا  احملافظة  على الطابع  ونزع النفايات  وخمتلف  األشياء املضرة باملظهر احلسن 
 .3اجلمايل للشاطئ وكذا  اللروات  البيئية احمليطة  به

 د.حماية األمالك الوطنية العمومية الساحلية:

تستمد  ،ختضع السواحل للقواعد العامة حلماية األمالك الوطنية العمومية الساحلية يف مواجهة كل إعتداء     
من  04بدأ عدم القابلية للتصرف فيها، يقصد مببدأ عدم القابلية للتصرف مبوجب نص املادة أساسا من م

من جمال التعامل  القانوين املعرتف به للملكية الفردية ليبقى  إخراج املال العام )امللك العمومي(30-90قانون
تعمال اجلمهور أو ملرف  عمومي  خمصصا للمنفعة العمومية ، فامللك  العام غري قابل للتصرف مادام خمصصا الس
 وينجر عن هذا  املبدأ عدم قابليتها لالكتساب بالتقادم وعدم قابلية احلجز عليها.

                                                 
 .14-08املعدل واملتمم مبوجب القانون  01/12/1990املؤرخ يف 30-90من قانون  29مادة  1
حيدد شروط   إدارة  األمالك  اخلاصة  والعامة  التابعة  للدولة    23/10/1991املؤرخ يف  91/454ذي من  املرسوم  التنفي 100أنظر،املادة  2

 .60ويضبط كيفيات  ذلك، ج  ر العدد  
ل   بامتياز  احملدد لنماذج  اإلتفاقية ودفرت الشروط  املتع 18/05/2006من امللح  اللاين للقرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  4،11أنظر ،املادتني  3

 .05/10/2006الصادرة  بتاريخ  70االستغالل  السياحي   للشواطئ  املفتوحة للسباحة ، ج ر  العدد 



ينتج عن هذا املبدأ أيضا متابعة اإلدارة لكل من يشغل األمالك العمومية الطبيعية  دون سند يف هذا الصدد      
خراج املواد ) حصى املالط و رمل أعماق البحار( من باطن  منه مينع است 21من خالل املادة  02/02جند قانون

 . 1مرت وجييز توسيع املناط  املعنية عن طري   التنظيم 25البحر إىل غاية خط تساوي العم  البالغ 

يكون هذا املنع بقرار بني وزير البيئة واملناجم بناء على دراسة  التأثري على البيئة املطلوبة للحصول على       
ند املنجمي عندما تبني الدراسة هشاشة أعماق البحار املعنية واألنظمة البيئية املوجودة به، وعليه ال يرخص الس

بالنشاطات الصناعية يف عرض البحر إال إذا كانت هذه النشاطات غري مضرة باألوساط البحرية أو التوازن  
 الطبيعي محاية  لألوساط  البحرية . 

حلماية الفضاء الساحلي تكتسي أشغال محاية وهتيئة الشريط الساحلي طابع  املنفعة  زيادة على ذلك وتكريسا   
 . 2العمومية نظرا للبعد الوطين واالسرتاتيجي هلذه األشغال

فضال على ذلك وضع  املشرع  ارتفاقات املرور بالشواطئ ، هبدف ضمان التنقل اجليد هبا وعدم  إتالف      
إجناز املسالك اجلديدة على الكلبان الساحلية واألجزاء العليا من شواطئ االستحمام مقوماهتا الطبيعية حيث منع 

مرت وكذا اجناز طرق العبور املوازية  للشاطئ على مسافة   800أو باملوازاة للشاطئ ضمن حدود شريط عرضه 
(. كما  02/02قانون من   16كلم على األقل إبتداء من أعلى نقطة  تصل إليها مياه البحر )املادة   3تزيد عن 

منع مرور العربات ووقوفها على الضفة مع  الرتخيص عند احلاجة مبرور عربات مصاحل األمن واإلسعاف أومصاحل 
( ؛غري أنه تضيف نفس املادة لنفس القانون استلناء 02/02من قانون  23تنظيف الشواطئ وصيانتها) املادة 

لألماكن أوإلحتياجات األنشطة اليت  تقتضي جماورة  البحر ، حيدد  على ما سب  بالنظر إىل القيود  الطبوغرافية 
 هذا  االستلناء  عن طري   التنظيم .

محاية  للملك  العمومي الساحلي تبادر اإلدارة بإجراءات جرد هذه املمتلكات لكي تتمكن من محايتها      
تتخذ  املصاحل  املختصة مجيع  التدابري .كما  متارس  سلطتها  الضبطية حلماية الساحل وصيانته و 3ومراقبتها

الالزمة إلعادة تأهيل و احلفاظ على أعايل  شواطئ االستحمام و األشرطة الرملية  املتامخة  للبحر  ،السيما  ضد 
التعديات أو أي  شكل من أشكال الرتدد املفرط عليها،أو االستعمال املبالغ فيه للمحافظة على نقاء وجاذبية 

                                                 
احملدد لكيفيات  توسيع محاية أعماق البحر يف الساحل    21/01/2010املؤرخ يف  10/31صدر يف  هذا  الصدد  املرسوم  التنفيذي  رقم  1

 .06رض  البحر ،ج ر  العددويضبط النشاطات الصناعية يف ع
يتضمن التصريح  باملنفعة  العمومية للعملية  املتعلقة  بأشغال  31/08/2013املؤرخ يف   304-13يف هذا   الصدد  جند املرسوم  التنفيذي  2

املؤرخ يف  305-13لتنفيذي وكذا املرسوم  ا  44محاية  الشريط الساحلي الغريب )منتزه  وشاطئ ومسابح طبيعية لباب  الوادي ( ،ج ر العدد 
يتضمن التصريح  باملنفعة  العمومية للعملية  املتعلقة  بأشغال محاية  الشريط الساحلي )منتزه  وشاطئ خليج  اجلزائر( الشطر األول  31/08/2013

 نفس  اجلريدة  الرمسية ونفس العدد.
تسجيل وصفي وتقييمي جلميع األمالك اليت حتوزها  لعام لألمالك الوطنية يفاملعدل و املتمم: يتملل اجلرد ا 90/30من قانون  08أنظر ،املادة  3

 اإلقليمية. وهياكلها و اجلماعات خمتلف مؤسسات الدولة



دامة   املناظر الطبيعية اخلالبة اجملاورة  هلا كالغابات والصخور و الكلبان الرملية . لكن على الرغم الشواطئ و است
من اجملهودات املبذولة  يف هذا  اجملال إال أهنا تبقى ضئيلة  خاصة أمام  الوضعية  البيئية  املتدنية ملعظم السواحل 

غالبا ما ال تقوم باملتابعة و الرقابة لشغل هذه  املناط   بصورة  ،كما تظل هذه القواعد احلمائية قاصرة  ألن اإلدارة
دائمة ومنتظمة ،مما يشجع على وضع اليد عليها واستنزاف مواردها وظاهرة  سرقة رمال الشواطئ و استعماهلا   

 كمادة  للبناء أبرز  ملال على ذلك.

 :01/20المستدامة. أحرام حماية الساحل في  إطار قاوون تهيئة اإلقليم  وتنميته 3

لقد أحدث متركز السكان واألنشطة يف الشريط الساحلي اختالالت  مكلفة وضغوطا قوية على استخدام     
املوارد األساسية  احليوية من ماء وتربة وتعرض جممل األقاليم اهلشة للمخاطر الكربى الطبيعية والصناعية ،هلذا 

لتوازن املفقود بني الساحل واملناط  األخرى واحملافظة على خصائصه فالرهان األساسي  لتهيئة اإلقليم هو إعادة ا
احليوية والتنوع اإلحيائي وعلى املناظر واإلبقاء على اخلاصيات  الطبيعية يف هاته املناط  اليت تشكل قدرات 

  .1اقتصادية و اجتماعية  استلنائية

يئة اإلقليم ،مما أدى إىل تدهور الساحل و الرتاث إن تنمية املنطقة  الساحلية مل يكن من  إهتمام سياسة هت    
منه 13حيث ورد يف املادة  01/20إىل غاية صدور القانون 2الطبيعي  الساحلي الفريد واألنظمة البيئية البحرية

مايأيت:"حيدد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم كيفيات ضمان احملافظة على املناط  الساحلية واجلرف القاري ومحايتها 
 تلمينها".و 

يف إطار احلماية االستباقية  لالمتيازات الساحلية، عمم  املشرع إجناز دراسة التأثري على البيئة بالنسبة      
 للمشاريع  اجلديدة  املقامة على الساحل  من أجل  توجيه  أي  تنمية تكون هلا آثار وخيمة على  الساحل .

إىل إحداث تعايش املؤسسات 3نطقة الشمالية الشرقيةهتدف اسرتاتيجية محاية وتلمني الساحل بامل   
البشرية،اهلياكل واألنشطة والسهر على محاية تدهور األنظمة البيئية،التحكم يف التعمري،ضمان التوازن البيئي 
الساحلي عن طري  محاية  التنوع احليوي البحري والربي،التقليل ألقصى حد من التلوث ومحاية تراجع خط 

تبىن املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم  برناجما شامال للعمل  كما  (recul du trait de côteالشاطئ )
( كبح التسحل وتوازن الساحل  PAT6بروامج العمل اإلقليمي )اإلقليمي خاص باملناط  الساحلية يدعى 

                                                 
1 Rahmani )Cherif(: "Le plan  national d’action pour l’environnement et  le  développement 

durable, (PNAE-DD)", Ministère de  l’aménagement  du  territoire  et  de l’environnement 
,Janvier,2002,p 43. 

 .15، ص 10/02أنظر ،قانون  2
3 Voir le rapport sur " SRAT NORD EST",  réaliser par le  BNEDER (bureau national 

d’étude pour le     développement rural), BRL ingénierie,Alger, p11.     



يئة يف العم  جململ هبدف التحكم  يف منو  الساحل ومتكينه من تنمية نوعية وهت، 10/02وفقا ملا  ورد يف  القانون
الشريط التلي بفعل  إعادة  هيكلة عميقة للفضائيني الساحلي والتلي ،قصد تأطري وضبط التوسع  املفرط للساحل 
على حساب الفضاءات الداخلية وال يتعل  األمر بكبح  أو تقليص األنشطة البشرية يف الساحل ولكن لتأطريه 

يهه حنو طريقة استغالل مقبولة ونوعية وحتديد  شروط جديدة  وتوجيهه،ضمان وصول اجلميع إىل البحر ،توج
 يهدف هذا الربنامج  إىل حتقي  األهداف التالية: للتعمري يف العم   بالنسبة للتل .

كبح  التوسع الطويل للمدن  الشاطئية ،حيث يتحمل الشاطئ آثار جسيمة للتوسع العمراين ويعرف  ظواهر   -
سنة  20ذ جنده شدد على تفادي التعمري املستمر لرقع كاملة  من الساحل خالل التشبع  والضغوط  البيئية،إ

  3املقبلة من خالل حتديد التوسع  الطويل  للمساحة املعمرة للتجمعات الواقعة على طول الساحل اليت جتاوزت 
ساحل من بني جتمعا سكنيا، مت  تعريفها  عن طري  مسح ال 39كلم ) يشمل كبح  التوسع على املستوى الوطين 

 بلدية شاطئية (. 92

كلم بتحديد املسافة بني التجمعات اجملاورة يف الساحل اليت بلغت   5اإلبقاء على نوافذ سياحية طبيعية مبسافة -
جتمعا  سكنيا  شاطئيا  مت حتديدها  من طرف املسح  الساحلي على  مستوى  95كلم أوأكلر.)يتعل  األمربـــ:   5

 بلدية(.  81

وسع املراكز احلضرية املوجودة حنو املناط  البعيدة عن الشاطئ ) حنو املرتفعات( وتشجيع التعمري يف توجيه ت -
 العم .

استعمال وتلمني  الساحل مع األخذ بعني االعتبار طبيعة نشاطه واستعمال وحيازة األراضي الساحلية مع  -
 احلفاظ على التوازن  الطبيعي.

مرت (وش  طرق موازية قريبة من خط الشاطئ )من 300مرتإىل 100)من منع التعمري القريب من الشاطئ -
 كلم( وما ينتج عنه من حركة مرور مشوهة لنوعية املواقع و املناظر.  3مرت إىل  800

 المعدل و المتمم: 90/29. أحرام حماية الساحل ضمن قاوون التهيئة و التعمير4

 .1مشكلة التعمري العشوائي والغزو املستمر للخرسانة املسلحة له جيابه الساحل يف اجلزائر يف شقه الربي اليوم     

األمر الذي أحل  أضرارا وخيمة ببيئته الطبيعية وفضاءاته احملمية وإلتهم جزءا كبريا من وعائه العقاري. كما أدى إىل 
نظمة البيئية تراجع  فظيع  خلط الشاطئ و إتالف خطري للرتاث اإليكولوجي،السياحي واالقتصادي إذ تعترب األ

                                                 
1 voir Busson )B( :"Loi litoral : les menaces de féodalisation , la bétonisation ", RJE ,n° 

spécial, 2004,p39.   



الرملية الساحلية أول ضحية للضغط العمراين الساحلي املستمر احملطم  للطبيعة والقيم اجلمالية  اخلاصة باهلندسة  
 .املعمارية الردئية جدا وغري املتناغمة  مع هوية  الساحل

من  قانون التهيئة و هلذا خص املشرع الساحل بأحكام عامة ، وردت  يف  القسم األول من  الفصل الرابع      
وحمددا  لقواعد  ،واضعا مجلة من الشروط 45إىل املادة  44املعدل و املتمم بداية من املادة  90/29التعمري 

عمرانية تراعي  خصوصية املنطقة  الساحلية  وكيفية البناء عليها ،محاية  هلذا  الفضاء احلساس والسيطرة  على 
لقد مت ذكر شروط التعمري .)2% 73الشريط  الساحلي معمر مقابل  %من 27التعمري املكلف له ،حيث جند 

 يف املنطقة الساحلية يف املبحث اللاين من الفصل األول من هذه الرسالة(.

يتم يف نطاق محاية الساحل مراعاة التعايش بني املستوطنات البشرية وأنشطتها يف ظل احرتام ميزة هذا        
ه و بوضع  اسرتاتيجية تسيري مشرتكة بني قطاعات مندجمة من أجل التحكم  يف الفضاء احلساس وقدرة استيعاب

فمن أجل محايته البد أوال التعمري وضمان توازن  النظام  البيولوجي والتنوع البيئي البحري والربي اخلاص بأوساطه.
التهيئة واحلماية املتعلقة  وبعبارة أخرى إحداث مصاحلة بني3من إحداث مصاحلة مابني قانون العمران وقانون البيئة

هبذا الفضاء خاصة وأن الساحل يعد فضاءا حقيقيا للتعبري عن التمازج الكبري بني البيئة والتعمري.حيث يرى يف 
هذا السياق بعض املختصني يف هذا  اجملال أنه  يف الواقع  عندما يطب  كل من قانون العمران وقانون البيئة على 

وى مابني غايتني خمتلفتني أي  يظهر  التعارض و الصراع  مابني هتيئة األراضي احلضرية  الساحل ،تظهر عالقة  الق
 .1ومحاية األوساط البيئية 

بالعمومية ويف غالب األحيان مل تكن تتعل    2002األحكام اليت  تناولت الساحل قبل عام  متيزت     
والتبعلر، مما أضعف جناعتها  وفعاليتها يف بالساحل  بشكل  خاص لذلك اتسمت محاية هذا الفضاء بالتشتت 

التنمية املستدامة للساحل اليت ال ميكن أن تتحق  إال بتفعيل وتلمني  02/02امليدان هلذا فقد  كرس قانون 
 آليات احلماية القانونية  هلذا اجلزء  اهلش من اإلقليم  من قبل السلطات  املعنية.

 ئة الساحلية .ثاويا: آليات الحماية  القاوووية  للبي

إن التطوير املستدام للمنطقة الساحلية ال يكون أبدا  مبنأى عن التهيئة و التخطيط بالنسبة  هلذا اإلقليم      
احلساس  الذي متارس عليه إكراهات عديدة .فالتهيئة ال تتناقض مع احلماية بل تدعمها حيث جند قانون 

القانون لإلدارة  منحضمن البعد الوطين لتهيئة اإلقليم كما الساحل قد  أكدعلى إدراج  أعمال تنمية الساحل 
                                                 

 .  733مرجع  ساب ، ص  هنوين)نصر  الدين(  : "احلماية الراشدة للساحل يف  القانون اجلزائري "، 2
،ص 2016،اجمللد ب،ديسمرب 46ئري"،جملة العلوم  اإلنسانية قسنطينة ،العددغواس)حسينة(:"احلماية  املستدامة للساحل يف  ظل القانون اجلزا 3
 .532-513ص

1 Branco (Hélène) ,op cit, p45. 
 



سلطة التدخل حلماية وصيانة املناط  الساحلية سواء عند وجود اعتداء على سالمتها أودون ذلك وف   أساليب 
ه دون إغفال دور املوارد املالية يف تكريس هذ(1)محاية البيئة الساحلية احلماية اإلدارية املتمللة يف خمططات 

 (.3وتفعيل الدور املؤسسايت من خالل دور اهليئات الفاعلة يف هذا اجملال )(2)احلماية 

 .الحماية اإلدارية:1

تتجسد احلماية اإلدارية للساحل من خالل اإلعتماد على نظام التخطيط كآلية اسرتاتيجية لتهيئة املنطقة       
زيادة على خمططات استعجالية يف حالة  )ب(صوص واملنطقة الشاطئية على وجه اخل )أ(الساحلية بصورة عامة

 )د(.مع اإلعتماد على دراسة التصنيف لبعض املناط  الساحلية املهددة بيئيا  )ج(التلوث 

 : (SDAL)التوجيهي لتهيئة السواحل أداة لحماية وتثمين البيئة الساحلية   أ.المخطط

لذي نص على املخطط ا  01/20ن خالل صدور القانون بدأ  اإلهتمام الفعلي بتهيئة املنطقة الساحلية م      
التوجيهي لتهيئة الساحل كآلية  اسرتاتيجية  هامة  لتلمني ومحاية الفضاء الساحلي بكل مكوناته الطبيعية وقدراته 
البيئية اهلائلة والنادرة. حيث يوضح التوجيهات االسرتاتيجية ويضع تصور للطرق واملناهج من أجل حتقي  

مع األدوات األخرى للتهيئة اإلقليمية )املخططات القطاعية،املخططات اجلهوية لتهيئة اإلقليم  اإلنسجام
يف املرتبة اللانية بعد  املخطط   01/20من قانون  07واملخططات الوالئية لتهئية اإلقليم( إذ نصت عليه  املادة 

ناط   الساحلية والشريط الساحلي للبالد الوطين لتهيئة اإلقليم  الذي يعد بالتواف  معه ويرتجم بالنسبة للم
 الرتتيبات اخلاصة باحملافظة على الفضاءات اهلشة  املستهدفة وتلمينها .

جاء كاستجابة  للفوضى  اجملالية اليت  يشهدها  الشريط  كما  يعد  الوثيقة املرجعية  ملخططات التهيئة الشاطئية .
 ركز دميغرافية  وعمرانية هامة .الساحلي للبالد  السيما و أنه يشكل  بؤرة  مت

مما يلي :رسم حدود  منطقة  10/02يتكون املخطط  التوجيهي لتهيئة  الساحل حسب ما  ورد  يف  قانون     
الساحل ،  التشخيص اجلغرايف واالجتماعي والبيئي واالقتصادي وسلم الرهانات يف منطقة الساحل،اخلريطة 

قة الساحل،يسمح مبتابعة إجناز أهداف املخطط،تفرعات البعد االسرتاتيجي ووضع نظام لإلعالم  اجلغرايف يف منط
للمخطط والتوجيهات  وإختيار  السيناريو  واخلطوط التوجيهية وبرامج  العمل من أجل  محاية  وتلمني  منطقة 

 الساحل .

املخطط  الوطين لتهيئة   يرتكز إعداده على  وثائ   مرجعية هامة، إذ تعد توجيهاته  بالتواف   مع  كل  من     
اإلقليم  كما  سب   القول واملخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم  لغرب وسط ومشال  البالد، املخططات الوالئية  
للواليات  الساحلية ، املخططات القطاعية )السياحة، النقل ....إخل( ودراسات حتديد األمالك العمومية الساحلية 

 رية  ومجيع  الدراسات  عن  الواليات  الساحلية .والدراسات حول  الواجهات  البح



محاية املنطقة الساحلية وتلمينها وترتجم هذه احلماية من خالل  يرمى املخطط التوجيهي لتهيئة الساحل إىل    
توجيهات التهيئة من أجل حتقي  التوازن املنشود للمجاالت الطبيعية الساحلية وجتهيزها وهتيئتها واالستغالل  

ين  للفضاء   الساحلي والتحكم يف منو التجمعات  السكانية واألنشطة  اجلماعية  والسياحية واملنشآت العقال
 اهلامة  املقامة  على  الساحل من أجل حتقي  جاذبية هذا اجلزء الفريد من اإلقليم الوطين دون  اإلضرار به.

ة شغل األراضي احلالية واألنشطة البشرية اليت اليت حتدد حال1يعد هذا املخطط بناء على دراسة هتيئة الساحل    
جتري هبا،املواصفات اجليولوجية واجليومرفولوجية السيما العناصر اليت  ميكن أن تعرف تدهورا جراء البناء أوشغل 
األراضي،حالة  املوارد املائية والوسط البحري الشاطئي،السيما كل عنصر متييز للمناخ احمللي والتيارات البحرية 

ذا عواقب األنشطة البشرية املوجودة و املربجمة،احلالة البيئية وكذا األنظمة البيئية اليت تطورت فيها واليت حتتاج إىل وك
محاية خاصة،طابع خمتلف الفضاءات وتقييم قدرات  التعبئة أو االستقبال والتواف  املطب  على االستعماالت 

 طيات  املهمة األخرى  املستعملة إلعداد هذه  الدراسة.املالئمةو املعايري و املقاييس واملؤشرات واملع

يبادر هبذه الدراسة الوزير املكلف بالتهيئة  العمرانية و البيئة وتعدها مكاتب دراسات متعددة طبقا          
للتنظيم  املعمول به أواهليئات املختصة على أساس اتفاقيات أوعقود دراسات ،تؤسس على مستوى نفس الوزارة 

ة وطنية تكلف  بالفحص ودراسات هتيئة الساحل والتصدي  عليها مع استشارة اجلماعات احمللية  املعنية.كما جلن
. على هذا النحو فإن املخطط التوجيهي لتهيئة  1ميكنها  االستعانة  بكل شخص بإمكانه املسامهة يف أشغاهلا

والتعامل معه يعد  مشروعا متعدد األبعاد  الساحل يصبح  وسيلة تلخيصية للسياسة الراشدة  حلماية الساحل  
 .وغري  منتهي يف الزمان واملكان

إن إعداد املخطط التوجيهي لتهيئة الساحل،يسري على شاكلة  إعداد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم حيث      
ة ومن طرف أجهزة تكون املتابعة من طرف  اجمللس الوطين لتهيئة  اإلقليم وتنميته املستدامة على مراحل متتالي

متنوعة ألن األمر  يتعل  بالساحل ،هذا اإلقليم الذي تتدخل به هيئات عديدة أما اإلشراف التقين و الفين على 
.من أجل ضمان تنفيذ هذا املخطط البد من 2هذا  املخطط يكون من طرف الوكالة الوطنية  لتهيئة  اإلقليم 

                                                 
الذي  حيدد  شروط  و كيفيات  البناء وشغل  األراضي على الشريط   30/07/2007املؤرخ  يف   07/206من  املرسوم التنفيذي  4أنظر ، املادة  1

 . 43األجزاء الطبيعية  املتامخة  للشواطئ ، ج ر  العدد الساحلي  وشغل  
 .07/206من  املرسوم  التنفيذي  1/ف8و  5املادتان  1
املؤرخ يف    97/239املعدل مبوجب املرسوم  التنفيذي رقم  22/11/1982املؤرخ يف   82/277احملدثة مبوجب املرسوم  التنفيذي  2

اعي وجتاري  تعد املشاريع  و اخلطط  االستشرافية على  املدى  البعيد  لشغل الفضاء الوطين ، توزيع  لتصبح  مؤسسة ذات طابع صن 30/06/1997
ي واستعمال املنشآت و استعمال املوارد  وتلمينها واحملافظة على البيئة  جبميع املعلومات إلعداد احلوصلة  من  أجل  إعداد املخططات لشغل األراض

املتضمن   28/03/2011املؤرخ يف    11/137الوطنية لتهيئة وجاذبية اإلقليم مبوجب املرسوم  التنفيذي رقم   الوكالة صبحاملوارد. تغريت تسميتها لت
 . 20إنشائها ، ج ر عدد 



دائمة ملتابعة التنفيذ يتعل  األمر مبؤشرات املسار، النتائج وضع طرق للمتابعة و التقييم من خالل مؤشرات 
 واآلثار.

   :3 (PAC)الشاطئ أداة  محلية لتسيير مستدام  للمنطقة الشاطئية  ب.مخطط تهيئة 

إن خمطط هتيئة الشاطئ  هو األداة   القطاعية  احمللية  لتهيئة  و تسيري املنطقة الساحلية يف  البلديات اجملاورة     
 les communes riveraines de laلبحر )استعمل  املشرع  مصطلح البلديات  اجملاورة  للبحر ل

mer " بدال من مصطلح  البلديات  الساحلية اليت  استعملها املشرع الفرنسي" littorale les 
communesام  ( ،أنشأ من أجل محاية الفضاءات الشاطئية  السيما احلساسة منها، يتضمن  مجيع  األحك

(. يهدف إىل االستعمال 02-02من  القانون رقم  26احملددة  يف القوانني و التنظيمات املعمول  هبا )املادة 
املستدام لللروات الساحلية و احلفاظ على القدرات اإلنتاجية للبيئة و تطوير مسعى مندمج من منظور التنمية 

تنفيذه عن طري  التنظيم،هذا  األخري  الذي  صدر سنة الساحلية املستدامة.حتدد شروط إعداده وحمتواه وكيفيات 
  .1144-09مبوجب  املرسوم التنفيذي رقم   2009

أحدث هذا املخطط لتهيئة وتسيري املنطقة الساحلية يف البلديات اجملاورة للبحر، من أجل محاية الفضاءات      
القوانني والتنظيمات املعمول هبا،يف هذا الصدد الشاطئية السيما احلساسة منها ،يتضمن مجيع األحكام احملددة يف 

على ما يأيت:" جيب أن يكون كل شاطئ مفتوح للسباحة حمددا ومتوفرا على  02-03من قانون 18تنص املادة 
خمطط هتيئة ،تراعي فيه خمتلف األماكن املشغولة واملراف  والتجهيزات وخمتلف االستعماالت مبا فيها جزء أو أجزاء 

 إلمتياز".غري خاضعة ل

ميكن أن يستغل الشاطئ حبكم  حتدد شروط إعداد هذا  املخطط وحمتواه و كيفيات تنفيذه عن طري  التنظيم،     
شساعته وطبقا ملخطط هتيئته من قبل مستغل واحد أو أكلر و يلــــزم صاحب أو أصحاب اإلمتياز باحرتام خمطط 

ديد أجزاء أو مساحات من الشواطئ لتكون حمل إمتياز بقرار من هتيئة الشاطئ الذي يرف  باتفاقية اإلمتياز.يتم حت
من هذا القانون و طبقا  19الوايل املختص إقليميا بناء على إقرتاح من اللجنة الوالئية املنصوص عليها يف املادة 

 ملخطط  هتيئة الشاطئ .

                                                 
3 Le  mot  rivage doit son étymologie au latin  (rive, rivage , côte) lui-même issu du grec" rébo" 

signifiant (couler). De part son origine gréco-latin, la  définition du terme rivage  converge  vers 
l’idée de frontière entre l’élément  liquide  et la terre fermè. Voir  thèse  de  doctorat , 

BRANCO (Hélène) , op cit, p27. 
دد شروط إعداد  خمطط هتيئة  الشاطئ  وحمتواه  وكيفيات  تنفيذه ، ج ر العدد حي 07/04/2009املؤرخ يف 114-09املرسوم  التنفيذي  رقم  4

 .2009أفريل 8،الصادرة بتاريخ 21
 



ئة املعد طبقا للشكل العام خيضع االستغالل السياحي للشاطئ إىل املواصفات القانونية ملخطط التهي      
دج على كل أشغال هتيئة 100.000دج إىل60.000للشاطئ و توزيع خمتلف مناط  النشاط.يعاقب بغرامة من

أشهر إىل سنة واحدة مع  6أو جتهيز خمالفة لشروط خمطط هتيئة  الشاطئ ويف حالة العود يعاقب باحلبس من 
 مضاعفة الغرامة.

 را تقنيا و نظاما لتهيئة وتسيري الساحل.يتضمن خمطط هتيئة الشاطئ تقري

و  يربز التقرير التقين حتديد منطقة تدخل خمطط هتيئة الشاطئ، اخلصائص البيئية و اجلغرافية،شغل السكان    
النشاطات االقتصادية والصناعية،احمليط املبين،املسالك،شبكات التزويد باملاء والتطهري، املنشآت القاعدية،رهانات 

ات التطور، وإقرتاحات األعمال وجمموعة من الوثائ  اخلرائطية اليت تكشف عن الوضعية اإليكولوجية وسيناريوه
 ومصادر  التلوث وغريها.  

يشمل نظام هتيئة وتسيري الساحل جممل التدابري احملددة عن طري  القوانني واألنظمة السارية املفعول وتلك      
قومات الساحل واملتعلقة ال سيما بشغل األراضي، متوقع الطرقات ، لكل م02-02املقرتحة بعنوان القانون 

السالكة، الطرقات، توسع اجملمعات السكانية والبناءات والنشاطات االقتصادية والصناعية و معاجلة املياه 
 املستعملة و النفايات وإنشاء مناط  النشاطات ومناط  الرسو والتوسع السياحي و إجناز منشآت املوانئ و كذا

محاية الفضاءات الطبيعية واألوساط الساحلية احلساسة و املساحات احملمية  واملناط  املهددة. كما يتضمن نظام  
التهيئة خمططا خرائطيا أيضا.يعدان على أساس دراسة يبادر هبا الوزير املكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة اليت تسند 

ص يف جمال التهيئة العمرانية والبيئة .يرسل املشروع  التمهيدي إىل مكاتب الدراسات أو إىل كل مركز حبث متخص
ملخطط هتيئة الشاطئ إىل  الوالة ورؤساء  اجملالس الشعبية الوالئية و رؤساء اجملالس الشعبية البلدية املعنية وكذا 

 لكل مؤسسة أو هيئة معنية من أجل الدراسة و إبداء الرأي.

ة  تكلف بدراسة خمطط هتيئة الشاطئ تتكون من:مملل الوزير املكلف بالتهيئة كما تنشأ  جلنة وزارية مشرتك       
الدفاع الوطين،الداخلية واجلماعات احمللية، املالية،املناجم، املوارد املائية،  :العمرانية والبيئة رئيسا،ممللي الوزارات

الصيد البحري، السياحة،الوالة النقل، الفالحة، الغابات، األشغال العمومية، اللقافة، التعمري، الصناعة، 
احملافظة الوطنية للساحل، املصلحة الوطنية حلرس الشواطئ ، الوكالة الوطنية  :املعنيون.أما اهليئات فتتملل يف ما يلي

للتهيئة العمرانية، املركز الوطين للبحث والتنمية يف الصيد البحري و تربية املائيات و املدرسة الوطنية العليا لعلوم 
 ر و هتيئة الساحل.البح

لقد مت  إعداد هذا  املخطط  بالنسبة  جلميع  البلديات الساحلية جلهة مشال  شرق وفقا  للمخطط         
اجلهوي لتهيئة اإلقليم  ملنطقة مشال شرق رغم ذلك وحسب املخطط الوطين  لألعمال  من أجل  البيئة  يوجد 



كان من  .1شاطئ بسبب تلوث مياهها 409من  جمموع شاطئا ممنوع  السباحة  135على املستوى الوطين 
املنتظر أن يعطي خمطط  هتيئة الشاطئ للجماعات احمللية سلطة التحكم وترقية البلديات الساحلية  من خالل  
املبادرة  والتصدي   عليه،على الرغم من هذا يبقى خمطط  هتيئة الشاطئ وسيلة ناجعة للتسيري املستدام والعقالين 

 للساحل.

 ج.مخططات التدخل المستعجل:

تنشأ خمططات  للتدخل  املستعجل  فيما  خيص حاالت  التلوث يف  الساحل أو يف املناط   الشاطئية أو       
من قانون  الساحل   33يف  مناط  أخرى  يف  البحر ، تستدعي  التدخل  املستعجل بنص  املادة 

 ،تتملل فيما يلي :02/02

ا املخطط الوطين أداة ملكافحة  التلوث  البحري الناجم عن حوادث يف الرب أو  يعد هذمخطط تل البحر:-
البحر أواجلو،  تتسبب يف إحلاق أضرارا  وتشكل أخطارا جسيمة على الساحل مت  إحداثها  مبوجب  املرسوم 

ة إزالة  . من أجل تعبئة  الوسائل البشرية و املادية يف حالة اخلطر للقيام  بعملي 2 279-94التنفيذي 
كالتايل: خمطط تل البحر الوطين، خمطط    3".ينقسم  هذا املخطط إىل  ثالثة  أقسام   "dépollutionالتلوث

 تل البحر اجلهوي،خمطط  تل البحر الوالئي.

خمطط تنظيم التدخالت  85/2314أقر املشرع مبوجب املرسوم رقم مخطط تنظيم التدخالت واإلسعافات :-
الكوارث  بصورة  عامة  مهما  كان  شكلها .تضطلع  البلدية و الوالية  بدور هام  يف   واإلسعافات  ملكافحة 

إعداده مبعية  مصاحل احلماية املدنية و املصاحل األخرى .يتوقف جناحها على مدى توافر الوسائل والتنسي   اجليد 
ذا املخطط تأيت  من القمة لكن ما يالحظ عكس ذلك حيث أن املبادرة إلعداد ه بني خمتلف أطراف العملية.

ممللة يف الوزارة  املكلفة  بالبيئة وهتيئة اإلقليم على الرغم من بعدها عن  اخلصائص واملقومات احمللية لكل بلدية 

                                                 
احملدد لشروط  االستغالل  السياحي للشواطئ املفتوحة  للسباحة  05/09/2004املؤرخ يف   04/274يف هذا  الصدد صدر  املرسوم  التنفيذي  1

  .2004سبتمرب  5،الصادرة بتاريخ 56وكيفيات ذلك،  ج ر العدد 
 59املتضمن تنظيم  مكافحة  تلوث البحر  وإحداث  خمططات  استعجالية لذلك ،ج ر  17/09/1994املؤرخ يف   279-94املرسوم التنفيذي  2

حرية وإحداث  خمططات يتعل   بتنظيم مكافحة  التلوثات الب 22/09/2014مؤرخ يف  14/264، املعدل واملتمم مبوجب  املرسوم التنفيذي 
 .01/10/2014مؤرخة يف  58استعجالية لذلك  ،ج ر ،  العدد 

يطب  على كل املياه البحرية اخلاضعة للقضاء الوطين كما ميكن تنفيذه يف املياه الدولية إذا كان من شأن التلوث هتديد  مخطط تل بحر الوطني: 3
تعده ثالث  جلان تل  حبر اجلهوية موجودة بوهران ، اجلزائر وجيجل ليعرض على  حر الجهوي:مخطط  تل باإلقليم البحري الوطين، تعده جلنة وطنية.

يف كل والية ساحلية  توجد جلنة  والئية  لتل حبر تقوم بإعداد  خمطط تل حبر الوالئي   مخطط  تل بحر الوالئي:اللجنة الوطنية  للمصادقة  عليه. 
 .279-94من املرسوم التنفيذي  21و 13،20، 12سل إىل اللجنة  الوطنية للموافقة عليه.راجع  املواد يعرض على اللجنة  اجلهوية  للمصادقة لري 

الذي حيدد  شروط  تنظيم التدخالت  واالسعافات وتنفيذها عند  وقوع  الكوارث  كما   25/08/1985املؤرخ يف    85/231املرسوم  رقم  4
 .1985أوت20 ،  الصادرة بتاريخ36حيدد  كيفيات ذلك ،ج ر 



ساحلية. كما أن املصادقة عليه تتم مبوجب مرسوم تنفيذي بإقرتاح كل من الوزراء املكلفون بالتهيئة العمرانية، البيئة 
 داخلية واجلماعات احمللية ،عالوة على  أهنا املمول الرئيس هلذا املخطط. ،التعمري وال

 :  د.دراسة  التصنيف كآلية للحماية

تدعيما هلذه احلماية يتم تصنيف بعض املناط   املهددة من الساحل وفقا ملا جاء به املرسوم  التنفيذي      
ليت تشتمل على حتديد الفضاء الساحلي على أساس دراسة التصنيف كمناط  مهددة املناط  ا  09/88

املعين،اخلصائص البيئية و خصائص الرتبة واجليومرفولوجية للفضاء الساحلي املعين،دراسة التموجات املهيمنة، 
دراسة قياس  قطر الرواسب املشكلة  لعم  البحر حىت عم   اإلغالق، حركية خط الشاطئ،ضغوطات التدهور 

احات التدابري  الرامية إىل محاية املنطقة املهددة وإقرتاحات التصنيف كمنطقة وأسبابه، تقييم اهلشاشة وإقرت 
يبادر هبا الوزير املكلف بالتهيئة العمرانية  وتقوم  بإعدادها مكاتب دراسات وهيئات متخصصة أو كل . 1مهددة

 مركز  حبث ميتلك الكفاءة واخلربة يف جمال اجليومرفولوجيا  الساحلية أوالبيئية.

  حماية المالية:.ال2

إن  الوسائل الضبطية اليت توجد بيد اإلدارة من أجل ضمان محاية البيئة الساحلية هي الوسيلة املفضلة يف        
خمتلف قوانني محاية البيئة من خالل استعمال نظام اإللزام واحلظر والنهي ،إال أهنا مل تصبح  كافية خاصة  أمام 

اجهها  الساحل ،هلذا مت اللجوء إىل ما يسمي باجلباية البيئية عن طري   تبين نظام  تنوع املشاكل  البيئية  اليت يو 
)أ( الصنادي   واحلسابات  اخلاصة يف هذا  السياق مت تأسيس صندوق  وطين حلماية الساحل واملناط   الشاطئية 

 )ب( .و تدابري حتفيزية 

 .2 أ.الصندوق الوطني  لحماية الساحل و المناطق الشاطئية

و املناط   02/02ينشأ  صندوق  لتمويل تنفيذ  التدابري  املتخذة  حلماية  الساحل  وفقا  لقانون الساحل       
 الساحلي من الشريط امللوثة النشاطات توجيه إلعادة أعتمد الذي املتنوع التحفيزي لألسلوب استكماال الشاطئية

  .والصحراء السهوب من الداخلية املناط  إىل

الصندوق الوطني لحماية الساحل الذي عنوانه"  302-113أحدث حساب التخصيص اخلاص رقم  كما     
حتدد . الذي حيدد كيفيات سري هذا احلساب ، 2733-04"مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  والمناطق الشاطئية

                                                 
الصادرة 12املتعل  بتصنيف املناط  املهددة للساحل،ج ر،العدد 17/02/2009املؤرخ يف 09/88من املرسوم التنفيذي رقم 3أنظر،املادة 1

 . 2009فرباير22بتاريخ
 .02-02من قانون  35أنظر ،املادة  2
الذي عنوانه  02-113 حساب التخصيص اخلاص رقم احملدد لكيفيات سري 02/09/2004املؤرخ يف 273-04أنظر،املرسوم التنفيذي  3

 .2004سبتمرب 5،الصادرة بتاريخ56"الصندوق الوطين حلماية الساحل و املناط  الشاطئية"،ج ر العدد 



ة،يفتح يف كتابات أمني كيفيات متابعة وتقييم هذا  احلساب بقرار مشرتك بني الوزير املكلف باملالية ووزير البيئ
 اخلزينة الرئيسي ويكون الوزير املكلف بالبيئة اآلمر بالصرف الرئيسي هلذا احلساب وتقيد فيه اإلرادات و النفقات. 

تتكون إرادات هذا الصندوق من الرسوم النوعية احملددة مبوجب قوانني املالية، حاصل الغرامات احملصلة       
اية  الساحل واملناط  الشاطئية، التعويضات بعنوان النفقات النامجة عن مكافحة بعنوان املخالفات لقانون مح

التلوث املفاجئ الناتج عن تسرب مواد كميائية خطرية يف البحر، اهلبات والوصايا، التخصيصات احملتملة يف ميزانية 
ة التلوث ،محاية وتلمني الساحل الدولة،كل املسامهات أو املواد األخرى.أما النفقات فتتملل يف متويل أعمال إزال

واملناط  الشاطيئة، النفقات املتعلقة بالتدخالت االستعجالية يف حالة وقوع تلوث حبري مفاجئ و متويل الدراسات 
واخلربات املسبقة لرد اإلعتبار للمواقع املنجزة من قبل معاهد التعليم العايل أو مكاتب الدراسات الوطنية أو 

 األجنبية.

 ر التحفيزية :ب.التدابي

تؤسس تدابري حتفيزية  اقتصادية وجبائية من خالل  فرض رسوم حتفيزية  تتعل   بتخفيف الضغط على      
الساحل وتشجع على تطبي  التكنولوجيات غري امللوثة ووسائل أخرى تتواف  وإدخال التكاليف اإليكولوجية  يف 

 الذي الكبري تقليال للتدهور .1ستدامة للساحل واملناط  الشاطئيةإطار السياسة الوطنية للتسيري املندمج والتنمية امل
تتجلى هذه التحفيزات يف املساعدات املالية أي مساعدة امللوث حملاربة  اجلزائر، يف الساحلي الشريط يشهده

 التكاليف  املتعلقة بإزالة التلوث و املكافآت اليت تدفع  ملن يلتزم  بتخفيض التلوث  .

 املؤسسات ،استفادت الساحلي الشريط على امللوثة النشاطات ضغط بتحويل املتعل  لتحفيزا يف ظل      
 اجلنوب واليات لتنمية اخلاص الصندوق من  العليا واهلضاب اجلنوب واليات يف واملنتجة واملتوسطة الصغرية
 الشركات أرباح على ملطبقةا الضريبة مبلغ بتخفيض العليا، االقتصادية للهضاب بالتنمية اخلاص والصندوق الكربى

 ٪ 15 بــــــــ: يقدر الواليات، هذه مستوى على املقامة واخلدمات املواد بإنتاج املتعلقة عليها لألنشطة املستحقة
  مخس اجلنوب.ذلك ملدة واليات لفائدة ٪ 20 العليا و اهلضاب واليات يف املزاولة االقتصادية لفائدة النشاطات

 . 2احملروقات جمال يف املؤسسات العاملة التخفيض هذا من تستلىن ، 2004 يناير ولأ من إبتداء سنوات  05

                                                 
 .02/02من قانون  الساحل   36املادة   1
 .86وناس) حيي (،  رسالة دكتوراه ،مرجع  ساب ، ص  2



 .الحماية المؤسساتية: 3

يشكل الساحل تراثا طبيعيا مشرتكا جد مثني ،يتطلب  تسيريه اسرتاتيجية عامة ، ترتجم من خالل تسيري     
بالفاعلني يف هذا اجملال: الدولة واجلماعات مندمج وتشاوري بني مجيع  الفاعلني وعلى مجيع املستويات ونقصد 

 )ج(.و جملس التنسي  الشاطئي  )ب(اهليئات العمومية ممللة يف احملافظة الوطنية للساحل)أ(،احمللية 

 أ.دور الدولة و الجماعات المحلية في حماية البيئة الساحلية: 

ليم ومحاية البيئة وتقتضي تنسي  األعمال بني تندرج أعمال التنمية الساحلية ضمن البعد الوطين لتهيئة اإلق     
الدولة  واجلماعات اإلقليمية و املنظمات  واجلمعيات اليت تنشط يف هذا اجملال. ترتكز على مباد  التنمية 

كما جيب على الدولة واجلماعات اإلقليمية يف إطار إعداد أدوات التهيئة والتعمري أن  املستدامة والوقاية  واحليطة .
على توجيه توسع املراكز احلضرية القائمة حنو مناط  بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري وأن تشجع على تسهر 

لكن نتساءل هنا . 1حتويل املنشآت الصناعية القائمة اليت يعد نشاطها مضرا بالبيئة الساحلية إىل مواقع مالئمة 
 .2بالقدرة االقتصادية للبلد هل هذا األمر ممكن تطبيقه فعليا على أرض الواقع؟ إن ذلك يرتبط

 :دور الدولة-        

تضطلع هبذه املهمة تتخذ الدولة التدابري التنظيمية من أجل استغالل املوارد الساحلية بصورة مستدامة ،      
بالدرجة األوىل وزارة البيئة و هتيئة اإلقليم فمن خالل هيكلها التنظيمي ،جند مديرية فرعية للحفاظ على الساحل 

 والوسط احليوي تساعدها يف هذه املهمة وزارات أخرى كوزارة السكن والعمران ووزارة اللقافة والسياحة.

تبقى الدولة هي املخطط، الضابط واملراقب لكل عمليات التهيئة الواقعة على الساحل ،هبذا  تتحول     
البيئية للدولة أداة رئيسية  يف يد الدولة االسرتاتيجية العامة حلماية  وتلمني الساحل يف ظل السياسة  العمومية  

بصورة مستدامة .تبقى الدولة الفاعل  الرئيس يف  للحفاظ  على  املنفعة  العمومية ومحاية املوارد املعرضة لالستنزاف
هذا  اجملال  ذلك ما  يتجلى بوضوح  من  خالل إشرافها  على عمليات ختطيط املناط  الشاطئية حىت على 

 لي، مما يؤدي إىل  إحنسار دور اجلماعات احمللية يف جمال هتيئة أوساطها  الساحلية احمللية .املستوى احمل

 

 

                                                 
 .02-02نون من قا 4و  املادة   3أنظر،املادة  1
وم  السياسية )علمان(:"احلماية القانونية للساحل"،امللتقى الوطين األول حول" التهيئة العمرانية يف اجلزائر:الواقع واألفاق"، كلية  احلقوق والعل شكيوة 2

 .21،ص2010ماي  4و 3سكيكدة، يومي 1955أوت 20،جامعة 
 
 



 :دور الجماعات المحلية-

إن مسألة محاية البيئة الساحلية هي قضية حملية أكلر منها قضية مركزية،نظرا لقرب اهليئات احمللية من الواقع       
ه  وخصوصياته اليت ختتلف من  والية إىل أخرى ومن بلدية ساحلية إىل البيئي الساحلي ومعرفتها  جبل مشاكل

 أخرى.

تتدخل اإلدارة  احمللية بصفة انفرادية من خالل استعماهلا  لصالحيات الضبط اإلداري عن طري  القرار  اإلداري   
حمللية واملتدخلني على كما هو احلال يف منح الرخص وقد يأخذ هذا التدخل شكل عقود اتفاقية،تربم بني اإلدارة  ا

 البيئة  كاملصانع والشركات اليت متارس  نشاطات مضرة  بالبيئة.

لإلدارة احمللية يف محاية  الشواطئ، جند حتديد  الفضاءات   02/02من مجلة الصالحيات اليت منحها قانون     
م القار املؤقت، مبا حيافظ  املخصصة  لألنشطة السياحية ملل أنشطة االستحمام و الرياضات البحرية و التخيي

على سالمة الشواطئ مع  ضرورة  توفري حمطات لتصفية املياه القذرة  املتوجهة حنو البحر ذلك  بالنسبة  ألي 
جتمع  سكاين  يقع على الساحل .كما تضطلع  البلديات  مبهمة  نظافة  الشواطئ  خاصة  يف موسم 

لف أنواعها ) حضرية ،صناعية ، فالحية( وختصيص أماكن  االصطياف حيث تسهر على إزالة النفايات  مبخت
 .خاصة  هبا مع  الوقاية من األمراض الوبائية

 ب.المحافظة الوطنية للساحل:

إن التلوث الذي تعرفه الشواطئ من خالل تصريف املياه القذرة والنفايات الصناعية ،وتدهور الطابع     
دى إىل إنشاء احملافظة الوطنية للساحل هذه اهليئة اإلدارية املركزية اليت اإليكولوجي  للموارد الطبيعية الساحلية، أ

ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، توضع حتت وصاية وزارة  تعد مبلابة هيئة عمومية
لشاطئية على البيئة، تسهر على تنفيذ السياسة الوطنية حلماية  الساحل وتلمينه على العموم واملنطقة ا

 .اخلصوص،يسريها جملس توجيه و يديرها مدير عام وتزود مبجلس علمي

تضطلع  احملافظة جبرد  واف للمناط  الشاطئية سواء فيما يتعل   باملستوطنات البشرية أم بالفضاءات الطبيعية     
حيدد تنظيم هذه  ساحلي،تدخل يف إطار السياسة الوطنية للتسيري املدمج للمناط  الساحلية ومحاية الفضاء ال

تعد نظاما إعالميا . 1132-04الصادر مبوجب املرسوم التنفيـذي 1اهليئة وسريها ومهامها عن طري  التنظيم
شامال يستند إىل مقاييس تقييمية تسمح  مبتابعة تطور الساحل متابعة دائمة وتنجز خريطة  للمناط   الشاطئية 

                                                 
 .02-02من قانون  24أنظر،املادة  1
.،الصادرة 25تنظيم احملافظة الوطنية للساحل وسريها ومهامها،ج ر،العدد  املتضمن 13/04/2003املؤرخ يف113-04يـذياملرسوم التنف 2

 .2004أفريل21بتاريخ



ضر تقارير عن  وضعية الساحل تنشر كل سنتني. كما جتري حتاليل )تتضمن خريطة بيئية وخريطة  عقارية( وحت
 دورية ملياه االستحمام وتعلم املستعملني هلا بنتائج  التحاليل.

بالسهر على صون و تلمني الساحل و  113-04من املرسوم التنفيذي  04تكلف احملافظة مبوجب املادة      
يت  توجد فيها،تنفيذ التدابري اليت ميليها التنظيم املعمول به حلماية املناط   الساحلية واألنظمة اإليكولوجية  ال

املناط  الساحلية، تقدمي كل مساعدة تتعل  مبيادين تدخلها للجماعات احمللية، صيانة وترميم وإعادة تأهيل 
ليها،ترقية برامج الفضاءات الربية والبحرية الفذة والضرورية للمحافظة على التوازنات الطبيعية من أجل احملافظة ع

 حتسيس اجلمهور وإعالمه باحملافظة على الفضاءات الساحلية واستعماهلا الدائم وكذا تنوعها البيولوجي.
يشمل  التنظيم  اإلداري حملافظة الساحل  دوائر و حمطات والئية ، منها دائرة احلماية والتنمية املستدامة    

اليت تكلف مبتابعة تنفيذ  خمططات   14/01/2006شرتك  املؤرخ يف للساحل احملددة  مبوجب  القرار الوزاري  امل
التهيئة السياحية ، إجناز ومتابعة  منوذجية  للمساحات الساحلية ، مساعدة اجلماعات  احمللية  يف تدخالهتا على 

وقاية  من املخاطر الساحل ،وضع  قواعد  معلوماتية  ونظاما للمعلومات اجلغرافية و إقرتاح  اإلجراءات املتعلقة بال
 .3الطبيعية أو التكنولوجية  اليت  من املمكن أن تطرأ على  الساحل

 1من القرار املذكور أعاله 9حمطة والئية تابعة  للمحافظة الوطنية وفقا  ملا نصت  عليه  املادة  14تنشأ     
 حلماية سياسة بعد بوضعها عن املسري مبلابة تعد فهي مزدوجا، دورا للمحافظة أعطى يكون املشرع قد بذلك،

 .2الساحلية واملناط  البحرية البيئة يهدد خطر، لكل مراقبة أيضا وهي وتلمينه الساحل
 :ج.مجلس التنسيق الشاطئي

 األدوات من العديد املشرع نظرا حلساسية وهشاشة  املنطقة الشاطئية يف حالة تعرضها  للتعدي وضع       
 املناط  الشاطئية أو الساحلية احلساسة أو املعرضة يف للتنسي  الشاطئي لس،منها جم هذه املنطقة يف للتدخل

ملخاطر بيئية خاصة من أجل تعبئة مجيع  الوسائل الضرورية  لذلك وقد أحيل على التنظيم  تشكيلة  هذا  اجمللس 
 .  4شكيلةاحملدد هلذه الت  22/11/2006املؤرخ يف   06/424.بالفعل صدر  املرسوم  التنفيذي  3 وسريه

                                                 
  32املتضمن التنظيم  اإلداري  للمحافظة  الوطنية للساحل ،ج ر العدد 14/01/2006من القرار الوزاري املؤرخ يف   04املادة و  03ظر، املادة أن 3

 .17/05/2006الصادرة بتاريخ
موجودة  على مستوى  والية الطارف ، عنابة ، سكيكدة ،جيجل ،جباية  ، تيزي  وزو، اجلزائر، تيبازة ، الشلف، مستغامن ، وهران هذه احملطات  1

 ،عني  متوشنت  وتلمسان. 
يماوية  يف  القانون  اجلزائري "، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، الطبعة أنظر،سعيدان )علي(: " محاية  البيئة من  التلوث باملواد  اإلشعاعية  والك  2

 .229، ص 2008األوىل، اجلزائر، 
 .02/02من  قانون   34املادة  3
مومية  ، النقل ،الصناعة يتشكل اجمللس مما يأيت:  الوايل  كرئيس  ومدراء  تنفيذيني  أومملليهم  للمديريات التالية :مديرية املوارد  املائية ،األشغال الع 4

ديل الوارد  مبوجب  ،الصيد  البحري ، السياحة ،التخطيط، اللقافة ، الفالحة ، الغابات،قيادة الدرك الوطين، رؤوساء اجملالس البلدية املنتخبة ليضيف التع
فظة الوطنية  للساحل ،نظرا  للدور  الذي تلعبه  كل  ،مملال عن مديرية البيئة ومملال عن  احملا15/04/2008املؤرخ يف  08/122املرسوم التنفيذي رقم 

 منهما  يف  تكريس احلماية  اإلدارية  للساحل.



يصدر وايل الوالية الساحلية املختص إقليميا قرارا  حيدد فيه املنطقة الساحلية أو الشاطئية احلساسة واملعرضة      
 . 5ألخطار بيئية  بناء على نتائج الدراسات  اليت  يقوم  بإعدادها  الوزير املكلف  بالبيئة 

ن هلا انعكاسات خطرية إذ مل حترتم شروط التعمري، فإن فإذا كانت أعمال التوسع يف الشريط الساحلي تكو      
 . 6األمر يكون أخطر بكلري لو تعل   األمر بالشاطئ، إذ  تعترب  منطقة  حساسة جدا  وعرضة ألعمال التعدي  

فضال عن احلماية الداخلية هناك إجراءات دولية للحماية ،هتدف إىل احلفاظ على الساحل جتسد ذلك من     
ة اجلزائر يف اجملهود  الدويل حلماية البيئة واألوساط البحرية من خالل التصدي  على مجلة من خالل مسامه

االتفاقيات  الدولية يف هذا  اجملال كاتفاقية األمم املتحدة حول قـانون البحار،اتفاقية باريس، اتفاقية رامسار 
 .7،اتفاقية برشلونة

بناء  على  اتفاقية األمم  املتحدة  لقانون  البحار  إىل     21قرن يف  نفس السياق يدعو  جدول  أعمال   ال     
إتباع  هنج  متكامل ومعتمد على  النظم اإليكولوجية  حلماية احمليطات و املناط  الساحلية .يعتمد هذا  النهج 

 نوعية  احلياة على تطبي  مباد  إحرتازية  للحفاظ على التنوع  احليوي وإنتاجية النظم  اإليكولوجية مع  حتسني
 . 1للمجتمعات احمللية الساحلية

رغم  اجملهودات املبذولة هبدف ترشيد االستعمال  العقالين و املنسجم للساحل يبقى التشريع الساحلي،        
ضمان احلفاظ على املنطقة يعرف نوعا من النقص و الغموض ،فهو غري مطب  بصورة صارمة .فمن أجل 

مجيع اإلجراءات والتدابري احلمائية للساحل اليت جاء هبا قانون الساحل ومراسيمه  الساحلية البد من إختاذ
نصا تطبيقيا ينقصها التنفيذ الفعلي على أرض الواقع(،تفعيل  11من جمموع  6التنفيذية  )خاصة وأنه صدرمنها 

و إعطاء صالحيات أكرب التعاون احلقيقي والفعال بني خمتلف األطراف الفاعلة يف جمال محاية الساحل وتلمينه 
للبلديات الساحلية يف احلماية  املستدامة، مع التوعية والتحسيس باملخاطر اإليكولوجية  الناجتة عن االستعمال 

 املكلف للشاطئ اليت غالبا ما تؤثرعلى مجاليته وجودة مياهه .

                                                 
الصادرة  75يتضمن تشكيلة جملس تنسي  الشاطئي وسريه ،ج ر العدد 2006نوفمرب 22مؤرخ يف  06/424من  املرسوم التنفيذي  3أنظر، املادة  5

 .2006نوفمرب 26بتاريخ 
لم :"املناط  احلساسة والسيطرة  العقارية يف الشريط الساحلي"،مذكرة ماجستري ، كلية  احلقوق والعلوم  السياسية، تونس، محزة أمحد هي 6

 .  41،ص 2003/2004
ألبيض من أجل مناقشة الوسائل الضرورية حلماية البحر ا1976فرباير  16انعقدت االتفاقية اإلطار حلماية البحر املتوسط بربشلونة اسبانيايوم 7

املتضمن انضمام اجلزائر  إىل  اتفاقية محاية  البحر  26/01/1980املؤرخ يف  14-80املتوسط.صادقت  اجلزائر عليها   مبوجب  املرسوم  رقم 
ج ر  04/141املعدل و املتمم مبوجب  املرسوم  الرئاسي رقم 05، ج ر العدد 16/02/1976األبيض  املتوسط  من  التلوث املربمة  بربشلونة يف 

ألبيض املتوسط . كما صادقت على  بروتوكوالهتا  األربع  إميانا  منها  بضرورة توفري  احلماية  القانونية   الكافية  لسواحلها املطلة على  البحر ا28عدد
.   
، اتفاقية األمم  املتحدة بشأن  1992 يف  هذا  الصدد توجد  عدة  اتفاقيات منها :اتفاقية  األمم  املتحدة  اإلطارية  بشأن  تغري  املناخ  لسنة 1

 . 1997ومبادرة  الشعب  املرجانية الدولية سنة   1992التنوع  احليوي سنة 



 الفرع الثالث: أحرام حماية المناطق الثقافيةو التاريخية .

اللقافية والتارخيية تراثا زاخرا مل يأت  من فراغ  وإمنا هو نابع  من اعتبارات موضوعية  ومجالية   تشكل املناط      
تتعل   بتاريخ  وعادات وتقاليد  اجملتمعات ومعتقداهتا وهو جزء  ال يتجزأ من البيئة اليت شيدها اإلنسان  عرب  

 العصور.

ا يف غياب تصور شامل منسجم للحفاظ عليه وحلمايته على يعرف الرتاث املعماري اجلزائري تدهورا كبري        
 والتدمري ،مما يفقد البيئة العمرانية مجاهلا وهويتها احلضارية.أمام للتشويه التعرض خطر يواجه املستوى الوطين ،إذ

ور صدإىل غاية  2سخر املشرع اجلزائري العديدمن النصوص القانونية يف هذا اجملال منذ االستقاللالوضع  هذا
 .4واملراسيم التطبيقية له  3املتعل  حبماية الرتاث  98/04القانون 

و احلماية  القانونية املقررة للحفاظ عليها   )أوال(لذا سأتطرق إىل مفهوم املناط  اللقافية والتارخيية ومشتمالهتا 
 )ثاويا(.ضمانا حلماية  البيئة اللقافية والتارخيية  

 ية  والتاريخية  ومشتمالتها.المناطق  الثقافمفهوم  أوال :

 والتعمري بالتهيئة املتعل  90/29خالل قانون  من  املناط   اللقافية والتارخيية إىل اجلزائري املشرع أشار       
 من جمموعة على تتوفر إما اليت األقاليم وتصنيف حتديد بضرورة منه، 46 املادة أقرت حيث واملتمم، املعدل

 8/04 مبوجب صدور القانون إال تعريفها إىل يتطرق مل أنه واللقافية ،غري  والتارخيية بةاخلال الطبيعية املميزات

                                                 
املؤرخ  135-81املتعل  حبماية املواقع واملعامل التارخيية والطبيعية إىل املرسوم20/12/1967املؤرخ يف 281-67بداية باألمر رقم  2
احملددلصالحيات الوالية 26/12/1981املـؤرخ يف 382-81كيلة اللجنة الوطنية للمعامل و املواقع إىل املرسوم املتضمن تغيري تش27/06/1981يف

 26املـؤرخ يف 09-88املتعل  حبماية املواقع يف إطار خمتلف عمليات التدخل العمراين مث الـمرسوم  684-83والبلدية يف قطاع اللقافة واملرسوم 
 سسة ترميم الرتاث اللقايف .املتضمن إنشاء مؤ 12/1988/
 .44املتعل  حبماية  الرتاث  اللقايف ، ج ر ، العدد   15/06/1998املؤرخ يف  98/04القانون  3
 60املتضمن ممارسة  األعمال  الفنية  املتعلقة  باملمتلكت اللقافية  العقارية ، ج ر العدد  05/10/2003املؤرخ يف  03/322املرسوم التنفيذي   4

املتضمن إعداد خمطط محاية املواقع  األثرية واملناط   احملمية  05/10/2003املؤرخ يف 03/323وكذا املرسوم التنفيذي  08/10/2003يف مؤرخة 
دل املتضمن  إعداد املخطط الدائم إلستصالح القطاعات احملفوظة املع 03/324التابعة هلا واستصالحها ، نفس  اجلريدة  الرمسية ، املرسوم التنفيذي 

 11/02و املرسوم التنفيذي  01/01/2011، مؤرخة يف1، ج ر العدد09/01/2011املؤرخ يف  11/01و املتمم  مبوجب املرسوم التنفيذي 
مؤرخة يف   1املتضمن  إنشاء  الوكالة  الوطنية  للقطاعات  احملفوظة  وحيدد  تنظيمها  وسريها ، ج  ر العدد 05/01/2011املؤرخ  يف 

01/01/2011. 



،  املواقع 1املعامل التارخيية منه على أنه : "تشتمل املمتلكات اللقافية العقارية على  08حيث نصت املـــادة 
 .3، اجملموعات احلضرية أو الريفية"2األثرية

املعدل و املتمم ضمن   90/25من قانون التوجيه العقاري  23خالل املادة صنف املشرع هذه املناط  من 
من قانون األمالك  الوطنية   4األمالك الوطنية  العمومية ، األمالك  اخلاصة واألمالك الوقفية. كما أن املادة 

، اآلثار املعدل واملتمم نصت على أنه " من  مشتمالت األمالك  الوطنية  العمومية االصطناعية 90/30
 العمومية ، املتاحف واألماكن األثرية".

هذه  املناط  حسب درجة أمهيتها إما بقرار وزاري أو مرسوم، قد يكون  إنشاؤها مؤقتا  عند  تسجيلها   تنشأ     
يف  قائمة اجلرد االضايف أو يكون هنائيا عندما تصنف أوتستحدث يف شكل  قطاعات حمفوظة ،ختضع  هذه  

 .4تسيريها ومحايتها  إىل  إدارات  ومؤسسات  تعمل  حتت  وصاية  وزارة  اللقافة  املمتلكات يف

 للمناطق  الثقافية و التاريخية  .ثاويا:الحماية القاوووية 

هلذا  ، 5حالة تدهور يف جمموع الدول العربية واإلفريقية بسبب الوضعية االقتصادية و البيئيةتعرف هذه املناط      
تأمني احلماية القانونية هلا بتبين سياسة للمحافظة على األبنية األثرية واملعامل  التارخيية  لتؤدي  سعت اجلزائر  ل

                                                 
هي أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو جمموع يقوم شاهدا على حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تارخيية.املعامل  املعنية  .المعالم التاريخية: 1

ة ذات  الطابع الديين أو باخلصوص هي  املنجزات  املعمارية  الكربى، الرسم، النقش، الفن الزخريف، اخلط  العريب، املباين أو اجملمعات  املعلمية الفخم
رسوم الصخرية العسكري أو املدين أو الزراعي أوالصناعي وهياكل عصر ماقبل التاريخ واملعامل اجلنائزية أو املدافن واملغارات والكهوف و اللوحات وال

 (. 98/04من  القانون رقم  17طين. ) املادة والنصب التذكارية  و اهلياكل أوالعناصر  املعزولة  اليت  هلا  صلة باألحداث الكربى يف التاريخ الو 
هي تلك  املساحات  املبنية أو غري  املبنية دومنا وظيفة نشطة و تشهد بأعمال  اإلنسان أو  بتفاعله  مع  الطبيعية ، مبا يف ذلك . المواقع األثرية : 2

الدينية أو الفنية أو  العلمية  أو االثنولوجية أو االنلروبولوجية و  املقصود  هبا   باطن األراضي املتصلة به، وهلا  قيمة  من  الوجهة  التارخيية أو األثرية أو
 (. 98/04من القانون  28) املادة  .على اخلصوص املواقع األثرية مبافيها احملميات  األثرية و احلظائر اللقافية

العقارية احلضرية أو الريفية ملل القصبات و املدن والقصور و القرى  تقام يف شكل  قطاعات  حمفوظة اجملموعاتالمجموعات  الحضرية و الريفية : 3
ة  تارخيية أومعمارية أو واجملمعات  السكنية  التقليدية  املتميزة بغلبة  املنطقة  السكنية  فيها  اليت تكتسي  بتجانسها ووحدهتا املعمارية واجلمالية، أمهي

تنشأ وتعني حدودها مبرسوم  ( ،98/04من القانون  41) املادة   و إصالحها و  إعادة تأهيلها  وتلمينها.فنية أو تقليدية من شأهنا أن تربر محايتها  
حها مجاعة حملية أو احلركة يتخذ بناء على تقرير مشرتك بني وزير اللقافة وزير اجلماعات  احمللية وزير البيئة و وزير التعمري والتهيئة املعمارية .ميكن أن تقرت 

 .98/04من قانون  42على وزير اللقافة بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات اللقافية  وفقا  ملا نصت عليه املادة اجلمعوية 
و املواقع  احملمية يف التشريع  اجلزائري" ، مذكرة ماجستري ، ختصص قانون عقاري ، كلية احلقوق و العلوم  محيدة )حسن(: "نظام محاية املساحات 4

 .4،ص 2000/2001معة  سعد دحلب  البليدة ، السياسية ،جا
5 Boumaza (Nadir) :"Patrimoine bâti ,développement durable et projet local" ,colloque   

international :"Réhabilitation et revalorisation du patrimoine bâti", université de Skikda en  
partenariat avec la wilaya de Skikda , faculté de technologie laboratoire LMGH en partenariat 
avec et en coopération avec le laboratoire SEDET Paris 7 DIDEROT, l’université de Calabre, 

REHABIMED Barcelone, les 23 -24 mai 2011 à l’université de20Août 1955, Skikda ,p51. 



. وبالنظر ألمهية هذه املناط  فإن محايتها واحملافظة عليه من 1الدور املناط هبا يف اجملال اللقايف احلضري و السياسي
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  140اجملاالت اليت يشرع فيها الربملان وفقا للمادة 

لقد أصبحت احلماية املدجمة هلا بعدا مهما يف التعمري هبدف حفظ وترميم وإعادة تأهيل املباين واملواقع التارخيية 
قواعد قانونية جديدة، تتماشى  98/04.هلذاتضمن قانون2 من أجل تكييفها مع احلياة العصرية للمجتمع احلايل

دولة اجلزائرية حنو محاية وتلمني هذه املناط . جتسد ذلك من خالل مجلة من االجراءات مع التوجه اجلديد لل
وفرض  (3)نظام الرتخيص(2)من خالل نظام ختطيط  جماهلا  (1)النوعية حلمايتها واحملافظة على سالمة بيئتها 

 (.4)قيود وإرتفاقات على  امللكية هبا

 و التاريخية : .إجراءات ووعية  لحماية المناطق  الثقافية1

كرس املشرع محاية خاصة للمناط  اللقافية والتارخيية نظرا ألمهيتها البالغة عن طري  مجلة من  االجراءات      
حيث ختضع هذه املمتلكات تبعا  98/04من القانون املتعل  بالرتاث اللقايف  08النوعية   نصت عليها املادة 

،االستحداث يف شكل )ب(،التصنيف )أ(تسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف لطبيعتها ألحد أنظمة احلماية التالية: ال
  )ج(.قطاعات حمفوظة

 : أ.التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي

يعترب التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف إجراءا مؤقتا إلنشاء املمتلكات اللقافية  العقارية ومحايتها إذ تسجل      
(. 98/04من القانون  10ب تصنيفا فوريا يف قائمة اجلرد اإلضايف )املادة هذه األخرية مبوجبه و إن مل تستوج

يكون التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف مبوجب قرار من الوزير املكلف باللقافة بالنسبة  للممتلكات  اللقافية ذات 
أو مببادرة من أي شخص األمهية الوطنية بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات اللقافية بناء على مبادرة منه 

يرى مصلحة يف ذلك أو مبوجب قرار والئي بالنسبة للممتلكات اليت هلا قيمة هامة على املستوى احمللي بعد 
استشارة جلنة املمتلكات اللقافية التابعة للوالية املعنية. إالأن هذه اللجنة يبقى دورها استشاريا فقط دون منحها 

 إمكانية املبادرة بالتسجيل.

                                                 
 اسة احملافظة على األبنية  األثرية و املعامل  التارخيية  القدمية  داخل املدينة" ،جملة العلوم  االنسانية ،جامعة   اإلخوة منتوريبوذراع )أمحد (:"سي 1

 .23-16،ص ص 1999ديسمرب  12قسنطينة، العدد 
2 Cf.Sahraoui (Nadia):" La conservation intégrée, une dimension essentielle pour l'actualisation 

du patrimoine bâti", conférence internationale:" la conservation, la sauvegarde et la restauration 
du patrimoine bâti", Université de Tlemcen, 23 -24 mai, 2001. 



ينشر  هذا  القرار الذي  يتخذه  الوزير املكلف باللقافة أو الوايل ويكون موضوع  إشهار  مبقر البلدية  اليت       
 . 3يوجد   فيها  العقار ملدة  شهرين متتابعني مع  تبليغه  ملالك  العقار اللقايف املعين  ونشره  يف احلفظ  العقاري 

  ب.التصنيف:

ت  احلماية النهائية للممتلكات  اللقافية العقارية ، يكون بقرار من وزير اللقافة بعد التصنيف هو أحد  إجراءا    
يشمل  استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات اللقافية، بناء على مبادرة منه أومن أي شخص يرى مصلحة يف ذلك

قرار التصنيف يف اجلريدة الرمسية قرار التصنيف العقارات املبنية أو غري املبنية الواقعة يف منطقة حممية. يتم نشر 
ويبلغه الوزير للوايل الذي  يقع  املعلم التارخيي يف دائرة اختصاصه )يف واليته(  لكي  ينشر يف احلفظ العقاري. إذا 

سنوات تشطب من قائمة اجلرد االضايف ولقد سكت  املشرع  عن  10مل  تصنف هذه املمتلكات هنائيا  خالل  
 كيفية تصنيفها ، مما  يعرض هذه املمتلكات  للتدهور واإلتالف  خالل  هذه  املدة . إجراءات الشطب وعن   

راعى املشرع البعد البيئي ضمن املعامل  اللقافية والتارخيية من خالل حتديده العالقة  بني  املعلم  التارخيي     
مرت لتفادي إتالف املنظورات  200ن وأرباضه  اليت ال ينفصل عنها بتوضيحه جملال الرؤية الذي ال تقل مسافته ع

املعلمية  املشمولة  على  اخلصوص  يف تلك املنطقة، األمر الذي من شأنه احلفاظ على املناط  املصنفة وسالمة 
 بيئتها من أي تعدي عليها.  

وطنية  منح  املشرع  صالحية توسيع  هذا  اجملال  لتقدير وزير  اللقافة  بناء على إقرتاح  اللجنة  ال     
مع  25/02/1943للممتلكات اللقافية  وهو نفس املسلك الذي سلكه  املشرع  الفرنسي من خالل  قانون 

يف إطار جمال الرؤية أكد اجمللس  .1مرت 500إختالف يف حتديد مسافة  الرؤية اليت  قدرها هذا األخريبــــ: 
ملوضوعية من طرف املنظمة  العاملية  للرتبية  االقتصادي واالجتماعي على ضرورة تطبي    املقاييس الدولية  ا

 .2والعلوم  واللقافة

  ج. االستحداث في شرل قطاعات محفوظة:

تنشأ القطاعات احملفوظة وتعني حدودها مبوجب مرسوم،يتخذ بناء على تقرير مشرتك بني الوزراء املكلفني      
هلندسة املعمارية .ميكن أن تقرتحها اجلماعة احمللية أواجملتمع باللقافة والداخلية واجلماعات احمللية والبيئة والتعمري وا

املدين على وزير اللقافة بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات اللقافية. يعترب االستحداث يف شكل قطاعات 
                                                 

 .98/04من قانون   13املادة  3
1 voir PierreMasson( dominique) : " Les  périmetres   de  protection autour   des   monuments  

historiques  dans  le  passé" , le  présent  et  l’avenir  ,AJDA,  n °36/2013 du  28  octobre 2001, 
pp 2081-2084. 

املؤرخة  يف  40رأي حول ملف الرتاث الوطين،ج ر العدد 29/12/1996أنظر، اجمللس االقتصادي واالجتماعي الدورة املنعقدة بتاريخ  2
 .8وثيقة  مرفقة ، ص  09/06/1998



تبناها  طريقة مللى للحفاظ على املدن القدمية كالقصور والقصبات والرتاث املعماري املبين بصورة عامة  حمفوظة
. كما استحدث املشرع 04/08/1962املؤرخ يف 309-62رقم Malrauxاملشرع الفرنسي من خالل قانون 

 .3اجلزائري العديد من املعامل التارخيية واللقافية يف شكل قطاعات حمفوظة عن طري  التنظيم

 د.اإلدمـــــــــاج  ضمن  األمالك  العمومية  التابعة  للدولة:

دمج  املمتلكات اللقافية العقارية التابعة   98/04من  قانون  5ع  من  خالل نص  املادة أقر  املشر      
للملكية  اخلاصة يف األمالك العمومية  التابعة للدولة عن طري  وسائل القانون اخلاص بوسائل  رضائية  تقليدية ، 

القانون  العام   املتمللة يف  ممارسة  الدولة  تتملل  يف  العقد  اإلداري، اهلبة و التبادل ، قبل  اللجؤ  إىل وسائل 
أو عن طري  نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية ،حيث  ميكن للدولة أن  تقوم بنزع ملكية  1ح   الشفعة

املمتلكات اللقافية العقارية املصنفة أو املقرتح  تصنيفها  لتأمني محايتها وصيانتها .تعددت احلاالت اليت  يتم  فيها  
نزع  امللكية من أجل املنفعة  العامة قصد صيانتها عند رفض املالك  اإلمتلال للتعليمات و اإلرتفاقات اليت  
يفرضها اإلجراء اخلاص باحلماية ،إذا تعذر على املالك القيام باألشغال املأمور هبا و لو يف حالة حصوله على 

و استعماله يتناىف و متطلبات احلفاظ عليه وإذا كانت قسمة إعانة مالية من الدولة ،إذا كان شغل املمتلك اللقايف أ
 . 2العقار، تلح  ضررا بسالمة املمتلك اللقايف

 . التخطيط  آلية  لحماية بيئة  المناطق الثقافية و التاريخية :2

بيئية اليت  األضرار ال اللقافية والتارخيية ضد املواقع واملعامل املساحات محاية يف مهم يؤدي  التخطيط دور     
خمطط محاية املواقع األثرية واملناط  احملمية تطاهلا جراء  خماطر العمران،هلذا استحدث املشرع عدة خمططات ملل 

 لتهيئة العام املخطط،)ب( املخطط الدائم حلفظ واستصالح القطاعات احملفوظة )أ(التابعة هلا واستصالحها
 )د(.والتارخيية األثرية  للمناط التوجيهي واملخطط )ج(اللقافية احلظائر

  : أ.مخطط حماية المواقع األثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصالحها

حيدد خمطط محاية املواقع األثرية واملناط  احملمية التابعة هلا   04-98من قانون 30تطبيقا لنص املادة       
احملمية  اللقافية  القواعد العامة للتنظيــم والبناء واستصالحها باعتباره  أداة قانونية  لتخطيط  جمال املناط  

واهلندسة املعمارية والتعمري عند احلاجة وكذلك تبعات استخدام األرض واإلنتفاع هبا السيما املتعلقة منها بتحديد 
                                                 

املؤرخة يف  34املتضمن إنشاء القطاع احملفوظ لقصبة اجلزائر وتعيني حدوده،ج ر العدد  09/05/2005املؤرخ يف  05/173املرسوم التنفيذي رقم  3
القطاع احملفوظ  للمدينة  العتيقة  قسنطينة  وتعيني  املتضمن  إنشاء  2005يونيو  04املؤرخ يف   05/208.املرسوم التنفيذي رقم 11/05/2005

املتضمن  إنشاء  القطاع  احملفوظ    29/11/2009املؤرخ  يف  09/403.املرسوم  التنفيذي  2005يونيو 05مؤرخة يف 39حدوده،ج ر العدد 
 .02/12/2009املؤرخ  يف   71للمدينة  العتيقة  تلمسان   وتعيني حدوده ، ج ر العدد 

 .98/04من قانون  48ظر،املادة أن 1
 من نفس القانون. 47املادة   2



 هاتبتوجي اإلخالل دون .هذامن األنشطة اليت ميكن أن متارس عليها ضمن حدود املوقع املصنف أومنطقته احملمية
 .األراضي شغل خمطط مع متكامل وبشكل والتعمري للتهيئة التوجيهي املخطط

 ب.المخطط الدائم لحفظ واستصالح القطاعات المحفوظة:

 اجملموعاتأحدث املشرع املخطط الدائم حلفــــظ واستصالح القطاعات احملفوظة كأداة قانونية لتخطيط      
،حيدد 04-98من قانون43شكل قطاعات حمفوظة مبوجب نص املادةالعقارية احلضرية أوالريفية املنشأة يف 

القواعد العامة وارتفاقات استخدام األرض اليت جيب أن تتضمن اإلشارة إىل العقارات اليت ال تكون حمل هـــدم أو 
عـلى  تعديل أو اليت فرض عليها اهلدم أوالتعديل .كما حيدد الشروط املعمارية اليت يتم على أساسها احملافــظة

 العقارات واإلطار احلضري.

يتضمن هذا املخطط إجراءات خاصة للحماية السيما املتعلقة باملمتلكات اللقافية العقارية املسجلة يف قائمة     
اجلرد اإلضايف أويف إنتظار التصنيف أواملصنفة واملوجودة داخل القطاع احملفوظ يف إطار احرتام األحكام املتعلقة 

 . 1ي للتهيئة والتعمري  بذلك  فهو  حيل حمل خمطط شغل األراضيباملخطط التوجيه

مبوجب مرسوم تنفيذي ،يتخذ بناء على  98/04من قانون44تتم املوافقة على هذا املخطط بناء على املادة    
عات احملفوظة تقرير مشرتك بني وزير اللقافة،وزير اجلماعات احمللية والبيئة والتعمري واهلندسة املعمارية بالنسبة للقطا

نسمة أومبوجب قرار وزاري مشرتك بني الوزراء املكلفني باللقافة،اجلماعات 50.000اليت يفوق عدد سكاهنا 
نسمةعقب  50.000احمللية والبيئة والتعمري واهلندسة املعمارية بالنسبة إىل القطاعات اليت يقل عدد سكاهنا عن

 استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات اللقافية .

  :الثقافية الحظائر لتهيئة العام .المخططج

 يف اللقافية ومحايتها احلظائر هتيئة على قانونية للحماية ،يعمل أداة اللقافية احلظائر لتهيئة العام املخطط يعترب     
األراضي بالنسبة لألراضي اليت تدخل ضمن حدود  شغل خمطط حيل حمل والتعمري. التهيئة خمطط توجيهات ظل

 اللقافية املوجودة احلظرية ديوان يف املتمللة اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسة اللقافية، تقوم بإعداده احلظرية 
حتت وصاية وزير اللقافة وتسند هلا مهمة محاية األراضي املشمولة  ضمن حدود احلظرية احملافظة عليها و 

 .  2استصالحها 

 

 

                                                 
 .98/04من قانون 43أنظر، املادة  1
 .98/04من قانون  40أنظر، املادة  2



    :اريخيةوالت األثرية للمناطق التوجيهي د. المخطط

 املادة خالل من 01/20 رقم القانون والتارخيية مبوجب األثرية للمناط  التوجيهي املشرع على املخطط نص     
 املنفعة اجلماعية ذات واخلدمات الكربى التحتية للبىن التوجيهية املخططات من ويعترب .تعده وزارة  اللقافة 22

 الوطنية.

 منها اللقافة، تنمية أقطاب خالل من اللقايف وتنميته الرتاث على احملافظة يف املخطط هذا أهداف تتملل      
 الرشيد واالستغالل الفين باإلبداع األنشطة املرتبطة خالل من وتنميته محايته أجل من الرتاث القتصاد قطب 18

 . 3لقة بذلكتنشأ جلنة  مركزية إلعداد  مشروع  املخطط و  تقوم  باالستشارات املتع.اللقافية لللروات

  .  الترخيص   لضبط  التصرفات  المضرة  بالبيئة في  المناطق الثقافية و التاريخية:3

للرتخيص املسب   98/04حفاظا  على البيئة يف املناط  ذات األمهية  اللقافية والتارخيية البارزة أخضع قانون    
قد تقع على  املعامل  التارخيية واللقافية  وتؤدي  إىل   من  مصاحل  الوزارة  املكلفة  باللقافة مجلة من األعمال اليت

(،ينقص من قيمتها البيئية une agression visuelleتشويه  مظهرها  اجلمايل وإحداث تلوث بصري هبا )
 واحلضارية ،تتملل هذه األعمال فيما يأيت:

مة اجلرد  اإلضايف و للوزير  املعين  مهلة القيام بأي تعديل  على املمتلكات  اللقافية  العقارية املسجلة  يف قائ -
 (.98/04من قانون    15أقصاها   شهرين  إبتداء من  تاريخ  إيداع  الطلب إلبالغ  رده ) املادة 

 (. 98/04من  قانون   16إنشاء  أي  إرتفاق  بواسطة  إتفاقية  على أي  ممتلك  ثقايف ) املادة  -

ح ،اإلضافة والتغيري والتهيئة املراد  القيام  هبا على املعامل التارخيية املقرتحة كل أشغال احلفظ والرتميم والتصلي   -
 (.98/04من قانون 1/ف 21للتصنيف أواملصنفة أوعلى العقارات  املوجودة  يف  املنطقة احملمية ) املادة 

جلوفية و أنابيب  الغاز و أشغال املنشآت القاعدية ملل تركيب الشبكات الكهربائية و اهلاتفية و اهلوائية  أو ا-
مياه الشرب أو قنوات التطهري ،كذلك مجيع  األشغال  اليت من  شأهنا  أن  متلل  إعتداءا  بصريا يلح  ضررا   

 (.98/04من قانون  2/ف21أو املقرتح  للتصنيف )املادة   باجلانب   املعماري  على  املعلم  التارخيي املصنف

ال كربى عمومية أو خاصة و أشغال قطع األشجار أو غرسها إذا كان من شأهنا إنشاء مصانع أو القيام بأشغ -
 .(98/04من قانون   3/ف21اإلضرار باملظهر اخلارجي للمعلم املعين )املادة 

  /98من قانون  22وضع  الالفتات و اللوحات  االشهارية أو إلصاقها على  املعامل التارخيية  املصنفة )املادة -
 . (03/10منه قانون  66واملادة  04

                                                 
حيدد تشكيلة  اللجنة   املركزية إلعداد  مشروع  املخطط  التوجيهي  القطاعي  للمناط  األثرية  04/09/2006قرار وزاري مشرتك  مؤرخ يف  3
 .21/11/2006،الصادرة بتاريخ  71تارخيية وكيفيات عملها ، ج ر العدد وال



 .(98/04من قانون 24تقطيع املعامل  التارخيية املصنفة أو املقرتحة للتصنيف وتقسيمها وجتزئتها )املادة  -

 (.98/04من قانون   25شغل املعامل اللقافية أو استعماهلا ) املادة -

من  31د إليها أوإصالحها )املادةمشاريع ترميم العقارات املشمولة يف املوقع وإعادة تأهيلها وإضافة بناءجدي-
 .(98/04قانون

من 5/ف34إجناز أي مشروع بناء أوجتزئة من أجل البناء على احملمية األثرية املقرتح تصنيفها أواملصنفة )املادة -
 (.98/04قانون

لنظام  العام  يعد الرتخيص املسب   مبلابة  إجراء  إداري  وقائي وقيد  على  التصرفات  املضرة  بالبيئة و ا      
العمراين هبذه املناط  ذات البعد اللقايف والتارخيي،يف هذا السياق يرى األستاذ رداف أن وجود  التصريح  املسب  

 . 1يف  القانون  اجلزائري  ميلل عنصرا  إجيابيا يف تصور  احلماية املقررة  للرتاث  اللقايف

خاصة  هلذه  املناط   باحلث على عدم  التصرف  فيها    جند أن معظم التشريعات  املقارنة قررت محاية      
وعدم  إحلاق الضرر هبا أو تشويهها بالكتابة أواحلفر عليها أو تغيريها.حيث أخضع  املشرع التونسي للرتخيص  
املسب  كل أعمال  التهدمي الكلي أو اجلزئي ألي مبىن موجود داخل املوقع اللقايف  ووضع  األلواح الدعائية 

.أما املشرع اللييب 2مالت املعلقات وامللصقات نفسها وغريها من عالمات اإلشهار ذات الطابع  التجاري وحا
فذهب إىل أبعد من ذلك حبظر مرور الطريان واخرتاقه حلاجز الصوت فوق اآلثار واملتاحف واملدن القدمية واألحياء 

القدمية و األحياء واملباين التارخيية مبا ال يتماشى مع  واملباين التارخيية .كما حظر طالء واجهات  العقارات باملدن 
  50واملادة   43اللون السائد هبا أو تكسيتها  مبواد غريبة أومهجنة  أو لص   االعالنات  عليها مبوجب املادة  

 .20031من  قانون محاية  اآلثار  اللييب  لسنة 

املتعل  باإلشهار  29/12/1979املؤرخ يف  79/1150أما املشرع  الفرنسي فقد منح مبوجب قانون      
صالحيات  عديدة لرئيس اجمللس الشعيب البلدي مبنع اإلشهار  مبوجب قرار بلدي على كل مبىن يتمتع بطابع 
تارخيي ومجايل  بعد استشارة  جلنة  املواقع و املناظر،كما مكن رئيس البلديةمن تأسيس نظام  النطاقات من 

( ،بل ذهب إىل حد  جترمي  zones de publicité restreinteدة لإلشهار )خالل إنشاءمناط   حمدو 

                                                 
1 Reddaf(A) :  "La  protection  du  patrimoine  culturel   immobilier", revue IDARA volume11  

n°21, 2001 ,  pp 171-187. 
 .  1994رخيي والفنون التقليدية التونسي،لسنة من جملة محاية الرتاث األثري والتا اللاين أنظر،  الفصل التاسع من الباب 2
ردن أنظر ،علي  عدنان  الفيل : "التنظيم  القانوين حلماية اآلثار يف  الوطن  العريب "، دار  وائل للنشر  ، الطبعة  األوىل ، عمان ، األ 1
 .101،ص2013،



أورو حسب املادة  3750الرسم على الواجهات و على العقارات العمرانية وعاقب على ذلك  بغرامة قدرها 
(L322-1)  2من القانون  اجلنائي الفرنسي. 

للجمعيات املؤسسة قانونا واليت حتتوي يف  98/04 تدعيما  للحماية املدنية هلذه املناط  أجاز القانون        
قانوهنا األساسي على السعي إىل محاية املمتلكات اللقافية العقارية أن تنصب نفسها خصما مدعيا باحل  املدين 

، إال أن اجلمعيات  اليت تنشط  98/04من قانون 91فيما  خيص خمالفات  هذا  القانون وفقا ملا ورد  يف املادة 
تمع احلضري مل تظهر إال حديلا ومن بني  اجلمعيات املهتمة باملعامل  العمرانية والتارخيية  العريقة  جند مجعية يف اجمل

كرتاث   1989الصخر العتي   بقسنطينة ومجعية القصبة باجلزائر العاصمة  اليت  هتتم بالقصبة املصنفة منذ سنة 
 .3 1992معماري  ثقايف  وطين و كرتاث ثقايف عاملي منذ سنة 

يبدو أن املشرع اجلزائري وضع األطر القانونية املالئمة حلماية  املناط   اللقافية  والتارخيية حفاظا على بيئتها     
وصوهنا  من التعدي  إال أن مدى جناعة هذه  احلماية  ترتبط مبدى احرتام القانون  وتطبيقه جبدية على أرض 

 الواقع  .

 ية المناطق الفالحية والغابية .الفرع الرابع:أحرام شغل وحما

البيئية وأكلرها تضررا من آثار  التوسع العمراين،لذا  العناصر أهم الفالحية والغابية من األراضي تعترب      
  )ثاويا( .وأحكام  محاية  املناط   الغابية  )أوال(سأتطرق  إىل  أحكام محاية  املناط   الفالحية 

 ق  الفالحية.أوال : أحرام  حماية  المناط

تشكل األراضي الفالحية أوساطا بيئية مميزة  وثروة وطنية يف حالة  تناقص  مستمر، نظرا للتزايد السكاين      
 . 1املستمر وتفشي ظاهرة التعدي على هذه األراضي دون إحرتام املعايري والشروط القانونية احملددة يف هذا اجملال

                                                 
2 Cf,  Malingrey( Philippe) :"Introduction  au  droit  de  l’environnement", édition TEC, 4 ème 

édition ,p p116 – 120. 
3  Kerdoun )Azzouz (:"Le rôle des association dans la protection et la sauvegarde des villes 

historiques en Algérie :approche juridico-politique" , Annales L.E.R.M.M,université de 
Constantine, volume 04, 2001,  pp17-26. 

اليت أكدت على محاية األراضي الفالحية من االنتهاكات حيث  1995أوت  14املؤرخة يف  05حيث صدرت يف هذا الشأن التعليمة الرئاسية رقم  1
تعمري دون أن بلدية حتتوي على خمططات توجيهية للتهيئة وال 1500بلدية أصبح لدينا  1541الدراسات أنه يف ظرف سنة واحدة من جمموع  بينت 

غرايف و يراعي يف إعدادها محاية املناط  الواجب محايتها كاألراضي الفالحية و دون أن يأخذ فيها بعني االعتبار خمططات التنمية و النمو الدمي
لى محاية هذا النوع من االحتياجات االقتصادية للسكان و دون أن تشارك كذلك املصاحل التقنية للتعمري بصفة فعالة يف إعدادها.كما أكدت كذلك ع

املتعلقة حبماية األراضي ذات الطابع الفالحي واألراضي ذات  1996جويلية  13األراضي التعليمة الصادرة عن السيد رئيس احلكومة املؤرخة يف 
ري، مبا تتضمنه من إجراءات عقابية املتعل  بالتهيئة و التعم 29-90من قانون  78حىت  76الطابع الغايب اليت تلزم بضرورة التطبي  الصارم للمواد من 

املؤرخ  25-90من القانون  36و 35على كل املسؤولني الذين تلبت هتمتهم يف الشروع يف أعمال البناء على أراضي فالحية حممية من طرف املادتني 
 املتضمن التوجيه العقاري.  1990نوفمرب  18يف 



 من العديد انتزعتلفت آالف اهلكتارات من األراضي الزراعية الشمالية بسبب التوسع العمراين حيث أت السيما
.األمر الذي  من    2بالفالحة املرتبطة األغراض غري ألغراض لتستعمل  اخلصبة الفالحية األراضي من اهلكتارات

ورد يف املادة  هلذا أوىل املشرع أمهية خاصة حلمايتها ذلك مبوجب الدستور حيث البيئي  شأنه  اإلخالل بالتوازن
-25مايلي:" حتمي الدولة األراضي الفالحية" ومبوجب القانون  2016من التعديل الدستوري لسنة  19
منه وكذا من خالل 49و48يف املادتني 90-29املتعل  بالتوجيه العقاري  املعدل و املتمم  و مبوجب قانون90

.لذا سأتطرق إىل  مفهوم   املناط   3أحكامه و مبوجب القضاء من خالل بعض 08/16قانون التوجيه  الفالحي 
 (.2) و املخططات كأدوات   للحمايتها  (1)الفالحية 

  .مفهوم األراضي الفالحية:1
األرض الفالحية أوذات الوجهة الفالحية هي كل أرض تنتج بتدخل اإلنسـان سنويا أو خالل سنوات إنتاجا،     

من  04لصناعة استهالكا مباشرا أو بعد حتويله وفقا لنص املادة يستهلكه البشر أو احليوان أو يستهلك يف ا
املعدل واملتمم الواردة  يف القسم األول منه حتت  عنوان  األراضي الفالحية واألراضي ذات    90-25قانون

 الوجهة الفالحية .
يطة حتديد األراضي النص على إنشاء خر  08/16من القانون املتعل  بالتوجيه الفالحي 13ورد يف املادة       

الفالحية واألراضي ذات الوجهة الفالحية،حتدد شروط وكيفيات متييزها وتصنيفها والتسجيل يف هذه اخلريطة عن 
طري   التنــظيم.    أوجد املشرع اجلزائري تصنيفني أساسيني لألراضي ذات الوجهة الفالحية فاألول قائم على 

 أساس الرتكيبة اجليولوجية  للرتبة 
املعدل و املتمم يف حني يقوم التصنيف اللاين على أساس املناخ  1 90/25التصنيف املشار إليه يف قانون  وهو

السائد  وكذا خضوع األرض من عدمه لنظام السقي وهو التصنيف املعتمد من قبل املشرع  يف قانون  املالية لسنة 
19892 . 

                                                 
 عنابة، خمتار باجي دكتوراه، كلية  احلقوق  و  العلوم  السياسية ،جامعة رسالة اجلزائر"، يف العقارية للسوق القانوين النظام ناصر )لباد(:" 2

 .   256،ص  2004/2005
يف قضية ختصيص وايل والية الطارف ملديرية التعمري و البناء بصفته مملال  233-232، ص ص  2004،سنة  05أنظر،جملة جملس الدولة العدد  3

-7جملة جملس الدولة العدد17891.أنظر،امللف رقم 25/05/2002،جلسة 17892ية للبناء ،ملف رقم للدولة أرض مستلمرة فالح
 .139،ص2005

 تصنف األراضي الفالحية إىل أراضي خصبة جدا وأراضي خصبة،متوسطة وضعيفة اخلصوبة. 1
األراضي العميقة احلسنة  الرتبة ،املسقية أو القابلة  للسقي  هي األراضي اليت تكون طاقاهتا اإلنتاجية عالية،هي األراضي   الفالحية  اخلصبة  جدا  :

هي األراضي املتوسطة العم  املسقية أو القابلة للسقي أو األراضي احلسنة العم  غري األراضي  الفالحية اخلصبة:  .25-90من قانون  6بنص املادة 
األراضي متوسطة  املعدل واملتمم .  25-90من قانون 7طوبوغرايف،  املادة املسقية الواقعة يف مناط  رطبة أوشبه رطبة وال حتتوي على أي عائ  

األمطار  فيها  اخلصب : األراضي املسقية  اليت  حتتوي على عوائ   متوسطة  يف  الطبوغرافية و العم ، األراضي غري املسقية  املتوسطة  العم   ونسبة 
ضي غري املسقية  اليت  حتتوي على عوائ   طبوغرافية، األراضي غري املسقية،املتوسطة العم  ونسبة متغرية  وال حتتوي  على  عوائ   طبوغرافية ، األرا

ة كبرية  األمطار فيها متوسطة  أومرتفعة مع عوائ   متوسطة   يف  الطبوغرافية.أراضي ضعيفة  اخلصب: هي األراضي اليت حتتوي على عوائ  طبوغرافي
 .ة  لوجود ملوحة  هبا   وتعرضها لإلجنرافونسبة األمطار فيها  متغرية إضاف

. راجع،شامة) مساعني (، مرجع ساب  1989،لسنة 54،ج ر العدد 1989املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/1989املؤرخ يف  89/33قانون  2
 .101، ص 



ضمن ثالثة أصناف  90/25قانون التوجيه العقاري  من 23تندرج  األراضي الفالحية وفقا لنص املادة     
 قانونية ، فيمكن أن تكون  هذه األراضي ملك للخواص أو أراضي وقفية، أو أمالكا وطنية.

يف حني صنف قانون األمالك الوطنية األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية على أهنا ملك للدولة وصنفت 
خلاصة. إن تصنيف هذه  األراضي الفالحية يعد يف حذ ذاته  آلية  حلماية منه ضمن األمالك ا18حسب املادة 

 البيئة هبا. 

حتديدا لعناصر توجيه الفالحة الوطنية اليت تسمح باملسامهة يف األمن الغذائي وتلمني وظائفها االقتصاديـة،      
عمال غري فالحي ألرض فالحيـة . كل است16-08من قانون 14البيئية واالجتماعية منع املشرع من خالل املادة 

أوذات وجهة فالحية.وكذا حتويلها عن وجهتها الفالحية خارج احلاالت اليت نضمها قانون التهيئة والتعمري وتشدد 
يف حتديد شروط  وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة من خالل حتديد ذلك 

 . ردا  بيئيا  هاما أال وهو  األرضعلى أمهية هذه املناط  لكوهنا  تشكل مو  مما يدل. 3مبوجب نص تشريعي خاص

 :.المخططات  آليات  لحماية المناطق  الفالحية2

بغرض عقلنة استعمال املناط  الفالحية واستغالهلا مبا يتواف  مع أمهيتها  اإليكولوجية باعتبارها من املوارد       
 الفالحية للتنمية الوطين واملخطط )أ(ل العمران ، مت وضع خمطط  التوجيه  الفالحي البيئية األكلر  هتديدا  من  قب

 )ب(.الريفية و

  أ.مخطط  التوجيه  الفالحي: 

تؤسس خمططات التوجيه الفالحي على املستوى الوالئي واجلهوي أو الوطين، تشكل اإلطار املرجعي ألعمال      
،استغالهلا العقالين واستعماهلا األفضل ضمن  احرتام القدرات  حفظ الفضاءات الفالحية ،احملافظة عليها

هي أدوات لتحديد التوجيهات األساسية على املديني املتوسط والطويل وهتيئة الفضاءات  الفالحية   4الطبيعية
 واستغالهلا بطريقة تضمن تنمية فالحية مندجمة ،منسجمة ومستدامة على املستوى احمللي  والوطين.

ز هذه املخططات على حتليل احلقائ  التقنية واالقتصادية واالجتماعية والقدرات الفالحية واملائية ترتك    
حتدد  .وصعوباهتا املرتبطة بالسياسة الفالحية وأهدافها املدجمة لالنشغاالت املتعلقة بالفضاءات الريفية وسكاهنا

 ري  التنظيم.كيفيات املبادرة هبا ،إعدادها، مضموهنا واملصادقة  عليها عن ط

 

 
                                                 

 .  16-08من قانون  التوجيه الفالحي  17أنظر،املادة   3
 . 16-08ون من قان 9واملادة  8أنظر،املادة  4



 : الريفية و الفالحية للتنمية الوطني ب.المخطط

 واملايل التقين التأطري ترقية إىل ترمي اليت العقاري التوجيه أدوات من أداة الريفية للتنمية الوطين املخطط يشكل    
  .الطبيعية للموارد االستغالل األملل  خالل من عالية كفاءة فالحة ذات إىل الوصول أجل من والنظامي،

 اإلنتاج، أنظمة تكييف :التالية التدخل جماالت اخلصوص وجه على تتضمن من برامج هذا املخطط يتشكل     
 ومكافحة األراضي واستصالح والصحراوية اجلبلية املناط  الفالحة يف ،تنمية الفالحي اإلنتاج وتلمني تكليف
 على احملافظة الفالحي، اجملال يف أنشطة الفروع ،تطوير الفالحية واإلنتاجية اإلنتاج حتسني والتشجري، التصحر
 . 1الصحراوية وتوسيعها وشبه السهبية واملراعي الرعي تنمية وتطويرها، والنباتية احليوانية الوراثية املوارد

 ذاه أن البيئية إال األضرار ملنع قانونية كوسائل الفالحية للمخططات اجلزائري املشرع تكريس من بالرغم      
 مراقبة التحكم يف يف املركزي أو احمللي املستوى على العمومية السلطات عجز ثبت كاف،حيث أنه غري األمر

بل  أنه قدمت  حتويل هذا املورد  البيئي اللمني لصاحل  التعمري  ذلك مبوجب  ما  ورد يف  العقار الفالحي، استعمال
الذي نص على إمكانية  دمج األراضي  02/03/1997املؤرخ يف  064املنشور  الوزاري  املشرتك  رقم 

الفالحية  مبوجب  أدوات التعمري يف النسيج  العمراين، مما يسمح بتوفري عقارات من أجل  القيام باستلمارات 
فإذا كانت  األراضي  الفالحية  عمومية ،حيث تقوم  الدولة  باسرتجاعها حسب  الصنف  القانوين  لألرض ؛

مل  إجراء  نزع  امللكية  للمنفعة  العمومية .أما إذا كانت ملك للدولة فيستعمل ح  تابعة  للخواص يستع
احملدد لشروط  وكيفيات اسرتجاع   15/08/2003املؤرخ يف  03/313االسرتجاع وفقا للمرسوم التنفيذي 

الفالحية  األراضي أن ني األراضي الفالحية  التابعة  لألمالك الوطنية  اخلاصة  املدجمة  يف قطاع  عمراين ، مما  يب
 البيئية. بقيمتها اإلهتمام دون حبتة اقتصادية نظرة إليها  ينظر

 ثاويا:  أحرام حماية المناطق الغابية .

. جعل  2نظرا  للوظيفة االقتصادية والبيئية للمناط  الغابية ودورها يف إحداث التوزانات البيئية للمحيط      
ظام  العام للغابات واألراضي الرعوية  من إختصاص الربملان وفقا ملا  ورد يف  نص  املشرع  التشريع  يف  جمال الن

. كما نظم  املشرع بدوره هذه املناط   مبوجب  القانون 2016من التعديل الدستوري  لسنة  140املادة 
 نص خالل نم هذا واجلغرايف العددي املعيارين الغابات على تعريف يف حيث اعتمد 3املعدل واملتمم 84/12
 شكل على غابية بأنواع املغطاة األراضي مجيع ":هي الغابات اليت نصت على أن  من هذا القانون 08 املادة

                                                 
 .08/16من قانون   11املادة  1
،ص 2015،جوان 6أنظر،ثابيت )وليد(:"نطاق احلماية  القانونية للعقار الغايب"، جملة الباحث للدراسات األكادميية ،جامعة  احلاج خلضر باتنة، العدد 2

 .274-262ص 
املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم  1984لسنة  26غابات ج ر العدد يوليو املتضمن النظام العام لل 23املؤرخ يف 12/ 84أنظر القانون رقم  3

 .    04/12/1991الصادرة  بتاريخ   62، ج  ر العدد  02/12/1991مؤرخ يف  91/20



 يلي: كما التجمعات الغابية ملفهوم بتحديدها التعريف هذا 09 املادة ، لتكمل"العادية احلالة يف غابية جتمعات
الواحد يف  اهلكتار يف شجرة 100مائة األقل على حيتوي جتمع كل العادية، احلالة يف الغابية بالتجمعات يقصد"

 الرطبة املناط  يف نضج حالة يف الواحد اهلكتار يف شجرة 300 وثالمثائة اجلافة وشبه اجلافة املناط  يف حالة نضج
ة ناجتة عن وشبه الرطبة".كما عرفت األراضي ذات الطابع الغايب أهنا مجيع  األراضي املغطاة باملشاجر وأنواع غابي

من هذا القانون وكذلك مجيع األراضي اليت ألسباب بيئية  9و8تدهور الغابة واليت ال تستجيب لشروط املادتان 
 التنفيذي املرسوم من 04 املادة عرفتيف حني . 1واقتصادية ،يرتكز استعماهلا األفضل على إقامة غابة ما 

 حالتها يف إما أكلر، أو غابة تتشكل من أحراج اتغطيه أرض كل " بأهنا واعتربهتا لغابةا 2 2000-115
 متصلة". هكتارات 10 تفوق مساحة على تشجري إعادة أو تشجري بفعل وإما الطبيعية،

منه األراضي الغابية من  بني 3املعدل واملتمم  وفقا لنص املادة  90/25اعترب قانون التوجيه العقاري         
وعرف األرض الغابية  على أهنا : "كل أرض تغطيها  غابة يف شكل نباتات تفوق  القوام  التقين لألمالك  العقارية 

شجرة يف املنطقة  100شجرة يف  اهلكتار الواحد ويف املنطقة الرطبة و يف املنطقة شبه الرطبةو  300كلافتها 
ا األرض ذات هكتارات متصلة ".  أم 10القاحلة و شبه القاحلة على أن متتد  مساحتها  الكلية إىل ما فوق 

الوجهة  الغابية  فهي كل أرض تغطيها نباتات طبيعية متنوعة يف  قامتها ويف  كلافتها وتتفرع  عن تدهور الغابات 
بسبب قطع األشجار أواحلرائ  أوالرعي ،تشمل هذه األراضي األحراش واخلمائل وتدخل يف هذه  التكوينات 

   .3و الضرورية  حلماية  املناط    الساحليةالقمم الغابية اجلبلية و التكوينات املخشوشبة أ

إن إعتماد املشرع اجلزائري يف تعريف الغابات على املعيار العددي واملعيار اجلغرايف املناخي مها معيارين  يصعب     
 .   4تطبيقهما من  قبل  القاضي يف امليدان خلضوعهما  للوسائل التقنية  والفنية

املعدل واملتمم حيث صنفها ضمن من   90/30للمناط  الغابية من خالل قانون   أوىل املشرع محاية خاصة     
األمالك  الوطنية العمومية الطبيعية  التابعة  للدولة  فبمجرد معاينة وجودها ،تتمتع  بكل  أصناف احلماية املقررة 

كما نصت املادة ملك اخلاص.للملكية العمومية  من منع  التصرف فيها أواإلكتساب بالتقادم وبعدم قابليتها للت
على أنه تعد األمالك  الغابية الوطنية جزءا من  األمالك االقتصادية التابعة للدولة  84/12من القانون الغايب 12

                                                 
 .84/12من  قانون  10أنظر ،املادة  1
 .2000لسنة   30الوطنية ، ج  ر العدد    حيدد  قواعد  مسح  األراضي  الغابية 24/05/2000املؤرخ  يف  2000/115املرسوم  التنفيذي    2
 املعدل واملتمم.  90/25من قانون  14و  13أنظر، املادة  3
النظام القانوين  لألراضي ذات  الطابع  الغايب يف التشريع  اجلزائري"،اجمللة  اجلزائرية  للعلوم  القانونية  االقتصدية هنوين )نصر الدين(:    4

 .222-203، ص ص 2012امعة  اجلزائر  العدد األول ، مارس والسياسية،ج



أو اجملموعات احمللية كما اعتربها ثروة  وطنية.إال أنه على الرغم من إحتكار الغابات من طرف الدولة إال أن هذه  
 . 5ف مشاكل كلرية وعلى رأسها حتديد امللك  الغايباألخرية الزالت تعر 

قواعد  حلماية املناط  الغابية مبنع استغالهلا  واستعماهلا مبا    84/12لقد وضع  املشرع  مبوجب  قانون       
اليتطاب   مع  طبيعتها اإليكولوجية  اهلشة حيث منع منعا باتا تعرية األراضي الغابية من دون رخصة مسبقة من 

لوزير املكلف  بالغابات بعد أخذ رأي اجلماعات احمللية  املعنية  ومعاينة  وضعية  األماكن ،كما منع تفريغ  ا
األوساخ  والردوم فيها وكذا كل وضع أو إمهال من شأنه أن يتسبب يف احلرائ  .غري أنه مكن رئيس اجمللس الشعيب 

باإلضافة إىل حظرأعمال الرعي اجلائر  الذي   1الغاباتالبلدي بالرتخيص ببعض  التفريغات بعد استشارة  إدارة 
يؤدي إىل تعرية األرض و منع كل  أشغال  البناء يف  األمالك  الوطنية الغابية أوبالقرب منها  إال برخصة  تقدمها  

 .    2كما ال جيوز شغلها إال برتخيص  مبوجب دفرت شروط   .الوزارة  الوصية  وهي  وزارة  الفالحة

إن  قانون الغابات جعل  املسامهة يف محاية الغابة واجبا وطنيا ،هلذا إذا وقع تعدي على الغابة  بفعل  اإلدارة        
املسرية هلا أو بتهاون من  موظفيها  ميكن لكل مواطن رفع  دعوى لوضع حد هلذا التعدي ،بل و ميكنه  

جزء من اللروة  الغابية أو حتويلها  وجهتها اإلعرتاض على  مشروع ينجز فوق  أرض  غابية  يتسبب يف إتالف 
كقطع  األشجار وإتالفها من أجل محاية   4.فضال على جترمي  األفعال  الواقعة على األمالك  الغابية  3الغابية 

 .5أكرب لطابعها اإليكولوجي

ارها  عقارات بيئية نفيسة على الرغم من احلماية القانونية املقررة حلماية املناط  الفالحية و الغابية باعتب       
وفريدة حفاظا على التوازنات البيئية لإلقليم الوطين إال أهنا تشهد تعديات خطرية حىت من  قبل اإلدارة نفسها 
.حيث جند أن  العديد من البلديات استحوذت على مساحات شاسعة من األراضي  الفالحية  اخلصبة التابعة  

للخواص للبناء عليها بصفة غري شرعية  من دون أن  حترك  اهليئات  املخولة  للدولة و قامت بتجزئتها مث بيعها  
 حلمايتها ساكنا.

                                                 
 .42-25،ص ص 2001، 1،العدد  11هنوين )نصر الدين(:"تطور نظام  امللكية الغابية يف اجلزائر:البحث عن مرجعية قانونية"،جملة إدارة،جملد  5
 املعدل واملتمم .      84/12من  القانون الغايب  24املادة  1
التضمن املوافقة على الرتتيبات  اإلدارية  العامة والشروط التقنية إلعداد دفرت  الشروط  املتعلقة  05/09/1989املؤرخ  يف  89/170 املرسوم أنظر، 2

 .1989لسنة  38باستغالل  الغابات وبيع احلطب  املقطوع  منها و منتوجاته ،ج  ر العدد 
،ص   2015عقارية  يف  ضوء  آخر التعديالت و أحدث  األحكام"، دار  هومه ،اجلزائر، زروقي ) ليلي( ومحدي  باشا  )عمر(: " املنازعات  ال 3

199. 
،جامعة قسنطينة ،  6راجع،طاشور)عبد احلفيظ(:" احلماية اجلنائية لللروة الغابية"،حوليات خمرب الدراسات والبحوث حول املغرب واملتوسط ،اجمللد   4

 . 43-07،ص ص2005
 1ع( ضد  مقاطعة  الغابات و النيابة العامة ، جملة  احملكمة العليا ،العدد -قضية )ح 08/06/2008قرار بتاريخ 300285أنظر، امللف  رقم  5
 .437-431،  ص ص2005،



يف هناية هذا  املبحث ميكن القول بأنه على الرغم من احلماية القانونية املقررة لألنظمة البيئية احليوية و        
تدهورا خطريا و إختالال فاضحا يف التوازن    املناط    األكلر حساسية وهشاشةمن اإلقليم إال أن بيئتها  تعرف

اإليكولوجي هبا ،مما  يطرح  إشكالية  فعالية دور اهليئات اإلدارية  املكلفة  حبماية  البيئة ،هذا  ما  نتناوله يف  
 املبحث املوايل.

 اإلدارية المرلفة بحماية البيئة من مخاطر العمران. المبحث الثاوي:فعالية الهيئات

ن توفري احلماية الضرورية ملختلف عناصر البيئة ال ميكن أن يتأتى من دون  وجود  إدارة  بيئية فعالة  إ       
تضطلع  مبهمة  جتسيد السياسة العمومية الوطنية يف جمال محاية البيئة سواء على املستوى املركزي أو احمللي. إذ 

يرمي إىل تركيز ممارسة هذه الوظيفة بيد سلطة إدارية  يتجاذب ممارسة مهام محاية  البيئة نظامني متعارضني أحدمها
 واحدة، بينما يهدف  النظام  الالمركزي  إىل جتزئة وتوزيع هذه الوظيفة  بني  عدة سلطات  إدارية.

بناء على ذلك سأتناول من خالل هذا املبحث صالحيات اهليئات اإلدارية  املركزية يف جمال محاية  البيئة      
زيادة على دور اجلمعيات يف )المطلب الثاوي( وصالحيات  اجلماعات اإلقليمية يف نفس اجملالول( )المطلب األ

 )المطلب الثالث(.محاية البيئة يف إطار  التنمية  العمرانية  املستدامة 

 المطلب األول: صالحيات الهيئات اإلدارية المركزية في مجال حماية البيئة.

ة ال يكفي سن القوانني ،بل البد من وجود إدارة بيئية قادرة على التكفل باملشاكل من أجل محاية فعالة للبيئ     
البيئية على تعددها وتنوعها ،وعليه توجب الكشف عن مدى فعالية  تدخل اإلدارة  املركزية يف جمال محاية البيئة و 

من عدم االستقرار من خالل الوقوف على دارسة التطور الذي مرت به هياكل اإلدارة البيئية اليت عرفت نوعا 
إىل غاية إنشاء وزارة  هتيئة اإلقليم والبيئة حمل  )الفرع األول(تقاذف مهمة محاية البيئة بني  هياكل اإلدارة املركزية 

 )الفرع الثالث(.إىل جانب  هيئات أخرى ذات الصلة حبماية البيئة)الفرع الثاوي( صناعة القرار البيئي  مركزيا

 اذف مهمة حماية البيئة بين  هياكل  اإلدارة المركزية  .الفرع األول: تق

جلأت اجلزائر تلبية لتوصيات مؤمتر ستوكهومل  إىل إنشاء اللجنة الوطنية للبيئة، أول جهاز إداري مركزي سنة     
مية ، هبدف إقرتاح اخلطوط العامة للسياسة البيئية على احلكومة ذلك يف إطار التهيئة العمرانية والتن 19741

االقتصادية و االجتماعية والقيام بوظيفة االتصال بني خمتلف الوزارات املعنية والنظر يف املشاكل البيئية لتحسني 
 إطار وظروف احلياة والوقاية من مضار  التلوث.

                                                 
، امللغى مبوجب  املرسوم  95يتضمن إحداث جلنة وطنية للبيئة، ج ر العدد  1974يوليو سنة 12مؤرخ يف  74/156أنظر، املرسوم  التنفيذي  1
 .64يتضمن  إهناء نشاط هذه  اللجنة ،ج  رالعدد  15/09/1977املؤرخ  يف   77/119رئاسي  رقم ال



 1977أحلقت مهمة احلفاظ على البيئة  هبئيات عديدة  كوزارة  الري و استصالح  األراضي و البيئة منذ سنة    
،لتتوىل تسيري  2 1979،بعد  سنتني أحدثت كتابة الدولة  للغابات والتشجري مبناسبة التعديل احلكومي لسنة 

الرتاث الغايب ومحاية األراضي من اإلجنراف والتصحر ومكافحة احلرائ  و كل النشاطات اليت حتدث إضطرابا يف 
 التوازن  اإليكولوجي إال أهنا مل تستمر إال سنة واحدة.

فقد مت إحلاق قطاع البيئة بوزارة الري و الغابات  83/03أما يف ظل إصدار أول  قانون  للبيئة يف اجلزائر        
،مث بوزارة الرتبية سنة 1 1990ليتم إحلاقها بوزارة البحث والتكنولوجيا سنة  1984إثر التعديل  احلكومي لسنة 

 1994إلصالح اإلداري حماولة لدعم البيئة بوزارة قوية سنة فوزارة الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة وا ،19922
، لتلح   بوزارة  األشغال العمومية وهتيئة  اإلقليم  والبيئة  4 1996مث أحدثت كتابة الدولة  للبيئة  سنة ، 3

 لبضعة أشهر  فقط.      5والعمران

دل على تذبذب وعدم استقرار اإلدارة مما سب  يالحظ تقاذف مهمة محاية البيئة من وزارة إىل أخرى،مما ي    
على املستوى املركزي،األمر الذي انعكس سلبا على تفاقم آثار التلوث البيئي سواء يف األوساط  6املكلفة بالبيئة

الطبيعية احملمية، األوساط احلضرية واألوساط الصناعية ،مما دفع السلطات العمومية إىل اإلقتناع بضرورة إحداث 
.يف هذا السياق يرى األستاذ 7بيئة؛ترجم هذا اإلقتناع من خالل إنشاء وزارة هتيئة اإلقليم والبيئةوزارة خاصة بال

وناس حيي أن غياب الفعالية لدى اإلدارة  املركزية،يرجع إىل عوامل معينة منها الطابع املتشعب للظاهرة البيئية اليت  
تنسي  اليت تقتضي أن تتمتع  الوزارة  املعنية هبذه  كانت حمل إقتسام بني العديد من الوزارات وصعوبة عملية ال

 .8املهمة بنوع من السمو عن  بقية  الوزارات حىت تتمكن من  فرض تدخل موحد

 

 
                                                 

 .   25/12/1979، مؤرخة  يف   52يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجري،ج ر  العدد  79/264مبوجب املرسوم  2
 34احملدد  لصالحيات  الوزير  املنتددب للبحث  والتكنولوجيا  ،ج  ر العدد   01/12/1990مؤرخ يف  90/392مبوجب املرسوم  التنفيذي  1

 .  30/12/1992مؤرخة يف 39احملدد  لصالحيات  وزير  الرتبية الوطنية،  ج ر،  العدد   92/488امللغى  مبوجب  املرسوم  
لرتبية الوطنية املنتدب للجماعات احمللية والبحث العلمي،ج  ر العدد احملدد لصالحيات وزير ا 10/10/1993املؤرخ يف  93/232مبوجب املرسوم  2

 .13/10/1993، مؤرخة يف  65
يتضمن تنظيم وزارة   الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة واإلصالح اإلداري ، ج ر العدد  10/08/1994املؤرخ يف 94/248املرسوم التنفيذي  3
53/1994. 

 .1996/ 1املتضمن إنشاء كتابة الدولة للبيئة، ج ر  العدد  05/01/1996ؤرخ يف امل   96/01املرسوم   رقم  4
 . 26/12/1999مؤرخة يف  93،ج  ر العدد  24/12/1999مؤرخ  يف  2000-99مبوجب املرسوم الرئاسي  5

6 Khelloufi (Rachid) : "Les instruments juridiques  de  la  politique  de  l’environnement  en  
Algérie", revue  IDARA, volume 15  ,  2005 , n° 29,  p p 49-71. 

 .4/2001املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة، ج ر العدد  07/01/2001املؤرخ يف  01/09مبوجب املرسوم التنفيذي  7
 .23وناس )حيي (، رسالة دكتوراه،مرجع ساب  ،ص 8



 الفرع الثاوي: وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة:محل صناعة القرار البيئي مركزيا.

تؤهلها ألداء دور اسرتاتيجي يف محاية البيئة ،لذا  حتظى وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة بالعديد من  الصالحيات      
 ) ثاويا(.واإلختصاصات  املنوطة هبا)أوال( سأتطرق  إىل  تشكيلتها 

 أوال: تشريلة وزارة  تهيئة اإلقليم والبيئة.

اليت تتكون  ، 10/259مت حتديد تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة هتيئة اإلقليم والبيئة مبوجب املرسوم  التنفيذي         
 حتت سلطة الوزير. 9من األمني  العام،رئيس الديوان واملفتشية العامة 

تتهيكل الوزارة من خالل مثانية مديريات ،كل مديرية تتكون من عدة مديريات فرعية أمهها يف جمال محاية         
ذه األخرية وفقا ملا ورد يف املادة  البيئة واحلفاظ عليها، املديرية العامة للبيئة والتنمية املستدامة حيث تكلف ه

بإقرتاح عناصر السياسة الوطنية للبيئة مع املبادرة بإعداد النصوص التشريعية  10/259اللانية من املرسوم التنفيذي 
والتنظيمية املتعلقة حبماية البيئة وبإعداد كل الدراسات وأحباث التشخيص والوقاية من التلوث واألضرار يف الوسط 

واحلضري .كما تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها وتصدر التأشريات والرخص يف جمال البيئة، يقع عليها  الصناعي
عبء دراسة وحتليل دراسات التأثري يف البيئة  ودراسات اخلطر والدراسات التحليلية البيئية. فضال عن  القيام  

 اية الصحة العمومية وترقية اإلطار املعيشي.برتقية أعمال التوعية والرتبية يف جمال البيئة واملسامهة يف مح

تضم املديرية العامة للبيئة والتنمية املستدامة مخس مديريات فرعية كالتايل:مديرية السياسة البيئية      
احلضرية،مديرية السياسة البيئية الصناعية ،مديرية احملافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي واجملاالت احملمية 

 لساحل والتغريات املناخية ،مديرية  تقييم الدراسات  البيئية  واملديرية  العامة  لتهيئة  وجاذبية  اإلقليم.وا

 ثاويا: اختصاصاتها. 

سنتناول اختصاص وزارة  هتيئة  اإلقليم و البيئة من خالل الصالحيات املوكلة لوزير هتيئة اإلقليم و البيئة       
 ى قطاع  البيئة واحلفاظ على مواردها  وتلمينها .الذي يعد املسؤول األول عل

،  ميارسها باالتصال مع  القطاعات  و اهليئات   1 10/258حددت صالحياته  مبوجب املرسوم  التنفيذي      
املعنية يف  حدود اختصاص كل  منها إنطالقا من منظور التنمية املستدامة يف ميادين  هتيئة  اإلقليم  ومحاية  البيئة 

هبذه الصفة يكلف بإعداد  االسرتاتيجيات الوطنية  لتهيئة اإلقليم والبيئة ، إقرتاحها و تنفيذها، التخطيط ووضع ،

                                                 
املتضمن  إحداث   املفتشية العامة  يف  وزارة  هتيئة اإلقليم   والبيئة  وتنظيمها    07/01/2001املؤرخ  يف   01/01التنفيذي  رقم املرسوم   9

املؤرخة  يف    64، ج  ر العدد  21/10/2010املؤرخ يف  10/260،امللغى  مبوجب  املرسوم التنفيذي  4/2001وسريها ،ج  ر  العدد
28/10/2010. 

املعدل  واملتمم  مبوجب    64حيدد صالحيات وزير هتيئة اإلقليم والبيئة ، ج  ر العدد 21/10/2010املؤرخ يف   10/258ملرسوم التنفيذي ا 1
 .2012ديسمرب 26الصادرة بتاريخ 71، ج ر  العدد  26/12/2012املؤرخ  يف  12/437املرسوم  التنفيذي  رقم 



أدوات  التحكم يف تطور املدن وكذا التوزيع املتوازن للنشاطات والتجهيزات والسكان ،كما يعمل على تطوير 
ل وكذا احلفاظ على الفضاءات احلساسة و اهلشة وترقيتها  مجيع اهلياكل األساسية والطاقات الوطنية وتلمينها األمل

كالساحل واجلبال والسهوب واملمارسة الفاعلة للسلطة العمومية يف ميادين البيئة وكذا إعداد النصوص التشريعية 
 . 2والتنظيمية املتعلقة بالبيئة  وهتيئة اإلقليم وإقرتاحها

رصد حالة البيئة مراقبتها، املبادرة بالقواعد والتدابري اخلاصة باحلماية وزير هتيئة اإلقليم والبيئة صالحية يتوىل     
والوقاية من كل أشكال التلوث و تدهور البيئة واإلضرار بالصحة العمومية و بإطار املعيشة باالتصال مع 

الطبيعية والبيولوجية والوراثية القطاعات املعنية وإختاذ التدابري التحفظية املالئمة واملبادرة بقواعدو تدابري محاية املوارد 
واألنظمة البيئية ،تنميتها و احلفاظ عليها.    يقرتح األدوات الرامية إىل تشجيع كل التدابري الكفيلة حبماية البيئة 

.كما يسهر على حسن سري اهلياكل املركزية وغري املمركزة يف  1وردع كل املمارسات اليت التضمن تنمية مستدامة
 .  2املؤسسات العمومية  املوضوعة  حتت  وصياتهالوزارة وكذا 

ميارس الوزير صالحياته باالتصال مع الدوائر الوزارية األخرى واهليئات،إال أن املرسوم  املذكور أعاله مل يبني    
ات بدقة طبيعة االتصال والنظام القانوين الذي حيكمه ،أي أنه مل يبني آثار االتصال أي ما إذا  كانت بقية الوزار 

اليت تسري إحدى  موضوعات محاية البيئة ملزمة بالعمل باإلشرتاك مع وزارة البيئة املعنية ،علما أن كل الوزارات 
تتمتع  مبركز متساو وال تتمتع  وزارة البيئة مبركز أمسى من بقية الوزارات،مما ال مينح  هلا سلطة اإلشراف والرقابة 

 .3قة بالبيئةعلى أعمال الوزارات األخرى اليت هلا عال

بناء على ماسب  توجب  وضع إطار قانوين  واضح لتأطري عملية التشاور والتنسي  بني وزارة  هتيئة اإلقليم و      
 البيئة وبقية الوزارات األخرى  السيما  تلك  اليت هلا  آثار خطرية على البيئة وسن  تدابري  ملزمة يف  هذا اجملال.

 ذات الصلة بحماية البيئة. الفرع الثالث: الهيئات األخرى

إن مهمة محاية  البيئة اختصاص حموري  يؤول إىل وزارة  هتيئة اإلقليم و البيئة ، لكن هذا ال  ينفي تويل هذه       
وكذا من قبل املصاحل غري املمركزة ممللة  أساسا يف بعض اهليئات   )أوال(املهمة من قبل هيئات مركزية أخرى 

 )ثاويا(.زارة  واملديرية  الوالئية  للبيئة الوزارية التابعة للو 
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 أوال: الهيئات الوزارية  المركزية  األخرى المرلفة  بالبيئة.

إن محاية البيئة تتسع أفقيا لتشمل عدة هيئات مركزية  أخرى  متارس  بدورها  اختصاصات بيئية  ولو بصورة        
ما تقوم به وزارة الصحة والسكان خاصة يف  جمال مكافحة جزئية بالنظر إىل اختصاصها القطاعي،من أمللة ذلك 

 فمن السكن والعمران واملدينة األمراض  املتنقلة عرب املياه وكذا محاية املواقع  السكنية من إنتشار األوبئة. أما وزارة
 ل أدواتمن خال سواء ذلك باحلفاظ على اجلوانب اجلمالية والتنظيمية حبماية البيئة أهم القطاعات املعنية

 أو من خالل منح  الرخص العمرانية. العمراين التخطيط

كما  تتوىل وزارة الفالحة و التنمية الريفية مهام تقليدية مرتبطة بتسيري و إدارة  األمالك و اللروة  الغابية و     
ة اللقافية  حبماية  احليوانية  ومحاية السهوب ومكافحة اإلجنراف والتصحر،يف حني تتوىل وزارة اللقافة محاية البيئ

 الرتاث اللقايف الوطين  ومعامله.

بالتهيئة العمرانية ومحاية  املتعلقة باملشاركة يف الدراسات اخلاصة باإلضافة إىل مهامه الطاقة واملناجم يقوم وزير    
ناعي  ومحاية  ،إىل  جانب ذلك  يتوىل وزير  الصناعة و ترقية االستلمار سن  القواعد  العامة لألمن  الص1البيئة
 .2البيئة 

 ثاويا: المصالح  غير  الممركزة.

يف سبيل حتقي  التنسي  والتشاور بشكل يسمح بالتطبي  املالئم لالسرتاجتيات الوطنية  لتهيئة اإلقليم و البيئة     
الوزارة عن  تنفذ مهام  . 3ويساعد على التخصص وتقسيم العمل الذي يعترب من  مباد   اإلدارة البيئية  املستدامة

 (.2)و املديرية  الوالئية  للبيئة (1)طري  مصاحلها  غري  املمركزة  ممللة يف  بعض  اهلياكل التابعة هلا 

  :للوزارة .الهياكل التابعة1

يف  إطار الالمركزية املرفقية مت إحداث هياكل تسهر على تنظيم جماالت معنية بالبيئة ،تعد مبلابة األدوات    
شاريع  السياسة العمومية البيئية،من أمهها املرصد الوطين  للبيئة والتنمية املستدامة، املعهد  الوطين التنفيذية  مل

 .4 للتكوينات البيئية، الوكالة  الوطنية للنفايات،مركز تنفيذ  املوارد  البيولوجية والوكالة  الوطنية حلفظ  الطبيعة

 .المديرية الوالئية للبيئة:2

                                                 
 .1996لسنة  37العدد حيدد  صالحيات وزير  الطاقة  واملناجم،  ج  ر   28/09/1996املؤرخ يف 96/319أنظر، املرسوم التنفيذي  1
 .1996لسنة  57حيدد  صالحيات وزير  الصناعة وإعادة  اهليكلة ، ج ر العدد  28/09/1996مؤرخ  يف  96/319مرسوم  تنفيدي رقم  2
 .210،ص 2008/2009ر بن أمحد )عبد  املنعم ( :"الوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر" رسالة دكتوراه،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائ 3

4 Rapport  sur  l’état   de  l’avenir   de   l’environnement , MATE ,Algérie ,2003 , p309. 



الية مديرية والئية للبيئة كمصلحة خارجية للوزارة  املكلفة بالبيئة  وكهيئة أساسية للدولة يف توجد يف كل و      
، أصطلح عليها  96/605جمال مراقبة القوانني والتنظيمات املتعلقة حبمايتها. مت إحداثها مبوجب  املرسوم  رقم 

 إىل املديرية الوالئية للبيئة . 03/4946تنفيذي اسم  املفتشية الوالئية للبيئة لتتغري تسميتها  مبوجب املرسوم  ال

متلل املديرية الوالئية للبيئة اجلهاز الرئيسي  التابع  للدولة يف جمال مراقبة وتطبي  القوانني والتنظيمات ذات      
اهليئات العالقة حبماية  البيئة .تتكفل بتصور وتنفيذ برنامج حلماية البيئة يف كامل تراب الوالية بالتعاون مع  

األخرى للدولة والوالية والبلدية ، تقوم بتسليم الرخص والتأشريات املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول 
هبما يف اجملال البيئي، كما تقرتح كل التدابري الرامية إىل حتسني الشبكة التشريعية والتنظيمية البيئية وكل تدابري 

تلوث والتصحر وإجنراف الرتبة واحلفاظ على التنوع البيولوجي،اللروات الصيدية الوقاية من أشكال تدهور البيئة كال
وتنميتها وصيانة وترقية  املساحات اخلضراء .فضال على ترقية  نشاطات و أعمال الرتبية  و التحسيس  البيئي 

 . 7وحتسني  إطار احلياة وجودهتا 

لفعلي مبهامها حرصت السلطات العمومية على القيام  بغرض متكني املديرية الوالئية للبيئة من التكفل ا    
. مع تدعيمها بالوسائل البشرية و املادية 1998بتنصيبها على  مستوى كل واليات الوطن وقد اكتمل ذلك سنة 

و إختاذ مجلة من اإلجراءات لتعزيز سلطة مفتشي البيئة كتسوية وضعيتهم اإلدارية وتأهيلهم  لتمليل اإلدارة  و املالية
 . 1البيئية أمام  العدالة 

بالرغم من أن استحداث مديريات والئية للبيئة كان استجابة للتحدي الكبري الذي تفرضه عملية التنسي  احمللي    
بتوحيد جمهودات كل من الواليةوالبلدية يف جمال محاية البيئة مع جمهودات املصاحل غري املمركزة لوزارات خمتلفة  

،الفالحة،الصناعة، اللقافة،السياحة.إالأن البعض يرى أن املفهوم الرقايب ملديرية البيئة كمديرية الري، الغابات
يقوض كلريا العمل البيئي ويعيقه ألن الوظيفية جتعل من بقية املصاحل والشركاء اآلخرين كأهنم غري معنيني مبهمة 

 . 2محاية البيئة ويلقون عبء محايتها عليها

ا بالرغم من تعدد اهلياكل اإلدارية املركزية وغري املمركزة اليت  تتكفل حبمايتها. يعزى تعرف البيئة وضعا متدهور    
هذا التدهور باألساس إىل نقائص على مستوى التنسي  بني خمتلف األجهزة الوزارية بسبب تشعب مسألة محاية 

                                                 
   28/01/1996مؤرخة يف   7املتضمن  إحداث مفتشية  للبيئة يف الوالية ، ج  رالعدد 27/01/1996املؤرخ يف   60-96مرسوم تنفيذي  رقم  5

 . 03/494م  التنفيذي املعدل  مبوجب  املرسو 
املؤرخة  يف   80،ج  ر، العدد 60-96، يعدل  ويتمم املرسوم التنفيذي  17/12/2003املؤرخ  يف  03/494املرسوم  التنفيدي   6
21/12/2003  . 

 .  96/60من  املرسوم التنفيذي   2أنظر ،املادة  7
الذي يؤهل  املوظفني  لتمليل  اإلدارة  املكلفة  بالبيئة  أمام   12/09/1998رخ  يف املؤ   98/276لقد مت  إقرار ذلك  مبوجب املرسوم  التنفيذي   1

 .12/09/1998مؤرخة يف   68العدالة ،ج ر  العدد  
 .19وناس )حيي( ،رسالة دكتوراه، مرجع  ساب  ،ص  2



تبارات التنموية على حساب محاية البيئة وطبيعة األنظمة البيئية اليت يطبعها التعقيد والدقة من جهة وتغليب االع
 البيئة من جهة أخرى.

 بعد معاجلة دور اإلدارة املركزية يف محاية البيئة فماذا عن دور اجلماعات احمللية يف هذا اجملال؟     

 المطلب الثاوي:صالحيات الجماعات اإلقليمية في مجال حماية البيئة.

األوىل تضطلع هبا اجلماعات اإلقليمية  لقرهبا من الواقع  البيئي  تعد محاية البيئة مسألة حملية  بالدرجة       
للمواطن   وقوة  إحتكاكها به أكلر من اإلدارة البيئية  املركزية و لقد مت التنويه مبدى ارتباطها  بتنفيذ  السياسة 

البيئة اليت جيب أن   العامة  حلماية  البيئة من خالل دورها  الرئيسي يف  تنفيذ سياسة مكافحة  التلوث ومحاية
 تكون الشغل  الشاغل جلميع  املواطنني إذ ال  جيوز  اعتبار ذلك مهمة خاصة للدولة وحدها .

وتشكل احللقة األهم يف تنفيذ السياسات العامة للبيئة.تتملل 3فاجلماعات اإلقليمية تكتسي قيمة دستورية   
ستان القاعديتان الرئيسيتان يف مسألة محاية البيئة نظرا للدور اجلماعات  اإلقليمية أساسا يف الوالية والبلدية املؤس

 حتقي  يف تساهم أن عليها بل البيئة حتمي أن احمللية للجماعات يكفي الذي من املنتظر تأديته  يف هذا اجملال.وال
 مية.العمو  السلطات إعتمدهتا اليت التنمية اسرتاتيجية  من جزءا تعترب املستدامة اليت التنمية أهداف

 28كفواعل رئيسية يف  ترقية التنمية املستدامة يف الفصل    21مت النص على اجلماعات احمللية يف أجندا  لقد     
،كما منح هلا دورا هاما  يف 4"21من هذه  الوثيقة حتت عنوان:"مبادرات اجلماعات احمللية يف دعم نشاط أجندا

 05/12، قانون املياه01/19ن خالل قانون تسيري النفاياتجمال محاية البيئة يف إطار التشريعات القطاعية م
  املعدل واملتمم. 90/29وقانون التهيئة و التعمري  07/06املعدل واملتمم وقانون  املساحات اخلضراء 

إال أننا سنقصر البحث عن مهام هذه اجلماعات يف إطار القوانني اخلاصة هبا يف إطار قانون محاية البيئة       
وإىل الصالحيات  )الفرع األول(صالحيات الوالية يف جمال محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  إىل  بالتطرق

لنكشف عن حدود فعالية الدور البيئي )الفرع الثاوي( املوكلة للبلدية اخللية القاعدية للتنمية احمللية يف نفس اجملال 
 )الفرع  الثالث(.يطرحها  النشاط  العمومي احمللي بيئيا   هلذه اجلماعات  اإلقليمية  بالنظر  للصعوبات اليت

 الفرع األول: صالحيات الوالية في مجال حماية البيئة في إطار  التنمية المستدامة.

مل يهتم بالبيئة نظرا للظروف السائدة آنذاك اليت   69/38إن أول قانون للوالية الصادر  مبوجب األمر       
 اإلهتمامات بعض نصوصه خالل من نلمس فإننا ذلك ومع التنمية االقتصادية كانت  متجهة  لدفع عجلة

                                                 
يمية للدولة هي  الوالية  و البلدية. البلدية هي اجلماعة  اليت  تنص على أن: " اجلماعات اإلقل  2016من التعديل الدستوري لسنة  16أنظر ،املادة  3

 القاعدية".
4 Kerdoun( Azzouz) :" Droit  de l’environnement  en Algérie :  Bilan  et perspectives", op cit,p 

417. 



واستصالحها  األراضي محاية يف تساهم اليت باألنشطة ذلك القيام من الطبيعية املوارد على مبجال احملافظة املتعلقة
واسعة   حياتصال وليمنح الذي يعكس جبدية اإلهتمام  مبجال محاية البيئة 90/09إىل غاية صدور  قانون 

ليدعم مسامهة  الوالية يف  محاية البيئة  يف إطار التنمية    07/ 12للوالية يف  جمال محاية البيئة مث صدر  قانون 
 املستدامة.

تعد الوالية مجاعة إقليمية للدولة تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة، تتوىل محاية البيئة الطبيعية     
على املوارد الطبيعية يف حدود إقليمها وكذا محاية  البيئة العمرانية  املشيدة .كما تساهم بصفتها الدائرة باحلفاظ  

اإلدارية غري املمركزة للدولة  يف إدارة وهتيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية واللقافية ومحاية البيئة وكذا 
 .1طننيمحاية، ترقية وحتسني اإلطار املعيشي للموا

أسند املشرع صالحيات عديدة  للوالية  تقتضي محاية  البيئة من خمتلف مضار التلوث من خالل       
وتلك  املمنوحة  للمجلس  الشعيب الوالئي  كونه )أوال(الصالحيات املخولة لكل من الوايل باعتباره  هيئة تنفيذية 

 .)ثاويا(هيئة تداولية منتخبة 

 للوالي في مجال حماية  البيئة.  أوال:الصالحيات  المخولة

البيئة،حيث  جمال محاية يف السياسة املتبعة تتعل  بتنفيذ مبهام القيام حدود إقليم واليته إطار يتوىل الوايل يف    
ميارس  سلطات الضبط يف حدود اختصاصه اإلقليمي فهو املسؤول على احملافظة على النظام العام واألمن 

 مومية .والسالمة والسكينة الع

يشرف الوايل على إعداد خمطط تل  البحر الوالئي  ملكافحة  التلوث البحري  الذي يطال احلدود البحرية     
 املؤسسات ومديري  رؤساء البلديات  من عدد من تتشكل إلقليم واليته، يرتأس جلنة  تل البحر الوالئية اليت

 ذلك إىل الضرورة دعت ما كل  جتتمع.البيئة طين ،مفتشالو  الدرك قائد فيهم مبا الوالية مستوى على العمومية
البيئة  مصاحل مع العمل على  التنسي  مع أعماهلا يف ملساعدهتا شخص تستعني  بأي أن وميكن رئيسها من بأمر

الوالية ووضع منظومة لوقاية ،مراقبة  مستوى على البحري التلوث ملكافحة املتوفرة للوسائل معلومات بنك وإنشاء
 فحة كل أشكال التلوث البحري.ومكا

 اإلقليم حدود يف املياه جماري وتنقية والتطهري التهيئة إجناز أشغال الوايل ، يتوىل املائية املوارد محاية جمال أما يف     
 دقص املواطنني على صحة لتأثريها املائية املوارد حبماية اخلاصة كافة االجراءات اجلغرايف   للوالية فهو ملزم بإختاذ

 أو للشرب الصاحلة املياه مع املستعملة املياه اليت تعود إىل إمتزاج  املياه طري  عن األمراض املتنقلة أخطار تفادي
 . واآلبار األنابيب معاجلة مياه غياب

                                                 
 .29/04/2012الصادرة بتاريخ   12املتضمن  قانون الوالية ،ج ر  العدد  2012فرباير  21املؤرخ يف  12/07من قانون  1املادة  1



يف حال جتاوز  1أسندت للوايل أيضا صالحية إختاذ تدابري تتعل  بالتقليص أواحلد من النشاطات امللوثة للجو    
الطبيعية  الكوارث من الالزمة  للوقاية اإلجراءات الطبيعية حفاظا على الصحة العمومية .كما يتخذ كافة   النسب

إقليم     حدود يف تقع صناعية منطقة كل يف االسعافات تدخالت تنظيم خمطط بضبط .فضال عن كونه ملزما 
 واليته.

ة يف إقليمه اجلغرايف و تعزيزا لدوره هذا مت إنشاء احملافظة يتخذ الوايل مجيع اجراءات احلماية لضمان اللروة الغابي   
اليت تتوىل يف جمال محاية الطبيعة تدعيم  األعمال املتعلقة بتهيئة احلظائر الوطنية واحلظائر  2الوالئية  للغابات

و توسع اللروة احليوانية .تنشط وتنس    أعمال مجعيات محاية الطبيعة، كما تتوىل إجناز برامج استصالح األراضي 
 .3الغابية يف إطار مكافحة االجنراف والتصحر

أما يف جمال محاية البيئة العمرانية فقد منح القانون صالحيات للوايل يف جمال التهيئة والتعمري، تشمل محاية بيئة      
ايل على خمططات املنشآت السكنية ، الصناعية و معاملها اللقافية محاية  للوسط املعيشي من التدهور.يصادق الو 

املنجزة  واملنشآت بالبنايات اخلاصة البناء التهيئة والتعمري ويكلف مبنح الرخص والشهادات العمرانية فملال رخصة
 البناء للوايل سحب رخصة . جيوز4الوايل طرف من إال تسليمها ميكن ال العمومية والوالية وهياكلها الدولة حلساب

 مبراقبة املعدل و املتمم. كما يقوم 90/29والتعمري التهيئة لقانون ا خرقا واضح وقت عندما يالحظ أي يف
املفعول من خالل زياراته امليدانية   السارية للتنظيمات مطابقتها مدى من وإجراء التحقيقات للتأكد البنايات

 . للبنايات  اجلاري  تشييدها 

غلة على إقليم واليته حيث مينح  الرتخيص يفرض الوايل رقابته الالحقة على املنشآت املصنفة املست       
باستغالل      املنشآت املصنفة من الفئة اللانية ،وبصفته مملال للدولة  ميكنه أن يفرض عليها إختاذ تدابري معينة 
لالسعافات يف  حال وقوع  أي حادث على مستوى املنشآت تتماشى واملخطط  الوالئي  لإلسعافات كما حيمي 

، فضال عن  تسليم رخص  إجناز  املنشآت 5ديدات  هذه املنشآت على بيئتهم وصحتهم املواطنني ضد هت
 .   6املتخصصة  يف معاجلة  النفايات املنزلية و ما شاهبها

                                                 
    .06/02من  املرسوم   التنفيدي  9املادة  1
مؤرخة يف  64املتضمن إنشاء حمافظة والئية للغابات وحيدد تنظيمها وعملها،ج رالعدد  25/10/1995مؤرخ يف 333-95املرسوم التنفيذي  2
29/10/1995. 

الحيات  البلدية  والوالية  وإختاصاهتما  يف  قطاع  الغابات واستصالح  األراضي ، حيدد ص 26/12/1981مؤرخ يف   81/387أنظر،املرسوم  3
 .29/12/1981،مؤرخة  يف 52ج  ر العدد 

 املعدل  واملتمم.  90/29من قانون   التهيئة والتعمري  46و  45، 44أنظر ،املواد  4
 . 12/07من قانون الوالية   112املادة  5
 .01/19من القانون  42املادة  6



من  28يرتأس  الوايل  جلنة مراقبة املؤسسات املصنفة  اليت  تنشأ على مستوى كل والية طبقا لنص املادة       
سنوات قابلة للتجديد و يتم  استخالفهم   3، يعني أعضاؤها بقرار منه ملدة 06/198املرسوم التنفيذي 

باألشكال نفسها. تكلف هذه اللجنة بالسهر على احرتام التنظيم الذي يسري املؤسسات املصنفة،فحص طلبات 
مشروع قرار منح الرتخيص والتصريح باستغالل املنشأة أثناء السري العادي للمؤسسة املصنفة باإلضافة إىل إعدادها 

رخصة االستغالل ومنحها ملقرر املوافقة املسبقة وانتقاهلا للمواقع للتأكد من مدى تطاب  األعمال املنجزة مع 
    .1الوثائ  املدرجة يف امللف

ختول هذه  املهام للجنة مراقبة املنشآت املصنفة فرض  رقابة  مسبقة  على املنشآت املصنفة .كما نص املشرع     
على دورها الرقايب  من دون املساس بالرقابات األخرى املنصوص عليها يف التشريع املعمول به. تكلف  صراحة

املصنفة للتنظيم املطب  عليها،تعد يف هذا الصدد برنامج مراقبة املؤسسات املصنفة  اللجنة مبراقبة مطابقة املؤسسات
ئها أوعدة أعضاء مبهام املراقبة اخلاصة إذا اقتضت ميكنها تكليف أي عضو من أعضا.2الواقعة يف الوالية املعنية

الظروف ذلك .كما تراقب تنفيذ خمطط إزالة التلوث وتتأكد من أن املوقع أعيد إىل أصله عندما تتوقف املؤسسة 
 املصنفة عن النشاط هنائيا .

الستغالل يتعني حال تضرر املنشأة املصنفة جراء حري  أوانفجار أونتيجة لكل حادث آخر ناجم عن ا يف    
على  املستغل إرسال تقرير لرئيس اللجنة يتكون من  ظروف وأسباب الواقعة أواحلادثة و آثارها على األشخاص 
واملمتلكات والبيئة ،التدابري املتخذة  أو املزمع  اختاذها لتفادي أي واقعة أو حادث  مماثل  والتخفيف من آثار 

 .  3 ذلك

عامل اللقافية والتارخيية للمدينة ومبا أن الرتاث من مشتمالت البيئة املشيدة وعنصر من أما يف إطار محاية امل      
عناصر البيئة احلضرية ،توجب محايته من  قبل اجلماعات احمللية.يف هذا النطاق تتمتع الوالية بصالحيات محاية 

تتوىل إقرتاح و تصنيف اآلثار  ،كما 81/3824الرتاث املعماري طبقا ملا تنص عليه املادة األوىل من املرسوم 
 . 5التارخيية واألماكن اللقافية وتسجيلها 

ميكنها أن تقرتح تصنيف املمتلكات العقارية اللقافية يف شكل قطاعات حمفوظة كما يقر اجمللس الشعيب        
ه من الوزير املكلف الوالئي بإعداد  خمطط محاية  املواقع األثرية و إصالحها بناء على طلب من الوايل بعد إخطار 

                                                 
 .06/198من املرسوم  التنفيذي   30املادة  1
 .06/198من املرسوم  التنفيذي   35املادة  2
 . 06/198من  املرسوم  التنفيذي   37املادة  3
مؤرخة  يف   52حيدد صالحيات الوالية والبلدية واختصاصاهتما يف قطاع اللقافة،ج ر العدد   26/12/1981مؤرخ يف  81/382املرسوم  4
29/12/1981. 

 .81/382من املرسوم   5املادة  5



باللقافة. تتم  املصادقة  عليه مبوجب مداولة من  اجمللس الشعيب  الوالئي مث  يقوم  الوايل بتبليغه إىل خمتلف 
تنشأ يف  كل  والية  جلنة  للممتلكات  اللقافية  تكلف بدراسة  الطلبات  اليت .6 اإلدارات و املصاحل  العمومية
 .  7تداول فيها تقدم  هلا و تبدي  رأيها  وت

 .البيئة في  مجال حماية الوالئي الشعبي ثاويا:  الصالحيات  المخولة للمجلس 

جمموعة من الصالحيات املخولة للوالية  بالتأكيد على  12/071حدد املشرع من خالل قانون الوالية       
البيئة جبميع عناصرها.إذ يعمل على   الدور  اجلوهري  للمجلس الشعيب  الوالئي  يف  جمال التنمية احمللية ومحاية

إنشاء  جلان دائمة  للمسائل التابعة  جملال التنمية احمللية ومحاية البيئة جبميع عناصرها  السيما يف  جمال الصحة 
 .2العمومية، النظافة ومحاية البيئة،  هتيئة اإلقليم ،النقل،الري ، الفالحة ،الغابات، الصيد  البحري  والسياحة

ارس اجمللس الشعيب الوالئي اختصاصات يف إطار الصالحيات املخولة للوالية  مبوجب القوانني والتنظيمات مي     
. 3و يتداول يف جمال محاية البيئة،الصحة العمومية،السكن والتعمري وهتيئة االقليم ،الوالية، الفالحة، الري والغابات

تطهري وتنقية اجملاري يف حدود إقليمه ويضع حيز التنفيذ كل يتخذ كل االجراءات الرامية إىل إجناز أشغال هتيئة و 
عمل يف جمال محاية و توسيع  وترقية األراضي الفالحية والتهيئة. يعمل على تشجيع  أعمال الوقاية من الكوارث 

مالك  و اآلفات الطبيعية ويبادر أيضا باالتصال مع املصاحل املعنية بكل األعمال املوجهة إىل تنمية ومحاية األ
  4الغابية  يف جمال التشجري  و محاية الرتبة و إصالحها.

 اجلمايل الطابع ومحاية وحتديد وظائفها الوالية مناط  خمطط لتهيئة وضع الوالئي الشعيب اجمللس صالحيات من    
 أن البعض رىي اإلطار، الوالية .يف  هذا  على  تراب  املتواجدة املنشآت ومجيع للتجمعات العمرانية  واملعماري
 ومجالياهتا  التجمعات العمرانية نوعية عن البحث على دليل "املعماري اجلمايل الطابع" لعبارة املشرع استعمال

 . 5فقط الكمي اجلانب عن من البحث أكلر احمليط مع وانسجامها

                                                 
 .03/323من  املرسوم  التنفيذي  6و  5املادتان  6
 . 98/04من قانون   80املادة  7
ل ن امللغى مليعترب قانون الوالية اجلديد قفزة نوعية بتأكيده صراحة على اختصاصات يف جمال محاية البيئة و تبنيه ملفاهيم مل تكن موجودة يف القانو  1

لة األكادميية  اخلطر التكنولوجي والتعاون الدويل وحتسني اإلطار املعيشي.أنظر،أسياخ)مسري(: "محاية البيئة  يف إطار  قانون   الوالية  اجلديد"، اجمل
 .143-127 ، ص ص2014،  1، العدد  9للبحث  القانوين،  كلية  احلقوق  والعلوم  السياسية ،جامعة عبد الرمحن  مرية  جباية ، اجمللد

 .12/07من  قانون   33أنظر،املادة  2
 .12/07من قانون   77املادة  3
 .12/07  85واملادة  84املادة   4
 .19،ص2014موسى )نورة( : "الضبط  البيئي يف التشريع  اجلزائري"،رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة باجي خمتار عنابة، 5



ة  خبصوص يبدو من خالل ما سب  أن الوالية  على مستوى النصوص القانونية تتمتع بصالحيات واسع      
محاية عناصر  البيئة من خالل  الدور املنوط بكل من الوايل و اجمللس الشعيب الوالئي إال أن الواقع  يلبت تفوق 

 منط  التنمية احمللية  للوالية  و إن كان  على حساب البيئة. 

 الفرع الثاوي: صالحيات  البلدية في مجال حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

جتسد البلدية صورة حقيقية للنظام الالمركزي يف الدولة تبعا للدور الذي تقوم به يف التخفيف من أعباء        
املركزية  اإلدارية وجتسيد قيم الدميقراطية على املستوى القاعدي بإشراك املواطنني يف إدارة الشؤون العامة وإختاذ  

التنمية  بإقليمهم واملبادرة باحملافظة على احمليط والبيئة اليت يعيشون القرارات اليت  هتدف إىل املسامهة يف دفع  وترية 
 . 1فيها 

تشكل البلدية  اجلماعة اإلقليمية  القاعدية للدولة ، تتمتع بالشخصية املعنوية و الذمة املالية املستقلة، مما      
للبلدية   تلك املتعلقة بالبيئة. حدد املشرع  خيول هلا مجيع  الصالحيات  إلختاذ  القرارات يف الشؤون  احمللية السيما

 مبوجب القانون البلدي 

، ذلك من  خالل 2صالحيات لإلرتقاء  مبفاهيم  التهيئة والتنمية من خالل جمموعة من التدابري 11/10اجلديد 
) نفس اجملال  وصالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف )أوال(الدور الذي تؤديه البلدية يف  جمال محاية البيئة 

 ثاويا(.

 أوال:صالحيات البلدية  في  مجال حماية البيئة .

،نظرا للوضع الصعب 1967نسجل غياب ألي إهتمام باجملال البيئي يف أول قانون للبلدية أال وهو قانون      
ملعظم البلديات آنذاك ،يف هذا الصدد يرى األستاذ بن ناصر يوسف أنه كان من املستحيل وقت صدور 

دراسة موضوع التنمية احمللية من زاوييت  التنمية ومحاية  البيئة ذلك بسبب مهمة أساسية هي  اخلروج  1967انونق
 .3من التخلف

 139فقد مت النص صراحة على مفهوم البيئة من خالل  نص  املادة 1981أما يف قانون البلدية لسنة      
،املضار والتلوث والنظافة واجلمال،وختويل البلدية صالحيات مبوجب إدخال مفاهيم مرتبطة بنوعية  احلياة  1مكرر

. 1990واضحة يف هذا اجملال، ليتم تكريس معامل سياسة حقيقية حلماية البيئة من خالل القانون البلدي لسنة 

                                                 
د(:"دور اجلماعات احمللية يف جمال محاية البيئة "،مذكرة ماجستري،كلية احلقوق والعلوم  السياسية ،جامعة قاصدي مرباح رمضان )عبد اجملي 1

 .124، ص2010/2011ورقلة،
 .92،ص 2014لكحل )أمحد(: "دور  اجلماعات  احمللية  يف محاية  البيئة"، دار هومه ، اجلزائر ، 2
،  3التنمية  احمللية .محاية البيئة"، اجمللة  اجلزائرية  للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية ،جامعة  اجلزائر  ،العددبن ناصر)يوسف(:"معطية جديدة يف  3

 .704-690،ص ص  1995



 يف كما ورد املستدامة، مبفهوم التنمية البيئة محاية يف البلدية فقد ربط نشاط11/10أما القانون البلدي اجلديد 
 أجل من اجملاالت كل لتشمل متتد البيئة أن وريو دي جانريو التأكيد على استوكهومل مؤمتر وإعالنات توصيات

 والوسط اإلنسان صحة على السلبية من اآلثار حتد البشري إىل اخليارات الرشيدة  اليت النشاط وتوجيه ترقية
إذ تعترب البلدية املستدامة . التنمية  البيئةو ال محاية. كما خوهلا ممارسة اختصاصات عديدة يف جم4وموارده الطبيعي

وفقا هلذا  القانون اإلطار املؤسسايت للتسيري اجلواري و مبلابة الشريك للدولة يف القيام مبهمة محاية  البيئة والتنمية 
 إدارةو يف تساهم البلدية مع الدولة بصفة خاصة" ما يلي:11/10من قانون  3املادة املستدامة ،حيث ورد يف 

  للمواطنني  وحتسينه".  املعيشي اإلطار على واللقافية،األمن ،احلفاظ االجتماعية االقتصاديةو اإلقليم والتنمية هتيئة

للبلدية يف إطار املشروعية وتطبيقا للنصوص القانونية دورا أساسيا يف محاية البيئة ، يتجسد يف حفظ الصحة       
ياه الصاحلة للشرب،صرف  املياه املستعملة ومعاجلتها ومجع النفايات الصلبة  ونقلها والنظافة العمومية ،توزيع امل

ومعاجلتها و مكافحة  نواقل األمراض  املتنقلة ،هتيئة  املساحات  اخلضراء ،وضع  العتاد احلضري ، املسامهة  يف 
 .1املعيشي  للمواطنصيانة  فضاءات الرتفيه  والشواطئ  يف  حدود  امكانياهتا  حتسينا  لإلطار  

واملتعددة السنوات املوافقة ملدة عهدته ويصادق عليها و يسهر  يعد اجمللس الشعيب  البلدي براجمه السنوية      
 لإلقليم والتنمية املستدامة للتهيئة الوطين إطار املخطط يف قانونا له املخولة الصالحيات مع متاشيا على  تنفيذها

 و املستدامة التنمية  اإلقليم هتيئة عمليات إعداد اجراءات يف القطاعية .يشارك املخططات التوجيهية  وكذا
. كما يسهر على محاية األراضي الفالحية واملساحات اخلضراء عند 2هبا املعمول التنظيم  طبقا للتشريع تنفيذها

وتضمن ح   املواطن يف  ، ألن الفضاءات اخلضراء ختفف من حدة التلوث اجلوي3إقامة مشاريع على إقليم البلدية
 . 4اهلواء النقي والنظيف. تساهم  البلدية يف محاية الرتبة واملوارد املائية وتسهر على االستغالل  األفضل  هلما 

 املتعلقة تلك سيما جملال اختصاصه،ال التابعة للمسائل دائمة جلانا البلدي الشعيب اجمللس يشكل مهامه ألداء    
البحري  الصيد  الفالح  التقليدية،الري الصناعات والسياحةو التعمري  اإلقليم البيئة،هتيئة يةومحا والنظافة  بالصحة

 من  القانون  البلدي  احلايل.  31وفقا  للمادة 

 على جتهيز أو منح املشرع صالحية للمجلس الشعيب البلدي إلبداء الرأي املسب  على أي مشروع استلمار      
حيتمل اإلضرار بالبيئة و الصحة العمومية  للتنمية القطاعية الربامج يف إطار يندرج روعمش أي أو البلدية إقليم

                                                 
4 Sofiane (Omar) : "Les fondements juridiques de la participation de la commune à la protection 
de l’environnement", Revue Idara, n° 1, 1997, p 117. 

 املتعل  بالبلدية.  11/10من  القانون 124و 123املادتان    1
 .11/10من قانون   107/108املادتان   2
 .  11/10من  قانون   110املادة  3
 . 11/10من  نفس قانون 112املادة  4



. إال أن فعالية هذا الرأي تبقى مرتبطة مبدى قوته القانونية فهل هو رأي 5باستلناء املشاريع ذات املنفعة العمومية
املشاريع  الضارة  بالبيئة يوقف  فعليا   بسيط أم رأي مواف  وهل عدم  موافقة رئيس  اجمللس الشعيب  البلدي  على

 تنفيذها .

 التنظيم  التشريع يف عليها أدوات التعمري املنصوص بكليف  إطار محاية البيئة العمرانية  تتزود  البلدية       
،تتوىل التأكد من احرتام ختصيصات 6البلدي الشعيب اجمللس مداولة املصادقةعليها مبوجب بعد املعمول هبما

راضي وقواعد استعماهلا وتسهر على املراقبة الدائمة  ملطابقة عمليات البناء ذات العالقة بربامج التجهيز األ
 . 7والسكن .كما تسهر على  احرتام األحكام  يف  جمال مكافحة  السكنات  اهلشة  والغري قانونية 

 

هبما  املتعلقني بالسكن والتعمري واحملافظة  أما يف إطار محاية الرتاث املعماري طبقا  للتشريع والتنظيم  املعمول 
على الرتاث اللقايف ومحايته،تسهر البلدية مبسامهة  املصاحل التقنية املؤهلة على محاية األمالك العقارية اللقافية 
واحلماية واحلفاظ  على االنسجام اهلندسي للتجمعات السكنية. كما تشجع و تنظم بصفة خاصة كل مجعية 

 .  1 محاية وصيانة وترميم املباين أو األحياءسكان هتدف إىل

 ثاويا: صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة.

البلدي ملهامه وبصفته مملال للدولة يكلف على اخلصوص بالسهر على  الشعيب اجمللس يف إطار تأدية رئيس       
 جمال محاية البيئة والتنمية املستدامة . احرتام وتطبي  التشريع و التنظيم املعمول به  يف 

الضبطيةو  سلطاته يف تقليديا البلدي صالحيات ميدانية وسلطات، تدخل الشعيب اجمللس ميارس رئيس        
تتعل  بتحقي  النظام العام ،النظافة العمومية والسكينة العمومية عن طري  حماربة الضوضاء و الضجيج ملال وفقا  

منه ، حيث   هتدف  75إىل املادة  72من املادة   03/10ملشرع يف الفصل اللاين من قانون ملا أشار إليه ا
مقتضيات احلماية من األضرار السمعية الوقاية أو القضاء أو احلد  من انتشار األصوات أو الذبذبات  اليت  قد 

بالبيئة.كما  يسهر على تشكل أخطارا تضر بصحة األشخاص وتسبب هلم اضطرابا مفرطا ومن شأهنا  أن متس  
احرتام  املقاييس والتعليمات يف جمال العقار والسكن والتعمري ومحاية الرتاث اللقايف املعماري  وعلى نظافة  

 من  القانون  البلدي  احلايل. 94العمارات ونظافة  احمليط  ومحاية البيئة وفقا  للمادة 

                                                 
 من  نفس القانون. 114/  109املادتان  5
 .من نفس القانون 113املادة  6
 من نفس القانون.115املادة  7
 من  نفس القانون. 2/فقرة119و املادة 116املادة  1



،فقد أسندت اختصاصات معينة  للبلدية 03/10تنمية املستدامة أما يف إطار  قانون محاية البيئة يف إطار ال     
من هذا  القانون ختضع  املنشآت املصنفة  لرتخيص من  طرف رئيس اجمللس الشعيب   19فوفقا  لنص  املادة 

البلدي ذلك حسب أمهيتها وحسب األخطار اليت تنجر عن استغالهلا كما  ختضع  لتصريح  املنشآت اليت ال 
حيث يتطلب استغالل  .06/1982متها دراسة تأثري وال موجز تأثري وهذا ما أكده املرسوم التنفيذي تتطلب  إقا

املؤسسة املصنفة من الفئة اللاللة رخصة رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا يف حني يتطلب استغالل 
 38ووفقا ملا ورد يف املادة  01/19.أما يف إطار قانون 3مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة للتصريح لديه فقط

منه ،تبادر  البلدية يف إطار خمططها للتنمية والتهيئة طبقا ملخطط التسيري املصادق عليه بالقيام بكل  39واملادة 
وإيداعها يف 4عمل وإختاذ كل إجراء من أجل إقامة وهتيئة وتسيري مواقع التفريغ املخصصة  الحرتام النفايات اهلامدة

 هيئة هلذا  الغرض.املواقع امل

يتمتع رئيس اجمللس الشعيب البلدي بصالحيات فيما يتعل  بتفعيل أدوات الرقابة البعدية والقبلية على          
البناء  على السيطرة ،إذ يسهر على احرتام  املقاييس والتعليمات الواردة يف هذا اجملال هبدف 1أعمال   العمران

ي تشييدها يف أي وقت وإجراء التحقيقات اليت  يعتربها مفيدة وله ح  طلب .فبامكانه زيارة  البنايات اجلار 
 .  2إبالغه يف  كل وقت باملستندات   التقنية املتعلقة  بالبناء

 مكان البنايات االعتبار بعني يتخذ أن البناء رخصة طلب يف النظر البلدي عند اجمللس رئيس على جيب       
 .الفالحية األراضي محاية ومدى تأثريها على احمليط مع وانسجامها ومظهرها وحجمها وموقعها مواصلتها وسبل
ميس    أن شأنه من أوهدم بناء بأي البيئة .كما ال يرخص حبماية متعلقة ألسباب البناء رخصة تسليم رفض ميكنه

 .3اجملال هذا يف ختصةامل املصاحل موافقة و استشارة إال بعد خطرا يشكل أو اللقايف  والتارخيي بالرتاث  الطبيعي 

 البيئة من حبماية اختصاصاته املرتبطة وتوجيه دعم يف مباشرة صالحيات البلدي الشعيب اجمللس رئيس يتوىل       
 مالية تطور ومتابعة باإلنفاق واإلذن البلدية تسيري إيرادات ويف وتنفيذها، البلدية ميزانية إعداد يف سلطته خالل
 وإبرام البلدية،

                                                 
الصادرة    37يضبط التنظيم املطب  على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة،ج ر العدد  31/05/2006املؤرخ يف  198-06املرسوم التنفيذي  2

 .2006يونيو  4بتاريخ 
 .198-06 من  املرسوم  التنفيذي 3املادة  3
هي كل  النفايات الناجتة السيما عن استغالل احملاجر و املناجم وعن أشغال اهلدم و  01/19من قانون 7/ف3النفايات اهلامدة  مبفهوم املادة   4

واد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب البناء أو  الرتميم اليت ال يطرأ عليها أي تغيري فيزيائي أوكيماوي أو بيولوجي عند إلقائها يف املفارغ و اليت مل تلوث  مب
 أضرارا،حيتمل أن تضر بالصحة  العمومية أوبالبيئة.

، من إىل 2014مهزول)عيسى(:"صالحيات رئيس اجمللس  الشعيب البلدي ،يف جمال العمران "،جسور للنشر و التوزيع،الطبعة األوىل،احملمدية ،اجلزائر، 1
 . 161إىل  ص  147ص

 املعدل واملتمم .  90/29من  قانون 73املادة  2
 من  نفس القانون. 69املادة  3



 والتنظيمات القوانني وتنفيذ نشر يتوىل ،كما تنفيذها حسن ومراقبة البلدية بأشغال واملزايدات اخلاصة صاتاملناق 
 القوانني والتنظيمات مبوجب به املنوطة والتدخل والوقاية اإلحتياط إجراءات تنفيذ على ويسهر البلدية، عرب تراب
 . 4وغريها  البيئة على احملافظة جمال يف هبا املعمول

كما يؤهل للقيام بالبحث ومبعاينة خمالفات وأحكام قانون محاية البيئة وهي املهمة اليت يتوالها إىل جانب        
ضباط وأعوان الشرطة القضائية وسلطات املراقبة وميكنه اإلعتماد على سلك الشرطة البلدية وتسخري قوات الدرك  

 الوطين  املختص إقليميا .

دو أن املشرع منح البلدية صالحيات تبدو واسعة يف جمال محاية البيئة إال أن بيئة من خالل ما سب  يب        
معظم   البلديات أقل ما نقول عليها أهنا سئية يف الغالب، ذلك  راجع إىل إفتقار معظم البلديات للموارد  املادية 

تابعة ماليا للوزارة الوصية. وعلى  و البشرية  للتكفل باملشاكل البيئية على مستوى إقليمها فكل البلديات تقريبا
مجع  النفايات  ومازال منحصرا يف الرغم من الصالحيات  املمنوحة هلا يف جمال محاية  البيئة  إال أن دورها كان

 .5الصاحلة للشرب   املياه وتوفري

 الفرع الثالث: محدودية فعالية الدور البيئي للجماعات اإلقليمية.

 البيئة محاية أمام موضوع الفعالية حتقي  تراجعا كبريا يفجماعات احمللية حمدودية و عرف التدخل البيئي لل    
 عدة إىليف مواجهة  خمتلف املشاكل  البيئية  املتفاقمة   هذه  احملدودية  والرتاجع  سبب ويعود املستدمية والتنمية

 : أسباب  نذكر منها 

قانوين  صدور بعد إال البيئة، يف جمال محاية الالمركزية امنظ بإعتماد تأخر اإلعرتاف الرمسي الصريح والواضح -
 مما أدى  إىل استفحال مظاهر  التلوث وتدمري  البيئة بشقيها  الطبيعي واملشيد . ،1990 لسنة والبلدية الوالية

ة  عن منحه صالحيات واضح 03/10تراجع موقف املشرع يف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  -  
للجماعات احمللية ودورا جوهريا يف جمال محاية البيئة حيث منحها دور الشريك واكتفى باعتبارها أولوية من 

 83/03،خبالف الوضع يف القانون الساب  1أولويات السياسة الوطنية وربطها مبفهوم التنمية  املستدامة للمجتمع
احمللية متلل املؤسسات الرئيسية لتطبي  تدابري  حيث نص وبوضوح من خالل مادته السابعة على أن اجملموعات

 محاية البيئة.

                                                 
 .341وناس )حيي(، رسالة دكتوراه ،مرجع  ساب ،ص 4
محاية البيئة  يف ظل  زيد  املال )صافية( :" دور البلدية يف محاية البيئة و ترقية  التنمية املستدمية " ،ملتقى  وطين  حول :"دور  اجلماعات احمللية  يف  5

 . 4،ص2012ديسمرب، 4و 3قاملة يومي   1945 ماي 8البيئية  جبامعة  القانونية الدراسات  ية  والبلدية  اجلديدين "،خمربقانوين  الوال
 1،2012/2013ظاهر الطيب )توفي (: "تدخل اجلماعة اإلقليمية البلدية يف جمايل التعمري والبيئة "، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 1

 .64،ص



أن قضية البيئة ومحايتها  03/10يف هذا الصدد يرى األستاذ بناصر يوسف أنه يبدو  واضحا من خالل قانون    
هي قضية الدولة وأن اجلماعات احمللية يتم إشراكها عن طري  االستشارة ومينح هلا إختصاص تســـــيري 

،فالدولة تبقى حمتفظة بسلطة القرار وحضورها جد قوي يف جمال محاية البيئة مع تفويضها للبلديات مهمة 2يئةالب
. مييل 4.كما هو الوضع يف  فرنسا حيث بقيت محاية البيئة بصفة صرحية من الشؤون احلصرية للدولة  3التنفيذ

اك اجلماعات احمللية معها يف  عملية التسيري ذلك ما قانون البيئة احلايل إىل جعل البيئة من مهام  الدولة مع  إشر 
 ملختلف حراسة منه على أن الدولة تضمن 10يتضح من خالل نصوصه حيث نص هذا القانون يف املادة 

البيئة وتضبط القيم القصوى ومستوى اإلنذار السيما فيما يتعل  باهلواء واملاء واألرض وباطن األرض  مكونات
تضيف املادة  هذه األوساط املستقبلة والتدابري اليت جيب إختاذها يف حالة وضعية خاصة.وكذا إجراءات حراسة 

 واإلبقاء مواضيعها  احليوانية والنباتية السالالت على الطبيعةواحملافظة محاية على تسهر الدولة منه أيضا أن 11
 هتددها اليت التدهور أسباب كل من عيةاملوارد الطبي على واحملافظة البيئية واألنظمة البيولوجية التوازنات على

وضمان احلماية وهو تراجع غري مربر خاصة وأن اجلماعات اإلقليمية  التدابري لتنظيم كل بإختاذ ،ذلك بالزوال
 هيئات مكرسة  دستوريا.

 ومنح كزيةاملر  لإلدارة إختصاص محاية البيئة املشرع حنو منح إال أنه ميكن  تفسري ذلك  على أنه توجه إلرادة      
ثانوي رغم أن البيئة قضية حملية بالدرجة  األوىل بل أن البلدية مقصية أصال من تسيري بعض اجملاالت  دور البلدية

البيئية ملل تسيري جمال التلوث باملواد  املشعة واملواد  الكيماوية وإن كانت تتم على إقليمها إذ منح  اإلختصاص 
 .1 حملافظة الطاقة الذريةبتسليم  الرتخيص يف  هذا  اجملال  

إن معظم الصالحيات اليت  ميارسها رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف جمال البيئة ال متس  كل العناصر البيئية  -
وتتم حتت إشراف ووصاية الوايل أي أن البلدية ال تتمتع هبامش واسع من االستقاللية وال تتخذ قراراهتا احمللية وفقا 

                                                 
ملتقى وطين حول:"دور  اجلماعات  احمللية  يف محاية البيئة  يف  ظل  : "دور  اجلماعات يف محاية  البيئة والتنمية  املستدامة"،  )يوسف(بن ناصر    2

 .11صديسمرب،،4و3يومي  قاملة 1945 ماي 8البيئية  جبامعة  القانونية الدراسات  قانوين  الوالية  والبلدية  اجلديدين "،خمرب
3 Cf ,Moussa( Zahia) :  "Le  rôle   de  la  commune  en  matière   de  protection   de  
l’environnement " ,"l’environnement  en  Algérie :Impacts sur  l’écosystème   et   stratégie  de  
protection", ouvrage  collectif  sous  la direction  de Kerdoun  Azzouz , Larouk Mohamed El 

Hadi et Sahli Mohamed,LERMM ,  Constantine  édition ,2001,pp195-200. Voir aussi,Kanoun 
(Nacira) : "Le rôle de la commune dans la protection de l’environnement", Revue critique des 
sciences juridiques politiques, n° 2,2010,Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, pp 10-

11. 
4 Comme  le  constate   le  professeur Michel Prieur,  l’environnement   reste   aprés  comme   
avant  la réforme  de décentralisation , une affaire d’Etat," Droit  de  l’environnement" , 4 ème  

édition,  Dalloz , 1991, p220. 
 .13/04/2005مؤرخة  يف   27املتعل  بتسيري النفايات املشعة،ج  ر العدد 11/04/2005املؤرخ يف  05/119أنظر، املرسوم الرئاسي  1



ية اليت تصادفها ،بل تتصرف وفقا ملا متليه الوصاية وإن تعل  األمر مبخاطر بيئية هتدد إقليمها، لطبيعة املشاكل البيئ
إضافة إىل نقص اخلربة والكفاءة املطلوبني لدى معظم رؤوساء البلديات يف جمال احلفاظ على البيئة ومحايتها فهي 

جتد نفسها عاجزة عن حتقي  محاية فعلية للبيئة بسبب يف نظرهم مسألة ثانوية أمام التنمية  احمللية.فالبلدية عادة ما 
 .2امليزانية الضئيلة املمنوحة هلا ونقص الكفاءات البشرية اليت هلا القدرة على جتسيد املخططات البيئية 

عدم تناس  القواعد البيئية احمللية وتشتتها ،فالبيئة جمال لتدخل العديد من اهليئات على املستوى احمللي ،مما -
عدم  زيادة علىف احلصول على النتائج املرضية يف ظل غياب التنسي  بني مجيع األطراف الفاعلة حمليا،يضع
املتمللة يف إمتداد األوساط الطبيعية 3البيئية  الظاهرة احلايل مع خصوصية احمللي اإلداري التسيري أسلوب متاشي

والواليات وكذا إمتداد ظاهرة التلوث إىل ما وراء  املشمولةباحلمايةإىل ماوراءحدود  اإلختصاص اإلقليمي للبلديات
 .4احلدود اإلدارية التقليدية للجماعات احمللية 

من  خالل استقراء النصوص التشريعية والتنظيمية املنظمة إلختصاص اجلماعات اإلقليمية يف جمال محاية البيئة   -
ختصصها النوعي يف هذا  اجملال ،حيث أهنا   سواء  تعل  األمر بقانون الوالية أوبقانون البلدية نسجل غياب

تتعامل مع  املشاكل البيئية وف  طريقة واحدة،فال تأخذ بعني االعتبار تنوع خصوصيات األوساط  الطبيعية لكل 
مجاعة إقليمية على الرغم من أن اإلقليم اجلزائري يعرف تنوعا شديدا يف اخلصوصيات اجلغرافية والطبيعية حيث أن 

بيئية للبلدية الساحلية تعاجل  بنفس الطريقة واألسلوب الذي  تعاجل  به مشاكل  بلدية صحراوية أوبلدية املشاكل ال
 سهبية  . 

فنقص  املوارد  وتفاوهتا من مجاعة إقليمية إىل أخرى، قلة املوارد املادية والبشرية لكلري من اجلماعات احمللية،  -
 من هلا مينح الذي لفقرية  منها ، جيعلها  تكتفي بالتخصيص املايلاملالية  بالنسبة  لبعض  البلديات  خاصة ا

اليت  البيئة محاية حساب على املعتادة إختصاصاهتا التقليدية جمال يف اإلنفاق إىل تغليب يدفعها مما الدولة، ميزانية 
 ملواطين هذه ليوميةا املتطلبات لصاحل البيئي باجلانب التضحية يتم  إضايف،بالتايل مايل عبء تظهر هلا بأهنا

جمال  يف اإلطارات املتخصصة على تتوفر .أما  من الناحية  البشرية  فمعظم  اجلماعات  احمللية ال 5البلديات
.إذن هناك العديد من العراقيل املواجهة للبلدية كقيود  حتول دون حتق  األهداف البيئية و العمرانية  البيئة محاية

                                                 
،سكيكدة، 1955أوت20وكور)فارس(:"محايةاحل  يف بيئة نظيفةبني التشريع والتطبي "،مذكرة ماجستري،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة  2

 .82،ص2013/2014
 .315وص   312ص النشر، سنة بدون دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر ، البيئة"، حلماية احمللي املنتخب دليل " وناس)حيي(: 3
  ،ص 2002وناس) حيي(:"ضرورة إعادة  النظر يف توزيع اإلختصاص احمللي حلماية  البيئة "،جملة احلقيقة ،جامعة أدرار، العدد األول ، أكتوبر ، 4
 .364-350ص
 ،2001 الرتبوية، اجلزائر ،   لألشغال الوطين املطبوعات ديوان اجلزائر"، يف الغابات حلماية واملؤسساتية القانونية الوسائل الدين (: " هنوين  )نصر 5
 . 189 ص



قانوين واإلداري ومنها مايتعل  بالنص القانوين وحتديد األولويات وترتيبهاو الرقابة ،منها  ما  يتعل  بالتنظيم ال
 .1املمارسة على البلدية وعراقيل أخرى واقعية مرتبطة باإلدارة ،باملواطن واجملتمع

د من  تطب  اجلماعات احمللية قانون محاية البيئة لكن بالعودة إىل نصوص تنظيمية الحقة، نظرا لورود العدي     
 .2اإلحاالت داخل  هذا  القانون وهو  ما عرب  عنه  البعض بإشكالية  اإلحالة 

إن فعالية محاية البيئة على املستوى احمللي تتطلب إرادة سياسية فعلية ملنح صالحيات واسعة  للجماعات      
ال  دور  اجملتمع  املدين من احمللية وإعتماد نظام ال مركزي حقيقي يف محاية البيئة و مكافحة التلوث  دون إغف

 خالل دور اجلمعيات  البيئية من أجل  تنمية مستدامة  لألقاليم  احمللية ،هذا ما  سأتناوله  يف  املطلب  املوايل.

 المطلب الثالث: دور الجمعيات في حماية البيئة في إطار  التنمية  العمراوية  المستدامة .

، بالنظر  إىل 3ال معظم اجملتمعات وهذا يتطلب مسارا تشاركيا للجمهورإن اإلهتمام بالبيئة أصبح  إنشغا    
النقائص  اليت تتميز هبا الوسائل التقليدية يف التوفي   بني عملية التهيئة العمرانية وحتقي  أهداف محاية البيئة يف 

من  خالل دور اجلمعيات  .يتجسد 4إطار  التنمية املستدامة ،مت التفكري يف إشراك عنصر جديد هو اجملتمع املدين
 يف احلفاظ على البعد  البيئي مبختلف أبعاده باعتبارها أبرز مكونات اجملتمع املدين. 

إن اجلمعيات عامل رئيسي يف إجناح االسرتاتيجية الوطنية حلماية البيئة وعنصر يتوجب إدخاله يف سريورة        
واحمللية مبفردها  املركزية اإلدارية املشاكل البيئية من قبل السلطاتالتهيئة  العمرانية املستدامة نظرا لصعوبة التكفل ب

 )الفرع األول(بسبب تشعب الظاهرة البيئية وتنوع جوانبها.لذا سأتطرق إىل النظام  القانوين للجمعيات البيئية 
 )الفرع الثاوي(.ومسامهة  احلركة اجلمعوية يف محاية البيئة من خماطر العمران 

 النظام القاوووي للجمعيات البيئية .الفرع األول: 

مت اإلعرتاف حب  وضمان حرية إنشاء اجلمعيات من طرف املؤسس الدستوري من خالل الدساتري املتعاقبة     
واملادة  1996من دستور  41واملادة 1989من دستور 39واملادة  1976من دستور  56ذلك مبوجب املادة 

                                                 
،كلية احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة باجي خمتار أنظر،بوكحيل )ليلى(: "سلطات البلدية يف جمال محاية البيئة و العمران يف اجلزائر"،رسالة دكتوراه  1

 .296إىل ص 259، ص 2015/2016عنابة، 
2  Reddaf( Ahmed):"Politique et  droit   de  l’environnement  en Algérie" , thèse  de  Doctorat, 

université du  Maine ,France, 1996 ,pp236-237. 
3  Lerond (Michel) :" L’évaluation environnementale stratégique  et  la  participation du  
public",la revue liaison énergie francophonie publiée  par(IEPF)  institut de l’énergie  et de 

l’environnement de  la francophonie , n° 91, 1 er trimestre 2012,pp86- 89. 
املدين وإشكالية محاية  البيئة  احلضارية.الواقع واآلفاق "، اجمللة  األكادميية  للبحث  القانوين ، كلية احلقوق  والعلوم   عبديش )ليلة(:"اجملتمع  4

 . 261-251، ص ص  2015،  2، العدد 12السياسية ، جامعة عبد  الرمحن  مرية  ،جباية ، اجمللد



بإلزام الدولة على تشجيع إزدهار احلركة اجلمعوية وختويلها ح  الدفاع  20161من التعديل  الدستوري لسنة  54
 عن احلقوق األساسية  لإلنسان و احلريات الفردية و من بينها  احلقوق  البيئية .

مبوجب القانون  امللغى 90/31القانون  1990كرس هذا اإلعرتاف من خالل قانون اجلمعيات لسنة      
كما  كرس ح   إنشاء .البيئة إىل محاية ممارسةأي نشاط يهدف يف حبقها الذي اعرتف للجمعيات 08/16

املتعل   حبماية البيئة يف إطار  التنمية املستدامة يف املادة  03/10مجعيات الدفاع عن البيئة من خالل  قانون 
معيات البيئية واملضار،لذا سأتطرق إىل التعريف باجل التلوث أشكال كل ومكافحة احلياة نوعية منه لتحسني 35

 )ثاويا(.و املهام  اليت تضطلع  هبا هذه  اهليئات  يف سبيل  احلفاظ على بيئة نوعية  )أوال(

 أوال: مفهوم الجمعيات البيئة .

تعد اجلمعيات من أهم مكونات اجملتمع املدين سواء  على املستوى الكمي من خالل  تعدد  جماالت    
بئة  اجلماهريية أو على  املستوى العلمي من  خالل  تنوع أدوارها و جمال إختصاصها وارتفاع  قدرهتا  على التع

 .  2إختصاصاهتا  امليدانية 

اليت  ورد فيها :" تعترب   12/063عرف  املشرع اجلزائري اجلمعية من خالل نص املادة  اللانية من قانون      
على أساس تعاقدي ملدة  حمددة أوغري حمددة  اجلمعية   يف مفهوم هذا القانون،جتمع أشخاص طبيعيني ومعنويني

ويشرتك هؤالء  األشخاص يف تسخري معارفهم ووسائلهم  تطوعا لغرض غري مربح  من أجل ترقية األنشطة 
وتشجيعها والسيما  يف  اجملال املهين واالجتماعي والعلمي والديين والرتبوي  واللقايف و الرياضي والبيئي واخلريي و 

 اإلنساين".

تتملل  الشروط املوضوعية اليت جيب توافرها يف أي مجعية يف أن ال هتدف إىل حتقي  الربح وأن ال خيالف      
هدفها  نظامها األساسي أوالنظام العام واآلداب العامة أوالقوانني والتعليمات املعمول هبا وأن اليقل عدد األعضاء 

ميالد  اجلمعية .  يكتسي تعريف اجلمعية البيئية صعوبة  عضوا  يعلنون بصفة  إرادية عن   15املؤسسني هلا  عن 
عند اإلفتقار إىل معيار قانوين يتسم  باملوضوعية  والدقة  والصرامة يف آن واحد  لكن بالرغم  من ذلك ميكن 
تعريفها كما يلي: "هي عقد أوإتفاق خاص يلتزم مبقتضاه أشخاص طبيعيون أومعنويني لغرض غري مربح بتسخري 

                                                 
 ح  إنشاء اجلمعيات مضمون،تشجع الدولة إزدهار احلركة  اجلمعوية......"من التعديل الدستوري على ما يأيت:" 54تنص  املادة   1
وزو، اجلزائر بركات )كرمي(: "مسامهة اجملتمع  املدين يف محاية البيئة "،رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري، تيزي  2
 . 52،  ص 2013/2014،
املؤرخ يف  90/30املتعل  بإنشاء اجلمعيات يف اجلزائر الذي ألغى أحكام القانون  12/01/2012 املؤرخ يف 12/06القانون رقم   3

 .1989الذي  كرس حرية  التجمع  يف  إطار  التوجه  الدميقراطي والتعددية   السياسية  اليت  تبنتها  اجلزائر  منذ دستور    04/09/1990



.يتطاب  هذ 4م ونشاطاهتم من أجل محاية البيئةواحملافظة على الطبيعةمن كل أشكال التدهور والتخريب"معارفه
التعريف مع مضمون وجوهر تعريف جملس اإلحتاد األورويب للمنظمة  غري احلكومية للدفاع عن البيئة إذ جاء يف 

بأن املنظمات غري احلكومية للدفاع عن  16/12/1997املادة األوىل يف فقرهتا اللانية من قراره الصادر بتاريخ 
البيئة هي تلك املنظمات املستقلة لغرض غري مربح اليت متارس أساسا نشاطاهتا يف إطار الدفاع عن البيئة ويكون 

 هدفها بيئيا ذا منفعة عامة. 

نظمة  للجمعيات اليت  بناء على ذلك ختضع  اجلمعيات البيئية كغريها من  اجلمعيات إىل القواعد العامة  امل       
تعرف على أهنا اتفاقية جتمع أشخاص طبيعية أومعنوية على أساس تعاقدي للقيام بنشاطات غري مرحبة ولتسخري 
معارفهم   ووسائلهم ملدة حمددة أوغري حمددة من أجل ترقية األنشطة ذات الطابع املهين ،االجتماعي، العلمي، 

 مع إشرتاط  حتديد  هدفها. الديين، الرتبوي ، اللقايف والرياضي  

إىل جانب اإلدارة البيئية باملشاركة واملشاورة وبعضويتها يف بعض اهليئات للتأثري  1تساهم باجلمعيات البيئية    
على  القرارات املاسة بالبيئة كتقدميها  طلبات فتح  دعوى لتصنيف حظرية وطنية أو حممية  طبيعية، إنشاء  

ل املشاركة يف إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري، كما  ميكنها  أن تتدخل  املساحات اخلضراء  من  خال
يف حاالت تلوث املياه الصاحلة  للشرب لتمارس دورا  وقائيا ،ميكن  للجمعيات يف  جمال الرتاث اللقايف  إقرتاح  

تشارية يف أعمال اللجنة  كما تشرتك بصفة  اس  98/04من  قانون  42القطاعات احملفوظة  وفقا  لنص املادة 
. إذا مل تصل إىل  اهلدف املطلوب خوهلا املشرع مسلكا آخرا هو 2الوطنية واللجنة  الوالئية للممتلكات اللقافية 

اللجؤ إىل القضاء من خالل ما ورد يف الفصل  اخلاص باجلمعيات  يف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 
03/10. 

 اليت منطقة القبائل، خاصة املناط ، بعض يف النشطة القروية التنظيمات بعض إىل أن  هناك   جتدر اإلشارة 
 تكريس يف كبري تساهم حبجم اجلمعيات، قانون عن بعيدا قدمية حتكمها  أعراف   ،"ثجموياع" عليها يطل 
 .3هبا احمللية اجلماعات جهود ودعم الريفية باملناط  البيئة محاية

                                                 
،ص  2000جلزائر  ودورها  يف  محاية  البيئة"، مذكرة ماجستري ،كلية  احلقوق  ،جامعة  قسنطينة، سقاش )ساسي(: " اجلمعيات  البيئية  يف  ا 4

21. 
بعدما  كانت سنة  100.000، يقدر  عدد  اجلمعيات  املعتمدة  قرابة  2012حسب  إحصائيات وزارة  الداخلية  واجلماعات  احمللية  جلانفي   1

تاريخ  www.research.1504.blogspot.comمجعية بيئية اطلع على املوقع التايل: 2137مجعية منها  78.000تقدر ب: 2010
 .14/01/2016الزيارة

يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية و اللجنة الوالئية للمتلكات  2001أفريل  23املؤرخ يف   01/104من  املرسوم التنفيذي  14و  13املادتان  2
 .2001أفريل29الصادرة بتاريخ 25اللقافية وتنظيمها وعملها،ج ر العدد

يف  ظل  قانوين    جليط  )شعيب( :" اجلمعيات البيئية احمللية آلية ملالية حلماية البيئة"،ملتقى  وطين حول :" دور  اجلماعات احمللية  يف محاية البيئة 3
 .14، ص2012ديسمرب   4و  3يومي  ، املةق 1945 ماي 8 البيئية ،جامعة  القانونية الدراسات  الوالية  والبلدية  اجلديدين "، خمرب



 أهداف الجمعيات البيئية. ثاويا: مهام و

عات    على امللقاة املسؤوليات  الوظائف من عبء للتخفيف شاملة أصبحت اجلمعيات البيئية  تشكل  مرجعية   
.فهي  تقوم 4للدولة مكلف غري عموميا إطارا  متلل ألهنا مواجهة املشاكل  البيئية  يف مساندهتا طري  عن الدولة ،

 (.3)واملهمة  االستشارية   (2)املهمة  اإلعالمية   (1)نذكر منها املهمة الرتبوية بالعديد من األدوار واملهام

 : .المهمة التربوية1

من أهداف كل مجعية بيئية، حبيث تسعى إىل حتسيس األفراد واجلماعات  1إن نشر الوعي البيئي والرتبية البيئية    
واخلربات اليت متكنهم من التعامل معها بطريقة سليمة  بأمهية  العناصر البيئية ومساعدهتم على إكتساب املعارف

وصحيحة  وتوعيتهم باملشاكل اليت تعرتضها.تعتمد اجلمعيات البيئة بشكل  رئيسي على وسيلة النشريات 
واملطبوعات االلكرتونية لتدعيم أهدافها. تصدرها دوريا بصفة منتظمة أوغري منتظمة وقد تنعدم  متاما عند 

د حبسب اإلمكانيات املتاحة هلا على  وسائل عديدة  يف حتقي  براجمها  الرتبوية البيئية منها أغلبها.كما تعتم
 بالبيئة. الضارة باملشاريع للتنديد يف نشاطها تصب لقاءات أية امللتقيات واأليام الدراسية واحملاضرات والندوات أو

 .المهمة اإلعالمية:2

يف البيئة ألنه  مينح املواطنني إجراءات وقائية. تسمح هلم باإلطالع   يعترب اإلعالم شرط أساسي لنفاذ احل      
على  حمتوى  املشاريع واألوضاع  املتعلقة  بالبيئة.يقصد به إعالم  أصحاب  القرار باحتياجات املواطن البيئية  

من جهة ومن جهة  2مفروضالتكون  القوانني والقرارات أكلر فعالية، مما جيعل قانون البيئة قانونا رضائيا أكلر منه 
أخرى إعالم  املواطنني باملخاطر اليت ترتبص ببيئتهم وتوعيتهم وتقدمي النصائح هلم  حملاولة جتنيدهم حلمايتها  

 خبطر التحسيس عند البيئي الوعي نشر حتق  وسيلة أية واستعمال استغالل يف احلرية .للجمعيات3والدفاع  عنها
 حىت ونقاوهتا، البيئة على احملافظة بضرورة والتنويه احمليط، ونظافة األفراد صحة ىعل والتلوث والفضالت النفايات
 املخطط إعداد يف تشارك حيث االجتاه، يف هذا خصوصا احملمية واجلماعات به الدولة تقوم اليت الدور تكمل

                                                 
ة ،كلية احلقوق،جامعة  راحبي )أحسن (: "دور احلركة  اجلمعوية يف محاية البيئة "، اجمللة  اجلزائرية  للعلوم  القانونية  االقتصادية واالجتماعية والسياسي 4

 .113-101،ص ص  2008،  4اجلزائر ،العدد  
اليب احلديلة اليت يعتمد عليها من أجل إبراز مباد  و أهداف احملافظة على املوارد الطبيعية واآلثار السلبية اليت تنتج عن تعترب الرتبية البيئية من األس 1

يئية يف ور  الرتبية الباإلضرار هبا.إن خمتلف  التدابري الوقائية  اليت  يتعني  إختاذها  من أجل  احملافظة  على  التوازن  البيئي.راجع، صفاحي)إمساعيل(:"د
 .192-181، ص ص 2009يونيو –، ماي 86محاية  البيئة "، اجمللة  املغربية لإلدارة احمللية و التنمية ،املغرب، عدد 

،  بلقايد،تلمسان عبد الالوي )جواد(: "احلماية اجلنائية للهواء من التلوث دراسة مقارنة"،رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر 2
 .275،ص   2013/2014

، ص 2016،جوان7سنوسي)علي(:"اإلعالم البيئي ودوره يف التوعية بالظاهرة البيئية ومحايتها"، جملة البحوث العلمية والتشريعات البيئية،تيارت، العدد 3
 .253-241ص 



 ورقابة البيئة، محاية جمال يف االسرتاتيجية الوطنية إجناح أجل من األراضي شغل وخمطط للتهيئة والتعمري التوجيهي
 .  4الوسط استعمال يف اإلدارة تعسف

 .المهمة االستشارية:3

 بالتعبري مطالبا اجملتمع املدين يكون حبيث العمومية للسلطات اجلمهور رأي إليصال مهمة تعد االستشارة أداة     
بقدر  باملعلومات املدين اجملتمع تزويد ىلإ هتدف فاجلمعيات ال اإلقرتاحات. تقدمي وأيضا رأيه وإبداء إنشغاالته عن
يف هذا اإلطار تشكل اجلمعيات البيئية هيئات .1املقدمة املعلومات مقابل اآلراء على احلصول إىل هتدف ما

اهليئات  استشارية وتكتسب ح   التمليل ضمن أجهزة اإلدارة البيئية إما عن طري  عضويتها الدائمة ببعض
 البيئة ملل اللجنة القانونية واالقتصادية لدى اجمللس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة يةعلى محا واألجهزة املشرفة

 أو مبناسبة طلب رأيها يف مشاريع التهيئة والتعمري.2

 الصناعي الطابع  ذات املؤسسات بعض يف البيئية اجلمعيات لعضوية حصرية حاالت املشرع لقدحدد      
 وإبداء  يف االستشارة دورها ينحصر بالتايل ال 4للتطهري الوطين والديوان ،3للمياه ريةاجلزائ مؤسسة منها والتجاري،

إال أن صور عضوية اجلمعيات البيئية ضمن هذه  البيئي. القرار بلورة يف املسامهة إىل ذلك يتجاوز بل الرأي،
عي والتجاري شكال غريبا وتعترب   مشاركتها يف هذه املؤسسات ذات الطابع الصنااألجهزة ال يزال جد ضعيف 

 .5وغري مألوف

 النقابات، استشارة اجلمعيات، ضرورة املشرع بالدور االستشاري  للجمعيات يف  جمال  العمران ،ففرض أقر     
 يف املسؤولية من جزءا ومحلها  ،6قرارات تنظيمية بإعتبارها والعمران التهيئة أدوات إعداد عند املهنية املنظمات

 البيئية اجلمعيات تقدمها اليت االستشارة تساهم حيث العمرانية، املخططات خمتلف يف البيئي لبعدا احرتام  فرض
 لشغل التهيئة  املقرتح  حتديد منط  يف

                                                 
 .64وناس )حيي(، رسالة دكتوراه  ،مرجع  ساب  ، ص  4

1 Pomade( Adébie) :" La société civile et le droit de l’environnement : Contribution à la 
réflexion sur les théories des sources du droit et de la validité", L.G.D.J, l’extenso éditions, Paris, 

2010,pp 149-168. 
 عدد، وعمله،ج ر املستدامة والتنمية للبيئة األعلى لساجمل تنظيم حيدد  28/12/1996املؤرخ  يف   481-96 رقم التنفيذي املرسوم من 05 املادة 2

 .1996لسنة 84
 من 12 املادة .للمياه اجلزائرية يف املؤسسة سنوات (3 ) ثالث منذ الشرب مياه ميدان يف تعمل مجعية عن ممللني البيئية يف اجلمعيات عضوية تتملل 3

 .2001لسنة  24عدد ر، ج  للمياه، اجلزائرية إنشاء ضمناملت ، 2001 أبريل 21 يف ملؤرخ 01/101التنفيذي  املرسوم
من  املرسوم    14املادة للتطهري. الوطين الديوان يف سنوات ( 03 ) ثالث منذ املياه محاية جمال يف تنشط مجعية عن (01) واحد مملل وعضوية 4

 .2001لسنة24طهري، ج ر، عدد  للت الوطين الديوان إنشاء املتضمن ، 2001 أفريل 21 يف املؤرخ 01/102التنفيذي 
اهيم وناس)حيي(:" احل  يف البيئة يف التشريع اجلزائري من التصريح إىل التكريس"، حتت إشراف رمحاين )إبراهيم(: البيئة وحقوق اإلنسان املف  5

 .60-31، ص ص 2011واألبعاد"، جمموعة أحباث منشورة، مطبعة سخري، الوادي، اجلزائر، 
 املعدل واملتمم.  90/29من  قانون  69و11،31، 1املواد  6



 من واحملافظة عليها البيئة محاية متطلبات مع مبا  يتواف   العمرانية األنشطة لتوزيع املستقبلي التصور وبلورة  اجملال 
 للتنمية الرئيسية االحتماالت اإلقرتاحات حول وتقدمي القائم البيئي الوضع حول واملالحظات اءاآلر  إبداء خالل

 ،إال أن  هذه  االستشارة   غري ملزمة  بالنسبة  لصانعي  السياسة  العمرانية .  

 الفرع الثاوي: مساهمة  الحركة  الجمعوية  في حماية البيئة من مخاطر  العمران .

 إىل احلاجة ضمن جيد  تربيره إمنا البيئة، تنمية  محاية أجل اد على اجلمعيات واالستعانة هبا منإن اإلعتم      
 ضخامة مواجهة العمومية املركزية  أواحمللية يف اإلدارة الذي سجلته العجز تغطية أجل من للوساطة، هياكل وجود

عيات يف احلفاظ على إطار  معيش سليم  تفرضها  متطلبات محاية البيئة ، ترتبط فعالية اجلم  اليت الطلبات
للمواطنني  مبسامهتها الفعالة يف احلفاظ  على البعد البيئي داخل التجمعات العمرانية . لذا سأتطرق إىل األسس 

وإىل حمدودية  فعالية دور اجلمعيات يف  محاية البيئة بالنظر  )أوال(اإلجرائية ملسامهة اجلمعيات يف محاية البيئة 
 )ثاويا(. واملعوقات اليت  جتاهبها للعراقيل

 أوال: األسس اإلجرائية لمساهمة الجمعيات في حماية البيئية.

اليت متنكها من  (1)تتملل األسس اإلجرائية يف ضرورة حصول اجلمعيات على املعلومات البيئية األساسية    
ي  إىل أبعد من ذلك عندما مكنها من  ،بل ذهب املشرع اجلزائر (2)املشاركة الفعالة يف  صناعة  القرار البيئي 

 (.3) اللجوء إىل القضاء 

 الجمعيات البيئة و حق الحصول على المعلومة البيئية ..1

من شأن أفراد اجملتمع العلم املسب  باملعطيات واملعلومات املتعلقة مبحيطهم البيئي من أجل الدفاع عن حقوقه    
حلصول عليها تشمل املعلومات املتعلقة بالواقع البيئي القائم واملتوقع وطبيعة اليت حي  لألفراد ا1البيئية . واملعلومات

 وحجم املشكالت البيئية والنشاطات واملشاريع القائمة وتلك اليت يراد إقامتها وتأثرياهتا البيئية.

من املطالبة حبقهم يف  يعد أساسا إجرائيا وركيزة قوية متكن األفراد 2إن احل  يف احلصول على املعلومة البيئية       
 le droit "  3التمتع ببيئة سليمة وصحية وآلية عملية لضمان تكريس مفهوم احل  يف اإلعالم

d’information.وهو وسيلة مفضلة إلضفاء الشفافية على النشاط اإلداري البيئي 
                                                 

تشمل  املعلومات أي بيانات شفوية أومكتوبة  أوسجالت أواحصاءات أو وثائ   مكتوبة أومصورة أومسجلة أو خمزنة إلكرتونيا. مت  تعريف   1
الذي نص على حرية احلصول  على   90/313قم من توجيه  جملس  وزراء  اإلحتاد  األوريب  للبيئة  ر  2/1املعلومات املتعلقة  بالبيئة  يف املادة 

أية  معلومات متاحة  يف  شكل مكتوب أوبصري  أومسعي أوبشكل  قاعدة بيانات عن حالة  املياه و اهلواء   1990معلومات بصدد البيئة  سنة 
 والرتبة  واحليوان والنبات واألرض واملواقع  الطبيعية .

تكريس هذا  احل   التشريع  األردين  حيث  بادر  املشرع يف  األردن  إىل إصدار قانون ضمان  ح   احلصول  من التشريعات العربية  السباقة  ل   2
منه اليت  تنص  على ما يلي:" لكل أردين  احل   يف احلصول  على  املعلومات   7من خالل نص املادة   47/2007على  املعلومات  األردين   رقم 

 هذا   القانون إذا كانت له  مصلحة  مشروعة  أوسبب  مشروع". اليت  يطلبها  وفقا ألحكام 



لعامة يف كل ما يتعل  خيول هذا احل  لكل شخص صالحية اإلطالع على املعلومات املتوفرة لدى اهليئات ا     
حي  ألي شخص طبيعي أومعنوي أن يطلع يف عني املكان على حماضر مداوالت بإدارة  وتسيري احمليط البيئي إذ 

اجملــلس والقرارات،وأن يأخذ منها نسخة على نفقته إضافة إىل إتاحة إمكانية حضور اجللسات العلنية للمجلس 
 ني يف ذلك.الشعيب البلدي من طرف املواطنني الراغب

حظي هذا احل   بأمهية   كبرية على مستوى  النصوص الدولية حلماية  البيئة حيث  تبني  إقرار  هذا  احل       
منه اللذان أكدا على ضرورة  متتع  كل فرد يف  20و 194يف املبدأين  1972من  خالل إعالن ستوكهومل سنة  

كما حث إعالن قمة  .علومات والتدابري املتعلقة باجملال البيئي اجملتمع بإعالم بيئي يكفل له ح  اإلطالع على امل
يف املبدأ العاشر منه على ضمان ح  املشاركة واحل  يف اإلعالم و  1992األرض املنعقدة بريو دجيانريو عام 

فريقي هذا احل  عرب النظم القانونية اجلهوية واإلقليمية كامليلاق اإل   ،إضافة إىل  تكريس 1اإلطالع وتشجيعه
/ 25/06الصادرة بتاريخ  convention  d’ARHUSحلقوق اإلنسان والشعوب وإتفاقية أريس 

املعتمدة على الصعيد األورويب وهي من أهم  النصوص وإن كانت جهوية ،نظرا لصبغتها  اإللزامية  19982
  صناعة القرار  البيئي بالنسبة للدول املنظمة إليها من  خالل نصها على تشجيع  وتسهيل مشاركة  اجلمهور يف

 بوضع  املعلومة يف متناوله.

أما يف فرنسا فقد أصبح هذا احل  دستوريا من خالل ما تضمنه امليلاق الفرنسي للبيئة املعتمد كوثيقة دستورية      
 .3منه إىل ح  كل فرد يف احلصول على املعلومات املتعلقة باحمليط البيئي7الذي أشار يف املادة  2005سنة 

                                                                                                                                                         
3 Cf,  la  loi   constitutionnelle n° 2005 -5  du 10/03/2005  relative  à  la   charte  de  
l environnement,  JO n° 51 ,www.légifrance.dz.voir aussi : Brosset (Estelle) :"Le droit à 
l’information sur l’environnement", Sous la direction de Lecucq(Olivier), Maljean-Dubois( 
Sandrine) , Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement", Bruylant, 

Bruxelles,Belgique,2008, .pp 61-81.    
لتعليم  البيئي لألجيال الشابة  والكبار و إنارة  الرأي العام وحتسيس األفراد واملؤسسات من  ندوة ستوكهومل  على ضرورة تطوير  ا 19ينص املبدأ  4

 voir  la  documentation  française,  Paris , p 57واجلماعات  مبسؤولياهتم  فيما يتعل  حبماية  وترقية  البيئة. 
املسائل  البيئية هو ضمان  مشاركة  كل املواطنني  املعنيني على املستوى  من  إعالن قمة األرض على أن :أحسن طريقة ملعاجلة  10نص املبدأ  1

ا يف ذلك  املناسب و على املستوى الوطين .ينبغي أن يكون لكل فرد ح  االطالع على املعلومات اليت حتوزها السلطات العامة واملتعلقة بالبيئة ،مب
ا ينبغي أن يكون لكل فرد ح  املشاركة  يف  املسارات املتعلقة باختاذ القرارات البيئية.كما  ينبغي املعلومات  املتعلقة  باملواد  والنشاطات اخلطرية ،كم

 على  الدول تشجيع  وحتسيس  ومشاركة  اجلمهور  من خالل وضع  املعلومات  حتت تصرفه....
"La planete  terre  entre nos mains", conférence des nations unies sur l’environnnement de  Rio 

de Janeiro ,1992, la  documentation Francaise , Paris , 1994 ,p55. 
2 Drobenko(Bernard) :"La  convention  d’Arhus et  le  droit  français", revue  juridique de  
l’environnement, n° spécial ,1999 ,p 37.voir aussi, Prieur(Michel) :"La convention d’Aarhus, 

instrument universel de la  démocratie environnementale",R.J.E , n°spécial,1999,p09. 
3 Cf,Directive 2003/4/CE du Parlement Européen et du Conseil du  28/01/2003, concernant 

l’accée du public à l’information en matière d’environnement , JO n°41du 14/02/2003.  



يف حني كرس املشرع اجلزائري توجها  إجيابيا بتبنيه ح   احلصول على املعلومة  بصورة عامة من خالل املادة      
اليت ورد فيها ما يلي:"احلصول على املعلومات والوثائ  واالحصائيات  2016من التعديل الدستوري لسنة  51

وكذا من خالل قانون محاية البيئة يف إطار التنمية   ونقلها مضمونان للمواطن ". مبا يف ذلك املعلومات البيئية
،حبيث 4املستدامة الذي  يعترب أهم حمطة يف اإلعرتاف بصورة خاصة باحل  يف اإلعالم يف املواد البيئية ألول مرة 

منه بالنص على ح   كل شخص طبيعي أومعنوي يف أن يطلب من اهليئات املعنية احلصول على  7أقره يف املادة 
مات متعلقة حبماية البيئة. ميكن أن تتعل  هذه املعلومات بكل املعطيات املتوفرة يف أي شكل مرتبط حبالة معلو 

واملواقع الطبيعية(والتنظيمات والتدابري واإلجراءات املوجهة لضمان  البــــــــيئة )املاء ،اهلواء، الرتبة،النبات،األراضي
طنني يف احلصول على املعلومات عن األخطار اليت يتعرضون هلا يف محاية البيئة وتنظيمها.كما نص على ح  املوا

بعض مناط  اإلقليم وكذا تدابري احلماية.يطب  هذا احل  على األخطار التكنولوجية واألخطار الطبيعية  املتوقعة، 
 . 5حتدد شروط هذا احل   وكيفيات تبليغ  املواطنني بتدابري احلماية عن طري  التنظيم

 

النص على احل  يف اإلعالم تفعيال  للدميقراطية  التشاركية من خالل نصوص قانونية متفرقة كقانون  لقد مت    
املنظم   88/131الوالية وقانون البلدية وقانون التعمري ومن خالل نصوص تنظيمية جتسدت يف املرسوم رقم 

 .1للعالقة بني اإلدارة واملواطن

علومات البيئية يف مجيع احلاالت اليت يلزمها  فيها القانون بتقدميها أويف حالة إال أن اإلدارة متتنع عن تقدمي امل     
متذرعة بالسر اإلداري ذلك أن اإلدارة تنظر إىل اإلشرتاك يف املعلومات اليت حبوزهتا مع ،2البيانات  اليت تعترب سرية

لعمل  اإلداري و فعاليته.فالسر اإلداري الراغبني يف اإلطالع  عليها على أنه إقتسام للسلطة ،مما يؤثر على حياد ا
 يعد قيدا على ح  اإلطالع  إىل جانب عدم  شفافية النشاط اإلداري وعدم مالئمته إلعالم اجلمهور.

على الرغم من إقرار احل  يف اإلعالم  البيئي الذي يشكل أساسا  لتعزيز احل  يف البيئة بإعتباره ح  من      
الث إال أنه يسجل نقص إهتمام اجلمهور  بوظيفة هذا احل  ذلك لنقص الوعي حقوق اإلنسان من اجليل  الل

                                                 
ة التزال إن إهتمام  القانون اجلزائري  مبجال احل   يف  اإلعالم  البيئي قد جاء متأخرا بعض  الشيء ،ذلك أن التجربة اجلزائرية يف جمال البيئ 4

،جملة  البحوث العلمية  و التشريعات حديلة.راجع،بن مهرة )نسيمة (:التكريس القانوين للح  يف  احلصول  على  املعلومة البيئية يف  التشريع اجلزائري
 .159-148،ص ص 2016،جوان  7البيئية ،تيارت ،  العدد

 .03/10من  قانون 9املادة  5
 .06/07/1988مؤرخة يف 27ينظم  العالقات بني اإلدارة واملواطن ،ج ر العدد 1988يوليو   4مؤرخ  يف    88/131مرسوم  رقم  1
مارس،   4محاية البيئة  يف اإلعالم واإلطالع  يف  املواد البيئية"، جملة احلقيقة  الصادرة  عن  جامعة أدرار، العددأنظر،وناس )حيي( :"ح   مجعيات  2

 .32-14،ص ص 2004



.فضال عن غياب تبين الطعن القضائي ضد اإلدارة يف حالة  3البيئي وضعف املطالبة القضائية باحل  يف  اإلعالم
العزوف عن رفضها إعالم اجلمهور حول الوضع البيئي مما يشكل تنازال عن توفري ضمان حقيقي يلزم اإلدارة ب

 تصرفاهتا.

أما يف جمال التهيئة والتعمري فإن مشاركة اجلمعيات اليت يعىن موضوعها حبماية البيئة يف صياغة وإعداد أدوات      
التهيئة والتعمري وتسيري الربامج املتعلقة باحمليط املعيشي للمواطن، تتجلى من خالل إجرائي اإلعالم 

يف األمكنة املخصصة عادة ت باإلشهار الواسع ألدوات التهيئة والتعمري واإلشهار.حيث يلزم  املشرع البلديا
لتوضع يف متناول مستعمليها من اجلمهور ضمانا لإلحتجاج هبا مع مراعاة الطرق  للمنشورات اخلاصة باملواطنني

كذلك يف ،ابيئته ،تطورها وآفاقمن احلصول على املعلومات حول وضعية مدينتهملتمكينهم  .4القانونية املشروعة
 حالة وضع مشاريع تضر هبذه األخرية ضمانا  ملبدأ الشفافية الذي يعد أحد مباد  احلكم الراشد .

التنظيمية  القرارات وتبليغ نشر خالل من التعمري يف جمال البيئية املعلومات على احلصول يف احل  كما ميارس     
 العقارية. بامللكية يتعل  فيما خاصة لإلعالم ةوسيل التعمري شهادة تعترب فعلى سبيل امللال والفردية،

 ..مشاركة  الجمعيات في صنع  القرار البيئي2

ال سبيل إىل التسيري املستدمي للعمران دون إنتظام املواطن يف إطار مجعيات كهيئات للدفاع عن مصاحله     
عن آرائهم يف املشاريع املضرة بالبيئة .إن محاية البيئة هي ح  ومسؤولية اجلميع ، للتعبري  ذلك ألنالعمرانية والبيئية 

مشاركة اجلمهور يف مسار اختاذ القرار البيئي من شأهنا إعطاء شرعية أكلر للقرار النهائي ومن شأهنا التقليل من 
 النزاعات البيئية  املعروضة أمام القضاء.

على املستوى  امليداين ليس كمجرد إجراء   1فتكريسا حل   الفرد يف التمتع مبحيط بيئي سليم،تربز أمهية املشاركة    
لتمكني األفراد أوالتنظيمات البيئية من املشاركة يف مسار بلورة  القرار البيئي وحسب،بل بالنظر هلا كوسيلة أساسية 
لضمان  جناعة  هاته القرارات من خالل ما تتيحه عملية املشاركة من إمكانية  للمعرفة املسبقة  بوجهات نظر 

ألطراف واجلهات املعنية بتطبي  هاته القرارات والسياسات على حنو ميكن من تاليف خمتلف النزاعات اليت  وآراء ا
ميكن أن  حتدث بفعل تطبيقها. بالتايل يعمل هذا احل  على توجيه القرارات والسياسات العامة مبا يتواف  

 ومتطلبات محاية البيئة.

                                                 
3 Chaib (Soraya), Karadji (Mustapha) :"Le droit  d’accés aux  documents administratifs en  droit 

Algérien",revue  Idara , volume 13,n° 2, 2003 , p 53. 
 املعدل واملتمم.178-91من املرسوم التنفيذي  5أنظر، املادة  4

1 Jégouzo (Yves) :"Principe et idéologie de la participation", sous la direction de  Prieur (Michel) 
:" Pour un droit  commun  de  l’environnement. Mélanges en l’honneur de Michel Prieur  ,op 

cit ,pp 577-587. 



يف إطار  مؤمتر ريودي جانريو الذي أشار إىل   21هوم  يف وثيقة األجندا لقد مت  التأكيد على إقرار هذا املف     
اآلليات العملية اليت حتدد وفقها مشاركة تنظيمات اجملتمع املدين احمللية والدولية ضمن مسارات بلورة السياسات  

ة  قضايا  احمليط البيئي لن إىل أن الطريقة  املللى ملعاجل 1992من إعالن ريو  10والتدابري  البيئيةكما أشار البند 
 .2تتحق  إال من خالل ضمان إشراك األفراد  املعنيني هبا 

على أن هناك عالقة  03/10من  قانون  3يف هذا الصدد أقر املشرع  اجلزائري من  خالل نص املادة      
يف املساعدة وإبداء  الرأي تكامل وتالزم بني احل  يف اإلعالم واحل  يف املشاركة كما أقر حب  اجلمعيات البيئية 

 . 3واملشاركة وفقا للتشريع  املعمول به يف عمل اهليئات العمومية  خبصوص  البيئة

إن اإلعالن عن املشاركة ال يطرح أي إشكال إال أن مسألة جتسيد هذا  املبدأ  يعد يف غاية من األمهية       
اركة دون إعالمهم أي دون متتعهم  حبرية اإلطالع على والتعقيد،ذلك أنه ال ميكن جلميع األفراد املعنيني املش

الوثائ   اإلدارية وعدم  احلصول على معلومات دقيقة وكافية حول اآلثار السيئة ألي مشروع اقتصادي أوسياحي 
جج على البيئة ،مبا ال حيق  الفائدة  املرجوة  من تطبي  هذا املبدأحىت ولو متت فعال هذه املشاركة ألن اإلدارة تتح

يف غالبية األحيان بالسر الصناعي أواالسرتاتيجي،إضافة إىل ذلك تنطوي مسألة إعالم اجلمهور باملخاطر احملدقة 
بالبيئة مبسألة جوهرية أخرى تتعل  بدرجة التقدم العلمي والتقين يف استقصاء مجيع اآلثار احملتملة سواء الفورية 

 . 4تظهر مسألة  الوعي واملباشرة أوالالحقة وغري املباشرة ،يف األخري

 .حق الجمعيات في التقاضي.3

تتمتع اجلمعيات إضافة إىل ح  املشاركة واملشاورة واالستشارة مع اإلدارة يف حتقي  أهدافها،حب  اللجوء إىل       
دما ال القضاء  باعتباره أحد الضمانات األساسية لتفعيل الرقابة حلمل اإلدارة على احرتام القواعد البيئية،خاصة عن

تتمكن  اجلمعيات من حتقي  أهدافها بالطريقة الوقائية عن طري  املشاركة نتيجة لضعف وعدم فعالية هذا 
األسلوب. لقد أقر  املشرع  اجلزائري  حب  اجلمعيات البيئية يف اللجؤ إىل التقاضي عن مصاحل بيئية،حيث نصت 

نونية السارية املفعول،ميكن اجلمعيات املنصوص :" دون اإلخالل باألحكام القا 03/10من قانون  36املادة 
أعاله رفع دعاوى أمام اجلهات القضائية  املختصة عن كل مساس بالبيئة حىت يف احلاالت   35عليها يف املادة 

اليت ال تعين املنتسبني إليها،مما يشكل ضمانة مهمة يف تفعيل دور هاته اجلمعيات وتأثريها امليداين يف جمال محاية 
 يط البيئي".احمل

                                                 
2 Principe 10 :"La meilleure  façon  de  traiter   les questions   d’ environnement  est   d’assurer  
la participation  de  tous    les citoyens    concernés   au  niveau  qui   convient". 

 .03/10من قانون  35املادة  3
،ص  1999،وناس)حيي(:"اإلدارة البيئية يف اجلزائر"،مذكرة ماجستري يف القانون العام،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة وهران، اجلزائر،أنظر 4
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خبالف املشرع املصري الذي اكتفى مبنح اجلمعيات البيئية احل  يف التبليغ عن أية خمالفة ألحكام قانون        
البيئة املصري.منح املشرع اجلزائري للجمعيات املعتمدة قانونا إمكانية ممارسة احلقوق املعرتف هبا للطرف املدين 

أوغري مباشر باملصاحل اجلماعية اليت هتدف إىل الدفاع عنها،تشكل هذه  خبصوص الوقائع اليت تلح  ضررا مباشرا
الوقائع  خمالفة لألحكام  التشريعية املتعلقة حبماية البيئة،وحتسني اإلطار املعيشي ومحاية املاء  وهلواء  واجلو واألرض 

 . 1وباطن األرض والفضاءات الطبيعية  والعمران ومكافحة  التلوث

املعدل واملتمم اليت   90/29من قانون  74ت نصوص قانونية أخرى هذا  احل  ملل  املادة كما  تضمن       
تنص على  أنه :" ميكن  لكل مجعية تشكلت بصفة قانونية ،تنوي مبوجب قانوهنا األساسي أن تعمل من أجل 

   باملخالفات  ألحكام هتيئة إطار احلياة ومحاية احمليط أن تطالب باحلقوق املعرتف هبا  لطرف مدين فيما يتعل
التشريع الساري  املفعول يف جمال  التهيئة والتعمري".يف حني أقر املشرع الفرنسي من خالل قانون البيئة لسنة 

بصالحية اجلمعيات البيئية املستوفية  لشروط اإلعتماد القانوين ملباشرة دعاوى الطعن القضائي ضد  1995
 وإنتهاكا للنظم والتشريعات املتعلقة  مبجال البيئة.القرارات اإلدارية اليت تشكل مساسا أ

قد منح جلمعيات  محاية البيئة احل   1990جتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من أن قانون اجلمعيات لسنة      
 أن يف مباشرة  الدعاوى املدنية للمطالبة باحلقوق الفردية أواملشرتكة ألفرادها أوالدفاع عن  املصاحل  اجلماعية إال

القضاء  غالبا ما كان يقضي بعدم قبول دعاوى  اجلمعيات إلنعدام  الصفة إستنادا إىل عدم وجود نص يعرتف هلا 
وسأتطرق إىل  بعض التطبيقات القضائية  خبصوص  منازعات  اجلمعيات البيئية   83/032هبذه الصفة يف قانون 

 يف  الفصل اللالث من هذه الرسالة.

 لية دور الجمعيات في حماية البيئة.ثاويا: محدودية  فعا

حمدودية  وعدم فعالية تدخلها  يؤكد الواقع أن من أمهية الدور الذي تضطلع به اجلمعيات البيئية إال بالرغم     
املعوقات،كتأخر تكريس ح  التجمع وغياب إطار قانوين  من العديد للدفاع عن  املصاحل البيئية بسبب وجود

وضعف الفكر   (2)،إضافة إىل قلة االنسجام والتنسي  بني خمتلف اجلمعيات (1)لبيئي واضح للعمل اجلمعوي  ا
 (.4)فضال على  ما يطرحه النظام التمويلي من صعوبات (3) التطوعي

 

 

                                                 
 .03/10من قانون   37املادة  1
دكتوراه يف القانون  اخلاص، كلية  احلقوق  والعلوم  وعلي )مجال(: "احلماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث دراسة مقارنة "،رسالة   2

 السياسية ، جامعة 
 .214، ص 2010/ 2009أبوبكر بلقايد تلمسان ، اجلزائر ، 



 .واضح للجمعيات البيئية  قاوووي إطار .تأخر ترريس 1

العمل  ونية  اليت أثرت على الفعالية يعد تأخر تكريس إطار قانوين للجمعيات البيئية من العوامل  القان     
 السياسية واالقتصادية والظروف للمتغريات ومسايرهتا والقوانني التشريعات مالءمة عدم بسبب البيئي اجلمعوي

 جبميع املدين اجملتمع دور حتدد واضحة بيئية سياسة إىل اإلفتقار إىل إضافة البيئة. على املؤثرة واالجتماعية
 اهليئات دور مع دورها تكامل وعدم بينها فيما التنسي  إضعاف إىل حتما يؤدي البيئة ،هذا يف محاية مؤسساته

 اخلاص. القطاع أو مع العمومية واملؤسسات

 اجملاالت مجيع يف احلاصلة املتغريات مع والتكيف التوسع يف مرونة منحها وعدم القانونية النصوص إن مجود       
 هذا البيئة، حلماية العاملية واملعايري التوجهات مواكبة على قاصرة جيعلها البيئة، محاية ضرورة على وعدم إرتكازها

 من يقلل املسطرة لألهداف املسب  التحديد إشرتاط  أن للجمعيات  البيئية ،كما  الدور البيئي على سلبا مايؤثر
 حركة ومنحها املدين اجملتمع ملؤسسات أوسع فرصة إلتاحة تسعى اليت العاملية عكس التشريعات مرونة عملها،على

 .البيئي نشاطها مزاولة يف أكلر

 ضعف الفرر التطوعي:.2

عشريات على إحنصار عدد  اجلمعيات  3لقد أثر غياب إطار قانوين يكفل حرية إنشاء اجلمعيات ألزيد من      
 نتيجة البيئي اجملال يف اصةخ.1وتراجع  الفكر التطوعي والنضال املدين وضعف نسبة املشاركة  اجلمعوية يف اجلزائر

يف اجلمعيات حيث ال يعرف  منها إال  اللقة ضعف إىل إضافة البيئية، روح املواطنة وغياب ،2البيئي الوعي إنعدام
ألهنا تتحول يف كلري من األحيان  البيئة، محاية يف والرتاخي األمانة وعدم الفساد شبهات امسها. كما حتوم حوهلا

 حتت  غطاء محاية  البيئة والدفاع  عنها . شخصية افأهد لتحقي  وسيلة إىل

 .ضعف  التنسيق بين الجمعيات البيئية: 3

نظرا  للطابع  املتشعب للموضوعات  دورها، لتفعيل حتديا  حقيقيا البيئية يشكل  اجلمعيات بني التنسي  إن     
  والتدخل الفعال حلماية البيئة خاصة البيئية ،مما  يؤدي إىل تضارب وتقاطع بني اختصاصاهتا.كما يضعف التنسي

 مع تغلب الرؤية  اجملزئة  للعناصر البيئية  اليت تقتضي تظافر اجلهود من أجل أفضل  محاية هلا من التلوث. 

يرى الفقه أن ضعف القدرة على التسيري والتنسي  بالنسبة للجمعيات البيئية ،يؤول إىل  عدم  معرفة الوسائل        
ملتاحة  لتحقي  األهداف املتعلقة حبماية البيئة، عدم توفر التكوين اإلداري لدى قياداهتا،ضعف التنظيم القانونية  ا

                                                 
نية م  اإلنسابوسنة )حممود(  :"احلركة  اجلمعوية يف  اجلزائر :نشأهتا وطبيعة تطورها ومدى  مسامهتها  يف  حتقي   األمن  والتنمية "، جملة  العلو  1

   .145-133، ص ص 2002جوان ،   17،جامعة  قسنطينة ،  العدد 
ن األفراد و الوعي البيئي: هو التعريف بالبيئة وعناصرها لتحسني  الوعي هبا و اإللتزام للقيام بعمل  بشأهنا من خالل فعل أو ممارسة هبذا الشأن م  2

 .822رجع ساب  ،صاجلماعات واألسرة و املدرسة و اجملتمع .أنظر ،سحر أمني ،م



واملمارسة الدميقراطية والشفافية واملشاركة احلقيقية لكل  األعضاء يف التداول على القيادة ومناقشة مشاريعها ،زيادة 
 .1ب إىل الزعامة الفردية على املمارسة البريوقراطية ،مما جعل غالبيتها تقرت 

 .طبيعة  النظام  التمويلي  للجمعيات   البيئية:4

 ومنحها ح  الشريك مبركز هلا واإلعرتاف اجلمعيات إنشاء حرية إقرار يف التشريعي التحول من الرغم على    
  .اجلمعيات حريةهذه  لتقليص  يستخدم أصبح التمويل نظام فإن القضاء، إىل واللجوء املشاركة

هبا،حيث تتشكل  املنوط البيئي بالدور قيامها متطلبات أهم إذ تعترب املوارد اليت متتلكها اجلمعيات من       
مصادر متويلها من إشرتاكات األعضاء واإلعانات املقدمة من طرف الدولة واجلماعات احمللية والعائدات املتعلقة 

الية  فإن نشاطها يتوقف على دعم الدولة هلا لتحقي  أهدافها بنشاطها واهلبات والوصايا ونظرا  لنذرة  املوارد امل
 الدولة إعانات على السيما يف اجملال البيئي،مما يكرس تبعيتها للدولة من الناحية املالية.إن إعتماد اجلمعيات البيئية

 فعالية يفذلك  ساهم مستقلة،كلما مالية موارد توفرت فكلما نشاطها استقاللية على سلبا يؤثر كبري بشكل
 . هلذه اجلمعيات واستقاللية قراراهتا عن الدولة البيئي الدور

ميكن للجمعيات البيئية االستفادة بصورة مباشرة من دعم وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة بعد تقدمي امللف لربنامج    
ت التابع للوزارة إال أن اإلدارة العمل  املسطرمن قبل اجلمعية للمديرية الوالئية للبيئة اليت حتيله على مكتب اجلمعيا

البيئية تتمتع  بسلطة تقديرية واسعة يف متويل اجلمعيات يف ظل غياب النصوص القانونية امللزمة هلا بذلك،مما يؤدي 
 إىل الشفافية هذه  العملية .

قية مبادرة الشباب تعاين اجلمعيات البيئية من صعوبة كبرية يف احلصول على الدعم من الصنادي  الوالئية لرت        
٪من  ناتج  الضرائب املباشرة  7واملمارسات الرياضية  اليت يتم تغذيتها من مسامهات الواليات والبلديات بنسبة 

 .2احمللية  يف الوالية والبلديات بسبب عدم  إشارة  نصوصه اخلاصة بتمويل نشاط هذا النوع من  اجلمعيات

 القرارات إختاذ يف دورها أن إال اجلمعيات يف محاية البيئة مشاركة  نظيمت يف اجلذري القانوين التحول رغم      
حيث أصبحت املهام  اليت تضطلع هبا  3وهامشيا، األمر الذي أكده املخطط الوطين لألعمال حمدودا يزال البيئية

العراقيل اليت  يف معظم احلاالت غري كافية للحد من  اإلعتداءات  املتكررة على البيئة .ذلك بسب الصعوبات و 
تعرتيها  فهي ال تزال يف مرحلة عدم استقرار وحباجة إىل توضيح طرق عملها ونظام متويلها بصورة أكلر شفافية 

                                                 
 . 66،ص 1997سلوى   الشعراوي  مجعة  :"صنع  السياسات  البيئية  يف مصر"   ،اجلامعة  األمريكية ، القاهرة ،مصر، 1
اسية ،جامعة  "دور اجملتمع املدين يف صياغة  السياسات البيئية: دراسة حالة اجلزائر"،مذكرة ماجستري، كلية احلقوق و العلوم السي : أنظر، أبرير )غنية ( 2

 1.وعكاش)كهينة (:"املشاركة  اجلمعوية يف محاية البيئة باجلزائر"،مذكرة ماجستري ،جامعة  اجلزائر107، ص 2010احلاج  خلضر  باتنة ، 
 .99، ص2014/2015،

 .   102وزارة هتيئة اإلقليم، املخطط  لوطين  لألعمال من أجل  البيئية  والتنمية  املستدامة ،ص 3



وتعزيز حقها يف اإلطالع واملشاركة الفاعلة األمر الذي  ال يكون إال من خالل بعث ثقافة املواطنة البيئية 
 احلقيقية.1

 وية لتدخل الهيئات اإلدارية لحماية البيئة من العمران بين الوقاية و الردع.المبحث الثالث: اآلليات القاوو 

متتلك السلطات اإلدارية مركزية كانت أم حملية وسائل قانونية متعددة تشكل ضمانات قوية حلماية البيئة        
اية استباقية للبيئة ومنها ما من  خماطر العمران  اليت ترتبص هبا ،من هذه  الوسائل ما يكتسي طابعا وقائيا يوفر مح

هو ذو طابع  ردعي يصحح االختالالت البيئية بعد وقوعها. لذا أتناول اآلليات القانونية الوقائية محاية للبيئة من 
 )المطلب الثاوي(.واآلليات القانونية الردعية يف )المطلب األول( العمران يف 

 البيئة من العمران.المطلب األول:اآلليات القاوووية الوقائية لحماية 

تتجسد السبل  الوقائية حلماية  البيئة من  العمران يف مجلة من الوسائل ،تتملل يف التخطيط  البيئي املوازي       
والضبط اإلداري باعتباره من الوسائل الكالسيكية املعروفة حلماية البيئة يف اجملال )الفرع األول(للتخطيط  العمراين
أويف  إطار اإلتفاق من خالل  )الفرع  الثاوي(تصدره اإلدارة البيئية من قرارات إدارية منفردة العمراين يف إطار ما 

ما تربمه اإلدارة من عقود تفاوضية مع األطراف امللوثة للبيئة كآلية جديدة ،متتاز باملرونة يف التعامل مع املشاكل 
اليت تعد مبلابة آليات مسبقة لتعزيز احلماية الوقائية   فضال عن  الدراسات البيئية  التقنية)الفرع  الثالث(،البيئية 
 )الفرع  الرابع(.للبيئة

 الفرع األول:التخطيط البيئي بديل عن التخطيط العمراوي في ضمان حماية البيئة.

أثبتت أدوات التخطيط العمراين قصورها وعدم مصداقيتها يف التكفل اجلدي والفعال حبماية البيئة من      
ذلك بسبب عدم إعمال التوجيهات احلمائية للبيئة الواردة ضمن أدوات التخطيط  العمراين. مما أدى إىل  التدهور.

اختالالت  كبرية وتفاوت فادح مابني البلديات ألن البيئة ختضع للتقدير احمللي الذي خيتلف باختالف القدرات 
لإلعتبارات البيئية ،استدعى التفكري يف إعتماد املالية لكل بلدية .ومع التصور اهلزيل لدى املسؤولني احملليني 

كوسيلة جديدة  ونظام بديل عن التخطيط العمراين من أجل ضمان محاية أفضل لألوساط 2التخطيط البيئي 

                                                 
ا  ة  البيئية  مصطلح جديد أوجده الوضع  البيئي احلايل و يعين أن يكون الفرد )املواطن( متحمسا وداعيا للقضايا البيئية متفهما  مسائلهاملواطن 1

متحفزا لصون وسط عيشه )بيئته(ومهتما بصحة كوكب األرض.ترتكز على إجياد رادع ذايت ينبع من داخل اإلنسان ويدفعه إىل محاية البيئية 
 2014،أكتوبر 3تهاوإحرتامها.للمزيد  راجع،بوزيان)عليان(بومساحة )الشيخ(:"املواطنة البيئية"،جملة البحوث  العلمية  يف  التشريعات البيئية،العدد وصيان

 .178-157،جامعة  تيارت ،ص ص 
 والقيم باملشاغل املرتبطة ات والوسائلاملسامه ودقي   متواصل بشكل التخطيط، مرحلة خالل احلسبان يف يأخذ أسلوب هو البيئي، التخطيط  2

 جتتنب حبيث البديلة، النشاطات من جمموعة بني خيار و معرفة أوسع، على يقوم تصميم إجراء هو اهلدف و البيئية؛ والعالقات والظروف  والعمليات
 لغريب واالجتماعية االقتصادية املتحدة األمم بيئي،أنظر، جلنةال األثر بتقييم تعرف املهمة حتقي  هذه منهجيات باتت لقد البيئية السلبية، النتائج تقلل أو

 .14 ،ص 1999 ، نيويورك ، 2 ج ، اإلمنائية اخلطط يف البيئي البعد إدماج دراسة ،)االسكوا ( آسيا



 )أوال( الوطين الشامل البيئية سواء على املستوى  الوطين أو على املستوى  احمللي.لذا سأتناول التخطيط البيئي
 )ثالثا(.والطبيعة القانونية للمخططات البيئية )ثاويا( احمللي  والتخطيط البيئي

 أوال: التخطيط البيئي الوطني الشامل.

لقد ظهر التخطيط البيئي مبختلف أشكاله كطريقة جديدة لتسيري البيئة حديلا ذلك الرتباطه مبوضوع محاية      
،حيث أصبح يشكل  األسلوب األملل  1خرية البيئة الذي مل يظهر مبظهر مستقل وشامل إال خالل السنوات األ

الذي تتجه حنوه اإلدارة احلديلة بإعتباره أسلوبا يعتمد بالدرجة األوىل على التشاور والتنسي  بني املتعاملني 
واملتدخلني يف  جمال البيئة مهما  كانت ختصصاهتم وأنظمتهم القانونية. وعليه يؤدي التخطيط البيئي دورا توفيقيا 

ف التنمية ومحاية البيئة، هذا التوفي  الذي ال يتحق  إال عن طري  مشاركة  اجلميع  يف عملية  إختاذ  بني أهدا
 2القرارات  اليت تتطلبها مشاريع  التنمية.

إن التخطيط البيئي كان ختطيطا قطاعيا حمضا من خالل تركيز كل قطاع  على محاية عنصر أوأكلر من     
 4واملخطط الوطين للماء 3املائية املوارد لتهيئة التوجيهي لى سبيل امللال جند املخططالعناصر املكونة للبيئة ،فع

محاية للبيئة العمرانية من النفايات اليت تعد 5بالنسبة حلماية اللروة املائية، املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة 
 حمافظة على االستغالل األملل لألراضي. أكرب خطر مهدد للنظافة والصحة العمومية وخمططات التهيئة والتعمري

لقد كان هذا التخطيط القطاعي غري فعال ألنه جزأ املشاكل البيئية حسب كل قطاع ،مما أدى إىل كلرة     
البيئة ليعرب  حلماية حديلة كأداة الشمويل البيئي التخطيط مستويات التدخل دون تنسي  فيما بينها،هلذا مت تبين

املوازنة بني التنمية الوطنية ومحاية البيئة يف إطار مفهوم التنمية املستدامة ،جتسد ذلك من  عن توجه الدولة حنو
واملخطط الوطين لألعمال من أجل ( 1) 1996خالل إعتماد  املخطط  الوطين لألعمال من أجل البيئة لسنة 

 (.2) 2001البيئية والتنمية املستدامة لسنة 
                                                 

من قانون    4ا  يف  املادة ميكن  اعتبار  املخطط البيئي كل  خمطط يتناول عنصرا  واحدا  من  العناصر  البيئية  أومجيعها  املنصوص  عليه  1
  .34،راجع وناس )حيي(،  رسالة دكتوراه ،مرجع  ساب ،ص  03/10

 .240سعيدان )علي(،  مرجع  ساب  ،ص 2
هذا  سنوات .يعمل 5 كل للتقسيم ،قابلة سنة 20 ملدة ميتد هيدروغرافية، وحدة املائية لكل للموارد التوجيهي املخطط 05/12أنشأ  القانون  3

 احلاجات ( املاء من االحتياجات كافة تلبية إىل وكذا يهدف املائية، املوارد واستعمال وختصيص لتهيئة االسرتاتيجية االختيارات حتديد على املخطط
 االستلنائية الطبيعية واهربالظ املرتبطة األخطار من والوقاية والسطحية للمياه اجلوفية والنوعية الكمية احلماية إىل باإلضافة )...الفالحية املنزلية، الصناعية،

 .05/12من قانون 56وتسيريه.راجع املادة
 والتسيري ،ختصيص ،حتويل حبشد يتعل  فيما هذا لتنفيذها، الالزمة والتدابري الوطنية واألولويات األهداف من للماء جمموعة الوطين حيدد املخطط  4

 املعدل و املتمم.  05/12من قانون   59للموارد املائية. راجع  املادة  املدمج
 دائما أو مؤقتا اجملزأة النفايات لكميات اإلمجايل احلجم حتديد وكذا واملنتجة سنويا اخلطرة خاصة النفايات كميات جرد حتديد املخطط هذا يتضمن 5
 خيص فيما االحتياجات حتديد عن فضال املوجودة، املعاجلة منشآت مواقع حتديد إىل ملعاجلتها، باإلضافة املتبع واألسلوب منها صنف كل حتديد مع
 واملالية االقتصادية اإلمكانيات مراعاة مع جديدة منشآت إلجناز احملددة األولويات وكذا املتوفرة القدرات االعتبار األخذ بعني مع النفايات، معاجلة قدرة

 .01/19من  القانون  13الضرورية لتطبيقه. راجع املادة 



 (.PNAE) 1996لسنة  البيئة المخطط الوطني لألعمال من أجل. 1

على الرغم من األصوات املتصاعدة إلدماج البيئة ضمن مجيع األنشطة التنموية من خالل أعمال الندوة       
وإلزام السلطات العمومية باحملافظة على البيئة إال أن  1972الوطنية  التحضريية للمشاركة يف ندوة ستوكهومل لسنة 

النظرة املناوئة للبيئة لكوهنا أحد معوقات التنمية االقتصادية الوطنية مما أخر إعتماد  النظرة اليت سادت آنذاك هي
 نظام ختطيط بيئي، يتميز  بالوضوح والشمولية .

 احلماية لتحقي  حديلة العامة كوسيلة لقد مت تبين املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة من قبل السلطات      
والكشف  األساسية ا املخطط مجلة من األهداف والتوجيهات، تتعل  باملشاكل البيئيةتضمن هذ .للبيئة الوقائية

 عنها وحتديد األسباب املباشرة و غري املباشرة لظاهرة التلوث وإعتماد نظام األولوية ملعاجلتها.

،  1997سنة تبعا لذلك حدد الربنامج الوطين  للنشاطات البيئية مرحلة احلصيلة كمرحلة  أوىل بدأت منذ      
 حيث مت  إجناز التقرير اخلاص هبا وتتعل  أساسا  بتطوير اجلانب املؤسسايت والقانوين للبيئة ومواضيع الصحة

 الغابات والسهوب الرتبة تدهور ، املائية املوارد ،حالة السمعية األضرار اجلوي، التلوث النفايات، التلوث، ،البيئة،
 والتارخيي. األثري الرتاث وموضوع الساحلية ملناط ا البيولوجي وتسيري والتنوع والتصحر

ومت  1999أما املرحلة اللانية فعرفت مبرحلة  حتديد االسرتاتيجية الوطنية للبيئة املنتهية يف السداسي اللاين من سنة 
 . 1إجنازها  باللجؤ إىل اخلربة الدولية

 (.PNAE-DD) 2004. المخطط الوطني  للبيئة  والتنمية المستدامة  لسنة 2

وختفيفا آلثار تدهور البيئة على خمتلف 20002بناء على ما ورد يف تقرير وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة لسنة        
األوساط وحتقيقا ملتطلبات التنمية.إلتزمت احلكومة بإعداد اسرتاتيجية وطنية للبيئة مبوجب وضع املخطط الوطين 

للبيئة.خصصت له استلمارات بيئية هامة يف إطار املخطط  وقائية محاية لتحقي  كآلية للبيئة والتنمية املستدامة
حدد هذا  .مليون دوالر أمريكي 971(، قدرت مببلغ يزيد عن2004-2001اللالثي لإلنعاش االقتصادي )

سنوات حتدد  كيفيات  5املخطط جممل النشاطات اليت تعتزم الدولة القيام هبا يف  جمال البيئة بصفة دورية خالل
 املبادرة هبذا املخطط و املصادقة عليه وتعديله عن طري  التنظيم.

خالفا للمخططات السالفة الذكر والتوجيهات العامة حلماية البيئة اليت كانت سائدة، أقحم هذا املخطط        
للالث،إذ مت األدوات  االقتصادية يف محاية البيئة وحتقي  التنمية املستدامة بعدما كانت مهمشة طيلة العشريات ا

                                                 
ي"،امللتقى الوطين  األول بعنوان :" محاية البيئة يف  إطار التنمية املستدامة بني الواقع  ومقتضيات التطور"، جامعة محيدة)حسن( : "التخطيط البيئ  1

راجع أيضا:محيدة )حسن(: "التخطيط  البيئي كآلية للتنمية املستدامة يف التشريع  .12،ص 2008ماي  6و  5زيان عاشور اجللفة ،يومي 
 .179،ص 2009لية احلقوق  والعلوم السياسية،جامعة سعد دحلب البليدة ، اجلزائر ،اجلزائري"،رسالة دكتوراه،ك
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التحليل  االقتصادي  للتأثريات االجتماعية واالقتصادية ذات  الصلة  بتدهور  البيئة ألول  مرة  مبناسبة  إعتماد 
 هذا  املخطط .

تأسست جلنة وطنية ملتابعة املشروع وشكل هذا املخطط بعد الدراسة والنقاش برنامج  عمل احلكومة يف       
القصري واملتوسط.تضمن منهجية سامهت بتحقي  حتول جديديف مسألة التكفل مبشاكل ميدان البيئة على األمدين 

 .1البيئة وأعد اسرتاتيجية للقضاء عليها 

يرمي هذا املخطط إىل حتقي  مجلة من األهداف االسرتاتيجية قصرية ومتوسطة املدى ،مت  النص عليها من       
 مرتابط وتنظيمي تشريعي إطار يف وضع  ،مما ساهم2( 2004-2001 األولوية ) ذات األعمال خالل خمطط

 . ومتكامل

 :3تتملل األهداف واألعمال ذات األولوية  يف مجلة من احملاور  ميكن  إمجاهلا  فيما  يلي       

يشمل حتسني التزويد باملاء الشروب، حتسني اخلدمات املرتبطة أ.تحسين الظروف الصحية والمعيشية للمواطن: 
ي والتطهري وتصفية املياه املستعملة وخفض التلوث اجلوي يف املدن باستخدام البنزين اخلايل من بالصرف الصح

الرصاص والغاز املميع وحماربة التلوث الصناعي عن طري  إدخال عقود األداء البيئي اجليد ،التسيري احملكم 
 للنفايات واإلعتناء باملساحات اخلضراء  والرتاث اللقايف.

يشمل تطوير الزراعة املستدمية وترشيد استعمال مياه  السقي، ال الطبيعي وتحسين إوتاجيته :ب. حفظ الرأسم
 البيئية النظم محاية ومراقبة  التلوث الزراعي، توسيع  املساحات الغابية ومكافحة التصحر ومحاية املناط  اهلشة،

 .تدهورها ومنع ساحليةال املناط  إلدارة اسرتاتيجية البيولوجي ووضع بالتنوع املتعلقة خاصة

يشمل ترشيد استعمال  املوارد املائية والطاقوية واملواد  ج.حفظ الخسائر االقتصادية وتحسين القدرة التنافسية: 
األولية وتطوير قدرة رسكلة  النفايات وحتويل أوغل  املؤسسات االقتصادية  العمومية األكلر تلويلا حبسب 

 .البناء نشاط فعالية اإلنتاج،و حتسني تكاليف يف والتحكم البيئية اإلدارة ،حتسني االقتضاء

 عدد تشمل تنمية وتطوير القطاع الغايب واألماكن  احملمية والتنوع البيولوجي، زيادةد. حماية البيئة الشاملة : 
ود األمالح، املستدامة،محاية الواحات من املخلفات املنزلية وصع التنمية وجماالت الرطبة واألراضي  احملمية املناط 

 .األوزون لطبقة املستنفذة الغازات خفض اإلنبعاثات الغازية  اليت تتسبب يف اإلحتباس احلراري والقضاء على 

                                                 
1 PNAE.DD , MATE ,  Janvier, 2002,p20. 
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 املرافقة التدابري و املؤسساتية التدابري من جمموعة على اجلزائري املشرع نص األهداف هذه لتحقي      
 واستعمال امللكية حقوق ،توضيح القوانني ووضع ملؤسساتية إعدادذات األولوية. من مجلة التدابري  ا واالستلمارات

 والبلديات واملدن البيئية والوكاالت القطاعية الوزارية والدوائر والبيئة اإلقليم هتيئة وزارة قدرات الطبيعية ،تعزيز املوارد
 بيئية جباية( البيئة تسيري يف اقتصادية أدوات وتنفيذ واالقتصاديني اإلجتماعيني األعوان من وغري ذلك واملؤسسات
 التلوث(. وإزالة البيئة صندوق غرار مالية على ومؤسسات

 احملليني إلشراك السكان تسامهي إطار وصياغة البيئي، والتلقيف التوعية محالت املرافقة  فتشمل التدابري أما     
 الوطين املخطط لتنفيذ الطبيعية هذا ردواملوا املائية للموارد املتكامل التسيري يف اآلخرين الشركاء من وغريهم
تتم عملية املتابعة والتنسي  والتقييم على مستوى وطين .وتقييمه ومتابعته املستدامة البيئةوالتنمية أجل من لألعمال

   1 من طرف جلنة وزارية مشرتكة ووحدة تنفيذية للمشروع.

لى املستوى الوطين، كما حددطبيعة املشاكل لقد تضمن هذا املخطط عرض الرهانات والتحديات البيئية ع     
. إال أن تنفيذه يتطلب تدعيم احلكامة احمللية على مستويات  عديدة  السيما على 2البيئية وآثارها االقتصادية

 املستوى احمللي .

 لحماية البيئة. جديد أسلوب المحلي ثاويا: التخطيط البيئي

البيئي التقليدي إال أن قصورها يف حتقي  اإلهتمامات  التخطيط أدوات والتعمري احمللية أوىل التهيئة تعد أدوات   
البيئية حمليا دفع املشرع إىل إعتماد أشكال جديدة للتخطيط البيئي احمللي جتسدت يف امليلاق  البلدي حلماية البيئة 

 (.2) واملخطط  احمللي للعمل البيئي (1)والتنمية  املستدامة 

 ية البيئة والتنمية المستدامة :. الميثاق  البلدي  لحما1

( 2004-2001أعتمد امليلاق البلدي حلماية البيئة والتنمية املستدامة ضمن برنامج اإلنعاش االقتصادي )    
ذلك من 3حمدثا تغيريا يف منط تسيري ومحاية البيئة ،جتاوزا للقصور الذي إنتاب محاية البيئة على املستوى احمللي

ات وتعزيز تدخالهتا يف تصوراحللول،وصياغة األهداف االسرتاتيجية املالئمة ملواجهة خالل تفعيل دور البلدي
 حتدد كوثيقة حملية توجيهية، بإعداده البلديات والبيئة اإلقليم هتيئة وزارة التحديات البيئية القائمة هبا.حيث طالبت

                                                 
1 Voir,  Plan  national d’action  pour  l’environnement et  le développement durable (PNAE-

DD) , Ministère  de  l’aménagement  du territoire  et  de  l’environnement , janvier 2002, p94. 
2 Le plan national d’action  pour  l’environnement et  le développement durable (PNAE-DD) 

,Idem, pp22-55. 
3 Charte communale pour l’environnement  et le développement durable 2001-2004 

M.A.T.E,Mai 2001,p01. 



ل اليت جيب أن تقوم هبا السلطات مستدام وتوضح وحتدد األعما وبشكل حمليا البيئة على للمحافظة العمل خطة
 . 4البلدية من أجل احلفاظ على بيئة ذات نوعية جيدة

امليلاق على جمموعة من االلتزامات األخالقية اليت جيدر باملنتخب احمللي  العمل هبا حفاظا على  اشتمل هذا    
احمللية حلماية البيئة،ضرورة  احملافظة على يف الوعي مبسؤولية  اجلماعات  املوارد البيئية يف نطاق إقليم  بلديته.تتملل

ومجعيات ومؤسسات وأفراد يف  املوارد الطبيعية من أجل حتقي  التنمية املستدامة ،إشراك الفاعلني من إدارات
 العزم على احلد أوالتقـــــــــليل من،على البيئة،اإللتزام بعدم نقل املشاكل البيئية احلالية لألجيال القادمة احملافظة

 اإلنبعاثات امللوثة واالقتصاديف الطــــــــاقة واســـــــــــــــــتعمال 

التكنولوجيات النظيفة ومحاية املوارد وتطوير الفضاءات الطبيعية كاملساحات اخلضراء والغابات املوجودة داخل 
ة والتنمية املستدامة لصاحل .مع اإللتزام أيضا بتنفيذ برنامج لإلعالم والرتبية حول محاية البيئ1النسيج العمراين

 .البيئة تسيري يف املدين اجملتمع املنتخبني احملليني وأعوان اإلدارات  احمللية  واملواطنني وإشراك

البلدي حلماية البيئة والتنمية املستدامة كآلية جوهرية للتخطيط البيئي املتخصص حمليا  رغم تكريس امليلاق         
 اآلليات توفر عدم بسبب تطبيقه يف االستمرار يتم الواقعية مل الناحية من لية إال أنهضمن  السياسة البيئية احمل

 محاية البيئة حمليا. الكافية لضمان والعملية القانونية

  المحلية (.  21للعمل  البيئي )أجندة  .المخطط المحلي2

.إلتزمت اجلزائر 2002انسبورغ سنةإنطالقا من التطورات احلاصلة على الساحة الدولية بإنعقاد مؤمتر جوه     
كأداة من أدوات ( 21للعمل البيئي )أجندة  المخطط المحليمبسار التنمية احمللية املستدامة عن طري   إعتماد 

 الوسائل توفري مع األهداف البيئية من جمموعة مبوجبه حتقي  يتم عمل برنامج مبلابة التخطيط احمللي املستدام.يعد
لإلقليم البلدي. يعتمد على التنبؤ والتصور للعمل احمللي  مستدامة تنمية ضمان إطار يف لذلك الالزمة القانونية

البيئية وليس  احمللية السياسات لبناء أرضية تعد اليت والتنبؤات التصورات من البيئي حيث ينبين على أساس جمموعة
 على التدخل وكذا توسيع دائرة الشراكة  مع  اجملتمع  املدين.

 مراعاة مع بلدية بكل اخلاصة ومعاجلة املشاكل البيئي الوضع دف هذا املخطط إىل حتسنييه    
تسيري مستدمي للموارد البيولوجية والطبيعية،إعتماد نظام التخطيط والتسيري  خصوصياهتاوقدراهتا  البيئية، ضمان

ية،إحداث تعاون بني البلديات احمللي املبين على احرتام  جتانس اخلصوصيات الطبيعية ملختلف العناصر الطبيع
ملواجهة التدهور البيئي وهتيئة املناط   الصناعية ومناط  التوسع السياحي واملناط  احملمية واملواقع األثرية واللقافية 

                                                 
،صادرة عن  جامعة  حممد  خيضر  بسكرة ،  6:"دور  اجلماعات  احمللية يف  محاية البيئة "،جملة اإلجتهاد  القضائي، العدد )دحمم(ملوسخ  4

 .160-146،ص ص 2008
 .128عبد املنعم (،  مرجع ساب ،ص بن أمحد ) 1



 التسيري أسلوب التارخيية وتسيريها، هتيئة املدن والتسيري احملكم إيكولوجيا للنفايات وتسيري املخاطر الكربى، إثراء
خالل استشارة  املواطنني وإشراكهم يف مراحل صنع القرار  البيئي، تطوير قدرات البلدية للتكفل  من لياحمل

 .البيئي والتعليم التكوين برنامج يف البلدية باملشاكل البيئية ومشاركة

رتة ) أوجب املشرع على البلديات القيام بعمليات جرد وإحصاء مجلة البيانات البيئية وتقييمها خالل الف   
يبني ال  أنه مل . غري2(وختصيص عائدات مالية لكل برنامج مقرتح للتدخل على املستوى احمللي 2001-2004

  نوعا من الغموض.  املعايري اليت تتم  وفقها هذه  العملية ،مما يلري الطريقة وال

عن  من خالل التخلي يعكس املخطط احمللي للعمل البيئي حتوال عميقا يف أسلوب التسيري احمللي البيئي   
األسلوب   األحادي يف تسيري البيئة وإعتماد النقاش العام واإلستشارة الواسعة اليت يقوم هبا رئيس اجمللس الشعيب 
البلدي لكل الشركاء والفاعلني وممللي اجملتمع املدين.إال أن جتاهل هذا املخطط من قبل املنتخبني احملليني يضعف 

 ــــــــت دراسة من  فعاليته، فقد بينــــ

 

للعمل البيئي(  )املخطط احمللي 21٪من املواطنني جيهلون وجود األجندا احمللية 86أجريت مبدينة عنابة أن نسبة 
وحىت بعض املسؤولني جيهلوهنا أيضا بسبب إنعدام  نصوص رمسية حتث على وضع اسرتاتيجية للتنمية احمللية  

 .1 املستدامة ،مما جيعل تطبيقها مهمة صعبة

يرى البعض أن السلطات احمللية قدمت دورها احملوري يف تطبي   سياستها  العامة عن طري  أدوات التخطيط     
وجتاوزت نظام التخطيط  القطاعي العمراين من خالل ختطيط  اجملال لتفادي اإلنتهاكات اخلطرية على البيئة لكن 

لتنمية احمللية على البيئة حىت وإن كانت هذه األخرية قد ،مما يؤكد تفوق منط  ا2من دون التوقف عن مسار التنمية
 .أصبحت من متطلبات  التنمية املستدامة

 للمخططات البيئية . ثالثا: الطبيعة القاوووية

الالزمة يف  التوجيهات خالل تقدمي من التعمري وقائيا محائيا للبيئة من خماطر تؤدي أدوات التخطيط البيئي دورا    
 أهنا تطرح نوعا من الغموض من الناحية القانونية،فاملخططني السابقني مل يصدرا مبوجب قوانني هذا اجملال.إال

                                                 
 .58ب ،ص:"تبلور  التنمية املستدامة  من خالل  التجربة  اجلزائرية "،مرجع  سا) حيي(وناس  2

1 Mellakh( Amina) et Zeghiche (Asssia ):"Agenda 21 local  et  concertation à Annaba, Nord-Est  
Algérien un mode  opératoire  de gestion territoriale alternatif". D’Algérie  et  d’Ailleurs lectures 

croisées, op cit, P 270  et  p  269  . 
2 Reddaf(A) :"De quelques réflexions sommaires sur l’éffectivité relative au  droit de 
l’environnement en Algérie", revue des sciences juridique et administrative, Tlemcen,nº1,2003, 

pp62-82. 



أومراسيم بل مبوجب تعليمات فقط صادرة عن وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة مبناسبة النقاشات اليت أجرهتا مع  خمتلف 
 الفاعلني يف هذا  اجملال. 

فهي ال تعدو أن تكون  جمرد إلتزامات أخالقية ومعنوية للجماعات اإلقليمية  إن املخططات البيئية غري ملزمة      
أمام  اجملتمع احمللي للمحافظة على البيئة وال ميكن اإلدعاء هبا أمام القضاء على خالف خمططات التهيئة والتعمري 

إدارية نافذة  قرارات إىل قة عليهااملصاد مبجرد الصادرة مبوجب مراسيم تنفيذية هلا القوة القانونية امللزمة إذ تتحول
.لقد بقيت املخططات البيئية جمرد وثائ  ختل  املسؤولية األخالقية واملعنوية،كمباد  حتسس اإلدارة احمللية  بضرورة 

.يف نفس السياق يرى األستاذ وناس 3العناية  بالبيئة .كما ال تفرض  عليها الرقابة القضائية تبعات قانونية مباشرة
الضبابية اليت حتيط بالنظام  القانوين إلعداد هذه الوثائ  وقيمتها القانونية ،جتعل منها ذات طابع ترفيهي حيي أن 

 .4يساهم  يف تضخم  النصوص والوثائ  ويزيد من متييع مسؤولية اجلماعات  احمللية يف جمال محاية البيئة
ططات التهيئة والتعمري وكيفية إندماجها خبالف فضال على ذلك ال تتضح العالقة بني املخططات البيئية وخم      

الوضع  لدى املشرع  الفرنسي حيث مت مبناسبة إقرتاح  مشروع قانون محاية البيئة الفرنسي مناقشة إشكالية إدماج  
 .1املخططات الوالئية  لألوساط البيئية والرتاث الطبيعي 

والتعمري وعدم   التهيئة خمططات بعد فشل  حتمية كضرورة البيئي يبدو أن املشرع كرس فكرة التخطيط       
جناعتها  يف  التكفل بالبيئة  إال أن إنعدام  إلزامية هذا النوع من التخطيط  أفقده  القيمة القانونية .كما مل تتضح 
عالقته بوضوح  بأدوات  التخطيط العمراين  احمللي وال كيفية إدماجها حىت  ال حيدث  تضارب فيما بينها. 

دود غري مرسومة بوضوح بني املخططات العمرانية ونظريهتا البيئية ،مما جيعل البيئة ضحية جتاوزات عمرانية. فاحل
فكان أوىل باملشرع تقنني هذه اآلليات احمللية للتخطيط البيئي بنصوص قانونية ملزمة نظرا ألمهيتها البالغة يف العمل 

 ألخرية على أدوات التخطيط العمراين.البيئي احمللي وتوضيح الشروط اليت تفرضها هذه ا

                                                 
،كلية  احلقوق  و العلوم  السياسية  ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ، رحياين)أمينة(:"التخطيط البيئي احمللي  يف التشريع   اجلزائري "،جملة  املفكر  3

 .583-569،  ص ص 2014،فيفري  13العدد
 .161: "التخطيط البيئي احمللي يف  اجلزائر ،التطورات و الرهانات و اإلشكاليات القانونية و املادية اليت  يلريها"  ،مرجع ساب  ،ص)حيي(وناس 4

1 Jegouzo (Yves) :"Les plans de protection et de  gestion  de  l’environnement" , AJDA , n°  
spécial, 1994, pp 610-611. 



 الفرع الثاوي: الضبط اإلداري وسيلة كالسيرية لحماية البيئة في المجال العمراوي.
إن القانون اإلداري مبا يتضمنه من سلطات وإمتيازات وقواعد آمرة  هدفها حتقي  الصاحل أو النفع العام.       

بسلطاته املتعددة من أهم 2لوث البيئة.كما يعترب الضبط اإلداري يعد أكلر  فروع  القانون إتصاال مبكافحة ت
 وسائله .
تعد الوظيفة  الضبطية من أهم وظائف الدولة وأوىل واجباهتا، فهي ضرورية الزمة الستقرار النظام العام         

وينهار النظام  داخل  وصيانة احلياة االجتماعية واحملافظة عليها ،فمن دون الوظيفة الضبطية للدولة تعم الفوضى
اجملتمع. وبالــــــــنظر  إىل اآلثار اخلطرية املفـــرزة على محاية البيئة جراء التـــــــقدم الصناعي والعمراين اهلائلني، تضطر 
اإلدارة  إىل وضع قيود  على بعض  احلريات واحلقوق العامة من خالل الضبط اإلداري البيئي الذي يعمل على 

التوازن بني ح  األفراد يف ممارسة حرياهتم وح  اجملتمع يف البقاء آمنا إقتصاديا،اجتماعيا وبيئيا.  إحداث نوع من
والوسائل الضبطية والوقائية و العالجية محاية  )أوال(لذا سأتطرق إىل ماهية الضبط اإلداري و دوره يف محاية البيئة 

 )ثاويا(.للبيئة 

    ماية البيئة.أوال:ماهية الضبط اإلداري و دوره في ح

للضبط اإلداري عالقة وثيقة باحلريات العامة وحقوق األفراد  فصيانة النظام العام تقتضي فرض قيود          
عليها، ويف جمال   مكافحة التلوث، تلجأ اإلدارة إىل الضبط البيئي بوضع قيود على بعض احلقوق واحلريات،لذا 

 (.2)يف محاية البيئةودوره  (1)سأتناول مفهوم الضبط اإلداري 

 . مفهوم الضبط اإلداري.1

الضبط اإلداري واجب من أهم واجبات اإلدارة، يتملل يف تنظيم احلريات الفردية،أي وضع القيود واحلدود     
ومتييزه عن غريه من أنواع  الضبط   )أ(عليها، هبدف احملافظة على النظام العام يف اجملتمع ،لذا سأتطرق إىل تعريفه

 )ب(.ى األخر 

 تعريف الضبط اإلداري: . أ

يعرف الضبط اإلداري على أنه وظيفة من أهم وظائف اإلدارة تتملل يف احملافظة على النظام العام يف األماكن      
العامة عن طري  إصدار القرارات الالئحية والفردية واستخدام القوة املادية،مع ما يستتبع ذلك من فرض للقيود 

                                                 
ابن  راجع، .الضبط لغة لزوم الشيء،قال الليث الضبط لزوم الشيء ال يفارقه يف كل شيء، وضبط الشيء حفظه، والرجل ضابط أي حازم 2

اليت  ترتجم إىل  كلمة شرطة وهي مشتقة     polisكما يطل  عليه عبارة بوليس   .2549ارف ،مصر،ص منظور:"لسان العرب"، اجلزء الرابع، دار املع
اللتان تعنيان فن حكم املدينة راجع يف ذلك  ناصر لبــــــــاد: "القانون اإلداري ،النشاط   politia والكلمـــــــــــــــــة الالتيين politeiaمن  اللغة االغريقية   

. لقد  عرف مفهوم  الضبط يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب من خالل ما يسمى بنظام  2،ص 2004"، اجلزء اللاين ،الطبـــــــــــــعة األوىل، اإلداري
محد مصطفى  أ احلسبة حيث  كان  اخلليفة يقوم  بنفسه  مبباشرة احلسبة ويشارف  األسواق  ويراقب  املوازين  ويأمر  بإزالة األذى عن  الطري . أنظر،

 .6،ص1999املراغي:" احلسبة يف اإلسالم " ،مطبعة  عيسى  البايب احلليب  وشركة  مصر،



.كما يعرفه البعض على أنه واجب من أهم  واجبات 1ستلزمها إنتظام أمر احلياة يف اجملتمععلى احلريات الفردية،ي
اإلدارة يتملل يف تنظيم احلريات الفردية أي  وضع القيود واحلدود عليها هبدف احملافظة على النظام العام يف اجملتمع 

ة، وهو ماجيسد يف واقع األمر محاية البيئة من  مبدلوالته املعروفة وهي األمن العام  والصحة العامة والسكينة العام
 .2كافة  أنواع التلوث

مل  يعرف التشريع  اجلزائري الضبط اإلداري تعريفا دقيقا وإمنا ترك  هذه املهمة للفقه،حيث يرى بعض الفقهاء     
القيام بالتصرفات تبعا للمعيار العضوي هو جمموع اهليئات والسلطات اإلدارية املنوط هبا   أن الضبط  اإلداري

أما وفقا للمعيار املوضوعي فالضبط اإلداري هو جمموع   .3واإلجراءات اليت هتدف إىل حفظ النظام العام
اإلجراءات والتدابري اليت تقوم هبا اهليئات العامة حفاظا على النظام العام أوالنشاط الذي تقوم به السلطات العامة 

يتضح أن املعيار املوضوعي يركز على اهليئات يف حني يركز املعيار املوضوعي . 4من أجل احملافظة على النظام العام
 على النشاط الضبطي املتملل يف اختصاصات وصالحيات تلك اهليئات الضبطية.

ميكن القول أن الضبط اإلداري هو ذلك النظام الوقائي الذي مينح للدولة سلطة التدخل لفرض قيود على    
 حتقي  الصاحل العام، هلذا توجب متييزه عن غريه من أنواع الضبط األخرى.احلريات واحلقوق بغرض 

 ب. التمييز بين الضبط  اإلداري وأوواع  الضبط  األخرى.

إن الضبط اإلداري نظام وقائي تتوىل فيه اإلدارة محاية اجملتمع من كل ما ميكن أن يؤدي إىل اإلخالل    
 تميز الضبط  اإلداري عن الضبط القضائي والضبط التشريعي.بأمنه،سكينته وصحة أفراده.هبذا املعىن ي

يتميز الضبط اإلداري عن الضبط القضائي يف كونه نشاطا وقائيا أو مانعا الضبط اإلداري والضبط القضائي: -
من اإلخالل بالنظام العام سواء كان هذا اإلخالل مكونا جلرائم يعاقب عليها القانون أم ال.يف حني ميلل الضبط  

 القضائي نشاطا عالجيا  أي يهدف إىل الكشف عن اجلرائم  ومرتكبيها وتسليط العقوبة عليهم.

اإلداري حيكمه  القانون اإلداري وتراقب شرعيته من طرف القاضي اإلداري،بينما الضبط القضائي  إن الضبط    
 حيكمه قانون اإلجراءات اجلنائية وتراقب مدى شرعيته من طرف  القاضي العادي. 

                                                 
 .78،صراغب احللو:"قانون محاية  البيئة يف ضوء الشريعة "،مرجع ساب  ماجد 1
ة البيئة  العربية ،الشارقة ، اإلمارات  العربية رمضان حممد بطيخ :" الضبط  اإلداري ومحاية البيئة "،ندوة  حول دور التشريعات و القوانني  يف محاي 2

.أنظر أيضا سه نكه رداود حممد:"الضبط اإلداري حلماية البيئة.دراسة حتليلية مقارنة"،دار الكتب 3،ص2005مايو ،أيار،  11إىل  7املتحدة  من
 ومابعدها.15،ص2012القانونية،دار شتات للنشر والربجميات، مصر، اإلمارات 

 .369،ص  2007مار (: "الوجيز يف القانون  اإلداري" ،جسور للنشر و التوزيع ،الطبعة   اللانية ، اجلزائر، بوضياف )ع 3
 .399، ص1992حميو )أمحد(: "حماضرات يف املؤسسات اإلدارية"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  4



يساعد على صيانة  القضائي إال أن هذا التمييز ال مينع من وجود عالقات متبادلة بينهما بإعتبار أن الضبط    
العام عن طري  الردع الذي حتدثه العقوبة يف نفس اجلاين ،يف املقابل تساهم سلطة الضبط اإلداري يف  النظام

 .  1التقليل من اجلرائم

من أهم املواضيع اليت يتكامل فيه دور القائمني بالضبط اإلداري مع القائمني  يعترب موضوع محاية البيئة      
بالضبط القضائي،حيث متارس الدولة سلطاهتا سواء بصفة ضبطية إدارية من خالل مراقبة التلوث البيئي،أو بصفة 

. يف هذا  2املختلفةضبطية قضائية من خالل الكشف عن اجلرائم البيئية واملخالفات اليت تقع على عناصر البيئة 
"بأن التمييز بني الضبط اإلداري والضبط القضائي يعد رهانا  Charles Edouard Minetاإلطار يرى"

 .3رئيسيا من حيث أهنما ال ينفذان  بنفس الطرق وخاصة  أهنما ال خيضعان لنفس القاضي

ورة فعالة يف مكافحة التلوث يبدو أن الضبط  القضائي والضبط اإلداري يكمل كل منهما اآلخر ويسامهان بص
 البيئي.

يلجأ املشرع يف كلري من األحيان إىل إصدار القوانني اليت تقيد حريات الضبط اإلداري والضبط التشريعي: -
األفراد وحقوقهم حفاظا على النظام العام.يستند يف ممارسته هلذا اإلختصاص دائما إلختصاصه التشريعي الذي 

بالضبط  "باد  العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة يف هذا الشأنجيد مصدره يف الدستور وامل
التشريعي"متييزا له عن الضبط اإلداري الذي يصدر من جانب اإلدارة يف شكل قرارات تنظيمية أوفردية يرتتب 

 . 4عليها تقييد حريات األفراد

نصـــــــرف إىل تنظيم احلقـــــوق واحلريات يتف  كل من الضبط اإلداري والضبط التشريعي يف أن كال منهما ي    
العامة بقصد  احملافظة على النظام العام ذلك رغم إختالف وسائل كل منهما يف هذا اخلصوص، حيث تتملل يف 
احلالة األوىل يف القرارات الفردية أوالتنظيمية بينما تتملل يف احلالة اللانية يف القوانني حيث صدرت يف جمال احلفاظ 

البيئة العديد من التشريعات اليت هتدف إىل محايتها ووقايتها من التلوث. يأيت على رأس هذه القوانني قانون على 
املتعل  حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامةوبقية التشريعات األخرى اليت هلا عالقة  بنفس اجملال ملل  03/10

، قانون 07/06واملتمم ، قانون املساحات اخلضراء املعدل  84/12، قانون الغابات 02/02قانون الساحل 
 وغريها.  11/02احملميات الطبيعية 

                                                 
 .34- 7ية  البيئة"،مرجع ساب  ،ص ص فتات )فوزي(،بومساحة )الشيخ(:"حدود سلطة  الضبط  اإلداري  ومحا 1
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 .81وص 80، ص 2006، اإلمارات العربية املتحدة ،فرباير 01اجمللد اللالث،العدد
3 Edouard Minet (Charles) :" Droit  de  la  police  administrative" , France,Vuibert,2007,p66.  
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 حبسب جيوز ال إذ أصيال، الربملان إختصاصا ىف املتمللة التشريعى اخلصوص سلطات الضبط هذا يف متلك     
 . 1على القانون إال بناء العامة احلريات على واحلدود القيود فرض األصل

  اإلداري في حماية البيئة .  .دور  الضبط2

،أبرزها جمال  2يهدف الضبط اإلداري إىل احلفاظ على النظام العام يف خمتلف جماالت احلياة  االجتماعية      
محاية البيئة حيث يقصد بالضبط اإلداري البيئي السلطة اليت متلكها اإلدارة من أجل محاية البيئة عن طري  تقييد 

محاية النظام العام مبفهومه التقليدي واملعاصر. فالضبط اإلداري سواء أكان ضبطا إداريا  حريات األفراد من أجل
عاما أم ضبطا إداريا خاصا يهدف إىل فرض قيود على حرية ونشاط األفراد واملنشآت امللوثة بغية محاية البيئة من 

ودور  )أ(داري العام يف محاية البيئةالتلوث مبختلف أشكاله.هذا ما سأتناوله من خالل التطرق إىل دور الضبط اإل
 )ب(.الضبط اإلداري اخلاص يف نفس اجملال 

 دور الضبط اإلداري العام في حماية البيئة: . أ

 21تعترب معاجلة اإلشكاالت اليت تطرحها البيئة بإعتبارها معضلة العصرمن أولويات القانون اإلداري يف القرن 
 .3إلرتباطها الوثي  بعناصر النظام العام 

يقصد بالضبط اإلداري العام جمموع  الصالحيات املنوطة هبيئات الضبط اليت متارسها بصفة عامة يف كل     
اجملاالت وعلى  مجيع النشاطات للحفاظ على النظام العام بعناصـــــره اللالث:األمــن العــام والصحة العامة 

 عرض هلا على النحو التايل:والسكينة العمومية يف حدود  سلطاهتا  اإلقليمية اليت سأت

يقصد باألمن العام إختاذ اإلجراءات اليت من شأهنا طمأنينة حماية البيئة من خالل حماية األمن العام:-
املواطنني على أنفسهم وأمواهلم مبا حيق  استتباب األمن والنظام داخل اجملتمع.بناء على هذا االعتبار فإن محاية 

محاية لألمن العام فقد فرضت التطورات احلديلة على اإلدارة إلتزاما بتحقي  األمن يف البيئة يف جزء كبري منها هي  
 صوره املختلفة  منها األمن البيئي.  

 إذ يهدف األمن البيئي إىل حتقي  أقصى محاية للبيئة بكافة جوانبها يف الرب والبحر واهلواء منعا لوقوع الضرر     
ختاذ  االجراءات الوقائية  الالزمة سواء  كانت من خالل سن  القوانني اليت الذي قد ال ميكن تداركه من خالل ا

                                                 
 .5رمضان حممد بطيخ ،مرجع ساب ، ص 1
2 Chapus (Réné) :"Droit administratif général ",9ème édition,  Montchrestien,EJA,Paris ,1995 
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التصرفات اليت تؤدي هلذا الغرض أو باستخدام وسائل املالحظة واملتابعة والقياس وضبط الفاعل وأدوات  متنع
 .1اجلرمية يف حالة إرتكاب جرائم التعدي على البيئة

يراد حبماية الصحة العامة وقاية صحة اجلمهور من خطر  عامة:حماية البيئة من خالل حماية الصحة ال -
األمراض مبقاومة أسباهبا، من ذلك احملافظة على صالحية مياه الشرب،وتوفري حد أدىن من نقاء اهلواء،وضمان 

األطعمة، ومكافحة األوبئة واألمراض املعدية وحسن التخلص من الفضالت والنفايات السائلة والصلبة،   سالمة
 .2 عداد اجملاري ومجع القمامة واحملافظة على نظافة األماكن العامةبإ

إذ يتوجب على سلطات الضبط اختاذ كافة االجراءات الضبطية اليت  تكفل محاية البيئة من التلوث حفاظا     
 .3 على الصحة العامة ومحاية للمواطنني من خطر األمراض واألوبئة سواء لوقايتهم منها أو ملنع  انتشارها

من مظاهر ذلك إشعار رئيس اجمللس الشعيب البلدي باإلنتهاء من أشغال البناء من قبل املستفيد من الرتخيص     
لتسلم له شهادة املطابقة اليت ميكن من خالهلا التأكد من مدى مطابقة أشغال البناء لألصول الفنية واملواصفات 

ت األمن يف املباين وسالمتها وأحكام اإلضاءة والتهوية وغريها من العامة املقررة قانونا السيما فيما يتعل  مبتطلبا
القواعد اخلاصة باحملافظة على البيئة  العمرانية من أي تلوث أوخطر ،يهدد الصحة العامة لشاغلي املبىن  وغريهم  

 .4من املارة  واجلريان

ة احملافظة على هدوء وسكون الطرق يقصد بالسكينة العام حماية  البيئة من خالل حماية السرينة العامة : -
واألماكن العامة، ومنع كل ما من شأنه أن يقل  راحة األفراد أويزعجهم،كاألصوات والضوضاء املنبعلة من 

كما يرى البعض أهنا ترتبط حبفظ النظام .5مكربات الصوت والباعة املتجولون وحمالت التسجيل ومنبهات املركبات
 مبكافحة الضوضاء .يف الطرق واألماكن العامة  و 

الواقع أن محاية البيئة من التلوث وثي  الصلة باحملافظة على السكينة العامة واهلدوء العام كأحد عناصر النظام    
العام.إذ يهدف الضبط اإلداري العمراين إىل محاية السكينة العامةعن طري  مراعاة املسافات القانونية فيما بني 

                                                 
 2009ر، عبد اهلل جاد الرب أمحد:"محاية البيئة من التلوث يف القانون اإلداري والفقه اإلسالمي"، رسالة دكتوراه،كلية احلقوق،جامعة أسيوط، مص 1

 .396وص 395،ص 
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من املرسوم   4وفقا  ملا نصت عليه املادة 6 مينع وصول الضوضاء  إىل اجلرياناملنشآت وتصميمها  بشكل معني
 .91/175التنفيذي 

هلذا تقوم سلطات الضبط املعنية سواء أكانت والية أم بلدية بوضع اشرتاطات كفيلة مبنع الضوضاء ومحاية   
ذا السياق أشار  قانون محاية البيئة يف األفراد من اآلثار  النامجة عن التلوث السمعي  كملوث رئيسي للبيئة.يف ه

إىل مقتضيات احلماية  75إىل املادة  72يف الفصل اللاين منه وحتديدا من املادة 03/10إطار التنمية املستدامة 
من األضرار اليت هتدف إىل الوقاية أو القضاء أو احلد من انبعاث و إنتشار األصوات أو الذبذبات اليت قد  

ر بصحة األشخاص وتسبب هلم إضطرابا مفرطا أومن شأهنا أن متس  بالبيئة .كما أصدر تشكل أخطارا ، تض
املشرع اجلزائري نصا تنظيميا يتعل  بتنظيم إنبعاث  الغازات واألدخنة و آثار الضجيج ، متلل يف املرسوم  التنفيذي 

03/410 1. 

العامة  الصحة على شروط سكنية باحلفاظيف إطار التصميم العمراين السليم جيب أن تتصف املناط  ال        
حبظر إقامة احملالت املقلقة للراحة أو الضارة بالصحة وكذلك األسواق  واهلدوء والبعد عن مصادر الضجيج،

واملشروعات التجارية يف هذه  املناط  وكذا التقليل من حركة املرور داخل التجمعات العمرانية حمافظة على 
ر الطبيعية والتكنولوجية حىت يكون اإلنسان متمتعا باألمن يف بيته وجيد فيه معىن هدوئها. والبعد عن األخطا

 .2واهلل جعل  لرم من بيوترم سرنا ﴾مصداقا لقوله تعاىل: ﴿ السكن احلقيقي

إن اإلخالل بالشروط  السابقة  يهدد  الصحة  اجلسدية والنفسية لإلنسان .فقد كشفت إحدى الدراسات       
وط احليوية من أهم أسباب إعتالل املزاج و اإلدمان وأن ظروف اإلسكان الرديئة من أهم األسباب أن اخلمول وهب

" يقول :"أن املكان الذي يسكن فيه الفرد  "M.Bryceاملباشرة هلذه األمراض االجتماعية ،يف هذا الصدد جند 
 .3سدية واالجتماعية يعد أمرا حيويا يف تكوين  شخصيته  وعامال مؤثرا  على الصحة النفسية واجل

إن تطور  جماالت تدخل الدولة يف خمتلف مناحي حماية البيئة من خالل حماية جمال الرووق و الرواء :-
فبعد النضال من أجل محاية الصحة احلياة ال سيما يف اجلانب البيئي أوجد عناصر جديدة ملفهوم النظام العام.

                                                 
6 Ben Khelil(Mouna ):"Le  contentieux  pénal des  permis    de  construire" , mémoire  pour  
l’obtention   du  diplôme  des  études   approfondies en  droit  de l’environnement  et de  

l’urbanisme ,DEA ,Tunis, Elmanar,2002/2003,p74. 
الذي حيدد  املستويات  القصوى  إلنبعاث  األدخنة والغازات السامة والضجيج  من  05/11/2003املؤرخ يف   03/410املرسوم التنفيذي  1

 .09/11/2003املؤرخة يف  68السيارات ،ج ر العدد 
 من سورة  النحل. 80اآلية  2
 . 136-103،ص ص 2005، جامعة قسنطينة ، مارس  07اعي، العدد ) عبد  احلميد( دليمي:"الطفل  والعمران "، جملة الباحث اإلجتم  3



ام حبماية مجاليات الشوارع ورونقها حىت ال يصاب عابر السبيل العامة والسكينة العامة، تطلعت األنفس لإلهتم
 .4بتقزز يف العني لسوء  املنظر ومن مث برزت إىل الوجود فكرة املطالبة حبماية  قانونية جلمال الرواء

 يقصد جبمال الرون  والرواء املظهر الفين واجلمايل للشوارع الذي مل يكن مندجما يف مفهوم النظام العام      
.حيث ذهب جانب من الفقه إىل ضرورة اعتبار ما تتخذه سلطات الضبط اإلداري من 5باملفهوم  التقليدي

إجراءات بقصد احملافظة على اجلمال والتنظيم والتنسي  يف املدن أو يف األحياء أو يف الشوارع  مبلابة طائفة من  
 تدابري النظام  العام.

ل ختطيط املدن واإللتزام بشروط معينة يف البناء واحلفاظ على مجال لقد توسعت حاجيات اإلنسان لتشم       
املظهر  العام  ومحاية اآلثار والرتاث .هلذا أصبحت محاية مجال ومظهر املدينة ورونقهامن عناصر النظام العام ومن 

ة  التدخل  وممارسة احلاجات  األساسية اليت  جيب توافرها يف البيئة السليمة،األمر الذي  يربر للسلطات اإلداري
 نشاطها الضبطي محاية للبيئة .

منه اليت  نصت على ما يلي:  94من خالل نص املادة  11/10لقد  كرس هذا  املفهوم  يف قانون  البلدية     
"يف إطار إحرتام حقوق وحريات املواطنني ،يكلف رئيس  اجمللس الشعيب البلدي  على اخلصوص  بالسهر على 

لنظام  العام و أمن  األشخاص  واملمتلكات ، التأكد من احلفاظ على النظام العام يف كل األماكن  احملافظة  على ا
العمومية اليت جيري فيها  جتمع األشخاص ومعاقبة  كل مساس بالسكينة العمومية وكل األعمال اليت من شأهنا 

احرتام املقاييس والتعليمات يف  جمال العقار اإلخالل هبا، السهر على محاية الرتاث التارخيي واللقايف و السهر على 
 والسكن والتعمري ومحاية الرتاث اللقايف املعماري وضمان إحرتام تعليمات نظافة احمليط ومحاية البيئة".

إن إشاعة مجال الرون  والرواء يف الشارع يؤدي إىل حتقي  السكينة النفسية لألفراد نظرا حلاجة اإلنسان إىل    
ه باجلمال بقدر حاجته إىل محاية  لوازمه  املادية .فشيوع الفوضى يف مجاليات املكان يؤدي إىل  محاية  إحساس

الضي  و اإلضطراب وتوتر األعصاب وبدال من أن تكون  األماكن العامة مصدرا للبهجة والتمتع جبمال الطبيعة 
جانب من فقه القانون العام يف وضع   وهباء  املعمار ،تتحول إىل سياط عذاب ألحاسيس األفراد ومن مث مل يرتدد

هذا ماذهب إليه جملس الدولة الفرنسي حيث مل يرتدد يف .1مجاليات  األماكن العامة يف نطاق مفهوم النظام العام
اليت  تتلخص وقائعها 2إعتبار مجال  الرواء من عناصر النظام العام  مبوجب ما قرره  يف قضية إحتاد مطابع باريس

                                                 
أنظر، كمال )حممد األمني(:" الرتخيص اإلداري ودوره يف احملافظة على النظام العام البيئي"،جملة الفقه والقانون،العدد  4
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لضبط  اإلداري أصدرت الئحة  حتظر  مبوجبها توزيع  اإلعالنات  على املارة يف  الطرق العامة  يف أن سلطات  ا
 .  3نظرا  ألن إلقائها عقب  اإلطالع  عليها يسبب تشويها للمنظر  العام  اجلمايل الذي جيب  احلفاظ  عليه 

من  وخالية ومرحية آمنة بنايات إقامة ىعل العمل يف والتعمري التهيئة قانون مع يتقاطع  أصبح البيئة قانون إن 
 إختاذ  ضرورة أيضا يستدعي والذي العمراين، التنظيم يضمنه الذي األمر للراحة واملقلقة الالئقة غري املظاهر
 وشوارعها أحيائها تنسي  يف املتمللة املدينة مجال على اإلبقاء بغية وتدابري إجراءات الضبط اإلداري سلطات
املتعل   بتسوية البنايات غري    08/15معينة  هذا  ما عززه  ما ورد يف  القانون  مواصفات باستحضار وأزقتها

 املنتهية .

 ب.دور  الضبط  اإلداري  الخاص  في  حماية البيئة:

الضبط اإلداري اخلاص هو ذلك  الضبط الذي تنص عليه بعض القوانني اخلاصة من أجل تنظيم جمال حمدد     
.يتضمن هذا النوع من  كلر حتديدا ،تتالءم فنيا مع ذلك اجملال وهي بوجه عام أكلر تشدداباستخدام وسائل أ

.يقصد بالضبط اخلاص أيضا 1الضبط سلطات أقوى وأشد من السلطات اليت متارسها هيئات الضبط اإلداري العام
جلماعات وتنظيم احملال العامة صيانة النظام العام بطريقة معينة من ناحية معينة من أنواع النشاط الفردي كتنظيم ا

 . 2و احملالت املقلقة للراحة و املضرة بالصحة العامة 

يتميز الضبط اإلداري اخلاص بوروده على عنصر واحد فحسب من عناصر النظام العام .من هنا يكون مقيدا     
ستهدف حتقي  بنظام قانوين خاص وملتزما هبدف حمدد ويقتصر على عنصر معني يستهدف محايته دون أن ي

 .3مجيع عناصر النظام العام يف آن واحد

تعترب البيئة من أهم  مواضيع  الضبط  اإلداري اخلاص يتجسد ذلك  من خالل  الضبط  اإلداري اخلاص         
مية من املعدل واملتمم ،الضبــــــط اإلداري اخلــــــاص باجملاالت  احمل 90/29بالتهيئة والتعمري املنظم  مبوجب  القانون 

والضبط املتعل   بتسيري  املساحات  اخلضراء  وفقا  ملا نص عليه   11/02خالل  ما جاء  به قانون 
 .07/06القانون

إن لنظام البناء والتعمري عالقة وثيقة بتلوث البيئة هلذا مت تنظيمه من قبل املشرع اجلزائري عن طري           
املعدل واملتمم واملراسيم التنفيذية له. ذلك ألن الضبط اخلاص بالبناء والتعمري ال 29/ 90ـــون قانــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يستهدف  محاية  البيئة وحدها مللما أعلنت على ذلك املادة األوىل من قانون التهيئة والتعمري وإمنا يستهدف إىل 
لى مطابقة املباين واملنشآت  لألصول الفنية جانب ذلك محاية األمن العام ألفراد اجملتمع  عن طري  التأكيد ع

الصحيحة و القواعد الســلـــيمة  يف البناء  والتعمري، كما يستهدف الصحة العامة عن طري   مراعاة  املسافات 
املناسبة  بني املباين واملنشآت ووجود  مناور وفتحات  لتسريب الضوء واهلواء وكذا تزويد السكنات بقنوات 

يف هذا  الصدد  على ضرورة استفادة كل   90/29والتخلص من النفايات. حيث نص القانون الصرف الصحي 
بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصاحلة للشرب وجهاز لصرف املياه حيول  دون تدفقها على السطح،كما 

حة  ففي حالة إنعدام  احملدد للقواعد العامة  للتهيئة والتعمري على احرتام  الص 91/175أكد املرسوم  التنفيذي 
 .4الشبكات العمومية  جيب اختاذ  التدابري  اخلاصة شريطة أن تكون النظافة واحلماية الصحية  مضمونتني

مما سب  يتضح أن محاية البيئة تعد غاية كل من الضبط اإلداري العام والضبط اإلداري اخلاص اللذان يعمالن      
 ملفهوم النظام العام البيئي بأوسع مفاهيــمه وأحدثها. على ضبط كل األعمال املخلة هبا ضمانا

 ثاويا: الوسائل  الضبطية  الوقائية و العالجية حماية  للبيئة.

 قانونيةالنظام العام البيئي وسائل  يف سبيل احلفاظ على البيئة وضمانمتتلك السلطات اإلدارية الضبطية     
 (.2) وسائل ردعية عالجيةوقد تكون  ،(1)متنوعة.قد تكون وسائل وقائية 

  .الوسائل الضبطية  الوقائية:1

كل ما من شأنه   لتحقي  محاية ذات طابع وقائي للبيئة يشرتط إعمال مجلة من الوسائل القانونية ،تتملل يف       
 )ج(.و احلظر )ب(اإللزام )أ(،وقاية البيئة من التلوث قبل  وقوعه  عن طري   الرتخيص  

 أ.الترخيص:

هو اإلذن الصادر من اجلهة اإلدارية املختصة مبمارسة نشاط معني ال جيوز ممارسته بغري هذا  1الرتخيص      
اإلذن. تقوم اإلدارة مبنحه إذا توافرت الشروط الالزمة اليت حيددها القانون .تقتصر سلطتها التقديرية على التحق  

ا باعتبار  الرتخيص عمال من األعمال  القانونية  من توافر الشروط وإختيار الوقت املناسب إلصدار الرتخيص.أم
فهو ذلك  األمر الصادر عن اإلدارة املختصة  مبمارسة نشاط  معني، الجيوز ممارسته  بغري إذن هبدف عدم تأثري 

 . 2ملل هذا  النشاط على البيئة 

                                                 
 . 91/175من  املرسوم  التنفيذي   15أنظر ، املادة   4
فتطل   كلمة جندها  تفرق  بني مفهوم  الرخصة والرتخيص   14/02/1987يف حكم حديث للمحكمة اإلدارية  املصرية العليا الصادر  يف    1

 الرتخيص اإلداري  بصفة  عامة يف  حني  ترى  أن  كلمة  الرخصة  هلا  طبيعة  خاصة  ومفهوم  خمتلف  عن  الرتخيص.
 .93نواف كنعان ، مرجع ساب  ،ص  2



السيما  .الفردي والتحكم فيه من أكلر الوسائل اإلدارية فعالية يف رقابة النشاط3يعترب الرتخيص اإلداري       
النشاط الصناعي فعند إقدام  اإلدارة  على الرتخيص  بالنسبة للمناط  الصناعية بوجه خاص ،عليها التأكد من  
انعدام التأثري السليب  على املناظر  الطبيعية و احملميات والبد من العمل  على تفادي وقوع الكوارث  الطبيعية ملل 

 .4وغريها الفياضانات والسيول

إن احلكمة من فرض نظام الرتخيص يف اجملال البيئي هو متكني اإلدارة من التدخل مقدما يف كيفية القيام       
ببعض األنشطة املضرة بالبيئة املرتبطة حبفظ النظام العام البيئي.لتمكني السلطات اإلدارية من إختاذ اإلحتياطات 

ي  قد  يرتتب  على ممارستها  يف  كل حالة  تبعا  لظروفها من حيث  الالزمة لوقاية  اجملتمع  من اخلطر  الذ
املتعل   حبماية  البيئة يف إطار التنمية   03/10الزمان واملكان.يف هذا الصدد نص املشرع  يف إطار قانون 

ع منه" أنه ختض19املستدامة يف بعض  مواده بوجوب الرتخيص قبل مزاولة بعض األنشطة حيث جاء يف املادة 
املنشآت املصنفة حسب أمهيتها وحسب األخطار واملضار اليت تنجر عن استغالهلا لرتخيص  من الوزير املكلف 
بالبيئة والوزير املعين  عندما تكون  هذه الرخصة منصوص عليها  يف التشريع  املعمول به، من الوايل أومن رئيس 

القانون على أنه خيضع نقل النفايات اخلطرة  من نفس  24اجمللس الشعيب  البلدي". يف حني نصت املادة  
لرتخيص من الوزير املكلف بالبيئة بعد استشارة  الوزير  املكلف بالنقل.أما يف الفصل املتعل  بالعقوبات املرتبطة 

على عقوبة ملدة سنة وبغرامة قدرها 03/10من قانون  102باملؤسسات املصنفة نص املشرع يف املادة 
منه على أنه  53استغل منشأة  دون احلصول على  الرتخيص.كما  نصت  املادة   دج لكل من  500.000

جيوز للوزير املكلف بالبيئة بعد حتقي  عمومي أن يقرتح  تنظيمات ويرخص  بالصب أوبالغمر أو بالرتميد يف  
.كما اشرتط البحر ضمن شروط تضمن  مبوجبها هذه العمليات إنعدام  اخلطر وعدم اإلضرار بالبيئة  البحرية 

املشرع يف عمليات شحن أوحتميل كل املواد أوالنفايات املوجهة للغمر يف البحر احلصول على ترخيص يسلمه 
  .03/10من قانون 55الوزير املكلف بالبيئة وفقا ملا ورد يف املادة 

من قانون  74أما يف إطار احلماية من التلوث السمعي فقد أخضع املشرع من خالل ما ورد يف املادة        
النشاطات الصاخبة اليت متارس يف املؤسسات والشركات ومراكز النشاطات واملنشآت العمومية  03/10

أواخلاصة،املقامة مؤقتا أودائما واليت ال توجد ضمن قائمة املنشآت املصنفة حلماية البيئة،وكذاالنشاطات  الرياضية 
يت قد تتسبب يف أضرار مسعية إىل الرتخيص مع خضوع هذا الصاخبة والنشاطات اليت جتري يف اهلواء الطل  ،ال

األخري إىل إجناز دراسة التأثري واستشارة اجلمهور طبقا لشروط حمددة وحتديد قائمة النشاطات اليت ختضع 

                                                 
ة("،جملة  البحوث العلمية بن جديد )فتحي(:"الرتخيص اإلداري كإجراء حلماية  البيئة من التلوث )رخصيت البناء  واستغالل  املنشآت املصنف  3

 .34-17،ص ص  2016،جانفي  6والتشريعات البيئية، تيارت،العدد
دراسة يف  القانون  املقارن"،الطبعة األوىل ،منشورات (LIBNOR)مغبغب)نعيم(:"اجلديد يف الرتخيص الصناعي والبيئي واملواصفات  القياسية  4

 .90،ص 2006احلليب  احلقوقية، بريوت ،لبنان ،



للرتخيص وكيفيات منحه،وكذا األنظمة العامة للحماية واألنظمة  املفروضة على هذه النشاطات وتدابري الوقاية 
ة والعزل الصويت وشروط إبعاد هذه النشاطات عن السكنات وطرق املراقبة.مع استلناء النشاطات واملنشآت والتهيئ

التابعة للدفاع الوطين واملصاحل  العمومية واحلماية املدنية ومكافحة احلرائ  وكذا اهليئات ومراف  النقل الربي من 
طار واضطرابات ألهنا ختضع ألحكام نصوص احلصول على الرتخيص يف حالة تسببها يف صخب يؤدي إىل أخ

 تشريعية خاصة.

من أهم تطبيقات أسلوب الرتخيص يف جمال محاية البيئة العمرانية ،جند رخصة البناء اليت تعد من  أبرز        
وسائل  الضبط  اإلداري لضمان احرتام القواعد اخلاصة باحملافظة على البيئة وقد سب   التطرق إليها ،فضال على 
رخصة التجزئة،رخصة تصريف  النفايات الصناعية السائلة و رخصة استغالل  املنشآت املصنفة وغريها من  

 .الرخص  يف هذا  اجملال 

أقر املشرع اجلزائري نظام الرتخيص كشرط يقيد كل مستغل  للمنشآت املصنفة من باب  اإلجراء  الوقائي        
استغالل المنشآت  ها  حتسبا ألي خطر بيئي  حمدق من خالل رخصةاالستباقي  حملاربة  التلوث  الناجم عن

إىل  18يف مواده من املادة 03/10كمانص من خالل قانون محاية البيئة يف إطار التنمية  املستدامة   .1المصنفة
ياسة ،تتواكب والتوجه العام الذي تقوم عليه الس1منه على شروط ومباد  ختضع  هلا املنشآت املصنفة  28املادة 

الوطنية البيئية واملتملل يف اجلانب  الوقائي والردعي.ففي الغالب ما ينصب اإلهتمام حبماية  البيئة من التلوث 

                                                 
 تلك جانب إىل األعمال رجال شكاوى تضاعف يعترب  التشريع  الفرنسي من  القوانني  املسامهة يف  ظهور  مصصطلح املنشآت املصنفة فأمام 1

 حبطريقة تسم الصناعية النشاطات ينظم وطين تشريع أول اعتماد على جمربا نفسه األول نابليون الصناعيةاملتضررين،وجد النشاطات جريان عن الصادرة
واخلطرة  املقلقة غري الصحية، والورشات باملصانع املتعل  1810 أكتوبر 15 مرسوم اعتماد مت فقد وبالفعل.املتضاربة املصاحل بني بالتوفي  واملالءمة

 ترخيص إىل وعهموض يف تدخل اليت الصناعية النشاطات كل املرسوم هذاأخضع  املصنفة  احلديلة. املنشآت لتشريعات التارخيي األساس يعترب الذي
 حمل اعتبار، أصبحت النشاطات ضد هذه  اجلريان شكاوى أن كما اإلدارة، لتعسف مرتوكة الصناعية النشاطات ممارسة تعد بالتايل مل مسب ، إداري
صنفة حلماية البيئة  :دراسة مال( :"املنشآت  املآقانونية .راجع، مدين ) محاية حمل اجلوار وراحة العامة السالمة  أصبحت املرسوم هذا من ابتداء ألنه

 .7و ص 6، ص  2012/2013مقارنة "،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق  والعلوم السياسية جبامعة تلمسان ،
Voir aussi : Toutain (Eric) :" Installations classées et prévention des risques technologique 
majeurs", mémoire de DEA en droit de l’environnement, Université de Paris1 et Paris 2, 

1999/2000,p5. 
املتعل   بالعمارات   اخلطرية  و   76/34بصدور  األمر   1976البداية منذ سنة  وكانت عرب مراحل متعددة، املصنفة اهتم املشرع اجلزائر باملنشآت 1

 الصحية وغري اخلطرة املؤسسات"بعبارة املصنفة املنشآت عن عرب (الذي12/03/1976مؤرخة يف  21غري  الصحية   أو  املزعجة  ،) ج ر  العدد 
قانون  نظرا  للمساو  اليت  تلحقها باجلوار و أخطارها اجلسيمة  على البيئة وقد  عدل املرسوم الساب   جبملة من  القوانني و املراسيم أمهها  "املزعجة أو

الذي  تناول  املنشآت   03/10لرابع  منه حتت  عنوان احلماية من املضار امللغى  مبوجب قانون الذي  نظم  املؤسسات اخلطرة يف  الباب ا  83/03
 1988يوليو   26املؤرخ يف     88/149املرسوم  التنفيذي  1988املصنفة يف  الفصل  اخلامس  حتت  عنوان األنظمة  اخلاصة ليصدر  سنة 

 03/11/1998املؤرخ يف    98/339،واملرسوم  التنفيذي  30و احملدد  لقائمتها   ، ج ر العدد  املتضمن التنظيم  املطب    على املنشأة املصنفة
الذي حيدد املنشآت املصنفة وحيدد قائمتها إال أنه ما 1998،  82اخلاص بالتنظيم  املطب   على املنشأة املصنفة  و احملدد  لقائمتها ، ج ر العدد  

يضبط التنظيم املطب  على املؤسسات املصنفة  31/05/2006املؤرخ يف  06/198به  حاليا  املرسوم  التنفيذي لبث وألغي مبوجب التنظيم املعمول 
 .2006يونيو  4الصادرة  بتاريخ   37حلماية البيئة،ج ر العدد 



الذي حتدثه  املنشآت املصنفة على بعض  أشكال وصور  التلوث اليت متتد إىل خارج  املؤسسة  كتلوث  أحد 
 لف اآلثار السلبية  املباشرة  وغري  املباشرة. األوساط  املستقبلة  كاهلواء أوالرتبة أواملياه وخمت

من نفس  القانون على أنه: "ختضع املنشآت املصنفة حسب  19يف هذا الصدد نص املشرع  يف املادة      
أمهيتها وحسب األخطار واملضار اليت تنجر عن استغالهلا لرتخيص من الوزير املكلف بالبيئة والوزير املعين عندما 

رخصة  منصوص عليها  يف التشريع  املعمول به ،ومن  الوايل أورئيس  اجمللس الشعيب البلدي".كما تكون  هذه ال
دج لكل من استغل منشأة دون احلصول على الرتخيص يف  500.000نص على عقوبة ملدة سنة وبغرامة قدرها 

 القانون. من نفس   102الفصل املتعل  بالعقوبات املتعلقة باملؤسسات املصنفة  بنص املادة 

حيدد قرار رخصة االستغالل األحكام التقنية خاصة اليت من شأهنا الوقاية من التلوث  واألضرار  واألخطار     
استغالل المنشآت  اليت  تطرحها   املؤسسة املصنفة  يف البيئة  وطرق ختفيفها  أو إزالتها. كما أن إنعدام رخصة

 . 2خصة  بناء املنشأة حيرم  صاحبها  من  احلصول  على  ر  المصنفة

قد تكون املنشأة هلا تأثري  على البيئة  لكنها غري مدرجة يف قائمة  املنشآت املصنفة لتجنب  هذا الوضع       
على أنه عندما ينجم  عن استغالل منشأة   03/10من قانون  25أوجد  املشرع  احلل من خالل نص املادة 

و بناء  على   18أخطارا أو أضرارا  متس  باملصاحل   املذكورة  يف  املادة غري واردة يف قائمة املنشآت   املصنفة 
تقرير من مصاحل  البيئة ، يعذر  الوايل  املستغل  وحيدد  له أجال  إلختاذ  التدابري  الضرورية  إلزالة  األخطار أو 

 األضرار امللبتة .

من طرف نفس املستغل وعلى نفس  املؤسسة عدة منشآت مصنفة مستغلة بطريقة مندجمة قد تضم     
 .1املوقع،تسلم   رخصة استغالل  واحدة  جملموع هذه  املنشآت

  ب.الحظر أو المنع:

يتحدد املقصود  باحلظر كوسيلة تلجأ  إليها سلطات الضبط اإلداري حلفظ  النظام  العام  النهي  عن اختاذ     
م  العام. يف جمال محاية البيئة يعين هذا اإلجراء أن  مينع إجراء معني أوممارسة  نشاط حمدد خلطورته  على النظا

القانون إتيان أوممارسة بعض التصرفات اليت من شأهنا أن هتدد  البيئة  وتؤدي إىل اإلضرار هبا، نظرا ألمهية هذا 

                                                 
املطلوبة إلجناز منشآت   حيدد إجراءات  احلصول على الرخص  20/04/2014املؤرخ يف   14/136من  املرسوم  التنفيذي   9أنظر، املادة  2

 .04/05/2014الصادرة بتاريخ   25تكرير  احملروقات  وحتويلها واستغالهلا ،ج  ر العدد  
 ،  وهو  نفس  املضمون  الوارد  يف التشريع  الفرنسي: 06/198من  املرسوم التنفيذي   22املادة  1

"Si  plusieurs  installations classées doivent  être  exploitées  par  le  même  exploitant  sur   le  
même site, une seule demande d’autorisation  peut être  présentée  pour  l’ensemble de ces 
installations". Voir Guatier( Marie  Axelle) :" La protection de l’environnement  sur   les  plates  

formes  industrielles",l’Harmattan , Paris ,2010,p305. 



رهتا اإلجراء يف محاية البيئة .لقد حرصت التشريعات البيئية على حظر إتيان بعض التصرفات  اليت تقدر خطو 
وضــــــررها على البيئة.ال يستعمل هذا األسلوب إال يف حالة األخطار اجلسيمة  اليت من شأهنا أن تسبب أضرارا 

 خالل من البيئة على خلطورهتا نظرا التصرفات بعض أومنع حظر إىل اجلزائري املشرع يلجأ ما ، كلريا2حمققة للبيئة
 تها .حلماي الضرورية والتدابري بعض اإلجراءات فرض

 دوره فيكون على البيئة، الضارة وآثارها علمي بطبيعتها يقني هناك يكون اليت بالنشاطات احلظر أسلوب يرتبط    
 قد يكون احلظر حظرا مطلقا أوحظرا نسبيا. .عناصرها مبختلف البيئة سالمة هتدد اليت األخطار استبعاد يف حامسا

القانون بشكل مطل  ال استلناء فيه والترخيص معه ممارسة أفعال يعين احلظر املطل  أن حيظر   الحظر المطلق: -
 الضرر إحلاق شأهنا من اليت األعمال من جبملة القيام منع يف .كما يتملل3معينة نظرا ملا هلا من آثار ضارة بالبيئة

 واحلظر احلرية، هو الفردي النشاط ممارسة يف .فاألصل4خبالفه أواإلذن االستلناء يقبل وال منعا شامال، بالبيئة
 .5احلرية هلذه مصادرة أو إلغاءا يعد الشامل أو املطل 

 املساس درجة فيه إىل  اإلدارة ويشرتط عدم تعسف ومطلقا، هنائيا يكون ال أن البد قانونيا احلظر إن أسلوب     
 أعمال من العم أو ماديا إعتداءا فيصبح مشروع غري عمل إىل حتول األساسية،وإال وحرياهتم األفراد حبقوق

 الغصب.

 51هذا النوع من احلظر يف الكلري من املواضع إذ جند على سبيل امللال املادة  03/10لقد تضمن قانون      
منه  تنص على "أنه مينع  كل صب أوطرح  للمياه املستعملة أورمي النفايات أيا كانت طبيعتها يف املياه املخصصة 

واآلبار واحلفر وسراديب جذب املياه  اليت غري ختصيصها".كما نصت املادة  إلعادة  تزويد طبقات املياه اجلوفية
 من نفس القانون على أنه" مينع إنبعاث الغاز والدخان والبخار واجلزئيات السائلة  أوالصلبة يف اجلو" .  47

كل إشهار على   يف إطار احملافظة على مجالية الطابع  املعماري ومحاية  للمحيط  املعيش، حظر املشرع       
العقارات املصنفة ضمن اآلثار التارخيية أواآلثار الطبيعية واملواقع املصنفة أواملساحات احملمية أو على األشجار 

 . 03/10من قانون  66مبوجب نص املادة 

 حيث للشواطئ، السياحي واالستغالل باالستعمال املتعل  03/02 رقم القانون يف أيضا احلظر هذا نلمس     
 منع كما هش، إيكولوجي موقع أو حممية منطقة إتالف يف استغالهلا يتسبب عندما للجمهور الشواطئ ع فتحمن

                                                 
 .112،ص2011:" النظام القانوين  للضرر البيئي وآليات تعويضه "،دار  اخللدونية للنشر والتوزيع،اجلزائر، محيدة )مجيلة( 2
 .136ماجد راغب احللو، مرجع ساب  ،ص  3
 .292 ص ساب ، مرجع خملف، صاحل عارف 4
 .90ص ساب ، مرجع كنعان، نواف 5



.  1 النفعية قيمته إتالف أو البحر نوعية إفساد أو العمومية بالصحة ميس عمل بأي املستغل أوقيام النفايات رمي
 من تغري والتعمري اليت بالتهيئة تتعل  اليت األنشطة كل  11/02من  قانون  8كما حظر املشرع  مبوجب   املادة 

 النبايت حفاظا  على  بيئة املناط  احملمية. أوالغطاء األرض شكل

يتجسد احلظر النسيب يف منع القيام بأعمال معينة، ميكن أن تصيب البيئة أو أحد عناصرها  الحظر النسبي:-
عمال والتصرفات.هنا تبدو العالقة بني احلظر النسيب بالضرر إال إذا مت استيفاء بعض الشروط فإنه يرخص بتلك األ

والرتخيص فاحلظر  النسيب جيعل التصرف ممنوعا مبدئيا لكن هذا احلظر يزول إذا استوىف املعين  الشروط اليت جتعل 
 ذلك التصرف ال يضر   بالبيئة  على الوجه  احملدد  يف  اهلدف من ذلك  احلظر .

من قانون   69لنسيب حفاظا على البيئة  بشقيها ما قضي به املشرع  مبوجب املادة من تطبيقات احلظر  ا         
املعدل و املتمم  اليت  تنص  على أنه : "ال يرخص  أي بناء  أوهدم من شأنه  أن ميس بالرتاث    90/29

يف هذا اجملال  وفقا  الطبيعي والتارخيي   واللقايف  أو يشكل خطرا إال بعد استشارة  وموافقة  املصاحل  املختصة 
 15وتلمينه من خالل املادة  الساحل حبماية للقوانني و التنظيمات  السارية املفعول".  كما منع   القانون املتعل 

 التهيئة أدوات عليها تنص اليت الوطنية األمهية ذات الصناعيةواملرفقية األنشطة باستلناء صناعي نشاط أي منه إقامة
 والتعمري.

  ج.اإللزام:

يقصد باإللزام كإجراء قانوين إداري إلزام املشرع األفراد بضرورة القيام ببعض األعمال وهو إجراء إجيايب ال      
 تصيبها، قد اليت األضرار من البيئة ووقاية محاية إىل يتحق  هدفه إال بإتيان التصرف الذي أوجبه القانون .يؤدي

 2األعمال ببعض القيام عن أواإلمتناع السليب الفعل إتيان حظر دليعا أو يوازي العمل مبلل هذا األشخاص وإلزام
 وعليه فاإللزام عكس احلظر  ألن هذا األخري  يعد إجراءا  سلبيا.

يعد اإللزام  الصورة الغالبة لإلجراءات القانونية اليت تستخدمها سلطات الضبط اإلداري. فهي يف نطاق  هذا      
   ممارسته على ترخيص أوإخطار ساب  بل تكتفي مبجرد تنظيم  النشاط  وبيان  اإلجراء ال حتظر النشاط والتعل

 . 3كيفية ممارسته

تلجأ هيئات الضبط اإلداري البيئي إىل هذه الوسيلة الوقائية هبدف محاية  البيئة ومنع التلوث ملل إلزامية       
ة واهلياكل واملنشآت اللابتة واملصانع واألعمال الفنية دراسة  التأثري أوموجز التأثري على البيئة بالنسبة ملشاريع التنمي

 .03/10من قانون 15األخرى وكل األعـــمال وبرامج البناء والتهيئة وفقا ملا نصت عليه املادة 
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 واستغالل البناء عمليات خضوع ضرورة 03/10من قانون  45 املادة ألزم املشرع من خالل نص       
 مقتضيات إىل واملنقوالت املركبات وكذلك والزراعية، الصناعية والتجارية واحلرفية تواملؤسسا البنايات واستعمال

البيئة، أما يف جمال  محاية اهلواء واجلو فألزم  املتسببني يف اإلنبعاثات امللوثة للجو ،إختاذ التدابري الضرورية  محاية
 .1كإلزالتها أوتقليصها عندما تشكل  هتديدا  لألشخاص والبيئة واألمال

أما يف جمال النفايات فقد ألزم كل منتج للنفايات أوحائزها بإختاذ كل اإلجراءات الضرورية لتفادي إنتاج     
النفايات  بأقصى قدر ممكن. كما فرض عليه ضمان العمل على تلمني النفايات النامجة عن املواد اليت يستوردها 

ألزمه املشرع بضمان أوالعمل على إزالة النفايات على أويصنعها أويسوقها. يف حالة عدم قدرته على تلمينها 
   2حسابه اخلاص بطريقة عقالنية بيئية 

 األفراد يف قيد حرية العمراين،أن املشرع  النشاط خماطر من البيئية العامة املصلحة محاية يبدو أنه يف إطار      
التشريع  به يتميز الذي اإللزامي للطابع سيداجت حمدد مكان أو معني وقت يف إما واألعمال التصرفات ببعض القيام
 ويعترب خمالفتها على اإلتفاق لألفراد جيوز ال آمرة قواعد البيئة حبماية املتعلقة القانونية القواعد تعترب حيث البيئي.
 . القواعد هلذه الغالبة السمة واإللزام احلظر أسلويب

سلطات الضبط اإلداري لوقاية البيئة من األضرار اليت من بعدما مت توضيح الوسائل الوقائية اليت تستخدمها   
احملتمل أن  تصيبها ،اتضح أن هذه الوسائل ال متنع بشكل دائم وقوع املخالفات البيئية،مما يؤدي إىل تلويث 

 احمليط  واإلضرار به،  هلذا  مت اللجوء إىل وسائل عالجية ردعية.

 الوسائل  الضبطية  العالجية: .2

أ سلطات الضبط إىل أساليب ردعية عالجية تتملل يف توقيع اجلزاءات اإلدارية املنصوص عليها يف تلج       
توقعها السلطة اإلدارية املختصة مركزية   .التشريع  البيئي اليت تعد مبلابة  قرارات إدارية فردية ذات طابع  جزائي

دا معينا أم مجاعة حمددة استنادا لنص تشريعي كانت أوحملية  على  مرتكب املخالفة الضارة بالبيئة سواء كان فر 
 دون الرجوع  إىل القضاء. 

تعمل  اجلزاءات اإلدارية على تدعيم دور الضبط اإلداري يف محاية البيئة .قد تكون  هذه اجلزاءات مالية أو      
إلدارية واملصادرة اإلدارية ،أما  غري مالية تصيب اجلزاءات املالية امللوث يف ذمته  املالية مباشرة وتتملل يف الغرامات ا

 )ج(.وسحب الرتخيص )ب(،وقف النشاط )أ(اجلزاءات  غري  املالية فتتملل  يف اإلنذار
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  أ.اإلوذار:

اإلنذار هو تنبيه صاحب الشأن باملخالفة الصادرة عن نشاطه إلختاذ ما يلزم من تدابري وفقا للشروط       
طلب توجهه اإلدارة املختصة إىل من صدر عنه الفعل املخل بالبيئة لتنبهه  القانونية  املعمول هبا .يكون يف شكل

 إىل اإلمتناع عن القيام مبلل هذه األفعال و إذا امتنع   املخالف عن إزالة املخالفة   كان لإلدارة توقيع اجلزاء.

م الوضع وقبل اختاذ إجراءات إن اهلدف من اإلنذار هو احلماية األولية من اآلثار السلبية للنشاط. قبل تفاق      
من  56.من األمللة عن هذا اإلجراء ما نصت عليه املادة1ردعية  أكلر صرامة يف ح  املتسبب يف ذلك

: "يف حالة  وقوع عطب أوحادث يف املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري،لكل سفينة أوطائرة أوآلــية 03/10قانون
طرية أوحمروقات،من شأهنا أن تشكل خطرا كبريا ال ميكن دفعه،ومن أوقاعدة عائمة تنقل أوحتمل مواد  ضارة أوخ

صاحب السفينة أو الطائرة أو اآللية أوالقاعدة العائمة  ، يعذرطبيعته إحلاق الضرر بالساحل واملنافع  املرتبطة به
 بإختاذ كل التدابري الالزمة لوضع حد هلذه األخطار ".

عندما تنجم عن استغالل منشأة غري واردة يف قائمة املنشآت   03/10من قانون  25وفقا لنص املادة       
املصنفة أخطارا أو أضرارا متس بالصحة العموميةو النظافة واألمن و الفالحة واألنظمة البيئية واملوارد  الطبيعية و 

تغل بناء  على تقرير من  املواقع و املعامل واملناط  السياحية أو قدد تتسبب يف املس براحة اجلوار، يعذر  الوايل  املس
.  يبدو أن هذا 2مصاحل  البيئة  و حيدد له  أجال إلختاذ  التدابري الضرورية إلزالة األخطار أو األضرار امللبتة 

اإلجراء ليس مبلابة جزاء حقيقي إمنا هو جمرد تنبيه من اإلدارة للمخالف لتدارك وتصحيح  الوضع  حىت يكون  
   أكلر إنسجاما مع  القانون.

 ب.وقف النشاط:

املقصود بالوقف هنا هو الوقف اإلداري للنشاط الذي يتخذ مبوجب قرار إداري وليس مبقتضى قرار      
قضائي.قد يكون هذا الوقف كليا أوجزئيا. يف نطاق محاية البيئة حرصت أغلب التشريعات البيئية على منح اإلدارة 

ملدة مؤقتة إىل غاية إزالة أسباب اإلضرار بالبيئة أوإصالح  املختصة سلطة توقيع وقف نشاط املنشأة املخالفة
آثارها. مما يساعد على عدم تكرار أي نشاط  يؤدي  إىل تلوث البيئة وميس بصحة وسالمة اإلنسان ،بالتايل 

 .3يتحق  الردع املطلوب

ي يستعمل مصطلح يستعمل املشرع اجلزائري يف الغالب مصطلح اإليقاف أوالوقف يف حني أن املشرع املصر    
الغل  وقد ثار جدل فقهي بشأن الطبيعة القانونية للغل  كعقوبة.فهناك من يرى أن الغل  ليس عقوبة إمنا هو جمرد 
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تدبري من التدابري اإلدارية إال أن هذا الرأي تعرض للنقد على أساس أن الغل  يف القانون العام جيمع بني العقوبة 
 . 4اجلزائية ومعىن التدبري الوقائي

منه  48يف املادة 01/19من تطبيقات هذه الوسيلة الردعية يف التشريع اجلزائري ما قرره املشرع  يف قانون    
حيث ورد فيها أنه :" عندما يشكل استغالل منشأة  ملعاجلة النفايات أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على 

ختصة املستغل بإختاذ اإلجراءات الضرورية فورا إلصالح هذه الصحة العمومية أوعلى البيئة،تأمر السلطة اإلدارية امل
األوضاع.يف حالة عدم إمتلال املعين،تتخذ السلطة املذكورة تلقائيا اإلجراءات التحفظية الضرورية على حساب 

على أن تلزم  05/12من قانون  املياه  84املسؤول و توقف كل النشاط احملرم أو جزءا منه".يف حني نصت املادة 
 عندما الضارة املواد رمي اإلفرازت أو تفريغ لتوقيف التنفيذية التدابري تتخذ كل أن املائية باملوارد املكلفة اإلدارة
 ذلك إىل يف املتسببة املنشأة أشغال بتوقيف تأمر أن كذلك عليها جيب كما العمومية، املياه الصحة تلوث يهدد
 التلوث. زوال غاية

ي بعض صور وقف األنشطة  الضارة امللوثة للبيئة من خالل التشريع  األساسي للبيئة أقر  املشرع  اجلزائر      
 منشأة حيث جاء فيها: "عندما تنجم  عن استغالل 25من خالل ما نصت عليه املادة  03/10مملال يف قانون 

أواألمن أوالفالحة واألنظمة متس باملصاحل العمومية أوالنظافة  أوأضرارا أخطارا املصنفة، املنشآت قائمة يف واردة غري
 يعذر البيئة مصاحل من تقرير على البيئية واملوارد الطبيعية واملقالع واملعامل  واملناط  السياحية وبراحة اجلوار .بناء

 يف املستغل ميتلل مل إذا .األضرار امللبتة أو األخـطار إلزالة الضرورية التدابري الختاذ أجال له املـــستغل وحيدد الوايل
 تضمن اليت فيها مبا املؤقتة، التدابري إختاذ مع الشروط املفروضة، تنفيذ حني إىل املنشأة سري يوقف احملدد، األجل
 نوعها". كان املستخدمني مهما مستحقات دفع

 املخالف  تستعملها اإلدارة  لردع  إدارية وعقوبة وسيلة  ضبطية وقائية  هو النشاط ميكن  القول أن وقف       
اإلضرار  بالبيئة ،إال أن ذلك  قد  ال يطب   بالصورة املطلوبة   وقوع ملنع   يتخذ كل  اإلجراءات الضرورية حىت

عادة  إذا ما  تعل  األمر مبنشآت على قدر من األمهية  أو على درجة ملحوظة من اتساع  النشاط  يف اإلقتصاد 
 الوطين.

 ج.سحب الترخيص :

ة عامة ذلك اجلزاء الذي تفرضه السلطة اإلدارية املختصة على من خيالف يقصد بسحب الرتخيص بصف       
الشروط والضوابط اخلاصة بالرتخيص ملمارسة نشاط معني، فكما أن  لإلدارة ح  منح الرتخيص عند توفر 
الشروط القانونية الالزمة ملمارسة أنشطة معينة فلها كذلك سحب هذا الرتخيص عند خمالفة املرخص له هلذه 
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لشروط.أما يف نطاق محاية البيئة حرصت أغلب التشريعات البيئية على ختويل اجلهات املختصة حبماية البيئة ا
 سلطة سحب الرتخيص عند إخالل املرخص له مبتطلبات ممارسة النشاط حمل الرتخيص.

به يف  جمال  يف إطار التشريع البيئي اجلزائري  من خالل ما جاء  جيد سحب  الرتخيص بعض تطبيقاته       
حيث أقر املشرع  أنه  يف حالة  198-06من املرسوم  التنفيذي  23مراقبة املنشآت  املصنفة  وفقا للمادة 

معاينة وضعية  غري مطابقة عند  كل  مراقبة للتنظيم املطب  على املؤسسات املصنفة يف  جمال محاية البيئة لألحكام  
منوحة،حيرر حمضر يبني األفعال اجملرمة حسب طبيعة وأمهية هذه  املنصوص  عليها يف رخصة  االستغالل  امل

األفعال وحيدد أجل لتسوية وضعية املؤسسة  املعنية .عند إنتهاء  اآلجال وعدم التكفل بالوضعية تعل   رخصة 
 قةمطاب تتم مل إذااالستغالل  وهو  وقف كلي  لنشاط املؤسسة إلجبار املعين على تنفيذ التدابري املطلوبة .

 يتم فال املصنفة استغالل املؤسسة رخصة تسحب ستة أشهر بعد التعلي  أجل يف هبا املعمول لألحكام املؤسسة
 مما يدل على بقائها، على للمحافظة فرصة املؤسسة متنح أن مبعىن.جديدة رخصة وف  إال جديد من استغالهلا
 املؤسسات تلك ملل ضرورة حيث من يربره له ما ذلك كان امللوثني وإن مع للتفاوض اإلدارة بلجوء الرقابة ضعف

يعد سحب الرتخيص أشد أنواع  اجلزاءات اإلدارية قساوة على املنشآت املتسببة يف التلوث .االقتصادية التنمية يف
 قد الشخص كان ألنه إذا املكتسبة احلقوق مع يتعارض ال اإلدارة قبل من الرتخيص سحب البيئي.إن ح  

 وهو احل  هذا من باحلماية أوىل ح  صناعي، فلمة نشاط ذات منشأة فتح أو البناء خصةر  مبقتضى حقا اكتسب
 .التلوث من خالية بيئة يف احل 

يبدو أن هذه  الوسائل  العالجية  توسع  من نطاق الضبط اإلداري يف جمال محاية  البيئة من خالل          
 وسائل  الوقائية.حتقي    غاية اإلصالح  و الردع  إىل جانب  غاية  ال

بعد التطرق إىل الضبط اإلداري الذي يكون عادة يف شكل قرارات إدارية منفردة كوسيلة تقليدية كالسيكية      
أحسن فاعلية وأكفأ أداء حفاظا على النظام  حلماية البيئة تنتهجها معظم التشريعات والتنظيمات القانونية لضمان

 الفرع املوايل وسيلة التعاقد  كآلية  قانونية  حديلة  حلماية  البيئة.تناول يف العام البيئي والعمراين، أ

 الفرع الثالث: التعاقد التفاوضي آلية جديدة لحماية البيئة.

نظرا لتطور أساليب التدخل احلديث يف محاية البيئة كرس املشرع  اجلزائري آليات رضائية تعاقدية متتاز باحلداثة     
ةمن ضمان محاية وسالمة البيئة الطبيعية والبيئة العمرانية من التلوث، متللت يف مجلة من واملرونة . متكن اإلدار 

العقود  التفاوضية، تربم بني اإلدارة وبني األطراف امللوثة اململلة عادة  يف مؤسسات اقتصادية  بغرض ختفيض 
ا يف اآلجال احملددة نسب تلوثها حسب برنامج مسطر مقابل  استفادة املؤسسات اليت تفي بإلتزاماهت

 )ثاويا(.و العقود الناشئة عن املمارسة البيئية)أوال(بإمتيازات.لذا سأتناول العقود الناشئة عن التشريع 



 أوال:عقود واشئة عن التشريع.

إضافة إىل السلطات الضبطية اإلنفرادية اليت متارسها اإلدارة مباشرة من أجل احملافظة على البيئة ،طور قانون      
اية  البيئة  آليات رضائية واتفاقية جديدة ،يتم من خالهلا إشراك  املتعاملني االقتصاديني التابعني للقطاع العام مح

 .(3)وعقود تسيري املياه(2)،عقود تسيري النفايات (1)،تتملل يف عقود التنمية  أواخلاص

 : .عقود التنمية1

حيث أكد على  01/20من قانون  59من املادة  1ة تبىن املشرع فكرة عقود التنمية من خالل الفقر       
إمكانية إبرام عقود التنمية يف إطار تنفيذ املخططات التوجيهية وخمططات التهيئة. تكيف عقود التنمية على أنه 
إتفاقية تشرتك فيها الدولة وجمموعة أوعدة جمموعات إقليمية أومتعامل أوعدة متعاملني أوشريك أوعدة شركاء 

للقيام بأعمال وبرامج حتدد إنطالقا من املخططات التوجيهية وخطط التهيئة ملدة معينة. مضمون هذه اقتصاديني 
 العقود تنفيذ تدابري وأعمال نصت عليها املخططات التوجيهية وخمططات التهيئة يف مدة زمنية معينة.

وكيفية إبرامها. بناء على منه على التنظيم حتديد شكل هذه العقود  60لقد أحال القانون من خالل املادة  
املعيار العضوي  الذي تظهر فيه الدولة أواجلماعات اإلقليمية  كأحد أطراف عقود  التنمية  ،ميكن تكييف هذا 
األخري على أنه عقد إداري إال أن هذا املعيار ليس كافيا يف كل احلاالت إذ ميكن لإلدارة أن ختضع  للقانون 

،جند أن هذا العقد  59لبحث يف  موضوع  هذا  العقد . بالعودة إىل املادة اخلاص األمر الذي يقودنا إىل ا
يهدف إىل حتقي  منفعة عامة ومنه فإن مضمونه يتعل  بتنفيذ مرف  عام حلماية البيئة ،بالتايل فإن  عقد التنمية يعد 

 .2حمضا خيضع  إلختصاص القاضي اإلداري 1عقدا إداريا 

برنامج وهي إمتداد  لنظام املخططات فال تستطيع أي جهة  أن تربم  عقدا مع تعترب عقود التنمية عقود      
. يرى األستاذ وناس حيي أنه نظرا حلداثة هذه العقود 3الدولة إال إذا  كانت هذه العقود قد أنشات خمططات

اية البيئة  وعدم دخوهلا حيز التنفيذ وعدم وجود ممارسات سابقة شبيهة فإن التعرف على إسهامها يف  جمال مح
 . 4يظل غري قابل   للتحقي 

                                                 
معنوي  بقصد  تسيري املرف  العام وتظهر فيه نيته يف األخذ بأحكام  القانون  العام  ،يتجلى  العقد اإلداري هو ذلك العقد الذي يربمه  شخص  1

كر العريب، ذلك بتضمني تلك  العقود شروطا  غري مألوفة  يف  القانون اخلاص.أنظر، سليمان حممد  الطماوي :" الوجيز يف القانون  اإلداري"،دار الف
تاذ  لباد )ناصر(،أن العقود اإلدارية ختتلف عن  العقود  اخلاصة  يف أمور كلرية ،جتعل  للعقود  اإلدارية .يرى األس260، ص2003القاهرة ،مصر،

لعامة  على طبيعة خاصة،فبينما تكون مصاحل الطرفني يف العقود اخلاصة متساوية ، فهي يف العقود اإلدارية غري متكافئة ،إذ جيب أن تعلو  املصلحة ا
هي الفكرة اليت  حتكم  الروابط الناشئة عن العقد اإلداري.أنظر، لباد )ناصر(: "الوجيز يف  القانون اإلداري"، مطبعة حسناوي  املصلحة اخلاصة، وهذه
 وما بعدها.  270، ص 2007،الطبعة  اللانية ، اجلزائر،

 .226 ،صحسونة )عبد الغاين(:" احلماية  القانونية  للبيئة يف إطار التنمية  املستدامة "،مرجع ساب 2
 .  38عبد املنعم(:"الوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر"، مرجع ساب  ،ص بن أمحد )   3
 .106وناس )حيي( ،رسالة دكتوراه ،مرجع  ساب ، ص4



 . عقود تسيير النفايات: 2

.متنح مبوجبها اإلدارة العامة )ماحنة اإلمتياز( 5تعد عقود تسيري النفايات من عقود إمتياز املرف  العام         
هذا  لشخص  طبيعي أو معنوي )صاحب اإلمتياز( ح  تسيري مرف  عام ملدة حمددة .يستغل صاحب اإلمتياز

 املرف  حتت رقابة اإلدارة  مقابل  مثن يدفعه  املنتفعني  من هذا املرف .

يلجأ إىل أسلوب اإلمتياز لعدم جناعة الطرق التقليدية للضبط اإلداري يف جمال محاية البيئة خاصة يف ظل تشعب   
أنه إذا تعذر استغالل بعض من قانون الوالية احلايل على  149جماالت هذه األخرية. يف هذا السياق نصت املادة 

املصاحل  العمومية الوالئية كحماية املساحات اخلضراء فإنه ميكن للمجلس الوالئي الرتخيص باستغالهلا  عن طري   
 اإلمتياز.

تسعى  الدولة  إىل وضع إجراءات وتدابري تشجيعية قصد  التحكم يف أزمة تسيري النفايات ومراقبتها         
ة  على عدة مباد  منها مبدأ الوقاية والتقليص من إنتاج النفايات وتنظيمها وفرزها  وكذا  ومعاجلتها   مرتكز 

 . 6تلمينها  باستعمال املعاجلة  العقالنية و إعالم وحتسيس  املواطنني  خبطورهتا

شط يف  تعد عقود  تسيري  النفايات أدوات تسمح  بتجسيد آليات الشراكة بني اإلدارة و املؤسسات اليت  تن    
جمال محاية  البيئة .يف هذا السياق ميكن  للبلدية أن تسند وفقا لدفاتر شروط منوذجية تسيري كل النفايات املنزلية 
وما شبهها  أوجزء  منها  وكذلك  النفايات  الضخمة والنفايات اخلاصة  الناجتة  بكميات قليلة عن األشغال 

  للقانون العام أوالقانون اخلاص طبقا للتشريع  املعمول به الذي  املنزلية إىل أشخاص طبيعيني أومعنويني خاضعني
 .  1حيكم   اجلماعات  احمللية

جلأ املشرع إىل إعتماد  طريقة  التعاقد يف تسيري النفايات إىل توجيهات الربنامج الوطين  للتسيري املندمج   
ر بأن التسيري املباشر من  قبل البلديات ( ، الذي أشا2002/2004للنفايات احلضرية  الصلبة للمدن الكربى )

أظهر عجزا يف خمتلف دول  العامل وهو غري جمدي يف اجلزائر.كما نص على ضرورة  إسراع السلطات العامة يف 
 . 2اجلزائر إىل التخلي عن املرف  العام  لتسيري  النفايات ،وحتويلها  لالستلمار  اخلاص وعقود  اإلمتياز

تماد عقود تسيري النفايات اليت كانت تعد مهمة أصلية للبلدية يف احلفاظ على البيئة. فإن على الرغم من إع     
املشرع  يوقع اإللزام على كل منتج أوحائز للنفايات لتفادي إنتاجها بأقصى قدر ممكن.السيما من خالل إعتماد 

                                                 
يتقاضاها من املنتفعني مع خضوعه   عقد اإلمتياز هو عقد إداري  يتوىل امللتزم مبقتضاه مسؤولية إدارة مرف  عام  إقتصادي واستغالله مقابل رسوم 5

تياز  املرف  العام للقواعد األساسية الضابطة لسري املراف  العامة، فضال عن الشروط اليت تضمنها اإلدارة  يف هذا العقد.أنظر، إبراهيم الشهاوي :"عقد إم
 .17،ص 2000:دراسة مقارنة"،الطبعة األوىل مؤسسة الطوجبي، القاهرة، مصر،

 .01/19من قانون  2 املادة    6
 .01/19من قانون  33املادة  1
 .107وناس )حيي(،رسالة دكتوراه ،مرجع  ساب ،ص  2



ري القابلة لإلحنالل البيولوجي واملواد وإستعمال تقنيات أكلر نظافة واالمتناع عن تسوي  املواد املنتجة للنفايات غ
اليت من شأهنا أن تشكل خطرا على اإلنسان.كماألزم املشرع املنتج للنفايات ضمان تلمني النفايات النامجةعن 

،يف حالة عدم قدرته على ذلك فإنه يلزم بإزالة هذه  3املواد اليت يستوردها أويسوقها وعن املنتجات  اليت  يصنعها
 حسابه اخلاص بطريقة  عقالنية بيئيا .  النفايات على

 :.عقود تسيير المياه3

تعترب اخلدمات العمومية للمياه من إختصاص الدولة و البلدية، إذ ميكن للدولة منح إمتياز تسيري اخلدمات         
ليهما العمومية   للمياه ألشخاص معنويني خاضعني للقانون العام على أساس دفرت شروط ونظام خدمة يصادق ع

عن طري  التنظيم. ميكن للبلدية تفويض كل أو جزء من تسيري هذه اخلدمات ألشخاص معنويني خاضعني 
للقانون اخلاص مبوجب إتفاقية.كما ميكنها حسب الكيفيات احملددة عن طري  التنظيم استغالل اخلدمات 

الية أوعن طري  منح  إمتياز تسيري هذه العمومية للمياه عن طري  االستغالل املباشر  الذي يتمتع باالستقاللية امل
 . 4اخلدمات ألشخاص معنويني  خاضعني للقانون العام

يكلف صاحب إمتياز اخلدمة العمومية للماء أوالتطهري يف إطار احلدود اإلقليمية لإلمتياز باستغالل          
وجتديدها وإعادة تأهيلها وتطويرها. كما املنشآت  واهلياكل التابعة لألمالك العمومية اإلصطناعية للماء وصيانتها 

يسمح حسب احلالة   بضمان  إنتاج  املاء إنطالقا من منشآت احلشد والتحويل ومعاجلة املاء املوجه  لالستعمال 
املنزيل والصناعي  وتوصيله وختزينه وتوزيعه وكذا مجع املياه القذرة وصرفها  وتطهريها وكذا معاجلة األوحال النامجة 

 طهري إلزالتها  هنائيا.عن الت

يكلف صاحب  اإلمتياز  كذلك باالستغالل التجاري لإلمتياز عن طري  إدخال جمموع عمليات الفوترة        
وحتصيل املبالغ  املستحقة على مستعملي اخلدمة العمومية للمياه أوالتطهري طبقا لنظام التسعرية.كما يتعني عليه 

:التأكد من تواف  مشاريع  تطوير منشآت الري مع 1لماء أوالتطهري حسب احلالةيف إطار إمتياز اخلدمة العمومية ل
مواصفات املخططات التوجيهية لتهيئة املوارد املائية،التسيري العقالين للموارد  املائية السطحية واجلوفية واملوارد املائية 

اإلعالم والتحسيس اليت ترمي إىل غري  العادية  اليت وضعت حتت تصرفه، ترقية الطرق التكنولوجية وعمليات 
اقتصاد املاء من طرف مستعملي اخلدمة العمومية، السهر على محاية  األوساط املستقبلة من أخطار  التلوث بكل 

 أنواعه ،احرتام  املعايري والقواعد املتعلقة بأمن املنشآت.

                                                 
 . 01/19من قانون 7و املادة 6املادة  3
 املعدل واملتمم .  05/12من قانون املياه  101املادة  4
 املعدل واملتمم.  05/12من قانون  103واملادة  102املادة   1



ة  إذ اعتربها من عقود  القانون العام من فصل  املشرع يف الطبيعة القانونية لرخص استعمال املوارد املائي       
املعدل واملتمم الذي ورد فيه مايلي:"تسلم  رخصة استعمال املوارد  05/12من قانون  74خالل نص املادة  

املائية، اليت تعترب  عقدا من عقود القانون العام  لكل شخص طبيعي أومعنوي خاضع للقانون العام أوالقانون 
 طبقا للشروط  احملددة يف هذا  القانون وحسب الكيفيات احملددة عن طري   التنظيم".  اخلاص،يقدم طلبا بذلك

يؤول تسيري اخلدمة العمومية املتعلقة بالتزويد باملاء الشروب والتطهري الصناعي لكل من مؤسسة اجلزائرية       
ل ومها عبارة عن مؤسستني عموميتني للمياه والديوان الوطين للتطهري اللذان يعدان من أهم الشركاء يف هذا اجملا

ذات طابع  جتاري ختضع إىل القواعد اإلدارية يف عالقتها مع الدولة وتعد تاجرة  يف عالقتها مع الغري. يف هذا 
"لتسيري مياه اجلزائر العاصمة مبوجب "Suezمع الشركة الفرنسية  2006الصدد تعاقدت املؤسساتان يف مارس 

مليون أورو،مت مبوجب ذلك إنشاء شركة جزائرية ذات أسهم 120وات ونصف مببلغ سن 5عقد إمتياز  ميتد إىل
 .2 (SEAAL) إلجناز األشغال املسماة مؤسسة املياه والتطهري ملياه  اجلزائر 

جتدر اإلشارة إىل أنه بالنظر إىل عدم  تالؤم اهلياكل اإلدارية الكالسيكية )اجلماعات اإلقليمية واملؤسسات      
ظهرت هيئات  الكالسيكية ( مع التسيري اإليكولوجي الذي يقوم على وحدات إيكولوجية متجانسة العمومية

 établissements publics à assiseإدارية نوعيـــــــــــــة يف شكل مؤسسات عمومية ذات طابع  إقليمي "
territorialeاليت تساهم يف محاية اللروة  ،ملل وكاالت األحواض اهليدروغرافية1"استجابة لتسيري  بيئي مستدام

يعكس تنظيمها إرادة ضمان مشاركة  مجيع الفاعلني املهتمني مبسار إختاذ القرار ويسمح بالتسيري املنسجم  .املائية
 .2والديناميكي للوحدات اإليكولوجية وضمان التسيري الراشد هلا 

 ثاويا:عقود واشئة عن الممارسة البيئية.

نشأها التشريع حفاظا على البيئة،هناك عقود نشأت جراء  املمارسة البيئية على أرض فضال عن العقود اليت أ   
 (.2(وعقود الفرع )1الواقع .تتملل يف  عقود حسن األداء  البيئي )

                                                 
2   La   gestion des  eaux   :"Alger réflichit à  une  prolongation   du  contrat  de  Suez".  Les  

ECHOS, 04/03/2011, www. lesechos . fr/entreprise . 
1 Reddaf(Ahmed) :"L’établissement public  national à l’assise territoriale :un  outil  de  gestion 

intégée    de  l’environnnement" ,revue Idara, volume 17 , n °33 , 2007,pp55-63. 
2 La gouvernance :"C’est l’action de  piloter,  de  diriger  et de  gouverner  les affaires d’une 
organisation , cette  dernière  peut être  un pays,  un  groupe  de  pays ,  une région ,  une  
collectivité territoriale  ou  une   enterprise   publique  ou  privée".  Voir, Belmihoub(MC) :" 
Gouvernance   et rôle   économique    de  l’Etat ,  entre  exigences et résistances",  revue   

IDARA,n° 21, 2000,p21. 



 عقود حسن األداء  البيئي. .1

ف السياسة البيئية رغم حداثة عقود حسن األداء البيئي إال أهنا تعد من أجنع األساليب العملية لتحقي  أهدا      
.هلذا توجب الكشف عن النظام 3.جلأت وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة إىل إبرام العديد  منها مع املنشآت امللوثة

مع مراقبة  اإلدارة  ملدى إلتزام   املنشأة  هبا  )ب(كإطار لتقدمي الدعم للملوث املتعاقد  )أ(القانوين هلذه العقود
 )ج(.

  ود حسن األداء  البيئي:النظام القاوووي لعقأ.

وال القوانني ذات الصلة به على عقود حسن األداء  03/10مل ينص املشرع اجلزائري من خالل قانون       
البيئي كأداة  للتعاقد بني اإلدارة واألطراف امللوثة للبيئة .بالتايل فهي ال تستمد من نص قانوين معني بالذات بقدر 

 ارسة البيئية لإلدارة املكلفة  بالبيئة على أرض  الواقع .  ما  تستمد من  التجربة واملم

ميكن حتديد الطبيعة القانونية لعقود حسن األداء البيئي بالنظر إىل أطراف العقد.حيث أن أحد أطرافها من       
غري  أشخاص القانون العام وتطبيقا للمعيار العضوي، ميكن القول أهنا عقود إدارية إالأن هذا التكييف يصبح

صحيح إذا علمنا أن هناك عنصر الدعم املايل والتقين كإلتزام جوهري يقع على عات  اإلدارة يف هذا العقد ،األمر 
الذي يتناىف مع فكرة العقد اإلداري إذ حيتوي هذا األخري على شروط استلنائية غري مألوفة  غري موجودة يف عقود  

 حسن األداء.

حسن األداء عقودا إدارية بالتايل خترج من إدارة  إختصاص القاضي  بناء على ذلك ال تعترب عقود    
اإلداري.كما ال  ميكن  إعتبارها عقودا ختضع للقانون اخلاص ألن طبيعة اجلزاءات املتعلقة بعدم  تنفيذ اإللتزامات 

يانة البيئةو احملافظة  اإلتفاقية  يف القانون  املدين املتمللة يف البطالن أوالفسخ أوالتعويض ال حتق  فعالية يف ص
عليها . على الرغم من خروج هذا النوع من العقود من نطاق رقابة القضاء اإلداري إال أن االدارة ال متلك احلرية 
املطلقة يف  اللجؤ إىل  ملل هذا  األسلوب مع امللوث ،إذا ما تطلب القانون إختاذ  تدابري ضبطية إنفرادية  

    . 1ملواجهة  املشاكل البيئية

ختضع هذه العقود إىل منط  قانوين خمتلف من حيث القوة اإللزامية أومن حيث الطبيعة القانونية اليت تتمتع     
هبا.وحبكم أهناعقود الختضع إىل أصناف العقود املعروفة يف القانون العام أوالقانون اخلاص فإهنا تصنف ضمن جيل 

 .   2النشاطات  اإلتفاقية
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األداء  البيئي وسيلة مفضلة لتطبي  أهداف محاية  السياسة  البيئية  ألن  امللوثني  عادة  تعد  عقود حسن       
ما  مييلون إىل ختفيض التلوث بصورة تفاوضية مقابل حصوهلم على الدعم املايل من دون اخلضوع  إىل إجراءات  

مرهون  مبدى  شفافية  هذه   الضبط  اإلنفرادية ومن دون حصوهلم على شيء إال أن جناح  هذه العقود  يبقى
 العملية.

يبدو أن عقود حسن األداء البيئي هي عقود من طبيعة خاصة واستلنائية،تتالءم مع الطابع  التفاوضي الذي        
سلكته  اإلدارة  البيئية  حتقيقا  لفعالية  مكافحة  التلوث  املفرز من  قبل أكرب املنشآت االقتصادية  ذات  البعد  

 الوطين.

  ب.عقود حسن األداء إطار لتقديم الدعم للملوث المتعاقد:

تقوم اإلدارة بتقدمي الدعم املادي والتقين للملوث املتعاقد بالتناسب مع درجة إلتزامه باألحكام اإلتفاقية        
ه كامال إذا املتعلقة بتخفيض نسبة التلوث ضمن اآلجال  احملددة يف العقد. فقد تقدم اإلدارة الدعم املتفاوض حول

تبني أن  امللوث قد  إلتزم مبا ورد يف العقد وإما أن ختفض اإلدارة هذا  الدعم أوتوقفه متاما  لتلجأ إىل أسلوب 
 الردع . 

بالنظر إىل الغياب الكامل لإلطار  القانوين هلذا النوع من العقود، فإنه مل ينص على آليات واضحة  تضمن       
 ادته يف حالة عدم  حتقي   النتائج املتوخاة أال وهي ختفيض التلوث .فعالية هذا  الدعم أو استع

 مراقبة  اإلدارة لمدى إلتزام المنشأة  بعقد حسن األداء:ج.

حالة عدم  تتم  متابعة حالة تقدم عقود حسن األداء من خالل لقاءات دورية تنعقد بإتفاق الطرفني.يف     
اإلتفاقية، تلجأ اإلدارة إىل إهناء عقد حسن األداء البيئي ووقف املساعدات إمتلال املنشأة املتعاقد معها لألحكام  

املالية والتقنية وقطع  املهل املمنوحة للمنشأة لإلمتلال لألحكام القانونية .إضافة إىل ذلك قد تلجأ اإلدارة إىل 
بإعادة احلال إىل ما كان عليه  األسلوب اإلنفرادي كإختاذ إجراء اإلعذار أوالوقف املؤقت أوالغل  النهائي واألمر 

 . 1أو اللجوء  إىل القضاء اجلزائي أو املدين

 .عقود الفرع.2

فضال عن عقود حسن األداء  البيئي اليت تلجأ فيها اإلدارة إىل التفاوض مع املنشآت املصنفة  امللوثة.فإنه ميكن    
ى بعقود الفرع.يتم  إبرام عقود  الفرع عن طري  للوزارة أن تلجأ إىل التفاوض مع متليليات الفروع عن طري  ما يسم
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إلتزام فرع صناعي ميلل مجيع املهنيني املنتمني هلذا الفرع  لتخفيض نسب التلوث وتنظيم رسكلة النفايات مقابل 
 جمموعة من  اإلمتيازات .

اد يف اجلهد والوقت على الرغم من أن أسلوب اإلتفاق غري املباشر حيق  مزايا عدة لإلدارة من بينها االقتص    
وحيق   العدالة يف التعامل مع امللوثني،إال أنه تعرتيه جمموعة من  النقائص من بينها تضاؤل اإللتزام بأحكام عقد 

 الربامج بالنسبة للملوثني نتيجة لعدم مشاركتهم املباشرة  يف إعتماد  هذه  األحكام.

القي بالنسبة ألصحاب املنشآت امللوثة، تكتسي نوعا من إن هذه العقود غري ملزمة ألهنا جمرد إلتزام معنوي أخ
 الفعالية ألهنا نابعة من الرغبة الطوعية ملسريي املؤسسات يف إتباع  سياسات من شأهنا  محاية البيئة.

 الفرع الرابع: الدراسات البيئية التقنية آليات لتعزيز الحماية الوقائية للبيئة في المجال العمراوي.

التقنية نظرا لتوافقها مع الطبيعة القانونية لقواعد محاية البيئة.  البيئية الدراسات من جمموعة اجلزائري عاملشر  تبىن   
 على التأثري دراسة يف أساسا العمرانية،تتجسد التنمية ضمن مشاريع آليات وقائية لتعزيز البعد البيئي متلل
 )ثاويا( .ودراسة   املخاطر)أوال(،البيئة

 أثير على  البيئة آلية  لتثمين مراوة  البيئة  في  مجال  العمران.أوال: دراسة الت

تفرز املشاريع التنموية العديد من اآلثار الضارة بالبيئة،ملنع حدوث هذه اآلثار أواحلد منها.توجب أخذ     
لتهيئة اليت قد االعتبارات البيئية يف احلسبان أثناء مراحل ختطيط وتنفيذ هذه املشاريع السيما مشاريع البناء وا

يسهم تنفيذها أوتشغيلها يف حدوث تأثريات سلبية على البيئة و على الصحة العامة  من خالل القيام بدراسة 
 التأثري على البيئة. 

، نطاق  (1)لذاسأتطرق من خالل هذه  النقطة  إىل ماهية  دراسة التأثري على البيئة مع  إبراز أهم خصائصها     
 (.3)وتفعيل دور الرقابة  على  هذه الدراسة  (2)ومراحل  إعدادهاتطبيقها  وإجراءات 

 . مفهوم دراسة التأثير على  البيئة .1

بأهنا وسيلة أساسية للنهوض حبماية البيئة. تقام بغرض التعرف على عمليات 1توصف دراسة التأثري على البيئة     
ه الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية سنة االستلمار يف اجملال البيئي.ظهر أول نص قانوين يتعل  هبذ

،حيث طلب من الوكاالت الفيدرالية  "national environnement policy act" عرف بـــــ:1969
إعداد دراسة بيئية لكل النشاطات الفيدرالية اليت ميكن أن تلح  أضرارا كربى بالبيئة البشرية. كما أعلنت عن قيمة 

املتعلقة حبماية  02/02/1987بتاريخ  07/04امج األمم املتحدة للبيئة حتت رقم هذه الدراسة وثيقة برن
                                                 

1 cf.Kerdoun (Azzouz)," Les  études d’impact sur l’environnement en  Algérie", Revue des  
sciences sociales  de  l’université de Constantine, n°7, 1997 ,pp43-56. 



أهداف ومباد  تقييم اآلثار على البيئة وعليه أقرت التشريعات الداخلية دراسة التأثري ،كما استعملت هذه 
 .2األخرية كمصطلح تقين وظيفي يف وثائ  دولية

رار عن طري  التكفل الواضح  باالعتبارات البيئية  ووضع قاعدة  هتدف هذه  الدراسة إىل حتسني إختاذ الق     
صلبة لتسيري  اآلثار الضارة  على البيئة  بفعل أعمال التهيئة. تسمح للمواطنني بالتعبري  على التغيريات الطارئة 

.يعتمد 3املستدامة على إطار حياهتم  وتفضيل  إدماج  األهداف األساسية املتمللة يف محاية البيئة وحتقي   التنمية
عليها كإحدى  اآلليات املعاصرة املتطورة واالسرتاتيجية لضمان حتقي  التوازن املطلوب بني البيئة والتنمية باعتبارها 

. تشكل دراسة التأثري وسيلة إجرائية تضمن  4وحتقي  التنمية املستدامة الركيزة األساسية يف إجناح التخطيط البيئي
و هي من أكلر الوسائل القانونية  فعالية يف محاية البيئة من أخطار التوسع العمراين،إذ تعد 5احرتام مبدأ الوقاية 

أسلوبا علميا وقائيا يستخدم كأداة  لتقييم مجيع مشاريع  التنمية وأعمال البناء والتهيئة  اليت قد  تؤثر فورا أوالحقا 
 .6على البيئة

 العامة و النهوض املصلحة على للمحافظة كأداة التأثري مدى دراسة ةأمهي الرغم من جتدر اإلشارة إىل أنه على    
 وكذا على البيئي التوازن على للمشاريع املباشرة والغري املباشرة االنعكاسات وتقدير معرفة البيئة من خالل  حبماية
ذ مل يأخذ هبا املشرع كبريا إ تأخرا عرف اجلزائري القانوين النظام جتسيدها ضمن فإن السكان. معيشة ونوعية إطار

يف الباب اخلامس ليصدر النص التطبيقي له يف التسعينات املتملل يف 1983لسنة  البيئة محاية قانون إال مبقتضى
 أعمال تأثري دراسة كيفيات ليحدد العمرانية التهيئة بدراسة يتعل  مرسوم صدر مث .90/78املرسوم التنفيذي 

 البــــــــــــــــــــــــــــيئة. على يةالعمران التــــــــــــهيئة وأشغال

يف الفصل الرابع من الباب اللاين وكذا املرسوم 03/10كما تناوهلا قانون محاية  البيئة يف إطار التنمية املستدامة
 )ب(.و أهم خصائصها )أ(.لذا سأتطرق إىل تعريف دراسة التأثري على البيئة 07/1451التنفيذي رقم 

                                                 
 .13-03،ص ص   1991طيار )طه(:" دراسة التأثري يف  التشريع  اجلزائري "، جملة إدارة  ،العدد األول ،  2

3  Becom(Patrick Michel) :" L’étude d’impact sur l’environnement" , Ministère   de 
l’aménagement  du territoire  et de l’environnement, France ,2001,pp 1-157. 

http :www.environnement.gouv.fr,visité le07/07/2015.             
 .115،ص  2000عة اللاللة ، اإلسكندرية ،مصر،زين الدين عبد املقصود: "قضايا بيئية معاصرة "،منشأة  املعارف  ، الطب  4

5 Bétaille ( Julien) :"La procédure de l’étude d’impact  après  la loi portant engagement national  
pour l’environnement :des insuffisances récurrentes" ,R.J.E, n° special2010,pp 241-251 

التأثري على البيئة كأداة  حلمايتها  من أخطار  التوسع العمراين  يف التشريع  اجلزائري"، جملة البحوث  والدراسات  جماجي )منصور(: "دراسة مدى 6
متت زيارته www.univ-medea.dz،حمملة من  املوقع : 2، ص 2009ديسمرب،   3العلمية،صادرة عن  جامعة حيي فارس املدية ، العدد
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 .90/78الذي ألغى املرسوم التنفيذي   22/05/2007الصادرة  بتاريخ     34العدد 



  تأثير على البيئة:تعريف دراسة ال أ.

تتعدد التعاريف الفقهية والتشريعية بشأن دراسة مدى التأثري على البيئة.إذ يعرفها الفقه األجنيب على أهنا      
الدراسة اليت  جيب أن تقام قبل  القيام  ببعض مشاريع األشغال أوالتهيئة العامة أواخلاصة، بقصد  تقييم آثار هذه 

 .2 األخيــــــرة على البيئة

 بل إجراءات جمرد أو علما فقط ليست البيئية اآلثار تقييم إن كما يلي: كينيدي ويليام األستاذ كما عرفها      
 وتقييم التنبؤات معرفة أجل من العلمي باملنهج تعمل ختطيطية أداة فهي أهنا علم وفن ،فمن حيث  كوهنا علما 

 القرار تدابري سابقة إلختاذ عن عبارة فهي كوهنا فنا ن حيثوم ومشاركتها يف عمليات التنمية البيئية التأثريات
 .3القرار إختاذ  عملية على تأثريا حيدث البيئي التحليل أن من للتأكد

يرى األستاذ بن ناصر  يوسف يف دراسته حول دراسة مدى التأثري على البيئة أن هذا اإلجراء ميلل جتديدا          
سيلة اليت يتم اإلعتماد عليها من أجل التوفي  بني تنمية البالد ومتطلبات محاية البيئة يف  القانون  اجلزائري وهي الو 

 .4وأن مستقبل هذا اإلجراء  اجلديد مرهون  مبدى  تطبيقه يف  امليدان 

تعد دراسة مدى التأثري من قواعد املنط  السليم ألهنا تسب  إجناز املنشآت أو التهيئة. ميكن عن طريقها        
رك النتائج  السلبية للمشاريع قبل وقوعهايف امليدان،فهي تقييم علمي ينبغي أن يقوم على دراسات علمية تدا

 .5معمقة ومتعددة االختصاصات ملعرفة  احمليط وجرد  كل اإلمكانيات

لقانون رقم من ا 2املادة األوىل الفقرة  يف وعرفه البيئي التأثري تقومي مصطلح املصري املشرع استخدم تشريعيا      
 إقامتها تؤثر قد اليت املقرتحة البيئيةللمشروعات اجلدوى وحتليل :"دراسة بأنه البيئة شأن يف 1994لسنة  4

 املردود مصطلح الكوييت املشرع يف حني استخدم ". محايته ذلك هبدف البيئة سالمة على لنشاطها أوممارستها
 بالقانون املعدل 1995 لسنة 21 رقم للبيئة العامة اهليئة إنشاء نقانو  من11املادة  األوىل الفقرة  يف وعرفه البيئي
 هلذا الالئحة التنفيذية البيئي.عرفت املردود بتقييم واخلاص أعاله املذكور التعريف بذات 1996 لسنة 16 رقم

 املصاحبة تالتأثريا لتقييم علمية شاملة دراسات" بأنه: األوىل منها املادة يف البيئي املردود دراسات القانون

                                                 
2 Benacer( Youcef) :" Les études  d’impact  sur l’environnement en  droit  positif algérien" , 
revue  algérienne  des sciences économiques , juridiques et politiques,université d’Alger, n° 
03,1991, pp 443-773. 

راسات  والبحوث البيئة، جامعة عني حممد إبراهيم عبد اهلل: "أثر التقييم البيئي على  ترشيد  إختاذ  القرارات  يف جمال محاية علوم  البيئة "، معهد الد 3
 .63ص  1999مشس،القاهرة، مصر ، 

4 Benacer( Youcef) :" Les études  d’impact  sur l’environnement en  droit  positif algérien" op cit 
, p 452. 
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 وحتديد وقياسهاوتفسريها هبا والتنبؤ املتوقعة التأثريات على حتديد تشتمل البيئة، على تنموية ونشاطات ملشروعات
 .    1املختلفة" املشـــــــــــــــــروع مراحل خالل السلبية تأثرياهتا أوالتقليل من للحد مراقبتها طرق

 اليت 1976قانون سنة  من1-122 املادة يف البيئي المردود حمصطل الفرنسي كما استخدم املشرع         
 على تأثريها مدى لبيان إنشاؤها املزمع للمشروعات إجراؤها اليت يتم األولية الدراسات " يعين بأنه أوضحت

 3/07/2004الصادر يف  489القانون رقم  عرفه ونتائجها ".مث السلبية اآلثار التنبؤ هبذه ميكن الطبيعة حبيث
تعريضه  احتماالت ومدى البيئي الوسط على تأثريها وحتدد البيئي املردود اليت حترتم  واملشروعات األعمال " نهبأ

.بناء على هذه النصوص أصبحت دراسة التأثري مفروضة على صاحب كل منشأة جديدة يرغب يف 2 "للخطر
 لبيئة.مباشرة النشاط للتأكد من خلو مشروعه من أي آثار جانبية سلبية على  ا

خشية عدم دقته فال يكون  03/10أما املشرع اجلزائري فلم يعرف هذه الدراسة يف قانون البيئة احلايل       
جامعا لكل املعاين املطلوبة فيها وال مانعا من دخول معاين خارجة عن مطلب املشرع.فحصر معىن هذا 

دراسة ذات طابع تقين أكلر منه قانوين. غري أنه ورد  املفهوم،يرجع إىل  الفقه دون التشريع ورمبا  يعود ذلك لكون ال
 إليه ختضع قبلي إجراء التأثري دراسة على النحو التايل:"3 90/78من املرسوم التنفيذي   2تعريفها  يف املادة 

 أو مباشرا ضررا تلح  أن وآثارها أمهيتها وأبعادها بسبب ميكن اليت الكربى التهيئة أواملنشآت وأعمال أشغال مجيع
 على واحملافظة والنبات واحليوان الطبيعية واملساحات والفالحة العمومية الصحة سيما وال مباشر بالبيئة غري

 وحسن اجلوار".  واآلثار األماكن

على أهنا:" وثيقة يتم إعدادها وف  للشروط اليت   14/05كما ورد تعريف هذه الدراسة يف قانون املناجم        
. إال أن التعريف الذي جاء به قانون 4ية املتعلقة حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة حتدد األحكام التشريع

منه على أن" دراسة التأثري على البيئة هي حتليل  24، أوضح وأمشل حيث تنص املادة 01/105املناجم الساب  
ية ، جودة اهلواء و اجلو،سطح األرض آثار استغالل  كل موقع  منجمي على مكونات  البيئة مبا فيها املوارد املائ

وباطنها ،الطبيعة ،النبات واحليوان وكذا على التجمعات البشرية  القريبة من املوقع املنجمي بسبب الضوضاء 
والغبار والروائح واالهتزازات وتأثريها على الصحة العمومية للسكان اجملاورين وتشتمل دراسة التأثري على البيئة على 

لبيئة  الذي يتم حتضريه وف  إجراء حتدده  القوانني واألنظمة  املعمول هبا  عند  بداية  أشغال خمطط تسيري ا
 االستكشاف أواالستغالل".  

                                                 
 .234مد: " احلماية اإلجرائية للبيئة "، مرجع ساب  ،ص لبيب رائف حم 1

2 Morand Deviller ( Jacqueline) : "Le droit de l'environnement ", op cit , p12 . 
 ، امللغى. 10يتعل   بدراسات مدى  التأثري على  البيئة ، ج ر عدد   27/02/1990املؤرخ  يف  90/78املرسوم التنفيذي  3
 .  14/05من  قانون رقم   4املادة  4
مبوجب القانون ،ملغى 2001يوليو   4الصادرة بتاريخ   35املتضمن قانون املناجم ج ر ،العدد   2001يوليو  3املؤرخ يف  01/10القانون   5

14/05.      



إن اهلدف من هذه الدراسة هو حتديد مدى مالئمة إدخال املشروع يف بيئته مع حتديد وتقييم اآلثار        
 .1التكفل بالتعليمات املتعلقة حبماية البيئة يف إطار املشروع املعيناملباشرة أوغري املباشرة للمشروع والتحق  من 

تعد دراسة التأثري على البيئة من بني أهم اإلجراءات الواجب مراعاهتا عند إعداد أدوات  التهيئة والتعمري        
ة. كما  تعد هذه كإجراء  إداري وقائي مسب  ،جيب القيام به قبل املوافقة على أي مشروع ذو تأثري على البيئ

الدراسة وسيلة أساسية  للنهوض حبماية البيئة بغرض معرفة وتقدير االنعكاسات املباشرة للمشاريع على التوازن 
البيئي وكذا على نوعية و إطار احلياة ونظرا ألمهية  هذه الدراسة قيد املشرع  منح رخصة البناء باحرتام تدابري محاية  

 . 2التأثريالبيئة من خالل فرض دراسة  

تبني أن لدراسة التأثري  على  البيئة  طابعني  07/145: وفقا  ملا حدده املرسوم   التنفيذي  ب. خصائصها
 أساسيني مها :

: متلل دراسة مدى التأثري وسيلة إلعالم اجلمهور بنوع  املشروع وآثاره  السلبية املرتقبة  على الطابع اإلعالمي-
 . 3  تتم هبا عمليات التدخل  جملاهبة أي خطر حيدثه هذا  املشروع البيئة والطرق والكيفيات اليت

الذي يصحب هذه الدراسة  للسماح  4يتجلى الطابع اإلعالمي بوضوح من خالل فتح التحقي  العمومي        
بغية .ف5لكل شخص  طبيعي أومعنوي بإبداء آرائه حول املشروع  املزمع إجنازه وحول اآلثار املتوقعة على البيئة

على وجوب إعالم اجلمهور 07/145من املرسوم التنفيذي10إعالم أكرب قدر ممكن من  اجلمهورنصت املادة 
بالقرار املتضمن فتح التحقي  العمومي عن طري  التعلي  يف مقر الوالية والبلديات املعنية يف أماكن موقع املشروع 

وع التحقي  العمومي بالتفصيل،مدة التحقي  اليت وكذلك عن طري  النشر يف يوميتني وطنيتني الذي حيدد موض
جيب أال تتجاوز شهرا واحدا إبتداء من تاريخ التعلي  واألوقات واألماكن اليت ميكن للجمهور أن يبدي مالحظاته 

 فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح هلذا الغرض.

مجع املعلومات التكميلية الرامية إىل توضيح كما يعني الوايل حمافظا حمققا يكلف بإجراء كل التحقيقات أو       
العواقب احملتملة للمشروع على البيئة.حيرر احملافظ احملق  عند هناية مهمته،حمضرا حيتوي على تفاصيل حتقيقاته 

 واملعلومات التكميلية اليت مجعها مث يرسله إىل الوايل.

                                                 
 . 07/145من  املرسوم  التنفيذي  02املادة  1
 .   15/19امللغى مبوجب املرسوم التنفيذي  91/176من املرسوم التنفيذي  35وكذا املادة  91/175من املرسوم التنفيذي  5املادة 2
 .384وناس )حيي(: " دليل املنتخب احمللي حلماية البيئة"، مرجع ساب  ،ص   3
الغازات  حول دراسة التأثري على البيئة  اخلاص مبشروع  اسرتجاع  07/06/2010املؤرخ يف 456ملال فتح حتقي  عمومي مبوجب  القرار  رقم  4

 احملروقة  وتطوير اإلنتاج  لسوناطراك  موقع  قاللة التابع ملنطقة حوض بركاوي  بلدية ورقلة  من طرف  وايل والية ورقلة.
 .07/145من املرسوم التنفيذي رقم  9املادة    5



. إال أن هناك من يرى  أنه 6دميقراطية اإليكولوجيةيشكل إجراء اإلعالم بواسطة دراسة مدى التأثري صورة ال      
إجراء متأخر ألنه ال يعرض إلطالع اجلمهور إال بعدهناية مجيع اإلجراءات األمر الذي ال مينح للجمهور مدة زمنية  
كافية للبحث والتحري .مما ال ميكن من إقرتاح مشاريع دراسات مضادة تستند إىل أسس قوية ألن القيام بذلك  

 . 1ج  إىل مدة زمنية طويلة وخربة مالئمة حيتا 

 من اإلدارة تستوجب ألهنا التنظيمية السلطة تغيريا يف ممارسة لقد أحدثت  هذه الدراسة   الطابع التشاوري :-
 اإلدارات خمتلف مع واالستشارة والتشاور املشاركة البيئية،وإعتماد الشؤون إدارة يف اإلنفرادي التصرف عن التخلي
. فح  االستشارة لكل شخص طبيعي ومعنوي 2واملؤسسات االقتصادية املدين، واجملتمع العلمية واملراكز القطاعية

مضمون ،مما ميكن  اجلمهور من التعرف على املشروع بكامله وتقدمي  مالحاظاته  وإقرتاحاته وفقا  ملا نص عليه 
 منه. 15إىل املادة  9من املادة  07/145املرسوم التنفيذي 

  .تطبيق دراسة  التأثير على البيئة ومراحل  إعدادها  .وطاق2

تقتصر دراسة التأثري على مشاريع معينة دون أخرى حبسب درجة تأثريها على البيئة، مما يدفع إىل البحث يف      
 ومراحل إعدادها )ج(.  )ب(حمتواها )أ(،نطاق  تطبي  هذه  الدراسة 

 أ. وطاق تطبيق دراسة التأثير على البيئة:

 املشاريع التالية: يشمل نطاق تطبي  دراسة التأثري على البيئة     

: مت اإلعتماد على معياريني لتصنيف اجملاالت اخلاضعة لدراسة لمشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئةا-
معيار اآلثار اليت تفرزها التأثري على املعيار األول هو معيار احلجم وأمهية األشغال وأعمال التهيئة،أما املعيار اللاين 

على خضوع مشاريع التنمية واملنشآت اللابتة 03/10من قانون 15هذه األشغال على البيئة،حيث أكدت املادة 
واملصانع واملصانع واألعمال الفنية األخرى وكل األعمال وبرامج البناء والتهيئة اليت تؤثر بصورة مباشرة فورا أوالحقا 

ألنواع واملواد واألوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات اإليكولوجية وكذلك على إطار على البيئة السيما على ا
 ونوعية املعيشة .

يالحظ أن املشرع مل يعطي وصفا دقيقا لطبيعة املشاريع اخلاضعة لدراسة التأثري من خالل ما ورد يف املادة     
املشاريع اخلاضعة لدراسة التأثري.فأعمال التهيئة السابقة بل  ترك النص على عموميته فكان أوىل به أن حيدد  

والتعمري ال حمالة إحدى اجملاالت املقصودة هبذا اإلجراء نظرا لتأثريها الظاهر على اجملال البيئي. كما أخضع بصريح 

                                                 
، ص ص  2013ة للدراسات القانونية ، العدد  األول، سايح )تركية (:" نظام دراسة التأثري  ودوره يف تكريس  محاية فعالة  للبيئة "، جملة  الندو  6

124-130. 
 .164وناس )حيي(، رسالة دكتوراه،مرجع  ساب ،ص  1
 .178وناس )حيي(،رسالة دكتوراه ،املرجع نفسه ،ص 2



تسليم رخصة استغالل املنشآت املصنفة لضرورة تقدمي دراسة التأثري  03/10من قانون  22العبارة يف املادة 
موجز التأثري و أوجب تقدمي دراسة التأثري على البيئة بالنسبة لتعديل حميط نشاطات احملروقات وحجم املنشآت أو 

أوقدرة املعاجلة أو اإلنتاج أوالطرق التكنولوجية املتوقعة وعرضها من قبل صاحب الطلب على سلطة ضبط 
 .3احملروقات 

الذي  07/145ري على البيئة واملتملل يف املرسوم التنفيذي بالعودة إىل النص التنظيمي اخلاص بدراسة التأث    
منه فقد حدد املشرع يف امللح  األول قائمة  23مبوجب املادة 1 90/78ألغى  املرسوم  التنفيذي الساب  

 . 2املشاريع اليت ختضع  لدراسة التأثري ويف امللح  اللاين حدد  قائمة املشاريع اليت ختضع ملوجز التأثري

الذي نص  01/20هناك قوانني أخرى حددت بعض املشاريع اليت تكون حمل دراسة التأثري منها قانون        
على دراسة  التأثري كأداة قانونية للحماية املسبقة للبيئة حيث تكون مجيع االستلمارات أوالتجهيزات أواملنشآت 

ى هتيئة اإلقليم من اجلوانب االقتصادية اليت مل تنص عليها أدوات هتيئة اإلقليم، موضوعا لدراسة التأثري عل
املتعل  بتسيري النفايات الذي أخضع شروط إختيار موقع  01/19. وقانون 3واالجتماعية واللقافية لكل مشروع

إنشاء منشآت معاجلة  النفايات وهتيئتها وإجنازها وتعديل عملها وتوسيعها إىل التنظيم  املتعل  بدراسة  التأثري 
فأخضع بدوره عملية  استخراج  مواد املالط من الشاطئ وملحقاته   02/02قانون الساحل   على البيئة.أما
 . 4على البيئة  لدراسة التأثري

 قائمة 07/145:حدد املشرع من خالل املرسوم التنفيذيالمشاريع المعفاة من دراسة التأثير على البيئة -
التأثري. على خالف ما كان معموال به  ملوجز اخلاضعة ملنشآتا قائمة على البيئة، التأثري لدراسة اخلاضعة املنشآت

الذي حدد قائمة املشاريع وأعمال التهيئة ذات الصدى الضعيف على البيئة واملعفاة  90/78يف املرسوم الساب 
.متأثرا بالتشريع الفرنسي الذي  صنفا من أصناف األشغال وأعمال التهيئة 27من دراسة التأثري اليت حتتوي على
اليت  تشمل فقط املشاريع املعفاة من دراسة التأثري أما    la liste négativeوضع ما يسمى بالقائمة السلبية

فتحصر  األعمال اليت تكون حمال لدراسة مدى التأثري.تسهل هذه   la  liste  positiveالقائمة االجيابية 
 يف النزاع املعروض أمامه.     القائمة عمل القاضي وتعد مرجعا أساسيا يعتمد عليه يف الفصل  

                                                 
أثري  يف  البيئة  للنشاطات حيدد شروط املوافقة  على دراسات الت  05/10/2008املؤرخ يف    08/312من  املرسوم التنفيذي  رقم  5أنظر،املادة 3

 .08/10/2008الصادرة  بتاريخ   58التابعة جملال  احملروقات ،ج ر العدد 
إىل  اجملاالت أو املشاريع اليت تكون حمل دراسة  تأثري أو موجز  تأثري  حبسب أمهية  املشروع فنص يف  املادة  اللانية 90/78تطرق املرسوم التنفيذي   1

األشغال و أعمال التهيئة واملنشآت الكربى اليت  ميكن أن  تلح  ضررا  مباشرا  أوغري مباشر باجملال البيئي  السيما  يف بعض  منه على أهنا  مجيع
 اجملاالت املتعلقة بالصحة العمومية والفالحة  واملساحات  الطبيعية واحليوان والنبات واحملافظة  على األماكن و اآلثار وحسن اجلوار.

مشروعا  وكذا امللح  اللاين من نفس  29الذي تضمن املشاريع اخلاضعة لدراسة التأثري وعددها  07/145  األول للمرسوم التنفيذي أنظر،امللح 2
 مشروعا. 14التأثريو عددها   املرسوم التنفيذي الذي حدد املشاريع اخلاضعة  ملوجز

 . 01/20من قانون  42أنظر،املادة  3
 .02/02 من قانون   20أنظر،املادة  4



 وتأثريها خطورهتا املتوقعة ودرجة األشغال طبيعة يف التأثري موجز ودراسة مدى التأثري دراسة بني الفرق يكمن  
 أقل دراسة وهي التأثري ملوجز لرتخيص من ر.م.ش.ب،ختضع ختضع اليت خطورة األقل فاملشاريع البيئة، على

 .مدى التأثري دراسة من صرامة

 ب.محتوى  دراسة التأثير على البيئة: 

منه حمتوى دراسة التأثري على البيئة على أساس حجم املشروع  6يف املادة  07/145حدد املرسوم  التنفيذي     
واآلثار املتوقعة على البيئةكما يلي: تقدمي صاحب املشروع ،تقدمي مكتب الدراسات، حتليل البدائل احملتملة 

روع بشرح وتأسيس اخليارات املعتمدة على املستوى االقتصادي والتكنولوجي والبيئي،حتديد ملختلف خيارات املش
منطقة الدراسة،الوصف الدقي  للحالة األصلية للموقع وبيئته املتضمن السيما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي 

الدقي  ملختلف مراحل املشروع السيما وكذا الفضاءات الربية والبحرية أواملائية احملتمل تأثرها باملشروع،الوصف 
مرحلة البناء واالستغالل،تقدير أصناف وكميات الرواسب واإلنبعاثات واألضرار اليت قد تتولد خالل خمتلف 
مراحل اإلجناز،تقييم التأثريات املتوقعة املباشرة وغري  املباشرة على املدى القصري واملتوسط والطويل للمشروع على 

واملاء والرتبة والوسط البيولوجي والصحة ...(، اآلثار املرتاكمة اليت  ميكن أن تتولد خالل خمتلف البيئة )اهلواء 
مراحل املشروع، وصف التدابري املزمع إختاذها من طرف صاحب املشروع  للقضاء على األضرار املرتتبة على إجناز 

ي يعترب  برنامج  متابعة تدابري التخفيف خمتلف مراحل املشروع أوتقليصها أوتعويضها،خمطط تسيري البيئة الذ
أوالتعويض املنفذة من قبل صاحب املشروع واآلثار املالية املمنوحة لتنفيذ التدابري وكل عمل آخر أومعلومة أو وثيقة  

 أودراسة  قدمتها  مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس حمتوى  دراسة  التأثري على البيئة .

 : ج.مراحل إعدادها

جيب إتباعها للحصول على الرتخيص أو املوافقة   1نون محاية البيئة مخس خطوات أساسية لدراسة التأثريوضح قا
 على املشروع.

يعرض  يف املرحلة األوىل من الدراسة بالتفصيل النشاط املزمع  القيام به وتسمى  مبرحلة توصيف  املشروع      
لى تفاصيله املقرتحة من حجم  وموقع .حيث يكون حمتوى دراسة  أي إختيار  املنطقة  املنتقاة لتنفيذه واحلصول ع

 التأثري  مرتبطا بأمهية  األشغال وأعمال التهيئة  واملنشآت املزمع  إجنازها  وبآثارها املتوقعة على البيئة.

روع بتحديد ختصص املرحلة اللانية لوصف احلالة األولية أواألصلية للموقع من خالل حتديد البيئة العامة للمش     
موقعه والعناصر اجليولوجية واهليدرولوجية واهليدروجيولوجية للموقع .كل هذه العناصر  ميكن أن تتأثر بالنشاط 

                                                 
 .03/10من  القانون  رقم   16املادة  1
 



 املعين،هبدف باحمليط واملتواجدة املتجانسة الطبيعية العناصر خمتلف تصنيف املرحلة هذه تشمل املزمع القيام به،إذ
  عليه. للنشاط احملتملة حتديد اآلثار

املتجانسة  الطبيعية الوحدات وتتعدد ختتلف إذ احلاالت، بعض يف تعقيدا أكلر الوسط خصوصية قد تكون       
الوسط  هذا خصوصية إىل ننظر جيعلنا ساحلي، وسط يف مشروع إقامة أن امللال سبيل على فنجد الوسط، لنفس
 أو سطحية ومياه وتربة هواء من قبلةمست أوساط من عليه يشتمل قاري وما طبيعي من وسط أوال يتألف الذي
 الرطبة الساحلية املناط   خصوصيات من عليه يشتمل وما حبري طبيعي وسط وثانيا ونبات، وحيوان باطنية

 املكونة األوساط خمتلف مميزات على التعرف اصطناعي يشمل وسط  وأخريا والضفاف التلية األوساط والسواحل
 والغابية. الزراعية الصناعية ،السياحية، احلضرية، البيئة يف املتمللةو  عليها احملتملة واالنعكاسات له

أما املرحلة اللاللة فتشمل حتليل اآلثار احملتملة املباشرة وغري املباشرة الدائمة واملؤقتة على صحة اإلنسان        
 نات البيولوجية .وبيئته وعليه  تشمل  هذه  الدراسة احليوانات والنباتات واألوساط الطبيعية والتواز 

يف حني تشمل املرحلة الرابعة اآلثار على الرتاث اللقايف وكذا الظروف االجتماعية واالقتصادية املتمللة         
 أساسا يف راحة  اجلوار،الضوضاء،الرتددات،الروائح ،الفالحة، النظافة، الصحة،األمن العام ومحاية  األمالك.

باألخطار  الصحية والبيئية أي حتليل األخطار اليت  ميكن أن يتعرض هلا السكان هتتم املرحلة  اخلامسة           
وإعالمهم حول  هذه األخطار وحتديد اإلجراءات الكفيلة مبنع حدوثها أوالتقليل منها أوتعويض اآلثار اليت ميكن 

 قد  حتدثها املنشأة.أن ترتبط بنوعية اهلواء واملاء واألرض واإلشعاعات واآلثار الكهرومغناطيسية  اليت  

 . تفعيل دور  الرقابة  على  دراسة  مدى التأثير على البيئة:3

لتكون دراسة التأثري  على البيئة أكلر جناعة يف ضمان احلماية االستباقية الوقائية للبيئة من  توسع  املنشآت       
  )ب( .والرقابة  القضائية   )أ(احلضرية والصناعية، توجب  إخضاع  هذه  الدراسة  للرقابة اإلدارية  

 رقابة  اإلدراة على دراسة مدى التأثير على البيئة: أ.

تعد دراسة مدى التأثري على البيئة من اآلليات القانونية الوقائية املوضوعة بيد اإلدارة  قبل منح  الرتخيص      
صناعية والتجارية أو الفالحية. يف هذا أواملنشآت ال ملراقبة  أي ضرر  على البيئة قد  حتدثه املشاريع العمرانية

 واستغالل بإنشاء الرخصة املتعلقة تسليم يسب  أن ضرورة السياق أكد  املشرع من خالل  قانون البيئة على
 احملتملة واإلنعكاسات املنشأة أو املشروع هلذا أوموجز التأثري التأثري دراسة املصنفة،تقدمي أواملنشآت املشروعات

 .  1عناصرها تلفمبخ البيئة على
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الرقايب الذي تضطلع به اهليئات اإلدارية املعنية يف جمال دراسة مدى التأثري من خالل دور  الوايل  الدور يتضح    
نسخ فقط يف ظل املرسوم  3نسخ من قبل صاحب املشروع )بعد أن كانت  10حيث  تودع دراسة التأثرييف 

لدى الوايل املختص إقليميا .تقوم املصاحل املكلفة بالبيئة املختصة  منه حتديدا( 5مبوجب املادة   90/78التنفيذي 
إقليميا بتكليف من الوايل بدراسة حمتوى دراسة التأثري وميكنها طلب أية معلومة أودراسة تكميلية الزمة من 

ء املصاحل صاحب املشروع . بعد قبول دراسة التأثري وعند هناية التحقي  يرسل ملف دراسة التأثري املتضمن آرا
التقنية ونتائج التحقي  العمومي مرفقا مبحضر احملافظ احملق  واملذكرة  اجلوابية لصاحب املشروع إىل الوزير املكلف 

  .عليها واملصادقة بالبيئة لدراستها

 ملزما الوزير العمومي ويكون التحقي  إقفال تاريخ من أشهر أربعة ال تتجاوز مدة فحص ملف دراسة التأثري     
التعليل.حيث يرسل الوزير  مع القانونية أوبالرفض للشروط ومستوفية الدراسة كاملة أن ثبت إذا بالقبول إما بالرد

 املشروع. صاحب قرار املوافقة    أوالرفض للوايل ليبلغه  إىل

علومات  ميكن لصاحب املشروع  تقدمي طعنا إداريا للوزير املكلف بالبيئةمرفقا مبجموع  التربيرات أو امل    
 التكميلية اليت  تسمح  بتوضيح اإلختيارات التكنولوجية والبيئية  لطلب دراسة التأثري.

 . ب. رقابة   القاضي  اإلداري على دراسة  مدى التأثير على البيئة

مارسة  مبا أن دراسة مدى التأثري على البيئة ترتبط بالرتخيص الذي يعد  مبلابة قرار إداري فالرقابة القضائية امل    
اإلداري.الذي يقوم بفحص حمتوى الدراسة وينظر يف مدى جدية اإلجراءات  عليها  تعود  إىل إختصاص القضاء

املتخذة إلصالح األضرار البيئية ومدى جدية حتليل الوسط بالتعرض ملختلف العناصر الطبيعية املكونة له.مع 
خي احلذر واحليطة قبل حدوث أضرار على البيئة يف إطار ما التأكد من موافقتها  ملقتضيات محاية البيئة وبالتايل تو 

 نص عليه مبدأ احليطة الذي سب  التطرق  له.

 فحص اإلداري القاضي تويل خالل من مدى التأثري دراسة فعالية تطوير يف دورا كبريا اإلداري يلعب القضاء      
 األوىل صورتني: من خالل القرارات هذه على رقابته الرتخيص.حيث ميارس لقرار تعرضه عند الدراسة حمتوى
 طالب إختذها اليت واإلجراءات التدابري البيئي وما إذاكانت التقييم دراسة ودقة جدية على رقابته يف تتملل

 ومحاية والفالحة واألمن والنظافة العمومية والصحة اجلوار على لنشاطه األضرار احملتملة كل إلتقاء كافية الرتخيص
 احرتام مدى على رقابته يف فتتملل اللانية السياحية.أما املناط  وكذا واملعامل، اآلثار على واحملافظة يئةوالب الطبيعة

 اإلشهار.  وإجراء العمومي كالتحقي  الرتخيص مبنح املتعلقة والشكلية اإلجرائية اإلدارة للشروط



 إعمال الرتخيص ضرورة ،األوىل مصلحتني بني املوازنة حياول العملية هذه يف لرقابته إعماله عند إن القاضي    
كماقد .1الرتخيص هذا بسبب بالبيئة يلح  سوف الذي الضرر إيقاف ضرورة فهي اللانية أما إداريا قرارا بإعتباره

 .  2الرتخيص منح اإلدارة رفض قرار فحص إىل رقابته متتد

 قراءة وفهم الدراسة من متكن عالية، خربة ذو أو فردي مجعوي عمل بوجود إال تتأتى ال القضائية إن الرقابة       
. إال أن العمل اجلموعي يف اجملال البيئي يف اجلزائر مل يرق بعد إىل هذا املستوى من 3نقائصها على والوقوف

فعاليتها  القضائية الرقابة حوهلا ،مما يفقد نزاعات إثارة وعدم البيئي التأثري دراسة تعميم حداثةالفعالية. فضال عن 
 النسبة هلذه الدراسة.ب

إداري وقائي مشت  من قاعدة  وإجراء وتقنية مسبقة يتضح أن دراسة مدى التأثري على البيئة دراسة علمية      
من إجراء دراسة بيئية نابعة من منط   البد مشروع لكل واملالية االقتصادية الدراسات جانب التقييم  البيئي.فإىل

.للتنبؤ باآلثار املباشرة وغري املباشرة للمشاريع العمرانية " réfléchir avant d’agir "العمل  قبل التفكري
على البيئة وتقييمها لتحديد مدى صالحية املشروع بيئيا. هبدف حتقي  احلماية القصوى للوسط البيئي والنسيج 

 املدين اجلمهور واجملتمع مشاركة ضمان خالهلا من يتم البيئي القرار صنع عملية يف هامة وسيلة العمراين. كما أهنا
 خاصة بالنسبة للمنشآت الصناعية اليت صنفت ضمن الوقائية قيمتها إال أن هذه األخرية تفقد.عامة بصفة البيئي

  1996سنة البيئة مفتشيات إحداث إالبعد منهجية بصورة للدراسة ختضع مل واليت الكربى الوطنية املؤسسات
 البيئية  ملا يف ذلك من عرقلة للتنمية. املعايري إىل التنموية املشاريع إخضاع يف سياسية رغبة وجود عدم ،بسبب

 ثاويا: دراسة  المخاطر. 

تبىن املشرع فضال عن دراسة التأثري على البيئة دراسة أخرى على قدر بالغ من األمهية أال وهي دراسة املخاطر     
ية عن سابقتها. تتضمن هذه  الدراسة عرض عام  عند  الرتخيص بالبناء يف املؤسسات املصنفة  اليت ال تقل أمه

للمشروع ،وصف األماكن  اجملاورة للمشروع واحمليط الذي قد يتضرر يف حالة  وقوع حادث،وصف املشروع 
وخمتلف منشآته،حتديد مجيع  عوامل املخاطر النامجة عن استغالل كل منشأة، حتليل املخاطر والعواقب على 

ي حتدد األحداث الطارئة املمكن حدوثها ومنحها ترقيما يعرب عن درجة مستوى املؤسسة املصنفة لك
خطورهتا،حتليل اآلثار احملتملة على السكان يف حالة وقوع حوادث واآلثار االقتصادية واملالية املتوقعة وكيفيات 

 تنظيم أمن املوقع  والوقاية من احلوادث الكربى.
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عطيات الفيزيائية خاصة العناصر اجليولوجية واهليدلوجية واملناخية يتضمن وصف األماكن اجملاورة للمشروع امل    
والشروط الطبيعية )طبوغرافية  املوقع( ومدى تعرضه للزالزل وكذا املعطيات االقتصادية واالجتماعية واللقافية أي 

ملواصالت أو مبعىن آخر السكان والسكن ونقاط املاء واإللتقاط وشغل األراضي والنشاطات االقتصادية وطرق ا
 . 1النقل واجملاالت احملمية 

هتدف هذه  الدراسة إىل حتديد املخاطر  املباشرة وغري  املباشرة  اليت  تعرض األشخاص واملمتلكات والبيئة     
للخطر من جراء نشاط املؤسسة  املزمع  إنشاؤها سواء كان السبب داخليا أم خارجيا  وكذا ضبط التدابري التقنية  

 2من إحتمال وقوع احلوادث وختفيف آثارها  وكل تدابري التنظيم املهيأة للوقاية من احلوادث وتسيريها للتقليص 
. ترسم لنا هذه الدراسة حدود  املناط  الصناعية اليت يتم 3املنشأة فيها تتسبب أن ميكن اليت احلوادث خماطر وجرد

لية الفضاءات للتعرض لألخطار فملال  املعلومات بداخلها  تطبي  إجراءات التحكم يف التعمري للتقليل من قاب
املتضمنة يف هذه الدراسة،تسمح بتحديد القطاعات  املعنية  مبخططات الوقاية من األخطار  التكنولوجية،كما  

 جيب أن تتضمن عرض عام للمشروع  ووصف األماكن اجملاورة .

 تلوث أو حادث وقوع حالة يف تسمح يتاخلاصة ال التدخل خمططات إعتماد أساس اخلطر دراسة تشكل     
 السكان صحة على واحلفاظ plans particuliers d'intervention (PPI)، السالمة ضمان عرضي
  .واجلمهور احملليني للمنتخبني مبكرة معلومات تقدمي وكذا والبيئة،

ومكاتب تنجز دراسة اخلطر على نفقة صاحب  املشروع من طرف مكاتب دراسات ومكاتب خربة أ   
استشارات  خمتصة يف هذا  اجملال ومعتمدة من قبل الوزير املكلف بالبيئة بعد اإلطالع على رأي  الوزراء املعنيني 

 .    1عند اإلقتضاء 

أدى اإلهتمام بالتحكم يف التعمري ووقوع بعض احلوادث إىل جعل دراسة اخلطر يف قلب إشكالية التعايش      
عطاء شرعية لواضعي القواعد التقنية للحد من آثار هذه احلوادث ووضع أدوات التدخل بني  الصناعة واملدينة، بإ

.يف حالة عدم قبول هذه القرارات من طرف املعنيني، 2وإختاذ  القرارات الالزمة يف  جمال التعمري ونزع  امللكية 
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اسة اخلطر هلم مسؤولية كبرية على القاضي أن يراقب الصحة التقنية  لدراسة اخلطر ،من هذا املنظور فمحرروا در 
 .3،ألن نتائج الدراسة تفتح اجملال أمام إجراءات تدخل مكلفة . تؤثر يف ح  أساسي هو ح   امللكية 

إن إجناح سياسة محاية البيئة لن تكتمل دون اللجوء إىل الردع من خالل فرض جباية بيئية ،تتالءم مع      
 منها األوساط الطبيعية واحلضرية. خصوصية   املشاكل  البيئية  اليت تعاين 

 المطلب الثاوي: اآلليات القاوووية الردعية لحماية البيئة من العــــــــــمران.

بالنظر إىل أمهية اجلباية يف املسامهة يف محاية البيئة الطبيعية والبيئة احلضرية .سأتناول يف هذا  املطلب دور     
وكذا دور نظام اإلعفاء اجلبائي يف نفس  )الفرع األول(ية يف محاية البيئة اجلباية اخلضراء باعتبارها آلية قانون

 الفرع الثاوي(.اجملال)

 الفرع األول: دور الجباية البيئية كآلية اقتصادية و قاوووية في الحفاظ على البيئة .

البيئية ،نظرا  لكوهنا أداة شهدت السياسة البيئية يف اجلزائر حتوال عميقا من خالل تطور اإلهتمام  باجلباية        
اقتصادية تساعد على  توفري إيرادات مالية.حيث فرضت  بصورة تدرجيية على خمتلف األنشطة  امللوثة للبيئة يف 

.من خالل وضع مجلة من الرسوم اإليكولوجية تكريسا  ملبدأ امللوث الدافع. لذا 4شكل ردعي مع نظرة  وقائية 
مفهوم اجلباية البيئية وأهدافها  )أوال(إعتباره حجر األساس بالنسبة للجباية البيئية سأتناول مبدأ امللوث  الدافع ب

 )ثالثا(.وكيفية حتصيل الرسوم اإليكولوجية  )ثاويا(

 أوال: ترريس مبدأ الملوث الدافع كأساس للجباية البيئية.

امللوث الفعلي الواجب أن تطب   لتحديد( 1)الدافع امللوث مبدأ خالل هذه النقطة حتديد مفهوم من أتناول      
 (.2)عليه  الضريبة 

 .مفهوم مبدأ الملوث الدافع:1

،الذي إقرتح  الضريبة كوسيلة مناسبة ملكافحة   1تستند فلسفة اجلباية اخلضراء على مبدأ امللوث الدافع      
الح األضرار الناجتة عن مفاده  أنه ال يكفي استعمال وسائل تتعل  بالتقليل من التلوث واليكفي إص. 2التلوث

                                                 
 . 06/198من  املرسوم  التنفيذي  21املادة  3
 2003يد تلمسان،اأنظر،يلس )شاوش(:"محاية  البيئة والرسوم البيئية"،جملة العلوم القانونية واإلدارية،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة أبوبكر بلق 4

 .136، ص 
1 Cf, Hostiou(René) :"Vers un nouveau principe général du droit de l’environnement , le 
principe «protecteur-payeur»", sous la direction de  Prieur (Michel) :" Pour un droit  commun  

de  l’environnement. Mélanges en l’honneur de Michel Prieur  ,op cit ,pp567-575. 
مش  ،كانون األول، دوناتو رومانو: "االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة ،مواد تدريبية،برنامج التنمية الريفية املستدامة"، مركز السياسات الزراعية ،د 2

 .129، ص 2003سوريا،



التلوث،ألن بعض أنواع  التلوث يصعب التخلص منها.بل توجب البحث عن مبدأ جيرب املسؤول عن التلوث 
حتمل التكلفة االجتماعية  مقابل  تلويله للبيئة. يقصد مببدأ امللوث الدافع  إدراج  كلفة  املوارد البيئية ضمن  مثن 

لسوق، ذلك  أن إلقاء نفايات ملوثة  يف اهلواء أواملياه أوالرتبة هو نوع  من السلع أو اخلدمات  املعروضة يف ا
استعمال هذه املواد  ضمن  عوامل اإلنتاج.بذلك  ينبغي أن يدخل استعمال هذه املواد الطبيعية يف  كلفة  املنتوج 

 أو اخلدمة  املعروضة .

تزامن مع ظهور فكرة التنمية املستدامة اليت تقتضي إن مبدأ امللوث الدافع مبدأ ذو طبيعة اقتصادية ألنه       
حتقي   التنمية يف إطار احملافظة على املوارد البيئية.حيمل امللوثون مسؤولية معاجلة األضرار البيئية الناجتة عن 
  نشاطاهتم .كما أنه مبدأ قانوين من خالل إلزام حمدثي الضرر بتحمل تبعاهتم .ميكن  إعتماد هذا املبدأ كأساس

 . 3للمسؤولية البيئية ،لكنه ذو طبيعة  خاصة  خيتلف عن األسس اليت تعتمد عليها  املسؤولية املدنية  التقليدية

تبنت هذا املبدأ التشريعات املالية كوسيلة قانونية واقتصادية من أجل إيقاف االستنزاف املتواصل للموارد      
من طرف املنظمة الدولية 26/05/1972الصادرة يف 128/27البيئية أوالتقليل منه. فقد جاء يف توصية رقم 

":"أنه جيب على امللوث أن يتحمل تكاليف الوقاية والتخلص من التلوث من "OCDEللتنمية االقتصادية 
 03/03/1975أجل جعل البيئة يف وضعية مقبولة إىل حد ما"،مث أصدرت اجملموعة األوروبية الئحة بتاريخ 

 .4والنصوص املفصلة  لكيفيات تطبي  هذا املبدأ  وإدخاله حيز التنفيذ تضمنت ملحقا من القواعد

حيث ورد ضمن قائمة التوصيات 19725كما كان أول ظهور ملبدأ امللوث يدفع على املستوى الدويل عام        
البيئية.يف  اليت  وضعها  اجمللس اخلاص بتحديد  املباد   التوجيهية  فيما  يتعل  باجلوانب االقتصادية للسياسات

هذا الصدد حث املبدأ السادس عشر من مؤمتر ريو دي جانريو على حتميل امللوث دفع مبالغ  مالية مقابل تلويله 
للبيئة ،حيث نص هذا  املبدأ على أنه: "ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إىل تشجيع الوفاء بالتكاليف البيئية 

ذ يف احلسبان النهج القاضي بأن يكون املسؤول عن التلوث هو داخليا واستخدام األدوات  االقتصادية واألخ
الذي يتحمل من حيث املبدأ تكلفة  التلوث مع مراعاة  الصاحل  العام  ودون اإلخالل بالتجارة  واالستلمار 

 الدوليني".
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4 Prieur (Michel) :"Droit   de  l’environnement ", op  cit , p 124 
5 Voir  aussi,Kacher(Abdelkader) :"Apropos de la   cessibilité du  droit à polluer à  la lumière du 
protocole de Kyoto de 1997 :Développement partagé  et durable ou prétexte «Ponce Pilate» ?", 

revue Idara , volume 16  n°32 , 2006, pp139-165. 



قابل  يرى بعض الفقهاء أن هذا املبدأ هو مبدأ  لتشاور املسؤولني مع السلطات العامة عن التلوث م     
استغالهلم للبيئة  وتلويلهم هلا.حيث تقوم السلطات العامة بالرتخيص للمستلمرين باستغالل النشاطات ذات 

 .1التلوث اخلطري مقابل دفع مبالغ  مالية  مقابل هذا التلوث

لكن إذا كان ينبغي على امللوث الدافع حتمل كافة  تكاليف مكافحة  التلوث، فإنه جيب أن ال يتلقى أي   
مساعدة أو دعم مايل ملكافحة التلوث الذي تسبب فيه ألن حصول امللوث على إعانة أودعم بأي شكل يتناقض 

 مع  مبدأ  امللوث  الدافع .

  02/02/1995كرس املشرع الفرنسي مبدأ امللوث الدافع من خالل قانون تدعيم محاية  البيئة الصادر يف     
".حيث مت إقرتاح إنشاء جباية بيئية خالل مناقشات هذا القانون  Loi Barnier Laاملعروف  بقانون بارنييه "

إال أنه وقع  خالف بشأن  كيفية تبين هذه اجلباية وماهي املصادر اليت متوهلا ومن الذي  يقوم جبمعها  ولصاحل من 
لية  حلماية إىل أن صدر هذا  القانون الذي نص على مبدأ  امللوث الدافع  كوسيلة من الوسائل املا، 2 تدفع
 البيئة.

إال مبقتضى قانون املالية لسنة  1983أما املشرع اجلزائري فلم يعتمد هذا املبدأ يف قانون محاية البيئة لسنة     
اخلاص باملنشآت  88/149منه وإن كان قد نص على رسم التلويث مبقتضى املرسوم  117يف املادة   19923
 03/10بوضوح من خالل قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة .إال أنه ورد تبين هذا املبدأ 4املصنفة

منه إىل جانب العديد من املباد  )مبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي، مبدأ عدم  تدهور املوارد  3مبقتضى املادة 
ف هذا املبدأ كمايلي: الطبيعية ، مبدأ االستبدال، مبدأ االدماج  ومبدأ  النشاط الوقائي ومبدأ احليطة(،حيث عر 

"هو ذلك املبدأ الذي يتحمل مبقتضاه امللوث ما يسببه نشاطه أو ما ميكن أن يلح  ضررا بالبيئة نفقات  كل 
 تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن إىل حالتها السابقة".

ناء  قيامه بنشاطه االقتصادي .هكذا يصبح  كل  يبدو أن املشرع ألزم امللوث بدفع مبالغ مقابل تلويله للبيئة أث   
 ملوث  له  القدرة على  الدفع   بإمكانه تلويث البيئة و عليه  ال حتق   الغاية  املرجوة  من فرض هذا املبدأ.

 

 

                                                 
1 Prieur( Michel) :"Droit   de  l’environnement" , op  cit , p 116. 

2 Romi(R) :"Droit  et  administration de  l’environnement , op cit,pp98-99.  
 . 18/12/1991لصادر ة يف  ا  65، ج  ر العدد 1992املتضمن قانون املالية لسنة  1/12/1991املؤرخ يف  25-91قانون  3
امللغي مبوجب مرسوم  27/07/1988صادرة يف  30املتعل  باملنشآت املصنفة ج ر عدد  26/07/1988املؤرخ يف  88/149مرسوم رقم  4
 .07/147،امللغي  بدوره  مبوجب  املرسوم   99/339



 .تحديد  الملوث الدافع:2

نشاطه باملقابل يسبب إن أساس مبدأ امللوث الدافع الغنم بالغرم ،فالشخص الذي ميارس نشاطا ملوثا يغتنم من   
ضررا للغري أوللمحيط البيئي بكافة جماالته.فمن مقتضيات العدالة أن يساهم يف نفقات الوقاية من التلوث عن 
طري  الرسم الذي  يدفعه.  اعتمد املشرع  مفهوما بسيطا للملوث الدافع  إذ ربطه بالنشاط الذي يقوم به العون 

ح أوترخيص من  قبل رئيس اجمللس الشعيب البلدي،الوايل والوزير حبسب االقتصادي الذي  خيضع إما  إىل تصري
 طبيعة خطورة النشاط .

إن هذا املفهوم من الناحية القانونية ال جييب على كل  األسئلة املرتبطة  بقواعد املسؤولية التقليدية اليت تقوم على 
  بصورة آلية حىت يف حالة غياب اخلطأ أساس اخلطأ يف حتديد املسؤول ،ذلك ألن مبدأ امللوث الدافع ينطب

بإعتباره مفهوما إقتصاديا  كميا  حيث ال يبحث عن املسؤول املباشر عن التلوث أو العوامل املتداخلة للمسؤولية 
 . 1عن  وقوع   التلوث

يف اجلزائر،كما على الرغم من  أمهية هذا املبدأ يف توفري احلماية  الناجعة للبيئة  إال أن تطبيقه عرف تأخرا       
أنه ال ميكن تطبيقه بالصرامة املطلوبة نظرا  للوضعية االقتصادية اهلشة ملختلف املؤسسات االقتصادية فقد يؤدي 

 ذلك إىل إفالس  أغلبيتها.

 ثاويا: ماهية الجباية البيئية وأهدافها.

لتقليل من التكاليف املعتمدة من طرف متكن اجلباية البيئية من حتقي  إيراد ملواجهة التلوث أو احلد منه  مع ا     
وما مدى أمهيتها يف  توفري محاية   (1)الدول   للتقليل من ظاهرة التلوث. لذا أتطرق إىل تعريف اجلباية البيئية

 (.3)وأنواع الرسوم البيئية  (2)مستدامة  للبيئة 

 .تعريف الجباية البيئية:1

ألدوات االقتصادية ملعاجلة املشاكل البيئية، مصممة إلستيعاب من أهم ا2اجلباية البيئية أواجلباية اخلضراء  
. جاء هبا 3التكاليف البيئية وتوفري حوافز اقتصاديةلألشخاص والشركات تعزيزا لألنشطة املستدامة بيئيا

الذي يرى بأن حل املشاكل البيئية إمنا يكمن يف تدخل  Arthur Cecil Pigou  "4االقتصادي"

                                                 
 .76رسالة دكتوراه ،مرجع  ساب  ،ص  وناس )حيي( ،   1

قصود حممد مربوك:"الضرائب اخلضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات ملكافحة التلوث"،دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية أنظر،نزيه عبد امل 2
 .37،ص 2001،مصر،

لة  الفقه "،جم بن عزة) حممد(: " القانون اجلبائي ودوره يف محاية  البيئة من أخطار  التلوث:دراسة  حتليلية  لنموذج  اجلباية  البيئية يف  اجلزائر  3
 .86-70،ص ص  2013أكتوبر   2والقانون ،جملة  مغربية،العدد 

( إقرتح  فرض الضريبة كوسيلة ملكافحة التلوث يف    1944-1908كان يعمل بروفيسورا يف االقتصاد  السياسي  جبامعة كمربيدج يف  الفرتة )  4
 . 1920كتابه  اقتصاديات الرفاه سنة 



تخدام الضرائب حلمل امللوثني على حتمل تكاليف الضرر الذي حيدثونه.فإذا ارتفعت احلكومات عن طري  اس
 .1 التكلفة بسبب ضرائب التلوث فأي شركة تدار بأسلوب رشيد  سوف  ختفض  التلوث محاية إلقتصادها

املعنويني اليت تفرضها الدولة على األشخاص الطبيعيني و  3والرسوم 2تشمل اجلباية البيئية خمتلف الضرائب    
بفرض التعويض عن الضرر الذي تتسبب فيه للغري وحتديدها استنادا إىل أسس اقتصادية وفنية يف  ،4امللوثني للبيئة

.على إعتبار أن احل  يف البيئة النظيفة هو احل  املطل  جلميع 5ضوء اعتبارات سياسية، اقتصادية،اجتماعية وإدارية
ي وسيلة للردع من خالل اإلجراءات  العقابية اليت تنجر عن عدم الدفع  األفراد على إختالفهم ويف نفس الوقت ه

 من طرف  املكلف.

على الصعيد الدويل دافع اإلحتاد األوريب خالل إجتماع  كيوتو  على  فكرة  محاية البيئة  من خالل  فرض     
 ( جعل  اجلباية  البيئية ،لدى سعت العديد من الدول األوربية إىل6الرسوم والضرائب من أجل محاية البيئة 

écotaxe ( . أحسن  وسيلة معاصرة حلماية البيئة 

  .أهمية الجباية البيئية:2

 ميكن بياهنا فيما  يأيت: 7تتجلى أمهية اجلباية البيئية من خالل مجلة من األهداف     

ا إىل جعلها أداة لتمويل تعد اجلباية بشكل عام من أدوات الضبط االقتصادي، يهدف النظام اجلبائي من خالهل -
 التنمية  والتشجيع واحلث على االستلمار وتوجيهه حنو أنشطة ومناط  حمددة،

                                                 
لروة الطبيعية  لألمم:تطوير السوق الحتياجات البيئة "،ترمجة حسن  متام،اجلمعية  املصرية لنشر املعرفة واللقافة الدولية،  دافيد مالني رودمان : "ال 1

 .116،ص1999الطبعة  األوىل، القاهرة ،مصر،
هتم  على الدفع  ودون  النظر  إىل  املنافع  الضريبة:هي عبارة عن إقتطاع نقدي  إجباري من األفراد  مسامهة  يف أعباء  اخلدمات العامة، تبعا  ملقدر  2

" اليت  تعود  عليهم من هذه  اخلدمات .تستخدم  حصيلتها  يف  حتقي   أهداف  اقتصادية  واجتماعية  وسياسية  وغريها .أنظر، علي لطفي : 
مبلغ من املال يدفعه األفراد إىل الدولة جربا بصفة .هناك من يرى :"أن الضريبة 19،ص 1999اقتصاديات املالية العامة "،عني  مشس، القاهرة،مصر،  

(:"إجراءات هنائية ودون مقابل بقصد تغطية األعباء العامة أوحتقي  أهداف الدولة التدخلية يف اجملال اإلجتماعي و االقتصادي"،أنظر  ميهويب )مراد
- 242،ص ص 2014،سبتمرب  39جامعة باجي خمتار عنابة ، عددحتصيل الضريبة أي فعالية؟"،جملة التواصل يف االقتصاد و اإلدارة  والقانون،

251. 
الغاين( ، الرسم:هو إقتطاع نقدي يدفعه الفرد للدولة  أوغريها مقابل اإلنتفاع  خبدمة معينة تؤديها له، يرتتب عليه نفع  خاص ،أنظر،حسونة )عبد  3

 .  78مرجع ساب ، ص 
 2009، 07اية البيئة من خالل اجلباية  البيئية "، جملة  الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،العددمزدور)فارس(: " أمهية  تدخل احلكومات يف مح 4

 .348،ص
  . 105-95، ص ص 5/2007رزي  )كمال (: "دور  الدولة يف محاية البيئة "،جملة الباحث،جامعة ورقلة،عدد 5

6 Cf,Cabannes (Xavier) :"La protection  fiscales du  droit à l’environnement", sous la direction 
d’Anthony Chamboredon :"Du droit de l’environnement au droit à l’environnement" ,op.cit 

,p83. 
7 Rapport  de la commission  des comptes  et  de  l’économie  de l’environnement   sur   la    

fiscalité liée à l’environnement, services  des édition de  IFEN, Paris,2003,p12 



املسامهة يف إزالة التلوث عن طري  ما تضمنته من إجراءات عقابية سواء  كانت غرامات مالية أوعقوبات   -
 جبائية ،يتعرض هلا  كل خمالف لقواعد محاية البيئة ،

من فرض الرسوم البيئية هو حتقي  تغريات يف أمناط استخدامات املوارد بطريقة ختفض من اهلدف األساسي -
تأثرياهتا السلبية على البيئة .هذه التغيريات تظهر يف شكل إجراءات ترشيدية يف االستهالك من املواد الضارة إما 

 ، 1بتقليلها أوإحالل مواد أقل ضررا منها

ني لإلبتعاد عن السلوك املضر بالبيئة ودمج تكاليف اخلدمات البيئية واألضرار خل  حوافز للمنتجني واملستهلك  -
 ضمن  أسعار السلع مباشرة،

تصحيح  نقائص السوق إذا أضحت اإلجراءات القانونية وحدها ال تكفي لردع املخالفني خاصة مع ضعف -
ملوجهة حلماية البيئة نسب جد ضعيفة يف وقلة املوارد املالية املخصصة حلماية البيئة،حيث عرفت النفقات العامة ا

٪ يف الفرتة 0.84٪من الناتج الداخلي اخلام لتنخفض إىل1.18امليزانية العامة للدولة يف اللمانينات حيث قاربت
(. يفسر هذا اإلخنفاض  باألزمة االقتصادية اليت مرت هبا البالد اليت عرفت خالهلا امليزانية 2000-1990من )

 .2 فياالعامة هنجا  تقش

حتقي  الفعالية البيئية واالقتصادية، بإعتبار أن الضرائب على التلوث تؤدي باملكلف إىل اإلجتاه حنو التقليل من -
 . 3التلوث وبالتايل التقليل من التكاليف اليت يتحملها املشروع،مما  يؤدي على املدى املتوسط إىل ختفيض األسعار

واحلد  4دعيم إيرادات امليزانية فقط لكنها أداة فعالة يف معاجلة  مشاكل البيئةاجلباية البيئية ليس هدفها ماليا لت- 
 من األنشطة  اخلطرية  امللوثة للبيئة باعتبارها أصبحت مكلفة جدا.

 . أوواع الرسوم البيئية.3

سهم  الرسوم البيئية هي إقتطاع مايل إلزامي يقرر من طرف السلطات العامة على امللوث الدافع الذي ي     
بطريقة   مباشرة أوغري مباشرة يف إصالح أو رقابة البيئة  حتت تسميات خمتلفة الرسوم، الضرائب، رسوم االنتفاع 

                                                 
 .259، ص 2006سيد  حممدين: "حقوق اإلنسان واسرتاتيجية محاية  البيئة"، مطابع  الشرطة ،القاهرة ،مصر،  1

2 Plan  national  d’action  pou  l’environnement  et    le  développement durable  , Ministère  de 
 l’aménagement  du  territoire   et  de   l’environnement ,   janvier 2002,p34. 

 .122-84،ص ص  2014، 29مسعودي)حممد(: "اجلباية البيئية يف اجلزائر:الواقع واآلفاق"،جملة احلقيقة ،جامعة أدرر ،العدد 3
 .57،ص 2003ه ،اجلزائر ، ناصر )مراد( :"فعالية النظام  الضرييب بني النظرية  والتطبي  " ،دار هوم 4



. هبدف تغيري سلوك  امللوث إجتاه البيئة وإعادة توزيع أعباء محاية البيئة على امللوثني.إن هذه الرسوم أداة  5
 .6ضروري للتشريع البيئي كما يرى البعضسياسية  للتحكم يف اللروات.  كما أهنا مكمل 

، سعى املشرع اجلزائري إىل 1تبعا ملسار اإلصالح اجلبائي األخضر وحماولة للحد من خمتلف أنواع  التلوث      
إقرار جمموعة من الضرائب اإليكولوجية اليت تعد إقتطاعات نقدية جربية تدفع للخزينة العامة دون احلصول على 

لزامية غري معوضة يعود ريعها إىل امليزانية العامة .قد ختصص لغايات غري مرتبطة بأساس مقابل خاص. وهي إ
 .)ب(الرسوم التحفيزية الوقائية  )أ(الضريبة ،تكون هذه الرسوم ردعية أوحتفيزية. لذا أتناول الرسوم الردعية 

 أ.الرسوم الردعية: 

الرسم التكميلي على التلوث  ،لوثة أو اخلطرية على البيئةتتملل الرسوم الردعية يف الرسم على النشاطات امل       
والرسم على  الرسم التكميلي على املياه ذات املصدر الصناعي،اجلوي  الصناعي،الرسم املتعل  بالنفايات احلضرية

 .الوقود ورسم حرق الغاز

 الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة: -

ألوضاع واستكمال البناء القانوين  واملؤسسايت  إىل إعتماد  اجلزائر  على أسلوب صارم  أدى التغري اجلوهري ل   
.حيث  2 2000يف التعامل مع  املنشآت  امللوثةو اخلطرية  على البيئة  من خالل ما جاء به قانون  املالية لسنة 

منه  54هذا القانون مبوجب املادة  مت مراجعة الرسم على النشاطات امللوثة أواخلطرية على البيئة مبناسبة صدور
 قد أحال على التنظيم  تعريف هذه  النشاطات. 1992بعدما كان قانون املالية لسنة

يطب  هذا الرسم على أنشطة املنشآت املصنفة سواء تلك اخلاضعة للرتخيص املسب  من طرف رئيس اجمللس   
 لرتخيص من الوزير  املكلف بالبيئة  أوالوايل . الشعيب  البلدي  املختص إقليميا أو تلك األنشطة اخلاضعة 

 حيدد هذا  الرسم  كالتايل:     

دج بالنسبة للمنشآت املصنفة اخلاضعة للتصريح من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي ،ختفض إىل 9.000-
 دج إذا مل تشغل أكلر من عاملني.  2.000

                                                 
5   Prieur )Michel(:"Droit   de  l’environnement ", op.cit, p 138. 
6 Reddaf(A) :"L’approche fiscale  des  problèmes  de l’environnement",revue  Idara ,volume 10 
n° 1, 2000,  pp 143-156. 

ر الدولة  يف دعم  تطبي   نظم  إدارة  البيئة  لتحسني  أداء املؤسسات االقتصادية دراسة حالة"، صخري  )عمر( ،عبادي  )فاطمة الزهراء ( :" دو    1
 .164-157،ص  2012،  11جملة الباحث، جامعة  قاصدي  مرباح ورقلة ،عدد 

 45عدلت املادة  25/12/1999الصادرة يف  92، ج ر العدد 2000املتضمن قانون املالية لسنة  23/12/1999املؤرخ يف  99/11قانون  2
 .1992املتضمن قانون املالية لسنة  18/12/1991املؤرخ يف 91/25من قانون  117منه املادة 



تشغل أكلر  دج إذامل3.000.ش.ب،ختفض إىلدج بالنسبة للمنشآت املصنفةاخلاضعة لرخصةر.م20.000-
 من  عاملني.

دج إذامل تشغل أكلر من 18000دج بالنسبة للمنشآت املصنفة اخلاضعةلرخصة الوايل ،ختفض إىل90.000 -
 عاملني.

دج إذامل تشغل أكلر 24.000دج بالنسبة للمنشآت املصنفة اخلاضعة لرخصة الوزير ،ختفض إىل120.000-
 من عاملني.

افة إىل معيار التصنيف وف  عدد العمال املشغلني، أضاف املشرع معيارا آخر يتملل يف تطبي  املعامل إض     
تبعا لطبيعة النشاط وأمهيته 10و 1املضاعف حيث تتم مضاعفة هذه املبالغ مبعامل مضاعف مشمول يرتاوح بني 

 وكذا نوع وكمية النفايات النامجة عنه.

عف وفقا للالثة معايري :نظام الرخصة ،مقاييس اخلطورةوكمية النفايات اخلاصة يتم توزيع املعامل املضا      
نظام الرخصة،يوزع املعامل املضاعف املطب  على طبيعة وأمهية النشاط من  اخلطرية املخلفة من النشاط.فحسب

نقطة(،رخصة رئيس اجمللس الشعيب البلدي )نقطتان(،رخصة 1كاآليت:التصريح)4إىل نقاط 1
نقاط(.أما وفقا ملقاييس اخلطورة فيوزع املعامل املضاعف املطب  على نوع من  4نقاط(،رخصة الوزير)3الوايل)

نقطة(،قابلة 1نقاط كاآليت:خطرية على البيئة،مهيجة آكلة) 3إىل 1النفايات املخلفة عن النشاط من 
بالنسبة  لإلنفجار،ملهبة ،قابلة لإلشتعال)نقطتان(،ضارة،سامة،حمدثة للسرطان، معدية ،سامة

نقاط حسب   3إىل  2نقاط(. يف حني  يوزع املعامل املضاعف املطب  على كمية النفايات بني 3للتكاثر،مبدلة)
 1.000وأقل أو تساوي  100كمية النفايات اخلاصة اخلطرية املخلفة عن النشاط كاآليت:تفوق 

طن/سنة  5.000نقطة(،تفوق 2.5طن/سنة)5.000وأقل أو تساوي1.000طن/سنة)نقطتان(،تفوق 
 نقاط(.3)

خيضع هذا الرسم ملنهج تدرجي تبعا لدرجة تصنيف املنشآت ودرجة تأثريها على البيئة. باإلضافة إىل ذلك        
تطب  غرامة حتدد نسبتها  بضعف مبلغ  الرسم على مستغلي املنشآت الذين مل يقدموا أو يعطوا معلومات خاطئة 

٪يف حالة  عدم  دفع  الرسم يف 10لها . تضاعف نسبة الرسم بـ:.ذلك من أجل  حتديد نسبة  الرسم وحتصي
 .1اآلجال  احملددة 

حيدد الوعاء الضرييب من قبل مصاحل اإلدارة البيئية حيث يقوم مدير البيئة بالتشاور مع املدير التنفيذي املعين       
واخلطرية على البيئة وإرساله إىل بإعداد  إحصاء  املؤسسات  املصنفة اخلاضعة للرسم على النشاطات امللوثة أ

                                                 
 .91/25من قانون   17املعدلة  للمادة   2002من قانون  املالية لسنة  202املادة   1



.إن تاريخ  البدء يف إقتطاع هذا الرسم على  2قابض الضرائب املختلفة للوالية مع املعامل املضاعف املطب 
النشاطات امللوثة أو اخلطرة  يكون عند تسليم مقرر املوافقة النهائية لرخصة استغالل  املنشأة  املصنفة وليس مقرر 

 .198-06من املرسوم  التنفيذي  6املنصوص عليه  يف  املادة  املوافقة  املسبقة 

يبقى الرسم مستحقا يف حالة توقف املنشأة امللوثة عن النشاط مهما كان تاريخ التوقف عن النشاط امللوث     
يوما  15أواخلطري.كما جيب على اخلاضع للرسم التصريح لدى مدير الوالية للبيئة بوقف النشاط امللوث خالل 

ليت تلي التوقف الفعلي. يف حالة جتاوز هذا األجل ودخول السنة املدنية اجلديدة،يصبح الرسم مستحقا  على ا
 .السنة  اجلديدة 

  الرسم  الترميلي  على التلوث  الجوي  الصناعي:-
املالية حماربة للتلوث اجلوي الصناعي،مت إحداث الرسم التكميلي على التلوث اجلوي الصناعي مبوجب قانون      
،يفرض على املنشآت املصنفة عندما تتجاوز  الكميات املنبعلة منها حدود العتبة القانونية املسموح 20021لسنة 

 هبا للتلوث. 
حيسب هذا الرسم  بالرجوع  إىل املعدل األساسي السنوي حبسب خضوع املنشأة إىل التصريح        

لسلم تدرجيي  وفقا املنبعلة للكميات املضاعف تطبي  املعامل يتم هبا أوالرتخيص.يف حالة جتاوز القيم املسموح
حسب نسبة اإلنبعاث.ترسل مصاحل البيئة للوالية املعنية  املعامل املضاعف 5إىل 1يرتاوح ما بني   للمعامالت،

  .حيصل هذا الرسم عن طري  قباضة الضرائب ويوزع 2املطب  على املؤسسة مصنفة  إىل قباضة  الضرائب الوالئية
٪  لفائدة  الصندوق الوطين  للبيئة وإزالة  75٪ لفائدة اخلزينة  العمومية و 15٪ لفائدة البلديات، 10كمايلي:
 .3التلوث 

 :(T.E.O.Mالرسم المتعلق بالنفايات الحضرية )-
  املناط برفعها من إال تكتفي تكن مل نظرا  لعدم جناعة  تكفل  البلديات جبمع  النفايات احلضرية إذ      
 املالية وبالنظر لضآلة الرسوم املوقعة على رفع النفايات املنزلية ،فرض قانون.  الطبيعي الوسط يف وإلقائها احلضرية
 Taxe  sur l’enlèvement des" املنزلية القمامة برفع املتعل  رمسا يسمى الرسم 1993لسنة 

ordures ménagères"، طار العام العمراين ملختلف املدن من شأن هذا الرسم حتسني احمليط احلضري واإل
 اليت أصبحت النفايات من مساهتا. 

                                                 
  بالرسم على النشاطات امللوثة أواخلطرية على البيئة ،ج ر يتعل 2009أكتوبر سنة  20املؤرخ يف 09/336من املرسوم التنفيذي رقم  7املادة   2

  .2009نوفمرب  سنة  04الصادرة  بتاريخ  63العدد
املؤرخ يف  07/299،وكذا املرسوم 79،ج رالعدد2002املتضمن قانون املالية لسنة  22/12/2001املؤرخ يف  01/21من قانون  205املادة  1
 .36  الرسم  التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعي ،ج ر العدد احملدد لكيفيات  تطبي  27/09/2007

 .07/299من  املرسوم  التنفيذي  4املادة   2
 .01/21من  قانون املالية  205املادة  3



 للمنشآت بالنسبة دج 2000 حد إىل يرفع أن سنويا وميكن دج 500 إىل دج 150 مابني مبلغه يرتاوح      
 2002لسنة ةاملالي قانون جاء امللوثة  إال أن هذا رسم زهيد مقارنة  باملخاطر البيئية  الناجتة  عنه.لذا الصناعية
 دج 1.000 دج و 500 بني ما الرسوم هذه نسب حتديد مت الدافع امللوث ملبدأ الوضع  وجتسيدا هذا ملعاجلة
 أو مهين استعمال حمل ذي كل عن دج10.000و دج 1.000 بني وما سكين، استعمال ذي حمل كل عن

 واملقطورات، للتخييم مهيأة أرض على كل دج 20.000 و دج 5.000 بني وما شاهبه، ما أو حريف أو جتاري
 .4شاهبه ما أو حريف أو جتاري أو صناعي ذي استعمال حمل كل عن دج 100.000 و دج 10.000 بني وما

 على بناء الشعيب البلدي اجمللس رئيس من بقرار بلدية كل مستوى على وتطبيقها الرسوم هذه حتديد يتم      
 أقصاه أجل يف البلدي الشعيب اجمللس الوصية.يكلف  السلطة رأي استطالع بعد البلدي، الشعيب اجمللس مداولة
 . 5 املنزلية القمامة برفع املتعلقة والتحصيل التصفية بعملية 2002 يناير أول تاريخ من إبتداء سنوات ثالث
قة املتعل األخرى اخلدمات كل أو وإزالتها وختزينها ونقلها على أن يكون مجع النفايات املشرع نص لقد      
 اليت حتدد واألتاوى والرسوم الضرائب موضوع حتصيل01/19شاهبهايف مفهوم القانون  وما املنزلية النفايات بتسيري
املنصوص  عليها يف   اإلمتيازات على الدولة زيادة متنح .كما به املعمول التشريع طري  عن ومبلغها  قائمتها

 وتلمينها ونقلها وفرزها النفايات مجع نشاطات تطويرو  تشجيع  .قصد حتفيزية إجراءات التشريع املعمول به
 . 1وإزالتها حسب  الكيفيات  اليت  حيددها  التنظيم

على الرغم من تزايد كميات النفايات احلضرية اليت  تفرزها التجمعات العمرانية إال أن اجملهودات اليت تبذهلا      
 .حضرية  صحية خالية  من  النفاياتنها مل تكن كافية لتوفري بيئة اإلدارة  املكلفة  مبعاجلتها وإدارهتا  وإعادة  تلمي

 الرسم الترميلي على المياه ذات المصدر الصناعي:-
إللزام  07/3003وكذا  مبوجب املرسوم التنفيذي 2 2003أحدث هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة    

 تلوث الصادر عنها للقيم القصوى احملددة مبوجباملنشآت  الصناعية على ضرورة اإللتزام بعدم جتاوز نسب ال
 الذي يضبط  القيم  القصوى للمصبات الصناعية  السائلة . 06/1414أحكام املرسوم 

٪ لفائدة 50٪لفائدة ميزانية الدولة و20٪ لفائدة البلديات،  30خيصص حاصل هذا الرسم كما يأيت :  
 الصندوق الوطين  للبيئة وإزالة التلوث .

                                                 
 .املباشرة والرسوم الضرائب قانون من 2 مكرر 263 للمادة املعدلة ،01/21من قانون  11املادة  4
 .01/21من قانون  3مكرر  263املادة  5
 . 01/19من قانون   52و   51أنظر ،املادتني  1

 . 25/12/2002مؤرخة يف   86املتضمن  قانون  املالية ،ج  ر العدد    25/12/2002املؤرخ  يف 02/11من القانون  94املادة  2
التكميلي على املياه ذات  املصدر الصناعي ،ج  ر   احملدد لكيفيات  تطبي   الرسم  27/09/2007ملؤرخ  يف ا 07/300املرسوم   التنفيذي    3

 .63العدد  
، الصادرة 26الذي  يضبط القيم  القصوى  للمصبات الصناعية  السائلة ،ج  ر العدد  19/04/2006املؤرخ يف   06/141املرسوم   4

 .23/04/2006بتاريخ



 على الوقود:الرسم -

حددت قيمة الرسم على الوقود بدينار واحد عن كل لرت من  2002من قانون املالية لسنة  38وفقا للمادة     
٪ لفائدة الصندوق الوطين 50البنزين املمتاز والعادي احملتويني على الرصاص.توزع حصيلة هذا الرسم كما يلي: 

ين للطرق والطرق السريعة. يتضح أن هذا الرسم غري موجه ٪ لفائدة الصندوق الوط50للبيئة وإزالة التلوث و
 بصورة كلية ألغراض بيئية فنصف الرسم موج جملال ال يتعل  مبكافحة التلوث ومحاية البيئة.

 رسم حرق الغاز: -

ة يوما رخص90ميكن للوكالة الوطنية لتلمني موارد احملروقات أن  متنح استلنائيا و ملدة حمدودة التتجاوز        
اليت ألزمت  20055من قانون احملروقات لسنة  52حرق الغاز بطلب  من املتعامل،حسب ما نصت عليه املادة 

دج لكل ألف مرت مكعب .تتوىل 8.000املتعامل أن يسدد  للخزينة العمومية رمسا  خاصا غري قابل للحسم قدره 
وقة وتسديد هذا الرسم  من املتعامل.يدفع هذا الرسم الوكالة الوطنية  لتلمني  موارد احملروقات مراقبة الكميات احملر 

 إىل اخلزينة العمومية وال يوجد ما  يفيد بتحويله إىل املصاحل  املعنية  حبماية البيئة.

مل  حتتفظ املادة السابقة  مبدة  التسعني يوما و اكتفت بالنص  2013بعد تعديل قانون  احملروقات سنة      
ا استلنت هذه املادة من دفع هذا  الرسم اخلاص كميات الغاز احملروق خالل فرتة على أهنا  مدة حمدودة،كم

وكذا كميات الغاز احملروق خالل مرحلة البحث عن إجراء 109املطابقة املنصوص عليها يف أحكام املادة 
 .1عمليات التجربة آلبار االستكشاف  أوالتجديد

ردعية إال أنه يعرتيها نوع من عدم الوضوح خبصوص املخاطب هبا يبدو أنه على الرغم من أمهية الرسوم ال        
احلقيقي.فإن كان  امللوث هو الدافع من خالل نص القانون فإنه ليس إال الدافع األول ألنه عمليا يدرج تكلفة 

تهلك وليس الرسوم  البيئية ضمن اللمن النهائي للسلعة أواخلدمة اليت يقدمها.بالتايل يصبح الدافع احلقيقي هو املس
 .2امللوث ،بذلك يتم التحول من مبدأ امللوث الدافع إىل مبدأ املستهلك الدافع 

 ب.الرسوم التحفيزية :

من  76ال تقوم اجلباية البيئية على الردع فقط ،بل تعتمد أيضا على احلوافز اجلبائية.حيث ورد يف املادة         
مجركية حتدد مبوجب قانون املالية ،املؤسسات الصناعية اليت ما يلي :"تستفيد من حوافز مالية و  03/10قانون  

                                                 
 .20/02/2013املؤرخ يف  13/01ملعدل واملتمم  مبوجب  القانون رقم املتعل   باحملروقات  ا 2005أفريل 18املؤرخ يف  05/07قانون رقم  5
،ص 2014،جامعة باجي خمتار عنابة ، سبتمرب39خليفة )حممد(:"احلماية  القانونية  للبيئة  يف قطاع الطاقة  اجلزائري"، جملة  التواصل ، العدد  1
 .113-97ص
 .92وناس حيي،رسالة دكتوراه،مرجع  ساب  ،ص 2



تستورد التجهيزات اليت تسمح يف سياق صناعتها أومنتوجاهتا بإزالة أوختفيف ظاهرة  اإلحتباس احلراري والتقليص 
 من التلوث  يف كل أشكاله" .

ن املزايا اجلبائية تستطيع االستفادة يف هذا السياق أقر املشرع من خالل قانون ترقية االستلمار جمموعة م       
منها االستلمارات اليت تستعمل تكنولوجيات من شأهنا أن حتافظ على البيئة وحتمي املوارد الطبيعية وحتق  التنمية 
املستدامة.ورد النص على هذه املزايا اجلبائية ضمن القانون املتعل  بتطوير االستلمار يف الباب اللاين اخلاص باملزايا 

.اضافة إىل النص على مجلة من املزايا 3ستلنائية اليت يستفيد منها املستلمرون خالل مرحليت اإلجناز واالستغاللاال
االستلنائية بالنسبة لالستلمارات اليت متلل أمهية بالنسبة لالقتصاد  الوطين ،تتملل يف متديد مدة مزايا االستغالل  

للتشريع املعمول به للحقوق  اجلمركية واجلبائية والرسوم وغريها من سنوات ومنح إعفاء  أوختفيض طبقا   10لفرتة 
االقتطاعات األخرى ذات الطابع  اجلبائي واإلعانات واملساعدات أوالدعم املايل،وكذا كل التسهيالت اليت قد 

 س القانون.من  نف 18متنح بعنوان مرحلة اإلجناز من قبل اجمللس الوطين لالستلمار وفقا ملا ورد يف نص املادة 

استفادة كل شخص طبيعي أومعنوي يقوم  03/10من قانون 77كما أقر املشرع من خالل نص املادة     
 بأنشطة تندرج ضمن ترقية البيئة من ختفيض يف الضريبة املفروضة  على األرباح.

صة أواخلطرة،الرسم تتملل الرسوم التحفيزية يف الرسم التحفيزي لتشجيع عدم ختزين النفايات الصناعية اخلا     
الرسم على األكياس البالستيكية والرسم على ،التحفيزي لتشجيع عدم ختزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج

 .والرسم على الزيوت والشحوم املستوردة أواملصنعة حمليا استغالل مقالع احلجارة واملناجم

 الخاصة أوالخطرة: الرسم  التحفيزي  لتشجيع عدم  تخزين  النفايات الصناعية -

يهدف فرض الرسوم على النفايات الصناعية واخلاصة إىل عدم التشجيع على ختزينها.يف هذا السياق مت       
النص على  الرسم التحفيزي لتشجيع عدم ختزين النفايات الصناعية  اخلاصة أواخلطرة من خالل قانون املالية لسنة 

 املؤسسات بعدم  ختزين ملل  هذه النفايات .منه إللزام   203، حتديدا املادة  2002

دج عن كل طن  خمزن من النفايات الصناعية اخلاصة أواخلطرة. يدخل  10.500حدد مبلغ هذا الرسم بـ:     
سنوات من تاريخ  اإلنطالق يف تنفيذ مشروع منشأة  إزالة النفايات.إال أن  3هذا الرسم حيز التنفيذ بعد مهلة 

ا الرسم ال تتالءم مع الصحة املالية واالقتصادية للكلري من املؤسسات االقتصادية اليت تنتج  القيمة الباهضة هلذ
.تتوزع عائدات هذا  1كميات كبرية  من النفايات وال متلك  القدرة  املالية  لدفع  ملل هذه  الرسوم  اإليكولوجية

                                                 
الصادرة  46يتعل  برتقية اإلستلمار،ج ر العدد 3/08/2016املؤرخ يف  16/09من القانون  رقم 16إىل املادة  12املادة  أنظر ،  3

 .03/08/2016بتاريخ
 .253-209وناس  )حيي(:" تبلور  التنمية املستدامة من خالل التجربة  اجلزائرية" ،مرجع  ساب ، ص   1



٪ لفائدة الصندوق الوطين  للبيئة  75و ٪ لفائدة اخلزينة العمومية15٪ لفائدة البلديات و10الرسم كما يأيت:
 . 2وإزالة  التلوث 

 الرسم التحفيزي  لتشجيع عدم  تخزين النفايات المرتبطة بأوشطة العالج:-

منه رمسا لدعم تشجيع ختزين النفايات املرتبطة  204مبوجب املادة  2002أحدث قانون املالية لسنة      
 3دج للطن .كما منحت مهلة  24.000الطبية وحدد سعره بـــــــــ: بأنشطة العالج يف املستشفيات والعيادات

٪ لفائدة 75سنوات للتزود  بتجهيزات  الرتميد  املالئمة أوحيازهتا. يوزع حاصل هذا الرسم  على النحو التايل :
 ٪ لفائدة  البلديات.10٪ لفائدة اخلزينة العمومية و15الصندوق الوطين للبيئة وإزالة  التلوث و

ن اهلدف من فرض هذا الرسم هو محاية الصحة  العامة  من اآلثار السلبية لبعض النفايات جراء عملية إ  
 التخزين ،بالتايل احلفاظ  على جودة احلياة واإلطار املعيشي.

 الرسم  على األكياس  البالستيرية المستوردة أو المصنعة: -

إلطار النوعي للحياة،مت فرض بعض الرسوم التحفيزية حفاظا على البيئة من التشوه والتدهور ومحاية ل      
داخل  األوساط العمرانية.منها الرسم على األكياس البالستيكية جراء االستعمال الالعقالين واملفرط هلذه  

 األكياس اليت هلا آثار وخيمة  على البيئة وعلى  املظهر  اجلمايل  للمدن ورونقها وروائها.

. 2004من قانون املالية لسنة  53على األكياس البالستيكية مبوجب املادة حيث مت إحداث الرسم     
دج لكل كيلوغرام  على األكياس  املستوردة  أواملصنوعة   10.50يعتمد وعاؤه على الوزن حيث قدر بــــــ:

 .  1٪100حمليا. حيصل هذا  الرسم  حلساب الصندوق الوطين  للبيئة وإزالة  التلوث بنسبة 

 لى استغالل مقالع الحجارة والمناجم:الرسم ع-

اليت نصت على أنه:"خيضع  14/05من قانون املناجم  132مت تأسيس هذا الرسم مبوجب املادة      
أصحاب تراخيص االستكشاف املنجمي وتراخيص االستغالل املنجمي لرسم مساحي سنوي.الميكن هذا 

 الب به مالك األرض أو ذوي حقوقه".الرسم يف أي حال من األحوال أن يعوض اإلجيار الذي يط

من قانون املناجم.يتم حتيني هذا اجلدول  2يتم حتصيل الرسم املساحي على أساس اجلدول الذي حيدده امللح     
من نفس القانون عند تسليم الرتخيص املنجمي  133عن طري  التنظيم.يسدد هذا الرسم وفقا ملا ورد يف املادة 

                                                 
مؤرخة يف  85،ج رالعدد 2005املتضمن قانون املالية لسنة  29/12/2004املؤرخ يف  04/21املعدل مبوجب قانون  01/21قانون   2
30/12/2004. 

 .83/2003، ج  ر العدد  2004املتضمن  قانون  املالية لسنة   28/12/2003املؤرخ يف   03/22من قانون   53أنظر،املادة  1



هر الكاملة املتبقية من السنة املدنية أو يف بداية كل سنة مدنية بالنسبة للسنوات أوجتديده ،حسب عدد  األش
 الالحقة.

 :  الرسم على الزيوت والشحوم المستوردة أو المصنعة محليا-

دج عن كل طن مستورد أو 12.50،حيدد بـــــــــ:2006مت إحداث هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة      
 15اليت  تنجم عن استعماهلا زيوت مستعملة. يوزع إيراده لصاحل اخلزينة العمومية بنسبة  مصنوع داخل الوطن
 .2٪ الباقية 50٪،يف حني يستفيد الصندوق  الوطين للبيئة و إزالة  التلوث بنسبة  35٪و البلديات بنسبة 

فكرة تتماشى مع اإلجتاه  ميكن اعتبار الرسوم يف جمال البيئة تعويضا عن الضرر الذي يلح  بالبيئة وهي     
الذي يطالب  بعدم  حتمل  الدولة واملواطنني لنفقات ليسوا مسؤولني عنها،بل أن هناك  من يعترب إقرارها يف 

 .3هذا اجملال  مبلابة عملية ردعية أوحتسيسية  لتوجيه  اإلقتصاد يف  إجتاه األنشطة األقل تلويلا  للبيئة

 ولوجية .ثالثا:كيفية تحصيل  الرسوم  اإلير

 (.2)و إتباع  إجراءات معينة لذلك (1)يتطلب حتصيل الرسوم  البيئية  حتديد  وعاء الرسوم  

 .تحديد وعاء الرسوم اإليرولوجية:1

إن حتديد وعاء الضريبة على التلوث ليس باألمر اهلني ،هذا نظرا للصعوبات املصاحبة لتحديده ،خاصة و       
كال والتأثريات .تتملل اجلوانب املرتبطة  بتحديد وعاء الضريبة على التلوث  يف أن التلوث متعدد املصادر واألش

عدة عناصر هي إختيار وعاء الضريبة على التلوث أي اختيار املادة اليت تفرض عليها ،حتديد اجلزء الذي  تفرض 
 .1عليه  الضريبة من الوعاء حمل االختيار وتقدير وعاء  الضريبة على  التلوث

يقوم حتديد الوعاء الضرييب أيضا على أساس وجود عالقة واضحة ومنطقية بني واقعة التلوث وتأثريها          
املادي امللموس على البيئة. أي يتعني حتديد العناصر داخل الوعاء بشكل حمدد ودقي  وأن تعطي تعريفات موحدة 

الدقي  والتعريف املوحد للعناصر اخلاضعة داخل نطاق احلدود اجلغرافية اليت تطب  فيها الضريبة، هذا التحديد 
 .  2للضريبة يزيد من مصداقية التأثري البيئي للضريبة 

                                                 
 .31/12/2005املؤرخة يف  85،ج ر العدد 2006ن قانون املالية  لسنة املتضم 31/12/2005املؤرخ يف 16-05من قانون 61املادة   2
 .99،ص2012مقداد )اهلادي(:"قانون البيئة "، الطبعة األوىل،الدار  البيضاء، املغرب ،   3

يضر بسكرة،العدد حسونة)عبد الغاين(:"النظام اجلبائي بني الردع والتحفيز"،جملة املفكر،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة حممد خ 1
 .195-181،ص ص،2014،فيفري13
زائر زرواط )فاطمة الزهراء(: "إشكالية تسيري  النفايات وأثرها  على التوازن  االقتصادي البيئي"،دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجل 2
 .148،ص2005،



إذا كانت الرسوم هتدف إىل إعادة توزيع أعباء محاية البيئة فيجب أن تكون قيمة الرسم متناسبة مع التلوث         
نسبة مشاركته يف إحداث  التلوث.إذ تنص  املتسبب فيه،ألن العبء الذي يتحمله امللوث ،جيب أن يعكس فعليا

على أن الرسوم البيئية تقتطع حسب درجة التلوث املنبعث على أساس إجراء  75/436التوصية األوربية رقم 
إداري مالئم وتكون مساوية جملموع األعباء العامة ملكافحة التلوث وحتقي  التنمية املستدامة أي أن تتناسب قيمة 

 .3مع  اخلطر  الذي يتسبب فيه املنتج  امللوث الرسم قدر  اإلمكان
  حتصل  الرسوم  اإليكولوجية وف  اجراءات معينة تتملل فيما يأيت:تحصيل الرسوم اإليرولوجية : .إجراءات 2
التصريح بوجود املنشأة، حيث يعد التصريح أو الرتخيص من قبل أصحاب املنشآت امللوثة دليل وقرينة على  -

لوثة ويف حالة إذا ما وجدت منشآت ملوثة أو خطرية غري مصرح هبا أو غري مرخص هلا تقوم وجود املنشأة  امل
اإلدارة املعنية بتحرير حمضر  وتبلغه إىل مسري  النشاط الذي  يتوىل  تسديد  الرسم  لدى  حمصل  الضرائب  

 املختص  إقليميا.
.حيني هذا اإلحصاء قبل الفاتح من أفريل من  كل يتوىل مفتشوا البيئة بالوالية عملية إحصاء املنشآت املصنفة-

 سنة  ،لريسل  بعد ذلك  إىل مديرية  الضرائب  املختصة إقليميا .
حتديد مصاحل إدارة البيئة وعاء الرسم ،تتوىل مصاحل إدارة اجلباية حتصيله.كما تضع   يتم تسديد الرسم عن طري  -

اية شهر سبتمربمن  كل سنة بناء على املعلومات املؤسسة مديرية  الضرائب بالوالية سجالت الضرائب قبل هن
أفريل .تتضمن املعلومات البيانات  30للوعاء وكذا  املبلغ اللذان يقدمان من قبل مفتشية البيئة للوالية قبل تاريخ 

ي   التالية:تسمية املنشأة، العنوان  الصحيح، الصنف واملعامل املضاعف املطب   على النشاط  وحتصل  عن  طر 
 حمصلي  الضرائب.

حىت يتسىن ضمان حتصيل كل الضرائب  البيئية ،يتمتع مفتشوا الضرائب حب  اللجوء إجباريا إىل  استعمال  
امتيازات السلطة  العامة بإرادة منفردة املعرتف هبا لإلدارة اجلبائية،فكل متقاعس عن دفع الضريبة جيب أن يتابع 

 .1بكل الطرق القانونية
حصائيات املتعلقة بالرسوم اإليكولوجية من قبل مديرية  الضرائب بالوالية، تضبط  هذه  يتم مسك اإل  

ديسمرب من كل سنة.إال أن حصيلة هذه الرسوم مل ختصص كلها حلماية  البيئة  31االحصائيات قبل تاريخ  
املتبقية موزعة بني ٪ 25٪ منها للصندوق الوطين للبيئية وإزالة التلوث و 75ومكافحة التلوث إذ مت  ختصيص 
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.يؤدي هذا اإلنفاق لوعاء اجلباية اإليكولوجية يف غري اجملال اإليكولوجي إىل إبعاد الرسوم 2البلديات واخلزينة 
 اإليكولوجية عن أهدافها احلقيقية املتمللة يف محاية البيئة وصيانتها من التلوث مبختلف أشكاله . 

 .في حماية  البيئة الفرع الثاوي :دور وظام  اإلعفاء الجبائي

نظرا ملا تواجهه الرسوم اإليكولوجية من هترب وغش جبائي يفقدها الفعالية الالزمة لتحقي  مكافحة       
التلوث،مت  إعمال  نظام اإلعفاء والدعم وإن كان يف هذا النظام تعارض مع مبدأ امللوث الدافع.مل يتم اللجؤ إىل 

 .1967الواليات املتحدة األمركية سنة ذ طب  ألول مرة يفهذا النظام حلماية البيئة إالحديلا إ
يقصد باإلعفاء اجلبائي إسقاط ح  الدولة عن بعض املكلفني يف مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل      

إلتزامهم   مبمارسة نشاط معني يف ظروف معينة وأماكن حمددة ذلك حسب أمهية النشاط ،حجمه وموقعه 
أما  اإلعفاء  اجلبائي يف اجملال البيئي فهو تنازل الدولة عن حقها يف قيمة الرسوم والضرائب . 3اجلغرايف ونطاقه

املستحقة على االستلمارات اليت تساهم يف التنمية االقتصادية باملوازاة مع احلفاظ على البيئة،مبعىن التنازل عن 
دماتية املرتبطة بالبيئة هبدف توفري منتجات احلقوق الضريبية للدولة من أجل حتقي  االستلمارات اإلنتاجية واخل

  .نظيفة
قد يكون هذا اإلعفاء  إعفاءا دائما وكليا من الضرائب والرسوم اليت تفرض على النشاطات االقتصادية      

أو إعفاءا مؤقتا ملدة حمددة كأن يتم إعفاء مؤسسة  4املختلفة إذا ماامتللت إىل التدابري املتعلقة مبكافحة التلوث
عينة يف اخلمس سنوات األوىل من بداية  نشاطها عن تسديد  الضريبة بغية حتفيزها وتعويضها عن  اكتساب  م

 تكنولوجيا صديقة  للبيئة.
باإلشارة إىل  03/10أكد املشرع على نظام احلوافز  البيئية من خالل قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 

اليت تستورد التجهيزات اليت تسمح يف سياق صناعتها أومنتوجاهتا ،بإزالة أو ختفيف  استفادة  املؤسسات الصناعية
ظاهرة  اإلحتباس  احلراري والتقليص من التلوث يف كل أشكاله من حوافز مالية ومجركية ،حتدد مبوجب قانون 

الربح اخلاضع  املالية وكذا  استفادة كل شخص طبيعي أومعنوي يقوم بأنشطة ترقية  البيئة من ختفيض يف
 .1للضريبة
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املتعل  برتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية  04/09من قانون 15أشار املشرع من خالل املادة      
إىل أن أعمال ترقية البحث والتنمية واستعمال الطاقات املتجددة بصفة مكملة أوبديلة عن الطاقات  2املستدامة

 بيعتها و قيمتها مبوجب قانون  املالية.التقليدية من التحفيزات اليت حتدد ط

أما يف إطار سعي املشرع اجلزائري إىل تطوير اإلستلمار  لتحقي  النمو االقتصادي للدولة  مع مراعاة احملافظة     
على أنه: "تنجز االستلمارات املذكورة يف هذا   16/09من قانون االستلمار  3نصت  املادة  3على  البيئة

حرتام القوانني والتنظيمات املعمول هبا ،السيما تلك  املتعلقة حبماية  البيئة...."، حيث أقر القانون يف ظل ا
جمموعة من املزايا اجلبائية اليت تستطيع االستفادة منها االستلمارات اليت تستعمل تكنولوجيات من شأهنا احلفاظ 

 على البيئة .

ل السلطة العامة  اليت  تعمل على احلد من آثار التلوث وهي ميكن القول أن اجلباية  البيئية من أهم وسائ       
نظام مكمل آللية الضبط اإلداري البيئي ومساعد له لتحقي  جناعة سياسة محاية البيئة. مت اإلعتماد يف اجلزائر على 

لتطور مبناسبة قانون املالية يف العديد من القطاعات  ملواكبة ا 1992الضرائب اإليكولوجية إبتداء من سنة 
احلاصل يف العامل إال أن تأخر إعتماد هذه الضرائب، يرجع إىل مجلة من  العوامل منها  عوامل سياسية تتملل يف 
غياب مرجعية سياسة بيئية وعوامل تتعل  بضعف وعدم إكتمال التنظيم اإلداري حلماية البيئة بسبب عدم إستقرار 

اإلدارية البيئية احمللية اليت تسهر على متابعة  تطبي  القوانني خاصة  اإلدارة املركزية  البيئية وتأخر إحداث  اهليئات
املتعلقة منها بالرسوم اإليكولوجية.كما يعزى  ذلك أيضا إىل تأخر  املؤسسات االقتصادية العمومية يف اجملال 

 . 4البيئي ووضعها  اإلقتصادي الصعب 

أهنا تنقل العبء النهائي من امللوث املتسبب يف الضرر البيئي يبدو أنه على الرغم من أمهية الرسوم الردعية إال     
إىل املستهلك النهائي بتحميل قيمة  هذه  الضرائب والرسوم ضمن أسعار املنتجات لتبقى  الرسوم التحفيزية 

لبيئية البيئية أكلر تشجيعا وحتفيزا على القيام بتوظيف أساليب صديقة للبيئة. إن اإلقرتاب الضرييب حلل املشاكل ا
ال يزال ضعيفا وحمدودا بسبب تزايد التلوث يف خمتلف القطاعات وعليه توجب إجياد طرق لتفعيله وتلمني  اجلباية  
البيئية من خالل  حتديد وعاء هذه الضرائب بشكل دقي  مع  الرتكيز  على جعلها وسيلة حلماية  البيئة من 

 التلوث وليس  موردا  ماليا فحسب.
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 .لثاويخالصة  الفصل  ا

يف هناية هذا الفصل  يبدو أن التعايش والتكامل بني قانون العمران وقانون البيئة نسيب إىل حد ما نظرا             
لتفوق النزعة االستهالكية  للمجال على حساب محاية البيئة ،مما جعل التشريعات البيئية تتدخل لتفرض محاية 

من خالل محاية األنظمة البيئية  احليوية واملناط  احلساسة اليت تتميز البيئة فرضا على قواعد  التهيئة والتعمري 
هبشاشتها واللجوء إىل التخطيط البيئي الذي أصبح موازيا للتخطيط العمراين، مما يدل على عدم  جناعة هذا 

تشكل أدوات فعلية  األخري يف توفري احلماية الالزمة للبيئة .فضال على اإلعتماد على الدراسات التقنية البيئية اليت
 لتوفري احلماية الوقائية املسبقة للبيئة تفرض  قبل  االنطالق يف أي  مشروع  عمراين مضر بالبيئة .

إذن على الرغم من احلماية  القانونية  املقررة للبيئة إال أن  هذه األخرية الزالت تعرف جتاوزات خطرية         
ام تراجع دور أدوات التخطيط العمراين يف محاية املوارد البيئية إلعتمادها بسبب النشاط  العمراين املتزايد،خاصة أم

على النظرة القطاعية وعدم تكاملها مع أدوات التخطيط البيئي سواء على املستوى املركزي واحمللي.فضال على 
مسريين .لتبقى البيئة ضحية إفتقار  املخططات البيئية للقيمة القانونية امللزمة، مما جيعلها جمرد إلتزامات أخالقية لل

التصرفات العمرانية غري القانونية يف ظل غياب الدور الفعال لإلدارة البيئية املركزية بسبب عدم استقرارها لفرتة 
طويلة وضعف دور اجلماعات احمللية يف التكفل  مبسألة محاية البيئة للهيمنة  القوية للوصاية عليها من جهة 

 وتشتت عناصرها من جهة أخرى . ولصعوبة الظاهرة البيئية

الشراكة الفعلية والفاعلة  بلورة فضال على ضعف مشاركة احلركة اجلمعوية يف دعم هذا  اجملال،مما يقتضي         
الرتبية والتوعية البيئية ومشاركتها  يف طالئعية بأدوار تضطلع اليت البيئية الدولة واجلماعات احمللية واجلمعيات بني

 يف  مشاريع  التهيئة والتعمري. البيئي إدماجها للبعد ضمان العمرانية مع القرارات صياغة ملطلوبة يفبالفعالية ا

على الرغم من من  تظافر جهود الدولة واجلماعات احمللية من خالل تفعيل اآلليات القانونية الضبطية        
التعاقد مع امللوثني محاية للبيئة إال أن هذه احلماية والتعاقدية واملالية  من خالل فرض  الرسوم البيئية واللجوء إىل 

 لن تكتمل دون  تفعيل دور الرقابة القضائية على هذا اجملال املتشعب واجلد حساس.



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث



 الفصل الثالث:تفعيل دور القضاء في توفير الحماية الالزمة للبيئة إزاء قواعد التهيئة والتعمير.

القانون هو أداة كل دولة لتنفيذ إلتزاماهتا إزاء محاية البيئة ،فإن ذلك ال يتأتى إال من خالل دور   إذا كان       
القضاء  يف فض النزاعات البيئية باعتباره احلارس الطبيعي للحقوق واحلريات وحاميها واملدافع عنها أمام خمتلف 

 التعسفات الواردة عليها  سواء من قبل اإلدارة  أواألفراد .
للحقوق العامة لإلنسان ،منها احل  من هذا املنطل  تربز فعالية دور القضاء يف محاية البيئة بكفالته ومحايته         

يف البيئة السليمة واحل  يف التنمية العمرانية حماوال إحداث التوازن املطلوب بينهما؛هذا ماأكدت عليه ندوة القضاة  
للتشريعات الوطنية  اليت نصت على تطبي  القاضي الوطين 20021ة العاملية املنعقدة يف جوهانسبورغ سن

واالتفاقيات الدولية املصادق عليها من أجل تأمني ح  اجليل احلاضر يف االستمتاع بنوعية احلياة وعدم املساس 
 حبقوق األجيال القادمة.

يئية فهي اجلهة املنوطة  بتنفيذ قانون الب السياسة تطبي  يف األكرب القسط فبما أن السلطات اإلدارية حتوز         
أمام  يعرض الذي البيئي النزاع محاية البيئة من خالل مهام الضبط البيئي العمراين اليت متارسها .هلذا فمضمون

 خالل من البيئة محاية يف اإلحتياط مبدأ تطبي  إىل هتدف اليت الوقائية للقضايا التعرض يشمل القاضي اإلداري 
 وعدم شرعية القرارات اإلدارية اليت متس بطريقة مباشرة أوغري مباشرة  مبقتضيات محاية البيئةرقابة شرعية أ
التلوث والتعويض عنها.أما القاضي املدين  أعمال عن اإلدارة مسؤولية إثارة وكذا االستغالل وقرارات كالرتاخيص

متس بالبيئة وتقدير  التعويض املناسب جلربها  فيؤدي دورا كبريا يف تطبي  قواعد املسؤولية املدنية عن األضرار اليت
بغية حصول  املضرور على تعويض عادل ومنصف إال أن الطبيعة اخلاصة للضرر البيئي تصعب من عملية  

 التعويض عينيا  كان  أونقديا .
صة وأن  هذه يف حني ميارس القاضي اجلنائي  دورا بالغ  األمهية يف  ردع  اجلرائم املاسة بالبيئة  خا         

األخرية ال يقوم هبا  األشخاص الطبيعيون فقط أثناء استغالل حقهم يف البناء وإمنا ترتكبها  أشخاص معنوية 
 )خمتلف املنشآت املصنفة ( باعتبارها بناءات  صناعية .

دور ، ث األول() المبحدور القضاء اإلداري يف محاية البيئة إزاء تأثري العمران يفبناء على ذلك أعاجل           
 )المبحث الثالث(. من خالل يف نفس اجملال وكذا دور القضاء اجلنائي )المبحث الثاوي(القضاء املدين يف 
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 المبحث األول: دور القضاء اإلداري في حماية البيئة إزاء تأثير العمران.
امتيازات السلطة العامة يف إطار البيئية حيث يعرتف هلا ب السياسة تطبي  يف األكرب القسط حتوز اإلدارة         

نشاط الضبط اإلداري البيئي ونشاطها املرفقي.فهي مسؤولة على حتقي  النظام العام البيئي إال أهنا قد تتقاعس أو 
 اإلدارة أعمال الرقابة القضائية على تربز فعالية تتعسف أثناء ممارستها لذلك فتصدر عنها أعمال غري مشروعة،هنا

  .املشروعية لضمان
إن القضاء اإلداري يف اجلزائر ال ميارس مهمة الدفاع عن احلقوق واحلريات فحسب،بل يتوىل قانونا محاية      

 الرقابة اليت ميارسها على مشروعية البيئة مبناسبة نظره يف النزاعات البيئية املعروضة عليه وإن كانت قليلة،من خالل
( بالتنقيب عن العيوب اليت تعرتيها ،فيكون االستغالل يص وقراراتالرتاخالقرارات اإلدارية اليت متس بالبيئة )

للمتضرر من تلك القرارات اإلدارية من ذوي الصفة و املصلحة ح  الطعن فيها أمام القضاء واملطالبة بالتعويض 
 عن األضرار البيئية اليت حلقت هبم.

 وترتيب القاضي اإلداري لرقابة خضوعها من البد سلطاهتا،كان استعمال يف اإلدارة تعسف من منعا         
 أعمال بفعل للغري تسببها عن األضرار اليت التعويض بدفع اإلدارة فيها تلتزم قانونية اإلدارية كحالة مسؤوليتها

 تراخيص بإصدارها اخلطأ أساس على اإلدارة مسؤولية تنجم أن ميكن هكذا .التلوث الضارة اليت تكون سببا فيها
 إداري ضبط سلطة باعتبارها خطأ ترتكب ولومل تتقرر مسؤولية اإلدارة قانوين وقد مربر دونمشروعة من  غري

 من جراء أعماهلا املتضررين بتعويض العامة البيئية ،فتلتزم املصلحة العام وحتقي  النظام وكفالة حفظ ،هدفها
 . الضرر وحصول اإلدارة خطأ إثبات املتضرر عبء على الضارة،ويبقى

 قضاء جمال يف شروعيةامل على الرقابة يف الكاملة الوالية صاحب يبقى اإلداري القضاء فإن احلاالت كل يف       
 مشروعية على اإلداري القاضي رقابةبناء على ذلك سأعاجل من خالل هذا املبحث . أوالقضاء الكامل اإللغاء

ــــــــــــــــــــــــــسؤولية اإلدارة عن األضرار النامجة عن أعمال مـــــــــــــو  )المطلب األول(يف القرارات اإلدارية املاسة بالبيئة
  ) المطلب الثاوي(.يف الضبـــــط اإلداري البيـــــــــــــــئي

 
 
 
 
 
 
 



 
 القرارات اإلدارية الماسة بالبيئة. مشروعية على اإلداري القاضي رقابةالمطلب األول: 

مال اإلدارة وتصرفاهتا يف إطار وحدود القانون أي أن تكون مشروعة أن تكون أع1يقتضي مبدأ املشروعية     
 محاية حلقوق األفراد وحرياهتم األساسية و إال كانت حمال لإللغاء القضائي.

تقرير  على تتوقف الدولة السيما منها احلقوق البيئية،ال قوانني لألفراد يف املقررة محاية احلقوق واحلريات إن     
 لألفراد يوفرها القانون اليت اآلليات األفراد بقدر ما تتوقف على مع عالقاهتا يف القانون سيادة بدأمل اإلدارة خضوع
 . املشروعة غري اإلدارة أعمال وخماصمة  جملاهبة

املشروعة  غري اإلدارية ملخاصمة القرارات اإلداري إىل القضاء اللجوء لألفراد ح  أقر املشرع من هذا املنطل      
 السلطة جتاوز بدعوى يسمى اإللغاء أوما دعوى طري  ،عن 2ه حارس تطبي  القوانني املتعلقة حبماية البيئةبإعتبار 

 على رقابته لفرض اإلداري للقاضي متنح يف حالة جتاوز اإلدارة لسلطتها يف جمال احلفاظ على البيئة اليت تعد وسيلة
 اإلداري  البيئي. الضبط أعمال مشروعية مدى

سا على ذلك سأتناول بالدراسة من خالل هذا املطلب دعوى إلغاء القرارات اإلدارية املاسة بالبيئة يف تأسي       
 )الفرع الثاوي( . البيئة يف محاية ضمان يف االستعجال اإلداري وسلطة قاضي)الفرع األول( 

 الفرع األول:  دعوى إلغاء القرارات اإلدارية الماسة بالبيئة.
دارية يف جمال محاية البيئة مكانة متميزة عن باقي الدعاوى،نظرا  لطبيعة موضوع  النزاع  تكتسي الدعوى اإل    

خاصة هبا إال أنه أحال  جنده ينص على قواعد ال 03/10البيئي . لكن على الرغم  من ذلك وباستقراء قانون 
ينشأ  عنها منازعات أمام القضاء إىل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.مما يدل على أن قضايا البيئة ميكن أن 

                                                 
1 Rivero (Jean) , Waline ( Jean) :" Droit  administratif",21eme   édition  Dalloz , Paris , 2006 

,p229.         
Le principe de légalité a une double signification : 
*Respect de la loi : Le principe de légalité impose de respecter les dispositions de la loi, et 
d’autre part, il interdit d’agir contrairement à la loi. Or, sur le fondement de ce principe, le juge 
administratif a été amené à sanctionner certaines dispositions contenues dans des règlements 

locaux et certains comportements illégaux.                  
*Conformité  à la loi :Sauf lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est  reconnu à l’autorité 
administrative(par exemple, pour déterminer l’aménagement d’une commune), les règlements 
locaux ne peuvent imposer des règles non prévues par la loi , Chateaureynaud.( Philippe) « 
dictionnaire de l’urbanisme», éditions du Moniteur,3eme édition, Paris,2003, p476.                      

                                    
2 Selon l’expression  de F.Abauzit:" Du rôle  de   bon  berger  pour  l’application des lois de 
protection  de  l’environnement", voir F.Abauzit :"Peut-on  parler  de  stratégie contentieuse  du 
 ministère de l’environnement ?",  le  juge administratif ,juge vert, RJE  numéro  spécial ,1995,p 
70.                                                                               



 تطبي   األمر الذي حيتم اإلداري حبكم  أن أغلب األضرار تكون نتيجة للقرارات الصادرة عن اإلدارة  البيئية،
 البيئة. محاية موضوع خصوصية مراعاة مع العامة القواعد

املنازعات اإلدارية واستعماال من  أودعوى جتاوز السلطة من أكلر الدعاوى إنتشارا يف 1تعد دعوى اإللغاء       
على  2016من  التعديل الدستوري لسنة  161.تتمتع مبرجعية قانونية دستورية إذ تنص املادة  2قبل املتقاضني

 أنه "ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات السلطات اإلدارية ". 
القرارات اإلدارية غرياملشروعة مركزية كانت أم تتميز دعوى اإللغاء بأهنا دعوى القانون العام املوجهة إللغاء         

ومحاية احلقوق واحلريات العامة من 3غري مركزية،تتجلى أمهيتها يف كوهنا الوسيلة الكفيلة الحرتام مبدأ املشروعية
 تعسف اإلدارة. 

  بأهنا " طعن قضائي يرمي إىل  إبطال قرار إداري  غري  A.De Laubadereعرفها الفقيه  الفرنسي    
أما يف جمال محاية البيئة فهي تلك الدعوى القضائية اإلدارية املوضوعية  .4مشروع   من طرف القاضي اإلداري"

والعينية اليت حيركها صاحب الصفة و املصلحة أمام جهات قضائية خمتصة )حمكمة إدارية، جملس الدولة( هبدف 
البيئة الطبيعية أو املشيدة .بناء على ذلك سأتطرق يف   املطالبة بإلغاء قرار إداري هنائي  غري مشروع  ميس بسالمة

و أوجه إلغاء القرارات اإلدارية يف إطار محاية  )أوال(هذا الفرع إىل الشروط اليت يستوجب توافرها يف دعوى اإللغاء 
 )ثاويا(. البيئة 

 في مجال حماية البيئة. أوال:شروط قبول دعوى اإللغاء
 5الشروط لعرض القضية على القاضي اإلداري توافر مجلة من املنازعات البيئية يستلزماإللغاء يف  دعوى لقبول     

 مرحلة أية إثارهتا يف للخصم جيوز حيث العام، النظام من الشروط هذه اإلدارية.تعترب على غرار كل الدعاوى
من النزاع.تتملل هذه نفسه يف أي مرحلة  تلقاء من إثارهتا للقاضي ميكن القضائية. كما اخلصومة عليها كانت

 (.2)وشروط إجرائية شكلية  (1)الشروط يف شروط تتعل  برافع الدعوى 
                                                 

من األمر رقم  7وظف املشرع اجلزائري عدة مصطلحات للتعبري عن معىن  دعوى  اإللغاء  فتارة  يستعمل  مصطلح الطعون بالبطالن وفقا  للمادة  1
طعون  من نفس األمر امللغى  وتارة  أخرى  يستعمل  مصطلح  ال 231امللغى وتارة  أخرى يستعمل عبارة طلبات اإللغاء وفقا للمادة   66/145

املتضمن   08/09املتعل  باختصاصات جملس الدولة  وتنظيمه  وعمله إال أنه يف القانون رقم  98/01من القانون العضوي   9باإللغاء  وفقا  للمادة
واحد  وهو  استعمل  املشرع  مصطلح   98/01املعدل للقانون العضوي  رقم  11/13واإلدارية والقانون  العضوي  رقم قانون االجراءات املدنية

 "دعوى اإللغاء".
"دعوى اإللغاء يف القانون  اجلزائري"،املؤمتر العريب األول للقضاء اإلداري  اململكة  العربية السعودية ، الرياض جدة من  )عمار(:بوضياف أنظر،  2
نون اإلداري"، الطبعة اللانية ،دار هومه .عوابدي )عمار(:"نظرية القرارات اإلدارية بينعلم اإلدارة العامة  والقا3،ص2008أكتوبر، 22إىل 11
 .174، ص 2003اجلزائر،،

 .282،ص  2008األردن ،،علي خطار   الشطناوي  :"موسوعة  القضاء  اإلداري ، اجلزء  األول"، دار اللقافة  للنشر والتوزيع ،عمان   3
4 Le recours  pour excès de pouvoir  est un recours  contentieux  visant à faire  annuler  par  le 

juge  administratif un acte administratif illégal. De Laubadère (André), Venézia (J.C) Gaudemet 
(Y):"Traité de droit   administratif",(G.D),Paris,1999,p536. 

 .1،ص2001ة  ،بن  عكنون ،اجلزائر ،خلويف)رشيد(  :" قانون  املنازعات  االدارية "،ديوان  املطبوعات  اجلامعي 5



 .الدعوى برافع  المتعلقة .الشروط1
تقتضي الشروط العامة لقبول الدعاوى القضائية على اختالف طبيعتها )دعوى مدنية، دعوى جنائية و دعوى     

 فلن بعضها أو كلها تتوفر أوال فإن مل فيها القاضي البحث على يتعني إدارية( توافر مجلة من الشروط الشكلية اليت
 شكال. قبوهلا بعدم احلكم عليه بل الدعوى، يف موضوع النظر يتمكن القاضي من

بالبيئة عن تلك الشروط   دعوى اإللغاء ضد القرارات اإلدارية املاسة الختتلف الشروط الواجب توفرها يف رافع      
يشرتط أن يتوفر يف  وعليه لقبول دعوى اإللغاء يف جمال البيئة، يف سائر الدعاوى القضائية األخرىالواجب توفرها 

 )ج(.و شرط املصلحة )ب(،شرط الصفة )أ(،رافعها شرط األهلية
  أ.األهلية :شرط لقبول الطعن باإللغاء.

.فال 1القانونية والتصرفات باألعمال والقيام االلتزامات وحتمل احلقوق لكسب الصالحية هي القانونية األهلية     
تقبل دعوى اإللغاء إال إذا توافرت الصفة و أهلية التقاضي واملصلحة لدى  الطاعن وهي الشروط  املستوحاة  من 

امللغى حيث تقرر أنه:"ال جيوز ألحد أن يرفع دعوى أمام  1966من قانون اإلجراءات املدنية لسنة  459املادة 
من قانون  13املادة  حني نصت يف .ا للصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة يف ذلكالقضاء مامل يكن حائز 

مامل تكن له صفة وله  أنه"الجيوز ألي شخص التقاضي على2 08/09اإلجراءات املدنية واإلدارية احلايل  
  مصلحة قائمة أوحمتملة يقرها القانون ". 

شرط  األهلية، مما   13ن املشرع استبعد يف صياغة املادة يبدو من خالل نص املادتني  املذكورتني أعاله  أ      
من  قانون اإلجراءات املدنية  كان أوضح من النص  اجلديد حيث نص  459يدل على أن النص القدمي أي املادة 

واملصلحة( .إال أنه مت تدارك األمر من خالل نص  الصفة، على الشروط اللالث لقبول الطعن باإللغاء )األهلية،
من قانون إ .ج .م .إ اليت ورد فيها ذكر حاالت بطالن اإلجراءات وأشري فيها بوضوح حلالة إنعدام  64ادة امل

 .  3أهلية اخلصوم وإنعدام  التفويض  بالنسبة ململل الشخص الطبيعي أواملعنوي
نعدام األهلية من نفس القانون اليت تنص على أنه :" يلري القاضي تلقائيا إ 65مبوجب نص املادة  وكذا      

 ،جيوز له أن يلري تلقائيا  إنعدام  التفويض ململل الشخص الطبيعي أو املعنوي".

                                                 
 .32،ص2008 اجلزائر، اهلدى ، دار اإلدارية"، و املدنية االجراءات قانون شرح يف الوسيط"صقر: نبيل  1
 .23/04/2008املؤرخ يف    21يتضمن قانون  اإلجراءات  املدنية واإلدارية ،ج ر العدد  2008فرباير  25مؤرخ يف    08/09قانون   رقم  2
بوضياف)عمار(: " الوسيط يف قضاء اإللغاء دراسة  مقارنة مدعمة  بتطبيقات قضائية حديلة يف كل من اجلزائر، فرنسا ، تونس ومصر"، دار    3

 .106، ص2011اللقافة  للنشر والتوزيع ،مصر، 



اعترب  08/09إن  شرط  األهلية من النظام العام  وعليه فال طعن من ناقص أو عدمي األهلية إال أن القانون     
للدعوى ألن األهلية وضع غري األهلية شرط من شروط صحة اإلجراءات وليست شرطا من الشروط  الشكلية 

 . 4مستقر قد تتوفر وقت قيد الدعوى وقد  تغيب وتنقطع
فالبنسبة للشخص الطبيعي   والشخص اإلعتباري، الطبيعي للشخص بالنسبة التقاضي أهلية التمييز بني ينبغي    

كاملة و يكون متمتعا   سنة 19 الرشد سن ببلوغه املدين القانون من 40 للمادة طبقا التقاضي يف أهليته تكتمل
فتختلف أهليته يف التقاضي  1بالنسبة للشخص اإلعتباري بكافة  قــــــــــواه العقلية وغري حمجور عليه قانونا.أما

بإختالف كونه من أشخاص القانون اخلاص أومن أشخاص القانون العام،فالشخص املعنوي اخلاضع للقانون 
ات العمومية االقتصادية ،ميللها أمام القضاء األشخاص املذكورين يف اجلمعيات، الشركات و املؤسس اخلاص ملل

قوانينها.فعلى سبيل امللال أهلية اجلمعيات للتقاضي تبدأ منذ إنشائها وإكتساهبا الشخصية  املعنوية و ميللها 
من 16وهو نفس مضمون املادة  12/06من قانون  17رئيسها حسب قانوهنا  األساسي حيث تنص املادة 

امللغى على أنه :" تكتسب اجلمعية  املعتمدة الشخصية املعنوية واألهلية املدنية مبجرد تأسيسها   90/31قانون ال
وميكنها حينئذ القيام بــ:.... التقاضي والقيام  بكل االجراءات  أمام  اجلهات  القضائية  املختصة بسبب وقائع 

  ..".اجلمعية  أو املصاحل  الفردية أو اجلماعية  ألعضائها . هلا عالقة  هبدف  اجلمعية و أحلقت  أضرارا مبصاحل 
أما  األشخاص اإلعتبارية التابعة  للقانون العام وهي الدولة و الوالية و البلدية واملؤسسة  العمومية ذات الصبغة 

،و البلدية ميللها  12/07اإلدارية  فتمليلها حمدد حبكم القانون، فالوالية  ميللها وايل الوالية حسب قانون الوالية 
واملؤسسة العمومية اإلدارية  ميللها مديرها حسب  11/10رئيس اجمللس الشعيب  البلدي حسب قانون  البلدية 

 التسمية  الواردة  يف  قانوهنا  األساسي )مدير، مدير عام ،  رئيس مدير عام(.
كنهم  متليل  هيئاهتم  أمام  القضاء  من واإلدارية على األشخاص الذين مي اإلجراءات املدنية أكد قانون      

 أو الوالية أو الدولة تكون عندما اخلاصة، النصوص مع مراعاة":الذي جاء  فيه ما يلي  828 املادة خالل نص
الوزير  بواسطة متلل عليه، مدعى أو مدعي بصفة الدعوى يف طرفا اإلدارية الصبغة العمومية ذات أواملؤسسة البلدية
 ."اإلدارية الصبغة ذات بالنسبة للمؤسسة القانوين واململل التوايل، على البلدي الشعيب اجمللس رئيس يل،الوا املعين،
 والوزير وصائية، سلطة باعتباره الوايل أن ميللها ميكن ال فالبلدية التمليل صالحية هلا ليست الوصية إن السلطة    
 هلا. ملنشئا القانون من مستمدة الصفة هذه ألن الوالية ميلل ال

                                                 
.214،ص 2016الطبعة األوىل،االسكندرية ، مصر،  عطوي )وداد(:" الرقابة القضائية على رخصة البناء يف اجلزائر"، مكتبة  الوفاء  القانونية ،  4
  

 الطابع ذات العمومية البلدية،املؤسسات الوالية، الدولة،:يلي فيما االعتبارية األشخاص املدين تتملل القانون من 49 املادة عليه نصت ملا طبقا   1
 51 املادة تقضي كما  .قانونية شخصية القانون مينحها أموال أو أشخاص من جمموعة واملؤسسات،كل اجلمعيات والتجارية، املدنية اإلداري،الشركات

 يكون. القانون يقررها اليت احلدود يف ذلك لصفة اإلنسان، مالزما منها كان ما إال احلقوق جبميع االعتباري الشخص يتمتع":أن على املدين القانون من
 التقاضي. إرادهتا وح   عن يعرب ،نائب القانون يقررها اليت أو هاإنشائ عقد يعينها اليت احلدود يف أهلية مالية، ذمة: خصوصا هلا



 على للدولة املمركزة غري للمصاحل التقاضي أهلية توافر  البحث عن مدى إىل اإلطار هذا يف اإلشارة جتدر     
اإلدارية بالنظر يف دعاوى اإللغاء  احملاكم من قانون إ .ج .م .إ ختتص 801املادة  إىل بالرجوع الوالية،إذ مستوى

ادرة عن الوالية واملصاحل غري املمركزة  للدولة على مستوى الوالية. لكن والتفسري وفحص  املشروعية للقرارات الص
 بالتايل فهي غري مؤهلة لتمليل نفسها بنفسها أمام  احملكمة  اإلدارية . للدولة املمركزة املصاحل تذكر مل828املادة 
دعاوى  أحيانا قبلت حيث إن موقف القضاء اجلزائري كان متذبذبا  خبصوص  الفصل يف هذا اإلشكال    

تنفيذية كمديرية الشؤون الدينية ومديرية الصحة ومديرية النشاط  االجتماعي ومديرية  مديريات ضد مرفوعة
 جمرد املديريات اعترب هذه حيث ثابتا يكون يكاد الدولة جملس موقف أن إال ،2أخرى أحيان يف الري،ورفضت

 املديريات ضد وليس رفعها واليها يف ممللة الوالية ضد وىالدع رفع وجب وعليه الوالية، هو كبري لتنظيم إمتداد
التنفيذي صالحية متليل قطاعه  املدير خاص،مرسوم تنفيذي أو قرار وزاري خيول صدر نص إال إذا  1أومدرائها

من بني . 2ال الوايل املختص  إقليميا  مديرها يف ممللة املعنية الوزارة ضد املوجهة الدعوى قبول القضاء .فينبغي أمام
نذكر املرسوم  القضائية، املوظفني لتمليل وزراء معينيني أمام اجلهات بعض الصادرة لتفويض النصوص التنظيمية

الذي خول ملفتشي البيئة على مستوى الواليات أهلية متليل الوزير املكلف بالبيئة أمام  98/2763التنفيذي 
 العدالة .
 سواء أهلية يكون من قبل ذوي بالبيئة ضد القرارات املاسة اإللغاء بناء على ما سب  فاألصل يف رفع دعوى      
 القرار أو شخصا معنويا. ذلك من شخصيا ضررا حلقه شخصا طبيعيا كان
على ح  اجلمعيات يف رفع دعاوى أمام اجلهات القضائية املختصة عن كل  املـــشرع أكد يف هذا السياق      

ا أوغري مباشر باملصاحل اجلماعية خمالفة  لألحكـــام التشريعية املتعلقة حبماية مساس بالبيئة و إحلاق أي ضرر مباشر 
وباطن األرض والفــــــضاءات الطبيعية والعمران  البيئة،حتسني اإلطار املعيشي ومحاية املاء واهلواء و اجلو واألرض

  للجمعيات البيئية برفع الطعن املعدل واملتمم احل 90/29.كما منح قانون التهيئة والتعمري4ومكافحة التلوث
 اجلهات أمام اإلدارة ضد القضائي الطعن ح  ممارسة للجمعيات ميكن .وعليه5ضد القرارت العمرانية املاسة بالبيئة

                                                 
 ومابعدها. 52،ص 2002أنظر ،عنصر)صاحل(:"رأي حول متليل  الدولة من طرف هيئاهتا غري املمركزة "،جملة جملس الدولة، العدد األول ،  2
ويتعل  األمر مبديرية األشغال العمومية  حيث  14/02/2000ملؤرخ يف ا 182149من أمللة ذلك ما ورد يف القرار الصادرعن  الغرفة  اللانية رقم  1

ديرية أقر جملس  الدولة أن  املديرية تقسيم إداري متخصص داخل  الوالية ليست له أي  استقاللية وهوتابع للوالية حيث أته  نتيجة لذلك فإن م
العلوم للنشر  الدولة،دار رده حممد الصغري بعلي:"القضاء اإلداري"،جملسخصية معنوية تسمح بأن تتقاضى وحدها.أو شاألشغال العمومية ليس هلا 

 .89،ص2014والتوزيع،عنابة، اجلزائر،
ع  القسم  بوضياف)عمار(:" املرجع  يف املنازعات اإلدارية دراسة مدعمة  باالجتهادات القضائية  للمحكمة  العليا  وجملس  الدولة وحمكمة  التناز   2

 .240،ص  2013نظري  للمنازعات  اإلدارية "،جسور  للنشر و التوزيع ، الطبعة  األوىل ، اجلزائر ،  األول : اإلطار ال
املؤرخ يف  68يؤهل املوظفني لتمليل اإلدارة  املكلفة  بالبيئة أمام  العدالة ، ج  ر العدد  12/09/1998مؤرخ يف  98/276املرسوم رقم  3
13/09/1998. 

 .   03/10من  قانون   37و  36أنظر ، املادة  4
 املعدل  واملتمم.  90/29من قانون  75املادة    5



 للقواعد تطبيقها يف املالءمة و مراعاة احرتام مبدأ املشروعية على القضائية املختصة،عند جتاوز   سلطاهتا حلملها
 .6وتدرجها وهامس حبسب البيئية
يتضح أن املنازعات البيئية تنطب  عليها نفس األحكام املتعلقة باألهلية املعمول هبا يف القانون املدين  وال تنفرد    

 بأية خصوصية.
 ب. الصفة:

املشروع  غري اإلداري القرار من املتضرر هو كان إذا إال اإلدارة على للمدعي الصفة تلبت أن ميكن ال     
 ال أنه" قانون إ .ج .م .إ على من13املادة  املادي.فقد أكد املشرع على شرط  الصفة من خالل نص أوالعمل
أو يف املدعى عليه  صفة...يلري القاضي تلقائيا إنعدام الصفة يف املدعي له تكن مامل التقاضي شخص ألي جيوز
 ."القانون تلقائيا إنعدام اإلذن إذا ما إشرتطه يلري كما
الصفة  أن يكون الطاعن أو املدعي يف الدعوى اإلدارية يف وضعية مالئمة  تسمح  مبباشرة    يقصد بشرط    

 . 1دعواه،أي أن يكون يف  مركز قانوين سليم  خيول له إمكانية  التوجه  إىل القاضي  اإلداري
 احل  و وجود مبجرد تلبت ،فالصفة به املدعى احل  صاحب هو الدعوى رافع يكون هبا أيضا أن كما يقصد      

منح  من متضررا يكون ،كأن املعتدي مقاضاة يف صفة املعتدي عليه احل  لصاحب ،يكون عليه اإلعتداء حصول
 قرار استغالل منشأة  مصنفة تفرز روائح  كريهة أوإنشاء مزرعة  لرتبية  الدواجن  بالقرب من  جتمع  حضري .

إدماج شرط الصفة يف شرط املصلحة ،حيث يذهب األستاذ   إال أن اإلجتاه القضائي والفقهي السائد مييل إىل  
عمار  عوابدي  إىل القول بأن الصفة  القانونية يف رفع  دعوى اإللغاء تندمج ومتتزج  باملصلحة حيث صاحب 

. إال أن االختالف بني  كل  من الصفة و املصلحة  يكمن  2الصفة هو  نفسه صاحب املصلحة يف هذه الدعوى
 .  3ة  شرط  لقبول الدعوى يف حني  أن الصفة شرط  ملباشرة  الدعوى أمام  القضاءيف أن املصلح

 املصلحة أما عليه، املعتدى احل  لصاحب تلبت الصفة ألن املصلحة  و الصفة بني فرق أن هناك الواقع لكن     
ء  قرار  وزير  التجارة  بفتح ملال ذلك أن ترفع  دعوى  إلغا .منها املتوخاة الغاية و الدعوى وراء رفع الباعث فهي

اجملال لبيع اخلمور يف حمالت بيع  املواد الغذائية من طرف مجعية احلفاظ على التنوع البيولوجي فهذه األخرية وإن  
كانت تتمتع  باملصلحة فإهنا ال متلك الصفة اليت تؤهلها لإلدعاء أمام القضاء فالصفة هنا ممنوحة للمواطنني 

 تهلك. ومجعيات محاية  املس

                                                 
 .297 ،ص 2004،وهران،اجلزائر ، الغرب والنقابات"،دار احلكومية غري املنظمات و اجلمعيات البيئة: دور ومحاية املدين :"اجملتمع وناس)حيي(6
البناء دراسة  تطبيقية"، جملة جملس الدولة ،عدد خاص، املنازعات  املتعلقة بالعمران ، نويري) عبد العزيز(: "رقابة القاضي اإلداري يف مادة رخصة   1

 .80،ص 2008منشورات الساحل ، اجلزائر ، 
  .  186عوابدي )عمار( ،مرجع  ساب ، ص    2
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 . 271" املباد   العامة  للمنازعات اإلدارية "،مرجع  ساب  ، ص 



إن أكلر اإلشكاالت اليت يطرحها شرط الصفة تكون يف املنازعات اإلدارية السيما تلك امللارة يف جمال محاية     
 البيئة ألن أطراف الدعوى عادة ما تكون أشخاص إعتبارية أكلر منها أشخاص طبيعية.

الصفة يف حالة الشخص الطبيعي  بني بالبيئة تستوجب التمييز املاسة القرارات يف الصفة شرط إن دراسة      
كان هو  صفة  اإلدعاء إال إذا ثبوت ميكن ال الطبيعي فبالنسبة للشخص .الشخص االعتباري والصفة يف حالة
 استغالل املنشآت طلبات ملقدمي إما تلبت املصنفة املنشآت منازعات يف الدعوى رافع فصفة املضرور شخصيا،

وعادة ما يكون الغري من اجلريان ، فعلى هذا   أخرى جهة من املتضرر ريالغ أو جهة من مستغليها أو املصنفة
اجلار احل  يف املطالبة بإبطال القرار املتضمن رخصة استغالل مؤسسة  وصف عليه يصدق األساس  خيول لكل من

 املضايقات أو اخلطر مصنفة سواء  كانت صادرة  عن  الوزير أوالوايل أورئيس اجمللس الشعيب  البلدي لتضرره  من
  .اخلطر أو الضار احملل تشغيل يسببها اليت
 يكن مل فإن املصنفة، املنشأة على جريته يف يكون سابقا أن اجلار( الغري) طلب لقبول يشرتط البعض أن غري    

 للقضاء يلجأ أن أو املنشأة على إضافية أو اشرتاطات تعليمات فرض اإلدارة من يطلب أن إال له جيوز فال كذلك
  4.ضرر من يصيبه عما بالتعويض للمطالبة لعاديا

أما بالنسبة لشرط  الصفة  للشخص املعنوي  فنشري إىل أن املشرع اجلزائري، مييز بني كل من الصفة والتمليل     
 صالحية فهو القانوين التمليل ومحايته،أما حقه تقرير لتمكينه من عليه املعتدى احل  لصاحب تلبت .فالصفة
 شرةملبا الشخص

 الشخص كحالة مادية استحالة  1احل  صاحب على ذلك بسبب استحالة الدعوى يف القضائية االجراءات 
أو  األصلية الصفة له احل  صاحب إن وعليه .أوناقصها األهلية بفاقد تتعل  قانونية أوإستحالة  املعنوي

 وممارستها. الدعوى لرفع أساسي شرط لصفةا اإلجرائية  كون  الصفة فلهما والوكيل القانوين اململل املوضوعية،أما
منح املشرع اجلزائري للجمعيات البيئية الصفة يف التقاضي يف الدعاوى املدنية، اإلدارية وحىت اجلزائية وهذا       

سالح قوي بيد هذه اجلمعيات إذا ما أحسنت استغالله. يف هذا الصدد جند أن القضاء مل يعتد بصفة اجلمعية يف 
ه لدعوى مجعية محاية البيئة واحمليط بعنابة ضد مصنع أمسيدال وإن كان قد تراجع عن موقفه هذايف الطعن برفض

 .2قضية مجعية  تلمسان
 املصلحة. شرط هو ثالث، شرط توفر من البد الدعوى تقبل واألهلية، لكي الصفة شرطي جانب إىل      
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 ج.المصلحة:
 لذوي يسمح مما املشروعية البيئية، ناحية من د و اجلماعة  ويشوهبا قصورقد متس القرارات البيئية مبصاحل الفر       
 .القرارات املعيبة تلك بإلغاء البيئة محاية و محايتهم أجل من كمالذ القاضي اإلداري إىل اللجوء  واملصلحة الصفة

القضاء وفقا يقصد بشرط  املصلحة أن يكون لرافع الدعوى منفعة ميكن أن حيصل عليها حال إلتجائه إىل 
 (pas d’intérêt pas d’action)أو املصلحة هي مناط الدعوى"مصلحة بدون الدعوى":للقاعدة القانونية

 فهي إذن  مبلابة  الباعث  على رفع  الدعوى وهي الغاية  املقصودة منه .3
مصلحة شخصية يشرتط يف هذه املصلحة أن تكون قانونية أي تستند إىل ح  أو مركز قانوين وأن تكون        

يف حالة قانونية أثر فيها القرار اإلداري املطعون  مباشرة حبيث يشرتط لقبول دعوى اإللغاء أن يكون رافع الدعوى
فيه تأثريا  مباشرا.ألن املبدأ العام يف دعوى اإللغاء أنه اليراد هبا الدفاع عن ح  كل شخص يف ضرورة احرتام 

ا الدفاع عن ح  الفرد يف أال  يتضرر شخصيا من إهدار املشروعية  فال يكفي  اإلدارة ملبدأ املشروعية وإمنا يراد هب
فإذا مل يكن . 4لقبول دعوى اإللغاء  االستناد إىل املصلحة العامة بل جيب أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة

يف إثارة   الطاعن يف حالة  قانونية خاصة من شأهنا عدم  املساس مبصلحته يف التأثري عليها انتفت مصلحته
 .5النزاع
تعرتي القرارات املاسة بالبيئة بعض الصعوبات لكون األضرار البيئية هي أضرار مجاعية.فالبيئة ملك للجميع      

 وليست ملكا لفرد دون اآلخر وما يصيب البيئة من أضرار يلح  باجملتمع بأسره وليس بفرد بعينه. معىن ذلك أن
البيئة مصلحة مجاعية متس اجلماعة بأسرها وليس شخصا حمددا بذاته.األمر  املصلحة  املضرورة يف قواعد محاية

.األمر الذي 1الذي يســـــــــــــــــــــــــــتتبع بالضرورة البحث عن من ينوب عن البيئة يف الدفاع عن األضرار اليت تلح  هبا 
املصلحة املقرر  أن بيئية  اجلماعية.فضال علىدفع باملشرع إىل اإلعرتاف  حب   اجلمعيات يف الدفاع  عن املصاحل  ال

أن   يتعني األحوال، مجيع .يف  الحقا لواختفت حىت الدعوى رفع قائمة وقت محايتها  قانونا قد  تكون حمققة أي
 .2تافهة أو بسيطة مصلحة جمرد وليست أوجادة حمققة املصلحة تكون

                                                 
3 Huglo (Ch) :"La qualité pour agir   de la victime d’un  dommage  de pollution" , 

J.C ,éd,E,1999,p16.   
  . 91، ص2004رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة ، عزري  )الزين (:"منازعات  القرارات الفردية  يف  جمال العمران "،   4
يف املنازعات اإلدارية دراسة مدعمة  باالجتهادات  القضائية للمحكمة  العليا  وجملس الدولة وحمكمة  التنازع  القسم    بوضياف)عمار(: (:" املرجع  5

 .271األول : اإلطار النظري  للمنازعات  اإلدارية "،مرجع ساب  ،ص
1 Huglo (Ch)  :"Le juge, la prévention et  la  résolution  des  litiges  en  matière    

d’environnement", thèse de doctorat,Paris 11, 1994,p119. 
2 Romélien(Colavitti):"L’accès au juge en matière d’environnement. La délicate question de 

 L’intérêt à agir", Sous la direction de Lecucq(Olivier), Maljean-Dubois( Sandrine) :" Le rôle du 
juge dans le développement du droit de l’environnement", op cit, p48. 



 البيئي مع الطبيعة  اإلحتمالية للضرر ا ما يتالءمحمتملة الوقوع يف املستقبل.هذ قد تكون املصلحة       
وإستمراريته  يف املستقبل .فإنشاء مصنع  يفرز مواد سامة قد ال يؤثر يف  احلال على البيئة ،بل  تظهر هذه اآلثار 

 13بعد مرور سنوات طويلة  من االستغالل .لقد أقر  املشرع باملصلحة  احملتملة من خالل  ما ورد يف نص املادة 
من قانون إ.ج.م.إ الذي ورد فيه ما يلي:"ال جيوز ألي  شخص  التقاضي مامل تكن صفة ،وله  مصلحة قائمة 

من قانون اإلجراءات املدنية الساب  هبذا   459أوحمتملة يقرها القانون" والذي جاء واضحا أكلر من نص املادة 
. املصلحة املقصودة يف هذا اإلطار هي 3تملةاخلصوص وإن كان هناك من الفقهاء من انتقد فكرة املصلحة احمل

من 74املتمللة أساسا يف اجلمعيات املرتبطة  حبماية البيئة.فرجوعا إىل املادة .4مصلحة األشخاص املعنوية اخلاصة
مصلحة شخصية ومباشرة يف  قانون العمران جند أن اجلمعيات تتأسس كطرف مدين ،مما يعين أن ليس هلا 

 .اإلدعاء
ل مصلحة األفراد يف دعوى اإللغاء يف توخي اخلطر الذي قد يصيبهم من القرارات اإلدارية أيا كان نوع تتمل      

الضرر. أما املصلحة بالنسبة للشخص املعنوي فيستنبطها  القاضي من خالل  مقارنته بني األهداف اليت يسعى 
ة للجمعيات البيئية للطعن يف القرارات لتحقيقها  اليت أنشأ من أجلها وبني القرار حمل الطعن، كتحق  املصلح

 اإلدارية  اليت متس  بالبيئة أوإحدى عناصرها.   
 اليت الدعاوى وقبل مرنا املشرع  اجلزائري من خالل قانون  اإلجراءات املدنية واإلدارية مسلكا لقدانتهج      

 األضرار خصوصيات عني االعتبارب يأخذوا أن املوضوع قضاة مكن ألنه فعل حسنا حمتملةو املصلحة فيها تكون
 البيئية عند جربها.

 كان إذا إال تقبل ال ميكن  القول أن الدعوى سواء رفعت من قبل شخص طبيعي أوشخص معنوي ،فإهنا      
 من بنوع يتسم اإللغاء يف دعوى املصلحة فشرط غموض، من املصلحة مفهوم يكتنف ما رغم مصلحة للطاعن
  املوضوعية. لطبيعتها نظرا  واالتساع املرونة

 .. الشروط الشرلية واإلجرائية2
قبل حبث القاضي اإلداري يف موضوع الدعوى يقع عليه إلزامية البحث عن مدى توافر الشروط الشكلية يف         

 الدعوى اإلدارية من عدمها  ،فإذا ختلف شرط  من هذه الشروط حكم بعدم قبوهلا دون النظر يف موضوعها. 
كفي حتق  شرط األهلية، الصفة واملصلحة يف رافع الدعوى لقيام دعوى اإللغاء بل البد من  توافر فالي     

تقدمي الطعن عن طري   )أ(شروط أخرى تتعل  بالشكل واالجراءات،تتملل يف شرط القرار اإلداري حمل اإللغاء
مع شرط التظلم اإلداري  )ج( يف النزاع البيئي بالفصل املختصة القضائية اجلهة )ب(عريضة إفتتاح الدعوى 

 )ه(.وشرط  امليعاد  )د(املسب  
                                                 

 .178، ص 2011أنظر ،فرحية)حسني(: "شرح  املنازعات  اإلدارية ، دراسة  مقارنة" ،دار اخللدونية ، اجلزائر،  3
 ب  وهو طري  غري قضائي.  ألن القانون مكن األشخاص املعنوية العامة من سلطة إلغاء القرارا  اإلدارية بطري  السح   4



 :اإللغاء أ.شروط تتعلق بالقرار اإلداري محل
البيئي الذي تصدره هيئات الضبط البيئي يف  العديد من  1يتملل حمل دعوى اإللغاء يف القرار اإلداري       

رتط يف هذا القرار ليكون حمال لإللغاء أن يكون اجملاالت وتكون هلا آثار ضارة على البيئة أوإحدى عناصرها.يش
 الصبغة التنفيذية و يكون هنائيا. صادرا من سلطة إدارية خمتصة بإرادهتا املنفردة وأن يكتسي

لكي تكون القرارات اإلدارية البيئية حمال لدعوى اإللغاء، فبخصوص صدور القرار من سلطة إدارية خمتصة،       
درة عن جهة إدارية مكلفة  حبماية البيئة يف إطار ممارستها لصالحيتها ،من بني اهليئات يشرتط فيها أن تكون صا

اليت تصدر قرارات بيئية جند الوزير املكلف بالبيئة على املستوى املركزي وعلى مستوى اجلماعات احمللية جند الوايل 
 ورئيس اجمللس الشعيب البلدي ومدير املديرية  الوالئية للبيئة.

من ق إ.ج. م. إ األشخاص العامة اليت تكون قراراهتا  حمل دعوى اإللغاء أمام  801لقد حددت املادة         
احملاكم  اإلدارية وهي الوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية،البلدية واملصاحل اإلدارية األخرى 

من القانون العضوي  9رية. إضافة إىل ما ورد يف املادة للبلدية واملؤسسات العمومية  احمللية ذات الصبغة اإلدا
اليت نصت على أن جملس الدولة يفصل ابتدائيا وهنائيا يف الطعون باإللغاء املرفوعة ضد القرارات  98/01

  التنظيمية أوالفردية  الصادرة  عن  السلطات  اإلدارية  املركزية واهليئات  العمومية  الوطنية واملنظمات  املهنية
 .2الوطنية 
 أما بالنسبة للصبغة التنفيذية للقرار اإلداري وهنائيته فاملعلوم أن القرار اإلداري املطعون فيه يتمتع بالطابع       

مؤثرا يف  املركز  القانوين للطاعن ذلك بإنشاء مركز قانوين جديد أو بتعديله أو بإلغاء مركز قانوين  التنفيذي ويكون
ذى باملعىن الواسع  برافع الدعوى.  كما حيتمل أن يكون قرارا إجيابيا عن طري  تصريح  قائم. أي أنه يلح  األ

.كما يشرتط يف القرار اإلداري املطعون فيه أن 1اإلدارة به أو أن يكون قرارا سلبيا يستفاد من سكوت اإلدارة
قرار يكون مستنفذا  جلميع يكون صادرا عن اجلهة اإلدارية  املختصة بشكل هنائي واملقصود بالنهائية أن ال

 اإلجراءات التحضريية إلصداره.
يف جمال محاية البيئة تصدر هيئات الضبط اإلداري يف أبرز اجملاالت احليوية للبيئة قرارات إدارية غزيرة من         

 أسباب ضبع بإزالة كاألمر أوامر عن عبارة القرارات كانت هذه أجل ضمان النظام العام العمراين والبيئي.سواء

                                                 
كما يلي:" بأنه عمل قانوين  من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات    313عرفه الدكتور حممد فؤاد مهنا يف الوجيز يف القانون اإلداري يف ص 1

فته حمكمة القضاء اإلداري املصري  يف حكمها  اإلدارية يف الدولة وحيدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوين جديد أوتعديل أوإلغاء وضع قانوين قائم." عر 
على أنه :" إفصاح اإلدارة يف الشكل  الذي  حيدده القانون مبا هلا من سلطة  مبقتضى القوانني و اللوائح  934يف القضية 06/01/1945الصادر يف 

 ابتغاء  مصلحة عامة ".بقصد  إحداث مركز قانوين  معني مىت  كان  ممكنا وجائزا قانونا و كان  الباعث عليه  ب
املؤرخ   37وتنظيمه وعمله ، ج ر العدد  املتعل  باختصاصات جملس الدولة 30/05/1998املؤرخ يف  98/01القانون العضوي  2
 .01/06/1998يف
،  2012وىل، بريوت لبنان، إمساعيل جنم الدين زنكه:" القانون اإلداري  البيئي دراسة حتليلية مقارنة"،منشورات احلليب احلقوقية ،الطبعة األ  1
 .428ص



 استفائها للشروط بعد العامة احملالت بعض بفتح كالرتخيص تراخيص أو عن تلويث املياه كالنهي نواه أو التلوث
هلا آثار  مباشرة  معينة نشاطات أو مصانع بالبناء  وبإقامة ،كالرتخيص   2نشاطها آثار من البيئة حلماية الالزمة

 خطرية على البيئة .
 الدعوى: إفتتاح عريضة ب.تقديم الطعن عن طريق

ادعاءاته  العارض خالله من يعرض الذي للقاضي املوجه املكتوب الطلب به يقصد قانوين إصطالح العريضة    
 ضرر بغض أوجرب قانوين مركز أومحاية ح  بتقرير الدعوى،سواء يف حكم على احلصول أجل من ودفوعه وطلباته
 محاية احلصول على يف املدعي رغبة عن فعال إعرابا القانوين املركز أو احل  وجود أو إدعاءاته مصداقية عن النظر
 .قانونية
أوتسجيلها.فطبقا  قيدها مبجرد اخلصومة تنشئ إىل القضاء،حيث للجوء األوىل تعد عريضة اإلفتتاح اخلطوة    

بعريضة  من قانون إ. ج.م. إ ترفع الدعوى اإلدارية أمام اجلهة القضائية املختصة 816و 815للمادتان 
من نفس القانون تعد أحكامها مشرتكة بني  15مكتوبة.تودع بأمانة الضبط وتوقع من قبل حمامي.طبقا للمادة 

 القضاء العادي والقضاء  اإلداري.
 القضائية اجلهة البيانات  تتملل يف ما يأيت: من مجلة شكال القبول عدم طائلة حتت اإلفتتاحية العريضة تتضمن   
 له يكن مل فإن ، عليه املدعي موطن و ولقب ،اسم موطنه و املدعي لقب و ،اسم الدعوى هاأمام ترفع اليت

 القانوين مملله وصفة االجتماعي ومقره املعنوي الشخص وطبيعة تسمية إىل له،االشارة موطن فآخر معلوما موطنا
 و املستندات إىل  مع اإلشارة ووسائل  اإلثبات  املدعمة للدعوى الطلبات و للوقائع موجزا  اإلتفاقي،عرضا أو

 . املرفقة  الوثائ 
 جملس أمام أما العرائض املقدمة حمام، من موقعة بعريضة اإلدارية احملاكم أمام الدعوى رفع يستوجب املشرع        
 املادةمن ق.إ.م.إ يف املذكورة األشخاص باستلناء ،3الدولة جملس لدى معتمد حمام طرف من تقدم أن البد الدولة

العرائض  تكون أن فيكفي اإلدارية(، الصيغة ذات العمومية إحدى املؤسسات البــلدية، ، الوالية )الدولة، 800
 من 17 املادة حيث نصت القضائية الرسوم دفع ضرورة املشرع . كما اشرتط4القانوين طرف ممللها من موقعة
 على القانون ينص مل ما قانونا احملددة الرسوم دفع بعد إال العريضة تقيد ال" : على مــــــــــــــــــــا يلي 08/09قانون

 على القانون ينص مامل القضائي، الرسم دفع مقابل اإلدارية ضبط احملكمة بأمانة العريضة خالف ذلك"،تودع
 من قانون إ. ج.م. إ.821ذلك وفقا  لنص املادة  خالف

                                                 
 .544 ،ص 2007مصر، اإلسكندرية، ، اجلديدة اجلامعة دار الشريعة"، ضوء يف البيئة محاية : "قانون احللو راغب ماجد 2
 .23/04/2008املؤرخ يف 21،املتضمن اإلجراءات  املدنية واإلدارية،ج ر  العدد2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08من قانون    905املادة  3
 من القانون  نفسه. 827/828املادتان:  4



 بالقرار مرفوقة اإلدارية احملكمة أمام بالبيئة إداري ماس ر قرا إلغاء لدعوى اإلفتتاحية العريضة تكون أن يشرتط     
 من املدعي متكني من اإلدارة إمتناع إىل يعود املانع هذا ثبت إذا مربرا، مانعا يوجد مامل فيه، املطعون اإلداري
 تطبيقا لةالدو  جملس أمام القاعدة نفس .تطب  1جلسة أول يف بتقدميه املقرر القاضي يأمر فيه، املطعون القرار
 اإلجراءات املدنيةواإلدارية. قانون من 904 للمادة

 في النزاع البيئي:  بالفصل المختصة القضائية ج.الجهة
يراعي املدعي عند رفع دعواه قواعد اإلختصاص النوعي واإلقليمي بإعتبارها من النظام العام ،هذا ما جاء يف     

الختصاص النوعي واالختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية من من قانون إ.ج.م.إ كما  يلي:" ا 807نص املادة 
النظام العام. جيوز إثارة  الدفع  بعدم اإلختصاص من أحد اخلصوم  يف أية  مرحلة كانت عليها  الدعوى ، جيب  

 ضاءالق أمام املرفوع النزاع البيئي إثارته تلقائيا من طرف القاضي."  فالبنسبة لقواعد اإلختصاص اإلقليمي فإن
 للمادتني اإلدارية طبقا للمحاكم اإلقليمي إ يتحدد اإلختصاص.م.من قانون إج 803 املادة لنص طبقا اإلداري 

أواملوطن  األصلي املوطن إما يكون القانون كأصل  عام  وهو موطن املدعى عليه الذي من نفس 38و 37
ية اليت يقع فيها آخر موطن له.أما يف املختار. وإن مل يكن له موطن معروف،يعود اإلختصاص للجهة  القضائ

 من اخلرية للمدعي أن أي أحدهم، موطن فيها يقع اليت للمحكمة اإلختصاص يؤول عليهم تعدد املدعى حالة
 ضد أمامها الدعوى ويرفع عليهم املدعى أحد موطن إختصاصها دائرة يف يقع اليت احملاكم أمره،فيختار إحدى

  .اجلميع
 جهات للقاعدة العامة املطبقة على طبقا البيئي النزاع يف اإلدارية للمحاكم اإلقليمي تصاصحدد املشرع اإلخ     

عليها املادة  هذه القاعدة نصت على االستلناءات بعض أيضا وأورد عليه املدعى القضاء العادي وهي موطن
وى املتعلقة بالرسم على إ ماحنا لرافع  الدعوى عدة خيارات لرفع دعواه كأن ترفع  الدع.م.من قانون إ.ج804

امللوثات البيئية وجوبا أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة إختصاصها مكان فرض الرسم.أوكـأن ترفع دعوى التعويض 
عن الضرر البيئي الناجم عن جنايةأوجنحة أوفعل تقصريي من أحد امللوثني أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة 

  اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار. 
 إذن جهة االختصاص القضائي بالنسبة للنزاعات البيئية تبقى خاضعة للقاعدة العامة أي موطن املدعى عليه      

 .املصدرة للقرار غري املشروع يف دائرة إختصاصها مقر اإلدارة يقع اليت احملكمة اإلدارية أمام ،فغالبا ما ترفع الدعوى
املتعل  بالسجل  90/22من قانون  18/2الغرف التجارية طبقا للمادة كما ميكن إثارة النزاع البيئي أمام       

اليت تنص على أن:"...الحيد التاجر يف اختياراته وال يف أهدافه وال يف تبديل نشاطه أومكان ممارسته إال  2التجاري
الصحية  بإجراءات  اإلعالنات  القانونية مع مراعاة األحكام  التقنية اليت ختص األنشطة اخلطريةو غري

                                                 
 .09-08من من قانون   819 املادة  1
 .1990لسنة  36متعل   بالسجل التجاري ،ج ر ،العدد  1990أوت 18مؤرخ يف  22-90قانون  2



واملضرة...".هناك من يرى أن احملاكم التجارية الزالت بعيدة عن مضمون النزاع البيئي يف اجلزائر إالأن إثارة تنازع 
اإلختصاص بالنسبة  هلذا النوع من احملاكم ،ميكن أن يتطور بفعل  تنامي الوعي لدى الشركات التجارية بأمهية 

 .3الدفاع عن صورهتا البيئية 
 إال ، األخرى يف القضايا بسيطة أهنا يبدو كان وإن البيئي للنزاع باإلختصاص  اإلقليمي املتعلقة لقواعدإن ا      
 التلوث ظاهرة طبيعة إىل فيها.يؤول ذلك اإلمعان ينبغي اليت التساؤالت اجلادة بعض تلري البيئي النزاع يف أهنا

 قضائية جهة من اإلقليمي ألكلر اإلختصاص تشمل قد يتال الطبيعية إمتداد العناصر وكذا احملدود، غري وانتشارها
للعالقة  العلمي التحليل بعد جند قد ، الغري مبلك ضرر إحداث إىل يؤدي قد اليت التلوث تتبع آثار حاولنا فإذا 

 أو الرتبة أو اهلواء سواء يف الختالطه نتيجة كان وإمنا واحدة ملفوظات مؤسسة مصدره يكن مل الضرر بأن السببية
 عليه. املدعى حتديد السهل من فليس ، عليه تطبي  قاعدة موطن املدعى حاولنا فإذا ، أخرى مكونات مع املاء
 هذه جتاوز الضارة.إال أنه ميكن املادة هذه ملفوظاهتا أنتجت اليت املؤسسات امللوثة من جمموعة هناك مبدئيا ألنه

  .1املسؤولني  بقية على عالرجو  بنفسه ليتوىل واحد على مسؤول باإلدعاء الصعوبة
عديدة  إشكاالت طرحت ما كلريا اليت اإلداري للقضاء النوعي اإلختصاص مسألة يف اجلزائري املشرع فصل       

 اإلداري بتحديده إلختصاص كل من احملاكم اإلدارية وجملس الدولة. والقضاء العادي القضاء بني التطبي  يف
مة  اإلدارية إذا كانت القرارات املعيبة  صادرة  عن اجلماعات اإلقليمية فيؤول اإلختصاص القضائي إىل  احملك

 الدولة. جمللس يؤول القضائي اإلختصاص فإن بالبيئة  املكلف الوزير إختصاص  حالة )الوالية والبلدية( أما يف
ن التعديل م 171من نص املادة  القانوين وجودها اإلدارية احملاكم تستمد : 2اإلدارية المحاكم إختصاص-

اليت تبنت صراحة على صعيد التنظيم  القضائي نظام  إزدواجية  القضاء إذا جاء فيها:  2016الدستوري لسنة 
 "ميلل جملس الدولة اهليئة املقومة  ألعمال  اجلهات  القضائية  اإلدارية" .

العام يف النظر  ام واإلختصاصالع الوالية صاحبة وجعلها اإلدارية للمحاكم النوعي أطل  املشرع اإلختصاص       
اليت نصت على ما يلي: "تنشأ  حماكم   98/02من قانون   يف كل  منازعة إدارية مبوجب ما ورد يف املادة األوىل

من قانون  إ.ج .م. إ:" ختتص  800طبقا  للمادة  إدارية كجهات  قضائية للقانون  العام يف املادة اإلدارية" .أما
 البلدية، الوالية، الدولة، تكون يف مجيع القضايا اليت صل كأول درجة حبكم  قابل لإلستئنافاحملاكم اإلدارية بالف

 حني  801الوالية العامة  مبوجب  املادة  هذه  قيد فيها".لكنه طرفا الصبغة اإلدارية ذات العمومية واملؤسسات
                                                 

،  3البحوث  العلمية  يف  التشريعات  البيئية ، العدد  زيبار )الشاذيل(:" الطبيعة القانونية للقواعد اإلجرائية يف املنازعات ذات الطابع  البيئي، جملة  3
 .240و ص  239.راجع ،وناس )حيي(،رسالة دكتوراه،ص 111-96،ص ص  2014جامعة تيارت ،أكتوبر 

 .241وناس )حيي(، مرجع ساب ،ص 1
املتضمن  98/356رسوم  التنفيذي.كما صدر  امل 30/05/1998بتاريخ   98/02صدر أول قانون خاص باحملاكم اإلدارية مبوجب القانون  2

املؤرخ  11/195حمكمة مبوجب  التعديل  الوارد  يف  املرسوم  التنفيذي    48حمكمة إدارية لرتتفع إىل   31كيفيات تطبيقه وأعلن رمسيا عن إنشاء 
 .2011ماي22،الصادرة بتاريخ 29،ج ر ،العدد 98/356املتضمن تعديل املرسوم التنفيذي  2011يف
 



 املشروعية فحص ودعاوى سرييةالتف والدعاوى اإلدارية القرارات إلغاء دعاوى يف بالفصل إختصاصها  حدد
 األخرى اإلدارية واملصاحل البلدية الوالية، مستوى على املمركزة للدولة  غري الواليةو املصاحل عن الصادرة للقرارات

 .اإلدارية الصبغة العمومية ذات للبلدية،املؤسسات
 .خاصة نصوص مبوجب هلا املخولة الكامل والقضايا القضاء ودعاوى
 مشروعية بالنسبة وفحص والتفسري اإللغاء إختصاص  احملاكم اإلدارية دعاوى استبعاد من جمال لقد مت       
 وإخضاعها العامة واليتها من املنازعات بعض لصاحل  جملس الدولة .كمامت استلناء   املركزية السلطات لقرارات

 طلب إىل الرامية باملسؤولية خاصة عوىد بكل املتعلقة واملنازعات الطرق، مبخالفات يتعل  األمر  للقضاء العادي
 ذات العمومية املؤسسات أو البلديات أو الواليات أوإلحدى للدولة تابعة مركبة عن األضرار النامجة تعويض
 .من قانون إ.ج.م.إ  802اإلدارية وفقا  للمادة  الصبغة
املعيبة الصادرة عن  كل من الوالية وعليه ينعقد اإلختصاص للمحاكم  اإلدارية بالنظر يف القرارات البيئية     

اليت يصدرها الوايل أورئيس  املصنفة املنشآت باستغالل الرتخيص :قرارات والبلدية أومديرية البيئة الوالئية ملل
 اجمللس الشعيب  البلدي وكذلك خمتلف الرخص العمرانية يف حال مساسها باملظهر العام  وتشويه البيئة  العمرانية .

  98/01من القانون العضوي  9خيتص جملس الدولة طبقا ملا نصت عليه املادة  الدولة: سمجل إختصاص-
كدرجة أوىل وأخرية بالفصل يف دعاوى اإللغاء والتفسري وتقدير املشروعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن  

.كما خيتص أيضا بالنظر يف القضايا   السلطات اإلدارية املركزية واهليئات العمومية الوطنية واملنظمات الوطنية املهنية
 من   قانون  إ .ج. م . إ . 901املخولة له  مبوجب نصوص خاصة ،تتطاب  أحكام هذه املادة مع نص املادة 

 الرتخيص الرتخيص أورفض يف قرارات بالطعن تعلقت مىت املنازعات البيئية يف خيتص جملس الدولة بالفصل    
بالبيئة بالنسبة للمنشآت املصنفة أويف حالة  إصدار  وزير السكن والعمران  املكلف رالوزي عن الصادرة باالستغالل

 رخص  عمرانية  هتدد األوساط  الطبيعية و املعامل  اللقافية والتارخيية ذات  البعد الوطين .
 المسبق:  اإلداري التظلم د.شرط

 الصفة له ملن ميكن حيث اإلدارية عموما، قراراتغرار ال على اإلداري التظلم القرارات البيئية لقواعد ختضع    
املاس بالبيئة  أوالسلطة  اإلدارية اليت   القرار اإلداري مصدرة الضبط سلطات إىل اللجوء الطعن، يف واملصلحة

حيث  أومنعه ملتمسا منها مراجعة قرارها، الرتخيص منح املتضمن اإلدارة قرار على إعرتاضه تعلوها مباشرة مبديا
 التظلم املسب  فرصة لإلدارة للعدول عن  قرارها دون  أي  تدخل  من  القضاء.مينح 
 07/145من املرسوم  التنفيذي  19كملال عن التظلم  االداري يف  املواد البيئية مانصت عليه املادة         

بالطعون  القضائية  حيث ورد فيها ما يلي: "يف حالة ما إذا مت  إقرار رفض دراسة أوموجز التأثري ودون  املساس
املنصوص عليها يف التشريع املعمول به ـ ميكن صاحب املشروع أن يقدم للوزير املكلف بالبيئة طعنا إداريا مرفقا 



مبجموع التربيرات أواملعلومات التكميلية اليت تسمح بتوضيح أوتأسيس اإلختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب 
 سة جديدة ".دراسة أوموجز  التأثري من أجل درا

اإللغاء يف قانون  اإلجراءات  املدنية  الساب   دعوى لقبول وجوبيا شرطا كان شرط  التظلم  اإلداري  أن فبعد   
 يؤول  للمعين فله القضائية، اجلهات كل أصبح يف القانون احلايل لإلجراءات املدنية واإلدارية  شرطا جوازيا  أمام 

وفقا ملا جاء يف نص  الدعوى قبول على يكون لذلك تأثريا أن دون عنه التخلي إمكانية كما له به العمل إمكانية
من ق.إ.م.إ الذي ورد فيه أنه:"جيوز للشخص املعين بالقرار اإلداري ،تقدمي تظلم  إىل اجلهة اإلدارية  830املادة 

دارية بكل الوسائل املكتوبة ". يلبت إيداع التظلم أمام اجلهة اإل829مصدرة القرار يف األجل املنصوص يف املادة  
 ويرف  مع العريضة.

أشهر من تاريخ تبليغ أونشر القرار، يف حالة  4أما عن آجاله فيجوز للمتضرر أن يرفع تظلمه يف أجل     
سكوت اإلدارة خالل شهرين من تاريخ  تبليغ  التظلم  يعد رفضا من قبل اإلدارة وعلى الطرف املتظلم  اللجوء  

 إىل القضاء.
 عاما  املنظم للعالقات بني اإلدارة واملواطن  وضع إلتزاما قانونيا 88/131جتدر  اإلشارة إىل أن املرسوم        

 وهو أال للدولة اإلداري التنظيم من موقعها أو وعملها جمال نشاطها كان مهما اإلدارية السلطات عات  على
ترد  اإلدارة أن على من ذات املرسوم :"جيب 30حيث نصت املادة  املواطنني طلبات وتظلمات على الرد واجب
إليها".لذلك دعى األستاذ شريف بن  ناجي إىل   املواطنون يوجهها اليت التظلمات أو أوالرسائل الطلبات كل على

 .1اعتماد هذا املرسوم  كمرجعية يف االسراع برسم  معامل قانون خاص بإلتزامات  اإلدارة اجلزائرية
 وأنواع احلاالت كل وينطب  على ليسري أفقيا ميتد مضمونه فإن ومرونته، النص هذا إلطالق بالنظر      

 تظلماهتم مبناسبة منهم مببادرة املواطنني. من املتعاملني معها مجهور مع فيها طرفا اإلدارة تكون اليت املوضوعات
 من أوحرية النشاطات من نشاط ارسةمبم هلم الرتخيص أجل من املقدمة أوطلباهتم )أووالئية رئاسية( إليها املرفوعة
 بإعتبارها اإلدارة من مسب  على إذن احلصول بضرورة ممارستها القانون يقيد عندما احلقوق من أوح  احلريات
  اإلداري. الضبط سلطات من حتوزه مبا رقابية سلطة

 : الميعاد شرطه.
خالل اآلجال القانونية احملددة لذلك وال ترفع الدعوى  أن إداري قرار أي يشرتط لقبول دعوى اإللغاء ضد     

 . فيه القرار املطعون تبليغ ضرورة هو و له مالزم شرط امليعاد و ال حيتج به إال إذا توفر يعتد بشرط

                                                 
1 Bennadji (Ch) : " Les rapports  entre  l’administration et  les  administrés  en  droit  algérien ,  

l’impérative codification" , IDARA ,Alger ,2000 ,pp 45-60.      



يعد شرط امليعاد من النظام العام ال جيوز خمالفته وميكن إثارته يف أي مرحلة كان عليها النزاع من طرف القاضي  
مادام القرار البيئي ينتمي إىل زمرة القرارات اإلدارية فإنه خيضع  .2ن طرف أحد أطراف الدعوىمن تلقاء نفسه أوم

 للقواعد نفسها اخلاصة مبيعاد الطعن لدى القضاء اإلداري.
 اإلداري قانونية العمل مبنازعة هلم تسمح اليت اإلمكانيات عن بالبحث للمتقاضني امليعاد شرط يسمح     

 . نقية بيئة سليمة يف العيش يف احل  فيها مبا حقوقهم حلماية فيه الطعن املرغوب
 احملكمة من كل أمام القضائي الطعن آجال 08/09املدنية واإلدارية حدد املشرع من خالل قانون اإلجراءات   

اريخ إذا كان القرار اإلداري فرديا ومن ت الشخصي التبليغ من تاريخ يسري أشهر بأربعة الدولة، وجملس اإلدارية
النشر إذا كان  القرار تنظيميا أو مجاعيا أمام اجلهة القضائية املختصة .ختتلف اجلهة القضائية اليت ينظر أمامها 

 .   3النزاع اإلداري بإختالف اجلهة  اإلدارية  املصدرة للرتخيص  بني  احملكمة اإلدارية وجملس الدولة
 قانون اإلجراءات املدنية من 832 قد ينقطع حسب نص املادةجتدر اإلشارة إىل أن ميعاد الطعن القضائي        
 املدعي القضائية،وفاة املساعدة طلب خمتصة، غري إدارية قضائية جهة أمام يف  احلاالت التالية: الطعن واإلدارية
 .الفجائي احلادث أو القاهرة أهليته ،القوة أوتغري
 زوال وانتهاء بعد ليستأنف مؤقتا الطعن مدة سريان توقيف امليعاد وقف حاالت وقيام وجود على يرتتب    

 ميدد للميعاد،إذ موقفة حالة العطل القانونية. فنجد املدة من ماتبقى يستكمل الوقف حيث وحاالت أسباب
 به ماقضت ،هذا أوجزئيا كليا عمل يوم ليس األجل من األخري كان اليوم مىت موايل عمل يوم أول إىل األجل
 حساب بداية حيث من وقفه، حاالت عن امليعاد قطع حاالت نون  املذكور أعاله. ختتلفمن القا405 املادة
 جديد. ومن كاملة امليعاد بصورة مدة
 السابقة تصبح دعواه قابلة للنظر فيها من ناحية املوضوع. للشروط الطاعن استيفاء بعد   

 ثاويا:أوجه إلغاء القرارات اإلدارية في إطار حماية البيئة.
  للبيئةمن كل القضائيةمحاية للرقابة األخرى شأن القرارات اإلدارية القرارات البيئية شأهنا ختضع     

 الناحية من الدعوى ملف دراسة إىل يعمد شكال، اإلداري لدعوى اإللغاء القاضي إنتهاك أومساس،فبعد قبول
 العيوب اليت تعرتيها.  بتفحصه ملدى استيفاء هذه القرارات جلميع  أركاهنا و البحث يف املوضوعية
 أوجه يف طري  البحث وعليه تربز سلطة القاضي اإلداري يف جماهبة القرارات اإلدارية املاسة بالبيئة عن       

 (.2)و كذا مشروعيتها الداخلية  (1)إلغائها من خالل مراقبته ملشروعيتها اخلارجية 
 

                                                 
 .  9بوضياف )عمار( :"دعوى  اإللغاء  يف القانون  اجلزائري" ، مرجع ساب  ،ص  2
 .08/09من قانون  907واملادة  829املادة  3
 



 رار البيئي.. رقابة القاضي اإلداري لعدم المشروعية الخارجية للق1
خالل  للقرارات البيئية من اخلارجية املشروعية عدم تظهر رقابة القاضي اإلداري بفحصه صور      

اإلختصاص بصدور القرار من غري ذوي اإلختصاص والصورة اللانية  صورتني،الصورة  األوىل تتملل يف خمالفة قواعد
انني محاية البيئة.هلذا أتناول عيب عدم الشكل واإلجراءات املقررة يف قو  قواعد تتملل يف خمالفة

 )ب(.واإلجراءات الشكل وعيب)أ(اإلختصاص
 عيب عدم  اإلختصاص: . أ
. فإن القرار 1إذا كان اإلختصاص بالنسبة للقرارات اإلدارية هو القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معني       

انونية لسلطة من السلطات اإلدارية على إصدار اإلداري  يكون معيبا من حيث اإلختصاص نتيجة عدم القدرة الق
 قرار إداري ما .

القرارات  نطاق معني ويف بتصرف القيام على القانونية القدرة عام عدم بوجه اإلختصاص بعدم يقصد        
.كما يعرف عيب 2النافذة والتنظيمات طبقا للقوانني إصداره سلطة له ليس موظف من القرار هوصدور اإلدارية
اإلختصاص على أنه إنعدام األهلية القانونية لسلطة إدارية يف إختاذ قرار أوأي تصرف ال يدخل يف  عدم

،إذ ال يسمح  للسلطات العمومية بالتدخل خارج نطاق صالحياهتا فال يسمح ملال لرئيس البلدية  3إختصــــاصاهتا
 .4مبمارسة صالحيات سلطة  وطنية مركزية 

النظام العام ،يلريه القاضي  بفكرة املباشر إلرتباطه نظرا خطورة األكلر العيوب نم اإلختصاص إن عيب عدم    
من تلقاء نفسه ولو مل يلره اخلصوم يف أي مرحلة من مراحل  الدعوى .إذا صدر القرار معيبا بسبب اإلختصاص  

اص،التنازل اإلختص قواعد لإلدارة التحلل من ال ميكن  لإلدارة  تصحيحه  بإجراء الح . كماال جيوز
 أو الضرورة حاالت يف ولو أخرى إدارة إىل إحالة  إختصاصها  أو عنها،تعديلها أو اإلتفاق على عكسها

 من املتخذة غري املشروعة البيئي اإلداري الضبط قرارات  بإلغاء خيتص اإلداري القاضي جند .وعليه1االستعجال
 املختصة. غري السلطات قبل

                                                 
ازع  القسم  بوضياف )عمار(:" املرجع يف املنازعات  اإلدارية دراسة  مدعمة  باإلجتهادات  القضائية للمحكمة  العليا  وجملس  الدولة وحمكمة  التن 1

 .89األول : اإلطار النظري للمنازعات  اإلدارية "، مرجع  ساب  ،ص 
 احلليب منشورات  ،"وأصول اإلجراءات التعويض قضاء ،)اإلبطال أو(اإللغاء قضاء ":اللاين الكتاب ،" دارياإل القضاء":الوهاب عبد رفعت حممد 2

 .142 ص 2005لبنان، األوىل ،ـ، بريوت، الطبعة احلقوقية،
 .206،ص 2005فهد عبد الكرمي  أبو العلم : "القضاء اإلداري  بني  النظرية  والتطبي "،  دار اللقافة  للنشر والتوزيع،مصر ، 3

4 CE , octobre 2011 commune de Saint Denis nº3492. Voir  le  juge  administratif  et  le  droit  
de l’environnement , rapport   du  Conseil  d’Etat   Français.sur le site officiel du Conseil. 

 incompétence ratione )) املوضوعي اإلختصاص :عدم إىل ة(السلط أو الوظائف اإلختصاص )أي اغتصاب عدم صور تتعدد 1
materiae ، الزماين عدم اإلختصاص (ratione temporis) ، املكاين اإلختصاص عدم (ratione loci) املوضوع  هذا حول ،للتفصيل

 :أنظر
Leroy(Michel) : "Contentieux administratif ", 3eme édition, Bruylant, Bruxelles 2004,p 377 et s. 



 جمال يف فملال . البيئي الضبط اإلداري سلطات مبمارسة املكلفة السلطات ننيالقوا مبوجب املشرع حدد    
 ال" للغابات  على مايلي: العام القانون املتضمن84/12 قانون من 18 املادة تنص الغابية اللروة على احملافظة
 الرخصة هذه صدرت .فإذا  "إخل... بالغابات املكلف الوزير مسبقة من رخصة دون األراضي بتعرية القيام جيوز
 . إلغاؤها استوجب  مشروعة غري كانت البلدي الشعيب رئيس اجمللس أو الوايل عن

ويف إطار احلفاظ على النظام العام العمراين ومحاية للبيئة العمرانية  قام  املشرع بتوزيع  اإلختصاص بتسليم        
البلدي مبنح   الشعيب اجمللس تصاص لرئيسالرخص  العمرانية على عدة  هيئات إدارية من خالل  منح  اإلخ

 66املادة املعدل واملتمم يف حني قضت 90/29من قانون  65رخصة البناء وفقا لنص املادة  التجزئةو  رخصة
مبنح   فقضت القانون نفس من 67 املادة بإختصاص الوايل مبنح نفس الرخصتني،أما القانون نفس من

 الوالة أو الوايل رأي  على اإلطالع بعد مبنح  رخصيت  البناء والتجزئةبالتعمري   املكلف اإلختصاص للوزير 
الوطنيةواجلهوية. فإذا صدرت خمتلف الرخص العمرانية عن هيئات خالفا  املصلحة للمشاريع ذات بالنسبة املعنيني

 ملا ورد يف قانون التهيئة والتعمري عدت قرارات معيبة بعيب اإلختصاص.
 19فقد منح املشرع مبوجب املادة  املصنفة عن نشاط املنشآت البيئة من املضار الناشئة ةمحاي أما يف إطار     

اإلختصاص مبنح  رخص استغالهلا لكل من الوزير املكلف بالبيئة والوايل و رئيس اجمللس  03/10من قانون 
 الشعيب البلدي.

 األهلية حيث من اإلداري يف العمل حموري قانوين موضوع إصدار القرارات البيئية ، يف اإلختصاص إن موضوع
 عليه يرتتب الذي األمر القائم الوضع يف قانوين أثر بغرض إحداث امللزمة اإلدارة إرادة عن التعبري يف القانونية
أن عيب عدم  جند هذا مع اإلختصاص القانوين. صاحب غري من صدوره حال يف البيئي اإلداري القرار بطالن

 حصريا  عادة حيدد ألن القانون ذلك ، اإلدارة قرار  ما حتدث وأن تصيب  نادرا  العيوب اليت اإلختصاص من
 مث بالبيئة ،من املكلف الوزير الوايل،أو ، البلدي الشعيب اجمللس رئيس إما وهي مبنحها، املختصة اإلدارية اجلهات

 حسب جهة كل إختصاص وضوح احلصول بسبب نادرة العيوب البيئة من جمال يف اإلختصاص عدم فإن
 . القانون نصوص

 واإلجراءات:  الشرل ب.عيب
املختصة قراراهتا املتعلقة حبماية البيئة يف حدود  إختصاصاهتا ،بل أوجب القانون أن  اليكفي أن تصدر اجلهة

 مصدرةالقرار اإلدارة املسؤول يف خالف ما فإذا يتطلبها القانون، اليت اإلجراءات والشكليات تصدر  وف  
 . بعيب الشكل معيبا القرار كان لالشك عنصر

ميلل عيب الشكل واإلجراءات خمالفة اإلدارة للقواعد اإلجرائية يف إصدار القرارات اإلدارية ولقد تعددت        
التعريفات  الفقهية بشأنه فهناك من  يرى أنه إمهال أوعدم صحة اإلجراءات الشكلية الواجب إتباعها يف العمل 



ال القواعد اإلجرائية و الشكلية اليت أوجب القانون على رجل اإلدارة مراعاهتا  قبل إصدار اإلداري أو أنه  إمه
 النهائي للقرار. اإلصدار قبل اإلدارة تتبعها اليت بالرتتيبات يتعل  عيب .فهو1القرار اإلداري

ري اليت حددها القانون يف حني يرى البعض أن الشكل إفصاح اإلدارة عن إرادهتا وفقا أو تبعا لألشكل والتداب    
واألصل أن  اإلدارة غري ملزمة بشكل أو إجراء معني عند إصدارها للقرار  اإلداري مامل  يقيدها النص بشكل أو 

 .  2إجراء ما
 جيب إداري تصرف كل أن ويرون اإلجراءات وعيب الشكل عيب بني اجلمع الفقهاء بعض عادة ما يفضل     
كما أمجع على أن .الشكل بعيب القرار مشوبا يكون أن طائلة حتت واإلجراءات، األشكال من حيرتم جمموعة أن

قواعد الشكل واإلجراءات على قدر  كبري من األمهية وليست جمرد روتني إداري وحواجز إدارية من خالهلا  حيصل 
ارة من التسرع الذي وحقوق األفراد وحرياهتم.إذ متنع هذه القواعد اإلد ذلك  التوازن بني محاية املصلحة العامة

يهدد القصد العام من  القرار اإلداري الذي تنوء اإلدارة بواجب حتقيقه وحتملها على الرتوي فيه ووزن املالبسات 
 .3والظروف احمليطة  مبوضوع  القرار حتقيقا  للمصلحة العامة، مما يضمن عدم  تعسف اإلدارة 

ة  القضاء اإلداري نتيجة عدم  إلتزام اإلدارة  بإتباعها  على حنو إن أكلر  اإلجراءات اإلدارية خضوعا  لرقاب      
 صحيح  قانونا اإلجراءات  االستشارية و عدم  إجراء بعض  التحقيقات و الدراسات .

بعض اإلجراءات  بإتباع البيئي سلطات الضبط ألزم املشرع أن جند ، البيئة محاية قوانني بعض إىل فبالرجوع      
من إجراءات  تسب  تسليم رخصة  03/10من قانون   21،ملال ذلك ما  أشارت إليه املادة  هتاقرارا  إلصدار

،تتملل يف ضرورة القيام بدراسة التأثري أوموجز التأثري والتحقي  العمومي ودراسة  تتعل   استغالل املنشآت املصنفة
ة ،واألمن والفالحة واألنظمة البيئة باألخطار واالنعكاسات  احملتملة للمشروع على الصحة العمومية والنظاف

واملوارد الطبيعية واملواقع واملعامل واملناط  السياحية وعند اإلقتضاء األخذ برأي الوزارات واجلماعات احمللية  
 إجراءات هي والتحقي  العمومي اخلطر أودراسات التأثري موجز دراسة التأثري على البيئة أو من فكل املعنية.وعليه

االستغالل وعدم  األخذ  هبذه اإلجراءات جيعل الرخصة عرضة لإللغاء من قبل  رخصة ملنح ريةضرو  سابقة
القاضي اإلداري خاصة يف حالة مساسها باملصاحل  املذكورة أعاله إال أن املنازعات امللارة  يف هذا اجملال ضئيلة إن 

 اجملال.مل نقل تكاد  تنعدم ،مما جيعل دور القاضي اإلداري  معطال يف هذا  
 الوالئية تديل اللجنة":اليت تنص على أنه 94/07من املرسوم  التشريعي 39فضال على ماقضت به املادة        
 من ذلك" .فبالرغم يف تستشار عندما رخص البناء طلب ملفات برأيها يف املبين واحمليط والتعمري املعمارية للهندسة

 شك له من دون فإن به، األخذ حيث من إختياريا لزاميا أمإ الرأي االستشاري هذا طلب كون على النص عدم
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 املرسوم ذات من 40 املادة نصت .كما1البناء رخصة املتضمن اإلداري القرار صياغة وتقنية عند عملية قيمة
 واحمليط والتعمري املعمارية للهندسة الوالئية اللجنة تستشري أن احمللية اجلماعات على يجب":أنه على التشريعي

  املعدل واملتمم.  90/29القانون من 15 املادة ألحكام طبقا التعمري، أدوات إعداد إطار يف بين،امل
 احملدد 15/19املرسوم  التنفيذي رقم  من 47 املادة به قضت ما حتديدا أكلر وبشكل اجملال هذا يف نذكر     

 املصاحل :من عموميني،كل كأشخاص خاصة بصفة يستشار "...وتسليمها: التعمري عقود حتضري لكيفيات
 مصنفة مواقع أو مناط  يف موجودة مشاريع البنايات تكون عندما التارخيية والسياحية، واآلثار باألماكن املختصة

 بالفالحةو مصلحة الدولة  املكلفة  بالبيئة" . املكلفة الدولة به؛ مصلحة املعمول التشريع إطار يف
 واملواقع التوسع داخل مناط  البناء رخصة ط  احلساسة أخضع املشرع منحيف إطار احلفاظ على بيئة املنا       

 هذه حتتوي عندما باللقافة، املكلفة مع اإلدارة بالسياحة وبالتنسي  املكلفة من الوزارة مسب  رأي إىل السياحية
 مطاب  وليس أو مواف  رأي .فهو03/03من قانون 24مصنفة.وفقا ملا جاء يف املادة  ثقافية معامل على املناط 
 القرار إصدار عملية شكلي وجوهري يف غياب هذا الرأي  املسب  كإجراء فإن مث بسيط؛ من استشاري رأي جمرد

من قبل السلطة املكلفة بذلك،جيعل قرارها غري مشروع وحمال لدعوى اإللغاء  البناء رخصة املتعل  مبنح اإلداري
 تأسيسا على عيب يف الشكل  واإلجراءات.

احرتام اإلدارة  املعدالن واملتممان خبصوص 91/178و 91/177التنفيذيان   عما ماجاء به املرسومانفضال   
بإعداد القرارات التنظيمية يف جمال العمران اليت متنح على أساسها خمتلف  املتعلقة والشكلية اإلجرائية للشروط

عض اهليئات واإلدارات العمومية واجلمعيات واالستشارة لب اإلشهار وإجراء العمومي الرخص العمرانية كالتحقي 
 املهنية.  والنقابات املعتمدة
مؤيدا قرار  07/2001/ 16الدولة اجلزائري بتاريخ جملس القضائي،فقد صدر قرار عن التطبي  أما يف       

ليها يف املادة الغرفة اإلدارية والقاضي بإلغاء رخصة البناء الصادرة دون استشارة اهليئات االستشارية املنصوص ع
،فرأي املصاحل املختصة واجب 15/19امللغى مبوجب املرسوم التنفيذي  91/176من املرسوم التنفيذي  31

اآلثار  بأماكن اجلمهور أوالستقبال التجاري أو لطلب رخصة  البناء  بالنسبة للبنايات ذات االستعمال الصناعي
 .2مت  تسليمه خالفا  لقواعد التهيئة والتعمري ، عليه توجب إبطاله بالتايل فالقرار أوالفالحية أوالسياحية التارخيية
قرارا إداريا  1983أما يف االجتهاد القضائي الفرنسي فقد ألغى جملس الدولة الفرنسي ألول مرة سنة        

رات إنشاء تضمن رخصة بناء مركز جتاري يف جتمع عمراين لنقص دراسة التأثري. تلته  إلغاءات أخرى  متعلقة  بقرا
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كما ألغى القاضي  اإلداري  . 1حماجر  بناء  على عيب  جوهري يف  الشكل هو نقص وثيقة دراسة التأثري
لتوسيع نشاط  تربية  اخلنازير مبنطقة" "  Bas-Rhinالفرنسي  قرار  الرتخيص   املمنوح من قبل وايل مقاطعة "

Zutzendorf " لفائدة  شركة "GAEC Kauffman  ع خبصائص إيكولوجية هامة بناء على "اليت تتمت
نظرا ألن املشروع يقع  بالقرب من منطقة مصنفة كمنطقة حساسة   AlsaceNatureدعوى رفعتها مجعية 

" املصنفة ضمن  املناط  الرطبة البارزة.كما أن هذا  Bouxzllrلغرض محاية املوارد املائيةوبالقرب من سبخة "
 Brumisation à hauteنياك يف اجلو نتيجة تقنية الضباب اإلصطناعيالنشاط يفرز  إنبعلات ملادة  األمو 

tension" " مما كان له بالغ األثر على البيئة كتعفن  الوسط باملواد العضوية،"l’eutrophisation des 
milieuxواخنفاض التنوع البيولوجي وارتفاع محوضة الرتبة.خلص القاضي يف قضية احلال إىل أن دراسة التأثري،" 

املقدمة مل تكن دقيقة واملستغل مل يعتمد على أفضل التقنيات املتوفرة يف هذا اجملال،إضافة إىل عدم إحتواء دراسة 
 .2التأثري املقدمة على أي ترتيبات إلصالح املوقع وإعادته إىل ما كان عليه

يما يتعل  مبنح الرخص وعملية ،ف قانونية أمهية واالجراءات الشكل يتضح من خالل ما سب  أن لقواعد       
نظرا ملا قد  مدروسة، قرارات إختاذ على اإلدارة بإجبار العامة  املصلحة حتقي  منها املتعلقة حبماية  البيئة ،فاهلدف

 بسالمة املواطن وصحته وحقه يف العيش يف بيئة سليمة. متس خماطر من عليها يرتتب
 سلطته، باستعمال أوتنحرف وتأويلها له استعماهلا يف وختطىءأ قواعد قانون محاية البيئة اإلدارة ختالف وأن حيدث

 .سأعاجله فيما يأيت ما وهو الداخلية ملبدأ املشروعية خمالفة يشكل مما
 . رقابة القاضي اإلداري لعدم المشروعية الداخلية للقرارات اإلدارية الماسة بالبيئة.2

 عيب اإلحنراف يف)أ(  القانون خمالفة خالل عيب من ئيةالداخلية للقرارات البي املشروعية تظهر صور عدم      
 )ج(.وعيب  السبب  )ب(السلطة  استعمال

   أ.عيب مخالفة القاوون:
يتعل  عيب خمالفة القانون مبحل القرار أي مبضمونه. بالتايل يكون القرار اإلداري مشوبا بعيب خمالفة       

التحديد للقواعد القانونية اليت صدر القرار إستنادا عليها.كما القانون إذا كان موضوعه غري مطاب  للمشروعيةوب

                                                 
1 voir aussi:  

-CE, 14  octobre, 1988, commune de  Saint-Vrain, CJEG, 1989,p189,  
-CE ,décembre . 1988 entreprise de  dragage et de  travaux publics, RJE ,1989, p187 . 

-CE, 9 juillet 1982  ministre  de  l’industrie Contre comité  départemental de  défense  contre 
les   couloirs  de lignes à  très  haute   tension ,Rec, p277 cité   par   Prieur (M),pp 90-91 

2 TA, deStrasbourg, 4ème chambre, 4Avril2012, Alsace Nature, nº1002939 voir http : 
www.aives.fr/wp-content/uploads/2012/09/jugement-porcherie-Zutzendorf, Avril 2012 ; 

2012.pdf  consulté  le : 14/02/2015. 



أي القانون  3يقصد بعيب خمالفة القانون أيضا خمالفة موضوع القرار اإلداري ألحكام ومباد  وقواعد القانون
 ها .مبفهومه الواسع  والعام الذي  يشمل القواعد  الدستورية و القواعد التشريعية والقواعد التنظيمية  وغري 

يعد عيب خمالفة القانون أهم أوجه اإللغاء على اإلطالق وأكلرها تطبيقا يف امليدان العملي وتتخذ خمالفة          
القاعدة  القانونية صورتني، تتملل الصورة األوىل يف املخالفة املباشرة للقاعدة القانونية،أما الصورة اللانية فتتملل يف 

للة يف اخلطأ يف تفسري القاعدة القانونية واخلطأ يف تطبيقها.يف جمال محاية البيئة تنصب املخالفة غري  املباشرة  املتم
رقابة القاضي اإلداري على حبث مدى إعمال اإلدارة ألحكام التشريع البيئي الرئيس املتملل يف قانون محاية البيئة 

 ها ملختلف القرارات  البيئية .والقوانني ذات الصلة به أثناء إصدار  03/10يف إطار التنمية املستدامة 
القانونية املطبقة يف جمال محاية البيئة   القاعدة اإلدارة تعرف عندما القانونية للقاعدة مباشرة خمالفة أمام نكون      

 الشروط لكل املنشأة استيفاء رغم الرتخيص باالستغالل منح اإلدارة ترفض خالفها؛كأن أوتتصرف وتتجاهلها
 وبأقل فيه عليه السهل من وضع يف سيكون الدعوى رافع أن املؤكد املقررة بشأهنا ومن والفنية يميةالتشريعية،التنظ
  للقانون. خمالفة اإلدارة جهد  إثبات

يعترب القضاء الفرنسي أن خرق القانون يتحق  كلما أصدرت اجلهة املختصة قرارا مؤسسا على سبب         
ية البيئة واحلفاظ على النظام العام العمراين.حيث يعود  أقدم إجتهاد قضائي خارج عن التشريع املطب  يف جمال محا

 26/07/1913"الصادر بتاريخ  "Arrêt Gomelجمللس الدولة الفرنسي يف هذا اجملال إىل القرار الشهري 
رب من "تقدم بطلب إىل اإلدارة للتصريح له بالبناء يف موقع بالق Gomelالذي تتلخص  وقائعه يف أن السيد "

 12من قانون  118" يف باريس ،لكن اإلدارة  رفضت طلبه استنادا إىل نص املادة   "Beauveauميدان 
اليت  متنح  للمحافظ احل  يف رفض التصريح بالبناء يف احلاالت اليت يؤدي  فيها البناء املقرتح  إىل  1911يوليو 

لى أساس اعتبارات بيئية نظرا ملساسها باملنظر العام اإلضرار باملوقع األثري.لتكون أول رخصة بناء يتم رفضها ع
"دعواه مطالبا بإلغاء هذا القرار وعند نظر اجمللس يف الطعن ،قرر  إلغاء القرار  "Gomelاحلضري. رفع السيد 

الصادر يف هذا الشأن ،حيث تبني أن الوقائع  اليت استندت إليها اإلدارة يف رفض التصريح  بالبناء ليست 
حيث تكييفها القانوين وقرر اجمللس أن املوقع  املذكور أعاله،ال يعترب كله مبلابة موقع أثري، من مث  صحيحة من

.  تلت هذا 1من  القانون الساب  ذكره 118فإن رفض التصريح  بالبناء للمدعي يعترب تطبيقا خاطئا  للمادة 
رخصة بناء تنتهك أحكام قانون الساحل القرار اجتهادات غزيرة جمللس الدولة الفرنسي من أمللة ذلك إصدار 

عن احملكمة اإلدارية ليون يتعل   18/10/2011.كما ألغى قرارا صادرا بتاريخ 2فقام القاضي اإلداري بإلغائها

                                                 
 .  194:"  نظرية القرارات  اإلدارية "،مرجع ساب  ،ص)عمار (عوابدي  3

1 CE ,4  Avril 1914, Gomel , Rec,  p196. 
2 CE,26  décembre 1992 ,Richert, CE29Mai 1981 association  de  défense  et  de  sauvegarde    

de la paix .CAA Nantes 10/06/1998, commune  de  Lagonne Doula.Voir aussi 



بناء على عدم  تالؤم  PLUاحمللي من خمطط التعمريAبإنشاء حمجرة بالقرب من أرض فالحية واقعة يف املنطقة 
من   R123-7عة املنطقة الفالحية وخرقا للقاعدة القانونية املنصوص عليها يف املادةنشاط هذه احملجرة مع طبي
 .3قانون  التعمري الفرنسي 

من القانون البيئي  27-581كما طالبت  إحدى اجلمعيات  بإلغاء قرار الوايل بناء على خرقه للمادة      
.يف حني أيدت احملكمة قرار رئيس البلدية 1ةالفرنسي اليت متنع تعلي  االعالنات بصورة مشوهة لوجه املدين

فضال عن ذلك ألغى .2خبصوص منع الرتخيص بوضع لوحة إشهارية بناء على اعتبار محاية إطار احلياة احمليط
القاضي الفرنسي رخصة بناء  خمزن صادرة  عن رئيس البلدية لعدم  احرتامها  الشروط  الصحية املعمول هبا 

. وأقر بعدم شرعية قرار 4سسة فالحية بسبب إنعدام شروط  النظافة والصحة العمومية.كما أبطل رخصة بناء مؤ 3
 . 5رخصة بناء منشأة لرتبية الدواجن لنفس السبب 

 "l’Oléronألغى القاضي اإلداري الفرنسي أيضا قرارا يتضمن مشروع عملية هتيئة سياحية على جزيرة        
 VUIDYحكم جملس الدولة يف قضية"يف حني  .6ع الطبيعي للساحل"لآلثار الضارة اليت أحلقتها على املوق

"بتأييد القرار الصادر بعدم الرتخيص بالبناء ،ملا تبني له  توفر العنصر اجلمايل للحديقة العمومية و أن املشروع 
 .7املقرتح يف البناء من حيث  مواصفاته و إرتفاعه  من شأنه  أن يفسد  املظهر  اجلمايل  للحديقة 

 خاصة القانون، أوتطبي  تفسري يف خطأ وجود حالة يف غري املباشرة للقاعدة القانونية  فتتملل أما املخالفة       
 القاعدة ملضمون خاطئ تأويل أو تفسري على بناء يصدر القرار حيث القانونية القاعدة غموض  حالة يف

حالة اخلطأ يف تفسري القانون إذا ما مت إعطاء تأويلها.حيث نكون أمام  احتماالت وضوحها وتعدد القانونيةوعدم
القانون املعىن غري املعىن الذي قصده املشرع ،كأن  تعطي اإلدارة مفهوما غري  املفهوم الذي قصده املشرع من 

                                                                                                                                                         

CE, 21 mai 2008, mines transports contre association pour   le  libre   accès aux plages et la  
défense    du littoral. Cité  dans le   fichier  1 :"Pouvoirs   de  police  du    maire,   Juribruit ,  

lutte  contre les  bruits de  voisinage", édition 2015,  http// :www Christophe- sanson –avocat. 
3 CAA, Lyon , 18 oct 2011, société Descombes Père et fils  association  paysage de France. 

1 Lyon tribunal   administratif, 29 septembre 2009 ,RJE, 2/2010 P259. 
2 CAA, Marseille ,24/04/2012 ,commune d’Ajaccio nº 10 MA01956,p293 revue  de  droit de 

l’environnement  , octobre2012-22 2005. 
3 CA Nancy( ch.cv 1,18 mars 2014 Met  et Mme R contre  EARL de la Rochette (Juris Data). 

4 CE, 12  février 1990 EPX Hanne contre commune   de Merignies  nº 82057. 
5 CE, 21 Juin 1993, Gouzou. 

6 CE,Ass 28 mai 1971 ville  nouvelle EST, cité parOlivier LeBot  "le juge administratif et les  
sanctions des  atteintes  à l’environnement" , Sous la direction de Lecucq(Olivier), Maljean-
Dubois( Sandrine) :" Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement, op cit 

,p 27. 
7 CE, 7  Juin , Sieur,Vuidy,Rec , p196. 



حيث املسافات الواجب احرتامها بني األبنيةاملتجاورة أو ارتفاع األبنية ،يف هذا السياق ورد قرار صادر من الغرفة 
 .26/09/20078اللة جمللس الدولة بتاريخ الل
خاطئة،  مبدأ بطريقة أو نصا اإلدارة فيها تطب  مرة كل يف تطبي  القاعدة  القانونية يف اخلطأ أمام كما  نكون     

،كما لو أصدر قرار الرتخيص بالبناء على أرض فالحية إخالال 9تطبيقه يفرتض الذي ذلك غري نص ذلك بتطبي 
املعدل واملتمم اليت نصت على أن" البنايات ذات االستعمال  90/25من قانون 35ملادة مبا جاء يف نص ا

السكين يف األراضي اخلصبة جدا أواخلصبة ،تبقى خاضعة لرخصة صرحية تسلم  وف  األشكال والشروط  اليت 
 أوالشاغلني احلائزين ك أوللمال هذه الرخصة إال تسلم وال حتددها األحكام  التشريعية  املتعلقة بالتعمري وح  البناء

 حقوق أن املعدل واملتمم على 90/29قانون نص الذاتية".كما الذين يبادرون بذلك يف  نطاق االحتياجات
هو  فيما البناء وحصر الرخصة نفس على احلصول على تتوقف العايل املردود الفالحية ذات األراضي يف البناء

 خمطط ضمن مندرجة األرض تكون هذه أن شرط املنفعة العمومية،الفالحي والبناءات ذات   لالستغالل ضروري
 إدارج عدم حبجة بناء رخصة املواطن منح عن الفالحة.عند  امتناع اإلدارة وزارة  استشارة بعد و األراضي شغل
 .1اإلدارة قرار ألغى اإلدراج هذا وجود من القاضي تأكد ما فإذا األراضي، شغل خمطط ضمن األرض هذه
اإلدارة البيئية ال تتنكر للقاعدة القانونية أوتتجاهلها وإمنا قد تعطيها تفسريا غري املقصود قانونا،السيما وأن  إن     

 التعرف يف عموم املواطنني لدى صعوبة القاعدة القانونية يف جمال البيئة تتسم باملرونة و الدقة والتقنية اليت تلري
واملتخصصني. مما جيعل  واخلرباء فئة الفنيني يف تنحصر فيها ترد اليت والرياضية العلمية الصيغ قراءة عليها.ألن

القاضي اإلداري يلجأ يف الكلري من  األحيان إىل تعيني خبري خمتص يف  البيئة من أجل توضيح  الغموض الذي 
 منحها واعد عندهلذه الق لإلدارة السليم التطبي   على سلبا انعكس الذي قد يعرتي معظم قواعد محاية البيئة األمر

 . للرتاخيص
 القواعد اإلدارة عندما تتجاهل ذلك ويتحق  القرار اإلداري البيئي بطالن إىل القانونية القاعدة خمالفة تؤدي       
اخلاصة حبماية البيئة العمرانية اليت وردت يف قانون العمران الذي أصبح ال جمال لفصله عن البيئة عن  القانونية

األراضي واملخططات التوجيهية  شغل ص العمرانية للتوجيهات اليت وردت يف كل من خمططاتطري  خمالفة الرخ
املناط  احلساسة من اإلقليم كاملناط  الساحلية و األراضي  حبماية املتعلقة وعدم احرتام القواعد للتهيئة والتعمري،

 األثرية و اجملاالت احملمية. الفالحية والغابية واملناط 

                                                 
م ،س( ضد رئيس اجمللس الشعيب  البلدي لبلدية بن خليل دائرة بوفاريك،قرارغري منشور،أوردته وداد عطوي،مرجع (ضية ق 34545قرار رقم  8

 .231ساب ،ص
،مصر ية أنظر،حامد الشريف:"الطعن يف القرارات اإلدارية يف املباين أمام حماكم جملس الدولة "،دار الفكر اجلامعي، الطبعة اللانية ، اإلسكندر  9

 .84،ص2003
 املعدل واملتمم. 90/29من قانون    48املادة   1



 اإلرتفاق اإلدارية وحقوق العامة السالمة وقواعد بالطرق املتعلقة عن القواعد العامة  للتهيئة والتعمريفضال        
 ":بأنه 91/175من املرسوم التنفيذي  30واملساحات اخلضراء حيث قضت املادة  الصحة و األمن وقواعد
 كان إجناز إذا ضماهنا،أو يتم ومل أكيدة أمهية متلل املوجودة كانت املساحات اخلضراء إذا رخصة البناء رفض ميكن

 خضراء مساحات وهتيئة إنشاء شريطة البناء رخصة منح ميكن.األشجار من كبري عدد هدم عنه ينجر املشروع
 رخصة ملنح الضمان هذا توفري اإلدارة إشرتاط  إمكانية مع حىت ذلك مع."املشروع أمهية وطبيعة مع بالتناسب

 منها جزء بعد إقتطاع املوجودة املساحة هتيئة إعادة أو آخر مكان يف خضراء  مساحة ةهتيئ بشرط البناء وتقييدها
 باإلجناز اإلسراع يف تتساهل أو ذلك حقيقة تفعل ال قد املتبقية،فإهنا األرضية القطعة مستوى على البناء لغرض
 القانونية للقاعدة املخالف وضعم يف يضعها الذي األمر باملصلحة العامة، اإلضرار عنه ينجر مما تقدير، أقل على

 بني اجلهات هذا القرار،من إللغاء قضائية دعوى رفع يف للغري والصفة احل  يعطي بالرتخيص بالبناء،مما بقرارها
 من298 و 291 املادتني أحكام املضمونة مبقتضى اجلوار وبيئة اإلرتفاق حلقوق محاية اجلريان احملتملة، املدعية
 .2البيئة محاية األحياء ومجعيات اتمجعي املدين، القانون

 وتشييده املراد إقامته البناء تناس  ضرورة وجوب على 91/175من املرسوم التنفيذي  28كما نصت املادة     
املختصة  اإلدارية السلطة منحت اجملاورة.فإذا البنايات ونوعية طبيعة مع خاصة العلو مستوى حيث وإنسجامه من

 قراراها ليكون أحكام القانون، خالفت قد القول أهنا  القانونية.ميكن الرتتيبات اة هذهمراع دون بالبناء ترخيصا
 وكذا املختص القضاء أمام وصفة مصلحة كل ذي قبل من باإللغاء فيه املشروعية وحري بالطعن بعيب معيبا
 . 1ومعنوية مادية من أضرار سببه قد يكون عما التعويض طلب
 الناحية من تكون ال الوقائع على الرقابةو للوقائع  املادي الوجود من التأكد داري متتد إىلاإل القاضي إن رقابة      
القانونية،حبيث  والقاعدة املادي السبب بني مقابلة إجراء طري  قانونية،عن وجهة من قد تكون البحتة،وإمنا املادية
 يف اتبعته الذي األسلوب على انونية والوقوفالق تقدمه اإلدارة للقاعدة الذي احلقيقي التفسري إىل القاضي يتوصل

 أن يصح وهل قانونيتها مدى عن البحث إىل للواقعة املادي الوجود من التحق  بعد القاضي تطبيقها.ينتهي
 .2فيه املطعون لقرارها أساسا اإلدارة تتخذها
اإلمتناع عن  أو التدخل يف ة البيئي تتمتع بالسلطة  التقديري اإلداري الضبط جتدر اإلشارة إىل أن سلطات      

 لقواعد خمالف منزل ببناء األشخاص أحد كقيام لتدخلها أسباب معينة حتققت ما إذا تطبي  القاعدة القانونية 
للبيئة  محاية الفوضوي البناء هدم قرار إلصدار التدخل ميكنها العمراين  البيئي الضبط سلطات إال أن العمران،
 اعتبارات منها سياسية و اجتماعية . لعدة القانون تطبي  و لتدخلا عن حتجم قد أو العمرانية

                                                 
 .644ص  ساب ، مرجع ،" اجلزائري  التشريع يف اإلدارية الرخص" الرمحن(: )عبد عزواي  2
 .76، ص ساب  مرجعكمال )حممد األمني( ،   1
،دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل،املغرب، "ريالتعم جمال يف الصادرة القرارات مشروعية على اإلداري القاضي رقابة"البقايل )الشريف(: 2
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 يقام الذي للبناء يف التصدي واسعة والوالية صالحيات البلدية يف ممللة لإلدارةيف  هذا السياق منح املشرع       
 من الطعنجعل  04/05القضاء بل حىت أن التعديل الذي جاء  به قانون  إىل اللجوء ودون رخصة  باهلدم  دون
من  املخالف اجتاه اإلدارية قبل السلطة من املتخذ واإلزالة اهلدم إجراء يعل  ال القضاء أمام باهلدم اإلدارة قرار يف

 التعديل صالحية وكذا املمنوحة للرخصة البناء عدم مطابقة مراقبة املختص للقضاء منح أخرى جهة جهة ومن
 الشعيب اجمللس قبل من القضاء قرار تنفيذ منح .كما حيدده أجل يف ةللبناي الكلي اجلزئي أو اهلدم أو بالتصحيح
  029665 رقم الدولة جملس قرار صدر لذلك . تطبيقا3االمتلال عدم حالة يف الوايل البلدي أو

 البناء هدم بأن معلال قراره رخصة، دون بين مسكن بتهدمي بلدية رئيس طلب فيه رفض 2007/04/25بتاريخ
 .4املعدل واملتمم  90/29رقم للقانون طبقا البلدية صالحيات ضمن يدخل رخصة دون املقام
على توقيف  08/15أما يف إطار توقيف أشغال البناء املشوهة  للمنظر العام  العمراين فقد  نص قانون       

إنشاء  األشغال مبوجب أمر من الوايل أو بطلب من رئيس اجمللس الشعيب البلدي لكل األشغال اليت هتدف إىل 
.كما أصبح  وقف األشغال ميكن أن يتم  5جتزئة  أو جمموعة سكنية بدون رخصة جتزئة  مث إصدار أمر اهلدم 

 حىت  باستعمال  القوة العمومية.  6بعمل مادي  من قبل اإلدارة  وأعواهنا 
ل  اجلديد  لقانون  التهيئة والتعمري قد مت التقليص من دور القاضي  يبدو مما تقدم أنه  مبوجب  التعدي      

اإلداري فيما  يتعل  برخص البناء،قرارات  اهلدم وقرارات وقف األشغال لصاحل  اإلدارة حيث أصبح  دوره 
عاد دور منحسرا يف جمال دعوى التعويض يف حالة عدم مشروعية هذه القرارات املتخذة من قبل اإلدارة. مبعىن استب

القاضي اإلداري يف حماربة البناء الفوضوي وفتح اجملال لتعسف اإلدارة يف حني كان من املنتظر تعزيز دور القاضي 
يف هذا اجملال اجلد حساس الذي تكلر فيه املخالفات.نظرا لعدم قيام اإلدارة مبهمة الرقابة كما جيب وهتاون أعواهنا 

عمرانية بل وتواطئهم مع املخالفني ،هذا ما يؤكده الواقع  املتدهور للنظام العام يف القيام مبهام مراقبة املخالفات ال
 العمراين والبيئي يف معظم  املدن واألحياء.

 جملس قضى به تطبيقات القضاء اجلزائري الصادرة حلماية  البيئة العمرانية ومراعاة حلقوق  اإلرتفاق ما  من     
 فإن بامللف املوجودة الوثائ  بالرجوع إىل ":بناء على  أنه 08/01/2001بتاريخ الصادر قراره يف اجلزائري  الدولة
 ( R+2  طابقني)+فيال إلجناز )ع.م( عليه املستأنف املدعي رخصة إىل سلمت قد الرويبة بلدية
 الرخصة هذه مضمون عن البلدية تراجعت آخر مقرر مبوجب أنه . حيث01/10/1995بتاريخ
 R+0)  الطاب  السفلي بناء أشغال إجناز يف ينحصر األول البناء رخصة مضمون ،جبعل15/10/1995بتاريخ
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 الرويبة العمران لدائرة مصلحة رفقة للبلدية البناء مصلحة هبا قامت ميدانية معاينة ( مع
 ) البناء يف العلو أن على تأسيسا األول مقررها عن البلدية تراجع  بسبب .حيث13/12/1995بتاريخ

R+2ملقهى املخصص )و.ع( املدعو وهو املدعي جلار احلائط نافذيت غل  إىل (سيؤدي. 
املستأنف  جار عن (R+2  طابقني  ) بناء جراء من األضرار مستقبال لرفع جاء البلدية تصرف أن حيث     
 عن الشكلي وسكت من اجلانب 15/01/1996الصادر بتاريخ املقرر يناقش املستأنف املدعي أن حيث
 .املستأنف جار وهو بالغري اإلضرار  جتنب واملتملل يف مراجعة قرارها، إىل بالبلدية أدى لذيا اجلدي السبب
 الدائرة ومصلحة للبناء البلدية مصلحة هبا كلفت اليت امليدانية املعاينة بعد إال يكرس مل الرتاجع  هذا أن حيث
 والتقنية العمرانية القواعد مع تماشياوم سليما جاء البلدية قرار فإن وعليه15/12/1996يف  والعمران للبناء
 .1تأييده ويتعني به قضى فيما أصاب فيه املطعون القرار أي أن للبناء،
أما فيما يتعل  بالتطبيقات القضائية املتعلقة باحلفاظ على النظام العام العمراين ما حكم به جملس الدولة       

من خالل ما ورد يف قرار اجمللس  الذي جاء فيه أنه يتبني  بشأن هدم بناء بدون رخصة حفاظا على منظر املدينة 
من دراسة هذا القرار أن مديرية املنشآت والتجهيز لوالية قسنطينة رخصت للمستأنف بأن يدمج بنايته مع الطري  

مستأنف وأن هذا  القرار  ال يعترب مبلابة رخصة بناء ، كما هو ثابت يف تدابري القرار املسلم  لل 105الوطين رقم 
 عليه.

من مث يتعني رفض الدفع امللار املتعل  برتخيص الوايل وعن رخصة البناءحيث أنه ثابت من امللف ومما         
عرضه  املستأنف أنه تلقى إعذارا من بلدية قسنطينة وأنه سب  له وأن طلب بدون جدوى من نفس البلدية منحه 

أجنز بدون رخصة وأنه من صالحيات رئيس البلدية أن يقوم هبدمه  رخصة البناء،مما يتعني القول أن البناء املشيد
امللغى ،مما  يتعني  القول أن  قاضي الدرجة األوىل حكم بذلك    94/07طبقا  ملقتضيات املرسوم  التشريعي 

 . 1ورفضت طلبات  املدعي  و يتعني  املصادقة  على  حكمه دون التطرق  للدفوعات  األخرى
 من شأنه ما كل إىل القضايا من العديد يف املصري تصدى اإلداري ء املقارن جند أن القضاءيف القضا        
 واملعروفة الشهرية القضية يف  سبيل امللال جليا على ذلك ظهر فقد هبا، املساس أو البيئة واإلعتداء على التعدي
 اإلسكندرية حمافظ ضد 53 سنةل 4436 رقم الدعوى أقيمت بشأهنا ،اليت باإلسكندرية الشالالت حدائ  باسم

بصفة  احلكم بطلب ، وآخرين اإلسكندرية وسط حلي ورئيسا لآلثار األعلى للمجلس بصفته رئيسا اللقافة ووزير ،
 الشالالت منطقة حدائ  واستغالل بإدارة ألحدهم بالرتخيص احملافظ من الصادر القرار تنفيذ بوقف مستعجلة

 . القرار هذا بإلغاء وضوعامل ويف آثار من ذلك على يرتتب وما
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 توافر على قضاؤها وأسست املطعون فيه القرار تنفيذ بوقف املوضوع وىف شكال الدعوى بقبول احملكمة قضت     
 املادة وأن ، الشالالت حلديقة والتارخيية اجلمالية على األوضاع احملافظة دعواهم مفاد وأن للمدعيني املصلحة شرط
 ومصاحلها احلكومة وزارات على حظرت قد1996 لسنة 2603رقم  س الوزراءجمل رئيس قرار من األوىل

 الزراعية يف األراضي أعمال إقامة أو مباين إنشاء العامة واملؤسسات واهليئات احمللية اإلدارة وأجهزهتا ووحدات
 كما ، كانت صفة يبأ حيازهتا يف اليت أو املخصصة هلا أو اململوكة اخلضراء املساحات وسائر والبساتني واحلدائ 
 للجهة جيوز وال إليها، املشار األراضي واملساحات على بالفعل قائمة أعمال أو مباين أية أوتعلية توسيع حظرت
 أن من الدستور من 33املادة عليه نصت ما ذلك ، ذكر مما أي ترخيص إصدار التنظيم بشؤون املختصة اإلدارية
 .  2للقانون وفقا طنموا كل على واجب ومحايتها العامة للملكية

 اإلوحراف في استعمال السلطة: ب.عيب
ميس عيب اإلحنراف يف استعمال السلطة بركن الغاية يف القرار  اإلداري،حيدث إذا كانت  السلطة اإلدارية       

مصدرة  القرار  تستهدف غرضا غري الغرض الذي من أجله منحت سلطة  إصدار  هذا  القرار، حيث يشرتط 
السلطة حينما  استعمال عليه أيضا عيب إساءة .يطل 3ألخري  أن يهدف إىل حتقي  مصلحة مشروعة يف هذا ا

 .4تستعمل اإلدارة سلطاهتا  لتحقي  هدف غري ذلك الذي  كان  يفرتض  أن  حتققه
إن عيب اإلحنراف باستعمال  السلطة يعد من أدق العيوب اليت  يصعب على القضاء إدراكها إال مبشقة        

كبرية ألنه ال يقتصر على الرقابة الشكلية ،بل ميتد إىل القواعد اخلفية اليت تدفع  رجل اإلدارة  إىل إصدار 
هلذا تسعى  اإلدارة  مبا تصدره من قرارات إىل حتقي   اهلدف الذي قصد املشرع  حتقيقه هبذه القرارات .5القرار

عليه أن يهدف بإصداره إىل حتقي  املصلحة العامة ،فإذا  ،فإذا مل حيدد القانون هدفا معينا للقرار اإلداري وجب
خالف ذلك وقصد بتصرفه حتقي  هدف آخر وقع قراراه باطال مستحقا اإللغاء،ذلك ألن السلطة اليت منحت له 
مبوجب القانون ليس هلا ما يربرها سوى حتقي   املصلحة  العامة أو إحدى صورها اليت يعينها  القانون على وجه 

 .1دالتحدي
 يتملل عيب اإلحنراف باستعمال السلطة يف جمال محاية البيئة من خالل صورتني مها:  
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يقصد هبا  استهداف حتقي   غاية بعيدة عن الغاية اليت  رمسها  قانون محاية   مخالفة المصلحة العامة البيئية:-
للة يف حتديد  املباد   األساسية منه واملتم 2من خالل نص املادة  03/10البيئة يف إطار  التنمية املستدامة 

وقواعد تسيري البيئة، ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسني شروط املعيشة والعمل على ضمان إطار معيشي سليم  
والوقاية من  كل أشكال  التلوث واألضرار امللحقة بالبيئة،ذلك بضمان احلفاظ على مكوناهتا وإصالح األوساط 

 ل اإليكولوجي العقالين للموارد الطبيعية املتوفرة.املتضررة وترقية االستعما
فال جيب على سلطات الضبط البيئي )رئيس اجمللس الشعيب البلدي، الوايل والوزير املكلف بالبيئة( ،إصدار        

السلطة قرارات متس هبذه الغاية العامة ،فإذا أصدرهتا خمالفة هلا كانت  قراراهتا معيبة بعيب اإلحنراف يف  استعمال  
 وتكون  قابلة لإللغاء  أمام  القاضي اإلداري يف حالة اإلدعاء  بشأهنا . 

فملال إذا تأكد القاضي اإلداري أن قرار منح رخصة البناء  للمستفيد مشوب بعيب جتاوز السلطة أو أن هذا     
و  وارد بقانون العمران، القرار منح دون مراعاة مقتضيات محاية  الصحة و األمن واالرتفاع والكلافة حسب ما ه

يصدر حكما بإلغاء القرار املانح لرخصة البناء.كما لو منحت البلدية أيضا قرارا متعلقا برخصة بناء مصنع يف حي 
مل تراع فيه الشروط البيئية بشكل دقي  ،فإن قرارها  يعاب بعيب اإلحنراف بالسلطة ألن من مقتضيات  سكين

اليت تعد جزءا اليتجزء من املصلحة العامة البيئية أن تراعي هذه الرتاخيص محاية  محاية املصلحة  العامة العمرانية
البيئة حىت  وإن حققت إىل حد ما هذا اهلدف البيئي مبوجب هذا القرار.إن تقدير القاضي اإلداري قد يصل إىل 

 2رى اقتصادية أواجتماعيةإلغاء القرار املتعل  بالرخصة ألن الرهانات البيئية البد أن تتغلب عن أي رهانات أخ
فحماية  للمصلحة  العامة  العمرانية البد أن  تراعي  تراخيص البناء محاية  البيئة هذا ما قضى به جملس الدولة  .

 احرتام دون سكاين وسط يف عمومية مفرغة بإنشاءاملتعل    23/05/2007بتاريخ  032758يف قراره رقم 
 خمالفة يعد واألشخاص ،مما  احمليط بسالمة املساس لتجنب راءات املالئمةاالج  اختاذ ودون األعباء دفرت شروط
 .هنائيا غلقها عليه البيئة ويرتتب لقانون
 أرض قطعة املتضمن ختصيص  05/05/1988يف املؤرخ الوالئي القرار إلغاء إىل ترمي الدعوى أن حيث       
 عني متهيدي قرار صدر حيث.عمومية نشاء قمامةإل املخصصة أوالد فايت بلدية لفائدة هكتار 40 مساحة ذات
 يف السري إعادة بعد أنه حيث.للبيئة تلوثا تسبب إن كانت والقول كمزبلة املخصصة األرضية القطعة ملعاينة خبري

 عن الصادر فيه املطعون القرار بإبطال اخلربة تقرير باملصادقة على قضى الذي اإلستئناف حمل القرار صدر الدعوى
 هناك أن بينت اخلربة أن للمجلس تبني عمومية،حيث كمفرغة األرض قطعة املتضمن ختصيص تيبازة يةوال وايل

 .األودية النبات و ،احليوان، تصيب  اإلنسان الصفات متعددة وأضرار سلبيات
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 اتتوصي اخلرباء أورد األعباء،كما دفرت يف الواردة الشروط فيه حترتم مل املفرغة إجناز أن أوضحت كما      
 اليت والتوصيات التقنية الضوابط احرتام من البد على البيئةو تؤثر اليت السلبيات من للتخفيف التقرير يف وتعليمات

 ألن ذلك قد ميس بسالمة سكاين وسط يف مزبلة تكون أن ميكن ال فإنه هذا كل عن زيادة. هبا جاءوا
 اجمللس أن حيث.األشياء املضرة من وغريها هة الكري والروائح تفرزها اليت السامة الغازات  نتيجة األشخاص
 تأييده يتعني لذا القانون السليم وطب  التقدير النزاع  قدر بقضائه املستأنف القرار أن ويرى اخلربة يالحظ
حيث قضى جملس الدولة علنيا هنائيا حضوريا جلمعية محاية البيئة بابا أحسن ووايل والية  تيبازة  وغيابيا  يف .مبدئيا
/ 01/04 بتاريخ الدولة جملس عن الصادر التمهيدي املوضوع بإقرار القرار رئيس  بلدية  أوالد فايت يف ح 

إىل غل   املفرغة  العمومية   إضافة مبدئيا املستأنف القرار بتأييد القضاء و املنجزة اخلربة على مالحظة  2003
 .  1موضوع  النزاع 

 على سليب تأثري له السكنية األوساط يف املنشآت لبعض رخص البناء   منح أن يظهر القرار هذا خالل من    
 ومحاية التعمري بني مقتضيات املوازنة على حتث اليت األوىل املادة نص حبسب التعمري قانون خيالف ما احمليط هذا

 .البيئة
عريضة املودعة بتاريخ كما قضى  اجمللس األعلى سابقا فيما يتعل  بالعمارات اخلطرة  وغري الصحية بقبول ال     
مصنعا صغريا  لصنع قرون البوضة  1980من قبل املدعي )ش.ع(  الذي يستغل منذ سنة   03/08/1985

قامت شرطة البلدية بغل  احملل تنفيذا  ملذكرة   24/10/1984يقع  يف  بناية  كائنة بسطيف هو مالكها وبتاريخ 
الصحة العمومية واحلفاظ على املصلحة  العامة البيئية دون صادرة  عن  الوايل بسبب دواعي األمن والنظافة  و 

إعذار مسب  حيث  أنه وعلى  ضوء  ذلك ،مت  رفع  دعوى  استعجالية على وايل سطيف  قصد إعادة  فتح  
 املصنع .
ا ألحكام إن  إنعدام  اإلعذار  املسب   بغل   احملل يعد  جتاوزا  واضحا من  قبل الوايل لسلطاته  وخرقا بين       
املتعل   باملؤسسات اخلطرية أو غري صحية  20/02/1976املؤرخ يف  34-76من  املرسوم  رقم   35املادة 

اليت تنص على  أنه جيب على الوايل قبل القيام بأي متابعة أمام اجلهة القضائية  املختصة أن يبعث بإنذار إىل 
قوانني الوقاية  واحلماية اليت ختضع  إليها املؤسسة.كما مالك أو مدير أومسري املؤسسة املصنفة الذي مل يراع  

يدعوه إىل أن يستجيب يف أجل  ال يتعدى  اللالثة  أشهر جلميع   اإلجراءات  املعدة ضرورية  لألمن و النظافة  
 . 2والصحة العمومية 
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 حبيث األهداف يصختص لقاعدة اإلدارة خمالفة بالسلطة اإلحنراف صور منمخالفة تخصيص األهداف البيئية:-
 خيصص بل نطاقها الواسع، يف العامة املصلحة هدف بتحقي  اإلدارة أعمال من كلري يف يكتفي ال قد أن القانون

 حتقي  اإلداري القرار يستهدف أن الجيب احلالة هذه يف معني، إداري لعمل وجماال نطاقا جيعله معينا هدفا
 ختصيص بقاعدة عمال القانون بينه اخلاص الذي ل إىل اهلدفأيضا إىل الوصو  فحسب،بل يهدف العامة املصلحة

 البيئي. اجملال يف والتنظيم التشريع املستمد من لإلدارة )املقيد( املشروط اإلختصاص أي األهداف،
فقد حيدد القانون  هدفا أو أهدافا معينة يسعى إىل حتقيقها من خالل ما يصدره من قرارات، فإذا ما     

حتقي  هدفا غري األهداف احملددة له، وقع قراره باطال لعيب إحنراف السلطة حىت و إن ابتغى استهدف بقراره 
 املصلحة العامة .

يف هذا السياق ميكن لإلدارة رفض منح  رخصة يف جمال الضبط البيئي إذا  كانت ال تتواف   مع اهلدف       
ين يف  املناط   احلساسة من اإلقليم حيث حظر الذي رسم  هلا ،هذا ما يتضح من خالل رفض املشرع إلقامة مبا

البناء يف  الغابات و فوق األراضي الزراعية و بالقرب من الساحل ويف اجملاالت احملمية محاية لألنظمة البيئية هلذه 
املناط  .فضال عن رفض  الرتخيص بالبناء بالقرب من املناط  الصناعية،ومناط  التوسع السياحي وكذا املناط  

املخاطر )طبيعيةأم تكنولوجية(.زيادة  على ما نص عليه قانون العمران يف جمال محاية البيئة العمرانية من ذات 
خالل احرتام اإلرتفاقات اإلدارية يف هذا  اجملال )إرتفاق اإلرتفاع، إرتفاق الرتاجع عن الطري  العمومي( حفاظا 

 على مظهر البنايات  وانسجامها.
أن عيب اإلحنراف باستعمال  السلطة بشقيه سواء تعل  مبخالفته القرار اإلداري البيئي جتدر اإلشارة إىل      

للمصلحة العامة أو خمالفته  لقاعدة ختصيص األهداف، يعد من بني املهام الشاقة والعسرية  اليت تلقى على عات   
 القاضي اإلداري،مما يفسر صعوبة و تعقد الرقابة  القضائية يف هذا  اجملال.

يتجلى عيب اإلحنراف باستعمال السلطة يف القرار اإلداري البيئي من خالل احلاالت اليت مينح فيها املشرع    
سلطة  تقديرية لإلدارة يف  إصدار قرارات عديدة  تتعل   حبماية األوساط البيئية املختلفة محاية للمصلحة العامة  

 حنراف باستعمال  السلطة .وجتاهلها  هلذه  املصلحة ،يعيب  قراراهتا  بعيب  اال
إن محاية املصلحة العامة البيئية أمر صعب التحقي  عمليا ألن أكرب امللوثات تفرزها  التجمعات العمرانية        

واملنشآت  الصناعية الضخمة، هذه األخرية اليت  تشكل ركائز  قوية لالقتصاد الوطين  فكيف ميكن لإلدارة  
مة وهي تصدر يف ذات الوقت قرارات تتجاوز فيها هذه املصلحة بإعطاء مشروعية أكرب البيئية محاية املصلحة العا

للتلوث عن طري  االستمرار يف منح رخص باستغالل  املركبات  الصناعية .فضال على أن الدولة هي املالكة 
النزاع أمام  القاضي  ألكرب املنشآت امللوثة للبيئة.مما يشكل صعوبة يف املوازنة بني البيئة واالقتصاد عند طرح

 اإلداري.
 



 
 :  1ج. عيب السبب

يشرتط يف القرارات اإلدارية البيئية أن تقوم على سبب صحيح يربر صدورها؛يقصد بالسبب الوقائع       
أو هو احلالة القانونية والواقعية اليت تشكل دافع  2والظروف املادية والقانونية اليت دفعت اإلدارة إلصدار قراراها

 ارة يف اختاذ القرار .اإلد
ميلل شرط السبب عنصر البدء يف وجود القرار اإلداري، إذ عرفته احملكمة اإلدارية  العليا مبصر على أنه:" حالة     

. كما عرفه البعض على أنه هو عدم 3واقعية قانونية  حتمل اإلدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوين"
داري يف سببه بأن تكون الواقعة اليت يقوم عليها القرار غري موجودة أوغري صحيحة املشروعية اليت تصيب  القرار اإل

 .  4من حيث تكييفها القانوين
جيدر باإلدارة  البيئية اإللتزام قانونا باحرتام شرط السبب يف إصدار خمتلف  قراراهتا ،فإذا  أصدرهتا من دون هذا    

ام  القاضي اإلداري على أساس عيب السبب.أما إذا صدرت مسببة الشرط كان ذلك كافيا للمطالبة  بإلغائها أم
 .فرقابته تشمل على  حبث مدى مالئمة هذا  السبب مع  احلالتني  املادية والقانونية 

خالل قرار الغرفة اإلداريةباحملكمة العليا سابقا   خبصوص موقف القضاء اجلزائري فيتضح من أما   
مايلي:" من املباد  املستقر عليها يف القضاء اإلداري أن القرارات اإلدارية   الذي جاء فيه 22/10/1988بتاريخ

 . 5تتخذ بناء على  إعتبارات قانونية وليس على اعتبارات متعلقة بالواقع "
بالنظر ملا سب  ذكره ميكن للقاضي اإلداري إلغاء القرار اإلداري إذا كان مشوبا بإحدى العيوب املذكورة      

.على غرار  عمل على التحكيم بني متطلبات املنفعة العامة والتنمية االقتصادية ومتطلبات محاية البيئةسابقا،إذ ي
القضاء اإلداري املقارن كالقضاء الفرنسي الذي كلما اكتست مشاريع التهيئة والتعمري أمهية ذات منفعة عامة 

ن األضرار الالحقة  بالبيئة  إال إذا  اقتصادية واجتماعية  كلما تساهل وتسامح  يف  أحكامه وغض الطرف ع
"،مما يسقط  عنها طابع املنفعة  "un  atteint  excessive شكلت  هذه  املشاريع  خرقا  فادحا  للبيئة  

                                                 
  خيتلف السبب عن التسبيب. فالتسبيب ذكر  األسباب  يف  صلب  القرار  اإلداري ،فهو على  هذا  النحو  إجراء  شكلي أما  السبب فهو  ركن 1

 .67تصور صدور   القرار. أنظر، عمار  بوضياف:" املرجع  يف  املنازعات  اإلدارية "، مرجع  ساب ،صمن أركان  القرار اإلداري  ودونه ال ميكن 
 .35بوضياف)عمار( :" دعوى اإللغاء يف  القانون  اجلزائري"،مرجع  ساب ، ص   2
 .  438إمساعيل جنم  الدين زنكة ،مرجع ساب  ،ص  3
 .421ماجد راغب احللو،  مرجع ساب ،ص  4
 .143،ص 1992،لسنة  3اجمللة القضائية، العدد  أنظر، 5



.فالقاضي 6العامة.أما إذا كانت  هذه  املشاريع  أقل ضررا  على البيئة فإنه  ميارس رقابته  بصورة عادية عليها
 . 7األحيان يرجح املصلحة االقتصادية والتنمية العمرانية على حساب محاية  البيئة اإلداري يف كلري من

تطبيقا لذلك مل يقم القاضي الفرنسي بإلغاء رخصة استغالل مفرغة عمومية للنفايات احلضرية للتجمع احلضري 
ورة  املرف  العام  ومحاية مرسيليا رغم الشكوى املقدمة من قبل أحد السكان مربرا ذلك بالتأثري على استمراريةسري 

 .1الصحة العامة
 البيئة. حماية ضمان في االستعجال اإلداري الفرع الثاوي:  سلطة قاضي

جربها نتيجة األثر غري  املوقف لدعوى   أو تداركها يستحيل نظرا  لألضرار الوخيمة اليت قد تلح  بالبيئة و    
 ال اللقل.كان و بالبطء تتميز التقاضي اليت عيبة  وبالنظر إلجراءاتاإللغاء يف مواجهة القرارات اإلدارية البيئية امل

املناسب لدرء األضرار البيئية جراء أعمال  التهيئة و  الوقت يف التحرك أجل من القاضي أمام القيود فك من بد
 اسة بالبيئةوامل القرارات تنفيذ سلطات وقف اإلداري القاضي التعمري وغريها من األنشطة فكان من الضروري منح

إال أن فعالية جتسيد ذلك على أرض الواقع يرتبط مبدى تطبي  اإلدارة للقرارات الصادرة عن  باإللغاء فيها املطعون
للبيئة.لذا  القضائية مما يؤدي إىل ال فعالية  احلماية قائما، اإلنتهاك القضاء محاية للبيئة دون جتاهلها وإال ظل

 يف وسلطة القاضي )أوال( وقف  تنفيذ  القرارات  االدارية  املاسة  بالبيئة سأتناول دور  قاض  االستعجال يف
 )ثاويا(.البيئة محاية جمال يف ألحكامه اإلدارة تنفيذ ضمان

 أوال:دور  قاضي  االستعجال في وقف  تنفيذ  القرارات  االدارية  الماسة  بالبيئة.
لبيئة من قبل ذوي الصفة واملصلحة أمام القاضي اإلداري ال إن رفع دعوى إلغاء القرارات اإلدارية املاسة با    

 آثارها ،مما يؤدي إىل استنفاذ مجيع 2توقف تنفيذ  القرارات  املتنازع  فيها مامل ينص القانون على خالف ذلك
ة املطلوبة ، ترتبها.فدرءا لألضرار احملدقة باحل  املطلوب محايته واحملافظة عليه بالسرع اليت األضرار وصعوبة  تدارك 

 . 3اإلدارية القرارات  مت اللجوء إىل إجراءت االستعجال اإلداري وإقرار وقف

                                                 
6 CE ,9 Décembre 1977,ministre  de  l’équipement c/Weber, projet  atteignant  un  site  

protégé. 
7 voir le Louarn(P) :" Les armes émoussés du juge administratif contre les atteintes à  
l’environnement". Le juge  administratif  et l’environnement, RJE , 2004 , Numéro  spécial  , 

pp152-153. 
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- TA Marseille  , 25 Mai 2004 , Cozza , Martin  et  association écolog istes. 
-CE, 25 Avril 2002,société Saria industrie  , Toulouse , 25  Juin 2002, Ardouin  et   

autres/préfet  de la Haute-Garonne ,Cité  par  Olivier LeBot, p p277 - 279. 
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 للطعن، املوقف األثر غري مبدأ إطالق من واحلد اإلدارة وجه يف للوقوف قضائيا األملل األسلوب هذا يعترب      
 عدم رغم طويلة لفرتة سرياهنا وبقاء األضرار تفاديا لتفاقم صدور حكم اإللغاء إىل غاية للبيئة قضائية محاية وتوفري

واآلثار النامجة عن (2)شروطها ،)1)القرارات اإلدارية املاسة بالبيئة  تنفيذ مشروعيتها،لذاسأتناول دعوى وقف
 .(3) وقف التنفيذ

 تنفيذ القرار اإلداري الماس بالبيئة. .دعوى وقف1
 احلاالت من بعض ونظرا  للقل اجراءات  التقاضي وحىت ال تفلت ضمانا ملشروعية القرارات اإلدارية البيئية        
،مكن القانون املدعي من تقدمي طلب بوقف تنفيذ القرار إىل جانب إلغاء القرار اإلداري  حينها يف القضائية الرقابة

ءا عن ،حبيث يصدر القاضي اإلداري قرارا بوقف التنفيذ كإجراء حتفظي ريلما يتم الفصل يف املوضوع،استلنا
 القاعدة  العامة  اليت  تتملل يف  القوة  التنفيذية للقرار  اإلداري مبجرد  صدوره.

من   837إىل املادة  833يتملل اإلطار القانوين لطلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية املاسة بالبيئة يف املادة      
رة عن  كل من الوايل  ورئيس اجمللس الشعيب ق.إ.م.إ بالنسبة لطلبات وقف تنفيذ القرارات املاسة بالبيئة الصاد

من نفس القانون بالنسبة لطلبات  912و 911البلدي اليت يتم النظر فيها أمام احملاكم اإلدارية وكذا املادتني 
 وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزير و اليت يتم النظر فيها أمام جملس الدولة.

أمام  بدعوى يتقدم أن للمدعي مبقتضاها أجاز فيه  كآلية  قانونية طعونالقرار امل وقف اعتمد املشرع  على    
 املادة نصت .حبيث القانون واإلجراءات اليت حيددها للشروط طبقا القرار وقف منه طالبا االستعجايل القاضي
 فيه، املتنازع ارياإلد القرار تنفيذ اإلدارية، احملكمة أمام املرفوعة الدعوى توقف ال":ق.إ.م.إ   على  أنه من 833
 املعين، الطرف طلب على بناء تأمر، أن اإلدارية للمحكمة ميكن أنه غري.ذلك خالف على القانون ينص ما مل
 ."تنفيذ القرار بوقف
فإذا كانت دعوى اإللغاء دعوى موضوعية فإن دعوى وقف التنفيذ دعوى تدبري،الغرض منها ليس  إعدام       

 فيه و إمنا  توقيف آثاره  إىل غاية الفصل يف املوضوع  أي الفصل يف  دعوى  اإللغاء.القرار  اإلداري  املطعون 
الذي يعد قضاءا  استلنائيا  وطارئا ،  1تعد دعوى  وقف التنفيذ من  قبيل تدابري  نظام  قضاء االستعجال        

تعجالية والتحفظية اليت من شأهنا   تفرضه  حاالت استعجالية ملحة ال تقبل  اإلنتظار غايته إختاذ التدابري االس
  .2احملافظة على  احلقوق وصيانتها حال التنازع  عليها إىل غاية  إصدار حكم  قطعي بشأهنا

                                                 
ت فصال  مؤقتا  ال ميس  بأصل احل    إمنا  يقتصر يعرفه  األستاذ عزري  الزين كما يلي: "الفصل  يف  املنازعات  اليت  خيشى   عليه  فوات   الوق 1

  الطرفني   على احلكم  باختاذ إجراء  وقيت  ملزم  للطرفني  بقصد  احملافظة  على  األوضاع  القائمة أو احرتام  احلقوق الظاهرة  أو صيانة  مصاحل
. أنظر،أيضا:طاهر حسني : " اإلجراءات املدنية  واإلدارية  79،ص  2010املتنازعني"، جملة  االجتهاد  القضائي،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ، 

، حلسني بن الشيخ أث ملويا :" املنتقى يف قضاء االستعجال اإلداري 11،ص  2012املوجزة" ،اجلزء اللاين ،دار  اخللدونية للنشر والتوزيع،اجلزائر ،
اء املستعجل  وتطبيقاته يف  النظام القضائي اجلزائري "، الطبعة األوىل، . الغوثي بن ملحة: "القض12،ص2008"،دا هوم للنشر التوزيع،اجلزائر، 

، بدوي حنا:" موسوعة قضاء األمور املستعجلة ـ دراسات و أحباث  قانونية  اجتهادات  يف  7،ص2000الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، اجلزائر ،



من األمر  283مكرر واملادة  171مبوجب املادة  تبىن املشرع  اجلزائري نظام االستعجال يف املادة اإلدارية        
إىل املادة  917 من املادة ) املواد واإلدارية اإلجراءات املدنية قانون  ليخصص له  بابا  كامال يف 66/154

( ألنه يسعى  إىل حتقي  السرعة واختاذ تدابري عاجلة حلماية  احل  من األخطار اليت قد يتعرض هلا يف الفرتة 922
من صالحيات  مابني رفع  الدعوى وصدور احلكم .بشرط عدم اخلوض يف أساس النزاع وأصل احل  الذي يبقى

 قاضي املوضوع.
يسمح  ذلك بالتدخل  الوقائي  لقاضي االستعجال قبل  حتق  الضرر مبنعه وتوقيفه كمشروع  بناء  يؤثر         

مباشرة  على أحد األوساط البيئية  ملل مشروع الطري  سيار  شرق غرب الذي أضر باألنظمة البيئية للمحمية  
 مل يتدخل إليقاف  هذا املشروع بدواعي حتقي   املنفعة العامة. الطبيعية  للقالة إال أن القاضي

 املوضوع،حيث دعوى يف بالفصل املختصة هي االستعجالية الدعوى يف تفصل اليت التشكيلة اجلماعية إن     
 يف البت هبا املنوط اجلماعية بالتشكيلة مادة االستعجال يف يفصل":أنه على قانون إ.ج.م.إ 917املادة نصت
 االستعجال غري شروط أن االستعجالية القضايا بنظر املختصة للتشكيلة ظهر إذا آخر مبعىن ."املوضوع وىدع

 اإلختصاص أن على إعتبار2008سنة قبل به املعمول النحو على النوعي اإلختصاص بعدم حتكم ال فإهنا متوفرة
 نفس من924 املادة نص إىل ادااستن الطلب برفض عليها احلكم .بل ينبغي1املوضوع لقاضي يؤول القضائي

قاضي  يرفض مؤسس، غري يكون أو الطلب، يف االستعجال عنصر يتوفر ال عندما":مايلي فيها جاء القانون اليت
 اإلدارية، القضائية اجلهة إختصاص يف يدخل ال الطلب أن يظهر بأمر مسبب وعندما الطلب هذا االستعجال

 ."النوعي اإلختصاص بعدم حيكم القاضي
 كانت مىت عنها املرتتبة اآلثار أو االدارية تنفيذ القرارات بوقف األمر االستعجال  اإلداري  لقاضي جيوز     

 شك إحداث شأنه من خاص وجه وجود التحقي  إجراء خالل من له ومىت ظهر ذلك، تربر االستعجال ظروف
 من الضرورية التدابري بكل يأمر أن  القرار، فإذا  كانت  ظروف االستعجال قائمة ،  عليه  حول مشروعية جدي

 ختضع يف اليت اهليئات أو العامة املعنوية األشخاص من قبل املنتهكة األساسية احلريات أجل احملافظة على
 مساسا تشكل اإلنتهاكات هذه كانت مىت ؛ سلطاهتا ممارسة أثناء اإلدارية القضائية اجلهات الختصاص مقاضاهتا
 من ساعة ( 48 ) أجل يف احلالة هذه يف االستعجال قاضي يفصل حيث احلريات، بتلك مشروع غري و خطريا
 حالة للقاضي   اإلداري  االستعجايل يف القانون نفس من 921 املادة . أجازت  2الطلب تسجيل تاريخ

                                                                                                                                                         

. حممد  براهيمي: " القضاء  املستعجل"،  اجلزء األول، 09،ص 2004رابلس ،لبنان، قضايا  األمور  املستعجلة "، املؤسسة  احلديلة للكتاب ،ط
 . 7،ص 2006ديوان  املطبوعات   اجلامعية ، اجلزائر،

 .5،ص2005طاهري )حسني (: "قضاء  االستعجال  فقها  وقضاء مدعما باالجتهاد  القضائي املقارن "،دار اخللدونية   للنشر و التوزيع ،اجلزائر ، 2
 .132،ص 2013الطبعة السادسة،اجلزائر،  اجلامعية، املطبوعات ديوان ، "االختصاص نظرية اإلدارية، للمنازعات العامة املباد ":شيهوب)مسعود( 1
 .08/09من قانون االجراءات املدنية و اإلدارية   920و املادة  919املادة  2



 مرأ إداري، مبوجب قرار أي تنفيذ عرقلة دون األخرى،من  الضرورية التدابري بكل يأمر أن القصوى االستعجال
 .املسب  اإلداري القرار غياب يف ولو عريضة على

مما سب  يتضح أنه إضافة إىل سلطة قاض االستعجال بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية والقضائية منحه قانون         
اإلجراءت املدنية واإلدارية سلطة اختاذ تدابري استعجالية سواء يف حالة  اإلستعجال الفوري اليت تتطلب التدخل 
السريع والفعال منه لوضع حد إلنتهاكات اإلدارة اخلطرية غري املشروعة املاسة باحلقوق األساسية السيما احلقوق 
البيئية أثناء  ممارستها  لسلطتها أوملواجهة حالة  االستعجال القصوى ،بعدما كانت يف القانون  امللغى جمرد استلناء  

 ل تعديا  أواستيالء أوغلقا  إداريا.ميارسه يف  حالة  ما  إذا  كان  القرار يشك
إال أنه مل متنح إجراءات خاصة  لالستعجال يف جمال محاية البيئة على خالف الوضع يف فرنسا، حيث        

من  القانون  L123-16 3التنفيذ وفقا ملا ورد يف نص املادة يلجأ قاضي االستعجال اإلداري الفرنسي إىل وقف
القانون املتعل  بالبيئة   اب شرط التحقي  العمومي املسب  وفقاملانص عليهيف حالة غي1995البيئي لسنة

ويف حالة الرد غري املواف  من احملافظ احملق  بالنسبة للتحقي   العمومي وفقا ملا نص عليه 10/07/1976
 املتعل  بدميقراطية التحقي  العمومي ومحاية 13/07/1983املؤرخ يف   "la loi  Bouchardeauقانون"

البيئة.إذ ال  ميكن لقاض االستعجال الفرنسي رفض توقيف القرار إذا  توافرت الشروط الواردة يف املادة  املذكورة 
أعاله. إال أن هناك استلناء يف حالة إذا ما كان توقيف هذا القرار ميس باملنفعة العامة ،كما هو احلال بالنسبة 

 Roissy Charles de" رور بالنسبة للمالحة اجلوية ملطارلرفض توقيف القرارات  املتعلقة بتغيري حركة امل
Gaulle" 1 إال أنه مت تقييد االستغالل هبذا املطار وفقا ملا نصت عليه املنظمة الدولية للطريان املدين ،حيث مت.

 تقييد إقالع الطائرات بني الساعة احلادية عشر و الربع و الساعة السادسة صباحا.وكذا هبوط الطائرات بني
 أورو.12.000الساعة احلادية عشرة مساءا والسادسة صباحا مع معاقبة املخالف بغرامة إدارية قد تصل إىل 

من  تطبيقات  القضاء   اجلزائري  يف  جمال احلفاظ  على البيئة العمرانية  ومحاية  املعامل  التارخيية ما جاء        
ن املقرر قانونا أن املعامل التارخيية املصنفة كآثار على أنه م 20/12/1992مؤرخ يف  101267به قرار رقم 

م .ال ميكن إقامة  500ينتج عنها  وضع املوقع أو املعلم حتت محاية الدولة إىل جانب شعاع للرؤية الذي يقدر بـ 
اهنة م( و ملا ثبت من ملف القضية الر  500أي بناء جديد قبالة األثر املصنف تعليته يف جمال رؤيته )املقدر بـــ: 

أن هناك حالة استعجالية قصوى حلامية اآلثار و أن هذه املسألة تدخل بطبيعتها ضمن صالحيات القاضي 

                                                 
3 Article L-123-16   :"Le   juge  administratif  des référés  saisi d’une demande de  la suspension 
d’une décision prise  après  des  conclusions  défavorables du commissaire  enquêteur ou  de la  
commission d’enquête , fait droit  à cette demande  si celle comporte un moyen propre à créer 

en l’état de l’instruction un  doute sérieux quant  à la  légalité de celle  ci". 
1 CE , 16/04/2012,  commune   de conflans Sainte Honorine  et  autres nº 355792. 



اإلستعجايل، فإنه يتعني إلغاء األمر املستأنف، الذي قضى بعدم االختصاص و بعدم  التصدي لألمر بوقف 
 . 2األشغال 

ء الفوضوي هذه الظاهرة  اخلطرة  اليت  تأيت نتيجة للقيام  كما تعرضت احملكمة العليا إىل معاجلة فكرة  البنا       
بأشغال البناء دون ترخيص مسب . يف هذا الصدد صرحت  الغرفة اإلدارية يف قضية اجمللس الشعيب لبلدية عني 
احلمام  ضد  السيد )س( بأن السيد)س( شرع يف  إجناز  أشغال فوق القطعة األرضية دون رخصة بناء ودون 

املعدل واملتمم وأنه حي  للسلطة اإلدارية أن تطلب من القاضي  90/29من القانون  78و 76ملادتني مراعاة ا
 .3اإلداري املختص عن طري   دعوى استعجالية  األمر بوقف األشغال

يف الدعويني 1994يونيو  2كما قضت حمكمـة القضـاء اإلدارى املصري  مبجلـس الدولـة باإلسكندرية بتاريخ       
بطلب وقف تنفيذ قرار حمافظ اإلسكندرية  برفعهما: دعوى  ذان قام بعض سكان منطقة مسوحة باإلسكندريةالل

عامة  املخصصتني مكانا إلنتظار السيارات لقاطين الوحدات السكنية الراقية وحديقة وهـ( بتحويل املنطقتني )ك
 1984م" أن احملافظة قد أعدت ختطيط عام وقالوا يف دعواه إىل موقف سيارات ويف املوضوع بإلغاء هذا القرار.

والتقسيم مكانا  ثللا املساحة شوارع وميادين خضراء ، وخصصت القطعة )أ( هبذا التخطيط ورعي فيه أن يكون
حديقة عامة ومنتزها ألطفال املدينة ، وبني القطعتني  )ب( إلنتظار سيارات لقاطين الوحدات السكنية ، والقطعة

خارج املدينة  مع ما  وأن احملافظ قد قرر حتويل القطعتني املشار إليهما إىل موقف سياراتمرتا،  15شارع بعرض 
واألمن العام يف هذه املنطقة للخطر،وهي املنطقة اليت   قد يصاحب ذلك من تلوث وتعريض السكينة العامة

ت احملكمة بقبول الدعويني .قض " جتاورها املناط  األثرية اخلضراء وما يرتتب على القرار من ضرر بالغ للسكان
على أن " اللابت أن  ويف املوضوع بوقف تنفيذ قرار احملافظ بنقل موقف السيارات ،وأسست قضاءها ، شكال

املقررة قانونا، واعتمد هذا التخطيط قانونا كما اعتمد  املنطقة قد قسمت كمنطقة سكنية متميزة وفقا لالجراءات
 . 1982اإلسكندرية عام  من حمافظ

التقديرية حملافظ اإلسكندرية لتحقي  مصلحة عامة  إن  القرار املطعون فيه وإن كان يدخل يف نطاق السلطة    
من  يتوسط املدينة .إال أن هذه املصلحة ال ترقى إىل مستوى تلك املصلحة اليت سب  من نقل املوقف إىل موقع

منطقة هادئة ومتميزة ، حفاظا علي  ت حبسباهناأجلها ختصيص هذا املوقع إىل حديقة عامة ومكان إنتظار للسيارا
 .1من التلوث صحة املواطنني ومحاية للبيئة احمليطة هبم

 
 

                                                 
 .191،ص  03،العدد 1994اجمللة القضائية لسنة   2
 .05/05/1996صادر من  احملكمة العليا  بتاريخ   319قرار رقم   3
 األستاذ أسامة عبد العزيز يف مقال:"دور القضاء املصري يف التصدي للقضايا البيئية"،حممل من املوقع  التايل:  اذكرمه 792،1592الدعويني رقمي   1
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 بالبيئة. الماس اإلداري . شروط وقف تنفيذ القرار2
تتوقف شروط وقف تنفيذ القرارات اإلدارية املاسة بالبيئة على توافر مجلة من الشروط هي نفسها الشروط      

 )ب(.و أخرى  موضوعية) أ (وقف تنفيذ  أي قرار إداري و تتملل يف شروط شكليةاملطلوبة  ل
 أ.الشروط  الشرلية:

 شروط هناك ، أمام القضاء املرفوعة الدعاوى مجيع يف توافرها الواجب العامة الشكلية الشروط إىل إضافة   
 تنفيذه وقف القرار املراد نفس إلغاء ضرورة  عرض دعوى يف اإلداري، تتملل القرار وقف بدعوى شكلية خاصة

 ضرورة جانب إىل احملددة، اآلجال يف املعين القرار مصدرة اإلدارية اجلهة أمام تظلم تقدمي أو املوضوع قاضي أمام
 .  دعوى مستقلة مبوجب التنفيذ وقف طلب تقدمي

 اإلداري ذ  القرار تنفي وقف دعوى لقبول يشرتط :  إقتران دعوى وقف التنفيذ بدعوى مرفوعة في الموضوع-
من قانون  834 املادة يف صراحة ذلك عن املشرع .عرب  هذا القرار إلغاء إقرتاهنا بدعوى ،ضرورة بالبيئة املاس

 يف مرفوعة متزامنا مع دعوى يكن مل ما اإلداري القرار تنفيذ وقف طلب يقبل إ.ج.م.إ اليت  تنص على أنه:"ال
 .  "التظلم حالة يف أو املوضوع،

إذ ال وجود  لدعوى وقف التنفيذ  . 2إلغاؤه املطلوب القرار يف طعنا يكون أن يعدو ال التنفيذ وقف طلب إن     
 بدون دعوى اإللغاء  كأصل عام. فقبوهلا متوقف على رفع دعوى اإللغاء كدليل  على جدية  اإلدعاء،حيث

 يصعب كبري وضرر تداركها سيتعذر تائجيؤدي إىل ن قد القرار نفاذ ألن التنفيذ وقف اإللغاء دعوى رافع يطلب
 الطاعن. طرف من رده
إقرتان طلب توقيف القرار بدعوى إلغاء  سابقة أو متزامنة  معه  فإشرتاط الشرط واضحة هذا من إن احلكمة    

 بوقف املطالبة يصح منها.فال فرع و اإللغاء سلطة من مشتقة اإلدارية القرارات وقف تنفيذ سلطة نابع  من  كون
 صدوره عند وسيطرح اإلشكال مؤقت الوقف حكم ألن اإللغاء دعوى برفع املعين يبادر مل إذا تنفيذ القرار اإلداري

 على يربهن اإللغاء دعوى إشرتاط رفع إن .مث الوقف آجال و حدود خيص فيما إلغاء دعوى رفع إشرتاط  دون
 و جديته على داللة فيه القضائية اجلهة سنف أمام ولو الدعويني  رفع على فاإلقبال الوقف دعوى رفع جدية

 . أمره يف النظر املختصة القضائية السلطة على يفرض حرصه ، مبا
 من":بأنه 16/06/1990 بتاريخ يف قرارها الصادر العليا باحملكمة اإلدارية الغرفة قضت لذلك، تطبيقا      
 يف ضده مرفوعة بدعوى مسبوقا يكن مل ما إداري قرار تنفيذ وقف مينح ال اإلداري القضاء أن قضاء عليه املستقر

 بناء عليها املتنازع األرض قطعيت على اجلارية األشغال بوقف القاضي املستأنف ضده فإن القرار  مث من املوضوع،
 بتاريخ الصادر قراره يف الدولة جملس قضى كما. اإللغاء يستوجب البطالن دعوى وجود مقرر إدراجها دون على

                                                 
،ص 2005أكتوبر،املغرب، 64احمللية،عدد  لإلدارة املغربية ،اجمللة"التعمري لقوانني املخالفة البنايات هدم قرارات تنفيذ وقف طلب"البقايل: الشريف 2
 .90-76ص



 جملس إىل فيه الفصل يرجع فردي بقرار يتعل  النزاع  بأنه:"حيث ثابت من عناصر امللف أن 07/01/2003
قانون إ.ج.م. إ  من 283 املادة ألحكام طبقا يشكل التنفيذ وقف إجراء أن اللابت حيث من لكن الدولة،
 ." 1الطلب شكال فضر  فيتعني ترفع مل الدعوى أن الطلب ومبا حمل القرار لبطالن أصلية تبعيا لدعوى إجراءا
 الرامية  يرف  بعريضته أن اإلستعجالية الدعوى يف املدعي على من ق. إ.ج.م. إ  926 نص املادة يوجب       

 عدم طائلة حتت ذلك ،كل املوضوع عريضة دعوى من نسخة آثاره بعض وقف أو اإلداري القرار تنفيذ وقف إىل
 . القبول

يف  رغب إذا النص، هذا لفحوى اإلنصياع عليه الذي املستعجل لقضاءا أمام املدعي تعين اآللية  إن هذه 
 . 2دعواه قبول عدم فلينتظر يفعل مل وٕان آثاره بعض وقف أو قرار إداري تنفيذ بوقف أمر استصدار
ترفع الدعوى أمام جهات القضاء اإلداري املختصة و يتعل  األمر باحملكمة اإلدارية بالنسبة للقرارات        
درة عن اجلماعات احمللية )الوالية و البلدية( و أمام جملس الدولة بالنسبة للقرارات الصادرة عن الوزير.أما يف الصا
إداري أمام اجلهة مصدرة القرار تلقائيا ،حيل حمل دعوى اإللغاءكإجراء شكلي. مل  تعد   تظلم  ثبوت تقدمي  حالة

 شرطا التظلم يكون يف حال وجود ما يؤكد التظلم.عندما هناك  حاجة إلشرتاط ما  يلبت وجود  دعوى  اإللغاء
 عنصر ألن التظلم تقدمي فيها يشرتط ال االستعجالية التنفيذ وقف دعوى فإن املوضوع، دعوى لقبول الزما

 املادتني بينها من مواد عدة يف املشرع إليه أشار ما وهو الشرط هذا ملل استبعاد يفرض الدعوى يف االستعجال
 . ق.إ.م.إ من 940 و939
 التدبري كان مىت":بأنه28/12/1985بتاريخ الصادر يف قرارها العليا احملكمة قضت  القضائي التطبي  يف        

اإلداري  للطعن االستعجالية الدعوى إخضاع عدم وجب اإلجراء يتطلبها اليت بطابع السرعة ميتاز االستعجايل
 .  3عليه املنصوص لباألج التقيد دون منه إعفاؤها مث ومن املسب ،
لقد  استقر  القضاء االداري  اجلزائري  قبل  صدور قانون االجراءات  املدنية و االدارية  على  التمسك     

بشرط  رفع دعوى اإللغاء قبل رفع دعوى وقف التنفيذ ؛يتجلى  ذلك من خالل قرارات الغرفة  اإلدارية باحملكمة 
ث ذهبت الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا سابقا يف قراراها الصادر بتاريخ  العليا سابقا وقرارات جملس الدولة حي

بلدية عني أزال ضد )ب س( إىل القول بأنه من  املستقر  عليه  قضاء أن  القاضي اإلداري ال   16/06/1990
 . 4مينح وقف تنفيذ قرار إداري  ما مل يكن  مسبوقا  بدعوى  مرفوعة  ضده يف املوضوع

                                                 
 . 90قرارات أوردها،كمال حممد  األمني يف رسالة دكتوراه ،مرجع ساب ،ص   1

 .1130 ص ، 201 ، اجلزائر، اهلد اإلدارية اجلزء اللاين"،دار و املدنية اإلجراءات قانون شرح" سنقوقة)سائح(:  2
 .177ص ساب ، مرجع ،"اإلختصاص نظرية اإلدارية، للمنازعات العامة املبادىء":شيهوب)مسعود(  3
قضية ) ر  13397الغرفة  اخلامسة رقم  07/01/2003وكذلك  قرار جملس الدولة  بتاريخ  131،ص 1993أنظر، اجمللة القضائية، العدد األول  4
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قانون إ.ج.م. إ   من 834 املادة الشرط هذا على نصتمستقلة: دعوى التنفيذ في شرل  وقف طلب رفع -
 مستقلة بدعوى التنفيذ وقف إىل الرامية  الطلبات تقدم" األوىل  اليت  ورد فيها ما يلي: فقرهتا صرحية يف بصفة 
 حالة يف القرار،هذا دعوى إلغاء عريضة عن مستقلة بالبيئة املاس اإلداري القرار تنفيذ وقف عريضة .أي تكون"

 من بنسخة ومرفقة مستقلة العريضة تكون االستعجال اإلداري قاضي أمام املوضوع.أما قاضي أمام التنفيذ وقف
 . القبول عدم طائلة حتت قانون إ.ج.م. إ   من 926 لنص املادة إعماال املوضوع دعوى عريضة
كايف عمليا، فال بد   غري هذا أن إال اإللغاء ملاسة بالبيئة بدعوىالقرارات ا تنفيذ وقف دعوى إشرتاط إقرتان رغم

  من توافر شروط أخرى موضوعية.
 ب.الشروط  الموضوعية:

 حىت تقضي شروط معينة إىل جانب الشروط الشكلية يستوجب توافر شروط أخرى موضوعية ،تتملل يف حتق    
 اللاين الشرط أما شرط االستعجال اجلدي، قيام يف ولاأل الشرط يكمن حيث التنفيذ. وقف طلب بإجابة احملكمة
تربره  بظهور عواقب يصعب تداركها،يف حني يتملل الشرط اللالث يف عدم مساس   جدية أوجه  على قائم

 الدعوى بأصل احل .
  عرف جانب من الفقه االستعجال على أنه الضرورة الداعية إىل اختاذ  اإلجراء  املؤقتشرط جدية االستعجال:-

 .  1احملدق  باحل   املطلوب  محايته واحملافظة عليه والذي  يلزم درؤه بسرعة  املطلوب عند  اخلطر  احلقيقي
 خيشى وضعية وجود مبجرد تقوم اليت من قانون إ.ج.م. إ إىل حالة االستعجال 922و 920،921 املواد أشارت

 . 2الضرر سببت اليت لوقائعا تغري أو زوال عند هو احلال كما لإلصالح قابلة غري تصبح أن
 للمدعي يسبب أن القرار من شأن كان كلما االستعجال شرط اجلزائري،يتوافر الدولة جملس قضاء إلجتهاد طبقا 

 ويستحيل جسيما القرار تنفيذ عن الناشئ كان الضرر كلما أو القرار، إلغاء حال يف جربها يصعب أضرارا
 الفصل خيص فيما شكوكا حتدث أن شأهنا من جدية أوجه على وقف التنفيذ يؤسس أن ينبغي حيث إصالحه
  .  3 النزاع يف النهائي
خيتص قاضي االستعجال بإختاذ التدابري املؤقتة مع عدم املساس بأصل احل  يف املسائل املستعجلة اليت خيشى     

 .4ختصاصه فوات أواهنا فإذا تبني أن  اإلجراء ليس عاجال و ال ميس  بأصل  احل  حكم  بعدم  إ
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تنفيذ  بوقف األمر االستعجال قانون إ.ج.م. إ لقاضي من 919 أجاز املشرع من خالل نص املادة      
 إجراء  خالل من له ومىت ظهر ذلك تربر االستعجال ظروف كانت مىت معينة منها، آثار أووقف اإلدارية القرارات
 القرار. حول مشروعية  جدي شك إحداث شأنه من خاص وجه وجود التحقي 

نستنتج من املادة السابقة أن املشرع ترك للقاضي السلطة التقديرية لتحديد عنصر االستعجال من عدمه ألنه     
أقرب يف معاينته للواقع،نظرا ملرونة مفهوم االستعجال وتغريه بتغري الظروف وبتغري الزمان واملكان.مما يسمح لقاضي 

بالبيئة.كبناء مفاعل نووي يف أماكن خاصة حتت األرض بالقرب من  االستعجال التدخل عندإحلاق أخطار حمققة
مصدر املياه اجلوفية الذي  يشرب منه السكان ،ميكن للسلطات احمللية اللجوء إىل قاضي  االستعجال لوقف هذا  

 .1النشاط إىل حني البث يف املسألة أمام  القضاء العادي ألن األضرار  تتفاقم  باستمرار
 ومن املستندات ظاهر حبسب املدعي جدية وسائل و حجج تكون أن جيب التنفيذ، وقف طلب ليتأسس      
فإذا كان القرار   الوسائل فحص هذه اإلداري على القاضي فيه ؛ فيتوجب املطعون القرار اإلداري إلغاء تربير شأهنا

 له اتضح إذا أما التنفيذ. بوقف يقضي جدي أساس على قائما و للقانون مطابقا و أركانه و لشروطه مستوفيا
 أن الواقع،ذلك ناحية من ال القانون ناحية من إليه النظر وجب اجلدي السبب مفهوم العكس رفض ذلك.لتحديد

 اإللغاء. دعوى عليه تقوم الذي السبب ذات إىل ينصرف اجلدي السبب
 القرار لوقف القاضي اإلداري لتدخ يربر جديا، سببا يعترب ذلك يف الشروع حماولة أو بالبيئة اإلضرار إن     
 املطعون بالبيئة املاس اإلداري القرار تنفيذ وعليه فوقف اجلزائري، املشرع أرادها كما البيئة محاية تتحق  لكي املعين
  اإلنتظار حتتمل ال مصاحل بصفتها للبيئة معجلة محاية ،يقدم مؤقتا و إجراءا وقائيا اعتباره ميكن اإللغاء بدعوى فيه
 وتفحص املوضوع ملف اإلطالع على خالل القرارات املاسة بالبيئة من إلغاء أوجه جدية من التأكد فبعد

الفوري   التنفيذ عن تنجم أن ميكن تفادي األضرار اليت التنفيذ؛بالتايل وقف لطلب احملكمة تستجيب املستندات،
 تداركها. وتبعات يصعب أخطار للقرارات  املاسة  بالبيئة من

يستوجب أن تبىن دعوى وقف التنفيذ على أوجه جدية ، تطرح  صعوبة تدارك العواقب: شرط صعوبة  -
 املتعل  اإلداري القرار تنفيذ حقيقية يف تدارك  إصالح األضرار جراء تنفيذ القرار املطعون فيه .السيما و أن

 كانت ما إىل احلالة إعادة معها أويستحيل إصالحها، يصعب بيئية أضرار نشوء إىل يؤدي يف الغالب بالبيئة
 912، هذا ما أكد عليه  املشرع  من خالل نص املادة  واقعيا القرار تنفيذ نتائج إزالة يصعب .كما عليه

اليت نصت على أنه جيوز جمللس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من  املستأنف  من قانون إ.ج.م. إ 
 شأنه  إحداث عواقب  يصعب  تداركها.  عندما يكون تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه  من 
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 لتفادي القضاء إىل اللجوء مما يستوجب ضرورة االستعجال، صور أبرز من شك بال هو النتائج تدارك تعذر إن
 عناصرها أحد على اإلعتداء أو اإلضرار بالبيئة إىل يؤدي إداري قرار أي فإن األوان . وعليه فوات قبل اخلطر

 إصالحها مسألة جيعل ،مما لألضرار البيئية اخلاصة الطبيعة إىل بالنظر تداركها صعبي عواقب بالنتيجة ،يشكل
 ألن معظم بالبيئة املاس اإلداري القرار لوقف التدخل اإلداري القاضي على فيتحتم والتعقيد، اخلطورة بالغة

 قرار مت إلغاء من الفائدة ام أساسه ، وإال من البيئي الضرر وقوع منع إىل أساسية بصفة هتدف البيئية التشريعات
  .بالبيئة أحل  أضرارا وخيمة  و آثاره كل أنتج و تنفيذه

إن دعوى وقف التنفيذ  دعوى استعجالية ال ميس موضوعها بأصل احل  عدم مساس الدعوى بأصل الحق: -
ري من املراكز القانونية  حيث ال  يتناول القاضي يف هذه احلالة احلقوق واإللتزامات بالتفسري والتأويل وال يعدل أويغ

لألطراف املتنازعة.فاملغزى من اللجؤ إليها هو حفظ احل  من الضياع إىل حني الفصل يف املوضوع  ليبقى جوهر 
 النزاع سليما  يفصل  فيه  قاض  املوضوع  املختص دون غريه.

على أنه:" يأمر قاضي    بنصها من قانون إ .ج .م . إ 918جيد هذا الشرط أساسه القانوين يف املادة       
من قانون   اإلجراءات   172االستعجال بالتدابري املؤقتة.ال ينظر يف أصل احل  ....". كما أشارت  إليه  املادة 

 املدنية  الساب . 
أما يف  التطبي   القضائي فنجد  أن  احملكمة  العليا  قدمت تعريفا  هلذا  الشرط من  خالل  قرارها الصادر   

مما جاء فيه :" املقصود  بأصل  احل   الذي ميتنع قاضي األمور    35444حتت رقم 18/12/1985بتاريخ 
 .1املستعجلة عن  املساس به  هو السبب القانوين  الذي حيدد  حقوق و إلتزامات كل من الطرفني قبل اآلخر"

 . آثار وقف  تنفيذ  القرار  اإلداري.3
إلداري املاس بالبيئة و التأكد من وجود أسباب تربر إلغاء القرار املطعون بعد رفع طلب وقف تنفيذ القرار ا      

فيه  باإللغاء أمام قاض املوضوع .يأمر القاضي اإلداري بوقف تنفيذه ذلك لتفادي األضرار و إصالح األوضاع  
 )ب(.من القرار  البيئي  و على املستفيد )أ(النامجة عن  إنتهاك البيئة ويكون  هلذا القرار أثر مباشر  على اإلدارة 

 أثر  التوقيف على اإلدارة:أ.
 إذا أصدر القاضي اإلداري أمرا بتوقيف تنفيذ  القرار اإلداري املاس بالبيئة يقع على عات  اإلدارة عبء االلتزام    

 قرار مبوجب اإللغاء دعوى يف موضوع الفصل غاية إىل بوقفه أمرا استعجاليا أصدر قراراها الذي تنفيذ بعدم 
 الضارة أعماهلا عن املسؤولية تتحمل بالتايل للسلطة، وضعية املتجاوز يف تكون ذلك خالفت قضائي هنائي،ومىت

  .2واملادية القانونية
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 :ب.أثر التوقيف على المستفيد
كاحلاصل  على رخصة استغالل منشأة مصنفة ملال  من القرار اإلداري البيئي املستفيد الشخص على يتعني    
 من ال رخصة له، معاملة سيعامل أعمال االستغالل وإال مباشرة عدم تنفيذها، قضائي بوقف صدر أمر ذيوال

 واإلدارية. اجلنائية العقوبات خالل من القانونية املتابعة على ذلك كما يرتتب
مر بأثر التوقف على  من آثار وقف تنفيذ القرارات االدارية املاسة بالبيئة تعلي  طابعها التنفيذي سواء تعل  األ    

 اإلدارة  أو املستفيد  منها.
 احلكم سوى اإلدارة أعمال على الرقايب دوره ممارسة عند للقضاء ليستأسيسا على ما سب  ميكن القول أنه       

 عن احلكم بالتعويض عن فضال . املشروعية لعدم إلغائه مث ومن ببطالنه احلكم أو اإلداري مبشروعية التصرف
 بأداء يلزمها أن قرار أو أي إصدار يف حملها بأن حيل اإلدارة عمل يف التدخل للقضاء جيوز عنه. وال الناجتة األضرار

 عنه إعماال  ملبدأ  الفصل بني السلطات .  أواإلمتناع  معني أمر
 البيئة. حماية مجال في ألحرامه اإلدارة تنفيذ ضمان في ثاويا: سلطة القاضي

تنفيذ أحكامه وقراراته حيث  يف تكمن قضائها يف قوة قضائها كمؤسسة دستورية و قوةإن قوة الدولة تكمن     
على ما يلي:"على كل أجهزة الدولة املختصة، أن تقوم  2016من التعديل الدستوري لسنة  163نصت املادة 

 جتاهال تتجاهل قد اإلدارة أن مكان ويف مجيع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء". ذلك كل يف كل وقت ويف
ضمنية. قد يكون إمتناع  صرحية أو قد تتقاعس أحيانا عن التنفيذ بصورة  القضائية و تلك األحكام تنفيذ صارخا

 املقضي الشيء حجية بذلك خارقة البيئة املتعل  حبماية القضائي متأخرا جدا للحكم أوحىت جزئيا أو اإلدارة كليا
 بتعنتها. للبيئة مهددة و به

اإلعتقاد أن مهمة القاضي اإلداري تنتهي مبجرد التصريح باحلكم الفاصل يف النزاع املعروض فطاملا ساد       
عليه، سواء بإلغاء قرار إداري غري مشروع أوبإقرار  تعويض لطرف مضرور عن فعل ضار، تسببت يف إحداثه أحد 

 أرض على تنفيذها لفرض عداه،بل يت القضائية باألحكام النط  عند يتوقف . إال أن دوره ال1اجلهات اإلدارية 
ذلك  يف مستعمال للبيئة. محاية اإلدارة أعمال على الرقابة القضائية لتفعيل ذلك البيئي اجملال يف خاصة الواقع

 طري  الغرامة عن التنفيذ على إجبار اإلدارة  و (1) لإلدارة أوامر وسيلتني مها: سلطة  القاضي يف توجيه
 (.2)التهديدية 
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 قاضي في توجيه  أوامر لإلدارة .. سلطة ال1
 اإلدارية القضائية للقرارات الفوري األثر لقاعدة إن سلطة القاضي يف توجيه  أوامر لإلدارة جاءت  إعماال     

 .2اإلدارة ترتكبها اليت الواضحة املخالفات من يعد ذلك خمالفة و هبا العلم التنفيذ مبجرد الواجبة
ية بني مؤيد ومعارض حول إمكانية إصدار أوامر لإلدارة من قبل القاضي اإلداري لقد اختلفت اآلراء الفقه     

فهناك من يرى  أنه ال  ميكن  للقاضي اإلداري أن يوجه األوامر لإلدارة بإعتبار دوره  يقتصر فقط على الفصل يف  
اء يف حيلياته:" يرى الذي ج 15/07/2002املنازعات.يف هذا السياق أكد قرار  جملس الدولة  الصادر بتاريخ 

جملس الدولة يف هذا  الشأن  أنه ليس بإمكان القضاء  أن يصدر أوامر وتعليمات لإلدارة فهو ال يستطيع أن 
 .3يلزمها  بالقيام بعمل و أن سلطته تقتصر فقط على  إلغاء  القرارات املعيبة أو احلكم بالتعويض"

ين مينع القاضي اإلداري من توجيه أوامر لإلدارة لعدم وجود األصل أنه ال يوجد أي مربر أو أي أساس قانو      
أي  نص مينع ذلك ،فاحلظر فرضه القاضي على نفسه.هذا ما دفع  املشرع إىل منح صالحية توجيه أوامر لإلدارة 

 . 4وإمكانية  توقيع  غرامة هتديدية إن امتنعت عن تنفيذ  أحكامه ،مما يدعم  مبدأ  مشروعية و سيادة  القانون
 األمر باختاذ سلطة أيضا إىل إمنا متتد القانون فحسب، حبكم تقتصر على  النط   ال القاضي وظيفة إن      
 لسلطته مكملة سلطة العملي،تلك التطبي  إىل تأخذ  األحكام  القضائية طريقها لكي الضرورية  اإلجراءات مجيع
 احلكم.  يف

الة ألهنم ال يتمكنون من تنفيذ األوامر الصادرة لصاحلهم ضد فكلريا ما يفقد املتقاضني ثقتهم يف جهاز العد
أشخاص القانون العام .حيث ال ميلك القاضي سلطة حقيقة  لفرض احرتام  األوامر واألحكام  الصادرة  من 

 .طرف  اإلدارة
من الكتاب  هلذا  حاول املشرع  جتاوز ذلك يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  بتخصيصه الباب السادس   

الرابع  لتنفيذ  أحكام  اجلهات القضائية اإلدارية حيث تضمن الفصل األول أحكاما عامة بينما  الفصل اللاين  
على أنه:"  قانون إ.ج.م. إ 981متعل  باألحكام  املطبقة  على احملاكم اإلدارية وجملس الدولة إذ  تنص املادة 

ي ومل حتدد تدابري التنفيذ تقوم اجلهة القضائية املطلوب منها ذلك  يف حالة عدم تنفيذ أمرأو حكم أو قرار قضائ
 بتحديدها وجيوز هلا حتديد أجل  للتنفيذ واألمر بالغرامة  التهديدية".

 احلكم أو اإللغاء مث ومن املشروعية قراراهتا بعدم على احلكم و اإلدارة بإدانة اإلداري القاضي نط  جمرد إن       
 بني البيئة .فمن حلماية كافية ضمانة يعترب بالبيئة ال ماس عنها صادر قرار أي تنفيذ وقف وأ بالتعويض عليها

                                                 
 .34 ص ، 2010،مصر ، اجلديدة اجلامعة دار ،الطبعة األوىل، ضدها" الصادرة القضائية األحكام تنفيذ عن اإلدارة إمتناع :" شرون)حسينة( 2
 . 1055سايس )مجال(: "االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري"، مرجع  ساب ، ص 3
م  السياسية ،جامعة حممد خيضر يعيش متام )أمال( : "سلطات القاضي اإلداري يف  توجيه أوامر لإلدارة"، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق والعلو  4

 .237،ص 2011/2012بسكرة، 
 



 به تقصد حبيث القرار، أو تنفيذ احلكم على التحايل القضائية، والقرارات األحكام تنفيذ عن اإلدارة إمتناع صور
 األمر التنفيذ من مباشر غري هتربا لميل مما تنفيذه، عدم ضدها قاصدة الصادر القرار أو احلكم حول اإللتفاف

 .  1باإللغاء فيه بالطعن حريا وجيعله استعماهلا وإساءة القرار باإلحنراف بالسلطة هذا معه يوصم الذي
 مواجهة يف األمر سلطة استخدام يف اإلداري القاضي صالحية مبدأ اإلدارية و املدنية اإلجراءات  قانون تضمن 

 منه.  987إىل  املادة  977من املادة  ذلك اإلدارة
القرار  حكم بإلغاء صدور جمرد على يتوقف ال اإلدارية السلطات مواجهة يف العامة احلريات إن ضمان       
 عن حقه من املتقاضي متكني أي ، الدعوى القضائية من الغاية يف النظر غاية إىل ميتد بل ، املشروع غري اإلداري
 . 2القانونية القاعدة احرتام  تسعى إىل اجلعله لإلدارة أوامر توجيه طري 

 بأداء حينها، اإلدارة ملزمة تكون حيث البيئة، محاية أحكام لتنفيذ لإلدارة أوامر اإلداري القاضي يوجه        
 األمر يقتضي فقد . امللغى القرار عن بإزالة اآلثار املرتتبة القاضي يأمرها كأن البيئة، محاية تعزيز شأهنا من أعمال

 امللغى للقرار املادية بإزالة اآلثار تقوم أن اإلدارة على جيب أنه كما حيمي البيئة، قرار جديد بإصدار اإلدارة تلزم أن
 اإللغاء. حكم تنفيذ سبيل يف الفعلية االجيابية متلل اخلطوة هي و

 احرتاما للتصرف الكاملة احلرية قد يرتك لإلدارة الذي يصدره القاضي البيئة محاية حكم منطوق إطار لكن يف     
 بني السلطات ،مبا يؤدي إىل تعسفها يف غالب األحيان و إمتناعها عن التنفيذ؛ هلذا توجب تعزيز دور الفصل ملبدأ

من خالل  فرض  أحكامه ضمان احرتام  و للبيئة احلماية توفري يف سلطته يف اللقة وتوطيد  اإلداري القاضي
 الغرامة التهديدية .

 مة  التهديدية :.فرض الغرا2
سلطات  اإلداري للقاضي تكن مل ما البيئة محاية بذاته يكفل يف أعمال اإلدارة ال املشروعية إن تقرير مبدأ      
فاألصل أن أحكام البيئة . إنتهاك التمادي يف و اإلحنراف و اإللتفاف حاولت ما إذا اإلدارة مجاح تكبح ووسائل

ن احملكوم ضده قد ال يبادر إىل التنفيذ اإلختياري ،مبا يستوجب إجباره على القضاء تنفذ طواعية وإختيارا غري أ
 التنفيذ بالوسائل اجلربية اليت كفلها التشريع .

. أجاز املشرع  للقضاء األمر  1تعترب الغرامة التهديدية أحد أهم وسائل  التنفيذ اجلربي  لألحكام  القضائية     
حيث نصت املادة  986املادة إىل 980 املادة من اإلدارية املدنية جراءاتاإل قانون بالغرامة التهديدية  يف

 بالتنفيذ،وفقا أمر اختاذ منها املطلوب اإلدارية القضائية من هذا  القانون على مايلي:" جيوز للجهة980
د أن جن النحو هذا .على'' مفعوهلا سريان تاريخ حتديد مع هتديدية بغرامة تأمر أعاله،أن 979و978للمادتني

                                                 
 37،ص2008األوىل،اإلسكندرية،مصر، اجلامعي،الطبعة الفكر ،دار"وإشكاالته الوقتية اإلدارية األحكام تنفيذ":خليفة املنعم عبد العزيز أنظر،عبد 1
 .بعدها وما
 .72،ص 2006، اجلزائر،  هومه دار الطبعة األوىل ،  ارة"،اإلد و املتقاضي بني اإلداري القاضي دور :" سكاكين)باية(  2
  . 79،ص مرجع  ساب بوضياف )عمار( : " املرجع  يف  املنازعات اإلدارية"،   1



يف حالة عدم تنفيذ أمر  اإلدارة. على اإلداري القاضي طرف من التهديدية بالغرامة  احلكم إمكانية تضمنت املادة
أوحكم أوقرار قضائي ومل حتدد تدابري التنفيذ،تقوم اجلهة القضائية املطلوب منها ذلك بتحديدها وجيوز هلا حتديد 

 أجل للتنفيذ واألمر بالغرامة  التهديدية .
إن نص املشرع  على جواز النط  بالغرامة التهديدية ،يتف  مع ما انتهي إليه الوضع يف  فرنسا بتطبي        

احلكم هبذه الغرامة من طرف جملس الدولة مث عمم  ،حيث نص على جواز16/07/1980القانون املؤرخ يف 
 .8/02/1995ى القانون الصادر بتاريخهذا اجلواز ليشمل احملاكم اإلدارية و حماكم االستئناف اإلدارية مبقتض

بني  05/07/2000يف التطبي  القضائي الفرنسي جند حكم جملس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ         
اجلمعية  الفرنسية للطبيعة و البيئة و الوزير األول الفرنسي؛ حيث ذهب إىل إلغاء القرار الضمين الصادر عن هذا 

املتعل   بتهيئة و محاية وتنمية  الساحل  1986من قانون  2اسيم  لتطبي  املادة األخري والقاضي برفض سن مر 
 1000من قانون العمران الفرنسي؛حيث مت احلكم بغرامة  هتديدية قدرت بــــ: 146والفقرة  الرابعة من املادة 

 .2ار يف  األجل املشار إليه فرنك فرنسي يوميا ضد الدولة يف حالة مل  يربر الوزير  األول تنفيذه ملقتضى هذا القر 
إن احلكم بالغرامة التهديدية ال يعين املساس باحل  يف احلصول على التعويض.فهي مستقلة عن تعويض        

الضرر  أما يف حالة عدم التنفيذ الكلي أواجلزئي، أويف حالة التأخري يف التنفيذ ،تقوم اجلهة القضائية اإلدارية 
  1ة  اليت أمرت هبا  وميكن ختفيضها أو إلغاؤها  عند  الضرورة.بتصفية الغرامة  التهديدي

 احلماية أحكام تنفيذ إكراهها على قصد اإلدارة على الضغط وسائل من الغرامة  التهديدية  مبلابة وسيلة  تعد     
 هذا على فهي للبيئة. قضائية محاية يوفر مما التنفيذ، جمال يف اإلدارة حتايل أو على ممانعة القضاء من جهة،و

 احلكم. فاألصل تنفيذ عن فيه تتأخر كل يوم عن بدفعه اإلدارة تلتزم  القاضي، به املال يقضي من مبلغ النحو
 أصدرت اليت احملكمة ذات إىل طلبا من خالل تقدميه احلكم، بتنفيذ ذو مصلحة أو له احملكوم يطالبها أن العام

 مقتضاه من الذي احلياد مببدأ عمال نفسه تلقاء من امة  التهديديةحيكم القاضي بالغر  ال تنفيذه. احلكم املطلوب
 مما طلبوا. بأقل أو بأكلر يقضي  بوجه  عام  فال اخلصوم، بطلبات تقيده
صادرا  قضائيا حقيقيا إداريا حكما يكون أن بد ال بالغرامة التهديدية تنفيذه على جيرب الذي احلكم إن     

 أوهلما : أو كالمها الشرطان أحد يتوافر أن بد ال التنفيذ مناط التهديدية الغرامة ب القاضي حيكم باإللزام .لكي
 حبيث للحكم املعيب التنفيذ أو التنفيذ يف ثانيها اإلمهال و ، اإلدارة طرف من احلكم تنفيذ عن اإلمتناع اإلرادي

                                                 
2 Vu  la   requête  sommaire  et  le  mémoire complémentaire   enregistrés  le   28/01/199 9 et 
le18/05/1999 au  secrétariat   du contentieux  du  conseil  d’Etat ,  présentée par  l’association  
France   Nature Environnement   demandant   au   conseil  d’état    d’annuler   pour excès  de 
pouvoir la  décision  implicite  du   premier  ministre …..  une   astreinte   de  1000 f   par  jours 
  est  prononcée  à  l’encontre de   l’Etat   si  il n’est  pas   justifié   de  l’exécution de  la  présente 

d’Etat.fr.   www.conseildécision dans  les  délais mentionnés…….séance   du 05/07/2000,    
 .08/09من قانون االجراءات املدنية واإلدارية 984، 983، 982املواد:  1

http://www.conseil/


 بالغرامة حيكم أن اإلداري للقاضي جاز الشرطان من شرط حتق  قانونا. فإذا املقتضى النحو على تنفذه ال
 .التنفيذ يف تأخرت أو جزئيا أم احلكم كليا تنفذ مل اإلدارة أن رأى سواء لتنفيذ أحكامه، التهديدية

إن االطالع  على اإلجتهاد  القضائي يف اجلزائر ،يكشف أن موقف هذا األخري جاء متذبذبا خبصوص تطبي      
ييد واملعارضة. فمن التطبيقات القضائية  املعارضة للغرامة التهديدية جند قرار الغرامة  التهديدية على اإلدارة بني التأ

يف قضية )ب م( ضد  بلدية األغواط حيث  13/04/1997املؤرخ يف  115284الغرفة  اإلدارية حتت رقم 
القضائي ذهبت الغرفة اإلدارية  إىل القول:"حيث أنه ال سلطة للقاضي اإلداري على ضوء التشريع  واإلجتهاد  

للغرفة اإلدارية احلاليني يف احلكم على اإلدارة بغرامات هتديدية إلجبارها على  تنفيذ القرارات القضائية  املنطوق 
.كما ذهب جملس الدولة يف أحد القضايا إىل القول أنه ال جيوز للقاضي يف املسائل اإلدارية النط   2هبا ضدها"

ينجم عن  هذا  املوقف املعارض لتوقيع  .  3 قانون يرخص صراحة هبابالغرامة التهديدية ما دام ال يوجد أي 
الغرامة التهديدية على اإلدارة التقليل من شأن األحكام القضائية والتشجيع على مترد اإلدارة وتطاوهلا على السلطة 

ية  حبتة ال عالقة  القضائية،  فما الفائدة من صدور حكم قضائي إذا امتنعت اإلدارة عن تنفيذه رمبا  ألسباب ذات
 هلا  مبقتضيات النظام  العام.

إن اإلقرار بعدم تسليط غرامات هتديدية على اإلدارة يؤدي إىل اإلعرتاف بنفاذ واستمرارية قرار إداري غري    
مشروع.مما  يؤكد هيمنة السلطة التنفيذية وتفوقها على السلطة  القضائية ؛فضال عما يف ذلك من مساس صارخ  

 الدستور يلزم اإلدارة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كان الظرف واملكان.    بأحكام 
أما خبصوص التطبيقات القضائية املؤيدة لتسليط الغرامة التهديدية ضد اإلدارات العمومية يف حالة إمتناعها        

السيد )ب م(  يف قضية 14/05/1995عن تنفيذ  أحكام القضاء القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية بتاريخ
فضال  على ما سب    1ورئيس اجمللس  الشعيب  البلدي الذي  جاء فيه تعويض املعين  بناء على  غرامة  هتديدية.

ذكره ومع  تفاقم ظاهرة إمتناع اإلدارة عن  تنفيذ أحكام  القضاء األمر  الذي أضحت معه قرارات قضائية 
 تكتسي الصبغة التنفيذية معلقة .

رع إىل جترمي فعل اإلمتناع أو اإلعرتاض أوعرقلة  تنفيذ حكم قضائي من قبل كل من له صفة موظف جلأ املش      
املتعل   156-66املعدل واملتمم لألمر  06/06/2001املؤرخ يف 01/09مكرر من القانون138مبوجب املادة 

طة وظيفته  لوقف تنفيذ العقوبات حيث ورد يف املادة املذكورة أعاله : "كل موظف عمومي استعمل سل بقانون

                                                 
 .95،ص 2000أشار إليه محدي  باشا )عمر( :"مباد   اإلجتهاد القضائي يف مادة  اإلجراءات  املدنية "،دار هومه ، اجلزائر ، 2

 .177،ص 2003،  3، جملة جملس  الدولة ، العدد 14/08/2003صادر بتاريخ  14989أنظر،القرار رقم   3
. أنظر، أيضا القرار الصادر يف 33،ص 2002أشار إليه حسني آث مواليا يف قضاء جملس الدولة ،اجلزء  األول، دار هومه،اجلزائر،  1
حتت رقم  12/06/2002الذي ذهب من خالله  جملس الدولة إىل تأييد احلكم  بالغرامة  التهديدية  وكذا القرار الصادر يف  03/03/1999

السيد  وايل عني متوشنت الذي أيد مبوجب قرار صادر عن الغرفة اإلدارية  مبجلس قضاء وهران قضي  بتصفية الغرامة التهديدية .أنظر،  بني 19117
 .200من جملة  جملس الدولة ، ص 3العدد 



سنوات بغرامة ماليةمن 3أشهرإىل6حكم قضائي أوامتنع أوإعرتض أوعرقل عمدا التنفيذ،يعاقب باحلبس من
 2دج". 50.000إىل5.000

 المطلب الثاوي:مسؤولية  اإلدارة عن األضرار الناجمة عن أعمال الضبط اإلداري البيئي.
ة يف الرقابة واإلشراف والتنظيم  والضبط توفري أكرب قدر من احلماية ميكن لإلدارة البيئية مبا هلا من سلط      

لألوساط  البيئية املختلفة ،حفاظا على احل  يف بيئة نظيفة خالية من التلوث مبختلف  أشكاله ،عن طري  إعمال 
تمللة يف اجلزاءات مجلة من الوسائل القانونية الوقائية كالرتخيص واحلظر إضافة إىل الوسائل القانونية الرادعة امل

اإلدارية  إزاء كل إعتداء على البيئة. فإذا عجزت الوسائل الوقائية والردعية يف ذرء الضرر وكان هذا الضرر واقعا ال 
حمالة على البيئة ،تلار مسؤولية اإلدارة يف التعويض عن األضرار البيئية من خالل  حتريك املسؤولية اإلدارية )دعوى 

 القضاء الكامل( .
فإلغاء القرار اإلداري املعيب ال يكون هو القصد الكايف من الطعن، نظرا للطبيعة اخلاصة للقرار البيئي،بل         

 القاضي إىل اللجوء اإلدارة أعمال جراء من تضرر من لكل حي  وعليه جيب البحث عن آليات لتعويض  املضرور.
 وحيدد  القاضي يتأكد فلما بالتعويض، للمطالبة أصابته ليتا البيئية األضرار عن اإلدارة مسؤولية لتحريك اإلداري
 النامجة البيئية لألضرار جربا لذلك املناسب التعويض بتقدير وقتئذ يقوم فإنه البيئية، األضرار عن اإلدارة مسؤولية

 . للمضرور بتسديدها ويلزمها اإلدارة أعمال عن
طلب أساس قيام  مسؤولية اإلدارة البيئية يف املنازعات بناء على ما سب  سأتناول من خالل هذا امل          

 ) الفرع الثاوي(.وسلطة القاضي اإلداري يف التعويض عن األضرار البيئية  وجربها)الفرع األول( البيئـية
 الفرع األول: أساس قيام مسؤولية اإلدارة في المنازعات البيئية.

للنظام  العام البيئي ، فإذا ما أخلت بإحدى هذه  الصالحيات تتمتع  اإلدارة بصالحيات واسعة محاية          
ترتب  عن ذلك خطرا بليغا يلح  بالبيئة و األفراد معا، مما يرتب مسؤوليتها.إال أن موضوع إثبات مسؤولية اإلدارة 
عن خماطر التلوث الالحقة بالبيئة موضوع معقد صعب ،بسبب صعوبة  إثبات اخلطأ ونسبته إىل فاعل معني 
بالذات ،نظرا  لتعدد أسبابه  فضال عن تعذر التحق  من إثبات الرابطة السببية بني اخلطأ و الضرر. وعليه سأعاجل  

أو على أساس  )أوال(كيفية ضمان محاية البيئة من قبل قواعد املسؤولية  اإلدارية  على أساس اخلطأ  كأصل عام 
 ا(.)ثاويالنشاط اخلطر أي مسؤولية اإلدارة من دون خطأ 
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 أوال:مسؤولية  اإلدارة على أساس  الخطأ.
 املسؤولية عرفته الذي التطور احلاصل رغم اإلدارية للمسؤولية العام اإلطار اخلطأ أساس على املسؤولية تعترب      
 من كل يف عليه املرتتبة والنتائج اخلطأ طبيعة بني اخلطأ الفرق أساس على اإلدارية املسؤولية مييز خطأ.ما بدون
  .1العام والقانون املدين القانون
 الضحايا، حقوق عن بالنسبة للدفاع إجيابيا و تطورا ملحوظا اإلدارية املسؤولية يف اخلطأ نظرية عرفت لقد       
 توسع حبيث الشخصي. واخلطأ املرفقي اخلطأ اإلداري فيها بني القضاء ميز عملية، مراحل أثناء التطور هذا ظهر
 اخلطأ بني اجلمع نظرية التطور إىل هذا يف الفضل اخلطأ الشخصي ويعود حساب على رفقيامل اخلطأ جمال

 .2للمتضرر  هبا املعرتف احلقوق ختص نتائج من عليها ترتب وما واخلطأ املرفقي الشخصي
ة   يف جمال محاية البيئة ميكن البحث عن مسؤولية اإلدارة العمومية على أساس اخلطأ حيث تتجسد مسؤولي      

السلطات العمومية جراء أخطائها يف جمال محاية وحتسني البيئة من خالل الواجبني اللذين تتحملهما كنتيجة  
حيث . 3مرتتبة على احل   يف  بيئة سليمة ومها  واجب احلفاظ  على البيئة  وحتسينها  وكذا  واجب وقاية البيئة 

 ارا لألفراد أو البيئة جراء أعماهلا و نشاطاهتا. تقوم  مسؤوليتها  إزاء كل  فعل ملوث عندما تسبب أضر 
اخلطأ على ثالثة أركان :اخلطأ، الضرر العالقة السببية بينهما.غري أن اخلطأ  تبىن املسؤولية اإلدارية على أساس     

يف جمال مسؤولية اإلدارة عن األضرار البيئية أمر معقد وصعب اإلثبات،ختتلف صوره باختالف الفعل املنسوب 
وقد يقوم املرف  العام هبذه املهمة لكن بصورة سيئة (1)لإلدارة فقد  ختطئ اإلدارة بعدم أدائها لسلطة الضبط البيئي

 (.2)ال توفر الوقاية  الالزمة للبيئة 
 .عدم أداء  سلطة الضبط  البيئي. خطأ  اإلدارة  بسبب 1

أي  إعتداء عليها. يف سبيل ذلك فإهنا تتخذ يقع على عات   اإلدارة  واجب محاية البيئة من التلوث ومن     
العديد من اجراءات وتدابري الضبط البيئي.فإذا شاب سلوك اإلدارة خطأ ما،تكون مسؤولة إزاء األشخاص 
املضرورين عما حلقهم من أضرار نتيجة سلوكها اخلاطئ والغري مشروع.إذن ميكن أن تكون تصرفات اإلدارة متسمة 

 1تعمال السلطة ،مما يؤدي إىل  املساس حبقوق األفراد وحرياهتم.بالشطط  والتجاوز يف اس

                                                 
1 Voir en ce sens, Caillosse ( Jacques) : « Droit de la responsabilité administrative et impuissance 
publique », revue politique et management public, vol. 19 numéro 3, 2001. Les nouvelles 
exigences de la responsabilité publique. Actes du dixième colloque international- Paris,Jeudi 9 

et Vendredi 10 Mars 2000 , Tome 2, p13 et s. 
 .9ص ،2001 ، اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان جامعية، دروس سلسلة ،"اإلدارية املسؤولية قانون":خلويف )رشيد( 2
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باستقراء التشريع الرئيسي للبيئة يف اجلزائر وخمتلف  القوانني ذات الصلة به،يتجلى الدور الوقائي لإلدارة يف      
بالرقابة والتوجيه. فإذا  جمال محاية البيئة وحتسينها من خالل إصدارها لألوامر والقرارات الضبطية البيئية واإللتزام 

امتنعت عن  اختاذ االجراءات القانونية واملادية الالزمة حلماية البيئة باالمتناع عن القيام مبمارسة نشاطها اإلداري 
 .كانت خمطئة وقامت مسؤوليتها وح  عليها التعويض2والضبطي الذي  تقضي به قواعد القانون البيئي

 .للمتضررين
 اإلدارة إلنعقاد مسؤوليتها.فقيام أساسيا عنصرا  يعترب الذي  اإلدارة خطأ عن بالبحث دارياإل القاضي يقوم     

 للشخص جييز خطأ ،ميلل البيئة جمال يف القانون يفرضه عليها بفعل القيام عن إمتناعها أو مشروع غري بتصرف
 أضرار. من أصابه ما إلصالح املطالبة بالتعويض ح  منه تضرر الذي
لى ذلك سأعاجل فيما يلي حاالت إمتناع  اإلدارة  عن إختاذ اإلجراءت الوقائية الالزمة حلماية البيئة يف بناء ع     

وعدم قيامها بواجب الرقابة و )أ(إطار سلطتها الضبطية من خالل عدم إختاذ قرارات الضبط اإلداري الوقائية 
 )ب(.التوجيه

   لبيئة:أ.عدم إتخاذ  القرارات اإلدارية الالزمة لوقاية ا
إن عزوف خمتلف سلطات الضبط  اإلداري البيئي حمليا أو مركزيا عن  إختاذ  القرارات اإلدارية التنظيمية    

والفردية محاية للنظام العام البيئي ،على الرغم من قيام األسباب الداعية إىل ذلك سواء كانت أسبابا قانونية أم 
 على اخلطأ.أسباباواقعية  ،يلري مسؤولية اإلدارة بناء 

البيئة كمنح خمتلف الرتاخيص الرامية إىل محاية البيئة. كالرخص    محاية أعمال من شأهنا بأداء ملزمة فاإلدارة     
 أو للبيئة ملوثة منشآت بغل  أو إصدار أوامر املتعلقة حبماية  البيئة  العمرانية ورخص استغالل املنشآت املصنفة 

اب  البنايات مع التصاميم العمرانية حفاظا على رون  املدينة وطابعها املعماري و البناء الفوضوي ومراقبة تط منع
 إىل اهلادف التنظيم االجراءات الضرورية  لتنفيذ اختاذ و لكن إذا  تقاعست يف أداء سلطاهتا الضبطية اجلمايل.
 .  3يرتب مسؤولياهتا جسيم العام  مبختلف أشكاله ، مت تكييف عدم تصرفها  على أنه خطأ  النظام على احملافظة
 على للتعويض أساسا السليم اإلداري القرار يكون أن ميكن القضاء اإلداري حيث أنه ال عليه استقر ما هذا    

 يف التعسف درجة إىل يصل جسيم بعيب ومشوب قرار باطل إىل تستند بالتعويض املطالبة بل أن اخلطأ، أساس
 إال عنها الصادرة القرارات تسأل عن ال مة العليا املصرية بالقول أن اإلدارةهذا ما أكدته احملك السلطة. استعمال

 . 1مشروعة  غري القرارات تكون أن أي جانبها، من خطأ وقوع حالة يف
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فاالستعمال اخلاطئ لسلطات الضبط يؤدي إىل مسؤولية اإلدارة مع شرط إثبات أن الضرر املباشر واحملق       
.من أمللة ذلك يف جمال البيئة و العمران  عدم إصدار  البلدية للقرارات  2ن خطأ اإلدارةالالح  بالضحية ناتج ع

الالزمة ملواجهة أخطار موسم الفيضان ،بشكل يلح   الضرر  باملواطنني وبناياهتم أو كعدم مبادرة الوايل بغل  
أو عدم  3غري الشرعي ملنشأة مصنفة  األماكن املقلقة لراحة املواطنني واملضرة  لسكينتهم ،أوعدم وقفه االستغالل

.بصورة عامة عدم إختاذ الوايل 4القرار املتضمن رخصة االستغالل  تنفيذ قضائي يقضي بوقف حكم إمتلاله لتنفيذ
.فضال عن مسؤولية رئيس اجمللس 5لتدابري منع وقوع  املضار  النامجة عن املنشآت  املصنفة  ترتب مسؤوليته 

قيامه بتدابري محاية الصحة العمومية،السكينة  العمومية و األمن العام و ضمان  اجلودة الشعيب البلدي عند عدم 
  النوعية  للمياه واهلواء والعمران.

، حيث مت إقرار حقه يف احلصول على  Doubletمن تطبيقات قضاء جملس الدولة الفرنسي قضية السيد     
علة من أحد املساكن املستعملة من قبل معسكر للجيش  التعويض جراء ما أصابه من ضرر بسبب الضوضاء املنب

يزعج  اجملاورين ويعرض النظام العام باملنطقة للخطر،نتيجة عدم استخدام رئيس البلدية السلطة   يف املدينة بشكل
 . 6الضبطية  اليت  يتمتع  هبا يف إصدار  قرار  الضبط للمحافظة  على  السكينة  العامة

لية ر.م. ش.ب أيضا  أمام القاضي اإلداري على حساب مضار الضوضاء احملدثة جراء مبسؤو  كما قضى        
.كما   7أشغال ورشات البناء لعدم إختاذ  اإلجراءات الالزمة  للحفاظ  على  السكينة العمومية يف إقليمه  احمللي

وع يف املستقبل، نتيجة مبسؤولية  اإلدارة عن أضرار التلوث احملققة الوق Rennesقضىت احملكمة  اإلدارية  
تشغيل املصنع املقام بالقرب من منطقة حضرية وفقا  لقرار  الرتخيص الصادر حبرق و ترميد النفايات. فالوسيلة 

 . 8الوحيدة ملنع هذه األضرار هي  وقف  تنفيذ قرار الرتخيص يف هذه املنطقة
ة  لتقصريها يف اختاذ اإلجراءات الضبطية يف حكم آخر  اعرتف جملس الدولة  الفرنسي مبسؤولية اإلدار        

الالزمة ملنع الروائح الكريهة الناشئة عن وضع األمساك على أرصفة الشارع أمام حمل بيعها وأكد مسؤولية هيئات  
.كما منح ترخيصا بفتح  خمزن لتجميع املخلفات السكنية 1الضبط يف القيام مبا يلزم  لضمان توافر شروط الرخص

                                                 
2  Guillot (Philippe ) :"Droit de  l’environnement" , Ellipses  éd  , France, 1998  ,p 280 
3 CAA Lyon ,30 Juin   1994.   
4 TA Rennes, 13/07/1995,association Eau et  rivières de Bretagne, cité  par Guillot (Philippe 
),op cit, p 279.  
5 CAA Paris, 29  Décembre  1989, Met Mme Chavasse , cite par  Guillot (Philippe ) , op cit ,p 
280 
6 CE, 1  Décembre 1962, Doublet Rec, p 680. 
7 Cass  3  eme Civ 10 /03/1993, SCI  espadon c Malet  et  autres,   nº 447  pourvoi   n º90-19. 
CAA Versailles 15/05/2012 Lahitte contre .commune  d’Ezanville. 
8 Trib  Adm, Rennes, 16 Juillet, 1986, Juris, Data , nº42265. 
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شرتاطات اليت  تطلبها  القانون و الالئحة التنفيذية اخلاصة به ،حيث ثبت تضرر صاحب فندق باملخالفة لإل
هبجر زبنائه جراء تلوث اجلو بالروائح املقززة  املنبعلة من ذلك املخزن وحكم  جملس الدولة مبسؤولية اإلدارة بسبب 

 .  2منحها هلذا الرتخيص خمالفة  للقانون
مبسؤولية البلدية عن كل  إمهال أو تقصري يف أداء صالحياهتاإذا ترتب عن ذلك  كما أقر القضاء الفرنسي    

يف قضية الشركة العامة للمياه بأن 13/02/1948أضرار،حيث قضى جملس الدولة الفرنسي يف حكم صادر يف 
نسب للبلدية  اخلطأ البسيط يكفي لريتب مسؤولية البلدية عن التبعات املالية اليت  خيلفها وباء التيفوئيد إذا 

 .3اإلمهال يف املراقبة الوقائية لآلبار  واملزابل العمومية
أما إذا  اختذت اإلدارة  الرتتيبات الالزمة رغم ذلك  وقع  الضرر فال تتحمل مسوؤلية ذلك إذا مل يكن       

دية عن عقار اخلطأغري عادي وجسيم ،هذا ما ذهب إليه  جملس  الدولة اجلزائري حيث مل يقر  مبسؤولية البل
مهدد باإلهنيار  ألن البلدية اختدت كافة التدابري حلماية األشخاص واملمتلكات وال ميكن إقامة مسؤوليتها عندما 

 .4تتصرف ضمانا  للحماية من   التعدي على الغري
 ب.عدم قيام اإلدارة  بواجب الرقابة والتوجيه:

طة الرقابة والتوجيه اليت يتوجب عليها القيام هبا ،من  مث تتمتع اإلدارة بامتيازات وسلطات شىت من بينها سل    
فإن أي إمتناع عن القيام مبتطلبات هذه الوظيفة الرقابية واإلشرافية وأي إخالل هبا مىت ترتب عنه إحلاق ضرر، 

 العام أو اللجنة سلطات الضبط تقصري بسبب تقوم مسؤولية اإلدارة أن .إذ ميكن 5مسؤوليتها ميكن أن  يلري
 .6امللوثة النشاطات وتفتيش يف مراقبة املصنفة باملنشآت املكلفة
فاجلهات اإلدارية اليت متلك ح  منح الرتخيص أو منعه تتمتع بالسلطة الفعلية يف الرقابة واإلشراف والتوجيه        

.فحدوث على أنشطة األشخاص العامة ومن مث تكون مسؤولة عن تعويض األضرار البيئية الناشئة عن نشاطها 
 باجلريان ،يعد قرينة  قاطعة على خطأ اإلدارة يف ممارسة سلطة الرقابة و التوجيه.  أواإلضرار  التلوث
 غازات...إخل( السلبية)دخان، روائح، اآلثار تواصل حال يف اخلطأ أساس على مسؤولة اإلدارة كما تكون       

 يف تقصري اإلدارة يرتجم األمر الذي املفروضة. اطاتاإلشرت  احرتام عدم أو تطبي  لعدم الراجعة املصنفة للمنشآت
                                                 

2 L’agrandissement  d’un dépôt d’immondices existant  peut  entrainer la  baisse   de  la 
fréquentation  hôtelière  et  ouvrir   droit  a réparation  au  bénéfice   de   l’hôtelier  qui   de   ce 
fait  a vufuir   une partie   de  sa   clientèle. Voir, CE, 09/07/1969, travaux comm, Janv, 1970, 

p73. 
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 يقيم احملافظ أن الفرنسي اإلداري القاضي أقر 1972.فمنذ سنة  1النافذة واألنظمة القوانني احرتام ضمان
 التدابري كفاية عدم أو البطء باجلمود، املصنفة املنشآت رقابة مىت اتسمت الدولة عن أضرار  التلوث  مسؤولية
 .املتخذة
بناء على ما سب  يتبني أن اإلدارة متلك سلطة فعلية يف الرقابة و التوجيه فعند اإلخالل هبذا الواجب،تلتزم          

 والتوجيه واإلشراف الرقابة سلطة بتعويض املتضررين وميكنها الرجوع بالتعويض على أصحاب األنشطة  امللوثة.إذن
 ملصلحتها، معقودا إمتيازا ليست السلطات اليت تتمتع هبا اإلدارةوجودا وعدما .ألن  اإلدارة مسؤولية مناط هي

وحرياهتم  ضمن حتقي    األفراد حقوق محاية تشاء،بل تقررت هلا هذه  السلطات من أجل  ووقت ما كيفما متارسه
 الصاحل  العام.

 المرفق  لعمله. . الخطأ بسبب سوء أداء2
خدمات  عامة للمواطن ملل: تسيري النفايات وتوزيع املياه الصاحلة اإلدارة من خالل مرافقها العامة   تقدم     

تقوم مسؤولية اإلدارة ليس لعدم قيامها بواجباهتا يف  للشرب والصرف الصحي،لكن ذلك قد يتم على حنو سئ.هنا
موظفيها الضبط اإلداري وإمنا بسبب قيامها هبا بشكل سيء،مما يلح  أضرارا بالبيئة أوباألفراد، سواء بفعل أحد 

أوبسبب قراراهتا أواألدوات التابعة هلا.مما يؤدي إىل تعويض األضرار الناجتة على ذلك على أساس اخلطأ املرفقي 
 .2أواخلطأ الشخصي

بإنتظام وإضطراد مع إتباع أحدث الطرق العلمية  3إن اإلدارة ملزمة بالسهر على استمرارية سري املرف  العام     
شاطها عمال مببدأ  قابلية املرف  العام للتطور مع الظروف واملتغريات املستجدة .لكن دون والتقنية عند  ممارسة ن

أن يكون ذلك  على حساب البيئة ،إذ تسأل إذا ما جنم عن نشاطها يف تسيري مرافقها وتشغيلها خطأ ،سواء 
ال هدم أو بناء خمالفة لقواعد متلل اخلطأ يف سلوك خمالف للقانون أو اإلمهال يف العناية املطلوبة ،كالقيام بأعم

 .4التهيئة و العمران وكاملسؤولية النامجة عن  املصانع  وورشات البناء 
التلوث البيئي إذا سعت إىل ممارسة  سلطتها يف توفري  الوقاية الالزمة  عن حاالت اإلدارة مسؤولية إثارة ميكن    

املطلوب،ليس عن  أعماهلا املادية فحسب  بل قد   حلماية  البيئة لكن ليس بالطريقة الصحيحة ووفقا  للوجه
يكون  اخلطأ  نامجا عن  أعماهلا  القانونية  املعيبة .كأن تصدر قرارات غري مشروعة يؤدي تنفيذها إىل إحلاق 

جانبها. كما لو صدر قرار إداري  بإنشاء  يف اخلطأ ثبوت على أساسأضرار بالبيئة عندها ميكن  إثارة  مسؤوليتها 
دون توفر  الشروط البيئية املتعلقة باملشاريع الصناعية كأن يكون بالقرب من املناط  السكنية ضاربا عرض  مصنع

                                                 
1 Prieur( Michel), op.cit, p433. 

 .358عارف صاحل خملف، مرجع ساب  ،ص  2
-176،ص ص2016 ،جوان7سيهوب)سليم(:املرف  العام و البيئة ،جملة  البحوث  العلمية  يف  التشريعات  البيئية،جامعة تيارت ،العدد أنظر، 3
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احلائط بتوجيهات أدوات التهيئة والتعمري يف فصل املناط  السكنية عن املناط  الصناعية،مما يرتتب عليه أضرارا 
ارة هتيئة اإلقليم والبيئة ترخيصا ألحد األشخاص أو كأن تصدر وز  بالغة  متس بصحة اإلنسان وسالمة  بيئته.

لدراسة  الكامل غري احملتوى بسبب الرتخيص هذا يلغيالطبيعية أو املعنوية مبمارسة نشاط  يؤثر على البيئة  مث 
 بتقرير يطالب الدراسة أن عن أيضا واملسؤول امللغى( الرتخيص )صاحب املنشأة لصاحب التأثري.ميكن مدى

 الدراسة . نوعية مراعاة يف خطئها بسبب رةاإلدا مسؤولية
 كانت مىت  منهابالتعويض عن األضرار النامجة إلتزاما عنها ، اإلدارة إن القرارات اإلدارية البيئية ترتب مسؤولية    
 عدم كانت إذا إال تلار ال مسؤولية اإلدارة أن على القضاء استقر فقد جسيما . العيب وكان مشروعة غري

 جسيما. املرتكب اخلطأ يكون بأن اجلسامة  من معينة درجة على املشروعية
 يف ضرر القرار تسبب إذا بالتعويض حيكم قد باإللغاء احلكم عن زيادة اإلداري جتدر اإلشارة إىل أن القضاء    
و  ملل قرار إنشاء منشأة مصنفة دون التقيد بإجراء التحقي  وال بدراسة التأثري على البيئة. أ جسيما وكان

كالرتخيص باستغالل منشأة مصنفة على الرغم من عدم توافر الشروط البيئية الالزمة لذلك النشاط بأن تكون 
يف هذا  الصدد صدر حكم من حمكمة بردو  خملفاته  الصلبة والغازية ذات  أضرار جسيمة على اإلنسان والبيئة.

يف تلويث املياه بسبب النفايات النامجة  قضي مبسؤولية  البلدية عن  األضرار اليت تسببت 25/02/1993يف 
عن نشاط املنشأة املصنفة.وأسست املسؤولية نتيجة اخلطأ بناء على إمهال رئيس البلدية يف إختاذ اإلجراءات 
الكفيلة بالوقاية من األخطار.حيث قضت حمكمة  النقض الفرنسية مبسؤولية اجلهة اإلدارية عن األضرار اليت  

حد األهنار  الفرنسية بسبب إلقاء مواد ملوثة بفضالت البلدية،حيث ثبت عدم تطهري حدثت للصيادين  يف أ
،كما اعترب جملس الدولة أن إخالل رئيس 1وتنقية هذه املواد بصورة كافية بسبب التشغيل املعيب حملطة  التطهري

 . 2طأ البلدية بالصالحيات املخولة  له قانونا تؤدي إىل قيام مسؤولية الدولة على أساس اخل
 اإلداري اخلطأ جسامة ،حيث يقدر األضرار البيئية يف جمال اإلدارة خطأ لتقدير واسعة تقديرية سلطة للقاضي     
 عملها ومراعاة الظروف اإلدارة فيه تؤدى الذي كمراعاة الزمان متعددة إعتبارات وف  مسؤوليتها يستتبع الذي
 .3أواالستلنائية  العادية
الدولة الفرنسي تطبيقات يف جمال مسؤولية اإلدارة املرتتبة على تصرف قانوين غري مشروع  تضمن قضاء جملس     

،حيث أقر القاضي اإلداري الفرنسي مسؤولية اإلدارة بسبب منحها ترخيص على ضوء دراسة ال حتتوي على 
 اإلدارة مسؤولية الفرنسي الدولة أقر جملس الصدد هذا يف.4عناصر كافية لتقدير آثار مستلمرة  فالحية على البيئة

                                                 
 .354عارف مصلح،مرجع ساب  ،ص 1
 .  212،ص مرجع  ساب أوردته  موسى )نورة (،  2
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4 T.A. Grenoble, exploitation d'une porcherie, RJ.E 08 juin 1984, p 240, Cité par Michel 
Prieur, op. Cit, p 37. 



 موجز دراسة كفاية عدم حالة يف اإلدارة جانب إىل حمرر الدراسة مسؤولية وأدرج املشروع، صاحب مع باإلشرتاك
 وصارمة على  رخص  االستغالل. جادة مراقبة فرض  دافعا اإلدارةمن أجل  القضائي اإلجتهاد التأثري. اعترب هذا

 طأ.ثاويا:مسؤولية اإلدارة من دون خ
نظرا للصعاب اليت حتول دون تعويض املتضرر جراء أخطاء اإلدارة وفقا لقواعد املسؤولية القائمة على أساس       

اخلطأ ؛ مت إقرار املسؤولية بدون خطأ إلقامة مسؤولية اإلدارة عن األضرار اليت يصعب إثبات اخلطأ فيها  إجتاه 
سواء كانت هذه األضرار  سؤولية عن األضرار اليت تصيب الغرياإلدارة صاحبة اإلمتياز و السلطة بتحميلها امل

 على املسؤولية خالف نامجة عن  أدوات مضرة  ومملوكة  هلا أم جلهة  أخرى تعمل حتت إشرافها و رقابتها. فعلى
 ليةاملسؤو  أن طاملا اخلطأ، وجود على الدليل إقامة املتضرر من يعفي املسؤولية من النوع هذا فإن اخلطأ، أساس

 يكفيأصابه، إذن  الذي والضرر اإلدارة عمل بني العالقة إثبات على املتضرر ينبغي خطأ.لذلك تقوم بدون
 يف ختفف إال ال و تعفى ال اإلدارة لتقوم  مسؤوليتها ،حبيث عمل و الضرر بني سببية عالقة وجود إثبات للمضرور
 الضحية. أو خطأ القاهرة القوة حاليت
 بسبب املخاطر  واملسؤولية نظرية أساس على خالل املسؤولية من خطأ بدون اإلدارة يةتظهر صور مسؤول     

 األعباء العامة،  تبناها  املشرع  اجلزائري  بصورة  استلنائية . املساواة أمام مببدأ اإلخالل
،فإهنا ال تلزم  إذا  كانت املسؤولية  بدون خطأ  هتدف إىل محاية املتضرر إذ  تعفيه من إثبات خطأ اإلدارة    

 كان الضرر الناجم عن املخاطر ضررا خاصا واستلنائيا وغري عادي.  اإلدارة بالتعويض إال إذا
إن قيام املسؤولية اإلدارية من دون خطأ وبالتحديد على أساس املخاطر ،تكون هلا صفة استلنائية وتكميلية     

 ساس اخلطأ .للنظرية األساسية  للمسؤولية أال وهي  املسؤولية على أ
يف جمال محاية البيئة ال ميكن تصور قيام هذه املسؤولية إال من خالل األضرار اليت تنتج عن نشاط اإلدارة     

املقدم خدمة حلماية  النظام العام البيئي؛لذا سأتطرق إىل مسؤولية اإلدارة عن األضرار الناجتة عن نشاطها امللوث 
 (.2) رار البيئيةوحتريك  دعوى  التعويض عن  األض (1)
 . مسؤولية اإلدارة عن األضرار الناتجة عن وشاطها الملوث.1 

بإطراد و أثناء ممارسة اإلدارة لنشاطاهتا املشروعة اليت  تتطلبها ضرورات احلياة االقتصادية واالجتماعية        
رة  بطبيعتها، مما يلري قد تشكل أخطارا على البيئة واإلنسان جراء استعماهلا ألدوات وآالت خط استمرار ،

 مسؤوليتها جلرب الضرر الناجم عن  نشاطها  اخلطر. 
فكلما زاولت اإلدارة نشاطا خطرا ، تلتزم  بالتعويض ،كما لو تسربت غازات سامة من أحد املصانع  الكيماوية  

عن   التعويضمبدأ وأدت  على إحلاق  أذى كبريا بالبيئة، تكون اإلدارة مسؤولة  على أساس املخاطر بناء على  



.أو عند 1اجملتمع احلياة يف لظروف الالزمة املعقولة احلدود يتجاوز عندما عام نشاط إىل منسوب ضرر كل
استعمال البلدية للمبيدات  الكيماوية للقضاء على  احلشرات و الفئران يف املناط  السكنية وخاصة  يف أقبية 

 .2تربر قيام مسؤولية البلدية على أساس  املخاطر العمارات وتسبب ذلك يف حاالت تسمم ،هذه احلالة
 إال يشرتط ال مث من اخلطأ ، عنصر ،خيتفي  خطأ بدون البيئية األضرار عن اإلدارة مسؤولية عند إنعقاد      
 ما دون التعويل على اإللزام بالتعويض يولد الذي هو وحده فالضرر الضرر، يتوفر مل إذا فال مسؤولية الضرر وجود
 .  1املخاطر مسؤولية أساس بذاته .إن الضرر حمظور فعل إرتكاب أوعن إعتداء عن ناشئا الضرر هذا كان إذا
كما تقوم مسؤولية اإلدارة على أساس املخاطر ال على أساس اخلطأ عن األضرار غري اإلعتيادية للجوار وكذلك     

الشخص العام،بل تقوم مبجرد إثبات العالقة  األضرار اليت تصيب الغري بسبب األشغال.فال حتتاج إىل إثبات خطأ 
السببيةبني الضرر وهذه األشغال.شريطة أن يكون الضرر جسيما وغري عادي.كما هو احلال يف املخاطر الكربى 
التكنولوجية والصناعية اليت تعد اإلدارة مسؤولة عنها يف حال عدم اختاذ التدابري الضرورية املنصوص عليها يف 

 هبذا اجملال. التشريع املتعل 
يف هذا الصدد أقر جملس الدولة الفرنسي مبسؤولية أشخاص عمومية على أساس املخاطر يف جمال املؤسسات      

"سنة   AZFاملصنفة وألزم الدولة بالتعويض عن الضرر الذي حل  بالسكان اجملاورين جراء انفجار يف مصنع "
ب يف أضرار مسعية ال يشكل  خطرا غري عادي وخاص يف  حني اعترب خط القطار السريع الذي تسبب، 20012

على اجلوار  ومن مث رفض تعويض الفنادق واملطاعم اجملاورة  حملطة القطار دون اإلعرتاف مبسؤولية الدولة عن 
 .3األخطار البيئية

كيكدة، إذ أما عن التطبي  القضائي اجلزائري ،فنذكر الدعوى اليت رفعتها شركة نفطال ضد وايل والية س        
 84/105أن  الشركة يف إطار نشاطها أعدت أنابيب لنقل البرتول والغاز املميع ونظرا خلطورهتا صدر مرسوم 

حدد احمليط األمين اخلاص هبا وكلف الوايل بتنفيذه.إال أن السلطات احمللية  للوالية  15/05/1984مؤرخ يف 
األنابيب رغم التعليمة الصادرة عن وزارة  الداخلية  رخصت  للخواص بإجناز بنايات فوق احمليط األرضي هلذه 

                                                 
1 Voir Rivero( Jean) , Waline( Jean) :"Droit administratif ",14eme éd ,Dalloz,Paris, 1992,p 239 et 

s. 
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 األوسط،كلية الشرق ،جامعة خاص ،قانون ماجستري ،مذكرة"مقارنة دراسة البيئة تلوث عن ناشئةال املدنية املسؤولية" الرشيدي: عوض عايد وليد 1

 و مابعدها. 331راجع أيضا،بوكحيل )ليلى(،مرجع ساب ،ص601 .ص ، 2012 احلقوق،األردن ،
2 CE ,17   Décmbre  2014   ministère de l’écologie du  développement durable et  de l’énergie  
C/M.D  et  autres, cité   le  juge   administratif et  le  droit  de  l’environnement, Les dossiers   
thématiques  du   conseil   d’Etat   mis  en  ligne 01 Juin 2015 ,p13. 
3 Cours d’appel de Douai30/09/2003, société et   restaurant grill motel. 



والقاضية  بإختاذ  التدابري الالزمة حلل املشكل وحتويل شاغلي املباين املخالفة لنظام  10/03/1999بتاريخ 
 . 4احمليط األمين

ثبات خماطر نامجة عن يبدو أن إمكانية قيام مسؤولية اإلدارة عن أعماهلا الضارة بالبيئة ضعيفة. إال إذا أمكن إ     
تلك األعمال غري املشروعة بيئيا ؛ما يربر ذلك هو غياب اإلجتهاد القضائي يف هذا اجملال ،نظرا لضعف وعي  

 املواطن  حبقوقه  البيئية  وقلة  فعالية  اجملتمع  املدين يف الذوذ  عن املصاحل  البيئية للمجتمع.
 التعويض عن األضرار  البيئية. .تحريك دعوى2

تعد دعوى املسؤولية اإلدارية من أهم الدعاوى اإلدارية ،نظرا ملا تتمتع به من أمهية من حيث محايتها       
للحقوق واحلريات العامة يف مواجهة أعمال السلطات اإلدارية الضارة. عن طري  متكني األفراد من املطالبة 

ئية الصادرة عن خمتلف اجلهات اإلدارية املعنية بالضبط بالتعويض عن كل األضرار املرتتبة عن القرارات اإلدارية البي
 البيئي.
إن تقرير دعوى اإللغاء كآلية من اآلليات القضائية إلعدام القرارات اإلدارية البيئية املعيبة ال تكفي حلماية     

 أعمال عن املرتتب جلرب الضرر البيئي 1احلقوق بصورة كاملة. بل ال تكون هلا أمهية إذامل تستتبع بدعوى  التعويض
بالتعويض  يقضي للقاضي أن ميكن أنه غري ماديا، ضررا يكون ما غالبا اإلدارية للمسؤولية املرتب فالضرر اإلدارة.

   .املعيشي واإلطار احلضرية البيئة عن املدافعة باجلمعيات الالحقة املعنوية األضرار عن
 تلتزم فيها  الدولة أواملؤسسات واملراف  واهليئات العامة عرفت دعوى التعويض على أهنا احلالة القانونية اليت   

اإلدارية هنائيا،بدفع  التعويض عن الضرر أو األضرار اليت تسببت للغري بفعل األعمال اإلدارية الضارة. سواء كانت 
هذه األعمال  الضارة مشروعة أوغري مشروعة وسواء أكانت على أساس اخلطأ املرفقي أوعلى أساس نظرية 

على أهنا تلك الدعوى  .كما ميكن تعريفها 2املخاطر يف نطاق النظام  القانوين  ملسؤولية الدولة واإلدارة العامة
القضائية الذاتية اليت حيركها ويرفعها أصحاب الصفة واملصلحة أمام اجلهات القضائية املختصة.طبقا للشكليات 

والعادل الالزم إلصالح األضرار اليت أصابت حقوقهم بفعل  واإلجراءات املقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل
 . 3النشاط اإلداري الضار

                                                 
 .121،ص 1/2002،جملة  جملس الدولة ،العدد 11/06/2001بتاريخ 001190القرار رقم  أنظر، 4
بلدية من قانون اإلجراءات املدنية الساب ، يتبني أن املشرع قد استعمل مصطلح  املنازعات املتعلقة باملسؤولية املدنية للدولة والوالية وال7باستقراء املادة 1

من  801دارية الرامية إىل طلب التعويض يف حني أعاد النظر يف املصطلح املستعمل سابقا من خالل املـــــــــــــــــــــــــــــادة واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإل
 قانون إ.ج. م .إ حيث  استعمل املشرع مصطلح دعاوى القضاء الكامل،يتبني أن املصطلح اللاين أمشل من األول حيث أن دعوى التعويض )دعوى 

 ؤولية اإلدارية( تعد من دعاوى القضاء  الكامل .املس
 .257،ص2007عوابدي)عمار(: "نظرية  املسؤولية اإلدارية ،دراسة تأصيلية حتليلية  ومقارنة "، ديوان املطبوعات  اجلامعية ،اجلزائر ، 2
 .255عوابدي)عمار(، املرجع نفسه ،ص  3
 



 عن املرتتب البيئي الضرر جرب اإلداري هبدف القاضي أمام التعويض آلية يف يد املضرور يرفعها إذ تشكل دعوى
       . أومادية أعماال قانونية  كانت سواء اإلدارة أعمال

 القاضي أمام سيلة للرقابة القضائية على أعمال وتدابري الضبط اإلداري البيئي،إلثارهتاإن دعوى التعويض و      
من الدعاوى ،حيث  كغريها قضائية دعوى بإعتبارها العامة. للقواعد توافر شروط معينة طبقا من بد ال اإلداري

لقواعد وإجراءات معينة يشرتط أن ترفع من قبل ذوي الصفة واملصلحة أمام اجلهات القضائية املختصة وفقا 
احل   كان إذا عما الكشف  البحث و سلطة هذه الدعوى من يف سلطات القاضي يفرضها القانون.حيث تتعدد

 . إلصالحه الالزم و العادل الكامل التعويض ومقدار الضرر نسبة تقدير سلطة مث اإلداري، بفعل النشاط أصيب
اء الكامل اليت تكون إما الدولة،  الوالية، البلدية أو املؤسسات ختتص احملاكم اإلدارية بنظر دعاوى القض      

من قانون إ.ج.م.إ ،بذا يكون املشرع قد  أخرج  801العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها وفقا لنص املادة 
 من قانون إ.ج 901من والية جملس الدولة كقاضي  أول و آخر درجة  منازعات التعويض مبوجب نص املادة 

يبقى للمتقاضي الذي حلقه ضرر من جراء القرار اإلداري غري املشروع ومل يطعن يف اآلجال القانونية احل     .إ.م.
يف رفع دعوى التعويض وعليه إثبات  اخلطأ املرتكب من طرف اإلدارة والضرر الالح  به إلقامة املسؤولية اإلدارية 

مفتوحة له أمهية كبرية لتناسبه مع طبيعة األضرار البيئية اليت .إن جعل آجال رفع هذه الدعوى  1دون شرط امليعاد
 قد ال تظهر إال بعد وقت طويل .

 الفرع الثاوي:سلطة القاضي اإلداري في التعويض عن األضرار البيئية وجبرها.
 نظرا رر،للض والفعلي التام احملو إلصالح الضرر وليس وسيلة هو عام عن األضرار البيئية بشكل  إن التعويض     

 يكون هذا  أن على  للمضرور الكامل التعويض يضمن أن البد اإلداري البيئي. فالقاضي الضرر خلصوصية
 الظروف مراعاة جسامته مع درجة وحسب الضرر بقدر التعويض أي يقدر احلاصل، للضرر مناسبا  التعويض
بصفة  التعويض مدى يقدر أن احلكم وقت له يتيسر مل فإن . بذلك اليت تسمح الوسائل على باإلعتماد املالبسة
 يتالئم مبا جديديف  التعويض  من بالنظر معينة مدة خالل يطالب أن يف باحل  للمضرور حيتفظ أن فله ، هنائية
 . البيئية األضرار  مع
 التعويض هي وسيلة قوية يف يد القاضي اإلداري إلصالح األضرار البيئية  عند عدم دعوى أن يتضح مما سب    

 قيام  اإلدارة بواجب  وقاية  ومحاية البيئة وإمتناعها عن الرقابة والتوجيه  على املشاريع  املضرة  بالبيئة .
تناولنا فيه دور القضاء اإلداري يف الفصل يف النزاعات البيئية ،ميكن  القول أن  هذا املبحث الذي ختام يف      

ن طري  الرقابة اليت ميارسها على خمتلف أعمال الضبط اإلداري القضاء اإلداري يساهم يف ضمان محاية البيئة، ع
إلغاء  القرارات اإلدارية املاسة بالبيئة و املعيبة بإحدى  إختصاص القاضي اإلداري من خالل البيئي. إذ يظهر

                                                 
 .156قبول دعوى  جتاوز  السلطة  ودعوى  القضاء  الكامل"،مرجع ساب  ، ص   خلويف )رشيد(: "قانون املنازعات  اإلدارية  شروط 1



 أو أن بعيب عدم  اإلختصاص معيبا فيكون القرار خمتص غري من الرتخيص قرار يصدر عيوب املشروعية  كأن
 الشكل بعيب معيبا القرار فيكون إحرتامها  واإلجراءات الواجب خالف الشكل على القرار دريص

 بالبيئة إذ قد تنحرف القانونية اخلاصة للقواعد اإلدارة جتاهل خالل من تتحق  القانون خمالفة كما أن.واإلجراءات
 واملصلحة الصفة له ملن  والبيئي. ميكنالعام  العمراين والنظام العامة بتجاهلها للمصلحة سلطتها استعمال وتسيء
 على التنفيذ وقف يؤسس أن لوقف تنفيذ القرارات املاسة بالبيئة بشرط االستعجايل القضاء اإلداري إىل اللجوء
جدية. فضال على ذلك فإن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فيه دعم  وتعزيز لدور  القاضي اإلداري يف  أوجه

كامه من خالل منح إمكانية توجيه أوامر لإلدارة عند إمساكها عن تنفيذ األحكام القضائية بل ضمان تنفيذ  أح
وذهب إىل أبعد من ذلك بفرض الغرامة التهديدية عليها إذ ال قيمة  لقضاء دون التنفيذ  الصارم ألحكامه  إال أن 

 إعمال  هذه  الوسائل  مازال  يعرف قصورا كبريا يف الواقع العملي . 
خيتص القاضي اإلداري بالنظر يف دعوى التعويض على أساس مسؤولية اإلدارة بيئيا عند عدم قيامها بواجب      

الوقاية والرقابة واإلشراف أوعند سوء أدائها هلذا الواجب املرتتب على عاتقها. كما يسعى إىل جرب األضرار البيئة 
كن على  الرغم من الدور املمنوح  للقاضي اإلداري يف محاية  اليت سببتها  اإلدارة يف إطار مسؤوليتها  البيئية .ل

البيئة  إال أن اإلجتهاد  القضائي ضعيف ليس لقلة املشاكل البيئة بل  هليمنة  اإلدارة وسلطاهتا  الواسعة  يف هذا  
خرية  وتبعيتها  ماليا اجملال، إضافة إىل إنعدام  الرقابة  الشعبية  اليت  متارسها  اجلمعيات  البيئية لضعف  هذه  األ

 لإلدارة .
 المبحث الثاوي:دور القضاء المدوي في فرض إحترام قـــــــــــــــواعد حماية البيئة إزاء العمران.

ضمان محاية فعالة للبيئة ال نكتفى بالدور الذي ميارسه القاضي اإلداري.بل ال بد من تعزيزه بدور  من أجل       
ضرار البيئية والتعويض عنها وفرض إحرتام قـــــــــــــــواعد محاية البيئة من قبل اجلهات املسؤولة القاضي املدين يف جرب األ

 شروط قيام املسؤولية املدنية عن األضرار البيئيةمعاجلة عن التلويث .للوقوف على هذا الدور .أتطرق إىل 
 )المطلب الثاوي(.ضرار النامجة عن تلوثهاوإصالح األمحاية  البيئة  يف املدين القاضي وسلطة)المطلب  األول( 

 :شروط قيام المسؤولية  المدوية  عن األضرار البيئية .المطلب األول
مل يسن املشرع قواعد خاصة لتنظيم املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ال يف القانون املدين وال يف قانون         

هلذا يرجع القاضي املدين إىل إعمال القواعد العامة للمسؤولية املدنية عندما محاية  البيئة  يف إطار التنمية املستدامة.
ترفع أمامه  دعوى  املسؤولية  املدنية عن التلوث البيئي لتحديد املسؤول احلقيقي عن الضرر البيئي. إال أن 

ات اليت القاضي يصطدم بعقبة خصوصية الضرر البيئي ،مما يصعب تقديره بسهولة ويسر فضال عن الصعوب
 تطرحها الرابطة السببية.

خصوصية الضرر البيئي وصعوبة  )الفرع األول(لذا أتناول إشكالية  حتديد املسؤول عن  األضرار البيئية يف        
 )الفرع الثالث(.وصعوبة  تقدير  العالقة  السببية  يف  )الفرع الثاوي(إصالحه  يف 



 األضرار  البيئية.الفرع األول:إشرالية   تحديد المسؤول  عن  
ضمن  قواعد املسؤولية املدنية يلتزم  كل  من ارتكب عمال غري مشروع  بتعويض من أضره يف نفسه      

وماله.وبالنظر إىل صعوبة  حتديد املسؤول عن الضرر البيئي ،يلار جدل  فقهي حول األسس القانونية للمسؤولية 
يرى إعمال  النظرية التقليدية للمسؤولية املدنية  القائمة على أساس املدنية  عن األضرار البيئية .فجانب من الفقه 

إال أن قصور هذه النظرية على إستغراق األضرار البيئة ،نظرا لصعوبة  إثبات اخلطأ يف جمال التلوث  ) أوال(اخلطأ 
كرة الضرر أي املسؤولية البيئي دفع  جبانب آخر من الفقه إىل إعتماد  فكرة  املسؤولية املوضوعية اليت تقوم  على ف

 )ثاويا(.على  أساس  املخاطر 
 أوال:أساس قيام  المسؤولية  المدوية التقليدية  عن  األضرار البيئية.

 (.2)  وعلى  العمل غري  املشروع( 1)ترتكز  قواعد  املسؤولية  املدنية  التقليدية  على  إثبات  اخلطأ     
 بيئية.الخطأ كأساس للمسؤولية عن  األضرار ال .1
، ميكن اللجوء  إليها  مىت  1إن قواعد املسؤولية املبنية على اخلطأ،تعد جماال خصبا لتطبي  منازعات تلوث البيئة    

 .  2توافرت  شروط  تطبيقها من خطأ  وضرر وعالقة سببية  بينهما
ن فال سبيل إىل قيام املسؤولية إذ.3فنظرية اخلطأ أول أساس  ارتكزت عليه  املسؤولية املدنية يف القوانني  الداخلية

املدنية دون وجود خطأ ، فاألصل أن كل من تسبب خبطئه يف إحداث ضرر للغري يكون ملزما بالتعويض.يستوي 
يف ذلك اخلطأ العمدي أوغري العمدي ،إذمل تتجه إليه إرادة املسؤول.كما يستوي أن يكون اخلطأ  إجيابيا يتملل 

 سليب امتنع  فيه عن  القيام  بعمل  كما  ينبغي.يف عمل قام به املسؤول أوعمل  
  2005يبقى اخلطأ ميلل األساس التقليدي للمسؤولية املدنية يف ظل القانون اجلزائري املدين حىت قبل تعديل    

منه اليت تنص على "أن  كل عمل  يرتكبه  املرء و حيدث ضرارا  للغري يلتزم   124مبوجب ما ورد يف نص  املادة 
من القانون املدين  1383و 1382ن سببا فيه بالتعويض". أما الفقه الفرنسي فيقدر أن املادتني من كا

 .1بعموميتهما، تكونان قابلتان للتطبي  على األضرار البيئية بوجه عام

                                                 
انون  واجملتمع ، أنظر ، قايد )حفيظة(:"املسؤولية املدنية عن  األضرار البيئية  يف  القانون اجلزائري" ،جملة  القانون و اجملتمع  تصدر عن  خمرب الق 1

.وكذلك نعوم)مراد(:"املسؤولية  املدنية  عن الضرر اإليكولوجي يف التشريع  البيئي 179-163، ص ص 2015، جوان  5جامعة أدرار ، العدد 
 .218-192،ص ص 2015،ديسمرب  1اجلزائري "،جملة  الدراسات  القانونية  املقارنة  صادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي  الشلف ،العدد 

 .175،ص  2011لوث البيئي يف نطاق اجلوار"،دراسة مقارنة، دار اجلامعةاجلديدة،مصر،عطا سعد حممد حواس: "املسؤولية  املدنية عن أضرار  الت 2
 .105، ص 2011 ،:" النظام القانوين  للضرر البيئي و آليات  تعويضه "،دار  اخللدونية للنشر والتوزيع،اجلزائرمحيدة )مجيلة(   3

1 Article 1382 :"Tout  fait  quelconque de l’homme,qui cause à autrui  un dommage , oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".  Article 1383 : "Chacun  est responsable du 

dommage  qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par  sa négligence ou par son  
imprudence",  code civil  Français, édition Dalloz,2003,p193 et p 194. 



 يكون من شأن اخلطأ أن يؤدي إىل قيام  املسؤولية البيئية ويتخذ عدة صور  كإمهال إختاذ  التدابري أوعدم      
التبصر واحليطة  أو اإلمتناع عن القيام مبا ألزم به القانون محاية للبيئة . كاستغالل أحد األشخاص  ملنشآته دون 
إحرتام  املقاييس  التقنية اليت من شأهنا احلفاظ  على البيئة والصحة وكحالة عدم إختاذ األسباب الكافية لتصريف 

فرز نفايات سامة يف اهلواء ويف جماري املياه ،مما خيل باملنظومة  البيئية النفايات  بالنسبة للمنشآت  الصناعية اليت ت
 يف هذين  الوسطني.

على رافع الدعوى إثبات اخلطأ بإثبات إحنراف املسؤول عن السلوك املعتاد سواء جنم هذا اإلحنراف عن عمد   
ثبات إذا كان ممكنا يف بعض األنشطة،فإنه أوإمهال أوعدم مراعاة النصوص القوانني املتعلقة بالبيئة.إال أن هذا اإل

يتعذر يف العديد من األنشطة الضارة بالبيئة لعدم ظهور آثارها يف احلال، بل حتتاج إىل فرتة زمنية طويلة حىت تنتج  
رع  أمايف إطار احلفاظ على سالمة البيئة  العمرانية البد من إمتلال األفراد إلحرتام إرادة املش  كافة آثارها الضارة .

العمراين يف تصوره العلمي ملا جيب أن تكون عليه البناءات ومراعاة اإلشرتاطات الصحية واألمنية اليت تشكل يف 
.فالشخص الذي يقوم بالبناء على أرضه يتعني عليه احلصول على رخصة بناء 2ط البيئي املشيدــالنهاية الوس

وكذا احرتام قواعد التعمري وتنظيم املدن سواء من حيث   ومراعاة القوانني والشروط اخلاصة  بشغل الطري  العمومي
االرتفاع أومن حيث  املسافات  الواجب  تركها وهتيئة املساحات خضراء  وغريها وإال فإنه يعد  مرتكبا  خلطأ  قد 

 ميس باملظهر العام للمدينة  أوحبقوق أحد جريانه مما يلري  النزاع  ويوجب عليه  التعويض.
حكام  القضائية اليت قررت املسؤولية  اخلطئية  عن التلوث السمعي الناشئ عن النشاط املالحي من أهم األ    

"؛ عندما أثبت اخلبري املكلف باملهمة Air Franceاجلوي ما حكم به القضاء الفرنسي مبسؤولية  شركة طريان "
يتها احلد املعقول يف احلي أن األصوات الصادرة عن حمركات الطائرات قد جتاوزت من حيث شدهتا وإستمرار 

 القريب واجملاور للمطار. 
أقام القضاء هذه املسؤولية على أساس اخلطأ يف عدم إتباع اإلحتياطات واإلجراءات الالزمة للتقليل من       

كما قضت حمكمة النقض يف فرنسا مبسؤولية املقاول عمانتج من .1حدة الصوت وتفادي التلوث السمعي للبيئة
أثناء عمليات احلفر والبناء ،نظرا لعدم إختاذه اإلحتياطات الضرورية  األكلر حداثة أثناء توليه  صخب وضجيج

                                                 
2 voir  M .Littmann ( Martin) :"Quelques réflexions à propos  de l’obligation  de démolir  

l’ouvrage irrégulier" , RJE ,1979, nº 3, p 67 et s. 
1 Cass .Civ , tribunal du  Nice  ,1968, JCP ,1968.  

  ن  القرارات   يف  هذا  الصدد  أنظر:لإلطالع  على  مزيد  م
Kahloula (Mohamed ):" le  bruit  inconvénient anormal de  voisinage",  thèse  de    Doctorat de  

3 eme cycle   en  droit  privé  , Université   de  Poitiers  faculté de  droit   des  sciences 
sociales ,copie sans l’année de soutenance auniveau du bibliothèque centrale, Université les 

frères Mentouri constantine. 



انعقدت املسؤولية وفقا لألضرار اليت يسببها مقرتف  اخلطأ وكان الضرر موضوع الدعوى  عملية اإلنشاء وعليه
  . 2ناتج عن خمالفة املقاول قوانني  البناء

 اس للمسؤولية عن  األضرار البيئية..العمل غير المشروع كأس2
إن كلرة املخاطر اليت هتدد املوارد الطبيعية وجسامة األضرار الناجتة عنها من بني املسائل العالقة اليت جتعل من      

 الصعب اإلعتماد على اخلطأ كأساس فعال إلستغراق كافة األضرار البيئية.
عل  السلوك اخلاطئ وإمنا جراء نشاط غري مشروع. هلذا ظهر العمل فقد تنتج آثارا  خطرية على البيئة ليس بف    

عن  املسؤولية عن السلوكات غري املشروعة أن الدولة  تتحملغري املشروع  كأساس خيتلف عن اخلطأ ،مفاده 
 األضرار  البيئية 

 (أ)استعمال احل  من أهم تطبيقات العمل غري املشروع، نظرية التعسف يف  .3حىت يف نطاق املسؤولية الدولية
 )ب(.ونظرية مضار اجلوار غري املألوفة 

  أ.وظرية التعسف في استعمال الحق:
يعد الشخص متعسفا يف استعمال حقه إذا مل يقصد هبذا االستعمال سوى اإلضرار بالغري أي أن يكون هذا 

 اإلضرار هو املقصد الوحيد من استعمال احل  .
التعسف يف استعمال احل  يف الفصل اللالث من القانون املدين ،حتت عنوان أشار املشرع اجلزائري إىل نظرية   

الفعل  املستح   للتعويض واعتربها من صور  اخلطأ  التقصريي. خبالف غالبية الفقه الذي يعتربها من صور 
 العمل غري املشروع.

ن القانون املدين ،املتمللة م مكرر 124 حدد املشرع حاالت التعسف يف إستعمال احل  من خالل نص املادة    
بالغري للحصول على مصلحةغري مشروعة أوإذا كانت هذه املصلحة جتلب منفعة ضئيلة  مقارنة  اإلضرار يف قصد

حبجم جسامة الضرر   املتسبب للغري  كإنشاء مزرعة دواجن  تنبعث منها روائح  وأصوات مزعجة يف حي سكين  
 هاد .
 املشرتكة األمالك من البيئية تعد لنظرية يف جمال األضرار البيئية  بإعتبار أن املوارد ميكن  اإلعتماد  على هذه ا    

ملكيتها ألحد، إذ حي  لكل فرد التمتع  هبا من دون تعسف يف استعماهلا بنية اإلضرار بالغري لضمان  تعود اليت ال

                                                 
2 Cass. Civ, 20.12.1962. 

اء  واشنطن جر من أبرز األمللة يف هذا  اجملال مطالبة الواليات املتحدة األمريكية بالتعويض عن اخلسائر اليت حلقت باألشخاص واملمتلكات يف والية   3
قتضى حكمها  األدخنة السامة اليت  يفرزها مصنع  صهر املعادن الواقع يف مدينة "تايل مسلرت" بكندا يف اجلو حيث أكدت  احملكمة  التحكيمية آنذاك مب

  78تعويض قدره    عن مسؤولية  كندا عن  األضرار اليت  أحدثتها أنشطة  املصنع  الكائن بأراضيها و إلزامها  بدفع 03/1941/ 11الصـــادر يف 
للكتاب، القاهرة ، ألف دوالر .أنظر، محيدة )مجيلة (نقال عن  صالح  هاشم:"املسؤولية  الدولية  عن  املساس  بسالمة  البيئة  البحرية" ،اهليئة املصرية 

 .124، ص 1991مصر، 



األضرار البيئية ال تقع بسبب سوء النية  متتع األجيال املقبلة بنفس احلقوق وضمان  العدالة البيئية.كما أن معظم
 أو حتقي  فوائد غري مشروعة بقدر ما حتدث بسبب املخاطر اليت  تتسم هبا النشاطات البيئية . 

إال أن هذه النظرية ال تتناسب مع خماطر النشاط الصناعي املتزايد الذي يسبب أضرارا بيئية ال ميكن تداركها     
الصناعية متتلك رخص قانونية مبمارسة أنشطتها. فمن الصعب إثبات نية اإلضرار السيما و أن معظم املنشآت 

بالغري أو القول أن عملها غري مشروع. إال أنه ميكن إثبات  إمهاهلا للصيانةواستعمال التكنولوجيات النظيفة ،فهي 
يسبب أضرارا فادحة على  .مما 1غري مزودة بوسائل مراقبة التلوث وإن وجدت فهي ضئيلة نظرا لتكلفتها املرتفعة

صحة املواطن والبيئة. خاصة وأن أكرب املركبات الصناعية تتموقع داخل أكرب التجمعات العمرانية وإن كان قانون 
 العمران قد أكد على ضرورة إبعاد هذه املركبات عن املناط  العمرانية. 

ي هلذه املنشآت، يف حني  هناك من يرى بناء على ما سب  ميكن إقامة املسؤولية على أساس اخلطأ التقصري      
 أهنا  تقوم  على أساس املخاطر .مما يقودنا إىل البحث عن أسس أكلر إنسجاما  مع  طبيعة  هذه  األضرار.

 ب.وظرية مضار الجوار غير المألوفة:
  بصفة عامة على كل . تطب2تعترب هذه النظرية من النظريات اليت اعتمد عليها الفقه والقضاء جلرب األضرار البيئية 

 .3تلح  ببيئة اجلوار اليت فيها األضرار النامجة عن األنشطة الصناعية مبا األضرار اليت تصيب عالقات اجلوار
هي صورة من صور العمل غري املشروع استنادا إىل قيامها على أساس الضرر غري العادي الذي ال ميكن      

احلال عند إقامة مركز  إلنتاج اخلرسانة املسلحة بالقرب من جتمع إحتماله عادة حىت ولو كان مشروعا.كما هو 
. أوإنشاء مصنع بالقرب من ملكيات خاصةمل يراع فيه احلدود املسموح هبا لتفادي الضجيج الناتج عن 4حضري

 .5اآلالت اليت يستعملها 

                                                 
ين التوجه البيئي يف أنشطتها .فملال كلفت عملية وضع مصفاة  إن االستلمارات البيئية مكلفة جدا هلذا أعرضت معظم املؤسسات يف اجلزائر على تب 1

دج ومع مرور  الوقت أصبحت عرضة  لألعطال  300.000.000.00ما قيمته   1999كهربائية مبؤسسة إمسنت  متيجة مبفتاح مبدينة البليدة سنة 
ؤولية البيئة و انعكاساهتا  على  تنافسية   املؤسسة  الصناعية  و أقل كفاءة ،مما  استدعى صيانتها.أنظر ، أعراب)خالد(:"األبعاد  التسويقية للمس

.دراسة حالة مؤسسة  إمسنت متيجة  مبفتاح "،مذكرة ماجستري ،كلية   العلوم اإلقتصادية  والتجارية ،جامعة أمحد  بوقرة بومرداس، 
 .231،ص 2014/2015

2 Cf,Godfrin(Gilles) :"Trouble  de voisinage et résponsabilité environnementale",annles  des  
mines,résponsabilité et  environnement ,n°54,2009/02, pp 16-22,article disponiple en  ligne à 

l’adresse :http://www.Cairn.info/revue-responsabilité et  environnement,2009, visité 
le :12/12/2016. 

أنظر،حممد أمحد  رمضان:"املسؤولية املدنية عن األضرار يف بيئة اجلوار:دراسة   فيزيائية واجتماعية ال خيلو منها مكان أو زمان. يعد اجلوار واقعة طبيعية 3
 .11،ص1995مقارنة  بني الفقه اإلسالمي  والقوانني  الوضعية  يف نطاق تلوث البيئة"،الطبعة األوىل ،داراجليب للنشر و التوزيع ،األردن،

4 Cass Civ , 14/01/2014 , pourvoi n°13-10167 arrêt en date  du 14/01/2014 ,sur site : 
11/12/2016. le www.Sypred.com,visité 

5 Cours d’appel  de Dijon,  chambre civile, 8 Décembre, 2009, RJE,2/2010 ,p285. 

http://www.Sypred.com,visité


طرف احملاكم يف احلالة اليت تؤدي متلل هذه النظرية وسيلة هامة  للحماية القانونية للبيئة ، تطب   بسهولة من    
 ( .  le cadre  dela  vie املضار إىل ختريب و تدهور البيئة و نوعية  احلياة )

من   807مت تبين هذه النظرية من قبل العديد من التشريعات  منها التشريع املصري إستنادا إىل نص املادة       
على املالك أال يغلو يف استعمال حقه إىل حد  اإلضرار مبلك  القانون املدين املصري  اليت  نصت على مايلي:" 

 اجلار ".
أما املشرع اجلزائري فقد اعرتف بنظرية مضار اجلوار غري املألوفة وأقام مسؤولية املالك عن األضرار اليت قد        

أنه:"  ين اليت نصت علىاملد القانون من 691 يلحقها جباره شرط أن تكون أضرارا غري مألوفة استنادا إىل املادة
جاره. وليس للجار أن يرجع على جاره يف  يضر مبلك حد ال يتعسف يف استعمال حقه إىل أن املالك جيب على

مضار اجلوار املألوفة غري أنه جيوز له أن يطلب إزالة هذه املضار إذا جتاوزت احلد املألوف. وعلى القاضي أن يراعي 
وقع كل منها بالنسبة لآلخرين والغرض الذي خصصت له".ترتب عن هذا يف ذلك العرف وطبيعة العقارات وم

 النص عدم الغلو يف إستعمال ح   امللكية إىل درجة  قد  تضر باجلار  وتؤثر على اإلنتفاع  مبلكه وصحته.  
.حيث يوصف هذا الضرر باخلطورة بني اجلريان عندما ال 1إال أن الضرر غري املألوف يصعب حتديده بدقة    

ميكن حتمله،خبالف األضرار البسيطة اليت ال توصف بأي خطورة، فإذا خرجت هذه األضرار عن طاقة اجلريان 
وإمكانية حتملهم، فإهنا تتصف باخلطورة وتصبح غري مألوفة ،ختول للمضرور احل  يف  املطالبة بالتعويض 

الرؤية،إذا ما  صفو وتعكري وأتربة للجريان من ضجيج والتشييد البناء أعمال تسببها .كاملضايقات اليت2عنها
من الليل،وقد متتد إىل عدة شهور أوسنوات بالتايل  متأخرة للراحة إىل ساعات ومقل  مزعج استمرت على  حنو

لتجاوزها حدود املألوف.  كماال يكون الضرر غري املألوف غري منتظر أوغريبا،و إمنا  للمساءلة حمال تصبح تشكل
. 3ع وال ميكن جتنبه ألنه من طبيعة االستعمال للح  ،مما يرتب املسؤولية املوضوعيةهو ضرر متوقع حمق  الوقو 

تبقى عدم مألوفية الضرر الضابط األساسي لقيام املسؤولية وشرطا جوهريا  لقبول الدعوى بناء على هذه النظرية 
التلوث هذا احلد  فلن تنعقد ،فإذا جتاوزت مضار التلوث احلد املألوف تنعقد مسؤولية اجلار أما إذا مل يتجاوز 

 .4مسؤوليته 
إذ ال يعتد بالضرر العادي الذي ميكن حتمله وعلى القاضي البحث عن العتبة غري املألوفة للضرر بالنظر      

للضحية  حىت وإن كان النشاط مرخصا به ومعقوال من الناحية العملية .هذا ما أخذ به املشرع بالنسبة للتلوث 

                                                 
:"مسؤولية مالك العقار عن مضار اجلوار غري  املألوفة يف  التشريع  اجلزائري" ،رسالة دكتوراه العلوم ،ختصص قانون عقاري ،جامعة  زرارة )عواطف(  1

 .78،ص 2012/2013احلاج  خلضر باتنة ، 
 .111ياسر حممد  فاروق املنياوي، مرجع ساب ، ص  2
 .475،ص2001-2000كلية  احلقوق ، املنار ،تونس ،الصايف)زكية (:"عالقات اجلوار "،أطروحة دكتوراه ،    3
 .111عطا سعد حممد حواس، مرجع ساب ، ص 4



الذي  5 93/184ديد مستويات  الضجيج املسموح هبا من خالل  املرسوم  التنفيذي السمعي من خالل حت
حدد  املستويات القصوى للضجيج بالنسبة  للمناط  السكنية والطرق  واألماكن  العامة  واخلاصةو املؤسسات  

تنفيذي  على كل االستشفائية و التعليمية  ومساحات  التسلية.كما أوجبت املادة السادسة من هذا املرسوم ال
شخص طبيعي أومعنوي ،يقوم بأنشطة تتطلب استعمال حمركات وأدوات وآالت وجتهيزات أو أجهزة مولدة 
للضجيج  يفوق مستواها احلدود املضبوطة، وضع معدات لكبت الضجيج أو هتيئات مالئمة من طبيعتها أن 

 جتنب إحراج السكان أو اإلضرار بصحتهم.
ء على شرط عدم مألوفية الضرر بالنسبة ملا هو مألوف بني اجلريان ،طبقا لذلك رفضت يؤكد الفقه والقضا       

طلب اجلار بالتعويض عن  الضوضاء والروائح املنبعلة من مطعم البيتزا على أساس أهنا   Caenحمكمة  استئناف
رنسي طلب التعويض عن كما رفض القضاء اإلداري الف  1من قبيل مضار  اجلوار املألوفة وال جيوز التعويض عنها.

الضوضاء الناجتة عن سري العمل خبط  املرتو تأسيسا على أهنا ال تشكل حدا معينا  للخطورة  مما يستوجب 
 .2إضفاء صفة  العادية  عليها

إن التلوث الصادر عن املنشآت املصنفة ال يتوجب التعويض عنه إال إذا جتاوز احلدود املسموح هبا إىل حد        
ر غري مألوفة ،يشمل ذلك  شىت أنواع املنشآت من ورشات ومصانع واستلمارات زراعية .قد تشكل يشكل مضا

.لقيام مسؤولية هذه املؤسسات امللوثة ال بد  3خطرا على راحة  اجلريان و السالمة  والنظافة  العامة و محاية البيئة 
حيط  اجلوار.واجلريان بصفة عامة هم كل أن ميلك املدعي املضرور صفة اجلار. أي أن يكون املتضرر مقيما مب

األشخاص الذين هلم مصلحة يف إثارة دعوى املسؤولية ،مىت كانوا  عرضة  ألضرار  غري  مألوفة بسبب األنشطة  
 . 4الصناعية   امللوثة 

الك يف يعد التجاور شرطا أساسيا إلنعقاد املسؤولية أما بالنسبة للمشرع  اجلزائري فلم يشرتط صفة  امل       
اجلار املتضرر  للمطالبة بالتعويض، إذ ميكن املطالبة  به من طرف املستأجر واحلائز أيضا .هذا ما قضى به القضاء 
الفرنسي حيث يرى بأن دعوى التعويض عن األضرار غري املألوفة ميكن ممارستها ضد املالك اجملاور أوضد املستأجر  

 التضامن . وميكن  احلكم  عليهما بالتعويض على سبيل 

                                                 
الصادرة  50املتعل   بتنظيم إثارة  الضجيج، ج ر العدد27/07/1993املؤرخ يف يوليو  27املؤرخ يف  184-93أنظر ،املرسوم التنفيذي رقم  5

ديسبال  45ديسبال يف النهار و 70به يف املناط  السكنية ،يف الطرق واألماكن العامةبـــ:،حيث بني حدود الضجيج املسموح 1993يوليو 28بتاريخ
  40ديسبال  هنارا و  45يف الليل أما  بالنسبة  للمناط   اجملاورة  للمؤسسات االستشفائية والتعليمية  فحددت نسبة  الضجيج  املسموح هبا  بــــ:

 ليال.  
1 C.A Caen,10 mai 1994, Juris-Data,n°044931. 

 .113،ص  مرجع  ساب  ياسر حممد  فاروق  املنياوى، 2
 .291مغبغب)نعيم(،مرجع ساب  ،ص  3

4 Guillot (Philippe ) :"Droit de  l’environnement" , opcit,  p210. 



يف هذا الصدد  قضت حمكمة  النقض الفرنسية بنقض حكم حمكمة االستئناف الذي  رفض دعوى اجلار      
املالك استنادا إىل أن العقار مصدر التلوث مؤجرا للغري وأن الدعوى جيب أن تكون مرفوعة ضد  املستأجر حمدث 

يطالبه  فيه بإهناء التلوث  ومنعه. قررت احملكمة أن املضرور التلوث السيما و أن املالك املؤجر قد  وجه إليه إنذارا 
 .5من مضار اجلوار اليت جتد مصدرها يف عقار مؤجر، ميكنه أن يطالب مالك ذلك  العقار بالتعويض

إال أن اإلشكال يطرح بالنسبة لتحديد مفهوم اجلوار وغياب معيار واضح لتحديد املنطقة املتضررة.فالفقه       
اعتمد يف حتديد مفهوم اجلوار على فكرة  اإللتماس والتالص  .اليت ال تستجيب ملقتضيات العمل من    التقليدي

أجل احلماية  الناجعة للبيئة، إذ ال حي  للمجاور البعيد حتريك دعوى املسؤولية رغم األضرار اليت يتعرض هلا ويف 
بدأ القائم على اعتبارات موضوعية نظرا لوحدة هذا إجحاف يف حقه. ممادفع إىل توسيع فكرة  اجلوار لتشمل امل

البيئة اإلنسانية ؛فالتلوث قد حيدث يف مكان وتنتج آثاره يف مكان آخر.كما هو احلال بالنسبة لألضرار النامجة 
 عن تلوث اهلواء واملاء وتسرب املواد  الكيماوية يف الرتبة .

بتاريخ  قرارها الصادر يف العليا احملكمة قضت به امن التطبيقات القضائية حول هذه النظرية أورد م        
أن قضاة  االستئناف حصروا  النزاع يف حتديد  مصدر الضرر  احلال قضية من اللابت أنه من 16/06/1992

الناتج عن إنتشار الغاز احملروق اآليت من مدخنة محام املدعي يف الطعن وقضوا بإلزام الطاعن بتحويل مدخل البناية 
بسبب الضرر الذي حلقه من  أمتار 5ضده وحتويل املدخنة موضوع النزاع على األقل  املطعون مسكن بعيدا عن

من  691جراء ذلك، مؤسسني قراراهم على املعاينة املنجز حمضرا عنها ،فإهنم بذلك طبقوا مقتضيات املادة 
ه يف  امللكية بصفة  تعسفية  القانون  املدين اليت هي واضحة وتنص على أنه غري مسموح للمالك أن يستعمل حق

 . 1إضرارا  مبلكية  جاره
التأكيد على   1994نوفمرب 30 الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ  115334 رقم كما ورد يف القرار        

 هبا اجلاري التشريعات تقضي به ما حقه استعمال أن يراعي يف مراعاة عالقة اجلوار،حيث يرتتب على  املالك
 يعترب اجلار، قرب النفايات أووضع اخلاصة وأن صرف املياه القذرة واملصلحة العامة باملصلحة تعلقةوامل العمل

 .2مدين 691للغري وفقا لنص املادة  ضرر تسبب حالة امللكية جيب النهي عنه وتعويضه يف تعسفيا حل  استعماال
بتونس  مبسؤولية صاحب مصنع    أما يف  اإلجتهاد القضائي التونسي،فقد قضت حمكمة ناحية  قابس      

اإلمسنت عن الغازات املنبعلة عنه اليت أدت إىل قتل احملاصيل  الزراعية اجملاورة ،حيث ثبت أن الدخان املنبعث من 
                                                 

5 Cass .Civ,17  Avril 1996 . 
 الذي  ورد  فيه  بصريح العبارة  : 

"…Alors   que   la  victime  d’un  trouble  de voisinage  trouvant son origine dans l’immeuble 
donné en  location, peut en  demander  réparation au  propriétaire". 

 .106-101،ص ص1995،سنة  1 ،العدد القضائية ،اجمللة 16/06/1992الصادر بتاريخ 90943 رقم العليا احملكمة قرار  1
 691غري منشور أشار إليه األستاذ عمر بن سعيد يف كتابه اإلجتهاد القضائي وفقا ألحكام القانون املدين، التعلي  على املادة  ،115334رقم قرار 2

 .121من القانون املدين،ص



كما اعتربت حمكمة ناحية تونس أن صاحب الفرن املوجود بطاب  .3مدخنة مصنعه  حتمل  احلامض الفسفوري
 . 4اهلواء  داخل  العمارة  سفلي يف عمارة مسؤول عن  تلوث

اجلوار،فكلريا ما  تصيب اليت املضار عن املالك قيام مسؤولية دون حيول ال الرتخيص جتدر اإلشارة إىل أن      
يكون االستعمال الذي قام  به اجلار مرخصا به من اجلهة اإلدارية املختصة .كما هو احلال  بالنسبة  للمحال  

 الشروط كانت إذا عما الرتخيص التأكيد هذا من املقصود أن حبيث .5الصحة واخلطرة املقلقة  للراحة واملضرة ب
.فال ميكن 6العام مع مراعاة الصاحل  للملكية من االستغالل معينة أنواع ملباشرة ال أم متوافرة قانونا املفروضة

ات املضار اليت تسبب للصناعي أن حيتج بأنه مارس نشاطه يف حدوده املشروعة ليعفى من مسؤولية حتمل تبع
فيها.إذ معظم املضار الحتصل يف الغالب إال يف احلالة اليت  ميارس فيها  النشاط الصناعي ممارسة مشروعة وف  ما 

.كأن حتدث املنشآت الصناعية تصدعات يف 1تقتضيه القوانني وقواعد الضبط اإلداري مع جتاوزها احلد املألوف
الذي حتدثه اآلالت أو غبار اإلمسنت واجلبس املنبعث منها  الذي قد يصيب املباين نتيجة االهتزازات والضجيج 

       على الرغم من أنه نشاط مرخص به. 2احملاصيل الزراعية
، الذي تدور 1930آذار  28من التطبيقات القضائية للقضاء الفرنسي يف هذا الصدد ،ماصدر يف حكم       

 Gabrielخويل أحد األفراد تشييد ثالثة منازل على حافة شارع وقائعه حول قرار صادر من حمافظ السني بت
،فتقدم مجاعة من القاطنني يف هذه املنطقة إىل اجمللس بطلب وقف القرار متهيدا إللغائه،مستندين يف ذلك إىل أن 
ج تشييد هذه املباين على الوضع املسموح به،سيلح  ضررا  مبنظر فين نص القانون على محايته ،وقد مت إدرا 

املشروع يف قائمة املواقع اجلميلة  اليت  تساهم  مبنظرها يف زيادة اللروة القومية،فيكون  لكل ساكن يف املدينة أن 
.إن الغاية من هذا الطعن تستهدف محاية البيئة كما تتناول 3يطعن يف  القرارات اليت من شأهنا أن تلح  به ضررا 

 عالقة اجلوار.

                                                 
ؤولية املدنية :" املس،أوردته هالة صالح ياسني احلديلي،07/04/1981بتاريخ   4656أنظر،قرار حمكمة ناحية قابس بتونس يف القضية  عدد  3

 .114،ص2004"، دار جهينة للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل، عمان،األردن،دراسة حتليلية تطبيقية  ، النامجة عن تلوث البيئة
 .115،أوردته هالة صالح ياسني  احلديلي،املرجع نفسه،ص1982أوت   30احلكم  الصادر  بتاريخ   16771قرار حمكمة  تونس قضية عدد  4
 .93ص ،2016/2017س )آمنة(:"احلماية  القانونية ملضار اجلوار يف التشريع اجلزائري "،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة  قسنطينة ،بن حبيل 5
 بعدها. وما 718 ص ، 1998 لبنان، بريوت احلقوق، يف دكتوراه أطروحة ،"اجلوار مضار عن املسؤولية":كساب مروان  6
ملدنية  النامجة عن  أضرار التلوث  الصناعي يف  القانون  اجلزائري "،مذكرة  ماجستري، كلية  احلقوق  والعلوم  السياسية وعلي)مجال(:" املسؤولية  ا 1

 .38،ص 2002/2003،جامعة  أبو  بكر بلقايد  تلمسان ، 
2 Boucomont (Michel) et Gousset(Pierre) : " Traité   de  droit   des  installations classées ",éd. 

Lavoisier , France ,1994, p 371. 
 .389كساب،املرجع نفسه،ص نقال عن مروان  3



باملسؤولية على أساس مضار  اجلوار غري املألوفة  2013مارس  28نسية بتاريخ كما أقرت حمكمة النقض   الفر 
لشركتني تعمالن يف جمال البيع والرتقية  العقارية ،أثناء إجناز مبىن  على أساس أن األضرار  الناجتة عن  البناء من 

 4حلياة  اخلاصة باجلار.شأهنا أن  حتجب الضوء بشكل كبري ،ليس هذا  فقط بل و املساس  حبرمة  املسكن و ا
عن الغرفة العقارية ما يلي:حيث 13/06/2007بتاريخ الصادر قرارها يف العليا احملكمة أما يف اجلزائر فقضت   

 بالغ ضرر إحلاق تسبب يف قد الطاعن شيده الذي اجلدار أن اخلربة، لتقرير إستنادا املوضوع لقضاة أنه تبني
 البناء لرخصة طبقا ذلك مت للسكن ولو غري الئ  وجعله مسكنهم، عن واءواهل النور حجب إىل أدى إذ جبريانه؛

 بأن .علما املدين القانون من1/ف 691 املادة لنص طبقا غري املألوفة اجلوار مضار من يعد فإنه والتصاميم،
.  5القانون صحيح طبقوا قد فعلوا هبذا كما  بقضائهم القضاة ويكون الغري مراعاة حقوق بشرط تسلم البناء رخصة

بأنه ال حي  ملالك العقار  12/09/2007بتاريخ 410719كما أكد القضاء من خالل قرار احملكمة العليا رقم 
التمسك بالرخص ومطابقة األشغال لقواعد العمران قصد إعفائه من مسؤولية مضار اجلوار،  حيث تسلم  هذه  

 .6الرخص  حتت شروط  مراعاة حقوق الغري
علو  اجلدار الذي حيجب   12/09/2007املؤرخ يف  410719 قرار احملكمة العليا رقم كما اعترب          

واجهة  احملل التجاري يشكل ضررا غري مألوف وال حيول الرتخيص الصادر من اجلهات املختصة دون استعمال 
لقاضي سلطة تقديرية ح  اجلار يف املطالبة بإزالة الضرر.أجاز القرار إزالة الضرر الذي حل  باحل  حيث ميلك  ا

 1واسعة يف تقدير أن الضرر غري مألوف.
القرار الصادر  12/03/2008الصادر بتاريخ   443620كما أبطلت احملكمة  العليا يف  قرارها رقم         

يتعل  بإزالة منشآت فالحية أقيمت يف منطقة سكنية  26/12/2005عن جملس  قضاء تيزي وزو بتاريخ 
حيث أن املطعون ضده ة  يف احمليط . هذا الفعل أدى إىل  وجود مضار  اجلوار غري  املألوفة. وأحدثت  أضرار بيئي

متسك بوجود ترخيص مينح له ممارسة نشاط تربية احليوان والدواجن ،مع أن هذا  الرتخيص مينح حتت التحفظ 
لك  األضرار ؛مع هذا فإن قضاة حقوق الغري بعدم إحداث مضار اجلوار واحلال أن تقرير  اخلبريين أكدا  إبراز  ت

من القانون  املدين   691اجمللس مبخالفتهم نتائج اخلربتني يكونوا قد خالفوا القانون، مما حيتم النقض خاصة  املادة
 . 2ومل يعطوا   لقرارهم أساسه القانوين

                                                 
4 Civ 2 eme ,28 mars 2013,n°12-13,917. 
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 .631 القضاء العقاري" ،مرجع ساب ، ص"اإلجتهاد  اجلزائري يف

. قرار 531وص  530.أنظر ،أيضا سايس  )مجال(، مرجع ساب ، ص416وص 415: "القضاء العقاري"،مرجع ساب ،ص )عمر(محدي باشا  6
 .  12/04/2006بتاريخ   345069احملكمة العليا 

 .353،ص 2010،سنة 3جملة  اإلجتهاد  القضائي  ،عدد خاص ،اجلزء    1
.كما أوردها محدي  باشا عمر ،  260-257، ص ص 2008، 2(،جملة  احملكمة  العليا، العدد قضية )ج أ(  ضد )ح أ 443620ملف رقم  2

 .189مرجع  ساب  ،ص 



إنشاء مصنعا يف منطقة  تطرح نظرية مضار اجلوار مسألة أسبقية االستغالل يف قيام املسؤولية ،كأن يتم        
بعيدا عن  التجمعات العمرانية مث  تتوسع هذه األخرية  مع مرور الوقت لتصبح  عرضة ألضرار ناجتة عن نشاط 
املصنع.ال حي  للجريان حتريك الدعوى املدنية ألهنم على علم بوجود هذا املصنع قبل البناء. يعد ذلك خطأمن 

ما أخذت به احملاكم الفرنسية يف بعض  أحكامها حيث ذهبت حمكمة  قبل املتضررين غري موجب للتعويض ،هذا
ليون إىل رفض طلب التعويض الناتج عن تشغيل منشأة صناعية جماورة ملعمل طوب على أساس أن هذه  املنشأة  

 06/11/1903كانت موجودة قبل قيام اجلار ببناءمسكن له على هذه األرض،يف قرارها  الصادر  بتاريخ  
(.كما قرر  جملس  الدولة  الفرنسي بأن  الشخص  الذي يقوم  بالبناء جبوار املنشآت العامة اليت )نقض مدين

تكون مصدرا للضرر  يكون  ملزما  بتحمل هذه  األضرار دون إمكانية التعويض ،وعليه رفض جملس الدولة 
 .12/12/19693التعويض مبقتضى قراره الصادر يف 

لقضاء  الفرنسي إىل استبعاد التعويض على أساس مضار اجلوار بالنسبة ملن يقوم يف نفس السياق ذهب ا         
.كذلك احلال 4ببناء سكنات جماورة  ملنطقة يوجد هبا مطار. فإقامته هي قبول ضمين بتحمل ضجيج الطائرات

 بالنسبة ملن يقيم مسكنه بالقرب من مفرغة عمومية للنفايات احلضرية.
كرة أسبقية االستغالل يف الفقه والقضاء الفرنسيني إال أن املشرع الفرنسي قد اعرتف على الرغم من رفض ف      

هبذا  املبدأ  بالنسبة للمنشآت ذات الطابع االقتصادي  وهو نفس املسلك الذي سلكه يف  جمال البناء و التعمري 
 حددت فقد 

 بالنسبة املألوفة، غري اجلوار مضار نظرية تطبي  ونطاق جمال البناء واإلسكان قانون من L112-16 املادة 
 النظرية هذه إىل االستناد املتضرر للجار ميكن ال حبيث اجلوار، املقلقة للراحة وبيئة والتجارية للمنشآت الصناعية

 . 1 السكان على املنشآت هذه أسبقية حالة يف
 املمارس النشاط أن ري إثباتمن العس هذه النظرية،ألنه بناء  على ما سب   يتضح أنه من الصعب تطبي       
ألن ما يعد ضررا  غري مألوف يف منطقة  األضرار غري مألوفة هذه وإثبات أن للمجاورين أضرار حدوث سبب هو

                                                 
 .144أنظر ، محيدة )مجيلة( ،مرجع ساب  ،ص  3

4 Neuray (Jean François)   : "Droit  de l’environnement" ,  Dalloz,Paris , 2001, p689. 
1 "Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités 
agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à 
réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été 

demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à 
l'existence des activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou 

réglementaires en vigueur". Voir  Jacquot( Henri) et Priet( François): « Droit de L’urbanisme », 
Dalloz, 4eme édition, Paris 2001, p791. 



معينة ويف زمن ما قد يصبح ضررا عاديا ومألوفا يف منطقة أخرى وزمن آخر السيما مع إزدياد حركة التصنيع 
 يه توجب البحث عن أساس آخر للمسؤولية  املدنية عن  األضرار البيئية .ووجماورهتا  للتجمعات  العمرانية وعل

 ثاويا: أساس قيام المسؤولية المدوية الحديثة عن األضرار البيئية.
نظرا للتعلر الذي عرفته النظريات السابقة والصعوبات اليت أرهقت ضحايا األضرار البيئية يف حتديد املسؤول     

حث عن أسس قانونية أخرى تنسجم مع طبيعة هذه األضرار مستمدة من فكرة املسؤولية عنها.  كان البد من الب
املوضوعية أي املسؤولية بدون خطأ اليت تقوم على أساس وحيد هو الضرر،من أهم تطبيقاهتا نظرية حراسة الشيء 

 (.2)ونظرية املسؤولية املوضوعية  املطلقة ( 1)
 .وظرية حراسة الشيء.1

 ختضع منقوالت، أو إىل عقارات األشياء وتقسم األشياء ضمن البيئية العناصر اجلزائري املدين ونالقان يصنف     
 عاما ملكا تكون أن إما فهي مالكها إىل .فبالنظر وطبيعتها مالكها حبسب خمتلفة قانونية أصناف إىل األشياء هذه
والضوء.يف هذا الصدد  كاهلواء للتملك قابلة غري أو للتملك، تكون قابلة أن إما طبيعتها إىل أمابالنظر . خاصا أو

 أن أحد يستطيع ال اليت هي التعامل بطبيعتها عن خترج اليت األشياء" :ورد يف القانون املدين اجلزائري ما يلي
 . 3احل   هذا استعمال يف اآلخرين حبقوق املساس عدم بضرورة مستعمل كل ح  يتحدد ،بذلك 2حبيازهتا يستأثر

 
 

 بطبيعتها ميكن بيئية توجد عناصر واهلواء كاملاء طبيعتها حبكم التعامل عن البيئية اخلارجة العناصر إىل إضافة     
 .1أو منقوالت أو عقارات بالتخصيص  عقارات تكون أن إما وهي امللكية، نطاق ضمن تدخل أن

ليت سايرت التطورات لقد نتجت املسؤولية عن فعل األشياء حصيلة تلك اجلهود القضائية والفقهية ا     
بقرائن موضوعية  املسؤولية املوضوعية.تلبت صور من احلديلة،يف  اجملال العلمي،الصناعي واالقتصادي وهي صورة

 قوية  حيددها  القانون.
أصبحت نظرية حراسة الشيء نظرية قائمة  بذاهتا ،تبنتها أغلب التشريعات احلديلة منها التشريع اجلزائري     

املدين اليت تقضي بأن " كل من توىل  حراسة شيء و كانت له قدرة  االستعمال  القانون من 138 ةاملاد مبقتضى
 وإمنا ، احلراسة يعرف  مل املشرع اجلزائري أن والتسيري واملراقبة، يعتربمسؤوال عن الضرر  الذي  حيدثه...". املالحظ

أساسية  لقيام  املسؤولية عن  فعل  ،كشروط اقبةاملر   والتسيري  االستعمال للحارس وهي  املخولة السلطات حدد
 احلارس.      قبل إمهال من وجود إثبات األشياء .إذ يقع على  املضرور  عبء 
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إن  الكلري من األضرار البيئية نامجة عن  األشياء اليت هي حتت حراسة  مالكها أوحائزها. كما هوا احلال  يف جمال 
هو املالك للنفايات أو قد يكون املنتج هلا. ميكن أن تكون  هذه  النفايات   تسيري النفايات إذ قد يكون احلارس

 موجودة يف  حمل ما فتقوم  مسؤولية   مالك احملل  الذي توجد به النفايات أي حائزها .
 .وظرية  المسؤولية الموضوعية  المطلقة.2

صور عديدة من األضرار البيئية لعدم إمكانية  إن  نظام  املسؤولية املدنية القائم على اخلطأ يقف عاجزا أمام     
البيئي تنشأ من نشاط مشروع  يتف  مع القوانني األمر  الذي   إثبات اخلطأ ،فضال على أن كلري من صور التلوث

 . 2 يصعب  معه  إعمال قواعد  املسؤولية  التقصريية  القائمة على اخلطأ
أضرار بيئية حديلة، مت اللجوء إىل نظرية  املسؤولية  املوضوعية   فأمام تراجع نظرية اخلطأ خصوصا مع ظهور       

جناحا كبريا  هبدف تغطية  احلديلة اليت حققت النظريات أهم املطلقة اليت تستند على أساس الضرر اليت تعد من
 .مصدر اخلطأ  معرفة اليت يصعب فيها تلك خاصة  األضرار،

من أجل محاية أكلر  وجود خطأ ورغم عدم وجود عمل غري مشروع فاملسؤولية قد تتقرر حىت يف حالة عدم    
للمضرور؛فيكفي للمدعي أن يقيم الدليل على أن ضررا قد حلقه وإثبات العالقة السببية بينه وبني النشاط الذي 

دون  قام به املدعى عليه دون إثبات توافر اخلطأ . فغياب اخلطأ والعمل غري املشروع أو تعذر إثباهتما ال حيول 
 .3تعويض األضرار  البيئية

 تعترب النشاطات، اليت بعض اليت تسببها اخلاصة األضرار إىل موضوعي بالنظر أساس تقوم هذه النظرية على     
 الذرية باعتبارها الطاقة عدة تطبيقات هلا يف جمال . ويوجد 1تشريعي  أساس على تقوم بطبيعتها ،كما مشروعة

   عن الناجتة األضرار وكذا مشكلة باملواد الكربونية البحري التلوث   مشكلة ذلكاملخاطر البيئية وك أهم من
 النفايات.

 الفرع الثاوي: خصوصية الضرر البيئي و صعوبة إصالحه.
يعترب الضرر املصدر  إن الضرر هو الركن الركني الذي تقوم عليه  املسؤولية املدنية وال قيام للمسؤولية بدونه.إذ      

مبصلحة  إخالل ذي ينبعث منه التفكري يف مساءلة حمدثه وحتريك دعوى التعويض عنه. يعرف على أنهاألول ال
مشروعة أومساس حب   حيميه القانون، فال  مسؤولية  بغري ضرر حبيث إذا رفعت دعوى دون  إثباته  كان  مصريها 

 عدم  القبول.   
للتعويض أن يكون ضررا شخصيا ومباشرا نتيجة لنشاط   تقضي القواعد العامة بأنه يشرتط يف الضرر القابل     

املسؤول  ويكون  مؤكد الوقوع أي حمققا، فال تعويض عن األضرار اإلحتمالية أوغري احملققة والغري مؤكد حتققها يف 
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إعمال  املستقبل.إال إن الضرر يف جمال  البيئة خيتلف عن الضرر الوارد يف املسؤولية املدنية وبالتايل ال يصلح معه
 هذه  القواعد .

ناتج عن اإلعتداء على جمموع العناصر املكونة للبيئة والذي خباصيته غري املباشرة وبطابعه   2إن الضرر البيئي     
.لذا سأتطرق إىل اخلصائص القانونية املميزة  للضرر البيئي 3اإلنتشاري،يصعب تعويضه عن طري  املطالبة القضائية 

 )ثاويا(.ته وتقديره من قبل القاضي مث صعوبة  إثبا )أوال(
 أوال: الخصائص القاوووية للضرر البيئي.

يتميز الضرر البيئي جبملة من اخلصائص اليت متيزه عن سواه من األضرار األخرى،نظرا للخطورة الشديدة      
قوف على أهم  النامجة عنه وتأثرياته السلبية على الكائنات احلية والطبيعة بصفة مباشرة .لذا سأحاول الو 

وضررا ذو طابع  (3)ضررا مرتاخيا (2)ضررا مباشرا ( 1)اخلصائص املميزة للضرر البيئي بإعتباره ضررا مجاعيا 
 (.4)انتشاري 

 الضرر البيئي ضرر جماعي:.1
يتميز الضرر البيئي بعموميته ألن النشاط الناجم عن التلوث البيئي يف أغلب األحوال يتسم بالعمومية حيث 

لكائنات احلية والنباتية واملمتلكات، أي يصيب البيئة اليت تتكون من املاء واهلواءواألرض وهي عناصر يصيب ا
 مشرتكة  بني اإلنسانية  كافة .

إن الضرر الذي ميس باملوارد البيئية ال يسبب ضررا لشخص ما وعليه ال نكون بصدد مصلحة شخصية،مما ال   
دعوى بدون مصلحة. فقد يكون هناك ضرر بيئي، لكنه غري كايف لتمكني أي ميكنه من املطالبة القضائية ألنه ال 

 شخص من حتريك الدعوى ألنه مل ميسه أي ضرر شخصي متعل  بذاته.
 غالبا يتعداه ال )املصلحة الشخصية(، احل  صاحب يصيب الذي الضرر بأن تقليديا مقبوال كان وإن حىت     
اإليكولوجي اخلالص هو ذلك الضرر الذي يصيب البيئة ذاهتا  الضرر ابعط أن إال األخرى، باملصاحل املساس إىل
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كما .1 و اهلواء والرتبة والكائنات احلية النباتية احليوانية أو يهدم أنظمته أوأحد  عناصرها غري اململوكة ألحد كاملاء
 عرفته  اتفاقية  لوجانو على أنه :"كل خسارة أوضرر ناجم عن إفساد أوتدهور البيئة".

 ميس األحيان،إال أنه  يف الغالب ما بعض يف احل  حلامل بالفعل قد ميس الضرر البيئي باملصلحة الشخصية    
 أوتدهور الوسط الفصيلة أفراد على آخر القضاء بسبب اجلينية اللورة مبصاحل مجاعية.كما هو احلال عند ضياع

 ال اليت املتالزمة العالقات اإليكولوجية يف إضطرابا حيدث ذلك من أكلر فإنه خاصة مبصلحة مس وإن الطبيعي
  2.أحد ملكية ضمن تقع
يف  حكم  1971خبصوص اإلجتهاد  القضائي يف هذا اجملال استعمل جملس الدولة  الفرنسي سنة      

Villnouve  EST فكرة  املوازنة  اليت  تستلزم  تقرير  املصلحة العامة  من املشروع  املستغل مع   ألول مرة
.إىل جانب 3ذ يف  احلسبان  أضراره  على املستوى االجتماعي وبصفة خاصة اجلانب البيئياألخ
،اليت تتعل  بالتلويث الناتج عن 1985عام  Bastiaالشهرية اليت نظرت فيها حمكمة   Montedisonدعوى

باملنطقة ؛حيث إلقاء وتصريف الطني األمحر عن طري  مصانع  كمياوية إيطالية.مما سبب ضررا لصائدي األمساك 
قضت احملكمة بالتعويض عن الضرر البيئي احلاصل للبحر كما قضت بتعويض للمقاطعة عن فقداهنا  الطابع  

 .4اجلمايل
اختذ  القضاء الفرنسي موقفا واضحا بعدم  التعويض عن  الضرر اجلماعي إال أنه بعد صدور قوانني محاية       

القضاء العديد من القرارات القضائية اليت تتعل  بالتعويض  عن   البيئة مل يعد يصر على هذا الشرط فأصدر
األضرار اليت  متس  باملصاحل اجلماعية وإن مل تكن أضرارا شخصية.هذا ما اتضح من خالل قبول جملس الدولة 

قضاء الفرنسي قضية تتعل  بالتعويض عن األضرار اليت مست اآلثار واملناط  املصنفة،حركتها البلدية حيث قرر ال
 .    1أن هناك  ضررا  بيئيا  يتطلب التعويض دون وجود  أضرار  شخصية 

  مباشر: غير ضرر البيئي .الضرر2
إذا كان الضرر املباشر هو ذلك الضرر الذي ينشأ مباشرة عن الفعل الضار، حبيث يكون وقوع الفعل شرطا   

تداخل أسباب إحداثه وعدم إتصاله بصفة الزما حلدوث الضرر.فإن الضرر غري املباشر يصعب حتديده نظرا ل
مباشرة مع  الفعل. طبقا للقواعد العامة ال يكون الضرر قابال للتعويض إال إذا كان الضرر مباشرا. مبعىن أن وقوع 

 الناتج البيئي من القانون املدين. إال أن الضرر 2/ف 182الفعل الضار الزما  حلدوث الضرر وفقا لنص املادة 
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 بل مباشرة، األشياء أو احليوان أو يصيب اإلنسان ال أنه مباشر،إذ ضررا غري يكون ما غالبا بيئيال التدهور عن
 .2إحداثه يف البيئة مكونات من وسائط تتدخل
 مايتعل  منها خمتلفة عوامل تداخل عن تنتج الطبيعية األوساط تصيب اليت حاالت التدهور أغلب إن      
 التلويث عمليات مباشرة بني عالقة إجياد معه يصعب الذي خمتلفة،األمر ن مصادرم اآلتية امللوثة املواد بتفاعل
 .3الطبيعي الوسط أصاب الذي اإليكولوجي والضرر
إن طبيعة الضرر البيئي جعلت من الصعب توافر خاصية  الضرر املباشر.ذلك أن الضرر البيئي تتحكم فيه         

كنولوجي والعلمي املتزايدين ،فضال على تداخل العوامل اليت تؤدي عدة عوامل على رأسها مقتضيات التطور الت
 إىل وقوع   النتيجة  النهائية  للفعل الضار.

أشار املشرع اجلزائري إىل األضرار غري املباشرة ألول مرة يف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة           
يات ح  الدفاع عن البيئة عن األضرار املباشرة وغري املباشرة ،اليت منحت للجمع37من خالل املادة  03/10

اليت تصيب املصاحل اجلماعية.يستنتج أن هناك تطورا ملحوظا يف التشريع اجلزائري الذي ال يعرتف إال بالضرر 
رر البيئي .فقد أدرك املشرع الطبيعة اخلاصة للض4املباشر من خالل القواعد العامة املنصوص عليها يف القانون املدين

 بأنه ضرر غري مباشر وأقر بالتعويض عنه.
 .الضرر البيئي ضرر  متراخي: 3

 دفعة بالتدريج وليس األحيان أغلب يف يتحق  البيئي من األضرار التدرجية املرتاخية، الضرر إن       
 كالتلوث سنوات.  أعراضه وآثاره الضارة إال بعد مرور فرتة  زمنية طويلة قد متتد  لعدة تظهر واحدة.حيث ال 

 آثاره تظهر وغريها ،فال املبيدات بفعل الغذائية واملواد الزراعية للمنتجات أو التلوث الكيميائي النووي باإلشعاع
  .الظهور يف أعراضه  تأخذ حىت يطول وقت إىل حتتاج بل فورية، بطريقة واملمتلكات الضارة باألشخاص

 مشكالت تعاجل اليت الدولية بعض االتفاقيات نصوص خالل نم البيئي تراخي الضرر  معىن يتأكد       
 تصل قد نسبيا طويلة بالتعويض يف املطالبة احل  إنقضاء مدة جتعل حيث اإلشعاعي، التلوث أضرار عن املسؤولية

 . 1للضرر املولد النشاط أو احلادث وقوع تاريخ من سنوات عشر إىل
 .الضرر  البيئي ضرر إوتشاري:4

 بيئات ميتد إىل للحدود ال يعرتف باحلدود السياسيةو ال اجلغرافية ،حيث عابر تلوث البيئي تلوثال إن       
 جزء على يقتصر كوحدةوال اإلنسانية البيئة من ينال اهلوائية،إنه ضرر والتيارات احمليطات عرب جماورة أخرى
 واإلنتشار. السريان بقوة يتميز ألنه فيه، املتسبب يتوقعه أو يتخيله ما هذا الضرر  يتجاوز كما قد.منها
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إن الضرر الذي يصيب البيئة يف خمتلف جماالهتا أوسع نطاقا من حيث الزمان واملكان والدليل على ذلك أن       
املخاطر  البيئيةمل تعد مقصورة فقط على التشريعات احمللية للدولة. فقد أصبحت الدول تتحرك باسم  املصلحة 

إختاذ اإلجراءات الضرورية للحد من آثار األضرار البيئية وطابعها اإلنتشاري مبقتضى واملصري املشرتك من أجل 
    . 2املؤمترات واإلتفاقيات الدولية، نظرا  لتعدد مصادر الضرر البيئي

تعد اخلاصية اإلنتشارية من أهم وأخطر مظاهر  الضرر البيئي ألن حتديد مصدر هذا التلوث أو الشخص        
 يعد من األمور املستعصية و منه يصعب حتميل  املسؤولية ملصدر  الفعل الضار.  املتسبب فيه

 ثاويا: صعوبة إصالح وتعويض األضرار البيئية.
إن اخلصوصيات اليت يتمتع هبا الضرر البيئي عن غريه من األضرار، جعلته حمل صعوبة يف تقديره وإصالحه      

قواعد العامة هو أن يكون تعويضا عن ضرر مباشر.كما يكون من قبل القاضي.فاألصل يف التعويض طبقا لل
نتيجة طبيعية وحتمية للفعل الضار،فضال عن كونه ذلك الضرر  املؤكد الذي حتق   فعال وجاء نتيجة  مباشرة  

 .3لنشاط املسؤول 
 أدوارهم تتشعبو  املتسببون فيه مباشر، يتعدد غري ضرر البيئي فأول عقبة تقف أمام  القاضي هي أن الضرر     

قد  البيئي الضرر يف املتسبب وحىت إن أدرك  القاضي .غريه دون معني شخص مسؤولية دون إقامة حيول مما ،
 املختصني قبل من إال إدراكها ميكن ال تقنية، فنية طبيعة ذو هو البيئي أن الضرر ذلك أخرى، صعوبة تعرتضه

 طرف من إال عنه الكشف ميكن ال الذي الضوضائي ثالتلو  بسبب أونقصان السمع فقدان ذلك واخلرباء ملل
 اإلنسان.        صحة على خطرا تشكل أن اليت ميكن احملددة النسب يدرك خبري

تطبيقا لذلك قضت احملكمة اإلدارية مبسؤولية املصنع عن حالة التسمم الناجم  عن استنشاق الزئب  لتطايره        
،حيث يطلب مدير مركب الزئب  بعزابة  19/07/2006در بتاريخ الصا 334050يف اهلواء يف القرار رقم 

القاضي بتأييد احلكم الصادر عن  11/01/2003نقض القرار الصادر عن جملس قضاء سكيكدة بتاريخ 
الذي قضى باملصادقة على تقرير اخلربة وإلزام الطاعن بتعويض  املدعى عليه  23/09/2001حمكمةعزابة بتاريخ 
 رار.يف الطعن عن األض

حيث يتضح من مراجعة القرار املطعون فيه أن قضاة  اجمللس  أسسوا  قضاءهم  بالقول حيث ثبت للمجلس     
من خالل اخلربة الطبية ومن خالل الفحوصات أن ابن املستأنف عليه )ك.ع( أصيب بتسمم ناتج عن عنصر 

 حيث مر الذي أدى إىل الشلل. ليضيفوا الحقاالزئب  نتيجة إلستنشاقه ،مما تسبب له يف إصابة اخلاليا العصبية األ
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أن مسؤولية املستأنف قائمة يف إصابة  الضحية بالتسمم عن طري  الزئب  حيث أن  القضاة  ذكروا أن نسبة  
 .  1٪ لينتهوا إىل تأييد  احلكم  املستأنف100العجز 
ملطالبة  بالتعويض خصوصا إذامل أما بالنظر  للطابع  اإلنتشاري  للضرر  البيئي، فيطرح صعوبة  يف ا     

تظهرآثاره إال يف  املستقبل .كما ميكن هلذا الضرر أن يستمر رغم التعويض عنه بالنسبة للماضي حيث ال يستطيع 
املضرور تأمني نفسه  بالنسبة  للمستقبل .فهذه اخلصوصية  تصعب  حتديد  املسؤول  عنه خاصة  إذا اختفى هذا  

  املسؤول أوكان مفلسا .  
جيد القاضي بالتأكيد صعوبة يف تقدير التعويض يف جمال األضرار البيئية ألن غالبيتها تتسم باالستمرارية       

والتفاقم فقد ترفع الدعوى وحيدد القاضي قيمة التعويض للمتضرر .لكن بعد ذلك تظهر آثار وانعكاسات جديدة 
ائجه وقت صدور احلكم .فيكون من ح  املضرور املطالبة للضرر باعتباره ضررا مستقبليا ،ال ميكن  توقع كافة  نت

من القانون املدين اجلزائري.هذا ما أخذت به العديد من  اإلتفاقيات  131بتكملة التعويض  طبقا  للمادة 
صت اليت ن 1990الدولية أمهها إتفاقية  املسؤولية  املدنية  قبل الغري يف  جمال الطاقة النووية املربمة يف باريس سنة 

سنوات من  تاريخ  وقوع  احلادث  النووي  حتسبا  لألضرار  10على إمتداد تاريخ  رفع  الدعوى إىل 
 . 2املستقبلية
يالحظ أنه ال ميكن إصالح األضرار البيئية نظرا لكوهنا أضرار مستمرة. فقد ال ينتهي النزاع حول التعويض           

ان حمال للمطالبة القضائية الزال قائما ويصلح ملطالبة قضائية جديدة  بالنسبة للمستقبل ألن موضوع النزاع الذي ك
 إلستمرارية  تضرر  األوساط  الطبيعية، األمر الذي جيعل من  النزاع  البيئي نزاع غري منته ومتجدد.  

 182يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي حل  باملضرور  بصفة هنائية طبقا ألحكام املادتني        
مكرر مدين مع مراعاة  الظروف املالبسة وإن مل يتيسر له وقت احلكم، فله أن حيتفظ  للمضرور  باحل   182و

 يف أن يطالب  خالل مدة  معينة بالنظر من جديد يف التقدير.
 املسؤولية إسهام مدى على نظرة إلقاء حاولنا يبدو أن تأطري  األضرار  البيئية اخلالصة ،يزداد  صعوبة  ،فإذا       
 اللروة وتراجع النبايت، الغطاء كتدهور الوطنية الساحة على حبدة البيئية املطروحة املشاكل من احلد يف املدنية 

وإجنراف وإعتداء على الواجهات الساحلية واملناط   وتربة، وهواء ماء من املستقبلة األوساط احليوانية، وتلوث
 قلة إىل بالنظر ذلك معدوم نقل مل إن حمدود جد إسهامها جند أن لنفايات،ا وتناثر عمراين وتشويه الرطبة واحملمية

 اجملال البيئي.  يف امللارة الدعاوى
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جتدر اإلشارة إىل أن هناك قبول وإن كان ضمين لألضرار البيئية يف ظل األنشطة اخلطرة املرخص هبا اليت       
يث الذي تفرزه هذه املنشآت على البيئة،ألهنا تدخل يف حتدثها  املنشآت املصنفة .مما يضفي مشروعية على التلو 

صميم  التنمية االقتصادية الوطنية ،األمر الذي يؤدي إىل عزوف املدعي عن رفع  دعواه نظرا لعدم تكافؤ الطرفني  
ة على  وخوفا من  عدم  قبول  دعواه. يؤكد  ذلك على  أولوية  التنمية بصورة عامة والتنمية العمرانية و اإلقتصادي

وجه اخلصوص  على حساب البيئة   يف  اجلزائر وحىت يف  بعض  الدول  املتطورة ، إال  أن هذه األخرية  متتلك 
 الوسائل  املساعدة  على  القضاء على التلوث الناتج عن تبعات هذه التنمية.

 الفرع الثالث:صعوبة تقدير العالقة  السببية.
املدعي  إثبات توافر العالقة السببية املباشرة واملؤكدة بني الفعل املنسوب إىل  لقيام املسؤولية  املدنية على      

 املدعى عليه )اخلطأ / الفعل الضار(والضرر  الناجم  عنهما.
إال أن إثبات هذا األمر من قبل املضرور أمام القاضي يتسم بصعوبة بالغة  يف  جمال األضرار البيئية، ألن       

ما يكون  بطبيعته ضررا غري مباشر ،تساهم يف إحداثه عدة عوامل منها الظاهر واخلفي، مما  الضرر البيئي غالبا
يؤدي إىل تعذر حتديد املصدر األساسي لوقوع الضرر الذي حل  به.كما خيل  صعوبة حقيقة إلثبات وجود رابطة 

رفض دعوى التعويض.كما هو  وهذا بالنتيجة حيتم على القاضي سببية مباشرة بني النشاط القائم والضرر احلادث
احلال عند انتقال  الغازات السامة يف اهلواء جراء نشاط املصانع إىل مسافات بعيدة عن مصادرها.أوعند طمر 
النفايات يف منطقة معينة من قبل منشآت صناعية عديدة. فإذا وقع الضرر بتلك املنطقة يصعب حىت على 

 طة السببية .   القاضي نفسه وليس املضرور فقط إثبات الراب
هناك ثالث  نظريات فقهية  حاولت حتديد السبب الذي يؤدي إىل ترتيب الضرر يف  هذا  اجملال هي نظرية     

تعادل األسباب، نظرية السبب املنتج ونظرية السبب املباشر ؛إال أن خصوصية الضرر البيئي جتعل تطبي  هذه 
 النظريات  الفقهية نسبيا  ضئيل.

قاضي مبفهوم العالقة السببية املباشرة بني العمل الضار والضرر لكن يف إطار األضرار البيئية، قد يتمسك ال     
يلجأ إىل اإلحتمال،فالدليل اإلحتمايل على وجود  العالقة السببية بني اخلطأ والضرر كايف للقول باملسؤولية.إذ 

باإلحتمال والظن باالستناد على حني يصعب على القاضي الوقوف على السبب املؤدي إىل الضرر يكتفي 
افرتاضات قوية، حمددة ومناسبة. فيتعني على املتضرر إثبات الضرر وإثبات اإلحتمال الراجح للعالقة السببية.يف 
ملل هذه احلاالت جيب على القاضي أن يكتفي بال أدىن شك باإلحتمال وليس باليقني الذي يصعب على 

من القانون املدين اجلزائري يرتك القاضي تقدير استنباط كل قرينة مل  340ة ستنادا إىل املاد،ا1 الضحايا إثباته
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يقدرها القانون،شريطة أن يكون ذلك يف األحوال اليت  جيوز  فيها  اإلثبات بالبينة من أجل  إضفاء مرونة على 
 .2قبول دالئل  إثبات جديدة ومالئمة  للضرر  اإليكولوجي 

ة السببيةيف جمال األضرار البيئية، ويف سبيل تطوير قواعد املسؤولية مبا يتف  والطبيعة أمام  صعوبة إثبات الرابط     
 ختفيف اخلاصة  هلذه األضرار، ذهب القضاء إىل إطالق سلطة القاضي يف إثبات  العالقة السببية .كما يقرتح

 إحتمال بإقامة ويكتفي ادية ،امل والقرائن املؤشرات قبول يف القاضي توسع خالل من السببية العالقة تقدير طرق
 نسبيا  . السببية العالقة يف املشرتط اليقني يصبح ،بذلك للسببية كايف

اعتمد الفقه احلديث على املسؤولية  التضامنية املفرتضة للقائمني بالنشاط امللوث للبيئة كأداة  لضمان        
.رجوعا إىل القواعد  العامة  للقانون  3ررتعويض املضرور عندما يكون  هناك أكلر من  مسؤول تسبب يف الض

منه تنص على أنه: "إذا  تعدد املسئولون عن عمل ضار  كانوا متضامنني يف  126املدين اجلزائري جند أن املادة 
إلتزامهم  بتعويض  الضرر وتكون املسؤولية فيما بينهم  بالتساوي إال إذا عني القاضي نصيب كل منهم يف 

ذه املادة ميكن  للقاضي يف حالة وجود أكلر من مسؤول تسبب يف الضرر تقسيم املسؤولية فيما اإللتزام" .وفقا  هل
بينهم  بالتساوي إال إذا قام القاضي بتحديد نصيب كل  منهم  بنسبة معينة تتواف  ونسبة مسامهته يف إحداث 

 الضرر البيئي.     
ليست عملية يسرية بالنسبة للقاضي، نظرا  خلصوصية  ميكن القول بأن حتديد املسؤول عن الضرر البيئي        

وصعوبة إثبات  هذا الضرر ، مما يؤدي  بالنتيجة إىل  صعوبة التحديد  اليقيين للمسؤول عنه بسبب البعد الزماين 
 واملكاين  للضرر البيئي  وكذا  صعوبة  حتديد  الرابطة السببية بني  الفعل و الضرر.

 ي المدوي في حماية البيئة و إصالح األضرار الناجمة عن تلوثها.المطلب الثاوي:سلطة القاض
توافرت شروط قيام املسؤولية البيئية،ترتب على ذلك ح  املتضررين يف حتريك الدعوى للمطالبة بالتعويض  إذ    

ال يتعل  مبن عن األضرار البيئية اليت حلقت هبم يف أمواهلم وممتلكاهتم، لتبقى األضرار البيئية احملضة تطرح  إشك
 )الفرع األول(حي  له اإلدعاء أمام  القضاءلصاحلها.لذا أتطرق إىل قبول دعوى التعويض عن األضرار البيئية 

 )الفرع الثاوي(.وآليات إصـالحها 
 الفرع األول: شروط قبول دعوى التعويض عن األضرار البيئية .

ريك الدعوى يف جمال األضرار البيئية.فمن هي تلور حبدة مشكلة حتديد صاحب الصفة واملصلحة يف حت        
ضحية الضرر البيئي ،هل األشخاص أم البيئة يف حد ذاهتا؟ إذا اعتربنا هذه األخرية هي املتضرر من النشاط الذي 
ميارسه األفراد أوالشركات فمن الذي خيوله القانون الصفة القانونية لتمليل العناصر البيئية أمام اجلهات القضائية؟ 
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الدعوى البيئية  )ثاويا(والدعوى البيئية اجلماعية  )أوال(مام هذا التصور  يتعني التطرق إىل الدعوى البيئية الفرديةأ
 )رابعا(.وتقادم دعوى  التعويض )ثالثا( االستعجالية 

 أوال: الدعوى البيئية الفردية .
  حال إغتصابه. ترفع من قبل من له الدعوى هي وسيلة قانونية حلماية احل  و احلصول على التعويض يف       

مصلحة شخصية فيها سواء كان شخصا طبيعيا أم شخصا معنويا. تكون الدعوى البيئية فردية  عندما ميلك كل 
شخص ح  اإلدعاء منفردا ،حىت لو أصابت األضرار عدة  أشخاص.كما تكون فردية حىت ولورفعت من شخص 

 إعتباري ضد  شخص  إعتباري آخر. 
 .(3)واملصلحة  (2)الصفة  (1)تتوافر الدعوى البيئة الفردية على شروط رئيسية ، تتعل  بأهلية  اإلدعاء        

  .  شرط  أهلية  اإلدعاء.1
 يكون الشخص فعندما وعليه للدعوى، اخلارجية الشرعية الفقهاء أحد تعبري حد على التقاضي أهلية متلل       
.يعد شرط   1الدعوى  قبول عدم أصح بتعبري أو الدعوى من استبعاده ميت بالتصرف ترخيص لديه أوليس قاصرا

تلقائيا.ولقد نص  املشرع   يلريها أن القاضي الدعوى ،بإمكان شرطا لقبول أهلية  اإلدعاء  من النظام العام و 
قانونه  مبوجب  املعنوي  اليت تتحدد الشخص القانون املدين اجلزائري على أهلية من 45 اجلزائري من خالل  املادة

 األساسي . 
 .شرط  الصفة .2

 اعتدي الذي احل  صاحب أي الصفة، ذي املتضرر طرف من إال الدعوى ترفع ال أن الفقه على استقر         
 أن إ.ج.م.من قانون إ13 للمادة طبقا جيوز ال إذ القبول، عدم الدعوى مصري يكون الصفة فإن انعدمت عليه،
 الضرر البيئي، مسائل كل يف مشرتكة مشكلة البيئية الدعاوى يف الصفة ة. تلريذي صف غري من دعوى ترفع

إال أن البيئة يف  الواقع  ليس هلا شخصية قانونية حىت ميكنها   مصلحة، له كانت ملن تلبت الصفة أن فاألصل
ة . بالتايل فإنه يكون اللجؤ إىل القضاء للمطالبة بتعويض  الضرر البيئي الذي يلح  هبا أو بأحد عناصرها الطبيعي

ضروريا حتديد  الشخص صاحب الصفة الذي يضطلع مبهمة الدفاع عن البيئة وعناصرها أمام القضاء  واملؤهل 
 قانونا  للقيام بذلك.
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 .شرط المصلحة. 3
املقصود باملصلحة كشرط لقبول الدعوى هي الفائدة العملية اليت تعود على رافع الدعوى من احلكم له       

 توافر من الدعوى البد تقبل .لكي1بطلبه، فحيث ال تعود على املدعي فائدة من رفع الدعوى ال تقبل دعواه
 )ج(.حالة وقائمة )ب(شخصية ومادية   )أ(تتملل يف  أن تكون املصلحة مشروعة وثابتة   املصلحة يف شروط

 وثابتة: مشروعة المصلحة ترون أن.أ
 املطالبة من املنفعة ثبوت فهي املصلحة اللابتة أما وحيميها، القانون يقرها اليت تلك هي املشروعة املصلحة        
 املصلحة ذرائع بإثارة الواقعية تتعل  الصعوبات من هناك مجلة إذ ليس من  السهل  إثباته ، أمر وهو.القضائية

 لوثة.والشركات امل املؤسسات ضد اإلدعاء ممارسة ح  لعرقلة والتشغيل والتنمية االقتصادية
على  أنفسهم املتضررين حيفز ال ،مما كبرية مستويات على التلوث آثار إنتشار اإلدعاء ح  تعقيد من يزيد       
 مىت ثابتة املصلحة إعتبار إىل الفرنسي القضاء توصل السياق هذا يف.2للرفض تعرضها خشية دعاويهم رفع

 أن ميكن ال املخالفة مبفهوم ."بالعني املصلحة إرتباطب" يعرف ما أو ما ثابت لعني قانوين استعمال إىل استندت
 إشرتاط أن الواقع .لكن 3للعني اللابت القانوين االستعمال إثبات اليستطيع متنزه أو عابر شخص دعوى تقبل
ا مل واحليازة، التملك عن بطبيعتها اخلارجة البيئية للعناصر وقضائية محاية قانونية كل ينقص بالعني، املصلحة إرتباط

 . 4اخلالصة اإليكولوجية األضرار عن إلمكانية التعويض واستبعاد للبيئة، إهدار هذا من  يف
إن املصلحة املشروعة هي عماد الدعوى، لكن إثبات الصفة الشخصية واملباشرة بالنسبة للمصلحة         

و العلمية للمصاحل املضرورة، هناك املضرورة أمر حمل شك،  فباإلضافة إىل العقبات املتعلقة مبعرفة احلالة الفنية 
عدم كفاية لإلمكانيات املتاحة بالنسبة لبعض صور التلوث الكامن.كما أن املصاحل اليت يضر هبا التلوث هي 
مصاحل عامة مبعىن أن األشخاص الذين يلح  هبم الضرر غري حمدودين بشكل قاطع باإلضافة إىل أن أضرار 

زمنية طويلة تصعب من عملية  اإلثبات أي أن  األضرار البيئية ليست  التلوث ال تربز إال بعد مرور فرتة
 املتعلقة الدعاوى القضاء لكل فحص استبعاد إىل مبدئيا يؤدي املصلحة بلبات املتعل  الشرط فإن حالة.بذلك
 .اخلالصة البيئية األضرار عن بالتعويض
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 ومادية: شخصية المصلحة ترون أن.ب
 ينوب من أو محايته املراد القانوين أو املركز املزعوم احل  صاحب هو الدعوى رافع يكون أن بذلك يقصد         

 أفعال من املضرور مصلحة تكون أن ميكن .عدمها من الدعوى رفع يف مصلحته ترجيح على األقدر هو ألنه عنه،
 القضاء. مامأ بالتعويض املطالبة ميكنهم األشخاص و أموال األضرار هذه أصابت مىت شخصية التلوث

 من ،كشرط املباشر والضرر واملادية الشخصية املصلحة شرط بني القانون املدين شراح أغلبية يربط          
 شخصية مصلحة بالتبعية له يكون مباشر ضرر باملدعي يلح  عندما أنه ذلك معىن املدنية، قيام املسؤولية شروط

 إال مينح أن ميكن ال بالتعويض املطالبة ح  فإن آخر مبعىن ،القضاء أمام دعواه ممارسة يف احل  ومادية تعطيه
  1.للضرر املنشئ الفعل من مباشرة املضرور الشخص هو لشخص واحد

 ثبات املصلحة صفة توفرت إذا إال القضائية، املطالبة فعالية تتحق  أن البيئة ال ميكن محاية إال أنه يف جمال    
 يف الشخصية املصلحة إثبات ال ميكن أنه .كما إثبات السهل من ليس اليتالبيئي،  اإلدعاء مضمون يف الشخصية
 الدعوى . فلقبول اخلالصة اإليكولوجية باألضرار للمصلحة املرتبطة املادي التقدير إمكانية حتققت إذا إال اإلدعاء،

 أو مادية املصلحة هذه تكون أن يشرتط أيضا إذ الوحيد، الشرط هي ليست املصلحة ثبات فإن البيئي النزاع يف
 املادي. للتقومي قابلة

 فيها اإلدعاء حمل يكون ال اليت الدعاوى كل إقصاء إىل التقليدية املصلحة يف املتطلبة الشروط تؤدي        
 شرطا فيها يتحق  أن ميكن ال اليت للبيئة احلاصلة الكربى املضار اإلقصاء هذا .يشمل مباشرة حقوقا شخصية
 الطبيعية العناصر محاية إىل هتدف اليت بالعني،بذلك يرفض القضاء  كل  الدعاوى اطهاوارتب ثبات املصلحة

 يف ينظر ال بأنه إنطباعا القضاء موقف يف التصلب هذا اليت تصيبها . يؤدي األضرار من التملك عن اخلارجة
وبالتايل  البيئة محاية مصاحل مع يتماشى ال ما وهو يف ذاته كهدف حموري البيئة محاية أمهية إىل للمصلحة فحصه
 .2اإلعتداء حمل البيئة لعناصر القضائية احلماية توفري ضمان يتعذر

  وقائمة: حالة المصلحة ترون ج.أن 
 فإنه فقط مهددة املصلحة حىت و إن كانت الدعوى، مباشرة وقت موجودة املصلحة تكون أن ذلك يعين        

 أحد أن لو ذلك حقه.ملال على وإمنا للحفاظ الدعوى موضوع يف للحكم ال الدعوى، يباشر أن للمدعي حي 
 املواد وتسرب للتصدع معرض هذا املكان هلا،لكن خمصص مكان يف مواد ضارة بالصحة بتصريف يقوم املصانع
 بإختاذ للمطالبة دعوى رفع مصلحة لكل ذي فيح  الالزمة، اإلجراءات املصنع صاحب إختاذ لعدم املياه إىل امللوثة
 التلوث. لوقوع جتنبا الالزمة اءاتاإلجر 
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 يكون ال البيئية األضرار لكن التقليدية، األضرار يف يقبل أن ميكن حاال وقائما الضرر يكون أن إن شرط        
 بعد إال الغالب يف تنتج ال التلوث آثار بعض أن حيث أموال، من وماميلكون األشخاص على حال تأثري هلا

        .اإلثبات يصعب عملية ،مما طويلة زمنية مدة مضي
إن اللجوء إىل الدعاوى البيئية الفردية،قد يكون غري جمد ألن املدعي جيد صعوبات يف رفعها و يف كلري من        

احلاالت  ترفض الدعوى ألن املدعي مل يتمكن من حتديد مصدر  الضرر أومل  جتد له احملكمة مصلحة يف ذلك 
األجنع لضمان    الوسيلة تبقى البيئية، األضرار عن التعويض الفردية دعاوى قبول يف املدين القضاء تعنت . فأمام1

 .الدعاوى اجلماعية التعويض عن هذه األضرار اللجوء إىل
   ثاويا: الدعوى البيئية الجماعية.

املضرور إن ما يصيب البيئة من أضرار يصيب  اجلماعة ككل وليس الفردا لوحده ،معىن ذلك أن مصلحة          
.األمر الذي يستتبع بالضرورة البحث عن مدافع على هذه املصلحة  2يف  هذه  احلالة تكون مصلحة مجاعية 

ذلك أن البيئة ليس هلا شخصية  قانونية  متكنها من اللجوء إىل  .،جتسد  ذلك مجعيات متخصصة يف محاية البيئة
ا أو بأحد عناصرها  .هذا ما يقودنا إىل حبث دعاوى القضاء  للمطالبة  بتعويض  الضرر البيئي الذي  يلح   هب

يف التشريعات ( 1)اجلمعيات يف جمال الدفاع عن البيئة و أهليتها يف امللول أمام القضاء بشأن األضرار البيئة 
  (.3)و يف التشريع  اجلزائري  (2)املقارنة 

 مدى حق الجمعيات في التقاضي في مجال تلوث البيئة. .1
يف هذا السياق مت .ن اجلمعيات ح  املراقبة الشعبية املباشرة حلماية إطار احلياة احلضرية وترقية احمليطتضم        

اإلقرار حبقها يف التقاضي بشأن األضرار البيئية الذي كان نتاج خماض طويل.ففي البداية رفض الفقه والقضاء 
املصلحة اجلماعية ،حبجة أنه يصعب حتديد  الفرنسيني  اإلعرتاف للجمعيات حبقها يف رفع الدعاوى دفاعا عن

هدف اجلمعيات بدقة لتنوع  أهدافها وأن اإلعرتاف هلا  هبذه الصفة يف الدفاع عن املصاحل العامة ميس بسلطة 
 النيابة العامة اليت خوهلا  القانون.

رتف للجمعيات البيئية إال أن حدث تغيري شامل  لذلك  املوقف و تبىن  القضاء  موقفا مغايرا حيث اع          
حبقها يف أن  تدعى مدنيا عن  املصاحل  اجلماعية اليت أنشأت من أجل  الدفاع عنها .كما أن املهتمني بالبيئة 
على الصعيد الدويل قد طالبوا احلكومات املعنية  بتفعيل دور اجلمعيات البيئية، فقد أكد املبدأ العاشر من إعالن 

اجلمعيات أو املنظمات اليت يكون هلا احل  يف الدفاع عن األضرار اليت تلح    ريو على ضرورة وجود  ملل تلك
 باللروات الطبيعية وكل ما يتعل  بعناصر البيئة يف حد ذاهتا.
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كما أنه وفقا التفاقية لوجانو فإن  دعاوى  اجلمعيات واملؤسسات اليت  هدفها  األساسي هو محاية البيئة ،         
 لة غياب مضرور حمدد بعينه. تكون مقبولة  يف  حا

إن إقرار دعاوى اجلمعيات يف جمال البيئة أصبح أمرا ضروريا ،يربره التطور احلاصل بالنسبة للنشاط الصناعي      
وآثاره البالغة على البيئة.فضال على عدم التعادل بني طريف دعوى  املسؤولية ،فعادة ما  التكون  األطراف املدعية 

املضرور من النشاط البيئي شخص طبيعي يف حني املدعى عليه شركة ضخمة يف اجملال  متكافئة  فقد  جند
الصناعي متتلك   االمكانيات  القانونية واخلربات اهلائلة  اليت ال يستطيع  املضرور مضاهاهتا وجماراهتا يف  الدفاع  

عه األفراد  العاديني عن  حتمل  عن حقوقه البيئية.كما أن  املنازعات  البيئية مكلفة بشكل ملحوظ ، يعجز  م
 نفقاهتا  ونفقات اخلرباء  الفنيني.

هنا يأيت دور اجلمعية للدفاع عن املصاحل اجلماعية اليت بال شك حيددها نظامها األساسي،فتتحمل التكاليف  
 .1ملتابعة  السري  يف  ملل  هذا  النوع  من  الدعاوى 

 المقاروة .. دعاوى  الجمعيات البيئية في التشريعات 2
يقصد بدعوى اجلمعيات يف جمال التلوث البيئي جمموعة الدعاوى اليت ميكن أن ترتبط جبمعيات محاية البيئة         

والدفاع عنها وفقا هلدفها احملدد يف نظامها األساسي، حفاظا على البيئة من التلوث.أقرهتا العديد من التشريعات 
 )ج(.والتشريع املصري )ب(بلجيكي التشريع ال )أ(منها التشريع الفرنسي 

   أ. في  التشريع الفروسي :
أعطى القانون الفرنسي احل  للجمعيات املعرتف هبا حلماية البيئة  يف اللجوء إىل القضاء للمطالبة بالتعويض      

محايتها من أيا كانت صورته عما يلح  بالعناصر واللروات الطبيعية من أضرار.شريطة أن يكون الدفاع عن البيئة و 
 بني األهداف الواردة يف نظامها األساسي. 

إن منح اجلمعيات البيئية ح  التقاضي يعد استلناء من األصل العام الذي يستلزم ضرورة توافر املصلحة  
الشخصية  املباشرة يف رافع الدعوى.أي توافر الصفة يف شخص املدعي وهو من حلقه ضرر شخصي مباشر من 

ا فال يتقرر هذا احل  للجمعيات إال مبوجب نص تشريعي صريح .ذلك ما  جتسد  من خالل التلوث.بناء على هذ
الذي حاول 02/02/1995"الصادر بتايخ   la loi Barnierمجلة من  القوانني  آخرها كان قانون بارنييه "

 التنسي  بني الشروط املطلوبة لدعاوى  اجلمعيات  اخلاصة حبماية البيئةكما يلي: 
 سنوات على األقل . 3ون  اجلمعية موجودة  منذ أن  تك -
 اإلعالن عن  وجود  اجلمعيات بشكل منتظم وبصورة دورية.-
 التطاب   بني  الوظائف  اليت  تقوم  هبا  اجلمعيات وبني  نظامها  األساسي .  -

                                                 
1 Dufrene(S) :" Le  droit  d’action  des associations en matière  d’atteinte à l’environnement", 

L’actualité du droit  de l’environnement, colloque 17/18 1994 Bruylant Bruxelles,1999,p239. 



طة ممارسة أنشطة هذه اجلمعيات داخل النطاق احملدد هلا ،يقصد هبذا النطاق بشكل عام األنش- 
 الرئيسية يف  جمال محاية البيئة.

يف التطبي  القضائي قبل القضاء الفرنسي الدعوى اليت رفعت من مجعية متخصصة يف جمال محاية البيئة      
.تتلخص  Drancy - Bourget,Blanc   Mensil ,والدفاع عنها  بشأن تلوث هوائي  حل  مبناط 

يف حي  1956د أنشأت مصنعا  للمواد الغذائية  يف عام وقائع هذه الدعوى يف أن إحدى الشركات كانت ق
Mensil- Blanc  يف  فرنسا وهو من املنشآت املصنفة املدرجة ضمن النوع اللالث للمنشآت اخلطرة والضارة

بالصحة.بالتايل فـإهنا تلتزم مبراعاة واحرتام  القيود  التنظيمية املختلفة.نتج عن تشغيل ذلك املصنع حدوث تلوث 
احلدود املصرح هبا،مما تسبب يف أضرار للجريان الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى لكن دون  جياوز

وحدد  12/09/1971قام جريان ذلك املصنع بإنشاء مجعية مت شهرها بتاريخ 2/09/1971جدوى.بتاريخ 
الكة املصنع غرض هلا هو مقاومة التلوث اهلوائي. قامت هذه اجلمعية عقب إنشائها برفع دعوى ضد الشركة م
 .1966وطالبتها بالتعويض عن األضرار اليت أصابت أعضاءها من التلوث املنبعث من  املصنع مند سبتمرب 

قضت حمكمة املوضوع بقبول دعوى اجلمعية على أساس أن اجلمعية منشأة طبقا ألحكام القانون و ميكنها       
ماعية ألعضائها وأن دعواهاتكون مقبولة يف حدود املطالبة بالتعويض عن التعديات احلاصلة على املصاحل اجل

غرضها  االجتماعي الذي  أنشات من أجله حىت إذا كان الضرر سابقا  على تاريخ  إنشائها .طعنت الشركة  
مالكة املصنع يف احلكم بطري  النقض،غري أن حمكمة  النقض رفضت الطعن  وأيدت احلكم  الصادر عن قاضي 

 .1وى  اجلمعية  بقبول التعويض املطالب به املوضوع  الذي  قبل دع
  ب.في  التشريع  البلجيري :

، ينظم ح  اإلدعاء  القضائي للجمعيات  يف  جمال  12/01/1993أصدر  املشرع  البلجيكي قانونا بتاريخ     
محاية  البيئة ،حيث أن طبيعة  الدعوى  املطروحة  مبوجب هذا  القانون هي نفس  طبيعة  الدعوى  

الستعجالية.حىت  تتمكن اجلمعية من ممارستها  جيب أن حترتم  كافة القواعد الشكلية الالزمة لشهر اجلمعية .مع ا
منحها الشخصية املعنويةوأن يكون من بني أهدافها االجتماعية محاية البيئة .كما حتدد  اإلقليم  الذي  تباشر 

ى األقل من متتعها بالشخصية املعنوية .موضوع هذه سنوات عل 3اجلمعية عليه نشاطها  بشكل  واضح  مع مرور 
الدعوى هو طلب وقف األفعال  اليت قد يكون من  شأهنا اإلضرار  بالبيئة  وعليه يستطيع  القاضي أن  يأمر  

 باختاذ  كافة  التدابري الالزمة  ملنع  هذا  الضرر.
 
 

                                                 
1 Civ 27  mai 1975  , DS 1976 juris ,p 318. 



  ج. في التشريع المصري:
،مل  مينح  املشرع  املصري  للجمعيات املتخصصة يف  1994لسنة    4رقم  رجوعا إىل قانون البيئة  املصري     

جمال  محاية  البيئة  احل  يف التقاضي بشأن األضرار  البيئية  اليت  تلح   بالبيئة أو إحدى عناصرها وقصر هذا 
كام   القانون  البيئي  احل   على  الطلبات  الوقائية ،حيث اكتفى  مبنحها احل  يف  التبليغ  عن أية  خمالفة ألح

من نفس القانون  على أن لكل  مواطن أو مجعية معنية  حبماية البيئة  احل   يف التبليغ   104ولقد نصت املادة 
 عن  أية  خمالفة  ألحكام  هذا  القانون.

إلدارية والقضائية  توسيعا لدور  اجلمعيات يف جمال محاية البيئة ،مت اإلعرتاف هلا  حب  اللجوء إىل األجهزة ا      
من قرار  رئيس  جملس الوزارة رقم  25املختصة  بغرض تنفيذ  أحكام  قانون  البيئة وفقا ملا  نصت عليه  املادة 

 ، إال أنه مل يعرتف بالصفة يف رفع هذا النوع من الدعاوى إال جلهاز الشؤون  البيئية .1 1995لسنة    338
 شريع  الجزائري.. دعاوى  الجمعيات البيئية  في الت3

( من 54على الرغم من توسع  اإلعرتاف حب  اجلمعيات يف الدفاع على البيئة، حيث أكدت املادة)       
على أن:"ح  إنشاء اجلمعيات مضمون وتشجع الدولة إزدهار احلركة اجلمعوية". إال  2016التعديل الدستوري 

ك بسبب التأخر الكبري الذي شهده التشريع اجلزائري يف أن املنازعات البيئية  اجلمعوية عرفت  مخوال كبريا ذل
اليت منح   03/10(من  قانون 36مبوجب املادة)  2003اإلعرتاف حب   اجلمعيات البيئية يف التقاضي إىل سنة

املشرع مبوجبها للجمعيات املؤسسة للدفاع عن البيئة صفة التصرف قضائيا ضد املسؤول عن الضرر أمام  القاضي  
ومكنها من رفع الدعاوى أمام اجلهات القضائية املختصة عن كل مساس بالبيئة حىت يف احلاالت اليت ال العادي 

 .   تعين األشخاص املنتسبني هلا بإنتظام
 ضررا تلح  اليت الوقائع خبصوص املدين للطرف هبا املعرتف ممارسة احلقوق قانونا املعتمدة للجمعيات ميكن      
 التشريعية لألحكام خمالفة الوقائع هذه تشمل عنها، الدفاع إىل هتدف اليت اجلماعية املصاحلمباشر ب أوغري مباشرا

 والفضاءات األرض وباطن األرض و واجلو واهلواء املاء ومحاية املعيشي اإلطار حتسني البيئةو املتعلقة حبماية
 .2التلوث  ومكافحة والعمران الطبيعية
 03/10 القانون من (38) املادة للجمعيات محاية البيئة مبوجب نص ائرياجلز  املشرع فضال عن ذلك أقر     

 األشخاص أصابت اليت الفردية األضرار عن للمطالبة بالتعويض قضائية جهة أي أمام اإلدعاء بإمسها
 احلاملص عن دفاعا ترفعها اليت البيئة مجعية محاية دعوى لقبول معينة شروط توافر نفس املادة على نصت.الطبيعيني
 :ألعضائها تتملل فيما يلي الفردية

 .أعاله املذكور القانون من (35)املادة لنص طبقا معتمدة قانونا اجلمعية تكون أن -
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 .فعل واحد عن ناجتة الفردية األضرار تكون أن -
 .األقل على الطبيعيني األشخاص من اثنني قبل من توكيل على احلصول -
 .مكتوبا املعين طرف من التوكيل يكون أن -

 احلقوق قضائية ممارسة دعوى ترفع اليت للجمعية ميكن الذكر، السالفة 38 املادة نص من اللاللة للفقرة طبقا      
 أمام املدنية سواء الدعوى رفع يف احل  أي أنه للجمعيات.جزائية قضائية جهة أية أمام املدين للطرف هبا املعرتف
 الفردية باملصاحل حلقت املعنوية اليت و املادية األضرار عن بالتعويض للمطالبة اجلزائي القضاء أمام أو املدين القضاء

 .ألعضائه اجلماعية و
 مصاحله عن الدفاع إىل فقط ترمي ال املدعي دعوى أن مفادها تعد دعاوى اجلمعيات البيئية آليات         
 الطعن يلري .كما ال1عليه املعتدى زهمرك نفس يف يكونون الذين اجلماعة أعضاء مجيع أيضا مصاحل بل الذاتية

 بواسطة اإلدارة على املشروعية احرتام يف فرض  احل  خيول  هلا  القانون ألن للجمعيات صعوبة باإللغاء أي
 .2تدرجها و مسوها حبسب البيئية للقواعد تطبيقها يف واملالئمة املطابقة مبراعاة ملزمة اإلدارة أن ذلك القضاء،
ا سب   تضمنت  نصوص خاصة ح   اجلمعيات يف التأسيس كطرف مدين  كقانون التهيئة و إضافة  إىل م     

منه : " ميكن لكل مجعية تشكلت بصفة  قانونية  مبوجب   74املعدل و املتمم ،إذ تنص املادة  90/29التعمري 
املعرتف هبا لطرف مدين،  قانوهنا األساسي أن تعمل من أجل هتيئة  إطار احلياة ومحاية احمليط أن تطالب باحلقوق 
 فيما  يتعل  باملخالفات ألحكام  التشريع  الساري  املفعول يف جمال  التهيئة و التعمري".

لكل مجعية مؤسسة قانونا،تضمن قانوهنا األساسي   98/04من قانون الرتاث اللقايف  91كما خولت املادة       
تنصب نفسها خصما  مدعيا باحل   املدين  فيما  خيص  حكما  يقضي بسعيها  حلماية املمتلكات اللقافية أن 

 خمالفات  أحكام  هذا  القانون .
القضائية  اجلهات أمام دعوى رفع ح  البيئة محاية مجعيات خول مما تقدم يستخلص أن املشرع  اجلزائري    

إنتظام .إال أن موقف ب هلا املنتسبني األشخاص تعين ال اليت احلاالت يف بالبيئة ،حىت مساس كل عن املختصة
القضاء كان متذبذبا يف اإلعرتاف للجمعيات حب  املطالبة بالتعويض عن األضرار اليت حلقت بالبيئة بدليل صدور 
حكمني قضائيني  متناقضني يف ظل نظام قضائي واحد .فالقضاء اجلزائري مازال متحفظا حيث ال يكاد  يذكر  

ود   اجلمعيات  اللجوء إىل القضاء  ومن أبرز  التطبيقات  القضائية يف النزاع  اجلمعوي البيئي ، نظرا  لعدم تع
 . 3هذا  اجملال نذكر قضيتني غري منشورتني 
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تتلخص وقائع  القضية األوىل يف أن اجلمعية الوطنية حلماية البيئة ومكافحة التلوث بعنابة رفعت دعوى      
مسيدال مؤسسة دعواها  على أخطار التلوث البيئي الناجتة قضائية أمام حمكمة احلجار القسم املدين ضد مؤسسة أ

عن الغازات اليت يقذفها خزان األمونياك التابع للمؤسسة يف مساء املدينة والنفايات واملخلفات املتسربة إىل مياه 
ملعاجلة    املنطقة.مدعمة بتقاريرطبية  وحتاليل خمربية. أجابت مؤسسة أمسيدال بأهنا متلك من الوسائل التكنولوجية

 نفاياهتا وغازاهتا  مبا حيول دون اإلضرار  بالبيئة  مطالبة  برفض  الدعوى  شكال  إلنعدام  الصفة.
قاضيا بعدم قبول الدعوى شكال  96/593حتت رقم 25/12/1996فصدر احلكم عن احملكمة بتاريخ     

ة وال يلح  ضررا  بأعضائها طبقا  لعدم  توفر الصفة مادام أن موضوع  النزاع ال يدخل ضمن  أهداف اجلمعي
 .1983من  قانون  البيئة  لسنة  6لنص املادة  

يتضح من خالل هذه القضية رفض الدعوى دون تأسيس قانوين قوي ومربر ،ذلك ما يؤكده عدم استيعاب      
السعي القاضي حلجم املشكلة البيئة وعدم مناقشته ح  اجلمعيات يف الدفاع عن  مصاحل مجاعية مشرتكة ب

للحفاظ  على عناصر طبيعية غري مملوكة ألحد )املاء واهلواء( حيث اكتفى بالتفسري الشكلي ملضمون النصوص 
 أنذاك . 83/03املتعلقة  حبماية البيئة ممللة يف القانون 

 مدين كطرف  تلمسان لوالية ترقيتها أما القضية اللانية فتتملل وقائعها يف تأسيس مجعية احملافظة على البيئةو       
(Aspewit) عن حادثة  قطع  السيد )ز.ب( شجرة خنيل مملوكة لبلدية تلمسان بغرض توسيع  فناء املقهى

بشكوى ممللة يف رئيسها  برفع  شكوى إىل  وكيل اجلمهورية لدى  تلمسان بلدية تقدمت أن الذي  ميلكه ،بعد
تلمسان  حملكمة اجلنح قسم عن اإلبتدائي ماحلك حمكمة  تلمسان  بتهمةاإلعتداءوحتطيم ملك الغري.حيث صدر

 املدنية  قبول الدعوى يف دج،و 4000بغرامة نافذة قدرها   املتهم على قضى الذي 01/01/1998بتاريخ  
 دج كتعويض جلمعية10,000ومبلغ البلدية إىل الرمزي الدينار بدفع عليه املدعي إلزام  املدين، الطرف تأسيس
 بتأييد اجمللس قضى 04/01/1998احلكم من طرف  احملكوم  عليه  بتاريخ  استئناف بعد و البيئة على احملافظة

 دج.1000إىل هبا احملكوم الغرامة احلكم وخفض
يبدو من خالل هذه القضية على الرغم من إقرار القاضي مصلحة اإلدعاء اجلماعية للجمعية يف الدفاع عن 

لرهانات البيئة والدور العالجي للجمعيات نظرا لإلنعدام التسبيب املصاحل البيئية إال أن ذلك ال يعود إىل وعيه با
 القانوين  للحكم .

يف إطار احلفاظ  على  البعد األخضر داخل احمليط العمراين تأسست مجعية حملية  ببلدية القل  للدفاع عن     
مراف  راحة و  حي علي بوسكني و حميط سكانه  الذي  تتوسطه  مساحة خضراء ،تشكل حديقة مجاعية هبا

ألعاب  وملعب صغري،  متت هتيئتها  يف إطار ما عرف باجلزائر اخلضراء ،حتت إشراف بلدية القل .حيث 
اعتمدت هذه اجلمعية يف رفع دعواها ضد مديرية أمالك الدولة وضد الوزير املكلف حبماية البيئة مملال مبدير محاية 

املتعل  بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها وتنميتها  07/06من قانون  27البيئة لوالية سكيكدة على املادة 



،نظرا إلقامة مشروع بناء سكنات على  منطقة خمصصة إلنشاء حديقة عمومية مجاعية  وسط احلي  املذكور . 
 14حيث بيعت من طرف إدارة أمالك الدولة إىل  املرقية العقارية ) ب. ز (مبقتضى عقدين إداريني إخالال باملادة 

ن نفس  القانون  املذكور آنفا و اليت متنع  أي تغيري يف  الطبيعة القانونية ألية مساحة خضراء . قضت احملكمة م
اإلدارية لوالية سكيكدة برفض الدعوى لعدم  التأسيس  حيث أن  مشروع البناء  قانوين ألنه مت اإلنطالق فيه  

  1د شارف  املشروع على النهاية.مسكن اجتماعي تسامهي  وق 34بناء على منح رخصة  بناء  
تعكس هذه  القضية عدم نضج  اإلجتهاد  القضائي اجلزائري يف الدفاع عن مصاحل  البيئة .ويتضح جليا       

اإلهتمام بالتنمية العمرانية وحتقي   املطالب  االجتماعية  املتزايدة  حول السكن دون اإلهتمام بالبعد  األخضر 
 رانية  على الرغم  من أمهيته كأثاث حضري  داخل  أي جتمع عمراين عصري.داخل  التجمعات   العم

 ثالثا: الدعوى  البيئية االستعجالية  .
بالنظر إىل البطء الذي يطبع  النزاعات البيئية ميكن اللجوء إىل القضاء  املستعجل باحملكمة  املختصة           

للقواعد املنصوص  عليها  يف قانون  اإلجراءات املدنية و  للمطالبة  بإختاذ  اإلجراءات االستعجالية وفقا 
اإلدارية.ذلك يف حال وجود ضرر جسيم وخطر حمدق بالبيئة أو أحد عناصرها ال ميكن تداركه أو اسرتداده .كما 

 اإلحتياط مبدأ يستوجب درؤه دون املساس بأصل احل  الذي يبقى من إختصاص قاضي املوضوع.ذلك ألن
 إطار يف هبا املعمول اإلجراءات طول تالئمه ال اجلسيم الذي الضرر وقوع املدنية بإتقاء ملسؤوليةا إطار يف يقضي

 1.للنزاع الفحص املوضوعي
العليا  يف  قضية  دار عزيزة   احملكمة قرار من أبرز التطبيقات القضائية  يف هذا  الصدد  ما ورد يف         

 التارخيية، املعامل محاية لغرض البناء بوقف فيه باالستعجال قضت ن معه اليتباجلزائر  ضد  وايل والية  اجلزائر و م
 صالحيات ضمن تدخل املسألة هذه وأن اآلثار، حلماية قصوى حالة استعجالية هناك أن"العليا احملكمة قدرت إذ

 االستعجايل. القاضي
 عن قانونا ينتج ألنه بوقف األشغال االختصاص،واألمر بعدم قضى الذي املستأنف، أمر إلغاء يتعني فإنه      
 ميكن وال م، 500 بـــــ: يقدر للرؤية شعاع إىل جانب الدولة محاية حتت وضعها كآثار التارخيية املعامل تصنيف
 النظر املسألة استدعت احملمي النطاق هذا ضمن األشغال مت مباشرة املصنف،وملا املعلم قبالة جديد بناء أي إقامة
 2استعجاال. فيها
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 رابعا:تقادم  دعوى  المسؤولية  في  مجال  التلوث  البيئي.
مل يتضمن قانون محاية البيئة نصوصا تتعل  بتقادم دعوى املسؤولية عن الضرر البيئي،األمر الذي يفهم منه أن      

سنة  15 حاالت املسؤولية عن  التلوث ختضع إىل القواعد العامة للتقادم.حيث تتقادم دعوى التعويض بإنقضاء
من القانون املدين.إن حتديد املشرع  ملدة  التقادم بـــــخمسة عشرة 133من يوم وقوع الفعل الضار طبقا للمادة 

سنة من يوم وقوع الضرر التتالءم إطالقا مع طبيعة األضرار البيئية اليت تتسم بطابعها  املنتشر واملرتاخي حيث قد 
تنقضي مدة  التقادم دون رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض.هناك من يرى متر مدة  زمنية طويلة حىت يظهر الضرر و 

أن األضرار البيئية اليت  ميكن أن تستجيب ملدد التقادم املنصوص عليها يف القواعد العامة هي فقط األضرار 
 .3املفاجئة  اليت  تظهر آثارها دفعة واحدة 

سنوات  ملمارسة  الدعوى خالهلا إذ ال تقبل  3نو مدة أما على املستوى الدويل فقدحددت اتفاقية  لوجا      
الدعوى بعد مرور هذه املدة. يبدأ حساب هذه املدة من التاريخ  الذي يعلم فيه أو يفرتض أنه قد  علم  بوجود  

من نفس االتفاقية ،أضافت الفقرة   17/1الضرر  وكذلك  بشخصية  املستغل  مصدر  الضرر  وفقا للمادة 
 عاما من تاريخ  وقوع الفعل  املنشئ  للضرر.30ال تقبل الدعوى  حتت أي  ظروف  بعد مضي  اللانية أنه

بالنسبة للتشريع األوريب ،ميكن اإلشارة إىل  إتفاقية  اجمللس األوريب اليت نصت على عدم قبول الدعاوى      
عرفة  املدعي بالضرر وشخصية سنوات، تبدأ من  تاريخ م 3العامة من أجل إصالح الضرر إال بعد إنتهاء مهلة 

املسؤول أيضا.يف حني يسقط احل  يف إقامة الدعوى القضائية مبرور ثالثني سنة كحد أقصى من يوم حدوث 
 . 1الواقعة الناجم عنها الضرر

 الفرع الثاوي: آليات إصــــــــالح األضـــــــــــــــــــرار البيئية.
وث البيئي وتعويضه هو اهلدف األساسي من حتريك دعوى التعويض عن إن جرب الضرر املتولد عن التل         

إذا كان الضرر البيئي  2الضرر البيئي.مماال شك فيه أن القاضي يتجه إىل منح املتضررين التعويض العادل واملنصف
حل  بالشخص يف ماله أونفسه بكل يسر،يف حني جيد صعوبة كبرية يف تعويض الضرر البيئي احملض نظرا 

أويلجأ إىل )أوال(صوصيته .فإما أن يقرر التعويض العيين بإعادة احلال إىل ما كان عليه قبل حدوث التلوث خل
 )ثاويا(.التعويض النقدي يف حالة تعذر الطري  األول 
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2  Voir  le dossier :"L’évaluation du préjudice écologique par le juge judiciaire", revue  de  droit 
de l’environnement, nº 183 ,octobre 2010. 



  أوال.التعويض العيني للضرر البيئي.
ر،إال أن هناك بعض األضرار اليت يقصد بالتعويض  العيين إعادة  احلال  إىل ماكان عليه  قبل حدوث  الضر      

ال  ميكن إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل حدوثها. هناك من يرى أن التعويض العيين هو العودة إىل احلالة 
 .3الوظيفية  للمال  اليت تكون معادلة ، أقل أو أكلر  للحالة اليت كان عليها قبل الضرر

يض عن األضرار  البيئية ،يأخذ عدة صور  ختتلف حبسب ظروف  يعد التعويض العيين أحسن وسيلة للتعو        
و إصالح الوسط البيئي بإعادته إىل ما كان عليه  (1)كل حالة، يهدف إىل  وقف النشاط الضار امللوث للبيئة

(2.) 
 . وقف  النشاط   الضار الملوث للبيئة.1

مصدره هنائيا،ذلك بوقف النشاط امللوث للبيئة. يف بعض احلاالت ال يكون هناك سبيل ملنع التلوث إال بإزالة      
ال يقصد بوقف النشاط  تلك العقوبة اإلدارية اليت تنصب على نشاط املؤسسات ذات الطابع الصناعي عند 
إضرارها بالبيئة  خمالفة  للتشريع البيئي ،بل يقصد به ذلك اجلزاء املدين الذي يأيت نتيجة حتريك دعوى التعويض 

ختص عن  األضرار اليت تنجم عن ممارسة النشاطات اليت تسبب ضررا  للبيئة ،تنتهي هذه الدعوى أمام القضاء امل
 .1حبكم قضائي حائز قوة  الشيء املقضي به بعد  استنفاذ طرق الطعن  العادية 

أضرار إن وقف النشاط الضار يعد مبلابة صورة من صور التعويض العيين حىت و إن تعل  األمر بالوقاية من        
قد تقع يف املستقبل. حبيث يكون للقاضي سلطة تقديرية كاملة يف القضاء بإهناء النشاط مصدر التلوث  بقصد 
منع حدوثه يف  املستقبل و غالبا ما يكون احلكم بوقف النشاط  الضار مصحوبا بإعادة  احلال إىل ماكان  عليه 

 . 
عويض ألنه مبوجبه يوقف الضرر وال يستمر يف املستقبل وهو يعد وقف النشاط الضار بالبيئة أول طري  للت       

مبلابة الطريقة اليت حتد من آثار التلوث السيئة يف املستقبل،فإذا مل يشتمل احلكم على ذلك فال جدوى منه ألن 
الضرر سيتواصل وميكن أن يلح  أضرارا أكرب .قد متتد أخطاره إىل رقعة جغرافية أوسع، لذلك فإن وقف النشاط 

 .2امللوث يعد آلية  منطقية وطبيعة مالئمة  أكلر  خلصوصية  أضرار  التلوث البيئي 
متاشيا  مع  ذلك فإن  اتفاقية  لوجانو املتعلقة  باملسؤولية املدنية  عن  األضرار الناجتة  عن  ممارسة         

عات اخلاصة حبماية البيئة و ،خولت  لبعض التجم21/07/1993األنشطة  اخلطرة  بالنسبة للبيئة  الصادرة يف 
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املطالبة إما مبنع  ممارسة النشاط غري املشروع الذي  يشكل هتديدا  فعليا  للبيئة و إما مطالبة  القاضي بتوجيه أمر 
 ملستغل املنشأة إلختاذ  كافة الوسائل  واإلحتياطات الالزمة  ملنع  تكرار أي عمل  قد يرتب ضررا  للبيئة .

هناك ما مينع القاضي املدين بأن يأمر املؤسسة املصنفة أوامللوثني بإختاذ  كافة الوسائل  يتضح أنه ليس      
الضرورية  للحد من التلوث.فالسلطة القضائية يف هذه احلالة ال تتعدى على إختصاص السلطة اإلدارية اليت 

ة تساهم بشكل فعال يف تقوية منحت الرتخيص  للمؤسسة املصنفة باالستغالل اخلاضعة ملراقبتها. ألن هذه العملي
 . 3دور السلطة اإلدارية وتفضي لتحسني وسائل مقاومة التلوث

على الرغم من  أن  املنشآت املصنفة ختضع  يف نشاطها وفتحها وغلقها  للقانون اإلداري إال أنه للقاضي        
جلهة اإلدارية ويستبعد من إختصاص  املدين أن  يأمر بوقف النشاط مؤقتا يف حالة خمالفة  الرتخيص الصادر من  ا

 .  4هذا  األخري  الغل  النهائي  للمشروع
أن إزالة النشاط الصناعي املرخص به هو من صالحيات اإلدارة املاحنة للرخصة وأمر   5يرى فري  من الفقه    

ووقف املنشأة  امللوثة ، إزالتها خيرج من دائرة  إختصاص القضاء املدين ،فمىت حكم  القاضي املدين بإزالة النشاط 
  .يكون قد تعدى  على مبدأ  الفصل بني السلطات 

من القانون املدين اجلزائري، يتبني أن املشرع قد اعرتف صراحة للقاضي املدين حب  إزالة  691رجوعا إىل املادة 
 املضار  إذا  جتاوزت احلد  املألوف حىت و إن  كان مبوجب  رخصة  من اإلدارة.

ؤكد أن هذه الرخص متنح من طرف  اإلدارة  بشرط  محاية حقوق الغري ومحاية البيئة ،مما مينح  للقاضي من امل    
املدين ح  التدخل  إللزام  صاحب املنشأة  الصناعية مصدرة الضرر بإختاذ  التدابري الضرورية لتفادي وقوع  أي 

 يتدخل  ويلزمه  بذلك.  ضرر يف املستقبل ، فإذا  مل حيرتمها  ميكن  للقاضي املدين أن 
جيد القاضي املدين  نفسه بني  خصمني ،أحدمها هو الصناعي  املسؤول عن األضرار الذي يدعي أنه ميارس      

ح   خمول له من طرف اإلدارة  مبوجب الرخصة واللاين هو الضحية اليت تتمسك  بإمتياز عام  يتملل يف إلتزام  
 .1اطه أن  يصلحهكل  شخص  حيدث  ضررا للغري  بفعل نش

بإمكان القاضي إيقاف وقوع الضرر رغم صعوبته يف الواقع العملي بسبب االعتبارات االقتصادية اليت حتكم 
سلوكه، السيماإذا تعل  األمر مبنشآت صناعية كربى هلا تأثري خطري  على البيئة واجلوار  كما هو احلال بالنسبة  

نع ميتانوف مبدينة الغزوات بتلمسان، مصنع حجر السود بعزابة لبعض املؤسسات كمؤسسة أمسيدال بعنابة ومص
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وغريها.فغالبا ما حيكم القاضي إما بتعويضات بسيطة  2مبدينة سكيكدة، مصنع اإلمسنت حبامة بوزيان بقسنطينة 
ية أوبتعويضات هامة عند استحالة وقف النشاط الضار ،ألنه يكون أمام  خيارين إما الرهان البيئي أورهان التنم

 االقتصادية وهي معادلة جد  صعبة . 
 .  إعادة الحال إلى ما كان عليه.2

و ترميم الوسط البيئي الذي أصابه التلوث يف حالة  املقصود بإعادة  احلال إىل ما كان  عليه  هو إصالح      
عيشية مناسبة إمكانية  اسرتجاع كل أوبعض اخلصوصيات الطبيعية هلذا الوسط أو إعادة إنشاء وتشكيل شروط م

للعناصر  الطبيعية اليت  تعرض وسطها األصلي للتدهور يف مكان آخر بسبب هدم أو زوال العالقات أوالشروط  
.إن اهلدف من احلكم بإعادة احلال إىل ما كان عليه  كتعويض 3اخلاصة  بالنظام  البيئي وعدم  إمكانية اسرتجاعها
احلالة اليت كان عليها قبل  صدور  الفعل املنشئ للتلوث أو يف عيين هو جعل املكان الذي أصابه التلوث يف  

 .4حالة تكون أقرب هلا بقدر  اإلمكان
يتمتع القاضي بسلطة تقديرية يف احلكم بإعادة احلال إىل ما كان عليه،كما ميكنه أن حيكم بأي شكل           

 من أشكال التعويض حسب وقائع القضية املطروحة أمامه.
إتفاقية لوجانو حيث   مت اإلشارة إىل هذا النظام من التعويض العيين  على  املستوى  الدويل من خالللقد        

عرفت املادة اللانية من اإلتفاقية إجراءات أووسائل إعادة احلال إىل ما كان عليه كتعويض عيين  بأهنا " كل  إجراء 
أو ختفيف  األضرار البيئية أو منعها ،إذا  كان ذلك معقول يهدف على إعادة تأهيل أو إصالح  العناصر البيئية  

 le livre وعلى ذات النهج سار الكتاب األبيض 5معقوال  لتوازن  هذه  العناصر  املكونة  للبيئة".
blanc" املتعل  باملسؤولية  البيئية.                        كما أشارت التعليمة األوربية الصادرة عن اجمللس"
حول تعويض األضرار البيئية  إىل أساليب وإمكانيات تعويض هذه األضرار ومن  21/04/2004اريخاألورويب بت

بينها التعويض يف صورة إعادة احلال إىل ما كان  عليه و إستبعاد التعويض املايل مىت كان  التعويض العيين  
 .1ممكنا

                                                 
2 Rebouh(Samia) :"Impact de la pollution de l’air provoquée par la cimentrie Tahar Djouad, Cas 
de Hamma Bouziane",Magistère en architecture et urbanisme, université Mentouri 
Constantine,2009,p25. 
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ل البيئة،حيث أنه يستدعي اإلحاطة التامة  إن إعادة احلال إىل ما كان عليه سابقا أمر صعب خصوصا يف جما     
بكل ما يتعل   بالوسط امللوث قبل حدوث التلوث،مما يتطلب بال شك وجود دراسات بيئية منضبطة لكل مكان 

كما أنه  ال ميكن تطبي  إعادة احلال إىل ما . 2قد يتعرض خلطر  التلوث وهو أمر قد ال يتوافر  يف مجيع األماكن 
رار البيئية الكربى أو الكارثية ألنه الميكن ألغلب املؤسسات امللوثة أن  تتحمل تكاليف ذلك كان عليه يف األض

 3.مبفردها
 اإليكولوجية األضرار إلصالح عليه كان ما إىل احلال إعادة بإقرار املطالبة كانت أما يف القانون اجلزائري فإذا     
 يف راسخا ونظاما مألوفا، أمرا يعد املدنية املسؤولية يف تطبيقها .فإن4قانون محاية  البيئة  وبصورة تدخلية يف حديلة
منه اليت تنص على أنه:"... جيوز  132من خالل ما ورد يف املادة  املدين اجلزائري، القانون تطبيقات من الكلري

شرع امل للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب املضرور أن يأمر بإعادة احلال إىل ما كان عليه." كما مكن
من أقامها  نفقة على املنشآت إزالةهذه الذي أقيمت على أرضه منشآت من دون رضاه ،طلب األرض صاحب

 أقيمت عليه الذي ملكه يسرتد . لقد خول  القانون  املدين ملن5يف  أجل سنة من اليوم الذي علم فيه بإقامتها
 منشآت من أحدثه ما يزيل أن للحائز وزوجي أنفقه من  املصروفات  الالزمة ما مجيع للحائز يدفع أن منشآت
 .6إال إذا اختار  املالك أن يستبقيها مقابل دفع  قيمتها  يف حالة اهلدم  األوىل حالته الشيء إىل يرد أن بشرط

إن ما سب  من األحكام اليت جاء هبا القانون املدين من شأهنا ضمان محاية شاملة ألضرار التلوث، حبيث         
ا األضرار اليت تصيب األموال واألشخاص وحىت األضرار  البيئية  اخلالصة ،يف هذا الصدد يرى تعوض  مبوجبه

 الضرر إلزالة القانون املدين يف مكرس مبدأ بإعتباره احلال إعادة إىل االستناد األستاذ  وناس  حيي  أنه ميكن
 اخلالصة اإليكولوجية األضرار للحد من حمورية كآلية عليه كان ما إىل احلال إعادة وإقرتاح للمستقبل، بالنسبة
 .7للمستقبل بالنسبة
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يف حني أقر املشرع الفرنسي نظاما خاصا للتعويض عن األضرار البيئية اخلالصة وعمد إىل إدراجه يف         
 رالقانون املدين الفرنسي بناء على التقرير الذي قدمه فوج عمل حول التعويض عن الضرر البيئي ترأسه الربوفيسو 

Yves Jégouzou  1   . 
 إرجاع اجلزائري  نظام املشرع ،تبىن 03/10البيئةيف إطار التنمية املستدامة  قانون محاية  أما يف إطار         
:" ميكن للمحكمة  كذلك أن تفرض منه اليت ورد فيها 3/ف100من خالل نص املادة  عليه كان ما إىل احلال

اليت  ورد فيها أنه   القانون من نفس  102ئي".ومن  خالل نص املادة على احملكوم عليه إصالح الوسط املا
 منشأة استغل من دج كل 500.000 دينار ألف مخسمائة قدرها وبغرامة يعاقب  باحلبس  ملدة  سنة واحدة

 إىل األماكن بإرجاع األمر للمحكمة جيوز ....كما19على الرتخيص املنصوص عليه يف املادة  احلصول دون
 ."حتدده أجل يف األصلية حالتها

يشكل  األمر  بإعادة  احلال إىل ما كان عليه يف أغلب  األحوال عقوبة تكميلية ،يلتزم  هبا املسؤول  إىل           
 من العديد ضمن إدارية .فقد تبناه املشرع كعقوبة2جانب  العقوبة  األصلية اليت قد تكون جنائية  أو إدارية

 منتج على فيها يفرض احلاالت من مبجموعة  01/19 القانون جاء النفايات إزالة جمال القواعد اخلاصة.ففي
 08بيئيا حيث نصت املادة  عقالنية بطريقة اخلاص حسابه على النفايات إزالة بضمان اإللتزام أوحائز النفايات

إنتاج أوتلمني  على أنه: "يف حالة عدم مقدرة  منتج النفايات أواحلائز هلا على  تفادي 01/19من  قانون 
نفاياته، فإنه يلزم بضمان أوبالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه اخلاص بطريقة عقالنية بيئيا ذلك 

 طبقا ألحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية". 
 ميةالعمو  الصحة على خطورة ذات سلبية أوعواقب أخطارا النفايات ملعاجلة منشأة استغالل يشكل عندما      

 حالة ويف األوضاع هذه إلصالح فورا الضرورية بإختاذ اإلجراءات املستغل املختصة اإلدارية السلطة والبيئة،تأمر
 املسؤول. حساب على الضرورية التحفظية تلقائيا اإلجراءات املختصة اإلدارية السلطة تتخذ إمتلاله عدم
بإعادة  النهائي غلقها أو عند إهناء استغالهلا اياتالنف معاجلة منشأة مستغل إلزام النفايات قانون تضمن كما
تنفذ  املوقع، تأهيل بإعادة القيام رفض إذا املختصة، السلطة حتددها اليت احلالة أو األصلية حالته إىل املوقع تأهيل
ل عن . األصل أن املسؤو 3املستغل حساب على املوقع لتأهيل الضرورية األشغال تلقائيا املختصة اإلدارية السلطة

إعادة احلال  إىل ما كان عليه هو احلائز  لرتخيص استغالل  املنشأة امللوثة مهما كان صنفها؛ يف حالة تغيري  
 أوتعديل نشاطها املاس  بالبيئة  البد  من  احلصول على  رخصة جديدة .

                                                 
1 Voir de Montecler  (Marie  Christine ):"Dix  propositions  pour la réparation  du préjudice 

écologique", AJDA , nº 31 /2013 daté  du 23/09/2013,p1773. 
احلقوق والعلوم   واإلدارية، العدد األول،كلية القانونية العلوم جملة البيئة"، محاية جمال عليه يف نتكا ما إىل احلالة إعادة نظام احلفيظ(:" )عبد طاشور  2
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غ املشرتي كتابيا بكافة إذا بيعت أرض استغلت فيها منشأة مصنفة، فإنه جيب على البائع أن يقوم بإبال           
املعلومات حول األخطار واإلنعكاسات النامجة عن استغالل األرض ويعد هذا اإلجراء كافيا إلعفائه من املسؤولية 
ونقلها للمشرتي ويبقى البائع مسؤوال عن إعادة احلال إىل ما كان عليه إىل حني  إبالغ السلطة املاحنة الرتخيص 

 .1أجل ال يتعدى  الشهر  باالستغالل  اجلديد ،هذا يف
يكون    .أمايف حالة إجيار هذه األرض فإنه يقع على عات  املؤجر إعالم املستأجر باملخاطر اليت توجدهبا        

املستأجر مسؤوال يف فرتة اإلجيار عن مصاريف إعادة  احلال إىل ما كان عليه. بعد هناية فرتة اإلجيار واستعادة 
املؤجر  كل التبعات اليت تنجر عنها ويف حالة  إعسار املستأجر يسأل بدله املؤجر.يف حالة املواقع  املؤجرة يتحمل 

 القضائية وال تعفى التصفية إجراء فتح غاية إىل الشركة إدارة بضمان القضائي املدير إفالس وتصفية الشركة يلتزم
  عليه. كان ما إىل احلال إعادة مسؤولية من التصفية حالة يف املوجودة امللوثة املنشأة
 القاضي على جيب هلذا البيئية، األضرار عن املسؤولية املدنية لتنظيم قواعد خاصة اجلزائري يضع املشرع مل     
 كانت ما إىل احلالة بإرجاع ميكنه األمر مث  ومن للمسؤولية املدنية العامة القواعد إىل الرجوع احلالة هذه يف املدين
 ممكنا. ذلك كان كلما عليه،
والقوانني  الدولية االتفاقيات من الكلري فإن البيئي إزاء التدهور عليه كان ما إىل احلال إعادة إقرار رغم       
املشرع  كرسه الذي املبدأ ذات وهو ومعقولة، ممكنة عليه كان ما إىل احلال إعادة تكون أن اشرتطت الداخلية
 إعادة كلفة بني هنا املوازنة .تتم2"مقبولة اقتصادية لفةوبتك ممكنا ذلك كان كلما"بنصه  على  أنه : اجلزائري
 امللوثة للمنشأة االقتصادية القدرة بني املوازنة تتم االسرتجاع ،كما موضوع الطبيعية للعناصر والقيمة الفعلية احلال

 احلال إىل ما كان عليه. إلعادة والتكاليف احلقيقية
عليه  يعد الوسيلة األكلر مالئمة  لعالج الضرر البيئي بالرغم  مما   ميكن القول أن إعادة احلال إىل ما كان      

يكتنفها من صعوبات يف بعض احلاالت ،حيث حتتاج إىل معرفة كل ما يتعل  بالوسط البيئي قبل حدوث 
الضرر،األمر الذي  يبقى  مرهون مبدى توافر معلومات بيئية جد دقيقة عن الوسط البيئي  املتضرر ،يضطلع هبذا 
خرباء  خمتصني يف البيئة وهذا ما يفتقر إليه  يف  معظم  األحيان، مما  يؤدي  إىل  اللجوء  إىل طرق  أخرى  

 للتعويض.
إذ مل  قاصرا أحيانا يبقى قد أنه إال البيئية األضرار عن للتعويض عليه كان ما إىل احلال إعادة نظام أمهية رغم     

األضرار خاصة بالنسبة للمنشآت الصناعية اليت تلح   هلذه وعادل كامل تعويضحيق  الغاية املرجوة حلماية البيئة ب
مطلقة،فأغلب املؤسسات امللوثة ال ميكنها إعادة احلال إىل  شبه استحالة أضرارا فادحة بالبيئة ،يستحيل إصالحها

ة نفسها. كما أنه ال ميكن ما كان عليه، نظرا لتكاليفه  الباهظة اليت قد تفوق القدرات االقتصادية للمنشأة امللوث
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النظر إىل صاحب املنشأة على أنه املسؤول الوحيد عن التلوث ألن نشاطات هذه األخرية يستفيد منها اجملتمع 
 واالقتصاد الوطين ككل.

 املنشآت ألصحاب بالنسبة العدالة حتق  كانت للتعويض عن األضرار البيئية وإن العقالنية الصيغة إن هذه       
 الكربى البيئية لألضرار بالنسبة احلال إعادة تطبي  إمكانية لعدم للبيئة فعالة محاية توفر ال فإهنا اد الوطين،واالقتص

 من تعفى بالتايل مبفردها، احلال إعادة تكاليف تتحمل أن امللوثة املؤسسات ألغلب ميكن ال أوالكارثية، ألنه
 لتمويل أخرى طريقة عن البحث يستوجب الذي األمر قائما، اإليكولوجي الضرر ويظل إعادة احلال مسؤولية
 احلال إىل ما كان عليه  عن  طري   دعم  الصنادي    البيئية ملال  . إعادة
من خالل ما سب  ميكن القول بأن التعويض العيين يكاد يكون مستحيال خصوصا إذا تعل  األمر بإتالف     

من الغابات بسبب توسع العمران عليها،مما يصعب من عودة موارد بيئية غري قابلة للتجديد كإنقراض العديد 
 األمور إىل نصاهبا ،بل وقد يستحيل حىت  على القاضي احلكم  بالتعويض العيين هلذا يلجأ  إىل التعويض النقدي. 

 ثاويا: التعويض النقدي. 
دي للمضرور ،يتناسب مع التعويض النقدي عن الضرر  البيئي هو إلزام املسؤول عن الضرر بدفع مبلغ  نق     

ماحلقه من ضرر وقد يصدر القاضي حكما بأن يتم دفع  هذا املبلغ دفعة واحدة أوعلى أقساط أويف صورة  إيراد 
 .1مرتب مدى احلياة  للمضرور

بالنظر إىل املنافع اجلماعية للعناصر البيئية بإعتبارها أمالكا مشرتكة،فإن التعويض عن األضرار اليت تصيب       
ذه العناصر تعد من املسائل الدقيقة خصوصا وأن األصل يف التعويض يف القانون املدين اجلزائري هو التعويض ه

من القانون مدين.إن خصوصية الضرر البيئي جتعل من الصعب إعادة احلال  132النقدي  وفقا  ملا ورد  يف املادة 
 عويض النقدي.إىل ما كان عليه فال سبيل أمام القاضي إال اللجوء إىل الت

يتضمن التعويض النقدي عن األضرار البيئية  كافة األضرار  احلاصلة للموارد الطبيعية وهي املبالغ  الالزمة        
إلصالح  ما أصاب البيئة من ضرر وتدمري وإتالف وخسارةبسبب االستعمال غري العقالين، باإلضافة إىل 

ف تنفيذ اإلجراءات الالزمة أيضا إلستعادة وإحياء املصادر الطبيعية املصاريف الالزمة  لتقييم هذه األضرار ومصاري
 النقود من مببلغ للمتضرر احلكم يف النقدي التعويض يتمللوإستبداهلا و إكتساب مصادر أخرى مماثلة  أوبديلة.

تعويض العيين ويعد  تعويضا احتياطيا ؛مبعىن أن القاضي ال يلجأ إليه إال عندما يكون ال ضرر من أصابه ما نتيجة
غري ممكن سواء لوجود عقبات فنية متنع من  إعادة احلال إىل ما كان عليه ألنه يكلف نفقات باهظة قد  تتجاوز 

 .قيمتها قيمة األموال املضرورة  قبل حدوث  التلوث
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 سب الذيوالك باملتضرر حلقت اليت اخلسارة :مها عنصرين على التعويض تقدير يشتمل العامة للقواعد طبقا       
 يشمل التعويض التقصريية املسؤولية ففي متوقع، أوغري متوقعا الضرر يكون أن التعويض تقدير يف يدخل وال فاته،
كما يأخذ القاضي بعني االعتبار عند تقدير قيمة التعويض النقدي عن  متوقع غري أو كان متوقعا ضرر كل

حلقه الضرر على أالتزيد عملية إصالح الضرر عن  قيمة  األضرار البيئية جسامة الضرر وحالة الوسط البيئي الذي
 الوسط البيئي املتضرر .

 املادية األضرار كل يغطي أن جيب أن التعويض يعين للضرر، الذي الكامل التعويض مببدأ اجلزائري املشرع أخذ
 ذمة يف الدين لنشوء ددحم تاريخ معرفة ضرورة تفرض نقدا الضرر قيمة تقدير أن املضرور؛غري أصابت اليت واملعنوية
 املسؤول.

 يوم هو احل  نشوء تاريخ أن على اتفقت الغالبية أن التاريخ،إال هذا حتديد حول الفقه يف ثار خالف لقد     
 احلكم. صدور يوم إال تستح  وال تتحدد ال املستح  التعويض قيمة الضرر، لكن وقوع
ال البيئي حيث أن القضاء على  كائن حي أو تلف أثر تارخيي إن  التعويض النقدي ال يلقى ترحابا يف  اجمل     

أو معلم ثقايف أمر ال يعوضه مبلغ  من املال،ناهيك  على أن قياس قيمة  األضرار  النامجة عن التلوث  أمر 
صعب  التحديد حيث تتباين  قيمتها تباين الوحدات املعرضة  لإلصابة.كما ال  ميكن  إنكار حقيقة أن معظم 

تفتقر إىل نظم معلومات على درجة عالية من الكفاءة ،يناط هبا حساب تلك األضرار ،فتحديد  الضرر  الدول
.تتملل وسائل تقييم  األضرار البيئية احملضة تقييما 1على وجه الدقة  حيتاج  إىل  أدوات  وسياسات بيئية  مكملة 

 (.2)والتقدير اجلزايف   (1)نقديا  يف  التقدير املوحد  
 تقدير الموحد  للضرر  البيئي.. ال1

يعتمد التقدير املوحد للضرر البيئي على حساب تكاليف إحالل وجتديد العناصر الطبيعية اليت أصيبت       
 2بالضرر ،إال أنه  يصعب يف  الكلري  من احلاالت تقدير قيمة   العناصر الطبيعية  للبيئة مببالغ نقدية.

نقدية  قيمة يعطي احملضة كونه  البيئية األضرار عن التعويض ملشكلة حال يقدم ئيالبي للضرر املوحد التقدير إن    
يقوم على أساس تكاليف  اإلحالل لللروة   الطبيعية  اليت تلوثت أو    جتارية، قيمة األصل يف هلا ليس للروات
  أتلفت.
 تقدر أن جيب العناصر الطبيعية حالة نأ االعتبار يف يأخذ مل ألنه النقد، من يسلم أنه هذا  التقدير مل إال      

نقديا.تتسم هذه الطريقة  بنوع  تقديرها يصعب خاصة طبيعة ذات تقنية معطيات وهي البيئية وظائفها ضوء يف
من التعقيد الذي يؤدي إىل زيادة كبرية يف  تكاليف التقاضي نظرا حلاجة احملكمة للخرباء من أجل التقدير احلقيقي 

                                                 
ة نقال عن أمحد حممود سعد:"استقراء  لقواعد املسؤولية  املدنية  يف منازعات  التلوث البيئي"،  الطبعة اللانية ، دار  النهضة  العربي  1

 .228،ص 2007،مصر،
- Cass.Crim.Fr,3e Octobre 1997 ,Bull.Crim .n317,p1056.  
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التطبيقات القضائية عن األضرار البيئة وفقا هلذه الطريقة احلكم الصادر عن حمكمة  يئي ومن أبرزألضرار التلوث الب
Renne"  حيث قدر تلوث جمرى مائي باإلعتماد على التعويض  19/12/1997"يف قرارها الصادر يف

اليت  قدرت  النقدي وقيم الضرر الناجم عنه  بالفرنك  الواحد  مضاعفا  حسب  مسافة  اجملرى  املائي 
 .3م  34400بــــــــــــ:
 للضرر اجلزايف بالتقدير نادى من و الصعوبات اليت  تعرتيه هناك  البيئي للضرر املوحد التقدير إلنتقاد بالنظر     
 .البيئي

                          . التقدير الجزافي  للضرر  البيئي.2
أساس إعداد جداول قانونية حتدد القيمة املشرتكة للعناصر الطبيعية  يتم التقدير اجلزايف للضرر البيئي على      

،يتم حساهبا وفقا ملعطيات علمية يقوم هبا متخصصني يف اجملال البيئي.حبيث يتم حتديد التعويض على أساس 
ن .تتميز هذه الطريقة بأهنا ال تسمح  برتك ضرر بيئي بدو 4مساحة ونوع  الوسط  البيئي الذي أصابه  الضرر

تعويض حىت و لومل تأخذ يف حساباهتا القيمة احلقيقة  للعناصر املصابة بالتلوث ،لكن يأخذ عليها أنه يصعب  
  .5عند  تقدير الضرر البيئي إثبات احلالة اليت كانت عليها العناصر الطبيعية  قبل  إصابتها بالتلوث

سيطة يسرتشد  هبا القضاة عند  نظرهم  قرائن ب إال ماهي  البيئي الضرر عن التعويض تقدير إن طرق     
 عدم على يدل وهذا النقد من طريقة من الطرق السابقة أي تسلم .حيث مل1الدعاوى املعنية يف هذا اجملال

 يف باألخذ خرباء قبل من إعداده بشرط اجلداول نظام قبول تطبي  ميكن منفردةو عليه منهما أي تطبي  إمكانية
 إعطاء البيئي مع  الضرر عن التعويض تقدير عند اقتصادي أوبيئي تأثري هلا يكون قد اليت العوامل كل اإلعتبار
 كل  حالة  على ضوء  معطياهتا املختلفة. حسب التعويض لتقدير مالئمة سلطة القضاة
على الرغم من إعتماد القاضي على طريقيت التعويض النقدي إال أنه مل يتمكن من حتقي  اإلصالح الكامل       
ضرار البيئية .ذلك ألن الضرر البيئي ليس كبقية األضرار العادية،بل هو من األضرار اجلسيمة ذات الطبيعة لأل

اخلاصة. مما يؤدي إىل صعوبة تقديره واإلملام بكافة تكاليف تعويضه، فمن غري السهل تقدير تدهور التوازن 
 الطبيعي مهما كانت  قيمة هذا  التعويض.

ى املشرع اجلزائري أن يسن  قواعد تتعل   باملسؤولية البيئية ونظاما للتعويض خاصاهبا، يبدو أنه كان عل       
يتالءم  مع خصوصية  األضرار البيئية فإخضاع هذه األخرية إىل التعويض وفقا ملا جاءت به القواعد العامة الواردة 

عين  بقاء الكلري من األضرار البيئية من يف القانون املدين اليت تتعل  باألضرار اليت تصيب األموال واملمتلكات ي
 دون تعويض.

                                                 
3 Guillot (Philippe )  , opcit,  p 301. 
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إن األسس احلالية اليت تقوم  عليها املسؤولية املدنية ال تؤطر وال حتمي إال األضرار البيئية اليت متس          
باملصاحل املرتبطة بامللكية ،حيث أهنا تشرتط لتعويض الضررأن يكون أكيدا،مباشرا وشخصيا ،بالتايل تستبعد 

 املسؤولية عن األضرار  اإليكولوجية اخلالصة. 
كما أنه رغم  إثبات نظام التعويض  فعاليته يف إصالح  األضرار اليت تصيب املمتلكات أواألشخاص إال أن 
إسهامها يف إصالح األضرار البيئية الزال دون الغاية املرجوة ،ذلك ألن املسؤولية املدنيةمهما كان سندها القانوين 

د  جمهودات فردية هتدف أساسا إىل جرب األضرار النامجة عن التصرفات الضارة، مما جيعل من احلماية  تبقى جمر 
املدنية للبيئة  وسيلة  ضعيفة االستجابة إىل أمهية  محاية  املكونات البيئية  اليت  تعد  ملكا  مشرتكا  للمجموعة  

 .2الوطنية
 في مجال حــــــــــماية البيئة.المبحث الثالث: دور القاضي الجـــــــــزائي 

 احلفاظ عليها، أسبغ و محايتها إىل املشرعملا كانت البيئة من القيم االجتماعية األساسية اليت يسعى          
احلماية اجلزائية إحدى صور هذه احلماية وأعلى  متللفإىل جانب احلماية اإلدارية واملدنية، قانونية. عليها محاية

 فعال تأثري رادعة هلا جزاءات من تفرضه ملا بالنظرذلك ظاهرة تلوث البيئة  ملواجهةاألقوى  ألداةدرجاهتا ،بل وا
 أحكامه سواء من قبل أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية. خرقت ما إذا البيئية اجلرائم مرتكيب إزاء

ية الطبيعة القانونية للجرائم  البدا يف ثالثة مطالب رئيسية ،أعاجل هذا املبحث أتناول من خالل لذا            
 )المطلب الثاوي( املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم املاسة بالبيئة )المطلب األول(،املاسة بالبيئة وأركاهنا العامة 

  )المطلب الثالث(.ومعاينة اجلرائم البيئية واجلزاءات  املقررة  عليها يف 
 

 ماسة بالبيئة و أركاوـــــها العامــــة.المطلب األول: الطبيعة القاوووية للجــــرائم ال
أمام تصاعد أزمة  التلوث البيئي جراء التطور  الصناعي والعمراين،تفشت اجلرائم  البيئية،  مما استوجب            

على  البحث عن تأطري قانوين هلا،فربز ما يسمى بالقانون اجلنائي للبيئة أحد فروع القانون اجلنائي الذي يعاقب
،كما 1داء  إجتاه البيئة  والذي يشمل جمموعة من االجراءات  املوضوعة لقمع عدم احرتام  املواصفات البيئيةاإلعت

مت وضع علم اإلجرام يف خدمة هذا القانون اجلنائي البيئي،لسد ذلك الفراغ اجللي بني السياسات اجلنائية الشكلية 
 .2املتبعة يف هذا اجملال وواقع هذه  الظاهرة اإلجرامية

                                                 
دراسات واألحباث حول املغرب والبحر  املتوسط، جامعة  اإلخوة طاشور )عبد  احلفيظ( :"حول فعالية سياسة التجرمي يف جمال محاية البيئة"، خمرب ال  2

 .8،ص 2001منتوري  قسنطينة، 
لية احلقوق بن بن ملحة )الغوثي(:"محاية البيئة يف التشريع اجلزائري"،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية واالجتماعية، العدد اللالث،ك 1

 .   800-722،ص ص 1994عكنون،اجلزائر، 
ة ،العدد راجع ،قايد )ليلى(:"اإلجرام البيئي على ضوء النظريات العلمية املفسرة للسلوك اإلجرامي"، جملة البحوث العلمية يف  التشريعات البيئي  2
 .93-83،ص ص 2016،جوان 7



يقصد باجلرمية بشكل عام كل فعل أو إمتناع جيرمه القانون ويفرض على مرتكبه جزاءا جنائيا أو هي             
.إال أن اجلرمية البيئية تكتسي طابعا مميزا،إذ تعد من قبيل 3كل عمل أوإمتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية 

عات تعدها من قبيل اجلرائم  املاسة بأمن الدولة اجلرائم اليت ترتكب ضد اجملتمع بل أن بعض التشري
 .4االجتماعي،ألهنا  تضعف من قوة  الدولة أواللقةهبا يف نظر اجلمهور

وبيان )الفرع األول( لذا سأتطرق من خالل هذا املطلب إىل حتديد الطبيعة القانونية للجرمية البيئة           
 ) الفرع الثاوي(.أركاهنا  العامة

 
 ول: الطبيعة القاوووية للجرائم الماسة بالبيئة.الفرع األ

وأحيانا أخرى جرائم  تبدو أحيانا أهنا جرائم تقع على أشخاص بدقة حيث يصعب حتديد اجلرائم البيئية       
تكييف اجلرمية البيئية على أهنا أي فعل مرتبط بوجود نص قانوين جيرم هذا الفعل  إال أنه ميكن .على اجملتمع تقع
للجرمية  الشرعي بالركن ما يعرب عنه نص،هذا بغري أمن ب، عمال باملبدأ القانوين ال جرمية وال عقوبة أو تدبرياملرتك

 ) ثاويا(.وخصائصها  )أوال(البيئية  اجلرمية الفرع إىل تعريف هذا خالل .لذا أتطرق من1
 أوال: تعريف الجريمة البيئية.

إال أن ،2جزاءا  املشرع له ويقرر معينة إرادة عن صادر ئياجنا حمضور فعل كل هي عامة بصفة اجلرمية     
وغريها من اجلرائم العادية ،يرجع إىل إنفرادها خبصوصيات متيزها عن غريها ويزداد  3االختالف  بني  اجلرمية البيئية

صنف ضمن األمر صعوبة وتعقيدا بالنظر إىل احل  املعتدى عليه فيما إذا كان حقا خاصا باألفراد أوحقا عاما ي
 . 4اإلعتداء على املصلحة العامة

                                                 
 . 21،ص 2007بوسقيعة)أحسن(:"الوجيز يف  القانون اجلزائي العام"، الطبعة اخلامسة،دار هومه ،اجلزائر، 3
 .169،ص  2014نوار دهام مطر الزبيدي:"احلماية اجلبائية للبيئة دراسة مقارنة"،منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل،بريوت،لبنان،  4
 .48مرجع ساب ، صبوسقيعة)أحسن( ، 1
 ، العقوبات قانون" عبد املنعم: سليمان . 93 ص ، 2001 مصر، ، العربية النهضة دار العام"، القسم العقوبات، قانون سالمة:" حممد مأمون 2

 اجلزائر ،  هومه دار ، اخلاص" ،القسم اجلزائي اجلزائري القانون يف :"مذكرات وارث بن . 73ص ، 2002 مصر، ، املعارف منشأة العام"، القسم
 .09ص ، 2003،

الشكلية" ،جملة  القضاء  اجلنائي ،تصدر عن  املركز الوطين للدراسات   أنظر،الشاوي)عادل(:" طبيعة  اجلرمية  البيئية بني  الصفة  املادية  والصفة  3
 .96-79،ص ص 2015والعلوم    القانونية  ،   العدد األول ،  الرباط ، املغرب ،ربيع 

Voir aussi :Xiong Zou :"Nouveau regard sur le délit environnemental, sous la direction 
d’Anthony Chamboredon :"Du droit de l’environnement au droit à l’environnement" , op cit 

,pp91-100. 
،  9ية ،اجمللدعدنان  الفيل:"دراسة مقارنة للتشريعات العربية اجلزائية يف مكافحة  جرائم التلوث البيئي"، جملة الزرقاء  للبحوث والدراسات االنسان 4

 .180- 178،ص ص  2009العدد  اللاين 



تشمل اجلرمية البيئية خمتلف النشاطات واألفعال اليت تتم بفعل أوباإلمتناع عن فعل أوتؤدي إىل إحداث          
الكوارث واألزمات البيئية واإلنسانية الشاملة واخلطرية ومن مث بروز املخاطر البعيدة املدى اليت هتدد  أمن اإلنسان 

 .5مة بقائهوسال
مل يقدم املشرع اجلزائري تعريفا للجرمية البيئية على غرار التشريعات األخرى وإمنا ترك هذه املهمة للفقه       

اجلنائي،حيث تعددت التعريفات الفقهية بشأهنا فهناك من يرى أهنا كل خرق إللتزام قانوين يتعل  حبماية 
وسليب سواء كان عمديا أوغري عمدي،يصدر عن شخص طبيعي .وهناك من يرى أهنا كل سلوك إجيايب أ6البيئة

 .7أومعنوي،يضر أوحياول  اإلضرار بأحد عناصر البيئة سواء  بطري  مباشر أوغري مباشر
يقصد باجلرمية البيئية أيضا ذلك السلوك الذي خيالف من يرتكبه تكليفا حيميه املشرع جبزاء جنائي، حيدث       

طريقة إرادية أوغري إرادية مباشرة أوغري مباشرة،مما يؤدي إىل اإلضرار بالكائنات احلية أوغري تغيريا  يف خواص البيئة ب
 . 1احلية،ويؤثر على ممارسة االنسان حلياته  الطبيعية

يبدو أن حتديد  تعريف واضح ودقي  للجرمية البيئية مهمة صعبة ،خاصة مع  تنوع  اإلعتداءات املتكررة  على     
ها مع تطور مظاهر منو اجملتمع، إذ يرتبط معظمها بالتلوث الناجم عن منشآت صناعية مملوكة يف البيئة  وتطور 

 معظمها للدولة ، تعد  ركيزة اقتصاديات التنمية  أي أن الدولة هي الفاعل  للنشاط  الضار.
  ثاويا:   خصائص  الجريمة  البيئية.

جرمية   (1)جرمية صعبة التحديد  ية جبملة من اخلصائص منها أهناتنفرد اجلرمية البيئية عن بقية اجلرائم التقليد    
 (.3)وجرمية ال تعرتف باحلدود  (2)وقتية  أومستمرة 

 . الجريمة  البيئية صعبة  التحديد .1
اجلرمية البيئية وعناصرها يف كون أن بعض هذه اجلرائم قد تكون من جرائم اخلطر   تكمن صعوبة حتديد أركان     

.كما قد  تكون 2رتض نتيجة إجرامية ،تتملل يف  التهديد باإلهدار  للمصلحة أواحل  الذي  حيميه القانوناليت  تف
الضرر اليت تفرتض بدورها سلوكا إجراميا يرتتب عليه إعتداءا فعليا وحاال على احل  الذي حيميه القانون  من جرائم

 .3ة  احملمية  قانونا حيث يلح  اجلاين  بسلوكه  ضررا  فعليا  باحل  أو باملصلح

                                                 
العدد  مصطلحات بيئية قانونية "جملة معهد القضاء،جملة دورية قانونية تصدر عن  معهد الكويت للدراسات  القضائية والقانونية، السنة السابعة،"  5
 .123،ص 2008يونيو   15
ية،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان عبد الالوي )جواد(: "احلماية  اجلنائية للبيئة دراسة مقارنة"،مذكرة ماجستري،كلية احلقوق والعلوم  السياس 6
 .5، ص2004/2005،

 .36، ص2005أشرف ) هالل(: "جرائم البيئة بني النظرية و التطبي "، الطبعة األوىل،دار النهضة  العربية، القاهرة ،مصر 7
 .  33، ص2009ألردن ،ابتسام سعيد امللكاوي: "جرمية  تلويث البيئية دراسة مقارنة "، دار اللقافة ،الطبعة األوىل، عمان، ا 1
 .231،ص  2009األلفي عادل ماهر: " احلماية اجلنائية للبيئة"، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،  2
 .226األلفي عادل ماهر، املرجع نفسه ،ص  3



 مشروع حتت غطاء اجلناة ملموس،يرتكبها غري طابع أهنا ذات يف البيئة على تقع اليت اجلرائم خطورة تتملل    
 وقت مرور بعد احلال،لكن يف ال تظهر أي مباشرة. غري تكون ما غالبا آثارها أن العامة،كما السلطة من وبرخصة
.مما يزيد من صعوبة حتديدها أهنا 4اجلنائية املسؤولية من من التهرب اجلناة كنمي مما سنوات، عدة يستغرق قد معني

ال متتاز بالوضوح والظهور املباشر،كما هو احلال عند جتاوز احلدود املسموح هبا قانونا فيما يتعل  باإلفرازات 
 السامةألحد  املصانع عند جماورهتا  جتمعات  عمرانية.

 ية أومستمرة ..الجريمة البيئية جريمة وقت2
قد تكون اجلرمية البيئية من اجلرائم الوقتية اليت تتم وتنتهي  مبجرد إرتكاب الفعل اإلجرامي ملل إقامة منشأة     

من  63مصنفة  هبدف معاجلة النفايات اخلطرية بغري ترخيص من اجلهة اإلدارية املختصة وفقا ملا ورد يف نص املادة
 . 01/19قانون
احلالة اجلنائية فرتة من الزمن نكون أمام جرمية مستمرة كما هو احلال عند إنشاء بناء دون  إذا استمرت       

رخصة.إن العربة من االستمرار هو تدخل اجلاين يف الفعل املعاقب عليه تدخال  متتابعا ومتجددا وال يعتد بالفرتة  
زمن الذي يليه والذي تستمر يف أعقابه آثاره اليت تسب  هذا  الفعل من هتيؤ إلرتكابه واالستعداد إلقرتافه أو بال

اجلنائية. حيث أن  املقرر قانونا  أن التشريع اجلديد يسري على اجلرمية املستمرة  حىت لو كانت  أحكامه  أشد مما 
 .  1سب  الستمرار إرتكاب  اجلرمية يف ظل األحكام  اجلديدة 

 .عدم محدودية الجريمة البيئية.3
م  البيئية من بني  اجلرائم اليت تتميز بإتساع مسرحها ونطاقها الالمتناهي، إذ ال تعرتف باحلدود تعد  اجلرائ        

السياسية وال اجلغرافية ،فالتلوث اهلوائي أو البحري  إذا وقع ال توقفه  احلواجز و ال متنعه احلدود ،بل  يصيب بيئة  
 . 2سي  ظاهرة  تلوث  البيئة طابعا  دولياواسعة  مرتامية األطراف عابرا  حدود   الدول ،بذلك  تكت

جتدر اإلشارة إىل أن اجلرمية البيئية أصبحت متلل هتديدا للسلم واألمن الدوليني و تقف عائقا أمام حتقي         
سبتمرب من  8إىل 6أهداف  التنمية املستدمية. هلذا اجتمع رؤوساء الدول واحلكومات مبقر األمم  املتحدة من 

ليؤكدوا  إلتزامهم بتطبي   إلتزامات جديدة يف مجيع  األنشطة البيئية.حفاظا على هذه األخرية مع    2000العام 
تبادل األفكار  املتعلقة بصياغة  اسرتاتيجيات  مشرتكة  للكفاح ضد اإلجرام  البيئي. يف  هذا السياق انعقدت  

ر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املنعقد يف الربازيل من العديد من  اإلتفاقيات الدولية  آخرها  كان املؤمتر اللاين عش
حتت شعار االسرتاتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية "نظم منع اجلرمية  2010مارس من العام 19إىل12

                                                 
اجلرمية"،أطروحة دكتوراه،كلية احلقوق والعلوم  احلمليلي)سيدي حممد(: " السياسة اجلنائية بني اإلعتبارات التقليدية للتجرمي والبحث العلمي يف مادة  4

 .280،ص 2011/2012السياسية ، جامعة أبو  بكر  بلقايد  تلمسان ،
 .38أشرف)هالل( ،مرجع ساب ، ص   1
،  2006/2007ر ، مراح )علي(: " املسؤولية  الدولية  عن  التلوث عرب احلدود"، أطروحة  دكتوراه يف القانون العام ،كلية احلقوق، جامعة اجلزائ 2
 .1ص



ية والعدالة اجلنائية وتطورهايف عامل متغري"،حيث أوصى هذا املؤمتر بضرورة توحيد اجلهود احلكومية وغري احلكوم
 .3ومنظمات اجملتمع املدين واإلعالم والقطاع اخلاص وخرباء  القانون  اجلنائي يف مواجهة اإلجرام ضد  البيئة 

بالنظر إىل ما سب  ذكره من خصائص  اجلرمية البيئية،نستنتج أن اجلرائم البيئية جرائم يصعب حتديدها         
ارة جرائم بسيطة وقتية كالرمي بالنفايات اخلاصة اخلطرة يف بدقة  لتعدد وتنوع صور اإلعتداء على عناصرها فهي ت

األماكن غري املخصصة هلا وتارة أخرى يشرتط فيها تكرار السلوك سواء فعال أوإمتناعا،وعليه توجب البحث يف 
 أركان اجلرمية البيئية حىت يتضح  أكلر مفهوم  هذه  األخرية.

 بالبيئة.الفرع الثاوي:األركان العامة للجرائم الماسة 
 البيئة جلرائم بالنسبة األمر خيتلف طبيعتها أركانا معينة وال كانت وأيا نوعها كان أيا جرمية كل يف تتوافر     
 اإللتزام من ومستحدث جديد منط عن حيث تعرب اجلرائم، هلذه واملتميزة اخلاصة بالطبيعة يتعل  فيما إال عموما
 تقليدي .اإلجرام ال عن وجزاءاته أركانه يف يتميز
فطبقا  للرأي  السائد  فقها ،فإن الكيان  القانوين  للجرمية البيئية يقوم على األركان األساسية ألي جرمية       

وركن  معنوي الزم إلسناد املسؤولية )أوال(واليت ال خترج عن ركن مادي يتملل يف املظهر اخلارجي املعاقب عليه 
و ركن ) ثاويا(أواخلطأ الناتج عن اإلمهال أوالرعونة أوعدم احرتام األنظمةلشخص معني،يعرب عنه بالنية اإلجرامية 

 ) ثالثا(.شرعي وفقا ملا ينص  عليه  قانون محاية البيئة وقانون العقوبات
 أوال: الركن المادي للجرائم الماسة بالبيئة.

تهم و ينتج عنه حصول ضرر للبيئة  يقصد بالركن املادي يف اجلرائم البيئية السلوك اإلجرامي الذي يؤتيه امل       
أوإحتمال وقوعه .قد يكون  الركن املادي سلوكا إجيابيا من خالل القيام بفعل وهو األكلر  شيوعا يف جمال اجلرائم 

 اإلجرامي الذي للفعل املادي واخلارجي املظهر البيئية أوقد يكون سلوكا سلبيا  كاإلمتناع .يعكس هذا  الركن 
 البيئي و من دونه  فال وجود للجرمية.   الضرر حصول إىل النهاية يف يؤدي
رجوعا إىل التشريعات الوضعية اجلنائية، جند أن املشرع اجلنائي اجلزائري على غرار هذه التشريعات  قد        

ا  سكت  عن  تعريف اجلرمية  إنطالقا من  ركنها  املادي ،بل اجته إهتمامه إىل تقسيم هذه اجلرائم حسب جسامته
من  قانون  العقوبات  املغريب  110إىل جنايات، جنح  وخمالفات ،باستلناء املشرع  املغريب الذي عرفها يف املادة 

يتكون الركن املادي للجرمية 1كما يلي:" هي عمل أوإمتناع خمالف للقانون  اجلنائي ومعاقب عليه  مبقتضاه".
 .(3)و العالقة السببية  (2)تيجة اإلجرامية ،الن(1)البيئية من ثالثة عناصر هي السلوك اإلجرامي
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 اإلجـــــرامي. .الســــلوك1
السلوك اإلجرامي هو ذلك النشاط املادي املكون للمظهر اخلارجي للجرمية.يكون من شأنه  املساس باملصلحة     

م على العموم  مبا فيها اليشرتط شكال معينا أو وسيلة معينة إلرتكابه.فاألصل أن اجلرائ  اليت  حيميها  القانون،
 اجلرمية البيئية ال ترتكب إال بسلوك إجيايب )القيام بفعل( إال أنه من املمكن أن  تقع بسلوك  سليب  )اإلمتناع(.

يستمد السلوك  اإلجرامي صفته اإلجرامية من تعارضه مع  قاعدة قانونية تؤمثه سواء كانت هذه القاعدة      
قانون البيئة والقوانني ذات الصلة به . ترتيبا على ذلك فالسلوك اإلجرامي يف اجلرمية   واردة  يف قانون العقوبات أو

البيئية مؤداه إتيان اجلاين لنشاط إجيايب أو سليب من شأنه تلويث أحد عناصر البيئة الطبيعية و اإلخالل  مبكوناهتا 
2. 

احلماية و باألحرى العناصر  حمل  البيئة عناصر ددوتع تنوع بقدر البيئة إعتداءا على اليت تشكل األفعال تتنوع     
البيئية حمل التجرمي ، إذ  تتملل يف  العناصر املكونة  للبيئة الطبيعية مبا حتويه من موارد طبيعية )األرض واملاء و 
 اهلواء( وعناصر أخرى مكونة  للبيئة  املشيدة )أبنية ومواقع أثرية و تارخيية  وثقافية ذات قيمة مادية و

أو سلوك   سليب سلوك صورة يف غريه، عن خمتلفة بصورة لإلعتداء يتعرض العناصر هذه من معنوية(.فكل عنصر
 إجيايب .
يتجسد السلوك اإلجرامي اإلجيايب يف فعل التلويث بإعتباره  الفعل الذي يؤدي إىل حتقي  النتيجة اليت يسعى      

ولة دون وقوعها يف جماالت عديدة كتلوث املياه واهلواء والرتبة .فجرمية املشرع من وراء جترميه هلذه  األفعال إىل احليل
واحلضرية يف 3تلويث املياه ملال تتم بكل فعل يقرتفه الشخص الطبيعي أواملعنوي كصب أوتفريغ النفايات الصناعية

كل صب    على ما يلي: "مينع 03/10من قانون   51مياه  الوديان واألهنار ،يف هذا السياق نصت املادة 
أوطرح للمياه املستعملة أورمي النفايات أيا كانت طبيعتها يف املياه املخصصة إلعادة  تزويد طبقات  املياه اجلوفية 

 ويف اآلبار واحلفر وسراديب جذب  املياه  اليت  غري ختصيصها".
 املياه  السطحية كل رمي أو إفراغ أو ترك  تسربا يف03/10من القانون 100يف نفس السياق منعت املادة     

أواجلوفية أو يف مياه البحر اخلاضعة  للقضاء  اجلزائري ،بصفة مباشرة أوغري مباشرة، ملادة أومواد يتسبب مفعوهلا أو 
تفاعلها يف اإلضرار ولومؤقتا بصحة اإلنسان أوالنبات أواحليوان.كما حظرت نفس املادة رمي  أوترك  نفايات 

 حية أو اجلوفية أو يف  الشواطئ وعلى ضفاف البحر.بكميات  هامة  يف املياه  السط
كماقد حتدث  جرمية  تلويث  اهلواء بسلوك إجيايب كما  يف حالة حرق النفايات بالقرب من التجمعات        

 64،56السكنية  أو دفنها  يف باطن األرض دون ترخيص إ،عتداءا على هذا املورد اهلام بيئيا؛ حيث متنع املادتان 
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رمي أو ترك النفايات أو دفنها دون إحرتام الشروط القانونية  وإمهاهلا  يف مواضع غري  19/ 01ون من القان
 خمصصة  هلذا  الغرض.

ال تقوم ما مل حتدث السلوكات  10/ 03من القانون رقم  84إن جرمية التلوث اجلوي املنصوص عليها  يف املادة 
 طرا على اإلنسان وبيئته .اجملرمة تغيريا ضارا يف مكونات اهلواء ، يشكل خ

أما يف إطار محاية البيئة احلضرية فإن التلوث الضوضائي، حيدث عن  طري   ممارسة عمل يؤدي إىل التلويث       
السمعي  بسبب احملالت املقلقة  للراحة وإقامة منشآت املالحة اجلوية أي املطارات بالقرب من املدن،مما يشكل 

لقاطنيها،كما يرتتب على إتالف املساحات اخلضراء يف األوساط احلضرية إحداث خطرا وإزعاجا قويا وتشويشا 
 تلوث بصري، تقهقر البيئة احلضرية و إخنفاض  قيمتها  املضافة.

أما السلوك اإلجرامي  السليب يتملل يف اإلمتناع عن  واجب  يفرضه القانون عمدا أو إمهاال.لقد ذهب         
ك اإلجرامي هو إحجام أوإمتناع شخص عن اإلتيان بفعل أوعمل أوجب القانون عليه  البعض إىل القول بأن السلو 

 .   1القيام به أومبعىن آخر أن يكون هناك  واجبا  قانونيا على الشخص بإتيان  السلوك الذي امتنع عنه
ت اليت تلزم  هبا  أوعدم إتيان أحد الواجبا أحكامها تنفيذ عن اإلمتناع جمرد البيئية العقابية جتعل إن النصوص

متنع رمي النفايات الصناعية والفالحية يف  03/02من القانون 12بيئية، يف هذا السياق جند ملال املادة  جرمية
املتعل  حبماية الساحل إقامة أي نشاط  02/02من القانون 09الشواطئ  أوبالقرب منها، كما منعت املادة 

 صناعي على الساحل . 
 أي ضرر ظهور لكن شروطه، لكافة ومستوفيا قانونا به ومصرحا مشروعا يكون النشاط دفق ذلك من أكلر بل    

احلدود املسموح هبا نتيجة  يتجاوز بقدر مصنع من غازات بيئية ،كإنبعاث جرمية جيعله ذلك  النشاط  نتيجة
  باإلمتناع. جرمية ،ذلك مايشكل التصفية آالت وضع اإلمتناع عن

ي السليب أقل خطورة من السلوك اإلجرامي اإلجايب حيث  أنه يكشف عن شخصية ال إن  السلوك  اإلجرام     
 تنطوي  على خطورة إجرامية إال أن هناك  جرائم  بيئية  تقع عن  طري   اإلمتناع.

 . النتيجة اإلجرامية .2
وهي من العناصر  1يقصد  بالنتيجة اإلجرامية األثر املرتتب  على السلوك  الذي قصده القانون بالعقاب      

 هذه إىل طبيعة ذلك يرجع ، اإلثبات واملستعصية األساسية لقيام الركن املادي للجرائم البيئية ومن املسائل الدقيقة
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 حمددة نتائج عليها اليت ترتتب العادية أو التقليدية اجلرائم  بعكس بالبيئة، آثار مضرة عنهامن ينتج وما اجلرائم
 .2وحمسوسة
 اخلصوصية اليت متتاز هبا  النتيجة يف  اجلرائم  البيئية ،فقد حرصت معظم  التشريعات العقابية بالنظر إىل       

على جترمي اإلعتداء على البيئة بصرف النظر عن حتق  النتائج  الضارة ضمانا ألقصى محاية لعناصرها.ففي هذا 
عد فرتة  طالت أم قصرت من إرتكاب النوع  من اجلرائم قد ال تتحق  النتيجة الضارة يف احلال،لكن تتحق  ب

 اإلشعاعي ،حيث حيتاج هذا التلوث نووية يف تشغيل منشأة خطأ بسبب املشعة املواد الفعل اجملرم قانونا . كتسرب
. كما ميكن أن تتحق   النتيجة الضارة يف مكان حدوث الفعل  وقد متتد إىل إقليم 3 لظهوره طويلة زمنية فرتة إىل

 نفسها أوخارجها.آخر داخل الدولة  
. 4للخطر تتشكل اجلرمية  البيئية  البيئة عناصر أحد تعريض مبجرد بل معينة نتيجة مادية قد ال يكون  للسلوك     

 قيمتها مع يتناسب أوىل العناية الالزمة للبيئة مبا حبيث على  جرائم  التلويث الصبغة القانونية أصبغ املشرع أن أي
 مشكلة يف ال يدخل  التطبي  القضائي أن على .حرصا حمال للتجرمي يضها للخطرتعر  جعل جمرد أين العالية،

 إثبات  حتق   النتيجة سعيا وراء  إكتمال  الركن  املادي .
حرص املشرع على محاية البيئة من خالل جترميه للسلوك  مبجرد  إقرتاف الفعل  اإلجرامي من  قبل اجلاين،إذ        

ئم البيئية إرتكاهبا بطريقة حمددة قانونا بإثبات الفعل أو اإلمتناع  عنه خالفا  للنصوص  يكفي للمعاقبة على اجلرا
القانونية  البيئية  دون إثبات النتيجة  الضارة، ألن هذه األخرية ال يعتد هبا إال من خالل  تشديد صورة  العقاب 

ىت وإن مل ينطوي على ضرر يلح  بالفرد فإن القصد ،فتجرمي اإلعتداء على املواقع واملباين املعمارية التارخيية ملال ح
منه محاية اإلنتهاكات البيئية الواردة على اجملتمع ككل ألن هذا األخري هو اجملين عليه.من أمللة إرتكاب الفعل 

من قانون  91البحر وفقا لنص املادة  يف النفايات غمر اجملرم دون إشرتاط حتق  نتيجة معينة،جرمية
،إىل غري ذلك من 84/12من القانون 86ريغ األوساخ يف األمالك الغابية وفقا لنص املادة ،جرمية تف03/10

 املواد اليت تعاقب على السلوكات اليت حيتمل أن تضر بالبيئة. 
 عن النظر وبغض األفعال بعض قمع ألن وقائي، ردع حتقي  إىل النتيجة يهدف دون بالفعل إن اإلهتمام         
 كلرة نتيجة املصنعة للدول مالئما النظام هذا يكون . األفعال أصال هذه مبلل القيام التقليل من إىل يؤدي نتيجتها

 أن إال الضارة بالبيئة، األفعال وقوع إلتقاء املطبقة اإلحتياطية والتدابري اآلليات من مجلة ووجود النشاطات امللوثة،
 إتقاء يف فعاليته من بالرغم يف اجلزائر، تطبيقه يصعب ،النتيجة عن مبعزل الفعل جترمي على يقوم الذي النظام هذا

 اإلدارية.فاإلهتمام اهليئات قبل من لإلحتياط وممارسات فعالة آليات إرساء لعدم نظرا ضارة بالبيئة، أفعال إرتكاب
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 بشري وإطار واملتابعة، واملراقبة واملعاينة الكشف آليات توفر يف تتملل موضوعية، شروط  إىل بدوره حيتاج بالنتيجة
 ناهيك البيئة، مجيع مديريات مستوى على اآلن حىت يتوافر ال الذي األمر مالئمة. ووسائل ومعدات مؤهل وخمابر

 1مالئمة معدات أو فنيا وتأهيال بدورها ختصصا متلك ال اليت البيئية اجلرائم ملعاينة املؤهلة الضبطية املصاحل بقية عن
. 

يئية تتحق  مبجرد إثبات السلوك اإلجرامي حىت لو تراخى حصول النتيجة إىل وقت ميكن القول أن اجلرمية الب    
 الح   نظرا   للطبيعة  اخلاصة  املميزة للجرائم البيئية.

 .  العالقة  السببية .3
لسلوك ليكتمل البناء القانوين للجرمية البيئية ال بد من وجود العالقة السببية اليت متلل الصلة اليت تربط بني ا     

 اإلجرامي الذي أتاه اجلاين و النتيجة اإلجرامية.  
يقصد بالسببية إسناد أي أمر من أمور احلياة إىل مصدره ، إال أن اإلسناديف النطاق اجلنائي نوعني مادي      

دية ومعنوي. فاإلسناد املادي يقتضي نسبة اجلرمية إىل فاعل معني، وكأصل عام  العالقة السببية هي من طبيعة ما
،إذ ال يستطيع املشرع أن خيل  رابطة سببية فهي ليست من اإلفرتاضات القانونيةو ال يكون هلا وجود البتة يف إطار 
القانون اجلنائي مامل يكن هلا أساسا أوليا يف عامل  املادة و الواقع. أما اإلسناد  املعنوي فهو نسبة اجلرمية إىل 

سؤولية اجلنائية، أي أن  يكون اجلاين متمتعا بامللكات الذهنية والعقلية شخص متمتع باألهلية املطلوبة لتحمل امل
 .2اليت جتعله يدرك  معىن  اجلرمية و معىن العقاب و كذلك  التمييز  بني  الفعل  اجملرم وغري  اجملرم 

وتة األمهية يف تظهر صعوبة حتديد  الرابطة السببية يف حالة إحداث النتيجة لعوامل أوأسباب متعددة  متفا       
درجة إتصاهلا بالفعل اإلجرامي ،أمام هذه الصعوبة  وضع ضابط للسببية .فقد أسس الفقه والقضاء عدة نظريات 

 منها نظرية السبب املباشر أوالفوري ونظرية السبب النشط،نظرية السبب املالئم ونظرية تعادل األسباب.
بية،انتفت املسؤولية اجلزائية إال أن إثبات ذلك يف جرائم تلويث جتدر اإلشارة إىل أنه إذا انقضت العالقة السب    

 البيئة  يعترب من املسائل املرهقة ،نظرا  للطبيعة اخلاصة هلذه اجلرائم .
إنطالقا من كون املشرع اجلزائري مل يتطرق إىل تعريف الرابطة السببية وإعطاء مفهوم دقي  هلا. ميكن القول أن     

،حيث يتضمن  احلكم  باإلدانة بياهنا وإال عد 3ة يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاض اجلنائيإثبات رابطة السببي
 حكما  مشوبا  بالقصور.
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 المعنوي للجرائم الماسة بالبيئة. الركن ثاويا:
 ملساءلة اجلاين عن اجلرائم البيئية ،ال يكفي إتيانه لنشاط جرمي ووجود رابطة السببية بني نشاطه والنتيجة    

الضارة،بل البد أن تتوافر لديه احلال املعنوية اليت ميكن على أساسها حماكمته وتوقيع اجلزاء اجلنائي املنصوص 
 إرتكاب اجلرمية لقيام يكفي .إذ ال1عليه.هلذا يصف  البعض الركن املعنوي بأنه ركن األهلية  للمسؤولية اجلنائية 

 اجلاين ،هذاما يشكل إرادة عن هذا الفعل يصدر أن البد بل عليه، والعقاب جترميه على القانون ينص مادي عمل
أو يف صورة  (1)للجرمية  البيئية يف صورة القصد اجلنائي  املعنوي للجرمية.   يتجلى الركن املعنوي بالركن يسمى ما

 (.2)اخلطأ غري العمدي 
 .القصد الجنائي في الجرائم  البيئية .1

الفقه  لكنه  إىل تركت األمر اليت األخرى اجلزائية على غرار التشريعات اجلنائي مل يعرف املشرع اجلزائري القصد    
يف جرائم متعددة مبا فيها اجلرائم البيئية. ينطوي القصد 2اشرتط صراحة لزومه كركن أساسي للمسؤولية اجلنائية 
يف نفسه كما يتضمن معىن  يناجلا يضمرها داخلية نية يف اجلنائي على تعمد اجلاين خمالفة القانون أي أنه يتملل

العدوان املعتمد على احلقوق والقيم .ذلك ألن إرادة اجلاين تنصرف فيه إىل السلوك اإلجرامي والنتيجة 
.يراد به أيضا إجتاه إرادة اجلاين إىل خمالفة القانون الوضعي أي أنه اإلرادة اإلجرامية اليت ال يتحق  من 3اإلجرامية

 )أ(ام القصد اجلنائي توافر عنصرين  مها: العلم بأركان  اجلرمية البيئية وماديات الفعلدوهنا اإلذناب. يشرتط لقي
   )ب(.وتوجه إرادة  اجلاين إلرتكاهبا 

  أ.العلم بأركان الجريمة البيئية وماديات الفعل:
ل العلم باحل  يشمل القصد اجلنائي العلم بالوقائع اليت حيددها النموذج القانوين للجرمية ،كما يشم          

املعتدى عليه، إذ ينبغي أن يعلم اجلاين بأن الفعل الذي اقرتفه من شأنه اإلعتداء على عناصر البيئة أو تعريضها 
يعلم  .كما يقصد بالعلم إحاطة اجلاين حبقيقة الواقعة اإلجرامية من حيث الواقع والقانون. إذ جيب أن4للخطر

ديات اجلرمية أوتؤثر يف وصفها القانوين .فاجلهل بالقانون واخلطأ يف فهم اجلاين بالوقائع اجلوهرية اليت تكون ما
 نصوصه ليس من شأنه  أن ينفي قيام  القصد اجلرمي وال يعد سببا لإلفالت من املسؤولية اجلنائية، ملال ذلك

مساءلة كل  ورةضر  املتعل  حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة اليت نصت على 03/10من قانون  57 املادة
يف  اجلنائي اإلقليمية،فلقيام القصد من املياه بالقرب وتعرب ملوثة أو أوسامة خطرة ربان سفينة حتمل سفينته بضائع
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علم ويقني أنه حيمل مواد سامة. كذلك من يلقي موادا سامة يف  على السفينة ربان يكون أن هذه اجلرمية جيب
قانون املياه، يكون متعمدا إذا كان يعلم أن تصرفه قد يغري من نوعية من 151مياه خمصصة للشرب خمالفة للمادة 

 املياه و يفسدها أما إذا جهل ذلك ينتفي القصد اجلنائي.
يشمل القصد اجلنائي العلم بالطبيعة الضارة للمواد ، كأن تكون من قبيل النفايات اخلاصة اخلطرة اليت        

"كل النفايات اخلاصة اليت بفعل مكوناهتا و خاصية املواد السامة  01/19من القانون 05يقصد هبا وفقا للمادة 
 ."اليت حتتويها، أن تضر بالصحة العمومية و البيئة

فضال عن هذا وخروجا عن القاعدة العامة املنصوص عليها يف قانون العقوبات اليت  تقتضي عدم اإلعتداد        
جرائم البيئية العلم باملكان الذي تقع فيه اجلرمية .حيث سعى املشرع  مبكان وقوع اجلرمية ،يقتضى األمر بالنسبة لل
اليت تنص على أنه: "يتعني على ربان كل  03/10من القانون  57اجلزائري  إىل  حتديده  من خالل نص املادة 

داخلها ،أن سفينة حتمل بضائع خطرية أو سامة ملوثة ـ وتعرب بالقرب من  املياه  اخلاضعة  للقضاء اجلزائري أو 
يبلغ عن كل حادث  مالحي يقع يف مركبه ومن شأنه أن يهدد بتلوث أو إفساد الوسط البحري و املياه والسواحل 
الوطنية" .حيث اشرتط وقوع اجلرمية يف الوسط  البحري واملياه والسواحل الوطنية "،إذن جيب على اجلاين العلم  

 رمية لكي يكتمل  القصد اجلنائي .هبذا املكان احملدد يف النموذج القانوين  للج
إن ثبوت املساءلة اجلنائية ألي شخص عن أي جرمية تقتضي أن يكون اجلاين على علم  بأن املشرع جرم         

السلوك الذي أتاه ،ذلك احرتاما لقاعدة الشرعية اجلنائية اليت تنص على عدم جواز مساءلة الشخص عن  اجلرمية 
 كون بالنص على السلوك  احملظور.  إال  بعد إنذاره  الذي  ي

يلري عنصر العلم يف اجلرائم البيئية الكلري من الصعوبات عند حماولة إثباته،نظرا للطبيعة اخلاصة هلذه اجلرائم            
وخصوصية العناصر املكونة هلا.كما تصطدم قرينة العلم بالقانون يف جرائم البيئة يف الواقع بالتضخم الكمي اهلائل  
للقوانني و النصوص البيئية ،حيث تتعدد  هذه  األخرية وتتوزع على قطاعات عديدة، مما يؤدي إىل تعذر العلم 
واإلحاطة هبا من قبل األشخاص العاديني ،نظرا لتميزها بالدقة والتقنية.وعليه  ميكن األخذ باجلهل أو الغلط يف 

،بالتايل إنتفاء املسؤولية اجلنائية يف حالة ما إذا أثبت اجلاين أن القانون يف اجلرائم  البيئية باعتبارها جرائم مستحدثة 
تصرفه إثر غلط يف القانون وليس يف وسعه اجتنابه. أما بالنسبة ملديري ومسريي  املنشآت  الصناعية الذين يقع 

العلم يف جرائم  عليهم اإللتزام  بالشروط والواجبات املنصوص  عليها يف قانون البيئة.حيث يبقى اإلحتفاظ بقرينة
التلوث الصناعي، حبجة أهنا عادة ما تقع يف إطار وحدة صناعية يتوىل تسيريها أشخاص ذوي كفاءات 

بل أكلر من ذلك، . 1وإختصاصات مهنية، تقتضي اإلملام بالقوانني البيئية وال يقبل منهم الدفع باجلهل بالقانون
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ىل إشراك هذه املؤسسات الصناعية يف خمتلف التأمالت تعمد  وزارة  هتيئة اإلقليم و البيئة يف اجلزائر إ
 ،مما  ال يدع هلا مربرا  للقول  باجلهل بالقانون.2والتخطيطات وإعداد القوانني والتنظيمات واجلبايات البيئية

 ب.توجه إرادة الجاوي إلرتراب الفعل:
ي وروحه والعنصر املميز بني اجلرائم  إن توجه إرادة اجلاين إلرتكاب الفعل اجملرم هو جوهر القصد اجلنائ      

العمدية واجلرائم  غري العمدية .فال يكفي علم اجلاين بالوقائع  اجلوهرية اليت  تشكل ماديات اجلرمية ،بل جيب أن 
تتجه إرادة الفاعل إىل حتقي  النتيجة.ففي جرمية تلويث املياه يكفي ملعاقبة اجلاين أن يكون هذا األخري قد اقرتف 

قاء املواد الضارة والنفايات، دون احلاجة إىل حبث نية التلويث.وكذا يف حالة إقامة مباين على املواقع التارخيية فعل إل
واللقافية أو يف مناط  التوسع السياحي فإرادة اجلاين، تلبت مبجرد  اإلنطالق يف عملية البناء على هذه املناط   

 احملظور البناء عليها.
 .. الخطـأ  غير العمدي2

ميلل اخلطأ  الغري عمدي الصورة  اللانية  للركن  املعنوي ويعرف بأنه املسلك الذهين للجاين الذي يؤدي إىل     
نتائج إجرامية مل يردها واخلطأ الغري عمدي صورتان، الصورة األوىل هو أن ينسب للشخص نوع من اخلطأ بسبب 

 .1فتتملل يف عدم مراعاة القوانني واللوائحالرعونة أوعدم اإلحرتاس واإلمهال،أما الصورة اللانية 
اإلحتياط ،الرعونة وقلة اإلحرتاز وعدم  اإلمهال ،عدم اإلنتباه ،عدم أي أن صور اخلطأ غري العمدي تتملل يف     

مراعاة القوانني واألنظمة ،إال أنه يف جمال األضرار البيئية نادرا ما يكون الفعل العمدي مطلوبا بفعل الشرط العام 
 .2لذي يرتكز على جمرد حدوث خطأ ماديا

يف نطاق اجلرائم  البيئية قد  ترتكب  اجلرمية  ضد البيئة بإمهال  ينطوي على سلوك  سليب عن  طري  اإلمتناع     
،قوامه  التفريط يف إختاذ  اإلحتياطات الكافية اليت من شأهنا  احليلولة دون وقوع النتيجة  الضارة . كما هو احلال 

قبة كل ربان سفينة تسبب بسوء تصرفه أو غفلته أو رعونته أوإخالله بالقوانني واألنظمة يف وقوع حادث يف معا
 مالحي أومل يتحكم فيه أو مل يتفاداه و جنم عنه تلوث املياه .

ا قد يتحق  اخلطأ غري العمدي بعدم اإلحتياط عند إقدام  اجلاين على فعله وهو يعلم باآلثار الضارة و خطورهت    
ومع ذلك ال يتخذ ما يكفي من اإلجراءات لدرئها  .كما هو احلال عند عدم إلتزام اهليئات و األفراد عند القيام 
بأعمال التنقيب أواحلفر أوالبناء أواهلدم بنقل ما ينتج عنه من خملفات وأتربة ،ذلك باختاذ اإلحتياطات الالزمة 

 ي  يقرره  القانون.للتخزين  واألمن ومنع  تطايرها  على  النحو  الذ
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. أما فيما يتعل   3إن الركن املعنوي للجرمية ،يطرح إشكاال يف جمال البيئة ألن معظم اجلرائم البيئية جرائم مادية    
باإلجتهاد القضائي فقد استقر القضاء الفرنسي على اعتبار جرمية تلويث اجملاري املائية من اجلرائم غري العمدية 

 على البيئية عن اجلرائم اجلنائية باملسؤولية وص الركن املعنوي وميل القضاة إىل اإلقرارأمام سكوت املشرع خبص
 ، 1977 أفريل 28 اجلنائية بتاريخ الغرفة إليه توصلت الذي احلل الفرنسي الفقه انتقد النتيجة. حيث أساس
 سامة مواد املتهم ترك أن جردمب حتققت املخالفة أن قرار بقوهلا يف Ferries الفرنسية النقض حمكمة اكتفت حني
 إىل يلتفت ومل املادي بالركن القاضي اكتفى بذلك املادة . هذه بضرر ال يعلم أنه من بالرغم ، النهر يف تسيل
 الفقه اعتربه الذي ، األمر املعنوي الركن

 قصد عن فعله كان واءس للفاعل احلالة املعنوية .كمامل يشر إىل1للقانون اجلنائي التقليدي العام للمبدأ خمالفا  
 بإتباع.العام اجلنائي بالقصد مكتفية التلوث الذي يسبب النشاط بتوافر إهتمامها على يدل هذا قصد، أوعن غري

   .2وغري العمدية  العمدية اجلرائم بني العقاب يف ساوى قد املشرع يكون النهج هذا
 .الركن الشــــــرعي  للجرائم  الماسة  بالبيئة.3

 املرتكب من قبل اجلاين،حيث على الفعل تطبيقه الواجب التجرمي ،نص للجرمية الشرعي بالركن قصودامل      
 فيها معرفا األخري هذا يكون حبيث اإلعتداء لفعل سابقة قانونية نصوص وجود وجوب اجلنائية الشرعية تقتضي

والعقوبة وفقا لقاعدة  اجلرمية رعيةش مبدأ وهو أال اجلنائي القانون مباد  بأهم بشكل واضح ودقي  ،ذلك إقرارا
 قانوين . بنص عقوبة وال تدابري أمن إال وال جرمية ال
 خالفا عقوبة توقيع جيوز ال جترميه،كما على الساري القانون ينص فعل مل فبمقتضى هذا  املبدأ ال جيوز جترمي     
 واملقدار ولقد ساير قانون محاية البيئة ذلك،أ النوع حيث من سواء للجرمية املرتكبة، قانونا املقررة العقوبة لتلك
 حتقي  سيضمن الذي هلا،األمر املقررة والعقوبة اجلرمية نوع بسرعة استيعابه يف اجلزائي القاضي مهمة تسهل حبيث
 تطبيقه. أثناء أكرب فعالية

و تقريره  للتجرمي يهتصد عند اجلنائي املشرع أن يف اإلطار هذا تظهر يف  البيئية اجلرائم خصوصية إن         
 أن اجلرائم،إال هلذه اخلاصة والطبيعة تتناسب مرونة أكلر جنائية سياسات تبين ،يتجه حنو عليها العقاب املوقع 

 التشريعية الصياغة يف العقوبات لقانون العامة املباد  بعض جتاوز على جوانبها يف بعض تنطوي السياسات هذه
 .3أو املرنة  املفتوحة النصوص بياض، وأسلوب على النص أسلوب ساليباأل هذه من والعقاب، التجرمي لنصوص
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بياض إىل حتديد عناصر التجرمي يف كلري من جرائم تلويث  على النصوص أسلوب يعمد املشرع يف        
 البيئة.ذلك إلرتباط هذا  النوع من اجلرائم باعتبارات فنية وتقنية وأساليب علمية متداخلة مع أنشطة صناعية

 .4وجتارية واقتصادية  عديدة ، تتطلب خربة ال تتوافر  إال  لدى  اجلهات املختصة يف محاية البيئة 
لقد اتبع  املشرع الفرنسي هذا األسلوب  يف قوانني  البيئة اليت تكلر  فيها النصوص اجلزائية  على          

من القانون  1-411ي واملادة من قانون البيئة  الفرنس 2-212بياض،يتضح ذلك   من خالل املادة 
الزراعي،حيث حدد  العقوبات اخلاصة  باحلماية اجلزائية للمحميات الطبيعية واألنشطة  املمنوعة  هبدف توفري  

 .5احلماية  الفعالة  هلذه األماكن 
 وإزالتها،إذ تهاومراقب النفايات بتسيري املتعل  اجلزائري فقد اعتمد على هذا األسلوب يف القانون أما التشريع     
املراسيم  طري  عن التنفيذ موضع تضعها أن التنفيذية السلطات على يتعني اليت العامة اخلطوط برسم فيه اكتفى

 تصدرها. اليت والقرارات
خطورة  على األمر ينطوي أواملرنة عندما يف حني قد  يلجأ  املشرع  إىل أسلوب  النصوص  املفتوحة        

 متس اليت اإلجرامية الوقائع حتديد يف أكرب حرية التنفيذية للسلطة التجرمي من النمط هذا بالغة،حيث يكفل
 يتطلب الذي الشرعية ملبدأ خرقا يشكل األسلوب هذا لكن .التجرمي نص يف باحلماية القانونية املشمولة باملصلحة

 من 2/ف 10صياغة املادة األسلوب يف  هذا إعتماد أمللة ذلك  التجرمي،من نصوص يف صياغة والوضوح الدقة
ورد فيها ما يلي :"جيب أن يتم شغل األراضي الساحلية واستعماهلا مبا يكفل محاية  اليت الساحل محاية قانون

الفضاءات الربية والبحرية الفريدة  أوالضرورية  للحفاظ  على  التوازنات  الطبيعية . يسري  هذا  احلكم على 
 اإليكولوجية أو القيمة العلمية..." ،فهذه األمهية ذات األخرى املواقع وكلالشواطئ الصخرية ذات األمهية... 

 بل القانونية، تشملها  احلماية  بالتايل بيئية قيمة ذو كل موقع حتتها يدخل أن ميكن حبيث جدا واسعة الصيغة
 .القانون نفس من وما يليها  37مبوجب املادة  اجلنائية واحلماية
العقوبات، إذ  قانون يف عليها املنصوص على القواعد البيئية للتشريعات املخالفني اجلناة لردع املشرع اعتمد     
 اخلاصة امللكية ضمن للتملك الواقعة القابلة الطبيعية العناصر خمتلف حلماية مبكرا اجلزائري اجلنائي القانون تدخل

 يف القواعد اجلنائية تدخل أن إال احلرق،و   كالسرقة والتحطيم هبا متس قد اليت اإلعتداء صور كل من العامة أو
 أحكاما ليتضمن التخصص من يبلغ درجة ومل الطبيعية العناصر ملختلف اجملزأة احلماية على يعتمد ظل البيئة محاية
 . 1والعالقات اإليكولوجية الطبيعية األوساط حلماية خاصة جنائية
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عناصرها على القواعد املنصوص عليها ضمن  أوألحد اكما اعتمد يف تكريس احلماية اجلنائية للبيئة عموم      
 من التشريع البيئي الرئيسي إىل جانب العديد من القوانني ذات الصلة به، إذ سن العديد 03/10القانون 
للغابات، قانون الساحل  العام بالنظام املتعل  بالبيئة من  خالل القانون املساس أشكال لكل التجرميية النصوص

  االت احملمية.و قانون اجمل
والبيئة اللقافية كاآلثار  لقد امتدت احلماية اجلنائية كذلك لتشمل كذلك النمط املعماري داخل املدن       

قانون التهيئة والتعمري،قانون محاية الرتاث اللقايف والتارخيي وقانون املساحات  التارخيية واللقافيةمن خالل ماجاء به
 التطبيقية هلا.اخلضراء، فضال عن املراسيم  

حنو تفعيل محاية جنائية ناجعة للبيئة، حيث ترتبت   عائقا ذاته حد يف إن هذا التنوع  التشريعي أصبح يشكل      
عنه فوضى تشريعية قد تتسب يف إمكانية عدم تطبي  القانون،إذ أن فهم الظاهرة اإلجرامية يتوقف على وجود 

ية املعدة دون وحدة فكرية تؤدي إىل تراكم  النصوص وتشوشها سياسة تشريعية منسقة ألن التشريعات البيئ
 بالشكل الذي قد يؤدي إىل اجلهل هبا  و احلط من قيمتها ،مما ال  يشجع  بالطبع  على  تطبيقها.

 يف يشكك الفقه من ومتخصصة،فإن جانبا متعددة قوانني يف التجرميية النصوص من هائل عدد وجود فالربغم من
 عن أنظارنا وتصرف تغرينا ال أن ينبغي النصوص، كلرة بأن  (M. Prieur)يؤكد األستاذ ،حيث  فعاليتها
 .1أساسا اجلنائي للتطبي  حمال ليست هذه النصوص من فاجلزء الكبري  احلقيقة،
 إن  إشراك  اإلدارة من قبل املشرع يف إعداد  النصوص اجلزائية أدى إىل كلافتها وتناثرها ،فضال عن متيزها      

بالطابع  التقين  املعقد مع  غياب التنسي  بشكل ال يسمح  للقاضي  للوصول إىل القاعدة  اجلزائية املالئمة، مما 
 2يعي  إقامة  املسؤولية  اجلزائية عن  خمتلف جرائم  التلوث.

 احلماية توفري يقتضي "، "le principe de prévention احليطة ملبدأ اجلزائري املشرع إقرار كما أن        
 شرعية مبدأ مفهوم من جيعل اجلزائي،مما النص غياب من بالرغم البيئي الضرر وقوع عن بصفة مسبقة للبيئة اجلنائية
 الذي البيئي الضرر هذا وقوع عند بل باخلطر، إحتمال وجود السيما عند اجملال، هذا يف توسعا يعرف التجرمي
 لقمع وهذا رجعي بأثر يسري يف املستقبل، الصادر البيئي ائياجلن النص من ،جيعل مستمرا ضررا يكون ما غالبا

  3.أخرى جهة من العقاب من اإلفالت من اجلانح متكني وعدم جهة من البيئة على اإلعتداء

                                                 
1 Prieur (M) : "L’efficacité de la protection légale de l’environnement en France" , séances de 
travail tenues le 20 mars 1991 à la société de législation comparée, Paris, Revue Internatinal , 

Droit  comparé, nº03, 1991, p 690. 
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 المطلب الثاوي : المسؤولية الجنائية عن الجرائم الماسة بالبيئة.                     
امة اإللتزام بتحمل اآلثار القانونية املرتتبة على توافر أركان اجلرمية وموضوعها تعين املسؤولية اجلزائية بصورة ع     

فرض العقوبة أوالتدبري اإلحرتازي.أما املسؤولية اجلنائية يف اجملال البيئي فهي حتمل العقوبة اليت  تقررت أركاهنا 
 وصحت  شروطها قانونا  عن  كل  مساس  بسالمة  البيئة.

رائم البيئية تفرتض التعرض لإلشكاالت اليت تطرحها املسؤولية اجلزائية حبسب ما إذا كان إن خصوصية اجل     
الفاعل هلا شخصا طبيعيا أومعنويا.لذا سأتناول بالدراسة من خالل هذا املطلب املسؤولية  اجلنائية للشخص 

 عن اجلنائية املسؤولية إلعفاء منا وصور)الفرع الثاوي(املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي  )الفرع األول(الطبيعي 
 )الفرع الثالث(.البيئية اجلرائم

 الفرع األول: المسؤولية  الجنائية  للشخص الطبيعي.
األصل أن الشخص الطبيعي هو الذي يسأل جزائيا عن األفعال اليت تعد بنظر  القانون جرائم يعاقب عليها،      

واإلرادة، إذ مها شرطا  املسؤولية اجلزائية اليت تقوم أساسا على بوصفه  الشخص الوحيد املتمتع مبلكيت اإلدراك 
حرية  اإلختيار.فال  خالف حول مسؤولية الشخص الطبيعي جنائيا على فعله الشخصي وفقا ملبدأ شخصية 

إذ تنص على ما يأيت:"ختضع   2016من التعديل الدستوري لسنة  160العقوبة املكرس دستوريا مبوجب املادة 
على مبدأ شخصية 1992أكد قانون العقوبات لسنة  ت اجلزائية إىل مبدأي الشرعية والشخصية".كماالعقوبا

منه، أي أن اجلانح البيئي يسأل عن تصرفه عند توجه إرادته إىل إحلاق  121املسؤولية اجلزائية من خالل املادة 
طبي  هذا املبدأ فيما خيص اجلرائم البيئية األذى بالبيئة مع إدراكه متام اإلدراك  لعواقب وتبعات فعله . إال أن ت

غالبا ما  تكتنفه صعوبات من اجلانب العملي،إذ عادة ما يش  على القاضي اجلنائي تعيني الفاعل الشخصي 
 املسؤول عن  هذا النوع من اجلرائم.

لي )رئيس اجمللس توقع اجلرائم البيئية املرتكبة من قبل الشخص الطبيعي يف الغالب إما من قبل املنتخب احمل   
الشعيب  البلدي( أومن طرف املسري القانوين باعتباره مملال للمنشآت الصناعية ،لذا أتناول املسؤولية اجلنائية لرئيس 

  )ثاويا( .و املسؤولية اجلزائية للمسري القانوين للمنشأة  )أوال(اجمللس الشعيب  البلدي يف جمال محاية البيئة
 لرئيس المجلس الشعبي البلدي  في مجال حماية البيئة. أوال: المسؤولية الجنائية

اليقر املشرع اجلزائري مبسؤولية ممللي األشخاص املعنوية العامة )الدولة، الوالية والبلدية واملؤسسات العمومية(        
يقوم على  . إال أن جوهر املساءلة اجلنائية للمنتخب احمللي04/151مكرر من قانون العقوبات  51مبوجب املادة 

أساس ممارسته لصالحياته املتعلقة بالدعم والتوجيه والضبطية القضائية وكذا بسبب عدم احرتام الشروط القانونية 
   للمسار املقرر قانونا ملنح الرخص. 
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 تعد املساءلة اجلنائية للمنتخب احمللي عن املخالفات املاسة بالبيئة ذات أمهية بالغة يف تفعيل تطبي  قواعد     
ميكن إقرار املسؤوولية اجلنائية ملنتخيب ومستخدمي البلدية يف جمال البيئة والعمران استلناءا وبطري   إذ،محاية البيئة
بالنظرللصالحيات الواسعة اليت  يتمتع  هبا ر.م.ش.ب يف اجملال البيئي املنشطرة  بني القانون  ، 2غري مباشر
تتنوع صور مساءلته. فقد  يسأل ر.م.ش.ب على أساس اخلطأ والقوانني ذات الصلة بالبيئة،  11/10البلدي 

، كماقد  يسأل  ر.م.ش.ب الشخصي املؤسس على عدم احرتامه للشروط القانونية  عند منحه خمتلف  الرخص
وخمالفة قواعد االحتياط يف إختاذ القرارات البيئية التلوث  حوادث وقوع ملنع الالزمة التدابري تنفيذ إختاذ سوء عن

 البناء، رخص استغالل  املنشآت املصنفة(. )رخص
إن عدم مراعاة ر.م.ش.ب للتدابري واإلجراءات اليت نص عليها قانون التهيئة والتعمري كإمهال استشارة بعض      

اهليئات املكلفة حبماية البيئة عند إعداد خمططات التهيئة والتعمري،أوإغفال القيام بدراسة التأثري على البيئة كإجراء 
بلي ملنح  رخص البناء أوعدم األخذ بالدراسات اليت تعدها اهليئات الفنية والتقنية ،يؤدي إىل  تقدير مسؤوليته  ق

اجلنائية بعد  إثبات عدم  مشروعية  القرار  اإلداري  املتضمن منح  إحدى  الرخص من  قبله  أمام  القضاء 
 اإلداري. 

قواعد املسؤولية عن  خمالفة  القرارات اإلدارية بشكل عام كما أنه وفقا لقانون العقوبات ، ميكن إعمال 
فاملخططات العمرانية ملال تكون مبوجب قرارات إدارية ،فإذا أصدر رئيس البلدية رخصة بناء خمالفة لتلك 
املخططات يكون قد خالف قرارات إدارية نافذة مما جيعله  عرضة لتطبي  العقوبة  اجلنائية يف  حقه  املنصوص  

من قانون العقوبات.كما أن إحلاق أضرار جسيمة وبالغة بالبيئة جراء تواطؤ ر.م.ش.ب  459ا  يف  املادة عليه
من قانون العقوبات،مللما هو  112املانح لرخصة استغالل املنشأة امللوثةيعرضه  للعقوبة املنصوص عليها يف املادة 

 حرتام  االجراءات  القانونية املعمول هبا.  احلال عند منح صفقة مشبوهة يف جمال البيئة والعمران دون ا
فضال عن ذلك،يتوىل ر.م.ش.ب يف إطار التسيري احمللي للبيئة تسيري مراف  عامة هلا عالقة وطيدة حبماية      

البيئة،سواء عن طري  التسيري املباشر أوعن طري  اإلمتياز،كتسيري مرف  املياه والصرف الصحي وتسيري 
إمهاله أوعدم قيامه بالتسيري احلسن للمرف   العام  البيئي ،تقرر مسؤوليته  اجلنائية فضال النفايات،ففي حالة 
 عن مسؤوليته اإلدارية.

تضمن حكما واضحا يف حتديد املسؤول اجلنائي،حيث 1يف هذا السياق جند أن القانون القدمي للمياه     
العامة ليسوا مسؤولني جنائيا عن أعمال التلوث اليت   اعترب موظفي اإلدارة املاحنة لعقد إمتياز استعمال امللكية

من نفس القانون على أنه تلبت املسؤولية الشخصية 155تنتج عن تنفيذ عقد اإلمتياز.ونص من خالل املادة 
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للموظفني أومستخدمي املؤسسات العمومية احلائزة على إمتياز استعمال امللكية العامة للمياه مىت شاركوا يف 
وص عليها يف قانون املياه بعمل أوبإمهال منهم وبغض النظر على العقوبات املنصوص عليها يف خمالفة منص

من قانون العقوبات، يتعرض مرتكب  هذه  املخالفة لضعف العقوبة إال أن القانون اجلديد   421املادة 
 املعدل واملتمم قد تنازل عن  هذا احلكم. 05/12للمياه 
زائري ال يزال يشوبه  الغموض واإلهبام بشأن املساءلة اجلزائية ملتخذي  القرارات  إن  موقف  املشرع  اجل      

وال املرسوم التنفيذي  03/10املضرة  بالبيئة ،إذ مل ينص  ال قانون محاية البيئةيف إطار التنمية املستدامة 
كانت درجة  جسامة    املتعل   باملنشآت  املصنفة  عن املساءلة  الشخصية ملانح  الرخصة مهما  06/198

 . اخلطأ  الشخصي
يف إطار  2أما املشرع الفرنسي فلم يقر باملسؤولية  اجلزائية  للدولة بينما أقر ذلك بالنسبة  للجماعات اإلقليمية

،حيث حددت الغرفة  اجلنائية  الفرنسية   2-121ممارسة نشاطات تفويض املرف  العام طبقا  لنص املادة
يف:النقل،مجع النفايات،توزيع املياه ،استغالل املسارح.أما بقية األشخاص املعنويةيف  هذه  النشاطات املفوضة

القانون العام )مؤسسات عمومية،شركات االقتصاد املختلط،مؤسسات وطنية، تنظيمات مهنية( فتسأل جزائيا 
 . 3 عن  نشاطاهتا

 la faute-surجلنائية لرئيس بلديةاملسؤولية اPoliersيف التطبي  القضائي الفرنسي قررت حمكمة         
merومساعده بسبب الوفيات الناجتة عن إعصارxynthia  بإعتبار أنه مسؤول على الوقاية من الكوارث

 4 الطبيعية اليت تلح  أضرار بليغة بالبيئة واإلنسان.
ز بالسرعة يف التنفيذ تتمتع اإلدارة البيئية  كما سب  الذكر بتوقيع مجلة من اجلزاءات اإلدارية اليت متتا     

حفاظا على البيئة مقارنة  بالبطء الذي تعرفه إجراءات التقاضي.إال أهنا ال  ميكن أن تسأل جزائيا املسؤول 
الشخصي عن ذلك.  فاألمر يدخل يف إطار السلطة التقديرية لإلدارة يف جمال البيئة والعمران وارتباط املوضوع 

و املصلحة العامة ،إذن يظل جترمي املسؤولني عند إختاذ  القرارات اإلدارية بفكرة الضبط اإلداري والنظام العام 
بصفة عامة والقرارات املاسة بالبيئة بصفة خاصة غري وارد على اإلطالق يف اإلجتهاد القضائي اجلزائري .مما 

ألمر الذي يؤكد مرة أخرى عدم استقاللية  القضاء بل وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة  القضائية ا
يضعف فعالية هذه األخرية يف احلفاظ على البيئة إزاء التعديات الصارخة ملسؤويل حمليني أوحىت مسؤولني على 

                                                 
2 Art 121-2 : "Tous  les personnes   morales sauf l’Etat  peuvent  voir   leur   responsabilité  

pénale  engagé". 
3 voir, le  rapport :"  La responsabilité pénale   des personnes  morales, groupes ISP" , p03,sur le 

:14/12/2016. ,visité le isp.fr-www.prepa: site 
4 CA Poliers,4 Avril2016,n°16/00199,cité dans le rapport :" La résponsabilité pénale des risques 

naturels",AJDA n°23,2016,pp1296-1303. 

http://www.prepa-isp.fr/


أعلى مستوى  كوزير البيئة باعتبار أهنم من  مينح  رخص استغالل املنشآت  الصناعية ،أكرب ملوث  للبيئة  
 يف اجلزائر.

 قاوووي للمنشأة.ثاويا: المسؤولية الجزائية  للمسير ال
وهو  املصنفة باملنشأة املتعلقة القرارات إختاذ يف الكاملة السلطة حيوز الذي الطبيعي الشخص باملسري يقصد     

للمنشأة أوعن أعمال تابعيه.لذا سأتطرق إىل  تسيريه عن تنتج اليت التلوث أعمال عن جنائيا يسأل الذي الشخص
 (.2)وطرق حتديد  هذه املسؤولية ( 1)للمنشأة  القانوين املسري مسؤولية أساس  قيام 

 . أساس مسؤولية المسير القاوووي .1
يسأل املسري القانوين للمنشأة املصنفة  بصفة شخصية بإعتباره شريكا للشخص املعنوي الذي ميلله عن          

سؤول عن تقسيم العمل داخل كل األفعال اليت تؤدي إىل تلويث البيئة ،بسبب إمهاله القيام  بالرقابة.ألنه هو امل
املنشأة  حىت وإن مل يكن هو الفاعل احلقيقي يف تنفيذ األعمال املادية للمشروع،إذ تقوم مسؤوليته على أساس 

 التهاون يف القيام بإلتزام يفرضه عليه  القانون  وهو واجب الرقابة واإلشراف على الغري.
سية  مبسؤولية  مدير مصنع بإرتكابه جرمية تلويث  مياه حممية يف هذا السياق  قضت حمكمة  النقض الفرن        

طبيعية مما تسبب يف اإلضرار جبميع حيوانات احملمية وأقرت احملكمة بذلك باعتبار مدير املصنع املسؤول الوحيد 
ي  على تنظيم وتنفيذ نظم وطرق سري العمل يف املصنع وقد أسس اإلهتام على سوء إختيار املدير املسؤول لفر 

العمل القائم بعمليات التخلص من النفايات من جهة ومن جهة أخرى  لكونه قلص من ساعات العمل يف فرتة  
 .1االجازات  السنوية  كما  أنه مل يوفر  املعدات الالزمة  للتخلص من هذه النفايات دون حصول التلوث

سؤول الشخصي املتقلد ملهام التسيري بعد طبقا لألحكام اخلاصة باملنشآت املصنفة يعد مسريا قانونيا امل      
تسليم رخصة استغالل املنشأة املصنفة ويف حالة تغيري املستغل،على املستغل اجلديد أو مملله تقدمي تصريح إىل 

وإال 06/198من املرسوم التنفيذي  40السلطة املختصة خالل شهر من بداية االستغالل وفقا لنص املادة 
و املسؤول جنائيايف نظر القواعد البيئية ألنه هو الذي حصل على الرتخيص وال تسقط فسيبقى املستغل األول ه

مسؤوليته إالإذا أثبت تغري املستغل. أمايف حالة تصفية املؤسسة أوحلها فإن املسؤولية اجلزائية تنتقل إىل املصفي 
  1ألنه يكون املسؤول عن تسري املؤسسة خالل هذه املرحلة.

                                                 
1 Voir, Deharbe(D) : " Le  droit   de  l’environnement industriel", Paris, Litec,2002,pp309- 310 . 

Trebulle (Francois  Guy ) :" Le droit   du  voisin  à  l’environnement et le droit   de  
l’environnement  industriel",sous la direction d’Anthony Chamboredon :"Du droit de 

l’environnement au droit à l’environnement" , op cit , pp164-174. 
 .40مرجع ساب  ،ص،عبد الالوي  )جواد ( 1



من قانون  28مصنفة وفقا للمادة  منشأة لكل2البيئة منصب مندوب استحداث مت أنه قد جتدر اإلشارة إىل  
 املندوب احلالة يكون هذه ال يتمتع هبا املسري.يف قد البيئة جمال يف علمية كفاءة فيه ، الذي تفرتض03/10

 ورغم البيئة على خطر حمتمل دوجو  إمكانية من املسري حذر أنه أثبت إذا إال املسري مع اجلنائية املسؤولية يف شريكا
 .3املندوب مسؤولية تسقط للتحذير،بالتايل األخري يستجب  هذا  مل ذلك

 إذا عن جرمية التلويث،خصوصا املسؤولية من املنفذ العامل إعفاء بالضرورة يعين ال املسري مسؤولية تقرير إن       
قد يسأل العامل عند إقرتافه اجلرم وإمهال تنفيذ التدابري ثبت إشرتاكه  يف اجلرمية أوالعلم هبا وتسهيل إرتكاهبا،إذ 

.إال أن اجلرائم الواقعة يف  جمال التلوث البيئي الصناعي قد 4املنصوص عليها  قانونا إعماال ملبدأ شخصية العقوبة
يشرتك  فيها  أكلر من شخص مما جيعلهم  مسؤولني بالتضامن عن األضرار اليت  تلح  بالبيئة جراء نشاط 

على ما يلي:  61امللغى قد نص من خالل املادة  83/03املنشأة.يف هذا السياق جند أن قانون البيئة الساب  
"عندما تنجم  عمليات الصب أواإلفراز أوالرمي أوالرتسيب املباشر أوغري املباشر للمواد اليت تشكل املخالفة من 

سائها أومديريها أومسريها مسؤولني بالتضامن فيما مؤسسة صناعية أوجتارية أوحرفية أوفالحية فيجوز اعتبار رؤ 
 خيص دفع  الغرامات أومصاريف القضاء املرتتبة على مرتكيب هذه  املخالفات". 

 . طرق  تحديد  مسؤولية  المسير القاوووي للمنشأة.2
ثار الضارة هلذه تكريسا حلماية أكرب ألموال املشاريع واحلفاظ على حقوق العمال واألوساط البيئية من اآل      

املشاريع،صار من املمكن مساءلة املسري جزائيابصفته العنصر احملرك عن أفعال تابعيه.حيث تشرتط األنظمة  
القانونية لألخذ باملسؤولية اجلزائية للمسري عن أفعال تابعيه توافر ثالثة شروط هي:ارتكاب التابع ملاديات 

حيات إىل شخص آخر.بناء على ذلك تتحدد املسؤولية اجلنائية اجلرمية،خطأ رئيس املؤسسة وعدم تفويض الصال
وتفويض )ب(،االسناد املادي  )أ(للمسري القانوين  للمنشأةيف  تلويث البيئة  عن طري  االسناد  القانوين

 )ج(.اإلختصاص لتحرر املسري من مسؤوليته
 أ.اإلسناد القاوووي:

 من هو كان إذا النظر عما بصرف اجلرمية. عن املسؤول لشخصا حيدد أو يعني الذي هو القانون أن مفاده       
 إمكانية إىل الشخصية باإلضافة أخطائه عن الشخص مساءلة تتم بالتايل ال، أم هلا املكونة املادية األفعال ارتكب
 حيدد عندما القانوين بطريقة صرحية  اإلسناد يكون له. قد التابعون األعوان ارتكبها اليت األفعال عن مساءلته

                                                 
، الصادرة بتاريخ  46حيدد كيفيات  تعيني مندويب البيئة،ج ر العدد   2005يونيو  28املؤرخ يف   240-05أنظر، املرسوم التنفيذي   2
 .2005يوليو3
 .200مدين )آمال(، مرجع ساب ، ص  3

4  Pour plus de détails voir, Guihal (Dominique):"La responsabilité pénale du chef d’entreprise 
en matière d’environnement",sur le site: www.entreprise.cci,Paris ,idf.fr/ web/environnement/ 

développement durable, visité le :13/122016. 



باالسم والوظيفة أوبطريقة ضمنية عندما ال يفصح  القانون صراحة عن إرادته  صراحة املسؤول الشخص القانون
 .1يف حتديد الشخص املسؤول ولكنها تستخلص من النظام  القانوين نفسه

 كافة إما هو التضامن شركة يف املسؤول فاملسري تبعا لذلك يتغري املسري القانوين بتغري نوع الشركة التجارية،     
 القانون حيدده البسيطة التوصية شركة ويف ،2من القانون التجاري 553املدير وفقا لنص املادة  أو الشركاء

 شخص إما فيسريها احملدودة  املسؤولية ذات جتاري ،أما بالنسبة للشركة 4مكرر  563األساسي وفقا للمادة 
وفقا  اإلدارة جملس قبل من املسامهة شركة يف التسيري ويتم ، جتاري 576طبيعيني وفقا للمادة  أشخاص أوعدة

 جتاري. 610لنص املادة 
 ب.اإلسناد المادي :

املسؤولية اجلنائية مبوجب هذا اإلسناد  تقوم عندما ينسب لشخص ما الفعل املادي سواء  كان سلبيا أم       
 وقوع يف دخل الشخصي فعله إذا  كان نشاطه أو إال وينالقان . فاإلسناد املادي يعرب عن ال مسؤولية املسري3إجيابيا
 البيئية بالتايل توقيع  العقاب، إذ ال  ميكن تصور جرمية من دون إسناد مادي . اجلرمية
خيضع  اإلسناد املادي لنفس التقنيات واألساليب املعمول هبا بالنسبة جلرائم القانون العام، حيث يعترب      

البيئة كل شخص طبيعي  يرتكب النشاط املادي املكون للجرمية بنفسه أو مع غريه أو مسؤوال عن جرمية تلويث 
 .4الشخص الذي  ميتنع عن إختاذ  التدابري و اإلجراءات اليت تقتضيها خمتلف القوانني واللوائح 

 ج. تفويض اإلختصاص للتحرر المسير من مسؤوليته :
 لديه العاملني بني األشخاص شخص من بإختيار املنشأة وأ املؤسسة أومدير العمل صاحب يقوم أن يعين     

أوبسبب  أثناء ترتكب اليت املخالفات عن كافة اجلنائية املسؤولية لذلك تبعا وتكليفه ببعض  املهام و بالتايل حتميله
 املؤسسة. أو املنشأة متارسها اليت األنشطة

 من يتعذر تسيريها كبرية احلجم ،حبيث املؤسسة احرتامها كأن تكون من البد ضوابط اإلختصاص لتفويض إن    
 ال حبيث وحمددا، دقيقا املسري شخصيا ويكون موضوعه من التفويض يصدر منفردا،وأن واحد شخص طرف
احرتام  على والسهر اإلدارة ختوله وقانونية تقنية مؤهالت املفوض يف تتوفر أن يشرتط شامال، تفويضا يكون

 لصعوبة سيؤدي هذا ألن أشخاص، لعدة الصالحيات نفس تفويض يتم ال أن بجي التنظيمات املعمول هبا.كما
 .5املسؤول عن اجلرمية  حتديد

                                                 
 .153وص 152مرجع ساب ،ص  حشمة )نور الدين (، 1
 .2005فرباير 6املؤرخ يف 05/02املتمم  بالقانون رقم   املعدل و التجاري القانون يتضمن ، 1975سبتمرب 26 يف مؤرخ 59-75 رقم األمر 2
 .  251حممد حسني عبد القوي،مرجع ساب  ،ص 3
 .106حممد حسني عبد القوي ، املرجع نفسه ،ص 4

5 Voir, le rapport : "Mieux maitriser  le  risque pénal   en matière   d’environnement",  présenté 
par  M.Guy Pallaruelo  le 07/03/2002 , chambre de commerce   et  industrie    de Paris, p 25. 



فال يسأل املسري عن جرمية التلوث بفعل أحد تابعيه ،إالإذا أثبت تفويض بعض صالحياته ،ألن متابعته     
 و األنظمة ،بأن يهمل اإلشراف أو تقتضي أن يقوم شخصيا بعدم احرتام الواجبات اليت تفرضها عليه القوانني

 .املراقبة  على املؤسسة
يشرتط يف التفويض كمربر معفي من املسؤولية اجلزائية أن يقيم الدليل على أن صاحب العمل وضع على رأس 
املصلحة اليت وقعت اجلرمية على مستواها ، مستخدما يتمتع بالكفاءة والسلطة والوسائل الضرورية للسهر على 

 . 1التنظيم مراعاة
إذا أثبت املسري التفويض بكافة الطرق،حترر من مسؤوليته عن التلوث لتنتقل إىل الشخص املفوض إليه.إال أن      

البيئية ،إذ ال ينزع هذا  اجلرمية يف ضلوعه ثبت إذا متابعته ميكن املسؤولية،بل من كلية املسري يعفي ال التفويض
ابة الفعلية على األعمال اليت جتري حتت إشرافه ،فإذا حصل وأن إعرتى التفويض  من الرئيس صالحية بسط الرق

ذلك سوء تنظيم قامت مسؤوليته اجلزائية مامل يتحق  اإلمهال من جانب التابع نتيجة اخلطأ الذي ارتكبه ،فحينئذ 
 يكون التفويض ناقال ألعباء املسؤولية.     

الشخص املعنوي على هذا  مسؤولية قيام ميكن البيئية، رميةاجل عن الطبيعية األشخاص مسؤولية جانب إىل      
إقرار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي بصفة عامة و يف اجملال البيئي بصفة خاصة ،من   النوع من اجلرمية ألن

ات أو يف شأنه تفعيل محاية أكرب للبيئة ، السيما يف احلالة اليت تكون فيها مسؤولية الفرد مستحيلة أو صعبة اإلثب
احلالة اليت يكون فيها الضرر الواقع على الوسط الطبيعي نتيجة إلرادة مجاعية ال ميكن حتديدها يف سلوك فرد 

 2منها.
 الفرع الثاوي: المسؤولية  الجنائية  للشخص المعنوي .

 واملالية ةاجملاالت االقتصادي منها متعددة جماالت يف املعنوي للشخص اجلنائية املسؤولية لقد تطورت     
 عدم الالتيين النظام تنتهج اليت الدول يف وقضاءا فقها واملدنية وحىت البيئية،بعد أن كان اإلجتاه السائد والسياسية
 .جنائيا املعنوية األشخاص مساءلة
إن الكلري من اجلرائم اإلعتداء على البيئة تتم  دائما مبناسبة  نشاط صناعي أو جتاري، متارسه أشخاص      
نشاط هذه األخرية وتعاظم خطرها  على البيئة  فبعد إتساع دائرة بارية تتملل عادة يف املنشآت الصناعية.إعت

،أصبحت مساءلتها جنائيا ملل الشخص  الطبيعي أكلر من ضرورة بسبب مضارها  اخلطرية  جدا  على البيئة 
وشروط قيام املسؤولية اجلزائية  )أوال(عنوي .لذا  سأتطرق  إىل األساس القانوين  للمسؤولية  اجلزائية  للشخص امل

 )ثاويا(.يف جمال محاية البيئة 
 

                                                 
 .184- 182بوسقيعة )أحسن(، مرجع ساب  ،ص ص  1

 وما بعدها. 386فرج صاحل اهلريش ، مرجع ساب  ،ص  2



 أوال: األساس  القاوووي للمسؤولية  الجزائية  للشخص  المعنوي.  
إذا كان مبدأ مساءلة الشخص املعنوي مدنيا وإداريا أضحى من املسلم به من الناحية الفقهية والقانونية      

 هلذه مؤيد بني الفقه حيث انقسم ، كبري جدل فقهي مساءلته جنائيا كان والزال حمل والعلمية. فإن تقرير 
.لذا  اجلزائري التشريع فيهم مبا اجلدل هبذا املقارنة التشريعات تأثر إىل أدى الذي األمر ، هلا ومعارض املسؤولية
على وجه  اجلزائري املشرع فوموق (1) املعنوي للشخص اجلنائية املساءلة بوجه عام من الفقه موقف  أتناول

 (. 2) اخلصوص
 المعنوي. للشخص الجنائية المساءلة من الفقه .موقف1

الشخصية القانونية  واألموال اليت يضفي عليها املشرع األشخاص من جمموعة هو املعنوي الشخص إن       
 من املدنية احلقوق بكافة له ف.لقد أعرت 1وتتمتع  بكيان ذايت مستقل عن كيان وذاتية مكونيها لتحقي  أهدافها 

 مدنيا تسأل املعنوية فاألشخاص مث الطبيعي ومن اللصيقة بالشخص احلقوق باستلناء التقاضي أهلية و مالية ذمة
بني  الفقه فانقسم اجلنائية املسؤولية جمال يف التقصريية،أما املسؤولية العقدية أو املسؤولية جمال يف كان سواء

 )ب(. املعنوي للشخص اجلنائية املسؤولية رلتقري ومؤيد )أ(معارض
 :أ.الموقف المعارض 

أنكر جانب من الفقه وبشدة إمكانية مساءلة الشخص املعنوي جنائيا عن اجلرائم اليت ترتكب من طرفه       
دي باعتبار أن املسؤول عنها هو الشخص الطبيعي املرتكب ألركان  اجلرمية .هذا الرأي ميلله اجتاه الفقه التقلي

عدم صالحية الشخص املعنوي حلمل املسؤولية  20والقرن19حيث يرى أنصار هذا اإلجتاه الذي ساد يف القرن
 من يقع اجلزائية  معتمدين يف إنكارهم هذا على الطبيعة  اإلفرتاضية للشخص املعنوي الذي ال يسأل جزائيا عما

اجلزائية  هو  املسؤولية قيام ألن أساس  وملصلحته ابهحلس هذا العمل كان ولو بأعماله قيامه أثناء جرائم مملليه من
 .2اإلرادة 
 ،هبذه إفرتاض و وهم جمرد هو املعنوي بالنسبة ألنصار هذا  االجتاه الشخص أن يرى أنصار هذا االجتاه      
كما .3زائيةاجل مسؤوليته تنتفي أن يتوجب لذلك ، ومكونيه أعضائه عن احلرة املستقلة الذاتية اإلرادة يفتقد الصفة

أن املشرع يف اجلانب اجلزائي ال خياطب سوى األشخاص الطبيعيني أصحاب اإلرادة احلرة ،فضال على أن تقرير 
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2 Haddar(Chirine) Sartre (Jean Paul) :"La  responsabilité  de la personne morale en droit tunisien 
,de la connaissances vers la  reconnaissance ", Etudes  juridiques , revue publiée  par  la faculté de 

 droit de Safax nº 16 Tunisie ,2009,p25. 
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   .  283-264، ص ص 2015، 11واإلدارية، صادرة  عن  جامعة سيدي  بلعباس، العدد 



. وألن املسؤولية اجلزائية تتطلب توافر  4املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي يتعارض ومبدأ  شخصية العقوبة 
احلرة ،األمران اللذان ال يتوفران لدى الشخص املعنوي ،مما يؤدي  إىل  األهلية  اجلنائية اليت تفرتض التمييز واإلرادة

 . 5استحالة إسناد اجلرمية  إليه سواء من الناحية املادية أو املعنوية
كما أن القانون حينما يسمح بوجود شخص معنوي ومينحه الشخصية القانونية ،خيصص له أهدافا اجتماعية       

ي جرمية. ففي حالة إحنرافه عن ذلك فإنه يفقد اإلرادة والشخصية  القانونية مشروعة  بعيدة عن إرتكاب أ
املمنوحة له، مما يرتب عدم إمكانية إسناد املسؤولية اجلزائية له، ألن هذه األخرية ال يتحملها إال األشخاص 

 .1الطبيعيني
اف باملسؤولية  اجلنائية للشخص املعنوي  يؤكد  املنكرون  ملبدأ املسؤولية  اجلزائية  للشخص املعنوي، أن اإلعرت      

يؤدي  إىل إهدار قاعدة  شخصية العقوبة ومؤداها ضرورة قصر  أثر  العقوبة  على من ارتكب  اجلرمية  وحده  
 .دون غريه

 ب.الموقـــــــــف المؤيــــــــــد :
 مستقلة إرادة ذو حقيقي شخص هو األخري هذا أن على املعنوي للشخص للمسائلة اجلنائية املؤيدون ينظر       
 املدنية للشخص باملسؤولية إقراره اجلنائية للمسؤولية الرافض اإلجتاه على يعيبون وهم جنائيا جواز مسائلته مث ومن

 مبعاقبة القول .أما املعنوي للشخص احلقيقية اإلرادة بتوافر من هذا اإلجتاه ضمين إعرتاف ألن يف ذلك املعنوي
 إىل الشخص تعدي العقوبة ألن سديد غري قول هو العقوبة شخصية مبدأ على روجاخ املعنوي الشخص

  العامة. واملصلحة الضرورة املعنوي،تقتضيه
 أجل احلديث من الفقه هبا جاء املعنوي، للشخص اجلنائية للمسؤولية للرافضني املوجهة  االنتقادات إن       
 ، نشاطها دائرة واتساع الشركات واملؤسسات إنتشار أساس على عنويامل للشخص اجلنائية املسؤولية بتقرير املطالبة
ألن عدم األخذ مببدأ مسؤولية الشخص املعنوي فيه  .للمساءلة إخضاعها لزاما أصبح مثة من و أخطارها وكلرة

ي جمانبة لقواعد العدالة ، فمن جهة تكون معاقبة الشخص الطبيعي عن اجلرائم املرتكبة حلساب الشخص املعنو 
جمحفة يف حقه ،ألنه  قد ال يعلم عن اجلرمية شيئا أو أنه على األقل يتصرف بناءا على قرار صادر  من شخص 

 معنوي الذي له من اإلدارة املؤهل لتحمل نتائج أعماله الضارة و اجملرمة.
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1 Niass Dia (Ibrahima) :"Réflexionsur l’applicabilité aux personnes morales des  causes  
d’exonération de responsabilité pénale",thèse pour  le doctorat en droit, faculté de droit et des 
science sociales, école doctorale, science juridique, université de Poitiers, France, 10/06/2006 

,p22. 



 للشخص اجلزائية ةاإلعرتاف باملسؤولي احلديلة إىل التشريعات من كلري تأثرا  هبذا  املوقف الفقهي ذهبت       
 من 209من قانون  العقوبات) اليت تقابلها كل من املادة  2/ف74حيث أكد املشرع األردين يف املادة  املعنوي،
اللبناين(على أن اهليئات اإلعتبارية مسؤولة جزائيا عن  العقوبات قانون من 210 السوري واملادة العقوبات قانون

لليها وعماهلا  عندما  يأتون  هذه  األعمال باسم اهليئات املذكورة  أو أعمال  مديريها وأعضاء إدارهتا  ومم
.  أما  املشرع  املصري فلم  يقر  باملسؤولية اجلنائية للشخص  املعنوي كمبدأ عام تأسيسا على 2بإحدى وسائلها

سادس للجمعية أن املسؤولية اجلنائية ال  تقوم إال يف ح  الشخص الطبيعي . يف هذا الصدد أوصى املؤمتر ال
بضرورة إتساع  املسؤولية اجلنائية  لتشمل  األشخاص    1993املصرية  للقانون اجلنائي املنعقد  يف  القاهرة  سنة 

 املعنوية.
لسنة   اجلديد الفرنسي من  قانون  العقوبات  2-121املادة يف نص فقد الفرنسي للمشرع بالنسبة أما      

 ال املعنوية، األشخاص ومسؤولية جزائيا مسؤولني يكونون الدولة، عدا ما ،املعنوية األشخاص" على أن 1995
 .1"باألفعال نفسها  املسامهني أو الفاعلني الطبيعيني، مسؤولية  األشخاص تستبعد
أما على صعيد الفقه الدويل فقد أوصت العديد من املؤمترات والندوات الدولية بضرورة  املساءلة  اجلزائية         
املتعل  مبسامهة   1977املؤرخ يف  أفريل عام  28خاص  املعنوية ،حيث أقر اجمللس الوزاري األوريب حتت رقم لألش

القانون اجلنائي يف محاية البيئة  عن طري  املسؤولية  اجلنائية عن األضرار  البيئية سواء مت  إرتكاهبا من قبل النشاط 
املتخذة ضد  الفاعل املادي هلا. كما سار املؤمتر الدويل اللاين   اخلاص أوالنشاط العام دون اإلخالل باالجراءات

على نفس  1979سبتمرب من العام   22على  16عشر لقانون  العقوبات املنعقد مبدينة هامبورغ األملانية من 
العدوان  النهج ،فقرر يف التوصية اخلامسة منه بأن املسؤولية اجلزائية ستنعقد ملن جيعل الغري يرتكب عن عمد فعل

على البيئة أومن  يرتك سهوا  أوإمهاال األشخاص الذين يعملون حتت إشرافه فينتهكون الشروط  القانونية 
من االتفاقية  األوربية حلماية  البيئة  عن  9.يف نفس السياق حلت املادة 2أوالتنظيمية  املعاقب عليها  جنائيا 

                                                 
،  22، العدد22رنا  إبراهيم سليمان العطور:" املسؤولية اجلزائية  للشخص املعنوي" ،جملة جامعة  دمش  للعلوم القانونية واإلقتصادية ، اجمللد  2

 .381-341،ص ص  2006
1 Art. 121-2: " Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, 
selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 (définissant l'auteur d'une action consommée ou 
tentée, et le complice) et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises 

pour leur compte par leurs organes ou représentants (al.1). Toutefois, les collectivités 
territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises 

dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service 
public (al. 2). La responsabilité pénale des personnes morales n'exclue pas celles des personnes 

physiques auteurs ou complices des même faits 
 ( al. 3)". 
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على  املقاييس واإلجراءات الالزمة لوضع عقوبات جنائية وإدارية طري  القانون  اجلنائي الدول األعضاء بالتصدي  
 .3لألشخاص  املعنوية املدانيني  بإرتكاب جرائم تلويث البيئة

 البيئي خاصة باجملال  جترمي سياسة تبين ضرورة على 1995 سنة أكد املتحدة لألمم التاسع املؤمتر أن كما      
 البيئي باجملال  متخصصة خاصة ونيابة شرطة إعتماد مع البيئة، على عةالواق اجلرائم حتدد الئحة وضع خالل من

 املتحدة األمم إشراف حتت تعمل البيئة حلماية وكالة دولية إنشاء ضرورة مع البيئة، محاية إجراءات تنفيذ لضمان
 . 4اخلاصة هبذا  اجملال األهداف لتحقي 

خص  املعنوي جنائيا ،فماذا عن موقف املشرع اجلزائري بعد التطرق إىل موقف خمتلف التشريعات من مساءلة الش
 هبذا  اخلصوص؟

 المعنوي. للشخص الجنائية المساءلة من الجزائري القاوون . موقف2
مر تطور موقف املشرع اجلزائري يف مساءلة األشخاص املعنوية مبرحلتني مها: مرحلة عدم اإلقرار باملسؤولية       

 )ب(.ومرحلة اإلقرار بذلك أ()اجلزائية  للشخص  املعنوي 
 أ.مرحلة عدم إقرار المسؤولية  الجزائية  للشخص  المعنوي :

عقب السنوات األوىل لالستقالل كان املشرع اجلزائري يطب   التشريع الفرنسي إال ما يتعارض مع السيادة     
من مواقفه األساسية مل يغري 156-66مبوجب األمر رقم  1966الوطنية وبعد صدور قانون العقوبات لسنة 

احتفظ املشرع مببدأ شخصية العقوبة  فالشخص الوحيد املسؤول جزائيا هو الشخص . 1أسوة بالقانون الفرنسي
 الطبيعي .

بالرغم من أن قانون العقوبات والقضاء اجلزائري مل يكرسا املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي لكن صدرت  بعض  
. كماختضع املسؤولية اجلزائية للشخص 2املبدأ السائد بصورة صرحية أوضمنية  النصوص التشريعية اليت خرجت عن

                                                 
3 Colin (Philippe):"La  responsabilité  pénale  des  cadres   et des  dirigeants dans  le  monde   des 

affaires", Dalloz , édition  , Paris, 1996, p25. 
 .281، ص رجع نفسه نوار دهام مطر الزبيدي ، امل 4
،ص  2006لية اجلزائية للشخص املعنوي،دراسة مقارنة بني التشريع اجلزائري والفرنسي"،دار اهلدى عني مليلة،اجلزائر،صمودي)سليم(: " املسؤو   1
 .22-21ص
الصادرة يف  10،ج ر العدد  الصادر لتنظيم جرمية الصرف 31/12/1969املؤرخ يف 107-69من بني هذه النصوص التشريعية نذكر:األمر رقم  2
منه: "عندما  تكون   املخالفات املتعلقة  بنظام  الصرف مرتكبة  من  قبل متصريف  وحدة  معنوية    55ت املادة .حيث  نص31/12/1969

ملنصوص  أومسريها أومديرها  أو أحد هؤالء عاملني باسم  وحلساب  هذه  الوحدة  تالح   هذه األخرية  نفسها و حيكم عليها بالعقوبات  املالية ا
املتعل  باألسعار وقمع املخالفات  29/04/1975املؤرخ يف  37- 75ر فضال عن  املالحقات اجلارية حب   هؤالء". واألمر رقم عليها  يف  هذا األم

.حيث  95/06امللغى بدوره مبوجب األمر رقم  89/12.ألغي بالقانون رقم 13/05/1975الصادرة   يف 38اخلاصة  بتنظيم األسعار ، ج ر العدد
منه على ما يلي: "عندما  تكون املخالفة  املتعلقة  بأحكام  هذا  األمر  مرتكبة  من  القائمني  بإرادة  الشخص  املعنوي    61نص  يف  املادة 

ر  فضال  أومسريه  أومديره  باسم  وحلساب الشخص املعنوي، يالح  هذا  األخري بذاته وتصدر  حبقه العقوبات  املالية  املنصوص عليه يف هذا األم
املتعل   باملنافسة ،ج ر   05/07/1995املؤرخ  يف  06-95الحقات اليت  جتري  حب   هؤالء يف حالة  إرتكاهبم  خطأ  عمديا".واألمر عن  امل
يوليو 19الصادرة بتاريخ 43،ج ر العدد 19/07/2003املؤرخ يف   03/03امللغى مبوجب األمر رقم 1995/ 25/01صادرة بتايخ 9العدد 



املعنوي يف القانون اجلزائري ملبدأ التخصص فهي استلنائية مقيدة بالتفسري الدقي  للنصوص القانونية وال جيوز  
 .3للقضاء اجلزائري  إضافة شرط آخر وتفسري النص تفسريا واسعا

 الجزائية  للشخص المعنوي:مرحلة إقرار المسؤولية   . ب

بصورة صرحية وواضحة  وأقر احلديث الفقه موقف 1على  غرار بعض التشريعات العربية اجلزائري املشرع تبىن     
املعنوي على اجلرائم اليت ترتكب بامسه وحلسابه من طرف أجهزته أو مملليه الشرعيني،  للشخص اجلنائية املسؤولية

مكرر  قانون العقوبات لعام  51ليه  طبقا لوصف اجلرمية من خالل نص املادة حمددا العقوبات اليت تطب  ع
املعدل واملتمم اليت  جاء فيها  ما يأيت :"باستلناء الدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية اخلاضعة  2004

ن طرف أجهزته ومملليه  للقانون العام ـ يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرائم اليت  ترتكب حلسابه م
الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك.إن املسؤولية  اجلزائية  للشخص املعنوي ال متنع مساءلة  الشخص 

 الطبيعي  كفاعل أصلي أوشريك  يف  نفس األفعال".
شخاص يتضح من نص هذه املادة أن املشرع أقر مبسؤولية األشخاص املعنوية اخلاصة مستبعدا مسؤولية األ      

املعنوية  اخلاضعة  للقانون  العام  متاشيا مع املباد  األساسية املعمول هبا يف هذا  اجملال .على الرغم من أهنا قد 
تتسبب يف أخطار بالغة  للبيئة من خالل منحها تراخيص غري مطابقة للتنظيمات والقوانني املعمول هبا أو مبناسبة 

باملسؤولية املزدوجة للشخص الطبيعي واملعنوي على حنو ما فعل املشرع  ممارستها ملهام املرف  العام.كما أخذ
 . 22-121الفرنسي يف نص املادة 

أقر املشرع اجلزائري املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن  األضرار البيئية  بغية  الوصول  إىل سياسة فعالة        
اهلا جراء خمتلف النشاطات  املختلفة السيما الصناعية منها حلماية البيئة  من االنتهاكات  اخلطرية اليت  قد تط
 القانون من 56 املادة نصت ذات الصلة بالبيئة ،حيث  والعمرانية  من خالل قانون العقوبات وكذا  القوانني

                                                                                                                                                         

نص على املسؤولية   اجلزائية   للشخص  املعنوي  16/08/2010الصادرة بتاريخ 46،ج ر العدد10/05مبوجب قانون املعدل واملتمم،2003
 منه  بالنص على جزاءات  مالية  تسلط على  املؤسسات  اليت  ترتكب املمارسات  املنافية  للمنافسة . 14و 13ضمنيا من خالل  ماورد  يف املادة 

3 Voir Zaalani (Abdelmadjid) ,Mathis (Erics) :"La  responsabilité pénale , l’interdit pénal , 
l’infraction  pénale", édition  Berti, Alger ,2009,p25. 

جلنائي من  القانون ا 127لقد  أخذ  املشرع  املغريب  أيضا  مبسؤولية األشخاص االعتبارية  يف  امليدان اجلنائي ذلك  بنصه  صراحة يف الفصل    1
من 36من الفصل  7و6و5املغريب على أنه:"ال ميكن أن حيكم على األشخاص املعنوية إال بالعقوبات املالية  العقوبات اإلضافية الواردة  يف  الفقرات 
من القاون  2،كما جند املادة نفس القانون" .وفيما يتعل  بقوانني البيئة فقد أعطى املشرع املغريب عدة تطبيقات للمسؤولية اجلنائية  لألشخاص املعنوية

  املتعل  مبكافحة تلوث اهلواء ينص  على ما يأيت:"يهدف هذا القانون إىل الوقاية و احلد من انبعاث امللوثات  اجلوية اليت ميكن أن تلح 03/13
شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو  أضرارا بصحة اإلنسان و احليوان والرتبةو املناخ واللروات اللقافية و البيئية بشكل عام.ويطب  على كل

-،نوفمرب 119تنمية،عدداخلاص..."،أنظر،املشيشي )نادية(:"املسؤولية  اجلنائية عن جرائم البيئة يف القانون املغريب"،اجمللة  املغربية لإلدارة احمللية و ال
 .217-198،ص ص2014ديسمرب،املغرب،

2 Article 121-2  code pénal : La  responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celles 
des personnes physiques, auteurs ou  complices des  mêmes faits". 



 أو جتاريا أو صناعيا نشاطا ميارس معنوي أو طبيعي شخص كل... مالية بالغرامة يعاقب " على أنه  01/19
 النفايات مجع نظام استعمال رفض أو شاهبها وما املنزلية النفايات بإمهال أو برمي قام آخر، نشاط أي أوحرفيا 
 خمالفة جرائم بقمع املتعل 3 03/09القانون كما أقر ".املعنية اهليئات قبل من تصرفه حتت واملوضوعة وفرزها
 يف ذلك املعنوي للشخص اجلنائية باملسؤولية األسلحة الكيميائية وختزين وإنتاج استحداث حظر إتفاقية أحكام
يرتكب اجلرمية املنصوص عليها يف املادة  الذي الشخص املعنوي يعاقب"حيث ورد فيها ما يأيت: منه 18املادة

دج  .كما نص نفس القانون على معاقبة 15.000.000دج إىل  500.000التاسعة أعاله بغرامة من 
مرات الغرامة املقررة  5أكلر من اجلرائم املنصوص عليها فيه بغرامة تعادل  الشخص املعنوي الذي يرتكب جرمية أو

 على الشخص الطبيعي.
فقد كرس مسؤولية  الشخص املعنوي ولو بطريقة  03/10أما قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة       

ضع ألحكام هذا القانون املصانع منه حيث  جاء فيها ما يأيت: "خت 18غري مباشرة  من خالل  نص املادة 
والورشات واملشاغل ومقالع احلجارة واملناجم وبصفة عامة املنشآت اليت يستغلها أو ميلكها كل شخص طبيعي أو 

من نفس القانون على مايأيت:"عندما  يكون املالك أو  3/ف92معنوي،عمومي أوخاص..."كما نصت املادة 
املنصوص عليها يف الفقرتني أعاله  على  عات  الشخص  أو األشخاص  املستغل شخصا معنويا تلقي املسؤولية

من اململلني الشرعيني  أواملسريين الفعليني الذين يتولون  اإلشراف أو اإلدارة أو كل شخص آخر  مفوض من 
 طرفهم".

  ثاويا:شروط قيام المسؤولية الجزائية في مجال حماية البيئة .
اجلرائم  البيئية املعاقب عليها قانونا ،يبحث القاضي عن اجلرمية حمل املساءلة  حىت يسأل الشخص املعنوي عن    

اجلزائية والنص القانوين املطب  عليها أوال ،مث حيدد شروط اسنادها حبكم أهنا مسؤولية مشروطة ،جيب  لقيامها 
 (.2)مية  املرتكبةومنها ما يتعل   باجلر  (1)توافر  شروط  خاصة هبا ،منها ما يتعل   بفاعل اجلرمية 

 . شروط متعلقة بفاعل الجريمة.1
يشرتط  لصحة قيام املسؤولية  اجلزائية للشخص املعنوي أن تتوفر  شروط معينة يف  فاعل  اجلرمية كإرتكاهبا     

و أن يكون  الفعل الصادر عن الشخص )أ(من طرف شخص طبيعي له ح  التعبري عن إرادة الشخص املعنوي 
 )ب(.د  إختصاصهالطبيعي يف حدو 

 أ.ارتراب الجريمة من طرف شخص طبيعي له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي:
يستحيل على الشخص املعنوي أن يباشر أي جرمية إالعن طري  أعضائه املكونيني له واجملسدين إلرادته      

عضائه، جيب أن يكون مرتكب قانوناولكي تقوم املسؤولية اجلزائية  للشخص املعنوي عن جرمية إرتكبها أحد أ
                                                 

األسلحة املتعل  بقمع جرائم خمالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال  19/07/2003املؤرخ يف  03/09القانون رقم  3
 .20/07/2003املؤرخة  يف 2003لسنة   43الكيماوية  وتدمري  تلك  األسلحة ، ج ر  العدد 



املعدل  2004من قانون. إ.ج.ج لسنة  2مكرر  65.حيث عرفت املادة 1الفعل له صفة معينة هي صفة العضو
واملتمم اململل القانوين للشخص املعنوي كمايلي: " اململل القانوين للشخص املعنوي هو الشخص الطبيعي الذي 

ملعنوي  تفويضا لتمليله. إذا مت تغيري اململل القانوين أثناء سري  خيوله القانون أوالقانون األساسي للشخص ا
االجراءات يقوم خلفه بإبالغ  اجلهة  القضائية املرفوعة إليها الدعوى هبذا التغيري". وهي مطابقة لنص املادة 

مساءلة   من قانون االجراءات اجلزائية  الفرنسي.  يف نفس السياق  يرى األستاذ بوسقيعة أحسن أن 43/ف706
الشخص  املعنوي جزائيا  تكون بسبب جرمية إرتكبها مملله ونادرا ما تكون جرمية إرتكبهاجهاز من أجهزته  ،يف 

 .2من ق.إ.ج.ج  املذكورة  سابقا  2مكرر  65هذا الصدد أحالتنا احملكمة العليا إىل املادة 
هزته أو مملليه الشرعيني وال يسأل عما يشرتط يف اجلرمية املنسوبة للشخص املعنوي أن ترتكب من طرف أج   

 املعنوي جملس اإلدارة واجلمعية العامة ويقصد مبملليه القانونيني الشخص بأجهزة يرتكبه  غريهم من جرائم، يقصد
 هذه كانت سواء بامسه، التصرف بسلطة يتمتعون الذين األشخاص الطبيعيني أي ،1العام،املسري كالرئيس،املدير

 العام املدير أو اإلدارة، جملس أورئيس العام، املدير الرئيس يكون فقد قانون املؤسسة، وحبكمأ قانونية السلطة
 .اإلطار هذا من املسري الفعلي يستبعد فيما أواملصفي،

الصادريف  613327من تطبيقات القضاء اجلزائري يف هذا اجملال هلذا الشرط قرار احملكمة العليا رقم    
نح واملخالفات،حيث اشرتطت احملكمة فيما يتعل  مببدأ املسؤولية اجلزائية للشخص عن غرفة اجل 28/04/2011

املعنوي شرطني أساسيني مها أن تكون اجلرمية قد ارتكبت من قبل أجهزة  الشخص املعنوي أومملليه الشرعيني وأن 
 . 2ترتكب اجلرمية حلسابه 

على غرار التشريع الفرنسي يف املادة  2004لسنة اشرتط  املشرع  اجلزائري من خالل قانون العقوبات        
أن ترتكب اجلرمية بواسطة أجهزة الشخص املعنوي أومملليه ومل يفرق بني األعضاء املسريين واألعضاء  121-2

املراقبني ،وال بني األعضاء الدائمني واملؤقتني مع العلم أن األعضاء املسريين هم فقط القادرين على إثارة مسؤولية  

                                                 
1 Soyer(Jean-Claude):"Droit pénal et procédure pénale",12 ème édition,L.G.D.J,Paris,  
1995,p133. 

عن  غرفة اجلنح  28/04/2011الصادر بتاريخ  613327رقم بوسقيعة )أحسن(:"املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي .تعلي  على القرار  2
 .28-وص  16،ص  2012،  1واملخالفات"،جملة  احملكمة العليا  العدد 

نون  التجاري ملا كان   اخلطاب  القانوين  البيئي موجها إىل مسري  املؤسسسة فإن  املشرع  اجلزائري مل  يعرف املسري  ولكن ورد إيضاحا له يف القا  1
 اصة  يف املواد املتعلقة باإلفالس. يف  هذا  الصدد  راجع أيضا:خ

Zerguine(Ramdane) :"La résponsabilité pénale des entreprises",revue Algérienne des sciences 
juridiques  économiques  et politiques, vol 31, ,n°4,p693. 

 298،ص ص  1،2011ال اجلزائر ضد مملل بنك اجلزائر والنيابة العامة، جملة املـحـــكمة العليا،العـــــــددقرار احملكمة العليا القضية بنك سوسييت جينر  2
-309. 



.كما أجاز متليل الشخص املعنوي أمام جهات التحقي  واحملاكمة بواسطة مملل اتفاقي، أما إذا 3خص املعنويالش
متت متابعة الشخص املعنوي  ومملله القانوين جزائيا يف نفس الوقت أو إذامل يوجد أي شخص مؤهل لتمليله يعني 

ن مستخدمي الشخص املعنوي، يسمى الوكيل رئيس احملكمة  بناء على طلب النيابة  العامة مملال عنه من ضم
 من ق.إ.ج.ج.3مكرر 65القضائي وفقا للمادة 

 ارتكبوها مىت مهامهم أداء وأثناء مبناسبة مستخدميه يرتكبها اليت اجلرائم عن مسؤوال املعنوي الشخص يكون      
 الذي الفقه بني حوهلم خالف وقع فقد املعنوي الشخص من تفويضا تلقوا الذين األشخاص أما .مببادرة منه

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤوال يكون بالتايل املعنوي للشخص ممللني اعتربهم الذي الفرنسي القضاء وبني تابعني يعتربهم جمرد
مملال للشخص املعنوي طبقا لنص  ب التفويضإذ اعتربت حمكمةالنقض الفرنسية صاح ،4تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفاهتم  عن

 .1من قانون العقوبات الفرنسي 2-121املادة 
قد يكون الشخص املعنوي مسامها معنويا يف اجلرمية نتيجة لتقصريه يف اإلشراف على معاونيه أولعدم اختاذه       

جتة  عن التلوث البيئي وقد يتحمل االجراءات اإلحرتازية واحليطة واحلذر والوقاية الالزمة لتفادي األخطار النا
الشخص  املعنوي املسؤولية نتيجة السلوك املادي الناجم على خمالفة أحد العاملني  للقرارات واللوائح  العامة 

 .2ويسمى هذا  الفرع من املسؤولية  باملسؤولية عن فعل الغري أواملسؤولية  املفرتضة
ؤولية الشخص الطبيعي وإن قام باألفعال االجرامية باسم إن  مسؤولية الشخص املعنوي ال حتجب مس      

الشركة وحلساهبا و ال حتول دون متابعته عن اجلرائم ذاهتا .حىت ال يكون إقرار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي 
ستارا يستخدم إلفالت األشخاص الطبيعيني مرتكيب اجلرائم  الفعليني من العقاب، هلذا جتوز معاقبة كل من 
الشخص املعنوي والشخص الطبيعي عن ذات األفعال اجلرمية إذا ما توافرت شروط مسؤولية كل منهما.يف هذا 
الصدد اعرتف القضاء الفرنسي باملسؤولية اجلزائية للمؤسسة  املستغلة ومسريها معا على املخالفات يف جمال تسيري  

ال حتول دون مسائلة الشخص املعنوي عن اجلرمية .كما أن مسائلة الشخص الطبيعي 3النفايات الصناعية  اخلاصة

                                                 
3 Halley(Paule) :"Le droit de l’environnement : L’interdiction de polluer", édition Yvon 

Balais ,2001,p29. 
 .210أحسن  بوسقيعة )أحسن(، مرجع  ساب ،ص 4

1 Cass-Crim,30mai 2000 ,cité par Ferries(Sylvie) :" Résponsabilité pénale des personnes morales, 
cumul de la résponsabilité pénale d’un  salarié délégataire de pouvoir et  de  la   responsabilité 
pénale  de  la personne morale" , la semaine juridique ,entreprise et affaire,Juris- classeur ,nº 23 
Juin, 2001,p 950  et S. 

،ص 2008،جوان  14ملوسخ)حممد(:"املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري يف جرائم البيئة"،جملة العلوم اإلنسانية،جامعة حممد خيضر بسكرة ،العدد 2
 .210-199ص

3 L’Arrêt AZF,( CA Toulouse , 24 septembre 2012,n 2012/642 ,cité  par  Emmanuel Daoud  , 
et Ciarisse le Corre :"La responsabilité pénale  des personne morales   en  droit  de 

l’environnement , perspectives  études , nº44 mars ,2013,pp53-58. 



اليت ارتكبها الشخص األول حلسابه ،كذلك احلال لو استحال التعرف على الشخص الطبيعي الذي ارتكب 
 . 4اجلرميــة حلساب الشخص املعنوي

 ب.صدور  الفعل  في حدود إختصاص  الشخص الطبيعي ) العضو أو الممثل(:
نوي جزائيا إال عن تصرفات مملليه الصادرة يف حدود السلطة املمنوحة هلم طبقا للنظام  ال يسأل الشخص املع      

يرتب  األساسي.فإذا تصرف العضو أواململل يف حدود تلك السلطة املمنوحة له مبوجب القانون فإن هذا التصرف
د هذه التصرفات مسؤولية الشخص املعنوي أما إذا تعسف هذا العضو يف استعمال سلطاته فإنه مينع إسنا

للشخص املعنوي .إال أن هذه املسألة حمل خالف بني الفقه  حيث ذهب فري   إىل القول بعدم مساءلة  
الشخص املعنوي جزائيا عند جتاوز أجهزته أومملليه سلطاهتم واختصاصاهتم،أما الفري  اللاين فريى أن جتاوز 

شخص املعنوي عن اجلرمية اليت ارتكبها بسبب هذا الشخص الطبيعي حلدود إختصاصاته ال حيول دون مساءلة ال
مكرر  من قانون العقوبات حدود  لسلطات واختصاص  51أما املشرع اجلزائري فلم يضع يف املادة . 1التجاوز

 العضو أو اململل.
 . شروط متعلــــــــــقة  بالــــــــجريمة المرتربة .2

يتوجب على القاضي التحق  من أن اجلرمية املرتكبة من اجلرائم   لقيام املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي      
 )ب( .مث تفحص ارتكاب اجلرمية حلساب الشخص املعنوي )أ( املنصوص  عليها  يف  القانون البيئي 

 إرتراب إحدى  الجرائم المتعلقة بالبيئة :أ.
اجلرائم البيئية سواء من خالل قانون  حدد  املشرع اجلزائري املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية عن       

العقوبات أوالقوانني اخلاصة حبماية البيئة ،كقانون تسيري ومراقبة وإزالة النفايات وقانون الساحل، قانون  التهيئة 
 والتعمري وغريها.

طة هبا  مجيعا إن النصوص البيئية الرادعة للمنتهكني هلا  كلرية و متفرقة بني عدة  قوانني، مما يصعب  اإلحا      
ألن املشرع وسع من مبدأ شرعية التجرمي  ذلك من خالل إقراره  مببدأ احليطة الذي مفاده  توفري  احلماية اجلنائية 
للبيئة بصفة مسبقة ، على  الرغم من غياب النص اجلزائي خاصة عند وجود إحتمال اخلطر أوعند وقوع ضرر 

جيعل من النص العقايب البيئي الصادر يف  املستقبل ساريا بأثر بيئي الذي غالبا ما يكون ضررا مستمرا حبيث 
 . 2رجعي بغرض قمع  االعتداء على  البيئة وعدم  متكني اجلاين من اإلفالت من العقاب

                                                 
 .196،مرجع ساب  ،ص بوسقيعة )أحسن( 4
 .   201عسلي ) ويزة (، مرجع  ساب ،ص  1
"، املركز  اجلامعي  مزوايل)حممد(: " املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية عن جرائم  البيئة"،أعمال امللتقى الوطين  اللاين حول "البيئة وحقوق  اإلنسان 2

 .06،ص 2009جانفي، 26،27الوادي ، يف 



جتدر اإلشارة إىل أن النص اجلنائي اجملرم لالعتداء على البيئة جيب أن يكون واضحا ودقيقا، حبيث تكون      
 يف حتديد نوع اجلرمية البيئية و العقوبة املقرر هلا.مهمة القاضي سهلة 

 : ب.إرتراب الجريمة لحساب الشخص المعنوي 
 اململل أو اإلدارة عضو املدير، يرتكب أن جيب جنائيا ويسأل عنها املعنوي الشخص إىل اجلرمية تنسب لكي     

 ارتكبت مىت املعنوي الشخص لفائدة مرتكبة البيئية تكون اجلرمية.وحلسابه املعنوي الشخص باسم اجلرمية القانوين
 األفعال احلكم هذا عن إذن فتخرج "املؤسسة أهداف وتسيري وحتقي  تنظيم منها الغرض بنشاطات القيام أثناء"

 . 3حمضة  شخصية مآرب حتقي  بغرض املرتكبة
يف  تدخل اجلرمية منها نتتكو  اليت األفعال كانت ،إذا وملصلحته املعنوي الشخص حلساب اجلرمية تكون        

اجلرمية  هذه ارتكبت إذا خاص.أو تفويض مبوجب أو للمؤسسة األساسي القانون مبوجب مرتكبها إختصاص
 اهلدف بأعماله،على أن يكون املخول  له القيام تصرف حتت يضعها اليت املعنوي الشخص وسائل بإحدى
 .4 الوسيلة ملستعمل شخصي هدف حتقي  وليس املعنوي للشخص منفعة للفعل جلب اجلوهري

ال يكفي ملسائلة الشخص املعنوي جزائيا ، أن يرتكب أحد أجهزته اجلرمية يف إطار الوظائف املنوطة به ، ألنه   
قد يقدم على إتياهنا حتقيقا لبعض املصاحل الشخصية أو هبدف اإلضرار بالشخص املعنوي لذلك جيب أن تتم 

الذي يعين ارتكاهبا بقصد حتقي  مصلحة مادية كانت أو معنوية للهيئة  اجلرمية لصاحل الشخص املعنوي، األمر
املعنوية ) كتحقي  ربح أو اجتناب ضرر قد يلحقه( .كما يستوي يف ذلك أن تكون هذه املصلحة مباشرة ، حمققة 

على ما   مكرر من قانون العقوبات  51.يف  هذا  الصدد  نص املشرع   اجلزائري صراحة يف املادة 1أو احتمالية
يأيت:"...يكون الشخص  املعنوي  مسؤوال  جزائيا عن  اجلرائم اليت ترتكب حلسابه  من طرف  أجهزته أو مملليه  

 الشرعيني  عندما   ينص القانون على ذلك".
إن املشرع مل يعرف و مل حيدد  مضمون فكرة ارتكاب اجلرمية حلساب الشخص املعنوي بامسه  أوبإحدى        

مما يتيح السلطة التقديرية للقاضي يف التطبي . لكن ميكن أن يفهم أن األضرار اليت يسببها أعضاؤه أو وسائله، 
مملليه ، جيب أن  يتحملها هذا  األخري حبكم  أن اخلطأ  املسبب للضرر قد ارتكب يف نطاق  تنظيم  وتسيري  

 .2الشخص  املعنوي ،حبلا  عن حتقي   فائدة  معينة 
ت  اإلجتهاد القضائي الفرنسي يف هذا الصدد،قرار حمكمة النقض  الصادر بتاريخ من تطبيقا     
حيث مت مساءلة شركة جزائيا  كشخص معنوي ، أهتمت بإجناز أشغال خمالفة  للقانون.حيث  02/12/1997

 عندما عجزت هذه الشركة  عن تكملة  أشغال البناء، جلأت إىل مقاول يعمل بطريقة سرية .فأصدرت الغرفة
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.كما تقررت مسؤولية املدير التقين  لشركة  3اجلزائية قرارا قضى مبعاقبةاملدير وكذا معاقبة الشركة كشخص معنوي
"Peugeot-Citroën Poissy   عن  جرمية  تلويث  املياه  إلصداره تعليمات غري كافية للوقاية و "

 . 4اإلحتياط من وقوع هذا  التلوث
من القانون املدين الفرنسي مسؤولية الشركة األم عن  األضرار  13845-1ملادة قرر املشرع الفرنسي يف ا       

البيئية  والصحية  اليت  تسببها الشركات  التابعة  هلا أو الشركات اليت ختضع  ملراقبتها بعد  أن ثبت  أن القواعد 
 .6ح ملل هذه األضرارالعامة  اليت  حتكم الشركات غري كافية لوضع الضمانات القانونية اليت تكفل إصال

ميكن القول أنه من املمكن مسائلة كل من األشخاص الطبيعية و األشخاص املعنوية عن جرائم التلوث يف       
  القانون اجلزائري ، لكن يعرتض التطبي  الفعال هلذه املسؤولية عدة عراقيل ، حىت صار القضاء يرتدد يف إقامتها

و إذا كانت األحكام اجلزائية اليت تسمح  املسؤولية، قيام شروط كل وكذا البيئية اجلرمية أركان كل توافر من بالرغم
مبسائلة أهم اجلناة يف اإلجرام البيئي ) املسرير و املؤسسة الصناعية ( قاصرة ، فبالضرورة سيكون التطبي  القضائي  

 . 1ضئيال و حمتشما
 لبيئية.ا الجرائم عن الجنائية المسؤولية من اإلعفاء ثالثا:صور 

 أسباب أحد توافرت إذا إال يكون ال وهذا البيئي اجلانح على اجلزاء بعدم توقيع تنتهي قد اجلنائية املتابعة إن       
واإلعفاء بسبب  (1)العامة  األحكام املسؤولية  اجلزائية ضمن من اإلعفاء املسؤولية.لذا سأتناول من اإلعفاء

 (.3)ري على املسؤولية اجلزائية وأثر الرتخيص اإلدا (2) حاالت اإلباحة
 
 
 

                                                 
3 Crim 2  Décembre 1997 , responsabilité  pénale  , personne morale   conditions , commission  
, d’une  infraction pour  le compte de  la société  par  l’un   de   ses   organes , bulletin   des  
arrêts   de  la  cours  de  cassation  nº 7   chambre  criminelle ,  Juillet –Août ,1998,p 628 et  S . 
4 Cass.crim,19 oct 2004 ,RJE ,2005,nº4  note Jaworski , cité   par Agathe Van Lang , op  cit ,  

p483. 
5 L’Article 1384-1 :"Une société  qui possède soit de la moitié  du capital d’une autre  société au 

 sens   de  l’article L.233-1 ou  qui  détient  une participation entre 10 ٪ et 50٪  dans une  autre 
société ou  qui  exerce  le  contrôle   sur   une  société  au  sens  de l’article  L.233-3 peut  

s’engager à  prendre  à  sa  charge , en cas  de  déffailance de la sociéte qui  lui liée  tout  ou 
partie   des  obligations   de  prévention et   de  réparation    qui incobent à cette derniere  en  
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 العامة. األحرام المسؤولية  الجزائية ضمن من اإلعفاء .1
قوة قاهرة متتنع مسؤولية املتهم عن اجلرمية املاسة بالبيئة إذا ثبت أن إرتكاهبا كان ناجتا عن إكراه مادي أو      

واخلطأ من قبل  )أ(تطرق إىل حالة  الضرورة كان يف حالة ضرورة، أوحالة خطأ مرتكب من طرف املتهم ،لذا سأأو 
 )ب(.املتهم 

 أ.حالة الضرورة:
 بإرتكاب إال دفعه الميكنه الوقوع وشيك  جسيم خطر أمام نفسه فيها الشخص جيد اليت احلالة هي       

 فاعلال إلرادة تكون ال ،حبيث واقعا و ،حاال جسيما خطرا هناك يكون لقيامها أن يشرتط ، قانونا فعل جمرم
 وقع. الذي الضرر تفاديه و املراد اخلطر بني يف هذه احلالة التناسب  وقوعها.كما يشرتط  يف دخال
 للملوث،ملل اجلنائي ألهنا  تعدم  اإلرادة  اجلنائية  القصد تنفي أن دائما ميكن الضرورة إن حالة       

 جرمية عن السفينة ربان مساءلة ريتصو  فيها،فال حري  نشوب بسبب تفريغ محولة السفينة إىل اإلضطرار
بالبيئة ،يف هذا  حلقت اليت األضرار عن للتعويض مدنيا متابعته إمكانية البيئة،  يف هذه احلالة مع تلويث

 التدف  عن املادة هذه مبوجب يعاقب ال" أنه:على   03/10من قانون   3/ف  97الصدد نصت املادة 
 أو البشر حياة أو السفينة أمن يهدد وعاجل جسيم خطر لتفادي الضرورة حالة اقتضتها تدابري بررته الذي
 ." البيئة
 ضد والوقاية اإلنقاذ خطة يضع أن مصنفة منشأة مستغل كل إلزام املصنفة املنشآت مرسوم تضمن كما      

 بشروط املساس ميكنه حادث أي أو إنفجار وقوع حالة املنشأة،ذلك ألنه يف تسببها أن ميكن اليت األخطار
 استغالل رخصة يف املتطلبة القانونية التدابري مجيع اختذ أنه يلبت أن املنشأة صاحب استطاع فإذا احمليط،
 ميكن ال قاهرة قوة أو إرادته عن خارج سبب بوجود الدفع  ميكن فإنه ، 2اخلطر ودراسة املصنفة املنشآت

مل  إذا اخلاصة البيئية للنصوص وفقا البامط يكون ال احلالة هذه ملل حري .يف أو فيضان أو زلزال كحالة ردها
 صاحب فيكون النهائي التوقف إىل احلادث أدى إذا أما تلف، ما ترميم بإعادة إال هنائيا املنشأة تتوقف
 .3املوقع تلوث خمطط إزالة بتقدمي ملزما املنشأة
 الطبيعية الكوارث ألخطار عرضةامل األراضي حتديد والتعمري التهيئة قانون أما يف اجملال العمراين،فرض          
 تعريف البناء فيها وضرورة أومنع حتديد إلجراءات وإخضاعها والتعمري التهيئة خمططات إعداد عند واالنزالقات

املتعلقة هبا تبعا للتشريع  احلماية حميطات وحتديد املخططات طري  عن التكنولوجية لألخطار املعرضة املناط 
 ذا ما مت  إحرتام  كل هذه  االجراءت  إال أن  اخلطر وقع  تنتفي  مسؤولية اجلاين.والتنظيم املعمول هبما فإ
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  ب.الخطأ من قبل المتهم :
 اجلنائية، من املساءلة اإلعفاء حاالت ضمن الوقائع أو القانون يف اخلطأ اجلزائري املشرع يدرج مل مبدئيا     
 استفادة إمكانية مدى البحث عن إىل يدفعنا الوقائع أو القانون يف باخلطأ القضائي اإلجتهاد إقرار أن إال

 أن اجلنائية  جراء  إرتكابه  اخلطأ . ذلك املسؤولية من التخفيف أو اإلعفاء من البيئية املخالفة مرتكب
  إىل يؤدي مما قد البيئية وتداخلها،  القانونية النصوص بكلرة تتعل  خبصوصية ،يتمتع البيئية اجلرائم موضوع
 . تطبي  هذه القوانني  يف ع يف اخلطأالوقو 
من التعديل  74القانون   مبوجب املادة  جبهل االعتذار جواز عدم مبدأ اجلزائري الدستور لقد أقر        

 القانون يف للخطأ إثارة أي من القانون جبهل اإلعتذار عدم جواز مبدأ حيد ،بذلك  2016الدستوري لسنة 
 البيئي اجلنائي النص التشديد  ال جيعل اخلطأ يف منظور التلوث و  ضمن عمالعن أ املسؤولية من معفي كسبب
 . 1اجلزائية  املتابعة من لإلفالت ذريعة أية البيئي للجانح
خاطئة  معلومات على بناء التصرف حالة يف املسؤولية من معفي سببا القانون يف اخلطأ يعترب إال أن الفقه       
اليت  التدابري جلميع إمتلاهلا نتيجة القانون يف خطأ يف تقع اليت املصنفة للمنشآت ميكن ،بالتايل اإلدارة من مقدمة
حالة  يف القانون يف اخلطأ إثارة ميكن كما.بعدم مسؤوليتها تدفع أن املصنفة املنشآت جلنة أو البيئة مدير يقررها
يف  أيضا القانون يف اخلطأ يتصور ة.املعني املصاحل على لواحقه على اإلطالع وحصر التنظيم من جزء نشر عدم
  .2التأويالت وكلرة غموضا األخرية هذه على يضفي ،مما القوانني لبعض املطبقة التنظيمية النصوص نشر عدم حال

 املنتجة واملواد اإلنتاج طرق أو املعدات أو استعمال املواد اخلطأ يف إثارة كون من الرغم على فإنه عموما       
 البيئية النظم تطور أن إال املصنفة، املنشآت قبل من إثارة األكلر الدفوع من والبيئة الصحة على ملةوآثارها احملت

 وضوابط معايري تفرض أصبحت املصنفة للمنشآت املؤطرة األنظمة ألن الدفوع، هذه إىل اإللتفات إىل عدم أدى
 اخلطر ودراسة التأثري دراسة خالل من به، القيام املزمع للنشاط احملتملة اآلثار كل عن والكشف خمتلفة للتعرف

 من بداية املنشآت على املفروضة الوقائية التدابري مجلة فإن بالتايل منشأة. كل يف للبيئة وضرورة تعيني مندوب
 يف اخلطأ يقبل ال وعليه باخلطأ، اإلدعاء لقبول جمال أي تدع ال االستغالل، على الالحقة االستغالل  والرقابة

 3.اإلحتياط مبدأ تطبي  من اإلعفاء حالة يف إال املسؤولية من كسبب معفي  الوقائع
 حاالت اإلباحة:اإلعفاء بسبب  .2

عمدت التشريعات اجلزائية إىل تنظيم األحكام املتعلقة بأسباب اإلباحة واآلثار املرتتبة عليها ،اليت تقوم         
يؤدي إىل عدم حتق  مسؤولية الفاعل أومن يشاركه يف  أساسا على الصفة غري املشروعة عن الفعل املرتكب مبا
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إرتكابه من الناحيتني اجلنائية واملدنية.مبعىن آخر إن أسباب اإلباحة ذات طبيعة موضوعية،ينصرف أثرها إىل الفعل 
 أواإلمتناع عن الفعل ،فتنزع عنه الوصف اجلرمي وتعطل بذلك نصوص التجرمي  احملددة يف التشريع .

 مع مبرونة التعامل جلأ إىل أن املشرع  إال األفعال النامجة عن النشاط التنموي، لبعض اجملرم الطابع من بالرغم     
بالنشاط  القائم منها يستفيد استلنائية ومهل آلجال وضعه خالل األفعال اجملرمة ولوبصورة مؤقتة من بعض

قانون  اإلباحة ما نص عليه   أوتكنولوجة.فمن مظاهر اقتصادية،اجتماعية إلعتبارات التنموي نظرا
 يلزم بضمان فإنه نفاياته، وتلمني إنتاج تفادي حائزها أو النفايات منتج مقدرة عدم حالة يف 01/19النفايات

 حلائزي النفايات قانون منحها . كذلك املهل اليت1عقالنية بيئية بطريقة اخلاص حسابه على النفايات هذه إزالة
 سكاهنا عدد يتعدى اليت للبلديات بالنسبة قانون النفايات نشر من سنتني يف مت حصرها اليت النفايات،

 املنشآت ملستغلي سنوات 5 مهلة وكذا النفايات، بلدي لتسيري خمطط إنشاء أجل من نسمة 100.000
 قصاهاأ ومهلة النفايات قانون بأحكام لإللتزام شاهبها وما املنزلية اخلاصة والنفايات النفايات ملعاجلة املوجودة
  املخزونات املوجودة سنتني حلائزي مهلة ومنح اهلامدة، بالنفايات اخلاصة املواقع ملستغلي سنوات بالنسبة  ثالث

 .  2هبا املتعلقة لألحكام لإلمتلال اخلطرة اخلاصة والنفايات اخلاصة بالنسبة للنفايات
 التدابري مع للتكيف املوجودة املصنفة آتللمشاريع واملنش فرصة إعطاء من حالة اإلباحة هو يبدو أن اهلدف    

 ملدة اإلباحة. الزمنية الفرتة إطالة يف التمادي يتم ال أن بشرط التنظيمية اجلديدة، و التشريعية واإلجراءات 
 . أثر الترخيص اإلداري البيئي على المسؤولية الجزائية. 3

ئم البيئية مبجرد توافر ركنيها املادي واملعنوي وإمنا يشرتط قد ال يكتفي املشرع  بتقرير املسؤولية اجلزائية عن اجلرا    
زيادة على ذلك إنتفاء اإلذن أوالتصريح بالرتخيص الذي يسمح مبمارسة النشاط الضار.أي أنه إذا مت  الفعل 
 استنادا للرتخيص الصادر عن اجلهة املختصة  مبنحها أصبح عنذئد مشروعا وخرج من دائرة األعمال احملظورة،إذ

 عدم فإن .بذلك3ذاته حد يف ذلك خمالفة عد وإال النشاط مباشرة قبل الرتخيص على احلصول البيئة قانون يشرتط
 إداري لرتخيص املنشأة فحيازة حد ذاته، يف خمالفة يعد االستلنائية احلاالت عدا فيما استغالل رخصة وجود

 الرتخيص على املنشأة حصول يعد ئية،بالتايلالبي اجلرمية وصف البيئي الضرر إحداث فعل عن ينزع باالستغالل
  4املسؤولية اجلنائية  من املعفية األسباب أحد
يف إطار هذا التصور يصبح منح الرتخيص باستغالل املنشآت املصنفة مبلابة رخصة بالتلويث،مما مينح امللوثني       

روط منها أن يكون هذا  الرتخيص حصانة ضد املالحقة اجلزائية،هلذا وجب أن تتوفر  يف الرتخيص بعض الش
مشروعا وصدر  عن  اجلهة املختصة بإصداره .كما أن الرتخيص  اإلداري ال  يكون  معفي من  املسؤولية  
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 من القانون نفسه.  71إىل  املادة 68املادة  2
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 بالتايل .مبوجبها املفروضة اإلجراءات كل واختذ التدابري له املرخص املستغل أو منه املستفيد احرتم إذا اجلزائية  إال
 حينها اجلانح  البيئي. جانب من تقصري أو إحتياط أوعدم وجود إمهال تبني مىت املعفي بالسب هذا من عربة فال
إىل  عدمه من اإلمهال حتديد مهمة وتعود النشاط إدارية ملمارسة موافقة على حصل قد بأنه التمسك ميكنه ال

ق   املسؤولية املدنية للفاعل و إن  الرتخيص إذا كان شرطا معفي من املسؤولية اجلزائية فإنه ال مينع من حت.1القضاء
 إلتزامه بالتعويض عما حيدث  من أضرار لآلخرين. 

 دام الرتخيص فما الرتخيص، استمرارية  و بصالحية مرتبط اإلضرار بالبيئة من املسؤولية  اجلزائية  عن اإلعفاء إن
 ميكن األضرار اليت عضحدثت ب و الرتخيص صالحية انقضت إذا أما عقوبة، ال و جرمية فال املفعول ساري
 .2الواقع للجرم املوافقة توقع اجلزاءات مث من املسؤولية اجلزائية و تنعقد فهنا بيئية جرمية تشكل بأهنا وصفها
 من جديد أو قانوين نص صدور خالل من سواء من  العوارض  اليت  تؤدي إىل انقضاء  املسؤولية           
 من أو ، املتطلبة القانونية والتدابري للشروط املنشأة احرتام عدم حالة يف الرتخيص سحب إىل اإلدارة جلوء خالل
 القانونية للتدابري املنشأة خمالفة أو عليها احلصول يف مشروعية الغري طعن حالة يف الغائها إىل القضاء تعرض خالل
 البيئة. حبماية املتعلقة
 أن هنائيا سحب الرخصة أو املؤقت التوقيف يف تعسفا هناك بأن يعترب الذي املنشأة لصاحب ميكن أنه إال       
 إذا احلاالت هذه ملل املشروعة.يف أوإلغاء الرخص سحب ميكنها ال اإلدارة ألن اإلداري القضاء أمام اإلدارة ينازع
 رجعي بأثر وينصرف اإلعفائي أثره اليفقد الرتخيص فإن السحب أواإللغاء قرار إلغاء على املنشأة صاحب حصل
 . 3اإللغاء  فرتة خالل املنشأة زاولتها اليت النشاطات إىل

 املنشأة ،تفقد الرتخيص إلغاء حالة يف أما املفعول. ساري الرتخيص يظل اإللغاء طلب رفض حالة ففي        
  .اجلنائية املسؤولية من اإلعفائي أثره الرتخيص قرار ومنه يفقد نشاطها، مواصلة مشروعية
إذ  بدون غش، املنشأة عليها حصلت اليت الرتخيص قرارات بني الرتاخيص إلغاء يف الفرنسي القضاء مييز        
 أو أوالتزوير بالغش عليها احلصول مت اليت .وبني الرتاخيص4مشروعة اإللغاء قبل املنشأة باشرهتا اليت النشاطات تظل

 ويتعرض5وجوده عدم يعادل قانونية ريغ بطرق عليه املتحصل القرار أن القضاء الفرنسي اعترب  حيث     الرشوة،
 .بدون ترخيص نشاط ممارسة وعقوبة الرتخيص على احلصول يف الغش عقوبة عقوبتني؛ إىل صاحب املنشأة
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ال تتوقف محاية البيئة عند جترمي األفعال الضارة هبا وحتديد األشخاص املسؤولني جزائيا ،إمنا متتد إىل وضع آليات   
 ه اجلرائم.جزائية هتدف إىل قمع هذ

 المطلب الثالث:  معاينة الجرائم البيئية و الجزاءات  المقررة  عليها.
إن اجلرائم املاسة بالبيئة شأهنا شأن سائر اجلرائم ختضع للقواعد اإلجرائية املنصوص عليه يف قانون االجراءات      

ية والتقنية البحتة. إن إكتشاف هذه اجلزائية على الرغم من كوهنا جرائم فريدة ومتميزة تتمتع خبصوصياهتا الفن
اجلرائم وإثباهتا ال يتسىن إال من قبل أجهزة وأفراد متخصصني يتمتعون باخلربة يف تتبع اجلرائم وضبطها و مالحقة 

و املتابعة  اجلزائية  للجرائم  )الفرع األول(مرتكبيها .لذا أتناول أجهزة ضبط ومعاينة اجلرائم الواقعة على البيئة
 )الفرع الثاوي(.البيئية

 الفرع األول: أجهزة ضبط و معاينة الجرائم الواقعة على البيئة.
يعد الضبط القضائي من األنظمة املعروفة يف التشريعات املعاصرة وهو يف أساسه وليد الضرورة ،نظرا لكلرة        

 الشرطة ضباط يتخذها اليت ءاتاالجرا جمموع بالضبط القضائي  يقصد املهام  امللقاة على عات   النيابة العامة.
 .1الدعوى و التحقي  تلزم اليت االستدالالت مجع و ومرتكبيها اجلرائم عن البحث سبيل يف وأعواهنم القضائية
   املادة ورد يف  حسبما ذلك ، له الواسع املعىن باستخدام القضائي الضبط اجته املشرع  الفرنسي إىل تعريف       

 عن للبحث الالزمة واإلجراءات األعمال جمموعة " به يراد الفرنسي حيث  اجلنائي حقي الت اللامنة  من قانون
.إن هذا املفهوم  تطرأ  عليه 2املختص" القضاء إىل مرتكبيهاو إحالتهم وضبط عليها املؤيدة األدلة ومجع اجلرائم

ية  ختتلف عن  اجلرائم  التقليدية  مبهمة محاية  البيئة  ،ذلك  أن اجلرائم  البيئ اختالفات عندما  يتعل  األمر 
 . 3األخرى  كجرائم  األشخاص  واألموال

 هلا اكتملت أم ، الشروع يف مرحلة اجلرائم هذه أكانت سواء اجلرائم وقوع بعد وظيفة الضبط القضائي تبدأ        
 ومجع التحريات إجراء خالل من مرتكبيها إىل والتوصل اجلرائم عن هبدف الكشف ، التامة اجلرمية عناصر

و  )أوال(الدعوى.لذا سأتطرق إىل أجهزة وهيئات الضبط القضائي  يف للتحقي  تلزم اليت االستدالالت املختلفة
 )ثاويا(. إىل املهام والصالحيات املوكلة هلا يف جمال مكافحة اجلرائم البيئية 

 
 
 

                                                 
  القانونية زائرية للعلوماجل اجمللة ،"اجلنائية يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري اخلصومة مراحل من كمرحلة القضائي الضبط )العريب(:"تنظيم بلحاج 1

 .350-306،ص ص2013اجلزائر ،العدد األول،  فرباير   جامعة ، والسياسية اإلقتصادية
2 Merle (Roger) et Vitu (André) :" Traité de droit criminel", T11, procédure pénale, CUJAS, 

Paris, 1986, N° 236, p303. 
 .102تونسي  )صربينة (، مرجع ساب ، ص  3



 أوال: أجهزة وهيئات الضبط القضائي.
ائي بني هيئات الضبط القضائي ذات  اإلختصاص العام اليت  تتوىل مهمة تتوزع  هيئات الضبط القض       

و بني األعوان ذات اإلختصاص  (1)معاينة اجلرائم البيئية يف إطار ما هو منصوص عليه يف قانون العقوبات 
 (.2)اخلاص اليت  ينحصر دورها يف معاينة  اجلرائم  اليت  تدخل  يف إختصاصها  القطاعي

 الضبط القضائي ذات اإلختصاص العام. .هيــــــئات1
 يف اجلرائم الواردة كل ملعاينة املؤهلني األشخاص من العام اإلختصاص ذوي أشخاص الضبط القضائي يعترب    

 البيئية. اجلرائم فيها مبا له املكملة القوانني و اجلزائري قانون العقوبات
من  15القضائية ويقومون مبعاينة اجلرائم البيئيةيف املادة ورد تعداد األشخاص الذين يتمتعون بصفة الضبطية      

ق.إ.ج.ج  ممللني يف ضباط  الشرطة  القضائية وهم: رؤساء اجملالس الشعبية  البلدية، ضباط الدرك الوطين، 
حمافظو الشرطة،ضباط  الشرطة، مفتشو األمن الوطين الذين أمضوا يف خدمتهم هبذه  الصفة ثالث سنوات على 

،ضباط وضباط الصف التابعني للمصاحل  العسكرية  لألمن الذين يتم  تعيينهم  مبوجب قرار وزاري مشرتك  األقل 
 صادر عن  وزير العدل ووزير  الدفاع  الوطين بعد موافقة جلنة خاصة.

 نهأ على إ.ج.ج بنصها قانون من 27 املادة خالل من الضبط القضائي أعوان أشار املشرع  اجلزائري  إىل      
 مستخدمووالدرك  رجال  الوطين الدرك يف الرتب وذو الشرطة مصاحل موظفوا القضائي أعوان الضبط من يعد

من ذات  22واملادة 21كما ذكرت املادة   .قضائية شرطة ضابط صفة هلم ليست الذين العسكري األمن مصاحل
ملهندسون والتقنيون التابعون إلدارة القانون األشخاص املكلفون ببعض مهام الضبط القضائي كرؤساء األقسام ،ا

 الغابات الذين متنح  هلم صالحية  البحث والتحري ومعاينة جنح  وخمالفات  قانون  الغابات .
 .األعـــوان ذوي اإلختــصاص الخاص في معاينة الجرائم البيئية. 2

ا يستلزم ضرورة التصدي هلذه اجلرائم إن جرائم تلويث البيئة تتميز بطبيعة خاصة  خبالف اجلرائم التقليدية. مم     
يف استمراريتها لذلك  يد للجاين ومكافحتها بالوسائل واالجراءات املناسبة، حيث متتاز بأهنا جرائم مستمرة ويكون

.األمر الذي استوجب لزوما توفر متخصصني لديهم 1خاصة بطبيعة ميتاز جلرائم البيئة بالنسبة القضائي الضبط فإن
 رفيع مستوى على وعملية علمية لتدريبات الستعمال بعض األجهزة الفنية الدقيقة ،مع إخضاعهم القدرة واخلربة

 .2 من التأهيل الفين
أمام االنتهاكات اخلطرية لقواعد محاية البيئة وبالنظر إىل صعوبة معاينة اجلرائم البيئية من قبل أعوان الضبط        

 للمختصني واملوظفني املؤهلني مبوجب قوانني البيئة ومبوجب القواننيالقضائي العام. جلأ املشرع لفسح اجملـال 
ببعض القطاعات ومنحهم صفة البحث والكشف عن مرتكيب اجلرائم البيئية يف اجملاالت اليت ينشطون  اخلاصة
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شي ،مفت)ب(،أعوان الضبط الغايب)أ(فيها، أي اإلقرار  بصفتهم الضبطية القضائية ويتعل  األمر مبفتشي البيئة
 )د(.وشرطة العمران ومحاية البيئة )ج(التعمري 

 أ.مفتـــــــــــشوا  البيئة:
تعددا أوسع للمكلفني حبماية البيئة ،مما  ورد  03/10من القانون البيئي  111منح املشرع  مبوجب  املادة      

جملال البيئي من خالل البحث يف قانون اإلجراءات اجلزائية.كما منح صالحية القيام مبهمة الضبطية القضائية يف ا
من قانون اإلجراءات اجلزائية  21ومعاينة  خمالفات أحكام  قانون البيئة إىل املوظفني واألعوان املذكورين يف املادة 

وإىل مفتشي البيئة ،عندما يتعل  األمر باجلرائم املنصوص عليها يف القوانني أو النصوص التنظيمية  اليت هتتم 
 بالبيئة.
 للتشريع املخالفات ومعاينة فتشي البيئة بوصفهم أهم جهاز ملكافحة اجلرائم البيئية ،يكلفون  ببحثفم     

 على احليوانات واحملافظة يف هذا اجملال التنظيمية النصوص تطبي  على ، السهر البيئة ميداحنماية يف والتنظيم
 على ،السهر التدهور أشكال كل ضد والوسط البحرياملاء اهلواءو ومحاية الطبيعية املوارد على واحملافظة والنباتات
 على مع السهر هبما املعمول والتنظيم مع التشريع البيئة حلماية املصنفة املنشآت وإستغالل إنشاء شروط مطابقة
  .1 النفايات وإزالة  معاجلة شروط مطابقة
ال البيئي ووضع تقرير بعد كل عملية يقوم مفتشوا البيئة بإعداد حصيلة سنوية عن نشاطهم وتدخالهتم يف اجمل     

تفتيش أوحتقي  ،ترسل إىل الوزير املكلف بالبيئة والوالة املعنيني.ويف إطار أداء املهام  املنوطة هبم فإن هلم أن حيرروا 
حماضر باملخالفات اليت عاينوها، حتتوي هذه احملاضر على اسم ولقب وصفة مفتش البيئة املكلف بالرقابة، حتديد 

ة مرتكب املخالفة و نشاطه وتاريخ فحص األماكن ،اليوم والساعة و املواقع و الظروف اليت متت معاينتها هوي
 .2والنصوص القانونية اليت جترم هدا الفعل

   ب.أعوان الضبط  الغابي:
ي الغابية ملعاينة  املخالفات املرتكبة على األراض الغابات املشرع  صفة  الضبطية  القضائية ملوظفي  منح      

ومتابعة  مرتكبيها  جزائيا سواء باإلقامة فيها أو البناء عليها أو حرثها بدون  ترخيص من الوزارة  املكلفة  
 الغايب الضبط يتوىل أنه املعدل و املتمم إىل 84/12 الغابات قانون من  62بالغابات .حيث أشارت  املادة 

اإلجراءات اجلزائية، اليت   يف قانون عليها املنصوص الغابية قنيةالت اهليئة القضائية وكذا الشرطة أعوان  ضباط و
تتكون من رؤساء األقسام واملهندسني واألعوان الفنيني والتقنيني املختصني يف الغابات ومحاية األراضي 

 اعينو  اليت األنظمة ومجيع السري نظام  واستصالحها، للبحث والتحري ومعاينة خمالفات قانون الغابات، الصيد

                                                 
املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة باإلدارة  22/07/2008يف  املؤرخ 08/132من املرسوم التنفيذي  33املادة  1

 .43املكلفة بالبيئة وهتيئة اإلقليم،ج ر، العدد 
 املتضمن منوذج من حماضر مفتشي البيئة.  9أنظر، امللح  رقم   2



من  21اخلاصة وفقا لنص املادة  النصوص يف احملددة الشروط ضمن حماضر يف إثباهتا و بصفة خاصة فيها
املعدل و املتمم ،فضال   12-84من قانون  65ق.إ.ج.ج ،ترسل إىل اجلهة القضائية املختصة. كما نصت املادة 

 على  تأسيس  هيئة  الشرطة  الغابية .
 ــــمير:مفتـــــــشي التعـــــــــج.
 املشرع هلم خول إذ التعمري مبجال اخلاصة البيئية اجلرائم  معاينة يف اهلامني األعوان من التعمري مفتشي يعترب     

 السلطة حتت التعمري مفتشي يقوم القضائية،حيث الضبطية صفة55-06  التنفيذي املرسوم خالل اجلزائري من
 .3ومعاينتها التعمري ميدان يف يموالتنظ للتشريع املخالفات بالبحث عن السلمية

إذا عاين مفتشي التعمري أي خمالفة متعلقة مبجال التعمري فإهنم ملزمون  بقيدها  يف حماضر وارساهلا إىل رئيس 
ساعة،فضال عن إرسال احملاضر إىل النيابة العامة املختصة  72اجمللس البلدي والوايل املختصني يف أجل اليتعدى 

إن احملاضر اليت حيررها مفتشي التعمري تعترب حماضر صحيحة إىل أن يلبت عكس ما ورد فيها  إقليميا،          
السيما بعد التعديل األخري لقانون التعمري الذي نص صراحة على أن إجناز ،حىت يف حالة رفض املخالف توقيعها 

ىت إذا رفعت دعوى قضائية أي بناء بدون رخصة يهدم من طرف ر.م.ش.ب أوالوايل دون اللجوء اىل القضاء وح
 فإهنا ال توقف قرار اهلدم .

 وأثناء هنارا أو ليال تكون اليت امليدانية الزيارات أوقات 06/55من املرسوم  التنفيذي   8لقد حددت املادة     
 أن من نفس املرسوم  ضرورة 9، وحددت املادة  مفاجئة تكون أو عنها اإلعالن ويتم العطل وأيام الراحة أيام

 خيص فيما البلدي الشعيب اجمللس رئيس من كل يعده  زمين جدول منظمة وف  تكون فجائية أو الزيارات تكون
إقليميا  املختصني الوايل وإىل والبناء بالتعمري املكلف املدير إىل منه وتبلغ نسخة ، للبلدية التابعني املؤهلني األعوان
 إىل منه نسخة وتبلغ التعمري ملصاحل إدارة التابعني املؤهلني عوانواأل املفتشني خيص فيما والبناء التعمري و مدير
 .بالتعمري املكلف الوزير أو الوايل
 وأغلب جدا نادرة أهنا إال العطل أيام للبناءات إلكتشاف املخالفني فاعلية أكلر تظهر الزيارات هذه أن رغم    

 مرخصة غري بناءات فوضوية وجود عن املواطنني تبليغ حالة يف إال مفاجئة تكون ، وال منظمة تكون الزيارات
 املواطنني سكوت ظل يف غري املشروعة يف مراقبة البناءات  املؤهلني األعوان أضرار.هلذا وجب تفعيل  دور  سببت
 املنظم . العمراين التوسع على يؤثر اجلمايل ،مبا احمليط على هذه البناءات تسببها اليت باملخاطر وعيهم وعدم

                                                 
تضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني إىل اإلدارة املكلفة امل 22/07/2009املؤرخ يف  09/241من املرسوم التنفيذي  54املادة 3

من املرسوم التشريعي  51ـ املادة  29-90املعدل واملتمم لقانون  04/05مكرر من قانون  76. أنظر، املادة 43بالسكن والعمران، ج ر العدد 
الذي  حيدد  شروط   2006يناير  30املؤرخ يف    55-06م  التنفيذي . أنظر،أيضا املرسو 51،ج ر العدد 04/06امللغى مبوجب القانون  94/07

الصادرة   06عدد  وكيفيات تعيني األعوان  املؤهلني  للبحث عن  خمالفات التشريع والتنظيم يف  جمال  التهيئة والتعمري  وكذا إجراءات املراقبة ،ج ر ال
 .2006فرباير،  5بتاريخ 



 االحتياط نفاذ حالة يف ألنه احمللية دور اجلماعات يكمن وهنا والفوضوية الالشرعية البنايات ظاهرة ىل منوويؤدي إ
   1الفالحية. األراضي فوق  بنايات ستنجز العقاري

  : 2د.شرطة العمران وحماية البيئة
يئة   اليت تدخل ضمن وظيفتها تلعب الشرطة دورا  حيويا من أجل  فرض إحرتام  قواعد العمران  ومحاية الب       

التقليدية  باعتبارها إحدى هيئات الضبط اإلداري املنوط هبا احلفاظ على النظام العام بعناصره التقليدية  اللالث 
)األمن العام،الصحة العامة والسكينة العامة( غري أنه توجد عناصر أخرى تدخل يف مفهوم النظام العام ،هي 

 .3ون  والرواء اآلداب العامة ومجال الر 
هناك من يعرف شرطة التعمريعلى أهنا نشاط  وقائي للمجال العمراين ذو حدود وضوابط متارسه اإلدارة    

باستخدام  وسائل وأعمال قانونيةومادية من أجل حفظ النظام العام وحتقي  متطلبات الصحة واملرور و املتطلبات 
 .1اجلمالية  ومقتضيات الراحة العامة 

البيئة مت  محاية جمال يف املهمة املؤسسات أحدشرطة العمران ومحاية البيئة  تعد البيئي األمن مستوى لىع       
يف إطار تنظيم مهام املديرية العامة لألمن الوطين مبوجب قرار صادر عن املديرية العامة لألمن الوطين  تأسيسها
ى مستوى اجلزائر العاصمة ،وبعض الواليات واستحدثت فرق العمران ومحاية البيئة عل 09/05/1983بتاريخ 

بسبب تردي الوضع األمين وف   تعليمة وزارة الداخلية  21/07/1991ليجمد  نشاطها  بالقرار الصادر بتاريخ 
على  كافة  1999يف العاصمة  وتوسيعها عام 1997.ليتم إعادة تنشيط هذه الوحدات بإنشاء فصيلة سنة 

 2000،مث إعادة تنشيطها  على مستوى أهم  املدن الكربى ويف أوت 2000نة الدوائر التابعة هلا وبداية س
 .عممت على كافة  الرتاب  الوطين

 2يتملل دور شرطة العمران ومحاية البيئة يف حماربة كل املظاهر اليت هلا تأثري على اإلطار املعيشي للمواطن        
لعمومية و السهر على مجال املدن والتجمعات واألحياء  وراحته   اليت تشكل مساس بالبيئة والنظافة والصحة ا

 حتويل أو العمومي والطري  لألراضي الالشرعي  واإلحتاللالسكنية، وحماربة  كل أشكال البنايات الفوضوية 

                                                 
 املغاربية"، الدول يف والعمران البيئة":الدويل بامللتقى مقدمة مداخلة اجلزائر"، يف والعمران البيئة محاية يف احمللية دارةاإل صالحيات" مزياين)فريدة(: 1

 .22،ص2010 ماي، 10 و 09 ، بسكرة خيضر حممد جبامعة
البيئة  تصدر  عن  خمرب  القانون  العقاري و البيئية ،كلية  أنظر، بصيفي )مزيود(: "دور  شرطة  العمران  يف  محاية  البيئة "، جملة  القانون  العقاري  و  2

 .   221-213، ص ص  2013احلقوق  والعلوم السياسية ،جامعة مستغامن ، العدد  األول ، جوان 
بو اجملد للطباعة  باهلرم كمال علي سيد عبد اهلل :" سلطات الضبط  القضائي يف  خمالفات  املباين والطعن عليها أمام حماكم  جملس الدولة" ،دار أ  3

 .266وص265،ص 2009،مصر، 
البقايل)شريف(:"شرطة التعمري بني القانون واملمارسة دراسة علمية ونقدية على ضوء اجتهاد القضاء اإلداري"،الطبعة األوىل،دار  1

 .44، ص2012القلم،املغرب،
 2641تتعل  بالعمران.كما مت  إجناز  4998تتعل  بالبيئة و 5343،منها  2014خمالفة  شهر جانفي  10341سجلت شرطة البيئة والعمران  2

،متت www.algérie police .dz تقريرا حول خمتلف املخالفات،مت ارساهلا إىل املصاحل املختصة.هذه اإلحصائيات متوفرة على املوقع التايل:  
 .10/11/2016زيارته يف 



 خيص فيما عليها املنصوص امللصقات جمال يف األحكام فرض احرتام أوالتجاري.مع السكين االستعمال ذو العقار
 تنظيم و املعاينة بعد املخالفني ضد احملاضر وحترير ،الفوضوية البنايات أشكال كل حماربة الورشات، وفتح البنايات
اإلعالم ،فضال على السهر على تطبي  األحكام  مع وسائل التنسي  مع املواطنني لصاحل وإعالمية حتسيسة محالت

 .    3ة  بالتنسي  مع  املصاحل  التقنية احملليةالتشريعية والتنظيمية يف جمال التطور العمراين ومحاية البيئ
 ثاويا: مهام وصالحيات هيئات الضبط القضائي في مجال مرافحة الجرائم البيئية.  

يتمتع أعوان الضبط القضائي بوجه عام بالعديد من اإلختصاصات اليت أوكلت إليهم مبوجب أحكام قانون        
 (2)،إجراء التحريات الالزمة(1)قة بالبيئة من ضمنها اإلنتقال إىل موقع اجلرمية اإلجراءات اجلزائية والقوانني املتعل

 (.3)وحترير احملاضر 
 .اإلوتقال إلى موقع  الجريمة.1

منه  على ضباط الشرطة القضائية اإلنتقال إىل  42أوجب قانون اإلجراءات اجلزائية من خالل املادة         
اجبة قانونا .وكذا اختاذ مجيع الوسائل  املتاحة للحفاظ على أدلة اجلرمية. إذ يتعني مكان اجلرمية للقيام باملهام الو 

عليهم فور تلقيهم أي شكوى أومعلومات عن وقوع جرمية من اجلرائم املاسة بالبيئة اإلنتقال فورا إىل مكان اجلرمية  
ورة  اإلبالغ  عن أي  هتديد  ملباشرة اإلجراءات الواجب اختاذها  قانونا،خاصة وأن املشرع قد نص على ضر 

اليت ألزمت كل شخص طبيعي أومعنوي  03/10يلح  أضرارا  بالبيئة من خالل نص املادة اللامنة من قانون 
حبوزته  معلومات متعلقة  بالعناصر  البيئية اليت  ميكنها التأثري بصفة مباشرة أوغري مباشرة على الصحة 

 لطات احمللية  أوالسلطات  املكلفة بالبيئة.العمومية،تبليغ هذه املعلومات إىل الس
ولضباط الشرطة القضائية احل  يف اختاذ مجيع  الوسائل التحفظية من خالل احلفاظ على أدلة اجلرمية واحل          

يف احلصول على املعلومات من القائمني على املنشآت امللوثة واالطالع على السجالت وفحص بياناهتا،أخذ 
ء التحاليل عليها واحلصول على كافة املعلومات الضرورية اليت من شأهنا متكينهم من ممارسة مهامهم  العينات وإجرا

 اخلاص اإلختصاص ذوي القضائي الضبط املتوصل إليها من قبل أعوان املعلومات حصيلةعلى أحسن وجه.إال أن 
 محاية جمال يف هبا املعمول التنظيميةو  القانونية بالقواعد اإللتزام من التحق  مدى عن للكشف إال ال تستخدم 

 .1القانون به مايسمح حدود يف إال عليها الغري وإطالع البيئة
 
 

                                                 
 ص ،2010 جويلية، ، 94 العدد الشرطة، جملة البيئة"، ومحاية العمران شرطة حفيظة(:") شنيين و308أنظر،عباس )راضية (، مرجع ساب  ،ص   3
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 .إجراء التحريات الالزمة.2
 إىل املرتكبةونسبتها اجلرمية عن كشف احلقيقة يف تساعد اليت واألدلة القرائن كافة مجع بالتحريات يقصد         

من ق.إ.ج.ج على أن ضباط  الشرطة  القضائية خيتصون  12ل نص املادة فاعلها. حيث أكد املشرع من خال
بالبحث والتحري عن اجلرائم والبحث عن مرتكبيها ـ يستخلص من هذا أن القانون وضع قاعدة عامة ختول 
 لضباط الشرطة القضائية  القيام بأي إجراء من شأنه الكشف عن اجلرمية  ومرتكبيها  لتقدميهم  أمام  السلطة 

.أما  التحري يف اجملال البيئي فيكتسي أمهية بالغة  لكوهنا  األداة  الكاشفة عن  وقوع  اجلرائم 2القضائية  املختصة
من عدمها ألن اجلرائم البيئية تنحصر يف الغالب يف خمالفة املعايري ونسب التلوث القانونية املسموح هبا، مما يستلزم 

للحصول على نتائج  تؤكد  وقوع اجلرمية عندما  يتعل   األمر بتلويث املياه أو إجراء القياسات و التحاليل املخربية 
 اجلو أو  الرتبة.

ال تكتمل عملية التحري عن جرائم التلوث البيئي دون أخذ عينات من املواد امللوثة سواء كانت سائلة أم         
من املرسوم  14ل األعوان املؤهلة ، حيث تنص غازية وحتليلها حسب املقاييس املعمول هبا يف خمابر معتمدة من قب

على أنه:"تتضمن مراقبة االنبعاثات اجلوية ،معاينة للمواقع و القياسات و التحاليل اليت جتري  06/138التنفيذي 
يف عني املكان وأخذ العينات بغرض حتليلها".و نظرا ألمهية العينات يف إثبات مدى تطاب  االفرازات امللوثة مع 

 املعمول هبا ، ختضع عملية أخذها إىل إجراءات و آجال ،حيددها التنظيم تتعل  بطرق أخذ العينة و املعايري
للتحق  من مدى سالمتها و تطابقها مع املعايري اليت يشرتطها القانون. غري أن معاينة  . احملافظة عليها و حتليلها

مل تتوافر قرائن تفيد بأن املواد املقررة يف الوسط البيئي  التلوث يف هذه احلالة قد ال تكفي لتوجيه اإلهتام إىل أحد ما
 .3منبعلة من مصدر حمدد 

 فور تلقيهم البيئة قوانني أحكام بتطبي  املكلفني اخلاص االختصاص ذوي القضائي الضبط ألعوان  يكون       
 أو الصناعية املنشآت إحدىيف  ذلك كان سواء اجلرمية مكان إىل ينتقلوا أن ، بيئية جرمية وجود بشأن بالغ أي

 ومعرفة اجلرمية موضوع باحلادث املتعلقة كافة املعلومات جبمع يقوموا أن وعليهم ، آخر مكان أي يف أو احلرفية
 القائمني من البيانات أو املعلومات استيفاء ذلك سبيل يف وهلم . البيئي اإلخالل بالتوازن إىل أدت اليت األسباب

 على السجالت اإلطالع هلم الغري.كما حي  من أو فيها العاملني أومن  اجلرمية هبا حدثت املنشأة اليت على
 ملكان الالزمة املعاينات إجراء حقهم يف إىل باإلضافة ، فيها املدونة البيانات وفحص احلادث مبكان املتواجدة
  اجلرمية إىل وقوع أدت اليت سباباأل للوصول إىل  موقع اجلرمية يف البيئي الوضع لتفقد فيه بالتفتيش والقيام احلادث

 
 

                                                 
  .231، ص 2008أوهايبـية ) عبد اهلل(:" شرح  قانون اإلجراءات اجلزائية  اجلزائري"،دار هومه ،اجلزائر،  2
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 تحرير المحاضــــــــــــــــر.. 3
خول املشرع لضباط الشرطة القضائية صالحية معاينة اجلرائم البيئية مع وجوب حترير حماضر تلبت أعمال         

،إذ ورد من ق.إ.ج.ج على ذلك  18االستدالل والتحري اليت يقومون هبا.حيث  نصت يف هذا الصدد املادة 
فيها ما يلي: "يتعني على ضباط الشرطة القضائية أن حيرروا حماضر بأعماهلم وأن يبادروا بغري متهل إىل إخطار 
وكيل اجلمهورية  باجلنايات و اجلنح اليت تصل إىل علمهم وعليهم مبجرد إجناز أعماهلم أن يوافوه مباشرة بأصول 

ر عليها بأهنا مطابقة ألصول تلك احملاضر اليت حررورها وكذا احملاضر اليت حيرروهنا مصحوبة بنسخة منها مؤش
جبميع املستندات والوثائ  املتعلقة هبا وكذلك األشياء املضبوطة.ترسل احملاضر اخلاصة باملخالفات واألوراق املرفقة 

ضي هبا  إىل وكيل اجلمهورية لدى احملكمة املختصة وجيب أن  ينوه يف تلك احملاضر عن صفة الضبط القا
 ".مبحرريها
ختتلف احملاضر من حيث قوة اإلثبات من صنف آلخر ،فبالنسبة حملاضر ضباط الشرطة القضائية اليت         

تعمل يف إطار قانون االجراءات هلا قوة قانونية نسبية إذا استوفت الشروط القانونية لصحتها  و ال يؤخذ هبا 
من ق.إ.ج.ج .بينما تكون احملاضر  215فقا ملا ورد يف املادة القاضي إال على سبيل االستئناس أو االستدالل  و 

احملررة من معايين اجلرائم البيئة ذوي االختصاص اخلاص قوة إثبات ملا تتضمنه من معلومات و معاينة و تصرحيات 
أنه: "تلبت كل خمالفة ألحكام هذا القانون  10/  03من قانون  112ووقائع و طلبات إذ ورد يف املادة 

نصوص املتخذة لتطبيقه مبوجب حماضر هلا قوة اإلثبات. ترسل هذه احملاضر حتت طائلة البطالن يف أجل مخسة وال
من قانون الساحل  38عشر يوما من حتريرها إىل وكيل اجلمهورية وكذلك إىل املعين باألمر".كما ورد يف املادة 

ه ،تبقى حجية احملاضر قائمة إىل أن  يلبت أن خمالفات أحكام هذا  القانون والنصوص املتخذة لتطبيق 02/02
أيام  إىل 5خالف ذلك وجيب على العون املعاين للمخالفة إرسال هذه احملاضر  حتت طائلة البطالن  يف أجل 

 وكيل  اجلمهورية املختص إقليميامع تبليغ  نسخة منها إىل  السلطة  اإلدارية  املختصة . 
القاضي اجلزائي ،إال أن أغلبها حيفظ دون متابعة بالنسبة للمخالفات  تشكل هذه احملاضر أدلة يرتكز عليها  

 .1املاسة بالبيئة ،مما يشجع  على متادي امللوثني واملعتدين على البيئة يف مواصلة  إعتداءاهتم وإفالهتم من العقاب 
  ثالثا:محدودية  دور الضبطية القضائية  في توفير حماية  للبيئة.

يت حتول دون فعالية الضبطية القضائية يف مكافحة اجلرمية البيئية أن أعواهنا عند البحث عن من العوائ  ال      
جرائم التلوث البيئي، يتمتعون بنفس املهام يف جمال البحث و التحري عن جرائم القانون العام ،األمر الذي ال 

إذا كانت اجلرمية جد خطرية وذات آثار يتواف  مع تعقد جرائم التلوث،لذلك غالبا ال تتدخل الشرطة القضائية إال 
 ظاهرة،كأن يتم إفراز مواد كيميائية بشكل كبري يف جمرى مائي.

                                                 
1 Tachour( Abedelhafid) : "Droit  pénal et  protection   de  l’environnement ", Annales 
L.E.R.M.M, édition  2002,  volume  7, année 2002 , pp81-87. 



كما أن عدم التدخل الفوري والسريع يف بعض احلاالت من قبل أعوان الضبطية القضائية قد يؤدي إىل          
يعطل أعمال االستدالل ومبدأ سرعة التدخل أضرار ال ميكن تداركها،نظرا للقيود القانونية املفروضة عليهم ،مما 

ومعاينة اجلرائم كون أن جل اجلرائم البيئية اخلطرية تقع يف منشآت صناعية خاصة ال جيوز الدخول إليها إال 
مبوجب رخصة أوإذن من السلطة القضائية.يف حني كان من املفرتض إعطاء الصالحية ألعوان الضبطية القضائية 

لقة بالتلوث البيئي يف أي مكان ويف أي زمان ومن دون احلاجة إلذن قضائي خروجا عن يف ضبط اجلرائم املتع
 القاعدة العامة من أجل ضمان أقصى محاية للبيئة. 

فضال على أن أهم املشاكل اليت تعوق عمل الضبط القضائي يف جمال  البيئة هو نقص التكوين والدورات         
على مواكبة الطرق احلديلة واألجهزة املتطورة حلماية البيئة  ،مما  يساعدهم على التدريبية اليت  متكن من اإلطالع 

كمايعرتض تطبي  األحكام اجلزائية عدة التحكم اجليد يف عملية  التحري واإلعتماد  على الدليل  العلمي الدقي  .
ين لألعوان املكلفني مبهام البحث عراقيل إجرائية كالتوزيع غري املتسلسل لسلطات املعاينة وكذا نقص التكوين القانو 

 والتحري،األمر الذي يصعب عملية ضبط هذا النوع من اجلرائم .
ال حترر وال يتم  إخطار النيابة العامة إال بعدد قليل أما فيما يتعل  باحملاضر امللبتة للجرائم فإهنا يف الغالب       

مل يقم مفتش  2005هم على أكمل وجه، ففي سنة منها، مما يدل على  عدم  قيام  األعوان  املؤهلني مبهام
حماضر تتعل  مبخالفات بعض الورشات و املؤسسات الصغرية ألحكام  06البيئة لوالية عنابة ملال إال بتحرير 

طن يف السنة من  67.527البيئة ، يف حني تعرتف وزارة البيئة بإنتاج املنشآت الصناعية بوالية عنابة حلوايل 
 . 1ية السامة والسامة جدا اليت تفرز دون مراقبة يف البيئة و تتسبب يف تلويلهاالنفايات الصناع

من الطبيعي أال ختطر النيابة العامة جبرائم التلوث، مادامت الوسيلة األهم إلعالمها تكاد تنعدم  ويقصد هبا      
لنيابة العامة ألهنم يستحسنون احملاضر، بل حىت يف حالة إعداد  هذه احملاضر، يفضل حمرروها عدم إرساهلا إىل ا

طري  التسوية الودية على طري  املتابعة اجلزائية.كما أن إنعدام معاينة العديد من املخالفات يف جمال التلوث 
البيئي،ميكن تفسريه بعدم قيام املوظفني املعنيني بالبحث عن اجلرائم، إال بناءا على تلقي شكاوي أوبالغات من 

أوعندما تكون آثار اجلرمية ظاهرة أوجسيمة ،لذلك فتدخالهتم تكون ضئيلة، ألن جرائم  املواطنني أواملضرورين
 التلوث ميكن أن تقع و يتحق  ضررها دون العلم هبا.
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 الفرع الثاوي: المتابعة الجزائية للجرائم البيئية.
وظفني واهليئات املكلفة بذلك بل إن محاية البيئة هدف ال يتحق  مبجرد معاينة وضبط اجلرائم البيئية من قبل امل    

ميتد إىل متابعتهم وتسليط اجلزاء اجلنائي املناسب. إذ  تباشر إجراءات املتابعة  اجلزائية وفقا لقواعد  املتابعة 
واحملاكمة  املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية وعلى خالف التشريعات املقارنة اليت أعطت  1والتحقي  

فة  حبماية البيئة دورا  يف تقدير  مالئمة طلب حتريك الدعوى  العمومية ، فإن التشريع  اجلزائري ال لإلدارة املكل
جييز تصاحل  اإلدارة  مع مرتكب املخالفة والتنازل عن املتابعة حيث منح صالحية حتريك الدعوى العمومية إما  

 )ثاويا(.ما  جاء به قانون البيئة أوعن طري  اجلمعيات يف إطار  )أوال(عن طري   النيابة  العامة 
 أوال: تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة.

تعترب النيابة طرفا بارزا ملواجهة اجلنوح البيئي إذ تشكل اجلهة املكلفة مبتابعة اجلانح و هذا باسم اجملتمع حيث     
ة اليت متلك ح  ممارسة حتريكها متارس صالحيات واسعة خبصوص الدعوى العمومية بوصفها اجلهة األصيل

من ق.إ.ج.ج.  فبعد  36ومباشرهتا وكذا هلا سلطة  اإلهتام  أمام  اجلهة  القضائية اجلزائية وفقا ملا أكدته  املادة
قيام أجهزة الضبط القضائي بالتحري ومجع األدلة حترك الدعوى العمومية من قبل النيابة  العامة كأصل عام أوعن 

 .2دين أمام قاض التحقي  من قبل كل شخص تضرر من نشاط ميس بالبيئة طري  اإلدعاء امل
إن القاضي اجلزائي ال خيتص من تلقاء نفسه بالنظر يف النزاعات البيئية و إمنا  يتوىل ذلك من خالل ما يطرح       

ضي التحقي  بعد هناية  أمامه من قبل النيابة العامة عن طري  التكليف املباشر ،أوعن طري  إحالتها عليه من قبل قا
تعمل النيابة   حيث  .3التحقي  الذي جيريه ،بناء على طلب النيابة العامة أوتبعا لشكوى مصحوبة  بإدعاء مدين

العامة خباصية املالءمة يف اختاذ اإلجراءات ضد اجلانح الذي يرتكب اجلرائم البيئية، مبعىن أهنا هلا الصالحية وسلطة 
عوى العمومية وعدم حتريكها فقد تأمر النيابة العامة حبفظ أوراق امللف كما حي  هلا اإلحالة املالءمة بني حتريك الد

 أمام حمكمة اجلنح أواملخالفات حسب التكييف القانوين للجرمية .
ميكن لوكيل اجلمهورية إذا كانت الوقائع تستدعي حتقيقا أن يأمر بإجراء حتقي ،ذلك عن طري  طلب إفتتاحي      

ىل قاضي التحقي  املختص،خاصة يف احلاالت اليت يكون التحقي  فيها وجوبيا.بعدها يقوم قاضي يوجهه إ
التحقي  بإحالة القضية على حمكمة اجلنح أواملخالفات أويأمر بارسال املستندات إىل السيد النائب العام إذا كانت 

 الوقائع تشكل جناية.  

                                                 
 .148-75،ص ص 2011علي حسن،  الطبعة  األوىل، القاهرة ،مصر،  أنظر،أشرف هالل: " التحقي   اجلنائي يف جرائم البيئة "،مكتبة اآلداب  1
 جراءات اجلنائية.إلمن قانون  ا 82املادة  2
 .91- 77طاشور )عبد احلفيظ( :"حول  فعالية سياسة التجرمي" ، مرجع ساب  ، ص ص  3



ائم البيئية للنيابة العامة  يعد مسلكا  تقليديا ألن النيابة العامة مبناسبة  إن ختويل صالحية املتابعة اجلزائية للجر      
متابعتها للجرائم البيئية تتمتع بنفس الصالحيات املخولة هلا أثناء متابعة  بقية جرائم القانون العام ،حبيث مل تفرد  

 اجلرائم .  للجرائم  البيئية  إجراءات خاصة  مبتابعتها مما ال يتناسب مع خصوصية هذه
الميكن أن تؤدي النيابة العامة دورها بشكل يسمح مبتابعة اجلانح البيئي إال مبراعاة تنسي  التعاون وإحداث       

تشاور مستمر بينها وبني خمتلف اجلهات اإلدارية املكلفة بالبحث عن اجلرائم البيئية، وكذا تأهيل أعضاء النيابة  
 ن وحتسيسهم خبطورة   اجلنوح يف اجملال  البيئي.  العامة عن طري   فتح دورات  تكوي

بالرغم من الرتسانة القانونية اليت وضعها املشرع حلماية البيئة فإن عدد القضايا املطروحة على اجلهات         
ها القضائية   يف اجملال  البيئي قليلة جدا وال تعكس إرادة املشرع اجلزائري من خالل النصوص القانونية اليت وضع

حلمايتها، و لعل ذلك يعود أساسا إىل عدم استشعار أمهية املشاكل اليت يطرحها اجلنوح البيئي على مستوى 
اجلهات اإلدارية املكلفة مبعاينة و إثبات هذه املخالفات،حيث يشهد القضاء اجلزائري  نذرة يف القضايا اجلزائية 

يقا قضائيا معتربا و إن كانت اإلحصائيات املتعلقة اليت عرفت تطب1 املعروضة  أمامه خبالف الوضع يف فرنسا
بطبيعة اجلزاءات احملكوم هبا يف مواد اإلجرام البيئي ،قد كشفت عن تفضيل قضاة احلكم للعقوبات األقل ردعا و 
تأثريا على اجملرمني ، إذ غالبا ما ينطقون بغرامات بسيطة دون تطبي  عقوبة احلبس وكذا بعض العقوبات التكميلية 

 .2املصادرة و غل  املؤسسة ك
القضايا البيئية غري مدرجة ضمن   ميكن نسبة هذه الندرة إىل مجود جهاز النيابة العامة،فضال على أن        

أولويات املتابعة ، كنتيجة لذلك  ال تبادر النيابة العامة بإجراء التحريات عن جرائم التلوث اليت تصل إىل علمها 
  يف مباشرة الدعوى العمومية. غم ما تتمتع به من سلطاتبطرق أخرى غرياحملاضر،ر 

 
تسوى القضايا البيئية يف غـالب األحيان بعيدا عن القضاء اجلزائي  أي  عن طري  التسويةاإلدارية . عند       

باملقابل فشل هذا الطري  ، حترر حماضر باملخالفات وترسل إىل النيابة العامة اليت تقوم بدورها حبفظ العديد منها و 
 تصل نسبة قليلة منها إىل القاضي اجلزائي الذي يفصل فيها بدوره بناءا على األدلة املعروضة أمامه . 

 

                                                 
أطرافها  أشخاص  معنوية    3238قضية منها   21182بلغ عدد املنازعات  البيئية   2014حسب  إحصائيات وزارة  العدل الفرنسية  سنة 1
٪متعلقة حبماية  املاء ، اهلواء  و املوارد   الطبيعية   19٪ متعلقة  باملخاطر التكنولوجيةو  37٪  منها  تتعل   حبماية   اللروة  النباتيةو احليوانية ،  44،

 ،أنظر:
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d’information statistique ,  novembre 2015 , nº 138, p1. 
2 cf, Mistretta (Patrick):" La responsabilité pénale du délinquant écologique ", thèse de doctorat 
en droit , Jean moulin ,Lyon 03 , 1998 ,p27. 



 ثاويا:دور الجمعيات في متابعة الجرائم البيئية.
األساسية  لتفعيل الرقابة  االجتماعية  الضمانات أحد بإعتباره القضاء إىل اللجوء اجلمعيات حب  تتمتع      
أهدافها بالطرق الوقائية  اجلمعيات من حتق   تتمكن ال عندما البيئية،خاصة القواعد احرتام على اإلدارة مل،حل

 عن طري   املشاركة  نتيجة  لضعف أوعدم  فعالية هذا األسلوب.
 

ائم  إىل جانب النيابة العامة خول القانون للجمعيات حتريك الدعوى العمومية بتمكينها من متابعة  اجلر       
البيئية ،إذ جند أن املشرع اجلزائري مكنها من رفع الدعاوى أمام  اجلهات القضائية املختصة عن كل مساس  بالبيئة 
حىت يف احلاالت اليت ال تعين األشخاص املنتسبني هلا بإنتظام ،باإلضافة إىل منحها احل  يف ممارسة احلقوق 

اليت هتدف إىل  تلح  ضررا مباشرا أوغري مباشر باملصاحل اجلماعيةاملعرتف هبا للطرف املدين  خبصوص الوقائع اليت 
 .1الدفاع عنها، وكذا حتسني اإلطار املعيشي ومحاية البيئة

فيما خيص اجلهة القضائية اليت  ترفع  أمامها الدعوى فإن اإلختصاص احمللي يؤول للجهة القضائية اليت يقع       
أواحملكمة اليت  يقع بدائرة إختصاصها املقر االجتماعي للشخص  بدائرة إختصاصها مكان إرتكاب اجلرمية

املعنوي.غري أنه إذا متت متابعة أشخاص طبيعية يف الوقت ذاته مع الشخص املعنوي ختتص اجلهات القضائية 
من قانون 1مكر  65املرفوعة أمامها دعوى األشخاص الطبيعية  مبتابعة الشخص املعنوي طبقا لنص املادة 

من قانون إ.ج.ج على أن احملكمة املختصة بالنظر يف اجلنح املرفوعة  329ت.يف نفس السياق تنص املادة العقوبا
ضد األشخاص الطبيعيني هي حمكمة  حمل  اجلرمية ، حمكمة  حمل إقامة  أحد املتهمني أوشركائهم  وحمكمة مكان 

 القبض على املتهم .
تفرزه املنشأة املصنفة إىل خارج حدود اإلختصاص احمللي ،فإن هذا   أما يف حالة إمتداد آثار التلوث الذي        

األخري ال ميتد إىل أي جهة قضائية نظرا لعدم وجود نص جييز متديد اإلختصاص احمللي.نكون يف  هذه احلالة أمام 
أن اجلهة  تعدد جهات قضائية  للنظر يف جرمية واحدة ،األمر الذي قد يؤدي  إىل صدور أحكام  متباينة.يتضح ب

القضائية  املختصة بتطبي  النصوص اجلنائية يف جمال محاية البيئة هي اجلهة القضائية العادية ،بالتايل يتعذر عليها 
يف كلري من األحيان حتقي  احلماية الضرورية للبيئةومكوناهتا نظرا لكلرة القضايا املطروحة أمامها من جهة وتشعب 

 ة أخرى، فضال على إنعدام  قضاة متخصصني يف اجلانب البيئي.الظاهرة البيئية وخصوصيتها من جه
حتقي  محاية فعالة  بعد إنتهاء عملية التحري والتحقي  ،يوقع  اجلزاء اجلنائي على املخلني بالبيئة،فال سبيل إىل     
دة الفعل االجتماعية ميلل اجلزاء اجلنائي ر إذ املناسبة حلجم اإلنتهاكات الواقعة عليها، سلط اجلزاء إذا إال للبيئة
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مبواجهة من تقررت مسؤوليته اجلزائية عن ارتكاب جرمية ضد البيئة على إعتبار أن وقوعها ينطوي على هتديدا 
 .2ألمن واستقرار اجملتمع ومساسا مبصاحل جوهرية حيرص املشرع على محايتها

تقليدي املتبع ضمن قانون العقوبات على إال أن العقوبات املقررة يف التشريع البيئي مل خترج عن النهج ال       
غرار بقية التشريعات البيئية، حيث تصنف يف معظمها إىل خمالفات وجنح ويف حاالت نادرة قد تصل إىل درجة 
اجلناية. حيث ال يزال املشرع اجلزائري حيتفظ بعقوبة اإلعدام ملواجهة بعض اجلرائم اخلطرية ،إذ ورد النص عليها من 

من قانون العقوبات،اليت تعاقب باإلعدام على كل فعل إرهايب أوخترييب غرضه اإلعتداء 1مكرر 87خالل املادة 
على احمليط أو كل إدخال ملواد سامة أوتسريبها يف اجلو أويف باطن األرض أوإلقائها يف املياه اإلقليمية، مما يسبب 

من القانون اجلنائي  2-421ادة خطورة كبرية على صحة اإلنسان أواحليوان أوالبيئة،وهو نفس مضمون امل
 .  1الفرنسي 
تبقى جل الغرامات املالية املوقعة على بعض املخالفات واجلنح البيئية بسيطة وهينة،ال تستجيب ملبدأ           

 تناسب اجلزاء مع األضرار املاسة بالبيئة.السيما إذا كان اجلانح البيئي شخصا معنويا )املصانع واملشاريع االقتصادية
الكربى(، حيث يدفع مقابل التلوث الذي  حيدثه وكأنه جزء من التكاليف املألوفة لديه .بالتايل تصبح  هذه 
الغرامات املالية ال قيمة فعلية هلا،مما جيعلها مبلابة الرخص اليت جتيز للمنشآت تلويث البيئة ، فدفع غرامة بسيطة 

،أيسر وأكلر فائدة هلذه املصانع من اختاذ اإلحتياطات مقارنة مع ارتكاب الفعل غري املشروع املسبب للتلوث
 .2والتقيد باإلشرتاطات اليت تنص عليها القوانني واللوائح البيئية 

يتضح من خالل استقراء مجيع املخالفات الواردة يف  اجملال البيئي والعقوبات املقررة هلا وفقا للملح           
،فهي عقوبات  3يف  جمال  البيئة سواء يف شقها الطبيعي أواملشيد يشدد من العقوبات أن املشرع مل  10رقم

بسيطة ال تتناسب مع  أمهية  املصاحل العامة واخلاصة املنتهكة،األمر الذي  يفقدها فاعليتها  كجزاء رادع،حيث 
أثبتت بعض الدراسات أن األشخاص ال حيرتمون القانون إال إذا كان معززا مبتابعات جادة للمخالفات 

 اإلمتلال التفاوض حول أجل من املنشأة صاحب مع املباشر التشاور .كما أن اإلدارة قد تلجأ لسلطة4ملرتكبةا

                                                 
 . 546ساب  ،ص مطر الزبيدي، مرجع  نوار دهام  2

1 L'acte de terrorisme écologique, défini à l'article 421-2 du Code pénal comme« le fait 
d'introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants 

alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à 
mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel », de façon 

intentionnelle et dans le « but de troubler gravement L'ordre public par l'intimidation ou la 
terreur." 

 .1ماجد راغب احللو، مرجع ساب  ،ص  2
 املتعل   باجلرائم  والعقوبات املقررة هلا.  10أنظر،امللح  رقم  3

4  On estime qu’environ 5٪ de la population ne  respectent jamais les  lois que 20 ٪les respectent 
en toutes circonstances et que 75٪ne  les  respectent que  lorsque  les infractions sont poursuivies 



 املصنفة املنشآت على مباشرة جزاءات توقيع لإلدارة اإلتفاقية ،ميكن الشروط هذه حيرتم مل لقواعد محاية البيئة.إذ
 القضاء. إىل اللجوء دون
 يسن ال ومسايرة للتشريعات املقارنة أنه يبدو أن ما مييز التشريع البيئي اجلزائري  يف خامتة هذا املبحث         
خمالفتها،حفاظا على ح   عن ترتتب جزائية بأحكام وقرهنا إال البيئة إىل محاية ورائها من يهدف قانونية قاعدة

 للقيام املؤهلة األجهزة ن تعدد التلوث. إال أنه على الرغم م صور كافة من خيلو سليم يف إطار اإلنسان يف العيش
إال أن الردع   البيئية عن اجلرائم والتحري البحث يف واسعة صالحيات بشأهناوإعطائها املرتكبة بضبط املخالفات

املتوخى من النص اجلزائي مل يتحق  بالفعالية املطلوبة، هذا ما تربره الوضعية  املتدهورة للبيئة خاصة جراء ماتفرزه 
 ناعية الكربى من  ملوثات.  املشاريع الص

من النصوص اجلزائية اجملرمة لتلويث البيئة يصعب على القاضي الوصول إىل القاعدة  اهلائل إن الكم       
القانونية الواجبة التطبي  والشعور باإلختناق، خاصة إذا مل يكن لديه التكوين الكايف يف اجملال البيئي وإذا كان 

للخوض يف املسؤولية اجلزائية للملوث.لذلك عادة ما يتساهل قضاة احلكم مع جمرمي يفتقر إىل الرغبة اجلادة 
التلوث البيئي يف حالة إخطارهم بقضايا  تلويث  البيئة إذ غالبا ما يستبعدون تسليط العقوبات املشددة األمر 

  الذي ال يسمح بتفعيل قواعد القانون اجلزائي البيئي يف مواجهة اجلرائم  البيئية. 
 اليت التنمية االقتصادية بني التوازن من نوع إحداث حماولة يف التجرمي لسياسة بالنسبة املشكلة تكمن          

 املشرع على الصعب فمن ، البيئة اليت  تفرزها  األوضاع  الدولية وسالمة التحديات أمام للصمود الدولة تؤهل
وموضوعية ذلك  أن  الدولة اجلزائرية حباجة إىل  دقة من التجرمي سياسة بلغت مهما التوازن إقامة ذلك اجلنائي

للتطور  و التنمية  السلبية التنمية االقتصادية، مما ال يشجعها على التوجه حنو وضع  مسعى جدي للحد من اآلثار
 البيئة. على
لتقليدي  سواء إن ما يعاب على سياسة  التجرمي  املنتهجة من  قبل املشرع  هو اإلعتماد على  الطابع  ا      

من خالل  إجراءات معاينة ومتابعة اجلرائم البيئية، حبيث أن القاضي اجلزائي ال يهتم باجلرمية البيئية بقدر ما يهتم  
باجلرائم  التقليدية ، مع اعتباره جرائم البيئة جمرد إنتهاكات بسيطة للقيم االجتماعية احملمية ، لذلك يعتمد على 

ى اجلانح البيئي السيما إذا كان مؤسسة مصنفة تساهم يف نظره يف بناء االقتصاد تلطيف العقاب وختفيفه عل
الوطين إذ يرجح كفة  اإلهتمام باالقتصاد الوطين على حساب البيئة .فضال عن عدم وجود أقسام جزائية على 

دة على غياب مستوى احملاكم تسند إليها مهمة الفصل يف القضايا املتصلة بإنتهاك  التشريعات البيئية زيا
ويقلل  االستهجان االجتماعي القوي لألضرار النامجة عن التلوث البيئي ،مما يؤثر  مباشرة على تطور النزاع البيئي

                                                                                                                                                         

de  façon effective, Kramer (L) : "Observations sur  le droit communautaire  de  
l’environnement", AJDA ,1994,p621.   

 



من عدد القضايا امللارة أمام القاضي اجلزائي .فمن أجل محاية  جنائية ناجعة  للبيئة توجب إعادة النظر يف وضع 
يد سياسة جنائية  فاعلة قادرة على ضمان الدفاع احلقيقي عن البيئة كقيمة اإلطار التصوري للوسائل املللى لتجس

 اجتماعية وكح  أساسي من حقوق  اإلنسان.  
 

 
 

 
 



 خالصة الفصل الثالث .
يف ختام الفصل اللالث الذي تطرقت فيه بالدراسة والتحليل إىل موضوع إختصاص القضاء اإلداري          

 ين واجلزائي يف جمال محاية البيئة. والقضاء العادي بشقيه املد
يبدو أن للقاضي اإلداري دورا مهما يف ممارسة الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف اجملال البيئي، باعتبار        

أن املشرع منح لإلدارة صالحيات  واسعة تتعل  بالضبط البيئي وسلطة  الرتخيص بإرادهتا  املنفردة ووضع  قيود 
األفراد يف ممارسة النشاطات املاسة بالبيئة، حيث خيتص القاضي اإلداري بإلغاء القرارات اإلدارية  املاسة  على حرية

بالبيئة وبالنظر يف دعاوى التعويض النامجة عن مسؤولية اإلدارة.كما ميكن  اللجوء إىل الطابع االستعجايل لضبط 
 األضرار البيئية ومعاجلتها  فورا.

قاضي املدين فينحصر يف النظر يف املسؤولية عن األضرار الواقعة على البيئة وحتميل املسؤولية أما دور ال        
للمتسببني يف إحداثها.كما يتوىل إصالح األضرار البيئية من خالل إتباعه لنظام التعويض عن األضرار البيئية 

التعويض،نظرا لكون العناصر البيئية غري  بإعادة احلال إىل ماكان عليه إال أنه هناك صعوبة  تطرح أمامه يف تقدير
  مملوكة ألحد.

أما يف الش  اجلزائي،فيالحظ غزارة النصوص اجملرمة لألفعال املاسة بالبيئة إال أن هذا التضخم التشريعي           
م من  صعب من مهمة القاضي اجلزائي يف اإلملام هبا نظرا لنقص تكوين القضاة يف هذا اجملال.كما أنه على الرغ

إقرار املشرع  اجلزائري مبسؤولية األشخاص املعنوية جزائيا واملتمللة أساسا يف املنشآت املصنفة  إال أهنا استمرت يف 
 التلويث ملدة طويلة  دون توقيع اجلزاءات املناسبة عليها ،مما أحدث  تراكمية يف األضرار البيئية.

ئم البيئية سواء من حيث إجراءات املتابعة أومن حيث اجلزاءات كما أن التعامل مبنط  تقليدي مع اجلرا           
ال يتماشى وخصوصية هذه اجلرائم.حيث أن العقوبات املقررة على مرتكيب اجلرائم املاسة بالبيئة ينحصر معظمها 

قوة  يف املخالفات واجلنح، فهي ليست عقوبات مغلظة  ثقيلة  كفيلة  بتكريس احلماية الالزمة  للبيئة والضرب ب
على يد املعتدين عليها .زيادة على عدم ختصيص جهات قضائية للفصل يف هذه اجلرائم وضعف االستهجان 

االجتماعي ألعمال اإلعتداء على البيئة ،فمن أجل تفعيل سياسة محائية للبيئة من قبل القضاء البد من تشديد  
لى مستوى  احملاكم  واجملالس القضائية  للنظر  اجلزاءات على اجلرائم  البيئية مع ضرورة  ختصيص غرفة أو قسم ع

 يف قضايا البيئة .



 

 

 

 

 

 

 الخاتمة



 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
التشريع  البيئي التشريع العمراين و كل من يتضح من خالل معاجلة هذا املوضوع تدخل  املشرع عن طري             

البيئة  ة الوطنية حلمايةسرتاتيجيالجيابيا على وجود على أقل إرادة  إلجناح اإؤشرا مما يشكل م، من أجل محاية البيئة
 املتجددة . على  خمتلف املوارد  البيئية غريخماطره   ازدياديف ظل توسع  النشاط  العمراين و 

دامة مست ةال العمران فال سبيل لتحقي  تنمية عمرانيجمالبيئي يف البعد  أمهيةموضوع الدراسة يكشف        
.كما يربز  يف أي نشاط عمراين محاية البيئة القادمة من دون مراعاة مقتضيات ستمراريتها لألجيالاوضمان  

واضح بإدماج ال ههتماموا،دلية بني كل من قانون العمران وقانون البيئةاجل القةللعملشرع اجلزائري اإدراك مدى 
ا حنو مجتاههاو القانونيني بني  دل على زوال العالقة التصادميةي مما،مسار التنمية العمرانية األبعاد البيئية يف

 .والتكامل ندماجالاالتصاحل،

خالل استقراء  .ذلك ما يستشف منلها عالقة تعايشتالشت لتحل حم القانونني بني التنافر عالقةإن        
األدوات االسرتاتيجية عد البيئي يف إطار تبني أن املشرع يسعى إىل إدماج  الب،إذ النصوص القانونية املتعلقة بالعمران

ضطلع هذه ت.حيث األراضي شغل اتوخمطط والتعمري للتهيئة ةالتوجيهي اتاملخططيف  املتمللة لتخطيط العمراين ل
 .يكولوجية هامةإال مبا  حيويه من موارد طبيعية و تنظيم اجمل على مستوىبدور هام  األدوات

وقاية األوساط على  األوساط البيئية بالتأكيد حرتاماالعمرانية يف إطار  ةحتقي  التنميكما  تسعى إىل         
املواقع و املساحات اخلضراء واملناط  الفالحية والغابية الفضاءات احلساسة و محاية ،املناط و ر احليوية واملناظ الطبيعية
هذه   حيث أنالواقع أرض هناك تباين  بني  النصوص القانونية وما جيري على إال أن  .التارخييةو األثرية 

التوسع  نتيجة الفريدة البيئية كبري لقدراهتا استنزافو  ضمحاللإأدت إىل  خطرية عتداءاتإلالفضاءات،تتعرض 
  .يهاعلمتفاقما  شكل خطراالذي  أضحى ينضبط املغري  العمراين 

فهي مازالت ،ة يحديات البيئمواجهة التيف  وضعها  احلايل  أن هذه األدوات ال ميكنها يؤكد على  مما        
ة يلبت تدهور يالبيئ االعتباراتإىل إدماج  يهاسع فالربغم من،البيئةبعيد جدا عن التكفل الفعال ب بعيدة إىل حد
نتشار اعلى اجملاالت احلساسة و  باالعتداءأو خارجه العشوائيات  بانتشارداخل  احمليط العمراين  خطري للبيئة

 رجعاليت تعرتي أدوات التهيئة و التعمري اليت تموعة النقائص والسلبيات ك نظرا جملذل  مبختلف أشكاله. التلوث
 مما جعله.في املتعلقة حبماية البيئةوعمومية األحكام  غاية اإلدماجيف حد ذاته وتعطل العمران إىل قانون  باألساس

السيطرة على النشاط ألدوات هذه امل تستطع كما  .ة تبدو ضعيفة وحمدودة جدا ياستجابتها للمتطلبات البيئ
. كما ة بيئتهمما أضر بصحة اإلنسان وسالم،عن التجمعات السكنية  املنشآت  الصناعية  امللوثة  الصناعي وإبعاد

واهلشة إيكولوجيا من  مل تتمكن من حماربة ظاهرة البناء الفوضوي و ال توفري احلماية الالزمة لألوساط احلساسة



البشري هبا  وتضبط النشاط األوساط إصدار القوانني اليت تنظم أكلر هذه خر املشرع يفتأنظرا لاإلقليم الوطين ،
  .هباة وعم   كلريا من أزمة  التدهور البيئي يخصوصياهتا البيئ نتهاكإمما شجع على ،

 

يف  حرتامهااليت تشكل احلد األدىن الواجب سن املشرع قواعد عامة للتهيئة و التعمري ذلك فضال على         
أدىن من  اعلى ضمان حد و اليت حترصمشروع عمراين يف حالة غياب أدوات التخطيط العمراين أو إجناز أية بناية 
من هذه القواعد ما يتعل  مبظهر البنايات و شكلها  ؛سليمة العمراين وتوفري بيئة عمرانية النظام العام 

إال أن هذه األخريةمل حتق  بدورها الكفاءة البيئية .ين األمن ضمن املباو اخلارجي،ومنها ما يتعل  بالصحة العمومية 
من حيث شكلها ،علوها  و  ،فعدم تناس  البنايات ؛ مما أدى إىل وضع مزري للبيئة العمرانية على الوجه املرغوب
كرتاث هبذه القواعد القانونية إل يعكس عدم  ا مما داخل خمتلف األحياء واملدنبصري تلوث  ألواهنا ، أدى إىل

 .مللزمة ا

تعد أدوات هتيئة اإلقليم الوطنية آليات لتجسيد البعد البيئي زيادة على أدوات التخطيط العمراين احمللية ،        
املتعل  بتهيئة  01/20لتهيئة اإلقليم مبوجب صدور قانون جمسدة يف املخطط الوطين  .على مستوى أوسع وأمشل

سن الذي ،قليم إللتهيئة ا املخطط الوطين على  املتعل  باملصادقة 10/02االقليم وتنميته املستدامة،وكذا قانون 
ترشيد استعمال املوارد من خالل  ة يعرب عن إرادة سياسية واضحة حلماية األوساط البيئ قواعد فوقية شاملة و
رض املخطط يعد خطة ضخمة يصعب إعماهلا على أ هذا إال أن .قليمإلاحلساسة من ا الطبيعية ومحاية املناط 

ت لتزاماإلعقوبات صارمة على املخلني با  ينص علىللقدرات املالية و البشرية اليت يتطلبها؛ كما أنه مل الواقع ،نظرا
.فضال على توجه املشرع  حنو إعادة تنظيم اإلقليم عمرانيا عن طري  اخلطوط  التوجيهية ة أثناء هتيئة اإلقليميالبيئ

يؤكد تفوق املنط  العمراين الربغمايت على حساب املنط  اإليكولوجي الذي  الرئيسية وبرامج العمل اإلقليمية ،مما
 يتجلى من خالل نصه على خط توجيهي واحد فقط  يتعل   بإدماج اإلشكالية البيئية من أجل إقليم مستدام .  

ا نظر  ،للبيئة اإلطار األنسب لتحقي  احلماية الوقائية اإلقليم املخططات اجلهوية لتهيئة يف حني شكلت        
إال أن ؛التقسيمات اإلداريةب الاإلقليمية و  باحلدود ألضرار البيئية اليت ال تعرتفا صلتواف     توجهاهتا مع خصائ

التنسي  فحواها لتصبح تشكل أكرب عقبة أمام  فتقار إىل منط  العمل اجلماعي التشاوري الفعال أفقد عمليةإلا
سائل التنظيم اإلداري من و  جلهة مل يشكل وسيلةمفهوم ا كما أنة و احمللية.التنمية  املستدامة لألقاليم  اجلهوي

 إىل القيمة القانونية . اجلهة جمرد وسيلة تنسيقية تفتقر  إمنا بقيتو البلدية و هو احلال بالنسبة للوالية مللما 

تأمني احلماية دورا هاما يف  يتؤدف ،ة العمرانية املتمللة يف الرخص والشهادات العمرانيةالرقاب أدواتأما          
التهيئة  نسجام الواضح بني أعمالالا ملفات طلبها تعكس للبيئة من خالل إدراج وثائ  يفاالستباقية الوقائية 

ضرورة  ،دراسة املخاطر  مع ملل دراسة التأثري على البيئة  بيئة كالدراسات البيئية املسبقةوالبناء وقواعد محاية ال



الدور الرقايب  هذافعالية  عدم نالحظ الواقع إىل لكن بالرجوع.و املصاحل املكلفة حبماية البيئةشارة  اهليئات است
فدراسة التأثري على البيئة ملال تكون عادة لصاحل صاحب املشروع وليس لصاحل محاية البيئة ووقاية األوساط البيئية 

 الوطنية املؤسسات الصناعية اليت صنفت ضمنخاصة  بالنسبة للمنشآت   الوقائية قيمتها تفقد  احليوية؛ حيث 
عرقلة   منيف ذلك  ملا  ،البيئية املعايري إىل التنموية املشاريع إخضاع يف سياسية رغبة وجود عدم بسبب ،الكربى
إال أن التنمية  الفعلية واحلقيقية يف أي جمال  ال تكون  مبنأى عن  إدراج   العنصر  البيئي ضمن   الوطنية للتنمية

 لوياهتا .أو 

لقد أثبتت أدوات الرقابة العمرانية باعتبارها آليات وقائية حلماية البيئة عدم قدرهتا على ضبط التوسع العمراين      
مع  على مناط  زراعية عالية اخلصوبةعلى املناط  الفالحية منذ االستقالل إىل اليوم؛حيث أقيمت مدن بأكملها 

مما يدل لتجمعات الكربى رغم إفرازاهتا اخلطرية على الصحة والبيئة معا،وجود أضخم املركبات الصناعية داخل ا
 التوجيهي واملخطط األراضي شغل خططمل األساسية التوجهات مع الرخص وانسجامها هذه على عدم تواف 

  . ة الطبيعي واملناظر البيئة محاية السيما يف جمال والتعمري تهيئةلل

لتوازن بني ا لتحقي  التنمية املستدامة وإحداث اجلديدة رهانا أساسيا ندتشكل سياسة  املدن واملكما         
خاصة يف ظل التنمية احلضرية و حتسينها  ملا هلذه .ةللسلطات العمومي ومحاية موارد البيئة بالنسبة احلركة  العمرانية

مقتضيات محاية البيئة األخرية من دور يف حتقي  التوازن الضروري بني متطلبات النمو احلضري واالقتصادي و 
إال أن تأخر  .نسجام ويطبعه  البعد  األخضراواحملافظة على إطار معيشي مناسب للمواطن  نظيف ،مهيأ  ب

وقانون هتيئة  06/06ينة للمد مبوجب القانون التوجيهي 2006غاية سنة  لسياسة إىلا صياغة إطار تشريعي هلذه
 وتقهقر املظهر العام العمراين ونذرة ث داخل احمليط العمرايناستفحال التلو  أدى إىل 08/02ة اجلديد املدن

مما ،التارخييو الرتاث املعماري، اللقايف  اندثار، زيادة على الدولية  النسب الغطاء األخضر الذي مازال بعيدا عن
ى الزالت وكرا السيما  احلواضر  الكرب  نمعظم املد،فلقافية و احلضاريةال دينة اجلزائرية رونقها وهويتهاامل أفقد

 . سالمتها  البيئيةملخاطر هتدد 

اجس البناء  ه مهمة الوصول إىل مدينة مستدامة لطغيانعلى السلطات العمومية صعب كل هذا           
يدة املرام القوانني غاية  بع إىل املدينة  املنشودة يف ظل هذهالوصول  ،حيث أصبح  البيئة التعمري على حسابو 

 حوهلااليت كانت جتسد باألمس احلضارة والرفاهية واحلرية واألمن أصبحت حتوم فاملدينة  .ةيالبيئ السيما من الناحية
 عطاء وجها آخرإ القانونيني املذكورين آنفا يف حني كان من شأن، منة وخماطر بيئية جسيمةغري آفضاءات 
 .احلكم  الراشد سياسة طار يف إة مستدامة هلا آليات كفيلة بضمان تنمي بالنظر إىل ماوفراه منللمدينة 

من خالل هذه الدراسة ألدوات التخطيط العمراين والقواعد العامة للتهيئة والتعمري وأدوات هتيئة اإلقليم        
اية  البيئة  ضمن قواعد اجلزائري إىل تكريس مح عاملشر  توجه إرادةوسياسة املدن واملدن اجلديدة ،نكشف عن 



من و  الكفيلة  باحلفاظ على البيئة يف اجملال العمرايناحلمائية  القانونية اآلليات  ريوفتالتعمري من خالل و  التهيئة
ارير الوطنية حول حالة البيئة إال أن التق؛البيئة ان نوع من التواف  و التوازن بني كل من قانون العمران و أجل ضم

النزعة االستهالكية  للمجال طغيان  ا يؤكدمم،للبيئة ذر بوجود تدهور  مستمرتنلراهن ا والبيئيوالواقع  العمراين 
يبقى  حيث، البيئي نشغالباإل تكفل السليب لقواعد العمرانموارد البيئة و يعكس ال يف استنزافالعمران  استمرارو 

 une)بيئة فهي قضية ثانوية وليست جوهريةال هلذه القواعد أما محاية النسبةوالتعمري هو األصل ب البناء
question secondaire) .بالتايل تفوق منط   التنمية  العمرانية على  حساب  البيئة ، 

البيئي  أمام هذا الوضع تدخل التشريع يبدو أن قانون العمران غري قادر لوحده على  محاية البيئة ،              
 جتياحإمنها أمام  مفر كحتمية ال  التعمريو التهيئة  قواعد البيئة على قواعد  احرتاماملنبلقة عنه لفرض التشريعات و 
محاية  قليمإلمن ااملناط  احلساسة محاية األنظمة البيئة احليوية و تقرير  ة من خاللياطر العمران للموارد البيئخم

 لكن لألسفواملناط  ذات البعد اللقايف والتارخيي ة الغابي  احملمية واملناط  الفالحية و كالساحل واملناطمضاعفة  
  بعض األحيان. حىت من قبل اإلدارة يف يكولوجيا رغم هشاشتها إناط  هذه املخصوصية  تنتهك

وزارة البيئة  حبماية البيئة من قبل إدارة بيئية قائمة بذاهتا إىل غاية إنشاءاحلقيقي تأخر التكفل فضال على         
 اجلماعاتا.حيث تعرف ليحم سواء مركزيا أويئية الب وسع من دائرة املشاكل ،مما 2001سنة البيئة و  إلقليما وهتيئة

يف ظل احمللية  احلفاظ على استدامة أقاليمهاو  تراجعا  كبريا يف محاية البيئةو  االقليمية  تدخال حمدودا وحمتشما بل
،إذ حصر هذا األخري دور اجلماعات يف الشراكة 03/10القانون اجلديد حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 

منهج و  نوعا من اخلصوصية اليت ال تتماشي ة  اليت تعرفيالبيئها فقط للتكفل باملشاكل  مع الدولة أوفيما بين
ة يف البيئة بالنسبة املهارات البشرية املتخصصفضال على قلة املوارد املالية و  التقسيم  اإلداري  املعمول به حاليا.

ذه األخرية التكفل مبهمة محاية قليمية من جهة وضغط الوصاية عليها من جهة أخرى لتفضيل هإلللجماعات ا
 األوساط  احلضرية. ريبا على جمال تسيري النفايات يفتق بقى دور اجلماعات احمللية مقتصراالبيئة بنفسها لي

خاصة حتديد العالقة بني  نسجام مابني خمتلف اهليئات املكلفة باإلعداد والتنفيذالنقص التنسي  وا إن        
وغريها من املديريات التابعة ملختلف القطاعات اليت تعمل على محاية البيئة كمديرية مديرية البيئة  الوالئية 

مينع الغابات،مديرية البناء والتعمري واهلندسة املعمارية،مديرية السياحة،مديرية اللقافة،مديرية الفالحة وغريها ،
 .ةالبيئمحاية التكامل بني القطاعات والنظرة الشاملة  ملسألة 

الرئيسية للدفاع  امشي للمجتمع املدين رغم كونه من الفواعلالدور اهل أيضاهذه الدراسة  من خالل يسجل      
نظرا لتأخر تكريس ح  التجمع وغياب إطار قانوين .عن البيئة  بسبب عدم فعالية احلركة اجلمعوية يف هذا اجملال

ة إىل الوصاية من اجلانب يات البيئالبيئي وضعف الفكر التطوعي وتبعية معظم اجلمعي اجلمعويواضح للعمل 



ة يف يواللقافة البيئ الرتبية انعدام .زيادة علىالدقيقة نظرا لتحفظ اإلدارةة يالبيئ وصعوبة وصوهلا إىل املعلومات املايل،
 واخنفاض مستوى الوعي  البيئي.  اجملتمع

سؤول بدوره على تسيري ومحاية موارده إن محاية البيئة مهمة اجلميع وليست مهمة الدول وحدها .فاملواطن م       
 البيئية املتواجدة على مستوى األقاليم  احمللية بصورة مستدامة .

 وعدم جناعتها للتكفل الكلي أثبتت حمدوديتها حلماية البيئة القانونية الوقائية كما يالحظ أن اآلليات          
بريا ك  عرف تأخراالعمراين  ي الذي أصبح موازيا للتخطيطجوء إىل التخطيط البيئلل. فاالعمران إزاء خماطر حبمايتها
إذ اليعدو أن يكون جمرد  ؛عل  بقيمته القانونيةيتفيما  الغموض ( وال يزال يشوبه21)أجندا  2001إىل غاية 
نسجام بينها وبني  املخططات الاو نسي  الت انعداممع  قيمة قانونية هلا الأخالقية للمسريين  والتزاماتتوجيهات 

لبا على تكفل أدوات التهيئة س األمر الذي انعكس .واضح للحدود املوجودة بينهما رسم لعمرانية وغيابا
 . القانونية ضحية التصرفات  العمرانية غريالبيئة  لتبقى،البيئي نشغالإلالتعمري باو 

وسيلة  تقليدية  يشكل   يف اجملال البيئي ة الضبط اإلداريطتدخل اهليئات اإلدارية من خالل سلإن         
للدفاع عن   املصاحل  البيئية ،حيث عرفت  منذ النصوص  القانونية األوىل  لتنظيم دور اجلماعات اإلقليمية  ومل  

يف التعامل مع  أساليب جديدة  تتميز باملرونةو  تلبت فعاليتها يف هذا اجملال.هلذا توجب اإلعتماد على آليات 
فرض رسوم وضرائب على وإىل دارة إىل التعاقد مع األطراف امللوثة إلكلجوء ايئة يف اجملال العمراين  مشاكل الب

ء إال أن  هذه  األخرية مل تكن ناجعة نظرا للوضع االقتصادي الصعب اية اخلضراامللوثني عن طري  ما يسمى باجلب
   نفس الوقت.ملعظم املؤسسات بإعتبارها أكرب امللوثات للبيئة والدعائم  األساسية لإلقتصاد الوطين  يف

هناك  .إذيف خدمة العمرانوالبيئة  العمران البد أن يكون يف خدمة البيئةمن خالل هذه الدراسة أن  يتبني        
تضافر  جهود   على الرغم من؛فليس مطل و كامل نسيب ت التكامل بني كل من القانونيني إال أنهو من التعايش  نوع

لبيئة إال أن هذه ل املالية محايةكذا و  والتعاقديةالقانونية الضبطية  لياتآلا عيلالدولة واجلماعات  احمللية من خالل تف
.هلذا طرحت  والشديد احلساسيةاملتشعب اجملال هذا على  تمل دون تفعيل دور الرقابة القضائيةتك لناحلماية 

قوق اإلنسان وبوجه خاص  احل   مسألة فعالية دور القضاء يف محاية البيئة اليت متلل مقياسا ملدى تقديره وكفالته حل
 يف جمال محاية البيئة. والقضاء العادي القضاء اإلداريكل من ختصاص  إ يف البيئة، من خالل التطرق إىل

عتبار امال اإلدارة يف اجملال البيئي بالقضائية على أع لقاضي اإلداري يف ممارسة الرقابةل اهلامالدور  برزفقد        
حرية  األفراد على  قيودالووضع  والرتخيصبالضبط البيئي  واسعة فيما  يتعل رة صالحيات لإلدا املشرع  منح أن

القرارات  اإلدارية  بالنظر يف دعاوى إلغاء اري حيث خيتص القاضي  اإلد.اسة بالبيئةامل نشاطاتاليف ممارسة 
الرقابة دم قيامها بواجب الوقاية و عند عدارة إلبالنظر يف دعاوى  التعويض النامجة عن مسؤولية او لبيئة با املاسة



لضبط  ةاالستعجالي الدعوى النظر يف  هنكما ميك.عند سوء أدائها هلذا الواجب املرتتب على عاتقها شراف أو إلاو 
 األضرار  البيئية ومعاجلتها  فورا. 

 ليس، اضعيفاليزال  يجتهاد القضائإللقاضي اإلداري يف محاية البيئة إال أن ال على الرغم من الدور املمنوح      
يف التفاوض مع  امللوثني وتفضيل الطرق السلمية حلل سلطاهتا  الواسعة و  بل هليمنة اإلدارة لقلة  املشاكل البيئة

 النزاع دون اللجوء إىل القضاء يف معظم احلاالت.

ها صالحيتوىل إو البيئة  ن األضرار الواقعة علىيف النظر يف املسؤولية ع دور القاضي املدينيف حني ينحصر          
بالغة  صعوبة  يواجهأنه  إال.احلال  إىل ماكان عليه ة  بإعادةيالبيئ تباعه لنظام التعويض عن األضرارامن خالل  

  .يف تقدير  التعويض عن هذا  النوع  من األضرار 

إال األضرار البيئية اليت متس ال حتمي ها  املسؤولية املدنية ال تؤطر و اليت تقوم  علي سس احلاليةكما أن األ       
تستبعد بالتايل ، شخصياو باملصاحل املرتبطة بامللكية حيث أهنا  تشرتط لتعويض الضرر أن يكون أكيدا، مباشرا 

 يكولوجية  اخلالصة. إلاملسؤولية عن األضرار  ا

 من مهمة القاضيت صعبيت الملاسة بالبيئة اجملرمة لألفعال ا صغزارة النصو  تتجلىأما يف الش  اجلزائي ف        
 .تكوين القضاة يف هذا  اجملال  زائي يف اإلملام هبا نظرا لنقصاجل

املتابعة أومن حيث اجلزاءات  جراءاتإليدي مع اجلرائم البيئية سواء من حيث تق التعامل مبنط  أنكما            
يف بالبيئة  مرتكيب اجلرائم املاسة قررة علىحيث تنحصر معظم اجلزاءات امل.ال يتماشى وخصوصية هذه اجلرائم 

 ال ترقى إىل درجة  اجلناية.جنح و جمرد خمالفات 

جرائم البيئة القاضي  اجلنائي  عتبارامع ؛قضائية للفصل يف هذه اجلرائم زيادة على عدم ختصيص جهات          
 .تصاد الوطين على حساب البيئةة االقكفيف  الغالب  يرجح   فهونتهاكات بسيطة للقيم االجتماعية احملمية ،اجمرد 

إن محاية  البيئة إزاء خمتلف خماطر  التلوث السيما تلك  الناجتة عن عمليات التهيئة و التعمري مستمدة          
من فكرة مسؤولية الدول املشرتكة على محاية املوارد الطبيعية من  االستنزاف مهما كانت صوره ،لكن فعالية هذه 

 une responsabilité commune mais)الف الوضع  اخلاص بكل دولةاحلماية ختتلف بإخت
différenciée ) سواء من حيث إمكانتها املادية والبشرية أو من حيث درجة وعي مواطنيها بقضية محاية البيئة

. 

 



التشريع  يبدو أنه بالرغم من التأطري القانوين لألنشطة العمرانية حفاظا على البيئة من االستنزاف من قبل      
العمراين والتشريع البيئي على حد السواء إال أن الوضع البيئي والعمراين،يعرف تدهورا واضحا  للعيان  وعليه ميكن 

 إقرتاح ما  يأيت:

مبباد  احلفاظ على املعطيات  لتزامإلمن ا صياغة املنظومة التشريعية العمرانية بدرجة عالية إعادة النظر يف ضرورة -
ليم وحتديد األطر القانونية الستعمال األراضي وشغلها وف  منط  االستهالك العقالين للمجال البيئية لكل إق

يف خمتلف أدوات التخطيط  العمراين وهتيئة اإلقليم   إطار مفهوم التنمية املستدامة يف مراعاة مقتضيات محاية البيئةو 
 .احمللية و الوطنية 

ئي يف األوساط العمرانية ومبدى خطورة التوسع غري املنضبط للعمران الرفع من مستوى الوعي بأمهية البعد البي -
على األوساط احليوية واألقاليم احلساسة اليت تشكل رأس املال الطبيعي والبيئي لألمة الذي يعد مسؤولية اجلميع 

تلمني  مسؤولية السلطات العمومية لوحدها .ذلك لن يتسىن إال من خالل دور اجملتمع املدين عن طري  وليس
وتفعيل دور اجلمعيات البيئية يف االضطالع  مبهامها دون أي إكراه أوضغط.تبقى مسألة احلفاظ على البيئة 

 مرتبطة مبدى إرتفاع مستوى اللقافة البيئية وإنتشار الوعي اجلماعي بأمهية املوارد البيئية.

على البيئة ومنحها املكانة  املفقودة قبل  تفعيل وتلمني أكلر للدراسات البيئية  املسبقة  خاصة دراسة التأثري -
اإلنطالق يف أي مشروع عمراين وقبل منح الرخص العمرانية السيما رخصة البناء يف مجيع املناط  املراد البناء عليها 

 القرار صنع عملية يف لالستعمال هامة وسيلة باعتبارها،وبدرجة مضاعفة يف املناط  اهلشة إيكولوجيا من اإلقليم 
حتقي   احلماية    بغية عامة بصفة البيئي املدين اجملتمعو اجلمهور  مشاركة ضمان خالهلا من يتمحيث  يئيالب

 .النسيج  العمراينو القصوى للوسط  البيئي  

منح اجلماعات اإلقليمية صالحيات أوسع يف جمال محاية البيئة والتخفيف من ضغط الوصاية عليها،ألهنا -
ملواطن البيئي والعمراين،خاصة بعد أن سحبت منها تلك  الصالحيات  مبوجب قانون السلطات األقرب من واقع ا

لتمنح للدولة ويبقى دورها يقتصر على املشاركة فقط ،ذلك مبوجب 03/10محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 
ن واحد واملزمع دراسة قانون جديد يتعل  باجلماعات اإلقليمية، جيمع بني قانوين الوالية والبلدية ضمن قانو 

 . 2018مشروعه مع مطلع سنة 

تشجيع  التنافسية  بني  خمتلف  املدن  فيما  يتعل   بإدماج  البعد  البيئي  ضمن  سياستها من أجل  التحسني  -
 احلضري  مبا يضمن  تنافسية  بني األقاليم حمليا جهويا ووطنيا مع رصد جوائز ألحسنها .

يتالءم  ،هبا  اللتعويض خاص اة ونظاميباملسؤولية البيئ سن قواعد تتعل أكلر من خالل دعم دور القضاء املدين -
به القواعد العامة الواردة يف  ة إىل التعويض وفقا ملا جاءتهذه األخري  إخضاع.إن خصوصية  األضرار البيئية مع



األضرار  البيئية من دون   الكلري من بقاء املمتلكات يعينو اليت تصيب األموال  نون املدين اليت تتعل  باألضرارالقا
. كما يتوجب على  املشرع  إقرار  نصوص خاصة  باملسؤولية  املدنية  عن  األضرار  البيئية  بعيدا  عن  تعويض

اإلحالة  على  القواعد  العامة  للقانون املدين بتعديل هذا األخري كما فعل املشرع الفرنسي. فضال على توسيع 
داري يف جمال رقابة مدى مالئمة الوسائل الوقائية لظروف وحالة البيئة والعمل على تصنيف  سلطات القاضي اإل

ودمج اجلرائم البيئية يف قانون العقوبات  وتشديد  اجلزاءات املقررة  على  املخالفني للقوانني والتنظيمات  املعمول 
 هبا يف اجملال البيئي.

اعات البيئية كإحداث قسم بيئي ملال، على أن يكون خمتصا يف مجيع إنشاء أجهزة قضائية خمتصة للفصل يف النز -
النزاعات البيئية سواء يف شقها اإلداري، املدين أواجلزائي وتكوين القضاة املتخصصني يف اجملال البيئي من أجل منح 

 ومحاية البيئة.البيئة أمهية أكرب يف املنظومة القضائية اجلزائرية وحتقي  املوازنة بني التنمية العمرانية 

 

إن محاية البيئة الطبيعية والبيئة املشيدة ينبغي أن تكون نابعة من وجدان اجملتمع ووعيه وثقافته وتربيته قبل         
 أن تفرض عليه من خالل القانون.

 

 

 مده.ـــــــحون  اهلل و ـــــــــــتم بع                                                                      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

:1الملحق  رقم     



 
 
 

:2الملحق رقم  



 
 
 



 
 
 



 

:3الملحق رقم  



 
 
 
 



  :4الملحق رقم
 العمل اإلقليميةبرامج  الخطوط التوجيهية

 
 الخط  التوجيهي األول:

 وحو  إقليم مستدام 

 ( : دميومة املورد املائي،PAT) 1قليمي إل*برنامج  العمل  ا
 ظة على الرتبة وحماربة التصحر، (:احملافPAT)2قليمي إل* برنامج العمل ا

 البيئية، ( : األنظمةPAT) 3قليمي إل* برنامج  العمل  ا
 ،ى( : املخاطر  الكرب PAT) 4قليمي إل*برنامج  العمل  ا
 ( : الرتاث  اللقايف ،PAT) 5قليمي إل*برنامج  العمل  ا

 
 الثاوي: الخط التوجيهي

 قليميإعادة التوازن اإلخلق ديناميريات             

 عادة توازن  الساحل إو  (:كبح التسحلPAT) 6قليمي إلا *برنامج العمل
 (: خيار  اهلضاب  العليا ،PAT) 7قليمي إل*برنامج  العمل  ا

 ( :خيار تنمية مناط  اجلنوب،PAT)8 *برنامج العمل اإلقليمي
 داري،إلمتوقع األنشطة والتمركز  اتغيري (:PAT)9قليميإل*برنامج العمل ا

 (: نظام حضري متسلسل ومتمفصل.PAT) 10قليميإلاامج العمل *برن
 الثالث: الخط التوجيهي

 تنافسية األقاليمشروط جاذبية و خلق 
شغال العمومية والنقل ألياكل اه (:عصرنة وربطPAT) 11قليميإل*برنامج العمل ا

 تصال،إلعالم واإلمداد  وتكنولوجيا  ااإلو 
، الكربى: اجلزائر املدن األربعة تأهيل وعصرنة( :PAT) 12اإلقليمي  *برنامج العمل
 وعنابة ، وهران، قسنطينة
(:أقطاب اجلاذبية واملناط  املندجمة للتنمية PAT) 13اإلقليمي *برنامج العمل

 ،الصناعية
 (:فضاءات  الربجمة اإلقليمية ،PAT) 14*برنامج  العمل اإلقليمي 

 لية ،(: التنمية احملPAT) 15اإلقليمي  *برنامج العمل
 نفتاح  على اخلارج ،إل(:اPAT) 16اإلقليمي  *برنامج  العمل
 (: الفضاء املغاريب فضاء تعاون اسرتاتيجي.PAT) 17اإلقليمي *برنامج العمل

 الخط  التوجيهي الرابع:
 .تحقيق اإلوصاف اإلقليمي

 املدينة ،(:التجديد احلضري وسياسة PAT) 18اإلقليمي  *برنامج العمل
 الريفي، ( :التجديدPAT) 19اإلقليمي  ل*برنامج العم
 .املناط  ذات العوائ  وتأهيل  :استدراك(PAT) 20اإلقليمي *برنامج العمل

المؤرخة  61ج ر العدد اإلقليم،على المخطط الوطني لتهيئة  المتضمن المصادقة 10/02المصدر:القاوون 
 .21/10/2010في
 
 
 
 
 
 

 
 



 : 05الملحق رقم
 وجازإلمستوى ا البرمجة اإلقليمية فضاءاتمخطط تهيئة  ووع الرقم
 مخطط تهيئة فضاء البرمجة اإلقليمية    01

 .(غرب-شمال)
 األوىل من الدراسة )التشخيص، از املراحل األربعةإجنمت  

السيناريوهات،احملاور اإلسرتاتيجية وخطط الربنامج ( وجيري 
 إعداد  املرحلة اخلامسة  لوحة القيادة .

 فضاء  البرمجة اإلقليمية    مخطط  تهيئة 02
 .(وسط-شمال)

هذا  اليت مت اجنازها يف املراحل األربع تشمل املراحل 
واحملاور  ،السناريهواتاملستوى،التشخيص،الرهانات

 اإلسرتاتيجية  األولية. 
 مخطط تهيئة فضاء البرمجة اإلقليمية   03

 (.شرق-شمال)
على  التشاورو  توجد يف طور الدراسةاملراحل اخلمسة املنجزة 
 القطاعات.و مستوى الواليات  املعنية 

مخطط تهيئة فضاء البرمجة اإلقليمية للهضاب   04
 .العليا )وسط(

يص، الرهانات  التشخمراحل األشغال اليت مت اجنازها  مشلت
 احملاور  اإلسرتاتيجية.والسيناريوهات و 

مخطط تهيئة فضاء البرمجة اإلقليمية للهضاب   05
 رق(العليا )ش

 سيناريوهات  التنمية  اجناز مراحل التشخيص وحتديد 

مخطط تهيئة فضاء البرمجة اإلقليمية للهضاب  06
 العليا )غرب(

يص، الرهانات  جنازها  مراحل التشخإمت  مشلت األشغال اليت 
 احملاور  اإلسرتاتيجية.والسيناريوهات  و 

 مخطط تهيئة فضاء البرمجة اإلقليمية   07
 ب(للجنوب )غر 

 بلغت الدراسة املرحلة األوىل: التشخيص.

 مخطط تهيئة فضاء البرمجة اإلقليمية  08
 .للجنوب )شرق( 

 بلغت الدراسة املرحلة األوىل: التشخيص.

 مخطط تهيئة فضاء البرمجة اإلقليمية   09
 .للجنوب)جنوب(

 بلغت الدراسة املرحلة األوىل: التشخيص.

ج قة على  المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم ، المصاديتضمن  2010يوويو سنة  2في المؤرخ   10/02در :القاوون المص
 .122ص ،21/10/2010المؤرخة في ،61ر العدد 

 

 



 
 

 
  

:6امللحق رقم   عنوان التقرير:" املدينة الجديدة  بوينان ...جريمة في حق الطبيعة".  

 .5هــ،ص1438رجب 24لــ: املوافق 2017أفريل21،الجمعة  5435جريدة الشروق  اليومي العدد



 
 

:7الملحق  رقم   



 



 
 
 



 
 



 



 
 
 
 
 



 :8الملحق رقم

 



 
 
 



 



 
 



 



 
 



 



 
 



 :9الملحق رقم
 الجمهوريـــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــة الشعبيـــــة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

 

 

 

 

 محضر معاينة مخالفة للتشريع و التنظيم البيئي 

 

 

و على الساعة   سبتمبرمن شهر  السابع عشرفي عام ألفين و أثنى عشر و في 

 العاشرة صباحا

     2012رقم التسجيل ....../

 سفله :نحن الموقعون أ        بتاريخ...................  

 

 اآلنسة  : مفتش رئيسي في البيئة  -

  

 و ما بعدها من قانون اإلجراءات الجزائية . 21نظرا للمواد  -

المتعلق  19/07/2003المؤرخ في  03/10من القانون  112و 111نظرا للمادتين  -

 بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .

المتعلق  12/12/2001المؤرخ في  01/19من القانون  39،  37،   11 نظرا للمواد -

 بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها.              محضر رقم ............

و  02/07/2012نظرا للمراسلة الواردة إلى مصالـح مديريـة البيئـة بتاريـخ  -         مؤرخ في...............

 المسجلـة 

دة و المتضمنة تقرير مفصل و مدعم بستة من مديرية أمن والية سكيك 1770تحت رقم 

 صور شمسية تبين عمليات تفريغ النفايات بمكان غير المفرغات العمومية .  

" BOOKANGنظرا لعملية تفريغ أتربة ، إسمنت مسلح و زفت تابعة لشركة "  -  

 مخصص وغير " سكيكدة في مكان غير SAMSUNGالمناولة لدى شركة " 

ح التقنية لمديرية البيئة للوالية و الناجمة عن عملية الحفر مرخص له من طرف المصال

 بمشروع إعادة تهيئة مركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية الكبرى

  

 قمنا بمعاينة مخالفة بيئية متمثلة فيما يلي :

  وغير إيــداع و رمي و إهمـال نفايـات هامـــدة )أتربــــة ( فــي موقــع غير مخصص

 بال هدا النوع من النفايات .مرخص الستق

  وجود عملية تفريغ لهده النفايات بواسطة شاحنتين بالقرب من الطريق الرابط بين

والمقابلة   .............بلدية سكيكدة و العربي بن مهيدي ومن مشتله للنباتات تابعة للسيد 

 .ANALJلمخيم الشباب و الترفيه وحدة سكيكدة 

 

  أخـرى بالموقــع متمثلــة في بقايــا إسمنت مسلـح و بقايــا تواجـد أيضــا لنفايــات

 الزفت . 

  في هدا بها  مرخصالتلوث جوي و انتشار لألتربة و الغبار جراء عملية التفريغ غير

 المكان .

 

حي العربي بن مهيدي و بالضبط بالمكان ب قطعة أرض تقع مكان وقوع المخالفة البيئية :

م منه و مجاور  15على بعد  ANALJلترفيه وحدة سكيكدة  المقابل لمخيم الشباب و ا

 وهي ملك للسيد حمودة لمين حمودة لمين النباتات التابعة للسيد  ةلمشتل

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

L’ENVIRONNEMENT Et DE   
 

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT                                  

 

 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 

N° ………………………   /D. E. W. /2012 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة  تــهــيــئــــة اإلقـلـيـــــــــم

   و الـبـيــئـــــــة          
 

ـة لواليــة سكيكـــدةمديرية البيئ  

  2012/و .رقــم :............ م. ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الكورية المكلفة بتهيئة مركب تكرير   "SAMSUNG" مؤسسةضد السيد ذكر الهوية : 

 .    BOOKANGو الشركة المناولة لها " البترول بالمنطقة الصناعية سكيكدة

 سكيكدة . المنطقة الصناعية العنوان الكامل : 

 

 وصف دقيق لحالة المكان و المعاينات التي أجريت و ما تم ضبطه من أشياء :               

 قطعة األرضعلى الساعة الثالثة عشر بعد الزوال بحي العربي بن مهيدي و بالضبط ب

 لمخيـم الشبـاب و الترفيـه وحـدة سكيـكدة و المقابلـة  ............السيد  ةلمشتل ةالمجاور

 م تم الوقوف على ما يلي : 15و الذي تبعد عنه بـ 

تواجد كميات كبيرة من النفايات الهامدة ) أتربة ( بقطعة أرضية غير مخصصة لردم  -

 النفايات الهامدة .

المجاورة صاحب المشتلة  ...........قطعة األرض التي يتم فيها ردم األتربة تابعة للسيد  -

 لهذه األخيرة .

 وجود تلوث للهواء و الجو جراء انتشار الغبار و األتربة الناجمة عن عمليات التفريغ .  -

 وجود شاحنتين مملوءتين باألتربة تقوم بعملية التفريغ تحمل أرقام التسجيل التالية : -

- 15 209 11806 ،16 00 35622  

فريغ هده النفايات وهي تابعة للسيد ال تملك الترخيص بت 11806 209 15الشاحنة رقم  -

.....  
 و تملك الترخيص بتفريغ النفايات ............تابعة للسيد 356220 00 16الشاحنة رقم  -

مقدمة من طرف مصالح مديرية البيئة  في مركز الردم التقني للنفايات الهامدة بوعباز

المسموح لها  immatriculéو هي مرفقة بقائمة  275للوالية ومسجلة تحت  رقم   

 بتفريغ األتربة.

 تحمل المعلومات التالية : 275رخصة التخلص من النفايات رقم  -

 ( تسمية النفايات : أتربةTERRE VEGETALE) 

  أصل النفايات : شركةBOOKANG   الكورية 

  : متر مكعب   1000الكمية اإلجمالية 

 لهامدة  بوعباز الوجهة النهائية للنفايات : مركز الردم التقني للنفايات ا 

  : الشركة المكلفة بنقل النفاياتETPH BOUARIOUA NADJIB   المناوبة

  BOOKANGلشركة 

 التوقيـع : موقعــة من طــرف رئيــس مشـروعSAMSUNG 

ENGINEERING   و مندوب البيئة لدى الشركة 

  18/07/2012إلى  25/06/2012مدة صالحية الرخصة : من  

 مركز الردم التقني  إمضاء المؤسسة المستقبلة للنفايات المؤسسة المستقبلة :غياب(

 ( CLEAN SKIالتابع لمؤسسة  للنفايات الهامدة  بوعباز

 BETONا المكان نفايات أخرى غير األتربة مثل بقايا لإلسمنت المسلح )ذكما يتواجد به -

 (  terre sableuse( ، تربة رملية ) étanchéité( ،الزفت )

 

 ية المستعملة في الكشف عن المخالفة و النتائج المتوصل إليها : ذكر الوسائل التقن

 مديرية البيئة المختصين بالرقابة و التفتيش . لمفتشيالحضور الشخصي  -

 آلة تصوير . -

 

 إختتام المحضر:

 على     ات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناف المخالفيتكي ومن أجل دلك تم                 

 الكورية  -  -samsungمؤسسة  –المؤسسة المرتكبة للمخالفة                  

المتعلق  12/12/2001المؤرخ في  01/19 من القانون 37المادة مخالفة أحكام  :المخالفة -

إيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع  –بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها 

 –سيما على الطريق العمومي غير مخصص لهدا الغرض ،ال



مع تشديد  12/12/2001المؤرخ في  01/19من القانون  57تطبيق نص المادة :  العقوبة   -

 دج . 50.000أقصى العقوبات والمتمثلة في غرامة مالية تقدر ب : 

 

 توقيع األعوان المكلفين بالمهمة  
 في البيئة  يمفتش رئيس*                    

 بيئة مفتش في ال*  

 

 توقيع مدير البيئة                                                                                                            

 

 

 

 المرسل إليهم : 

 أصل المحضر و نسخة إلى السيد وكيل الجمهورية -

 نسخة إلى السيد وزير البيئة و تهيئة اإلقليم  -

   سيد الوالينسخة إلى ال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 :المخالفات البيئية و العقوبات المقررة لها.10الملحق

 العقوبة  المقررة لها   الجريمة / المخالفة البيئية النص القاوووي
 البيئةحماية  قاوون

في إطار التنمية 
 المستدامة

03/10 

 تلوث القانون وتسببه يفمن هذا 47ألحكام املادة  كل شخصخمالفة   -
 (.84)املادة جوي.

 
كل ربان سفينة  جزائرية أو قائد طائرة جزائرية أوكل شخص يشرف على -

عمليات الغمر أو الرتميد  يف  البحر على منت آليات جزائرية أوقواعد عائمة  
 (.90ثابتة  أومتحركة يف  املياه اخلاضعة  للقضاء اجلزائري .)املادة 

أو رعونته أو غفلته أو إخالله بالقوانني  كل ربان سفينة تسبب بسوء تصرفه-
واألنظمة، يف وقوع حادث مالحي أومل  يتحكم  فيه  أومل  يتفاداه ،وجنم عنه 

 (.97تدف   مواد تلوث  املياه  اخلاضعة  للقضاء  اجلزائري.)املادة 
رمي أوإفراغ  أوترك تسربا يف املياه السطحية أو اجلوفية،أو يف مياه البحر   -

للقضاء اجلزائري،بصفة  مباشرة أوغري مباشرة،ملادة أومواد يتسبب   اخلاضعة
مفعوهلا  أوتفاعلها  يف  اإلضرار ولو مؤقتا بصحة اإلنسان  أوالنبات أواحليوان أو 

 (.100يؤدي ذلك  إىل تقليص استعمال  مناط   السباحة )املادة 
 (102استغالل منشأة دون احلصول على الرتخيص )املادة -
خالفا إلجراء قضى بتوقيف سريها،أو بغلقها أوبعد إجراء  ةل منشأاستغال-

 (.103حظر)املادة 
مواصلة استغالل منشأة مصنفة ،دون االمتلال لقرار اإلعذار  باحرتام  -

 (.104املقتضيات التقنية  احملددة )املادة 
عرقلة األشخاص املكلفني باحلراسة واملراقبة أو إجراء اخلربة للمنشآت -

 (.106نفة،أثناء أداء  مهامهم)املادة املص
وضع أوأمر بوضع أواإلبقاء بعد إعذار،إشهارا أوالفتة  أوالفتة قبلية يف األماكن -

 (.109واملواقع  احملظورة )املادة 

حالة  يف دج.15.000دج إىل 5.000ترتاوح من غرامة مالية -
دج 50.000بغرامة من أشهر و 6من شهرين إىل  يعاقب باحلبسالعود
 دج .150.000إىل 
إىل 100.000أشهر إىل سنتني وبغرامةمن 6يعاقب باحلبس من -

 دج.1.000.000
 
 دج.1000.000دج إىل 100.000يعاقب بغرامةمن  -
 
 
 دج.500.000يعاقب باحلبس من ملدة سنتني وبغرامة قدرها -
 
 
 
 دج.500.00يعاقب  باحلبس  ملدة سنة وبغرامة قدرها -
 دج.1000.000 وبغرامةقدرها يعاقب باحلبس ملدةسنتني-
 
 دج.500.000أشهر وبغرامة  قدرها 6يعاقب باحلبس ملدة -
 
يعاقب باحلبس ملدة سنة واحدة وبغرامةقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرها  -

 دج.100.000
 دج.150.000يعاقب  بغرامة  قدرها   -

الغابات  قاوون
المعدل 84/12

 المتممو 

سم على علو  يبلغ مرتا واحدا عن  20قطع أوقلع أشجار تقل دائرهتا عن -
 (.72سطح األرض)املادة 

 (.77البناء يف األمالك  الغابية أوبالقرب منها دون  رخصة )املادة -
 
تعرية األرض دون رخصة وتعرية األراضي يف األمالك الغابية الوطنية ) املادة -

79.) 

دج إىل  2000شهرين إىل سنة  والغرامة  من   احلبس من-
 دج ،وتضاعف  العقوبة  يف حالة العود.4000

دج ،يف  حالة العود احلبس 50.000دج إىل 1.000الغرامة  من  -
 أشهر.6من شهرإىل  

دج  10.000إىل 1000دج ومن 3000دج إىل1000غرامة من -
 أشهر.6يف حالة  العود  احلبس   من شهر إىل 

 قاوون
 05/12لمياها
 المتمملمعدل و ا

كل بناء أوغرس أوتشييد داخل منطقة  احلافة احلرة أواملنطقة اخلاضعة إلرتفاقات  -
 (.167و املادة  12احلافة  احلرة .)املادة 

رمي  اإلفرازات أو تفريغ  كل أنواع  املواد اليت تشكل خطرتسمم أوضررا -
 (.44باألمالك العمومية للماء  دون  ترخيص) املادة 

تفريغ  املياه القذرة يف اآلبار واحلفر  وأروقة  املياه واليانبيع وأماكن الشرب -
العمومية والوديان اجلافة والقنوات وإدخال كل أنواع  املواد غري الصحية يف  

 (. 172و املادة  46اهلياكل واملنشآت املائية )املادة 
صفية  املياه القذرة  غري  كل تفريغ يف الشبكة العمومية للتطهري أويف حمطة ت-

 (.177واملادة 119املنزلية  دون  ترخيص  مسب )املادة 
عدم ضمان مطابقة املاء مع معايري الشرب  أوالنوعية بالنسبة  لكل  من  يقوم  -

 العود.  دج،تضاعف عند100.000دج إىل50.000غرامةمن-
 
 دج،تضاعف عند  العود.100.000دج إىل 10.000غرامة من -
 
دج إىل 50.000سنوات و الغرامة  من  5احلبس  كم سنة إىل   -

 دج،تضاعف  عند  العود.100.000
 
دج 1000.000أشهر والغرامة من 6احلبس من شهرين إىل  -
 دج أوبإحدى هاتني العقوبتني وتضاعف عند  العود.500.000إىل
دج إىل 200.000حلبس من  سنة إىل  سنتني  والغرامة من ا-



 دج ، تضاعف  عند  العود.1000.000 (176و املادة  112بالتزويد باملاء  املوجه لإلستهالك البشري)املادة 
المجاالت قاوون 

المحمية في إطار 
  التنمية المستدامة

11/02 

اإلقامة أوالدخول أوالتنقل أوالتخييم يف احملمية الطبيعية الكاملة ،كل استغالل  -
التنقيب أواالستطالع أوتسطيح  غايب أوفالحي أومنجمي،كل أنواع احلفر أو 

 (.39و املادة 8األرض أو البناء هبذه احملمية )املادة 
كل شخص يتسبب يف تدهور  اجملاالت احملمية عن طري  صب أوتصريف أو  -

رمي أوتفريغ أووضع لكل املواد اليت تؤدي إىل تغيري خصائصها الفيزيائية 
 (.44والكيماوية والبيولوجية  والبكتريية )املادة 

دج 200.000سنوات وبغرامة من3أشهرإىل6يعاقب باحلبس من -
 دج .2.000.000إىل 
 
دج إىل 500.000سنوات وبغرامة من  3احلبس من سنة إىل -

 دج.3.000.000

قاوون  تسيير 
المساحات 

الخضراء وحمايتها 
 07/06وتنميتها 

ملساحة  تغيري يف ختصيص املساحة اخلضراء املصنفة أوكل منط شغل جزء من ا-
 (.35و املادة  14اخلضراء  املعنية )املادة 

وضع الفضالت أوالنفايات يف املساحات اخلضراء خارج األماكن أوالرتاتيب  -
 (.36واملادة  17املخصصة و املعينة  هلذا  الغرض) املادة 

 (.37واملادة  18قطع  األشجار  دون  رخصة  مسبقة )املادة  -
 
 (.38واملادة  19خلضراء ) املادة اإلشهار يف املساحات  ا -
 
كل من  يتسبب  يف تدهور املساحات  اخلضراء أوقلع  الشجريات )املادة -

39.) 
 
هدم كل أو جزء من املساحة اخلضراء مع نية االستحواذ على األماكن -

 (.40وتوجيهها لنشاط آخر )املادة 

دج إىل 50.000أشهرإىل سنة وبغرامة6احلبس من -
 عادة  األماكن إىل ماكانت عليه  كعقوبة تكميليةدج أوإ100.000

 دج.10.000دج إىل 5.000يعاقب  بغرامة  من -
 
دج إىل 10.000أشهر وبغرامة من4احلبس من شهرين إىل-

 دج ،يف  حالة  العود  تضاعف  العقوبة.20.000
دج 15.000دج إىل 5.000أشهروبغرامة من4احلبس من شهر إىل-

 لعقوبة.يف حالة  العود  تضاعف  ا
 
دج إىل 20.000أشهر وبغرامة من6أشهر إىل3احلبس من-

 دج.50.000
دج إىل 500.000شهرا وبغرامة من  18أشهر إىل  6احلبس من  -

 دج،يف  حالة  العود  تضاعف  العقوبة.1.000.000
تسيير  قاوون

النفايات ومراقبتها  
 .01/19وإزالتها

 عمال نظام مجع النفايات وفرزهااملنزلية أو رفض است النفاياترمي أو إمهال -
 (.56و املادة  32) املادة  
رمي أوإمهال  النفايات  اهلامدة يف أي  موقع  غري  خمصص هلذا الغرض،   -

 (.57السيما على الطري   العمومي)املادة 
كل من سلم أوعمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معاجلتها إىل   -

ا مبعاجلة  هذا  الصنف من  النفايات شخص مستغل  ملنشأة غري مرخص هل
 (.62)املادة 

استغالل منشأة  ملعاجلة النفايات دون التقيد بأحكام  هذا  القانون )املادة  -
63.) 
 
كل من قام بإيداع النفايات اخلاصة  اخلطرة أو رميها  أوطمرها أوغمرها أو -

 (.64إمهاهلا يف  مواقع  غري  خمصصة  هلذا الغرض)املادة 
دم القيام بإعادة تأهيل موقع املنشأة املغل  واملخصص ملعاجلة النفايات إىل ع-

 حالته األصلية.  

 دج،تضاعف يف حالة العود.50.000دج إىل10.000غرامة من -
 
 دج ،تضاعف يف حالة العود.50.000دج إىل10.000غرامة من-
 
دج إىل 400.000أشهر إىل سنتني وغرامة من 6احلبس من  -

 أو بإحدى هاتني  العقوبتني ،تضاعف  عند  العود.دج 800.000
 
دج إىل 500.000سنوات ،والغرامة من 3أشهر إىل 8احلبس من  -

 دج أو بإحدى هاتني  العقوبتني ،تضاعف عند  العود.900.000
إىل 600.000سنوات والغرامة من  3احلبس من سنة إىل  -

 العود. دج أوبإحدى هاتني العقوبتني،تضاعف يف حالة  900.000
دج إىل 700.000شهرا، والغرامة من  18أشهر إىل 6احلبس من -

دج أو بإحدى هاتني  العقوبتني ، تضاعف  يف  حالة   1000.000
 العود.

 
 
 
 

قاوون التوجيه 
 08/16الفالحي

ذات وجهة فالحية )املادة  تغيري  الطابع  الفالحي لألرض املصنفة فالحية أو-
87) 

دج إىل 100.000نوات و بغرامة من س 5احلبس من سنة إىل -
 دج.500.000



 

 حمايةقاوون 
وتثمينه الساحل 
02/02 

 (.39و 15إقامة نشاط صناعي جديد على  الساحل )املادة -
 
 
 
 (.42و املادة  23مرور العربات  ووقوفها  على  الضفة  الطبيعية )املادة -
لبان  الساحلية استخراج موادمن العناصر اجملاورة لشواطئ االستجمام والك -

 (.40و املادة  20،عندما يكون توازهنا  أومكوهنا  الرسويب  مهددا )املادة 
 
الدخول إىل املناط  الشاطئية حيث تكون الرتبة هشة أومعرضة لإلجنراف و -

البناء واملنشآت والطرق وحظائر توقيف السيارات،واملساحات املهيأةللرتفيه يف هذه  
 (.43ادة وامل 30املناط  )املادة 

دجإىل 100.000أشهر إىل سنة والغرامة من 3احلبس من
مع امكانية مصادرة   دج أوبإحدى هاتني العقوبتني300.000

اآلالت واألجهزة واملعدات  املستعملة يف ذلك. تضاعف العقوبة يف 
 حالة العود.

 دج2.000غرامة قدرها -
دج إىل 200.000أشهر إىل سنتني وغرامة من6احلبس من-

دج أوبإحدى هاتني  العقوبتني مع إمكانية  مصادرة  2000.000
 اآلالت و األجهزة و املعدات  املستعملة  يف ذلك. 

دج إىل 100.000أشهر إىل سنة وغرامةمن6احلبس من - 
 دج أوبإحدى هاتني العقوبتني،تضاعف يف حالة   العود.500.000

 
 
 

التهيئة  قاوون
 90/29والتعمير 

 المعدل والمتمم.

يذ أشغال أواستعمال أرض يتجاهل  اإللتزامات اليت  يفرضها هذا  القانون  تنف-
 (.77والتنظيمات  املتخذة لتطبيقه ،أوالرخص  اليت تسلم  وفقا ألحكامها)املادة

 دج.300.000إىل 3.000غرامة  من -

مطابقة   قاوون
البنايات وإتمام 

 .08/15إوجازها

 (.74جتزئة  )املادة   إنشاء جتزئة أوجمموعة سكنية دون  رخصة-
 
عدم إمتام  املالك أوصاحب املشروع  أشغال اإلجناز  يف األجل احملدد  يف  -

 (.80رخصة إمتام  األجناز )املادة 
 (.81عدم  القيام  بتحقي  مطابقة  البناية  يف األجل احملدد )املادة   -
 (.82شغل أواستغالل  بناية  قبل  حتقي   مطابقتها )املادة -
 
 
 
عدم التصريح بالبنايات غري التامة أوتلك اليت تتطلب حتقي  املطابقة )املادة -

83.) 
 
 (.91وضع مواد  البناء أواحلصى أو الفضالت  على  الطري   العمومي )املادة -
 
 عدم تقدمي طلب شهادة املطابقة بعد إمتام األشغال يف األجل احملدد قانونا  -

 (.92)املادة 

إىل  100.000ىل سنتني وغرامة منأشهر إ6احلبس من  
 دج .تضاعف  العقوبة يف حالة  العود.1000.000

 دج.50.000دج إىل 20.000غرامة  من -
 
 دج.20.000دج إىل 5.000غرامة من -
دج  كما  ميكن  للجهة  50.000دج إىل 20.000غرامة من -

ن القضائية األمر بإخالء  األماكن  فورا ، يف حالة  عدم  االمتلال ميك
  12أشهر إىل 6أن يصدر ضد  املخالف حكم  بعقوبة احلبس  ملدة 

 شهرا  وتضاعف   الغرامة املالية.
دج يف حالة عدم االمتلال  300.000دج إىل 100.000غرامةمن-

 ميكن  هدم  البناية  على عات   املخالف.
دج تضاعف العقوبة يف حالة   20.000دج إىل 5.000غرامة من-

 العود.
 .دج50.000دج إىل 10.000من غرامة    -
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 .رابعا:الملتقيات العلمية 
 أ. باللغة العربية :

ات  العمرانية يف محاية البيئة "، من فعاليات امللتقى بعنوان :"دور  اجلماعات احمللية  .إقلويل ولد رابح )صافية(: " دور املخطط1
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 الواقع:اجلزائر يف العقارية الرتقية" حول الوطين حلماية البيئة يف القانون اجلزائري"، امللتقى" رخصة البناءكآلية -             
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يومي البيئية  القانونية الدراسات خمرب قاملة، 1945 ماي 8محاية البيئة يف ظل قانوين الوالية والبلدية اجلديدين"،ملتقى وطين جبامعة
 . 2012ديسمرب  4و 3
 مرباح قاصدي ،جامع"واآلفاق الواقع: اجلزائر يف العقارية الرتقية "حول الوطين ،امللتقى"العقارية والرتقية البيئة ")الشيخ(: .بومساحة3
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"دعوى اإللغاء يف القانون  اجلزائري"،املؤمتر العريب األول للقضاء اإلداري ،الرياض جدة اململكة  العربية  )عمار(:.بوضياف4
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 .2012ديسمرب   4و3يومي 
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، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الشارقة،اإلمارات العربية 2005ماي  7/11التشريعات والقوانني يف محاية  البيئة العربية،
 .2005املتحدة،
املعدل و املتمم"، امللتقى الوطين حول رهانات  01/03ر قانون االستلمار عبديل)محزة(:"احلماية القانونية للبيئية يف إطا.12

 .2013ديسمرب 11اإلتصال البيئي واملشاريع الكربى يف اجلزائر ،جامعة  عبد احلميد ابن باديس،مستغامن، 
الوطين حول البيئة واجملتمع،   .غريب)علي(:" املساحات اخلضراء  وأمهيتها يف احملافظة على اإلنسان  والبيئة"، فعاليات امللتقى13

 .2011حتت إشراف غريب )علي( ودليو)فضيل( ،خمرب علم اجتماع و اإلتصال للبحث و الرتمجة، جامعة  منتوري  قسنطينة ، 



ل حول .لعروق )حممد اهلادي(:"خمططات التهيئة والتعمري يف اجلزائر بني األهداف واملمارسات امليدانية"، امللتقى الوطين األو  14    
 .2010ماي  4و 3التهيئة العمرانية يف اجلزائر: الواقع واألفاق ،جامعة سكيكدة ،يومي 

لعوجيي )عبد اهلل(:"الرقابة اإلدارية على  العقار  العمراين واملتدخلني يف عملية البناء"، من أعمال امللتقى  الوطين .15   
زائر املنعقد،خمرب احلقوق  واحلريات يف  األنظمة  املقارنة،كلية  احلقوق حول:إشكاالت العقار  احلضري وأثرها على التنمية يف اجل

 .2013فيفري  18و 17والعلوم  السياسية ،جامعة حممد  خيضر بسكرة ،يومي 
وحقوق .مزوايل)حممد(: " املسؤولية اجلنائية  لألشخاص املعنوية عن جرائم  البيئة"،من أعمال امللتقى  الوطين  اللاين حول "البيئة 16

 .2009جانفي  26،27اإلنسان" ،  املركز  اجلامعي الوادي ، بتاريخ 
 يف والعمران البيئة:الدويل بامللتقى مقدمة مداخلة اجلزائر"، يف والعمران البيئة محاية يف احمللية اإلدارة صالحيات" .مزياين)فريدة(:17
 .2010 ماي 10 و 09 ، بسكرة خيضر حممد جبامعة املغاربية الدول

يوسفي )نور الدين(:"املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم .وسيلة للمحافظة على العقار والبيئة وعصرنة املدن"،من أعمال امللتقى .18 
الوطين  حول:إشكاالت العقار احلضري و أثرها على التنمية يف اجلزائر، خمرب احلقوق واحلريات يف األنظمة  املقارنة،كلية احلقوق 

 .2013فيفري  18و 17،جامعة حممد خيضر بسكرة ، املنعقد يومي والعلوم  السياسية 
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2.Bestandji(Siham) :"Les instruments d’urbanisme et la question 
environnementale.volonté politique et réalité des études",séminaire 
inetrnational,«Environnement urbain et développement durable entre discours 
politiques et pratiques d’aménagement», Université Badji Mokhtar , Annaba , 
Algérie, faculté des sciences de la terre, département d’ Aménagement et  le  
laboratoire  de recherche :ressources naturelles  et Aménagement : architecture   et  
Urbanisme,du 20 au 22 Avril 2010 . 
3.Boumaza (Nadir) :"Patrimoine bâti ,développement durable et projet local" 
,colloque   international :"Réhabilitation et revalorisation du patrimoine bâti", à 
l’université de Skikda en  partenariat avec la wilaya de Skikda , faculté de 
technologie laboratoire LMGH en partenariat avec et en coopération avec le 
laboratoire SEDET Paris 7 DIDEROT, l’université de Calabre, REHABIMED 
Barcelone les 23 -24 mai 2011 . 
4.Djelal (Nadia ) : " Politiques urbaines et rôle des acteurs publics dans les 
dynamiques territoriales en Algérie », Colloque  de l’association   de  sciences  
régionales  de langue française  (ASRDLF) – Grenoble  et C hambery « Les  
dynamiques territoriales  :Débats et enjeux entre les différentes approches 
disciplinaires ", 11 –13 Juillet 2007. 



5.Dufrene(S) :" Le droit d’action des associations en matière d’atteinte à 
l’environnement", L’actualité du droit  de l’environnement, colloque 17/18 1994 
Bruylant Bruxelles,1999. 
6.Fikairi (Ahmed) :"Assistance à la maitrise d’ouvrage délégué :Cas d’Annaba pour 
la  gestion des  déchets ménagers",conférence  internationnale : "L’impact de  
l’urbanisme et la  gestion  des villes  sur  le  dévellopement du  tourisme  dans  les  
pays  du  Maghreb "   université   Badji Moukhtar Annaba , avec le soutien  de la  
fondation Hanns Seidel  Maghreb, le  11-12  Mai 2016 .  
7.Moussa(Zahia), Senoussi (Leila) :" La dimension socio –culturelle un  préalable 
incontournable pour le développementlocal",séminaire international : « 
gouvernance  locale  et  développement territorial , le  cas  des pays 
méditerranéens», faculté  des sciences  économiques  et  sciences  de gestion, en  
collaboration  avec   l’université Pierre Mendes France Grenoble,  les  26-27  
Avril 2003. 
8. Sahraoui (Nadia):" La conservation intégrée, une dimension essentielle pour 
l'actualisation du patrimoine bâti", conférence internationale:" la conservation, la 
sauvegarde et la restauration du patrimoine bâti",Université de Tlemcen, 23-24 
mai, 2001 

 خامسا:النصوص  القاوووية .
املؤرخة يف  14،ج ر العدد  2016مارس6املؤرخ يف 16/01انون املعدل و املتمم مبوجب ق 1996.الدستور اجلزائري 1
 .2016مارس7
 .القواوين:2
متعل   برخصة البناء و رخصة جتزئة األراضي  القابلة  للبناء  امللغى مبوجب قانون  1982فرباير 6املؤرخ يف  02-82.قانون  1

90-29. 
معدل 26/06/1984املؤرخة يف  26للغابات،ج ر العدد  املتضمن النظام العام1984يونيو  23املؤرخ يف84/12قانون .2

 . 04/12/1991املؤرخة  يف  62،ج رالعدد 02/12/1991املؤرخ يف  91/20.بالقانون 3ومتمم. 
  .17/06/1998مؤرخة يف  44املتعل  حبماية الرتاث اللقايف، ج ر العدد  1998يونيو 15املؤرخ يف  98/04.قانون.4
/ 15/08املؤرخ يف  2004/05املتعل  بالتهيئة و التعمري املعدل واملتمم بالقانون  01/12/1990 املؤرخ يف 90/29.قانون 5

2004، 
 .1990لسنة  43ج ر العدد 

-08املتضمن قانون األمالك العمومية الوطنية املعدل واملتمم مبوجب القانــــــون  01/12/1990املؤرخ يف 30-90.قانون 6
 .44يدة الرمسية،  العدداجلر  20/07/2008املؤرخ يف 14
 . 15/12/2001املؤرخة يف 77املتعل  بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها،ج رالعدد 12/12/2001املؤرخ يف 01/19قانون.7
 . 15/12/2001املؤرخة يف77املتعل  بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة ،ج رالعدد12/12/2001املؤرخ يف01/20.قانون8
 .12/12/2002املؤرخة يف 10املتعل  حبماية الساحل وتلمينه، ج ر العدد 2002/ 05/02ؤرخ يف امل 02/02.قانون 9



املؤرخة  43املتعل  بشروط إنشاء املدن اجلديدة وهتيئتها،ج رالعدد08/05/2002مؤرخ يف02/08.قانون10
 .14/05/2002يف

ل واالستغالل السياحيني للشواطئ،ج ر، احملدد للقواعد العامة لالستعما 17/02/2003املؤرخ يف  03/02.قانون 11
  .2003فرباير  19، الصادرة بتاريخ  11العدد
 19الصادرة بتاريخ   11يتعل  مبناط  التوسع و املواقع السياحية ، ج ر العدد17/02/2003املؤرخ يف 03/ 03.قانون 12

  2003فرباير 
املؤرخة  43إطار التنمية املستدامة،اجلريدة الرمسية العدد يتعل  حبماية  البيئة يف  19/07/2003املؤرخ يف 03/10.قانون13
 .2003يوليو20يف

املؤرخة 41يتعل  حبماية املناط  اجلبلية يف إطار التنمية املستدامة،ج رالعدد23/06/2004املؤرخ يف04/03.قانون14
 .27/06/2004يف

 52يف إطار التنمية املستدامة ،ج ر العدد  املتعل  برتقية الطاقات املتجددة 14/08/2004املؤرخ يف  04/09.قانون15
   .18/08/2004املؤرخة  يف

املتعل   بالوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوارث يف إطار التنمية   25/12/2004املؤرخ يف  04/20.قانون 16
 .29/12/2004الصادرة بتاريخ   84املستدامة،ج ر، العدد 

املعدل  2005/ 04/09الصادارة  بتاريخ  60املتعل  باملياه،ج ر العدد   04/08/2005املؤرخ يف  05/12.قانون 17
 . 23/04/2009املؤرخة يف   44،ج ر العدد  2009يوليو  22املؤرخ يف  09/02واملتمم  مبوجب  األمر  رقم 

رة بتاريخ  الصاد  15املتضمن  القانون  التوجيهي  للمدينة ،ج ر العدد   20/02/2006املؤرخ يف  06/06.قانون18
12/03/2006. 
مؤرخة 31يتعل  بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها وتنميتها،ج ر العدد 13/05/2007املؤرخ يف 07/06.قانون19
 ،13/05/2007يف

املؤرخة يف   21يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،ج ر العدد  2008/ 02/ 25املؤرخ يف  08/09.قانون 20
23/04/2008.  
،الصادرة 44احملدد لقواعد مطابقة البنايات وإمتامإجنازها،ج ر،العدد 20/07/2008املؤرخ يف08/15قانون.21

 .200813أوت03بتاريخ
 . 2008أوت 10الصادرة بتاريخ 46املتضمن التوجيه الفالحي، ج ر العدد  03/08/2008املؤرخ يف  16-08قانون .22
املؤرخة  61صادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم،ج رالعدداملتضمن امل29/06/2010املؤرخ يف10/02.قانون23
 . 21/10/2010يف

مؤرخة يف  13يتعل  باجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة،ج ر العدد17/02/2011املؤرخ يف 11/02قانون .24
28/02/2011 . 
 .2011يوليو  03الصادرة  بتاريخ   37العدد  املتعل  بالبلدية ، ج ر   2011يونيو  22املؤرخ يف   11/10.قانون 25
 .29/04/2012الصادرة بتاريخ   12املتضمن قانون الوالية ،ج ر  العدد  2012فرباير  21املؤرخ يف  12/07.قانون 26

 .المراسيم التشريعية:3
هنة املهندس املعماري،ج ر، املتعل  بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة م 18/05/1994املؤرخ يف  94/07. املرسوم التشريعي 1

 .32العدد
 
 



 .المراسيم الرئاسية:4
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  وتفويضات املرف  العام،ج ر   16/09/2015مؤرخ يف  15/247.املرسوم  الرئاسي 1

 .20/09/2015الصادرة بتاريخ  50العدد
 .المراسيم التنفيذية :5
 .  26الذي حيدد القواعد العامة للتهيئة والتعمري، ج ر، العدد 28/05/1991املؤرخ يف 175-91.املرسوم التنفيذي 1
الذي حيدد إجراءات إعداد خمطط شغل األراضي واملصادقة عليه  1991ماي 28املؤرخ يف 178-91.املرسوم التنفيذي 2

 املعدل و املتمم .  28وحمتوى الوثائ  املتعلقة به،ج ر، العدد 
يوليو 28الصادرة  بتاريخ 50املنظم إلثارة  الضجيج ،ج ر العدد  1993يوليو  27ؤرخ يف امل 184-93.املرسوم التنفيذي 3

1993.  
املتضمن تنظيم  مكافحة تلوث البحر  وإحداث  خمططات   17/09/1994املؤرخ يف   279-94املرسوم التنفيذي . 4

يتعل  بتنظيم  22/09/2014ؤرخ يف م 14/264، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي 59استعجالية لذلك  ج ر 
 .01/10/2014مؤرخة يف  58مكافحة  التلوثات البحرية  وإحداث  خمططات استعجالية  لذلك  ،ج ر العدد 

املتضمن  إنشاء حمافظة  والئية  للغابات  وحيدد  تنظيمها وعملها ،  25/10/1995مؤرخ يف  333-95.املرسوم  التنفيذي 5
 .29/10/1995مؤرخة يف  64ج ر العدد 

املتضمن تنظيم جلنة اهلندسة املعمارية، التعمري و احمليط املبين، ج ر، 15/11/1995املؤرخ يف 370-95املرسوم التنفيذي.6
 .70العدد 

مؤرخة يف  7املتضمن إحداث مفتشية للبيئةيف الوالية،ج ر العدد 27/01/1996املؤرخ يف  60-96رسوم التنفيذي .امل7
 . 03/494مبوجب  املرسوم  التنفيذي   املعدل  28/01/1996
يؤهل  املوظفني  لتمليل  اإلدارة املكلفة  بالبيئة أمام  العدالة، ج  12/09/1998مؤرخ  يف  276-98املرسوم  التنفيذي . 8

 .13/09/1998املؤرخ يف  68ر العدد 
ى إلنبعاث األدخنة  والغازات  السامة  الذي حيدد املستويات  القصو  05/11/2003املؤرخ يف  410-03.املرسوم التنفيذي 9

 .09/11/2003املؤرخة يف  68والضجيج  من السيارات ، ج ر العدد 
لسنة   20املتضمن  إنشاء  املدينة  اجلديدة لبوعينان ، ج ر   01/04/2004املؤرخ يف  04/96.املرسوم  التنفيذي 10

2004. 
احملدد لشروط االستغالل السياحي للشواطئ املفتوحة للسباحة  05/09/2004املؤرخ يف   04/274.املرسوم  التنفيذي 11

  .56وكيفيات ذلك  ج ر العدد 
 56املتضمن إنشاء املدينة اجلديدة سيدي عبد اهلل ،ج ر العدد 05/09/2004املؤرخ يف  275-04.املرسوم التنفيذي 12
 .2004لسنة 
ملسبقة  لإلدارات  املكلفة  بالسياحة واللقافة يف  جمال منح  حيدد  كيفيات  االستشارة  ا 421-04.املرسوم  التنفيذي 13

 . 2004ديسمرب  26الصادرة بتاريخ  83رخصة   البناء  داخل  مناط   التوسع  و املواقع  السياحية ، ج ر ، العدد
،الصادرة بتاريخ  46حيدد كيفيات تعيني مندويب البيئة،ج رالعدد  2005يونيو  28املؤرخ يف  240-05.املرسوم التنفيذي 14
 .2005يوليو3

يضبط القيم القصوى ومستويات اإلنذار  وأهداف نوعية اهلواء يف  17/01/2006املؤرخ يف  02-06.املرسوم  التنفيذي 15
 . 2006يناير   08، الصادرة بتاريخ  1حالة  تلوث جوي ، ج ر  العدد 

إنبعاث الغاز والدخان والبخار و اجلزئيات السائلة  ينظم  2006/ 15/04املؤرخ يف  138-06املرسوم  التنفيذي .16
 . 16/04/2006مؤرخة يف  24أوالصلبة يف  اجلو  وكذا  الشروط  اليت  تتم فيها  مراقبتها، ج ر ،العدد 



يضبط  القيم  القصوى  للمصبات الصناعية  السائلة ، ج ر   19/04/2006املؤرخ يف  141-06.املرسوم التنفيذي 17
 .26العدد
يضبط التنظيم املطب  على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة،ج ر  31/05/2006املؤرخ يف  198-06. املرسوم التنفيذي 18

 .2006يونيو  4الصادرة  بتاريخ   37العدد 
حيدد جمال تطبي  وحمتوى  وكيفيات املصادقة  على دراسة موجز  19/05/2007املؤرخ يف 07/145. املرسوم التنفيذي19
 .22/05/2007الصادرة  بتاريخ  34ري،ج ر العدد التأث
، حيدد شروط و كيفيات البناء وشغل األراضي على الشريط 30/06/2007املؤرخ يف  206-07.املرسوم التنفيذي 20

 ،  الصادرة 43الساحلي وشغل األجزاء  الطبيعية املتامخة  للشواطئ وتوسيع املنطقة موضوع منع  البناء عليها ،ج ر ،العدد 
 .2007بتاريخ  أول يوليو 

احملدد لكيفيات تطبي   الرسم  التكميلي على املياه ذات املصدر   27/09/2007ملؤرخ  يفا 300-07املرسوم التنفيذي .21 
 .63الصناعي ، ج ر العدد 

لألسالك املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني  22/07/2008املؤرخ يف  132-08.املرسوم التنفيذي 22
 .43اخلاصة باإلدارة املكلفة بالبيئة وهتيئة اإلقليم،ج ر، العدد 

حيدد شروط إعداد خمطط هتيئة  الشاطئ  وحمتواه وكيفيات تنفيذه،ج  07/04/2009املؤرخ يف114-09.املرسوم التنفيذي23
 .21رالعدد 

اللجنة الوزارية  املشرتكة  للممساحات احيدد كيفيات تنظيم   07/04/2009املؤرخ يف  115-09.املرسوم  التنفيذي 24
 . 21اخلضراءوعملها، ج ر العدد 

املتضمن إحداث خمططات تسيري املساحات اخلضراء، ج ر العدد  02/05/2009املؤرخ يف 09/147. املرسوم التنفيذي 25
 .2009ماي  30، الصادرة بتاريخ  26
 . 27دد إلجراءات تطبي   التصريح باملطابقة ،ج  ر، العدداحمل 02/05/2009املؤرخ يف  154-09.املرسوم  التنفيذي 26
احملدد  لتشكيلة  جلين  الدائرة و الطعن  املكلفتني بتحقي    02/05/2009املؤرخ يف  155-09.  املرسوم  التنفيذي 27

 .27مطابقة البنايات وكيفيات سريها ج ر ،العدد 
الذي حيدد شروط وكيفيات تعيني فرق املتابعة والتحقي   يف إنشاء   02/05/2009املؤرخ يف  156-09.املرسوم التنفيذي 28

 .27التجزئات  واجملموعات  السكنية وورشات  البناء وسريها ج ر ، العدد 
يتعل  بالرسم على النشاطات امللوثة أواخلطرية على البيئة،ج ر  10/2009/ 20املؤرخ يف 09/336املرسوم التنفيذي  .29
  .2009نوفمرب سنة  04تاريخ الصادرة  ب 63العدد
املعدل    64حيدد صالحيات وزير هتيئة اإلقليم  والبيئة ،ج ر العدد  21/10/2010املؤرخ يف 258-10.املرسوم التنفيذي 30

 .28/10/2010واملتمم  الصادرة بتاريخ 
ارة  التهيئة العمرانية والبيئة املعدل يتضمن تنظيم اإلدارة  املركزية لوز  10/2010/ 21املورخ يف  259-10.املرسوم التنفيذي 31

 .28/10/2010،الصادرة  بتاريخ 64واملتمم،ج ر العدد 
احملدد للــمواصفات العمرانية واملعمارية والتقنية املطبقة على  10/02/2014املؤرخ يف  27-14.املرسوم التنفيـــذي رقم 32

 .2014فرباير  12بتاريخ ،الصادرة  06البنايات يف واليـــــات اجلنوب،ج ر  العدد 
الصادرة 7احملدد لكيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها،ج رالعدد 25/01/2015املؤرخ يف19-15املرسوم التنفيذي .33 

 .12/02/2015بتاريخ
 القرارات الوزارية  والقرارات الوزارية  المشتركة:.6



ناء فوق األراضي الواقعة خارج املناط  العمرانية ،ج رالعدد  حيدد حقوق الب13/09/1992القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف. 1
86    . 

حيدد تشكيلة  اللجنة  املركزية  إلعداد مشروع املخطط  التوجيهي القطاعي   02/08/2006. القرار الوزاري  املشرتك املؤرخ يف2
 .21/11/2006ادرة بتاريخ ،الص 71للفضاءات  الطبيعية و املساحات احملمية وكيفيات عملها ، ج ر  العدد  

املتضمن  تعيني أعضاء اللجنة  الوزارية  املشرتكة   2010مارس 9يعدل  القرار  املؤرخ يف   2011ماي 19.القرار  املؤرخ يف 3
 .2012أوت  29،الصادرة  بتاريخ  47للمساحات  اخلضراء، ج ر  العدد  

  النموذجي اخلاص باالرتفاقات  املطبقة  على  االستلمارات  احملدد للدفرت  13/03/2014.القرار الوزاري  املؤرخ يف 4
 .13/04/2014،الصادرة بتاريخ  22املوجودة مبحيط املدينة  اجلديدة سيدي  عبد اهلل ،ج ر العدد 

 سادسا :مصادر متفرقة .
 : موسوعات وقواميس.1

 أ. باللغة العربية :
 .1994،  11ر صادر، بريوت، لبنان ،اجمللد.إبن  منظور:" لسان العرب"، الطبعة اللانية ،دا1
.العاديل حممود صاحل: "موسوعة محاية البيئة.يف القانون اجلنائي الداخلي والقانون الدويل اجلنائي والفقه اإلسالمي دراسة مقارنة 2
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       : ملخص
تكشف هذه الدراسة عن العالقة بني قانون العمران وقانون البيئة وعن اآلليات القانونية         

الكفيلة بتحقي   التوازن املطلوب بني التنمية  العمرانية من جهة ومقتضيات محاية البيئة من جهة 
 التنمية العمرانية املستدامة. أخرى ،هبدف الوصول إىل

فقواعد التهيئة والتعمري تسعى إىل محاية البيئة من خالل إدماج البعد البيئي ضمن األدوات          
القانونية االسرتاتيجية  للتخطيط العمراين وهتيئة اإلقليم الوطين وكذا ضمن الرخص والشهادات  

على قواعد  العمرانية  وسياسة املدن واملدن اجلديدة.إال أن طغيان النزعة  االستهالكية للمجال
مما أدى إىل  فرض محايتها فرضا خرية يف التكفل  حبماية البيئة ؛التعمري أضعف من فعالية هذه األ

 على  قواعد  التعمري من قبل  التشريع البيئي ألنه ال جمال لعمران مستدام دون محاية البيئة.
عالية  من دون  تفعيل دور إن محاية البيئة ضمن قواعد التهيئة و التعمري ال تكون ذات  ف        

القضاء يف هذا اجملال؛ الذي  ينقسم بني  القاضي اإلداري بنظره يف شرعية  القرارات  والرخص 
املمنوحة عن طري  دعوى جتاوز السلطة ودعوى التعويض عندما تنعقد مسؤولية  اإلدارة حال 

املدين الذي  ينظر يف جرب   تقصريها يف محاية البيئة ،و بني القاضي العادي مملال  يف القاضي 
األضرار البيئية  ذات اخلصوصية  وتقرير التعويض املناسب هلا،يف حني  خيتص  القاضي  اجلزائي 

 محاية  البيئة. بتوقيع العقوبات الصارمة  على  املخلني  بقواعد
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Résumé : 

       Cette étude  met en relief la relation entre le droit de l’urbanisme 

et le droit de l’environnement, par le biais des instruments, permettant 

d’établir un équilibre entre le développement de l’urbanisme d’un part, 

et les nécessités de protection de l’environnement d’autre part, dont 

l’objectif est de réaliser un développement urbanistique durable. 

        Les règles d’aménagement et d’urbanisme visent a protéger 

l’environnement, par l’intégration de la portée environnementale, à 

travers les instruments juridiques  stratégiques de  planification  

urbanistique, et l’aménagement territorial et à travers les permis et les 

certificats d’urbanisme, et la politique de la ville et des villes nouvelles. 

Malgré cela , la tendance de la consommation de l’espace détriment des 

règles d’urbanisme, a affaibli l’efficacité de ces règles, concernant la 

protection de l’environnement, ce qui a passé à l’obligation de sa  

protection contre les règles d’urbanisme, par la  législation  relative à 

l’environnement , du fait qu’il ne peut y avoir un urbanisme durable 

sans protection  de l’environnement. 

     La protection de l’environnement par le biais des  règles 

d’aménagement et d’urbanisme, ne peut être efficace, sans valoriser le 

rôle important qui incombe à la justice, par le recours au  juge 

administratif pour contrôler la  légalité des décisions st des permis  

accordés, par le recours pour accès de pouvoir et le  recours 

d’indemnisation, lorsque la responsabilité est imputée à l’administration 

lorsqu’elle a failli à sa mission de protection de l’environnement. 

      Il en est de même, s’agissant de juge ordinaire, c’est-à-dire le juge 

civil, qui a pour compétence  de ce trancher en faveur de  la réparation 

du préjudice environnemental, aux caractéristiques spéciales ,et décide 

l’indemnisation adéquate, tandis que le juge pénal a pour compétence 

d’infliger les  sanctions les plus lourdes contre ceux qui violent les règles 

relatives à la protection de l’environnement. 

Les  mots clés :règles d’aménagement et d’urbanisme , la  protection de 

l’environnement, l’urbanisme durable, la ville durable , le  

développement durable. 

 



Abstract : 

    This study discovers the relationship between the law of town 

planning 

And the law of environment and the juridical mechanisms guaranteeing 

the required equilibrium between the urban development on the one 

hand  and the  requirements of the environment protection in the other 

hand in order to arrive to the durable urban development. 

     The rules of town and country planning and populating aim to 

protect the environment according to the  environmental dimension 

insertion including the strategic juridical tools of the urban planning and 

the town and  country planning of the  national territory and  also 

enclosing the urban authorizations and certificates and the political of 

cities and new cities. 

      However the outflanking of the consumption tendency of the field 

on the urban rules is weaker than the efficacy of this one to take care of 

the protection of the environment. in consequence  this  one has 

imposed its protection on the urban rules by the environmental 

legislation because  there is not a durable urbanism without the 

protection of  the  environment. 

      The  protection of the environment including populating and town 

and country planning rules  has not efficacy without actualization of the 

jurisdiction role in this field, which is divided between the 

administrative judge who examines the lawfulness of arrests and the 

authorizations  attributed in this field throw the actions of abuse  of 

bower and  damages when the  responsibility of  the administration is  

concluded when it failed to protect the  environment .and between the 

ordinary  judge  represented by the civil judge who examines to make 

good the environmental injuries which have particularities and 

determine the  damages which are appropriate to  it, however the penal 

judge is specialized in signing the strict sanctions against persons who 

don’t respect the  environmental  rules. 

Key words: rules of town and   country planning and populating, 

protection of the environment, durable development, durable 

urbanism, durable city. 
 


