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  :ةــمقدم
من  فیه ویؤثر علیها، ثرتؤ  اإلنسانبحیاة  ضوعات المهمة المرتبطةهناك العدید من المو         

  .باعتبارهما المحیط الحیوي عنده، ومكان استقراره ، بینها موضوع البیئة والعمران

إال ،  الحقوق المعترف بها له الحق في  الملكیة والتعمیر والعیش في بیئة سلیمةفمن بین        
اعتبار لما یترتب  أيالعمرانیة وغیرها، دون  األنشطةنه قد یتعسف في استعمال حقه بمختلف أ

 على شكل البنایات وموقعها وما كالتأثیر،  تصیب الجماعة في نواحي كثیرة أضرارعنها من 
البناء هي استجابة لثقافة المجتمع  وأشكالالعمران  أنماط، فكون  خریب للبیئةینجر عنها من ت

، لم تعد الوظیفة السكنیة للعمران تكفي كما كان  ونظرا لحاجتنا المتزایدة للعمران،  وحضارته
 واألثریةعلیه الوضع في القدم بل تعددت هذه الوظائف لتشمل الوظیفة الصناعیة والتجاریة 

  .والجمالیة وغیرها

  هفسعی في تطویر الجوانب التقنیة للعمران شكال ومضمونا  اإلنسانحیث كانت عامال الجتهاد  
  .اقتصادیة  قد ینسیه الحفاظ على بیئته ألهدافمنشآت  إقامة إلى

كلما زاد التطور  ، أسوأ وأصبحالوضع  تأزمفبسبب التلوث البیئي وكذا الفوضى العمرانیة     
  .الحضري ، تدهور وضع العمران والبیئة 

، وذلك من خالل أحیانا، التي قد تكون خطرا  وعلیه البد من تقیید حریة الفرد في هذا المجال
  .تدخل الدولة لتنظیم العمران تحقیقا للمصلحة العامة وتجسیدا لبیئة نظیفة

 أعباءمن  أصبحتة هذه الظاهرة التي التدخل في كل مرة لمواجه إلىبالمشرع  مما دفع   
كان سباقا في احتواء المخاطر التي تحیط بالبیئة عن طریق سن مجموعة  إذ،  المواطن والدولة

، تكون كفیلة بتنظیم النشاط البیئي والعمراني  القانونیة تتسم بالطابع الوقائي والردعي من القواعد
محلیة لتوفیر  أوجهات مركزیة  أوت وزارات هیئات سواء كان وتأسیس،  وحمایته على حد سواء

  .الحمایة
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الجماعات المحلیة والمتمثلة في كل من البلدیة والوالیة  من قبل أكثرتظهر هذه الحمایة       
  .لتجسید هذا الدور

المشرف والمراقب في كال  لتكون لها  صالحیاتعمل به المشرع من خالل ما خوله من وهذا ما 
  .تفاعل أكثریتم التواصل بینهما بصفة مباشرة مما یجعلها حیث  ،  المجالین للمواطن المحلي

  .بتوفیر مختلف الحاجیات وكشف العدید من المخالفات األجدرفهي  المسؤولكونها  إلى إضافة

یجعلها یطرأ علیها من وضعیات جدیدة ومعرفتها للظروف المعیشیة على المستوى المحلي وما 
  .المستجدة محلیا األوضاع، محاولة تدارك  تعمل على التخطیط والتنسیق

القوانین  بإصدارهذا التواصل مرتبط  أن، حیث نجد  واإلدارةوفي نقص التواصل بین المواطن 
الوقوع في فخ البناءات الفوضویة وما  إلى أدى، مما  رض الواقعواألوامر ال بتطبیقها على أ

في ظل غیاب الوعي  اإلدارةمضاعفة الضغط على  إلى أدىمما  بیئيیترتب عنها من تلوث 
  .لدى المواطن

 إجراءاتاقتصر دور فعالیته على تطبیق  إذاخطر ال تكون فعالة  أيفحمایة المجتمع من   
  .تتضمن الحمایة اتخاذ ما یلزم قبل وقوعه أنالحمایة بعد حصول الخطر، بل البد 

 اإلشكالیةمعالجتها من خالل طرح  ارتأینا حمایة البیئة والعمران  أهم القضایاولما كانت مسؤولیة 
  :الرئیسیة التالیة

  ؟في الجزائر ما مدى فعالیة الجماعات المحلیة في حمایة البیئة والعمران_ 

  :اتبعناه بتساؤالت فرعیة أكثروللتوضیح 

  ؟بالبیئة والعمران وما المشاكل التي تعترض كل منهماـ ما المقصود 

  ؟فیما تتمثل صالحیات الجماعات المحلیة لحمایة البیئة والعمران ـ

  ؟ـ ما هي الوسائل واألدوات المستحدثة لحمایة البیئة

  ؟ما هي األدوات القانونیة للتهیئة والتعمیر وآلیات مراقبة العمرانـ 
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  جهود الجماعات المحلیة في إطار التنمیة المستدامة؟ ـ فیما تتمثل

  :حیث تكمن في أهمیةما للموضوع من وال یخفى      

  .وحساسیة في یومنا هذا أهمیةالمواضیع  أكثركون موضوع البیئة والعمران ـ 

منها وطنیة  أكثرقضیة دولیة  كونها إلى إضافة،  البیئة والعمران تراث مشترك للبشریة أنوبما 
تم  عقده من المؤتمرات في هذا  من خالل ما أكثر األهمیةعقد القضایا، وتبرز أ اوباعتباره

تم اختیار هذه السنة سنة  األخیرة اآلونة، ففي  المحلي أوالمجال سواء على المستوى الدولي 
  .للبیئة و التنمیة المستدامة

  :لالموضوع تظهر من خال اختیار أسبابفیما یخص       

  بشبح العصرما یعرف أو الرهیب للبناء الفوضوي  االنتشار، و  التمادي في انتهاك البیئة -

  . واإلدارةو مخالفة القوانین من كال الطرفین الفرد  بصفة مستمرة وسریعة 

خص من جراء تشویه النسیج ة أالجزائر والمناطق المحلیة بصف إلیهفالوضع  الراهن الذي آلت 
  .تشكل حلقة یصعب تفادیها أصبحتآفة النفایات التي  باألخصالعمراني والتلوث البیئي 

درجة الحرارة  وارتفاع األوزونخطر المشكالت البیئیة الیوم هي توسع طبقة فضال عن ذلك فإن أ
  .وانحصار التنوع البیولوجي الذي یؤكد مدى خطورة  الوضع" االحتباس الحراري" 

 واإلدارة، والتجاوزات القانونیة وانقطاع العالقة بین المواطن  غیاب الوعي لدى المواطن -
سوء السلوك المتبع من قبل المواطن، والمثابرة في تدمیر البیئة واستغالل  إلى أدىالمحلیة 

  ، والتهاون في عملیات الرقابة في میدان التعمیر ومحظورةلعقار في بناءات غیر شرعیة ا

حمایة "موضوع ل وقد اعتمدنا في دراستنا تعد سببا كافیا الختیار الموضوع، كل هذه التجاوزات 
على المنهج التحلیلي الوصفي ، التحلیلي یظهر من خالل جملة النصوص  "البیئة والعمران 

القانونیة ، والوصفي من خالل  ما تطرقنا له من مفاهیم حول البیئة  والعمران والعناصر المكونة 
  .لكل منهما ، مع ذكر أهم المشاكل لكال المجالین
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  :فصلین  إلىقمنا بتقسیم الدراسة  لمعالجة الموضوعو     

ماهیة البیئة : من البیئة والعمران  والمعنون ب  تضمن بعض التعاریف لكل: األولـ الفصل 
  : مبحثین إلىقسمناه  إذوالعمران ، 

 بعض المفاهیم الخاصة بها إدراجالبیئة من خالل  ماهیةتحدثنا فیه عن : األولـ المبحث 
وهي التلوث والنفایات   أالة المشاكل البیئی أهم إلى إضافة، باإلنسانعالقتها  إلىوتطرقنا 
  .كنماذج

هم مشاكل ، وأ أنماطهماهیة العمران من خالل تعریف العمران مع ذكر : ـ المبحث الثاني
  .العمران البناء الفوضوي

  :ثالث مباحث إلىخصصناه لمجال حمایة البیئة والعمران ، وقسمناه : الفصل الثاني أما

  .المحلیة في حمایة البیئةصالحیات الجماعات : األولـ المبحث 

  .حمایة العمران صالحیات الجماعات المحلیة في: ـ المبحث الثاني

  .یتمثل في جهود الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المستدامة: المبحث الثالث أما
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  ماهیة البیئة والعمران :األولالفصل 

المواطن یعاني من نقص الوعي في المجال البیئي و العمراني، ویظهر ذلك  أنمن دون شك 
المفرط وغیر االستغالل انتشار التوسع العشوائي و  إلى إضافةمن خالل تدهور البیئة وتلوثها ، 

من المشاهد  أصبحظاهرة التوسع العمراني غیر المنظم  واستمرار،  لألراضي أحیانا العقالني
 إلىفي یومنا هذا، كل هذه المظاهر تخل بالبیئة والنسیج العمراني ، فالمواطن بحاجة  المألوفة

ا، ومن هذا مدمارهجل من أجل الحفاظ علیهما ، ال ، من أ لكال المجالین أكثرالتوعیة وثقافة 
، مع ذكر العناصر التي بعض المفاهیم لكل من البیئة والعمران  إعطاءالمنطلق سنحاول 

  .هم المشاكل لكل منهماشتمالنها، وأی

  :وعلى ھذا األساس قسمنا الفصل إلى
  

  .ماهیة البیئة :األولالمبحث 

  .ماهیة العمران :ثانيالمبحث ال
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  ماهیة البیئة: األول المبحث

صبحت البیئة تعاني من جراء النشاطات البشریة المتعددة الجوانب التي قیدت قدرتها على أ
یستنزف مواردها إلى حد عجز البیئة  على الحفاظ على نظامها  اإلنسان العطاء ، حیث ظل

م ینصب وتوازنها بصفة آلیة وطبیعیة ، وكل هذا ینذر بالخطر ، األمر الذي جعل االهتما
بالدرجة األولى علیها وعلى ما تعانیه، وعلیه سنحاول إعطاء نظرة عامة عن  البیئة من خالل 

  :المطالب التالیة 

  .تعریف البیئة: المطلب األول

  .عناصر البیئة وعالقتها باإلنسان: المطلب الثاني

 .أهم مشاكل البیئة: المطلب الثالث
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  یف البیئةتعر  :األولالمطلب 

وذلك الختالف الكثیر من العلماء  ، من الصعب وضع تعریف محدد وشامل للبیئة    
 صطالح البیئة الا": أن لقولباحد رجال الفقه أفقد ذهب  ، تخصصین حول هذا المصطلحوالم

دد تعریف مح إعطاء فانه لیس من السهل أخرىومن ناحیة  ، یعرفه من ناحیة حد الیوجد أ
   :لكن بالرغم من هذه الصعوبة سنعطي تعریف محدد للبیئة من خالل الفروع التالیة  ،)1("لها

  التعریف اللغوي للبیئة :األولالفرع 

ومضارعه  وبوأاللغوي لكلمة بیئة في اللغة العربیة اسم مشتق من الفعل الماضي باء  األصل 
  .)2( یبوء

البیئة كلمة مشتقة  أنتتفق على  أنهاالعربیة وقوامیسها نجد  معاجم اللغة إلىنه بالرجوع أكما 
كما تعني في  ،)3(بمعنى احتل مكانة عندهم ، منزلة في قومه تبوأفالن  :فیقال" بوأ"من الفعل

كلمة  أصلوقد جاء استعمال  ، نزل فیه أيالرجل منزال  تبوأفیقال  ،)4(المنزل األحیانبعض 
وكذلك مكنا لیوسف في " :قوله تعالى :نذكر منها اآلیاتن الكریم في العدید من آالبیئة في القر 

  . )5( ."جر المحسنینأء وال نضیع منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشا یتبوأ األرض

منزال  األرضجعل  أي )6( ."تتخذون من سهولها قصورا األرضفي  وبوأكم" :وكذلك قوله تعالى
من  نتبوأ األرض وأورثناالحمد هللا الذي صدقنا وعده  قالواو " :یقول تعالى أخرى یةآوفي  ، لكم

  . من الجنة مكان أيا منا في ینزل كل واحد أي ،)7( ."ملینجر العاأالجنة حیث نشاء فنعم 

                                                             
  . 34 ، ص 2007، دار الفكر الجامعي، مصر ، األساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوثداود عبد الرزاق الباز،  ) 1(
  .  12 ، ص 2004 ، ، األردن ، دار الحامد اإلنسان والبیئة،  راتب السعود ) 2(
 الجزائر ،، دار الخلدونیة  التلوث بالمواد اإلشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائريحمایة البیئة من ،  علي سعدان ) 3(
  . 5ص  ،  2008 
  . 162، ص1991، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  الجزائر،  7، ط  القاموس الجدید للطالبمحمود المسعدي ،   ) 4(
  . 56سورة یوسف ، اآلیة ،  ) 5(
  . 74سورة األعراف ، اآلیة    ) 6(
  .74سورة الزمر، اآلیة  ) 7(
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 )1("إلیهممن قبلهم یحبون من هاجر  واإلیمانالدار  والذین تبوءو"  :وكذا قوله تعالى 
 أنهم أي  ،

كما جاء المعنى اللغوي للبیئة في الحدیث الشریف الذي رواه  ،  مباءة واإلیماناتخذوا المدینة 
 فمن كذبحد أالكذب علي لیس ككذب على  إن" :الرسول صلى اهللا علیه وسلم قال أن ، مسلم

  .)2(رینزل منزلة من النا: مقعدة معناه یتبوأ ،"مقعدة في النار فلیتبوأعلي متعمدا 

 أنویمكن  البیئة هي النزول والحلول في المكان أنمن خالل هذه التعاریف اللغویة یتضح لنا 
المنزل والموطن  :على أي ، مستقرا لنزوله وحلوله اإلنسانتطلق مجازا على المكان الذي یتخذه 

  .)3(فیتخذ فیه منزله وعیشه اإلنسان إلیهوالموضع الذي یرجع 

  التعریف االصطالحي للبیئة:الثانيالفرع 

من استخدم هذا  وأول ، والیونان اإلغریقعرف مصطلح البیئة منذ القدم وكتب عنه علماء 
:  الكلمتین الیونانیتینوالذي قام بدمج  ، 1866عام"ارنست هیجل" األلمانيالمصطلح العالم 

oikos ومعناها مسكن  logosومعناها علم.  

ویهتم هذا العلم  ، العلم الذي یدرس عالقة الكائنات الحیة بالوسط الذي تعیش فیه بأنهاوعرفها  
 دراسة العوامل غیر الحیة مثل أیضاكما یتضمن  ، ا وطرق معیشتهاهبالكائنات الحیة وتغذیت

الكیمیائیة  والخصائص الفیزیائیة و، )المیاه والهواء ، الغازات ، اإلشعاعات ، الرطوبة الحرارة(
)4(والماء والهواء ، لألرض

.  

المجال المكاني الذي یعیش فیه  أوالبیئة هي الوسط " :هناك عدة تعاریف للبیئة نذكر منها كما
)5(فیها بها ویؤثر یتأثرظواهر طبیعیة وبشریة  ه منبما یضم اإلنسان

.  

مجموعة الظروف والعوامل الخارجیة التي تعیش فیها " :أنهاوقد ورد تعریف للبیئة على 
)6(تقوم بهاي وتؤثر في العملیات الحیویة الت الكائنات الحیة

.  

                                                             
  .09سورة الحشر، اآلیة  ) 1(
  . 10، ص  2010، دار الخلدونیة ، الجزائر،  المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئةصباح العشاوي،  ) 2(
  .12، ص 1999، دار الفجر ، مصر ،  التلوث وحمایة البیئةمحمد منیر  حجاب  ،  ) 3(
  .06، ص  2007مصر،   ، مقدمة في علوم البیئةمحمد إسماعیل عمر، )  4(
  .05علي سعدان ، مرجع سابق ، ص )  5(
  . 02، ص  2008،  ، دار الحامد ، األردن البیئة والتشریعات البیئیةیونس إبراهیم أحمد یونس ،  ) 6(
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 ماء ، بمشتمالته اإلنسانالبیئة هي المحیط الذي یعیش فیه  أن إلىیتجه خر آنجد تعریفا  فیما
)1( حاجاته إلشباع اإلنسان أقامهات آومنش كائنات حیة ، تربة ، فضاء ، هواء

.  

مجموعة من العوامل " :تمثل أنها حیث للبیئة تعاریف السابقة یمكننا وضع تعریفومن جملة ال
 أقامهومجموعة من العوامل الوضعیة المتمثلة في كل ما  ، الطبیعیة الحیة منها وغیر الحیة

  .أخرىمن منشآت لسد حاجیاته من جهة  اإلنسان

 القانوني للبیئةالتعریف :الفرع الثالث

  :هابین هناك العدید من التشریعات التي عرفت البیئة على غرار الجزائر نذكر من

على أنها  04 عرف البیئة في المادة األولى من قانون البیئة المصري رقم: التشریع المصري_ 
 وما یحیط بها من هواء وماءالمحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة ومایحتویه من مواد "

  ".ةوتربة وما یقیمه اإلنسان من منشأ

المتعلق بحمایة  03/10من القانون7 فقرة 4 لبیئة  في المادةا عرففقد  الجزائري مشرعال  أما
تتكون من الموارد الطبیعیة الالحیویة "البیئة أن أكدحیث  ،)2(التنمیة المستدامة إطارالبیئة في 

، بما في ذلك التراث  والنبات والحیوان األرضوباطن  واألرضوالحیویة كالهواء والجو والماء 
  ."والمناظر والمعالم الطبیعیة األماكنوكذا  ، التفاعل بین هذه الموارد وأشكال الوراثي

  :لى شقینإم سقنمصطلح البیئة ی أنمن خالل التعاریف السابقة نستنتج 

یتمثل في البیئة الطبیعیة المتكونة من الماء والهواء والتربة وما تحتها من مصادر  :األولالشق 
  .أنواعهاالكائنات الحیة بجمیع  إلى باإلضافةالطاقة والمعادن 

والنظم االجتماعیة الموروثة عن  اإلنسانالتي یشیدها  المستخدمةهو البیئة  :الشق الثاني
  .السابقة األجیال

                                                             
  .21، ص  1994، ، دار المطبوعات الجامعیة ، اإلسكندریة  قانون حمایة البیئةماجد راغب الحلو،  ) 1(
  ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، الجریدة الرسمیة 19/07/2003المؤرخ في 03/10القانون رقم ،  ) 2(

  .2003،   43عدد 
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، وأن  وذو مدلول واسع ، لمفهوم البیئة معنى عمیق أننتوصل  مما سبق من تعاریف للبیئة
  .لذا وجب التفریق بینهما  علم البیئةك هناك بعض المصطلحات المشابهة

علم البیئة هو العلم الذي یعنى بدراسة مجموع العناصر  نإ :التفریق بین البیئة وعلم البیئة
وهو  األحیاءحد فروع علم أویعتبر علم البیئة  والمكونات البیئیة والعالقات الموجودة بینها،

العلم الذي یبحث في عالقة العوامل ": بأنهیبحث في الكائنات الحیة ومواطنها البیئیة ویعرف 
ومع العوامل الغیر حیة  ت دقیقة مع بعضها البعض،الحیة من حیوانات ونباتات وكائنا

)1("المحیطة بها
.  

العلم الذي یعنى بدراسة العالقة بین الكائن الحي  بأنه" ارنست هیجل" األلمانيلم اوقد عرفه الع
العلم الذي یختص " :بأنه "مایكل میل"كما عرفه العالم  أو ، وما یحیط به من ظواهر ومشكالت

  .)2(بین الكائنات الحیة والبیئة المحیطة بهابدراسة العالقات 

معرفة اقتصاد الطبیعة "ن علم البیئة هوأفي كتابه مفاتیح علم البیئة ب" غیسأبییر "ویعرفه 
لذلك كل صالحیاته  باإلضافةعضوي متضمنا سطه العضوي والالورصد عالقة حیوان ما بو 

)3("عالقة مباشرة به مع الحیوانات والنباتات التي لها ، الطبیعیة والغذائیة
.  

فالبیئة تعنى بدراسة تركیب  ، من خالل ماسبق من تعاریف یتبین لنا فرق بین البیئة وعلم البیئة
یهتم بدراسة التفاعل بین الحیاة والبیئة وكیفیة علم البیئة ف أما ، ووظیفة العناصر والكائنات

  .قد تكون ضارةوحمایتها من العناصر الداخلیة التي  ، السیطرة على البیئة

 باإلنسانعناصر البیئة وعالقتها :المطلب الثاني

البیئة (وهي  البیئة تتكون نتیجة تفاعل ثالث عناصر أنمن خالل التعاریف السابقة یتضح لنا 
حد هذه العناصر أیعتبر  اإلنسان أنوبما ) البیئة االجتماعیة ، البیئة البیولوجیة ، الطبیعیة

  وذلك من خالل بناء حضارته ، التغییر فیها إحداثنه یعد عامل حیوي في إالمكونة للبیئة ف

                                                             
  . 09، ص  2003، األردن ، ، الشروق  4، ط  علم البیئةعلیاء حاتوح  بوران ، محمد حمدان أبو دیة ،  ) 1(
  .82،  81:، ص ص  2007، دار الوفاء اإلسكندریة ،  البیئة واإلنسان منظور اجتماعي،  حمد عبد اللطیفأرشاد  ) 2(
  .10، ص   2006،  منشورات الحلبي الحقوقیة ،  التنظیم القانوني للبیئة في العالممحمد خالد جمال رستم ،  ) 3(
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ومن هنا تظهر العالقة  ، ویعود هذا بسبب التطورات العلمیة والتكنولوجیة التي تحدث في العالم
  :فرعینفي  وعلیه سنتناول هذا المطلب ، والبیئة اإلنسانبین 

من مجرد  أكثر على أنها البیئة ستوكهولم الذي عرفوفقا لمؤتمر  :عناصر البیئة :األولالفرع 
عناصر طبیعیة بل هي رصید الموارد المادیة واالجتماعیة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما 

  :ثالث عناصر إلى یم البیئةیمكن تقس ،)1("وتطلعاته اإلنسانحاجات  إلشباع

الغالف الجوي ، و الغالف المائي والیابسة والمحیط  تتكون هذه البیئة من :البیئة الطبیعیة :أوال
النباتات  إلى باإلضافة، بما تشمله من ماء وهواء و تربة ومعادن ومصادر للطاقة  الجوي

كي یحصل منها  لإلنساناهللا سبحانه وتعالى  أتاحهافهذه جمیعا تمثل الموارد التي  ،والحیوانات 
)2( ومأوىعلى مقومات حیاته من غذاء وكساء ودواء 

 .  

ولیس  من ظواهر حیة وغیر حیة ، باإلنسانیحیط  كل ما أنهاكما یمكن اعتبار البیئة الطبیعیة 
في البنیة والتضاریس والمناخ والنبات الطبیعي وتتمثل هذه الظواهر  دخل في وجودها ، لإلنسان

)3(متطلبات معیشته اإلنسانوبهذا تمثل العناصر المادیة التي یستمد منها  ، والحیوانات
.  

ومجتمعه وكذلك الكائنات الحیة في  وأسرته اإلنسانتشمل هذه البیئة  :البیئة البیولوجیة :ثانیا 
وهذا باستبعاد الغالف الجوي جزء من البیئة الطبیعیة  أنهاهذا یعني  ،)4(المحیط الحیوي

  .والغالف المائي و الیابسة 

والذي  ، فیه الفرد أیئة التي تعبر عن الوسط الذي ینشهي تلك الب :البیئة االجتماعیة :ثالثا
)5(یحدد شخصیته وسلوكیاته واتجاهاته والقیم التي یؤمن بها

ذلك  أنهاكما یمكن اعتبارها  .
 أيفي تنظیم  األساس وهو ، مع غیره اإلنسانمن العالقات الذي یحدد ماهیة عالقة  اإلطار

بین جماعات متباینة أو  ، م ببعض في بیئة مابعضه أفرادهاجماعة من الجماعات سواء بین 
                                                             

  .18راتب السعود ، مرجع سابق ،  ص   ) 1(
  .23، ص   2006، الوكالة العربیة للصحافة، مصر، حقوق اإلنسان واستراتیجیات حمایة البیئةسید محمدین،  ) 2(

(3) www.swmsa.net. ، مجلة العلوم االجتماعیة "البیئةدور الجماعات المحلیة ـ البلدیةـ في المحافظة على "مصابیح فوزیة 
.2013ـ 02ـ 19، تاریخ االطالع 2010المركز الجامعي خمیس ملیانة، الجزائر،     

  . 146محمد إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص  ) 4(
 ، المطبوعات الجامعیة ، دیوان 2، ط التلوث البیئي مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبلعبد القادر رزیق المخادمي،  ) 5(

  .  146، ص 2006الجزائر، 

http://www.swmsa.net.
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داخل  اإلنسانشیده  ما إلىوتشیر البیئة االجتماعیة كذلك  ، )1(وحضارة في بیئات متباعدة 
 أو اإلنسانكان ذلك من الثقافة التي خلقها  سواء ، البیئة الطبیعیة خالل بناء حضارته

وعالقة  والبیئة من جهة  اإلنسانفهي بیئة یظهر فیها تفاعل  ، العالقات االجتماعیة التي كونها
جانب مادي كالعمران  :البیئة تظم جانبین هما أنیعني هذا  ، أخرىمن جهة  باإلنسان اإلنسان

لبناء معنوي یشمل ا واآلخر ، التي یستخدمها في حیاته الیومیة واألجهزة واألدواتووسائل النقل 
)2(والتقالیدالقیمي كالعادات و  الثقافي

.  

  بالبیئة اإلنسانعالقة :الفرع الثاني

على البیئة  وأثرهالبدائیة بسیطة ونشاطه محدود  وأدواتهالقدیم كان یسكن الكهوف  اإلنسان إن
  المنازل والقصور وناطحات السحاب اإلنسانوبمرور الزمن بنى  ، معدوم أومحدود جدا 

ففي كل ذلك یستخدم  ، المدن الكبرى والمصانع نشأأكما  فن والسیارات وغیرها،سوابتكر ال
)3(البیئة اإلنسان

.  

  فیه وتؤثربها  یتأثرحیث  ، عناصر البیئة أهمبالبیئة باعتباره  اإلنسانمن هنا تظهر لنا عالقة 

  :فیما یلي إلیهوهذا ما سنتطرق  

دفعت  البیئة بظروفها التضاریسیة والمناخیة المتغیرة ، إن :اإلنسانثر البیئة على أ :أوال
 األثرحیاته مما كان له  أنماط ن لیتفاعل مع ما حوله من عناصر مختلفة لیطور م اإلنسان
  .ومأواهومشربه وملبسه  مأكلهوبالتالي فهو یستمد منها  ،)4(على حیاته األكبر

التغیر  إحداثعنصر حیوي في  أهمیعتبر  اإلنسان أنبما : على البیئة وأثره اإلنسان :ثانیا
وجد وهو یتعامل مع مكونات البیئة وكلما مرت  أنفمنذ  ، البیولوجي الطبیعي واإلخاللالبیئي 

                                                             
  . 07ص ، محمد إسماعیل عمر، مرجع سابق ) 1(
  . 08نفس المرجع ، ص  ) 2(
   2005، مركز اإلسكندریة للكتاب ، مصر،  وطرق إنقاذ البشریة البیئة وعوامل التلوث البیئيمختار محمد كامل ،  ) 3(

  .21ص 
     .87، ص  2001مكتبة الدار العربیة للكتاب ، مصر، ،  البیئة والمشكلة السكانیةحسن أحمد شحاتة ،  ) 4(
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یسر له التقدم العلمي والتكنولوجي  أنخاصة بعد   ، وسلطانا في البیئة ازداد تحكما األعوام
    )1(الغذاء والكساء إلىاد حاجته ر في البیئة وفقا الزدییالتغی إحداث مزیدا من فرص

.  

نه أكما  ، یغیر في البیئة التي من حوله الزراعة بدأ أسالیباكتشف  أنمنذ  اإلنسان أنحیث 
قد فكر في بناء الجسور وذلك لمواجهة التغیرات المفاجئة في مستویات منسوب المیاه في 

ضفافها مكانا  أصبحت ،األنهارالسیطرة على هذه  اإلنسانوهكذا عندما استطاع  ،األنهار
والتي تطورت فیما  األماكنظهور القرى في تلك  إلى أدىمما  ، واستقراره اإلنسان إلقامةمناسبا 

  .)2(بمالیین السكان آهلةبعد وصارت مدنا 

سواء كانت  ، والبیئة هي عالقة تبادلیة اإلنسانالعالقة بین  أنسبق  یمكن استخالصه مما ما
  مرغما على تقبلها أصبحمن تغیرات  اإلنسان أحدثهنه نتیجة لما أحیث  ، سلبیةأو یجابیة إ

والمؤثر في البیئة كونه یسعى لالستثمار في البیئة المحیطة  األساسيیمثل العنصر  فاإلنسان
عدة تهدد البیئة وهذا ظهور مشاكل  إلى أدىعلى البیئة  تأثیرهوازدیاد  اإلنسانفمع تقدم  ،)3(به
  .له في المطلب الثالث في هذا المبحث  سنتطرق ما

  ةیالمشاكل البیئ أهم: المطلب  الثالث

والمكمل  األهمعلى مستوى بیئته باعتباره العنصر  اإلنسانالكبیر من قبل   التدخل إن 
ومن بین هذه  ، یومنا هذا إلى ظهور مشاكل كثیرة باتت تهدد البیئة إلى أدىلعناصرها، 

 استنزاف المواد البیئیة ومشكلة التلوث وغیرها السكاني ومشكلة مشكلة االنفجار :المشاكل
   في مجال حمایة البیئة األخطرهو مشكلة التلوث البیئي باعتبارها المشكل  األهمالمشكل و 

  . یاتوكذا مشكلة النفا 

  

 

                                                             
  . 09محمد إسماعیل عمر ، مرجع سابق ، ص  ) 1(
  .  87حسن أحمد شحاتة ،  مرجع سابق ، ص   ) 2(
  . 19، ص  2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  جریمة تلوث البیئةابتسام سعید الملكاوي ،  ) 3(
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  التلوث البیئي:األولالفرع 

مع تشیید  ، عصر الصناعة مجيءبدایة مشكلة التلوث كانت مع  :تعریف التلوث البیئي :أوال
عناصر  إلىنوع جدید من الملوثات  أضافتالتي  مصانع جدیدة وظهور التكنولوجیا الحدیثة،

   أيها على خالف ما كان علیه في القدیم،التستطیع استیعاب األخیرةهذه  أصبحت إذالبیئة 

وهذا  ومن الصعب وضع تعریف جامع مانع ودقیق للتلوث ،)1(قبل ظهور عصر الصناعة  
قضیة التلوث متاهة كبیرة القنوات ومتنوعة  أنوتداخلها حیث قیل  آثارهوتشابك  أسباب لتعدد

)2(تغطي تقریبا كل مجاالت الحیاة البشریة المسالك ،
 .  

  :تعریف لغوي واصطالحي وقانوني كما یلي إعطاءومع ذلك سنحاول 

بمعنى  : بالشيء الشيءیقال الث  "لوث "من  مأخوذمعنى التلوث في اللغة  :التعریف اللغوي
ال لوث ثیابه بالطین بمعنى ویق والجص بالرمل ، ، وذلك كما تلوث الطین بالتبن ، خلطه به

)3(ولوث الماء یعني كدره لطخها
.  

 أیاغریب  شيءهو اختالط  فاألول ، وتلوث معنوي ، تلوث مادي :ث في اللغة نوعانوالتلو 
 أما ،تغیر خواص الماء الطبیعیة أيكان شكله عن مكونات المادة مثل لوث الماء بالطین 

الروح فیضرها فهو  أوالفكر فیفسده  أوذلك التغییر الذي ینتاب النفس  التلوث المعنوي فهو
)4(جنون أيكقولك فالن به لوث 

.  

 أوتلویث  أوتعني تدنیس التي "   pollution"  التلوث في اللغة الفرنسیة فتستخدم كلمة أما
)5(تنجیس

.  

  

                                                             
  . 51راتب السعود، مرجع سابق ، ص  ) 1(
  . 51داود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق ، ص  ) 2(
  ، منشورات الحلبي الحقوقیة حمایة البیئة في ضوء الشریعة والقانون واإلدارة والتربیة واإلعالمعبد القادر الشیخلي،  ) 3(
  . 47، ص  2009لبنان ،  
  .22عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سابق ، ص  ) 4(
  .28صباح العشاوي ، مرجع سابق، ص  ) 5(
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نجلیزیة عن ذلك فقد جاء في الموسوعة البیئیة الصادرة في لندن عام تستبعد اللغة اإل نه الأكما 
 أو تضر ، غیر عمدیةأو  دیةمادة بصورة عم إفراغ أوانسیاب "نهأتعریف التلوث على  ،1994

)1(بأخرى أوتهدد البیئة بالضرر بطریقة 
.  

 أوكیفیتها  طاقة في البیئة  بغیر أونه وجود مادة أهناك من عرفه على  :صطالحياالالتعریف 
 باإلنسان أوبالكائنات الحیة  اإلضرارنه أالذي من ش ،زمانها  أوفي غیر مكانها أو  كمیتها،

)2(وصحته وراحته أمنهفي 
.  

تحدث في العناصر الطبیعیة  نه تلك التغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة التيأعلى  آخرونوعرفه 
التلوث هو  1982 عام كما عرفه مؤتمر ستوكهولم الذي عقد، )3(والتي تغیر من خصائصها

في موارد وطاقات البیئة بحیث تعرض تلك الموارد والطاقات  اإلنسانیة األنشطةتدخل تلك 
معه  في وضع یحتمل تجعلهاأو  المصادر الطبیعیة للخطر، أورفاهیته  أو اإلنسانصحة 

  .)4(غیر مباشر أوتعرضها للخطر بشكل مباشر 

حد أ أوالبیئة  أنظمةالتلوث هو كل تغییر في  أنالتعاریف السابقة  یمكن القول   من خالل
 أوبفعل الظواهر الطبیعیة حیث یؤدي بصورة مباشرة  أو اإلنسانعناصرها سواء كان ذلك بفعل 

  .والحیوان اإلنسانضارة مما ینعكس بصورة سلبیة على  أثار إلىغیر مباشرة 

ریف للتلوث حیث االقوانین المتعلقة بحمایة البیئة ال تخلوا عادة من  تع إن: قانونيالتعریف ال
حدد بموجبة مفهوم التلوث و مصادره و خصائصه ، وكل ما یرتبط به وفقا للسیاسة التشریعیة 

  . الشأنالتي یتبناها في هذا 

 04تعریفا للتلوث في المادة  أعطىالمشرع الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة  أننجد  إذ
كل "التنمیة المستدامة وهو  إطارالمتعلق بحمایة البیئة في  03/10من القانون رقم  09فقرة

قد یحدث وضعیة مضرة  أویتسبب فیه فعل یحدث  غیر مباشر للبیئة ، أوتغییر مباشر 

                                                             
  .45، ص 2004، مصر،  القوانین والتشریعات المنظمة لإلدارة البیئیةعمار خلیل التركاوي ،  ) 1(
  . 45، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة ، مصر، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعةماجد راغب الحلو ،  ) 2(
  . 102، ص 2007، دار المسیرة للنشر، عمان ،  إدارة البیئةنجم العزاوي، عبد اهللا حكمت النقار،  ) 3(
  .48عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص  ) 4(



 مــاھیة البیئــة والعمــران                               الفصــل األول                                   

 

17 

والممتلكات الجماعیة  واألرضوالنبات والحیوان والهواء والجو والماء  اإلنسان بالصحة وسالمة
  .)1("والفردیة

   وأسبابهعالقة التلوث بالبیئة : ثانیا 

كانت البیئة  فإذا، هناك عالقة وطیدة بین التلوث والبیئة  أننجد  :بالبیئة التلوثعالقة  /أ
من  اإلنسانمجموعة من العوامل الطبیعیة الحیة والغیر الحیة من جهة و كل ما وضعه 

الذي یؤثر في تلك  ن التلوث هو ذلك التغییرإف ،أخرىمن جهة  أشكالهامنشات بمختلف 
العوامل  أهمفهو بذلك یعد  وهو تغییر یؤثر سلبا على هذه المكونات، العناصر المكونة للبیئة ،

وعلیه حینما نتكلم على حمایة البیئة فان هذه الحمایة  العامل الوحید المؤثر على البیئة، أو
مفتاح قانون  التلوث هو أنالقول  إلىضار التلوث لذلك ذهب البعض ترتكز حول الرقابة من م

  .)2(حمایة البیئة

تلویث البیئة حیث یعتبر  إلىالتي تؤدي  األسبابهناك العدید من :التلوث البیئي أسباب/ ب
عملیة التلوث في البیئة وظهور جمیع  إحداثفي  األساسيهو السبب الرئیسي و  اإلنسان

، فالتوسع الصناعي و التقدم التكنولوجي  وسوء استخدام الموارد  المختلفة بأنواعهاالملوثات 
 أدتالتي  األسبابومن بین  ،)3(د ایتكاثر ویصنع ویستخدم هذه المو  باإلنسانمرتبطة ، كلها 
  :نذكر تلوث البیئة  إلى

  .كثرة الغازات والمیاه القذرة والفضالت الخطیرة نتیجة السیاسة التصنیعیة المفرطة  -
  .التي تعبرها الریاح  األتربةانتشار الغازات والحمم التي تقذفها البراكین و  -
  .االستعمال الغیر منظم للمبیدات الكیمیائیة  -
  .الضباب الصناعي والضجیج الصناعي  للمدن غیر المعالجة ،لصحي میاه الصرف ا -
  .والتجارب النوویة اإلشعاعات -
  .كثرة الحروب ، الفضالت المنزلیة الكثیرة -

                                                             
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره03/10قانون رقم،  ) 1(
، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا  )النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري( ،بن قري سفیان ) 2(

  .08، ص2005للقضاء، الجزائر، 
، مجلة الباحث ، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح  " مایة البیئةدور الدولة في ح"  ،كمال رزیق  ) 3(

  .97،  ص  2007ورقلة ،  العدد الخامس ،  
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 إلى أدىووجود قیم و سلوكات سلبیة نحو البیئة  ،األفرادعدم وجود وعي بیئي لدى  -
  . )1(زیادة التلوث البیئي

  التلوث البیئي  أنواع: ثالثا

  :أصنافثالثة  إلىالتلوث البیئي  أنواعكن تقسیم یم

 آلخرمن وقت  أخطارهتختلف درجات التلوث وتتباین :  التلوث من حیث الدرجة أنواع:  أوال
  : أنواعثالث  إلىویمكن تقسیم درجات التلوث  ألخرىومن منطقة 

بها توازن النظام  یتأثرهو درجة من درجات التلوث التي ال : التلوث المعقول  -1
  .مشاكل بیئیة  أو أخطار بأيون مصحوبا یكولوجي وال یكاإل

والناتج بالدرجة  تعاني كثیر من الدول الصناعیة من التلوث الخطر،: التلوث الخطر -2
 واالعتمادشاط التعدیني للدول المتقدمة من النشاط الصناعي الحدیث وزیادة الن األولى

، وهذه المرحلة تعتبر مرحلة متقدمة )2(بشكل رئیسي على الفحم والبترول كمصدر للطاقة
الحد االیكولوجي الحرج  ونوعیة الملوثات تتعدى كمیة أنحیث ،  من مراحل التلوث

حیث تتطلب هذه  السلبي على العناصر الطبیعیة والبشریة، التأثیرمعه  أوالذي بد
السلبیة ویتم ذلك عن طریق معالجة التلوث  التأثیراتسریعة للحد من  إجراءاتالمرحلة 

وحدات معالجة كفیلة بتخفیض  كإنشاء ، الصناعي باستخدام وسائل تكنولوجیة حدیثة
عن طریق سن قوانین وتشریعات  أوالحد المسموح به دولیا  إلىنسبة الملوثات لتصل 

  .)3(في زیادة نسبة التلوث المصانع التي تساهموضرائب على 

ینهار فیها النظام االیكولوجي  أویعتبر التلوث المدمر المرحلة التي یختل  :التلوث المدمر
  .نظرا الختالف مستوى االتزان بشكل جذري ویصبح غیر قادر على العطاء الطبیعي،

  حیثخیر مثال  السوفیتيتحاد وقعت في المفاعالت النوویة في اإلالتي " نوبل"ولعل حادثة 

                                                             
  .184، ص  2007، دار الوفاء ،  مصر ،  البیئة واإلنسانرشاد أحمد عبد اللطیف ،  ) 1(
  .74، ص 2009، دار أسامة، عمان ، ) أسباب، أخطار، حلول( التلوث البیئيسلطان الرفاعي ،  ) 2(
 2006، مذكرة ماجستیر ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،  )األثر الصحي للتلوث الصناعي على المواطن( نصیرة سالم ،  ) 3(

  .15ص 
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واسطة تدخل العنصر ب تزانهاإلعادة سنوات طویلة  إلىكلیا و یحتاج  نهاراالنظام البیئي  أن
  . ةباهظالبشري وبكلفة 

ن منطقة تشر نوبل أب ، السوفیتيتحاد ر لمجموعة من خبراء البیئة في اإلیر ویذكر في تق
اتزانها البیئي الطبیعي بشكل یسمح  إلعادةخمسین سنة  إلىوالمناطق المجاورة لها تحتاج 

)1(الحیاة أنماطبوجود نمط من 
.  

  مشكلة التلوث أبعادتدرك  بدأتمعظم دول العالم الصناعیة وغیر الصناعیة  أنوالحقیقة 

 تقلیل فرص التلوث إلى ،تسعى جاهدة من خالل سن القوانین والتشریعات الصادرة  وأخذت
  .المشكلة الخطیرةوبذل كل الجهود للتقلیل من هذه 

  مستحدثة وأخرىملوثات طبیعیة  إلىتنقسم بدورها  :التلوث من حیث المصدر أنواع : ثانیا

وهي الملوثات التي تنتج من مكونات البیئة ذاتها دون تدخل العنصر  :الملوثات الطبیعیة/ا
  . التي تقذفها البراكین وحبوب اللقاح والجراثیم واألتربةكالغازات  ، البشري

األخرى ، من برق ورعد و مظاهر التدمیر والفساد التي تسببها العوامل الطبیعیة  إلى باإلضافة 
  . )2(مطار وزالزلأ

في البیئة من تقنیات وما  اإلنسانهي التي تكون نتیجة لما استحدثه : الملوثات المستحدثة 
  للملوثات الناتجة عن شتى الصناعات والتفجیرات النوویة باإلضافة ، ابتكره من استكشاف

وكذلك ما ینتج من نفایات عن النشاطات البشریة العادیة في الریف  ، ووسائل المواصالت
)3(والمدن

.  

  

  

                                                             
  .75سلطان الرفاعي ، مرجع سابق ، ص  ) 1(
  .24علي سعدان ، مرجع سابق ، ص   ) 2(
  .90  محمد منیر حجاب ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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  التلوث من حیث مسبباته أنواع:ثالثا

 أمراضتسبب  زمان ما، أووجدت في مكان  إذاالتي  األحیاءهي  :ة الملوثات البیولوجی/ا
شر في الجو والبكتیریا تالفیروسات التي تن تأثیرویتضح من خالل  ، ونباتاته وحیواناته لإلنسان

  .)1(التي تنتشر في الماء والهواء

 اتجة عن الحرائق في وسائل النقل تتمثل في المبیدات و الغازات الن: الملوثات الكیمیائیة  / ب
 سمنت التي تنتج من مصانع اإلالمصانع واحتراق البترول ، وكذلك الجسیمات الدقیقة و 
  الكیماویةالمواد  إلى باإلضافة ، الماء أوالكیمیاویات السائلة التي تلقى في التربة و 

  .والصناعات الغذائیة األدویةالناتجة عن الصناعات المختلفة مثل صناعة 

وقد ثبت عملیا ،  واإلشعاعاتتتمثل في الضوضاء والتلویث الحراري  :الملوثات الفیزیائیة/ج
وسرعة  واإلثارةكقلة التركیز  اإلنسانسلبیة نفسیة و فیزیولوجیة عند  آثارن الضوضاء تترك أب

العقلیة واالختالل النفسي  ضطراباتاالوبعض  واألرقالغضب ، وتسبب له فقدان السمع 
ویتضح لنا من خالل ما درسناه حول مشكلة التلوث التي تعتبر من  .)2( اإلنتاجیةوانخفاض 

 وتطور اإلنسانحدود فكلما تقدم  هذه المشكلة لیس لها أن،  المشاكل التي تواجه البیئة أهم
  .كلما تفاقمت ظاهرة التلوث

  :  وأنواعهاتعریف النفایات  إلى فرعسنتطرق في هذا ال :ایاتالنف  ـ :الفرع الثاني

   فایاتتعریف الن: أوال

ال نحتاجها  أشیاء أوكمخلفات كل ما یرمى  النفایاتیقصد بمصطلح :  االصطالحيالتعریف / ا
یزید  أو لإلنسانیصبح دون قیمة استهالكیة بالنسبة  ، بمعنى كل ما)3(انتهینا من استخدامها  أو

  .عن حاجته 

                                                             
  .87، ص  1999، دار الفجر ، مصر ،  البیئة في مواجهة التلوثفتحي دردار ،  ) 1(
  .24،  23: ابتسام سعید الملكاوي ، مرجع سابق ، ص ، ص ) 2(

(3)  http.//www. ar. Wikibedia. qrg / wiki 07- 05- 2013 .النفایات الصناعیة: مقال بعنوان  
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  على تعریف التشریع الجزائريسنقتصر في التعریف القانوني للنفایات  :التعریف القانوني/ب
دیسمبر  12من قانون النفایات المؤرخ في  03فقد عرف المشرع الجزائري النفایات في المادة 

  .بأنها 2001

 أوعم كل مادة أ بصفة أو ، االستعمال أوالتحویل  أو اإلنتاجكل البقایا الناتجة عن عملیات "
یلزم  أو ، التخلص منهقصد  أو ، الحائز بالتخلص منه أووكل منقول یقوم المالك  ، منتوج

یزید عن  شيءالنفایات هي كل  أنیتبین لنا  ، من خالل التعریف )1("إزالتهو بالتخلص منه 
االستعمال الیومي في متطلبات  أوالتحویل  أو اإلنتاجوالتي تنتج عن عملیة  اإلنسانحاجة 
  .ةویستلزم التخلص منها بصفة مستمر  الحیاة

  النفایات أنواع: ثانیا

زالتها،قانون تسییر النفایات ومراقبتها  إلىالنفایات وذلك بالرجوع  أنواعیمكن حصر  ٕ ست  إلى وا
  :كاآلتيهي  أنواع

هي كل النفایات الناتجة عن النشاطات المنزلیة والنفایات : المنزلیة وما یشبهها النفایات/1
عتها والتي بفعل طبی ، جاریة والحرفیة وغیرهاناعیة والتصالمماثلة الناجمة عن النشاطات ال

)2(ومكوناتها تشبه النفایات المنزلیة
.  

وهي كل النفایات الناتجة عن النشاطات المنزلیة والتي بفعل ضخامة  :النفایات الضخمة/2
  .حجمها ال یمكن جمعها مع النفایات المنزلیة وما یشابهها

عن النشاطات الصناعیة والزراعیة والعالجیة  هي كل النفایات الناتجة :النفایات الخاصة/3
والتي بفعل طبیعتها ومكونات المواد التي تحتویها الیمكن  ، األخرى والخدمات وكل النشاطات
  .بنفس الشروط مع النفایات المنزلیة وما شابهها والنفایات الهامدة جمعها ونقلها ومعالجتها

 والمتمثلة في المواد ، خاصة بفعل مكوناتهاهي كل النفایات ال :النفایات الخاصة الخطرة/4
  .البیئة أوتضر بالصحة العامة  أننها أالسامة التي تحتویها والتي من ش

                                                             
  .2001، 77المتعلق بتسییر النفایات الصلبة ومراقبتها و إزالتها، الجریدة الرسمیة ،عدد 01/19قانون، رقم  ) 1(
لقد تم االنتهاء من انجاز جمیع المخططات التوجیهیة لجمع النفایات المنزلیة لبلدیات والیة بسكرة وسیتم إعطاء االقتراحات  ) 2(

  .  وكذا إعادة االعتبار للقمامات الفوضویة بهذه البلدیاتمن أجل انجاز مفرغات عمومیة مراقبة ، 
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وهي كل النفایات الناتجة عن نشاطات الفحص والمتابعة  :نفایات النشاطات العالجیة/5
  ).1(الطب البیطري أوالعالج في مجال الطب البشري  أووالعالج الوقائي 

الهدم  أشغالهي كل النفایات الناتجة عن استغالل المحاجر والمناجم وعن  :النفایات الهامدة/6
في  إلقائهابیولوجي عند  أوكیماوي  أوتغییر فیزیائي  أيعلیها  یطرأوالتي ال  الترمیم أووالبناء 

تضر بالصحة  أنیحتمل  أضراراتسبب  أخرىبعناصر  أوالمفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة 
)2(العمومیة

.  

  :في ما یلي إجمالهایمكن  أسبابوتعد النفایات مشكلة كبیرة تهدد البیئة نظرا لعدة 

  .یصدر عن ناقالت النفایات الكبیرة دخان عاتم مما یلوث الهواء الجوي -

  .المستخدمة في ردم و طمر النفایات األراضيتلوث  -

  .تلوث المیاه الجوفیة إلىتؤدي المیاه الملوثة المتسربة من مواقع طمر النفایات  -

یساعد على  لذيایصدر من المواد العضویة المتحللة في مواقع الردم غاز المیثان القاتل  -
  ."االحتباس الحراري"وهو ما یطلق علیه  ، األرضیةازدیاد حرارة الكرة 

على الطابع الجمالي  التأثیر إلىتؤدي النفایات التي لم یتم التخلص منها بصورة صحیحة  -
  .للعمران

والتي تنقل  ، تكاثر القوارض والحشرات الضارة مثل البعوض والذباب والفئران والجرذان -
  .الخطیرة األمراض

التي ال تمیز  واأللیفةالمهمالت المبعثرة قد تكون خطر على الحیوانات البریة منها  أنكما  -
لتصبح هذه الحیوانات بعد ذلك موجهة لالستهالك من قبل  ، الطعام الطبیعي عن غیره

   )3(اإلنسان
  

                                                             
 .طن لهذا العام 265:  وصل عدد النفایات اإلستشفائیة) 1(
زالتها، السابق ذكره01/19من القانون رقم،  03المادة ) 2( ٕ  .المتعلق بتسییر النفایات الصلبة ومراقبتها وا

 )3(
http.//www.ar.wikibedia.qrg/wiki07-05-2013 . النفایات الصناعیة: مقال بعنوان  

http://www.ar.wikibedia.qrg/wiki07-05-2013
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  العمرانماهیة  :المبحث الثاني

حر  ، حر في تصرفاته ومحب للتغییر بطبعه اإلنسان أنفي كل الشرائع  دئالمبدأ السا إن
فحقه في الملكیة والتعمیر  لمختلف حاجاته ؛ إشباعافي ملكیته یمارس علیها ما شاء  باألخص

 األصل إذ ، حر في ممارسة نشاطاته العمرانیة فاإلنسان ، األممكرسته جمیع الدساتیر وجمیع 
فالمالك حر في  ، وحریة الجماعة عن طریق حریة الفرد ، العام حریة الفرد داخل الجماعة

ن التسلیم إومع  هذا ف ، الشأنفي هذا  إداريترخیص  إصداراستلزام  إلىاجته البناء دون ح
في استعمال حقه للقیام بمختلف  بأخرى أوالعام یجعل من الفرد متعسفا بصورة  المبدأبهذا 

  أضرارمن  األنشطةحاجاته دون اعتبار لما یترتب عن هذه  إشباعالعمرانیة بهدف  األنشطة

وللتوضیح  تشویه المدینة عند خروجها عن مقتضیات التنظیم العمراني، إلىوالتي قد تؤدي 
  :اآلتیةالمطالب  إلىلموضوع العمران قسمنا هذا المبحث  أكثر

  تعریف العمران :األولالمطلب 

  العمران أنواع :المطلب الثاني

 رانمشاكل العم أهم :المطلب الثالث
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  تعریف العمران :األولالمطلب 

  :قانوني وذلك وفقا للفروع التالیةثم التعریف االصطالحي ثم ال أوالالعمران لغة سنحاول تعریف 

  التعریف اللغوي  :األولالفرع 

العمران هو ما یعمر به البلد ویحسن حاله بواسطة الفالحة  أنفي قاموس اللغة العربیة نجد 
یسر العمران  :، قال البحتري والتمدن األعمالونجاح  ، األهاليوكثرة  ، والصناعة والتجارة

)1(في خرابها مستأنفالدیار مضلل وعمرانها 
.  

  :نذكر منها اآلیاتن الكریم في بعض آران في القر كلمة عم أصلكما قد ذكر 

ٕ :"قوله تعالى من  أنشاكمهو ,له غیره ل یا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إصالحا قا مهأخالى ثمود وا
  .)2("ربي قریب مجیب إن إلیهفیها فاستغفروه ثم توبوا  واستعمركم األرض

)3("حین إلىمستقر ومتاع  األرضولكم في " :وقوله تعالى
.  

 :والتي تعني" urbanisme"كما قد جاء تعریف العمران في اللغة الفرنسیة حیث استخدمت كلمة 
Science se rapportant à la construction et à aménagement "  

harmonieuse des agglomération ville et villages   .)4("  

 

 

 

 

                                                             
 .698محمود المسعدي ، مرجع سابق، ص ) 1(
 .61سورة هود ، اآلیة ) 2(
 .24سورة األعراف، اآلیة ) 3(

Larous,dictionnaire de français, France,maury,eurolivers, à manche court,2004,p 439.)4( 
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  التعریف االصطالحي :الفرع الثاني

   وذلك في مقدمته المشهورة خلدونمن استخدم مصطلح العمران هو عبد الرحمان بن  أول

غلبها حول أالعمران في مقاصد كثیرة دارت في فقد استخدم مصطلح  ، التي اقترنت باسمه 
  :بأنهوطبائعهم فقد عرف العمران البشر  أحوالدراسة  أو اإلنساني جتماعاال

لما في طباعهم من  ، بالعشیر واقتضاء الحاجات لألنسحله  أوالتساكن والتنازل في مصر " 
ومن هذا العمران ما یكون بدویا وهو الذي یكون في الضواحي والجبال ... التعاون على المعاش

وهو الذي في القرى  ومنه ما یكون حضریا، ، الرمال وأطراففاز وفي الحلل المنتجعة للق
)1(والمدن والمدر لالعتصام بها و التحصن بجدرانها

.  

تلك المباني التي تشغل قسما من المجال الحضري وبفعلها تحدث "أیضایعرف  أنكما یمكن 
)2("نشاطات محدودة ومنظمة لها تشكیلها وطرائق للعمل

.  

  :التعریف القانوني للعمران:الثالثالفرع 

بتنظیم وتهیئة  األرضالعمران من الناحیة القانونیة هو مجموعة من القوانین التي تربط استعمال 
)3("للمدینة اإلقلیم

.  

یتضمن مجموعة القواعد القوانین  اإلداريفقانون العمران یعتبر فرع حدیث من فروع القانون 
)4("البلدان بما یحقق الصالح العام أقالیمالمتصلة بتنظیم استخدام حیز المكان في 

.  

ولكن نطاق تطبیقه امتد  ، بتنظیم المدن الكبرى أحیث بد ، النشأةفهذا القانون هو حدیث 
)5("ارى على النحو الذي یتفق وطبیعتهلیشمل المدن الصغرى بل والق

 .  

                                                             
، شركة دار األمة  التوطین الصناعي وقضایاه المعاصرة  الفكریة والتنظیمیة و العمرانیة  والتنمویة محمد بومخلوف ، )1( 

 .20، ص 2001الجزائر، 
  .42، ص 2007، مخبر اإلنسان والمدینة ،  دراسة في العمران والسكن واإلسكان، عبد الحمید دلیمي ) 2( 

 Djilali adja, Droit de l’urbanisme , Alger : Berti édition ,2007,p 25.)3 ( 
(4) Jean Bernard au by et Hugues permet, marquet, droit de l’urbanisme  et de la 
construction  ,édition paris : édition Montchrestien,2004,p 31. 

 .430مرجع سابق ، ص  ، اإلسالمیةقانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ماجد راغب الحلو، ) 5(
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جل أعات الخاصة في جمیع المیادین من التي تقوم بها الدول والقطا ونتیجة للمشاریع التنمویة
التهیئة العمرانیة  إلىالدولة  لجأت ، تلبیة مختلف المتطلبات والحاجیات المتزایدة للمواطنین

لقصد ا فما ، ملحة في جمیع المدن الجزائریة وعبر كامل التراب الوطني أهدافلتحقیق  كأساس
  ؟بالتهیئة العمرانیة

وتقنیات التدخل المباشر  أسالیبنوع من " :بأنهاالتهیئة العمرانیة  التیجانيبشیر  األستاذعرف 
بواسطة الدراسات ووسائل التنفیذ واالنجاز لتنظیم وتحسین ظروف  أو األفكارسواء بواسطة 

)1("الوطني أو اإلقلیميك على المستوى المعیشة في المستوطنات البشریة سواء كان ذل
.  

  .تنظیم سلطة الدولة  - :منها األهدافولهذه التهیئة مجموعة من  

  .نشر وتوزیع النشاطات االقتصادیة بطریقة عقالنیة لتحقیق التكامل الجهوي -
  .الداخلي واإلنتاجتلبیة رغبات الشعب وتنمیة الدخل القومي  -

 مران وبعض المصطلحات المشابهة لهالعمن خالل التعاریف السابقة یمكننا التفریق بین 
  .وبین العمران والنمط العمراني وسیكون من خالل التفریق بین العمران والتعمیر،

  التفریق بین العمران و التعمیر :أوال

التقنیة والقانونیة  اإلجراءاتنه مجموعة من أفن تهیئة المدن كما ": نهأیعرف التعمیر على 
)2("بشكل منسجم واالقتصادیة واالجتماعیة التي ستساعد على تطویر المجتمعات

.  

تشمل مختلف  ، ل دقیقالمجال الترابي بشك ئیوتهیالتراب  إعدادعملیة ": بأنه أیضاكما یعرف 
وكذلك ما یتعلق بالمرافق  ، البنایات السكنیة إعدادوحاجیاتها على صعید  متطلبات السكن

والریاضیة والثقافیة والمساحات الخضراء وما یتعلق بالبنیات التحتیة الحیویة  واإلداریةالخدماتیة 
  ."من طرق وشبكات التطهیر وربط كهربائي ومائي

جل ألتعمیریة التي یتم استعمالها من وهناك ما یعرف بالتعمیر التنظیمي وهو مجموعة الوثائق ا
 والتي تتمیز بالوضوح ومن خاللها یتم التعرف على حقوق ، لحضري والعمرانيالتخطیط ا

                                                             
 .84، ص  2000، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  التحضر والتهیئة العمرانیة في الجزائربشیر التیجاني ، ) 1(

(2) http : //www.gdrc. og /ume 07/05/2013. التعمیر في المغرب: مقال بعنوان .    

http://www.gdrc.
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بالتجهیزات والمرافق العامة التي سیتم  معرفة المواطن إلى إضافة ، والتزامات المالك العقاریین
)1("انجازها

.  

 إذ من خالل ما سبق بیانه من تعریف للتعمیر یمكن استخالص الفرق بین العمران والتعمیر،
عملیة التعمیر والمتمثلة في عملیة تهییئ المجال الترابي، هي التي تسبق مرحلة  أنیكمن في 

 إقامة أوالبدء في مرحلة البناء  ال یمكن إذ ، البنایات المعدة لالستعماالت المختلفة إنشاء
  .البناء أشغالالتي ستتم علیها  لألرضیةالعمران دون تجهیز مسبق 

كونها تبین مدى صالحیة  األهمیةالتعمیر تعد مرحلة في غایة  أوومرحلة التهیئة الترابیة 
كونها تضمن توفیر جمیع المقاییس والشروط المطلوبة في  إلى إضافة ، القطاع المعني للبناء

تبع حمایة البیئة الطبیعیة من ما یست ، القوانین والتنظیمات الجاري العمل بها في هذا المجال
 اإلنسان العمل على سالمة حیاة أخرىومن جهة  ، ستغالالت غیر القانونیة من جهةإلا

  .وصحته

مجموعة من الخصائص  بأنهیعرف النمط العمراني  :التفریق بین العمران والنمط العمراني:ثانیا
الطابع العمراني الذي  أوفینتج عنها النمط  ، البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي تتفاعل معا

وتؤثر الخصائص االجتماعیة بصفة خاصة في تشكیل  ، یتنوع بتنوع وتعدد تلك الخصائص
 أو غیرهاحضریة أو شبه حضریة  أو ریفیة أنماطوتكوین الطابع العمراني للمدینة فینتج عنه 

في المدن بمجموعة من العوامل والخصائص الجغرافیة والبشریة التي تدخلت  تأثرتحیث 
فنتج عنها ذلك الطابع العمراني المركب الذي  ، ونموها وتكوینها عبر العصور المختلفة نشأتها

  :یمیز كل مدینة عن غیره من المدن والتي یمكن حصرها في ما یلي

یة في الكتلة العمران األحیانغلب أوتتواجد في  :العمرانیة التاریخیة التلقائیة القدیمة  األنماط/ا
 نمط تخطیطي ال یصعب تمییزه وهو، وتحتوي على نسیج عمراني متصل  المدینةالقدیمة من 

  .ي المتطلبات الحالیة للمدینة المعاصرة حیث تتعدد فیه المشاكل التخطیطیة بیل أنیستطیع 

تلة العمرانیة للمدینة المعاصرة الك أطرافعند وتتواجد : معاصرةالعمرانیة الحدیثة وال األنماط/ب
   .القدیمة األنماطبعض مالمح التغییر عن وقد ظهرت فیها 

                                                             
 http:// www. gdrc. Og/  uem.)1 ( 
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شبه  أوتنظیما وتحقیق للمتطلبات الحالیة للمدینة وهي مناطق عمرانیة مستقرة  أكثرفهي تبدو 
)1(مستقرة 

.  

 وهي ال ، الكتلة العمرانیة للمدینة القائمة في أطرافوتتواجد  :العمرانیة العشوائیة  األنماط/ج
وهي تعاني من  ، تنظمها أوتسیطر علیها  أوتحكم تخطیطها قیود  أوضوابط  أليتخضع 

  .العدید من المشاكل العمرانیة واالجتماعیة واالقتصادیة

قرب حدودها  أوالكتلة العمرانیة للمدن القائمة  أطرافعند  نجدها: األنماط العمرانیة الریفیة/د
 ي بیئات عمرانیة متدهورة تخطیطیاوه الریفي بكل مقوماته ، األسلوبویغلب علیها  الخارجیة ،

  .وبعضها غیر صحیة قد تشكل بتواجدها خطرا بالغا على استقرار المدینة القائمة

الفرق بین العمران والنمط العمراني یكمن في كون النمط العمراني  أننستنتج  أنومن هنا یمكن 
مثل النسق العمراني ی وأفالنمط العمراني  ، هكما یعتبر خاصیة ممیزة ل ، جزء من العمران

)2( نالطریقة التي شید بها العمرا
.  

  العمران أنواع :المطلب الثاني

ران الحضري وهذا ما سنحاول التفصیل فیه من هناك نوعین للعمران وهما العمراني الریفي والعم
  :اآلتیینخالل الفرعي 

مفهوم القریة  إلىالعمران الریفي یعني التطرق  عند التحدث عن :العمران الریفي :األولالفرع 
سنوضحه من خالل ذكر ممیزات القریة  ما وهذا بها النمط الریفي، هي التي یتمیز أنهاباعتبار 
  .فیها ستیطاناال وأشكال

 الطبیعي حیث یتمیز هذا أوسم النظام البدائي إغالبا ما یطلق علیها  :ممیزات القریة :أوال
مما یجعل نسبة النمو الطبیعي ضعیفة جدا عالوة على ، بكثرة الوالدات وكثرة الوفیات  النظام

  .السكان أحجاموالحروب التي ساهمت في تخفیض  واألوبئةالمجاعات والكوارث الطبیعیة 

  .كان القریة یعتمدون على الزراعة وتربیة المواشي سـو 
                                                             

 http : // www.rri.mentouri ibdaa/org.topic.09/05/2013. )1 ( 
 http : // www.rri.mentouri ibdaa/org.topic. )2 ( 

http://www.rri.mentouri
http://www.rri.mentouri
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فاء الغذائي وكثیرا على االكت  أساساكانت من النوع البسیط الذي یعتمد  اإلنتاج أنظمة -
  .والترقیة االجتماعیة واالقتصادیة  العمران التي یعتمد علیها وائضما غابت الف

ترتكز  أساساوهي  األولیةیسمى بالعالقات  ما أوتمیزت القریة بسیادة الروابط العائلیة  -
)1( "بالبساطة والتجانس على القرابة فتمیزت

 .
  

  :نوعین إلى النشأةتنقسم مراكز العمران الریفي حسب  :االستیطان في القریة أشكال :ثانیا

في المناطق التي یمارس فیها الصیادون والرعاة والزراع البدائیون حرفتهم  أینش :السكن المؤقت 
طبیعة  وتختلف هذه الفترة حسب ، لفترات محدودة إالالجماعات ال ترتبط بالمكان  أنحیث 

 آخرتترك هذا المكان بحثا عن موطن  أنوما تلبث هذه الجماعة  ، ولها السكانالحرفة التي یزا
  .قلة خصوبة التربة أوبسبب نقص المیاه 

هذا النوع  نشأةترتبط  ، الزراعة أهلهایعرف بالقریة الثابتة وهي التي یعمل معظم  :السكن الدائم
  الجماعي األمنوتحقیق  ،األخطارمن االستیطان بتجمع السكان في منطقة ما لدرء 

  مراكز ریفیة ثابتة في مناطق توفر المیاه إلنشاءوكذا توفیر البیئة الجغرافیة المناسبة 

)2("التربة الخصبة أو
.  

  :نوعین إلىوالمراكز العمرانیة والریفیة الدائمة تنقسم بدورها 

  .السكان هنا یعیشون في منازل متجاورة :القرى المتكتلة/ا

تتمیز بوجود مساكن متباعدة وتوجد بالجبال والمناطق الوفیرة  :المنتشرة أوالقرى المبعثرة /ب
  .األمطار

میزاتها  أهمدث على المدینة من خالل ذكر وهذا یعني التح :العمران الحضري: الفرع الثاني
  .والعالقة بینها وبین القریة

                                                             
 .17، ص1992، مطبعة أبو داود ،  إشكالیة العمران والمشروع اإلسالميإبراهیم بن یوسف ، ) 1( 

(2) http : www.4  geography.com.2013 /21/02، ) القروي( تیسیر حامد أبو سنینة، العمران الریفي   
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 اإلسالميالعمران الذي یشكل في التصور  ساأسوالعدل وهي  جتماعباالفمعنى المدینة مرتبط 
)1(األرضفي  اإلنسانجزءا من رسالة 

.  

بین مقومات روحیة  لتحاماوهي عبارة عن  ،د ینة هي تجمع بشري كثیف معقن المدإوعلیه ف
)2(بحیث ال یمكن الفصل بینهما لألولىجانب مكونات مادیة مجسدة  إلىومعنویة 

.  

  :المدینة الحضریة تعاني من مشاكل عدة نذكر  منها  أن إال

  .المدن  أطرافعلى  األكواخالعشوائیة ومدن الصقیع و  األحیاءمشكلة  -
  .السكاني  االزدحاممشكلة  -
  .مشكلة الحصول على الحاجات الیومیة  -
مشكلة توفیر المیاه للمدینة في مقدمة اهتمام  تأتيقلة المیاه الصالحة للشرب ، حیث  -

  .المشرفین على المدن 
خاصة في البلدان الصناعیة الكبرى كالتلوث الهوائي و التلوث المائي  مشكلة التلوث ، -

   .و غیرها
  .)3(مشكلة الصرف الصحي و التخلص من النفایات  -

  "البناء الفوضوي "   مشاكل العمران أهم: المطلب الثالث 

نیة السك األحیاءالسكاني الكبیر في المدن الحضریة والذي یقابله زیادة في عدد  نفجاراالبعد 
هذه  أهمالمدن تعاني من مشاكل عدة من بین  أصبحتالمدن ،  إلىبسبب النزوح الریفي 

  .المشاكل انتشار ظاهرة البناء الفوضوي 

تطلق على البناء الفوضوي عدة تسمیات من بینها : تعریف البناء الفوضوي :  األولالفرع 
  ...البناء الغیر قانوني ، التوسع العمراني الغیر منظم ، البناء العشوائي ، البناء القصدیري 

  األساسیةمن الخدمات  األدنىعدم توفر الحد  إلى األحیانفالبناء الفوضوي یرمز في معظم 

                                                             
  .155مرجع سابق ، ص   إبراهیم بن یوسف ،) 1( 

Maouia Saidouni , Eléments, introduction à l’urbanisme, Alger, casbah, édition,2000,p11.   )2 ( 
(3) http : www.4 geography.com 2013/02/21 : )المدن( تیسیر حامد أبو سنینة،العمران الحضري  
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من  األدنى عدم تحقیق المستوى  إلى إضافة،  في التجمعات السكنیة في الحیاة المعاصرة
)1(واألمانالجودة والتي تعتبر ضروریة لتحقیق الحد الالزم من شروط الراحة والصحة 

.  

 ي المعزول في ضواحي المدن الكبرىنه ذلك الحأهناك من عرفه  :التعریف االصطالحي :أوال
 أساس ولیس على التخفي وعدم الظهور، أساساختیرت خصیصا على  أرضیةفوق  أقیم

خشبیة  منجزة من لوائح أبراركیتشكل هذا الحي من سكنات هشة و  ، اتها العمرانیةامتیاز 
  ، والصرف الصحي وصفائح حدیدیة محرومة من الماء الشروب والكهرباء وغاز المدینة

)2(اهتمامات الجماعات المحلیة أوالطرق المعبدة وال یتواجد في دائرة التسییر و 
.  

هو " :تعریف قانوني للبناء الفوضوي إعطاءیمكن : التعریف القانوني للبناء الفوضوي :ثانیا
دون احترام القواعد التشریعیة والتنظیمیة الساریة  أنجز أوذلك النمط من البناء الذي ینجز 

والمنظمة والضابطة للنشاط وحركة البناء والتعمیر سواء بعدم الحصول على رخصة  ، المفعول
 أو األشغالتنفیذ  أثناء بأحكامهابعدم االلتزام  أو ، المسبقة قبل الشروع في عملیة البناءالبناء 
  ."األشغالالقانونیة للحصول على شهادة المطابقة بعد االنتهاء من  اإلمكانیةبعدم 

  نجازق القانون الساري المفعول یوم اإلن البناء یعتبر غیر مشروع في حالة خر إباختصار ف

)3(كذلك كل البناءات التي شیدت قبل صدور القانون الخاص بذلك ال تعتبر أي
.  

نه حتى یعتبر البناء بناء فوضوي یجب الحصول بالضرورة على رخصة إخالفة فوبمفهوم الم
من  نتهاءاالشهادة المطابقة في حالة  أو،  األشغالبناء مسبقة في حالة مباشرة وتنفیذ 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم 90/29من القانون 75المادة  أنحیث نجد  ،األشغال
 إثباتالبناء  أشغالیتم عند انتهاء " :تنص على 2004وت أ 14 المؤرخ في 04/05بالقانون

                                                             
، مجلة الجامعة اإلسالمیة ، كلیة الهندسة   "شمولیة لمعالجة السكن العشوائينحو إستراتیجیة "  ،أحمد حسین أبو الهجاء  (1)

 .07الجامعة اإلسالمیة ، غزة ، فلسطین، المجلد التاسع ، العدد األول ، ص
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  )اآللیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر ( كمال تكواشت،   (2)

 .09، ص2009في العلوم القانونیة ، تخصص قانون عقاري ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،
.173محمد بومخلوف ، مرجع سابق ، ص (3) 
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مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس  األشغالمطابقة 
)1(الشعبي البلدي ومن قبل الوالي

. 

  وأنماطه البناء الفوضوي أشكال: الفرع الثاني

  البناء الفوضوي  أشكال: أوال

نه وبرده للمعیار إالوطن ف أنحاءالكبیر  لظاهرة البناء الفوضوي في مختلف  نتشاراالرغم 
  :حد الشكلینأعن  یخرج  أنالقانوني بطبیعة الحال ال یمكن 

  .البناء بدون رخصة -
  . بناء یتجاوز حدود الرخصة -
  القانون رقم إصدار إلى األمرلقد عمد المشرع الجزائري في بدایة  :البناء بدون رخصة -1

رخصة  أو منح رخصة البناء إجراءاتالمتعلق بتنظیم  06/02/1982المؤرخ  02/ 82
ومع صدور  ، هذا القانون جاء بغیة التحكم نسبیا في الوعاء العقاري أنالتجزئة والمالحظ 

المؤرخ  85/01مرالمتضمن الموافقة على األ 11/1985/ 12 المؤرخ في 85/08قانون 
  .قصد المحافظة علیها وحمایتها األراضيقواعد شغل  نتقالیااالذي یحدد  1985/ 13/08في

  ما كان علیه في أكثرتنظیم قطاع البناء واهتمامه المتنامي به في یظهر اتجاه المشرع  أبد

  .82/02القانون 

الذي  ، المتضمن قانون التوجیه العقاري 90/25 بصدور قانون األمرهذا  تأكدوسرعان ما 
  66 كما ركزت المادة قابلة للتعمیر ، وأخرىعامرة  إلىوخصصها  األراضيتضمن تصنیف 

  .األرضالتهیئة والتعمیر تكون المرجع عند تحدید طبیعة  أدوات أنمنه على 

)2(األراضيشغل ومخطط  والمتمثلة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر،
 كما حثت المادة ،

 أدوات إلعدادالمؤهلة التابعة للدولة والجماعات المحلیة على اتخاذ التدابیر الالزمة  األجهزة 67
                                                             

. لتعمیر، السابق ذكرهالمتعلق بالتهیئة وا 29 /90قانون رقم   (1) 
 

 49، الجریدة الرسمیة ، عدد1990نوفمبر 18المتعلق بالتوجیه العقاري ، المؤرخ في  90/25من القانون  66المادة   (2)
1990 . 
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لینظم بشكل تام  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون إصدار وأخیرا ،التهیئة والتعمیر
 )1(ضرورة الحصول على رخصة بناءویركز هذا القانون على  وشامل لمجال التهیئة والتعمیر

  ." 52،49،55" دوهذا طبقا لنصوص الموا األشغالمسبقة قبل مباشرة 

بناء غیر تغییر للبنایات یتم دون الحصول على هذه الرخصة یعد  أوتدمیر  أوفكل تشیید 
  .قانوني یعرض صاحبه للجزاءات المنصوص علیها قانونا 

تمنح رخصة البناء لكل طالب لها متى توفرت فیه الشروط  :تجاوز حدود الرخصة   -2
التعمیر خاصة المخطط التوجیهي للتهیئة  أدواتمراعاة  إطارالقانونیة في 

  . )P.D.A.U(والتعمیر

  . اللذان یتم بموجبهما ضبط حدود البناء ) (.p.o.s األراضيومخطط شغل  

یحترمها حسب نص  أنوتشتمل رخصة البناء االلتزامات والخدمات التي ینبغي على الباني 
  .176 /91 )2(من المرسوم 46المادة 

  :وتجاوز حدود الرخصة یتمثل في 

والمعیار في ذلك هو  ، عن ما ذكرناه سالفاتعدد شكل البناء غیر القانوني فانه ال یخرج  -
  وص رخصة البناء وشهادة المطابقة والتعمیر بوسائله الفنیة و بالخص التهیئةقانون 

وسرعان  لبیئة الذي یمتد في ضواحي المدن ویشكل البناء الفوضوي عامال مساعدا على تلوث ا
ومستوى صحي ،  ) 3(مناطق مختلفة ذات كثافة سكانیة عالیة  إلى األحیاءما تتحول هذه 

  .منخفض

  

  

                                                             
 .المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السابق ذكره90/29من القانون52المادة   (1)
، یحدد كیفیة تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة 1991ماي 28المؤرخ في 91/176من المرسوم التنفیذي  46المادة (2)

 .  1991، 26وشهادة التقسیم ورخصة البناء  و شهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك ، الجریدة الرسمیة ، عدد 
 .50عبد القادر رزیق المخادمي ، مرجع سابق ، ص   (3)
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  البناء الفوضوي أنماط: ثانیا

  :البناءات الفوضویة الصلبة /1

ن مادة بناء جدرانها تتشكل من مواد صلبة وسقفها من الخرسانة المسلحة ألسم سمیت بهذا اإل 
في قائمة البناءات الفوضویة واقترابها من البناءات القانونیة  األولىالقرمید وهو یحتل المرتبة  أو

  :إلىوتتفرع هذه البناءات 

  :بناءات فوضویة صلبة مخططةـ 

سلفا لهذا الغرض وتختلف فیما بینها من  أعدتطبقا لمخططات هندسیة  أنجزتوهي التي 
طبقا لما ینص  حیث مدى المصادقة على هذه المخططات من قبل المصالح التقنیة المختصة

  .91/176والمرسوم التنفیذي رقم 90/29علیه قانون التهیئة والتعمیر

  :فوضویة الصلبة غیر المخططةـ البناءات ال

جدرانها ولكن بدون مخطط یبین  أووهي حالة البناءات المنجزة بمواد صلبة سواء في سقفها 
وغیرها من  وأبوابهاالهیكل وكیفیة توزیع جدران البنایة ونوافذها  أجزاءوترابط  األساساتموضع 

المسائل التي تحدد وظیفة البنایة وتناسقها وسالمتها مما یصعب عملیة المراقبة المیدانیة والحكم 
  .على صحة وسالمة هذه البنایة

  :البناءات القصدیریة /2

 بأحیاءتتفشى في المدن الكبرى في الجزائر، وسمیت  بدأتهي من الظواهر الكبرى التي 
ذین هم المواطنون ال إلیها أملة في هذا النوع من البناء ویلجلمستعالمادة ا إلىالقصدیر نظرا 
 أسهل ألنهبناءهم من صفائح القصدیر، وهذا  إقامة إلىالسكن ویضطرون  إلىبحاجة كبیرة 

في السكن في اقل وقت ممكن، قد ال یتجاوز  اإلسراعوكذا  للبناء وتوفر في نفس الوقت الثمن
الیوم، وهذه السكنات كانت الحل الوحید للعدید من المشاكل السكنیة التي كان یعاني منها 

كان هناك نزوح كبیر من مواطني  أینالعشریة السوداء  فيالمواطن، وانتشرت هذه الظاهرة 
، ویعد  قاییس المعتمدة في قوانین البناءالم أدنىوهو ال یتوفر على  ، المدن إلى واألریافالقرى 

 اآلفاتالمعدیة وتفشي  لألمراضوالحیوانات الناقلة  واألوبئة األمراضمصدر النتشار 
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 أراضيالبناءات القصدیریة مقامة على  وأغلبیة،  خاصة الجرائم أنواعهااالجتماعیة بمختلف 
  .الدولة أمالكملك للدولة مما یستوجب قانونا هدم هذه المباني واسترجاع 

  صورهو البناء الفوضوي  أسباب: الفرع الثالث 

  :أسبابه/ 1

كن الس أزمةفمن  النشأة أسبابحیث من  البناء الفوضوي ظاهرة قدیمة ومتشعبة في الجزائر، إن
مرورا بفوضى السوق   سندات الملكیة العقاریة ، ضبطمشكلة  ، إلى الحادة المتراكمة مع الزمن

غیاب التنمیة  وأیضا  الذي عم المجتمع الفقر أسبابننسى  أنالعقاریة الفضاء والمبنیة دون 
 أوبالمفهوم الضیق  األمنغیاب  أسبابر كنن أنكما ال یمكننا  ، الشاملة المتوازنة المستدیمة

مما جذبهم نحو المدینة وما رتبه  لألشخاصالجنوب  أوالداخل  أواالجتماعي في الریف  األمن
جهادمن نزوح نحوها  ٕ ولعل ذلك یرجع  ، و مرافقها بفعل كثرة طلب السكن والعمل ،أرضها وا

عدم  ، الجزائر وملف العقار والتعمیر عبر مختلف القوانین إقلیم إدارةطریقة السلطة في  إلى
 ستعملة في البناء وعدم مقاومتهاموكذلك ضعف المواد ال ، وقواعد البناء التعمیر أدواتاحترام 

تضرر البنایات یرجع  إن ، عن حجم البنایات المنهارة بفعل الزالزل اإلحصائیاتحیث كشفت 
للتوسع العمراني الحدیث وغیر المنظم بالجزء الشرقي للعاصمة في شكل مجموعات سكنیة غیر 

مما  ، لم تحترم قواعد التعمیر أنهاكما  ، طینیة غیر صالحة للبناء أراضيعلى  شرعیة مشیدة
 .یبرز دور الدراسات الفنیة للمشاریع العمرانیة كنوع من الرقابة

  : الفوضویة البناء صور/  2

  :من خالل ما یلي أكثرالفوضویة وهذا ما سنوضحه  هناك العدید من صور البناء

تتمثل هذه الصورة في مجموعة البنایات : عدم احترام المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر :أوال
المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وهي  وأحكامبطریقة مخالفة لقواعد  أنجزتالفوضویة التي 

  :كالتالي

تتمثل هذه الصورة في  عدم التقید بما جاء في مخطط الموقع        : تغییر موقع المشروع/ا
)plan de situation ( للمشروع المراد انجازه.  
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، وهذا یتنافى مع مخطط اإلقلیميمكان آخر من المجال  إلىوذلك بنقل وتحویل وعاء البنایة 
  .تم استخراج واستنباط موقع المشروع أساسهاالتهیئة والتعمیر، والتي على 

بالموقع یعني احتمال المساس  إخالل، فكل  وظیفته الخاصة اإلقلیمنه لكل موقع من أكما 
 األراضيمنها  وباألخصالطبیعیة  أوالثقافیة  أوالتاریخیة  أو األثریةالمحمیة  باألراضي
)znu")1"  غیر قابلة للتعمیر األراضيالغابیة التي تعد من  و الفالحیة 

.      

  .خاصة وأخرىارتفاقات عامة  إلىوهي تنقسم : باالرتفاقات اإلخالل/ ب

  :ارتفاقات صناعیة وارتفاقات طبیعیة إلىوتنقسم بدورها : االرتفاقات العامة - 1

المخصصة لمرور قنوات الغاز  األراضيفي  أساساوتتجسد : الصناعیة رتفاقاتاال  -
 إذ،  ، وشبكات الكهرباء ، وقنوات صرف المیاه القذرة الطبیعي وقنوات میاه الشرب

البناء على  عدمقانونا نه یتطلب إ، ف الستغالل الكهرباء ذات الضغط المتوسط بالنسبة
یمنع البناء مهما كان نوعه وطبیعته على  أي،  مترا15بعرض قدره  األسالكجانبي هذه 

، كما  الكهرباء أسالكوطولها هو طول ، مترا  30 عرضها یقدر ب) رواق(مساحة
 بین محور قناة الغاز، والبنایات المجاورة والتيیتطلب قانونا احترام المسافة الفاصلة 

عوائق في  أو إقامة أوبنایة  أينه ال یجوز تشیید أمترا في كلتا الجهتین، كما 75هي
)2(المناطق المشمولة بحقوق االرتفاقات الجویة

.  

 نوع كان أوالتي یمنع فیها البناء بأي شكل  األراضيوهي : االرتفاقات الطبیعیة  -
للتهیئة والتعمیر من المناطق غیر القابلة للبناء سواء  ویعتبرها المخطط التوجیهي

)3(خارجه أوتواجدت داخل المحیط العمراني 
.  

 وهي كل االرتفاقات المنصوص علیها في القانون المدني من المادة: االرتفاقات الخاصة/ ب
الملكیة المنصوص علیها في ، والتي تشكل قیود تلحق بحق  منه 881 لى غایة المادةإ 867

المالك في مراعاة استعمال  إجباریة، والتي تنص على  من نفس القانون 712 لىإ 690المواد 

                                                             
 . 259، ص  2000، دار هومة، الجزائر ،  النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاريسماعین شامة ،   (1)
 . 44، ص 2006، دار هومة ، الجزائر ، الجرائم الواقعة على العقارالفاضل خمار ،   (2)
 .259سماعین شامة ، مرجع سابق ، ص   (3)
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حقه كان یحترم القواعد المنظمة لحق المرور، وحق المطل وحق المسیر، وغیرها من حقوق 
)1(مراد انجازهاالبناء ونمط وحجم وشكل البنایة ال أرضیةالجوار، كل ذلك فیما یخص اختیار 

.  

 األراضيتختلف صور عدم احترام مخططات شغل  :األراضيعدم احترام مخططات شغل :ثانیا
، فهناك تجاوزات تتم على مستوى  الذي تمت فیه المخالفة اإلطاربالبناء الفوضوي باختالف 

  .المبني اإلطارتتم على مستوى  وأخرىغیر المبني  اإلطار

  القصدیریة لألحیاءالتواجد المستمر  ةصور  تأخذوهي : المبنيغیر اإلطار تجاوزات  /أ

  .والربط السیئ لشبكات التهیئة ،  على المساحات الحرة ستیالءاالوصورة 

باعتبار البنایات القصدیریة في حكم : القصدیریة لألحیاءالتواجد المستمر  ةصور  -1   
من   683 أحكام المادةال تصنف من ضمن العقارات التي تطبق علیها  إذ،  البنایات المعدومة

مخططات المسح الحضري العام ال  أن إلى إضافة،  القانون المدني المتعلقة بالعقارات المبنیة
  جرداء أراضيالقصدیریة عبارة عن  األحیاءویعتبر مجمل بناءات  ،بعین االعتبار یأخذها
خالیة ویقترح فیها مشاریع  كأراضيالذي یعتبرها  األراضيل بالنسبة لمخطط شغ الشيءونفس 

)2(غیر سكنیة أوسكنیة  عمرانیة جدیدة
.  

 أو األطفالقد تكون في صورة مساحات للعب : صورة االستیالء على المساحات العمومیة -2 
لتوقف السیارات وغیرها من الفضاءات الحرة التي تدخل ضمن  أماكن أومساحات خضراء 

، ونظرا لعدم اهتمام المصالح التقنیة  المخصصة للمصلحة العامة لألحیاءغیر المبني  اإلطار
ن وضعیة هذه المساحات المتردیة تشجع إف لإلهمالبتهیئة هذه المساحات وبقاءها عرضة 

وتحفز بعض السكان على االستحواذ واالستیالء على مساحات عمومیة وتغییر وظیفتها من 
 أو، في صورة محل  مساكنهم الخاصة إلىبنائها وضمها  أووغرسها  بأسالكخالل تسییجها 

جانب  إلى لألحیاءبالجانب الوظیفي  اإلخالل، ویترتب على هذا االعتداء  حدیقة أوب أمر 
)3(التشویه بالمظهر العام للنسیج العمراني للمدینة

.  

                                                             
 .175، ص  2001، مصر ،  3، ط واألشغال الخاصة  عقود مقاوالت والبناءنعیم مغبغب ،   (1)
 .145، ص  1995، دار النور، الجزائر ،   أزمة السكن في ضوء المجال الحضريالصادق مزهود ،   (2)
 .17، ص 1999، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،  المسؤولیة المعماریةمحمد حسن منصور ،   (3)
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البلدیة  إلدارةالشبكات التابعة للمصالح التقنیة  إن: صورة الربط السیئ لشبكات التهیئة -3
، قنوات الصرف  شبكات قنوات المیاه الشروب( لفائدة سكان المدینة وهي تشمل أساساوضعت 

 أنحیث یجب على المستفید من هذه الشبكات ...) الصحي، شبكات الكهرباء، الغاز الطبیعي
المواقع  أو أماكنن ال یغیر أئة و ومخططات التجز  األراضيیلتزم بما جاء في مخطط شغل 

 اإلخالل إلىبذلك سیؤدي  إخاللكل  أن إذ،  المحددة للربط واالستعمال الخاص بهذه الشبكات
ومصداقیته ما ینجر على ذلك من تعطیل السیر الحسن لشبكات هذه  األراضيبمخطط شغل 

)1(دینةورشة مفتوحة تسيء بالمنظر العام للم واألحیاءالقنوات وجعل الشوارع 
.  

، طبقا للمعالم والمقاییس المحددة  تتبلور مخالفات البناء الفوضوي :المبني اإلطارتجاوزات / ب
في التشوهات التي تتعرض لها العمارات والتوزیع العشوائي  ،األراضيمن قبل مخطط شغل 

  .غیر المخطط

 السكنیة المخططة من طرف الدولة  األنماطتعد العمارات من : صورة العمارات المشوهة/1
 إلىوالتي تتكون من مجموعة من الطوابق قد تصل ) النمط الجماعي والنمط النصف الجماعي(

هذا  أن، غیر  ، وفي مجال خارجي واحد ، یشترك سكانها في مدخل واحدفأكثرعشر طوابق 
 أدىلحاالت مما النمط من السكن لم یتجاوب مع خصوصیات المجتمع الجزائري في كثیر من ا

  :القیام ببعض التصرفات تمثلت فیما یلي إلىالسكان ببعض 

كانجاز  األرضيوذلك بفتح منافذ جدیدة في الطابق : التغییر على مستوى الواجهات  -
  بناء الشرفات كلیا بغرض توسیع المساكن واستغاللها كغرف أوباب لالستعمال الخاص 

تبدو مرقعة وذلك بحسب  أصبحتتشویه مظهر العمارات التي  إلى أدتوهذه التعدیالت 
  .)2(اختالف طبیعة المواد المستعملة في تعدیل المسكن

تلك المتعلقة ببنایة العمارة في سواء كانت : ات التابعة للعماراتاالستیالء على المساح  -
قصدیریة نجاز بنایات فوضویة إالعمارة وسطوحها في  أقبیة إحاللحد ذاتها من خالل 

  .هشة تسيء للعمارة في جوانبها الجمالیة والوظیفیة

                                                             
  1994، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ، المشكالت العلمیة في جریمة البناء دون رخصة حامد الشریف ،   (1)

 .87ص 
 .147الصادق مزهود ، مرجع سابق ، ص   (2)
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باستغاللها  أوغرسها  أوعة للعمارات بتسییجها تلك المتعلقة بالمساحات العمومیة التاب أو 
، مما یقلص من هذه المساحات ویشوه المنظر العام للتجمع  بوضع كشك حدیدي علیها

  .وتعطیه صورة التمرد  ،)1(السكني

غیر المخططة والتابعة للخواص تتمیز  األحیاء إن: التوزیع العشوائي للبناءاتصور /2
  : بمخالفات تتجسد في الصور التالیة

الفوضویة غیر المخططة والقصدیریة بدون  األحیاء أنجزتلقد : ممرات الراجلین  -
 إلىتقني في المیدان یؤدي في نهایة المطاف  إشرافتخطیط وبسرعة فائقة وبدون 

تحویل  إلىوكذا ، ي عشوائي یخل بقاعدة التصفیف بشكل فوضو  البنایاتتموضع 
عبارة  أوممرات صماء  أووجعل مسالك الحي عبارة عن ممرات خاصة بالراجلین فقط ، 

، مما  قنوات الغاز الطبیعي إیصال أوملتویة التمكن من مرور السیارات  أزقةعن 
كدسة ذات كثافة عالیة جدا ، غیر كتل كبیرة من السكنات الم األحیاءیجعل من هذه 
  .المعدیة األمراض، فیزید بالتالي من عوامل انتشار الجراثیم وتفشي  معرضة للتهویة

ال  أنشطةغیر المخططة ممارسة  األحیاءیتم عادة في : مزعجة أنشطةممارسة   -
تعدیل في تصمیم المبنى  إجراء، من خالل  لألحیاءتتماشى مع  الوظیفة السكنیة 

میكانیك السیارات  أوالنجارة  أوالتلحیم  أووتخصیص جزء منه الستغالل نشاط الحدادة 
التجاریة وغیر  األخرى األنشطة أما،  وغیرها من الحرف المزعجة والملوثة للمحیط

للمحل التجاري من صورة االستیالء على الرصیف واعتباره امتداد  تأخذ فإنهاالمزعجة 
  .)2(الل وضع مختلف المنتجات والسلع علیهخ

 البناء الفوضوي أنواعهذه الصور تخص جمیع  :رخصة البناء أحكامعدم احترام :ثالثا
رخصة البناء وصور مخالفة قرار  أحكامصور مخالفة  أنواع إلىسنتعرض  أكثروللتوضیح 

  :واآلجالالبناء من حیث التحفظات 

      رقم نفیذيمن المرسوم الت 50 حسب المادة: رخصة البناء أحكامصور مخالفة  أنواع/ا
  :ن الصوررخصة البناء متضمنة في فئتین م أحكامن صور مخالفة إف 07 - 94

                                                             
 .90حامد الشریف ، مرجع سابق ، ص   (1)
 .32كمال تكواشت ، مرجع سابق ، ص   (2)
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، هو  البناء غیر المطابق لرخصة البناء إن: فئة صور البناء غیر المطابق لرخصة البناء /1
رغم  ...)المقاولین أوالمهندس  أوصاحب المشروع (الشأنذلك البناء الذي یقوم به ذوي 

     من القانون رقم 52المنصوص علیها في المادة  باألفعالاستفادتهم من رخصة البناء للقیام 
، ولكن بطریقة مخالفة لمقتضیات رخصة  التعدیل أوالتمدید  أوالمتمثلة في البناء  29 -90

  .البناء

ر صور المخالفات هو البناء دون خطإن أ: فئة صور البناء المنجز دون رخصة بناء /2
 بأحكامه عرض الحائط ویلجأیتجاوز القانون ضاربا  المخالف في هذه الحالة  أن، ذلك  رخصة

نه إ، لذا ف القانون أعین، ویتم البناء بعیدا عن  السوق السوداء في تدبیر المواد الالزمة له إلى
متفقا مع الشروط  بداالمطلق من صالحیة المبنى وسالمته مهما  للتأكدال توجد وسیلة فنیة 
)1(التي یتطلبها التشریع

.  

  :واآلجالصور مخالفة قرار رخصة البناء من حیث التحفظات / ب

قد یصدر قرار رخصة البناء من : رخصة البناء من حیث التحفظات صور مخالفة قرار/1
 أوااللتزامات وكل مخالفة لهذه التحفظات  أو، وتتضمنه مجموعة من التحفظات  المعنیة اإلدارة

)2(واإلزالةلهذه االلتزامات یعد بناء فوضوي یستحق الهدم 
.  

نجاز إبها خالل  األخذهناك قیود خاصة یجب  أنیعني ذلك : منح الرخصة بتحفظ -
  .مظهرها الخارجي أوحجمها  أووهذه القیود تتعلق بموقع البنایة  األشغال

التهیئة  بأعمالمن صاحب الرخصة القیام  في هذه الحالة یتطلب: صة بالتزاممنح الرخ  -
 أوالتطهیر  أونجاز صاحب العمارة السكنیة طرق وشبكات لتوزیع المیاه إالخاصة ك

مخصصة لتوقف  أماكن إقامة أوتركیب مصعد في البناء في المباني الجماعیة 
  .إلیوائها أوالسیارات 

قرار رخصة البناء یصدر لمدة معینة  إن: اآلجالصور مخالفة قرار رخصة البناء من حیث /2
یصاحبها حق محدد في البناء طبقا لما جاء في محتوى رخصة البناء ومضمون المخططات 

                                                             
 .19محمد حسن منصور ، مرجع سابق ، ص   (1)
 .87حامد الشریف ، مرجع سابق ، ص   (2)
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ما  إلتماممدة قانونیة جدیدة  إعطائهمرة ثانیة مع رخصة ال ، ویجدد قرار لهندسیة المرافقة لها
نه ینتج تبعا لذلك زوال ضمان الحق في إ، ف نه بعد انتهاء هذه المدةأ، غیر  أشغالتبقى من 

 اآلجالضمن  أشغالهان القلة القلیلة من البناءات المنتهیة إنه في الواقع العملي فأ، غیر  البناء
)1(المباني مازالت في صورة ورشة مفتوحة ومستمرة فأكثر،  القانونیة

.  

هذه الصور خاصة بالبناءات المخططة في  :احترام مخططات الهندسة المعماریةعدم :رابعا
تعاني من عدة تجاوزات قانونیة من  األخیرةهذه  أن إذ،  إداریادة مجزءها المتعلق بالتجزئة المعت

 األوضاعتفاقم  إلى أدىتمس بالبناءات في جوانبها الجمالیة والوظیفیة مما  إذالسكان  طرف
من  50 ، وهذه التجاوزات قد ذكرتها المادة یر الحسن للنسیج العمراني للمدینةسلبا على الس

  ي وممارسة مهنة المهندس المعماريالمعمار  اإلنتاجالمتعلق بشروط  07ـ 94 المرسوم رقم

وهذه التجاوزات تشكل في مجملها صور تشیید بنایة ال تطابق المواصفات المنصوص علیها  
  :في مخططات الهندسة المعماریة، وهي كالتالي

                             )plan de masse ( عدم التقید بما جاء في مخطط الكتلة إن: صور عدم احترام مخطط الكتلة/ا

  :في المیدان یترتب علیه األرضیة للقطعة السیئبالتثبیت 
في الحدود المرسومة للمشروع  وهو التغییر: التعدي على الرصیف وعلى ملكیة الغیر -

 .على الملكیة المجاورة للغیر  أوبتموضع جزء من وعاء مشروع البنایة على الرصیف 

ومیداني  إداريمن قطعة وما یصاحبها من تشویه  أكثر إلى األرضیةبقسمة القطعة أو  
  .للتجزئة

مباني على جانبي  الطریق دون احترام   إقامةیتمثل ذلك في :  المساس بخط التنظیم  -
نه سیؤدي حتما إاحترام هذه المسافة القانونیة ف ، ففي حالة عدم الشروط القانونیة لذلك

نه الخط المعتمد الذي یحدد أیعرف على  األخیرهذا  أن إذ،  المساس بخط التنظیم إلى
  .العامة واألمالكالخاصة  األمالكالمسافة القانونیة الفاصلة بین 

   ناءات الفوضویة المرتكبة في حالةوهي صورة الب: توقف السیارات بأماكن اإلخالل -

  ".مجمع عمارات"ـ التجمعات السكنیة ذات الملكیة المشتركة 
                                                             

 .90محمد حسن منصور ، مرجع سابق ، ص   (1)
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  ".مرافق اقتصادیة" والتجاریةالخدماتیة  و اإلداریةـ المباني 

  .ـ الفنادق والمركبات السیاحیة

عدم التقید بما جاء في مخططات الواجهات                      إن: صور عدم احترام مخطط الواجهات/ ب
plan de façade  تتمثل فيیترتب على ذلك مجموعة من التجاوزات:  

فوق البناء  القائم بدون   أكثر أوابق ط بإضافةوذلك : ـ عدم احترام العلو المسموح به1
حاجات  إشباعهذا النوع من البنایات الفوضویة لغرض  إلىعادة  أمسبق ویلج إداريترخیص 

  .)1(كبیرة أزمةالسكان في مادة السكن والتي تشهد 

مفضیة على ساحة   إضافیةمنافذ  أو أبوابن یتم فتح كأ: ـ التغییر في منافذ الواجهات2
  .محل تجاري أو بأإلى مر شقتین وتحویل حیزها  أوهدم جدار شقة  أوعمومیة 

في معامل االستیالء على  اإلخاللفي  تتمثل: صور عدم احترام مخططات التوزیع الداخلي/ ج
 . األراضي، ومعامل شغل األراضي

  :األرضتجاوز في معامل االستیالء على   -

بوجه عام  األراضيیعد هذا المعامل كعامل تقني قانوني یعطى ضمن  توجیهات مخطط شغل 
من القطعة  األجزاءوفي دفتر الشروط لمخطط التجزئة بوجه خاص، یبین هذا المعامل 

  .بناؤها یجب الالتي یجب  بناؤها وتلك التي  األرضیة

  :األراضيتجاوز معامل شغل / ب

ودفتر شروط التجزئة  األراضيحدید نسبته في تقریر مخطط شغل هذا المعامل جد مهم، یتم ت
بمعامل  األرضوذلك بناءا على معطیات میدانیة ومتطلبات مستقبلیة، ویرتبط معامل شغل 

  .وعلو البنایة األرضاالستیالء على 

                                                             
  .77، ص 2007، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ،  شرح قوانین البناء والهدمعبد الوهاب عرفة ،  (1)
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تتمثل هذه الصور في  :األخرىعدم احترام مخططات الهندسة المدنیة والمخططات :خامسا
للبنایة وتجهیزاتها، وهذه التجاوزات تتعلق بالبنایات  األساساتعدم احترام مخططات هیكل 

  .التجزئةمنها  وباألخصالفوضویة الصلبة المخططة 

 تقوم هذه الصورة على التقید بالمواصفات المطلوبة: صور عدم احترام مخططات الهیكل /ا
   .ومقاطع الهیكل ا یخص مواد البناءقانونا فیم

وذلك باستعمال تلك التي ال   ، ویتم الغش في استخدام مواد البناء:  ـ مواد البناء المستعملة1
یوما  60 سمنت بعدإ، كما في حالة استخدام  تتوفر على المواصفات والشروط المطلوبة دولیا

  .بةحدید مشع ال یتضمن الخصائص الفیزیائیة الكیمیائیة المطلو  أو إنتاجهمن 

في القیاسات الفنیة لمقاطع الخرسانة  باإلخاللوذلك : الهیاكل وأعمدةـ مقاطع العوارض 2
، مما یجعل من هیكل البنایة ضعیف وهش ال یقاوم القوة العمودیة الناتجة عن ثقل  والحدید

 األفقیةالمترتبة على استخدام البنایة من قبل سكانها وكذا القوة  اإلضافیةالبنایة والحموالت 
  .)1(والعواصف الكبرى األرضیةالمتشكلة من االهتزازات 

بشروط مواد  اإلخاللتتمثل هذه الصورة في :  األساساتصور عدم احترام مخططات  / ب
  .والتربة ، وأبعاد الحفر ،  البناء

والحدید وتتم من خالل عدم احترام مقاطع الخرسانة والمواد المكونة لها : ـ شروط مواد البناء 1
  .الالزم للخرسانة من حیث المقطع والخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة

من حیث  العرض والطول، والحكمة من ذلك  األبعادوذلك بعد احترام : الحفر أبعادـ شروط 2
  .للبنایة ظاهرة االنزالق والهبوط تجنب

وة ضغط البنایة وكذلك بعین االعتبار نوعیتها وقدرتها على تحمل ق األخذوذلك بعد : ـ التربة3
  .الالزمة األساساتتجانسها وما یلزمها من 

بااللتزامات المتعلقة  اإلخاللجانب صور  إلى: صور عدم احترام مخططات التجهیزات/ ج
المعطیات الفنیة  عتباراالبعین  األخذنه قد یتم التقصیر وعدم إ، ف واألساساتبالهیكل 

                                                             
  .72بشیر التیجاني ، مرجع سابق ، ص   (1)
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ومخططات الشبكات والتي هي مخطط   ، المنصوص علیها في مخططات التجهیزات الداخلیة
، والتي تعمل على  والنوافذ األبوابومخطط  والكهرباء ومخطط التبرید و التهویة اإلنارةشبكة 

التفكیر في  تعزیز عوامل االستقرار وااللتصاق بالبنایة والحي والمدینة والمنطقة والبلد وعدم
  .)1(الخارجیة وال في الهجرة الداخلیة الهجرة

  ة على موقع تشیید البناء الفوضويالمترتب اآلثار:الفرع الرابع

  :هناك العدید من اآلثار أهمها

  العمومیین واألمنالمساس بالصحة  ـ 

  .والزالزل  واالنزالق ، تكون معرضة لخطر الفیضانات ـ 

   .الصناعیة لألخطارتكون عرضة  ـ 

ع ذات الطاب األراضيسي غیر المنظم للبناءات غیر الشرعیة على حساب أالر  االمتداد ـ
  .الزراعي والثقافي

وتشییدها على المنحدرات الخطرة على حساب دور المساحات  لألرضكتساح البنایات إـ 
نه في أحیث  ، أرضیةالمتوسط مهددة بهزات  األبیض، فالجزائر كسائر بلدان البحر  الخضراء

  ...."زلزال بومرداس  ، األصنامزلزال " فترة قصیرة شهدت الجزائر سبعة زالزل

  .التعمیر وقواعد البناء أدوات حترامام وكل ذلك لعد

النشاط الصناعي غیر المدروس في المناطق العمرانیة على صحة المواطنین  تأثیرفضال عن 
   .على البیئة التأثیرمما یستوجب القیام بدراسة 

 الزراعیة األراضيالماسة باالقتصاد الوطني بسبب التوسع العمراني على حساب  األضرارـ 
  وضوابط التخطیط العمراني ألسسالمشید علیها  األراضي إخضاعوعدم  والمواقع السیاحیة ،

                                                             
  . 73بشیر التیجاني، مرجع سابق ، ص  (1)
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 إلى أدى ، والمتطلبات اإلمكانیاتـ زحف البناءات غیر الشرعیة ونموها السریع بحسب تطور 
  .الزراعیة رغم صدور قرارات عدیدة بالمنع األراضي تآكل

  واالعتداء وتشویه المنظر ، الشغل غیر الشرعي آفةمن  اآلخرولم یسلم العقار السیاحي هو 

المضاربة  األخرىكما عرفت مناطق التوسع السیاحي هي  ، بسبب كثرة البنایات غیر الشرعیة
 .ا السیاحیةفي الصفقات العقاریة وتحویل الموارد عن طبیعته

االنتشار الواسع للعمران  إن :رقابة شرطة العمران للحد من البناء الفوضوي :الفرع الخامس
سوى االعتراف به ومعالجته عن طریق  أمامه، لم تجد الدولة  واقعیا أمرایشكل  أصبحالعشوائي 
سلطة  بأعمالالمختصة  اإلداریةفي النسیج العمراني الحضري والسلطات  إلدماجهالقوانین 
في مجال التعمیر بغرض المحافظة على النظام العام العمراني بطریقة وقائیة  اإلداريالضبط 

  من خالل صالحیات شرطة العمران أكثروهذا ما سنوضحه  ، حتیاطااوعالجیة  أساسا

  :تعریف شرطة العمران : أوال

ذلك الجهاز التابع للشرطة القضائیة المنوطة به حمایة النسیج  أنهاتعرف شرطة العمران على 
، وردع االستغالل غیر اإلنسانالمساس الذي یلحق به  أنواعمن كافة ، العمراني والبیئي 

، وذلك من خالل تطبیق كل النصوص التشریعیة  البیئي أوالقانوني سواء للنسیج العمراني 
  .والتنظیمیة في مجال البیئة والعمران

المؤرخ  5078/83الوطني رقم المدیریة العامة لألمن  شرطة العمران والبیئة بقرار وتأسست
تنشیط  إعادةفي مخطط  نطالقاالا لتعلیمات وزارة الداخلیة تم ، وتنفیذ 09/05/1983في

  من والیة الجزائر الكبرىأفصیلة على مستوى  أول بإنشاء، وذلك  وحدات شرطة العمران والبیئة
المدن الكبرى  أهمتنشیط هذه الوحدات على مستوى  إعادةتمت   2000 فریلأمن شهر وبدایة 

، لتعم هذه الفرق على مستوى كل التراب الوطني  ، عنابة ، قسنطینة وهران: للوطن وهي 
  .)1(2000 أوتمن شهر  إبتداءا

                                                             
مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر،  تخصص  ،) الرقابة اإلداریة على حركة العمران في التشریع الجزائري(یم ، أمال حلیت  (1)

  .91، ص 2011قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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 للقانونالمعدل والمتمم 04/05رع في القانون المش أدرجهامكرر التي  76ونصت المادة 
  :عاینة المخالفات المتعلقة بالبناء والتعمیر همالمؤهلین لم واألعوانالموظفین  أنعلى  90/29

  .مفتشوا التعمیر ـ 

  .البلدیة المكلفون بالتعمیر أعوان ـ 

  .التعمیر والهندسة المعماریة إدارة موظفو ـ 

تنص علیها القوانین وتتمثل مهمة شرطة العمران في البحث عن المخالفات المرتكبة والتي 
من 73، حیث نصت المادة  04/05المعدل والمتمم بموجب القانون  90/29 والسیما القانون

المؤهلین  قانونا  واألعوانعلى وجوب زیارة رئیس المجلس الشعبي البلدي  90/29القانون 
، وطلب الوثائق التقنیة  التي یرونها ضروریة بالمعاینات اإلنجاز والقیامللبنایات في طور 

السابقة تنص على جواز المادة  أحكاموقت بینما كانت  أيالخاصة بالبناء واالطالع علیها في 
  .ذلك فقط

المؤهلین بتحریر محضر یسجل فیه بالتدقیق  األعوانوتتم معاینة مخالفة التعمیر من طرف 
المعاینة من قبل العون الذي  الوقائع المكونة للمخالفة والتصریحات التي تلقوها ویوقع محضر

ذا، ومرتكب المخالفة  حرره ٕ   .ذلك في المحضر إلىالتوقیع یشار  األخیررفض هذا  وا

یثبت العكس حیث تصنف ضمن المحاضر التي  نصت  أن إلىوهذه المحاضر لها حجیة 
  .)1(الجزائیة اإلجراءاتمن قانون  216 علیها المادة

من الصالحیات الممنوحة لشرطة العمران للحد من البناء الفوضوي : ـ مهام شرطة العمران
  .العقار المملوك أووالذي یكون على ملك الغیر 

یة المرتبطة العقار المملوك من الحقوق العین :البناء غیر القانوني على العقار المملوك: أوال
 أن فاألصل،  یشاء، ویخول حق الملكیة لصاحبه استعمال العقار المملوك كما  باإلنسان

  .)1(ما منعه القانون إالالمالك حر في استعمال ملكه 

                                                             
   2009، دار هومة ، الجزائر ، 5، ط  الوجیز في تنظیم  ومهام الشرطة القضائیةأحمد غاي ،   (1)

  .167، 166: ص ، ص
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األحیان یلجأ وهذا الحق لیس مطلقا فمالك العقار في كثیر من  ، بالبناء األمرتعلق  ما فإذا
نه في أذكرت  90/29من القانون  76 المادة أن إال أقامهللملكیة كحجة لتبریر البناء الذي 

ترفع  أن اإلداریةیمكن للسلطة  ،القانونیة  األحكامبناء تنتهك بصفة خطیرة  أشغالحالة انجاز 
 أيفدور شرطة العمران هو منع  ، األشغالبوقف  األمرجل أالقاضي المختص من  أمامدعوى 

  .بناء على عقار مملوك دون استصدار رخصة البناء

مملوك للغیر غیر  البناء على عقار أن األصل :البناء غیر القانوني على ملك الغیر: ثانیا
كونه مقام على ملك غیر مستحق وغیر قانوني ما ، حالة من الحاالت  أيقانوني وال یجوز في 

غایة بت السلطات المختصة في  إلى األشغالالفوري لهذه  اإلیقاف إلىیدفع بشرطة العمران 
خالفات التي قام بها ، وتحرر  مصالح شرطة العمران محضرا تضمنه جمیع الم الشأنهذا 

   : إلىمشید البناء على ملك الغیر، وتقسم عقارات ملك الغیر 

 واألمالكالوطنیة العمومیة من الحقوق  األمالكتتكون : الدولة ألمالكالعقارات التابعة /1
 أنالتي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف الجمهور ولذلك الیمكن  ، المنقولة والعقاریة

غرضها وهي غیر قابلة ال للتصرف وال للتقادم وال  أو، بحكم طبیعتها  لكیة خاصةتكون محل م
  .للحجز

العقاریة والحقوق العینیة العقاریة التي تملكها الدولة وجماعاتها المحلیة في عداد  األمالكتدخل 
  .)2(الوطنیة األمالك

 األمالك" المتعلق بالتوجیه العقاري 90/25 من القانون 31عرفت المادة : الوقفیة األمالك /2
لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به  إرادتهالعقاریة التي حبسها مالكها بمحض  األمالكالوقفیة هي 

عند وفاة الموصین  أكان هذا التمتع فوریا أوسواء  ، جمعیة ذات منفعة عامة أوجمعیة خیریة 
  ."الوسطاء اللذین یعینهم المالك المذكور

لبناء ، كبناء مستشفى فال یجوز اصاحبها  أرادهالوقفیة تكون لخدمة الغرض الذي  فاألمالك إذا
 لعمران منع كل بناء من هذا النوع، وعلى مصالح شرطة ا الوقف دون رخصة أراضيعلى 

                                                                                                                                                                                                    
  .25، ص 2010، دار هومة ، الجزائر ،  الملكیة العقاریة الخاصةلیلى طلبة ،   (1)
  .المتعلق بالتوجیه العقاري، السابق ذكره90/25ن من القانو 24المادة   (2)
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سلبا على  لتأثیرهالوقفیة الزراعیة  األراضي، ونخص بالذكر  ومكافحته بكل الوسائل المتاحة
  .حي من خالل تقلیص المساحات المزروعةالمردود الفال

على  90/29 من القانون 04 نصت المادة: الفالحیة األراضيالبناء غیر القانوني على : ثالثا
سنویا  اإلنسانذات الوجهة الفالحیة في مفهوم هذا القانون تنتج بتدخل  أوالفالحیة  األرض" أن
یستهلك في الصناعة استهالكا  أوالحیوان  أویستهلكه البشر  إنتاجاخالل عدة سنوات  أو

  ."بعد تحویله أو مباشرا

موقع  إلىالبناء االنتقال فورا  أشغالن أشرطة العمران فور تلقیها بالغ بشعلى مصالح  إذ
جراء األشغال ٕ لها  األرضكانت هذه  إذا أما،  الفالحیة باألرضالتحریات الضروریة المتعلقة  وا

  .نص تشریعي یجیز البناء علیها وحصول صاحبها على ترخیص مسبق

وتسجیل ذلك في  األشغالهذه  بإیقاف، تقوم شرطة العمران  حد هذه الشروطأانتفت  فإذا
  .تنظر جهة االختصاص في الموضوع أن إلىمحضر التحریات 

ن إف 04/05 مدرجة بموجب القانون رقم  90/29 مكرر من القانون 76وحسب المادة 
من طرف العون  إثباتنجاز بناء دون رخصة تكون محل تحریر محضر إالمخالفة المتعلقة ب

جل الیتعدى أعبي البلدي والوالي المختصین في رئیس المجلس الش إلى، یرسل  المؤهل قانونا
تحسب من  یام قرارا بالهدم ،أ 08جل أءا على ذلك یصدر رئیس المجلس في بنا ، ساعة72

ذاالمحضر،  ستالماتاریخ  ٕ    جل الیتعدى أقصر رئیس المجلس یصدر الوالي قرارا بالهدم في  وا
، وعند االقتضاء بواسطة وسائل یسخرها  ، تنفذ عملیة الهدم من طرف مصالح البلدیة یوما30

الجهات القضائیة تنفیذه عند معاینة  أمام، والتوقف معارضة القرار  الوالي على نفقة المخالف
الجهات القضائیة  إلى، یرسله  ، یحرر العون محضرا مخالفة عدم مطابقة البناء لرخصة البناء

جل ال یتعدى ألمجلس الشعبي البلدي والوالي في رئیس ا إلىالمختصة كما ترسل نسخة منه 
  .ساعة72
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جل أكلیا في  أوهدمه جزئیا  أولبناء مطابقة ا إماتفصل الجهة القضائیة في الدعوى وتقرر 
الوالي العمل على تنفیذ  أولم یمتثل المخالف یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي  إذا،  محدد

    . )1(على نفقة المخالف األشغال

، سواء كان ذلك على  اهتماما كبیرا أیضایحوز موضوع البیئة بصفة عامة و موضوع العمران 
المحلي، وذلك لكون كل منهما یعد المجال الحیوي لتواجد الفرد  أوالوطني  أوالصعید الدولي 

  .بصفة دائمة ومستمرة

ولهذا  األرضیةمن عناصر التوازن والثبات على الكرة  أساسیاو باعتبار البیئة تعد عنصرا 
 یأخذخذ هذا االهتمام أ، و  حضیت البیئة باهتمام وعنایة من قبل السلطات العامة في الدولة

على " غیر القانونیة"انتشار البنایات  الفوضویة إلى، ویعود السبب في ذلك  شكال تصاعدیا
  .الزراعیة األراضيحساب 

نه قد یتعسف أ إالالتوسع العمراني الذي یعتبر كحق من الحقوق المعترف بها للفرد  إلى إضافة
خطورة ظاهرة البنایات  وأشدهاالعدید من المشاكل والتجاوزات  أاستعمال هذا الحق مما ینش في

الفوضویة نتیجة للتوسع العمراني الغیر منظم مما یشوه المظهر الجمالي للمدن وغیرها من 
في صحته ورفاهیته   في حد ذاته اإلنسانسلبا على الكائنات الحیة وعلى  أثرتالتي  األسباب
  .وهدوءه 

ومرتبطان ببعضهما مما قد عنصران متالزمان " البیئة والعمران" هذان الموضوعان و باعتبار
، و من خالل ما  البناء الفوضوي على البیئة كتأثیر، اآلخرالواحد فیهم على  تأثیر إلىیؤدي 

خالل  اقتراح بعض الحلول وجوب معالجته من  ارتأینا في األخیر تحدثه  النفایات من تلوث ،
  .تمت دراسته ما من خالل لكال المشكلتین ،

 :الحد من ظاهرة التلوث أوللتقلیل  :أوال

  .ضرورة نشر الثقافة للمحافظة على البیئة البشریة والطبیعیة ـ 

  . اإلنسانتحریفها یسيء بالبیئة و  أون محاولة محوها ، أل القوانین حتراما ـ 

                                                             
  .168، 167: صأحمد غاي ، مرجع سابق ، ص   (1)
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قوانین دولیة ملزمة لجمیع الدول لحمایة البیئة ومعاقبة كل من یقوم  إصدارالبد من  ـ 
  .بتخریبها

واء المشبع قي لتكون مصدات طبیعیة للهالس إلىمن حمالت التشجیر التي تحتاج  اإلكثارـ 
  .ئيبالتلوث البی

 األنهار إلىمراكز تولید الطاقة  أوـ منع تصریف المیاه الحارة الناتجة عن المفاعالت النوویة 
  .والبحار

نشاءدراسات خاصة حول البیئة  إعدادـ  ٕ   .مختبرات علمیة لهذا الغرض وا

  :فیما یخص ظاهرة البناء الفوضوي أما

  ).إداریاغیر المرخص بها  أي(غیر الشرعیة األشغال إیقاف ـ 

  .السیطرة على المیدان بالدوریات وعملیات المراقبة  ـ

  .البناء أشكالفرض رخص البناء لكل   ـ

البلدیة  إدارةضبط التوسع العمراني المنظم بالمواصفات والمقاییس المرخص بها من طرف ـ 
  .المحلیة

  .محاربة التوسع العمراني غیر القانوني مهما كان نوعه ـ 

  . المخالفات العمرانیة والتصدي لزحف البناءات الفوضویة أشغال إیقاف ـ 
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 ایة البیئة و العمران في الجزائرمجال حم: ي الفصل الثان

فكما للفرد من  على حد سواء ، واإلدارة یأرق الفرد أصبحموضوع حمایة البیئة والعمران  إن
  .علیه لحمایتها اإلدارةات تفرضها هناك التزام أیضاحقوق ، 

  المحلیة اإلدارةوالحمایة تتمثل في محاولة تجسید بیئة سلیمة ونسیج عمراني منظم ، من قبل 

المؤسستان الرئیسیتان في حمایة هذا المجال  بحكم  باعتبارهما تمثلة في الوالیة والبلدیة ،المو  
دراكه. ا من المواطنمقربه ٕ لطبیعة المشاكل التي یعاني منها  آخرجهاز   أيمن  أكثر اموا

مكانیات وآقانونیة ، ویظهر جلیا فیما تملكه من اختصاصات  المجتمع المحلي ٕ  لیات مادیة وا
طارات ٕ   .بشریة مؤهلة  وا

، وعلیه سنتطرق في هذا الفصل  فعالیة من قبل هذه الهیئات أكثرفالحمایة لهذا المجال تكون 
تحدید صالحیات كل من الوالیة والبلدیة في حمایة البیئة والعمران ، ثم یتم تحدید عالقة  إلى

  :البیئة والعمران بالتنمیة وذلك وفقا للمباحث التالیة 

 .صالحیات الجماعات المحلیة في حمایة البیئة: المبحث األول -
 .صالحیات الجماعات المحلیة في حمایة العمران: المبحث الثاني -
 .جهود الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المستدامة: ث الثالثالمبح -
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  صالحیات الجماعات المحلیة في حمایة البیئة: المبحث األول

مركزي لحمایة البیئة ممثال في اللجنة الوطنیة للبیئة أول جهاز  بإنشاء يالجزائر المشرع  بادر  
  .هیئات ال مركزیة لتسییر البیئة  أيوالذي لم یتبعه استحداث  ،)1(1974سنة 

حمایة ل ي تكریس نظام الالمركزیة خطوة ف أهمإال أنه بعد ذلك أقدم المشرع الجزائري على 
عدها جاء القانون وب،  )2(المتعلق بحمایة البیئة 83/03القانون  إصدارمن خالل  البیئة
  التنمیة المستدامة إطارفي السابق والمتعلق بحمایة البیئة  بموجبه القانون الذي ألغي 03/10

خالل ترشید  ألجیال الحاضرة والمستقبلیة منلمن شأنه أن یضمن تنمیة مستدامة  الذي
  . القادمةإلى األجیال  استغالل الموارد األولیة المتجددة وضمانها

تسییر حمایة البیئة لم یظهر إال لكن االعتراف الرسمي باعتماد نظام الالمركزیة اإلداریة في 
 2012و     2011مع آخر التعدیالت لسنتي  ،1990انون الوالیة والبلدیة سنة بعد صدور ق

كما   إلى صدور قوانین وتشریعات مختلفة تهتم بمجال حمایة البیئة إضافةلكل من القانونین ، 
  .ظهرت وسائل قانونیة وأدوات حدیثة تهتم بهذا المجال 

  :كل من الوالیة والبلدیة في حمایة البیئة وفق ما یلي ورد ةالتفصیل أكثر بدراسوسنحاول 

 .التنظیم القانوني المحلي لحمایة البیئة :المطلب األول -
 .الوسائل القانونیة لحمایة البیئة :المطلب الثاني -
 .لحمایة البیئةاألدوات المستحدثة  :المطلب الثالث -

  

  

  

  

                                                             
  . ، یتضمن أحداث لجنة وطنیة للبیئة 1974یولیو  12: المؤرخ في  74/156: مرسوم رقم ) 1(
، الملغى 1983،  06المتضمن حمایة البیئة ، الجرید الرسمیة عدد  05/02/1983: المؤرخ في 83/03: القانون رقم ) 2(

  . المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03/10بموجب القانون 
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  القانوني المحلي لحمایة البیئةم التنظی: المطلب األول

 ءمایة البیئة وهذا من خالل استقرافي مجال التنمیة المحلیة وح دور فعالللجماعات المحلیة 
  .القوانین الخاصة بهما وكذا القوانین الخاصة بالبیئة

  مایة البیئة وفقا لقانون الوالیةح: الفرع األول

تتمتع بالشخصیة  تعتبر الوالیة وحدة من وحدات الدولة وهي شخص من أشخاص القانون 
، كما تباشر نشاطا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا، تحت  المالي اللواالستقالمعنویة 

واسم ومقر كما یدیر الوالیة مجلس  إقلیمورقابة السلطة المركزیة ویكون لكل والیة  إشراف
  .والئيالمجلس الشعبي منتخب وهو ال

كما یعتبر الوالي ممثل السلطة التنفیذیة على مستوى الوالیة وهو الممثل المباشر لكل وزارة إذ 
  .للوالیة اإلقلیمياالمتداد  إطاریقوم بتنفیذ القوانین في 

 على دور الوالیة في أكدتالقانونیة التي  نصوصجال هو تحدید أهم المي هذا الوالذي یهمنا ف
  :وهي على التواليالمتعلق بالوالیة  07-12حمایة البیئة من خالل القانون رقم 

الصالحیات  إطار مجلس الشعبي الوالئي اختصاصات فيیمارس ال: 77المادة  -
 :یتداول في مجالو المخولة للوالیة بموجب القوانین والتنظیمات 

 .اصة الصحة العمومیة وحمایة الطفولة واألشخاص ذوي االحتیاجات الخ -
 .الوالیة إقلیم، السكن والتعمیر وتهیئة  السیاحة -
 .وغیرها ... الفالحة والري والغابات، -
 )1( .حمایة البیئة -

فمن خالل هذه المادة یتضح أن أهم االختصاصات المخولة للوالیة المحافظة على 
وكذا حمایة الغابات وكل هذا یدخل في إطار حمایة البیئة  ، الصحة العمومیة

  .إلى ذلك تناول موضوع العمران  وتهیئة اإلقلیم نظرا لما یكتسیه من أهمیةإضافة 

 
                                                             

  . 2012،  12دد، ، المتعلق بالوالیة ، الجریدة الرسمیة ع2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12: قانون رقم ) 1(
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 :میدان الفالحة والري من خالل ، كما نجد أن من صالحیات المجلس الشعبي الوالئي 

ع حیز التنفیذ كل عمل في مجال حمایة ویض یبادر المجلس الشعبي الوالئي: 84المادة 
، ویشجع أعمال الوقایة من الكوارث واآلفات  والتجهیز الریفيوتوسیع وترقیة األراضي الفالحیة 

ویتخذ كل  والجفافلمحاربة مخاطر الفیاضانات یبادر بكل األعمال  الطبیعیة، وبهذه الصفة
  .)1( إقلیمیةالرامیة إلى انجاز أشغال تهیئة وتطهیر وتنقیة مجاري المیاه في حدود  اإلجراءات

بكل األعمال  الشعبي الوالئي باالتصال مع المصالح المعنیةیبادر المجلس : 85المادة 
صالحهاة ة التربیك الغابیة في مجال التشجیر وحماالموجهة إلى تنمیة وحمایة األمال ٕ   .وا

، في تطویر كل  یساهم المجلس الشعبي الوالئي باالتصال مع المصالح المعنیة: 86المادة 
  .الصحة الحیوانیة والنباتیةأعمال الوقایة ومكافحة األوبئة في مجال 

یعمل المجلس الشعبي الوالئي على تنمیة الري المتوسط : التي فیها 87إلى المادة  إضافة
  .والصغیر

ریع التزوید بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر الوالیة في مشا كما یساعد تقنیا ومالیا بلدیات
عادة ٕ   .بلدیات المعنیة لل اإلقلیمي اإلطاراستعمال المیاه التي تتجاوز  وا

عدیل الجدید للقانون القدیم من خالل ما سبق ذكره نجد أن المشرع الجزائري من خالل الت
  .07-12م یضف شیئا في القانون رقم ل 90/09

  وفقا لقانون البلدیةحمایة البیئة : الفرع الثاني

استخدم كمخطط " المیثاق البلدي" إصالححول  اقرار  1966مجلس الثورة في أكتوبر  بنىلقد ت
لواضعي النص المتعلق بقانون البلدیة، ویعتبر هذا المیثاق هاما ألنه بسبب عدم وجود 

  .التحضیریة عمالاألمناقشات برلمانیة یقوم مقام 

                                                             
  .، المتعلق بالوالیة ، السابق ذكره 07-12: قانون رقم ) 1(
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س الثورة في كما أقره مجل 20/12/1966بلدي فيوقد أقرت الحكومة الجزائریة القانون ال 
  .)1(18/01/1967المؤرخ في  باألمرونشر  04/01/1967

ر أصال لمسألة البیئة ألن سیاسة الدولة م یشل 67/24ون البلدیة الصادر باألمر كما أن قان
  .)2(آنذاك كانت تهتم بالتصنیع والتشیید

، ظهر وعي 1974ني للبیئة سنة طة البیئة المتمثلة في المجلس الو أول هیئة لحمای إنشاءوبعد 
، حیث أن المجلس الشعبي البلدي  مؤكدا لذلك،  )3(1981ة نالمرسوم التنفیذي سبالبیئة وكان 

التي تخص النظافة  اإلجراءاتالمرسوم كان مكلفا بعدة مهام فهو ملزم باتخاذ هذا في ظل 
د صورة حقیقیة للنظام الالمركزي في الدولة تبعا للدور فالبلدیة تجس. )4(وحفظ الصحة العمومیة

المستوى  على، وتجسید قیم دیمقراطیة  إلداریةالتخفیف من أعباء المركزیة ا الذي تقوم به في
رات التي تهدف إلى المساهمة راالشؤون العامة واتخاذ الق إدارةالمواطنین في  بإشراكالقاعدي 

 یعیشون فیها يالمحافظة على محیطهم والبیئة التوفي المبادرة ب بإقلیمهمفي دفع وتیرة التنمیة 
كان في المسائل اإلداریة سوتنطلق فكرة وفلسفة النظام الالمركزي أصال من أهمیة مشاركة ال

، وبعد حصول نوع من الوعي والقبول للمسألة البیئیة في الجزائر نص المشرع  المختلفة
، كما أسند  على تعزیز دور البلدیة في حمایة البیئة 90/08الجزائري في قانون البلدیة السابق 

مهام أوسع للبلدیة في  2011جوان  22الصادر في  10 -11للبلدیة رقم  نون الجدیدالقا
البلدیة هي : منه أن 2 المواطنین، تنص المادة إشراكتسییر خیارات وأولویات التنمیة من خالل 

مشاركة المواطن في  إطار، وتشكل  ومكان لممارسة المواطنة.لالمركزیة  اإلقلیمیةالقاعدة 
  .)5(تسییر الشؤون العمومیة 

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة  4، ترجمة محمد عرب صاصیال ، طمحاضرات في المؤسسات اإلداریةأحمد محیو،  ) 1(

  .184،183: ، ص ص2006الجزائر، 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  )لتلوث في التشریع الجزائريالحمایة القانونیة للبیئة البحریة من ا(وناسه جدي ،  ) 2(

  .107، ص 2008القانون تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة ، 
المتضمن صالحیات المجلس الشعبي البلدي فیما یخص  13/10/1981: المؤرخ في 81/267: المرسوم التنفیذي رقم ) 3(

  .1981،  41الطرق والنظافة والطمأنینة العمومیة ، الجریدة الرسمیة عدد
  .، من نفس المرسوم التنفیذي  08،  07المواد  ) 4(
 37، المتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة ،  عدد  2011یونیو  22المؤرخ في  10 - 11قانون رقم  من القانون" 2" المادة ) 5(

2011.  
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  :خمسة لجان منها بإنشاءللمجلس الشعبي البلدي  31وتسمح المادة 

لجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئة، وهي اللجنة التي لم ینص علیها القانون  -
 .البلدي السابق 

 الوالي عدة إشرافویتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولة تحت 
  :مثل حمایة البیئة إطاراختصاصات تندرج في 

 .السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة -
التدابیر االحتیاطیة والوقایة والتدخل في مجال  إجراءاتالسهر على تنفیذ  -

 .اإلسعاف

ل القوانین والتنظیمات المعمو  إطاركما یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یتخذ في 
بها جمیع االحتیاطات الضروریة وجمیع التدابیر الوقائیة لضمان سالمة وحمایة األشخاص 

ویكلف رئیس  ن أن تحدث فیها أي كارثة أو حادثوالممتلكات في األماكن العمومیة التي یمك
المجلس الشعبي البلدي على السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع 
والساحات والطرق العمومیة واتخاذ االحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة األمراض المتنقلة 

  .)1(أو المعدیة والوقایة منها، والسهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة 

یدها إلى ذلك أوكل القانون الجدید المتعلق بالبلدیة صالحیات عدیدة لهیئة البلدیة ثم تحد إضافة
، حیث تسهر البلدیة على توزیع  النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدیة: في أربع  محاور منها
  .، صرف المیاه المستعملة ومعالجتها المیاه الصالحة للشرب

الحفاظ على صحة ، ات الصلبة ونقلها ومعالجتها، ومكافحة األمراض المتنقلة فایجمع الن
  .المستقبلة للجمهور، صیانة طرقات البلدیة األغذیة واألماكن والمؤسسات 

  

  

                                                                                                                                                                                                    
   
  .، المتعلق بالبلدیة، السابق ذكره 10 -11قانون رقم  ) 1(
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  وانین والتشریعات الخاصة بالبیئةحمایة البیئة وفق الق: الفرع الثالث

والبلدیة وفقا لقانون الوالیة  في حمایة البیئةلعبته الجماعات المحلیة نظرا للدور الكبیر الذي 
، فلها كذلك  2012 – 2011علیها من خالل آخر التعدیالت  والتأكید 1990لسنة 

، إذ تعتبر المؤسسات الرئیسیة لتطبیق تدابیر  صالحیات واسعة ضمن القوانین الخاصة بالبیئة
  .حمایة البیئة

فالنظام القانوني في هذا المجال یتمیز بعدم االنتظام وهذا راجع لتباطؤ القوانین والتشریعات 
إلى عدم التوافق بین التشریع األساسي  باإلضافةصدورها،  وتأخر،  اتیالمنظمة لتلك الصالح
  .)1(1989مع التشریعات المحلیة التي صدرت بعد دستور  1983 سنة لحمایة البیئة الصادر

قانون حمایة : ومن بین القوانین والتنظیمات المنظمة لمختلف موضوعات البیئة نذكر منها
)5(لق بتنظیم انبعاث الضجیج، والمرسوم المتع)4(، قانون المیاه)3(الصید، قانون )2(البیئة

.  

  .وكذا المرسوم المتضمن شروط تنظیف ورفع ومعالجة النفایات الحضریة  

ار لمستدامة، وذلك باعتبوالتنمیة ا اإلقلیمقانون النفایات الجدید، وكذا قانون تهیئة  إضافةویمكن 
متعددة ومختلفة سنتناول البعض منها فقط، ومن خاللها سنحدد دور كل من  أن التشریعات

  .الوالیة والبلدیة في حمایة البیئة

  

  
                                                             

  ، مجلة االجتهاد القضائي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة "دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة" ،محمد لموسخ ) 1(
  .149، ص2010قسم الحقوق جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد السادس،  
  .المتضمن حمایة البیئة 05/02/1983: المؤرخ في 83/03: قانون رقم ) 2(
، الملغى بموجب 1982، 34المتعلق بالصید الجریدة الرسمیة عدد  21/08/1982: المؤرخ في 82/10: قانون رقم ) 3(

  .2004، 51المتعلق بالصید، الجریدة الرسمیة عدد  14/08/2004المؤرخ في  04/07: القانون
، المعدل والمتمم 1983، 30المتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة عدد  1983جوان  16:المؤرخ في  83/17: قانون رقم ) 4(

یاه المؤرخ في المتعلق بالم 05/12: الملغى بموجب القانون رقم 1996، 37، الجریدة الرسمیة عدد 96/13بموجب األمر 
  .2005،  60، الجریدة الرسمیة عدد 04/08/2005

  50المتعلق بتنظیم انبعاث الضجیج الجریدة الرسمیة عدد  27/07/1993المؤرخ في  93/184مرسوم تنفیذي رقم  ) 5(
1993.  
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                 قانون حمایة البیئة: أوال

المجموعات المحلیة تمثل : "نجدها تنص على  83/03من القانون رقم  07بالرجوع إلى المادة 
  ."تدابیر حمایة البیئةالمؤسسات الرئیسیة لتطبیق 

  الحة للشربأن للبلدیة دور أساسي في مراقبة المیاه الص 02فقرة  15كما أشارت المادة 

  .ت المنافیة للمقاییس العلمیة آولها سلطة غلق المنش 

 غىالتنمیة المستدامة الذي أل إطارالمتعلق بحمایة البیئة في  03/10وعند صدور القانون رقم 
  :القانون السابق، حدد المبادئ األساسیة لحمایة البیئة والمتمثلة في 

مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي، مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة، مبدأ  -
 .ومبدأ النشاط الوقائي اإلدماجبدأ م، وكذا االستبدال

 على انجاز أي مشروع اإلقدامكما وضح القواعد العامة التي یجب احترامها لحمایة البیئة عند 
المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد  اإلجراءاتالمواطن بالمشاركة في  إعالمإلى ضرورة  إضافة

  .)1(تضر بالبیئة

وحسب األخطار  أهمیتهاأن المنشأة المصنفة تخضع حسب  19كما نالحظ من خالل المادة 
لمجلس الشعبي البلدي كما تخضع الوالي ورئیس ا عن استغاللها، لترخیص من رالتي تنج

دراسة تأثیر وال  إقامتهالتصریح لدى المجلس الشعبي البلدي المعني بالمنشآت التي ال تتطلب 
  .موجز التأثیر 

من نفس القانون على دور الوالي في توقیف سیر المنشأة التي  01فقرة  25كما نصت المادة 
   المنشآت المصنفةینجم عنها أخطار وأضرار تمس بالبیئة والغیر الواردة في قائمة 

وذلك في حالة عدم استجابة مستغلیها لألعذار الموجهة من طرف الوالي التخاذ التدابیر 
  .ك األخطار أو األضرار المثبتةتل إلزالةالضروریة 

  

                                                             
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، السابق ذكره03/10من القانون رقم  03المادة  ) 1(
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  قانون المیاه: ثانیا

الخاصة بحمایة الموارد المائیة لما لهذه األخیرة من تأثیر  اإلجراءاتصدر من أجل اتخاذ كافة 
  .صحة المواطنین على

قصد تفادي أخطار األمراض المتنقلة عن طریق المیاه الصالحة للشرب أو غیاب معالجته لمیاه 
المعدل والمتمم بموجب 83/17األنابیب واآلبار في هذا المجال، حیث یقضي قانون المیاه 

 ستهالك البشري تخضع للمراقبةلموجهة لالمكرر على أن المیاه ا 55 في المادة96/13مراأل
  .لمراقبة للرأي العامشر هذه انتو 

ى القانون السابق نجده یهدف إلى غالمتعلق بالمیاه والذي أل 05/12 وعند صدور القانون الجدید
ستعمال الموارد المائیة وتسییرها وتنمیتها المستدامة كونها تحدید المبادئ والقواعد المطبقة ال

  .)1(ملك للمجموعة الوطنیة

وقد أشار هذا القانون للدور األساسي والجوهري الذي یدخل في صمیم اختصاصات الجماعات 
  .یر المیاه الصالحة للشرب للمواطنالمحلیة من خالل ضرورة توف

  .اآللیات القانونیة في هذا المجالكما وضع هذا القانون العدید من الوسائل و 

ى األمالك العمومیة الصناعیة من خالل للجماعات المحلیة عقد ارتفاق عل أعطت: 21المادة 
  .عدة صیغ إما االستیالء أو الشغل المؤقت أو اإلقامة على الممتلكات المجاورة

نصت على أن الدولة والجماعات المحلیة یقومان بانجاز المنشآت وهیاكل الحمایة : 55المادة 
یشي والوقایة من المخاطر من أجل المحافظة على اإلطار المعوالمبادرة بكل التدابیر الوقائیة 

  .)2(نتیجة صعود الطبقات المائیة الجوفیة

  

                                                             
  .87، ص 2006 الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة ، )سلسلة القوانین اإلداریة(البیئة واألمن ري، حجفؤاد  ) 1(
  .99،92نفس المرجع ، ص ص،  ) 2(
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الخاص بمناطق التوسیع والمواقع السیاحیة، جعل رخصة البناء داخل  03/03كما أن القانون 
إن إلى الرأي المسبق لوزارة السیاحة وكذا اإلدارة المكلفة بالثقافة  تخضع هذه المواقع السیاحیة
  .)1(مصنفةوجدت معالم ثقافیة 

  .مسبق ولیس رخصة  إجراءلذلك فإن الحصول على موافقة الوزارة المعنیة یعتبر 

نما ٕ التهیئة  قانونة اإلداریة المختصة التي عینها یجب الحصول على الرخصة من الهیئ وا
أما إذا تعلق األمر  والتعمیر، فیمكن أن تسلم من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي

البناء ذات المصلحة الوطنیة أو الجوهریة فتسلم الرخصة من قبل الوزیر المكلف  بمشاریع
   .بالتعمیر

لقد اشترط المشرع في مشاریع البناء الخاضعة للترخیص ضرورة وضعها من طرف مهندس 
، ویجب أن یضمن المشرع الوثائق التي تثبت موقعها ومظهر واجهتها، ولكن  معماري معتمد

اللجوء إلى المهندس المعماري یكون غیر ملزم وهذا بالنسبة لمشاریع  أن هناك استثناء حیث
  .)2(البناء القلیلة األهمیة

كما أنه توجد بعض المجاالت المتعلقة بمنح رخصة البناء، نصت علیها بعض القوانین 
  :الخاصة منها

 14و 13ه، إذ نص في المادة ثمینمایة الساحل وتالمتعلق بح 02/02القانون  -
على وجوب مراعاة علو البناءات المبرمجة على مرتفعات المدن الساحل 

 .)3(التقاطیع الطبیعیة للساحل 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، قد نص في  03/10القانون  -

منه على وجوب خضوع عملیات البناء واستغالل المؤسسات  45المادة 

                                                             
المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة  2003/ 17/02المؤرخ في  03/03: رقم من القانون 24المادة  ) 1(

  .2003، 11الجریدة الرسمیة عدد 
  .تهیئة والتعمیر، السابق ذكرهالمتعلق بال 90/29من القانون  35المادة  ) 2(
  المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه الجریدة الرسمیة 05/02/2002المؤرخ في  02/02من القانون " 14" "13" المواد ) 3(
  .2002،  10عدد  
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 أحداثبیئة لتفادي عیة والتجاریة والحرفیة والزراعیة إلى مقتضیات حمایة الالصنا
 .التلوث الجوي 

  قانون النفایات: ثالثا

زالةلقد صدر مرسوم یحدد شروط التنظیف  ٕ ومعالجة النفایات الصلبة الحضریة رقم  وا
، حیث جعل من المجلس الشعبي البلدي مختص بتحدید شروط التنظیف وجمع 84/378

  .فایات الناتجة عن الطرق العمومیة، كذلك بالنسبة للن)1(النفایات لألماكن الخاصة بها

، أما النفایات الصناعیة فالمجلس الشعبي  ونفایات المؤسسات االستشفائیة غیر المتعفنة 
  .إقلیمهجرد لها بعد التصریح بالصناعة الواقعة في  بإعدادالبلدي ملزم 

 01/19ومن أجل حمایة البیئة من أخطار النفایات أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 
زالتهامتعلق بتسییر النفایات ال ٕ وضع  ذيالخاصة الوانین الق ، حیث یعتبر هذا القانون من أهموا

اإلطار العام لكیفیة التعامل مع النفایات بطریقة تتالءم مع حمایة البیئة، ونص صراحة في 
  .العقالنیة للنفایاتفحواه على مبدأ المعالجة البیئیة 

كما ألزم البلدیة بضرورة اإلعالم وتحسیس المواطنین باألخطار الناجمة عن النفایات وآثارها 
  .)2(أو تعویضهاوالتدابیر المتخذة للوقایة منها على الصحة والبیئة 

وقد أضاف هذا التشریع تعریفا قانونیا لمفهوم مصطلح المعالجة البیئیة العقالنیة للنفایات 
زالتهاوتخزینها  ٕ بطریقة تضمن حمایة الصحة العمومیة والبیئة من اآلثار الضارة التي قد  وا

مایة البیئة والصحة تغلیب كفة حالنفایات، من خالل هذا یظهر جلیا توجه المشرع إلى  تسببها
یتضح من خالل ما ،  )3(بصفة عقالنیة بعد بیئي صحي وتثمینها على استعمال النفایات العامة

  صة بها یظهر أكثر من دور الوالیةسبق أن دور البلدیة في حمایة البیئة وفق القوانین الخا

  .وهذا یتضح من خالل قرب البلدیة من المواطن 

  
                                                             

  .المتضمن شروط تنظیف ورفع ومعالجة النفایات الحضریة الصلبة 84/378من المرسوم  12، 15، 04المواد  ) 1(
زالتها، السابق ذكره المتعلق بتسییر النفایات 01/19من القانون  02المادة  ) 2( ٕ   .الصلبة ومراقبتها وا
  .من نفس القانون 03المادة  ) 3(
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  هیئات حمایة البیئة في الوالیة: الفرع الرابع

  :هناك العدید من الهیئات التي تتكفل بحمایة البیئة على مستوى الوالیة منها 

   مفتشیة البیئة للوالیة: أوال

بالبیئة على مستوى مقر كل إن مفتشیة البیئة للوالیة هي مصلحة خارجیة تابعة للوزارة المكلفة 
  .)1(96/60والیة یحكمها المرسوم التنفیذي 

فیما یخص المهام فإن مفتشیة البیئة للوالیة تمثل الجهاز الرئیسي التابع للدولة في مجال مراقبة 
من  02تطبیق القوانین والتنظیمات المتعلقة بحمایة البیئة أو التي تتصل بها، وهذا وفقا للمادة 

  .منفس المرسو 

  :لمفتشیة البیئة للوالیة نذكر كما أن من بین المهام التي حددتها هذه المادة 

 لیها قانونا على المستوى المحلي ص واإلذن والتأشیرات المنصوص عتسلیم الرخ -
اقتراح التدابیر الرامیة للوقایة من كل أشكال تدهور البیئة ومكافحة التلوث  -

 التنوع البیولوجي وتنمیة وصیانةوالتصحر وانجراف التربة، والحفاظ على 
 .الثروات

 .تنفیذ برامج لحمایة البیئة على مستوى كامل تراب الوالیة  -

  لجنة تل البحر: ثانیا

الذي ألحق ،   )2(94/279دیل للمرسوم التنفیذي رقم لقد استحدثت هذه اللجنة بموجب آخر تع
بها  المنوطوالذي حدد تشكلیتها وكیفیة عملها والصالحیات  06/02/2002بالقرار المؤرخ في 

                                                             
المتضمن إحداث مفتشیة للبیئة في الوالیة، الجریدة الرسمیة  27/01/1996: المؤرخ في 96/60: المرسوم التنفیذي رقم ) 1(

  . 1996، 07عدد
حداث مخططات استعجالیةالمتضمن مكافحة تلو  17/09/1994المؤرخ في  94/279: رسوم التنفیذي رقمالم ) 2( ٕ  ث البحر وا

  .1994، 59الجریدة الرسمیة عدد 
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 من جهة وتهیئة اإلقلیم من جهةاختصاصات واسعة للوالي في مجال حمایة البیئة  أضیفتإذا 
  .)1(إقلیمیاأخرى یترأس هذه اللجنة الوالي المختص 

اللجنة عدة اختصاصات تمارسها قصد المحافظة على البیئة ائري لهذه لقد أعطى المشرع الجز 
  :البحریة وترقیتها وهي كما یلي 

 .مخطط تل البحر الوالئي وفقا للتنظیم إعداد -
اتخاذ التدابیر الضروریة لتحسین وتعزیز قدرات تدخل األجهزة المكلفة بمحاربة  -

 .التلوث
 .سائل البشریة والمادیةبالو  بإمدادهااألولویة للمناطق المنكوبة وذلك  إعطاء -
 .مبادرة بوضع مخطط البحر الوالئي حیز التنفیذ  -

  :كما أن المشرع الجزائري ألزم لجنة تل البحر بما یلي 

مخطط تل البحر  تحضیرقدیم تقریر سداسي للجنة البحر الجهویة عن حالة ت -
 .الوالئي

خریطة للمناطق الهشة والمعرضة لألخطار بحدة على مستوى الواجهة  إعداد -
، كما تسجل مداوالت للجنة الوالئیة ، ومتابعة تقییم األضرار الناجمة عن التلوث

في سجل خاص یرقم ویوقعه الرئیس وكافة أعضائها الذین یجتمعون بدورات 
 .)2(مرتین في السنة

سق مع مصالح البیئة للوالیة، حیث أن هذه األخیرة أسندت لها مهمة تحضیر نوهذه اللجنة ت
عالناجتماعات اللجنة  ٕ أعضائها بكل المعلومات الكفیلة لتحسین مخطط البحر الوالئي  وا

نشاء ٕ   .بنك المعلومات للوسائل المتوفرة لمكافحة التلوث البحري على مستوى الوالیة وا

  

  
                                                             

مؤرخة  17المحدد تشكیلة وعمل لجنة تل البحر، الجریدة الرسمیة ، عدد  06/02/2002: من القرار المؤرخ في 03المادة  ) 1(
  .06/03/2002في 

  .من نفس القرار 07إلى  01المواد من  ) 2(
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  القانونیة لحمایة البیئةالوسائل : المطلب الثاني

نظرا لكثرة واستمرار االستغالل البیئي، أصبحت هناك ضرورة ملحة لوضع قواعد قانونیة تضبط 
، لذا وضع المشرع اإلیكولوجيفي تعامله مع البیئة على نحو یحفظ توازنها  اإلنسانسلوك 

الوقائیة لحمایة البیئة من خالل الوسائل القانونیة التي تناولتها  اإلجراءاتالجزائري مجموعة من 
القوانین التي تخص مجال حمایة البیئة، وهذا ما سنوضحه في هذا المطلب من خالل تحدید 

المحلیة من أجل الحفاظ على البیئة أهم الوسائل القانونیة والوقائیة التي تستخدمها اإلدارة 
  .لزام، التصریح، دراسة التأثیر أو نظام التقاریروالمتمثلة في الترخیص واإل

  الترخیص: الفرع األول

ني والف یقصد بالترخیص ذلك اإلذن الصادر من الجهة المختصة، وهذا بعد دراسة الملف التقني
ام دراسة التأثیر على البیئة ومهما كانت الجهة فقد یصدر من موتوافر الشروط القانونیة، وات

یص وسیلة أخذ الرأي االستشاري للجهة المحلیة المختصة ، ویعتبر الترخ الجهة المركزیة بعد
، وهو عبارة عن قرار صادر عن السلطة العامة هدفه تقیید حریات اإلداريمن وسائل الضبط 

  .األفراد بما یحقق النظام العام داخل المجتمع 

د لمناطق التوسیع محد، القانون ال ، قانون المناجم وأسلوب الترخیص نجده في قانون المیاه
  .ة الساحل وقانون المنشآت المصنفة، قانون حمای یاحیةوالمواقع الس

  :أسلوب الترخیص في مجال حمایة البیئةأهم تطبیقات 

  رخصة البناء وحمایة البیئة: أوال

هناك قواعد قانونیة تحمي المتعلق بالتهیئة والتعمیر، نجد أن  90/29القانون  من خالل مواد
األخیرة تعتبر من أهم التراخیص المعبرة عن الرقابة  البیئة من بینها رخصة البناء إذ أن هذه 

  .والوسط الطبیعي  السابقة على المحیط البیئي
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 :مجال الحصول على رخصة البناء  -1

تشترط الرخصة في أي ترمیم أو تعدیل یدخل على البناء، كما أنه على من یرید البناء في 
موافقة الوزارة المكلفة بالتسییر واإلشراف على األمكنة بعض المناطق المحمیة الحصول على 

  .)1(المراد انجاز البناء فیها

منه على ضرورة  52المتعلق بالتهیئة والتعمیر صراحة في المادة  90/29ونص القانون 
  .بین قواعد العمران وحمایة البیئة، ومن هنا یظهر التوفیق  الحصول على رخصة البناء

یهدف هذا :" ، حیث نصت على التي تؤكد هذه الحمایة األولىوهذا من خالل المادة  
  ".واألوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي حمایة المحیط.... القانون

 :رخصة البناء شروط الحصول علىـ 

ناصا على ضرورة الموازنة بین تسلیم رخصة البناء ،  91/176لقد جاء المرسوم التنفیذي رقم 
الشروط الواجب توافرها  ، حیث حدد هذا المرسوم  منه 35ة وحمایة البیئة وذلك في الماد

  :للحصول على رخصة البناء والمتمثلة في 

اد السائلة ومدى و حدید جمیع المالصناعیة، وذلك بت مذكرة بالنسبة للمباني -
ذات ن كانت بنایات إالعمومیة ومستوى الضجیج المنبعث بالصحة  إضرارها

 .استعمال صناعي وتجاري 

المؤسسات الخطرة وغیر الصحیة والمزعجة، هنا  بإنشاءقرار من الوالي فیضمن الترخیص 
  .الحصول على ترخیص من الوالي إلقامة المنشآت إلزامایجب 

وثیقة دراسة مدى التأثیر، أي تقدیم دراسة لعملیات االستثمار في المجال  إحضار -
 .03/10من القانون  15البیئي وذلك حسب نص المادة 

  
 

                                                             
، مجلة المفكر، كلیة الحقوق و العلوم  "حق الفرد في حمایة البیئة لتحقیق السالمة والتنمیة المستدامة"نبیلة أقوجیل ، ) 1(

  .30، ص 2010السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد السادس،



 مجال حمایة البیئة والعمران في الجزائر                                       الفصل الثاني            
 

   
67 

  رخصة استغالل المؤسسة المصنفة: اثانی

والتنظیم المعمول به هو  83/03أول قانون نظم مؤسسات المنشآت المصنفة هو القانون 
  .)1(الذي یضبط المنشأة المصنفة ویحدد قائمتها  98/339رقم  التنفیذيالمرسوم 

المتعلقة بالمنشآت جاء المرسوم  03/10من القانون  19،24،23 وتطبیقا ألحكام المواد
  .)2(الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة 06/198التنفیذي رقم 

المصنفة وأقسامها، ومراحل دراسة ملفها والسلطات التي وعلیه سنتطرق إلى تعریف المؤسسة 
  :تقوم بتسلیمها من خالل ما یلي

 :تعریف المؤسسة المصنفة-1

 على أنها 06/198لمرسوم التنفیذي من ا 02فقرة  02لقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 
لمسؤولیة  مجموعة مناطق اإلقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع"

آت ، یحوز المؤسسة والمنش شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص
  ."غلها أو أوكل استغاللها إلى شخص آخرستالمصنفة التي تتكون منها أو ی

 :أقسام المؤسسة المصنفة-2

  :إلى 06/198من المرسوم  03تنقسم المؤسسات المصنفة حسب المادة 

تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة : األولىمؤسسة مصنفة من الفئة  -
 .وزاریة

تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة : مؤسسة مصنفة من الفئة الثانیة -
 .إقلیمیاالوالي المختص 

تتضمن على األقل منشأة خاضعة لنظام : مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة -
 .التصریح لرئیس المجلس الشعبي البلدي

                                                             
المتعلق بالتنظیم المطبق على المنشأة المصنفة و المحدد  03/11/1998: المؤرخ في  98/339: مرسوم تنفیذي رقم ) 1(

  .2006، 37لقائمتها الجریدة الرسمیة، عدد 
یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة  31/05/2006:المؤرخ في 06/198: مرسوم تنفیذي رقم ) 2(

  .2006، 37الرسمیة، عدد الجریدة 
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 أنتتمثل هذه الرخصة في وثیقة إداریة تثبت : المؤسسة المصنفةرخصة استغالل -3
المنشاة المصنفة المعنیة تطابق األحكام والشروط المتعلقة بحمایة وصحة وأمن البیئة 

 .المنصوص علیها في التشریع
 :مراحل دراسة ملف رخصة استغالل المؤسسة المصنفة -4

  :تمر دراسة الملف على عدة مراحل منها 

 . إقلیمیاطلب الرخصة لدى الوالي المختص  ملف إیداع -
 .دراسة وموجز التأثیر على البیئة -
  . الخطردراسة  -
 .المؤسسة المصنفة إلنشاءتسلیم الموافقة المسبقة  -
 .تسلیم رخصة استغالل المؤسسة المصنفة وتعلیقها وسحبها -

تاریخ تقدیم بتداءا من إفي أجل ثالثة أشهر  یكون تسلیم رخصة استغالل المؤسسة المصنفة
  .الطلب عند نهایة األشغال

إال بعد زیارة تقوم بها اللجنة المختصة لموقع ال تسلم رخصة استغالل المؤسسة المصنفة 
وثائق من مطابقة المؤسسة لل التأكدمن هذا هو  والهدف ،االنجاز إتمامالمؤسسة وهذا عند 

  الموافقة المسبقةطابقة لنص مقرر المدرجة في ملف طلب الرخصة، وكذلك الم

 :نة الوالئیة المكلفة بتسلیم رخصة استغالل المؤسسة المصنفة اللج-5

اللجنة التي یرأسها الوالي وكذا یتم تعیین أعضاءها بقرار والئي بحیث تضمن  یتم تشكیل
  .اللجنة أمانةمصالح البیئة للوالیة 

   :رحظال: الفرع الثاني

 إتیانلیها سلطات الضبط اإلداري، تهدف من خاللها منع إر الوسیلة التي تلجأ حظیقصد بال
ر المرور في اتجاه معین حظالة حلخطورة التي تنجم عن ممارستها، كبعض التصرفات بسبب ا

المشرع لمنع القیام بتصرفات قد  إلیهأو منع وقوف السیارات في أماكن معینة، غالبا ما یلجأ 
  .سبیانى البیئة وقد یكون مطلقا أو تشكل ضرر عل
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ر المطلق حظن أمثلة الوهو الغالب في قوانین حمایة البیئة، وم: ر المطلقحظال -
التي منعت القیام بأي عمل من شأنه أن  03/10من القانون  33لدینا المادة 

 .یضر بالتنوع الطبیعي أو یشوه طابع المجاالت المحمیة

  .54منه وكذا المادة  25المتعلق بالصید في المادة  04/07في القانون  أیضانجده 

  .منه 09المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه في المادة  02/02وكذلك القانون 

یقصد به منع القیام بنشاطات معینة بها خطورة على البیئة إال : ر النسبيحظال -
الشروط والضوابط بعد الحصول على ترخیص بذلك من السلطات المختصة وفق 

 .المحددة في تنظیمات حمایة البیئة

  اإللزام: الفرع الثالث

ر ألن حظرفات، وعلیه فاإللزام هو عكس الاألفراد بالقیام ببعض التص إلزامقد یلجأ المشرع إلى 
سلبي، في حین أن اإللزام هو ضرورة  إجراء هوالنشاط ف إتیانهذا األخیر یتم من خالله منع 

دارة المحلیة لهذا األسلوب من إللذلك تلجأ ا معین ، فهو بذلك إجراء ایجابي،القیام بتصرف 
  .األفراد على القیام ببعض التصرفات لتكریس الحمایة والمحافظة على البیئة إلزاماجل 

هذه من بین أهم الوسائل التي تستخدمها اإلدارة المحلیة من أجل حمایة البیئة إلى جانب اإلدارة 
اإلدارة زودت بسلطة الجزاء اإلداري من أجل الحفاظ على البیئة،  أنإلى  إضافةالمركزیة، 

  :صور متعددة منهاویأخذ هذا الجزاء 

 .تنبیهاإلنذار وال -
 .األضرار وآثار التلوث  إزالة -
 .)1(الترخیص إلغاءكان مؤقت أو نهائیا عن طریق الغلق سواء  -

  

  

                                                             
  .153، 152: ص محمد لموسخ، مرجع سابق، ص ) 1(
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  البیئةاألدوات المستحدثة لحمایة : المطلب الثالث

یكون من خاللها للجماعات المحلیة  إذالمشرع لحمایة البیئة اعتمد على آلیات حدیثة،  أننجد 
  :دور أساسي في هذا المجال من بینها مذكر 

 .التخطیط البیئي المحلي -
 .التخطیط الجهوي  -

  :وهذا ما سنفصل فیه من خالل الفرعین اآلتیین

  :سم إلىینق: التخطیط البیئي المحلي: الفرع األول 

  بلدي للبیئة والتنمیة المستدامةالمیثاق ال: أوال

، ومن أهدافه  2004-2001االقتصادي الثالثي  اإلنعاشاعتمد هذا المیثاق ضمن برنامج 
أجل الحفاظ على بیئة توضیح وتحدید األعمال التي یجب أن تقوم بها السلطات البلدیة من 

ویشتمل  نمیة مستدامة على مستوى البلدیاتت ، وانتهاج سیاسة فعالة لتحقیقیدةذات نوعیة ج
  :هذا المیثاق على ثالثة أجزاء 

 .اإلعالن العام للنوایا واإللزام األخالقي للمنتخبین المحلیین  -
 .المخطط المحلي للعمل البیئي  -
 .المؤشرات الخاصة بتقییم البیئة -

 إلیهثر العجز الذي آل إ : 2004- 2001لعام  )1(21المحلي أجندا التخطیط البیئي : ثانیا
التدخل المحلي في مجال حمایة البیئة واالهتمام المتزاید بموضوع الحمایة، اقتنع المشرع 

عنصر التنبؤ  بإدخالالجزائري بأهمیة تغییر منهجیة التدخل المحلي في تسییر وحمایة البیئة 
  .والتصور في العمل البیئي المحلي 

والذي تم النص علیه في المیثاق البلدي حول البیئة  ،ي ل البیئمن خالل المخطط المحلي للعم
  .والتنمیة المستدامة

                                                             
  .62یحیى وناس، مرجع سابق، ص ) 1(
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  انوني للمخططات المحلیة البیئیة النظام الق: ثالثا

ال یزال یشوب هذا التخطیط الغموض في جوانب متعددة من بینها عدم وجود هیئات محلیة 
ذلك أن الطریقة التي علیها  ،الخاص بحمایة البیئة بمفردها التنبؤيمتخصصة، تقوم بالعمل 

 إشرافتمت عن طریق فتح نقاش عام حول حالة البیئة تحت هذه المخططات البیئیة المحلیة 
  .قلیم والبیئةإلوزارة تهیئة ا

واتسم هذا النقاش بالطابع المطلبي، ولم یرقى إلى حدود التنبؤ والتصور الالزم لتسییر مختلف 
  .المشاكل البیئیة 

خصوصا المادتین  03/10التنمیة المستدامة  إطاروبالرجوع إلى قانون حمایة البیئة في 
سیاسات لس اعتماد مخطط بیئي متخصص، وأقر بقناعة عدم نجاعة انجده كر  14و13

  .في كل مجال  اإلقطاعیة

مثل مرسوم تنفیذي خاص بهذا المخطط، فهذه القیمة القانونیة تتمثل في عدم صدور قانون أو
د نقاش عام فتحته وزارة ات التهیئة والتعمیر، بل جاءت بعهو علیه الحال بالنسبة لمخطط ما

  .البیئة وتهیئة اإلقلیم

شراكو القطاعات متعددة النظر في هذا النظام من خالل تحضیر لجان عمل  إعادةلذا یجب  ٕ  ا
نوني عن طریق ها القامإلى توضیح نظا باإلضافةع المدني فعال لكل الشركاء وفعالیات المجتم

  .ها بنصوص قانونیة واضحةنتقنی

  التخطیط الجهوي: الفرع الثاني

  كیفیة ظهوره: أوال

نظرا الزدیاد التدهور البیئي المستمر لعناصر البیئة، جاءت فكرة التخطیط الجهوي والذي یعتمد 
خالل من  موضوع حمایة البیئة بالنظر لالمتداد الطبیعي لعناصرها وأنظمتهاعلى خصوصیات 

   .األوساط الطبیعیة المتجانسة
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تقریر أعدته وزارة الداخلیة، حدد فیه مهام الجماعات المحلیة  المخطط األزرق وهو أشارولقد 
المحلیة  لالختصاصات اإلقلیميفي حمایة البیئة، وأشار إلى اآلثار السلبیة لنظام التوزیع 

  .وادي الشلف، وأفضل مثال قدمته الوزارة تلوث )1(لمكافحة التلوث

وعلى هذا األساس تم استحداث المخطط الجهوي الذي یشتمل مجموعة من الجماعات المحلیة 
برامج متكاملة في وسط  إعدادالمتجانسة، من أجل توحید التدخل لمواجهة انتشار التلوث وكذا 

  ....التصحر من حمایةالالساحل و  قطبیعي معین كبرامج السهوب ومناط

قضي بضرورة یاقتراحا " الجزائر غدا" تقریره  االقتصادي واالجتماعي فيكما قدم المجلس 
  .)2(تغییر تفعیل دور المخططات الجهویة لزیادة التكامل بین الوالیات على المستوى الجهوي

  وتنمیته المستدامة اإلقلیمالندوة الجهویة لتهیئة : ثانیا 

المتعلق بحمایة  01/20لقد تم استحداث هذه الندوة من قبل المشرع الجزائري، بموجب القانون 
  .)3(وتنمیته المستدامة، حیث ترك تشكیلها ومهامها وكیفیة سیرها عن طریق التنظیم اإلقلیم

ة لها الذي یتكون من عدة والیات متاخم اإلقلیم:" بأنه اإلقلیموقد عرف برنامج الجهة لتهیئة 
لتهیئة مماثلة أو متكاملة، كما یحدد المخطط الجهوي  مائیةإنخصوصیات فیزیائیة ووجهات 

  ."التوجهات األساسیة للتنمیة المستدامة في نطاق برنامج الجهات اإلقلیم

  النظام القانوني للتخطیط الجهوي :ثالثا

، ویرجع ذلك دلة للتنسیق والتشاور والتنبؤ ، وهي أ طبیعة هذا التخطیط فنیة وتقنیة فقط إن
بالقدر لغیاب تنظیم قانوني یحكمها ویبین تنظیمها وسیرها، وعلیه فان الجماعات المحلیة تساعد 

المحدود من الموارد البشریة والمادیة، دون أن یكون لها أثر في تغییر نظامها الهیكلي المتكون 
طارهامن البلدیة والوالیة أساسا،  ٕ   .)4(انوني الواضح المعالمالق وا

                                                             
  .156محمد لموسخ، مرجع سابق، ص  ) 1(
  نفس المرجع ، نفس الصفحة ) 2(
  .المتعلق بحمایة اإلقلیم وتنمیته المستدامة 01/20من القانون  49،  01فقرة  03،  51المواد  ) 3(
  .158، 157:ص محمد لموسخ، مرجع سابق ، ص ) 4(
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هذه أهم األدوات المستحدثة من قبل الجماعات المحلیة لحمایة البیئة والتي ال یزال یشوبها 
  .الغموض في بالدنا

  صالحیات الجماعات المحلیة في حمایة العمران: مبحث الثانيال

عرفت القواعد المطبقة في مجال التهیئة والتعمیر تحوال كبیرا وعمیقا، تجسد بصدور قانون 
في هذا المجال، وهذا لضمان  دخلهمات، اللذان حددا صالحیات 1990الوالیة والبلدیة لسنة 

  .2011،2012الرقابة، وتأكد أكثر في تعدیالت 

ري والذي یشتمل على مخططات وبعدها المتعلق بالتوجیه العقا 90/25وقد صدر كذلك القانون 
  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر وتأكد أكثر مع آخر التعدیالت  90/29القانون جاء 

هذه المخططات وتسلیم  إعدادقاعدیة، فقد حملها القانون مهمة  ةجماع أن البلدیة  وباعتبار
في میدان المحافظة على قواعد التعمیر  الرئیسيالرخص والشهادات، فالبلدیة هي الفاعل 

  .وملزمة بتطبیق قواعد السیاسة الوطنیة للتعمیر

  :وعلیه سنحاول دراسة المخططات والرخص والشهادات وفق مطلبین

 .األدوات القانونیة للتهیئة والتعمیر: األولالمطلب  -
 .آلیات المراقبة والتحكم في العمران: المطلب الثاني -

  وات القانونیة للتهیئة والتعمیراألد: المطلب األول

 إنتاجلتحدید القواعد الرامیة إلى تنظیم  90/29لقد تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون 
المحیط  السكن والفالحة والصناعة، ووقایةاألراضي القابلة للتعمیر، والموازنة بین وظیفة 

  .   )1( ...اظر، والتراث الثقافي والتاریخيواألوساط الطبیعیة والمن

ا على كل بلدیة أو مجموعة من هیئة والتعمیر والتي یجب لزومتأدوات جدیدة لل إحداثلقد تم 
البلدیات أن تمتلكها لتسییر مجالها بانتظام، هذه األدوات تتمثل في المخطط التوجیهي للتهیئة 

                                                             
، مجلة االجتهاد القضائي كلیة  "تأثیر توسیع اختصاص البلدیة في میدان العمران على مسؤولیتها"عادل بن عبد اهللا ،   ) 1(

  .207، ص2010الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد السادس، 
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خالل  والتعمیر وكذا مخطط شغل األراضي سنحاول التفصیل أكثر في هذین المخططین من
  :اآلتیینالفرعین 

  لمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرا: ولالفرع األ 

  المتعلق بالتهیئة والتعمیر  90/29من القانون  30إلى  16نصت على هذا المخطط المواد من 

فهو أداة أو وسیلة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري یحدد التوجهات األساسیة للتهیئة 
خذا بعین االعتبار تصمیم التهیئة، ومخططات التنمیة آیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة العمران

  .)1(لمخطط شغل األراضي ویضبط الصیغ المرجعیة

 المصادقة علیه المرسومو  إعدادهلقد حدد هذا القانون محتوى هذا المخطط، وضبط كیفیات 
  .05/317التنفیذي رقم المعدل والمتمم بالمرسوم ، )2( 91/177التنفیذي رقم 

  لمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرموضوع ومحتوى ا :أوال

یمكن أن نقسم المخطط من حیث  90/29وما یلیها من قانون  18و 17بناءا على المادة 
  :المضمون إلى قسمین أساسیین هما

 :موضوع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر -1

قد حددت الخطوط العریضة التي یجب لزوما على  90/29من القانون 18نجد أن المادة 
الالمخطط أن یحتویها،  ٕ   .أصبح باطال ال یجوز المصادقة علیه وا

  :الالزم رسمها هي طوهذه الخطو 

حدید التخصیص العام لألراضي على مجموع تراب البلدیة أو مجموع البلدیات ت -
 .حسب القطاع

 .لمباني السكنیة وتمركز المصالح والنشاطاتتحدید توسیع ا -

                                                             
  .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السابق ذكره90/29ن من القانو  16المادة   ) 1(
المحدد إلجراءات اإلعداد والمصادقة على المخطط التوجیهي  28/05/1991: المؤرخ في 91/177: مرسوم تنفیذي رقم  ) 2(

المؤرخ في  05/317، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1991 62ومحتوى الوثائق ، الجریدة الرسمیة عدد 
  .2005، 62الجریدة الرسمیة عدد  10/09/2005
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 .تحدید مناطق التدخل في األنسجة الحضریة والمناطق الواجب حمایتها  -

 :یلي یشمل هذا المخطط ما: عمیرتمحتوى المخطط التوجیهي للتهیئة والـ 

لسیاسیة العمرانیة بعد تقدیم شرح لتحدد فیه التوجیهات العامة : هي تقریر توجی /أ
 .والمناطق التي سوف یطبق فیها للوضع الحالي وآفاق التنمیة العمرانیة 

مجموعة من البلدیات، تجمع بینهما مصالح اقتصادیة واجتماعیة  أوویمكن أن یضم بلدیة 
  .میاإقلیباقتراح من رؤساء المجالس الشعبیة للبلدیات المعنیة وبقرار من الوالي المختص 

  :القواعد المطبقة حسب كل منطقة وحسب األولویات وعلیه یحدد : نظام تضبط فیه /ب

التخصیص العام لألراضي على تراب البلدیة أو مجموعة من البلدیات حسب  -
 .القطاع

یحدد توسیع المباني السكنیة وتمركز المصالح والنشاطات، وموقع التجهیزات  -
 .)1(الكبرى األساسیة

 .الواجب حمایتهایحدد مناطق التدخل في األنسجة الحضریة والمناطق  -

كما یقسم المنطقة التي یتعلق بها إلى قطاعات محددة، والمتمثلة في القطاعات المعمرة 
  .)2(رمجة للتعمیر وقطاعات التعمیر المستقبلیة، وكذا القطاعات غیر قابلة للتعمیربوالم

بالكوارث شروط البناء في المناطق المهددة  04/05وقد أضاف التعدیل الصادر بالقانون رقم 
الطبیعیة والتكنولوجیة، ونص على ضرورة تحدید األراضي المعرضة لمثل  هذه األخطار وتلك 

قواعد  05/317رقم التعمیر، كما أضاف المرسوم  أدوات إعدادعند  لالنزالقالمعرضة 
  .)3(بالكوارث الطبیعیة هددةملبناء في المناطق الساحلیة، وفي المناطق التفصیلیة لشروط ا

  

                                                             
  .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السابق ذكره 90/29من القانون  18، 17المواد   ) 1(
  .29/ 90القانون نفس من 22، 21، 20المواد   ) 2(
 المدرسة العلیا للقضاء،الجزائري ، مدیریة التكوین القاعد)قواعد التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري(زروقي ،  لیلى ) 3(

  .4، ص2007
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  :تحتوي ما یلي: ثائق والمستندات البیانیةو ال/ج

المشید حالیا وكذا أهم الطرق  اإلطار إبرازیتم فیه : قع القائممو مخطط ال -
 .والشبكات

 :مخطط تهیئة یحدد ما یلي -
والمخصصة للتعمیر في المستقبل والغیر قابلة القطاعات المعمرة والقابلة للتعمیر  -

 .للتعمیر
اعیة أو ر الز  اإلمكانیاتبعض أجزاء األرض كالساحل واألراضي الفالحیة ذات  -

 .)1(الجیدة واألراضي ذات الصبغة الطبیعیة والثقافیة البارزة

  مخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وتحضیر ال إعداد إجراءات: ثانیا

والذي  91/177والمصادقة علیه بواسطة المرسوم التنفیذي رقم  إعدادهلقد تم ضبط كیفیات 
  :أوضح ما یلي

من القانون  26بمخطط توجیهي للتهیئة والتعمیر حسب المادة  ىطتغ أنیجب على البلدیة  - 
بعد ته مسؤولی تحتن رئیس المجلس الشعبي البلدي و ، ویتم إعداده بموجب قرار م90/29

  :وتبین المداولة مایلي. )2(المعنیةمداولة من المجلس الشعبي البلدي أو من المجالس الشعبیة 

  للتهیئة ومخطط التنمیة للبلدیة المعنیة اإلجمالیةالتوجیهات األساسیة التي تحددها الصورة  -
  .وقیمة التجهیزات ذات الفائدة العامة

 بإعدادكیفیات مشاركة اإلدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجمعیات المعنیة  -
  .هذا المخطط

من القانون  13تنفیذ المادة  إطارالقائمة المحتملة للتجهیزات ذات الفائدة العمومیة في  -
90/29.  

                                                             
  .، السابق ذكره91/177من المرسوم التنفیذي  71ة الماد   ) 1(
  .من نفس المرسوم   02المادة    ) 2(
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ونشره مدة  قلیمیاإختص مالمخطط إلى الوالي ال إعدادتبلیغ المداولة التي ترخص انطالق  -
  .91/177من المرسوم التنفیذي  03شهر، بمقر البلدیة المعنیة، حسب المادة 

وبعدها یصدر القرار الذي رسم حدود التراب الذي یشمله المخطط والمداولة المتعلقة به من 
  .الوالي إذا كان التراب تابع لوالیة واحدة: طرف 

اب المعني تابعا ف بالجماعات المحلیة إذا كان التر الوزیر المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلـ 
  .91/177من المرسوم  04المادة  ،لوالیات مختلفة 

  مخطط شغل األراضي: الفرع الثاني 

أغلب  يد استعمال األرض والبناء ویشمل فهو األداة الثانیة للتعمیر، یحدد بصفة دقیقة حدو 
احترام القواعد التي ضبطها المخطط التوجیهي للتهیئة  إطاراألحیان تراب بلدیة كاملة في 

خیرة ملزمة للجمیع بما فیه والتعمیر، وبمجرد المصادقة على أدوات التعمیر تصبح هذه األ
  .)1(التي أعدتها وصادقت علیها  اإلدارة

 31المتعلق بالتهیئة والتعمیر قد تضمن هذا المخطط في المواد من  90/29نجد أن القانون 
 .   )2( 91/178والمصادقة علیه بموجب المرسوم التنفیذي  إعداده إجراءات، وضبط 38إلى 

  . 05/318المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 

  أهداف المخطط ومحتواه: أوال 

 :من أهدافه نذكر ما یلي :أهداف مخطط شغل األراضي -1
یحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعنیة الشكل  -

 .الحضري والتنظیم وحقوق البناء
 .یعین الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح به -
 .یضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات -

                                                             
  .99، ص2009، دار هومة، الجزائر، 7، طحمایة الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر،    ) 1(
، المحدد إلجراءات اإلعداد المصادقة على مخطط شغل 08/04/1991المؤرخ في  91/178: مرسوم تنفیذي رقم   ) 2(

  ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي1991، 26األراضي ومحتوى الوثائق الخاصة، الجریدة الرسمیة عدد 
  .2005،  62، الجریدة الرسمیة ، عدد 10/09/2005:، المؤرخ في 05/318: رقم 



 مجال حمایة البیئة والعمران في الجزائر                                       الفصل الثاني            
 

   
78 

والمواقع والمناطق الواجب حمایتها ة حیاء والشوارع والنصب التذكارییحدد األ -
 .90/29من القانون  31وتجدیدها و ترمیمها، وهذا حسب المادة 

من  1فقرة  18یحتوي هذا المخطط حسب المادة : محتوى مخطط شغل األراضي -2
 :على نوعین من الوثائق 91/178المرسوم التنفیذي 

 :ص وهي عبارة عن الئحة تنظیم تشمل على الخصو : وثائق مكتوبة  - أ
تبرز فیها ما یتضمنه مخطط شغل األراضي مع الضوابط التي : مذكرة تقدیم  -

 .التوجیهي أو برنامج البلدیة أو البلدیات المطبق فیهاحددها المخطط 
بر مجموعة من القواعد التي تحدد بكل دقة طبیعة شروط تالذي یع: نظام -

مكانیات ٕ المباني المرخص ع رض كما تحدد لكل منطقة متجانسة نو استعمال األ وا
ها وحقوق البناء المرتبطة بملكیة األرض التي یعبر عنها تووجه محظورةبها أو ال

مخطط شغل األراضي ومعامل مساحة ما یؤخذ من األرض مع جمیع االرتفاقات 
 .المحتملة

وهي عبارة عن مستندات ومخططات، وتعتبر تجسید تقني  :الوثائق البیانیة  - ب
وأحكام، هذه الوثائق البیانیة تعد بالتنسیق مع المخطط تضمنه النظام من قواعد 

 .90/29من القانون  18التوجیهي للتهیئة والتعمیر وذلك حسب المادة 

  والمصادقة على مخطط شغل األراضي إعداد إجراءات: ثانیا

كل بلدیة أو جزء منها بمخطط شغل األراضي یحضر مشروعه  ىنه یجب أن تغطأ القاعدة
  .بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته

أو خطط مالمجلس الشعبي البلدي المعني بالویقرر هذا المخطط عن طریق مداولة من قبل 
  .90/29من القانون  35المجالس الشعبیة المعنیة، حسب المادة 

وفقا لما هو مبین في  إعدادهة تذكیر بالحدود المرجعیة للمخطط الواجب هذه المداول منتضت
والهیئات دوات العمومیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، كما یبین كیفیات مشاركة األ

  .)1(إعدادهوالمصالح العمومیة والجمعیات في 

                                                             
  .، السابق ذكره 91/178من المرسوم التنفیذي  02 فقرة 02المادة    ) 1(
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مخطط شغل األراضي بعد المداولة یصدر القرار المتضمن رسم حدود المحیط الذي یدخل فیه 
  :من قبل

 .لقرار المعني تابعا لوالیة واحدةالوالي إذا كان ا -
تراب الوزیر المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة إذا كان ال -

 .لوالیات مختلفة  المعني تابعا

استشارة كل من مصالح البیئة والتهیئة العمرانیة  إلزامیة 05/318وقد أضاف المرسوم التنفیذي 
  .والسیاحیة

وبعدها ینشر القرار مدة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو البلدیات المعنیة 
یوم  60والمصالح المعنیة بمشروع المخطط المصادق علیه، ویكون لها مدة  تااإلدار وتبلیغ 
ذا لم تجب في تلك  إلبداء ٕ ثم یعرض المشروع المصادق ،  )1(المهلة یعد رأیها موافقة آرائها، وا

  .)2(یوم 60علیه لالستقصاء العمومي مدة 

خة من القرار، وبعدها والطریقة وینشر ویبلغ للوالي بنس التحقیق والتاریخ إجراءویحدد مكان 
محضر یوقع علیه وینتهي التحقیق ب تدون المالحظات في سجل خاص یفتح لهذا الغرض

 اء منهیوم من تاریخ االنته 15ة التقریر إلى رئیس البلدیة المعنیة خالل فقالمحقق، ویرسل ر 
  .)3(نتاجات المتوصل إلیهاستمصحوبا بكامل الملف واال

التحقیق واالستنتاجات المتوصل إلیها للوالي المختص ویسجل ومن ثم یرسل مشروع المخطط 
وعند عدم  من تاریخ استالم الملف إبتداءایوم  30ومالحظاته خالل  رأیه، والذي یبدي إقلیمیا

خطط یصادق موبعد تعدیل مشروع ال،  )4(الرد بعد انتهاء هذه المدة یعد رأي الوالي موافقة
من  15المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل األراضي المعدل هذا حسب المادة 

  :وبعدها یبلغ المخطط لكل منالسابق  91/178المرسوم التنفیذي 

 .إقلیمیاتص أو الوالة المختصین خالوالي الم -
                                                             

  .، السابق ذكره178/ 91،  المرسوم التنفیذي ، 09 المادة ) 1(
  .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السابق ذكره90/29، من القانون 36المادة  ) 2(
  .91/178، من المرسوم التنفیذي 13، 12، 11المواد  ) 3(
  .من نفس المرسوم  07، 16، 14المواد  ) 4(
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 .المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الوالیة -
 .الغرف التجاریة والفالحیة -
بموجب قرار یبین تاریخ وفي األخیر یوضع المخطط تحت تصرف الجمهور  -

لبیانیة التي یتكون منها الملف حسب ه والمكان، وقائمة الوثائق الكتابیة واضعو 
 .91/178من المرسوم التنفیذي  07المادة 

  یات المراقبة والتحكم في العمرانآل: المطلب الثاني

لقد أسند المشرع الجزائري للبلدیات صالحیات تنظیم ومراقبة العمران ومعالجة حاالت التدهور 
  .لتدقیق قانوني صارم وردعيلتهیئة كل عملیات التعمیر وا بإخضاعالحضري، وذلك 

راضي وقواعد استعمالها مع مراقبة حیث یتوجب على البلدیات التحقق من التزام تخصصات األ
، وكذا الحفاظ  دائمة لمطابقة عملیات البناء للشروط المحددة في القوانین والتنظیمات المختلفة

راضي والطبیعیة ومراعاة األ على التراث المعماري والطابع الجمالي، وحمایة المواقع األثریة
  .)1(التعلیمات في مجال العمران و الزراعیة والمساحات الخضراء والسهر على احترام المقاییس

تجزئة لشهادات المرتبطة بالبناء والفرئیس المجلس الشعبي البلدي قد منح كل الرخص وا
بعملیات البناء التي تكون لصالح  والتقسیم والمطابقة والهدم باستثناء تلك التي تكون متعلقة
متابعة ومراقبة  سیع هذه السلطة إلىالدولة أو الوالیة، والتي تعود لسلطة الوالي لذا البد من تو 

من خالل هذا المطلب التطرق لكل االنجاز الكلي للمشروع وعلیه سنحاول  حتى عملیات البناء 
، وكذا تحدید بعض أو البعدیة للتعمیرالتي تجسد الرقابة القبلیة دات الرخص والشهامن هذه 

  :األحكام الخاصة بمجال حمایة قواعد العمران وذلك من خالل الفروع التالیة

  الرقابة عن طریق الرخص: رع األولالف

  :في  لقد اهتم المشرع الجزائري بثالث أنواع من الرخص والمتمثلة

  .رخصة البناء ، ورخصة التجزئة ، ورخصة الهدم

  
                                                             

   .100، ص  2002، دار هومة ، الجزائر، نقل الملكیة العقاریة حمدي باشا عمر،  ) 1(
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   permis de construire: بناءلارخصة : أوال

معین یتعلق بالمبنى الذي  بإجراء فیه مباني تأذنالر إداري تصدره جهة مختصة بتنظیم وهي قرا
، وهي عبارة في التشریع العمراني الجزائري عن قرار إداري تصدره جهات إداریة بشأنهیصدر 

الوالي أو الوزیر المكلف مختصة ومحددة قانونا في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي، 
  .بالتعمیر كل في حدود ونطاق اختصاصه 

من قانون التهیئة والتعمیر مسألة حق البناء بملكیة األرض وبالتالي فال  50وقد ربطت المادة 
یحق ألي كان أن یقوم بتشیید مبنى بدون ترخیص إداري مكتوب تحت طائلة عدم شرعیة 

البناء والتوقیع علیه من قبل المالك أو موكله أو البناء، وینبغي أن یتقدم بطلب رخصة 
الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة األرض أو  أوالمستأجر لدیه، المرخص له قانونا 

  .البنایة

رخصة البناء تشترط  أننصت على  90/29من القانون  52إلى ذلك نجد أن المادة  إضافة
الها ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعم من

والنجاز  ،على الساحات العمومیة المفضیةات منه أو الواجهالحیطان الضخمة الذي یمس 
  .جدار صلب للتدعیم أو التسییج

ة والمحصورة قانونا في رئیس المجلس صالمخت اإلداریةیتم استصدار رخصة البناء من الجهات 
وال یستثنى من ،   )1(والوزیر المكلف بالتعمیر كل في حدود اختصاصه والواليالشعبي البلدي 

  .الدفاع الوطني ،   )2(بسریة ضرورة الحصول على رخصة البناء سوى البنایات المحمیة 

الصادر من سلطة مختصة  داريالقرار اإل"  :خصة البناء بأنهااستخالص تعریف لر  ویمكن
بناء جدید أو تغییر بناء قائم  بإقامة) طبیعیا أو معنویا(قانونا، تمنح بمقتضاه الحق للشخص 

فحق البناء یعتبر من . )3(قبل البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون العمران

                                                             
  .، السابق ذكره91/176، المرسوم التنفیذي 42، 41، 40المواد   ) 1(
  .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السابق ذكره90/29من القانون  53المادة   ) 2(
   .12، ص2005، دار الفجر، الجزائر، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها الزین عزري،   ) 3(
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باستعمال حقه في البناء الحقوق المرتبطة من حق الملكیة، فمالك األرض یظهر صفته كمالك 
  .)1(لتغییر وجهتها أداة، ومن جهة أخرى  الذي هو من أدوات استغالل األرض من جهة

عدیدة تؤثر على البیئة والعمران خاصة عند استعمال هذا الحق یلحق أضرار  إساءةغیر أن 
على حساب المناطق  صفات والشروط التقنیة للبناء والتوسع العشوائي للعمراناعدم احترام المو 

، هذه )2(فقد وضع المشرع قیودا على الحق في البناءوعلیه ....، واألثریة یاحیة، الس الفالحیة
وذلك لعدم  من الجهات المختصةالقیود تتمثل في ضرورة الحصول على رخصة البناء 

  .ولضمان احترام القواعد المنظمة للعمران األضرار

  :أنه قبل الحصول على رخصة البناء ال بد من توفر مجموعة من الشروط منها إال

نصت على  90/29من القانون  50المادة  أنحیث : الشروط المتعلقة بطالب الرخصة -1
األرض أن یحصل على  مالكلملكیة، وبالتالي ال یجوز لغیر حق البناء مرتبط بحق ا أن

أشخاص آخرین منح لهم  91/176هذه الرخصة، كما أضاف المرسوم التنفیذي رقم 
الحق بطلبها باعتبارهم یستمدون هذا الحق من المالك األصلي أو بغرض تدعیم 

من المرسوم  1 فقرة 34، وهذا ما وضحته المادة  االستثمارات واألنشطة االجتماعیة
ة البناء والتوقیع علیها صنبغي أن یتقدم بطلب رخی:" أنه و التي نصت على. 91/176

من المالك أو موكله أو المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو الهیئة أو المصلحة 
 ".المخصصة لها قطعة األرض أو البنایة

األشخاص الذین یحق لهم طلب رخصة البناء یعود لتفشي ظاهرة البناءات  إن توسع دائرة 
لكون ع لكون أصحاب هذه البناءات ال یمر مرخص لها، ألن سببه المباشر یرجالفوضویة الغی

عقود ملكیة، لكنهم استمدوا الحق في طلب رخصة البناء من المالك األصلي وبالتالي تجنب 
  .)3(دون ترخیص البناء في ملك الغیر

                                                             
   .39، ص 2010، دار الهدى، الجزائر، قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع نورة منصوري،   ) 1(
السیاسیة ، جامعة محمد ، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم "دور رخصة البناء في حمایة البیئة والعمران" ،عفاف حبة   ) 2(

   .310، ص 2010خیضر بسكرة ، العدد السادس ،  
  .311، ص نفس المرجع ) 3(
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 المتعلق بالتوجیه العقاري 90/25 من القانون 40و 39وقد تجسد هذا التوجه أیضا في المادة 
حصول صاحب شهادة الحیازة على رخصة البناء والتي تسلم  إمكانیةحیث جاء في مضمونها 

  .من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي

قد أضاف  1998المتضمن قانون المالیة لسنة  97/02من القانون رقم  51كما أن المادة 
وهو صاحب حق االمتیاز على األمالك الوطنیة  شخص آخر له الحق في طلب رخصة البناء

  .الخاصة

بتعدیل قانون التسجیل الخاص برسم  2004إلى ذلك فقد نص قانون المالیة لسنة  إضافة
اآلثار القانونیة  ، على أن شهادة الترقیم العقاري المؤقت ترتب نفس العقاري اإلشهار

لصاحبها طلب الحصول على رخصة  المنصوص علیها في مجال شهادة الحیازة وبالتالي یمكن
  .)1(البناء

 :ةأعمال البناء المعنیة بالرخص -2

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، على  90/29من القانون  01فقرة  52لقد نصت المادة 
تشترط رخصة البناء من أجل تشیید :" النشاطات واألشغال التي تتطلب رخصة البناء بأنه

ها ولتهدیم البنایات الموجودة وتغییر البناء الذي یمس البنایات الجدیدة مهما كان استعمال
والنجاز جدار صلب الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على الساحات العمومیة 

  ."سییجللتدعیم أو الت

الحصول على رخصة البناء فقد وسع المشرع الجزائري دائرة البنایات المعنیة ونظرا ألهمیة 
 التي نصت على  91/176التنفیذي  من المرسوم 33المادة بالرخصة وذلك بموجب 

  ...".یشترط كل تشیید لبنایة أو تحویل لبنایة على حیازة رخصة البناء"

 :أعمال البناء الغیر معنیة برخصة البناء -3

ال تخضع لرخصة البناء :" هیئة والتعمیر المتعلق بالت 90/29من القانون  53حسب المادة 
على بسریة الدفاع الوطني والتي یجب أن یسهر صاحب المشروع  البنایات التي تحتوي

                                                             
جراءات الهدم في التشریع الجزائرير "،رمزي حوحو ) 1( ٕ ، مجلة المفكر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة "خصة البناء وا

  .219، ص 2009محمد خیضر بسكرة ، العدد الرابع، 
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هذا االستثناء كون هذه ." وافقها مع األحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال التعمیرت
  .)1(البنایات تتعلق بقطاع أمن الدولة

 :الحصول على رخصة البناء إجراءات-4
 :تشكیل ملف الطلب مما یلي: تشكیل ملف الطلبـ أ

 :إن ملف رخصة البناء یحتوي على ثالث أنواع من الوثائق: الوثائق -
من المرسوم  35و  34ها المادتین تتضمن: تثبت صفة الطالب إداریةوثائق  -

 .91/176التنفیذي 
من  35تضمنتها المادة : وثائق تقنیة تبین انسجام المشروع مع قواعد العمران -

 .91/176المرسوم التنفیذي 
 : المهندس المعماريتأشیرة ب ـ 

تأشیرة  سابق الذكر ضرورة ال 91/176من المرسوم التنفیذي  36لقد استوجب في المادة 
  .ملف رخصة البناء من طرف مهندس معماري

على أنه  55للمادة  90/29المعدل للقانون  04/05من القانون  05كما نصت المادة 
للقضاء على العمران الهش وضمان احترام المواصفات الالزمة، یتوجب أن یتم اعداد وضع 
مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري ومهندس مدني معتمدین 

  .عقد تسییر المشروع إطارفي 

 :الطلب إیداع جراءاتإ-5

فان طلب رخصة البناء والوثائق  91/176من المرسوم التنفیذي  37طبقا لنص المادة 
بلدیة محل وجود لالمرفقة به یرسل في جمیع الحاالت إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي ل

الطلب  إیداع، كما یسجل تاریخ  خنس 5المعنیة بالبناء علیها وذلك في  قطعة األرض
بعد أن یتم التحقیق في الوثائق ومدى مطابقتها  ئیس المجلس الشعبي البلديبوصل یسلمه ر 

التي ال بد أن تكون مطابقة ) من نفس المرسوم 35و  34المادتان ( لنصوص قانونیة 
تسلیم الوصل أهمیة خاصة من  ي، ویكتس ف على النحو المنصوص علیهلتشكیل المل

                                                             
  .314عفاف حبة ، مرجع  سابق، ص ) 1(
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والذي  اإلیداعتها ویثبت كذلك تاریخ قة الوثائق المقدمة وصالحین مطاببی إجراءحیث أنه 
  .في الطلب من قبل اإلدارة تللب اآلجال القانونیة النطالقیكون بمثابة میعاد 

 :في الطلب  تالجهات المخولة بالب  - أ

أن تسلیم رخصة البناء یكون من قبل رئیس المجلس الشعبي المبدأ في التشریع الجزائري 
غیر أنه یمكن أن یختص الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر في حاالت حددها ، )1(البلدي
  .القانون

  منح رخصة البناءبرئیس المجلس الشعبي البلدي اختصاصات: 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر من رئیس المجلس  90/29من القانون  65لقد جعلت المادة 
  :بصفتینالشعبي البلدي المختص األصلي بمنح رخصة البناء 

 وذلك في الحاالت التي تكون فیها القطاعات أو البنایات موضوع : بصفته ممثال للبلدیة
، فیكون من اختصاص األراضيیغطیه مخطط شغل  إطارطلب رخصة البناء واقعة في 

رئیس المجلس الشعبي البلدي منح رخصة البناء، ویلزم فقط باطالع الوالي على نسخة 
 .)2(من هذه الرخصة

 ممثال للدولة بصفته: 

یخضع في ) 90/29من القانون  3فقرة  65المادة (في حالة غیاب مخطط شغل األراضي 
هذه الحالة للسلطة السلمیة للوالي، ویترتب على هذه الصفة التي یمنح بموجبها رئیس 

  :المجلس الشعبي البلدي آثار متعددة منها

 .بلدیةطرف الوالي في حالة تمثیل ال اإلداریة من الخضوع للوصایة -
 .)3(تمثیل الدولة  حالة الخضوع للسلطة الرئاسیة للوالي في -

  منح رخصة البناءباختصاص الوالي. 

                                                             
، مجلة المفكر، العدد الثالث ، كلیة الحقوق  )إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري(الزین عزري ،  ) 1(

  .15، ص 2007والعلوم السیاسیة ،  جامعة محمد خیضر بسكرة ،  
  . 30، مرجع سابق، ص فیهاقرارات العمران الفردیة وطرق الطعن الزین عزري ،   ) 2(
  .317عفاف حبة ، مرجع سابق ، ص  ) 3(
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  :رخصة البناء في الحاالت التالیة بإصداریختص الوالي  90/29من قانون  66وفقا للمادة 

 .مصالحها العمومیة البنایات والمنشآت المنجزة لصالح الدولة أو الوالیة أو -
 .اإلستراتیجیةوالنقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك الموارد  اإلنتاجمنشآت  -
  44اطق المنصوص علیها في المواد اقتطاعات األرض والبنایات الواقعة في المن -

 .90/29من القانون ) المناطق الخاصة( 49، 48، 46، 45
ن الوزیر إالوطنیة أو الجهویة ف ات المصلحةأما إذا تعلق األمر بمشاریع البناء ذ -

المكلف بالتعمیر یكون هو المختص یمنح رخصة البناء، بعد أخذ رأي الوالي أو 
 .90/29من القانون  67الوالة المعنیین حسب المادة 

  رخصة التجزئة: ثانیا

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، أن رخصة التجزئة  90/29من القانون  57لقد جاء في المادة 
ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان  لكل عملیة تقسیم الثنین أو عدة قطع من تشترط
  .موقعها

ویمكن أن نعرف رخصة التجزئة بأنها ذلك القرار الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح 
أكثر أو موكله أن یقسمها إلى قطعتین أو عدة  أوبمقتضاه الحق لصاحب ملكیة عقاریة واحدة 

  :لحصول على رخصة التجزئة تتمثل فيوعلیه فشروط ا. )1(قطع الستعمالها في تشیید بنایة

الف طالب رخصة البناء، فالمشرع اقتصر بشأن طالب خعلى : صفة طالب الرخصة -1
أجر لدیه أو الهیئة أو موكله فقط دون المسترخصة التجزئة على كل من المالك 

، إما بنسخة من عقد  ، حیث یجب أن یدعم المعني طلبه قطعة األرض من المستفیدة 
 .، أو بتوكیل الملكیة

 :الملف المرفق بطلب الرخصة  -2

لتجزئة یتكون من ن ملف طلب رخصة اإف 91/176من المرسوم التنفیذي  09طبقا للمادة 
  .مجموعة وثائق

                                                             
  .43،  مرجع سابق، صقرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیهاالزین عزري،  ) 1(
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جهة والهیاكل مل على الو تیش 1/5000أو  1/200عد على سلم یتصمیم للموقع  -
 .القاعدیة للخدمة

التي تشمل التي تشمل  1/500أو  1/200التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم  -
تحدید  تسویةمنحنیات المستوى وسطح ال حدود القطعة األرضیة ومساحتها،(

ه الصالحة یاالمبالقطع األرضیة المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموین 
 ).للشرب

میاه وكذا مذكرة توضح التدابیر المتعلقة بطرق المعالجة المخصصة لتقنیة ال -
 ...تصفیة الدخان وانتشار الغازاتلطرق المعالجة المخصصة 

 :تسلیم رخصة التجزئة إجراءات -

یتعین على من یرغب في الحصول على رخصة التجزئة أن یقدم الطلب ویثبت معه صفته 
نسخة من عقد الملكیة أو یقدم الطلب من موكله ویكون مرفقا بملف طلب یحتوي  كمالك بتقدیم

  .على الوثائق السابقة

ویكلف رئیس المصلحة المكلفة  البلدينسخ إلى رئیس المجلس الشعبي  5هذا الملف یقدم في 
مشروع التجزئة مع مخطط ي الملف، والبحث في مدى مطابقة بالتعمیر من أجل التحقیق ف

حددها القواعد العامة تكون المطابقة مع التعلیمات التي ، في حالة غیابه ت راضيشغل األ
، وقد تدرس مدى  91/176من المرسوم التنفیذي  11للتهیئة والتعمیر وذلك حسب المادة 

تأثیر التجزئة على البیئة وعلى المصالح ذات المنفعة العمومیة، وفي نهایة تحقیقها یمكن لهذه 
  .من نفس المرسوم 12تفسح عن رأیها بالتماس تحقیق عمومي حسب المادة المصلحة أن 

هذا  برخصة التجزئة وعند االنتهاء من دراسة الملف تقوم الجهة المختصة بمنح القرار المتعلق 
من  67و  66و  65االختصاص نفسه المتعلق برخصة البناء وذلك بالرجوع إلى المواد 

  .والتعمیر المتعلق بالتهیئة 90/29القانون 

ممثال یمكن أن یمنح القرار من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للبلدیة أو 
  :ها الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر على النحو التالي ب، كما یمكن أن یختص  للدولة

 .تباره ممثال للبلدیة بمنح الرخصةاختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي باع  - أ
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الملف إلى مصلحة  بإرسالیقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد دراسة ملف رخصة التجزئة 
الطلب التي تقوم بالدراسة وتبدي  إلیداعأیام الموالیة  8التعمیر على مستوى الوالیة في أجل 

سب حالطلب، تسلم رخصة التجزئة وذلك  أشهر الموالیة لتقدیم 3رأیها حول التجزئة، وبعد أجل 
  .91/176من المرسوم التنفیذي  01فقرة  17ادة الم

  منح الرخصةبي البلدي باعتباره ممثال للدولة اختصاص رئیس المجلس الشعبب ـ 
 اإلجراءاتالطلب، وهي نفس  إیداعأشهر من تاریخ  4م القرار هنا یكون خالل یتسل 

كما . الرخصةبمنح   نمختصا االتي یتخذها الوالي والوزیر المكلف بالتعمیر إذا كان
البت في  ال تصدر قرارا بالموافقة أو الرفض، بل ترى تأجیلأیمكن للجهة المختصة 

 إصدارفي  " شهرأ3"ن تحترم اآلجال المنصوص علیها طلب رخصة التجزئة، بشرط أ
 .91/176من المرسوم  19قرار التأجیل على أن یمتد أثره للسنة الواحدة حسب المادة 

تمامقواعد مطابقة البنایات  الذي حدد 08/15رقم وقد صدر قانون جدید  ٕ انجازها، حیث نص  وا
  .)1(من رخصة البناء والتجزئة كلعلى المبادئ العامة ل 06إلى  03في مواده من 

    permis de démolir: رخصة الهدم: ثالثا

رخصة الهدم هي ذلك القرار اإلداري الصادر من جهة مختصة والذي تمنح بموجبه للمستفید 
ضمن مكان مصنف أو في طریق اقعا كان هذا البناء و  تىیا أو جزئیا مالبناء كل إزالةحق 

  .)2(التصنیف

یمكن القیام بأي  المتعلق بالتهیئة والتعمیر ال 90/29من القانون رقم  60تطبیقا ألحكام المادة 
الهدم، وذلك لضمان انجازها في أو كلیة لبنایة دون الحصول على رخصة  جزئیة عملیة هدم

  .والتقنیة المطلوبة الظروف األمنیة 

الخاصة التي  اإلجراءاتوتجدر المالحظة أنه یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي حسب 
المؤرخ في  91/176ذي رقم وما یلیها من المرسوم التنفی 75نصت علیها المادة 

                                                             
تمام انجازها، الجریدة الرسمیة ، عدد  20/07/2008: المؤرخ في 08/15قانون رقم  ) 1( ٕ   44یحدد قواعد مطابقة البنایات وا

2008  .  
  .57، مرجع سابق، ص قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، الزین عزري ) 2(
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ة للسقوط أن یأمر بالهدم، ألن البلدیة في هذه الحالة یلبالنسبة للبناءات اآل 28/05/1991
  .)1(مسؤولة على ضمان أمن وسالمة األشخاص

  .)2(ة على العقار المبني خاصة والمحمي منهباتعتبر أیضا هذه الرخصة من بین أدوات الرق

 :منح القرار المتعلق برخصة الهدم إجراءات-1

خرى القرارات الفردیة األ إصدار إجراءاتالقرار المتعلق بالهدم، عن  إصدار إجراءاتال تختلف 
لتباشر  ق بملف لدى المجلس الشعبي البلديطلب مرف بإیداعفهي تبدأ ) البناء والتجزئة(

صدارالدراسة والتحقیق  إجراءات ٕ   .القرار بعد ذلك  وا

 نإالسابق ف 91/176مرسوم التنفیذي لمن ا 62طبقا للمادة : طالب الرخصةصفة   - أ
المالك، الوكیل، الهیئة العمومیة : هناك ثالث أصناف لصفة طالب الرخصة وهم

 .المخصصة لها البنایة
یجب أن یشمل الملف حسب المادة : شروط متعلقة بملف طلب رخصة الهدم   - ب

 :ما یلي 91/176من المرسوم التنفیذي  62
 .عد على سلم یتصمیم الموقع  -
للهدم، أو المعدة للحفظ في حالة الهدم  1/500عد على سلم یتصمیم الكتلة  -

 .الجزئي 
 .العملیة المبرمجة  إجراءعرض أسباب  -
 .حجم أشغال الهدم وأنواعها -
 .التخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره -
 .خبرة تقنیة عند االقتضاء لتحدید شروط الهدم المتوقع -

  

  

 
                                                             

  .103، مرجع سابق، صحمایة الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر،  ) 1(
  .54نورة منصوري، مرجع سابق، ص ) 2(
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  : قرار الهدم إصدار -ج

قرار الهدم هي رئیس المجلس الشعبي البلدي وهذا طبقا للمادة  إصدارإن الجهة المخول لها 
 بإصداریعني أنه ال دخل للوالي وال للوزیر المكلف بالتعمیر  ، وهذا91/176 المرسوممن  68

  .هذا القرار

أشهر على رئیس المجلس الشعبي البلدي  3فبعد التحقیق في الملف خالل المدة القانونیة وهي 
أن یبلغه  هكان قراره بالموافقة فعلی فإذاالرفض أو بالتحفظ بالموافقة أو  إمابشأنها قراره  إصدار

إلى صاحب الطلب بحسب صفته مالكا أو موكال أو مؤسسة عمومیة مخصصة لها البنایة، أما 
إذا كان قراره بالرفض أو موافقة مرفقة ببعض التحفظات فیجب في هذه الحالة أن یكون القرار 

فسح المجال أمام المشرع  أنغیر 91/176من المرسوم  2فقرة  62وذلك حسب المادة  معلال
أن یتقدم  همجال رخصة الهدم، حیث یمكنالمعني إلجبار اإلدارة على الرد على طلبه في 

طلب فیها الرد على یالبلدي بعد انتهاء آجال التحضیر یس المجلس الشعبي بعریضة لدى رئ
  .91/176المرسوم التنفیذي  من 72طلبه وهذا حسب المادة 

ذا لم یتم الرد بعد  ٕ له أن یرفع دعوى لدى یوما الموالیة لتقدیم العریضة  30انقضاء آجال وا
  .على الردیرغم اإلدارة  اإلجراءالجهة القضائیة المختصة، فهذا 

ذا  ر ضمني بالموافقة على رخصة الهدمأما إذا سكتت اإلدارة بعد فوات األوان هنا یعتبر القرا ٕ وا
رخصة یجب أن الطلب كان قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي بالرفض أو الموافقة بشأن 

  .یكون معلال بتحفظ

كان الهدم هو الوسیلة الوحیدة لوضع حد  تىقرار الرفض م إصدارالمشرع قد منح  نجد أن
في هذه الحالة وهذا نظرا لخطورة البنایة على  إجباري، أي أن منح الرخصة  النهیار البنایة

  .األرواح والممتلكات

 20یمكنه مباشرة أشغال الهدم إال بعد  ولما یبلغ صاحب طلب رخصة الهدم بقرار الموافقة، ال
سنوات من تاریخ تبلیغ  5الغیا بعد مروریوم، وبعد تصریح بفتح الورشة، ویصبح قرار الهدم 

  أو إذا توقفت أشغال الهدم خالل السنوات الثالثة الموالیة للشروع فیها أو إذا .القرار
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من المرسوم التنفیذي  74العدالة، حسب المادة الرخصة صراحة بموجب قرار من  ألغیت
91/176..  

من اجل مجال  فرخصة الهدم تعتبر أهم رخصة للقضاء على البنایات الهشة والفوضویة
  .عمراني منظم ومنسجم

  الرقابة عن طریق الشهادات: لثانيالفرع ا

من الشهادات تكون مكملة للرخص السابقة وهي على  أنواعنظم المشرع الجزائري ثالث  لقد 
  : التوالي 

  شهادة التعمیر : أوال

فیها حقوق البناء و اإلرتفاقات في  دتمنح شهادة التعمیر بناءا على طلب كل ذي مصلحة تحد
و  أو المزمع انجازها األساسیة المنجزة المنشآتالطرقات و  أیضا العقار المعني ، ویبین فیها

سیما منع البناء وقد أضاف الاإلداریة و  باالرتفاقاتو  زع الملكیةنهذا إلعالم الجمهور بتوقعات 
ب ذكر األخطار الطبیعیة و وجو  91/176مرسوم التنفیذي عدل و المتمم للالم 06/03المرسوم 

   .)1(التكنولوجیة في شهادة التعمیر

 تیاریةاخجعلها  لالشهادة ب فالمشرع لم یلزم المعنیین بالعملیات العمرانیة الحصول على هذه
ن عدم الحصول عجزاء  رتب المشرع أي، لذلك لم ی90/29 قانونمن ال 05طبقا لنص المادة 

من المرسوم التنفیذي  02علیها ، وهذه الشهادة ال تسلم إال بناءا على طلب المعني طبقا 
91/176.  

مالكا (قدم طلبا بشأنها یوضح فیه هویته و للحصول على هذه الشهادة یجب على المعني أن ی
اسم مالك األرض إذا لم یكن طالب الشهادة هو و موضوع هذا الطلب  ، محددا )أو وكیال

میم وتص و تصمیم حول الوضعیة ة إن وجدت یالمراجع المساحالك، والعنوان والمساحة و الم

                                                             
  .06لیلى زروقي، مرجع سابق، ص ) 1(
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ذا الطلب مرفقا بهذه الوثائق بمقر المجلس الشعبي ، ویودع هلألرض معد حسب الشكل المالئم
  .)1(البلدي المختص إقلیمیا مقابل وصل إیداع

تحضیر هذه الشهادة بنفس اإلجراءات و األشكال المتعلقة برخصة البناء، یجب أن تبلغ یتم 
  :خالل الشهرین الموالیین إلیداع الطلب، و تتضمن هذه الشهادة 

  .التعمیر المطبقة على القطعة األرضیة هیئةت أنظمه

  .المدخلة على القطعة األرضیة اتاالرتفاق-

  .الهیاكل القاعدیة العمومیة الموجودة أو المتوقعةخدمة القطعة األرضیة بشبكات من -

كما أن المشرع اعتبر أن  ، وتحدد صالحیة شهادة التعمیر بسنة واحدة إبتداءا من تاریخ التبلیغ 
ا كانت لیست رخصة إداریة ذ، فإ لطبیعتها القانونیةشهادة التعمیر هي مجرد وثیقة دون تحدید 

اني ، بل هي تمنح المستفید منها القیام بأي نشاط عمر  القانوني الصحیح ألنها ال بمفهومها
الجهات أن تكون محل طعن أمام ، فعلى صعید المنازعات یمكن  مجرد وثیقة معلومات

  .91/176من المرسوم التنفیذي  06قا للمادة بهذا طالقضائیة و 

األشغال طبقا انجاز وسائل الرقابة البعدیة تثبت تعتبر وسیلة من : شهادة المطابقة: ثانیا
البناء، و یرخص بموجبها فتح األماكن  للتصامیم المصادق علیها وفقا لبنود و أحكام رخصة

  .)2(للجمهور أو السكن حسب نوعیة البناء 

یجب على " المتعلق بالتهیئة و التعمیر، على أنه  90/29من القانون  56وقد نصت المادة 
كما " طابقة ملم له شهادة اعبي البلدي لتسلالمجلس الش المالك أو صاحب المشروع أن یشعر

شغال أشغال البناء إثبات مطابقة األ انتهاءیتم عند  أنه" فس القانون نمن  75نصت المادة 
طابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي معلى رخصة البناء بشهادة ال

   ."أو من قبل الوالي

  .60إلى 54ة المطابقة في المواد من شهادل 91/176كما تعرض المرسوم التنفیذي 

                                                             
  .64، مرجع سابق، ص الطعن فیهاقرارات العمران الفردیة وطرق الزین عزري ،  ) 1(
  .07لیلى زروقي ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
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  :إجراءات تسلیم شهادة المطابقة-1

عد في نسختین یتضمن یأشغال البناء إیداع تصریح  إنهاء على المستفید من رخصة البناء بعد
من األشغال ، وذلك بمقر المجلس  االنتهاءیخ لك خالل أجل ثالثین یوما من تار إشهارا بذ

سخة من التصریح نو بعدها یرسل رئیس البلدیة  إیداعالشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل 
عدم وجود التصریح في آجاله ال یعني  إلى مصلحة التعمیر على مستوى الوالیة ، وفي حالة

من المرسوم التنفیذي  2ة فقر  57هذا رفض تسلیم هذه الشهادة ، بل أوجب المشرع في المادة 
بإجراء  ن یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیرأ91/176

المتوقعة في اء من األشغال تبعا آلجال اإلنجاز ستثناء إلى تاریخ اإلنتهمطابقة أشغال باإل
  .رخصة البناء

تمامالجدید المحدد لقواعد المطابقة للبنایات  08/15ألزم القانون رقم  قدو  ٕ انجازها، على  وا
أشغال البناء الحصول على شهادة مطابقة، كما أنه ال یمكن  إتمامطالب رخصة البناء وبعد 

  .)1(انجازها إتمامصاحب مشروع شغل أو استغالل بنایة قبل  ألي مالك أو

صة البناء، أن یمكن لصاحب البنایة المتممة والمتحصل على رخنه یوجد استثناء إذ أ كما
 20جزئة حتى ولم تكن مطابقة ألحكام رخصة البناء وهذا حسب المادة تیستفید من رخصة ال

  .08/15من القانون 

 ین عن رئیس المجلس الشعبي البلديالمطابقة تتشكل اللجنة من ممثلوللتحقیق في مدى 
ین عن المصالح المعنیة تعمیر على مستوى الوالیة، وكذا ممثلمصلحة الدولة المكلفة بالو 

الحمایة المدنیة، ویخطر رئیس البلدیة المستفیدین من الرخصة عن تاریخ فحص سیما األخرى ال
تثبت هذه اللجنة عملها بموجب  .)2(إشعارأیام من المراقبة، ویتم ذلك بموجب  8المطابقة قبل 

فعلى أساسه یتخذ رئیس البلدیة  إلزاميلیس  حول المطابقة وهذا الرأي محضر تبدي فیه رأیها
قراره، هذا القرار یسلمه رئیس البلدیة للمعني إذا كان رأي اللجنة هو الموافقة على المطابقة، أما 
في حالة عدم المطابقة حسب رأي اللجنة یصدر رئیس البلدیة قرار رفض منح الشهادة، ویبین 

ال سیعرض للعقوبات المنصوص  بإجراءالقیام للمعني أنه علیه  ٕ المطابقة حسب الرخصة وا
                                                             

تمام انجازها 08/15من القانون  09، 08، 07المواد   ) 1( ٕ   .المحدد لقواعد مطابقة البنایات وا
  .، السابق ذكرة91/176من المرسوم التنفیذي  58ة الماد ) 2(
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الوالي ، فإن شهادة  قبلذا كانت رخصة البناء مسلمة من أما إ 90/29علیها في قانون 
جل تسلیم هذه الرخصة هو ثالث أشهر من تقدیم أویكون  ، المطابقة تسلم من طرف الوالي

علیها  ىالطلب أن یتقدم بواسطة رسالة موص، في حالة عدم الرد یمكن لصاحب  الطلب
للرد وفي السلطة المطعون أجل شهر  أمامباالستالم إما إلى الوزیر المكلف بالتعمیر، ویكون 

من المرسوم  60حسب المادة  طابقةشهادة الم ضمني بمنح نه یفهم منه قرارإحالة سكوتها ف
  .91/176التنفیذي 

ول ختنظیم عملیات البناء، وهي ت إطارتعتبر وثیقة عمرانیة هامة في  :شهادة التقسیم: ثالثا
  .)1(مستفید منها القیام بعملیات التقسیم للعقارات المبنیةلل

من المرسوم  26طبیعتها المادة ووضحت  90/29من قانون  59 المادة ولقد نصت علیها
ملكیة عقاریة تقسیم  إمكانیة، فهي وثیقة إداریة تمنح بموجب قرار تبین فیه 91/176التنفیذي 

  .مبنیة إلى قسمین أو عدة أقسام

فهذه الشهادة تخص فقط العقارات المبنیة دون قطع األرض، على عكس شهادة التجزئة التي 
  .عملیة تقسیم لقطعة أرضیة أو أكثرهي كل 

، فهي تحضر وتسجل حسب نفس األشكال المتبعة بخصوص إعدادها إجراءاتأما فیما یخص 
أو من  هذه الصفة بنسخة من عقد الملكیة ، فالطلب یقدم من المالك ویبین)2(البناءرخصة 

  .الوكیل عن المالك الذي یرفق الطلب بنسخة من عقد الملكیة

ویرفق الطلب بملف یحتوي على تصامیم ومخططات تسمح بالتعرف على العقار وتحدید 
یرسل الملف في خمس نسخ إلى رئیس ، بعدها )3(قواعد التهیئة الخاصة به موقعها للتعرف على

  .المجلس الشعبي البلدي لبلدیة موقع العقار

ثم تقوم مصلحة التعمیر بدراسة الملف والتأكد من أن العقار المبني یدخل ضمن المحیط 
ویمكن لهذه المشمول بمخطط شغل األراضي وكذلك المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

                                                             
  . 68، مرجع سابق ، ص  الطعن فیهاقرارات العمران الفردیة وطرق الزین عزري ،  ) 1(
  .، السابق ذكره91/176من المرسوم التنفیذي  27، 30المواد  ) 2(
  .70نورة منصوري ، مرجع سابق، ص ) 3(
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ال اعتبر سكوتها  المصلحة أن تستشیر بعض المصالح ٕ التي لها أن تقدم رأیها خالل شهر وا
  .وتحدد مدة صالحیة شهادة التقسیم بسنة واحدة ابتداءا من تاریخ تبلیغها. )1(موافقة

التهیئة التعمیر أو  أدواتبواسطة سواء إن هذه الرقابة المعتمدة من طرف الجماعات المحلیة، 
  .بواسطة الرخص والشهادات، جاءت لحمایة المجال العمراني 

  حكام خاصة في مجال حمایة العمرانأ: الفرع الثالث

المتعلق  94/07المتعلق بالتهیئة والتعمیر والمرسوم التنفیذي  90/29من خالل القانون : أوال 
  :ماريالمعماري وممارسة مهنة المهندس المع اإلنتاجبشروط 

لما كان للبلدیة دور كبیر في فرض احترام قواعد البناء والتعمیر، وبالتالي فهي مسؤولة عن كل 
ا ترخص بالبناء مثال، كان من مالشهادات، فعند أوما تقوم به في مجال تسلیمها للرخص 

من  73المفروض أن تقوم كل مرة بالمعاینة التي تراها ضروریة وهذا ما جاءت به المادة 
الشعبي البلدي وكذلك األعوان یمكن لكل من الوالي ورئیس المجلس " على أنه  90/29القانون 

جراءالمحلفین المفوضین في كل وقت زیارة البنایات الجاري تشییدها  ٕ التحقیقات التي  وا
  ."في كل وقت بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء إبالغهمیعتبرونها مفیدة وطلب 

ملزمة قانونا بمراقبة مخالفات )الوالیة أو البلدیة(وفي حالة خرق هذه القواعد على اإلدارة المعنیة 
  .قواعد العمران

ن تغیر لیهدم هذا األساس لمسؤولیة اإلدارة حیث نصت أیلبث و م هذا المبدأ ل أنلكن یبدو 
في حالة انجاز أشغال البناء تنتهك بصفة خطیرة " نه أعلى  90/29من القانون  76المادة 

ترفع  أن حكام القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول في هذا المجال یمكن للسلطة  اإلداریةاأل
األشغال طبقا إلجراءات القضاء بوقف القضاء المختص من أجل األمر  أمامدعوى 

  ....ستعجالي اإل

                                                             
  .، السابق ذكره91/176من المرسوم التنفیذي  32، 28المواد  ) 1(
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اختیاري ومن ثم نقول  أمرمن خالل هذه المادة نالحظ أن تدخل اإلدارة للقیام بهذا الواجب هو 
أنه ال یمكن متابعة اإلدارة عن مسؤولیتها عن األضرار الناتجة عن مخالفات قواعد العمران 

  .القانون ال یلزمها بذلك أنطالما 

من نفس القانون على أن الجهة القضائیة المختصة  78وفي حالة المتابعة، فقد نصت المادة 
ما بهدم المنشآت إ،  قع أو المنشآت مع رخصة البناء، تقوم بمطابقة الموا وهي القضاء اإلداري

  .المواقع إلى ما كانت علیه من قبل إعادةأو إعادة تخصیص األراضي بقصد 

نالحظ أن المشرع یسهل مهمة البلدیة نوعا ما وذلك بقصر دورها في  ومن خالل هذا القانون
  .معاینة المخالفات ورفعها إلى القضاء 

المتعلق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس  94/07وبصدور المرسوم التنفیذي 
، حیث  السابقتان 78و 76، وسع اختصاص البلدیة وذلك بإلغاء مقتضیات المادتان  المعماري

فة قواعد للة مخاإلى المتابعة الجزائیة في حا فباإلضافةأكثر فعالیة ونجاعة جعل تدخل اإلدارة 
البناء دون رخصة فان المشرع خول لإلدارة البناء ، أو رخصة سیما عدم احترام الالبناء و 

محاضر  ومعاینة المخالفات بواسطة  تقصين لذلك بمراقبة كل البناءات ببواسطة أعوان مؤهلی
لز غرامات مالیة على المخالفین  ضبطها التنظیم فیما بعد، ومنحهم حق توقیع ٕ بتوقیف  امهموا

  .األشغال أو القیام بمطابقتها لرخصة البناء أو هدم البناءات الزائدة 

بوقف األشغال من طرف شرطة  إنذارهوفي حالة استمرار المخالف في خرق القانون بعد 
أجاز لإلدارة حق الهدم بتكلیف من یقوم  94/07المرسوم التنفیذي  من 53التعمیر فإن المادة 

  .بذلك على نفقة مرتكب المخالفة دون اللجوء للقضاء 

اإلداریة المختصة القیام به إال إذا احترمت اإلجراءات لكن هذا القرار ال یمكن للسلطة 
ذ الهدم التلقائي دون ل تنفیب، والتي تشترط ق من نفس المرسوم 52المنصوص علیها في المادة 

الجهة القضائیة المختصة، یقصد  بإخطار إقلیمیا ضاء أن یقوم رئیس البلدیة المختصاللجوء للق
هنا قاضي االستعجال اإلداري للنطق بتثبیت أمر توقیف األشغال أو تحقیق المطابقة أو هدم 

  .)1(البناء وهذا حسب الحالة

                                                             
  .17لیلى زروقي، مرجع سابق، ص  ) 1(
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المتعلق  04/05بموجب القانون  90/29مسؤولیة اإلدارة وفقا لتعدیالت القانون : ثانیا
  :بالتهیئة والتعمیر

 04/06، قد ألغیت بموجب القانون  إن كل اإلجراءات المنصوص علیها في المرسوم السابق
، حیث 04/05وذلك بموجب القانون   90/29تعدیالت على القانون  إدخالبعد  إدراجهاوتم 

، وأهم ما تضمنته هذه  21/05/2003ه زلزال ز ذه التعدیالت جاءت نتیجة لما أفر أن ه
  : التعدیالت

رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا األعوان المؤهلین قانونا زیارة كل  إلزامیة -
للقیام بالمعاینة التي یرونها ضروریة وطلب الوثائق  اإلنجازالبنایات في طور 

 .)1(التقنیة الخاصة بالبناء واالطالع علیها في أي وقت
النص صراحة على منع الشروع في أي أشغال بناء دون احترام للمخططات  -

 .)2(البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة البناء
ومفتشي التعمیر وموظفي إدارة أعوان الشرطة القضائیة  و عالوة على ضباط -

صفة الضبطیة  94/07التعمیر والهندسة المعماریة الذین خول لهم المرسوم 
التعدیل الجدید أعوان  القضائیة للبحث ومعاینة مخالفات التعمیر، فقد أضاف

، إذ منحهم صفة الضبطیة ونص صراحة على أنه )3(المكلفین بالتعمیر البلدیة
مكرر االستعانة بالقوة العمومیة في حالة  76في المادة  یمكن لألعوان المذكورین

 .)4(عرقلة ممارسة مهامهم
كما نص التعدیل على كیفیة معاینة المخالفات وما یجب أن یتضمنه بالتدقیق  -

محضر المعاینة، وتوقیعه من طرف العون المؤهل والمخالف، ونص على أن 
المعدلة للمادة  11 هذا المحضر صحیح إلى أن یثبت العكس، ونصت المادة

                                                             
الجریدة المتعلق بالتهیئة والتعمیر،، 2004  - 08- 14المؤرخ في  04/05من القانون  73المعدلة للمادة  06المادة  ) 1(

  .2004،  51الرسمیة ، عدد 
  .من نفس القانون 76المعدلة للمادة  07المادة  ) 2(
  .مكرر  76عدلة للمادة الم 08المادة  ) 3(
  .من نفس القانون 1مكرر  76المعدلة للمادة  09المادة  ) 4(
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على المخالف حسب الحالة مطابقة البناء المنجز أو القیام یترتب "  3مكرر  76
 ".بهدمه

وأهم ما جاء به التعدیل أن المشرع مكن اإلدارة من سلطة مباشرة عملیة هدم كل  -
 إجراءات بإتباعدون رخصة بناء، دون اللجوء للقضاء ، ولكن  أنشأتبنایة 

وهي تحریر محضر من  04/05من القانون  4مكرر  76نصت علیها المادة 
رسالهالمخالفة  إلثباتأحد األعوان المؤهلین قانونا  ٕ لرئیس المجلس الشعبي  وا

 .ساعة  72البلدي والوالي المختص في أجل ال یتجاوز 
 .أیام من استالمه محضر المخالفة  8وبناءا علیه یصدر قرار بالهدم خالل أجل  -

  جهود الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المستدامة: المبحث الثالث

ساسیا للتنمیة ألن هذه األخیرة تتداخل بشكل فعال أ أصبح  یرهماإن حمایة البیئة والعمران وتطو 
ٕ ، و  ة للمناطق الحضریةیئیة والمعیشبصدد تحسین الظروف البی عادة تأهیل المدن وذلك ا

، وما یواجه  مبدأ المحافظة على الموارد بتخطیط وتصمیم مستوطنات عمرانیة تتماشى مع
أشكال السلب الموجودة في العمران القائم وذلك من خالل التوازن المقصود بین منظومات البیئة 

  .كما أن هذه التنمیة تهتم باالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة

من قوانین  ، ذلك من خالل ما سنته التنمیة هذه دور فعال في تحقیق فالجماعات المحلیة لها
، لكن من أجل تحقیق هذه التنمیة واجهت الجماعات المحلیة العدید من  جدیدة للبیئة والعمران

  :، وهذا ما سنحاول التفصیل فیه من خالل المطالب التالیة المعوقات

 .مفهوم التنمیة المستدامة:  المطلب األول -
 .والعمران عالقة التنمیة بالبیئة: المطلب الثاني -
 .معوقات الجماعات المحلیة في تحقیق تنمیة البیئة والعمران: الثالثالمطلب  -

 مفهوم التنمیة المستدامة: المطلب األول

حدیث النشأة، حیث ترسخ لدى جمیع الدول منذ سنة " التنمیة المستدامة" یعتبر مصطلح 
بالبرازیل والجزائر تعتبر من بین الدول  رضاألقمة  ىكما تسم أو" ریودیجانیرو"في قمة  1992
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مخططات مفهوم التنمیة المستدامة في مشاریعها التنمویة من خالل ال إدماجالتي سعت إلى 
  .یة والوالئیة  والبلدیةو التنم

  المستدامةتعریف التنمیة : الفرع األول

القانوني لهذا المستدامة اصطالحا ، ثم التعریف التنمیة  مفهوم إلىسنتطرق في هذا الفرع 
   .المصطلح

  ریف االصطالحي للتنمیة المستدامةالتع: أوال

تعریف لهذا المصطلح وجب معرفة ماذا نقصد بالتنمیة كمصطلح منفصل عن  إلعطاء
  .االستدامة

یعني مصطلح التنمیة من الناحیة اللغویة التطور في مراحل متوالیة أي أنه یشیر  -
فهدف التنمیة  هو لیس مجرد . )1(إلى أخرىالنمو الطبیعي من مرحلة إلى عملیة 

بل تمكین الناس من توسیع نطاق خیاراتهم وهكذا تصبح عملیة  إلنتاجدة في ازیا
، ولیس عملیة تعظیم المنفعة أو الرفاهیة  التنمیة عملیة تطویر القدرات

 .)2(االقتصادیة فقط بل اإلرتفاع بالمستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي
ستدامة فنقصد بها أنها ضمان أال یقل االستهالك مع مرور الزمن بمعنى أما اإل -

أن تدفق االستهالك والمنفعة یتوقف على التغییر في رصید الموارد أو الثروة 
یأتي مع ازدیاد الثروة مع مرور الوقت وفي ظل  ، وارتفاع الرفاهیة بین األجیال

 .بدائل محتملة بین الموارد مع مر الزمن
تلك التنمیة التي تفي بحاجات : یمكن تعریف التنمیة المستدامة بأنهامما سبق  -

  .)3(الجیل الحاضر دون أن تقلل من قدرة األجیال القادمة على أن تفي بحاجاتها

  عریف القانوني للتنمیة المستدامةالت: ثانیا
                                                             

   .108، ص2003، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  التنمیة والعشوائیات الحضریةمحمد عباس إبراهیم ،  ) 1(
 2007، دار الجامعیة ، مصر،  إدارة البیئة والتنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم ،  ) 2(

  .19ص
) محمد محمود أمام، التنمیة والبیئة نقاش نظري(الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة مصطفى طلبة ،  ) 3(

  .381، ص 2006الدار العربیة للعلوم، بیروت ، 
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التنمیة  إطارالمتعلق بحمایة البیئة في  03/10من القانون  04فقرة  04سب المادة ح
   بین تنمیة اجتماعیة واقتصادیة فیقالمستدامة هي مفهوم یعني التو  التنمیة:" المستدامة

تنمیة تضمن تلبیة حاجات  إطارالبعد البیئي في  إدراجوحمایة البیئة أي قابلة لالستمرار  
  ".جیال المستقبلیةاألجیال الحاضرة واأل

  أهداف التنمیة المستدامة: الثانيالفرع 

  :التنمیة المستدامة من خالل آلیاتها لتحقیق مجموعة من األهداف وهي كاآلتيتسعى 

 :تتمثل فیما یلي: أهداف اجتماعیة  -1
تحقیق نوعیة حیاة أفضل للسكان من خالل التركیز على العالقات بین نشاطات  -

 .السكان والبیئة
قة طری بإتباعتغییر مستمر ومناسب في حاجات وأولویات المجتمع، وذلك  إحداث -

وتسمح بتحقیق التوازن الذي بواسطته یمكن تفعیل التنمیة  اتهإمكانی تالءم
اإلقتصادیة ، والسیطرة على جمیع مشكالت البیئة كتدعیم وتحفیز التعلیم 

 .والتدریب المهني والعام على جمیع المستویات
 .أهمیة بالغة يوالذي أصبح یكتس تثبیت النمو الدیمغرافي -

 :أهداف اقتصادیة -2
 .نمو تقني اقتصادي یحافظ على رأس المال الطبیعي تحقیق -
وعیة السكان بأهمیة ت، وذلك من خالل  ة بأهداف المجتمعربط التكنولوجیا الحدیث -

 .التقنیات المختلفة في المجال التنموي
میة مع الموارد على تحقیق استغالل واستخدام عقالني للموارد، وهنا تتعامل التن -

 .ن استنزافها ذلك تحول دو لأنها محدودة 

  عالقة التنمیة بالبیئة والعمران :المطلب الثاني

نجد أن التنمیة المستدامة تتداخل بشكل فعال من أجل الحفاظ على البیئة كما تعمل على إعادة 
  :تخطیط وتصمیم مناطق عمرانیة، ولتوضیح هذه العالقة قسمنا المطلب إلى الفرعین اآلتیین

 بالتنمیة المستدامةعالقة البیئة : الفرع األول
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رقم إن المشرع الجزائري من أجل تحدید العالقة بین البیئة والتنمیة المستدامة أصدر القانون 
  .المستدامة من بین أهدافه ما یلي یة مالتن إطارالمتعلق بحمایة البیئة في  03/10

تحدید المبادئ األساسیة وقواعد تسییر البیئة، كذلك ترقیة وطنیة مستدامة  -
 .معیشي سلیم إطاربتحسین شروط المعیشة والعمل عل ضمان 

، وذلك بضمان الحفاظ  التلوث واألضرار الملحقة بالبیئة أشكالالوقایة من كل  -
 .على مكوناتاها

جي العقالني للموارد ضررة وترقیة االستعمال االیكولو تاألوساط الم إصالح -
 .الطبیعیة المتوفرة واستعمال التكنولوجیا األكثر نقاء

 .)1(ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة اإلعالمتدعیم  -

  :هذا القانون یقوم على مجموعة من المبادئ وهي كالتالي أنكما 

 .مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي -
 .الموارد الطبیعیةمبدأ تدهور  -
 .مبدأ االستبدال -
 .اإلدماجمبدأ  -
 .المصدر دتصحیح األضرار البیئیة باألولویة عنو مبدأ النشاط الوقائي  -
 .مبدأ الحیطة -
 .مبدأ الملوث الدافع -
 .والمشاركة  اإلعالممبدأ  -

نجد  الذي یعتبر الشریعة العامة والنص األساسي المتعلق بحمایة البیئة 03/10للقانون  إضافة
 ، نذكر من بینها حمایة البیئة لغرض التنمیة المستدامة موضوع  عدة قوانین أخرى عالجت

التنمیة  إطارفي  اإلقلیم، قانون النفایات وقانون تهیئة  ، قانون المناجم قانون المیاه
  ....المستدامة

  قة العمران بالتنمیة المستدامةعال: الفرع الثاني

                                                             
  .لبیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره، المتعلق  بحمایة ا03/10من القانون  02المادة  ) 1(
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، فالبیئة والعمران عنصران مكمالن  كانت هناك تنمیة عمرانیةكلما تحققت تنمیة مستدامة 
، بحیث یستهلك العمران من البیئة مصادرها بالقدر الذي یحقق البیئة الصحیحة  لبعضهما
  .، وال یخل بحق األجیال المستقبلیة في تلبیة احتیاجاتهم من مصادر الطبیعة لقاطنیه

بد من االعتماد على تخطیط عمراني منظم وكذا ومن أجل تحقیق تنمیة عمرانیة مستدامة ال 
  .العقار الذي یعتبر من أهم السیاسات التي تحقق التنمیة في الجزائر

  راني ودوره في التنمیة المستدامةسیاسة التخطیط العم: أوال 

التخطیط في المجال العمراني هو وضع تنظیم لتخصیص األماكن بما یحقق أفضل استخدام 
  .)1(لها

  :أهداف التخطیط العمراني ما یليومن 

 .تحدید االستعماالت المختلفة لألرض -
یة وغیرها من تحدید المناطق السكنیة والتجاریة والصناعیة والسیاحیة والترفیه -

الستعماالت التي تتفق مع طبیعة ظروفها واحتیاجات لالمناطق التي تخصص 
 .أهلها

 .تأمینها والمحافظة علیها ثریة والتاریخیة وهذا بهدفكما یحدد المناطق األ -

القانون التوجیهي للمدینة  بإصدارولقد عملت الجزائر من أجل تحقیق تخطیط عمراني مستدام 
  .لتخطیط المدن  اإلستراتیجیةوالذي یعد قفزة نوعیة في السیاسات  06/06

  :ومن أهداف القانون التوجیهي للمدینة ما یلي

المدینة في إطار سیاسة  عناصر سیاسةتحدید األحكام الخاصة الرامیة لتعریف  -
 .)2(قلیم وتنمیته المستدامةتهیئة اإل

 .القضاء على السكنات الهشة وغیر الصحیة  -
 .تدعیم الطرق والشبكات -

                                                             
  .429مرجع سابق، ص ، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة  ماجد راغب الحلو، ) 1(
، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، الجریدة الرسمیة، عدد 20/02/2006المؤرخ في  06/06من القانون  06، 01المواد  ) 2(

15 ،2006.  
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 .حمایة البیئة ووقایتها من األخطار -
 .ترقیة الشراكة والتعاون بین المدن -
  ....الحفاظ على البیئة الثقافیة -

  المستدامةالعقار في تحقیق التنمیة سیاسة : نیاثا

، وقد عرفه  )1(العقار هو الشيء الثابت المستقر في مكانه، غیر قابل للنقل إلى مكان آخر
كل شيء مستقر بحیزة : " بأنه )2(من القانون المدني 01الفقرة  683المشرع الجزائري في المادة 

  ".ما عدا ذلك من شيء فهو منقولوكل  ال یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار،و وثابت فیه 

 : آلیات تعبئة العقار -1

   الوكاالت(طار تطبیق أدوات التهیئة والتعمیر محافظة عقاریة للبلدیات أن تكون في إ یمكن
ة العقارات ، ویتوجب علیها تحدید هوی راضي البناءشباع حاجتها أل، قصد إ )العقاریة المحلیة

األمالك التابعة للدولة بما فیها . جراء جرد كامل ألمالكها العقاریةالواقعة فوق ترابها بإ
مالكها وحائزیها أو والتعریف ب. د على تعیین األمالكوالجماعات المحلیة أن یشمل الجر 

  .)3(شاغلیها

كما وسع القانون صالحیات البلدیة في االستیالء على العقار، عند االقتضاء في حال ما إذا 
، حیث ینشأ حق  90/29من القانون  71، وهذا ما نصت علیه المادة  ةكانت ملكیة فردی

الدولة والجماعات المحلیة في حق الشفعة بغایة توفیر الحاجیات ذات المصلحة العامة 
  .جراءات نزع الملكیةالمحتمل إل بصرف النظر عن اللجوء  ، والعمومیة

یة الكتساب جعلها طریقة استثنائ إذ،  جراء المفرط في نزع الملكیةمشرع قید هذا اإللكن ال
  .)4(أمالك أو حقوق عقاریة

                                                             
  .5، ص2002، دار هومة، الجزائر، نقل الملكیة العقاریةعمر حمدي باشا،  ) 1(
  .2008، 31، الجریدة الرسمیة عدد13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون المدني رقم  ) 2(
  .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السابق ذكره90/29من القانون 38المادة  ) 3(
یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  27/04/1991: المؤرخ في 91/11من القانون رقم  03المادة  ) 4(

  .21العامة، الجریدة الرسمیة عدد 
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 :آلیات ترشید حمایة العقار-2

التي  دوات التهیئة والتعمیراسند المشرع مهمة تحدید قوام األراضي العامرة أو القابلة للتعمیر أل
المحافظة على األراضي  إطاركثیفا في و یجب أن تعبر عن شغل األراضي شغال راشدا 

، حیث ال تكون قابلة  )1(، وترقیة استصالح المساحات المساحات والمواقع المحمیة الفالحیة
 اإلجراءاتللتعمیر إال القطع األرضیة التي تراعي االقتصاد الحضري عندما تكون داخل 

تكون موجودة على  ، عندما ، أن تكون متالئمة مع القابلیة لالستغالل الفالحي المعمرة للبلدیة
متالئمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البیئیة عندما تكون ، أو تكون  أراضي فالحیة

مع ضرورة حمایة المعالم األثریة  في مواقع طبیعیة أو تكون في الحدود المتالئمة موجودة
 الكوارث الطبیعیة أو، أن تكون غیر معرضة مباشرة لألخطار الناتجة عن  والثقافیة

  )2(التكنولوجیة

  معوقات الجماعات المحلیة في تحقیق تنمیة للبیئة والعمران: المطلب الثالث

إن أغلب الوالیات والبلدیات الجزائریة ال تقوم كما یجب بضمان الحفاظ على توازن البیئة 
كما  ئيتوازن البیالالحضریة، مما یجعل المدن الجزائریة معرضة بشكل كبیر للتلوث واختالل 

  انتشار ظاهرة البناء الفوضوي إلىأن عدم اعتمادها على تخطیط جید للمدن یؤدي بالضرورة 
عدیدة  أسباب، فهذا كله یعود إلى  وكذلك فالمواطن له دور كبیر في اإلخالل بالبیئة والعمران

  :ومتشابكة والتي سنفصل فیها كما یلي

  والعمران ي أدت إلى تدهور البیئةاألسباب الت: الفرع األول

  :نذكر ن بینهام

تتمثل  لإلنسانیةتزاید عدد السكان في الوالیات والبلدیات یشكل مشكلة ضخمة  -
 .في انتشار ظاهرة االنفجار السكاني وبالتالي ظهور البناء الفوضوي

 .للتصامیم الضروریة كتصامیم التهیئةافتقار المدن  -
 .الخضراءاختالل التوازن بین المساحات المبنیة والمساحات  -

                                                             
  .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السابق ذكره90/29من القانون  66المادة  ) 1(
  .90/29المعدل للقانون 04/05من القانون  02المادة  ) 2(



 مجال حمایة البیئة والعمران في الجزائر                                       الفصل الثاني            
 

   
105 

 .توسع المدن والمراكز على حساب األراضي الزراعیة -
االفتقار إلى التجهیزات األساسیة المرتبطة بالصرف الصحي وجمع النفایات  -

 .الصلبة 
التدهور البیئي بسبب تآكل األراضي نتیجة الزحف العمراني وما یصحبه من  -

 .)1(مباني ومنشآت متعددة 

التدهور البیئي والعمراني، حیث عرقلت الجماعات المحلیة  هذه من بین األسباب التي أدت إلى
  .عطاء بعض الحلول المقترحة لها، لذا سنحاول إ أجل تحقیق التنمیة من

  الحلول المقترحة للحد من تدهور البیئة والعمران: الفرع الثاني

والبلدیات باتخاذ تهتم الوالیات أن ، یقتضي  لتجنب األسباب التي أدت لتدهور البیئة والعمران
  : جراءات أساسیة یمكن تحدیدها فیما یليإ

نشائیة العمرانیة، وتشمل كل ما تقوم به البلدیة من مجال القیام بالخدمات اإل -
ٕ  قن وتنظیمها عمرانیا، كشتخطیط للمد  .قامة أبنیة ومرافق عامةالطرق وا

قامة مشا - ٕ التخلص من معامل (ریع ذات منفعة عامة تنظیم الساحات العمومیة وا
 ).النفایات

ٕ  ة حول تصریف المیاه المستعملةزمالعمل على انجاز الدراسات الال تالف النفایات الصلبة ، وا
 .)2(عادة تصنیع بعض عناصرها كعبوات الزجاجإ أو العمل على استغاللها عبر

اقة الحراریة الناتجة في تولید الطاقة ق النفایات بهدف االستفادة من الطحر  -
 .أو في استخدام البخار الناتج عن أغراض التدفئة الكهربائیة

األراضي في و نصف صلبة في مواقع محددة سواء كانت  صلبة أدفن النفایات  -
 .)3(الواسعة

                                                             
  2005، دار المعرفة ، مصر،  البیئة ومحاور تدهورها وآثارها على صحة اإلنسانمحمد خمیس الزوكة،  ) ) 1(

  .292 ص
  .293، ص نفس المرجع ) 2(
 2005، مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر،  البیئة وعوامل التلوث البیئي وطرق إنقاذ البشریةمختار محمد كامل،  ) 3(

  .40ص
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عادة التوازن بین ات والحدائق والمساحات الخضراء إلكثار من المنتزهاإل -
 .المساحات المبنیة واألحیاء الوظیفیة

، والقیام  لهواءلتوزیع الملوثات على حیز أكبر من اام المداخل العالیة داستخ -
 .نشاء المصانع لوقایة التجمعات العمرانیةبتخطیط سلیم عند إ
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  :ـة ـخاتم
العصر قضیة ، الذي یعتبر  من دراسة لموضوع حمایة البیئة والعمران أجریناهبعد ما       

  : أن إلىتوصلنا 

نه قد تمادى في تصرفاته داخل هذا أ إال،  لإلنسانالبیئة والعمران یمثالن الوسط الحیوي  ـ 
الذي  األمرالتنظیم  في النسیج العمراني  سوء بیئیة  و أضرارمن  ألحقهالوسط من خالل  ما 

تكلیف الجماعات المحلیة  ارتأىو ،  التدخل في كل مرة لتنظیم هذه العالقة إلىبالمشرع  أدى
  .بحكم قربها من المواطن الینمهمة تنظیم  هذه العالقة وتوفیر الحمایة لكال المج بأداء

تجسید الطابع  وفي ظل غیاب الوعي لدى المواطن وانعدام ثقافة المحافظة على البیئة و    
  .تدهور الوضع إلى أدىوالمواطن  اإلدارةالجمالي للمدینة ، ونقص التواصل بین 

هناك  أن إالالعمراني ،  أوو بالرغم  من وجود ترسانة من القوانین سواء في المجال البیئي     
  . كبیرة انتهاكات ومخالفات

   ما تضمنته  أهموآخر خطوة قام  بها المشرع وضع القواعد العامة للتهیئة والتعمیر، 

  أهمالتهیئة والتعمیر والتي تعتبر من  أدوات إلى إضافة،  عدم المساس بالبیئة الطبیعیة
ئات الهی إشراكالستشارة واسعة محاوال  أخضعهاحیث  90/29 الضمانات التي كرسها القانون

  .لتمكینهم من التعبیر عن انشغاالتهم والمجتمع المدني

ران ومعالجة العم البیئة و ظیم ورقابةصالحیات تن سند المشرع للجماعات المحلیةولقد أ  
فاظ على البیئة ، للح سخره من وسائل قانونیة ووقائیة ما إلى باإلضافة. حاالت التدهور 

  .رخصة البناء ورخصة استغالل المؤسسة المصنفة: الترخیصوالمتمثلة في 

، المطلق وهو الغالب في قانون حمایة  وهو نوعین الحظر المطلق والحظر النسبي: الحظر ـ 
  .البیئة

حافظة جل تكریس الحمایة والمالمحلیة من أ اإلدارةالوسائل التي تستعملها  أهمویعتبر : اإللزام ـ 
  .على البیئة
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  :اعتمد المشرع على آلیات حدیثة من بینها المستحدثة لحمایة البیئة األدواتفیما یخص  أما

  .ـ التخطیط البیئي المحلي

  .ـ التخطیط الجهوي

  :القانونیة للتهیئة والتعمیر لحمایة المجال العمراني والمتمثلة في  األدواتكما اعتمد على 

  .للتهیئة والتعمیرـ المخطط التوجیهي 

  .األراضيـ مخطط شغل 

  .آلیات المراقبة والتحكم في العمران فتظهر في كل من الرخص والشهادات أما 

   .، رخصة الهدم ، رخصة التجزئة رخصة البناء  :الرخص تتمثل في

  .شهادة التعمیر، شهادة التقسیم، شهادة المطابقة: الشهادات تتمثل في 

من   90/29 في توفیر الحمایة من خالل  تعدیالت القانون أكثر المشرعـ و تظهر اجتهادات 
المتعلق بمطابقة البنایات الذي یعتبر نقطة  15 /08 وكذا القانون  04/05 خالل القانون

المتعلق بحمایة  البیئة في إطار التنمیة  10 /03القانون  إلى إضافة، تحول في مجال التعمیر
  .المستدامة

  .س المجلس الشعبي البلدي زیارة موقع البنایاترئی إلزامیة ـ 

ت  اشرة عملیة  الهدم لكل بنایة أنشأمن سلطة  مب  اإلدارةما جاء به التعدیل تمكین  أهم  ـ
  .دون رخصة

ـ تعدیالت كل من قانوني الوالیة والبلدیة والتوسیع في بعض الصالحیات  فیما یخص الجانب 
  .البیئي والعمراني

نجد  یة لحمایة كل من البیئة والعمرانالجهود المعتمدة من طرف الجماعات المحلـ بالرغم من 
بها  المنوطالمهام  وأداءقصیرها في تطبیق القوانین ، وذلك  یعود لت فعالیة الحمایة ضئیلة أن

  .للحفاظ على التوازن البیئي والنسیج العمراني
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تغاضي عن العدید من المخالفات فدورها في هذا الجانب ینقصه الكثیر ویرجع السبب لل ـ 
، ومنح تأسیسبسط مثال منح الرخص لبعض المشاریع دون أ،  األحیانوالتساهل في بعض 

سیاسة  انتهاج ا إلىتهمیش  بعض المناطق مما یؤدي به إلى إضافة،  الشهادات دون معاینة
  .العمران الفوضوي والتمركز في مناطق هشة دون اعتبار للنتائج

العقار والقضاء على المساحات الخضراء وبالتالي التشجیع على ظاهرة التلوث من  ـ استغالل
   .جراء مخلفات المواطن من نفایات

، كونه یعتبر  الطغیان في تخریب البیئة وتشویه العمران إلىـ نقص الوعي مما یؤدي بالمواطن 
   .مفتاح تجسید بیئة سلیمة وعمران حضري منظم

جانب التوعیة والتحسیس  باألخصالمحلیة فیما یخص الجانب البیئي ویظهر دور الجماعات  ـ 
كبیرة للمشاركة في الحصص  أهمیةمدیریة البیئة  أولتسنة للبیئة ، حیث  2013في كون سنة 

  .التي تتناول مواضیع حول البیئة اإلذاعیة

  :نعطي جملة من االقتراحات  وفي األخیر     

، واهتمام أكثررقابة فعلیة وتوعیة  إلىالقوانین  بل بحاجة ترسانة من  إلىـ لسنا بحاجة 
  .العمران مضاعف ومتواصل لكل من البیئة و

لجهة المسؤولة عن منح التراخیص ا أوـ التشدید مع مرتكبي المخالفات سواء صاحب المشروع 
  .الشهاداتو 

  .التي قد تكون مضادة للتلوث البیئي من حمالت التشجیر اإلكثارـ 

  .األحیاءجل تنظیف الحمالت المیدانیة في المدن من أ ـ تشجیع

  .ـ ضرورة نشر الثقافة للمحافظة على البیئة البشریة والطبیعیة

  المحلیة اإلدارةـ ضبط التوسع العمراني المنظم بالمواصفات والمقاییس المرخص بها من طرف 

  م وبالتالي تجنب تشویه البیئةعملیة الهد إلىالجاریة وتجنب اللجوء  األشغالمیدانیا من  التأكدـ 
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 األصعب اإلشكالیةالفرد یعتبر  أن إالـ بالرغم من محاولة الجماعات المحلیة  تدارك الوضع 
  من سلوك الفرد تبدأ، فالحمایة  على البیئة والعمران التأثیركونه العنصر الفعال في  واألعقد

  .یةنتیجة فعالة و مرض إلىسلوك بسیط منه قد یؤدي حتما  أن إذ

، ویتحمل المسؤولیة لوحده   بأكملهانه هو صاحب الملكیة فلو كان الواحد منا یعیش على أ
، بغض النظر عن  دون النظر لتصرفات غیره لكانت البیئة محمیة في ذاتها والعمران منظم

  .التي تعد الرقیب اإلدارةمهام 

المواطن  ألهواءتنظم وفقا لقواعد مرسومة وال تترك  أنقواعد حركة البناء والتعمیر البد  ـ 
  .والمسؤول

تدخال في میدان حمایة البیئة والعمران وذلك  األكثرالجماعات المحلیة تعتبر  أنبالرغم من   
  من خالل السیر في طریق تنمیة مستدیمة أكثروالتدابیر المتبعة ویتضح  اآللیاتمن خالل 

رض الواقع العكس تماما ویرجع الفضل نه على أإال ألقوانین لها دور معتبر یظهر من خالل او 
  .في ذلك الجتهادات الفرد في التعسف 

  



 ــعالمصادر و المراجــــ قائمـــــة
 

 
118 

  

I. ــــــــــــــــــــــادر المص: 
  .القرآن الكریم  -

II. عـــــــــــــــــــــــــالمراج:  
  القوانین التشریعیة والتنظیمیة -

  التشریعیة  القوانین: أوال
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003ـ  07ـ  19المؤرخ في 10ـ  03قانون رقم   -1
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:ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملخ  
البیئة  أن إال،  األولىفي عصوره  یخاف من البیئة والطبیعة اإلنسان أنلقد انعكست مقولة 

خالل ، ویظهر ذلك من األولىمشكلة البیئة  األخیرهذا  أصبح، حیث  اإلنسانوالطبیعة تخشى 
  .المفرط للبیئة مما یستوجب الحمایة لكل منهما ستغاللواالللعمران  السیئ االستعمال

 انة ومحمیةقضیة الساعة ، كون الحصول على بیئة مص أصبحتحمایة البیئة والعمران ف
  .اإلنسانحد الحقوق التي یتمتع بها أونسیج عمراني منظم  

 بسبب المشاكل التي یعاني منها كل من البیئة والعمران كالتلوث والبناء الفوضوي، بادرو 
منح الجماعات المحلیة العدید من  أبرزهاالمشرع بالعدید من الخطوات لتوفیر الحمایة 

القانوني، وذلك بحكم  اإلطاروالوسائل لحمایة كل من المجالین، وفي  واألدواتالصالحیات 
 إذ بصورة كاملة  تلیس أنها إال لتوفیر الحمایة ، وفعالیة رقربها من المواطن، مما یجعل لها دو 

فمسؤولیة  وتهاون اإلدارة ك یرجع لنقص الوعي لدى المواطن، یشوبها بعض الغموض وذل
  .البیئة والعمران مشتركة بین اإلدارة والمواطن

  Résumer : 
J'ai réfléchi un dicton qui dit qu'un homme peur de l'environnement et de la nature 
dans les premiers jours à travers, mais que l'environnement et les craintes de 
l'homme de la nature, où celui-ci est devenu le premier problème de 
l'environnement et des spectacles par une mauvaise utilisation de l'exploitation 
d'Amran et excessif de la protection de l'environnement, qui exige de chaque. 
La protection de l'environnement et de l'urbanisation est devenue une question de 
temps, le fait que l'accès à un environnement protégé et à l'abri et le tissu urbain 
d'un droit régulateur apprécié par l'homme. 
En raison des problèmes rencontrés par l'environnement et l'urbanisation tels que la 
pollution et la construction chaotique, initié par le législateur plusieurs mesures 
pour assurer la protection accordant notamment les collectivités locales de 
nombreux des pouvoirs et des outils et des méthodes pour protéger chacun des 
deux domaines dans le cadre juridique, en raison de sa proximité avec le citoyen, 
faisant d'elle le rôle et l'efficacité à fournir protection, mais ils ne sont pas 
complètement comme entachées d'une partie du mystère et elle est due à un 
manque de sensibilisation des citoyens, et la responsabilité de la gestion laxiste de 
l'Environnement et de l'Urbanisme conjointe entre l'administration et les citoyens. 

  


