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مقدمة

نفسها تفرض قضية العصور من عصر لكل المفكرين،إن عقول تشغل ثم من و،و

العصر هذا البيئي،قضية التلوث و التدهور قضية و،الذي تمس اإلنسان في كل كيانه ،هي

مستقبله و تأجيل،أماله يصعب التي العصر هذا قضايا ابرز و اخطر من اعتبرت عليه و

.االهتمام بها

مشكلة،فلقد أصبح الحديث عن البيئة من األمور المسلم بها في الوقت الحاضر وغدت

الدراساتالبيئة تزداد تعقيداً وتشابكاً، األمر الذي أصبحت ف وإجراء للتدخل ملحة الحاجة يه

المتأنية لخصائص البيئة وتشخيص المشكالت التي تعاني منها، والبحث عن أسباب التدهور 

و  التلوث واإلجراءات الواجب إتباعها لحل مشاكلها والبحث عن مدى التوفيق بين البيئة 

الوطنيوالتنمية، فأخذت قضية البيئة وحمايتها حيزاً كبيراً من االه الصعيد على تمام

والدولي، وهذا راجع الرتباطها الوثيق بحياة اإلنسان والحيوان والنبات مما جعل الحكومات 

والشعوب تتوجه نحو عقد المؤتمرات وحلقات العمل المتخصصة لبحث اإلشكاليات المتعلقة 

.بالبيئة

الدول معظم ثابرت مفيولقد وإنشاء و تشريعات و خطط لحمايةؤوضع سسات

عناصرهاالبيئة عليهابمختلف المحافظة الدول،و من كغيرها الجزائر ليس،و وقت منذ

المنهاجبقصير نفس منقانونيةنصوصسنمن خاللانتهجت العديد في متناثرة

صدر إن إلى فيؤالم03-83قانونأولالقوانين حماية1983-02-05رخ المتضمن

.البيئة

إن الحماية الوطنية للبيئة أخذت صورها في المجالت التي سعى المشرع الجزائري 

البيئةإلىمن خاللها  تعتري التي المشاكل مكافحة إلى مجملها في تهدف قانونية قواعد وضع

عمل بتجريم المشرع بموجبها يقوم بيئية جنائية قواعد توجد االمتناع عن عمل يضر أوحيث

إزا يضع و المسؤوليةبالبيئة ترتب بيئية مدنية قواعد توجد و جنائية جزاءات ارتكابها ء

التعويض عليه يستحق ثم من و بالبيئة الضرر إلحاق في بخطئه يتسبب من على المدنية

.بموجبها
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و توجد أيضا قواعد إدارية بيئية والتي هي باألساس تشكل موضوع دراستنا وهي 

يتدخل القانون اإلداري لمصلحة البيئة ويحميها من أنالممكنتنظم المجالت التي من 

تلعب اإلدارة فيها دوراً جد هاماُ في حماية البيئة، لما تتمتع به منحيث.األضرار و اإلخطار

وؤصالحيات السلطة العامة وسلطة ضبط النشاطات التي يمارسها األفراد و الم سسات

العامة و الخاصة .الشركات

الدراسة :إشكالية

الحمايةما مظاهر للبيئةهي التشريعفي شقها اإلداري القانونية ظل ؟الجزائريفي

فصلعن هذه اإلشكالية و لإلجابة يسبقهما أساسيين فصلين إلى الموضوع بتقسيم سنقوم

البيئة و مشكالتها أما في الفصل األول نتطرق فيه  إلى متمهيدي نعالج في هذا األخير مفهو

ندرس فيه اإلطار األول اإلطار الهيكلي لحماية البيئة و هذا سيكون من خالل مبحثين 

المركزية للهيئات إلىالهيكلي نتطرق الثاني فيما،اإلطار الهيكلي للهيئات المحلية أما أما

البيئةيخص الفصل الثاني سندرس اإلطار الوظيفي  وهذا يتجسد من  خالل مبحثين ،لحماية

.األول يتعلق بالضبط اإلداري البيئي و الثاني يتعلق بالتخطيط البيئي

من:الدراسةأهمية الدراسة أهمية همية البيئة ذاتها و دورها لحماية حياة اإلنسان أتنبثق

البيئةيستطيع اإلنسان ممارسة حياته الطبيعية في يسر و دون مخاطرحيث ال توفر دون

الصحية و .السليمة

مستوىعلىبالبيئيةتزايدالماالهتماممنأيضاالموضوعهذاأهميةتأتيكما

والكوارثبعدخاصةالشعبيالمستوىعلىحتىوالدوليةالمنظماتوالحكومات

االحتباسلظاهرةسبةبالنالحالهوكمااألخيرة،العقودفيبرزتالتيالبيئةاألزمات

مستوياتوندرةالغابية،المساحاتمنواسعمجالإتالف،الحراري فيالعذبةالمياهتراجع

.المناطقمنالعديد

يمكنإن البحث الطريقأنهذا ينير و كانواأماميساعد سواء البيئة بحماية المهتمين

معنيةأساتذة،باحثين،طلبة جمعيات حتى التعريفع و هذا من خاللالموضوبهذاأو

لهااإلداريةبالهيئات البيئةصلةالتي اإلدارية العمليةاآللياتإبرازمعبحماية

للبيئةتحقيقبضمانالكفيلةواالنفرادية و التشاركية الطبيعةذات فعالة .حماية
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الصلةذاتالموضوعاتمن،البيئةحمايةموضوعيعتبر:الموضوعاختيارمبررات

تخصصي،اإلداريالقانونبمجال مجال هو وو االطاريح تالدارساقلةإنكما،و

المجالالرسائل هذا في أصابعو خاصة في ظل التشريع الجزائري قد ال تتعدى ،المكتوبة

الواحدة .اليد

كبيريوميبشكلالمالحظةالسلبيةالبيئيةالظواهرأنكما بشكل انتباهي كظاهرة،لفتت

الطرقات،والشوارعفيالصلبةالنفاياتتراكمإلى،باإلضافةالمائيو،الهوائيالتلوث

اطرحالعمرانفوضىعنفضال جعلني كلهاإلدارةدورأينسؤاال  وهذا هذا ؟من

موضوعإلىنشير،عليهااعتمدناالتيوالموجودةتالدراسامن:السابقةتالدراسا

في البيئة لحماية القانونية الإطارالحماية دكتوراه(مستدامةالتنمية حسونة)أطروحة للباحث

الغني المشرعقبلمنالمتخذةاآللياتفعاليةمدىإشكاليةو الذي عالجه من خالل ،عبد

منالبيئةحمايةمقتضياتوجهةمنالتنميةمتطلباتبينالتوازنتحقيقفيالجزائري

نشيرأخرىجهة دكتوراه(البيئةلحمايةالقانونيةاآللياتضوعومإلىكما للباحث)أطروحة

الردعيالجانبوالبيئةلحمايةالوقائيالجانبجانبين،خاللمنعالجهالذيووناسيحي

القانونيةموضوعإلىنشيركماالبيئة،لحماية التشريعاإلداريةالوسائل في البيئة لحماية

دكتوراه(الجزائري احمد)أطروحة بن إشكاليةعبد المنعم و الذي تناوله من خاللللباحث

؟الجزائرفيالمستدامةالتنميةإطارفيللبيئةفعالةبحمايةكفيلةاإلداريةالقانونيةالوسائلهل

المستخدم البحثإشكاليةعنلإلجابة:المنهج هذا باستخدام،باألساسسنعمد،موضوع

الوصفي ال،المنهج واضحةو بصورة يتجلى الذي،األولمن خالل معالجتنا للفصل ،ذي و

التحليلياالستعانةعنفضال،تحت عنوان اإلطار الهيكلي لحماية البيئة  الذي،بالمنهج و

المشرعقبلمنالمتخذةلآللياتالمنظمةالقانونيةالنصوصيظهر من خالل تحليل

.للبيئةالقانونية اإلدارية الحمايةمجالفيالجزائري
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تمهيدي فصل

لبيئة ومشكالتهاامفهوم
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:تمهيد

قبل الخوض في موضوع الحماية اإلدارية للبيئة في التشريع الجزائري أثرنا أن نمهد 

البيئة و مشكالتها وهذا  حتى يتسنا مفهوملهذه الدراسة من خالل فصل تمهيدي تحت عنوان 

وق جيدا البيئة موضوع فهم الثانيو)بالبيئةمفهوم(تناولنا من خالله مبحثين األولدلنا

.)مشكالت البيئة(

:لبيئةامفهوم:المبحث األول

تعريفخالل إبرازمنوبخاصةالنواحيجميعمنالبيئةهويةعنالكشفمنالبد

العناصروكذا)األول بالمطل(،القانونيةواالصطالحيةواللغويةجوانبهابمختلفالبيئة

لهاالتيواألضراراألخطارمنالقانونيةالحمايةمحلتشكلالتي الثاني(تتعرض ).المطلب

:البيئةتعريف:المطلب األول

مفهوميتغيروالمختلفةوالمجاالتالعلوممنالكثيرفيالبيئةمصطلحيستخدم

الذيالباحثتخصصحسبومنهالغايةوفيهيستخدمالذيللموضوعتبعاحالمصطل

فنقول والخ،.....الثقافيةالبيئةالسياسة،البيئةاالجتماعية،البيئةالطبيعية،البيئةيتناوله

علىالبيئةتعريفلبيان الضوء نسلط أن والعلمياالصطالح,اللغويالتعريفارتأينا

.القانوني

اللغةتعريف:الفرع األول في :البيئة

الفعل من مشتقة كلمة ، بيئة كلمة و هذا ما يستشف من اآلية الكريمة بعد "بوأ"إن

تعالى "قوله و: عاد بعد من خلفاء جعلكم إذ اذكروا في األرض تتخذون من بوّأكمو

سهولها قصورا و تنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آالء اهللا و ال تعثوا في األرض مفسدين
)1(

لغة يقال )2(تبوأت منزال بمعنى هيأته و اتخذته محل إقامة لي :و
لغويا يعنى قد و ،

الوسط .و اإلحاطة بالبيئة
)3(

بنمطيرتبطشائعفيما يرى البعض اآلخر أن البيئة لفظ  بينالعالقة بينهامدلولها و

____________________________
)1(

.74رقم،اآلية،األعرافسورة-
)2(

محاسنه، علي العامةإحسان والصحة الشروق،البيئة التوزيعدار و .17ص،1991،االردن ،عمان،للنشر
)3(

.382ص،نشرسنةبدون،القاهرة،المعارفدار،الهمزةحرف،الياءفصلالعرب،لسان،منظورابن
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)4(حيث نجد أن بيئة اإلنسان األولى هي رحم أمه ثم بيته فمدرسته
.

ضمنالفرنسيةاللغةمعجمأدخلهوقدالفرنسيةاللغةفيالجديدةاأللفاظمنالبيئةولفظ

سواءالبيولوجيةوالكيمائيةوالفيزيائيةالعناصرمجموعةهيليعبر1972عاممفرداته

.)1(النباتوالحيوانواإلنسانفيهيعيشالتيواصطناعيةأوطبيعيةكانت

"بلفظتستخدمالبيئةفإناإلنجليزيةاللغةفيأما Environnement للداللة على "

والهواءمثلالطبيعيةالظروفعنللتعبيريستخدمكما،النموعلىالمؤثرةالمحيطةالظروف

)2(اإلنسانفيهايعيشالتياألرضوالماء
.

الثاني :البيئة في االصطالح العلميتعريف:الفرع

لمأنهمنالرغمعلىو،المفهوم االصطالحي ال يختلف كثيرا عن المفهوم اللغويإن

إال،دقيقبشكلاصطالحاالبيئةمعنىتحديدعلى،العلماءوالباحثينبينمااتفاقهناكيكن

معظم نفسهالمعنىإلىتشيرالتعريفاتأن
)3(

المحيطهيالبيئةأنإلىالباحثينبعضيشيرو

أقامهامنشآتوحيةكائنات،تربة،فضاءهواء،ماءمنيشملهبمااإلنسانفيهيعيشالذي

حاجاتهإلشباعاإلنسان
)5(

.

يتأثراإلنسانفيهيعيشالذيالمكانيالمجالأوالوسطأنهاعلىأيضاالبيئةتعرفكما

طبيعيةكانتسواءمعطياتوعناصرمنالمكانيالمجالهذايشتملهمابكلفيه،يؤثرو

منمناخيةعناصرومياهمواردووتربةطاقةمصادرومعادنمنتضمهماوكالصخور

معطياتأوبرية،وبحريةحيواناتوطبيعيةنباتاتوأمطارورياحووضغطحرارة

__________________________

)1(
المصريةالبيئة في الفكر اإلنساني والواقع اإليماني،ألصغيرياللطيفعبد .17ص1994للبنانية،ا،الدار

)2( L 'ensemble des éléments physique chimiques ou biologies naturels ou artificiels qui entourent

un être humain ,un animal ou un végétale ou ,un espèce.

)3(
،القاهرة،والنشرللطباعةالفنيةالمؤسسة،األولىالطبعة،مقارنةدراسة،البيئةتلوثجرائم،الهريشصالحفرج

.29ص،1998،مصر

)4(
المحيطةو،باإلنسانالمحيطةالمناخيةوالجغرافيةوالطبيعيةوالكيميائيةوالبيولوجيةالعواملمجموعةالبيئةتعتبركما

.حياتهنظاموسلوكهفيتؤثرو،اتجاهاتهواإلنساننشاطتحددالتيويقطنهاالتيبالمساحة

)5(
.220ص،اإلسكندريةالمعارف،منشأة،الشريعةضوءفيالبيئةحمايةقانونالحلو،راغبماجد
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ومصانعوومزارعمواصالتونقلطرقوعمرانمنوجودهافياإلنسانأسهمبشرية

.الخ...سدود

القانونتعريف:الثالثالفرع في :البيئة

هذاالبيئةموضوعتناولتالتيالوطنيةوالدوليةالقانونيةالنصوصكثرةرغم بالتنظيم

العناصربهاأيرادبالحماية،المقصودةالبيئيةالعناصرحولالرأياختالفإلىيؤدي

يضاففقطالطبيعية ؟.)1(اإلنسانبفعلالمنشأةالعناصرإليهاأم

رقمو القانون إلى ،03/10بالرجوع المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق

المادة نجد حيث ، للبيئة دقيقا تعريفا يعط لم الجزائري المشرع أن على2نجد تنص منه

المادة تضمنت فيما البيئة حماية البيئة3أهداف مكونات الجزائري.منه المشرع كان ولئن

الب يفرد الذكر،03/10يئة بتعريف خاص إال أنه و بالرجوع إلى القانون رقم لم السالف

يمكن اعتبار البيئة ذلك المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان بما  يشمله من ماء  هواء ، تربة ، 

كائنات حية و غير حية و منشآت مختلفة ، و بذلك فالبيئة تضم كالّ من البيئة الطبيعية و 

.االصطناعية 

و بخالف التشريع الجزائري نجد تشريعات بعض الدول قد خصت البيئة بتعاريف 

مضبوطة منها التشريع المصري الذي عرف البيئة بأنها المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات 

الحية   و ما تحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء ، ماء ، تربة و ما يقيمه اإلنسان من 

منشآت
)2(

.

التشريع الفرنسي فقد تبنى تعريف مصطلح البيئة ألول مرة في القانون الصادر أما

المتعلق بحماية الطبيعة ، فجاء في المادة األولى منه بأن البيئة 10/07/1976بتاريخ

هي العناصر من الطبيعة، الفصائل الحيوانية والنباتية ، الهواء ،األرض ، الثروة :مجموعة

ال والمظاهر المختلفةالمنجمية .طبيعية

__________________________
)1(

، الغني عبد التنميةاحسونة إطار في للبيئة القانونية الحقوقالمستدامة،لحماية في علوم دكتوراه سنة،أطروحة

بسكرة2012 خيضر محمد 14ص،جامعة
.

)2(
سابق،الحلوراغبماجد .44ص،مرجع



9

التعاريف السابقة، يتضح لنا أن مدلول البيئة ال يخرج عن مجموعة من من خالل 

صنفين في حصرها يمكن :العناصر

كائنات:الصنف األول  و تربة ، هواء ، ماء من الطبيعية العوامل من مجموعة يشمل و

نباتية و .حيوانية

الثاني ما:الصنف كل يشمل .استحدثه اإلنسان من منشآتو

الحماية:الثانيالمطلب محل البيئة :عناصر

قسمين إلى البيئة عناصر طبيعيةأساسيينتنقسم ما،هواء(عناصر تنوعءتربة، و

.والقسم الثاني عناصر اصطناعية أي العناصر التي شيدها اإلنسان)بيولوجي

الطبيعية:الفرع األول :العناصر

:وتشملوجودهافيلإلنساندخلالالتيالعناصرهي

وإطالقاعنهاالستغناءيمكنالوالحياة،سروالبيئةعناصرأثمنالهواءيعد:الهواء:أوال 

غازاتيتكونإذالغازي،بالغالفعلميايسمىوباألرضالمحيطالجويالغالفيمثل من

علىكلوالحية،الكائناتحياةلديمومةأساسية يطرأ سلبيةنتائجإلىيؤديمكوناتهتغير

الحيةحياةعلىتؤثر الكائنات
)1(

.

وهو:الماء:ثانيا جيء شي كل الماء من وجعلنا تعالى قال كما الحياة أساس هو الماء

بخواصيتميزوالهيدروجينغازمعاألوكسجينغازتفاعلمنينتجكيميائيمركب

فيثابتةدورةللماءواألرض،علىالحياةمقوماتمنتجعلهحيويةوفيزيائيةوكيميائية

)2(األرضمساحةمن%71يغطيوالطبيعة،
كما تحتوي هذه األخيرة في جوفها على 

.ماليير المترات المكعبة من الماء 

___________________________

)1(
،2007عمانالتوزيع،وللنشرالعلميةاليازوريدار،للبيئةاإلداريةالحماية:البيئيةاإلدارة،مخفصالحعارف

.42ص،االردن 
)2(

ص سابق ،مرجع الغني عبد .16حسونة



10

يتراوواألرضيةالقشرةصخورتغطيالتيالطبقةهي:ةالترب:ثالثا بضعةبينحسمكها

والهواء،والماءوالعضويةوالمعدنيةالموادمنمزيجمنتتكونأمتار،عدةوسنتمترات

الحيةالكائناتمقوماتوالمتجددة،الطبيعيةالثروةمصادرأهممنهي
)1(

.

فيالموجودةالحيةالكائناتأنواعتعددلوصفيطلقمصطلح:الحيويالتنوع:رابعا

محددإيكولوجينظامفيأومعينةمنطقةفيالحيويالتنوعويقاساإليكولوجيالنظام

نوعكلأنمنتنبعالحيويالتنوعوجودوأهميةفيه،الموجودةالحيةالكائناتأنواعبمقدار

األنواعمننوعأياختفىفإذااإليكولوجيالنظامفيمحددةبوظيفةيقومالحيةالكائناتمن

البيئية،األضرارمنالعديدوحدوثاإليكولوجيالنظامفيالتوازناختاللإلىيؤديفإنه

منمعينلنوعالجائرالصيدالحيويالتنوعنقصإلىتؤدىالتيالعواملأكثرومن

بانقراضبشكلتعدادهنقصانإلىيؤديمماالحيةالكائنات االستخدامإلىباإلضافة،هينذر

معوالحيواناتالنباتاتأنواعمنكثيرعلىالقضاءعليهيترتبالتيللمبيداتالمفرط

بالمبيداتأصالًالمستهدفة
)2(

.

الثاني :العناصر االصطناعية:الفرع

تتيحأدواتووسائلونظممنالزمنعبراإلنسانأدخلهاالصطناعية وهي ماالبيئة

مقوماتأقلبتكلفةوأكبربشكلاالستفادةله أجلمنذلكو،للبيئةالطبيعيةالعناصرمن

.االصطناعيةالعناصرتتشكلحيثالكمالية،حتىواألساسيةمتطلباتهوحاجياتهإشباع

المؤسساتواالجتماعيةالنظمومناإلنسانيشيدهاالتيالماديةاألساسيةالبنيةمن

البيئةالنظريمكنثمومنأقامها،التي بهانظمتالتيالطريقةخاللمناالصطناعيةإلى

البيئةتشملحيثالبشرية،الحاجاتلخدمةالطبيعيةالبيئةغيرتالتيوحياتهاالمجتمعات

،األراضي استعماالتاالصطناعية عنفيهاللتنقيبوالسكنيةالمناطقإلنشاءوالزراعية

الخ.....الخدماتيةوالتجاريةوالصناعيةالمناطقإنشاءوالطبيعيةالثروات
)3(

.

____________________________________

)1(
.28ص2008عمانالتوزيع،وللنشرحامددار،البيئيةالتشريعاتوالبيئة،يونسأحمدإبراهيميونس

)2(
ي .2014-03-12االطالع تاريخ،www.beaah.comبيئية،مفاهيموفتعار

)3(
النظرةالتحديوالواقعبينالبيئيالتلوثعلىأضواءالسعود،إسالم إبراهيم أبوومحمودالفتاحعبدأحمد

.17ص2007مصر،التوزيع،وللنشرالمصريةالمكتبة،المستقبلية
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بتدخللكنونفسها،الطبيعيةالبيئةإالهيماالمشيدةالبيئةأواالصطناعيةفالبيئةإذن

واقعيبيانتعداالصطناعيةفالبيئةعليهولخدمته،مصادرهابعضتطويعواإلنسان

لطبيعة .بيئتهواإلنسانبينالتفاعلصادق

الثاني :مشكالت البيئة:المبحث

مشكلتين ،في البيئة مشاكل تلخيص استنزافأساسيتينيمكن ظاهرة و التلوث ظاهرة

الطبيعية .الموارد

:التلوث:المطلب األول

المميزاتيحدثالذيالتغيربأنهيعرفالتلوث للبيئةالمكونةللعناصرالطبيعيةفي

التربةأوالهواء،الماء،كانسواءالبشريالكائنيعيشأين
)1(

.

:ولهذا فقد قسمنا هذا المطلب إلى ثالث فروع

الهواء:الفرع األول :تلوث

غيرمباشرةيقصد بتلوث الهواء ،إدخال أي مادة في الغالف الجوي بصورة أو

تتركمباشرة التي أضرارأثرا على الغالف الجوي وتربالكمية ذلك عن ينتج بحيث كيبه

الكائنات .ةالحية وغير الحية واألنظمة البيئة و الموارد الطبيعيعلى
)2(

في تعلق التي الصلبة بالمواد عادة يتلوث الهواء وو السيارات عوادم و الدخان مثل حبوبه

الكربوناللقاح  واألتربة كما يتلوث بالغازات التي تطرحها  أكسيد أول غاز مثل المصانع

أكسيد الهوثاني و قديالكربون كما الكبريت مركبات و النتروجين اكاسيد و دروكربونات

أيضا الهواء يتلوث كما النفايات تحلل من تنتج التي العفن و الجراثيم و بالبكتيريا منيتلوث

)3(اإلشعاعات الذرية
.

____________________________
)1(
.Ahmed Melha, Les Enjeux Environnementaux en Algérie, Population initiatives for

peace, juin 2001, p150
)2(

المهدي، بهااحمد الخاصة البراءة دفوع و للبيئة القانونية مصر،الحماية القانون، و الفكر .44ص2006دار
)3(

الظاهر نعيم د و ألصفدي حمدي 24ص،2008،اليازوري  االردن،الطبعة األولى،البيئة و سالمتهاصحة،،عصام
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الثاني الماء:الفرع :تلوث

:بأنهالمياهتلوثتعريفيمكن المياهفىفيهاالمرغوبغيروالعناصرالملوثاتوجود"

ووالرىكالشربالمختلفةلألغراضالمياهاستعماليعيقبشكلأوكبيرة،ونسببكميات

وغيرهالتبريد
)1(

.

بأنه المصري المشرع عرفه ب"وقد المائية البيئة في طاقة و مواد أية طريقةإدخال

أو الحية غير الحية بالمواد ضرر عنه ينتج مباشرة غير أو مباشرة إرادية غير أو إرادية

يهدد صحة اإلنسان أو يعوق األنشطة المائية بما في ذالك األسماك واألنشطة السياحية  أو 

."يفسد صالحية مياه البحر لالستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها

الم تلوث مصادر عنو ينتج انه إذ متعددة :اء

الزراعي- المبيداتةحيث تكون مياه الصرف محملة باألسمدة الكيميائي:الصرف و

.تصل إلى األعماق و تلوث المياه الجوفية التيالحشرية

الصناعي- الصناعية:الصرف تساهم في تلويث المجاري المائية من خالل ما تلقيه المنشات

نواتجها و مخلفاتها من .الثانويةفيها

الصحي- عادة هذه المياه تصب في األنهار و البحار والوديان مما يتسبب في :الصرف

الطبيعي مياهها .ةتلويث

الثالث التربة:الفرع :تلوث

:بأنهالزراعيةاألراضيتلوثيعرف فيغيرالزراعيةاألراضييصيبالذيالفساد"

يجعلهابشكلتركيبهامنيغيرأوالحيوية،أوالكيميائيةأوالطبيعيةوخواصهاصفاتهامن

إنسانمنسطحهافوقيعيشمنعلى-مباشرةغيرأومباشرةبصورة-سلباتؤثر

ونباتوحيوان
)2(

".

الرئيس في تلوث األراضي الزراعية يتمثل باإلنسان من خالل ممارساته يوالمسبب

الخاطئة  وسعيه المفرط في ازدياد اإلنتاج الزراعي لألراضي من خالل استخدام شتى أنواع 

____________________________

)1(
احمد إبراهيم سابق،يونسيونس .19ص،مرجع

)2(
المواجهة و التلوث و .2014-03-12تاريخ االطالع www.kotobarabia.com.البيئة

http://www.kotobarabia.com/
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)1(األسمدة الكيمائية و المبيدات  بشتى أنواعها 
.

التربة تلوث تأثير درجة من يزيد مما الى،و ترجع التي الطبيعة الخاصة للتربة كونها ال و

تمتاز بالتنقية الذاتية بعكس الغالف الجوي و المائي أو تنقيتها الذاتية بطيئة إلى درجة كبيرة  

يحدث،و تجمع النفايات و المخلفات يكون في الطبقة الحيوية و السطحية من األرض  لذالك

الكيميائي التركيبة في تدريجي تودةتغير التي و ي إلى تشويش و اختالل وحدة هذا للتربة

)2(الوسط الكيمائي و الغالف الجوي
.

الثاني الطبيعية:المطلب الموارد :استنزاف

الموارديعني دورهأداءعناختفائهأوالموردقيمةتقليلعامةبصفةاستنزاف

أواختفائهحدعندفقطالمورداستنزافخطورةتكمنالوالغذاءوالحياةشبكةفيالعادي

والبيئيالنظامتوازنعلىتأثير االستنزافهذاكلمناألخطرإنماوقيمته،منالتقليل

ذلكمباشرةغيرأخطارعنهينتجالذي الخطورة، قدالمواردمنمورداستنزافأنبالغة

ومحلياتتداخلوالمشكلةدائرةتتسعهناومناألخرى،المواردبقيةإلىأثرهيتعدى

.عالميا
)3(

انواعثالثإلىلالستنزافالمعرضةالبيئةالمواردتصنيفيمكنفإنهلإلشارةو

.متجددةغيرأخرىومتجددةمواردودائمةموارد

الدائمة:الفرع األول الموارد :استنزاف

ماء،وتربةوهواءمناألساسيةالطبيعيةالعناصرفيالدائمةالمواردتتمثل

استنزافيتمحيثطبيعتها،وتتناسببصورةتستنزفأنإالديمومتهامنالرغمفعلى

بالمبالغة غازاتبهتستبدلأوأوكسجينمنبهمايستنفذالتيالوسائلاستخدامفيالهواء

يستنزفضارة، أحراشوغاباتمنانبعاثهمصادراستئصالفيالتماديطريقعنأو
)4(

.

محاصيلإنتاجفياإلنسانيستثمره،البيئةمواردمنمتجددكموردالتربةأما

______________________________
)1(

زنكنهإسماعيل الدين الحقوقية،البيئياإلداريالقانون،نجم الحلبي .70،ص،2012بيروت،،منشورات
)2(

بتشيكوف،.ميالنوفيا و ا.ف.ي ريا الطبيعةالجوانبم حماية في طربوش،الجغرافية أمين .36ص1996،ترجمة
)3(

سابق مرجع ، الغني عبد .21ص،حسونة
)4(

.14صسابق،مرجعالحلو،رغباماجد
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واحدالستنزافها كزراعة نوعاإلنسانمحاوالتمنتنجلمأنهاإالمتنوعة،رعيةزراعية

والزراعيةالمحاصيلمن أودوراتإتباععدمأومتتاليةلمواسمباستمرار عدمزراعية

،جدبهاوالتربةإنهاكإلىالممارساتهذهكلتؤديحيثالري،مياهوالمخصباتتنظيم

.إهدارهاإلىيؤديبشكلالمفرطاستعمالهافيالمياهاستنزافيتمحينفي

الثاني المتجددة:الفرع الموارد :استنزاف

أنبلاالستخدامبمجردرصيدهايفنىالالتيالمواردتلكهيالمتجددةالبيئةالموارد

ومراتلالنتفاعقابلالرصيدهذا مرات استغاللأحسنإذاطويلةزمنيةلعصوروبلبه

تدهورهإلىيؤديالذيبالشكلاالستخدامفيلإلفراطيتعرضلموالبيئيالمصدرهذا

)1(لالستخدامصالحيتهمناإلنقاصوتدريجيا
الستنزاف ماجاهدسعىاإلنسانأنغير،

التربة،أوالنباتيةاألحياءأوالحيوانيةسواءالمتجددةالبيئةمواردمنعليهالحصوليمكنه

والحيوانيةلألحياءفبالنسبة والحيوانات،أنواعمختلفمنبهيستهانالعددالبحريةالبرية

العشرينالقرننهايةمعحيوانيحيكائنمليونحواليانقراضإلىتالدراساتشير
)2(

.

الثالث متجددة:الفرع غير الموارد :استنزاف

موارد ألنالنضوبوللنفاذتتعرضومحدود،مخزونذاتالمتجددةغيرالبيئةإن

اإلنسانيدركهاالجدا،بطيئةتعويضهاعمليةأنأونضوبها،معدليفوقاستهالكهامعدل

الفحموالطبيعيالغازوالنفطمنكلالمتجددةغيرالبيئةمواردتشملوالقصير،عمرهفي

.المعادنو
)3(

باطنفيمخزونةبقيتطالماطبيعياأصالتظلالمتجددةغيرالمواردهذه

وتممتىلكنواألرض، أسواقوتصنيعهاأماكنإلىنقلهاواستغاللهااستخراجها

تدخلوسيطةسلعأوأولية،كموادتدخلعاديةسلعةمجردالمواردهذهتصبحاستخدامها

أخرىخدماتوسلعإنتاجفي
)4(

.

_____________________________
)1(

.75ص2004اإلسكندرية،الجامعية،الدار،البيئةوالموارداقتصادياتآخرون،ومقلدمحمدرمضان
)2(

120ص،2007عمان،التوزيع،وللنشرالحامددارالبيئية،التربيةفيدراسة:البيئةواإلنسانالسعود،راتبا
)3(

.122صسابق،مرجعالسعود،راتب
)4(

.14ص،ةاإلسكندريالجامعية،الدار،البيئةوالموارداقتصادياتآخرون،ومصطفىإبراهيمالسيدة
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الفصل األول

البيئةاإلطار  لحماية الهيكلي
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تمهيد

إن تحقيق ما تصبو إليه اإلدارة المكلفة بتسيير شؤون البيئة يقتضي وجود مؤسسات 

يتم لم إذا كافية غير وحدها تكون القانونية النصوص أن ذلك الكفاءة، من درجة أعلى في

بأجهزة القوانينوهيئات;تدعيمها هذه تنفيذ على تحرص فعالية .ذات

في الجزائر، هناك العديد من الهيئات اإلدارية المكلفة بحماية البيئة جلها مركزية 

الوطني البعد ذات البيئية بالقضايا ثاني(محليةوأخرى.)المبحث األول(تختص ).المبحث

:اإلطار الهيكلي للهيئات المركزية:المبحث األول 

المركزية اإلدارية تقوم على أساس وحدة السلطة التي تقوم بالوظيفة اإلدارية للدولة 

و الدولة، مرافق و أرجاء جميع في لرئاستها يخضعون الذين تابعييها و أقسامها طريق عن

أساستللسلطة اإلدارية في النظام المركزي هي الوزاراةاألقسام الرئيسي على تقوم هذه و ،

ص و تنوع األهداف المراد تحقيقهاالتخص
)1(

.

بحماية تختص البيئة وزارة وخلق إنشاء أسلوب اتبعت التي الدول من الجزائر إن

لذالك، أساسي كمرفق قوانينهاأن،كما)المطلب األول (البيئة بموجب أخرى وزارات هناك

بمراعا البيئةةمختصة حماية الثاني(و ا)المطلب في توجد لتنظيم اإلداري المركزي كما

و والدولةتشكلهاعامةمؤسساتهيئات الثالث(البيئةبحمايةتختصتهتم ).المطلب

ل:المطلب األول التنظيمي المدينةةالتهيئوزارةالهيكل و البيئة و :العمرانية

سنة وزارة2001قبل هناك تكن تهتملم البيئةخاصة علىفقديشوون تناوب

عدةتسير البيئة وقطاع وزاراتللجان دولة أول(كتابات المرسوم).فرع بموجب و

رقم في09ـ01التنفيذي مكلفةخاصةوزارةألول مرة إنشاءتم07/01/2001المؤرخ

تهيئبشؤون وزارة اسم تحت استبدل2012و2001اإلقليم و البيئة،وما بين سنة ةالبيئة

مر عدة تهيئاسمها ،وزارة البيئة و العمرانية التهيئة وزارة اسم تحت صيغت فقد اإلقليم ةات

أخير و البيئة و العمرانية التهيئة وزارة إلى جديد من اسمها أعيد ثم السياحة و البيئة و

المرسوم معتسميةإعادةتم326ـ12رقمالرئاسيوبموجب المدينةالوزارة إضافة

_______________________________

)1(
سابق،الحلوراغبماجد 73ص،مرجع



17

والبيئة العمرانية التهيئة الثاني(والمدينة،وزارة حددت)الفرع بموجبوقد المرسوممهامها

سنةأكتوبر21الموافق1431-عامالقعدةذي13فيالمؤرخ258-10رقمالتنفيذي

الثالث(2010 ).الفرع

هياكل:األولالفرع البيئةاإلدارةتناوب حماية مهمة على :المركزية

عرف قطاع البيئة في الجزائر تشكيالت متعددة أخذت تارة هيكال ملحقا بدوائر وزارية 

، وتارة أخرى هيكال تقنيا وعمليا ، لذلك يمكن القول أن هذا القطاع لم يعرف االستقرار 

نشأة منذ وذلك ، سنةالقطاعي في بالبيئة تتكفل هيئة أول1974أول إحداث تم أن إلى ،

عام في حكومي للبيئة1996هيكل الدولة كتابة في وتمثل ،.
)1(

أدى عدم االستقرار الهيكلي لقطاع البيئة إلى إضفاء حالة عدم تواصل النشاط وقد

متكاملتين عشريتين تتجاوز مدة طيلة التسعينات(البيئي منتصف إلى السبعينات منتصف من

الماضي القرن .من (، المعالم واضحة بيئية سياسة تطبيق في سلبا أثر الذي الشيء وهو

الق عبر البيئة انتقال طاعات المختلفة الري ، الغابات ، الفالحة ، الداخلية ، البحث بسبب

ثانية مرة الداخلية ثم ، التربية ، أضفى نوعا من عدم وضوح الرؤيا في انطالق ...العلمي

سياسة حقيقية في مجال البيئة من جهة ، وعدم بلوغ األهداف البيئية التي كانت مسطرة من 

دأت تتضح تماشيا مع انطالق سياسة بيئية رشيدة ابتداء من جهة ثانية ، إال أن هذه الرؤيا ب

النصف الثاني لعشرية التسعينات ، وذلك من خالل إسناد المهام البيئية إلى إدارات وهيئات 

)2(وطنية ستقوم بإبرازها وتوضيح دورها في حماية البيئة من خالل
:

للبيئة:أوال الوطنية رقم:اللجنة المرسوم بموجب اللجنة هذه إنشاء تم
156ـ74)3(

في اقتراحات12/07/1974المؤرخ وتقدم ، البيئة بمهام تتكلف مختصة لجان من تتكون ،

للدولة العليا للهيئات البيئية للسياسة الرئيسية المكونات أيضا.حول اقتراحاتها وتشمل

.واالجتماعيةالمجاالت ذات الصلة بالتهيئة العمرانية والتنمية االقتصادية 
________________________________________

)1(
مراد حول(،ناصر فيملف .07ص01العدد1999البيئة،وزارةللبيئةالجزائريةةالمجل،)الجزائرالبيئة

)2(
، سعيدان علي دار:الجزائر.حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري ـ

،ط .36ص2008الخلدونية
)3(

رقم- في156ـ74المرسوم ،1974جويلية12المؤرخ الدولة وزارة ، للبيئة وطنية لجنة إنشاء المتضمن ج،

العددر ،59.
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سنة المرسوم،1977وفي بموجب للبيئة الوطني المجلس حل ،119ـ77رقمتم

في وتحويل مصالحه إلى وزارة الري واستصالح األراضي،15/08/1977المؤرخ

البيئة وحماية
.ويالحظ هنا أن البيئة احتلت ألول مرة مكانة في تسمية دائرة وزارية(1)

:تحويل مصالح المديرية العامة للبيئة إلى كتابة الدولة للغابات واستصالح األراضي:ثانيا

عام بحلول رقم1981وذلك المرسوم بموجب هذا23/03/1981بتاريخ81/49، وفي

الطبيعة"اإلطار أنشئ لدى هذه الكتابة مديرية مركزية تحت اسم  على المحافظة مديرية

.وترقيتها "

الطبيعيةوكا والمجمعات كالحدائق الطبيعي التراث على المحافظة في يكمن دورها ن

غابية أماكن تهيئة منها مشاريع عدة أنجزت وقد الطبيعية البيولوجية والموارد والحيوانات

الساحلية المدن عواصم جل في للحيوانات حدائق وإنشاء عنابه:للتسلية ، العاصمة الجزائر

وهرا ، قسنطينة .ن،

والغابات:ثالثا والبيئة الري وزارة إلى البيئة بحماية المتعلقة المصالح أعيد:ضم حيث

تحويل المصالح المتعلقة بحماية البيئة من كتابة الدولة للغابات واستصالح األراضي ، إلى 

رقم المرسوم بموجب وذلك ، والغابات والبيئة الري عام12ـ84وزارة في والمؤرخ

وف1984 مكلف، وزير نائب إلى البيئة بحماية المتعلقة المهام أسندت الخصوص هذا ي

والغابات .بالبيئة
(2)

إعداد إلى توصلت وقد ، البيئية بالمشاكل التكفل على الجديدة الهيئة هذه عملت وقد

برنامج عمل تناول العديد من التدابير للحد من انتشار التلوث سواء تعلق األمر بالبحار أو 

الطبيعية الموارد وكذا الحضرية .بالمناطق

والبيئة:رابعا الداخلية وزارة إلى الري وزارة من البيئة مصالح عام:تحويل في وذلك

تابعةكانتالتياالختصاصاتبعضأنإلى، وفي هذا اإلطار بجدر التذكير 1988

.للمصالح البيئية قبل هذا التحول وهي المتعلقة بحماية البيئة ألحقت بوزارة الفالحة

_____________________________
(1)

رقم المرسوم في119ـ77ـ المؤرخ المتضمن1977أوت19، وزارةإنهاء، ، للبيئة الوطنية اللجنة نشاطات

راألراضي واستصالح األراضي وحماية البيئة ،  العددج ،64،
)2(

مراد: سابق،ناصر .07ص،مرجع
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ألحقتكما بالبيئة المتعلقة المصالح أن إلى التذكير حيثبجدر سيادة ذات بوزارة

كلمة تسميتها"بيئة"أصبحت ضمن .الرسميةمدرجة

بالبحث:خامسا المكلفة الدولة كتابة إلى الداخلية وزارة من البيئة اختصاصات تحويل

عام:العلمي في ضمت1992وذلك مديرية العلمي للبحث الدولة كتابة لدى أحدثت وقد ،

السابقةكل .المصالح

عام في انه بالذكر وإلحاق1993والجدير العلمي للبحث الدولة كتابة إلغاء تم

رقمالبيئياالختصاص المرسوم بموجب الجامعات في235ـ93بوزارة المؤرخ

10/02/1993.

والبيئة:سادسا المحلية والجماعات الداخلية بوزارة البيئة قطاع حيث:إلحاق أخرى مرة

التنفيذي المرسوم بمقتضى للبيئة العامة المديرية إنشاء تم
)1(

في248ـ94رقم المؤرخ ،

10/08/1994.

وما يمكن مالحظته في هذا الخصوص أن البيئة منذ أكثر من عشريتين لم تستقر على 

هذه طيلة عرفت بل الزمن بمرور وتتقوى وتتوسع تنمو أن شأنها من المعالم واضحة هيكلة

المدة عدم االستقرار واالنقطاع وتركيب ثم إعادة تركيب المصالح المكلفة بها وذلك واضح 

سنةمن خالل المرا في هيئة أول إنشاء منذ تتبعناها التي سنة1974حل غاية إلى ،1994.

البيئة1994إال انه ابتداء من سنة  قطاع منح الداخلية بوزارة إلحاقها إعادة بعد أي ،

عناية اكبر من خالل المهام التي اسند إليها ومنها
)2(

:

على- المحافظة إلى الرامية القواعد .للتلوثعرضةتعتبرالتياألوساطتحديد

البيئة- على الخطرة والمواد الصناعية بالمنشآت الخاصة المدونات .والصحةإعداد

النفايات- ومعالجة ونقل تخزين وكيفيات شروط .تقنين

الخضراء- والمساحات للتسلية حدائق وتطوير وإنشاء الطبيعية للمواقع جرد .إجراء

__________________________________
)1(

رقم التنفيذي في،248ـ47المرسوم تنظيم1994أوت10المؤرخ يتضمن وزارةاإلدارة، في المركزية

رالداخلية والجماعات المحلية والبيئة واإلصالح اإلداري ،  العددج ص53، ،20.
)2(

رقم18المادة التنفيذي المرسوم في،247ـ47من يحدد1994أوت10المؤرخ الداخليةتصالحيا، وزير

روالجماعات المحلية والبيئة واإلصالح اإلداري ،  العددج بتاريخ53، الصادر ـ18،ص،ص1994أوت10،

19.
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مشاركة كل الوزارات المعنية بالقواعد الرامية إلى المحافظة على األوساط الطبيعية سواء -

أو .حيوانيةنباتية

ظاهرة تطويق من التمكن على المختصين يشجع واضحا برنامجا المحاور هذه شكلت وقد

البيئة لحماية فعالة وسائل وتوفير .التلوث

بالبيئة:سابعا المكلفة الدولة رقم:كتابة الرئاسي المرسوم بموجب إنشاؤها تم والتي

الحكومة05/01/1996بتاريخ96ـ01 أعضاء بتعين والمتعلق ،
)1(

تحت وضع تم وقد ،

المديرية الكتابة هذه :العامة للبيئة ، وحددت صالحيتها فيما يلي وصاية

.الوقاية من كل أشكال التلوث واألضرار -

الطبيعي- الوسط تدهور أشكال كل من .الوقاية

القوانين- احترام على .السهر

البيئة- على التأثير مدى دراسات على .المصادقة

.ترقية نشاطات اإلعالم والتربية والتحسيس البيئي -

:العمرانوالبيئةواإلقليموتهيئةالعموميةاألشغالبوزارةالبيئةإلحاق:ثامنا

أشهر،بضعةإالوالعمران اإلقليمالعموميةاألشغالوزارةأدراجفيالبيئةحمايةملفيعمرلم

السلطات االستقرار لقطاعلتحقيقمناسب،حلتصورعنعجزهاجديدمنالمركزيةلتبرهن

واإلقليمتهيئةوزارةوهيخاصةوزارةإلىالبيئةحمايةمهمةمرةنقلت ألولالبيئة البيئة و

سنة .2001ذالك

الثاني :التنظيم اإلداري لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة:الفرع

مرسومصدر،المدينةوالبيئةوالعمرانيةالتهيئةوزارةتنظيموتكوينسياقفيو

سنة25الموافق1434عامصفر11فيمؤرخ12-433رقمتنفيذي 2012ديسمبر

رقم التنفيذي المرسوم يتمم و يعدل القعدة12فيالمؤرخ259-10الذي عامذي

تنظيم2010سنةأكتوبر21الموافق1431 المتضمن التهيئةاإلدارةو لوزارة المركزية

البيئة و .العمرانية

منتتكونو الوزير سلطة تحت :الوزارة

________________________________
)1(

رقم الرئاسي في،01ـ96المرسوم ،1996جانفي5المؤرخ الحكومة اعضاء تعيين المتضمن ر، العددج ،1،

بتاريخ ص1996جانفي07الصادر ،06.
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)مديرايساعدهو:العاماألمين-أوال 02 واالتصالوالبريدمكتببهيلحقودراسات،(

المؤسسةفيالداخليلألمنالوزاريالمكتب
)1(

.

)ثمانيةيساعدهو:الديوانرئيس-ثانيا 08 بمايكلفون،التلخيصوبالدراساتمكلفين(

:يأتي

البرلمانمعبالعالقاتالمرتبطةالنشاطاتوالحكوميةالنشاطاتفيالوزيرمشاركةتحضير-

.تنظيمهاو

.تنظيمهاوالتعاونوالدوليةالعالقاتمجالفيالوزيرنشاطاتتحضير-

.تنظيمهاوالصحافةمعالوزيرعالقاتتحضير-

.تنظيمهاوالعامةالعالقاتمجالفيالوزيرنشاطاتتحضير-

االقتصاديينواالجتماعيينالشركاءوالجمعويةالحركةمعالعالقاتمتابعة-

.متابعتهاوالقطاعيةالبحثببرامجالمتعلقةالملفاتتحضير-

.متابعتهاوالقطاعلنشاطاتالموحدةالحصائلتحضير-

للقطاعالكبرىالتنمويةالبرامجمتابعة-
)2(

.

ستة:العامةالمفتشية:ثالثا ويساعده عام مفتش العامة المفتشية على مفتشين)6(يشرف

و الممركزة وغير المركزية الهياكل تنظيم و المرقبة و التفتيش بمهام المؤسساتيكلفون

للوصاية .التابعة
)3(

المفتشية السيماتنصبوتفتيشمراقبةبزياراتبالقيام،الوزيرسلطةتحت،العامةوتكلف

:يأتيماعلى

.بالقطاعالخاصةالتقنيةوالتنظيماتالمعاييروكذابهماالمعمولوالتنظيمالتشريعتطبيق-

لوزارةالتابعةالهياكلتصرفتحتالموضوعةوالمواردللوسائلواألمثلالرشيداالستعمال-

.والسياحةوالبيئةالعمرانيةالتهيئة

.الوزيريصدرهاالتيوالتوجيهاتالقراراتتنفيذ-

___________________________

التنفيذي،المادة األولى)1( الرسوم سابق،259-10رقممن .مرجع
)2(

الثانية المادة،الفقرة التنفيذياألولىمن الرسوم سابق،259-10رقممن .مرجع
)3(

التنفيذي05المادة المرسوم القعدةعام13فيالمؤرخ،260-10من يتضمن2010أكتوبر21الموافق1431ذي

البيئةتنظيم و العمرانية التهيئة لوزارة العامة ر،وسيرهاالمفتشية .64العددج
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العموميةوالهيئاتوالمؤسساتوالهياكلللوزارةالمركزيةلإلدارةوالمنتظمالعاديالسير-

.وتقييمهاتسييرهافياإلختالالتوتجنب،

وأيةتصوريعملبأيالقيامذلكعلىزيادة،العامةالمفتشيةمنيطلبأنيمكنكما

صالحيات ضمنتدخلحاالتأو،خاصةوضعياتأومحددةملفاتلمراقبةظرفيةمهمة

.والبيئةالعمرانيةالتهيئةوزير

منتدابيرأيةأوتوصيات،مهامهاإثرعلى،أيضا،العامةالمفتشيةتقترحأنيمكنو

.هاتفقدتالتيالمؤسساتوالمصالحوتنظيمعملوتدعيمتحسينفيتساهمأننهاشأ

عليهليوافقالوزيرعلىتعرضه،للتفتيشسنويبرنامجأساسعلىالعامةالمفتشيةتتدخلو

تحقيقمهمةبأيةوالقيامالوزيرمنطلبعلىبناء،فجائيةبصفة،أيضاالتدخلويمكنها

تتولىالتيوالوثائقالمعلوماتسريةعلىبالحفاظوتلزم،خاصظرفبسببضروريةتكون

.الوزيرإلىالعامالمفتشيرسلهبتقريرومراقبةتفتيشمهمةكلتتوجكما.تسييرها

واقتراحاتهمالحظاتهفيهيبدي،النشاطعنسنوياتقريرا،ذلكعلىزيادة،العامالمفتشيعد

.أدائهاونوعيةللوصايةالتابعةللمؤسساتوالمصالحبسيرالمتعلقة
)1(

يأتيبماتكلفو:المستدامةالتنميةوللبيئةالعامةالمديرية:رابعا
)2:

.البيئةبحمايةالمتعلقةالتنظيميةوالتشريعيةالنصوصإعدادفيتساهم-

الوسـطفياألضراروالتلوثمنالوقايةوالتشخيصأبحاثوالدراساتكلبإعدادتبادر-

.ذلكفيتساهموالحضريوالصناعي

.مراقبتهاوالبيئةحالةرصدتضمن-

.البيئةمجالفيالرخصوالتأشيراتتصدر-

.البيئيةالتحليليةالدراساتوالخطردراساتوالبيئةفيالتأثيردراساتتحللوتدرس-

.البيئةمجالفيالتربيةوالتوعيةأعمالبترقيةتقوم-

.المعيشياإلطارترقيةوالعموميةالصحةحمايةفيتساهم-

بالبيئةالمتعلقالمعطياتبنكتضعوتصمم-

_______________________________
)1(

المرسوم04-03المادة .سابقمرجع،260-10رقممن
2(

التنفيذي02المادة الرسوم سابق،259-10رقممن .مرجع
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)خمسوتضم 05 )1(:مديريات(

)ثالثبدورهاوتضم:الحضريةالبيئيةالسياسةمديرية-1 03 :فرعيةمديريات(

oللنفاياتالمديرية،الفرعيةالمديرية .شابهاماوالمنزليةالفرعية

oالحضريللتطهيرالفرعيةالمديرية.

oالنظيفةالتنقالتوالهواءنوعيةوالبصريةوالسمعيةلألضرارالفرعيةالمديرية.

)أربعتضمو:الصناعيةالبيئيةالسياسةمديرية-2 04 :فرعيةمديريات(

oالخطيرةالنفاياتوللمنتجاتالفرعيةالمديرية.

oالمصنفةللمنشآتالفرعيةالمديرية.

oالفرعيةالمنتجاتوالنفاياتتثمينوالنظيفةللتكنولوجياتالفرعيةالمديرية.

oلبرامجالمديرية .الصناعيةاألخطاروالصناعيالتلوثإزالةالفرعية

الساحلوالمحميةوالمجالتالطبيعيالوسطوالبيولوجيالتنوععلىالمحافظةمديرية-3

)أربعتضمو:المناخيةالتغيراتو 04 :فرعيةمديريات(

oالرطبة،المناطقوالبحريالوسطوالساحلعلىللحفاظالفرعيةالمديرية

oووالجبليةالبيئيةالمنظوماتعلىللحفاظالفرعيةالمديرية والصحراويةالسهبية

.تثمينها

oوالفرعيةالمديرية الطبيعيوالمحميةالمناظر و المجالتللمواقع التراث وو

.البيولوجي

oالمناخيةللتغيراتالفرعيةالمديريةو.

)مديريتينتضمو:البيئيةالدراساتتقييممديرية4- 02 :فرعيتين(

oالتأثيردراساتلتقييمالفرعيةالمديرية.

oالبيئيةالتحليليةالدراساتوالخطردراساتلتقييمالفرعيةالمديرية.

)مديريتينتضمو:الشراكةوالبيئيةالتربيةوالتوعيةمديرية-5 02 :فرعيتين(

oالبيئيةالتربيةوللتوعيةالفرعيةالمديرية.

___________________________
)1(
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oالبيئةحمايةأجلمنللشراكةالفرعيةالمديرية.

يأتيبماتكلفو:اإلقليمجاذبيةولتهيئةالعامةالمديرية:خامسا
)1(:

.اإلقليمجاذبيةولتهيئةالوطنيةالسياسةعناصرتقترحوتبادر-

بتهيئةالمتعلقةالتنظيميةوالتشريعيةالنصوصبإعدادالمعنيةالقطاعاتمعباالتصالتبادر-

.ذلكفيتساهمواإلقليمجاذبيةو

والمستدامةتنميتهواإلقليملتهيئةالوطنيةالسياسةالمعنيةالقطاعاتمعباالتصالتنفذ-

بهاالتوجيهيةالمخططاتواألدوات .المرتبطة

القطاعيةالسياساتوتنسيقمالئمةضمانمعالجهويالنشاطأدواتوبرامجتنشطوتنفذ-

.الجهويالمستوىعلى

.الجديدةالمدنواإلقليملتهيئةالكبرىاألشغالبرامجتنشيطوبترقيةتقوم-

:مديريات03تضم ثالث و

)مديريتينوتضمو:اإلقليملتهيئةالعامةالدراساتوالبرمجةواالستشرافمديرية.1 02

:فرعيتين

oاالستشرافيةالمخططاتوللدراساتالفرعيةالمديرية.

oالنوعيةاألدواتوللدراساتالفرعيةالمديرية.

)ثالثتضمو:التنسيقوالتلخيصوالجهويالعملمديرية-2 03 :فرعيةمديريات(

oالجهويةللبرمجةالفرعيةالمديرية.

oاإلقليماستثمارهندسةوالفضائيللتوجيهالفرعيةالمديرية.

oللتنميةالمديرية .المتكاملةالمحليةالفرعية

:تضم ثالث مديريات فرعيةو:اإلقليملتهيئةالكبرىاألشغالمديرية.3

oالفضاءاتإلىالحياةإلعادةالفرعيةالمديرية.

oالكبرىاألساسيةللهياكلالفرعيةالمديرية.

_____________________________
)1(
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oالحضريةالمديرية للمنظومات .الفرعية

للمدينة:سادسا العامة يليوتكلف:المديرية :بما

المدينةتطويرشروطتحضيرتساهم باالتصال مع القطاعات المعنية في- .سياسة

المتعلقةبإعدادتبادر باالتصال مع القطاعات المعنية - التنظيمية و التشريعية النصوص

.بالمدينة

متدخلي- مختلف بين التنسيق و التشاور تحسين في تنفيذتساهم و المدينة سياسة

الحضرية .البرامج

فيالجورالتسييآلياتتحسن- والمجتمعاتارية .المدينةفيالحضرية

الهادفة- التدابير بترقية المدينةإلىتقوم جونب جميع في الراشد الحكم .تحسين

متابعة فياألعمالتضمن المتخذة التدابير المدنإطارو ترقية و .الجديدةانجاز

ترقية- على المدينةاإلطارتسهر في .المعيشي

برنامج- .تصنيف االحياء في المدن إعادةتقترح

الحضري- التخطيط تنفيذ و تحديد في المحليتساهم و .الوطني

مديريات)3(و تضم ثالث
)1(:

المدينة-1 سياسة فرعيتين:مديرية مديريتين :وتضم

.المدينةتاطيرألدواتالفرعيةالمديرية0

oالقطاعات مابين المدينة سياسة برامج لتنسيق الفرعية المديرية

:مديريتينوتضم:المدينةترقيةمديرية-2

oلنوعيةالمديرية .المعيشياإلطارالفرعية

oالجديدةالمديرية للمدن .الفرعية

تقييم-3 و متابعة و برمجة المدينةأعمالمديرية وضعية مديريتين:تحسين وتضم

:فرعيتين

oالمدينة وضعية تحسين لبرامج الفرعية المديرية

oالمدينة ضعية و تحسين عمل تقييم و لمتابعة الفرعية .المديرية

________________________________
)1(
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:يليبماالمعنيةالهياكلمعباالتصالتكلفو:اإلحصائياتوالتخطيطمديرية:سابعا

.وتنسيقهااالستثماراتتخطيطأشغالتعد-

.الوصايةتحتالهيئاتعنالصادرةالبرامجاقتراحاتملخصتعد-

.الدوريةالحصائلتعدوالبرامجإنجازمتابعةتتولى-

.التخطيطوبالماليةالمكلفةالمعنيةالمصالحمعاالتصالتتولى-

.القطاعبنشاطالمتعلقةاإلحصائياتتمركز-

)مديريتينتضمو 02 :فرعيتين(

oللتخطيطالفرعيةالمديرية.

oلإلحصائياتالفرعيةالمديرية.

:يأتيبماتكلفو:القانونيةالشؤونوالتنظيممديرية:ثامنا

المتعلقةالتنظيميةوالتشريعيةالنصوصبمشاريعالمعنيةالهياكلمعباالتصالتبادر-

تعدهاالقطاعبنشاطات .و

االتيالنصوصمشاريعتحليلوالدراساتأشغالبجميعتقوم- بها القطاعات األخرىتبادر

.تنسقهاو

تهمهالتيأوبالقطاعالمتعلقةالتنظيميةوالتشريعيةالنصوصتعميمونشرعلىتسهر-

تقنينها على تعمل تنفيذها .وتتابع

.تتابعهاوالقطاعبنشاطاتالمتعلقةالمنازعاتوالقانونيةالقضاياتدرس-

.القطاعأرشيفعلىالحفاظتتولىوالوثائقيالرصيدتطور-

.الدراساتمكاتبالعتمادالوزاريةاللجنةأمانةتتولى-

)ثالثتضمو 03 :فرعيةمديريات(

oالمنازعاتالفرعيةالمديرية و .للتنظيم

oاألرشيفوللوثائقالفرعيةالمديرية.

oالقانونيةللشؤونالفرعيةالمديرية.
)1(

___________________________________

‘)1(
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:يأتيبماتكلفو:التعاونمديرية:تاسعا

.للقطاعالدوليالتعاونمجاالتومحاورالمعنيةالهياكلمعباالتصالتحدد-

.البيئةواإلقليمتهيئةمجالفيالدوليةاالتفاقاتواالتفاقياتتنفيذتتابع-

.الدوليةاللقاءاتفيالقطاعمشاركةتحضر-

.األطرافالمتعددةوالثنائيةالعالقاتمتابعةفيالمعنيةالهياكلمعباالتصالتساهم-

فيالمتخصصةالدوليةوالجهويةالمنظماتنشاطاتفيالقطاعمشاركةتنسقوتحضر-

.البيئةواإلقليميئةتهمجاالت

.البيئةواإلقليمتهيئةمجالفيالشراكةواالستثماريخصفيماالتعاونتطويرفيتساهم-

)مديريتينتضمو 02 .:فرعيتين(

oاألطرافالمتعددللتعاونالفرعيةالمديرية.

oالثنائيللتعاونالفرعيةالمديرية.
)1(

بماو:اآللياإلعالمواالتصالمديرية:عاشرا :يأتيتكلف

بالرصدتقوموالقطاعداخلالجديدةاالتصالواإلعالمتكنولوجياتبترقيةتقوم-

هذاالستراتيجي .المجالفي

وتأثيرتهاتقيمواإلقليموتهيئةالبيئةمجالفيباالتصالتتعلقإستراتيجيةتقترحوتصمم-

.نتائجها

تهيئةفياتصالمشروعكلوعملكلتنفذوتقترحوتعد- و البيئة تشجعواإلقليممجال

.البيئةفعالةوحديثةدعائموتقنياتاستعمالعلى

.تنفذهوالقطاعفياآللياإلعالمإدخالبرنامجتصمم-

)مديريتينتضمو 02 :فرعيتين(

oلالتصالالفرعيةالمديرية.

o2(اآلليلإلعالمالفرعيةالمديرية(

oعشر :يأتيبماتكلفو:التكوينوالبشريةالمواردمديرية:احدى

.للقطاعالبشريةالمواردتسييرسياسةتنفذوتقترح-

________________________________
)1(
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المواردترقيةوالتشغيلتطويرمجالفيالقطاعسياسةتنفيذتضمنوتعدوتصمم-

.البيئةواإلقليمتهيئةميادينفيالجديدةالتكنولوجياتإدماجعلىبالتشجيعالبشرية

العمرانيةالتهيئةوزارةوصايةتحتالعملةالتكوينيةالمؤسساتبرامجتقييمومتابعةتضمن-

.المعنيالقطاعمعباالتصالالبيئةو

)مديريتينتضمو 02 :فرعيتين(

oالبشريةللمواردالفرعيةالمديرية.

oللتكوينالفرعيةالمديرية.

:يأتيبماتكلفو:الوسائلواإلدارةمديرية:عشراثنا

.للقطاعالتجهيزوالتسييرميزانيتيتنفذوتعد-

تنفذوالممركزةغيرالمصالحوالمركزيةاإلدارةتسييراعتماداتإلىالحاجاتتقدر-

.للقطاعالمخصصتينالتجهيزوالتسييرميزانيتي

والماديةوالماليةبالوسائلالمرتبطةاألعمالبجميعالمعنيةالهياكلمعباالتصالتقوم-

.المركزيةاإلدارةبتسيير

_____________________________

للبيئةالصناديقتسييرتتولى تهيئةالوطنية وبهاالمعمولالنصوصويتماشىبمااإلقليمو

.تسيرهاالتي

)ثالثتضمو 03 :فرعيةمديريات(

oوالفرعيةالمديرية .المحاسبةللميزانية

oالعامةالفرعيةالمديرية .للوسائل

o،للصفقاتالفرعيةالمديريةالعامة.
)1(

الثالث المدينةمهام:الفرع و البيئة و العمرانية التهيئة :وزارة

الموافق1431-عامالقعدةذي13فيالمؤرخ258-10رقمالتنفيذيالمرسومبموجب

:يليخالل مامن،البيئةوالعمرانيةالتهيئةوزيرصالحياتيحددالذي2010أكتوبر21

تهيئةفيالوطنيةالسياسةعناصرعملها،برنامجوللحكومةالعامةالسياسةاقتراح- ميادين

_______________________________
)1(
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البيئةاإلقليم بهاالتنظيماتوللقوانينوفقامراقبتهاوتطبيقهامتابعةوو نتائجتقديموالمعمول

.الوزراءمجلسواألولالوزيرإلىالوزارةنشاط

حدودفيوالمعنيةالهيئاتوالقطاعاتمعباالتصالالوزارةصالحياتممارسة-

تهيئةفيالمستدامةالتنميةمنظورمنانطالقا،منهاكلاختصاصات حمايةواإلقليمميادين

.البيئة

تنفيذهاواقتراحهاوالبيئةواإلقليملتهيئةالوطنيةاإلستراتيجياتإعداد-
.

للنشاطاتالمتوازنالتوزيعكذاوالمدن،تطورفيالتحكمأدواتوضعوالتخطيط-

.السكانوالتجهيزات

علىالحفاظكذاواألمثلتثمينهاوالوطنيةالطاقاتواألساسيةالهياكلجميعتطوير-

المناطقوالجنوبوالسهوبوالجبالوالساحل:ترقيتهاوالهشةوالحساسةالفضاءات

.الحدودية

.اقتراحهاواإلقليموتهيئةبالبيئةالمتعلقةالتنظيميةوالتشريعيةالنصوصإعداد-

تهيئةوالتوجيهاختياراتاعتمادوالتشاورأطرأوإطارترقيةتنظيم وتنميتهاإلقليمأهداف

.الجهويةوالقطاعيةالمستوياتعلىالمستدامة

وبهالمرتبطةالتوجيهيةالمخططاتواألدواتواإلقليملتهيئةالوطنيالمخططتنشيط-

العاصميةالفضاءاتلتهيئةالتوجيهيةالمخططاتواإلقليميةالبرمجةفضاءاتتهيئةمخططات

.إعدادهامتابعةو

الفضاءاتوالريفيةاألوساطبترقيةالمتعلقةاإلجراءاتواألعمالوالسياساتفيالمساهمة-

الترابفضاءاتأنماطلجميعالمالئمالتثمينعامةبصفةو،الخاصةالمناطقوالحساسة

.الوطني

ومنسجمةتنميةالمدينةتنميةاستراتيجياتكذاوالمدينةسياساتتحديدفيالمساهمة-

معباالتصالترقيتهاوالمدنتأطيرإجراءاتوأدواتاقتراحوللمدنالمتوازنالتنظيم

.المعنيةالمؤسسات

.تثمينهواإلقليملتهيئةالكبرىلألشغالالمتكاملوالمنسقالتنفيذشروطتوفيروتحضير-

تحقيقيشجعبماالفضائيتوجيههواالستثمارترقيةعلىالمساعدةوالتشجيعتدابيراقتراح-

.اإلقليملتهيئةالوطنيةالسياسةأهداف

المعيشةبإطاروالعموميةبالصحةاإلضراروالبيئةتدهوروالتلوثأشكالكلمنالوقاية-
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.المالئمةالتحفيظيةالتدابيريتخذوالمعنية،القطاعاتمعباالتصاليقترحهوذلكيتصورو

والبيئيةاألنظمةوالوراثيةوالبيولوجيةوالطبيعيةالمواردحمايةتدابيروبقواعدالمبادرة-

.عليهاالحفاظوتنميتها

الممارساتكلوردعالبيئةبحمايةالكفيلةالتدابيركلتشجيعإلىالراميةاألدواتاقتراح-

.مستدامةتنميةتضمنالالتي

التغيراتوالسيماللبيئةالشاملةبالمسائلالمتعلقةالعملمخططاتواستراتيجياتتصور-

معباالتصالذلكتنفيذوالبيئة،علىالتأثيرواألوزونوطبقةالبيئيالتنوعحمايةوالمناخية

.المعنيةالقطاعات

وبالبيئةالخاصةالمراقبةوالتحليلمخابركذاوالمراقبةوالرصدوشبكةأنظمةتصور-

.وضعهاواقتراحها

بهاوالبيئياالقتصادتنميةإلىترميالتياألعمالكلتصور- من خالل ترقية المبادرة

.البيئةبحمايةالمرتبطةالنشاطات

البيئة،مجالفياإلعالموالتربيةوالتعبئةوالتوعيةأعمالتطويروبالبرامجالمبادرة-

دعموالبيئةحمايةجمعياتإنشاءعلىالتشجيعوالمعنيين،الشركاءوالقطاعاتمعباالتصال

.أعمالها

والمتعددةالثنائيةالدوليةالمفاوضاتكلفيمساعدتهاوالمعنيةالمختصةالسلطاتمشاركة-

.الوزارةالختصاصاتالتابعةبالنشاطاتالمرتبطةاألطراف

تكونالتيااللتزاماتبتجسيدالمتعلقةالتدابيرتنفيذوالدولية،االتفاقياتتطبيقعلىالسهر-

.فيهاطرفاالجزائر

بصالحياتالصلةذاتالدوليواإلقليميالصعيدعلىالتعاونعالقاتتطويردعم-

.الوزارة

.الوزارةاختصاصميدانفيالداخلةاإلقليميةوالدوليةالهيئاتنشاطاتفيالمشاركة-

إطارضمنالداخلةالمسائلتعالجالتيالدوليةالمؤسساتلدىالوزارةقطاعتمثيل-

.الخارجيةبالشؤونالمكلفالوزيرمعباالتصالالوزارةصالحيات

الماليةوالهيكليةوالبشريةوالقانونيةالوسائلتحديدوالوزاريةالدائرةإستراتيجيةتطوير-

.إليهاالمسندةاألهدافتحقيقوابصالحيتهللقياماألزمةالماديةو
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جهازأوآخرهيكلأيأوالقطاعاتبينالتنسيقوللتشاورمؤسساتيإطارأياقتراح-

شأنهمالئم .إليهاالموكلةبالمهامأحسنبتكفليسمحأنمن

الثاني الوزاريةدور:المطلب البيئةاألخرىالقطاعات حماية :في

إمكانيةبسببتجزئتها،يمكنالفإنهقطاعاتعدةوتهممتجانساكالالبيئةلكوننظرا

إيجاداألمريستوجبلذلكككل،البيئيةالمنظومةعلىمعينقطاعيلنشاطالسلبيالتأثير

العناصرمختلفعلىالمشرفةريةالوزاالقطاعاتلتنوعواحدآنفيتستجيبمالئمةطريقة

مبدأعلىللحفاظالقطاعاتلمختلفالمنسجمالتدخلومراعاةالملوثة،والنشاطاتالطبيعية

.ووحدتهاالبيئيةالعناصروترابطتجانس

المدينةالبيئةوالعمرانيةالتهيئةوزارةتعتبرو البيئةحمايةعناألولالمسؤولحالياو

كوزارةمتخصصنحوعلىالتكليفذاتلهاوزاراتمعتعملأنهاغير،الجزائرفي

المائية .الفالحة و الطاقة‘التربية‘الصحة‘الموارد

الوزاراتباقيوبالبيئةالمكلفةاإلدارةبينالمتكاملالعملجوانبعندنقفيليفيماو

:آتهوفيما

السكان:األولالفرع و الصحة :وزارة

البيئة حماية في فعال بدور الصحة وزارة اإلمراضمن خالل حماية المواطن من تقوم

للتلوثاتاألغلبو االوبيئة التي تكون في  اثر او عناصرالتينتيجة من بعنصر تعصف

نظيفةالبيئة و يتجسد دورها في هذا المجال من خالل االهتمام بتوفير بيئة صحية و 

للمواطن
)1(

.

أمامخاصة،بمكاناألهممنالبيئةوزارةمع،السكانوالصحةوزارةتعاونيعتبرو

عليهينبنيوهذا،الصناعيةالمشروعاتكثرةوالعشوائيةالمناطقزيادةوالسكانياالزدياد

عنالبيئيةالحوافزتمنحكما.للسكانالصحيةالمتطلباتمعالصحيةالخدماتتقديمضرورة

الطبيةللمخلفاتآمنتخلصكل
)2(

.

__________________________________
)1(

العاز محمد القاهره،الحماية االدارية للبيئة،ميعيد العربية النهضة .227ص،2009دار
)2(

محاسنه، علي العامةإحسان والصحة ،،البيئة الشروق .305ص،1991دار
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المهامبينمنأنه،السكانوالصحةوزارةفيالمركزيةلإلدارةالمنظمالنصفيوردكما

إلىالهادفةالتدابيردراسة،التلخيصوبالدراساتالمكلفينالوزيرلمستشاريالموكلة

أثارالتقليص التنفيذيالمرسومبموجبمتابعتهااقتراحوالسكانوالصحةعلىالتلوثمن

وزارةفيالمركزيةاإلدارةتنظيمالمتضمن2000جوان28فيمؤرخ150-2000رقم

السكانوالصحة
)1(

.

الوقايةمديريةكلفت،المركزيةاإلدارةمنهاتتكونالتيالعشرالمديرياتبينمنأنهكما

المادةالبيئةتطهيروالعموميةالصحةكحفظبيئيةبمهام هيوالسابقالمرسوممن2/3وفق

:فرعيتينمديرتينبهاتقوممهام

فيماالسيماالوقايةبرامجدراسةمهامهامنالتيو:الصحيةللبرامجالفرعيةالمديرية:أوال

.المتنقلةغيروالمتنقلةاألمراضوالمحيطنظافةيخص

ودراسةمهامهامنالتيو:المستشفياتفيالصحيةللبرامجالفرعيةالمديرية:ثانيا

.معالجتهاواالستشفائيةالنفاياتبتسييرمرتبطتدبيركلاقتراح

االعتباربعينتأخذبدأتالسكانوالصحةلوزارةالتابعةالهياكلبعضأنإلىنشيرو

للصحةالوطنيللمعهدبالنسبةالحالهوكماالعموميةالصحةوالبيئةبينالموجودةالعالقات

.هياكلهضمنللبيئةمصلحةأنشأالذيالعمومية

التيالعالجيةالنشاطاتنفاياتمعالجةبنفقاتبالتكفلالصحيةالمؤسسةالمشرعألزمولقد

و و19-01رقمالقانونألحكامالترميدمنشآتمنالناتجةالبقاياوالنفاياتإزالةتنتجها

والعالجيةالنشاطاتللنفاياتالمسبقبالجمعالمكلفونالمستخدمونيزودأنالمشرعأوجب

،الجروحوللوخزالمقاومةالفرديةالوقايةبوسائلالنفاياتهذهتداولعندمعالجتهاو،نقلها

المالئمةالطرقعلىتكوينهموالنفاياتتداولعنالناجمةبالمخاطرإعالمهميتمأنينبغيو

.النفاياتهذهلتداول
)2(

وجهعلىاألطفالصحةحفظو،اإلنسانصحةبحمايةيتعلقفيماالتنسيقيظهرو

رقمالمرسومبمناسبةالخصوص المحدد2004جويلية28فيمؤرخ210-04التنفيذي ،

_________________________________________________
)1(

رقممرسوم والصحةوزارةفيالمركزيةاإلدارةتنظيميتضمن،2000،جوان28فيمؤرخ150،-2000تنفيذي

.2000جويلية04فيمؤرخة39العددرجالسكان
)2(

من رقم24-03المواد التنفيذي المرسوم في478-03من نفاياتتسييركيفياتيحدد،2003ديسمبر09المؤرخ

رالعالجية النشاطات .2003جوان04فيمؤرخة39العددج
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أشياءأومباشرةغذائيةموادالحتواءالمخصصةللمغلفاتالتقنيةالمواصفاتضبطلكيفيات

)1(لألطفال
.

الثاني المائيةوزارة:الفرع :الموارد

خاصة و البيئة حماية مجال في كبير دور المائية الموارد وزارة عاتق على يقع

منمن خالل حماية  المسطحاتعنصر الماء و يتجسد هذا االهتمام الجوفية المياه و المائية

.التلوث

وأهدافومن ضبط وأحكامالوزارة الشرب و الري مياه وأقامةتوزيع تشغيل و

لغرضتالخزاناصيانة الري طرق تطوير و تحسين و الصرف و الري شبكات و

.تلوثاالستخدام االمثل للموارد المائية و الحفاظ على نوعية المياه و حمايتها من ال

لتحقيق الوزارة تمارس المذكورة جملة من االختصاصات من ضمنها التنسيق مع أهدافهاو

و الدولية الماإلقليميةالمنضمات حكومية غير المنضمات و العربية المواردتو في خصصة

البيئية و .المائية

التنسيق يتم قد المائيةوزارةوالبيئةوالعمرانيةالتهيئةوزارةبينكما منالموارد

المائيةالمشروعاتلكافةالبيئياألثرالتقييمدراساتمنهاالسيماالمشتركالعملخالل

منحفيالمختصالوزيررفقةالبيئةوزيرمساهمةضرورةمع،الوزارتينمنبإشراف

نرىو.المعدنيةأوالعادية،الجوفيةأوالسطحيةالمائيةالمنابعالستغاللرخصةأي

المجالبضرورة المتعلقةالوزارةمحلالحلولوبل،والمراقبةللتدخلالبيئةوزارةأمامفتح

بوجهوالمائيةللبيئةمساسكلفيالردعرقابةفيبالري تعديلعلىالعملوعامبالبيئة

.المعطياتهذهويستجيببماالمياهقانون
)2(

______________________________________
)1(

المخصصةللمغلفاتالتقنيةالمواصفاتضبطكيفياتيحدد،2004جويلية28فيمؤرخ210_04رقمتنفيذيمرسوم

غذائيةالحتواء .2004جويلية28فيمؤرخة47العددرج،لألطفالأشياءأومباشرةمواد

)2(
المستدامةتنميتهاوتسييرهاوالمائيةالمواردالستعمالالمطبقةالقواعدوالعامةالمبادئتحديدإلىالقانونهذايهدفو

:ضمانإلىذلكيهدفو.الوطنيةللمجموعةملكانهاكو

.الكافيةبالكميةتوزيعهاوحشدهاطريقعنبالمياهالتزويد

القذرةالمياهجمعطريقعنالتلوثأخطارمنالمائيةاألوساطوالمائيةالمواردحمايةوالعموميةالنظافةعلىالحفاظ

.الحضريةالمناطقفيالسيالنواألمطارمياهكذاوتصفيتهاوالصناعيةوالمنرلية
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الثالث :وزارة الفالحة و التنمية الريفية:الفرع

والحيوانيةالثروةوالغابيةاألمالكإدارةبتسييرمرتبطةتقليديةمهامالوزارةهذهتتولى

التشجيرإعادةأعمالإلىباإلضافةالتصحر،واالنجرافمكافحةوالسهوبحمايةوالنباتية،

محاربةوالصحراوياألطلسمرتفعاتحولالخضراءاألحزمةتوسيعوصيانةالمكثف،

معالمناخيةالمتغيراتمعالفالحيينالمتعاملينوالفالحيةالهياكلأقلمةكذلكوالتصحر،

المهامهذهخاللفمنجديدة،عمليةفالحيةممارساتتطويرولها،تقليديةرزنامةوضع

.الطبيعةبحمايةمرتبطالبيئةتدخل وزارة الفالحة و التنمية الريفية  في المجال أنيتضح

علىللمحافظةسياسةاعتماديجبأنه،"آفاقوإشكالية"لهاتقريرفيالوزارةأشارت

ومهام"تقريرهافيجددتكماالصحراء،والسهوبوالغابيةكالمساحاتالطبيعيالتراث

منالجزائر،فيالطبيعيةاألوساطتشهدهالذيالسريعوالكبيرالتدهورإلىاإلشارة"تطلعات

علىالقضاءوالحرائقوالتعميروالقاعديةالهياكلوالقاعديةالطرقاتتطورجراء

والتربةانجرافوالهشةالبيئيةاألنظمةزراعةواألراضي،إهمالوالغابيةالمساحات

.الخ...الجفافوالمركزالرعي

الرابع الصناعة:الفرع :وزارة

والتنظيماتحددتفقدالبيئة،علىالتصنيعحركةتشكلهاالتيالسلبيةلآلثارنظرا

القواعدسنالبيئيمجالفيتتولىأنهعلىالصناعة،وزارةلمهامالمنظمةالقانونيةالتشريعات

لهذهتدعيماوالبيئة،حمايةوالصناعيباألمنالخاصالتنظيمتطبيقوالصناعيلألمنالعامة

مديريةضمنالصناعي،األمنوالبيئةبحمايةمكلفدراساترئيسمكتبأحدثفقدالمهام

.الصناعيةالحمايةوالجودةوالمقاييس

تطويرايكما تقوم الوزارة من خالل هيئة التصنيع بدراسة العمليات الصناع كيفية و ة

بداخلإعادةاإلنتاجية  بغرض الحد من الفاقدة الصناعي و تلعمليا المياه الوحداتاستخدام

الوسطية ذات التلوث األدنى الكيمائيةاإلنتاجية المختلفة كذالك دراسة المواد الصناعية و 

سامة مواد تصنيعها عن ينتج التي الخام المواد استبدال و البيئةأوللبيئة في سرطانية

الصناعية النفايات لهذه .المستقبلة
)1(

____________________________
)1(

زنكنهإسماعيل الدين سابق،نجم .193ص،مرجع
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الخامس :المناجموالطاقةوزارة:الفرع

الدراساتفيالمشاركةالخاصةمهامهاإلىباإلضافةالمناجموالطاقةوزارةتتولى

المجالفيالطاقةتكتسيهالذيالحيويالطابعرغموالبيئة،حمايةوالعمرانيةبالتهيئةالمتعلقة

الجزائرفيالطبيعيةالبيئةعلىمباشرةسلبيةانعكاساتإحداثإلىتؤديفإنهااالقتصادي 

أولإنشاءتمدلكاجلمنللبترول،المنتجةالدولاكبربينمنتعتبرالجزائرأنوخاصة

.ترشيدهاوالطاقةلتطويروطنيةوكالة

السادس :الثقافةوزارة:الفرع

الثقافيالتراثحمايةتتولىوتقويمها،والثقافيةالبيئةحمايةعلىالوزارةهذهتعمل

التيالثقافيالتراثمديريةبينهامنمديرياتعدةعلىالوزارةتشملومعالمه،والوطني

وللمتاحفالفرعيةالمديريةوالتاريخية،اآلثاروللمعالمالفرعيةالمديريةمنبدورهاتتكون

بالوكالةالوزارةدعمتاآلثارألهميةنظراو،)الطاسيليوالهقارحظيرة(الوطنيةالحظائر

تصنيففيمتخصصةهيئةأنشأتكماالتاريخية،النصبوالمعالمحمايةولآلثارالوطنية

التاريخيةالمواقعواآلثارمنقائمةتصنيفوإحصاءتتولىالتيوالتاريخيةالمواقعواآلثار

.الوطنوالياتمختلفعبر

السابع العمران:الفرع و السكن :وزارة

بدور العمران و السكن وزارة منكبيرتساهم التقليل طريقالتلوثخطرفي عن

التخطيط مجال في تلعبه الذي يدخلالعمرانيالدور وليضمنو إصدارالوزارةةمسو

التشريعاتالقرارات تنظمو ومرافقالسسالمة البيئةالتي حدائق و مساكن من كانية

وليلذالك مسو متابعةةفهي و دراسة بمختلتاالشتراطاعن ف أنواع األبنية سواء الخاصة

سكنية منهاكانت نوع لكل محدد تجارية أم صناعية توافرهاتاالشتراطاأم فيهاالواجبة

كانت واجبأوإنارةأويةأمنسواء صحية ضمانات أو البناءتصميمفيامراعاتهتهوية

الصحة على حفاظا
)1(

.

_________________________________
)1(

زنكنهإسماعيل الدين سابق،نجم .201ص،مرجع
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الثامن الداخلية:الفرع :وزارة

بتفصيل الداخلية وزارة دور إلى من خالل دور الجماعات المحلية في حماية سنتطرق

).البلدية و الوالية(البيئة

بعد منأنو مجموعة دور سبق فيما حمايةهيتناولنا في أهدافها و الوزارات اكل

تملكهالبيئة أو إحدى عناصرها األساسية و مدى أهمية هذا الدور بسبب تالوزاراتلكما

ب و مادية إمكانيات نقصشرية تساعدها على النهوض بمهامها تجاه البيئة  إال أنمن هناك

البيئةافي التنسيق و االتصال فيما بينه حماية مجال .في

:األخرىيئاتوالهالمطلب الثالث األجهزة 

اجهزة وجود يتطلب الواقع أرض على وتنفيذه البيئة لحماية القانوني النظام تجسيد إن

التطبيق على وتسهر الشرعية كنف في تعمل القمة إلى القاعدة من فعالة متخصصة تنفيذية

للقانون المديرياإلىفباإلضافة.السليم تلعبه الذي الكبير مستوىتالدور على المتمركزة

التهيئة بهاةالعمرانيوزارة أنيطت مركزية هيئات استحدثت البيئة حماية مجال في البيئة و

أخرىو)األولالفرع(مهمة تسيير وتنظيم مجاالت بيئية معينة  منها على شكل وكاالت 

مراكز شكل الثاني(على شكلأخرىو)الفرع الثالث(مراصدعلى وفقأخيراو)الفرع

.)الرابعالفرع(مختلفةمسميات

شكلاألجهزة:األولالفرع على المتخذة الهيئات :كالتوو

تتمتعتجاريوصناعيطابعذاتعموميةمؤسسةهي:للنفاياتالوطنيةالوكالة:أوال

مععالقتهافياإلدارةعلىالمطبقةللقواعدتخضعو،المالياالستقاللوالمعنويةبالشخصية

وبالبيئةالمكلفالوزيروصايةتحتتوضعو،الغيرمععالقتهافيتاجرةتعدو،الدولة

.الجزائربمدينةمقرهايحدد

وتثمينهاومعالجتهاو،جمعهاوالنفاياتفرزوتهانشاطابتطويرالوكالةتكلفو

:يليبماالخصوصعلىمهامهاإطارفيتكلفو.إزالتها

.النفاياتتسييرميدانفيالمحليةللجماعاتالمساعدةتقديم-

حولللمعلوماتوطنيبنكتكوينوبالنفاياتالخاصةالمعلوماتوالمعطياتمعالجة-

.تحيينهوالنفايات
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الوكالةتكلفتثمينهاومعالجتهاونقلهاوجمعهاوالنفاياتفرزنشاطاتيخصفيما-

فيالمشاركةأوإنجازهاوالتجريبيةالمشاريعواألبحاثوالدراساتبإنجازبالمبادرة

هومابكلتبادركما،توزيعهاوالتقنيةوالعلميةالمعلوماتنشرعلىتعملو،إنجازها

.تنفيذهافيمشاركةوإعالموتحسيسبرنامج

إلىتسعىكماالتقنياتتعميمواإلعالممجالفيالعموميةالخدمةمهمةالوكالةتتولىو

لدفترطبقاإزالتهاوتثمينهاو،معالجتهاونقلهاوجمعهاوالنفاياتفرزنشاطاتترقية

لوزيروالمحليةبالجماعاتالمكلفالوزيروالوصيالوزيربينمشتركبقراريحددشروط

بالماليةالمكلف
)1.(

استحدثتالوطنيةالوكالة:المناخيةللتغيراتالوطنيةالوكالة:ثانيا المناخية للتغيرات

التنفيذي المرسوم )2(375-05رقمبموجب
هي2005سنةسبتمبر26فيالمؤرخ و

إشكاليةإدماجترقيةإلىالوكالةتهدفو،العاصمةالجزائرمقرهاإداريطابعذاتمؤسسة

تكلفو،البيئةحمايةفيالمساهمةوالتنميةمخططاتكلفيالمناخيةالتغيرات

واإلعالمبأنشطةبالقيام،المناخيةالتغيراتمجالفيالوطنيةاإلستراتجيةإطارفيالوكالة

والتحسيس والحرارياالحتباسغازبانبعاثعالقةلهاالتيالمجاالتفيالتلخيصوالدراسة

واالجتماعيةالتأثيراتلمختلفوأثارهامنالتقليصوالمناخيةالتغيراتمعالتكييف

.االقتصادية

تدعيمفيبالمساهمةالمرسومنفسمن06المادةوفقالصفةهبهذالوكالةتكلفو

قاعدةبوضعالقيامو،المناخيةالتغيراتميدانفيالقطاعاتلمختلفالوطنيةالقدرات

تقريردوريابإعدادالقيامو،بانتظامتحيينهاعلىالسهروالمناخيةبالتغيراتتتعلقمعطيات

كلفهرسةإلىباإلضافة.ظرفيةمذكراتوأخرىتقاريركذاوالمناخيةالتغيراتحول

لغازوطنيجردكلفيالمساهمةوالمناخيةالتغيراتلمكافحةالمختلفةالقطاعاتنشاطات

.بهالمعمولالتنظيمحسبالحرارياالحتباس

___________________________________________________

)1(
المرسوم06الى02منالمواد الوطنيةالوكالةإنشاءيتضمن2002مايو20فيالمؤرخ175-02رقمالتنفيذيمن

.2002ماي26فيمؤرخة37العددرج،تنظيمهاوللنفايات
2(

رقم التنفيذي والمناخيةللتغيراتالوطنيةالوكالةإنشاءيتضمن2005سنةسبتمبر26فيالمؤرخ375-05المرسوم

.2005أكتوبر05فيمؤرخة67العددرج.سيرهاوتنظيمهاكيفيات.ضبطومهامهاتحديد
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علىالسهروالمناخيةالتغيراتميدانفيالقطاعيةاألنشطةبتنسيقالوكالةتقومكما

مكافحةوالبيولوجيالتنوععلىالمحافظةمجالفيالسيمااألخرىالبيئيةالميادينمعالتعاون

ترقية.التصحر المشاركةوبموضوعهاالمرتبطةاألشغالكلواألبحاثوالدراساتكلو

.فيها

المرسومبموجبالطبيعةلحفظالوطنيةالوكالةأنشئت:الطبيعةلحفظالوطنيةالوكالة:ثالثا

رقم )1(1991فيفري09فيالمؤرخ33-91التنفيذي
التنفيذي بالمرسوم المتمم و المعدل

)2(1998فبراير10فيالمؤرخ352-98رقم
والوطنيالمتحفلتنظيمإعادةهيو للطبيعة

طابعذاتعموميةمؤسسةالوكالةتعتبروالبيئةلحمايةالوطنيةللوكالةامتدادبدورهالذي

.العاصمةومقرهاالفالحةوزيرتصرفتحتموضوعةتقنيوإداري

الثاني مراكزاالجهزة المتخذة على:الفرع :شكل

أنتاجلتكنولوجياتالوطنيالمركزأنشئ:نقاءأكثرإنتاجلتكنولوجياتالوطنيالمركز:أوال

-262رقمالتنفيذيالمرسومبموجبنقاءأكثر )3(2002أوت17فيمؤرخ02
المركزيعدو.

المالياالستقاللوالمعنويةبالشخصيةتتمتعوتجاريوصناعيطابعذاتعموميةمؤسسة

مععالقتهفيتاجرايعدوالدولةمععالقتهفياإلدارةعلىالمطبقةللقواعدالمركزيخضعو.

.بالبيئةالمكلفالوزيروصايةتحتالمركزيوضع.الغير

األضراروالتلوثتخفيفسيماالالبيئةحمايةمجالفيالوطنيةالسياسةتنفيذإطاروفي

ونقاءأكثرإنتاجتكنولوجياتمفهومبترقيةالسيماالمركزيكلف،مصدرهافيالصناعية

تهامساندونقاءأكثرإنتاجتكنولوجياتفياالستثمارمشاريعمساعدةو،بهالتوعيةوتعميمه

طرقتحسينأجلمنمسعاهافيبصالحياته المتصلةالمعلوماتبكلالصناعاتتزويدو

،

________________________________________________
)1(

وكالةفيللطبيعةالوطنيالمتحفتنظيمإعادةيتضمن،1991فيفري09فيالمؤرخ33-91رقمالتنفيذيالمرسوم

.1991فيفري13فيمؤرخة،07العددرج.،الطبيعةلحفظوطنية
)2(

التنفيذي 84العدد-98رقمالمرسوم - 33-91رقمالتنفيذيالمرسوميتممويعدل،1998نوفمبر10فيالمؤرخ352

.1998نوفمبر11فيمؤرخة84العددرج،السابق
)3(

رقمالمرسوم ،نقاءأكثرإنتاجلتكنولوجياتالوطنيالمركزإنشاءيتضمن،2002أوت17فيالمؤرخ262-02التنفيذي

56العددرج - .2002أوت18فيمؤرخة.
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الوصولاإلنتاج عندبذلكالمرتبطةالشهاداتعلىبالحصولونقاءأكثرتكنولوجياتإلىعبر

كما.نقاءأكثرأنتاجتكنولوجياتميدانفيالدوليالتعاونتطويرعلىوالعملاالقتضاء

مستوىرفعبأعمالالمتعلقةبالدراساتالقياميخصفيماالعموميةالخدمةمهمةالمركزيضمن

بالماليةالمكلفالوزيروالوصيالوزيربينمشتركبقراريحددشروطلدفتروفقاالصناعات

مجلسيتكونو.استشاريمجلسيساعدهوعاممديريسيرهوإدارةمجلسالمركزيديرو

الوزاراتعنواحدممثلورئيساللبيئةالوزارةعنواحدممثل:اآلتيناألعضاءمناإلدارة

لتعليم،المناجمولطاقةالمتوسطة،والصغيرةلمؤسسات،الصناعة،الوطنيالدفاع:التالية

وللتجارةالجزائريةالغرفةعنواحدممثلو،التقليديةلصناعة،العلميالبحثوالعالي

.الصناعة

لمناقشةأومداوالتهفيينيرهأنشأنهمنشخصبكلاإلدارةمجلسيستعينأنيمكنو

بصوتاإلدارةمجلساجتماعاتفيللمركزالعامالمديريشاركو.كفاءاتهبحكمخاصةمسائل

.للمركزالعامالمديراإلدارةمجلسأمانةيتولىو.استشاري

11فيمؤرخ371-02رقمتنفيذيالمرسومنظم:البيولوجيةالمواردتنميةمركز:ثانيا

البيولوجيةالمواردتنميةمركز2002نوفمبر
طابعذاتعموميةمؤسسةالمركزويعد.)1(

الوزيروصايةتحتالمركزيوضع،المالياالستقاللوالمعنويةبالشخصيةتتمتعإداري

الوطنيالترابمنآخرمكانأيإلىنقلهيمكنوبالجزائرمقرهيكونو.بالبيئةالمكلف

.بالبيئةالمكلفالوزيرمناقتراحعلىبناءمرسومبموجب

التنوعبمعرفةالمرتبطةبالنشاطاتالمعنيةالقطاعاتمعبالتنسيقالمركزيكلف

مجملجمعفيالمركزمهامتتمثلالصفةبهذهو.تقويمهوعليهالمحافظةوالبيولوجي

المساهمةو.البيئيةاألنظمةوالسكناتوالنباتاتوبالحيواناتالمتعلقةاإلحصائيات

التنميةإطارفيالبيولوجيةالمواردتثمينمخططاتإطارفيالمعنيةالقطاعاتمعبالتشاور

.المستدامة

الوطنيةالبيولوجيةالمواردعلىالحفاظالمعنيةالقطاعاتمعبالتشاوراقتراحيقدمكما

__________________________________________
)1(

التنفيذي وتنظيمهوالبيولوجيةالمواردتنميةمركزإنشاءيتضمن،2002نوفمبر11فيالمؤرخ371-02رقمالمرسوم

.200نوفمبر13فيمؤرخة،74-العددرج،عمله
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تحسيسبرامجتنفيذتشجيعمهامهمنو،بهالمعمولالتنظيمفيالمحددةالكيفياتحسب

.المستديماستعمالهوالبيولوجيالتنوععلىبالمحافظةالمواطنين

،عاممديرأصبحبحثالمركزمديرمستوىعلىبترقيةقامقدالمشرعأنإلىنشيرو

مديرمرتبإلىاستنادامرتبهايدفعو،الدولةفيعلياوظيفةنهاأعلىوظيفتهتصنف

الوزارةفيمركزي
)1(

.

الثالث مراصداالجهزة و الهيئات المتخذة على:الفرع :شكل

-02رقمالتنفيذيالمرسومبموجبأنشئ:المستدامةالتنميةوللبيئةالوطنيالمرصد:أوال

بموجبيخضعو2002أفريل03فيالمؤرخ115 115-02المرسوممن02المادةالمرصد

و.الغيرمععالقاتهفيتاجرايعدوالدولةمعتهاعالقافياإلدارةعلىالمطبقةللقواعد

بالبيئةالوزيروصايةتحتالمرصديوضع معبالتنسيقالمرصديكلفو.المكلف

واإلحصائيوالتقنيالعلميالصعيدعلىالبيئيةالمعلومةبجمعوالهيئاتالوطنيةالمؤسسات

.وتوزيعهاوإعدادهاومعالجتها

:يأتيبماالخصوصعلىمهامهإطارفيالمرصديكلفكما

.ذلكوتسيير،الطبيعيةاألوساطوحراسةالتلوثوقياسالرصدشبكاتوضع-

الوطنيةالمؤسساتلدى،المستدامةوالتنميةبالبيئةالمتصلةوالمعلوماتالمعطياتجمع-

.المتخصصةوالهيئات

.اإلعالمأدواتإعدادقصدالبيئيةوالمعلوماتالمعطياتمعالجة-

علىالممارسةوالضغوطلألوساطالبيئيةالمعرفةتحسينإلىالراميةبالدراساتالمبادرة-

.إنجازهافيالمشاركةأوالدراساتهذهوإنجاز،األوساطتلك

.وتوزيعهاالبيئيةالمعلومةنشر-

اإلدارةمجلسأما.علميمجلسويساعدهعاممديرويسيرهإدارةمجلسالمرصديدير

:منويتكون،ممثلهأوالوصيالوزيرفيرأسه الوطنيالديوانممثلووزيرعنممثل18

)ممثلين،لإلحصائيات 02 من،البيئةمجالفيتعمالنوطنيطابعذاتجمعيتينعن(

_________________________________________________________

)1(
قم ر تنفيذي 11فيالمؤرخ371-02رقمتنفيذيالمرسوميتممويعدل2004جويلية19فيمؤرخ198-04مرسوم

.2004جويلية21فيمؤرخة46العددرج2002نوفمبر
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بحكميمكنهشخصبكلاإلدارةمجلسيستعينأنيمكنو.تمثيالاألكثرالجمعياتضمن

فيللمرصدالعامالمديريشاركو.خاصةمسائلمناقشةأومداوالتهفييساعدهأنكفاءته

.اإلدارةمجلسأمانةمصالحتتولىو.استشاريبصوتاإلدارةمجلساجتماعات

المكلفالوزيراقتراحعلىبناءبمرسوميتمللمرصدالعامالمديرتعيينأنإلىنشيرو

والمرصدسيرعنمسؤولللمرصدالعامالمديريعدو.نفسهاباألشكالمهامهوتنهىبالبيئة

الصفة بهذه :يأتيبمايقوم

.القضاءوأمامالمدنيةالحياةأعمالكلفيالمرصديمثل-

.المرصدنفقاتبصرفاألمريعد-

.المرصدحساباتويعدالتقديريةالميزانيةمشاريعيحضر-

.عليهليوافقاإلدارةمجلسعلىويعرضهالمرصدتنظيممشروعيعد-

.المرصديؤديهاالتيالتجاريةالخدماتجميعتسعيراتيقترح-

.النتائجحساباتوحصائلوكذلكواالستثمارالتنميةوبرامجالمخططاتمشاريعيعد-

اإلدارةمجلسموافقةبعدالوصيةالسلطةإلىويرسلهالنشاطعنالسنويالتقريريعد-

.عليه

.بهالمعمولللتنظيموفقاواالتفاقاتواالتفاقياتوالصفقاتالعقودكليبرم-

القانونمن17المادةبموجبالمشرعأنشأ:المتجددةالطاقاتلترقيةالوطنيالمرصد:ثانيا

التنميةإطارفيالمتجددةالطاقاتبترقيةوالمتعلق2004أوت14فيالمؤرخ09-04رقم

الوطنيالمرصدتدعىالمتجددةالطاقاتاستعمالوتطويرترقيةتتولىوطنيةهيئة،المستدامة

.التنظيمإلىوسيرهوتشكيلتهالمرصدمهامالمشرعوأحال،المتجددةالطاقاتلترقية

:يأتيبماالقانونهذامفهومفيالمتجددةالطاقاتوتعرف

منانطالقاعليهاالمحصل،الغازيةأوالحراريةأوالحركيةأوالكهربائيةالطاقاتأشكال-

المائيةوالطاقةالعضويةوالنفاياتالجوفيةوالحرارةالرياحوقوةالشمسيةاإلشعاعاتتحويل

.الحيويةالكتلةاستعمالوتقنيات

المناخهندسةتقنياتإلىباللجوءالطاقةفيمعتبرباقتصادتسمحالتيالطرقمجموع-

الحيوي

الطاقاتترقيةكيفياتتحديدإلىيهدفالقانونهذاأنإلىنشيرأنويجب،البناءعمليةفي

:يأتيفيماالخصوصوجهعلىدفتهكماالمستدامةالتنميةإطارفيالمتجددة
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.الملوثةغيرالطاقةمصادرإلىاللجوءبتشجيعالبيئةحماية-

االحتباسفيالمتسببالغازإفرازاتمنبالحدالمناخيةالتغيراتمكافحةفيالمساهمة-

.الحراري

.وحفظهاالتقليديةالطاقاتعلىبالمحافظةالمستدامةالتنميةفيالمساهمة-

السياسةالمساهمة- وبتعميمالمتجددةالطاقةمصادربتثميناإلقليملتهيئةالوطنيةفي

استعمالها
)1(

.

المتعلق06-06القانونمن26المادةفيالمشرعاستحدث:للمدينةالوطنيالمرصد:ثالثا

بالمدينة
( 2)

ويضطلعبالمدينةالمكلفةبالوزارةالوطنيالمرصديلحقللمدينةوطنيمرصد

:اآلتيةبالمهام

oالمدينةسياسةتطبيقمتابعة.

oاإلقليملتهيئةالوطنيةالسياسةإطارفيالمدنتطورحولدراساتإعداد.

oوتحيينهاوضبطهاالمدنمدونةإعداد.

oالحكومةعلىللمدينةالوطنيةالسياسةترقيةشانهامنالتيالتدابيركلاقتراح.

oللمدينةوطنيةسياسةترقيةرإطافي،الحكومةتقررهإجراءكلمتابعة.

:مختلفةمسمياتوفق:الرابعالفرع

تتوفر،إداريطابعذاتإداريةهيئةالوطنيةالحظيرةتعد:الوطنيةالحظائر:أوال علىو

،1983جويلية23فيالمؤرخ458-83-رقمالتنفيذيللمرسومطبقاصدرداخليتنظيم

الوطنيةللحظائرالنموذجياألساسيللقانونالمحدد
)2(

الحظائر. المحافظةتتولى على

تحافظكماعليهالحفاظينبغيخاصةأهميةلهوسطأيعامةبصفةوالحيواناتعلى

______________________________________

)1(
القانون02المادة -09رقممن التنميةإطارفيالمتجددةالطاقاتبترقيةالمتعلق،2004أوت14فيالمؤرخ04

2004.أوت18فيمؤرخة52العددرج،المستدامة

)2(
مارس12فيمؤرخة15العددرج،للمدينةالتوجيهيالقانونيتضمن2006فيفري20فيالمؤرخ06-06رقمالقانون

2006.
)2(

التنفيذي رج،الوطنيةللحظائرالنموذجياألساسيالقانونيحدد1983جويلية23فيالمؤرخ458-83رقمالمرسوم

في31العدد فيمؤرخة46العددرج،1998جوان24فيالمؤرخ216-98التنفيذيبالمرسوممعدلجويلية26مؤرخة

.1998نجوا24



43

منالتيالطبيعياالندثارآثارمنواالصطناعيةالتدخالتكلمنتحميهوالوسطعلى

.تطورهوتركيبهومظهرهتصيبأننهاشأ

المؤرخ263-02رقمالتنفيذيالمرسومتضمن:البيئيةللتكويناتالوطنيالمعهد:ثانيا

للتكويناتالمعهدإنشاء2002أوت17في البيئيةالوطن
الوطنيالمعهديعدو.)1(

والمعنويةبالشخصيةتتمتعتجاريوصناعيطابعذاتعموميةمؤسسةالبيئيللتكوينات

.المالياالستقالل

فيتاجرايعدو،الدولةمععالقتهفياإلدارةعلىالمطبقةللقواعدالمعهديخضع

فيمقرهيكون.بالبيئةالمكلفالوزيروصايةتحتالمركزيوضع،الغيرمععالقته

علىبناءيتخذتنفيذيبمرسومالوطنيالترابفيآخرمكانأيإلىنقلهيمكنو،الجزائرمدينة

التربيةترقيةوالتكوينضمانفيالمعهدمهاموتتمثل،بالبيئةالمكلفالوزيرإقتراح

.التحسيسوالبيئية

أربعلمدةبالبيئةالمكلفالوزيرمنقراربموجبأعضاؤهيعينتوجيهمجلسللمعهدو

بينمنثلثينوالمعهدمتخصصيبينمنثلثحدودفييختارونممثلينمنيتكون.سنوات

المشاكلحولللمعهدمساهمتهيقدمو.البيئةمجالفيبهامعترفكفاءاتلهمالذيناألشخاص

ومناهجو،التكويناتتنظيمو،التكوينببرامجتعلقفيمارأيهيقدمو.بموضوعهالمتعلقة

.التحسيسوالبيئةالتربيةبرامج.التكوينبرامجتقييمإجراءات

المرسومبموجبالمؤسساتهذهإنشاءتم:العملطريقعنالمساعدةمؤسسات:ثالثا

في02-08رقمالتنفيذي )2(2008-01-02المؤرخ
:يأتيكماالخصوصوجهعلىهيو

طريقعنالمساعدةالمؤسساتوالبيداغوجيةالمزرعة،العملطريقعنالمساعدةمركز

إداريطابعذاتعموميةمؤسساتهيالعمل

______________________________

)1(
في263-02رقمالتنفيذيالمرسوم البيئية2002-08-17المؤرخ للتكوينات الوطني المعهد انشاء ريتضمن العددج

في56 .2002-08-18مؤرخة
)2(

في02-08رقمالتنفيذيالمرسوم يحدد2008-01-02المؤرخ والعملطريقعنالمساعدةمؤسساتإنشاءشروط،

رسيرهاوتنظيمها في02العددج .2008جانفي02المؤرخة
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المكلفالوزيروصايةتحتتوضعو.الماليةباالستقالليةوالمعنويةبالشخصيةتتمتع

.الوطنيبالتضامن

.المعوقينلألشخاصالمهنيةواالجتماعيةاالستقالليةترقيةقيالمؤسساتمهامتتمثلو

البيداغوجيةالمزرعة16المادةفيالمشرعينصو
)1(

باستقبالتكلفمحميعملمؤسسة،

يمكنهمالالذين،المحدودةاالستقالليةذواألقلعلىسنة18البالغينالمعوقيناألشخاص

والمكيفالعملهياكلفيعملممارسةعلىالقادرينغيرومكيفمهنيبتكوينااللتحاق

:يأتيبماالصفةبهذهتكلف

واألرضمهنمعصلةذاتمتنوعةانشغاالتخاللمنالمعوقيناألشخاصتفتحضمان-

.الحيواناتتربية

.مجموعةضمنالعيشفيالمعوقيناألشخاصمشاركةواستقالليةترقية-

.بهاالمرتبطةالنشاطاتممارسةتشجيعوبيئيةتربيةالمعوقيناألشخاصمنح-

.منتوجاتبيعواإلنتاجنشاطاتتأطيروتنظيم-

األشخاصفئةحمايةأرادالمشرعأننالحظ،المرسومهذالموادقراءةخاللمنو

للمزرعةالواضحةاألهدافخاللمنللبيئةحمايةتجسيدأرادنفسهالوقتفيو،المعوقين

.البيئةحمايةخانةفيمجملهافيتصبالتيوالنموذجية

الثاني :االطار الهيكلي للهيئات المحلية:المبحث

لقد تميزت العشرية األخير في مجال حماية البيئة بتدعيم الجانب المؤسساتي خاصة 

على مستوى القاعدة ،ذلك أن الجماعات المحلية المتمثلة في البلدية و الوالية تمثالن 

بحكم المجال هذا في تؤديه الذي الفعال للدور نظرا البيئة حماية في الرئيسيتان المؤسستان

يعانيها التي المشاكل لطبيعة آخر محلي جهاز أي من أكثر إدراكها و المواطن من قربها

السيما البيئية منها و لما لها من إمكانيات و وسائل مادية و إطارات بشرية مؤهلة في هذا 

المطلب(البلديةو لهذا سنخصص هذا المبحث لتبيان التنظيم اإلداري ودور كل  منالمجال

الثاني(والوالية)األول مستعرضين)المطلب البيئة حماية مجال التياالختصاصاتأهمفي

_____________________________________
)1(

.02-08-رقمالقانونمن39المادةإلى17المادةمنالموادعليهنصتالبيداغوجيةالمزرعةتسييروتنظيم
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.أنيطت بهم بموجب التعديالت الجديدة

:البلدية:األولالمطلب

منالبلديةتعتبر ،فهيأهم المؤسسات التي يبنى عليها النظام االجتماعيمؤسسة ككل

تتوسطبرامجهمامن ناحية تمثل سياسة الدولة و سياسة الوالية و تعبر عنهما و تعكس  و

علىمباشرة بينهما و بين المواطن على مستواها اإلقليمي،ومن ناحية أخرى تمثل المجتمع

احتياجاته و أماله و تطلعاته و المحلي .المستوى

القانون في10-11وحسب يونيو22الموافق1432عامرجب20مؤرخ

من2011سنة تتكون البلدية التاليةفان الهياكل
)1(:

في:داولةمهيئة- البلديالشعبيالمجلسوتتمثل

البلديالشعبيالمجلسرئيسيرأسهاتنفيذيةهيئة-

.البلديالشعبيالمجلسرئيسسلطةتحتللبلديةالعاماألمينينشطهاإدارة-

ه في سنتطرق اقسامو من كل الى المطلب اولال(البلديةذا صالحيات رئس،)فرع

البلدي الشعبي البيئةالمجلس حماية مجال ثانيال(في مجالفيالبلديةو صالحيات )فرع

البيئة ثالثال(حماية :)فرع

البلدية:الفرع األول :أقسام

البلدي:أوال التقني على:القسم بالحفاظ تنظيمعلىويسهرالعامةالتجهيزاتالمكلف

إحداثالنفايات وتخليص المدينة منها واإلشراف على صيانةنقل الصرفشبكاتومراقبة

المؤسسات....الصحي للبيئةتلويثهاومدىالبلدية،بترابالمتواجدةاإلنتاجية ومراقبة

....وإلزامها باحترام قواعد النظافة والصحة والسالمة

الصحةقسم:ثانيا العامةالذي:حفظ الصحة على الحفاظ واجبه توفربمراقبةمن مدى

السكنية،والصناعية البنايات في الصحة دراسةكذلكواجبهومنوالمهنية،شروط

الصلبة إلىالمنتخبينوتنبيه....المدينةوبيئةالسكانصحةعلىوالسائلةالنفايات

_________________________________
1(

رقم15المادة القانون في10-11من عام20مؤرخ سنة22الموافق1432رجب بالبلدية2011يونيو رجالمتعلق

في36العدد .2011جوان30المؤرخة
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مختلف الخدماتمحالتووالسلع،المأكوالتومراقبةعنها،الناجمةاألخطارتأثي

العموميالعامة النقل ووسائل السينما، وقاعات ...كالحمامات،

والبناء:ثالثا التعمير أجهزةهوو:قسم يوكلفلهبموضوعناارتباطاالبلديةأكثر

الشروطتنظيمعلىأمر اإلشراف توفر ومراقبة ومتابعة للمدينة العمراني التقنيةالمجال

البنايات احترامهافي ومدى التعميرالمنجزة مهامهومن.التهيئةولتصميملقوانين

الحفاظأ المساحاتيضا هوالخضراءعلى كما والمنتزهات العمومية منصوصوالساحات

بنائها أو بتفويتها السماح وعدم التهيئة تصميم في .عليها

الثاني :صالحيات رئس البلدية في مجال حماية البيئة :الفرع

يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي باختصاصات واسعة فيما يتعلق بحماية مجاالت 

المادة نصت إذ البيئة، من قانون94متعددة المجلس11/10من رئيس يتولى أنه على

البلدي :الشعبي

.واألمالكالمحافظة على النظام العام وسالمة األشخاص -

.المحافظة على حسن النظام في جميع األماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع األشخاص-

والمساحات- الشوارع في السير وسهولة العمارات نظافة على .العموميةوالطرقالسهر

.والتدابير الضرورية لمكافحة األمراض المعدية والوقاية منهااالحتياطاتاتخاذ-

للموارد- النظافة على للبيعاالستهالكيةالسهر .المعروضة

على- التعميراحترامالسهر مجال في والتعليمات .المقاييس

الثالث :صالحيات البلدية في مجال حماية البيئة:الفرع

العمومية:أوال النظافة ميدان والتي:في التقليدية، اختصاصاتها إطار في البلدية تتولى

في القمامةتتمثل وإحراق المزابل تنظيم على السهر والنقاوة العمومية الصحة حفظ

فيوالتيالعموميةومعالجتها واتخاذ كل اإلجراءات الرامية إلى حفظ الصحة تتخلص
)1(

:

.مكافحة األمراض الوبائية والمعدية-

التطهير- بعمليات القيام

_______________________________
)1(

رقم123المادة القانون سابق،10-11من .مرجع
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.التطهيربعملياتالقيام-

.منتظمةبصفةالقمامةجمع-

.ومعالجتهاالمستعملةالمياهصرف-

.ومعالجتهاونقلهاالصلبةالنفاياتجمع-

.المتنقلةاألمراضنواقلمكافحة-

.للجمهورالمستقبلةوالمؤسساتواألماكناألغذيةصحةعلىالحفاظ-

.البلديةطرقاتصيانة-

والتعمير:ثانيا التهيئة ميدان لقد سبق اإلشارة إلى الدور التي تلعبه البلدية في ميدان :في

للتهيئة التوجيه مخطط يغطيها البلدية إقليم كان فإذا وبالتالي والتعمير، التهيئة

مسؤوليةP.O.Sومخطط شغل األراضي P.D.A.Uوالتعمير أواتخاذفإن منح في القرار

مصلحة قبل من الملف دراسة تتم بحيث البلدية، رئيس إلى ترجع البناء رخصة تسليم رفض

البلدية مستوى على .التعمير

الطبيعة:ثالثا حماية ميدان المشرع:في نص استراتيجيا، وطنياً تراثاً الطبيعة أن باعتبار

في البلدية دور على يأتيالجزائري ما على الغابات حماية مجال في وخاصة الطبيعة :مجال

الحضرية- المراكز داخل الخضراء المساحات وتطوير .إنجاز

المواطن- فيها يعيش التي البيئة تحسين قصد الترفيه غابات تهيئة على .العمل

مكافحة- برامج .والتصحراالنجرافإنجاز

حماية- إلى يرمي عمل بأي النباتيةالقيام والمجموعات الغابية الثروة وتطوير الغابات

.الطبيعية وحماية األراضي وكذلك النباتات

المفعول، الساري التشريع تطبيق الغابية الثروة حماية إطار في البلدية فتتولى لهذا و

.وتنفيذ أعمال الوقاية ومكافحة الحرائق واألمراض وأسباب اإلتالف

لتوس البلديةونظراً على يجب أنه على المشرع نص الغابات حرائق ظاهرة كلاتخاذع

التدابير الالزمة للوقاية من أخطار الحريق الناجمة عن المزابل الواقعة داخل األمالك الغابية 

الوطنية، ذلك أنه يمنع أي تفريغ لألوساخ والردوم داخل األمالك الغابية التي من شأنها أن 

بعدتسبب حرائق، إال أ وذلك البلدية، قبل من التفريغات ببعض الترخيص يمكن استشارةنه
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إدارة الغابات، كما أنه ال يجوز إقامة أي خيمة أو كوخ أو حظيرة داخل األمالك الغابية 

.وذلك حفاظا على الغابات من الحرائق واإلتالف

البلديةو خالصة القول قانون أعطى مجللبلديةواسعةصالحيات لقد حمايةالفي

تحيلناالبيئة المواد أكثر أن غير عناصرها الخاصةبجميع القوانين إلىباإلضافةوهذاعلى

من البلدية البشريةضعف وهذاالناحية مجاليعتبروالمادية في حقيقيا بصورةعائق التنمية

حمايةعامة خاصةبالبيئةومجال .صورة

الثاني :الوالية:المطلب

.المستقلةالماليةوالذمةالمعنويةبالشخصيةوتتمتع.للدولةاإلقليميةالجماعةهيالوالية

السياساتلتنفيذفضاءالصفةبهذهوتشكلللدولةالممركزةغيراإلداريةالدائرةأيضاوهي

والدولةاإلقليميةالجماعاتبينوالتشاوريةالتضامنيةالعمومية
)1(

إدارةفيالدولةمعوتساهم

كذاوحمايةوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةوالتنميةاإلقليموتهيئة و وترقيةحمايةالبيئة

.للمواطنينالمعيشياإلطاروتحسين

الولي)الفرع االول(الوالئيالشعبيلمجلسااهمهيئتانللواليةو الثاني(و .)الفرع

:ألوالئيالشعبيالمجلس:الفرع األول

هيئة اآلتياألعضاءخبة من طرف مواطني الوالية و تتكون منمنتوتمداوالوهي

ذكرهم
)2(:

.ألوالئيالشعبيالمجلسرئيس-

.أعضاء،ألوالئيالشعبيالمجلسرئيسنواب-

.أعضاءالدائمة،اللجانرؤساء-

الشعبي المجلس مهام بين من نذكرألوالئيو البيئة حماية :مجال

تنفيذه- ومراقبة العمرانية التهيئة مخطط تحديد في .مشاركته

______________________________________
)1(

رقم1المادة القانون في07-12من 2012فبراير سنة   المتعلق  بالوالية 21الموافق1433ربيع االول 28المؤرخ

الرسمية في17العددالجريدة .2012ماي20مورخة
)2(

رقم28المادة القانون سابق،07-12من مرجع
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التنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية من األوبئة والسهر على تطبيق-

أعمال الوقاية الصحية وتشجيع إنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة ومواد االستهالك

الغابات وتطوير الثروة الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وحماية األراضي حماية-

.واستصالحها وكذلك حماية الطبيعة

ومكافحة- البحري الصيد ومراقبة والحيوانية الطبيعية الحظائر تهيئة على االنجرافالعمل

.والتصحر

الثاني :الوالي:الفرع

والشروطاألشكالحسبواإلداريةالمدنيةالحياةأعمالجميعفيالواليةالوالييمثل

.بهاالمعمولوالتنظيماتالقوانينفيعليهاالمنصوص

منهاتتكونالتيوالحقوقاألمالكإدارةأعمالكلالقانون،ألحكامطبقاالوالية،باسميؤديو

بذلكألوالئيالشعبيالمجلسويبلغ.الواليةممتلكات
)1(

.

:للولي عدة صالحيات في مجال حماية البيئة نذكر منهاو

وتنقية- والتطهير التهيئة أشغال انجاز فيمجارييتولى الجغرافياإلقليمحدودالمياه

)2(للوالية 
فالوالي ملزم من اتخاذ كافة اإلجراءات الخاصة في حماية الموارد المائية لما هذه 

لمواطنين قصد تفادي أخطار األمراض المتنقلة عن طريق األخيرة من تأثير على صحة ا

مياه معالجته غياب أو للشرب الصالحة المياه مع المستعملة المياه امتزاج مرده الذي المياه

األنابيب واآلبار في هذا المجال يقضي قانون المياه على أن المياه الموجهة لالستهالك 

المراقبة هذه وتنشر للمراقبة تخضع العامالبشري .للرأي

)3(يتخذ الوالي كذلك كافة اإلجراءات الالزمة للوقاية من الكوارث الطبيعية -
ملزم هو

بضبط مخطط تنظيم تدخالت اإلسعافات في كل منطقة صناعية تقع في حدود اإلقليم 

.الجغرافي للوالية

مهامها- بين من والتي البحر تل لجنة الوالي :يترأس

___________________________________
)1(

رقم105المادة القانون سابق،07-12من .مرجع
)2

قانون03فقرة66المادة سابق،90/09من .مرجع
)3(

قانون02فقرة66المادة سابق،90/09من .مرجع
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oوتعزيز لتحسين الضرورية التدابير قدرات التدخل األجهزة المكلفة بمحاربة اتخاذ

.التلوث

o إعطاء األولوية للمناطق المنكوبة وذلك بإمدادها بالوسائل البشرية والمادية.

oأعمال كل ولمراقبة والحراسة وللكشف للوقاية منظومة ووضع المكافحة عملية متابعة

البحري .التلوث

)1(مبادرة بوضع مخطط تل البحر ألوالئي حيز التنفيذ 
.

والتعمير- التهيئة مجال المنجزة:في والمنشئات بالبنايات الخاصة البناء رخصة إن

طرفتسليمها إاللحساب الدولة والوالية وهياكلها العمومية ال يمكن والتيالواليمن

المواد في الجزائري المشرع والتعمير46-45-44حددها التهيئة قانون من
)2(

.

التحقيقات وإجراء البنايات بمراقبة الوالي اختصاص على كذلك القانون هذا ينص كما

المفعول السارية للتنظيمات مطابقتها مدى من للتأكد
)3(

.

العام- النظام حماية مجال ضابطة:في يعتبر الوالي اختصاصاتهإن حلول في إدارية

عناإلقليمية وهو مسئول عن هذاالثالثبعناصرهالعامالنظاممحافظة وفي

يجوز له تسخير رجال األمن لغرض حماية النظام العام كما يجوز له سحب المجال

.رخصة البناء في أي وقت الحظ خرقها لقانون التهيئة والتعمير

هذ ختام المبحثفي الذيجونالحظ بشكل واضح الدور المهم والا بهتقومهري

المحلية احدسواء البلدية أو الوالية في حماية البيئة الجماعات تدخلأو باعتبارها عناصرها

والمحددة في قانون البلدية والوالية في مجال البناء والتعمير والمياه اتهاصصااختصميمفي

منهاخصوصازالتهاإوالنفاياتوتسيرالتطهير .المنزلية

وكخالصة لهذا الفصل  نستخلص أن المشرع الجزائري  قد  سن ترسانة من القوانين 

محلية أو مركزية سواء هيئات عدة انشأ كما عناصرها بجميع البيئة حماية صميم في تدخل

وتقوم بتنفيذ هذه القوانين إال انه يالحظ في ارض الواقع أن  هناك نقص في  التفع يل

الهيئات هذه بين .التنسيق

______________________________
)1(

في3المادة المؤرخ القرار ر06/02/2002من .17العددج
)2(

الق66المادة .90/29ونانمن
)3(

القانون73المادة .90/29من
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الثاني الفصل

اإلطار الوظيفي لحماية البيئة
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:تمهيد

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من اإلجراءات الوقائية و الردعية لحماية 

بحمايةاالبيئة كما كلف اإلدارة بتنظيمه منها تعلق فيما سواء جوانبها مختلف في وتفعيلها

الموارد المائية أو المجال الطبيعي أو اإلطار المعيشي ، من خالل اإلجراءات القانونية التي 

تناولتها القوانين التي تصب في اإلطار العام لحماية البيئة ونظرا ألهمية عمليتي الضبط 

البيئيوعم)المبحث األول(اإلداري البيئي التخطيط الثاني(لية البيئة)المبحث حماية في

هو فيما عليهما الضوء نسلط ان :آتارتأينا

:الضبط اإلداري البيئي:المبحث األول 

منهاقانونيةبوسائلمهامهاممارسةأثناءالبيئياإلداريالضبطسلطاتتتمتع متعددة

منها)األولالمطلب(وقائيماهر ردعيماو الثاني(هو .)المطلب

:الضبط اإلداري البيئي من حيث الجانب الوقائي:المطلب األول

حمايةمجالفيالوقائيةالسياسةتطبيقفيواسعةبصالحياتالبيئيةاإلدارةتضطلع

الطابعذاتالبيئيةاآللياتمختلفوإنجاحإليجادالمحوريةالنواةالوقتنفسفيتعدكماالبيئة،

لحمايةالوقائيةاآللياتمختلففعاليةبمدىتدخلهافعاليةتتحددوبذلكالردعي،غيرالوقائي

.البيئة

سبيل على نذكر البيئة لحماية الفعالة الوقائية الوسائل و إجراءات بين من الحصرو

الترخيص الحظر)األولالفرع(نظام الثاني(اإللزامونظام وو)الفرع الحوافز اإلعاناتنظام

الثالث( ).الفرع

الترخيص:الفرع األول :نظام

لمانجاعةوتحكمااألكثرالوسيلةكونهاالوسائلهذهأهمالترخيصوسيلةتعتبر

والخطورةاألهميةذاتبالمشاريعيرتبطأنهكمااالعتداءوقوععلىمسبقةحمايةمنتحققه

إلىالغالبفيتؤديوالتي،مرانيالعالنشاطأشغالوالصناعيةالمشاريعسيماالبيئةعلى

البيولوجيبالتنوعالمساسوالطبيعيةالموارداستنزاف
)1(

.

__________________________________
)1(

،2001عمان،التوزيع،وللنشرالثقافةداراألولى،الطبعة،العامةالسياسةوالبيئةواإلدارةالمغربي،دممحلمكا

.11ص



53

طنشابممارسةالمختصةاإلدارةمنالصادراإلذنأنهعلىالترخيصتعريفويمكن

توفرتإذاالترخيصبمنحاإلدارةتقومواإلذن،هذابغيرممارستهيجوزالومعين

.القانونيحددهاالتيالالزمةالشروط

قةالمتعلاإلداريةالتراخيصمجالفيالتطبيقاتمنالكثيرالجزائريالتشريعويتضمن

صوبخصالشأنهوكمافقط،األمثلةبعضعلىالمجالهذافيوسنقتصرالبيئةبحماية

باإلضافةرانيالعمبالنشاطالمتعلقةخيصراالتكذاوالصناعيبالنشاطالمتعلقةخيصراالت

.البيئيةالمواردباستغاللالمتعلقةالتراخيصإلى

الصناعي:أوال بالنشاط المتعلقة :التراخيص

والصلبةالنفاياتمناألطنانمالينتولدالصناعةأنعلىالدارساتمنالعديددلت

الخطرة ،إلىباإلضافةالسائلة السامة الصناعاتمنالنفاياتهذهغالبيةتنتجوالغازات

و،معالجتهاوالخامالمواداستخراجمرحلتيفيسيماالوالكيمائية،واإلنشائيةوةالمعدني

تتكرسو،سليمبشكلإدارتهاضمانتكفلقانونيةضوابطوضعمنالبدكانهذامنانطالقا

المصنفةالمنشآتاباستغاللالمتعلقةالتراخيصمستويينخالل منالضوابطهذه

.والتراخيص المتعلقة بإدارة و تسير النفايات الناجمة عن استغالل المنشات المصنفة

I-المصنفةالمنشآتباستغاللالمتعلقالترخيص:

03/10قانونفيالمصنفةالمنشآتالجزائريالمشرععرف
)1(

المصانعتلكأنهاعلى

يملكهاأويستغلهاالتيالمنشآتعامةوبصفةوالمناجمالحجارةومقالعوالمشاغلتوالورشا

الصحةعلىأخطارفيتتسببقدوالتيخاص،أوعموميمعنويأوطبيعيشخصكل

والمعالموالمواقعالطبيعيةوالمواردالبيئيةواألنظمةوالفالحةواألمنوالنظافةالعمومية

.الجواربراحةالمساسفيتسببقدأوالسياحيةوالمناطق

في والمصنفة،للمنشآتالعامالتعريفبهذايكتفيلمالجزائريالمشرعأنالحقيقةو

تخضعالتيالمنشآتأنواعلكلدقيقةقائمةوضعطريقعنالمنشآتهذهبتحديدقامإنما

_______________________________________________________

)1(
ر،المستدامةالتنميةإطارفيالبيئةبحمايةالمتعلقو2003يوليو19فيالمؤرخ،03/10قانونمن18المادة ج

.43العدد
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.الترخيصضرورةإلى

إتباعيتعينفيما يتعلق  بإجراءات الحصول على الترخيص باستغالل المنشات المصنفةأما

:األحكام و المتمثلة فيوالشروطمنمجموعة

بينالمشرعربط:البيئيالتقييمدارساتإعداد- والترخيص إلنشاءمنحعمليةالجزائري

طرفمنالبيئيلألثرتقييمدارسةتقديموإعدادوضرورةالمصنفة،المنشآتاستغالل

الدراسةتقييمبهدفالترخيصمانحةاإلداريةللجهةالمشروعأوالمنشأةصاحب وهذه

.المطلوبةالرخصةمنحقبلعليهاالمصادقة
)1(

هذا:االستغاللرخصةعلىالحصولطلبملفإيداع- اللجنة الوالئية أمامويكون

الملف هذا ويشمل المصنفة :للمنشات

oالتقييم سابقاالبيئيدراسة اليه .المشار

oطبيعياألمرتعلقإذاعنوانهولقبهوالمشروعصاحباسم الشركةاسمأوبشخص

معنوياألمرتعلقإذاالشركةمقرعنوانوالقانونيشكلهاو .بشخص

oوكذاصاحبطرفمنممارستهاالمقترحالنشاطاتحجموطبيعة أوفئةالمشروع

.المصنفةالمؤسسةتتضمنهاالتيالمصنفةالمنشآتقائمةفئات

oالثانياألولمخططين و للمشروع تفصيلي المشروعأجماليمخطط موقع فيه يبين

.بالنسبة للمعالم المجاورة ألرض المشروع

بأخطار- تتعلق ودراسة عمومي تحقيق إال أن المشرع لم :المشروعوانعكاساتإجراء

به بالقيام المكلفة الجهة يحدد لم أنه كما التحقيق، هذا إجراء كيفية .يحدد

السلطاتطرفمنالمصنفةالمنشآتاستغاللرخصةتسليمتجدر اإلشارة انه يسبق

المؤسساتالوالئية لمراقبةللجنةقبلمنإلنشائهاالمسبقةالموافقةتسليمالمختصةاإلدارية

صاحبالمصنفة وهذا طبعا بعد استفاء جميع الشروط المشار إليها سابقا وال يستطيع

المسبقةالموافقةمقرريتحصللممامصنفةمنشأةبناءأشغالفييشرعأنالمشروع
)2(

.

___________________________________________________
)1(

التنفيذي05المادة المرسوم المؤسساتعلىالمطبقبالتنظيمالمتعلق2006-05-31فيالمؤرخ198-06من

.82عدد،رجالبيئة،لحمايةالمصنفة

)2(
التنفيذي03المادة المرسوم سابق،198-06من .مرجع
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:وقسمتها إلى ثالثة أصناف

حيث تخضع المنشآت من الصنف األول إلى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة، ويخضع 

الثالث الصنف يخضع حين في إقليميا، المختص الوالي من ترخيص إلى الثاني إلىالصنف

فيتعين الترخيص طلب وقت عن أما البلدي، الشعبي المجلس رئيس من فيتقديمهترخيص

البناء رخصة طلب فيه يقدم الذي الوقت.الوقت البناء رخصة طلب فيه يقدم الذي الوقت

البناء رخصة طلب فيه يقدم .الذي

II-التخلصوالنفاياتمعالجةمسألةتعتبر:النفاياتتسيروبإدارةالمتعلقالترخيص

البيئةعلىالسلبيتأثيرهاإلىبالنظرذلكوالحساسية،واألهميةغايةفيمسألةمنها

رقابيةضوابطوضعيقتضيالذياألمر،معالجتهامحاولةعندعنهاينجرأننكيمالذي

النفاياتتسيروبإدارةالمتعلقةالتراخيصتتنوعوالسلبيةاآلثارتلكحدوثدونتحول

كمااألخيرةبتنوع :يليوهي

التيالخاصةالنفاياتكلهي:الخطرةالخاصةالنفاياتنقلترخيص-1

بالصحةتضرأنيحتملتحتويهالتيالسامةالموادوخاصيةمكوناتهابفعل

الموقفبالنظروبالبيئة،أوالعمومية خطورة النفاياتنقلعملياتفيإلى

محكمةرقابةبفرضتتعلقضوابطاعتمادوتبنيتمالخطرةالخاصة

ترخيصعلىالحصولضرورةالضوابطهذهبينومنالعمليات،هذهعلى

منترخيصعلىالحصولضرورةفرضالجزائريالمشرعأننجداإلطارهذافيو

الوزيرطرفمنلترخيصتخضعالخطرةالخاصةالنفاياتنقلعمليةأنعلىنصهخالل

بالنقلالمكلفالوزيراستشارةبعدبالبيئةالمكلف
)1(

.

رقمالمرسومحددهافقدالخطرةالخاصةالنفاياتنقلكيفيةيخصفيماأما التنفيذي

04-409
)2(

تثبتالخطرةالخاصةالنفاياتنقلرخصةأنعلىمنه14المادةتنصحيث

وزاريقرارعلىأحالتفقدمنه15المادةأماالخطرة،الخاصةالنفاياتلنقلالناقلتأهيل

_________________________________________
)1(

الفانون24المادة سابق،19-01من .مرجع
)2(

رقم التنفيذي الخطرةالنفاياتنقللكيفياتالمحدد،2004-12-14فيالمؤرخ409-04المرسوم العددرجالخاصة

81.
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منيتخذالتقنية،خصائصهاومنحهاكيفياتوالرخصةطلبملفمحتوىيحددمشترك

بالنقلالمكلفالوزيروبالبيئةالمكلفالوزيرطرف

الخاصةالنفاياتعبوروتصديرترخيص-2
النفايات:)1( نقل سبب الحدودعبريعود

التخلصأنوكماآلخر،أولسببممكنةغيرالمنشأبلدفيمنهاالتخلصقدرةأنإلى

كلفةأقليكونقدأجنبيبلدفيمنها
)2(

المشرعأنإلىالبدايةفياإلشارةوتجدر،

الخطرةالخاصةالنفاياتاستزادتاماحضراحضرفندالجزائري
)3(

ربطحينفي

منالمكتوبةوالخاصةالموافقةعلىالحصولبضرورةاألخرىالدولنحوتصديرها

أعالهالمذكورةالعملياتكلأخضعكماالمستوردة،الدولةفيالمختصةالسلطاتطرف

الشروطبتوفرالترخيصهذامنحوربطبالبيئةالمكلفالوزيرمنمسبقترخيصإلى

:التالية

.دولياعليهاالمتفقالرسموالتغليفمعايروقواعداحترام-

.المعالجةمركزوالمصدراالقتصاديالمتعاملبينمكتوبعقدتقديم-

.الالزمةالماليةالضماناتكلعلىيشتملتأمينعقدتقديم-

الحدودعبرالنقلبعمليةالمكلفالشخصرفطمنعليهاموقعحركةوثيقةتقديم-

البلدفيالمختصةللسلطةالمسبقةالموافقةتثبتعليهاموقعتبليغوثيقةتقديم-

.المستورد

الصناعيةبتصريفالترخيص-3 بتصريف:السائلةالنفايات الصناعيةالنفاياتيقصد

مباشرأومباشرتجمعأوقذفوسيالنوتدفقكلالسائلة نشاطعنينجملسائلغير

صناعي
)4(

فيدوراإلداريالضبطسلطاتتلعبو، النشاطاتآثارفيالتحكمأساسيا

_____________________________________________
)1(

بفعلالتياألخرىالنشاطاتكلووالخدماتالعالجيةووالزراعيةالصناعيةالنشاطاتعنالناتجةالنفاياتكلهي

وشابههاماوالمنزليةالنفاياتمعشروطبنفسمعالجتهاونقلهاوجمعهايمكنالتحتويهاالتيالموادمكوناتوطبيعتها

.الهامدةالنفايات
)2(

.339صسابق،مرجع،المغربي،محمدكامل
)3(

القانون من سابق19-01المادة مرجع ،.
)4(

رقم02المادة التنفيذي المرسوم في141-06من للمصباتالقيميضبطالذي2006-04-19المؤرخ القصوى

العددجالسائلة،الصناعية .26ر
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الصناعيةلصبتراخيصأيمنحقبلتتأكدبحيثالملوثة الوسطفيالسائلةالنفايات

للمياهالتجديدبقدرةيمسالالصبهذاأنمنالطبيعي الصحةعلىيؤثرالوأن،الطبيعي

المائيةاألنظمةحمايةكذاوالعموميةالنظافةو البيئية
)1(

.

يخضع الوزيررأيأخذبعدبالبيئةالمكلفالوزيريسلمهارخصةإلىالتصريفهذاحيث

.لهايخضعالتيالتقنيةالشروطفيهاتحددوبالري،المكلف

:العمرانيبالنشاطالمتعلقةالتراخيص:ثانيا

أما،)البناءرخصة(البناءوباإلنشاءاألولىتتعلقالتراخيصمنأنواعثالثةتوجد

تتعلقحينفي،)التجزئةرخصة(المبنيةغيرالعقاراتوتهيئةبتنظيمتتعلقفإنهاالثانية

رخصةعلىبالدارسةسنركزنحنو)الهدمرخصة(للبناءاتالماديالوجودبإنهاءالثالثة

النشاطعملياتأهمبينمنتعدالبناءعمليةكونالرخصتلكأنمتعدأنهااعتبارعلىالبناء

فيتقامسوفالذيالمحيطوالبيئةفيكبيرةتغيراتإحداثإلىنؤديأنهاكماالعمراني،

القانونيةالشروطتحديدمنانطالقاالبناءرخصةموضوعنعالجسوفعليهبناءاو.إطاره

.البناءرخصةموضوعفيالبتكيفياتتحديدثمبمنحهاالمتعلقة

I-البناءبرخصةالمتعلقةالقانونيةالشروط:

المرسوم حدد في91/176لقد توفرها1991ماي28المؤرخ الواجب الشروط

في تتمثل والتي البناء، رخصة على :للحصول

قانونا- له المرخص المستأجر أو موكله أو المالك من عليها موقع البناء رخصة طلب

المخصصة المصلحة أو الهيئة أو
)2(

وسعالالمشرعأنلها العقار ويالحظ  منجزائري

الحقالذيناألشخاصدائرة ورخصةطلبفيلهم أنهظاهرهمنيبدواألمرهذاالبناء

الذيالشيءالمجاالت،مختلفنيالعمرانيالنشاطكثافةإتساععلىانعكاسلهيكونسوف

األشخاصهؤالءكلأنمنانطالقاذلكغيرالحقيقةأنإالمواردها،والبيئةعلىيؤثر

انسجامبمدىمرتبطعليهاحصولهمأنإالالبناءرخصةطلبفيالحقلهمكانإنو
_____________________________________________________

)1(
رقم45المادة القانون في12-05من العددقانونالمتضمن2005-8-04المؤرخ ر ج .26المياه،

)2(
المرسوم34المادة رقممن ورخصةشهادةتحضيركيفياتبتحديدالمتعلق176-91التنفيذي وشهادةالتجزئةالتعمير

في المؤرخ ر1971-05-28التقسيم، .26العددج
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حمايةوالتعميروالتهيئةبقواعدالمتعلقةاإلجرائيةوالموضوعيةالشروطمعمشاريعهم

.البيئة

للموقع- معالتوزيعشبكاتواالتجاهيبين1/5000او1/2000سلمعلىيعدتصميم

وبيان وكتلةمخططواالستداللنقاطوتسميتهاطبيعتها سلمعلىالتعميرالتهيئةالبيانات

والمساحةارتفاعهاوالطوابقواألرضبحدودالمتعلقةالبياناتجميعيتضمن1/200

المساحةعلىالمبرمجةلقنواتوالطرقشبكةرسمووصلونقاطالمبنيةاإلجمالية

للبناياترخصةمستنداتإلىإضافةاألخرى،التقنيةالفنيةالوثائقجميعواألرضية التجزئة

للسكنضمنتدخلأرضيةقطعةعلىالمبرمجة مجزاة .أخرلغرضأوأرض
)1(

بناءمذكرة- وطريقة العمل وسائل تتضمن والتي الترشيدية البيانية بالرسوم ترفق

الهياكل واألسقف ونوع المواد المستعملة، وشرح مختصر ألجهزة تموين بالكهرباء والغاز 

.والتدفئة

المؤسسات- فئة في مصنفة وتجارية صناعية مؤسسات بإنشاء المرخص الوالي قرار

وال صحية والغير .مزعجةالخطيرة

II-البناءرخصةطلبفيالبت:

األخيرهذاعلىالمختص،البلديالشعبيالمجلسرئيسلدىالبناءرخصةطلبإيداعبعد

فيمالتأتيفيه،التحقيقودراستهأجلمنبالتعميرالمكلفةالدولةمصالحإلىالطلبإرسال

أوبالرفضأوبالقبولإماالمختصةاإلداريةالجهاتقبلمنالطلبفيالبتمرحلةبعد

.فيهالبتتأجيل

لكل29-90نالقانومنحهاقدالبناءرخصةطلبفيالفصلسلطةأنإلىنشيرو

تمروحالته،حسبكلبالتعميرالمكلفالوزيروالواليالبلدي،الشعبيالمجلسرئيسمن

السلطةفيهاتبتأنقبلاألخيرة،هذهطلبفيالتحقيقعبرالبناءرخصةفيالبتعملية

التاليةالمختصة الهيئات من كل استشارة يستدعي والتحقيق :بإصدارها

___________________________________

سابق،176-91رقم،التنفيذيالمرسوممن35المادة .مرجع
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والجمهورالستقبالتستعملالتيالبناياتتشييدحالةفيالمدنيةالحمايةمصالح-

الصناعياالستعمالذاتالبناياتوالحرائقبمكافحةيتعلقفيماسيماالالسكنيةالبنايات

.التجاريأو

البناياتمشاريعتكونعندماالسياحيةوالتاريخيةاآلثاروباألماكنالمختصةالمصالح-

.مصنفةأماكنأومناطقفيموجودة

المخصصةالمنشآتوللبناياتبالنسبةالواليةمستوىعلىالفالحةمديرية-

.الموجودةالبناياتلتعديلأوألفالحيلالستغالل

الدينيةأوالثقافيةكالمبانيبالمشروعالمعنيةالجمعياتأراءإضافةيمكناالقتضاءعندو-

.الرياضيةأو

:الطبيعيةالمواردباستغاللالمتعلقةالتراخيص:ثالثا

التشريع المواردباستغاللالخاصةالتطبيقاتمنالعديدبوجودالجزائرييتميز

الطبيعية  كما هو الحل بالنسبة  لرخصة الصيد ، رخصة استغالل المناجم ، رخصة استغالل 

و رالشاطئيالساحل المياهاستغاللواستعمالخصة، رخصة و نقتصرالغابات سوف و

على على مناألخيرتينالرخصتيندراستنا ةأهميةلمالهما مجالكبير حمايةفي

.البيئة

I-الغاباتاستغاللواستعمالخصةر:

العموميةالوطنيةاألمالكضمنالغاباتالجزائريالمشرعصنفلقد
)1(

أنهإال،

فإنهاالكثيرةلمنافعهاونظراًالخصوصياتببعضتتميزالغابيةاألمالكأنلكونونظراً

قواعديخالفيكادالجزائري،القانونفيفريدةخصوصياتلهالذياستعمال،موضوع

التقليديةالعموميةاألمالكفيعليهالمتعارف(l’usage)االستعمال
فيفاالستعمال)2(

l’usage)غابياستعماليشكلفييكونالجزائريةالغابات forestier)علىيكونكما

________________________________
قانون12،13،14المواد-)1( في84/12من والمتمم،1984يونيو23المؤرخ المعدل للغابات العام النظام المتضمن

رقم في،91/20بالقانون ر،1991ديسمبر02المؤرخ .26العددج
هنوني-)2( الدين لحماية-نصر والمؤسساتية القانونية الجزائرالوسائل في الوطني-الغابات الديوان مطبوعات

.36ص2001الجزائر.لألشغال التربوية
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.ألغابياالستغاللوهواقتصادياستعمالشكل (l’exploitation forestière).

- l’usage):ألغابياالستعمال1 forestier)البابمنالثالثالفصلالمشرعخصلقد

موادثالثلهمفرداًالغابيةاألمالكداخلاالستعماللموضوع84/12الغاباتلقانونالثالث

.36و35،34الموادوهي

باتخاذهالمستعملينذكرعلىاقتصروإنما،االستعمالمعنىيعرفلمالمشرعأنإال

المنزليةللحاجاتالمنتجاتبعضفيوحصره،االستعمالمجالوتحديدالمكانيللمعيار

.المعيشةظروفوتحسين

االستعمالأجلمنالرخصةوجودوجوبعلىصراحةينصلمالمشرعأنكما

بنايؤديماهذاواجبة،الرخصةفإنعينيكحقاالستعماللقواعدبالرجوعولكن،ألغابي

منالممنوحةالرخصةتوجبوالتيالفردي،االستعمالتنظمالتيالعامةبالقواعداألخذإلى

.اإلدارةطرف

السكانفيحصرهمومكانيمعيارعلىذلكفيمعتمداالمستعملينالمشرعحددولقد

الشرطهذافيهمتتوفرالالذينفاألشخاصولهذامنها،بالقربأوالغابةداخليعيشونالذين

.االستعمالهذامناالستفادةيستطيعونال

:في84/12قانونمن35المادةحصرتهفلقداالستعمالنطاقعنأما

.الوطنيةالغابيةلألمالكاألساسيةالمنشآت-

.الغابةمنتوجات-

.الرعي-

.المباشرومحيطهابالغابةالمرتبطةاألخرىالنشاطاتبعض-

المعلنملوثةالغيراألنشطةتطويرطريقعنسبخيةطبيعةذاتجرداءأراضيتثمين-

.الوطنيالمخططفيأولويتهاعن

re)èexploitationألغابياالستغالل-2 foresti’(l:

الغابية،الثروةمنالغاباتسكانانتفاععلىيقتصرالذيألغابياالستعمالبجانب

.األشجارقطعالبسيطبالمفهوميعنيوالذيألغابياالستغاللالمشرعنظم
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مادتينلهمخصصاالثالثبالفصلاالستغاللعلى84/12قانوننصولقد
)1(

محيال،

فيويحيلالتنظيم،إلىالمنتجاتونقلاالستغاللورخصوالقلعالتطريققواعداألولىفي

.وبيعهاالغابيةالمنتجاتتنظيمكيفياتالتنظيمإلىالثانية

1989سبتمبر05فيالمؤرخ89/170مرسومشكلفيالتنظيمهذاصدروبالفعل

الشروطدفاترإلعدادالتقنيةوالشروطالعامةاإلداريةالترتيباتعلىالموافقةيتضمن

إدارةتسلمهاالتياالستغاللرخصةعلىالمرسومهذانصولقدالغابات،باستغاللالمتعلقة

العامةاإلداريةالترتيباتببعضالرخصةتسليمقبلاألخيرةهذهتقومبحيثالغابات،

.الدولةأمالكوإدارةالواليذلكفييشاركها

رخصةالغاباتإدارةتسلموالالحر،التنافسلقاعدةيخضعفهوللتعاقدبالنسبةأما

.التامالتزامهيثبتكامالملفامعهاالمتعاقديقدمأنبعدإالاالستغالل

:الستغاللاوبعدوأثناءقبلواسعةسلطاتالغاباتبتسييرالمكلفةلإلدارةويكون

الوسم،عمليةوتجريتقطعأنيجبالتياألشجارتحددالتيهي:االستغاللمنحفقبل-

العامةاإلداريةالشروطعلىيحتويالذيالشروطدفترتضعالتيهيذلكمنواألهم

.التقنيةوالشروط

.وموقعهوظروفهالقطعوقتتحديدفيالغاباتإدارةتتدخل:االستغاللأثناء-

هولماطبقاالمنتوجاتتفريغمنالتأكدسلطةلإلدارةيكون:االستغاللانتهاءوبعد-

.الشروطدفترفيموجود

:إلىالغاباتبتصنيف84/12الغاباتقانونقامولقد

foretاالستغاللغاباتأوالوافرالمردودذاتغابات- d’exploitation تتمثلالتي:

.األخرىالغابيةوالمنتجاتالخشبإنتاجفياألساسيةمهمتها

األساسيةوالمنشآتاألراضيحمايةفيالرئيسيةمهمتهاتتمثلالتي:الحمايةغابات-

.أنواعهبمختلفاالنجرافمنالعموميةواإلنجازات

العلميللبحثوالمخصصةوالراحةالتسليةكغابات:األخرىالغابيةوالتكويناتالغابات-

.الوطنيوالدفاع

_______________________________
)1(

قانون46و45المادتين الغابات،84/12من قانون .المتضمن
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طالماصحيحغيرهذاولكناالقتصادي،المردودهوالظاهرهدفهايكوناإلنتاجفغابات

يجبكماشرحها،سبقوالتيعديدةإجراءاتوتحتبشروطيكونالغاباتهذهاستغاللأن

للحماية،الحقيقالهدفيكمنوهنابالغابةاإلضرارخشيةعديدةتقنيةأساليبتتبعأن

العقالنياالستغاللبمعنىواالستغاللالحمايةجانببالحسبانأخذقد89/170فالمرسوم

.أحكامهاحترمتماإذاالغابةاستدامةيضمنالذي

II-المياهاستغاللرخصة:

القانونالمتعلقةالمائيةالمواردحمايةضمانإطارفي تضمن المستدامة وتنميتها بالمياه

خاصنظامعلىذكرهسبقالذيو05-12 منعحيثالمائية،المواردالستعمالقانوني

رخصةبموجبإالمعنويأوطبيعيشخصأيطرفمنالمواردلهذهاستعمالبأيالقيام

المائيةبالمواردالمكلفةاإلدارةطرفمنتسلمامتيازأو
)1(

التصرفلصاحبهاتخولوالتي

حسبالمتوفرةاإلجماليةالمواردأساسعلىالمحددالماءحجمأومنسوبفيمعينةلفترة

المعتباالستعمالمعتتوافقالتيواالحتياجاتسنويمعدل
)2(

رخصةوتعتبر،

قدممعنويأوطبيعيشخصلكلتسلمالعامالقانونعقودمنعقدالمائيةالموارداستعمال

التاليةبالعملياتالقيامالرخصةهذهوتمكنبذلك،طلبا
)3(

:

.الجوفيةالمياهخراجالستحفرأوآبارانجاز-

.التجاريلالستغاللالموجهةغيرالمنبععنتنقيبمنشآتإنجاز-

المياهخراجالستالسدودباستثناءالحجز،أوالضخأوالتحويلهياكلوآتمنشبناء-

.السطحية

.السطحيةأوالجوفيةالمياهراجالستخاألخرىالهياكلأوالمنشآتكلإقامة-

األخيرةبهذهالمكلفةلإلدارةالمشرعأجازالمائيةالموارداستغاللترشيدإطاروفي

غيرتلبيتهاالواجبالحاجياتكانتماإذاالسابقةالعملياتموضوعالترخيصطلبرفض

تضركانتإذاأوالمائيةللمواردالنوعيةوالكميةبالحمايةتمستلبيتهاكانتإذاأومبررة

___________________________
)1(

القانون71المادة سابق،12-05من .مرجع
)2(

القانون72المادة سابق،12-05من .مرجع
)3(

القانون75المادة سابق،12-05من .مرجع
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العامةبالمنفعة
)1(

إستغاللرخصةتعديلإمكانيةأيضاالمشرعأجازدائمااإلطارنفسفيو

تعويضمنحمعلكنوالعامة،المنفعةأجلمنإلغاؤهاحتىوتقليصهاوالمائيةالموارد

.الشروطلدفتروفقاأوالرخصةفييحددالذيومباشرضررإلىتعرضماإذالصاحبها

لحمايةكضابطالترخيصنظاماعتمدالجزائريالمشرعأنيتضحسبقماخاللمن

عدميضمنبشكل،الرشيدغيراالستغاللوالمبررغيرالتبديدوالهدرمنالجوفيةالمياه

ثمومن،البطيءتجددهاوبمحدوديتهايتسمالمياهمنالنوعهذاكوننفاذهافيالتعجيل

.باستغاللهاالترخيصأسلوبخاللمناستدامتهاضمانعلىالعملبمكاناألهميةمنكان

الثاني :واإللزامالحضر:الفرع

بجانب نظام الترخيص والذي يعتبر أهم وسيلة تستعمله اإلدارة في مجال حماية البيئة، 

البيئةالوقائيةالقانونيةالوسائلنجد نظام الحظر واإللزام  الذين يدخالن ضمن  .لحماية

الحظر:أوال :نظام

التيالتصرفاتببعضالقياممنعأوحظرإلىللبيئةحمايتهفيالمشرعيلجأماكثيرا

إلىبالنظراإلجراءاتبعضاتخاذضرورةيفرضوأالبيئةعلىضررهاوخطورتهايقدر

.النسبيالحضرالمطلقالحضربينالمشرعإليهيلجأالذيالحظريتنوعو،أهميتها

I-المطلقالحضر:

المطلقالحظريجسدوآمرة،قواعدهيمجملهافيالبيئةقانونقواعدأنالحقيقةفي

المطلأنالقوليمكنوالقواعد،لهذهواضحةصورة بأفعالاإلتيانمنعفييتمثلقالحظر

بشأنهترخيصالوفيهاستثناءالتامامنعابالبيئةضارةآثارمنلهالمامعينة
)2(

.

التنميةإطارفيالبيئةبحمايةالمتعلق10-03البيئةلحمايةاألساسيالقانونكانإذاو

المكملةاألخرىالقوانينفإنالحظر،منالنوعلهذاكثيرةتطبيقاتعلىيشتملالالمستدامة

المتعلقالقانونفيالحظرهذانلمسحيثالحظرمنالنوعلهذاعديدةتطبيقاتتتضمنله

إلستحماميةااألنشطة(السياحيةاألنشطةتمنعأنهعلىنصعندماتنميتهوالساحلبحماية

_____________________________________
)1(

القانون85المادة سابق12-05من مرجع
)2(

الحلو راغب .252ص،سابقمرجع،ماجد
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)المتنقلوالقارالتخييموالبحريةالرياضاتو
)1(

والمواقعالمحميةالمناطقتوىسمىلع

الموجودةالسكنيةللتجمعاتالعمرانيللمحيطالطوليالتوسعيمنعكماالحساسة،اإليكولوجية

يمنعوكذاالساحلي،الشريطمنكيلومتر03عنتزيدمسافةعلىالساحليالشريطعلى

الساحلعلىجديدصناعينشاطأيإلقامة
)2(

القانونفيأيضاالحظرهذانلمسكما

الشواطئفتحيمنعأنهإلىأشارالذيللشواطئالسياحياالستغاللوباالستعمالالمتعلق

أيضاوهش،إيكولوجيفضاءأومحميةمنطقةإتالففياستغاللهيتسببعندماللجمهور

كثيرةاألمثلةوبمحاذاتهاأوبالشواطئالفالحيةأوالصناعيةأوالمنزليةالنفاياترميمنع

الحظر من النوع هذا فيها يتجلى التي الجزائري التشريع .في

قلالمطالحظرإلجراءات اعتمادهخاللمننالمشرعأنالقوليمكناإلطارهذافيو

خطورةإلىرجعاذلكفيالسببوالتنمية،مواجهةفيمواردهاوالبيئيةحمايةاستهدف

.مواردهاوالبيئةعلىالكبيرةالسلبيةآثارهاومطلقناحظراالمحظورةالتنمويةالنشاطات

II-النسبيالحظر:

عناصرهاأحدأوالبيئةتصيبأنيمكنمعينةبأعمالالقياممنعفيالنسبيالحظريتجسد

علىوالمختصةاإلداريةالسلطاتقبلمنإجازةأوإذنعلىالحصولبعدإالبالضرر،

الحضرأننالحظالشكلبهذاواألنظمةوالقوانينتحددهاالتيالضوابطالشروطوفق

الحصولتطلبفيالسببهوالنسبيالحظرأنبمعنىالترخيصفكرةمعيتقاطعالنسبي

.معيننشاطلممارسةرخصةعلى

منالحظرنلمسوالمكان،حيثمنأوالزمانحيثمنيكونقدالنسبيالحظرو

فترةفيالصيدأعمالممارسةبمنعالمشرعقامعندماالصيدقانونأحكامفيالزمانحيث

التكاثرسريعةاألصنافيخصمافيإالالصيد،مواسمغلقفترةفيكذاوالثلوجتساقط

للصيدالنسبيالحظرتوقيعالمشرعأجازكماالطيور،والحيواناتتكاثرفترةإلىباإلضافة

عندماأو،الطرائدحياةعلىمباشرأثرلهايكونأنيمكنطبيعيةكارثةوقوعحالةفي

ذلكالصيديةالمواقعحمايةضروراتتقتضي
)3(

ذلكفيظهرالمكانحيثمنالحظرأما

___________________________________
)1(

القانون15-12-11المواد رالساحلبحمايةالمتعلق2002-02-05فيالمؤرخ02-02من .10العددج
)2(

القانون32المادة سابق07-04من .مرجع
)3(

.135صسابق،مرجعالحلو،رغباماجد
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فيوالبرية،الحيواناتحمايةمساحاتفيالصيدأعمالممارسةالمشرعمنعخاللمن

10فيهاالمغروسةاألشجارعمريقلالتيوالمحروقة،األدغالفيوواألحراشالغابات

بالثلوجالمكسوةالمواقعفيأيضاوسنوات
)1(

إجراءأنالصددهذافيقولهيمكنما

مانشاطاالمشرعيمنعالحيث،سابقاالمذكورالترخيصإجراءإلىيقتربالنسبيالحظر

أنيعنيهذاوالطبيعية،المواردوالبيئيةالمنظومةعلىفيهيحافظالذيالكافيبالقدرإال

إنماوالتنموي،النشاطيثبطالذيالنهائيالمنعمنهالهدفليسالنسبيالحظرإجراء

.البيئيةبالموارداإلضرارإلىيؤديالبشكلالنشاطهذاتنظيميستهدف

:اإللزام:ثانيا

منعخاللهمنيتموإداريقانونيإجراءاألخيرهذاألنالحظر،عكسهواإللزام

بتصرفالقيامضرورةهواإللزامأنحينفيسلبي،إجراءيعتبربذلكفهوالنشاط،إتيان

.إيجابيإجراءفهومعين،

التصرفاتببعضالقيامعلىاألفرادإلزامأجلمناألسلوبلهذااإلدارةتلجألذلك

.البيئةعلىوالمحافظةالحمايةلتكريس

إطارففياإللزام،أسلوبتجسدالتياألمثلةمنالعديدهناكالبيئيةالتشريعاتوفي

الوحداتعلىيجبأنهعلى03/10قانونمن46المادةنصتوالجوالهواءحماية

إفقارفيالمتسببةالمواداستعمالمنالكفأوللتقليصالالزمةالتدابيركلاتخاذالصناعية

.األوزونطبقة
)2(

أنللنفاياتحائزأومنتجكل01/19قانونفيالمشرعألزمالنفاياتيخصوفيما

بإعتمادوذلكممكن،قدربأقصىالنفاياتإنتاجلتفاديالضروريةاإلجراءاتكليتخذ

المكلفللوزيربالتصريحيلزمكماللنفايات،إنتاجاًوأقلنظافةأكثرتقنياتواستعمال

فأصبحالمنزليةالنفاياتأماالنفايات،وخصائصوكميةبطبيعةالمتعلقةبالمعلوماتبالبيئة

الموضوعوالنقلوالجمعالفرزنظاماستعمالشابههاوماللنفاياتحائزكلعلىلزاماُ

_________________________________
)1(

القانون26و25المواد في07-04من رالصيد،قانونالمتضمن،2004-08-14المؤرخ .26العددج
)2(

المنعم عبد احمد الجزائر،بن في البيئة لحماية القانونية العام،الوسائل القانون في الدكتوراه شهادة لنيل ،اطروحة

خدة بن يوسف بن الجزائر .2009،جامعة



66

النفاياتلتسييربلديمخططمستواهاعلىينشأوالتيالبلدية،طرفمنتصرفهتحت

.المنزلية

قانون إلى العامة03/02وبرجوعنا للقواعد ينصالستغاللالمحدد فنجده الشواطئ،

من مجموعة صاحبااللتزاماتعلى على الطبيعيةامتيازتقع الحالة حماية منها الشاطئ

بنزع،االصطيافوإعادة األماكن إلى حالتها بعد إنتهاء موسم  القيام عبء عليه يقع كما

.النفايات

المادة85/05ونجد كذلك قواعد اإللزام في قانون  في ينص إذ الصحة، بحماية المتعلق

الضجيج46 مضار من الوقاية قواعد بمراعاة المواطنين جميع يلتزم أنه .على

الحجارةكما يلزم قانون المناجم صاحب السند المنجمي أو صاحب رخصة استغال مقالع ل

.والمرامل أن يضع نظاماً للوقاية من األخطار الجسيمة التي يمكن أن تنجم عن نشاطه

الثالث الحوافز:الفرع :الجبائيةنظام

أهدافتحقيقعلىتعملضريبيةسياسةكلالبيئيالبعدذاتالجبائيةبالحوافزيقصد

تخفيضفيتسهمالتيالمجاالتنحواالستثماراتتوجيهخاللمنالمجتمعلصالحبيئية

تجاهإيجابياالمنشآتواألفرادسلوكتعديلإلىبآخرأوبشكليؤديمماالبيئة،تلوثدرجة

.البيئة

الملوثينتحفيزأوالبيئيةاالستثماراتتشجيعألجلالحوافزمنالعديدمنحعملياويمكن

الجبائياإلعفاءنظاممنكلفيالتحفيزيةاألنظمةتتجسدوحمائية،بيئيةسياساتتبنيعلى

.اإلعانةنظامو

:الجبائياإلعفاء نظام:أوال

الرسومقيمةفيحقهاعنالدولةتنازلفييتمثلالبيئيالمجالفيالجبائياإلعفاء

معاالقتصاديةالتنميةفيتساهمالتياالستثماراتعلىالمستحقةوالضرائب بالموازاة

تحقيقأجلمنللدولةالضريبيةالحقوقعنالتنازلبمعنى،البيئةعلىالحفاظ

منتجاتتوفيرإلىتهدفالتيوبالبيئةالمرتبطةالخدماتيةواإلنتاجيةتاالستثمارا
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فينضوبأوتدهورأوبالبيئةتلوثحدوثلتجنبالوقائيةالمشاريعوأيضانظيفة،

تهدفاالستثماراتتلكأومواردها، مشاكلمعالجةفيأوملوثاتهامنالتخلصإلىالتي

.نضوبها

أقرهوكأمثلة لما نشير ذالك القانونعلى في الجزائري المتعلق10-03المشرع

وماليةحوافزمنتستفيدأنهإلىإشارتهخاللمنالمستدامةالتنميةإطارفيالبيئةبحماية

التيالتجهيزاتتستوردالتيالصناعيةالمؤسساتالمالية،قوانينبموجبتحددجمركية

والحرارياالحتباسظاهرةتخفيفأوزلةابإمنتجاتهاأوصناعتهاسياقفيتسمح

أشكالهكلفيالتلوثمنالتقليص
)1(

.

شخصكليستفيدبأنهالقانوننفسمن11المادةمضمونفيأيضاالمشرعأشاركما

أنعلىللضريبة،الخاضعالربحفيتخفيضمنالبيئةترقيةبأنشطةيقوممعنويأوطبيعي

.الماليةقانونبموجبالتخفيضهذايحدد

:اإلعاناتنظام:ثانيا

مسببيتحفزالميسرة،القروضأوكالهباتالماليةالمساعدةمننوعهواإلعانةنظام

صعوباتتواجهالتيللمؤسساتتقدمأوالبيئة،معالتصالحوممارساتهمتغيرعلىالتلوث

تتجسد.المفروضةبالمعايرلاللتزام خالل منالمكرسةالصناديقخاللمناإلعاناتو

التلوث،زلةإوللبيئةالوطنيللصندوقبالنسبةالحالهوكماالمختلفة،الماليةقوانين

.الشاطئيةالمناطقوالساحللحمايةالوطنيالصندوقالثقافي،للتراثالوطنيالصندوق

لألنشطةالموجهةاإلعاناتتقديمالتلوثزلةإوللبيئةالوطنيفمثال يتولى الصندوق

كذاوالوقاية،لمبدأطبقاالخاصةالتكنولوجياتنحوالقائمةالمنشآتتحويلفيالمساهمة

خاص،باإلضافةبشكلالمصدرعندالتلوثوعامبشكلالبيئيالوضعمراقبةأنشطةتمويل

مكاتبأوالعاليالتعليممؤسساتبهماتقوماللذينالعلميالبحثوالدارساتتمويلإلى

.أجنبيةأووطنيةدارسات

__________________________________
)1(

القانون76المادة سابق،10-03رقممن .مرجع
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الثاني :الضبط اإلداري البيئي من حيث الجانب الردعي:المطلب

وهيإن الوسائل التي تستعين بها اإلدارة كجزاء لمخالفة  كثيرة، البيئة حماية إجراءات

غيرإداريةدرجة المخالفة التي يرتكبها األفراد، فقد تكون في شكل جزاءات باختالفتختلف

ماليةأو)األولالفرع(مالية الثاني(جزاءات ).الفرع

:الجزاءات اإلدارية غير مالية:الفرع األول

الجزاءات سحب،)أوال(كإالخطارصورعدةبالبيئةاإلضرارمجالفياإلداريةتتخذ

النشاط)ثانيا(الرخص ).ثالثا(ووقف

:اإلخطار:أوال 

منتذكيرأوتنبيههووإنماحقيقي،جزاءبمثابةليساألسلوبهذاأننجدالواقعوفي

مطابقاالنشاطتجعلالتيالكافيةالمعالجةاتخاذعدمحالةفيأنهعلىالمعنينحواإلدارة

قانوناًعنهالمنصوصللجزاءسيخضعفإنهالقانونيةللشروط
)1(

يعتبراإلخطارفإنوعليه،

.القانونيالجزاءمقدماتمنمقدمة

جاءتماهو03/10الجزائريالبيئةقانونفياإلخطارأسلوبعنمثالأحسنلعلو

المنشآتقائمةفيواردةالغيرالمنشأةمستغلبإعذارالوالييقومأنهعلىمنه25المادةبه

التدابيرالتخاذأجاللهويحددبالبيئة،تمسأضرارأوأخطارعنهاينجموالتيالمصنفة،

.األضرارأواألخطارتلكإلزالةالضرورية

"أنهعلىالقانوننفسمن56المادةنصتكما فيحادثأوعطبوقوعحالةفي:

تحملأوتنقلعائمةقاعدةأوآليةأوطائرةأوسفينةلكلالجزائري،للقضاءالخاضعةالمياه

ومندفعه،يمكنالكبيراًخطراًتشكلأنشأنهامنمحروقات،أوخطيرةأوضارةمواد

أوالطائرةأوالسفينةصاحبيعذربه،المرتبطةوالمنافعبالساحلالضررإلحاقطبيعته

."األخطارلهذهحدلوضعالالزمةالتدابيركلباتخاذالعائمةالقاعدةأواآللية

___________________________
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)1(
جميلة ضوء.حميدة على دراسة البيئة، لحماية القانونية الجزائريالوسائل شهادة،التشريع لنيل تخرج مذكرة

ص،الماجيستر البليدة، .145جامعة

الذي05/12الجديدالمياهقانونمنهااألسلوب،هذاعلىأخرىقوانيننصتولقد

إعذاربعدالمائية،الموارداستعمالامتيازأوالرخصةتلغىأنهعلى87مادتهفيجاء

المنصوصااللتزاماتوالشروطمراعاةعدمحالةفي،االمتيازأوالرخصةلصاحبيوجه

.قانوناًعليها

منشأةاستغالليشكلعندما:"أنهعلى01/19قانونمن48المادةعليهنصتماكذلك

علىأو/والعموميةالصحةعلىخطورةذاتسلبيةعواقبأوأخطاراًالنفاياتلمعالجة

إلصالحفوراالضروريةاإلجراءاتباتخاذالمستغلالمختصةاإلداريةالسلطةتأمرالبيئة،

".األوضاعهذه

الترخيص:ثانيا :سحب

يحققهلمااإلدارية،الرقابةوسائلأهممنيعدالترخيصنظامأنإلىاإلشارةسبقلقد

التياإلداريةالجزاءاتأخطرمنيعتبرفسحبهولهذا،االعتداءوقوععلىمسبقةحمايةمن

نشاطهمنيجعللمالذيالمستغلتجريدبمقتضاهلهايمكنوالتيلإلدارة،المشرعخولها

.الرخصةمنالبيئيةالقانونيةللمقاييسمطابقاً

يوازنبالمقابلفإنهوتنميتها،مشاريعهمإقامةفياألفرادحقأقرقدكانإذافالمشرع

مشروعهإقامةالشخصحقمنكانفإذاللدولة،العامةوالمصلحةالحقهذامقتضياتبين

تكمنإلتزامات،منالحقهذايقابلماثمةفإنإلنجاحه،الوسائلمختلفواستعمالوتنميته،

سليمةبيئةفيالعيشفيالمواطنينأواألخريناألفرادحقوقاحترامفي
)1(

.

:فيوحصرهاالترخيص،سحبلإلدارةفيهيمكنالتيالحاالتالفقهاءبعضحددلقدو

إماعناصره،أحدفيالعامالنظاميداهمخطرإلىيؤديالمشروعاستمراركانإذا-

.العموميةالسكينةأوالعاماألمنأوالعموميةبالصحة

.توافرهاضرورةالمشرعألزمالتيالقانونيةالشروطالمشروعيستوفيلمإذا-

.القانونيحددهامعينةمدةمنألكثربالمشروعالعملتوقفذاا-

.إزالتهأوالمشروعبغلقيقضيقضائيحكمصدرإذا-

_____________________________
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)1(
.150ص،السابقمرجع،جميلةحميدة

من153المادةفيالمشرععليهنصماالجزائريالتشريعفيالسحبتطبيقاتومن

"يليماعلى01/10المناجمقانون طائلةوتحتالمنجمي،السندصاحبعلىيجب:

:يأتيبمايقومأن...لسندهمحتملبسحبالمتبوعالتعليق

ومتابعتهاالمنجميالسندمنحبعدواحدةسنةتتجاوزالمدةفياألشغالفيالشروع-

منتظمةبصفة

القواعدحسباالستغاللواالستكشافوالتنقيبألشغالالمقررالبرنامجإنجاز-

.الفنية

امتيازأورخصةصاحبمراعاةعدمحالةفيأنهعلى05/12المياهقانوننصكما

أوالرخصةهذهتلغىقانوناً،عليهاالمنصوصوااللتزاماتللشروطالمائيةالموارداستعمال

.االمتياز

النشاط:ثالثا :وقف

إلحاقفياألخيرهذايتسببعندمامعيننشاطتوقيفأسلوبإلىاإلدارةأحياناتلجأ

الوقائيةالتدابيرجميعباتخاذالنشاطصاحبامتثالعدمنتيجةالبيئة،علىخطرأوضرر

.اإلدارةطرفمنإنذارهبعدمنذلكوالالزمة

المشرعمنححيثالجزاء،لهذاكتطبيقالحاالتبعضإلىنشيراإلطارهذافيو

بيئيتلوثإحداثفيتسببهاحالةفيالتنقيبأوالبحثأشغالوقفسلطةالمناجمإلدارة

المختصةاإلداريةالقضائيةللجهةطلبتقديمبعد
)1(

فيالسرعةتتطلبالبيئةحمايةألن،

.القراراتاتخاذ

طرفمنتمارسالتيوبالبيئةالمضرةالنشاطاتتوقيفلإلدارةالمشرعأجازكما

إلىالوترخيصإلىالنشاطهافيتحتاجالالتيالمنشآتبمعنىمصنفة،غيرمنشآت

198-06التنفيذيالمرسوممن25المادةأحكامخاللمنالسلطةهذهنلمسوتصريح،

المحدد،األجلفيالمستغلامتثالعدمحالةفيوأنهالمادةهذهتتضمنحيثالذكر،سابق

.الضروريةالمؤقتةالتدابيراتخاذمعالمفروضةالشروطتنفيذحينإلىالمنشأةسيريوقف

_________________________________
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)1(
القانون212المادة سابق،01-01من مرجع

الثاني :الجزاءات اإلدارية المالية:الفرع

تفرضهابهاونقصد التي علىاإلدارةالجباية الجبائية المصالح يحدثونالذينالملوثيناو

والمختلفة،االقتصاديةنشاطاتهمعنالناجمةالملوثةالمنتجاتخاللمنبالبيئةأضرارا

بينهذهتتنوع الرسوم و المطبقةالضرائب علىالرسم(الملوثةاإلنبعاثاتعلىالضرائب

التكميليالرسم،الملوثةالمياهعلىالتكميليالرسم،البيئةعلىالخطيرةأوالملوثةالنشاطات

و)الحضريةالنفاياتعلىالرسم،الجويالتلوثعلى المطبقةالرسومالضرائب

علىالرسم،محلياالمصنوعةأوالمستوردةالبالستيكيةاألكياسعلىالرسم(المنتجاتعلى

الشحوموالزيوتعلىالرسم،محلياالمنتجةأومستوردةالجديدةالمطاطيةاإلطارات

و،)محلياالمصنعةأوالمستوردة الضرائبالحياة،جودةلتحسينالمطبقةالرسومالضرائب

.الطبيعيةالموارداستغاللعلىالمطبقةالرسومو

حمايةمجالفياإلداريالضبطموضوعبأنالقوليمكنو كخالصة لهذا المبحث

بينالتوازنتحقيقإلىسعيهافيالعامةاإلدارةبهاتقومالتياألنشطةأهمكأحديعدالبيئة

.البيئةحمايةمقتضياتوالتنميةمتطلبات

الثاني البيئي:المبحث :التخطيط

هوالتخطيط آخربمعنىأوبيئي،منظورمنالتنميةخططيعدلويقوممنهجالبيئي

التنميةلخططالمتوقعةالبيئيةاآلثاروالبيئيالبعداألولىبالدرجةيحكمهالذيالتخطيطهو

)1(.المنظورغيروالمنظورالمدىعلى

البحيثالبيئيةالحمولةأوبالقدراتيهتمالذيالتخطيطبأنهأيضاتعريفهيمكنكما

التوقفيجبالذيالحدهووالحرج،البيئيالحدطموحاتهاوالتنميةمشروعاتتتعدى

التنميةخططمشروعاتثماربكلتعصفقدعكسيةنتائجتحدثالحتىعنده
)2(

ويعرف

البيئة،لحمايةمحددةتنظيماتوقواعديتضمنبرنامجوضعأنهعلىأيضاالبيئيالتخطيط

ومستقبال،تظهرأنيمكنالتيوالبيئيةالمشكالتوبالمخاطرالتنبؤوالتوقعخاللمن

منالتقليلومنهاللوقايةالالزمةالخططوضعطريقعنبشأنهاالحذروالحيطةأخذ

________________________________________
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)1(
.58ص2011التوزيع،الجزائروللنشرالخلدونيةداراألولى،الطبعة،البيئياإلقتصاد،حمومحمدوأوسريرمنور

)2(
.59صالمرجع،نفسحمو،محمدوأوسريرمنور

خسائرها
)1(

.

لكلكضابطتعملواعيةورؤيةمفهومبأنهالبيئيالتخطيطنعرفأنيمكنسبقومما

لهايحققبماالبيئةموارداستخدامتستهدفالتياالجتماعيةواالقتصاديةالخططأنواع

.اآلمنوالمتوازناالستخدام

البيئي يؤديأهميةوللتخطيط انه حيث والمتاحةللموارداألمثلاالستغاللإلىكبرى

اقتصاديةمنافعتحقيقذلكفيواستخدامهاترشيدوالموارداستغاللسوءمنالبيئةحماية

.كبيرة

والبيئةلحمايةالوسائلأنجعبينمناعتبارهفيالبيئيالتخطيطأهميةتكمنكما

قبلالبيئيةالمشاكلوالمخاطرحدوثبواسطتهيتحاشىإذالوقائية،لطبيعتهذلكيرجع

بينالتناقضفيالوقوعتجنبيمكنالتخطيطمنالنوعهذابواسطةأنهكماحدوثها،

أنبسببذلكوالبيئة،بحمايةعالقةلهاالتيالمؤسساتواألجهزةتنتهجهاالتيالسياسات

التنسيقكذلكودقيقا،تحديداتلكالمؤسساتواألجهزةمنكلدوريحددماغالباالتخطيط

للبيئةاألمثلالحمايةألجلبينهافيما
)2(

.

علىيوجبالبيئيالتخطيطخاللمنالبيئيةالمشاكلوالمخاطرمنالوقايةأنكما

والمعرفةتطورعلىالقائمةالتدابيرواإلجراءاتجميعتتخذأنالدولةفيالعامةالسلطات

التقنيةوالفنيةالجوانباالعتباربعيناألخذمعالخبرةوالمعلوماتية
)3(

التخطيطويضم

مشروعاتذلكعلىمثالخيرواقتصاديةأرباحاتحققمشروعاتطياتهفيالبيئي

نفقاتذلكسبيلفيوالتحملمنهاالتخلصفبدل،تدويرهاوإعادةالمخلفاتمناالستفادة

إعادةخاللمنيتماقتصاديكموردالمخلفاتمعالتعامليتمفإنهسلبيةبيئيةآثارومالية

المنتجاتمنالعديدإنتاجتدويرها
)4(

.

التخطيط من نوعين الجزائري المشرع اعتمد القطاعيالتخطيطولقد مطلب(البيئي

الشمولي)أول البيئي التخطيط الثاني(و .المطلب (

_____________________________________________________
)1(

سابق،صزنكنة،الديننجمإسماعيل .355مرجع
)2(

.295صسابق،مرجعالعازمي،محمدعيد
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)3(
.357صسابق،مرجع،زنكةالديننجمإسماعيل

)4(
.60صسابق،مرجعحمو،محمدوأوسريرمنور

القطاعي:األولالمطلب البيئي :التخطيط

وإداريامستقلةوبذاتهامحددةبقطاعاتالبيئيةالعناصرمنالكثيرالرتباطنظرا

المتعلقالقطاعيكالتخطيطقطاعية،مخططاتضمنمنهاالكثيرتسييرأستقرفقدهيكليا

الثاني(النفاياتتسييروإدارةقطاعو،)األولالفرع(بالمياه المتعلقالتخطيط،)الفرع

الرابع(الطاقةفيبالتحكمالمتعلقالتخطيط،)الثالثالفرع(الكبرىباألخطار .)الفرع

:المياهبقطاعالمتعلقالتخطيط:األولالفرع

الوطنيبالمياهالمتعلقالقطاعيالتخطيطيتناول المائية،والمواردلتهيئةالمخطط

.المائيةالمواردوحمايةلتسييرجهويةكأداةالهيدروغرافيةاألحواض

المواردلتهيئةالرئيسيالتخطيطأوالوطنيالتخطيطنظامالجزائريالمشرعأقرولقد

لتهيئةالجهويةالمخططاتلتنسيقالضروريةاإلجراءاتإيجادضلغرواستغاللهاالمائية

اإلقليميةاألطرضمنوشروطهاالمائيةالمواردتحويلحاالتوتوقعواستعمالها،المياه

.الهيدروغرافيةاألحواضلمختلف

التنميةتوازنوإلىالماءطلبتلبيةإلىواستعمالهاالمائيةالمواردتعبئةتخطيطيهدفو

استعمالهاوترشيدنوعيتهاوحمايةالمائيةالمواردكمياتبرفعوذلكوالقطاعية،الجهوية

.األخرىالطبيعيةوالمواردالبيئةمعبالتوافق

يهدفوالذيللمياه،التوجيهيبالمخططالمائيةالمواردلتهيئةالوطنيالمخططتدعمكما

الموردتوزيعوكذلكيةوالباطنالسطحيةالمائيةالمواردبحشدالخاصةالتحتيةالبنىتطويرإلى

التوجيهيالمخططيشجعكماوتطويره،اإلقليمشغلمجالفيالوطنيةللخياراتالمناطقبين

غيرالمائيةالمواردوتطويرالعقالنيواستعمالهفيهواالقتصادالمائيالموردتثمينللمياه

قانونأدرجكماواستعمالهاالبحرمياهتحليةومنالقذرةالمياهرسكلةمنالمستمدةالتقليدية

المائيةالمواردحشدمجالفيالوطنيةواألولوياتاألهدافللمياهالوطنيالمخططالجديدالمياه

والمالياالقتصاديالطابعذاتالمرافقةوالتدابيروتخصيصها،وتحويلهاالمدمجوتسييرها

لتنفيذهالضروريةوالتنظيمي
)1(.
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___________________________________
)1(

للقانون13-96مكرر من األمر 125المادة المتمم و .60عدد.رج.بالمياهالمتعلق،17-83المعدل

علىيقومتخطيطنظامالجزائريالمشرعاعتمدللمياه،المركزيالتخطيطإلىإضافةو

ألنالشموليةالمخططاتمننوعاتعتبروالتيالمائية،لألحواضالطبيعياالمتدادأساس

منطقةفيالمزاولةاألنشطةجميعمراقبةتقتضياألحواضفيالمتواجدةالمائيةالمواردحماية

.الطبيعيالوسطهذاعلىالمحتملةوالتأثيراتالمائيالحوض

الثاني :النفاياتتسييروإدارةبقطاعالمتعلقالتخطيط:الفرع

التخطيط من النوع هذا ينقسم :قسمينإلىو

الخاصةتسييروإدارةبقطاعالمتعلقالتخطيط:أوال :النفايات

وطنيمخططإعدادكيفيةلبيانالتنظيمعلىبالنفاياتالمتعلق19-01قانونأحاللقد

الوزيريرأسهاللجنةالمخططهذاإعدادمهمةأوكلتلذلكوتبعاالخاصة،النفاياتلتسيير

بالبيئة والجماعاتالوطنيبالدفاعالمكلفةالوزارةعنممثلينمنوتتألفممثله،أوالمكلف

ووزارة المواردووزارةالمالية،ووزارةالصحة،ووزارةالطاقة،ووزارةالتجارة،المحلية،

،الصناعةووزارةوالمتوسطة،الصغيرةالمؤسساتووزارةالمائية، التعمير،وووزارةالثقيلة

الصناعةوزارة
.الخاصةالنفاياتلتسييرالوطنيالمخططبتنفيذيتعلقسنوياتقريراوتعد.)1(

:شابههاماوالمنزليةالنفاياتلتسيرالبلديطالتخطي:ثانيا

ماوالمنزليةالنفاياتكمياتجردالمنزليةالنفاياتلتسييرالبلديالمخططيتضمن

كذاوخصائصها،ومكوناتهاتحديدمعالبلديةإقليمفيالمنتجةالهامدةالنفاياتوشابهها

بعملية تحديدوالبلدية،إقليمفيالموجودةالمعالجةمنشآتلمواقعتحديدوجردالقيام

الحاجاتتلبيالتيالمنشآتسيماالالنفاياتمعالجةقدراتيخصاالحتياجات فيما

المتوفرة،القدراتاالعتباربعيناألخذمعالبلدياتمنمجموعةأولبلديتينالمشتركة

االختياراتعنفضالجديدة،منشآتإلنجازتحديدهاالواجباألولوياتإلىباإلضافة

واالقتصاديةاإلمكانياتمرعاهمعفرزهاونقلهاوالنفاياتجمعبأنظمةالمتعلقةالمتعلقة

.التطبيقحيزلوضعهاالضروريةالمالية
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__________________________________
)1(

رقم30المادة القانون سابق،19-01من .مرجع

الثالث :الكبرىالمتعلق باألخطارالتخطيط:الفرع

رقممن16المادةفيالمشرعاستحدث األخطارمنبالوقايةالمتعلق20-04القانون

.الكبيرالخطرمنللوقايةعاممخطط،المستدامةالتنميةإطارفيالكوارثتسييروالكبرى

األخطار،الفيضانات،الجيولوجيةاألخطاروالزالزل10المادةبمفهومكبيراخطرايعتبرو

،النوويةواإلشعاعيةاألخطار،الطاقويةوالصناعيةاألخطار،الغاباتحرائق،المناخية

التلوثأشكال،النباتوالحيوانبصحةالمتصلةاألخطار،اإلنسانبصحةالمتصلةاألخطار

.الكبرىالبشريةالتجمعاتعنالمرتقبةالكوارث،المائيأوالبحريأواألرضيأوالجوي

حدةمنللتقليلالراميةاإلجراءاتوالقواعديحددوبمرسومالمخططهذاعلىيصادقو

.عليهالمترتبةاآلثارمنالوقايةوالمعنيالخطرإزاءلإلصابةالقابلية

:التاليةالقواعدالمعنيالكبيرللخطرالعامالمخططيتضمنأنيتعينو

والمعنيةالمخاطرلتطوردائمةمراقبةتنظم:اإلعالموللمتابعةوطنيةمنظومة:أوال

تحسينوالمعنيللخطرجيدةبمعرفةللسماحتقييمهاوتحليلهاوالمسجلةالمعلوماتتثمين

المكلفةالمرجعيةالمخابرأوالهيئاتأوللمؤسساتتحديدايتضمنكماوقوعه،تقديرعملية

.الكبيرالخطريخصفيمابالمتابعة

الكبيرالخطروقوعباحتمالالمواطنينبإعالمتسمحوطنيةمنظومةإلىباإلضافة

خاللمنالمعني،الخطرطبيعةبحسبلإلنذارالوطنيةالمنظومةهذهتهيكلبحيثالمعني

الموقعبحسبمنظومةوالقريةأوالمدينةنطاقحسبمحليةمنظومةوطنية،منظومة
)1(

.

منظومةعلىالكبيرللخطرالعامالمخططيتضمن:التخفيفوللتقييموطنيةمنظومة:ثانيا

والوالياتوالنواحيتحديدإلىباإلضافةاالقتضاء،عندالمعنيالكبيرالخطرلتقييممعتمدة

فضالوقوعه،عندالمعنيبالخطرلإلصابةخاصةقابليةدرجاتعلىتنطويالتيالمناطق

)2(لإلصابةالقابليةدرجةمنالتخفيفوالوقايةمجالفيالمطبقةالتدابيرعن
.

___________________________________
)1(

القانون17المادة سابق،20-04من .مرجع
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)2(
القانون18المادة سابق،20-04من .مرجع

الرابع المتعلقالتخطيط:الفرع الطاقةالمتعلق في :بالتحكم

الوطنيالبرنامجإعداداستعمالها،ترشيدوالطاقةلتطويرالوطنيةالوكالةتتولى

للبرنامجالمشكلةاألساسيةالعناصروالرئيسيالمخططمنإنطالقاالطاقةفيللتحكم

للتحكمالقطاعاتبينالمشتركةاللجنةعلىذلكتعرضثمومنالطاقة،فيللتحكمالوطني

)1(لإلثراءالطاقةفي
.

:علىيشتملالطاقةفيللتحكمالوطنيالبرنامجفإنلإلشارةو

والطاقويةالحصيلةتحديدإلىيهدفالذيو:آفاقهوالطاقةفيالتحكمإطار:أوال

(الطاقويةبالمنظومةالمتصلةالبيئيةالوضعياتوموشراتهوالطاقةعلىالطلبخصائص

.)االستهالكاإلنتاج،

والطلبوالعرضبينالبرمجةأسلوبحسبسنة20أفاقعلىطاقوياستشراف

واالقتصاديةواالجتماعيةالتأثيراتتقييموالمختلفةاإلقتصاديةوالتقنيةالمخططاتمقارنة

الطاقةفيللتحكمالبيئية
)2(

.

االقتصادتحقيقإلىيهدفالذيو:الطاقةفيالتحكمأهدافتحديدوالقدراتتقييم:ثانيا

.المتجددةالطاقاتترقيةوالطاقوياالستبدالضمانوالطاقةاستهالكفي

والبعيدالمدىعلىاألهدافلبلوغ:تنفيذهاالواجبوالموجودةالعملوسائل:ثالثا

المؤسساتيالترتيبإقامةفيالمتمثلةوالطاقةفيللتحكمالوطنيالبرنامجعلىالمترتبة

والدعمبرامجإعدادكذاوتنظيمية،وتشريعيةنصوصبسنالمبادرةإلىباإلضافة

المرتكزة الدارساتوالتكوينوالمشاركةواالتصالواإلعالمعلىخصوصاالمرافقة

الشراكةواالقتصاديةوالتقنية .إقامة

الثانيالمطلب الشمولي:ا :التخطيط

والشموليالبيئيالتخطيطنظامالمشرعأعتمدالقطاعيالبيئيالتخطيطإلىباإلضافة

إلىالتخطيطمنالنوعهذاتقسيميمكنوشمولي،طابعذاتخططوضعيستهدفالذي

_____________________________________



77

)1(
التنفيذي15المادة المرسوم سابق149-04من .مرجع

)2(
التنفيذي05المادة المرسوم سابق،149-04من .مرجع

)الثانيالفرع(المركزيالبيئيالتخطيط،)األولالفرع(المحليالبيئيالتخطيطصورتين،

:المحليالبيئيالتخطيط:الفرع االول

وهذه العمرانية و التهيئة مخططات في التخطيط من النوع هذا تتجلىاألخيرةوبتجسد

.األراضيشغلمخططوالتعميروللتهيئةالتوجيهيالمخططمنكلمن خالل

:التعميروللتهيئةالتوجيهيالمخطط:أوال

المادةالتعميروللتهيئةالتوجيهيالمخططالجزائريالمشرععرف من16في

يحددالحضري،التسييروألمجاليللتخطيطأداةبأنهسابقاالمذكور29-90القانون

تصاميماالعتباربعينآخذاالمعنيةالبلدياتأوللبلديةالعمرانيةللتهيئةالتوجهات األساسية

.األراضيشغللمخططالمرجعيةالصيغيضبطوالتنميةمخططاتوالتهيئة

علىوللتهيئةالتوجيهيالمخططويشتمل :التعمير

- Iللتنميةالرئيسيةاالحتماالتوالقائمالوضعتحليلالتقريرهذايتضمن:توجيهيتقرير

نوعوالمعني،للوسطالثقافيواالجتماعيوالديموغرافيواالقتصاديالتطورإلىبالنظر

العامةالكثافةوخاصة،لشروطإخضاعهاأوالضرورةعندمنعهايمكنالتياألعمال

إنشاؤهاأوتعديلهاأوعليهااإلبقاءالمطلوباالرتفاقاتواألراضيشغلمعاملعنالناتجة

بها،المرتبطةالمرجعيةالحدودمعاألراضي شغلمخططاتفيهاتتدخلالتيالمساحاتو

القائمةاألنسجةفيالتدخلمناطقبإبرازذلكو المطلوبالمناطقمساحاتوالعمرانية

.األساسيةالمنشآتوالكبرىالتجهيزاتمناطقتحديدوحمايتها،

فيهيبرزالذيالقائمالموقعمخططالتعميروللتهيئةالتوجيهيالمخططيحددكما

حدودبتبيانالمخططيقومكماالمختلفة،الشبكاتوالطرقأهموحالياالمشيداإلطار

10آفاقفيالمتوسطوالقريباألمدينعلىللتعميرالمبرمجةوحالياالمعمرةالقطاعات

قابلةغيرالقطاعاتوسنة،20آفاقفيالبعيدالمدىعلىللتعميرالمبرمجةوسنوات،

للتعمير
)1(

.

موضوعللبلديةالجغرافيللموقعتحديدالتوجيهيالتقريريتضمنالشكلبهذاو
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________________________________

رقم17المادة التنفيذي المرسوم سابق،177-91من .مرجع

الفيزيائيةوالطبيعيةالخصائصتحديدإلىباإلضافةالتعمير،وللتهيئةالتوجيهيالمخطط

وديان،وسهولومرتفعاتمنالتضاريسلمختلفكوصف،المخططموضوعللمنطقة

كمااتجاهاتها،والرياحأنواعوالتساقطكمياتوالحرارةلدرجاتتحديدعنفضال

تجارة،وصناعةوزارعةمنللمنطقةاإلقتصاديةللوضعيةتحديدالتوجيهيالتقريريتضمن

لمختلفوصفوالسكانلعددتقديرحيثمناالجتماعيللوضعتشخيصإلىباإلضافة

.إلخ....العموميةالمرافقتوافرمدىكذاوالعمريةفئاته

II-المختصالشعبالمجلسرئيسيبادر:عليهالمصادقةوالمخططإعدادإجراءات

الشعبيللمجلسمداولةبعدالمشروعهذاعلىالموافقةتتمو،المخططمشروعبإعداد

45لمدةالمواطنينأمامعموميتحقيقجراءإفتحيتمذلكبعدالمعنية،البلدياتأوالبلدي

المنظماترؤساءوالفالحةغرفرؤساءمنكالعليهلإلطالعالمشروعيعرضكمايوم

تشكلالتيالهيئاتمنالوجوبيةاالستشارةطلبكذاوالمحلية،الجمعياترؤساءوالمهنية

.تللوزاراالخارجيةالمصالح

أهميةحسبوالحالةحسبالتعميروللتهيئةالتوجيهيالمخططعلىالمصادقةتتمو

التيوالمعنيةللبلدياتألوالئيالشعبيالمجلسريأأخذبعدالواليمنبقرارإماالبلديات

وزيرمعبالتعميرالمكلفالوزيربينمشتركبقرارأوساكن20000عنسكانهاعدديقل

عنيقلو20000سكانهاعدديكونالتيوللبلدياتالمعنيالوالياستشارةبعدالداخلية

المكلفالوزيرمنتقريرعلىبناءيتخذتنفيذيمرسومبموجبأوساكن500000

.ساكن500000سكانهاعدديفوقالتيالمعنيةالبلدياتأوللبلديةبالنسبةبالتعمير

والوزيرالمحلية،بالجماعاتالمكلفللوزيرعليهالمصادقالمخططيبلغو

بالتعمير والبلديةوالوالئيةالشعبيةالمجالسرؤساءوالوزاريةاألقساممختلفوالمكلف

للمنشوارتعادةالمخصصةاألماكنفيباستمرارينشروالجمهورتصرفتحتيوضع

بالبلدياتبالمواطنينالخاصة
)1(

.

________________________________
)1(

رقم17المادة التنفيذي المرسوم سابق،177-91من .مرجع
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شغل:ثانيا :األراضيمخطط

القانونمن31األراضي من خالل المادةشغلمخططالجزائريالمشرععرف

المخططتوجيهاتإطارفيواألراضيبالتفصيليحددالذيالمخططذلكبأنه90-29

والمحددةللتوجيهاتوفقاعليهاالبناءواألراضياستخدامقوامالتعميروللتهيئةالتوجيهي

.التعميروللتهيئةالتوجيهيالمخطططرفمنالمنظمة

هووأشملإطارفييندرجاألراضي شغلمخططأنالتعريفهذامنالمقصودو

التفاصيلعناألراضيشغلمخططيعبرحيثالتعمير،وللتهيئةالتوجيهيالمخطط

كذاورضي،ااألعلىالبناءحقوقتنظيمخاللمنمنطقةلكلالحضريبالشكلالخاصة

البناءحقوقوحجمهاوبهاالمرخصالمبانيبنوعيتعلقفيماخاصةاستعمالها،كيفيةتبيان

.بهاالمسموحالنشاطاتوعليهاالمقررةاالرتفاقاتواالراضيبملكيةالمرتبطة

البلديالشعبيالمجلسمنمداولةطريقعناألراضيشغلمخططإعداديتمو

شغللمخططالمرجعيةالحدوديتضمنأنيجبوالمعنية،البلديةالمجالسأوالمعني

والهيئاتواإلدارات مشاركةلكيفياتيبانايتضمنكماإعداده،الواجبرضياألراضي 

)1(األراضيشغلمخططإعدادفيالجمعياتوالعموميةالمصالح
المجلسرئيسيقومحيث

والمهنيةالمنظماترؤساءوالفالحةوالتجارةغرفرؤساءمنكلبإطالعالبلديالشعبي

لهمويمنح،األراضيشغلمخططبإعدادالقاضيبالمقرركتابياالمحليةالجمعياترؤساء

)2(الأوالمخططإعدادفيالمشاركةيريدونكانواإذاللرديوما15أجل
تبليغيتمكما

لهاتمنحوللدولةالتابعةالعموميةالمصالحواإلداراتإلىاألراضيشغلمخططمشروع

لمشروعقبولبمثابةالردعنسكوتهايفسرومالحظاتها،أوريهاإلبداءيوما60أجل

.الجمهورتصرفتحتذلكبعداألراضيشغلمخططليوضعالمخطط

الثاني المركزي:الفرع الشمولي البيئي :التخطيط

محلاإلقليملتهيئةالوطنيالمخططوبتجسد هذا النوع من التخطيط من خالل  سيكون الذي

.ادارستن
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______________________________________________________
)1(

رقم02المادة التنفيذي المرسوم سابق،178-91من .مرجع
)2(

رقم07المادة التنفيذي المرسوم سابق،178-91من .مرجع

الدولةخاللهمنتعلنعملعنعبارةهو:اإلقليملتهيئةالوطنيالمخططمفهوم:أوال

التوازنبضمانخاللهامنالدولةتقومالتيالطريقةيوضححيثاإلقليمي،مشروعها

إطارفيالبيئياإلسنادواالقتصاديةالفعالية،االجتماعياإلنصاففيالمتمثلوالثالثي

القادمةسنةللعشرينبالنسبةالوطنيالترابكاملمستوىعلىالمستدامةالتنمية
)1(

المخططالمشرععرفولقد الفانونخاللمناإلقليملتهيئةالوطنيالجزائري أحكام

يترجماإلقليملتهيئةالوطنيالمخططبأنالمستدامةتنميتهواإلقليمبتهيئةالمتعلق02-01

يخصفيمااألساسيةاإلستراتجيةالترتيباتوالتوجيهاتالوطني،الترابلكافةبالنسبة

المستدامةتنميتهواإلقليملتهيئةالوطنيةالسياسة
)2(

.

المخططالقانونيالتكريستم:اإلقليملتهيئةالوطنيالمخططأهداف:ثانيا خاللمنلهذا

وسابقا،المذكورالمستدامةتنميتهواإلقليمبتهيئةالمتعلق20-01القانونمن07المادة

التوجيهاتالوطنيالترابلكافةبالنسبةاإلقليملتهيئةالوطنيالمخططيترجمالصددهذافي

تستهدفأنيتعينحيثإلقليم،لتهيئةالوطنيةالسياسةيخصفيمااألساسيةالترتيباتو

للفضاءالعقالنيالستغاللضمانإلىاإلقليملتهيئةالوطنيالمخططفيالمحددةالتوجيهات

الوطنياإلقليمكافةعلىاالقتصاديةاألنشطةتوجيهوالسكانتوزيعخاصةوالوطني

وللمدنالمالئمالفضائيالتوزيعإلىباإلضافةالعقالنياستغاللهاوالطبيعيةالمواردوتثمين

حضريةبنيةقياموالسكانيةالتجمعاتنموفيالتحكمخاللمنشرةتالمنالمستوطنات

والثقافيوالتاريخيوالوطنيالبيئيالتراثحمايةالتوجيهاتهذهيستهدفكمامتوازنة،

تثمينهوترميمه
)3(

.

عنداإلقليملتهيئةالوطنيالمخططيشتمل:اإلقليملتهيئةالوطنيالمخططمضمون:ثالثا

:فيإجمالهايمكنالعناصرمنجملةعلىإعداده

______________________________________

)1(
.2010سنة110ص،61عدد،رجاإلقليم،لتهيئةالوطنيالمخططالبيئة،والعمرانيةالتهيئةوزارةتقرير

)2(
القانون07المادة المستدامةواإلقليمتهيئةقانونالمتضمن2001-12-12فيالمؤرخ20-01من رالتنمية ج

.77العدد
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)3(
القانون09المادة سابق20-01من .مرجع

والكبرى،التجهيزاتوللنقلالكبرىالتحتيةالبنيتموقعتحكمالتيللمبادئتحديد-

واالقتصاديةالتنميةسياساتمختلففيهيدمجكماالوطنية،المنفعةذاتالجماعيةالخدمات

(اإلقليملتهيئةالوطنيةالسياسةفيتسهمالتياالجتماعية
.

1(

المحميةالمناطقوالطبيعيةبالفضاءاتالمتعلقةالفضائيالتنظيمأعمالومبادئيحدد-

التراثو وتحويلها،وتوزيعهاوالمائيةالمواردتعبئةكذاوالسياحي،والثقافيمناطق

وللمواصالتالكبرىالتحتيةالبنيإلىباإلضافةالري،والزراعياالستصالحبرامج

أيضايحددكما--.المحروقاتنقلوالطاقةتوزيعوالالسلكيةوالسلكيةاالتصاالت

والسياحة،والتكوينوللتربيةالتحتيةالبنيإعدادهعنداإلقليملتهيئةالوطنيالمخطط

الصناعيةوالرياضيةوالثقافيةوالصحيةالعموميةالخدماتانتشار المناطق
)2(

.

تثمينهاوالقاريالجرفوالساحليةالمناطقعلىالمحافظةضمانكيفياتأيضايحدد-

اخالمن والساحليةالمناطقحمايةشغلها،والساحليةالمناطقتمدنشروطحترامل

المائيالثقافيالتراثحمايةالتلوث،أخطارمنالبحرمياهوالقاريالجرف
)3(

.

بحشدمرتبطةالجبليةالمرتفعاتفيمتكاملاقتصادتنميةآخرإطارفييحددكما-

إحداثوالمواشيتربيةوالزارعةتطويروالمناسبة،التقنياتبواسطةالمائيةالموارد

والغابيالتراثعلىالحفاظوالغاباتتشجيرإعادةإلىباإلضافة،المسقيةالمساحات

المحليةللموارداألفضلاالستغاللعنفضالالبيولوجي،التنوعحمايةوالعقالنياستغالله

.الجبلياالقتصادتالئمالتيالترفيهيةوالسياحيةوالتقليديةالصناعاتبتطوير

الهضابمناطقبترقيةالمتعلقةاألحكاماإلقليملتهيئةالوطنيالمخططيتضمنكما-

والسطحيةالمائيةالمواردلكلالعقالنياالستغاللخاللمنذلكوالسهوبتهيئةوالعليا

والجنوب،والشمالمنانطالقالهاالضروريةالتحويالتتحقيقوالمحليةالباطنية

والرعويةالمساحاتحمايةكذاورضي،الألالفوضوياالستغاللوالتصحرمكافحة

ومؤسساتومهيكلةنشاطاتحوليتمحورصناعينسيجترقيةعنفضالتنميتها، صغيرة

.للمياهاالستهالكقليلةمتوسطة

_________________________________
)1(

سابق،20-01القانون10المادة .مرجع

القانون11المادة)2( سابق،20-01من .مرجع
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اإلقليملتهيئةالوطنيالمخططإعداديتم:اإلقليملتهيئةالوطنيالمخططتنفيذوإعداد:رابعا

سنة20لمدةالتشريعطريقعنعليهالمصادقةتتموالدولةطرفمن
)1(

موضوعيكونو

)2(اإلقليمللتهيئةالوطنيالمجلسطرفمنسنوات05كلدوريتقييم
المصادقةتمقدو

02-10خالل القانون منفعليااإلقليملتهيئةالوطنيالمخططعلى
)3(

.

المخططاتمنبمجموعةاألخيرهذادعماإلقليملتهيئةالوطنيالمخططتنفيذألجلو

02-10القانونمنبعدهاماو22المادةأحكامفيالمشرعإليهاأشارالتوجيهية
)4(

.

أحدتكريسعلىيعملالبيئيالتخطيطبأنالقوليمكنالمبحثلهذاكخالصةو

ضمنالبيئيالبعدإدماجمبدأهووأالالمستدامة،التنميةإليهاتستندالتيالهامةالمبادئ

البيئيالتخطيطيستخدمحيثكضابطتعملواعيةرؤيةيشكلحيثالتنمية،إستراتجية

يقوموالبيئي،للتخطيطفعاليةاألكثروالرئيسيةاألداةتعتبرالتياآلليةهذهأهدافهلتحقيق

ممارستهاأوإقامتهاتؤثرالتيالمقترحةالمشروعاتتحليلودارسةعلىالبيئيالتخطيط

.إنشائهاعلىالمحتملةالبيئيةبالعواقبمبكرالتنبؤبهدفذلكوالبيئة،سالمةعلىلنشاطها

_______________________________________
)1(

سابق،20-01القانونمن19المادة .مرجع
)2(

القانون21المادة سابق،20-01من .مرجع
(3)

رواإلقليملتهيئةالوطنيالمخططعلىالمصادقةالمتضمن،2010-06-29فيالمؤرخ02-10القانون .61العددج
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:خاتمةال

الحمايةاهمدراسةوبعدالبحث؛هذانهايةفي للبيئة في شقها االداري القانونيةمظاهر

أوو هذا من خالل  دراسة الهيئات المكلفة بحماية البيئة  سواء كانت محلية الجزائرفي

وكذا إلقاءالكفيلة بحماية البيئة و هذا من خالل لإلدارةاالنفرادية اإلجراءاتمركزية

على الردعياإلداريالضبطالضوء و الوقائي البيئىإلىباإلضافةبشقيه التخطيط دراسة

يمكن الشمولي و القطاعي التاليةأنبنوعيه النتائج :نستخلص

حقيقيةومحليةمركزيةإدارةغياب- ندوةتلتالتيعقودالثالثيقاربماطيلةبيئية

الوقائيدورهاأنالجزائر،فيالبيئيةلدراسة اإلدارةالتعرضبمناسبةوتبينستوكهولم،

الوزاراتالمستمرالتناوببسببتأثروالتدخلي استقراوعدمالبيئةحمايةمهمةعلىلمختلف

والتيالعناصرلمختلفالقطاعيوالطابعرها، خاصة،قطاعيةوزاراتبهتحتفظظلتالبيئية

وزارةلعدمنتيجةالتنسيقنقصأوغيابمع بالبيئةخاصةوزارةاستحداثوبعد.قويةوجود

بطريقةتصوراتلهاالمنظمةالنصوصكرست البيئةلحمايةالقطاعيالطابعتسييرخاصة

.بالبيئةالمكلفةوالوزارةالوزاراتمختلفبينالتنسيقخاللمن

سواء- هيئات عدة عناصرها بجميع البيئة حماية صميم في انشأ الجزائري المشرع

البيئة بحماية الخاصة القوانين بتنفيذ وتقوم تشرف محلية او انه يالحظ في الإمركزية

الواقع الهيئاتأنارض هذه بين التنسيق و التفعيل في نقص .هناك

الجزائري- المشرع ان أيضا ألدارياوالوية كبير لوسائل  الضبط أعطىنستخلص

التيالوقائيالبيئي التراخيص نظام األكثرالوسيلةكونهاالوسائلهذهأهمتعتبروخاصة

بالمشاريعيرتبطأنهكمااالعتداءوقوععلىمسبقةحمايةمنتحققهلمانجاعةوتحكما

العمرانيالنشاطأشغالوالصناعيةالمشاريعسيماالبيئةعلىالخطورةواألهميةذات

.البيولوجيبالتنوعالمساسوالطبيعيةالموارداستنزافإلىالغالبفيتؤديوالتي

الى- الضبطإضافة وسائل الجزائري المشرع يهمل لم الوقائي البيئي الضبط وسائل

واإللزامالبيئى الردعي وهذا  يتجلى من خالل نظام الحضر و  الترخيص سحب نظام و

يتمادى الملوثون باإلضرار بالبيئة لكن في ارض الواقع نظام وقف النشاط و هذا حتى ال
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هذهعدمنجد جدياألنظمة تفعيل و صارم .بشكل

شمولي- تخطيط التخطيط من نوعين الجزائري المشرع انهإالقطاعيوأخرتبني

يتعلقفيماواضحةمرجعيةغيابالبيئيالتخطيطنظامتقييمةمحاولمنيستنتج

التدهورحاالتلمعالجةالزمانيواإلطاروالبشريةالماديةوالوسائلبالمنهجية

هذهغيابويؤثرالجزائر،فيالبيئيةالعناصرمختلفمنهاتعانيالتيالخطيرة

متابعتهاإمكانيةلعدمنتيجةالبيئة،حمايةفيالعامةالسلطاتأداءعلىالمرجعية

.البيئةبحمايةالخاصةالتوجيهاتتحقيقفيتقدمهادرجةعنومساءلتها

الجزائرفي،اإلداريةالقانونيةالوسائلدراسةأنإلىننوهأنيجب،أخيراو

السيما،القانونيةالمفاهيمفيالحاصلالتطورحقيقةفهمعنبمعزلتتمأنيمكنال

،أخرىالتشددوتارةقواعدهتطبيقفيالمرونةباعتماداإلداري،القانونإطارفي

علىالمستدامةالتنميةأفكاربتأثيرتعلقفيما،العلمياالجتهادبابفتحضرورةمع

لضرورةإهمالدونو،خاصبوجهالبيئةاإلدارةعلىوعامبوجهاإلدارة

لتحقيق،اإلدارةداخلالبيئةعلىأثرهواإلنسانبدوراالعتراف

بحقيجسدو،الرقيوالنماءدعائموالحمايةمتطلباتيحققبمابعقالنيةالموازنة

.الجزائرفيالبيئةلحمايةاإلداريةالقانونيةالوسائلجملة

المستعانواهللا
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العربية:أوال باللغة :المصادر

Iالكتب:

الكريم-1 .القران

بدون،القاهرة،المعارفدار،الهمزةحرف،الياءفصلالعرب،لسان،منظورابن-2

.نشرسنة

IIالقانونية :النصوص

:القوانين)ا

رقم-1 في03-83قانون إطار1983-02-05المؤرخ في البيئة بحماية والمتعلق

العدد ر ج المستدامة .43التنمية

في84/12قانون-2 للغابات1984يونيو23المؤرخ العام النظام المعدلالمتضمن

رقم بالقانون في91/20والمتمم العدد،1991ديسمبر02المؤرخ ر .26ج

قانون تهيئة اإلقليم و التنمية المتضمن2001-12-12فيالمؤرخ20-01القانون-3

العدد،المستدامة ر .77ج

العدد2002-02-05فيالمؤرخ02-02القانون-4 ر ج الساحل بحماية .10المتعلق

رقم-5 في03/10قانون العدد1983-02-05المؤرخ ر ج البيئة بحماية المتضمن
06.

في03/10قانون-6 التنمية2003يوليو19المؤرخ إطار في البيئة بحماية المتعلق و

العدد ر ج .43المستدامة

المتجددةالطاقاتبترقيةالمتعلق،2004أوت14فيالمؤرخ09-04رقمالقانون-7

2004.أوت18فيمؤرخة52العددرج،المستدامةالتنميةإطارفي

العددقانونالمتضمن2004-08-14فيالمؤرخ07-04القانون-8 ر ج .26الصيد،

رقم-9 رالمياه،قانونالمتضمن2005-8-04فيالمؤرخ12-05القانون .26العددج

،للمدينةالتوجيهيالقانونيتضمن2006فيفري20فيالمؤرخ06-06رقمالقانون-10

.2006مارس12فيمؤرخة15العددرج

في02-10القانون-11 المخططعلىالمصادقةالمتضمن2010-06-29المؤرخ

رلتهيئة واإلقليم الوطني .61العددج
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رقم-12 في10-11القانون عام20المؤرخ سنة22الموافق1432رجب 2011يونيو

بالبلدية رالمتعلق .2011جوان20فيمؤرخة36العددج

رقم-13 في07-12القانون سنة21الموافق1433ربيع االول 28المؤرخ فبراير

رالمتعلق بالوالية  2012 .17العددج

التنظيمية)ب القرارات و :المراسيم

:الرئاسيةالمراسيم)1-ب

رقم- الرئاسي في01ـ96المرسوم أعضاء1996جانفي5المؤرخ تعيين المتضمن ،

العدد ، الرسمية الجريدة ، بتاريخ1الحكومة الصادر .1996جانفي07،

التنفيذية)2-ب :المراسيم

رقم-1 التنفيذي في156ـ74المرسوم إنشاء1974جويلية12المؤرخ المتضمن ،

العدد ، ر ج ، الدولة وزارة ، للبيئة وطنية .59لجنة

التنفيذي-2 بالتطبيق1998نوفمبر03فيالمؤرخ339-98رقمالمرسوم ،الخاص

لقائمتها المحدد و المصنفة المنشاة على ،،المطبق متمم و .84العددرجمعدل

التنفيذي-3 األساسيالقانونيحدد1983جويلية23فيالمؤرخ83-458رقمالمرسوم

في31العددرج،الوطنيةللحظائرالنموذجي التنفيذيبالمرسوممعدلجويلية26مؤرخة

.1998نجوا24فيمؤرخة46العددرج،1998جوان24فيالمؤرخ98-216

رقم-4 التنفيذي ورخصةشهادةتحضيركيفياتبتحديدالمتعلق176-91المرسوم التعمير

العدد1971-05-28فيالمؤرخالتقسيم،وشهادةالتجزئة ر .26ج

تنظيمإعادةيتضمن،1991فيفري09فيالمؤرخ33-91رقمالتنفيذيالمرسوم-5

13فيمؤرخة،07العددرج.،الطبيعةلحفظوطنيةوكالةفيللطبيعةالوطنيالمتحف

.1991فيفري

رقممرسوم-6 اإلدارةتنظيميتضمن2000جوان28فيمؤرخال150-2000تنفيذي

2000جويلية04فيمؤرخة.39العددرجالسكانوالصحةوزارةفيالمركزية

رقم-7 التنفيذي مركزإنشاءيتضمن،2002نوفمبر11فيالمؤرخ371-02المرسوم

2000نوفمبر13فيمؤرخة،74-العددرج،عملهوتنظيمهوالبيولوجيةالمواردتنمية
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رقمالمرسوم-8 المركزإنشاءيتضمن،2002أوت17فيالمؤرخ262-02التنفيذي

2002أوت18فيمؤرخة56العددرج،نقاءأكثرإنتاجلتكنولوجياتالوطني

الوكالةإنشاءيتضمن2002مايو20فيالمؤرخ175–02رقمالتنفيذيالمرسوم-9

جتنظيمهاوللنفاياتالوطنية 2002ماي26فيمؤرخة37العددر،

رقم-10 التنفيذي في478-03المرسوم تسييركيفياتيحدد2003ديسمبر09المؤرخ

2003جوان04فيمؤرخة39العددالعالجية ج رالنشاطاتنفايات

ضبطكيفياتيحدد،2004جويلية28فيالمؤرخ04-220رقمتنفيذيمرسوم-11

غذائيةالحتواءالمخصصةللمغلفاتالتقنيةالمواصفات رج،لألطفالأشياءأومباشرةمواد

.2004جويلية28فيمؤرخة47العدد

رقم-12 التنفيذي في409-04المرسوم نقللكيفياتالمحدد2004-12-14المؤرخ

العددالخاصةالنفايات ر ج .81الخطرة

قم-13 ر تنفيذي المرسوميتممويعدل2004جويلية19فيمؤرخ198-04مرسوم

46.العددرج2002نوفمبر11فيالمؤرخ371-02رقمتنفيذي

رقم-14 التنفيذي إنشاءيتضمن2005سنةسبتمبر26فيالمؤرخ375-05المرسوم

رجسيرهاوتنظيمهاكيفيات.ضبطومهامهاتحديدوالمناخيةللتغيراتالوطنيةالوكالة

.2005أكتوبر05فيمؤرخة67العدد

التنفيذي-15 المطبقبالتنظيمالمتعلق2006-05-31فيالمؤرخ198-06المرسوم

.82عدد،رالبيئة،جلحمايةالمصنفةالمؤسساتعلى

رقمالمرسوم-16 القيميضبطالذي2006-04-19فيالمؤرخ141-06التنفيذي

للمصبات العددجالسائلة،الصناعيةالقصوى .26ر

إنشاءشروطيحدد2008-01-02فيالمؤرخ02-08رقمالتنفيذيالمرسوم-17

العددسيرهاوتنظيمهاوالعملطريقعنالمساعدةمؤسسات ر في02ج 02المؤرخة

.2008جانفي

التنفيذي-18 القعدة13فيالمؤرخ260-10المرسوم أكتوبر21الموافق1431عامذي

البيئة2010 و العمرانية التهيئة لوزارة العامة المفتشية تنظيم ريتضمن ج 2010وسيرها

.64العدد
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الوزارية)3–ب :القرارات

1-، البيئة و العمرانية التهيئة وزارة المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم ، ج ر، عدد تقرير

2010.

الوزاري-2 تقييمومتابعةلكيفياتالمحدد2005-07-06فيالمؤرخالمشتركالقرار

رقمالتخصيصحساب فيللتحكمالوطنيالصندوقعنوانهالذي302-101الخاص

.60عدد،رج،الطاقة

:العربيةباللغةالمراجعقائمة:ثالثا

I-المتخصصةالكتب:

بينالبيئيالتلوثعلىأضواءالسعود،إسالم إبراهيم أبوومحمودالفتاحعبدأحمد-1

.2007مصر،التوزيع،وللنشرالمصريةالمكتبةالمستقبلية،النظرةالتحديوالواقع

العامة،-2 والصحة محاسنه،البيئة علي التوزيع،إحسان و للنشر الشروق عماندار

.1991،االردن ،

إسماعيل نجم الدين زنكنه  القانون اإلداري البيئي  منشورات الحلبي الحقوقية  الطبعة -3

.2012األولى بيروت

بها-4 الخاصة البراءة دفوع و للبيئة القانونية المهدي،الحماية القانون،احمد و الفكر دار

.2006مصر

العلميةاليازوريدارللبيئة،اإلداريةالحماية:البيئيةاإلدارةمخف،صالحعارف-5

..2007عمانالتوزيع،وللنشر

عبد الحكم عبد اللطيف الصغيري ،البيئة في الفكر اإلنساني والواقع اإليماني،الدار -6

.1994للبنانية،االمصرية

العلميةاليازوريدارللبيئة،اإلداريةالحماية:البيئيةاإلدارةمخف،صالحعارف-7

.2007عمانالتوزيع،وللنشر

،الطبعة األولى،عصام حمدي الصفدي و نعيم الظاهر ،صحة البيئة و سالمتها-8

.2008،اليازوري األردن

كامل محمد المغربي، اإلدارة و البيئة و السياسة العامة، الطبعة األولى، دار الثقافة -09

عمان، التوزيع، .2000للنشر
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الدين-10 الجزائر-هنونينصر في الغابات لحماية والمؤسساتية القانونية -الوسائل

.2001الجزائر.مطبوعات الديوان الوطني لألشغال التربوية

اإلسكندرية المعارف،منشأةالشريعة،ضوءفيالبيئةحمايةقانونالحلو،راغبماجد-11

2002.

وللنشرالخلدونيةداراألولى،الطبعةالبيئي،اإلقتصادحمو،محمدوأوسريرمنور-12

.2011التوزيع،الجزائر

وللنشرالحامددارالبيئية،التربيةفيدراسة:البيئةواإلنسانالسعود،راتب-13

.2007عمان،التوزيع،

التوزيع،وللنشرحامددارالبيئية،التشريعاتوالبيئةيونس،أحمدإبراهيميونس-14

.2008عمان

علي سعيدان ، حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون -15

،ط:الجزائر.الجزائري الخلدونية 2008دار

الجامعية،الدارالبيئة،والموارداقتصادياتآخرون،ومقلدمحمدرمضان-16

.2004اإلسكندرية،

II-العامة :الكتب

اميالنوفيا.ف.ي- بتشيكوف،.و ريا الطبيعة،م حماية في الجغرافية ترجمةالجوانب

ط طربوش .11996أمين

III-المذكراتوالرسائل:

شهادة-1 لنيل اطروحة المستدامة التنمية اطار في البيئة حماية الغني، عبد حسونة

بسكرة خيضر محمد جامعة 2012.الدكتوراه

الجزائرالبيئةلحمايةالقانونيةاآلليات،يحيوناس-2 شهادةلنيلمقدمةرسالة،في

2007،تلمسانجامعة،العامالقانونفيالدكتوراه

المنعم-3 عبد احمد الجزائر،بن في البيئة لحماية القانونية شهادة،الوسائل لنيل اطروحة

العام القانون في خدة،الدكتوراه بن يوسف بن الجزائر .2009،جامعة

جميلة-4 الجزائري.حميدة التشريع ضوء على دراسة البيئة، لحماية القانونية ،الوسائل

الماجيستر شهادة لنيل تخرج البليدة.مذكرة .جامعة
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VIالمقاالت:

مراد- حول(،ناصر الجزائرملف في البيئة،)البيئة وزارة للبيئة الجزائرية ،المجلة

.01العدد1999،الجزائر

:المراجع باللغة األجنبية:ثالثا

-Ahmed Melha, Les Enjeux Environnementaux en Algérie, Population
initiatives for peace,2001 .

:المواقع االلكترونية:رابعا

.2014-03-12االطالعتاريخ،www.beaah.comبيئية،مفاهيموتعاريف-1

المواجهة-2 و التلوث و -03-12تاريخ االطالع www.kotobarabia.com.البيئة
2014.

http://www.kotobarabia.com/
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39
الثالث .…………………………….…األجهزة و الهيئات المتخذة على شكل مراصد:الفرع

39 ………..…………………………..…….المستدامةالتنميةوللبيئةالوطنيالمرصد:أوال

40
…………..……………………………….المتجددةالطاقاتلترقيةالوطنيالمرصد:ثانيا

41
.……………………………………………………………للمدينةالوطنيالمرصد:ثالثا
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41
…………………………………مختلفةمسمياتاألجهزة و الهيئات المتخذة:الرابعالفرع

41 .…………………………………………………………………الوطنيةالحظائر:أوال

42
.…….…….…….…………………………………البيئيةللتكويناتالوطنيالمعهد:ثانيا

42
………………………………….……………العملطريقعنالمساعدةمؤسسات:ثالثا

43
الثاني ……………………………………………اإلطار الهيكلي للهيئات المحلية:المبحث

44 …………………………….………………………….البلدية:المطلب االول …………

45 البلدية:الفرع األول .………………………………………………………………أقسام

45 البلدي:أوال التقني …………………………………………………………………القسم

45
الصحة:ثانيا حفظ ..……………………………………….…………………………قسم

45
والبناء:ثالثا التعمير ……..…………………………..…..…………………………قسم

45
الثاني ..…………………………….…صالحيات رئس البلدية في مجال حماية البيئة:الفرع

45 العمومية:أوال النظافة ميدان …………………………………………………………في

46
والتعمير:ثانيا التهيئة ميدان ..…….……………………………………………………في

46
الطبيعة:ثالثا حماية ميدان ……………………………………………………………في

47
الثاني ……..……………………….…………………………………الوالية:المطلب

47 ……………..………………………………………ألوالئيالشعبيالمجلس:الفرع األول

48
الثاني ……..………………………………………………….………………الوالي:الفرع

50
الثاني ……………………….………………………اإلطار الوظيفي لحماية البيئة:الفصل

51 ..……………………………………………………الضبط اإلداري البيئي:المبحث األول

51 ………………….…………الضبط اإلداري البيئي من حيث الجانب الوقائي:المطلب األول

51 الترخيص:الفرع األول …..…..…..………..…………….………………………نظام
52 .……..………………..………………………أوال التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي

52 I-الترخيص المتعلق باستغالل المنشآت المصنفة……………………………………….…

54 II-النفاياتتسيروبإدارةالمتعلقالترخيص…………………………………………..…
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56
العمراني:ثانيا بالنشاط المتعلقة .……….………………….………………56التراخيص

56 I-البناءبرخصةالمتعلقةالقانونيةالشروط…………………………..…………………….

57 II-البناءرخصةطلبفيالبت………………………..…………..……..……..………

58
………...……………………………التراخيص المتعلقة باستغالل الموارد الطبيعية:ثالثا

58 I-الغاباتاستغاللواستعمالرخصة…………………………………..…………….…

61 II-المياهاستغاللرخصة…........................................………………………

62 ....…………………….………………………….…………الفرع الثاني الحضر و اإللزام

62 ……………………………….…………………………………………الحظر:أوال

62 I-المطلقالحضر………………………….………………………………....………

63 II-النسبي ……………………………………………….………………………الحظر

64
..………..………………………………………………………………اإللزام:ثانيا

65
الثالث الجبائية:الفرع الحوافز ...………………………………………………………نظام

65
.……………..…………….…………………….……………نظام االعفاء الجبائي:أوال 

66
…………………………………………..………………………….…اإلعانات:ثانيا

66
الثاني …...………………………………الردعيالضبط اإلداري البيئي من حيث الجانب:المطلب

67 ……………….………….……….الجزاءات اإلدارية غير مالية:الفرع األول …………
67

………………………….…………….………………………………اإلخطار:أوال 

68
الترخيص:ثانيا ..….……….…………….…………...….……………………سحب

69
النشاط:ثالثا …….…………………..……………………………………………وقف

70
الثاني .………………………..…………………………الجزاءات اإلدارية المالية:الفرع

70
الثاني البيئي:المبحث ………………………….…………………………….…التخطيط

72 القطاعي:المطلب األول البيئي ……………………..………………………..…التخطيط

72 ……….………..………………………………المياهبقطاعالمتعلقالفرع األول التخطيط

73
الثاني النفاياتالمتعلقالتخطيط:الفرع تسيير و إدارة ………………………………بقطاع
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73 الخاصةالمتعلقالتخطيط:اوال النفايات تسيير و إدارة ………………………………بقطاع

73
.…………………………………شابههاماوالمنزليةالنفاياتلتسيرالبلديالتخطط:ثانيا

74
التخطيط:الفرع …………………………………………الكبرىالمتعلق باألخطارالثالث

74
التخطيط الرابع المتعلقالفرع الطاقةالمتعلق في ……………………………………بالتحكم

74 ..……………………………………………………آفاقهوالطاقةفيالتحكمإطار:وال

74
.….………………………………الطاقةفيالتحكمأهدافتحديدوالقدراتتقييم:ثانيا

74
..…………………………………………تنفيذهاالواجبوالموجودةالعملوسائل:ثالثا

74
الشمولي:المطلب التخطيط …………………………………………..………………الثاني

76 .……..………………………………………………الفرع االول التخطيط البيئي المحلي

76 .……..…………………………………………التعميروللتهيئةالتوجيهيالمخطط:اوال

78
شغل:ثانيا .……………..…………………………………………….األراضيمخطط

78
الثاني المركزي:الفرع الشمولي البيئي ..…………………………………………التخطيط

79 .………………………………………………اإلقليملتهيئةالوطنيالمخططمفهوم:اوال

79
………………………………………………اإلقليملتهيئةالوطنيالمخططأهداف:ثانيا

79
…………………………………………….اإلقليملتهيئةالوطنيالمخططمضمون:ثالثا

80
……………………………………….اإلقليملتهيئةالوطنيالمخططتنفيذوإعداد:رابعا

82
…………………………………………………………………………………خاتمة

84
المراجعقائمة و ………………………………………………………………المصادر

92
…………………………………………………………………………………الفهرس


