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 " الضبط اإلداري البيئي في الجزائر"

حلسني حنيفي طالب دكتوراها  
 حتت إشراف الدكتورة عيساين رفقة 
.جامعة عبد احلميد بن ابن باديس   

  ملخص :
لقد منح املشرع اجلزائري للجماعات احمللية جمموعة من الوسائل و اآلليات القانونية للقيام مبهامها يف جمال محاية البيئة ، و 

أن التشريعات   -املشرع اجلزائري  -تكون هلا سند يف الرقابة على األعمال و مدى تطبيق القوانني ، و هذا بعدما تيّقن  
البيئية وحدها غري كافية للحد من ظاهرة التعسف على البيئة وأنه الّبد من إجياد جمموعة من الوسائل اليت تساهم يف محاية 

 نظيفة خالية من مجيع أشكال التلوثالبيئة للوصول إىل حميط و بيئة 

 الضبط االداري البيئي، محاية البيئة ، قرار اداري الكلمات المفتاحية:

 مقدمة : 

تعترب إشكالية محاية البيئة من اهم التحديات اليت تواجه الدول يف السنوات االخرية  وهذا الرتباطها الوثيق حبياة           
ستوى املعيشي للمواطن من جهة ومن جهة أخرى لعالقة البيئة بالتنمية يف خمتلف جماالهتا األفراد يف اجملتمع وحتسني امل

 االقتصادية واالجتماعية وحىت الثقافية .

يعترب التلوث البيئي من أخطر املسائل اليت أصبحت هتدد حياة مجيع الكائنات احلية ، وقد وصل األمر اىل هذا احلد بفعل 
غري املرشد واستنزاف املوارد البيئية واألضرار هبا االمر الذي دفع اىل إجياد احللول الالزمة  اإلنسان من خالل استخدامه

 1هلذه املشكلة اليت أصبحت خطرا على األجيال احلاضرة واملستقبلة .

ون و قان1اجلزائر مل تكن مبنأى عن هذه االهتمام ويظهر ذلك من خالل التشريعات الصادرة السيما الدستور اجلزائري 
والقوانني اخلاصة  1املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  01/30/3330الصادر بتاريخ  30/03البيئة رقم 

 املرتبطة مبختلف عناصر البيئة كالبناء والتعمري والغابات واملياه والنفايات ..اخل .

عاتق اإلدارة هبدف محاية البيئة وذلك باستعمال إن املتتبع هلذه التشريعات يدرك املسؤولية اليت وضعها املشرع على 
سلطات الضبط اإلداري ،واليت من خالهلا اإلدارة تتخذ القرارات واإلجراءات الوقائية الالزمة من اجل منع أسباب التلوث 

 البيئي وذلك من خالل وضع القيود وتنظيم النشاطات اليت تشكل خطرا على البيئة .
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حدودا لإلدارة يف ممارسة هذه السلطات حىت ال تتغول على حقوق وحريات األفراد ، ولدراسة ويف املقابل وضع املشرع 
موضوع الضبط اإلداري البيئي وفقا للتشريع اجلزائري ، يتوجب علينا حتديد ماهية الضبط اإلداري البيئي وأغراضه ، 

 داري البيئي ، واجلزاءات اإلدارية البيئية .هيئات الضبط اإلداري البيئي يف اجلزائر ، الوسائل القانونية للضبط اإل

 

 

 المبحث األول : ماهية الضبط اإلداري البيئي وهيئاته  .

للضبط اإلداري معنيان االول موضوعي والثاين عضوي  فاملعىن املوضوعي يقصد به النشاط الذي تقوم به اهليئات اإلدارية 
امة والسكينة العامة ، اما املعىن العضوي فيقصد به السلطة التنفيذية مستهدفة ذلك احملافظة على االمن العام ، الصحة الع

 ممثلة يف هيئاهتا اإلدارية وموظفيها  .

 المطلب األول : ماهية الضبط اإلداري البيئي وأغراضه .

 متلك السلطات اإلدارية السلطات الواسعة من أجل محاية البيئة حفاظا على النظام العام .

 ة الضبط االداري البيئي .الفرع األول: ماهي

قبل التطرق اىل الضبط اإلداري البيئي ، نتطرق اىل التعريف بالضبط اإلداري بوجه عام )أوال( مث نتطرق اىل التعريف 
 بالبيئة)ثانيا ( وبعد ذلك التعريف الضبط اإلداري البيئي)ثالثا(.

 اوال: التعريف بالضبط اإلداري : 

عريف للضبط اإلداري مكتفيني بتحديد وسائله وأغراضه مع ترك ذلك للفقه والقضاء. لقد خلت التشريعات من حتديد ت 
 1وضع الفقهاء مفهومني للضبط اإلداري احدمها واسع واآلخر ضيق.

أما أنصار املفهوم الواسع فيعرفونه بانه جمموعة من القواعد واالوامر اليت تقتضيها حتقيق أهداف احلياة السياسية واليت 
 1تشمل كل وسائل املنع اليت تقيد هبا اإلدارة األنشطة اخلاصة . 

السالم والذي يعرفه بأنه سيادة النظام و   HAURIOU MAURICEموريس هوريو ومن انصار هذا االجتاه 
 عن طريق التطبيق الوقائي للقانون .
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أما انصار املفهوم الضيق فيعرفونه بانه جمموعة من القواعد و اإلجراءات اليت تفرضها السلطة العامة على األفراد وتنظم هبا 
 DE LAUBADERدي لوبــــــــــــــادير حرياهتم بقصد محاية النظام العام يف اجملتمع ، ومن أنصار هذا املفهوم 

 1.والذي يعرفه بانه : مظهر من مظاهر عمل اإلدارة تتمثل يف تنظيم حريات األفراد محاية للنظام العام 

 ويقسم الفقه الضبط اإلداري اىل نوعان ، عام وخاص .

الضبط اإلداري العام : هو جمموعة من السلطات املمنوحة هليئات الضبط اإلداري من أجل احلفاظ على النظام العام 
 ختلف عناصره  يف اجملتمع .مب

أما الضبط اإلداري اخلاص : وهي السلطات اليت منحها القانون لإلدارة بقصد تقييد نشاط وحريات األفراد يف جمال حمدد 
 1ومعني ومثال ذلك منع تنقل األشخاص يف مكان معني ، منع صيد انواع معينة من احليوانات .

 ثانيا : التعريف بالبيئة.

البيئة باختالف جمال الدراسة ، ومبا ان جمال الدراسة يف هذا املقال اجلانب القانوين ، فإنه يستوجب خيتلف تعريف 
 التطرق تعريف التشريع والفقه القانوين للبيئة .

 التعريف التشريعي : ان املتتبع للتشريعات الدولية يكتشف اجتاهني خبصوص تعريف البيئة . -0

صعوبة يف حتديد تعريف للبيئة وبالتايل ال يتضمن التشريع تعريفا دقيقا وحمددا للبيئة ومثال  االجتاه االول : يرى بانه توجد
ذلك التشريع الفرنسي الذي اكتفى بذكر بعض عناصر البيئة معتربا اياها ارثا مشرتكا لالمة .وهو ما نصت عليه املادة 

ي " الفضاء واملوارد والوسط الطبيعي والعناصر واملشاهد من املدونة البيئية الفرنسية واليت تنص على ان البيئة ه 003/30
 1الطبيعية ، نقاء اهلواء انواع احليوانات والنباتات والتنوع البيولوجي تلك اليت تشكل جزءا من تراث االمة املشرتك .

املؤرخ  30/03دامة رقم وهو نفس االجتاه الذي سار عليه املشرع اجلزائري مبوجب قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املست
يف املادة الرابعة منه اليت تنص على انه تتكون البيئة من املوارد الطبيعية الالحيوية واحليوية كاهلواء   01/30/33301يف 

واجلو واملاء واالرض وباطن األرض والنبات واحليوان مبا  يف ذلك الرتاث الوراثي وأشكال التفاعل بني هذه املوارد وكذا 
 واالماكن واملعامل الطبيعية . املناظر

االجتاه الثاين : فقد أورد تعريفا للبيئة اال ان هناك منحنني يف حتديد عناصرها االول موسع والثاين ضيق ، فاملنحى املوسع 
يف  املؤرخ 30يعرتف بالبيئة الطبيعية والبيئة املشيدة عند حتديده ملعىن البيئة ومثال ذلك املشرع املصري مبوجب القانون 
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املعدل الذي نص يف املادة االوىل بان البيئة هي احمليط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية وما حيتويه من  0110عام 
 1مواد وما حييط به من هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلنسان من منشآت .

 من هذا التعريف يتضح وجود عنصرين : 

 حيوان ونبات وموارد طبيعية من ماء هواء تربة ونبات . العنصر الكوين : يضم الكائنات احلية من إنسان

 العنصر البشري: ويشمل ما أضافه اإلنسان اىل البيئة الطبيعية من أعمال ومنشآت كالطرق واملطارات واجلسور .

تدخل اإلنسان أما املعىن الضيق للبيئة يتمثل يف اقتصار البيئة على العناصر الطبيعية املكونة للوسط الطبيعي اليت خترج عن 
 يف وجودها كاملاء واهلواء والرتبة .

 التعريف الفقهي :

مل يتفق الفقهاء على وضع تعريف حمدد للبيئة ويرجع البعض السبب يف ذلك اىل ان مصطلح البيئة ال  يوجد احد ال 
 يعرفه  من ناحية ومن ناحية اخرى ليس من السهولة إعطاء تعريف حمدد .

عريفه البيئة على ما يقدمه علماء البيولوجيا والطبيعية يف حتديدهم للمكونات البيئية ، يذهب ولقد اعتمد الفقهاء يف ت
 1البعض اىل تعريفها بانه املكان الذي يعيش فيه اإلنسان وغريه من الكائنات احلية وغري احلية .

وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت وعرفها آخرون باهنا "احمليط املادي الذي يعيش فيه اإلنسان مبا يشمل من ماء وهواء 
 أقامها أو أوجدهتا الطبيعة إلشباع حاجاته .

وتعرفها الدكتوراه محيدة مجيلة :"تتكون البيئة من عنصران أساسيان تتفاعالن معا وتؤثران وتتأثران مع بعضهما ، فهناك  
يعية كالغابات واالراضي والعناصر العنصر الطبيعي وتشمل كل ما خلقه اهلل تعاىل من ماء وهواء وتربة وموارد طب

 1االصطناعية واليت تشمل كل استحدثه األنسان من منشآت وأدوات .

وميكن تعريفها بأهنا " الوسط الذي يعيش فيها اإلنسان والذي يشمل ما اوجدته الطبيعة وما صنعه إلشباع رغباته والذي  
 خيضع للنظام القانوين للدولة .

 إلداري البيئي:التعريف بالضبط ا –ثالثا 

مل يعرف املشرع اجلزائري مبوجب قانون البيئة الضبط اإلداري البيئي ، وباعتبار مسألة التعاريف تعود اىل فقهاء ورجال 
القانون ، يعرفه الدكتور امساعيل جنم الدين زنكة بانه :وظيفة من وظائف اإلدارة تقوم باختاذ إجراءات وإصدار قرارات 
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ة تنظم مبوجبها ممارسة احلريات هبدف محاية النظام العام البيئي يف اجملتمع يف حاالت وشروط معينة تنظيمية وفردية وقائي
"1 

 ومن خالل ما سبق يستنتج بان الضبط اإلداري البيئي يتميز باخلصائص التالية :

 تعترب وظيفة الضبط ضرورية للوقاية من أي خطر يهدد النظام العام .-

نظيما قانونيا غائيا ، ختضع فيه السلطة التنفيذية ملبدأ املشروعية ، أي ال تتجاوز اإلدارة عند يعترب الضبط اإلداري ت -
 1ممارسة نشاطها الضبطي احلدود اليت رمسها القانون السيما اهلدف والسبب .

العام حبماية نظام  للضبط اإلداري وظيفة حمايدة وال يصطبغ بصبغة سياسية  اال يف احلاالت اليت ترتبط فيه محاية النظام -
 1احلكم يف الدولة ويف هذه احلالة يشرتط أن يكون النظام العام املراد محايته مرتبط بأمن اجلماعة وصحتهم وسكينتهم .

 وبعد تبيان بعض خصائص الضبط اإلداري البيئي ميكن متييزه  عن الضبط  التشريعي البيئي والضبط القضائي البيئي .

 الضبط اإلداري البيئي والضبط التشريعي البيئي: -1

يتفق كل منها يف أهنما يهدفان اىل تنظيم احلقوق واحلريات حفاظا على النظام العام البيئي بالرغم من اختالف وسائل كل 
نشآت منها فاألول يكون باللواح والقرارات كما هو احلال بالنسبة لرخص البناء ، رخص الصيد، رخصة استغالل امل

املصنفة ...اخل  والثاين يكون بالقوانني واليت هي يف اجلزائر من اختصاص الربملان بغرفته اجمللس الشعيب الوطين وجملس 
املتضمن  13/31املتضمن محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، القانون  30/03االمة كم هو احلال بالنسبة للقانون 

 ...اخل . 1املتضمن قانون الغابات 40/03، القانون 1املتضمن قانون املياه  30/33نون قانون البناء والتعمري ، القا

 1وال جيوز لإلدارة فرض القيود واحلريات العامة اال بقانون او بناءا على قانون .

 الضبط اإلداري البيئي والضبط القضائي البيئي: -2

إجراءات هتدف اىل تقييد نشاط األفراد من أجل احلفاظ على الضبط اإلداري يشمل كل ما تتخذه السلطات اإلدارية من 
النظام العام ، يف حني الضبط القضائي هو جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها الضبطية القضائية من وقوع الفعل اىل صدور 

 1احلكم مبا يف ذلك االستقصاء ومجع األدلة ، القبض على الفاعل وإحالته على احملاكم .

يساعد على احلفاظ على النظام العام عن طريق الردع بينما تتحقق آثار الضبط اإلداري من خالل  الضبط القضائي
 1التقليل من وقوع اجلرائم اليت يتعقبها الضبط اإلداري .
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ميارس الضبط اإلداري يف اجلزائر السلطات املركزية والالمركزية واملتمثلة يف رئيس اجلمهورية ، الوزراء ، الوالة ورؤساء 
 اجملالس الشعبية البلدية .

هدف الضبط اإلداري وقائي أي هدفه مراقبة نشاط األفراد وتوجيهه بشكل يضمن احملافظة على النظام العام ، بينما 
يهدف الضبط القضائي البحث عن اجلرائم ومعرفة مرتكبيها وتقدميهم اىل اجلهات القضائية املختصة اي الضبط القضائي 

  1ة .يتخذ بعد وقوع اجلرمي

 الفرع الثاني :  أغراض الضبط اإلداري البيئي. 

كما سبق الذكر فإن الغرض من الضبط اإلداري هو احلفاظ على النظام العام بعناصره الثالث وهي االمن العام ، الصحة 
 العامة والسكينة العامة .

 أوال/ حماية البيئة من خالل حماية االمن العام :

االمن يف املدن والقرى واألحياء مبا حيقق االطمئنان لدى اجلمهور على انفسهم واوالدهم يقصد باألمن العام استتباب 
 1واغراضهم وامواهلم من كل خطر ، يكونون معرضني له من خماطر الكوارث كاحلرائق والفيضانات والزالزل.

لغذاء لقوت اإلنسان ، ازدياد عدد قد يتحقق عدم وجود االمن العام يف جمال البيئة نتيجة عجز مكونات البيئة عن توفري ا
السكان يف العامل يكاد يفوق قدرة األرض على إنتاج األغذية  األمر الذي يعرض االمن الغذائي اىل مشكلة وكذلك 

 1نقص املياه الصاحلة للشرب يؤدي اىل خلق مشكلة تدهور األمن املائي.

االوبئة وهو ما خيلق حالة من الذعر والقلق يف اجملتمع وبالتايل إن تلوث املاء ، اهلواء الرتبة  يؤدي اىل انتشار االمراض و 
 1يتعرض امن املواطن للتهديد .

من قانون  00يعترب التلوث اجلوي كذلك من اهم العناصر اليت تشكل قلق لألفراد ومساس باألمن العام ، نصت املادة 
غري مباشرة يف اجلو والفضاءات املغلقة مواد من محاية البيئة على أنه حيدث التلوث اجلوي بإدخال بصفة مباشرة او 

طبيعتها تشكيل خطر على الصحة البشرية ، التأثري على التغريات املناخية ، أو افتقار طبقة االوزون واإلضرار باملوارد 
باإلنتاج  البيولوجية واالنظمة البيئية ، هتديد االمن العمومي ، إزعاج السكان ، إفراز روائح كريهة شديدة ، اإلضرار

 الزراعي واملنتجات الزراعية الغذائية ، تشويه البنايات واملساس بطابع املوقع وإتالف املمتلكات املادية .

 يقع على عاتق اإلدارة اختاذ ما يلزم من إجراءات حتقيقا لألمن العام يف جمال البيئة .

 ثانيا / حماية البيئة من خالل حماية الصحة العامة :
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 لعامة كأحد أغراض الضبط اإلداري العمل على كل ما من شانه الوقاية من االمراض ومن انتشار األوبئة.يقصد بالصحة ا

من قانون  00تشمل هذه احلماية كذلك من املخاطر اليت تشكلها املواد الكيمياوية على صحة اإلنسان ، تنص املادة 
مياوية يف السوق وهذا بالنظر اىل األخطار اليت تشكلها البيئة على انه ميكن للسلطة املختصة ان تعلق وضع املواد الكي

 هذه املواد على شرط تقدمي املنتج او املستورد للعناصر التالية....اخل .

يقع على السلطة العامة اختاذ اإلجراءات الالزمة بغرض وقاية صحة االفراد أيا كان مصدر اخلطر او املرض سوآءا احليوان 
ى فإذا ثبت للسلطة العامة ان اية مادة غذائية ما أصبحت تشكل خطرا على صحة األفراد جاز او املياه أو أي مادة أخر 

  1هلا ان تتخذ كل إجراء بغرض منع بيعها أو عرضها للجمهور ولو عن طريق القوة العمومية .

اخلبيثة واليت تسبب يف ومثال ذلك قرار السلطات اجلزائرية غلق اسواق بيع املواشي مؤقتا وذلك بسبب تفشي داء اجملرتات 
 .3301هالك مئات رؤوس اغنام مع بداية سنة 

 ثالثا/حماية البيئة من خالل توفير السكينة العامة .

تعين السكينة اهلدوء والراحة واحملافظة عليها يتطلب منع كافة مظاهر اإلزعاج اليت تقلق راحة اجلمهور سوآءا يف األماكن 
 1العامة او اخلاصة .

اد ويف كل جمتمع ان ينعموا باهلدوء والسكينة يف الطرق واالماكن العامة وأن ال يكونوا عرضة للفوضى من حق األفر 
 والضوضاء .

من قانون البيئة على انه هتدف مقتضيات احلماية من األضرار السمعية اىل الوقاية أو القضاء او احلد من  03تنص املادة 
قد تشكل أخطارا تضر بسمعة األشخاص وتسبب هلم اضطرابا مفرطا أو من انبعاث وانتشار األصوات او الذبذبات اليت 

 شأهنا ان متس بالبيئة .

 المطلب الثاني : هيئات الضبط اإلداري البيئي في الجزائر. 

تتعدد هيئات الضبط اإلداري باختالف أغراض ونشاط هذه اهليئات ، فتحديد هيئات الضبط اإلداري البيئي ينتج عنه 
 تداخل الصالحيات ، وميكن تقسيم هذه اهليئات اىل قسمني مركزية وحملية .القضاء على 

 الفرع االول : الهيئات المركزية للضبط اإلداري البيئي.

 وتتمثل هذه اهليئات يف رئيس اجلمهورية ، الوزير االول والوزراء .
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مبمارسة مهام الضبط اإلداري بوجه عام فهو تعرتف خمتلف الدساتري اجلزائرية لرئيس اجلمهورية اوال/ رئيس الجمهورية : 
املكلف باحملافظة على كيان الدولة ووحدهتا ووجودها من اجل ذلك خول له الدستور اختاذ جمموعة من اإلجراءات  

 1كإعالن حالة الطوارئ ، احلصار ، إقرار الظروف االستثنائية  ولعل اهلدف من ذلك هو محاية االرواح واملمتلكات.

ستور اجلزائري احلايل صراحة على صالحيات رئيس اجلمهورية يف جمال محاية البيئة ، غري ان املتتبع لنص املادة مل ينص الد
من الدستور جيدها تنص على ان الدولة حتمي االراضي الفالحية ، وحتمي االمالك املائية العمومية و تتوىل محاية  01

ستعمال العقالين والرشيد للموارد الطبيعية واحلفاظ عليها لصا ح االجيال البيئة يف إطار التنمية املستدامة وذلك بضمان اال
منه اليت تنص على ان الدولة حتمي الرتاث الثقايف املادي وغري املادي وتعمل على احلفاظ  00القادمة ، وكذا نص املادة 

 عليه .

ئة سليمة ، تعمل الدولة على احلفاظ على من الدستور واليت تنص على انه للمواطن احلق يف بي 84وباألخص نص املادة 
 البيئة .

فإن الدولة هي من تتوىل محاية البيئة مبختلف مكوناهتا ، وباعتبار رئيس اجلمهورية جيسد رئيس الدولة وهو حامي الدستور 
 له ان يستعمل سلطات الضبط اإلداري من اجل جتسيد ذلك .

 ثانيا / الوزير األول .

نص صراحة على اختصاص الوزير االول يف جمال الضبط اإلداري البيئي ، اال ان هذا األخري بالرغم من الدستور مل ي
يستشار من قبل رئيس اجلمهورية عندما يريد هذا االخري تقييد احلريات يف جمال معني ، مث أن الوزير االول قد يكون 

    1مصدرا مباشرا لإلجراءات الضبطية فهو من يشرف على سري اإلدارة العامة.

من الدستور ، على ان الوزير االول يسهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات ، ويوقع  11كما يستشف من نص املادة 
املراسيم التنفيذية ، ومن أجل تنفيذ القوانني والتنظيمات الرامية اىل محاية البيئة ميكن للوزير االول ممارسة  مهام الضبط 

 ذية وقرارات وتعليمات يصدرها ويلزم بتنفيذها .اإلداري البيئي يف شكل مراسيم تنفي

 ثالثا/ الوزراء.

األصل انه ليس للوزراء ممارسة سلطات الضبط اإلداري وإمنا ذلك من اختصاص رئيس اجلمهورية والوزير األول ، غري ان 
 ليه .القانون جييز لبعض الوزراء ممارسة بعض انواع الضبط حبكم مركزهم ووضعية القطاع الذي يشرفون ع
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 00/080تعترب وزارة البيئة والطاقات املتجددة يف اجلزائر السلطة الوصية على قطاع البيئة ، حدد املرسوم التنفيذي رقم 
 منه على انه خيتص ب: 33،اذ تنص املادة  1صالحيات وزير البيئة والطاقات املتجددة 30/03/3300املؤرخ يف 

 ية يف ميادين البيئة والطاقات املتجددة .ضمان تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات الوطن

 املبادرة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اليت حتكم ميدان اختصاصه والسهر على تطبيقها .

 ممارسة صالحيات السلطة العمومية يف ميادين اختصاصه .

 امة .السهر على تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية املتصلة بالبيئة والتنمية املستد

 ترقية بروز االقتصاد االخضر .

 من نفس املرسوم على انه يكلف وزير البيئة والطاقات املتجددة ب : 30وتنص املادة 

املبادرة بالقواعد والتدابري اخلاصة باحلماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة واإلضرار بالصحة العمومية وبإطار 
 تحفظية املالئمة . املعيشة واختاذ التدابري ال

 املبادرة بقواعد وتدابري محاية املوارد الطبيعية والبيولوجية واالنظمة البيئية وتنميتها واحلفاظ عليها .

 حيمي االنظمة البيئية وحيافظ عليها وجيددها بالتنسيق مع القطاعات االخرى .

 ظاهرة االحتباس احلراري .يقوم بكل االعمال املرتبطة مبكافحة التغريات املناخية والتقليل من 

 يعد دراسات ازالة التلوث البيئي والوقاية منه خاصة يف الوسط احلضري والصناعي.

يتخذ بالتنسيق مع القطاعات االخرى  تدابري احلماية للموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها واحلفاظ عليها 
 وتثمينها  . 

 بية واإلعالم يف جمال البيئة وتشجيع إنشاء مجعيات محاية البيئة.املبادرة يف اعمال التوعية والرت  

 مينح االعتمادات والرتاخيص لكل شخص طبيعي او معنوي .

 يساهم باالتصال مع القطاعات املعنية يف محاية الصحة العمومية وحتسني اإلطار املعيشي .

وتعترب وزارة الداخلية الوزارة االكثر احتكاكا يف ممارسة سلطات الضبط اإلداري على املستوى الوطين فبموجب املرسوم  
 املؤرخ يف ، خيتص وزير الداخلية ب : 10/300الرئاسي رقم 
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 احملافظة على النظام العام واالمن العموميني .

 احملافظة على احلريات العامة .

 واملمتلكات . حالة تنقل االشخاص

 احلياة اجلمعوية وكل االعمال ذات املصلحة الوطنية اليت تكتسي طابعا استعجاليا .....اخل .

فيمكن لوزير الداخلية اين يصدره تعليماته ملصا ح االمن الوطين وكذا الوالة وغريهم متس جانبا من اجلوانب الضبطية 
  1بغرض السهر على تنفيذها كل فيما يتعلق  باختصاصه.

وباعتبار العمران يعترب من اهم العناصر البيئية يف اي جمتمع ، فإن وزير السكن والعمران ميارس مهام الضبط اإلداري 
البيئي سوآءا من خالل القرارات اليت يتخذها كما هو احلال بالنسبة لتسليمه رخص البناء خبصوص املشاريع ذات 

املؤرخ يف  13/31من القانون  80 أو الوالة املعنيني طبقا لنص املادة املصلحة اجلهوية أو الوطنية بعد أخذ رأي الوايل
املتضمن قانون البناء والتعمري، او من خالل التعليمات اليت يوجهها للمسؤولني احملليني والذين يشرفون  30/03/0113

 على قطاع السكن والتعمري على مستوى الوالية .

ليت يتخذها من اجل احملافظة على االماكن املناطق واملواقع األثرية .وكذلك وزير وكذلك وزير الثقافة بالنسبة للقرارات ا
املوارد املائية فيما خيص محاية الدولة هلذا املوارد احليوية وذلك من اجل عقلنة استغالهلا ومحايتها من كل أشكال واخطار 

الهلا ومنع جتزئتها وحتويل طبيعتها القانونية دون التلوث. ووزير الفالحة فيما خيص تثمني األراضي الفالحية وحتسني استغ
 اخلضوع اىل إجراءات قانونية وتنظيمية .

 الفرع الثاني : الهيئات المحلية للضبط اإلداري البيئي.

 وتشمل كل من  رئيس اجمللس الشعيب البلدي والوايل.

 أوال/ رئيس المجلس الشعبي البلدي :

، فإن مهام  رئيس  1املتضمن قانون البلدية 33/38/3300املؤرخ يف  00/03من القانون  10طبقا ألحكام املادة 
 البلدية  يف جمال البيئة تتمثل يف :

 السهر على احملافظة على النظام العام واالشخاص واملمتلكات .

 تنظيم ضبطية الطرقات املتواجدة على إقليم البلدية .
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 السهر على محاية الرتاث الثقايف والتارخيي .

 على احرتام املقاييس والتعليمات يف العقار والسكن والتعمري والرتاث الثقايف املعماري . السهر

 السهر على نظافة العمارات وتسهيل السري يف الشوارع والساحات والطرق العمومية .

 اختاذ االحتياطات والتدابري الضرورية ملكافحة األمراض املتنقلة او املعدية والوقاية منها .

 د احليوانات املؤذية والضارة . منع تشر 

 السهر على سالمة املواد الغذائية االستهالكية املعروضة للبيع .

 السهر على احرتام تعليمات نظافة احمليط ومحاية البيئة .

 تسليم رخص البناء والتعمري يف إطار التشريع والتنظيم املعمول به .

 1قات البلدية على ما يلي :وتسهر البلدية يف إطار النظافة وحفظ الصحة والطر 

 توزيع املياه الصاحلة للشرب.

 صرف املياه املستعملة ومعاجلتها .

 مجع النفايات الصلبة ونقلها ومعاجلتها .

 مكافحة نواقل األمراض املتنقلة .

 احلفاظ على صحة االغذية واألماكن املستقبلة للجمهور . 

 صيانة طرقات البلدية .

 1ومن اجل حتسني املستوى املعيشي للمواطن تتكفل البلدية بتهيئة املساحات اخلضراء وفضاءات الرتفيه والشواطيء. 

، تساهم مع الدولة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1الوالية هي اجلماعة اإلقليمية يف الدولة  ثانيا / الوالي : 
 سني اإلطار املعيشي للمواطنني .ومحاية البيئة ومحاية وترقية وحت

تسهر على إنشاء الطرق والشبكات املختلفة كما هو احلال بالنسبة شبكات صرف املياه القذرة ، مساعدة األشخاص 
 املسنني والطفولة والذي يعانون من أراض مزمنة ، النظافة والصحة العمومية ، املساحات اخلضراء .
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 قاية من الكوارث الطبيعية ويضبط خمطط تنظيم تدخل االسعافات .يتخذ الوايل االجراءات الالزمة للو 

  1اختاذ التدابري الضرورية لتحسني وتدعيم قدرات تدخل االجهزة املكلفة مبمارسة التلوث .

 الوايل مسؤول على احملافظة على النظام واألمن والسالمة والسكينة .

 1ية خيتص الوايل  بإصدار رخصة البناء يف احلاالت التال 

 البنايات واملنشآت املنجزة  حلساب الدولة وهياكلها العمومية .                      -

 منشآت اإلنتاج وتوزيع  وختزين الطاقة وكذا املواد االسرتاتيجية . -

ت املردود اقتطاعات األرض والبنايات الواقعة يف السواحل واألقاليم ذات امليزة الطبيعية والثقافية البارزة األراضي ذا-
 الفالحي العايل أو اجليد اليت ال حيكمها خمطط شغل األراضي .

 المبحث الثاني : وسائل  الضبط اإلداري البيئي والجزاءات المقررة لذلك:

من أجل محاية البيئة وعناصرها متلك هيئات الضبط اإلداري البيئي جمموعة من الوسائل اليت تعتمد عليه يف سبيل حتقيق 
ضافة اىل امتالكها لوسائل الضبط اإلداري العام واملتمثلة يف إصدار القرارات التنظيمية والفردية أو التنفيذ ذلك ، فباإل

اجلربي ، فهي متلك من اجل حتقيق ذلك صالحية االعتماد على تقنيات قانونية كاحلضر أو اإللزام او الرتخيص ، كما 
 ئم املرتكبة .متلك سلطة توقيع جزاءات مالية وغري مالية عن اجلرا

 المطلب األول :وسائل الضبط اإلداري البيئي  .

 لسلطات الضبط عدة وسائل: 

 الفرع االول : الوسائل المادية والبشرية .

وتتمثل الوسائل املادية اليت متلكها اإلدارية واليت تستعملها يف القيام مبهامها كالسيارات والشاحنات واآلالت والعتاد 
 ....اخل .

 ئل البشرية فتتمثل يف اعوان الضبط اإلداري املكلفني بتنفيذ القوانني والتنظيمات كرجال الدرك والشرطة .أما الوسا

 تتمثل الوسائل القانونية يف الفرع الثاني : الوسائل القانونية . 

 اوال/ القرارات التنظيمية  :
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ية النظام العام يف اجملتمع وبواسطتها تضع هيئات وهي تلك القواعد العامة واجملردة واليت تضعها السلطة التنفيذية حلما 
الضبط اإلداري قيودا للحريات الفردية  من اجل احلفاظ على االمن العام الصحة العامة والسكينة العامة ومن امثلتها 

صدر عامة االنظمة اخلاصة باملرور والوقاية من االمراض املعدية ، وتتشابه أنظمة الضبط اإلداري مع القانون يف اهنا ت
وجمردة وختتلف عنه يف أمرين االول أن انظمة الضبط تصدر عن هيئات الضبط أما القانون فيصدر عن السلطة التشريعية 

 1امام االمر الثاين يتمثل يف أن للضبط اإلداري هدف حمدد أما القانون فله هدف عام  .

 ثانيا / القرارات الفردية .

در عن سلطات الضبط اإلداري البيئي لشخص معني او أشخاص معينني بذواهتم أو وهي عبارة عن اوامر ونواه فردية تص
بصدد حالة حمددة هبدف محاية النظام العام البيئي .ومن أمثلة قرارات الضبط  الفردية ذات الصلة بالبيئة قرار هدم 

 1مسكن آئل للسقوط .

 الفرع الثالث : استخدام القوة )التنفيذ الجبري (.

رة يف ان تنفذ قراراهتا وأوامرها الضبطية على االفراد بالقوة اجلربية دون اللجوء اىل القضاء ، ويف جمال محاية وهو حق اإلدا
البيئة جيوز لإلدارة استعمال القوة املادية من أجل تنفيذ قراراهتا على االشخاص الطبيعية او املعنوية من هيئات ومنشآت 

 1ر حكم التنفيذ وذلك ملنع تلوث البيئة .ومشاريع دون اللجوء اىل القضاء الستصدا

 

 الفرع الرابع : التقنيات القانونية للضبط اإلداري البيئي .

 وتتمثل أمهها يف احلضر او املنع ، الرتخيص .

 الحضر او المنع: -أوال

أو جزئيا من أجل  واملقصود منه منع االفراد من اختاذ إجراء معني أو ممارسة حرية أو نشاط معني ، وقد يكون املنع كليا
 احلفاظ على النظام العام كما قد يكون املنع نسبيا او مطلقا .

من قانون البيئة من اجل  03ومن أمثلة هذا املنع يف جمال محاية البيئة يف التشريع البيئي ما نص عليه املشرع مبوجب املادة 
ليت منعت كل صب او طرح للمياه املستعملة او من نفس القانون وا 03محاية التنوع البيولوجي  وما نصت عليه املادة 

 رمي للنفايات أيا كانت طبيعتها يف املياه املخصصة إلعادة تزويد طبقات املياه اجلوفية ويف اآلبار . 
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 الترخيص:  -ثانيا

معينا  وهو اإلذن الصادر عن اإلدارة ملمارسة نشاط معني ، فقد تشرتط اإلدارة وطبقا لنصوص القانون والتنظيم ترخيصا
إن هم ارادوا ممارسة حرية معينة او القيام بعمل معني ، ومثال ذلك يف جمال يف محاية البيئة  فقد اشرتط القانون يف جمال 
البناء والتعمري ضرورة احلصول على رخصة البناء  يف كل عملية بناءات جديدة او متديد البنايات املوجودة وتغيري يف البناء 

، وضرورة احلصول على رخصة جتزئة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية  1جدار للتسييج او التدعيم والواجهات او ال جناز
  1، ورخصة اهلدم لكل عملية هدم. 1معينة

 14/30كما اشرتط املشرع ملن أراد البناء يف املناطق احملمية ضرورة احلصول على موافقة اجلهة املسرية ،ولقد نص القانون 
املتعلق حبماية الرتاث الثقايف  على انه اي تغيري يراد إدخاله على عقار مصنف ضمن الرتاث  00/38/0114املؤرخ يف 

 00/33/3330املؤرخ  30/30الثقايف ضرورة احلصول على رخصة من الوزير املكلف بالبيئة ولقد اشرتط القانون 
بالسياحة لكل عملية بناء على مناطق التوسع املتعلق مبناطق التوسع السياحي واملواقع السياحية ، موافقة الوزير املكلف 

 السياحي .

 ويف جمال استغالل الغابات اشرتط املشرع ضرورة احلصول على ترخيص الستغالل األمالك الغابية الوطنية. 

على   1املتعلق باملياه 30/34/3330املؤرخ يف  30/03ويف إطار محاية املوارد املائية وضمان استدامتها نص القانون 
 ام خاص باملياه حبيث مينع استعمال هذه املوارد دون احلصول على ترخيص .نظ

 وتشرتط هذه الرخص من اجل القيام ب :

 إجناز او حفر اآلبار من أجل استخراج املياه اجلوفية . -

 بناء منشآت وهياكل التحويل او الضخ او احلجز باستثناء السدود الستخراج املياه السطحية. -

 تنقيب عن املنبع غري املوجه لالستغالل . إجناز منشآت -

 إقامة كل املنشآت األخرى من أجل استخراج املياه اجلوفية او السطحية . -

 

 المطلب الثاني : الجزاءات اإلدارية البيئية.
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تكون  وهي تلك اجلزاءات اليت توقعها السلطات اإلدارية على األشخاص املرتكبني جلرائم متس بالنظام العام البيئي وقد
 هذه اجلزاءات ذات طابع مايل وقد تكون ذات طابع غري مايل .

 الفرع األول: الجزاءات اإلدارية المالية .

 وتشمل مبدأ امللوث الدافع واجلباية البيئية  . وهي تلك اجلزاءات اليت تفرض على كل ملوث تكون ذات طابع مايل 

 أوال/مبدأ الملوث الدافع :

نفقات ازالة الضرر الناتج عن التلوث البيئي أو التعويض عنه ملن تسبب بصور مباشرة او غري يقتضي هذا املبدأ حتميل 
 1مباشرة به وخلق ظروفا تؤدي اىل هذا الضرر .

من قانون البيئة واليت تنص على انه : مبدأ يتحمل مبقتضاه كل  0نص املشرع اجلزائري على هذا املبدأ مبوجب نص املادة 
ميكن ان يتسبب يف احلاق الضرر بالبيئة ،نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه  شخص يتسبب نشاطه أو

 وإعادة االماكن وبيئتها اىل حالتهما االصلية .

 :ثانيا / الجباية البيئية

وتتمثل يف جمموعة من الرسوم وضعها املشرع اجلزائري بداية من التسعينيات الغرض منها حتميل مسؤولية التلوث 
 000ألصحاب األنشطة امللوثة ومن أمثلة هذه الرسوم ، الرسم اخلاص بالنشاطات امللوثة واخلطرة املؤسس مبوجب املادة 

واليت نصت على انه ،  1 3304من قانون املالية لسنة  80جب املادة واليت مت تعديلها مبو  0113من قانون املالية لسنة 
 00يؤسس رسم على النشاطات امللوثة او اخلطرية على البيئة ، الرسم اخلاص بالنفايات املنزلية املستحدث مبوجب املادة 

 1. الذي أعطى املشرع للبلديات السلطة التقديرية يف حتصيله 3333مكرر من قانون املالية لسنة 

ولتحصيل هذه الرسوم تقوم املتفشيات الوالئية للبيئة جبرد كل املنشآت املصنفة امللوثة ، وتقوم بأرساهلا اىل مصا ح 
 1الضرائب ، يتم حتديد وعاء الرسم من قبل مصا ح البيئة ، وتقوم مصا ح الضرائب بتحصيله .

 الفرع الثاني : الجزاءات اإلدارية غير المالية .

 اجلزاءات يف جمال األضرار البيئية عدة صور كاإلنذار ، الوقف املؤقت للنشاط ، سحب الرتخيص .تتخذ هذه 

هو أخف جزاء ميكن ان توقعه اإلدارة على من خيالف االحكام القانونية حلماية البيئة ومثال ذلك ما أوال/ اإلنذار : 
يتعلق األمر مبعاينة استغالل منشأة غري واردة يف قائمة من قانون البيئة ،واليت تنص على انه عندما  30نصت عليه املادة 
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املنشآت املصنفة جنم عنه أخطار أو أضرار علىص الصحة العمومية ، النظافة ، األمن والفالحة ، األنظمة البيئية ، املوارد 
مصا ح البيئة بإعداد تقرير  الطبيعية، واملواقع واملعامل واملناطق السياحية أو قد تتسبب يف املساس براحة اجلوار، إذ تقوم

ترسله اىل الوايل ، ويقوم الوايل بإعذار املستغل وحيدد له أجل الختاذ التدابري الالزمة إلزالة االخطار أو األضرار البيئية 
 ......اخل .

 

 

 ثانيا /الوقف المؤقت للنشاط : 

حب النشاط بالبيئة ومن ذلك نص املشرع ويكون هنا التوقيف ملدة مؤقتة وهذا بسبب اخلطر او الضرر الذي احلقه صا
من قانون البيئة واليت تنص على انه : إذا مل ميتثل املستغل يف األجل احملدد يوقف سري  30/3اجلزائري مبوجب املادة 

 املنشأة اىل غاية االمتثال اىل الشروط املفروضة...اخل .

 ثالثا/ سحب الترخيص : 

شخص ما من اجل ممارسة نشاط ، فإهنا متلك سلطة سحب هذا الرتخيص كما متلك اإلدارة سلطة منح الرتخيص ل
املتعلق باملنشآت املصنفة ...إذا مل يقم 00/30/3338املؤرخ يف  38/014من املرسوم التنفيذي   30تنص املادة 

 املستغل مبطابقة مؤسسته خالل أجل ستة اشهر بعد تبليغ التعليق تسحب رخصة استغالل املؤسسة املصنفة . 

وعليه يتضح مما سبق ان لإلدارة سلطات واسعة حلماية البيئة من خالل ممارستها لسلطات الضبط اإلداري واختاذ القرارات 
الالزمة ملواجهة امللوثني وذلك يف حدود املشروعية ، اي أن ممارسة اإلدارة هلذه السلطات جيب ان تكون يف إطار القانون 

 القضاء اإلداري وذلك محاية حلقوق األفراد واألشخاص يف مواجهة اإلدارة. على ان ختضع هذه األعمال اىل رقابة

غري انه يبقى على السلطات اإلدارية املختصة التحلي باملوضوعية واملساواة يف التعامل مع امللوثني وإخضاع اجلميع للقانون 
ص بذلك ، إجراء حتقيق عمومي من خالله ، فمثال إنشاء املنشآت املصنفة واخلطرية يتطلب من اإلدارة قبل منحها الرتخي

مينح للمواطنني حق االعرتاض على هذه املشاريع اخلطرية ، غري انه ما يالحظ يف الواقع العملي أن اعرتاضات املواطنني 
تقيد يف السجالت كإجراءات شكلية فقط ، ومتنح اإلدارة الرتخيص مبمارسة هذه النشاطات دون دراسة او مناقشة 

 املقدمة وهو ما يشكل مساسا وإعتداءا على حق املواطن . االعرتاضات
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وبالرغم من جهد اإلدارة وأعواهنا لتحقيق االمن البيئي ، األ ان اتساع العناصر املكونة للبيئة املياه ، النبات ، احليوان 
نوين باعتباره املتضرر الوحيد من ....اخل ال ميكن لإلدارة تغطيتها ومتابعتها ومراقبتها ، لذا فإنه اشراك املواطن يف إطار قا

خماطر البيئة ،فال حيافظ على البيئة يف مكان معني اىل سكان ذلك املكان فأصحاب املشاريع االقتصادية كأصحاب 
املصانع )مصانع اإلمسنت مثال( ، وأصحاب احملاجر ، وإعادة رسكلة النفايات مههم الوحيد احلصول على االموال وال 

ملشاكل البيئة  ، وذلك عن طريق تشجيع العمل اجلمعوي البيئي ، فاجلمعيات املعرتف هبا قانونا تلعب يعريون اي اهتمام 
دور كبري يف الرقابة على النشاطات امللوثة وامللوثني ، فلها حق التبليغ عن اجلرائم البيئة للسلطات اإلدارية والقضائية 

 املختصة ، كما هلا حق التقاضي .

لتوعية والتحسيس مبخاطر البيئة ، فاملواطن مل يصبح يدرك اسباب التلوث البيئي خاصة يف ظل على اإلدارة كذلك ا
التطور التكنولوجي والصناعي ، وذلك من خالل إدراج مادة البيئة يف خمتلف مقررات الدراسة ابتداء من التعليم االبتدائي  

افظ على البيئة باعتبار التلوث ال يكون اال من أفراد ، املتوسط والثانوي وحىت اجلامعي ، وهذا حىت يتم اعداد نشأ حي
 اجملتمع .

تنظيم امللتقيات واأليام العلمية على مستوى اجلامعات واملعاهد واهليئات املتخصصة لنشر الوعي خبصوص األضرار البيئية 
. 

 

 

 

 المراجــــــــــع :

 الكتب:-1

 .2112ي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان .ط اسماعيل نجم الدين زنكنة ، القانون االداري البيئ -

 حيدر المولى ،الوجيز في القانون البيئي المقارن ، منشورات زين الحقوقية بيروت . -

 عمار بوضياف ، الوجيز في القانون اإلداري ، دار ريحانة ، ص -

 . 2112االردن ،ط شيماء فارس محمد الجبر ، الوسائل الضريبية لحماية البيئة ،دار الحامد-

 دار الثقافة عمان األردن. –مصلح ممدوح الصرايرة ، القانون اإلداري  -
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 .2111، دار الخلدونية ،ط 33حميدة جميلة ،النظام القانون للضرر البيئي واليات تعويضه ، ص -

 المحاضرات واألطروحات : -2

 ..2112-2112سطيف   الموسم الجامعي  د خرشي الهام ، محاضرات بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة-

 .2113-2112حسونة عبد الغني ،أطروحة دكتوراه ،الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ،جامعة بسكرة -  

 النصوص القانونية والتنظيمية:

 .22المتعلق بالبناء والتعمير ،ج ر العدد  11/12/1001المؤرخ في 01/20القانون 

 المتعلق بحماية التراث الثقافي. 12/12/1009المؤرخ في  09/10 القانون

 المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية  11/12/2113المؤرخ  13/13القانون 

 .03المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،ج ر العدد  10/11/2113المؤرخ في  13/11القانون 

 .10المتعلق بالمياه ، ج ر العدد   10/19/2112رخ في المؤ  12/12القانون 

 .12المتعلق بالوالية ،ج ر العدد   21/12/2112المؤرخ في 12/11القانون رقم 

 . 31المتعلق بالبلدية، ج ر العدد  22/12/2111المؤرخ في  11/11القانون رقم 

 .12ج ر العدد 2119المتضمن قانون المالية لسنة   21/12/2111المؤرخ في  11/11القانون 

 .31المتعلق بالمنشآت المصنفة ج ر العدد 31/12/2112المؤرخ في  12/109المرسوم التنفيذي  

 .11المتعلق بكيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها ج ر العدد 22/11/2112المؤرخ في  12/10المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد صالحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة ج ر العدد   22/12/2111المؤرخ في  11/320المرسوم التنفيذي رقم 
10. 

 


