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َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه " أىدي ىذا العمل إلى من قال فييما جل جاللو 

. أمي و أبي حفظيما اهلل" َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا  

إلى إخواني و أخواتي إلى جدتي أطال اهلل في عمرىا و إلى زميمي أحمد و إلى كل 

األصدقاء و األحباب و كل من تجمعني معيم صمة الرحم أو صداقة إليكم جميعا 

أىدي ثمرة جيدي 
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 شكر و عرفان
 

الحمد هلل و الشكر هلل عز و جل أوال أن أنعم عمينا بإتمام ىذا البحث المتواضع لقولو 
و صل الميم عمى سيدنا محمد و آلو و صحبو و سمم " و لئن شكرتم ألزيدنكم: " تعالى

 .تسميما
 تشكراتنا إلى الجامعة التي احتضنتنا خالل ىذه السنوات

كما نخص بالشكر الجزيل إلى األستاذة بن قطاط خديجة التي لم تبخل عمينا 
بتوجيياتيا القيمة و مالحظاتيا الدقيقة ، و كذا الشكر موصول إلى كل األساتذة 
األفاضل الذين أشرفوا عمى دراستنا طيمة ىذه السنوات، و الشكر أيضا إلى كل 

 .العاممين بكمية الحقوق و العموم السياسية
الشكر موصول أيضا لكل من ساعدنا من قريب أو بعيد، شكر كل ىؤالء و جزاىم اهلل 

 .عنا كل خير
 .و جعل كل مساعدتيم في موازين حسناتيم إن شاء اهلل
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 عمى طرئ جراء التقدـ التكنكلكجي اليائؿ الذم البيئيةماـ كاقع مف الككارث أ العالـ اليـك    إف
 ةحيابىـ المكضكعات التي تطرح ك ىذا الرتباطيا أ مف البيئةالمجتمع ك ىذا ما جعؿ مكضكع 

 . بسبب التغيير الذم يحدثوالبيئة عمى ةكبر العكامؿ المؤثرأاالنساف الذم يعتبر 
 ةبالنسبةك طارئةأ التمكث البيئي التي ليست جديدة مشكؿالبيئةكمف المشكالت التي تعاني منيا 

 حاليا مف تمكث البيئة حيث تعاني  بؿ الجديد فييا ىك زيادة التمكث كما ك كيفا،لكككب األرض
حد العكامؿ أ كيعتبر السمكؾ االنساني ،خطير ك تدىكر جسيـ يشمؿ كؿ صكرىا

 في البيئةلييا إ التي كصمت ةمكافلؿك الحفاظ عمييا كنظرا أ سكاء تمكيثيا ةالمؤثرةبالبيئةالياـ
 دعت  اىتمامو،غؿ كمكقعا عمييا شغمو الشكالمحافظةصبحت حمايتيا أالفكر االنساني حيث 

 .1ةالبيئة حمامةشتراؾ الجميع في ميـالفاعمةبضركرةإكؿ الدكؿ 
البيئة نجد المشرع في اآلكنة األخيرة قد تأثر أيضا كباقي  تمكث ة مشكؿلخطكرة كنظرا 

 المؤرخ في 29 /90 في قانكف م اىتمامو الرسـأ كقد بدةالبيئة بحمامالتشريعات كاىتـ
  عناصرىابأحدكتشريعات تيتـ كالتنميةالمستدامةأ االقميـ بتييئة المتعمؽ .01/12/19902

كغيرىا مف القكانيف .2/024 الساحؿ رقـ ة كقانكف حمام.3 المتعمؽ بالنفايات01/19كقانكف رقـ 
 . التمكثة كخاصضرر مف كؿ ةالبيئةالتي سنيا المشرع بيدؼ حمام

 مف القانكف 07 مف الفقرة 04إيجاد تعريؼ محدد ليا فقد عرفيا المشرع الجزائرم في المادة 
تتككف البيئة مف المكارد الطبيعية ك "  المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10

الحيكية ك اليكاء ك الجك ك الماء ك األر ك النبات ك الحيكاف، بما في ذلؾ التراث الكراثي ك 
كما يرل بعض الفقياء ". أشكاؿ التفاعؿ بيف ىذه المكارد ك كذا األماكف ك المناظر الطبيعية 

ماء، تربة، ىكاء،  )المحيط المادم الذم يعيش فيو اإلنساف بما اشتمؿ عميو مف " أف البيئة ىي 
                                                 

دليمي نعيمة ك شانعة متاؿ، دكر الضبط االدارم في حماية البيئة، مذكرة ماستر تخصص قانكف إدارم، كمية الحقكؽ ك 1
، الصادر في سنة 52 المتعمؽ بالتييئة ك التعمير، الجريدة الرسمية العدد 01/12/1990 المؤرخ في 90/29القانكف رقـ 2

1990. 
 الصادر في 77، المتعمؽ بتسيير النفايات ك إزالتيا، الجريدة الرسمية العدد 2001 ديسمبر 12 المؤرخ في 01/19القانكف 3

 .2001سنة 
 .2002 الصادر في10، المتعمؽ بحماية الساحؿ ك تنميتو، الجريدة الرسمية، العدد 05/02/2002 المؤرخ في02/02القانكف4
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بما اف مكضكع البيئة متشعب . 1ك منشآت أقاميا إلشباع حاجاتو (فضاءك الكائنات الحية
 .يشمؿ عدة جكانب إجتماعية ، إقتصادية، قانكنية ك ثقافية

ليات آكرد أالمشرع قد ك نظرا لمخطر الدائـ ك المستمر الذم ييدد البيئة بشكؿ مستمر نجد أف 
 االدارم  نجد الضبط كمف ىذه اآللياتةالبيئة بيدؼ حمامةدارمإخصصيا لييئات ةالبيئةقد لحمام

ستخداما فمف خاللو إ األكثر ة في القياـ بنشاطيا كىي اآللياإلدارةالذم يعتبر مف كسائؿ 
 . التحكـ بنشاط األفراد بما يقرر المشرعاإلدارةتستطيع 

 كيعد كقائيا المشكمةالبيئيةسمكب سابؽ يقـك عمى تجنب كقكع أ:سمكبيفأيستخدـ الضبط اإلدارم 
 كىك ة كتكقيع عقكبات رادعبالبيئةنيا األضرار أسمكب ثاني يقـك بتحديد األفعاؿ التي مف شأك
 .2المشكمةالبيئيةصالح إسمكب الحؽ يقـك عمى أ

 :التالية مف خالؿ النقاط الدراسة ليذه المختمفةيمكف تحديد الجكانب ك ما سبؽ بيانو 
 :برز الصعكبات التي تمقيتيا في البحثأكمف

 المراجع ة كاجيتني صعكبات منيا قؿالقانكنيةفي مجاؿ الدراسات بطبيعة الحاؿ ك كأم باحث 
 القانكنيةلى تشعب النصكص باإلضافةإ الجزائرم التأليؼ بالمكضكع خصكصا ةالتي ليا عالؽ

 .ةالبيئةالتي ليا عالقو بحمام
كما ال يخفى عمى الجميع في الكضع الراىف الذم يعيشو العالـ بسبب انتشار فيركس ككركنا ك 

غالؽ الذم شمؿ الجامعات إ حجر منزلي كقرار الدكلةىذا الكباء العالمي الذم جرائو فرضت 
 .كالمكتبات كىذا ما صعب عمينا عمميو التنقؿ

 ةفعالية تكمف في معرؼالدراسة ىذه ةىميأف أ:ختبارات منياةإ مكضكع البحث في عدةىميأتكمف 
 بالبيئة مف االىتماـ المتزايد تأتيىميو المكضكع أف أ كما .ةالبيئة لحمامةالضبط اإلدارم ككسيؿ

 حؽ البيئةالسميمةكالمتكازنة ألف البيئة قضايا ةكالتجديد الدكر الفعاؿ لمضبط االدارم في معالج
 .األساسيةمف حقكؽ االنساف 

 
 

 :إلى جانب أىمية المكضكع قد دفعنا لمبحث أسباب منيا أسباب ذاتية ك منيا مكضكعية
                                                 

 .33، ص2008ماجد رغب الحمك، القانكف اإلدارم، اإلسكندرية، 1
 .2دليمي نعيمة ك شانعة مناؿ، المرجع نفسو، ص2
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 :األسباب الذاتية
ىي الميؿ إلى الخكض في المكاضيع الحديثة التي تعرؼ تطكرات ألف قضايا البيئة تتصدر 

 .القضايا الراىنة التي تثير اىتمامات كاسعة عمى الصعيد الدكلي ك الكطني
كما أف الظكاىر البيئية السمبية المالحظة بشكؿ يكمي لفتت انتباىنا ك حفزت رغبتنا في البحث 

 .في ىذا المكضكع
 :األسباب الموضوعية

إف دراسة مكضكع فعالية الضبط اإلدارم في حماية البيئة ، يساعد عمى معرفة الصعكبات ك 
العكائؽ التي مازالت تقؼ في كجو دكلة الجزائر ك كذا سد الثغرات المكجكدة في المنظكمة 

القانكنية المتعمقة بحماية البيئة ك ذلؾ في إطار التنمية المستدامة، ك دراسة مدل فعالية الضبط 
 .اإلدارم البيئي ك التحكالت التي طرأت عمييـ

إف اليدؼ الرئيسي مف الدراسة يكمف في معرفة مدل نجاح كسائؿ الضبط اإلدارم في حماية 
البيئة ك مدل كفايتيا لتككف الدرع الكاقي الذم يحمي البيئة مف العناصر الممكثة، مما سبقت 

اإلشارة إليو تتمحكر إشكالية ىذه الدراسة في معرفة دكر الضبط اإلدارم البيئي في حماية البيئة 
 :ك التي يمكف صياغتيا كما يمي

 ما مدل فاعمية آليات الضبط اإلدارم في حماية البيئة في التشريع الجزائرم؟
 :لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية إعتمدت الدراسة عمى

المنيج التحميمي ك ذلؾ بتحميؿ النصكص القانكنية ذات الصمة بالمكضكع ك محاكلة إستخالص 
 .نكقؼ المشرع الجزائرم مف نشاط الضبط اإلدارم في مجاؿ حماية البيئة

ك اإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة كفؽ المنيج المتبع قسمنا المكضكع إلى فصميف يخصص 
األكؿ لدراسة ماىية الضبط اإلدارم البيئي ك ىيئاتو نبيف مف خاللو مفيـك الضبط اإلدارم 

أما الفصؿ الثاني فخصصناه إلى دراسة  (المبحث الثاني )ك ىيئاتو  (المبحث األكؿ)البيئي 
مظاىر التدخؿ الضبطي في حماية البيئة الذم نبيف مف خاللو اإلدارية الكفيمة لحماية البيئة في 

 .ك اإلجراءات اإلدارية المترتبة عف مخالفة اإلجراءات اإلدارية لحماية البيئة (المبحث األكؿ )
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.عمى أف نختـ المكضكع بخاتمة نتناكؿ فييا أىـ النتائج المتكصؿ إلييا ك أىـ التكصيات
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 مبهيت الضبط اإلداري البيئي:ألولالفصال

 
   تعد كظيفة الضبط االدارم مف أكلى كاجبات الدكلة ك أىميتيا، فيي ضركرية ك الزمة 

استمرار النظـ ك صيانة الحياة االجتماعية ك المحافظة عمييا، فبدكف تمؾ الكظيفة تعـ الفكضى 
ك ينيار النظاـ االجتماعي، لذلؾ لـ يكف غريبا أف تككف ىذه الكظيفة مف أقدـ الكظائؼ التي 

 .اضطمعت بيا الدكلة منذ التاريخ القديـ ك حتى اآلف
ك لقد تكسعت مياـ الضبط االدارم بتكسع الحياة المدنية لألفراد ك الجماعات ك أصبحت تمتد 
تقريبا إلى كافة المجاالت، إذ ال نكاد نجد مجاال يخمكا مف تدخؿ ىذه السمطات في تسييره ك 

 .تنظيمو، بغية فرض االنضباط ك االمتثاؿ لمقكانيف ك المكائح اإلدارية
ك يمثؿ الضبط االدارم في مجاؿ حماية البيئة مف خطر التمكث أفضؿ الكسائؿ القانكنية 

لحماية عناصر البيئة المتعددة، ك يتمثؿ ذلؾ في دكره الرقابي ك الكقائي الميـ الذم ال يقبؿ 
القانكنية المعاصرة، إذ يعد تحقيؽ التكازف البيئي ىدفا رئيسيا تسعى إليو اليو نظاـ مف النظـ 

سمطة الضبط اإلدارم، ك ىك ما بتطمب منيا بذؿ جيكد معتبرة، ك التي ال تككف كذلؾ إال 
بكاسطة تفعيؿ دكرىا بحكـ ماليا مف إمتيازات السمطة العامة، ىنا كضع المشرع الجزائرم 

سمطات تحمي البيئة مف التمكث حيث تتمثؿ ىذه الييئة في ىيئة الضبط اإلدارم التي تؤثر في 
لذلؾ سكؼ نحاكؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ أف نقدـ مفيـك الضبط . حماية البيئة بشكؿ فعاؿ

اإلدارم في المبحث األكؿ، أما في المبحث الثاني سكؼ نرل ىيئات الضبط اإلدارم البيئي 
 .الكفيمة بحماية البيئة
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 :المبحث األول
 :مفيوم الضبط اإلداري

بصالحية الضبط " الكالية ك البمدية" إعترفت النصكص القانكنية في الجزائر لمييئات المحمية 
في مجاؿ حماية البيئة ك تتكزع تمؾ الصالحيات بيف النصكص العامة كما ىك الحاؿ بالنسبة 

لقانكني البمدية ك الكالية ك كذا قانكف حماية البيئة مف جية ك النصكص الخاصة بحماية 
 .مجاالت معينة ليا عالقة مباشرة مف جية أخرل

   فالضبط اإلدارم يعتبر أفضؿ الكسائؿ ك األدكات التي بحكزة اإلدارة في تنفيذ ك تجسيد 
حماية البيئة مف أضرار التمكث ال سيما أف مياـ الضبط اإلدارم ذات طابع كقائي باعتبارىا 

تيدؼ إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ باتخاذ ما يمـز مف تدابير ك إجراءات لتفادم المساس بو 
في مختمؼ عناصره، ك ىذا ما يتطابؽ ك ينسجـ مع أىـ المبادئ االستراتيجية لحماية البيئة 
التي تقـك عمى مبدأ الكقاية ك عمى ذلؾ الضبط اإلدارم البيئي يؤدم دكرا كبيرا في حماية 

 .البيئة
يستكقفنا كؿ ىذا البحث عف تعريؼ الضبط اإلدارم في المطمب األكؿ مف خالؿ تعريفو ك ذكر 
بعض الخصائص التي يتميز بيا ك أنكاعو ك األغراض أك األىداؼ الذم يستيدؼ بيا ك كذلؾ 

 .أما المطمب الثاني سنتناكؿ نطاؽ الضبط اإلدارم ك مجاالتو. ك سائمو
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 .تعريف الضبط البيئي اإلداري: المطمب األول
يزداد اإلىتماـ العالمي بمكضكع البيئة بشكؿ ممحكظ في عصرنا الحالي، ك ذلؾ مف خالؿ 

إدخاؿ اإلعتبارات البيئية في عمميات صياغة برامج التنمية، ك التأكيد عمى الترابط الكثيؽ بيف 
البيئة ك التنمية، ك تحقيؽ تنمية متكاصمة تضمف حؽ األجياؿ المقبمة، كما أصبح الحؽ في 

بيئة مستقرة ك خالية مف التمكث حقا مكرسا في معظـ تشريعات ك تدابير العالـ ك مما أدل إلى 
عقد المؤتمرات ك اإلتفاقيات سكاء عمى الصعيد المحمي أك الدكلي، ك كذا بركز منظمات ك 

 .جمعيات تنادم بحماية البيئة ك المحافظة عمييا مف كؿ أشكاؿ اإلعتداء ك التخريب
لكي نعطي صكرة كاضحة عف تعريؼ الضبط اإلدارم البيئي، يقتضي تعريؼ البيئة مف كؿ 

 .الجكانب في الفركع ك تحديد خصائص ك أنكاع الضبط اإلدارم البيئي ك كذا كسائمو
 

 .(العضوي و الموضوعي)تعريف الضبط اإلداري : الفرع األول
 :   يطمؽ عمى الضبط اإلدارم بمعناه القانكني عدة تعاريؼ ك ىي

 . التعريؼ العضكم لمضبط اإلدارم:   أوال
يمكف تعريؼ الضبط اإلدارم مف ناحية المعيار العضكم عمى أنو مجمكع أجيزة ك الييئات 

 .1التي تتكلى القياـ بتصرفات ك اإلجراءات التي تيدؼ إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ
 . التعريؼ المكضكعي لمضبط اإلدارم:   ثانيا

   فيقصد بو مجمكعة األنشطة التي تتخذىا اإلدارة المنفردة بيدؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ 
 . 2أك إعادة النظاـ العاـ في حالة إضطرابو

 
 
 

                                                 
 .368، ص2007، جسكر النشر ك التكزيع، الجزائر، 02عمار بكضباؼ، الكجيز في القانكف اإلدارم، الطبعة 1
، مكتبة الكفاء القانكنية، 01ياسيف بف بريح، الضبط اإلدارم في فكر القانكف الكضعي ك الشريعة اإلسالمية، الطبعة 2
 .23، ص2014، (ف.ب.د)
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 .تعريف البيئة: الفرع الثاني
 .التعريؼ المغكم لمبيئة:   أوال

   يقاؿ في المغة العربية تبكأ أم حاؿ ك نزؿ ك أقاـ، ك اإلسـ مف الفعؿ ىك البيئة، فدرج عمماء 
 .المغة العربية عمى إستعماؿ ألفاظ البيئة ك الباءة ك المنزؿ كمفردات

أم حؿ بو ك نزؿ فيو ك  (تبكأ المكاف )   أما المعنى الثاني ىك النزكؿ ك اإلقامة كأف تقكؿ 
يمَوافَو : " أقاـ بو، قكلو تعالى يفَو تَوبَوكَّلءُءكا الدَّلارَو كَواإلِإْلِذ  ”كَوالَّلذِذ

ك مف ىذه المعاني المغكية يتضح لنا أف البيئة ىي النزكؿ ك الحمكؿ في المكاف، ك يمكف أف 
تطمؽ مجازا عمى المكاف الذم يتخذه اإلنساف مستقرا لنزكلو ك حمكلو أم عمى المنزؿ، المكطف، 

 .1المكضع، الذم يرجع إليو االنساف فيتخذ فيو منزلو ك عيشو
 .(العممي) التعريؼ اإلصطالحي لمبيئة :   ثانيا

   يمكف تعريؼ البيئة بأنيا المحيط الذم يعيش فيو االنساف بما يشمؿ مف ماء ك ىكاء ك تربة 
 .ك كائنات حية ك منشآت أقاميا إلشباع حاجاتو

ك تعرؼ أيضا عمى أنيا مجمكعة العكامؿ البيكلكجية ك الكيميائية ك الطبيعية ك الجغرافية ك 
المناخية المحيطة باالنساف ك المحيطة بالمساحات التي يقطنيا ك التي تحدد نشاط االنساف ك 

 .2اتجاىاتو في سمككو ك نظاـ حياتو
  المفيـك القانكني لمبيئة:   ثالثا

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية 10-03عف التعريؼ الكارد في القانكف الجزائرم رقـ 
المستدامة، البيئة بمفيكميا الشامؿ ك ذلؾ يتضح بالرجكع إلى األحكاـ العامة لمقانكف الذم 

ييدؼ إلى حماية الطبيعة، ك الحفاظ عمى الحيكاف ك النبات، ك اإلبقاء عمى التكازنات 
البيكلكجية، ك المحافظة عمى المكارد الطبيعية، مف جميع أسباب التدىكر التي تيددىا، ك تتككف 
البيئة مف المكارد الطبيعية الالحيكية ك الحيكية، كاليكاء، الجك، الماء، األرض، باطف األرض، 

                                                 

 .14، ص2014أحمد لكحؿ، دكر الجماعات المحمية في حماية البيئة، دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع، الجزائر، 1
 .19، ص2014، (ف.ب.د)، مكتبة الكفاء القانكنية، 01سايح تركية، حماية البيئة في ظؿ التشريع الجزائرم، الطبعة 2
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النباتات ك الحيكاف بما في تمؾ التراث الكراثي ك أشكاؿ التفاعؿ بيف ىذه المكارد ك كذا األماكف 
 .1ك المعالـ الطبيعية

 مف قانكف 01ك في المفيـك القانكني لمبيئة في التشريع الفرنسي، لقد نصت المادة األكلى الفقرة 
البيئة ىي المحيط الحيكم الذم يشمؿ الكائنات الحية ك ما "  المتعمؽ بالبيئة 1994 لسنة 04

يحتكيو مف مكاد ك ما يحتكيو مف مكاد ك ما يحيط بو مف ىكاء ك ماء ك تربة ك ما يقيمو 
 .2"اإلنساف مف منشآت

 .الضبط اإلداري البيئي: الفرع الثالث
يعتبر الضبط اإلدارم البيئي بأنو مجمكعة االجراءات ك القيكد التي تفرضيا اإلدارة عمى 

األشخاص مف أجؿ المحافظة عمى البيئة أك ىك مجمكعة التدابير الكقائية لمنع اإلضرار بالبيئة 
ك حمايتيا مف أشكاؿ التمكث ك التدىكر ك ذلؾ مف خالؿ االجراءات االحترازية أك الردعية ك 

 .3مف ثـ تحقيؽ االمف العاـ ك الصحة العامة ك السكينة العامة لممجتمع
ك لقد قاـ الفقياء بتقسيـ الضبط اإلدارم إلى نكعيف فيناؾ ضبط إدارم عاـ ك ضبط إدارم 
 .خاص ك ىذا ما سكؼ نتطرؽ إليو في الفركع ك ذلؾ مف خالؿ تكضيح كؿ نكع إلى آخر 

 .خصائص الضبط اإلداري البيئي:    أوال
 :   يتمتع الضبط اإلدارم بجممة مف الميزات ك الخصائص ك يمكف حصرىا فيما يمي

يتميز الضبط اإلدارم بالطابع الكقائي، فالقرارات المتخذة : الصفة الوقائية لمضبط اإلداري .1
في مجاؿ الضبط اإلدارم ليا صفة الكقائية أم أنيا تيدؼ إلى منع كقكع اضطرابات 
باتخاذ مسبقا اإلجراءات الضركرية أم قبؿ االخالؿ بالنظاـ العمكمي بحث أف تأميف 

                                                 

، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة 2003 جكيمية 19، المؤرخ في 10-03 مف قانكف04المادة 1
 .2003 جكيمية 20 الصادرة بتاريخ 43الرسمية رقـ 

2Code de l’environnement, disposition communes et générales Art D 1er, l’environnement et 
notamment les espaces, paysages, ressources, et milieu natures, l’air, le sol, l’eau, la diversité 
est les équilibres. 

بمكبير نكرة، الضبط اإلدارم في مجاؿ حماية البيئة، مذكرة ماستر في الحقكؽ، تخصص قانكف عاـ، كمية الحقكؽ ك العمـك 3
 .11، ص2016/2017السياسية، جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ، الجزائر، الستة الجامعية 
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النظاـ يعني تجنب المخالفات بتنبيو المكاطف لألعماؿ ك التصرفات التي تمنع عمييـ 
القياـ بيا، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ في ىذا اإلطار التنظيـ الذم يمنع القياـ أك تنظيـ 

المركر، فيذه التنظيمات سكاء تعمقت بالمظاىرات أك تنظيـ المركر تنبو المكاطنيف بكجكب 
 .1القياـ أك عدـ القياـ ك ذلؾ تحت طائمة الغرامة ك اإلدانة

 إف فكرة البكليس يقصد بيا أف اإلدارة سمطة تقديرية في ممارسة :الصفة التقديرية .2
اإلجراءات الضبطية، فعندما تقدر عمؿ ما ينتج عنو خطر تعيف عمييا التدخؿ قبؿ كقكعو 

بغرض المحافظة عمى النظاـ العاـ، فيي إف قدرت عدـ منح رخصة لتنظيـ سياسي 
بغرض إقامة تظاىرة عاـ أك إجتماع عاـ بال شؾ أف ىناؾ مخاطر تستنتج عف ىذا 

 .2النشاط
 إف الضبط اإلدارم في جميع الحاالت يأخذ شكؿ اإلجراء اإلنفرادمّ أم :الصفة اإلنفرادية .3

شكؿ أكامر تصدر مف السمطة اإلدارية أم القرارات اإلدارية سكاء كانت ىذه القرارات 
فمكقؼ المكاطف اتجاه أعماؿ الضبط اإلدارم ىك االمتثاؿ لإلجراءات . فردية أك تنظيمية

التي تتخذىا اإلدارة في ىذا اإلطار كفقا لما يحدده القانكف ك تحت رقابة السمطة 
 .3القضائية

 . أنواع الضبط اإلداري البيئي: ثانيا
 .ينقسـ الضبط اإلدارم البيئي إلى ضبط إدارم عاـ ك ضبط إدارم خاص

 يعرؼ الدكتكر طعيمة الجرؼ بأنو يتمثؿ في المحافظة عمى النظاـ :الضبط اإلداري العام- 1
العاـ بعناصره الثالثة األمف العاـ ك الصحة العامة ك السكينة العامة عف طريؽ إصدار 

                                                 

 .147، ص2006، (ف.ب.د)، (ف.د.د)، 01ناصر لباد، الكجيز في القانكف اإلدارم، الطبعة1
حيدرة عبد الحميـ ك عامر صكنيا، دكر الضبط اإلدارم في حماية البيئة في التشريع الجزائرم، مذكرة ماستر في الحقكؽ 2

تخصص قانكف دكلي لحقكؽ اإلنساف، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة آكمي محند أكلحاج، البكيرة، الجزائر، 
 .26، ص2017/2018

 .243ناصر لباد، المرجع السابؽ، ص3
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القرارات الالئحية ك الفردية ك استخداـ القكة المادية مع تتبع ذلؾ مف فرض القيكد عمى الحريات 
 .الفردية تستمزميا الحياة االجتماعية

 كما يمكف تعريؼ الضبط االدارم بأنو مجمكعة مف القكاعد التي تفرضيا السمطة العامة عمى 
األفراد في ممارستيـ لحرياتيـ، بقصد صيانة النظاـ العاـ أم تنظيـ المجتمع تنظيما كقائيا، 

كالضبط اإلدارم في مجالنا ىذا ىك ما تقـك بو أجيزة الشرطة بيدؼ الحفاظ عمى البيئة ك ذلؾ 
يمنع كقكع الجرائـ البيئية دكف كقكع األضرار البيئية ك تقميميا إلى أدنى حد ممكف ك ذلؾ بما 

 .تقـك بو اجيزة الشرطة كؿ في مجاؿ إخصاصيا
إف صيانة النظاـ العاـ تقتضي في العادة فرض قيكد عمييا، ك في مكافحة التمكث تضطر 

 .1اإلدارة إلى كضع قيكد عمييا
أما الضبط اإلدارم الخاص فيقصد بو تقييد بعض األنشطة : الضبط اإلداري الخاص- 2   

الفردية بمكجب قكانيف خاصة، تتكلى تنظيـ تمؾ األنشطة بغية تحقيؽ أىداؼ محددة، قد تختمؼ 
 .عف أىداؼ الضبط اإلدارم العاـ، ك يعيد بو إلى سمطة إدارية خاصة

ك عمى الرغـ مف أف كؿ مف الضبط اإلدارم الخاص ك العاـ يسعياف لحماية النظاـ العاـ ك 
حفظو، إال أف الضبط اإلدارم الخاص يتقرر لحماية مصمحة عامة معينة ك محددة، يرل 

المشرع حاجتيا إلى حماية خاصة بصكرة مستقمة عف الحماية التي تقررىا في الضبط اإلدارم 
العاـ، ك تسمى باإلجراءات الضبط اإلدارم الخاص التي يختمؼ عف الضبط اإلدارم العاـ 

 :لألسباب التالية
إما ألنو ينطبؽ عمى طائفة خاصة مف األشخاص كالضبط الخاص باألجانب اك لتنظيـ  -

 .معيف كالضبط الخاص بحماية األثار ك البيئة
قد يقتصر تطبيؽ الضبط اإلدارم الخاص عمى قطاع معيف كالمحالت الخطرة ك المضرة  -

 .2بالصحة ك المقمقة لمراحة
                                                 

بكقرط ربيعة، فاعمية الضبط االدارم في تحقيؽ األمف البيئي في التشريع الجزائرم، مجمة الحقكؽ األكاديمية لمدراسات 1
 .243، ص2018، جكاف20االجتماعية ك االنسانية، جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، العدد

 .245المرجع نفسػػػػػػػػػػػػػػو، ص2
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 .أغراض ووسائل الضبط اإلداري البيئي: الفرع الرابع
 :الضبط اإلدارم البيئي كسائؿ ك أغراض متعددة تتمثؿ فيما يمي

 (األىداف)األغراض :    أوال
:    لقد حصر الفقو أىداؼ الضبط اإلدارم في المحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره الثالثة

األمف العاـ، الصحة العامة، ك السكينة العامة فإف ىناؾ إتجاه معاصر يأخذ بالتكسعفي أىداؼ 
الضبط اإلدارم في كؿ النظاـ االقتصادم ك النظاـ الجمالي أك الركنقي في المدينة التي تظير 
فييا دكر الضبط البيئي صكرة كبيرة رئيسية تتجمى في مجاؿ حماية البيئة مف التمكث مف خالؿ 

 .مكافحة أشكاؿ التمكث البحرم، البرم ك الجكم
 :حماية البيئة بوسائل حماية الصحة العامة- 1

يقصد بالصحة العامة حماية األفراد مف خطر االمراض المعدية ك األكبئة بمقاكمة أسبابيا     
ك منع إنتشارىا مف خالؿ القياـ بالكقاية ك مكافحتيا بالتمقيح ك مراقبة األغذية ك مياىالشرب   
ك تكفير حد أدنى مف النقاكة لميكاء ك حسف التخمص مف النفايات ك الفضالت السائمة         

ك الصمبة الغازية ك تحسيف شبكات المجارم ك الصرؼ المنزلي ك جمع القمامة ك األنقاض     
 .ك الحفاظ عمى األماكف العامة

ك لقد تزايدت أىمية الصحة العامة بسبب تزايد عدد السكاف ك حصكؿ اإلزدحاـ ك تعقد الحياة 
الحديثة لكثرة ك سيكلة اإلتصاؿ ك كثرة اإلختالط بيف الناس ك ظيكر األمراض الخطيرة التي 

 .1باتت تشكؿ ككارث إجتماعية حقيقية
كؿ شخص طبيعي أك محتكل بحكزتو معمكمات متعمقة  (08)كما ألـز المشرع مف المادة 

بالعناصر البيئية التي يمكنيا التأثير بصفة مباشرة عمى الصحة العمكمية تبمغ ىذه المعمكمات 
 .2إلى السمطة المكمفة بالبيئة

 
                                                 

 .180، ص2007، (ف.ب.د)عارؼ صالح مخمؼ، اإلدارة البيئية، الطبعة العربية، دار اليازكرم العممية لمنشر ك التكزيع،1
، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية 2003 المؤرخ في جكيمية 03/10 مف القانكف 08المادة 2

 .2003 الصادر في جكيمية 43العدد 
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 :حماية البيئة بوسائل حماية األمن العام- 2   
يراد باألمف العاـ إطمئناف االنساف عمى نفسو ك مالو مف األخطار التي قد تحيط بو بفعؿ 

لَويُءبَودِّلَونَّليُءـ مِّف : " الطبيعة أك بفعؿ اإلنساف، ك األمف نقيض لمخكؼ، ك ذكر اهلل سبحانو ك تعالى كَو
ننا ِإْـل أَومِإْل فِذيِذ كِإْل نَوةن مُّطِإْلمَوئِذنَّلةن يَوأِإْلتِذييَوا : " ك قكلو تعالى. (55النكر) " بَوعِإْلدِذ خَو يَوةن كَوانَوتِإْل آمِذ رَوبَو المَّلوُء مَوثَوالن قَورِإْل كَوضَو

نَوعُءكفَو  ا كَوانُءكا يَوصِإْل ؼِذ بِذمَو كِإْل قُءيَوا رَوغَودنا مِّف كُءؿِّ مَوكَوافٍن فَوكَوفَورَوتِإْل بِذأَونِإْلعُءِـذ المَّلوِذ فَوأَوذَواقَويَوا المَّلوُء لِذبَواسَو الِإْلجُءكعِذ كَوالِإْلخَو زِإْل " رِذ
 .1(112النحؿ  )

ك مف المخاطر التي تيدد أمف البيئة كالحرائؽ ك الفيضانات ك الزالزؿ، ك عدـ كجكد االمف 
العاـ في مجاؿ البيئة قد يتحقؽ نتيجة نقص المياه الصالحة لمشرب الذم يؤدم إلى خمؽ مشكمة 
تدىكر االمف المائي ألف تمكث المياه يؤدم إلى انتشار االمراض ك األكبئة ك ىك ما يؤدم إلى 

 2.الذعر في المجتمع ك بالتالي يتعرض أمف المكاطف لمتيديد
ك مف خالؿ ىذا كمؼ الدستكر الجزائرم سمطة الضبط اإلدارم البمدم ك ذلؾ مف خالؿ المكاد 

باتخاذ كافة التدابير الكقائية ك اإلجراءات . 11/103 مف القانكف 94-89-88المتعمقة بالبمدية 
الالزمة القرار االمف ك سالمة األشخاص ك االمكاؿ عمى المستكل البمدم لذلؾ، فيناؾ صمة 
كثيقة ك متبادلة بيف حماية البيئة ك الحفاظ عمى االمف العاـ كعنصر مف عناصر النظاـ العاـ 

 :البيئي مكافحة كؿ أشكاؿ التمكث ك تدىكر المحيط بجميع عناصره
 المتعمؽ بحماية 10-03 مف القانكف 59حماية األرض ك باطف األرض طبقا لنص المادة - 

تككف األرض ك باطف األرض ك الثركات التي تحتكم عمييا " البيئة في إطار التنمية المستدامة 
 .4"بصفتيا مكارد محدكدة قابمة أك غير قابمة لمتجديد محمية مف كؿ اشكاؿ التدىكر أك التمكث

 

                                                 

 .238عارؼ صالح، المرجع السابؽ، ص1
 .14دليمي نعيمة ك شاىة مناؿ، المرجع السابؽ، ص2
، 37، المتعمؽ بالبمدية ، الجريدة الرسمية، العدد 2011 يكنيك 22 المكافؽ ؿ1432 رجب 20 المؤرخ في 11/10قانكف رقـ 3

 .2011 جكيمية 03الصادر في
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03/11 مف قانكف 59المادة 4
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 :حماية البيئة بوسائل حماية السكينة العامة- 3   
ك يقصد بيا المحافظة عمى ىدكء ك سككف الطرؽ ك االماكف العامة لحماية الناس مف 

الضكضاء ك األضرار ك المضايقات السمعية خاصة في اكقات الراحة، ك تجنيب المجتمع 
جميع مظاىر ك صكر اإلزعاج التي تتجاكز حدكد المخاطر ك المساكئ العادية لمحياة 

 .المشتركة
ك يدخؿ ىذا المفيـك لحماية السكينة العامة كجزء مف منظكمة حماية البيئة كنكع مف انكاع 

 .التمكث البيئي
فقد أفرد بشأنو نص خاص في قانكف البيئة األردني، كما كرس ىذه الحماية في بعض 

نظاـ مراقبة األسكاؽ ك تنظيـ األسكاؽ العامة ك الحرؼ ك : التشريعيات األخرل منيا
 .الصناعات

 :المحافظة عمى األخالق و اآلداب العامة- 4  
   ك يقصد بيا القيـ ك المبادئ األخالقية التي تعارؼ عمييا أبناء مجتمع معيف، ك لكي تدخؿ 
األخالؽ ك اآلداب العامة كعنصر مف عناصر النظاـ يجب أف تتسـ بالعمكمية، ك عمى ىذا 

الكصؼ فقد إعترؼ المشرع بيا كعنصر مف عناصر النظاـ العاـ، ك كغاية مف غايات الضبط 
 .1اإلدارم

 :الحفاظ عمى النظام الجمالي و الرونق لممدينة- 5   
   يعتبر مف األىداؼ الحديثة لمضبط اإلدارم فيك يتصؿ أكثر بالضبط البيئي، ك لقد ذىب 

جانب مف الفقو إلى ضركرة إعتبار بما ستتخذه سمطات الضبط مف إجراءات بقصد المحافظة ك 
 .2التنظيـ ك التنسيؽ في المدف ك االحياء أك في الشكارع بمثابة طائفة تدابير النظاـ العاـ

 
 

                                                 

عبد اهلل خمؼ الرقاد، كسائؿ الضبط اإلدارم في حماية البيئة مف التمكث العمراني، مجمة اإلجتياد لمدراسات القانكنية ك 1
 .274، ص2020 لسنة 09االقتصادية، جامعة األلمانية األردنية، العدد

 .21بمكبير نكرة، المرجع السابؽ، ص2
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 .وسائل الضبط اإلداري البيئي:    ثانيا
   تتمتع سمطات الضبط اإلدارم البيئي بكسائؿ مختمفة تستعمميا لمحفاظ عمى النظاـ العاـ ك 

 .ىك ما يتمثؿ أساسا في الكسائؿ البشرية ك القانكنية
إلى جانب تزكيد سمطات الضبط اإلدارم البيئي المختمفة بالكسائؿ ك اإلمكانيات المادية 

 .لممارسة صالحياتيا مف سيارات الشرطة ك طائرات
 .(أعوان الشرطة): الوسائل البشرية- 01  

   يكضع تحت تصرؼ الضبط اإلدارم المركزية منيا اك المحمية، أعكاف ك ىيئات تنفيذ لكائح 
 .ك قرارات الضبط الصادرة عف السمطات ك تطبيقيا في الميداف

تعتبر الشرطة البمدية ك كذا افراد الشرطة ك الدرؾ الكطني، الكسيمة البشرية التي يستعمميا ك 
 .1يستعيف بيا رئيس البمدية في مجاؿ الضبط اإلدارم العاـ

لقد كظفت الجزائر العديد مف اآلليات منيا شرطة العمراف مف أجؿ مكاجية مشكالت التدىكر - 
العمراني، ك أنشأت العديد مف المراكز ك الييئات المتخصصة، ك ذلؾ عف طريؽ كضع سياسة 

 .2خاصة بالتعمير في إطار التنمية المستدامة
 :الوسائل القانونية- 02   

لى استعماؿ الكسائؿ إدارم إل سمطات الضبط اأ عمى النظاـ العاـ تمج   لممحافظة
 :القانكنيةالتالية

لى النظاـ العاـ بعناصره ةإ كمجردة تتضمف لكائح الضبط االدارم قكاعد عاـ: لوائح الضبط-أ
 يمثؿ الضبط ، مف خطر التمكثةالبيئةفراد في مجاؿ حماماأل كتتضمف تقييد حريات الثالثة،
 الماء كاليكاء .البيئةالمتعددة لحمايو عناصر القانكنيةفضؿ الكسائؿ أاالدارم 

                                                 

 (ف.ب.دج)، دار لعمـك ك النشر ك التكزيع، (التنظيـ اإلدارم، النشاط اإلدارم )محمد صغير بعمي، القانكف اإلدارم 1
 .281-278، ص(ب.س.د)
قبايمية عبد الكىاب، شرايفية مراد، دكر شرطة العمراف في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في 2

، 2015/2016، قالمة، الجزائر، 1945 مام 08القانكف، تخصص قانكف عاـ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة 
 .04ص
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 ،مثمتيا لكائح المركرأ كمف ، عمى النظاـ العاـالمحافظةلى إكتيدؼ لكائح الضبط .كالغذاءكالتربة
 .المعديةكاألكبئة مف االمراض العامةكالكقاية االماكف ةاألغذيةكنظافة بمراقبالمتعمقةكالمكائح 

 :ىميا عمى المستكل المحمية،أخرل كمحميةأكلكائح الضبط تصدر مف ىيئات كطني
ف الكالي مسؤكؿ أ عمى بالكالية المتعمؽ 90/09 مف القانكف رقـ 96 المادة كرد في :الوالي- 

 .كالسالمةكالسكينة عمى النظاـ العاـ كاألمف المحافظةعف 
: -  الجديد بما يميالبمدية مف قانكف 94 المادة حيث قضت :رئيس المجمس الشعبي البمدي- 

 . السير في الشكارعة العمارات كضماف سيكؿنظافةالسير عمى 
 .الغذائيةاالستيالكية المكاد ةالسير عمى سالـ- 
 1.الخ......ةالبيئةالمحيط كحمامنظافةالسير عمى احتراـ تعميمات - 

 :اإلداريةالفرديةالقرارات
 سكاء كانت ، عمى النظاـ العاـالفرديةالالزمةلممحافظةصدار القرارات إ الضبط االدارم ةلسمط

 :مثمو ذلؾأ كمف ةلألفراد،ك تراخيص مكجوأك نكاىي أكامر أىذه القرارات 
 كالنيي عف بيع العامة،حد االماكف أ في المكدسةك النفايات األسمدةأككاـ بإزالة أاالمر 
جزاء مف أ كمنيا الترخيص بشغؿ بعض باألسكاؽ، فساد المتداكؿ منيا ة ثبت محددةغذائيةسمع

 القكانيف ، في عرض بضائع التجار ك تصدر ىذه القرارات تنفيذ االحكاـاألرصفة
 مقدما حتى الالئحةضركرةإخطارالسمطةاإلداريةف تشترط أ يقصد بو :االخطار السابق2كالمكائح

 السابؽ ال يمكف  شأنو شأف اإلذف النشاط كاإلخطارة الضبط االدارم عمى عمـ مباشرةتككف ىيئ
 اإلخطار ضركرةف نص القانكف عمى أال إاف تشترطو سمطات الضبط االدارم أ

  3.االستثنائية الظركؼ ةك النشاط كذلؾ في ما عدا حاؿةالحريةألممارس

                                                 

، العدد (ف.ب.د)درباؿ محمد ، مجاؿ تدخؿ الييئات الالمركزية ك الضبط في حماية البيئة، مجمة القانكف ك العمـك السياسية، 1
 .15-14-13، ص1436، ربيع الثاني 2015 جانفي 45األكؿ 

 .244بكقرط ربيعة، المرجع السابؽ، ص2
، دار الفكر 01حمدم عطية ك مصطفى عامر، حماية البيئة في النظاـ القانكني الكضعي ك االسالمي، دراسة مقارنة، الطبعة3

 .379-378، ص2001، (ف.ب.د)الجامعي،
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 :(اإلذن)الترخيص 
   ىك عبارة عف ترخيص يتحصؿ عميو األفراد مف اإلدارة لممارسة نشاط معيف كما لك أراد 
األفراد ممارسة حؽ التجمع أك إقامة مسيرة فمف حؽ اإلدارة أف تفرض عمييـ الحصكؿ عمى 

 .1رخصة قبؿ القياـ بالنشاط
 :تنظيم النشاط

   قد ال تتضمف الالئحة أحد الصكر السابقة، فال ىي تحظرىا ممارسة نشاط معيف، ك ال ىي 
تعمؽ ممارسة ىذا النشاط عمى ضركرة الحصكؿ عمى إذف سابؽ مف سمطات الضبط، ك ال 

حتى مجرد إخطار ىذه السمطات، ك إنما قد تكتفي الالئحة بمجرد كضع تكجييات معينة      
لكائح المركر حيف تطالب بالسير : ك محددة تيدؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ ك مثاؿ ذلؾ

 .2عمى اليميف أك تمنع كقكؼ السيارات عمى األرصفة أك مركر سيارات في طرقات ضيقة
 : القوة المادية و التنفيذ الجبري المباشر

   ك يقصد مف ىذه الكسيمة مف كسائؿ الضبط اإلدارم حؽ اإلدارة في تنفيذ قراراتيا ك أكامرىا 
الضبطية عبى األفراد بالقكة الجبرية دكف الحاجة إلى إذف سابؽ مف القضاء، ك في مجاؿ 
حماية البيئة يقصد مف ىذا اإلجراء سمطة ىيئات الضبط اإلدارم البيئي في استعماؿ القكة 
المادية في سبيؿ تنفيذ القرارات ك االكامر الضبطية الفردية عمى األشخاص الطبيعية أك 

المعنكية مف ىيئات ك منشآت ك مشاريع دكف المجكء إلى القضاء الستصدار حكـ التنفيذ منو، 
 . ك ذلؾ لمنع تمكث البيئة ك فرض احتراـ القكانيف ك األنظمة البيئية

 :ك مف تطبيقات ىذا اإلجراء التي تتعمؽ بحماية البيئة أك أحد عناصرىا نذكر منيا
إبعاد األشخاص المصابيف بأمراض معدية أك بائية أك أمراض معدية تنتقؿ عف طريؽ الغذاء - 

 .إذ امتنعكا عف تنفيذ أكامر جية اإلدارة في ذلؾ

                                                 

 .384عمار بكضياؼ، المرجع السابؽ، ص1

 .172عارؼ صالح مخمؼ، المرجع السابؽ، ص2
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إلزاـ كؿ جية عامة أك خاصة أك شخص طبيعي أك معنكم إستكرد أك جمب نفايات خطرة - 
 .بإعادة تصديرىا عمى نفقتو الخاصة

إخالء أحد المصانع مف العامميف فيو عند تجاكزه لممعايير البيئية المقررة ك إرتفاع نسب - 
 .الممكثات داخؿ مكاف العمؿ

حجز إحدل اآلالت أك المكائف التي ينتج عف تشغيميا مخالفة لمنظـ ك اإلشتراطات البيئية ك - 
 1.التي تترتب عنو تمكيث لمبيئة

 
 .نطاق الضبط اإلداري البيئي: المطمب الثاني

لمضبط اإلدارم أشكاؿ ينفرد بيا ك مجاالت متعددة نص عمييا المشرع ليذا سنتطرؽ في ىذا 
 .المطمب إلى دراسة أشكاؿ الضبط اإلدارم البيئي في الفرع األكؿ ك مجاالتو في الفرع الثاني

 .أنواع الضبط اإلداري البيئي: الفرع األول
ينفرد الضبط اإلدارم البيئي بنظاـ قانكني يميزه عف األنظمة األخرل، حيث نقسـ إلى ضبط 

 .إدارم عاـ ك ضبط إدارم خاص
 :الضبط اإلداري البيئي العام:    أوال

يتشكؿ الضبط اإلدارم البيئي العاـ مف مجمكع السمطات الممنكحة لييئات البكليس اإلدارم 
كحماية النظاـ العاـ ك يختص الضبط اإلدارم البيئي العاـ بمجاالت كاسعة باإلضافة إلى تمؾ 
المجاالت التقميدية كحفظ الصحة العامة ك التي تعتبر مف األىداؼ األكلية التي يكفميا ك ذلؾ 

 2.التي يكفميا ك ذلؾ بحسف التخمص مف النفايات ك الفضالت السائمة ك الصمبة ك الغازية
 ديسمبر المتعمؽ بسير 12 المؤرخ في 01/19ك ىذا ـ آؿ إليو القانكف الجزائرم ضمف قانكف 

 .20013 سنة 77النفايات ك مراقبتيا ك إزالتيا، الجريدة الرسمية العدد 

                                                 

 .322-321، ص2012، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، 01إسماعيؿ نجـ الديف زنكو، القانكف اإلدارم البيئي، الطبعة1

 .29بمكبير نكرة، المرجع السابؽ، ص2
 77، المتعمؽ بتسيير النفايات ك مراقبتيا ك إزالتيا، الجريدة الرسمية، العدد 2001 ديسمبر 12 المؤرخ في 01/19قانكف رقـ 3

 .2001الصادر في 
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 متضمف تنظيـ نشاط 2009 جانفي 20 المؤرخ في 09/19ك كذلؾ المرسـك التنفيذم رقـ 
 .1جمع النفايات ك كذا حماية المكرد المائي

 :الضبط اإلداري البيئي الخاص:    ثانيا
  يقصد بالضبط اإلدارم الخاص تحقيؽ أغراض محددة يرل المشرع ضركرة إسنادىا إلى 

ك تخرج ىذه األغراض عف أغراض النظاـ .ىيئات إدارية خاصة بقصد تحقيؽ أىداؼ محددة
العاـ ك ذلؾ كالضبط اإلدارم الخاص بحماية اآلثار ك األماكف األثرية السياحية، ك كذلؾ 

الضبط اإلدارم الخاص بالصيد ك ييدؼ إلى المحافظة عمى الحيكانات أك األسماؾ كعناصر 
 .2حية ك ميمة مف عناصر البيئة

يعد الغرض مف ىذا الضبط ىك الحد مف نشاط األفراد في منطقة معينة، بمقتضى نص 
 فبراير 17 المكافؽ ؿ 1432 ربيع األكؿ 14 المؤرخ في 11/02التشريع أال ك ىك قانكف رقـ 

 3.يتعمؽ بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة
  الضبط االداري البيئي والضبط االداري التشريعي البيئي:ثالثا

يتفؽ كؿ مف الضبط االدارم كالضبط التشريعي في انيما كىكذا ينصرفاف الى تنظيـ 
 عمى النظاـ العاـ البيئي عمى الرغـ مف اختالؼ المحافظة بيدؼ العامةالحقكؽ كالحريات 

 االكلى فاف كسائميا تتمثؿ بالمكائح كالقرارات الحالةم ؼ ؼ،كسائؿ كؿ منيما في ىذا الخصكص
 . تتمثؿ في اصدار القكانيفالحالةالثانية بينما في الفردية

 مف ةالبيئة ك مف ثـ فاف السمطات الضبط االدارم البيئي ال تنفرد لكحدىا في تنظيـ كحمام
 تعد األخيرة ىذا في حيف اف . بؿ تشاركيا سمطات الضبط التشريعي في ذلؾ االمر،التمكث

ال بقانكف العامةإال يجكز بحسب االصؿ فرض القيكد كالحدكد عمى الحريات ،ؼصيالأاختصاصا 
 .4ةالبيئة بحمامالمتعمقة العديد مف التشريعات صدرت كتطبيقا لذلؾ . عمى قانكفااك بناء

                                                 

، متضمف تنظيـ نشاط جمع النفايات الخاصة، الجريدة الرسمية، 2009 جانفي 20 المؤرخ في 09/19المرسـك التنفيذم رقـ 1
 .2009 الصادر في 06العدد 

 .76-75، ص(ف.س.د)عماد محمد عبد المحمدم،ف الحماية القانكنية لمبيئة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2

 فبراير يتعمؽ بالمجاالت المحمية في إطار التنمية 17 المكافؽ ؿ 1432 ربيع األكؿ 14 المؤرخ في 11/02القانكف رقـ 3
 .2011 فبراير 28 الصادر في 13المستدامة، الجريدة الرسمية العدد 

 .263اسماعيؿ نجـ الديف زنكّو، المرجع السابؽ، ص4
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 : الضبط االداري البيئي والضبط القضائي البيئي:   رابعا
 ة تتمثؿ في العمؿ عمى صيافكقائيةق تكؿ ميـألاؼيختمؼ الضبط االدارم عف الضبط القضائي 

 سكاء كانت ىذه ،نيا االخالؿ بو قبؿ كقكعياأمنع األعماؿ التي مف شبالنظاـ العاـ 
ما الضبط القضائي فميمتو ىي الكشؼ عف ،أـ لـ تكف كذلؾأاالعمالجرائـ يعاقب عمييا القانكف 
 .غيرىـؿ فييـ عقابا ليـ كتخكيفا العقكبة كتنفيذ لممحاكمةالجرائـ كمرتكبييا تمييدا لتقديميـ 

 الى االجراءات باإلضافة التمكث ة كيساىـ الضبط االدارم كالضبط القضائي معا في مكافح
عماؿ التمكث جرائـ أ جعؿ المشرع مف بعض ،طار الضبط االدارمإ التي تدخؿ في الكقائية

 .1لكشؼ عنيا كتعقب مقترفييابايعاقب عمييا القانكف كتقـك السمطات الضبط القضائي 
 . مجاالت الضبط االداري البيئي:الفرع الثاني

 الى دكر ةضاؼإ الى عدد مف ىيئات الضبط االدارم الخاص ةالبيئةد ىذا القانكف لحمامق يع
 بيا فاف المساس كبالتالي تعدد صكر البيئةلتعدد مككنات اىيئات الضبط االدارم العاـ كنظر

 .2 كتكزيع الصالحياتةىداؼ حمامأطار تخصيص إمجاالت الضبط االدارم البيئي تتعدد في 
 . الضبط االداري الخاص بالبناء والتعمير:أوال

 بالعمرانك الشركط الخاصة كالتعمير كالقكانيف بالتييئة المتعمؽ 29 90 لقد تناكؿ القانكف رقـ 
شكاؿ أ عمى كؿ ةاإلدارة لرقابة ككسيؿالرخصة ك تعتبر ىذه ، البناءةالكاجب تكفرىا لمنح رخص

 مف ةالبيئة كالتعمير كالسير عمى حمامالتييئة كالعمؿ عمى تنظيـ كتطكير مجاؿ ،البناء
 في المناطؽ ة عبر كامؿ التراب الكطني خاصلألراضياالستعماؿ الالعقالني 

 .3السياحيةكاألثرية
 كاليدـ مف خالؿ كالتجزئة بالبناء كالتعمير المتعمقةكنجد المشرع الجزائرم فرض نظاـ الرخص 

 .4 تحضير عقكد التعمير ك تسميمياات الذم يحدد كيفي15/19المرسـك التنفيذم 
 
 

                                                 

 .76، ص1999ماجد راغب الحمك، قانكف حماية البيئة، دار مطبكعات الجامعية، االسكندرية، 1

 .36بمكبير نكرة، المرجع السابؽ، ص2

 .246بكقرط ربيعة، المرجع السابؽ، ص3
، يحدد كيفية تحضير عقكد 2015 يناير 25 المكافؽ ؿ1436 ربيع الثاني 4 المؤرخ في 15/19المرسـك التنفيذم رقـ 4

 .2015 فبراير 12 الصادر في 7التعمير ك تسميميا، الجريدة الرسمية العدد 
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 .ة الخطرتبالمنشآ الضبط االداري الخاص : ثانيا
 مضايقات في ما يتعمؽ أك تسبب مخاطر ة اك تجارمة صناعيتمنشئا ىي الخطرةتالمنشآ
 ة خاصة لرقابخضكعيا مما يستدعي الزراعة،ك أ الجيراف ةك راحالصحةالعامةأ العاـ اك باألمف

 ك ،ىميا خطر االنفجارأك مضايقاتيا التي أمف جانب ضبط خاص ييدؼ الى منع مخاطرىا
 1إلخ......تفساد المياه كالحشراإ ككالضجةالحريؽ كالدخاف كالغبار كالركائح 

 02 المؤرخ في 144 /07 كقد خص المشرع الجزائرم ىذا المجاؿ في المرسـك التنفيذم رقـ 
ت آ الذم يحدد قائمو المنش2007 ة مام لسف19 المكافؽ لي 1428جمادل االكلى عاـ 

 3 لتسير النفايات19 /01 ككذا قانكف رقـ 2ة لحمايو البيئالمصنفة
 . الضبط االداري الخاص بالمال العام:ثالثا
 بفرنسا الضبط االدارم البيئة تمكث ة بمكافحالصمةنكاع الضبط االدارم الخاص ذات أىـ أ مف 

 المباشرة، كممحقاتيا ةكالنيرية الطرؽ البرمةساسا الى حمامأالخاص بالماؿ العاـ كييدؼ 
 الكاقعة كتعتبر االعتداءات ةالطبيعةكالبيئة، كما يتصؿ بذلؾ مف حمام،كشكاطئ البحر كالمكانئ

 .4عمييا مف مخالفات التطرؽ الكبرل التي يختص بنظرىا القضاء االدارم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .95ماجد راغب الحمك، المرجع السابؽ، ص1
 يحدد قائمة 2007 مام سنة 19 المكافؽ ؿ1428 جمادل األكلى عاـ 02 المؤرخ في 07/144المرسـك التنفيذم رقـ 2

 .2007 مام 22 الصادر في 34المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية العدد
 77 المتعمؽ بتسيير النفايات ك مراقبتيا ك إزالتيا، الجريدة الرسمية العدد 2001 ديسمبر 12 المؤرخ في 01/19قانكف رقـ 3

 .2011 ديسمبر 15الصادر في 

 .86ماجد راغب الحمك، المرجع السابؽ، ص4
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 :المبحثالثاني
 :ىيئات الضبط اإلداري البيئي

 كفعاليتيا المؤسساتية بالقدرات ف مرىكباإلدارةالعقالنيةبالنسبة متعمؽ ةف نجاح تطبيؽ سياسإ
 ما لـ يتـ ةالعامةلألفرادم مجاؿ مف مجاالت الحياأ عمى تنظيـ ةف النصكص كحدىا قادرإلذلؾ 

 عنيا بالنصكص السياسةالمعبرة تسير عمى تطبيؽ االمثؿ ليذه فعالية ذات بأجيزةتعزيزىا 
ف ىناؾ العديد منيا التنكييأ كجب ةالبيئة بحماماإلداريةالمكمفة كفي ما يخص الييئات القانكنية،

 عمى ةك تمؾ المتكاجدأ ذات البعد الكطني كالقكمي البيئة تيتـ بقضايا ةسكاء كانت مركزم
 فعاليتيا في دلالمستكل المحمي االقميمي ليذا خصصنا ىذا المبحث لبياف ىذه الييئات ـك

 .1ةالبيئةمجاؿ حمام
 

 . الضبط االداري البيئي عمى المستوى المركزي: المطمب االول
 الدكلة في الكظيفةاإلدارية كتعني حصر الدكلةساليب التنظيـ االدارم في أسمكب مف المركزيةأ

 ة ظيرت ىيئات مكمؼالمحميةلى جانب الييئات إ.2ة رئيسية كاحدةكتجميعيا في يد سمط
فكرت اآلكنةاألخيرة،ؼكرىا التمكث البيئي الذم زادت حدتو في  ظو مف التمكث دفعيةالبيئةبحما

 تعمؿ عمى ضبط التمكث بتقنيات فنيو تتمتع بيا ة فنية متخصصةنشاء ىيئإ في الدكلةالسمطات 
 .جيزتياأ

الفرع )بالبيئة الكزير المكمؼ لدراسة كعمى ىذا األساس سنتطرؽ في ىذا المطمب 
الفرع ) في المفتشيةالعامة(الفرع الثاني) في كدراسةالمديريةالعامةلمبيئةكالتنميةالمستدامة(االكؿ
 (.الثالث

 .بالبيئة الوزير المكمف :الفرع االول
 ثـ (كالأ)البيئة مف خالؿ ىذا المطمب سكؼ نتطرؽ الى صالحيات الكزير المكمؼ بحمايو 

 (.ثانيا)نتطرؽ الى الييكؿ التنظيمي 
 

                                                 

 .41-40بمكبير نكرة، المرجع السابؽ، ص1
سميمة طالب، ىيئات الضبط اإلدارم ككسائؿ ممارستو في القانكف الجزائرم، مذكرة ماستر، تخصص دكلة ك مؤسسات، كمية 2

 .09، ص2013/2014الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة زياف عاشكر، الجمفة، الجزائر، 
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 البيئة في مجال حمايو البيئة صالحيات وزير :والأ
 كمنيا ما تـ النص عمييا في المرسـك التنفيذم رقـ متعددة لو صالحيات بالبيئةالكزير المكمؼ 

 كمنيا ما ىك منصكص عميو المتجددة كالطاقات البيئة الذم يحدد صالحيات كزير 364 /17
  1.التشريعيةكالتنظيميةالمتعمقةبالبيئةفي مختمؼ النصكص 

 03المادة طبقا لنص ة، الذم يحدد صالحيات عد364 17/تنفيذم رقـ اؿحسب المرسـك ؼ
 2: بما يميالمتجددة كالطاقات البيئة يكمؼ كزير البيئةلضماف ميامو في ميداف 

 كمنيا الشاممة بالمسائؿ المتعمقةستراتيجيات كمخططات العمؿ السيما تمؾ إيتصكر  -
 مع ؿباالتصا األكزكف كينفذ ذلؾ ة التنكع البيكلكجي كطبؽة كحمامالمناخيةالتغيرات 

 .المعنيةالقطاعات 
 كيسير عمى تطبيقيا كيقترح األدكات التي لألنشطةالمتعمقةبالبيئةيعد ادكات التخطيط  -

 .التنميةالمستدامةتتضمف 
 القكاعد كالتدابير المعنية كيتصكر كيقترح بالتنسيؽ مع القطاعات ريباد -

 بالصحةالعمكمية كاإلضرار البيئة مف كؿ اشكاؿ التمكث كتدىكر الخاصةبالحمايةكالكقاية
 .التحفظيةالمالئمة كيتخذ التدابير المعيشةطار إكب

 .البيئةيقـك بالتقييـ المستمر لحالو  -
 . في الكسط الحضرم كالصناعيسيمازالو التمكث البيئي ال إيعد دراسات  -
 مف التمكث كاألضرار في الكسط الحضرم المرتبطةبالكقايةيعد الدراسات كمشاريع البحث  -

 .المعنيةالتنسيؽ مع القطاعات بكالصناعي 
 المكارد ة قكاعد كتدابير حمامالمعنية كيتصكر كيقترح بالتشاكر مع القطاعات يبادر -

 3.حفظية كالحفاظ عمييا كيتخذ التدابير التالبيكلكجية ك الكراثية ك تثمينيا ك الطبيعية
 كالمراقبةالخاصةبالبيئة ككذا مخابر التحميؿ كالمراقبة كشبكات الرصد األنظمةتصكر -

 .كيضمف سيرىا

                                                 

 .29دليمي نعيمة ك شانعة مناؿ، المرجع السابؽ، ص1

، يحدد صالحيات كزير البيئة 2017 ديسمبر25 المكافؽ ؿ1439 ربيع الثاني 6 المؤرخ في 17/364المرسـك التنفيذم رقـ 2
 .2017 ديسمبر25، الصادر في 74ك الطاقات المتجددة، الجريدة الرسمية، العدد 

 .، المرجع نفسو17/364، المرسـك التنفيذم 03المادة رقـ3
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عماؿ التي ترمي الى أل كؿ االمعنيةيبادر كيتصكر كيطكر بالتنسيؽ مع القطاعات  -
 بحمايو المتعمقة مف خالؿ ترقيو النشاطات مقتصاد البيئي السيما االقتصاد التدكيرإلاةتنمي
 .1البيئة

 .تشكيمة مساعد الوزير المكمف بحماية البيئة:    ثانيا
 الذم يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكزارة البيئة ك 17/365طبقا لممرسـك التنفيذم 

تشمؿ اإلدارة المركزية لكزارة البيئة ك "  منو عمى 1الطاقات المتجددة، ك عميو نصت المادة 
 :الطاقات المتجددة تحت سمطة الكزير عمى ما يمي

 مدير الدراسات ك يمحؽ يو 02 إف األميف العاـ يساعده في أداء ميامو إثناف :األمين العام
 .مكتب التنظيـ العاـ ك المكتب الكزارم لألمف الداخمي لمكزارة

 إلى جانب األميف العاـ يكجد رئيس الديكاف حيث يتـ مساعدة ىذا األخير ثمانية :رئيس الديوان
مكمفيف بالدراسات ك التمخيص ك يكمفكف بتحضير نشاطات الكزير ك تنظيميا في مجاؿ  (8)

مشاركة الكزير في نشاطات حككمية، العالقات مع البرلماف        : البيئة ك عمى سبيؿ المثاؿ
ك المنتخبيف في مجالس ك ىيئات التنسيؽ الكطنية، ك كذا متابعة الممفات ذات اكلكية المتعمقة 

 2.بالبيئة
التي يتـ تسييرىا عف طريؽ مفتش عاـ ك يساعده مفتشاف إثناف حيث يكمفكف : المفتشية العامة

 .ك التي سكؼ نعالجو ىذه النقطة في الفرع الثالث نظرا لتكسعو. 3بمياـ التفتيش ك المراقبة
 

 .مديرية العامة لمبيئة المستدامة و المفتشية العامة: الفرع الثاني
 نجد ة   مف بيف األجيزة التي تساعد الكزير في تحقيؽ صالحياتو في مجاؿ حماية البيئ

مجمكعة مف األجيزة كك التي تتمثؿ في األميف العاـ ك رئيس الديكاف التي تطرقنا إليو في الفرع 
 .االكؿ ك كذا مديرية العامة لمبيئة ك التنمية المستدامة التي بدكرىا تتفرع إلى ستة مديريات

                                                 

، يتضمف 2017 ديسمبر25 المكافؽ ؿ1439 ربيع الثاني عاـ 6 ، المؤرخ في 17/365 مف المرسـك التنفيذم رقـ 01المادة 1
 .2017 ديسمبر25 الصادر في 74تنظيـ االدارة المركزية لكزارة البيئة ك الطاقات المتجددة، الجريدة الرسمية، العدد 

 . المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكزارة البيئة ك الطاقات المتجددة، المرجع السابؽ17/365 ، المرسـك التنفيذم 1/2المادة 2
 يتضمف تنظيـ 2017 ديسمبر سنة 25 المكافؽ ؿ1439 ربيع الثاني عاـ 6 المؤرخ في 17/366 المرسـك التنفيذم 6المادة 3

 .2017 ديسمبر25، الصادر في 74المفتشية العامة لكزارة البيئة ك الطاقات المتجددة ك سيره، الجريدة الرسمية، العدد
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 ىياكؿ المديرية العامة ك التنمية المستدامة مياميا كؿ حدل تتشكؿ المديرية العامة لمبيئة :أوال
ك تضـ ىذه المديرية ست مديريات . التي تتكفؿ بميامو حماية البيئة عمى المستكل المركزم

 :  المتمثؿ فيما يمي17/365طبقا لممرسـك التنفيذم 
 : تتكمف بما يميالسياسةالبيئيةالحضريةمديريو- 1

 .السياسةالبيئيةالحضريةتقترح عناصر  -
عداد النصكص إ في لمعنية كتساىـ باالتصاؿ مع القطاعات ارتباد -

لى السمعيةباإلضافةإ اليكاء كاألضرار ة بتسيير النفايات كنكعيالتشريعيةكالتنظيميةالمتعمقة
 .حضرية اؿالسائمةالتدفقات 

المنزلية ك ما شابييا ك الضخمة ك اليامدة ك  النفايات يير بتسالمتعمقة بالدراسات رتباد -
 .زةكالبيك غاسفآل الكسط الحضرم كمعالجو المياه انكعية اليكاء في 

 النفايات ييرعداد كتقييـ البرنامج الكطني لتسإ في المعنيةتصاؿ مع القطاعات إلتساىـ با -
 .1قتصاد الدائرم كترقيتوإل كتطكير االيامدة ك تثمينيا ككالضخمة كما شابييا المنزلية

 :يتكمف بما يميةالسياسةالبيئيةالصناعيةمديري- 2
 .كتقترحياربالسياسةالبيئيةالصناعيةتباد -
 .الصناعية مف التمكث كاالضرار الكقاية بكؿ الدراسات كاألعماؿ التي تساعد عمى رتباد -
 .النظيفة بكؿ الدراسات مع الشركاء المعنييف لتشجيع المجكء الى التكنكلكجيا رتباد -
 . التمكث في الكسط الصناعي كتنفذىاةزاؿإ بمشاريع كبرامج رتباد -
 التقنية القصكل كالمكاصفات التشريعيةكالتنظيمية ك تحدد القيـعداد النصكص إتساىـ في  -

 مف التمكث كاالضرار ذات المصدر الصناعي كمكافحتيا كتسير عمى الكقايةالتي تنظـ 
 . كرسكمتياالفرعيةالصناعية النفايات كالمكاد استرجاع تشجع .تطبيقيا

زالو الممكثات إ عبر الحدكد كالخطرة بنقؿ النفايات العالميةالمتعمقةتشارؾ في البرامج  -
 .2العضكيةالثابتة

                                                 

  المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكزراة البيئة ك الطاقات المتجددة، المرجع السابؽ17/365 مف المرسـك التنفيذم 2المادة 1
 .المرجع نفسػػػػػػػػػػػػػو2
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 : بما يميواألنظمةاأليكولوجية عمى التنوع البيولوجي ةالحمايةوالمحافظةمديري- 3
 عمى التنكع االستراتيجيةالكطنيةلممحافظة لمتصكر المعنيةتقـك باالتصاؿ مع القطاعات  -

 .البيكلكجي
 يتعمؽ بالمساحات ما فيالسياسةالكطنية عناصر المعنية مع القطاعات تقترحباالتصاؿ -

 .الخضراء
 بالحصكؿ عمى المكارد المتعمقة العناصر المعنيةتقترح باالتصاؿ مع القطاعات  -

 . عمى التنكع البيكلكجيالمتعمقةبالمحافظة الدراسات بإنجاز تبادر كتقـك .البيكلكجية
 التشريعيةكالتنظيميةالمتعمقةعداد النصكص إ في المعنيةتساىـ باالتصاؿ مع القطاعات  -

 المحمية عمى الكسط الطبيعي كالجماالت كالمحافظةبالحفاظ عمى التنكع البيكلكجي 
 . ك الساحؿ ك تسير عمى تطبيقياكالمساحات الخضراء

عداد قكاعد تسيير المساحات ذات إ في المعنيةتساىـ باالتصاؿ مع القطاعات  -
 ة بحمامالمتعمقةعداد كتنفيذ األعماؿ إ تساىـ باالتصاؿ مع القطاعات في .المنفعةالطبيعية

 1.ق عميكالمحافظةالساحؿ 
 : تتكمف بما يميالمناخية التغيرات ةمديري- 4

 بالتغيرات التشريعيةكالتنظيميةالمتعمقة النصكص المعنيةتعد باالتصاؿ مع القطاعات  -
 .المناخية

 كتنسقيا كتنفذىا المناخية حكؿ التغيرات الكطنية كالمخططات كالسياسةتطكر استراتيجيات  -
 .المعنيةبالتشاكر مع القطاعات 

 .فيذ رصد كسائؿ التفالمعنية استراتيجيةتقترح باالتصاؿ مع القطاعات  -
 . كالتقميص في مجاؿ التغيراتلمالئمةعماالأ برامج كالمعنيةتعد بالتنسيؽ مع القطاعات  -
 المناخية مسار المفاكضات حكؿ التغيرات المعنية باالتصاؿ مع القطاعات نسؽتحضر كت -

 .1كتشارؾ فييا

                                                 

 . المتضمف اإلدارة المركزية لكزارة البيئة ك الطاقات المتجددة، المرجع السابؽ17/365 مف المرسـك التنفيذيرقـ 2المادة 1
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 : تتكمف بما يميالبيئية تقييم الدراسات ةمديري- 5
 . في مجاؿ التقييـ البيئيةستراتيجير إتقترح عناص -
 التشريعيةكالتنظيميةالمتعمقةعداد النصكص إ في المعنيةتساىـ باالتصاؿ مع القطاعات  -

 . كتسير عمى تطبيقياالبيئيةبتقييـ الدراسات 
تدرس ك تحمؿ دراسات التأثير عمى البيئة ك دراسات الخطر ك الدراسات التحميمية البيئية  -

 .ك تسير عمييا
 .تعد قرارات الترخيص ك اإلستغالؿ لممؤسسات المصنفة -
 .تضع أدكات التقييـ ك المتابعة ك المراقبة -
تشارؾ بالتعاكف مع اليياكؿ المعنية في تعزيز القدرات عمى المستكييف الكطني ك المحمي  -

 .في مجاؿ التقييـ البيئي
 .تبدم رأييا في إنشاء المؤسسات المصنفة ك تسير عمى حسف استغالليا -

 :مديرية التوعية و التربية و الشراكة لحماية البيئة و تكمف بمايمي- 6
 .تعد اإلستراتيجية الكطنية لمتخسيس ك التربية ك اإلعالـ البيئي ك تقـك بتحسينيا -
تقـك باالتصاؿ مع القطاعات المعنية ك المؤسسات المتخصصة بجميع األعماؿ ك برامج  -

 .التعميـ ك التكعية ك تعدىا في األكساط التربكية ك الشبانية
تبادر بجميع األعماؿ ك مشاريع الشراكة ك تساىـ في ترقيتيا خصكصا في اتجاه  -

الجماعات المحمية ك الييئات العمكمية ك الجامعات ك مؤسسات البحث ك الجمعيات ك 
 .التجمعات المينية

تساىـ باالتصاؿ مع القطاعات المعنية في إعداد النصكص التشريعية ك التنظيمية  -
 2.المتعمقة بالتكعية ك االتصاؿ ك التربية البيئية

 

                                                                                                                                                             

 .المرجع نفسػػػػػػو1

 . المتضمف اإلدارة المركزية لكزارة البيئة ك الطاقات المتجددة، المرجع السابؽ17/365 مف المرسـك التنفيذيرقـ 2المادة 2
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 :ميا المكمف بيا المدير العام لمبيئة والتنمية المستدامة المركزية:ثانيا 
 : تتكمؼ بما يمي365 / 17رقـ  حيث كطبقا لممادة اثناف مف المرسـك التنفيذم 

 تعد كتضمف تنفيذ االستراتيجية الكطنية لمبيئة ك تقيميا تعيينيا. 
   تعد كتضمف تنفيذ المخطط العمؿ الكطني مف أجؿ البيئة كالتنمية المستدامة ك تقييمو

 .كتحيينو
   بالتنسيؽ مع القطاعات المعنية ك تقـك بو الكقاية مف كؿ انكاع التمكث كاألضرار في

 .الكسط الحضرم الصناعي
 تضمف المراقبة ك تقييـ حالة البيئة تتكلىمتابعة أىداؼ التنمية المستدامة كتنفيذىا. 
   تسير عمى تطبيؽ التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيا في ما يتعمؽ بحماية البيئة ك تقـك

 .بزيارات لتقييـ كتفتيش كالمراقبة
   تقـك بتصكر كيقع  تدرس كتحميؿ دراسات التأثير كدراسة الخطر كالدراسات التحميمية لمبيئة

 .بيف معطيات كنظـ المعمكمات الجغرافية يتعمؽ بالبيئة ك التنمية المستدامة
  1.تقـك بالترقية أعماؿ التأسيس ك التربية في مجاؿ البيئة كالتنمية المستدامة 
 . المفتشية العامة:الفرع الثالث 
 الذم يتضمف تنظيـ المفتشية العامة لكزارة البيئة 366 / 17مف خالؿ المرسـك التنفيذم   

كالطاقة المتجددة كتفسيرىا نجد أنو المفتشية العامة تكضع تحت سمطة الكزير المكمؼ بالبيئة  
 2.تسيرم مفتش عاـ كيساعده مفتشاف إثناف األشراؼ ك   يتكلى  

 
 
 

                                                 

 .،المتضمنتنظيماالدارةالمركزيةلكزارةالبيئةكالطاقةالمتجددة،المرجعالسابؽ365  /  17 المرسكمالتنفيذيرقـ2المادة
 .المتضمنتنظيمالمفتشيةالعامةلكزارةالبيئةكالطاقةالمتجددة،المرجعالسابؽ 366 / 17 منالمرسكمالتنفيذم6المادة 2
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كما يمكف تفكيض المفتش العاـ اإلمضاء في حدكد صالحياتو باسـ الكزير كما ينشط المفتش  
 عمى ما اخصكص  العاـ ية تنصب مياـ المفتشقكيتابعكىا كعمي كينسقيا  العاـ أنشطة مفتشيو 

 1:يأتي
   االستعماؿ الرشيد األمثؿ لي الكسائؿ كالمكارد المكضكعة تحت تصرفو كزارة البيئة كالطاقة

 .المتجددة كاليياكؿ كالمؤسسات كالييئات تحت الكصية
  تنفيذ كمتابعة القرارات ك التكجييات التي يصدرىا الكزير لميياكؿ المركزية ك الالمركزية

 .المكضكعية تحت كصاية الكزير كالمؤسسات كالييئات 
 يسير اليياكؿ كالمؤسسات كالييئات العمكمية تحت الكصاية. 
  تطكرم كايت ميما  كيمكف أف يطمب مف المفتشية العامة زيادة عمى ذلؾ القياـ بام عمؿ

ممفات محددة أك كضعيات خاصو اك عرائض تدخؿ ضمف صالحيات  ظرفية لمراقبة  
 .2كزير البيئة ك الطاقة المتجددة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 المتضمنتنظيمالمفتشيةالعامةلكزارةالبيئةكالطاقةالمتجددة،المرجع السابؽ  366 / 17 المرسكمالتنفيذم  316 المادة 1
 المتضمنتنظيمالمفتشيةالعامةبكزارةالبيئةكالطاقةالمتجددةالمرجعنفسو 366 / 17 المادةاثنانالمرسكمالتنفيذم2
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 (المحمي)ىيئات الضبط اإلداري البيئة عمى مستوى الالمركزية :المطمب ثاني
تميز العشرية األخيرة في مجاؿ حماية البيئة بتدعيـ مجاؿ المؤسسات الخاصة عمى المستكل   

مجاؿ ؿف ا مؤسستف حيث انو الجماعات المحمية المتمثمة في الكاليات كالبمدية تمثالمالقاعد
دراؾ حماية البيئة   أكثر مف أم ىانظرا لدكرىا الفعاؿ في ىذا المجاؿ بحكـ قربيا مف المكاطف كا 

ليما دكر كأىمية في  جياز محمي آخر لطبيعة المشاكؿ التي يعانييا ليذا فإنو البمدية ك الكالية 
 في ىذا المجاؿ، ك لذلؾ سندرس في ىذا المطمب المقسـ إلى فرعيف، في الفرع حماية البيئة

األكؿ نتطرؽ في البمدية ك دكرىا في حماية البيئة، ك في الفرع الثاني إلى الكالية ك دكرىا في 
 .حماية البيئة
  البمدية:الفرع األول

 فيي المرأة العاكسة , تعتبر البمدية الخمية الرئيسية المسؤكلة عف تطبيؽ تدابير حماية البيئة 
كىي مكاف ممارسة المكاطنة كتشغؿ إطار مشاركة المكاطف في ,1الدكلة  اإلداريةفيالالمركزية 

 , تقـك البمدية بدكر فعاؿ في الحفاظ عمى البيئة في ظؿ قانكف البمدية,تسير الشؤكف العمكمية
 .2 البيئةكانيفكؽ 

 يتضمف المشركع الجزائرم عمى مجمكعة مف ,10 / 11ك بالرجكع إلى قانكف البمدية الجديد 
 مف ىك ما 31حيث نصت المادة  االختصاصات تخص دكر البمدية في مجاؿ حماية البيئة 

التابعة    يقدـ المجمس الشعبي البمدم بتشكيؿ مف بيف أعضائو لجنة دائمة تيتـ بالمسائؿ :"يمي
 3." كالتي مف بينيا المتعمقة بالصحة كالنظافة كحماية البيئةق،لمجاؿ اختصاص

 :البمديرئيس المجمس الشعبي : أوال
صالحية رئيس المجمس   مف قانكف البمدية حدده صالحية البمدية مف خالؿ 85مف خالؿ المادة 

 فيك يمثؿ الدكلة عمى مستكل البمدية لما يمنحو مف السير ,الشعبي البمدم بصفة ممثمة لمدكلة
التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بييمة كما داـ انو القانكف الييئة يعتبر تشريع مف  عمى احتراـ كتطبيؽ 

                                                 

 .47 دربالمحمد،المرجعالسابؽ،صفحة 1
 .،المتعمقبالبمدية،المرجعالسابؽ10/    11منالقانكف2ك1المادة   2
 .المتعمقبالبمدية،نفسالمرجع ،  11/10   منالقانكف 31 المادة   3
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ما نكط لو في تطبيقو نص المادة   فإنو رئيس البمدية 85,تشريعات التي ذكرت في نص المادة 
 يمثؿ رئيس المجمس الشعبي البمدم الدكلة عمى المستكل البمدم كبيذه الصفة فيك يكمؼ ,سبعة

 .1ماالمعمكؿ بو عمى الخصكص بالسير عمى احتراـ كتطبيؽ التشريع 
 عمى أف يقـك رئيس  102/    11 مف قانكف البمدية 88كما لو صالحيات كاسعة ست المادة    
المجمس الشعبي البمدم تحت اشراؼ الكالي السير عمى النظاـ العاـ كالسكينة كالنظافة العمكمية  

 : رئيس المجمس الشعبي البمدم بما يميىيكمؼمف  943كما نصت المادة 
 طرؽ اؿبالسير عمى النظافة اإلمارات كضماف سيكلة السير في الشكارع كالمساحات ك

 .العمكمية 
  المتنقمة أك المعدية كالكقاية منيا اتخاذ احتياطات ضركرية لمكافحة األمراض. 
  السير عمى احتراـ تعميمات نظافة المحيطة حماية البيئة. 

 كىذا كفؽ ةالثالثة مف الدرجالمصنفةكما أنو لو صالحيات في منح رخصة استقالؿ المنشآت 
بقة عمى المؤسسات االمط  الذم يضبط تنظيـ ,198 / 6 مف المرسـك التنفيذم 3 / 20المادة  

المكمفة بحماية البيئة تسمـ رخصة استقالؿ بمكجب قرار مف رئيس المجمس الشعبي البمدم 
تسميـ رخصة    ك كذلؾ,4ةالثالثة مف الفئالمصنفة بالنسبة لممؤسسات ,المختص إقميميا

الذم ,15/19 مف المرسـك التنفيذم ,51 ك48كذلؾ بالشركط المنصكص عمييا في المادة ,بناء 
 .5كتسميميا يحدد كيفية تحضير عقكد 

                                                 

 .المتعمقبالبمدية،نفسالمرجع  ،10/11 منقانكف 85 المادة1
 .، المتعمقبالبمدية،المرجعالسابؽ 10/    11منالقانكف 88 المادة2
 .مننفسالقانكنالمتعمقبالبمدية،نفسالمرجع 64 المادة3
 2006مايك 31 المكافقمي  1927 جمادىاألكلىعاـ  4 المؤرخفي 6/198  المرسكمالتنفيذيرقـ4

 . 2006 يكنيك 4 صادره 37 ،بضبطالتنظيمالمطبقعمىالمؤسساتالمختصةلحمايةالبيئة،الجريدةالرسميةالعدد
 2015يناير 25 المكافقمي  1436 ربيعالثاني 4 المؤرخ 19 / 15 المرسكمالتنفيذم    51/48 المادة5

 .2015 فبراير   12 الصادرفي7،يحددكيفيةتحضيرالعقكدكتسميميا،الجريدةالرسميةالعدد
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تحت عنكاف النظافة كحفظ الصحة كالطرقات , أيضا في القانكف البمدم في الفصؿ الرابع 
 :عمى انو يسير عمى  منو 1231كفي المادة ,البمدية 
 تكزيع المياه المستعممة كمعالجتيا. 
 جمع النفايات الصمبة كنقميا كمعالجتيا. 
 مكافحة نكاقؿ األمراض المتنقمة. 
 لجميكر،ك المؤسسات المستقبمية ؿاألغذية كاألماكف المستعممة،المحافظة عمى الصحة. 
 صيانة الطرقات البمدية. 
  ا طرقاتوالتابعة لشبكةإشارات المركر. 

باإلضافة لقانكف البمدية باعتبارىا الشريعة العامة التي يستمد منيا رئيس المجمس الشعبي البمدم 
 كلما كانت ال تتسع أحكامو لمتفصيؿ في كيفية ,البيئيةالضبطية اإلدارية  مشركعية صالحيتو 

كيفيات ذلؾ بيف البعض منيا عمى سبيؿ منيا ـ إصدار عدة قكانيف ث,ممارسة تمؾ الصالحية 
 .المثاؿ الحصر

مف ,ختصاصات بمكجب ىذا القانكف يحددإالمتعمؽ بي التييئة كالتعمير  05 / 04القانكف رقـ   
لسقكط كاحتراـ مقاييس البناء كغيرىا ك الضبط اإلدارم اآليمةؿات نامخالؿ فرض الرقابة عمى الب

 الطبيعية ة الخاص بحماية البيئة األرضية مف خالؿ المحافظة عمى الكجومالبيئ
 . 2 عمى األراضي الفالحية كالمناطؽ الساحمية كالجبميةلألراضيكانعكاساتيا

زالتيا النفايات كمراقبتيا  المتعمؽ بتسيير   19 / 01القانكف رقـ   بغرض حسف التعامؿ مع ,كا 
 ثقالضعيا في األماكف المخصصة ليا ألنيا تشكؿ كمة كمت كالتخمص منيا بطريؽ سؿاالنفام

 لذلؾ أصدر المشرع الجزائرم نظافتوعمى كاىؿ الدكلة كخطر عمى صحة اإلنساف ك 
المسؤكلة    الييئات الذم يبيف مف خاللو19 / 01كىك القانكف ,.  ذلؾاتخاصا يبيف كيفياقانكف

                                                 

 .، نفسالمرجع11 / 10 منقانكنالبمدية 123 المادة1
 14   ،المؤرخفي90/29، يعدلكيتممالقانكنرقـ2004 اكت 14 المكافقمي  1425جمادىالثانيعاـ 27 المؤرخفي05/04القانكنرقـ 2

 .2004 سنة 15 الصادرفي 21 المتعمقبالتييئةكالتعمير،الجريدةالرسميةالعدد  ،1990 ديسمبر 1 المكافقمي 1411 جمادىاألكلى
زالتيا،المرجعالسابؽ  ، المتعمقبتسيرالنفاياتكمراقبتيا 19 / 01القانكنرقـ  .كا 
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 التي ,عف ضماف حسف التعامؿ مع ىذه النفايات منيا ىيئة الضبط اإلدارم البيئي البمدم
حيث يكمؼ , ىامدة القياـ ببعض الصالحيات فيما يتعمؽ بالنفايات المنزلية إلى النفايات اؿتخكؿ

 بكميات قميمة  الناتجةتنظيـ جميع النفايات الخاصة رض غ بلفرزىافي ىذا اإلطار بكضع النظاـ 
 ،الطرؽالحيكانات ك منتجات التنظيؼ     الضخمة ك جثثعف االشغاؿ المنزلية ك النفايات

 .1معالجتيا نقميا كالعمكمية ك المساحات كاألسكاؽ بشكؿ منفصؿ ك
 المجمس الشعبي البمدي:ثانيا

 يحتؿ المجمس الشعبي البمدم مكانة دستكرية كقانكنية بالغة األىمية حيث يمثؿ قاعدة 
الالمركزية ك ىيئة مف ىيئات البمدية كلذلؾ يعتبر مف أىـ الييئات المساعدة لرئيس المجمس 

بجميع صفاتو كىك يشكؿ إطار التعبير عف الديمقراطية ك مشاركة المكاطنيف في  الشعبي البمدم 
 .2تسير الشؤكف العمكمية 

تتمثؿ صالحيات المجمس الشعبي البمدم في مجاؿ حماية البيئة في تمؾ التي حددىا قانكف 
 عمى 109  في الفصؿ األكؿ تحت عنكاف التييئة كالتنمية كفي نص المادة  10/    11البمدم 

 تحت اقميـ البمدية أك أم مشركع يندرج في جييز تخضع إقامة أم مشركع استثمار أك ت"نوأ
لمجمس الشعبي البمدم كال سيما في مجاؿ ؿإلى الرأم المسبؽ   لمتنمية ةمج القطاعياإطار البر

 .3"حماية األراضي الفالحية كالتأثير في البيئة
سير  المجمس الشعبي البمدم عمى حماية األراضي م "نوأ  لعؿ  منو  110 كما جاء في المادة 

 .4"كالسيما عنده إقامة مختمؼ المشاريع عمى اقميـ البمدية الفالحية كالمساحات الخضراء 
 
 عمى أنو تساىـ البمدية في حماية التربة كالمكارد المائية كتسير عمى 112كما أشارت المادة   

 .1ىماؿاألفضؿ   االستغالؿ
                                                 

 .المتعمقبتسييرالنفايات،المرجعالسابؽ 19 / 01منالقانكف42-34المكاد 1

 .المتعمقبالبمدية،المرجعالسابؽ 10 / 11 منالقانكف 103 المادة 2

 .المتعمقبالبمدية،نفسالمرجع 10 / 11 منالقانكف 109 المادة3

 .، نفسالمرجع 10 / 11 منالقانكف 110 المادة4
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يتحمؿ الضرر بالبيئة كالصحة  البد مف مكافقة المجمس الشعبي البمدم عنده أنشئ أم مشركع  
بإنشاء ذات المنطقة الكطنية التي تخضع الحكاـ مختمفة لحماية  العمكمية عمى اقميـ البمدية 

 .2البيئة
 عيدتو المتعددة السنكات المكافقة لمدة  ك السنكيةامجوبر  كما يعد المجمس الشعبي البمدم  

تـ كضعيا مع الصالحيات المخكلة لو قانكنيا كفي إطار  كيصادؽ عمييا كيسير عمى تنفيذىا  
 .عيةا القطجييية ك التنمية المستدامة إلقميـ ككذا المخططات التكلمتييئةالمخطط الكطني 

 
  الوالية ودورىا في حماية البيئة :الفرع الثاني

الكالية ىي الجماعات اإلقميمية "  فإنو 12 / 07طبقا لنص المادة األكلى مف قانكف الكالية 
غير  دائرة اإلدارية  اؿذمة المالية المستقمةكىي أيضا اؿ المعنكية كبالشخصيةلمدكلة تتمتع 

بيف  ية ك التشاكرية فاـتضاؿ مركز لمدكلة ك تشكؿ ىذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسة العمكمية ـاؿ
 .  "الجماعات اإلقميمية لمدكلة

كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية ك الثقافية كحماية  كتساىـ مع الدكلة في إدارة كتييئة اإلقميـ  
 مف 2كحسب نص المادة   .3 كتحسيف اإلطار المعيشي لممكاطنيفرقيةالبيئة ككذلؾ حماية كت

 .4 الكالي، المجمس الشعبي الكالئي:ىما قانكف الكالية فإنو لمكالية ىيئتاف  
 
 
 
 الوالي:أوال  

                                                                                                                                                             

 .،نفسالمرجع10/    11 منالقانكف 112 المادة1
 .، نفسالمرجع 10 / 11 منالقانكف 114 المادة2
 يتعمقبالكالية، الجريدةالرسمية،العدد2012فبراير 21 كالمكافقمي 1433ربيعالثاني 28 المؤرخ   07 / 12  منالقانكف01المادة3

   .2012 فبراير 29 الصادرفي 12

 



 الفصل األول                                                                  مبهيت الضبط اإلداري البيئي

 

 

36 

 كىك المسؤكؿ عمى المحافظة 1يعيف الكالي مف طرؼ رئيس الجميكرية بمكجب مرسـك رئاسي 
 ةؿ إداراعـأكيؤدم كالي الكالية كؿ  كالسكينة العمكمية  عمى النظاـ العاـ ك األمف كالسالمة 

 كما يسير عمى تنفيذ القكانيف ك التنظيمات االمالؾ كالحقكؽ التي تتككف منيا ممتمكات الكالية
 .2ك احتراـ رمكز الدكلة ك شعاراتيا عمى إقميـ الكالية

 توبصؼ   لي في مجاؿ حماية البيئة بصفة مباشرة لكف االكالية صالحيات الك لـ يحدد قانكف  
 إلى أف الكالي مسؤكؿ عف المحافظة أشار نجد أنو 07 / 12لدكلة كبالعكدة إلى قانكف الؿممث

كالمحيطة ىذا  عمى النظاـ العاـ كاألمف العاـ كالسكينة العامة كالسالمة التي تشمؿ سالمة البيئة 
 .3 مف قانكف الكالية114 المادة لنصطبقا 

عند افتتاح كؿ دكرة عادية تقرير عف تنفيذ  لي يقدـ ا القانكف عمى أف الك نفس كما نص
 المتخذة خالؿ الدكرات السابقة كما يطمع المجمس الشعبي المالييف سنكيا عمى نشاط داكالتالـ

 .بالكالية  الممركزة القطاعات الغير 
ما سبؽ نالحظ أف قانكف الكالية لـ يتعرض بشكؿ مكسع لي اختصاصات كذلؾ عف  مف خالؿ 

حماية البيئة  الشعبي الكالية ال سيما تمؾ المتعمقة بمجاؿ   طريؽ مراقبة كتنفيذ القرارات المجمس 
. تنظيمية أخرل  نصكص  فيلكف في المقابؿ نجد أنو الكالي منح اختصاصات كاسعة 
 صالحيات     المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الذم نصو عمى 10/3القانكف -أ

 :مف بينيا 
كالمضار أاألخطار   سبسمطة تسميـ رخصة إلقامة المنشآت كذلؾ تبعا ألىميتيا ك ح لمكالي 

 .4ىاالتي تنجر عف 
ختصاص الكالي بمكجب ىذا إيتحدد   المتعمؽ بالتييئة كالتعمير 04/05في القانكف رقـ - ب

 :في حاالت محددة منيا   التجزئة   ك البناءاتالقانكف في تنظيـ عممي

                                                 
 .2016 مارس 6 ،المؤرخ01 / 16 المتضمنالتعدياللدستكريالممغىبالقانكف  1996 الدستكرالجزائرم 10 / 92 المادة1

 .المرجع نفسو ،المتعمقبالكالية، 07 / 12 منالقانكف 114 المادة2

 .،نفسالمرجع07 / 12 منالقانكنالكالية 103 / 102 المكاد3

 .حمايةالبيئةفيإطارالتنميةالمستدامة،المرجعالسابؽ   المتعمقبي03/10منالقانكف19المادة4
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    ىيا كميا   منجز الحساب الدكلة كالكالية ك   تجزئتو اك   متى كاف  العقار المراد بناؤه
    .العمكمية  
     منشآت اإلنتاج ك النقؿ كتكزيع الطاقة ككذلؾ المكاد االستراتيجية. 
   الساحمية ك الفالحية  الكاقعة في المناطؽ الخاصة  كالمناطؽ  البنايات  تقطعت األرض ك

 .1الخ......ذات الميزة الطبيعية ك الثقافية البارزة
يجب خضكع كؿ المنشآت  المتعمؽ بتسيير النفايات ك مراقبتيا ك إزالتيا   19/1في القانكف- ج 

لمعالجة النفايات قبؿ الشركع في عمميا إلى رخصة مف الكالي المختص إقميميا بالنسبة لي 
 2.اقالنفايات المنزلية كما شبو

 : المتعمؽ بالصيد04/07 رقـ في القانكف  -د
   عدد منيا شمميا االنقراضبسبب األضرار التي كقعت عمى الحيكانات التي أدت إلى 

 ىيئة الضبط ىا إدارية مفات تنفيذىا لييئةميـ أككؿ المشرع الجزائرم بالحماية القانكنية ك 
لفي تنظيـ عممية ماالص  المتمثمة في الكالي صاحب االختصاص ئيالكالماإلدارم البيئ

يجد أساس اختصاصيا بمكجب   الضررالصيد البرم باعتباره مف بيف األنشطة مصدر 
 .3 المتعمؽ بالصيد07/04رقـ

 : المتعمؽ بي الصحة2018سنة  المؤرخ في يكليك 11 / 18في القانكف رقـ 
 إف حماية الصحة العمكمية حؽ دستكرم مف حقكؽ اإلنساف في كؿ دكلة بيف المشرع الجزائرم 

بعض مصادر الضرر عمى الصحة   4 المتعمؽ بي الصحة11 / 18مف خالؿ القانكف رقـ 
اتفاقيا ك الييئات اإلدارية المكمفة بذلؾ تجد ىيئات اإلدارية المحمية مف خاللو  العمكمية ككيفية  

الضبط اإلدارم البيئي الذم يمارس ىك كؿ مف رئيس المجمس الشعبي البمدم  مجاؿ لتدخؿ 
                                                 

 . ،المتعمقبالتييئةكالتعمير،المرجعالسابؽ04/05 منالقانكف66/45/46/48/49المكاد 1
زالتيا،1/19منالقانكف42المادة2  .المرجعالسابؽ  المتعمقبتسيرالنفاياتكمراقبتياكا 
غشت 15 ،الصادر51 يتعمقبالصيد ،الجريدةالرسمية،العدد2004المكافقمغشت  1425جمادىالثاني27،المؤرخ04/07القانكنرقـ3

2004.  
 الصادرفي 46 العدد  بالصحةالجريدةالرسمية 2018 يكليك 2 المكافقمي  1439 شكالعاـ 18 المؤرخفي 11/   18 القانكنرقـ4

 2018 يكنيك 29
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عمى مستكل البمدية ك الكالي عمى مستكل الكالية الذم تخكؿ لو ممارسة عدة صالحيات في 
تمت اإلشارة إلييا بمكجب ىذا القانكف مف خالؿ صالحيات الدكلة عامة بما فييا    ىذا المجاؿ 

 :االدارة المحمية منيا
حؽ أساسي في اإلنساف عمى   الحؽ في الصحة تجسيدتعمؿ الدكلة عمى ضماف  (1

 .1عبر انتشار القطاع العمكمي لتغطية كامؿ التراب الكطني المستكيات عبر  
 األمراض أك تفادم حدكث أمراض إيقاؼ انتشارىا أك الحد مف ات مف آثار محددصالتقمي (2

 2.آثارىا
يتعيف عمى الكالي أك رئيس المجمس الشعبي البمدم في إطار اختصاصيا باالتصاؿ مع   (3

 بشكؿ دائـ مكافحة األمراض كتفادم الضركريةلتنفيذ التدابير ك الكسائؿ  مصالح الصحة  
 3.الكضعية الكبائية ظيكر األكبئة ك القضاء عمى أسباب 

 المتعمؽ بي تدابير الكقاية مف انتشار فيركس ككركنا 69 / 20كجاء المرسـك التنفيذم رقـ   
كمكافحتيا  ة ئليضيؼ صالحيات الكالي في الكقاية مف األكب  ،4مكافحتو ك  19المستجد ككفيد 

في المادة خمسة في ىذاالمرسـك بأنو يمكف الكالي المختص إقميميا تكسيع إجراء  حيث جاء 
 كالمؤسسة فضاءات الترفيو اك التسمية كالعرض ك   بيع المشركبات  الخمؽ الذم طاؿ  مجاالت

 . 5يشمؿ أنشطة أخرل بمكجب قرار منو المطاعـ 
 مف نفس المرسـك عمى أنو يمكف الكالي المختص إقميميا أف يتخذ كؿ 10كما تيدؼ المادة 

في إطار الكقاية مف انتشار ىذا الكباء كىذه الصفة يمكنو مف تسخير كؿ  اإلجراءات بالتدرج  

                                                 

 . المتعمقبالصحة، نفسالمرجع 11 / 18 منالقانكف12المادة1
  .المتعمقبالصحة،نفسالمرجع 11 / 18 منالقانكف 34 المادة- 2 

 .المتعمقبالصحة، نفسالمرجع 11 / 18 منالقانكف 35 المادة3
، يتعمؽ بتدابير الكقاية مف انتشار 2020 مارس 21 المكافؽ ؿ1441 رجب 26 المؤرخ في 20/69المرسـك التنفيذم رقـ 4

 .2021 مارس 21، اصادر في 15ك مكافحتو، الجريدة الرسمية، العدد (19ككفيد)فيركس ككركنا 
 .، نفس المرجع 69 / 20 منالمرسكمالتنفيذيرقـ5 المادة 5

 



 الفصل األول                                                                  مبهيت الضبط اإلداري البيئي

 

 

39 

الكسائؿ كاألشخاص المنصكص عمييا في ىذا القانكف كما يمكف تسجيؿ أم مؤسسات عمكمية 
 .1مف الخدمات لممكاطف األدنى  أك خاصة بضماف الحد 

الضبط اإلدارم البيئي  التي تبيف صالحية الكالي في مجاؿ  إضافة إلى ىذه القكانيف الخاصة  
 عمى صالحيات الكلي في الضبط البيع باعتباره مصدرا مف 10 / 11نص قانكف البمدية  

 .شرعية صالحيتو مصادر 
كسمطتو ما يخكؿ  يككف نشاط الضبط اإلدارم البيئي البمدم يمارس تحت اشرافو  كتستمد مف  

اعتبارم الضابط اإلدارم البيئي في حالة  لو سمطة الحمكؿ محؿ رئيس المجمس الشعبي البمدم 
أك امتناع عف أداء كاجباتو الضبطية بغيتو الحفاظ عمى النظاـ العاـ لمبيئة المحمية  تقاعسو 

 المتعمؽ بي البمدية 10 / 11 مف القانكف 101  ك 100كذلؾ بمكجب ما جاءت بو المادة تيف 
يمكف لمكلي أف يتخذ بالنسبة لجميع بمدية الكالية أك بعضيا كؿ “فييا عمى التكالي  كالتي جاء 

كالسكينة العمكمية ك ديمكمة المرافؽ العامة  اإلجراءات المتعمقة بالحفاظ عمى األمف كالنظافة 
 “بذلؾ  عندما ال تقـك سمطات البمدية  

عندما يمتنع رئيس المجمس الشعبي البمدم عف اتخاذ القرارات المككؿ لو بمقتضى القانكف ك 
أف يقـك تمقائيا بالقياـ بيذه األعماؿ مباشرة بعد انقضاء  انذاره  بعد   التنظيمات يمكف لمكلي 

 .2األجؿ المحدد بمكجب ىذه األعذار
 
 
 

 
 تو في مجال حماية البيئةا اختصاصئي والوال المجمس الشعبي  :ثانيا

                                                 

 .، المرجع السابؽ20/69 مف المرسـك التنفيذم رقـ 10المادة 1
 . المتعمؽ بالبمدية، المرجع السابؽ11/10 مف القانكف 101-100المادة 2
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العاـ كىك ىيئة المداكلة في  المجمس الشعبيالكالئي مجمس منتخب عف طريؽ االقتراع   يعتبر  
 كمارس المجمس الشعبي المالييف اختصاصات في إطار الصالحيات المخكلة في 1الكالية
بمكجب القكانيف ك التنظيمات ك يتداكؿ في مجاالت عديدة منيا السكف كالتعمير كتييئة  الكالية 

كالتنمية االقتصادية  اإلقميمية بالكالية كالفالحة كالراعي كالغابات التراث الثقافي حماية البيئة 
 .2الثقافيةكاالجتماعية ك

لمتنمية عمى المدل المتكسط مبيف فيو االىداؼ  مخططا    يعد المجمس الشعبي الكالئي  
المعبأة مف الدكلة في إطار مشاريع الدكلة ك البرامج البمدية لمتنمية كيعتمد  كالبرامج كالكسائؿ  

كيناقش  ىذا المخطط إطار لمترقية كالعمؿ مف أجؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية لمكاليات 
كمف المياـ التي كضعيا القانكف االختصاص    3مك بيدم اقتراحات بشأنو مخطط التنمية الكالء 

 . مف قانكف الكالية77األصيؿ لممجمس الشعبي الكالية كحماية البيئة في المادة 
تداكؿ المجمس الشعبي الكالئي مختمؼ المشاكؿ البيئية عمى مستكل الكالية كذلؾ مف أجؿ م ك 

تالفيا   ىؿ لتدىكرىا   ككضع ةإيجاد حمكؿ بديؿ عف طريؽ مختمؼ الكسائؿ القانكنية كالبشرية  كا 
بيككف مسألة تحديد البيئة ليست كليدة اليـك بؿ كجدت منذ زمف  المسخرة لو في ىذا المجاؿ 

في البالد  كالييئات المختمفة  بعيد كىك ما جعمو إلزامية كضع حد ليذه الظاىرة مف طرؼ األفراد 
ة مف آثار مقد تسبب ىذه التيديدات البيئ  لمتخفيؼ منيا اأمرا محتـك  ،المجمس الشعبي الكالئيؾ

   .4 عمى إقميـ الكاليةتصيب الكائنات الحية كالمكاطنيف سمبية 
 
 

                                                 

 .المتعمقبالكالية ،المرجعالسابؽ7/12منالقانكف 12 المادة1
 .المتعمقبالكالية،نفسالمرجع07 / 12 القانكف 77 المادة2
 .المتعمقبالكالية، نفسالمرجع7 / 12 القانكف80المادة3

 .130 نجارآميف،المرجعالسابؽ،ص4
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انو يساىـ باالتصاؿ مع المصالح المعنية في تطكير كؿ األعماؿ  أيضا مف اختصاصاتو  
 يبادر في االتصاؿ مع المصالح 1الكقائية كمكافحة أك بقى في مجاؿ الصحة الحيكانية كالنباتية

في مجاؿ التشجير  الغابية  إلى التنمية كحماية االمالؾ     المعنية في تطكير كؿ األعماؿ المكجو 
 2.ك إصالحيا كحماية التربة 

صالحة  كذلؾ في مجاؿ الرأم يساعد تقنيف كماليا بمدية الكالية في مشاريع التزكيد بالمياه   
لمشرب كالتطيير كأعاده استعماؿ المياه التي تتجاكز اإلطار اإلقميمي كىذا طبقا لممادة التي 

. 3 مف قانكف الكالية87نصت عمييا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .المتعمقبالكالية،المرجعالسابؽ07 / 12 منالقانكف 86 المادة1
 .المتعمقبالكالية،نفسالمرجع07 / 12 منالقانكف 85  المادة 2
 .منقانكنالكالية،المرجعنفسو07/  12 منالقانكف 87 المادة3
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الفصل األول  خالصة 
 الضبط اإلدارم البيئي يعتبر كسيمة لمحفاظ عمى البيئة ك ,ككخالصة ليذا الفصؿ نستنيتج أف

 ,جرل النشاط البشرم تجنب   العناصر المككنة ليا مف مختمؼ األضرار كالمخاطر التي قد 
كنجد أف الضبط اإلدارم البيئي ىك تمؾ القكاعد كاإلجراءات التي تقتضي الضركرة لممحافظة 
عمى النظاـ العاـ لمختمؼ عناصر تنفيذ األنماط السمكؾ االفراد كتمارس ىذه اآللية مف طرؼ 

في ممارسة اآللية في ,كاإلدارة المقيدة   ك المستكل المحمي ,ىيئات عمى المستكل المركزم
 كنجد أف المشركع الجزائرم يحاكؿ أف , ىك الذم يحدد شركط كخصائص ممارستيا,القانكف

اتخاذ ,يحمي مختمؼ عناصر البيئة مع تزايد المخاطر التي تيدد التكازف البيئي كجب عميو 
تتمثؿ في الكسائؿ الكقائية كاإلجراءات اإلدارية في  إجراءات متعددة لتقميؿ مف ىذه األخطار 

 .مجاؿ حماية البيئة ىذا ما سكؼ ندرس في الفصؿ الثاني
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مظاهر التدخل الضبطي في حماية البيئة :الثانيالفصل 

تسمؾ سمطات الضبط اإلدارم البيئي في سبيؿ أداء مياميا في حماية البيئة عدة إجراءات 
كأدكات نص عمييا القانكف كأحدث األساليب الفعالة القانكنية الفعالة كالجدية لحماية البيئة مف 
األخطار، كالتي ال تتحقؽ بمجرد تطبيؽ اجراءات الحقة عمى حصكؿ الضرر، بؿ ال بد مف 
كجكد إجراءات كقائية مسبقة مف قبؿ الجيات المختصة تمنع حصكؿ الضرر أك تعمؿ عمى 
التقميؿ مف أثاره، لذلؾ قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف األكؿ سنتطرؽ إلى الكسائؿ اإلدارية 

الكفيمة لحماية البيئة، أما  فيما يخص المبحث الثاني سنتناكؿ الجزاءات االدارية المترقبة عف 
. مخالفة االجراءات االدارية لحماية البيئة

 
الوسائل االدارية الكفيلة لحماية البيئة : المبحث االول

  إف كسائؿ الضبط االدارم عبارة عف كسائؿ كقائية قانكنية تصدر مف االدارة بصدد ممارستيا 
لكظيفة الضبط االدارم، كعمى ىذا االساس فاف سمطة الضبط االدارم تستخدـ إحدل الكسائؿ، 

لحماية البيئة مف التمكث، حيث سنتطرؽ في المطمب األكؿ إلى التقنيات القانكنية لمضبط 
. االدارم البيئي، اما في المطمب الثاني سنتطرؽ إلى نظاـ دراسة التأثير

 
 اإلجراءات االدارية لحماية البيئة: المطمب األول

  لقد حدد المشرع الجزائرم ألليات المعتمدة في المحافظة عمى البيئة كذلؾ مف خالؿ قانكف 
البيئة في إطار التنمية المستدامة، كالتي تتمثؿ في نظاـ الترخيص كالحظر كاإللزاـ كاإلبالغ، 

 .كىذا ما سنبينو في الفركع
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نظام الترخيص : الفرع األول

  إف الترخيص ىك تصرؼ إدارم انفرادم يعبر عف إرادة السمطة اإلدارية في تنظيـ نشاط معيف 
كيخضع إجراء تسميـ الرخصة إلجراء تحقيؽ عميو فإف الترخيص ىك اإلذف الصادر عف االدارة 

المختصة لممارسة نشاط معيف كيدرج ىذا النظاـ في إطار كسائؿ الضبط االدارم بصيغة 
 .1عامة

 كعرؼ أيضا عمى أنو ذلؾ اإلذف الصادر مف الجية االدارية المختصة كىذا بعد دراسة الممؼ 
تماـ دراسة التأثير عمى البيئة، ففي العادة يتكلى القانكف  التقني كالفني كتكفر الشركط القانكنية كا 

مكانية تحديده بينما تتكلى اإلدارة ميمة منح  أك التنظيـ تحديد شركط منح الترخيص كمدتو كا 
. 2الترخيص إذا تكافرت الشركط الالزمة التي يحددىا القانكف

كييدؼ نظاـ التراخيص لحماية الصالح العاـ كفي مجاؿ حماية البيئة ييدؼ بالدرجة األكلى 
ضبط القياـ بأعماؿ معينة كفؽ شركط محددة تسير اإلدارة العامة عمى ضماف استفائيا حفاظا 

. 3عمى البيئة
 المتعمؽ بحماية البيئة 03/10 مف القانكف 43أقر المشرع الجزائرم ذلؾ مف خالؿ نص المادة 

في إطار التنمية المستدامة حيث أخضع فتح مؤسسات تربية الحيكانات غير األليفة كبيعيا 
يجارىا كعبكرىا، ككذا فتح مؤسسات متخصصة لعرض عينات حية مف حيكاف محمي أك  كا 

. 4أجنبي لمجميكر إلى ضركرة الحصكؿ عمى ترخيص
كما أكجب المشرع ضمف مقتضيات حماية المياه كاألكساط المائية ضركرة الحصكؿ عمى 

يجكز لمكزير : " السابؽ الذكر أنو03/10 مف القانكف 53رخصة الطب، حيث جاءت المادة 

                                                 
 كركمي نكرديف، الكسائؿ القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة ماستر في الحقكؽ تخصص إدارة الجماعات المحمية، كمية 1

 .24، ص 2015/2016الطاىر مكالم، سعيدة، الجزائر، .الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة د
 .39 دليمي نعيمة كشانعة مناؿ، المرجع السابؽ، ص 2
. 246بكقرط ربيعة، المرجع السابؽ، ص 3
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابؽ03/10 مف القانكف 43 المادة 4
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.... المكمؼ بالبيئة بعد تحقيؽ عمكمي أف يقترح تنظيمات كيرخص بالصب أك الغمر أك باؿ
. 1في البحر ضمف شركط تضمف بمكجبيا ىذه العمميات  إنعداـ الخطر أك عدـ األضرار

كاشترط المشرع في عمميات شحف أك تحميؿ كؿ المكاد أك النفايات المكجية لألمر في البحر 
. 2لمحصكؿ عمى ترخيص يسممو المكمؼ بالبيئة

كما ألـز المشرع أيضا ضمف مقتضيات الحماية مف المكاد الكيميائية استصدار رخصة مسبقة 
. 3قبؿ عرضيا في السكؽ بيدؼ حماية االنساف كبيئتو

الترخيص في مجال البناء : ثانيا
  تعرؼ رخصة البناء أنيا قرار إدارم انفرادم تقـك مف خاللو السمطة االدارية بالترخيص 

لألشخاص أك أعماؿ البناء التي يجب أف تحتـر فييا القكاعد القانكنية كحقكؽ االرتفاؽ المالئمة 
. 4لمتخطيط

ف رخصة البناء ليا دكر ىاـ في حماية المكارد المائية مف خالؿ ما نصت عميو قكاعد التييئة  كا 
كالتقصير كالبناء في حماية المياه مف التمكث عف طريؽ إعداد إطار عاـ لتنظيـ شبكة صرؼ 

. 5لممحافظة عمى صحة السكاف كالبيئة
كما أف المشرع جعؿ الحصكؿ عمى رخصة البناء شرط اجباريا في عممية البناء التي تتعمؽ 
بالمنشآت الصناعية أك النقؿ المدني أك الجكم أك تصفية المياه كمعالجتيا أك تصفية المياه 

عادة استعماليا . 6المستعممة كصرفيا أك معالجة النفايات المنزلية كا 

                                                 
 . المرجع نفسو03/10 مف القانكف 53 المادة 1
 . المرجع نفسو03/10 مف القانكف 55 المادة 2
 . المرجع نفسو03/10 مف القانكف 69 المادة 3
 بككش حميمة، الضبط االدارم البيئي، مذكرة ماستر في القانكف اإلدارم، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أحمد دراية، 4

. 21، ص2015/2016أدرار، الجزائر، 
 .504 بكعنؽ سميرة، المرجع السابؽ، ص5
 . متعمؽ بالتييئة كالتعمير، المرجع السابؽ04/05 مف القانكف 52 المادة 6
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كفي إطار شركط الحصكؿ عمى رخصة البناء كعالقتيا بحماية البيئة ينص قانكف التييئة 
 عمى ضركرة أف يستفيد كؿ بناء معد لمسكف مف مصدر لممياه الصالحة لمشرب كأف .1كالتعمير

. 2يتكفر عمى جياز الصرؼ لممياه يحكؿ دكف تدفقيا عمى سطح األرض
كما جاء في المرسـك التنفيذم الذم حدد كيفيات تحضير عقكد التصدير كتسميميا مؤكدا عمى 

شركط المكازنة بيف تسميـ رخصة البناء كحماية البيئة مف خالؿ ضركرة استفاء الشركط كالكثائؽ 
: التي يتطمبيا الحصكؿ عمى رخصة البناء أىميا في مجاؿ حماية البيئة

نكع : مذكرة بالنسبة لممباني الصناعية ترفؽ بالرسـك البيانية الترشيدية كتتخذ مف اإلشارة إلى-أ
المكاد السائمة كالصمبة كالغازية ككميتيا المضرة بالصحة العمكمية كالزراعة كالمحيط كالمكجكدة 
نبعاث الغازات، مستكل الضجيج المنبعث بالنسبة لمبنايات ذات  في المياه القذرة المصركفة كا 

. استعماؿ الصناعي كالتجارم، كالمؤسسات المخصصة الستقباؿ الجميكر
قرار الكالي المرخص بإنشاء أك تكسيع مؤسسات صناعية كتجارية مصنفة في فئة -ب

. المؤسسات الخطيرة كغير الصحية أك المزعجة
كىي دراسة تيدؼ إلى تحديد مدل مالئمة : كثيقة تتضمف دراسة مدل التأثير عمى البيئة-ت

إدخاؿ المشركع في بيئتو، مع تحديد كتقييـ األثار المباشرة أك غير المباشرة لممشركع عمى البيئة 
. 3كالتحقؽ مف التكفؿ بالعمميات كالتعميمات المتعمقة بالبيئة

مشاريع التنمية كاليياكؿ :  بأنو يخضع ليذه الدراسة03/10كينص قانكف حماية البيئة 
كالمنشآت الثنائية كالمصانع كاألعماؿ الفنية األخرل ككؿ األعماؿ كبرامج البناء كالتييئة التي 

تؤثر بصفة مباشرة أك غير مباشرة فكرا أك الحقا عمى البيئة ال سيما كؿ أنكاع كالمكارد 
. 4كاألكساط كالفضاءات الطبيعية كالتكازنات اإليككلكجية ككذلؾ عمى إطار كنكعية المعيشة

                                                 
 . المتعمؽ بالتييئة كالتعمير، المرجع السابؽ04/05 قانكف 1
 . المتعمؽ بالتييئة كالتعمير، المرجع نفسو90/29 مف القانكف 7 تعدؿ أحكاـ المادة 04/05 مف القانكف 3المادة 2
 . الذم يحدد كيفيات تحضير العقكد التعمير كتسميمو، المرجع السابؽ19/15 مف المرسـك رقـ 43 المادة 3
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابؽ03/10 مف القانكف 15 المادة 4
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مف خالؿ النصكص تبيف أنو ليس مف السيكلة الحصكؿ عمى رخصة البناء إلقامة مشاريع 
ميما كاف نكعيا خصكصا كأف المشرع الجزائرم لـ يحدد لنا طبيعة البناءات الخاضعة لرخصة 
البناء كبالتالي فكؿ بناية ميما كاف إستعماليا مف الضركرم أف تخضع لنظاـ الترخيص ما عدا 

. 1المشاريع التي تحتمي سرية الدفاع الكطني
الترخيص في استغالل المنشآت المصنفة والحماية من التموث الصناعي : ثانيا

تمؾ المصانع :  عمى أنيا03/10عرؼ المشرع الجزائرم المنشآت المصنفة في القانكف 
كالكرشات كالمشاغؿ كمقالع الحجارة كالمناجـ بصفة عامة المنشآت التي يستغميا أك يممكيا كؿ 

. 2شخص طبيعي أك معنكم، عاـ أك خاص كالتي قد تتسبب في المساس براحة الجكار
: كقد قسـ المشرع الجزائرم المنشآت المصنفة إلى صنفيف

 الجية المكمفة بتسميـ رخصة استغالؿ 19حدد في المادة : المنشآت الخاضعة لمترخيص-1
 3المنشآت المصنفة كذلؾ حسب أىميتيا كدرجة األخطار أك المضار التي تنتج عف استغالليا

: كقسمتيا إلى ثالثة أصناؼ كىي
 .كىي منشآت خاضعة لرخصة كزارية: منشآت مف الصنؼ األكؿ -
 .تخضع لترخيص مف الكالي المختص إقميميا: منشآت مف الصنؼ الثاني -
 .4تخضع لترخيص مف رئيس المجمس الشعبي البمدم: منشآت مف الصنؼ الثالث -

إف نظاـ التصريح يخضع المؤسسات المصنفة مف الفئة الرابعة : المنشآت الخاضعة لتصريح-2
يرسؿ : " أيف تنص عمى أنو06/198 مف المرسـك 3كفقا لتقسيـ المؤسسات الكاردة في المادة 

تصريح استغالؿ المؤسسة المصنفة مف الفئة الرابعة إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم 
. 5المختص إقميميا

                                                 
 . المتعمؽ بالتييئة كالتعمير، المرجع السابؽ04/05 مف القانكف 53 المادة 1
 . المتعمؽ بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، المرجع السابؽ03/10 مف القانكف 18 المادة 2
 . متعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، نفس المرجع03/10 مف القانكف 19 المادة 3
 . متعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع نفسو03/10 مف القانكف 19 المادة 4
 يضبط التنظيـ المطبؽ عمى 2006 مايك 31 المكافؽ ؿ 1427 جمادل األكلى 4 مؤرخ 06/198 مف المرسـك 3المادة 5

 .2006 يكنيك 4 كالصادر في 7المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية العدد 
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الترخيص في مجال استغالل المياه : ثالثا
 المتعمؽ 05/12في إطار ضماف حماية المكارد المائية كتنميتيا المستدامة تضمف القانكف 

بالمياه بمنع القياـ باستعماؿ ىذه المكارد مف طرؼ أم شخص طبيعي أك معنكم إال بمكجب 
 مف القانكف 75رخصة أك امتياز، تسمـ مف طرؼ اإلدارة المكمفة بالمكارد المائية كحسب المادة 

:  أف الرخصة تمكف صاحبيا مف القياـ بما يمي05/12
 انجاز آبار أك استخراج المياه الجكفية -
 .انجاز منشآت تنقيب عف المنابع لمغير المكجية لإلستغالؿ التجارم -
 .بناء منشآت كىياكؿ التحكيؿ أك الضخ أك الحجز -
 .1إقامة كؿ المنشآت أك اليياكؿ األخرل الستخراج المياه الجكفية أك السطحية -

 (المنع)الحظر : الفرع الثاني
  تعتبر القكاعد القانكنية الصادرة في مجاؿ البيئة قكاعد إلزامية كآمرة ألنيا تتعمؽ في الغالب 

بحماية الصحة العامة كمشتمالت النظاـ العاـ فإلى جانب الترخيص ىناؾ نظاـ الحظر 
 .كاإللزاـ

تعريف الحظر : أوال
  الحظر ىك كسيمة تمجأ ليا اإلدارة لمنع إتياف بعض التصرفات بسبب خطكرة التي ينجـ عف 

. 2ممارستيا كحالة حظر المركر في إتجاه معيف أك منع كقكؼ السيارات في أماكف معينة
. كمف أىـ مميزات نظاـ الحظر أنو نيائي كمطمؽ يأتي في شكميف حظر مطمؽ أك حظر نسبي

: الحظر المطمق-1
يتمثؿ في منع إتياف بأفعاؿ معينة لما ليا مف أثار ضارة عمى البيئة، فتضع اإلدارة منعا باتا ال 

: استثناء فيو كال ترخيص بشأنو كاألمثمة عمى ىذه األفعاؿ كثيرة نذكر منيا

                                                 
 يتعمؽ بالمياه الجريدة 2005 غشت 4 المكافؽ ؿ 1426 جمادل الثانية 28 مؤرخ 05/12 مف القانكف 74, 72, 75 المكاد 1

 .2005 سبتمبر 4الرسمية العدد الصادر 
 .129 سايح تركية، المرجع السابؽ، ص 2
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إلقاء القمامة في غير األماكف التي تحددىا الييئات المحمية كىك ما تقتضي بو قكانيف أك -أ
. لكائح البمدية في كؿ دكؿ العالـ تقريبا

إلقاء النفط في البحار أك المياه اإلقميمية كىذا ما نصت عميو قكانيف أغمب الدكؿ فضال عف -ب
 1كثير مف اإلتفاقيات الدكلية، كاألمثمة عديدة في ىذا المجاؿ

:  الحضر النسبي-2
يتجسد الحضر النسبي في منع القياـ بأعماؿ كنشاطات معينة يمكف أف تمحؽ بأثار ضارة 

بالبيئة في أم عنصر مف عناصرىا، كال يتـ ىذا المنع إلى بعد الحصكؿ عمى ترخيص بذلؾ 
. 2مف الجية المختصة ككفؽ لمشركط التي تحددىا قكانيف حماية البيئة

كقد خكلت السطات الضبطية لرئيس المجمس الشعبي البمدم كالكالي لممحافظة عمى الصحة 
. العمكمية

كذلؾ شدد قانكف المياه عمى ضركرة كقاية األكساط المائية مف التمكث باستعماؿ اسمكب الحظر 
: كالمنع كما يمي

تفريغ المياه القذرة ميما تككف طبيعتيا أك حجميا في اآلبار كالحفر أك كرقة التقاء المياه  -
 .كالينابيع كأماكف الشرب العمكمية

 .3ادخاؿ كؿ المكاد غير الصحية في المنشآت المائية المخصصة لمتزكيد بالمياه -
 

أىم تطبيقات أسموب الحظر في مجال حماية البيئة : ثالثا
تكجد العديد مف صكر أسمكب الحظر في قانكف حماية البيئة 

: الحظر في مجال حماية التنوع البيولوجي-1
بحسب ما جاء بو قانكف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في تعريؼ التنكع البيكلكجي 

قابمية التغير لدل األجساـ الحية مف كؿ مصدرىا في ذلؾ األنظمة البيئية البرية : يقصد بو
                                                 

 .205 أحمد، المرجع السابؽ، ص 1
 .131 سايح تركية، المرجع السابؽ، ص 2
 . المتعمؽ بالمياه، المرجع السابؽ05/12 مف القانكف 46 المادة 3
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كالبحرية كغيرىا مف األنظمة البيئية المائية كالمركبات اإليككلكجية التي تتألؼ منيا، كىذا ما 
. 1يشمؿ التنكع ضمف األصناؼ كسيما بينيا، ككذا تنكع النظـ البيئية

 مف القانكف 40كفي إطار التنكع البيكلكجي أيضا نص المشرع الجزائرم مف خالؿ المادة 
بغض النظر عف أحكاـ القانكنيف المتعمقيف بالصيد :  المتعمؽ بحماية البيئة عمى أنو03/10

كالصيد البحرم، كعندما تككف ىناؾ منفعة عممية خاصة أك ضركرة تتعمؽ بالتراث البيكلكجي 
الكطني تبريرا لحفاظ عمى فصائؿ حيكانية غير أليفة أك فصائؿ نباتية غير مزركعة يمنع بما 

: يأتي
إتالؼ البيض أك األعشاش أك سمبيا، أك تشكيو الحيكانات في ىذه الفصائؿ أك إبادتيا  -

أك مسكيا أك تحنيطيا، ككذا نقميا أك استعماليا أك عرضيا لمبيع كبيعيا أك شرائيا حية 
 .كانت أـ ميتة

إتالؼ النبات في ىذه الفصائؿ أك قطعو أك تشكيو أك استعمالو أك قطعو أك أخذه ككذا  -
استباره في أم شكؿ تتخذه ىذه الفصائؿ أثناء دكرتيا البيكلكجية أك نقمو أك استعمالو أك 

 .عرضو لمبيع أك بيعو أك شرائو، ككذا حيازة عينات مأخكذة مف الكسط الطبيعي
 .2تخريب الكسط الخاص بيذه الفصائؿ الحيكانية أك النباتية أك تعكيره أك تدىكره -

: الحظر في مجال حماية البيئة واألوساط المائية-2
بالرجكع إلى قانكف المياه يشدد المشرع الجزائرم عمى ضركرة كقاية األكساط كحماية األكساط 

: المائية مف التمكث باستعماؿ أسمكب المنع كالحظر كما يمي
تفريغ المياه القذرة ميما كانت طبيعتيا كصبيا في اآلبار كالحفر كأركقة التقاء المياه  -

 .كالينابيع كأماكف الشرب العمكمية كالكدياف الجافة كالقنكات
كضع المكاد غير الصحية التي مف شأنيا أف تمكث المياه الجكفية مف خالؿ التسربات  -

 .3الطبيعية أك مف خالؿ إعادة التمكيف الصناعي
                                                 

 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابؽ03/10 مف القانكف 54 المادة 1
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المتكاصمة، نفس المرجع03/10 مف القانكف 40 المادة 2
 . المتعمؽ بالمياه، المرجع السابؽ05/12 مف القانكف 46 المادة 3
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الحظر في حماية البيئة العمرانية واإلطار المعيشي -3
باإلضافة إلى ما جاء في تشريعات العمراف، فإف قانكف حماية البيئة أشار لألسمكب الحظر 

: لحماية المنظر الجمالي فمنع كب إشيار
 .عمى العقارات المصنفة ضمف األثار التاريخية -
 .عمى األثار الطبيعية كاألثار المصنفة -
 .في المساحات المحمية -
 .1عمى األشجار كعمى العقارات ذات طابع جمالي كتاريخي -

اإللزام : الفرع الثالث
تعريف اإللزام : أوال

يقصد باإللزاـ ىك ضركرة القياـ بتصرؼ معيف، كتمجأ إليو اإلدارة مف أجؿ إجبار األفراد عمى 
القياـ ببعض التصرفات لتكريس حماية البيئة كالمحافظة عمييا، كىك إجراء عكس الحظر الذم 

. 2إتياف النشاط
شروط اإللزام : ثانيا

يشترط في األكامر الفردية يككف مطابقة لمقاعدة التطبيقية العامة التي يستند إلييا كيتكافر 
: الشركط األتية

أال يككف األمر الفردم داخؿ في نطاؽ الضبط اإلدارم أم محقؽ ألحد أعراضو األمنية  -
 .السكنية كالصحية

 .أف يككف ىناؾ ظرؼ إستثنائي يمـز بإتخاذ اإلجراء الفردم -
 .أف يككف اإلجراء ىك الكسيمة الكحيدة أماـ اإلدارة -

 
 

                                                 
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابؽ03/10 مف القانكف 66 المادة 1
 .132 سايح تركية، المرجع السابؽ، ص 2
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: تطبيقات اإللزام في مجال حماية البيئة
نجد في تشريعات البيئة العديد مف األمثمة التي تجسد أسمكب اإللزاـ سكاء في القانكف األساسي 

لحماية البيئة أك تشريعات خاصة مكممة لقانكف حماية البيئة كعميو يمكف أف نذكر بعض 
. النصكص القانكنية التي يتناكلو أسمكب اإللزاـ

: 15/02اإللزام في مجال قانون -1
 المتعمؽ بحماية 03/10 مف القانكف 13يجب عمى كؿ منشآت مصنفة بمكجب أحكاـ المادة 

: البيئة في إطار التنمية المستدامة كال سيما كؿ كحدة صناعية تعتبر تفريغيا ممكثة بما يأتي
كضع منشآ ت تصفية مالئمة، مطابقة منشآتيا ككذا كيفيات معالجة مياىيا المتسربة حسب 
معايير التفريغ محددة عف طريؽ التنظيـ، كذلؾ يجب عمى اإلدارة المكمفة بالمكارد المائية أف 
تتخذ كؿ التدابير التنفيذية لتكقيؼ التفريغ اإلفرازات أك رمي المكاد الضارة عندما ييدد تمكث 

. 1المياه الصحة العمكمية
 :54 طبقا لنص المادة 14/05االلزام في مجال قانون المناجم -2

يجب عمى صاحب الترخيص باالستكشاؼ المنجمي أك الترخيص باإلستغالؿ المنجمي أف 
يضع عمى نفقاتو نظاما لمكقاية مف األخطار المنجمية التي يمكف أف تنجـ عف نشاطو المنجمي 

. 2كىك مسؤكؿ عف األضرار الناجمة عف نشاطو
زالتيا01/19االلزام في مجال القانون -3  : متعمق بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 

يمـز كؿ منتج لمنفايات أك حائز ليا : 01/19 مف قانكف 6تـ إدراج آلية اإللزاـ في نص المادة 
بإتخاذ كؿ اإلجراءات الضركرية لتفادم إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكف ال سيما مف خالؿ 

ستعماؿ تقنيات أكثر نظافة كأقؿ إنتاجا لمنفايات، اإلمتناع عف تسكيؽ المكارد المنتجة  إعتماد كا 
. 3لمنفايات غير القابمة لإلنحالؿ البيكلكجي

                                                 
 . المتعمؽ بالمياه، المرجع السابؽ15/02 مف القانكف 47/48 المادة 1
، المتضمف قانكف المناجـ، الجريدة 2019 فبراير 24 المكافؽ ؿ 1435 ربيع الثاني 14 مؤرخ 14/05، القانكف 54 المادة 2

 .2014 مارس 30 الصادر في 18الرسمية، العدد 
زالتيا، المرجع السابؽ01/19 القانكف 6 المادة 3  . المتعمؽ بتسيير النفايات كمراقبتيا كا 
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 :18/11اإللزام في مجال القانون الصحة -4
يجب عمى منتجي كمستكردم مكاد التبغ تبميغ سمطات : 55تـ نص ىذه األلية طبقا لمادة 

فرازاتيا التي يجب عمييا القياـ  المختصة في المجاؿ كؿ المعمكمات المتعمقة بتركيبة مكاد التبغ كا 
. 1بالتحقيقات الضركرية طبقا لممعايير كالمقاييس المعمكؿ بيا

 :03/10اإللزام في مجال قانون البيئة -5
عندما تككف االنبعاثات الممكثة لمجك تشكؿ تيديد لألشخاص كالبيئة أك األمالؾ يتعيف عمى 

المتسببيف فييا إتخاذ التدابير الضركرية إلزالتيا أك تقميصيا، كما يجب عمى الكحدات الصناعية 
إتخاذ كؿ التدابير الالزمة لمتقميص أك الكؼ عف استعماؿ المكارد المتسببة إضرار بطبقة 

. 2األكزاف
كبعد تعرض لتعريؼ اإللزاـ كتطبيقاتو نالحظ في ىذا العدد أف اإللزاـ ىك عكس الحظر حيث 

يعتبر الزاـ أسمكب ايجابي الذم يتمثؿ في قياـ بعمؿ يككف الغرض منو حماية البيئة عمى 
.  عف القياـ بعمؿامتناععكس الحظر الذم يعد أسمكب سمبي المتمثؿ في 

 
نظام دراسة التأثير : المطمب الثاني

تعتبر دراسة مدل تأثير البيئة مف أكثر الكسائؿ القانكنية فعالية في حماية البيئة مف أخطار 
التكسع العمراني، فيي أسمكب عممي كقائي يستخدـ كأداة لتقييـ مشاريع التنمية كأعماؿ البناء 
كالتييئة التي قد تؤثر بصفة مباشرة أك غير مباشرة فكرا أك الحقا عمى البيئة حتى يمكف اتخاذ 
القرار المناسب بشأف ىذه المشاريع، كيتناكؿ في ىذا المطمب تعريؼ نظاـ دراسة مدل تأثير 

. 3عمى البيئة
 
 

                                                 
 . متعمؽ بالصحة، المرجع السابؽ18/11، قانكف رقـ 55 المادة 1
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابؽ03/10، القانكف 46 المادة 2
 .136 سايح تركية، المرجع السابؽ، ص 3
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تعريف نظام دراسة التأثير عمى البيئة : الفرع األول
عرؼ المشرع الجزائرم دراسة التأثير مف خالؿ قانكف المناجـ عمى أنيا كثيقة يتـ إعدادىا كفؽ 
الشركط التي تحددىا األحكاـ التشريعية المتعمقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حيث 

 مف ىذا المرسـك 2، عرفت المادة 1990صدر مرسـك متعمؽ بدراسة التأثير عمى البيئة 
أسمكب دراسة التأثير بأنو إجراء سابؽ، تخضع إليو جميع األشغاؿ كأعماؿ التييئة أك المنشآت 
الكبرل التي يمكف بسبب أىميتيا كأىدافيا كأثارىا أف تمحؽ ضررا مباشرا أك غير مباشر بالبيئة، 

كال سيما الصحة العمكمية، كالفالحة كالمساحات الطبيعية كالحيكاف كالنباتات كالمحافظة عمى 
. 1األماكف كاآلثار كحسف الجكار

 نكتشؼ بأف لدراسة مدل التأثير عمى البيئة خاصتيف األكلى 03/10كبالرجكع إلى القانكف 
. 2تتمثؿ في الطابع االعالمي ليذه األداة أما الثانية فيي تتمثؿ في الطابع التشاكرم

المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير : الفرع الثاني
 المشاريع التي تتطمب دراسة التأثير 03/10 مف قانكف 15لقد حدد المشرع الجزائرم في المادة 

كىي مشاريع التنمية كاليياكؿ كالمنشآت الثابتة كالمصانع كاألعماؿ الفنية األخرل، ككؿ األعماؿ 
 كىناؾ معياريف 90/78كبرامج البناء كالتييئة كىك نفس النص الذم نجده في المرسـك التنفيذم 

. 3لتنفيذ المشاريع الخاضعة لمتأثير
: فيمكف أف نستنتج معياريف لتنصيؼ المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير

مفاده ربط الدراسة بحجـ كأىمية األشغاؿ كأعماؿ التييئة كالمنشآت : المعيار األكؿ -
 .الكبرل

                                                 
 الصادر في 10 المتعمؽ بدراسة التأثير عمى البيئة، الجريدة الرسمية، العدد 1990 فبراير 27 مؤرخ في 90/78 المرسـك 1

 .1990 مارس 20
 .149نجار أميف، المرجع السابؽ، ص 2
 .511 بكعنؽ سمير، المرجع السابؽ، ص 3
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كىك بالنظر إلى العمميات التي ليا تأثير عمى البيئة، ىذه األثار ما أف : المعيار الثاني -
تمس البيئة الطبيعية كالفالحة كالمساحات الطبيعية كالحيكانات كالنباتات إما أف تمس 

 .1البيئة البشرية خصكصا الصحة العمكمية ككذا األماكف كاألثار كحسف الجكار
كما أرفؽ المرسـك المحدد لمجاؿ تطبيؽ كمحتكل ككيفيات المصادقة عمى دراسة كمكجز التأثير 
عمى البيئة، بممحؽ ثاف يتضمف قائمة بالمشاريع التي يجب إخضاعيا لمكجز التأثير عمى البيئة 

. 2 نكع مف المشاريع14كالتي تقدر ب 
  

                                                 
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03/10 مف قانكف 15 المادة 1
 يحدد مجاؿ تطبيؽ كمحتكل كيفيات المصادقة عمى دراسة كمكجزة التأثير 2007 مايك 19، 07/145 المرسـك التنفيذم رقـ 2

 .2007 يكنيك 11 الصادر في 34عمى البيئة الجريدة الرسمية العدد 
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محتوى دراسة التأثير عمى البيئة : الفرع الثالث
يعد محتكل دراسة التأثير عمى البيئة ميما في عممية تقدير أىمية ىذه األلية لتقييـ مدل 

 03/10 الفقرة األكلى مف القانكف 16المساس بالبيئة، حيث حدد المشرع الجزائرم في المادة 
. 1المتعمؽ بحماية البيئة الحد األدنى لمضمكف دراسة التأثير عمى البيئة

: العناصر اآلتية
تقديـ صاحب المشركع لقبو كمقر شركتو كعند اإلقتضاء شركتو كخبرتو المتمثمة في  -

 .مجاؿ المشركع المزمع القياـ بيا في المجاالت األخرل
 .تقديـ مكتب الدراسة -
تحميؿ البدائؿ المحتممة لمختمؼ خيارات المشركع كىذا بشرح تأسيس الخيارات المتعددة  -

 .عمى مستكل اإلقتصادم كالتكنكلكجي كالبيئي
 .تحديد منطقة الدراسة -
الكصؼ الدقيؽ لمحالة األصمية لممكقع كبيئتو المذيف قد يتأثراف بالنشاط المزمع القياـ بو  -

كصؼ لمتأثير عمى البيئة كعمى صحة اإلنساف بفعؿ النشاط المزمع القياـ بو كالحمكؿ 
 .البديمة المقترحة

الكصؼ الدقيؽ لمختمؼ مراحؿ المشركع ال سيما مرحمة البناء كاالستغالؿ كما بعد  -
عادة المكاقع إلى ما كانت عمييا  .االستغالؿ تفكيؾ كا 

تقييـ آثار النشاط المزمع القياـ بو عمى الكسط البيئي ككذا تأثيراتو عمى الظركؼ  -
 .االجتماعية كاالقتصادية

 .يقيـ التأثير المتكقع كالغير المباشر عمى مدل القصير كالمتكسط كالطكيؿ عمى البيئة -
. 2األثار المتراكمة التي يمكف أف تتكلد خالؿ مختمؼ مراحؿ المشركع -

                                                 
 .512 بكعنؽ سمير، المرجع السابؽ، ص 1
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابؽ03/10 مف القانكف 16 المادة 2
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كصؼ التدابير المجمع اتخاذىا مف طرؼ صاحب المشركع لمقضاء عمى االضرار  -
 .المترتبة عمى انجاز مختمؼ مراحؿ المشركع

مخطط تسيير البيئة الذم يعتبر برنامج متابعة تدابير التحقيقات أك التعكيضات المتخذة  -
 .مف قبؿ صاحب المشركع

 .األثار المالية الممنكحة لتنفيذ التدابير المكصى بيا -
أخر معمكمة أك كثيقة دراسة قدمتيا مكاتب الدراسة لتدعيـ أك تأسيس محتكل ......  -

 .1دراسة مكجز التأثيرات المعينة
كما حدد المشرع الجية التي تقـك بإعداد التأثير كحصرىا في مكاتب الدراسات، مكاتب 

. 2استشارات معتمدة مف الكزارة المكمفة بالبيئة كالتي تنجزىا عمى نفقة صاحب المشركع
المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير عمى البيئة : الفرع الرابع

بالنسبة لممصادقة عمى دراسة مكجز التأثير فقد ألـز المشرع المصالح المختصة بفحص مدل 
 أشير ابتداء مف تاريخ إقفاؿ التحقيؽ العمكمي، حيث يكافؽ الكزير 04الدراسة خالؿ ميمة 

المكمؼ بإرساؿ قرار المكافقة أك الرفض لصاحب المشركع في حالة ما إذا تـ إقرار رفض دراسة 
أك مكجز التأثير عمى البيئة مف الجيات المختصة، فإنو يككف لصاحب المشركع خيارا إما برفع 
دعكل قضائية أماـ القضاء اإلدارم، أك طعنا إداريا أماـ الكزير المكمؼ بحماية البيئة مدعما 

. 3طعنو بالمعمكمات التكميمية بشأف المشركع
  

                                                 
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابؽ09/10 مف القانكف 16 المادة 1
 .، المرجع السابؽ07/145 مف المرسـك التنفيذم رقـ 04 المادة 2
 .513 بكعنؽ سمير، المرجع السابؽ، ص 3
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الجزاءات االدارية المترتبة عن مخالفة االجراءات االدارية لحماية : المبحث الثاني
 .البيئة

إف الكسائؿ التي تستعيف ليا اإلدارة كجزاء لمخالفة اجراءات حماية البيئة كثيرة، كىي تختمؼ 
بإختالؼ درجة المخالفة التي يرتكبيا االفراد فقد تككف في شكؿ إخطار كمرحمة أكلى مف مراحؿ 

الجزاء اإلدارم، ككفؽ النشاط كذلؾ سحب الترخيص، كسندرس في ىذا المبحث اإلخطار 
. ككقؼ النشاط في المطمب األكؿ كسحب الترخيص في المطمب الثاني

 (اإلنذار)اإلخطار : المطمب األول
قد ترغـ اإلدارة إلى إيجاد اإلجراءات كضكابط كذلؾ بعد حدكث ضرر عمى البيئة بغرض 
الكقاية كيككف ىذا اإلجراء في شكؿ إعذار أك اإلخطار كمرحمة أكلى مف مراحؿ الضكابط 

. اإلدارية
. كىذا ما سكؼ نتطرؽ إليو بالتفصيؿ مف خالؿ الفرع األكؿ كالتاني ليذا المطمب

تعريف اإلخطار : الفرع األول
يعتمد اإلخطار كأسمكب مف أساليب الجزاء االدارم فرض االدارة إتجاه المخالفة اتخاذ تدابير 
الزمة لجعؿ النشاط مطابقا لممقاييس القانكنية كيأخذ االخطار شكؿ التنبيو لتذكير المخالؼ 

بإلزامية معالجة الكضع كاتخاذه التدابير الكفيمة بجعؿ نشاطو مطابقا لممقاييس القانكنية المعمكؿ 
. 1بيا، كبالتالي يعتبر اإلخطار مقدمة مف مقدمات الجزاء القانكني

 بنص 03/10كلعؿ أحسف مثاؿ عف ىذا األسمكب حسب ما جاء بو قانكف البيئة الجزائرم 
 منو عمى أف يقـك الكالي بإعذار مشغؿ المنشأة الغير الكاردة في قائمة المنشآت 25المادة 

المصنفة كالتي تنجـ عنيا أخطار أك أضرار تمس بالبيئة كيحدد لو أجال التخاذ التدابير 
. 2الضركرية إلزالة تمؾ األخطار أك األضرار

                                                 
 مزياف محمد أميف، االجراءات الكقائية لحماية البيئة كالجزاءات المترتبة عف مخالفتيا، مجمة القانكف العقارم كالبيئة، جامعة 1

 38، ص2013عبد الحميد ابف باديس، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، مستغانـ، الجزائر، العدد األكؿ، جانفي 
 .، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابؽ03/10، القانكف رقـ 25 المادة 2
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إف اليدؼ مف اإلعذار ىك حماية أكلية مف األثار السمبية قبؿ تفاقـ الكضع كقبؿ إتخاذ 
إجراءات ردعية أكثر صرامة في حؽ المتسبب في ذلؾ، كمف جية أخرل بعد نظاـ اإلعذار 

. 1نظاـ مف أخؼ القيكد الكقائية التي يمكف فرضيا عمى ممارسة النشاط الفردم
تطبيقات اإلعذار في مجال حماية البيئة : الفرع الثاني

لقد تطرؽ المشرع الجزائرم ليذه األلية في قانكف األساسي لحماية البيئة في إطار التنمية 
 إلى جانب العديد مف النصكص الخاصة فقد خص المشرع الجزائرم 03/10المستدامة 

: مجاالت عدة ليذه األلية كىذا ما سكؼ نكضح مف خالؿ ما يمي
اإلعذار في مجال مراقبة المنشآت المصنفة : أوال

 كما أف صاحب المنشأة ال 03/10 مف القانكف 18لقد تـ التطرؽ إلى ىذا المجاؿ في المادة 
بد لو مف إتخاذ اإلحتياطات الالزمة في حالة إعذاره مف الكالي عف األخطار التي تسببت فييا 

. 2المنشأة
كنالحظ أنو في الكثير مف الحاالت يأتي متبكعا بتحميؿ الشخص المخاطب بو المسؤكلية في 

حالة تقصيره عف اتخاذ ما ىك مطمكب مف تدابير أك يككف متبكعا بإجراء أشد منو ككقؼ 
إذا لؾ يتمثؿ المستغؿ في :" في فقرتيا الثانية بقكليا18المنشأة كىذا ما نصت عميو المادة 

. 3األجؿ المحدد بكقؼ سير المنشأة إلى حيف تنفيذ الشركط
اإلعذار في مجال حماية البيئة البحرية : ثانيا

 في حالة 03/10 مف نفس القانكف 56لقد نص المشرع الجزائرم عمى ىذا المجاؿ في المادة 
كقكع عطب أك حادث في المياه خاضعة لمقضاء الجزائرم لكؿ سفينة أك طائرة أك ألية أك قاعدة 
عائمة تنقؿ أك تحمؿ مكاد ضارة أك خطيرة أك محركقات منشأتيا أف تشكؿ خطرا كثيرا ال يمكف 

                                                 
 .54 دليمي نعيمة كشانعة مناؿ، المرجع السابؽ، ص1
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابؽ03/10 مف القانكف 18 المادة 2
 .82بمكبير نكرة، المرجع السابؽ، ص3
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دفعة كمف طبيعتو إلحاؽ ضرر بالساحؿ كالمنافع المرتبطة بو يعذر صحب السفينة أك الطائرة 
. 1أك األلية أك القاعدة العائمة بإتخاذ كؿ التدابير الالزمة لكضع حد ليذه األخطار

. اإلعذار في مجال قانون تسيير النفايات والوقاية من أخطارىا: ثالثا
زالتيا عندما يشكؿ 01/19 مف القانكف 48كفؽ نص المادة   متعمؽ بتسيير النفايات كمراقبتيا كا 

إستغالؿ منشأة لمعالجة النفايات أخطار أك عكاقب سممية عمى الصحة العمكمية أك عمى البيئة 
تأمر السمطة اإلدارية المختصة المشتغؿ بإتخاذ اإلجراءات الكقائية الضركرية فكرا إلصالح ىذه 

األكضاع، في حالة عدـ امتثاؿ المعني باألمر تتخذ السمطة المذككرة تمقائيا االجراءات 
. 2التحفظية الضركرية عمى حساب المسؤكؿ

زالتيا عمى أنو في  كعميو نالحظ مف خالؿ نص القانكني المتعمؽ بتسيير النفايات كمراقبتيا كا 
حالة ما نتج عف استغالؿ منشأة لمعالجة النفايات أخطار أك عكاقب سمبية ذات خطكرة عمى 

الصحة العمكمية أك البيئة تأمر السمطة اإلدارية المختصة لممشغؿ بإتخاذ اإلجراءات الضركرية 
. فكر إلصالح ىذه األكضاع

. اإلعذار في مجال قانون حماية المستيمك وقمع الغش: رابعا
 يعذر المخالؼ المعني في حالة 09/03 مف القانكف حماية المستيمؾ 56حيث نصت المادة 

عدـ مطابقة المنتكج بإتخاذ التدابير المالئمة مف أجؿ إزالة سبب عدـ المطابقة أك إزالة ما 
. 3يتعمؽ بعدـ إحتراـ القكاعد كاألعراؼ المعمكؿ بيا في عممية العرض لإلستيالؾ

اإلعذار في مجال قانون مياه : خامسا
 عمى أنو تمغى الرخصة أك امتياز استعماؿ 05/12 مف القانكف المياه الجديد 87نصت المادة 

المكارد المائية بعد إعذار يكجو لصاحب الرخصة أك اإلمتياز في حالة عدـ مراعاة الشركط 
. 1كاإللتزامات المنصكص عمييا قانكنا

                                                 
 .، المرجع السابؽ03/10 القانكف رقـ 56 المادة 1
زالتيا، المرجع السابؽ01/19 المادة مف القانكف 2  . يتعمؽ بتسيير النفايات كمراقبتيا كا 
 يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، الجريدة الرسمية العدد 2009 فبراير 25 مؤرخ في 09/03 مف القانكف رقـ 56المادة 3

 .2009 مارس 8 الصادر في 15
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وقف النشاط : الفرع الثالث
تمجأ اإلدارة إلى أسمكب كقؼ النشاط عف ما تؤدم مزاكلة نشاطات مؤسسة ما إلى تمكيث البيئة 
ذا لـ  أك المساس بالصحة العمكمية حيث تغـر اإلدارة بإعذار المستغؿ بإتخاذ تدابير الكقائية كا 
 .2يمتثؿ في األجؿ المحدد تقـك اإلدارة بكقؼ نشاط ىذه المؤسسة إلى غاية تطبيؽ تمؾ التدابير

تعريف وقف النشاط : أوال
يقصد بو غمؽ المنشأة الممكثة مؤقتا إلى أف تتـ إزالة المخالفة، كما يقصد بغمؽ النشاط أك كقؼ 

مصنع، محؿ تجارم، )العمؿ في مجاؿ حماية البيئة، المنع مف استمرار استغالؿ المنشأة 
. متى كانت أداة لتعريض البيئة إلى الخطر كالضرر (مكتب

يعتبر ىذا االجراء جزء إداريا أصميا تكقعو اإلدارة البيئية، فيك سريع كفعاؿ كيؤدم إلى منع 
. 3التمكث فكرا كذلؾ بإغالؽ مصدره

كال شؾ أف كقؼ النشاط يؤدم إلى خسارة مادية اقتصادية فضال عف الخسارة األخرل المتمثمة 
في تقديـ المشركعات المنافسة كىك األمر الذم يدفع أصحاب المشاريع إلى تفادم أسبابيا 

باتخاذ السبؿ الكفيمة بمنع تسرب الممكثات مف المشركع في المستقبؿ كبالرغـ مف إيجابية ىذا 
اإلجراء الذم يتسـ بالسرعة في الحد مف التمكث كاإلضرار بالبيئة لككنو يبيح لجية اإلدارة الحؽ 
في استخدامو متى تبيف ليا حالة تمكث كذلؾ دكف انتظار لما ستسفر عنو اجراءات المحاكمة 

في حاؿ المجكء إلى القضاء إال أف أثرىا يمتد إلى العامميف في المنشأة كيضر باإلقتصاد 
الكطني كعميو انقسـ الرأم حكليا بيف مؤيد كمعارض فالمؤيدكف يركف أف الكقؼ يضع حدا 

لألنشطة الخطرة عمى الصحة العامة كالسالمة العامة، بينما يرل المعارضكف أف تكقيؼ النشاط 

                                                                                                                                                             
 . المتعمؽ بالمياه، المرجع السابؽ05/12 مف القانكف 87 المادة 1
 زعاؼ سمية، الحماية القانكنية لمبيئة في التشريع الجزائرم، مذكرة ماستر في الحقكؽ تخصص إدارة عامة، كمية الحقكؽ 2

 .59، ص 2015/2016كالعمـك السياسية، جامعة عبد الحميد ابف باديس، مستغانـ، الجزائر، 
 .517 بكعنؽ سمير، المرجع السابؽ، ص3
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ال يخالؼ مبدأ شخصية العقكبة حيث يمتد أثره ليشمؿ أشخاصا ال ذنب ليـ كما يؤثر سمبا عمى 
. 1اإلقتصاد الكطني

تطبيقات وقف النشاط في مجال حماية البيئة : ثانيا
أدرج المشرع الجزائرم صالحية أك إجراء كقؼ النشاط ضمف النصكص القانكنية كالتي سكؼ 

: نقـك بعرضيا كالتالي
: وقف النشاط في مجال قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة-1

 يتـ اتخاذ باإلجراء 03/10أقر المشرع صالحية كقؼ النشاط ضمف نص المادة مف القانكف 
كقؼ النشاط في حالة إذا لـ يمتثؿ المستغؿ لتنفيذ الشركط المفركضة عميو مع اتخاذ التدابير 
الالزمة نتيجة استغاللو لمنشآت غير كاردة في قائمة المنشآت المصنفة كىذا بعد إعذار الكالي 

. 2لممستغؿ
: 05/12وقف النشاط في مجال قانون المياه -2

يمكف لإلدارة : " التي تتضمف ما يمي05/12 مف القانكف المياه رقـ 25طبقا لنص المادة 
المكمفة بالمكارد المائية أف يقـك بتكقيؼ مؤقت لرخصة مستعممي المكارد المائية في حالة ثبكت 
تبذير الماء قانكنا كميما كاف السبب كما يمكف لإلدارة المكارد المائية في حالة كقكع الككارث 

. 3الطبيعية إتخاذ التدابير لمحد مف استعماؿ الماء أك تكقيؼ المؤقت
: 01/19وقف النشاط في مجال قانون تسيير النفايات -3

يتـ : " المتعمؽ بتسيير النفايات تتضمف ما يمي01/19 مف القانكف 48/2طبقا لنص المادة 
األخذ بيذا اإلجراء في حالة عدـ إمتثاؿ المستغؿ لألكامر السمطة اإلدارية بإتخاذ اإلجراءات 

الضركرية فكرا إلصالح األكضاع التي تككف نتيجة كضع منشأة المعالجة النفايات األخطار أك 

                                                 
 .48 كركمي نكرالديف، المرجع السابؽ، ص1
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابؽ03/10 مف القانكف 25 المادة 2
 . المتعمؽ بالمياه، المرجع السابؽ05/12 مف القانكف 90/91 المادة 3
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عكاقب سمبية ذات خطكرة عمى الصحة العمكمية كعمى البيئة كعميو تتخذ السمطة تمقائيا 
. 1االجراءات التحفظية الضركرية عمى حساب المسؤكؿ أك تكقؼ النشاط مجـر أك جزء منو

: وقف النشاط في مجال مراقبة المؤسسات المصنفة-4
 أف المؤسسات المصنفة مصدرا ثابتا لمتمكث بأنكاعو، فينص التنظيـ المطبؽ عمى العتبارنظرا 

ىذه المؤسسات أنو في حالة معاينة كضعية غير مطابقة ليذا التنظيـ في مجاؿ حماية البيئة 
كاألحكاـ المنصكص عمييا في رخصة اإلستغالؿ، يمنع لممستغؿ أجال لتسكية كضعية مؤسستو 
في حاؿ عدـ التكفؿ بالكضعية غير المطابقة بعد نياية األجؿ المدفكع تعمؽ رخصة االستغالؿ 

 المتضمف التنظيـ المطبؽ عمى المؤسسات 06/1982 مف المرسـك التنفيذم 23المادة 
المصنفة كالمشرع ىنا أشار إلى تعميؽ الرخصة كالشيء الذم يفيـ منو أنو كقؼ لمعمؿ 

بالرخصة، ككقؼ نشاط المؤسسة إلى غاية تسكية الكضعية كىك األمر الذم يختمؼ عف سحب 
الرخصة الذم يتطمب رخصة جديدة لمزاكلة النشاط مف جديد، عمى خالؼ التعميؽ الذم يرتبط 

. 3بتسكية الكضعية كالمطابقة خالؿ ستة أشير
أما في القانكف حماية البيئة فقد أشار إلى المنشآت غير الكاردة في قائمة المؤسسات المصنفة 
عندما تنجـ عف إستغالليا أخطار أك أضرار تمس بالصحة العمكمية كالنظافة كاألمف كاألنظمة 

البيئية كالمكارد الطبيعية كبناء عمى تقرير مف مصالح البيئة، يعذر الكالي المستغؿ كيحدد لو 
ذا لـ يمتثؿ في األجؿ المحدد يكقؼ سير  أجال إلتخاذ التدابير الضركرية إلزالة األخطار كا 

. 4المنشأة إلى حيف تنفيذ الشركط القانكنية
 
 

                                                 
زالتيا، المرجع السابؽ01/19 مف قانكف 48/2 المادة 1  . متعمؽ بتسيير  النفايات كمراقبتيا كا 
 الذم يضبط التنظيـ المطبؽ عمى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المرجع 06/198 مف المرسـك التنفيذم 23 المادة 2

 السابؽ
، مجمة أفاؽ فكرية، جامعة مصطفى (الرقابة البعدية) مشمارم أسيا، أليات تدخؿ سمطات الضبط االدارم في الحماية البيئية 3

 .207، ص 2016االسطنبكلي، معسكر، العدد الرابع، شتاء 
 . المتعمؽ بحماية البيئة، المرجع السابؽ03/10 القانكف 25 المادة 4
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سحب الترخيص : المطمب الثاني
لقد سبؽ اإلشارة إلى نظاـ الترخيص الذم ىك أىـ الكسائؿ الرقابة اإلدارية لما يحققو مف حماية 

 ليذا السبب يعد مف أخطر اإلجراءات، التي خكليا المشرع لإلدارة االعتداءمسبقة عمى كقكع 
التي يمكف بمقتضاه تجريد المستغؿ الذم لـ يجعؿ مف نشاطو نشاطا مطابقا لممقاييس القانكنية 

. البيئية
تعريف سحب الترخيص : الفرع األول

سحب أك إلغاء الترخيص ىك عبارة عف جزاء إدارم يصدر بقرار فردم مف السمطة اإلدارية 
كذلؾ بسبب إخالؿ المرخص لو كمخالفتو لمقكانيف كالمكائح كمنيا التشريعات التي تحمي الكسط 

. البيئي
كيعتبر الغاء الترخيص إنياء اإلذف بممارسة النشاط، كىك مف أشد الجزاءات اإلدارية غير 

المالية التي يمكف فرضيا لمكاجية المخالفات البيئية الجسيمة، أك لعدـ كجكد نشاط أساسي مف 
. 1الشركط القانكنية لمنح الترخيص

زاء ذلؾ يمكف القكؿ أف جزاء سحب الترخيص لو أثر رجعي أم إنياء القرار اإلدارم بالنسبة  كا 
لمماضي كالمستقبؿ كبالتالي في حالة سحب رخصة استغالؿ المؤسسة المصنفة يخضع كؿ 

. 2إستغالؿ جديد إلجراء جديد لمنح رخصة اإلستغالؿ
: كقد حدد الجزائرم الحاالت التي تقـك اإلدارة فييا بسحب الترخيص كىي

إذا أصبح في استقرار تشغيؿ المشركع خطر داىـ عمى األمف العاـ أك الصحة العامة  -
 .أك السكينة العامة أك البيئة يتعذر تداركو

 .إذا لـ يستكعي المشركع الشركط القانكنية التي ألـز المشرع ضركرة تكافرىا فيو -
 .إذا أكقؼ العمؿ بالمشركع ألكثر مف مرة معينة يحددىا القانكف -
. إذا صدر حكـ نيائي بإغالؽ المشركع نيائيا أك بإزالتو -

                                                 
 ىيدا رشيد عمي، دكر السمطة اإلدارية في حماية البيئة مف مضار المشركعات المفظية، الطبعة األكلى، دار الفكر الجامعي، 1

 .235، ص2016االسكندرية، 
 .، المرجع السابؽ06/198 مف المرسـك التنفيذم 23 المادة 2
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 تطبيقات سحب الترخيص في مجال حماية البيئة: الفرع الثاني
لقد أدرج المشرع الجزائرم ألية سحب الترخيص ضمف مجمكعة النصكص القانكنية لردع 

. مخالفي القاعدة التنظيمية كالضكابط القانكنية التي تدخؿ في مجاؿ حماية البيئة
 المتعمق بالمناجم والمرسوم التنفيذي 14/05سحب الترخيص في مجال قانون : أوال
جراءات منح التراخيص المنجمية18/202  : الذي يحدد كيفيات وا 

 كعدة نصكص قانكنية 58أدرج المشرع جزاء سحب الترخيص لحماية البيئة ضمف نص المادة 
يمكف لمسمطة اإلدارية المختصة بمنح الترخيص المنجمية أف تعمؽ الترخيص : "تتضمف ما يمي

 نذكر 14/05 مف قانكف 83كىذا بعد معاينتو لمحاالت المنصكص عمييا في نص المادة 
: 1منيا

 .عدـ تقديـ طمب تجديد الترخيص المنجمي -
 كنصكصو التطبيقية في إطار ممارسة نشاطو المنجمي ككذا 14/05أحكاـ ىذا القانكف  -

 .عدـ احتراـ قكاعد الفف المنجمي كشركط األمف كحماية البيئة
التنازؿ أك تحكيؿ جزئيا أك كميا لمحقكؽ المنجمية جزئيا أك كميا لمحقكؽ خرؽ ألحكاـ  -

 .2القانكف
كتككف ىذه الصالحية مف طرؼ الكالي المختص إقميميا مع إعالـ الككالة الكطنية لمنفايات 

تعميؽ الترخيص المنجمي، التحفظات : المنجمية بذلؾ حيث يبمغ صاحب الترخيص بما يمي
التي أدت إلى ىذا التعميؽ، األجؿ الذم يجب مف خاللو رفع التحفظات مف قبؿ صاحب 

. 3الترخيص

                                                 
، يتضمف قانكف المناجـ، الجريدة 2004 فبراير 24 المكافؽ 1439 ربيع الثاني 24 مؤرخ في 14/05، القانكف 83 المادة 1

 .2014 مارس 30 الصادر في 18الرسمية العدد 
 . متعمؽ بالمناجـ، المرجع نفسو14/05، القانكف 83 المادة 2
 يحدد كيفيات 2018 أكت سنة 5 المكافؽ 1439 ذم القعدة عاـ 233 مؤرخ 18/202، المرسـك التنفيذم رقـ 59 المادة 3

 .إجراءات منح التراخيص المنجمية، الجريدة الرسمية
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إضافة إلى ىذا الجزاء تعميؽ الترخيص فإنو يسبقو إعذار صاحب الترخيص المنجمي لإلمتثاؿ 
 كعميو يجب عمى صاحب الترخيص منجمي فكرا تبميغو بقرار التعميـ 1في أجؿ مدتيا شير كاحد

: القياـ بما يمي
 .كقؼ كؿ النشاط في المكقع -
 .إتخاذ كؿ التدابير لضماف سالمة المكقع -
عالـ السمطة اإلدارية المختصة لذلؾ -  2رفع التحفظات المبمغ عنيا في األجاؿ المحددة كا 

إضافة إلى شركط سبؽ ذكرىا فإنو يجب عمى صاحب ترخيص منجمي أف يضمف 
 .3الحفاظ عمى التجييزات المختمفة كاإلبقاء عمى المنشآت في حالة جيدة

كفي األخير تقـك السمطة اإلدارية بعد رد صاحب الترخيص المنجمي عمى الحاالت المبمغة لو 
بإعادة دراسة لكضعية كبعد التقييـ تبمغ صاحب الترخيص بقرار رفع تعميؽ الترخيص أك 

. 4سحبو
كما يككف سحب التراخيص المنجمية مف طرؼ السمطة اإلدارية كىذا في حالة عدـ قياـ 

صاحب الترخيص برفع التحفظات أك األسباب المبمغ عنيا خالؿ اآلجاؿ المحددة تقرر سحب 
: ، كىذا بسبب الحاالت األتية5الترخيص المنجمي

 .عدـ تقديـ طمب تجديد الترخيص المنجمي -
 كنصكصو التطبيقية في إطار ممارسة نشاطو 14/05مخالفة أحكاـ ىذا القانكف  -

 .المنجمي ككذا عدـ احتراـ قكاعد الفف المنجمي كشركط األمف كحماية البيئة
 .التنازؿ أك التحكيؿ جزئيا أك كميا لمحقكؽ المنجمية خرقا ألحكاـ ىذا القانكف -
 .6نقص ممحكظ في عممية اإلستغالؿ يناقص إمكانيات المككف المنجمي -

                                                 
 .، نفس المرجع18/202 المرسـك التنفيذم رقـ 59/2 المادة 1
 .، المرجع السابؽ18/202 المرسـك التنفيذم رقـ 60 المادة 2
 .، نفس المرجع18/202 المرسـك التنفيذم رقـ 60 المادة 3
 .، نفس المرجع18/202 المرسـك التنفيذم رقـ 61 المادة 4
 .18/202 المرسـك التنفيذم رقـ 62 المادة 5
 . متعمؽ بقانكف المناجـ، المرجع السابؽ14/05 القانكف 83 المادة 6
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كعميو يتـ سحب بعد إعذار ترسمو السمطة المختصة إلى صاحب الترخيص مع تبميغو بأسباب 
. 1التي أدت إلى سحب كبإضافة تطمب منو أدلة محتممة تخالؼ ذلؾ في اآلجاؿ

يكما فيما يخص ترخيص اإلستكشاؼ المنجمي، كشيراف بالنسبة  (45)خمسة كأربعكف : اآللية
. 2لترخيص اإلستغالؿ المنجمي

كعمى ىذا األساس منع المشرع صاحب الترخيص فكر تمقيو اإلعذار كطكاؿ كؿ ىذه المدة 
المحددة في ىذا اإلعذار عدـ القياـ بأم نشاط منجمي عمى المحيط المنجمي بإستثناء أعماؿ 
الحفاظ عمى مختمؼ التجييزات كاإلبقاء عمى المنشآت في حالة جيدة كما يحدد مقرر سحب 

، كعميو يقتضي كؿ الحقكؽ كاإللتزامات المترتبة 3الترخيص المنجمي تاريخ إنتياء الترخيص
عمى أم صاحب الترخيص مسؤكال عمى إصالح األضرار الناجمة عف نشاطو قبؿ سحب 

. 4الترخيص كما يبقى عرضو لممقاضاة كمعرضا عمى ىذا النشاط
سحب الترخيص في مجاؿ ضبط تنظيـ المطبؽ عمى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، : ثانيا

: 06/198المرسـك التنفيذم رقـ 
اإلدارة سمطة منح الترخيص لفرد ما مف أجؿ ممارسة نشاط كما ليا صالحية سحب ىذه 

 حيث 06/199 مف المرسـك التنفيذم رقـ 23 المادة تضمنتوالتراخيص كىذا مف خالؿ ما 
: تحتكم عمى ما يمي

: لإلدارة صالحية سحب الترخيص كىذا بعد حالة معاينة كضعية غير مطابقة
لمتنظيـ المطبقة عمى المؤسسات المصنفة في مجاؿ حماية البيئة أك غير مطابقة لألحكاـ 

التقنية الخاصة المنصكص عمييا في رخصة اإلستغالؿ الممنكحة، كعميو بعد معاينة التي قد 
ينتج عمييا عدـ مطابقة لمحاالت المذككرة يتـ تحرر محضر يبيف فيو األفعاؿ المجرمة حسب 

سنادان عمى ىذه  طبيعة كأىمية ىذه األفعاؿ كيحدد أجؿ تسكية كضعية المؤسسة المعنية، كا 

                                                 
 . متضمف تحديد كيفيات إجراءات منح التراخيص المنجمية، المرجع السابؽ18/202 المرسـك التنفيذم 63 المادة 1
 . متضمف كيفية منح التراخيص المنجمية، المرجع السابؽ18/202 المرسـك التنفيذم رقـ 63/2 المادة 2
 63/2 المادة 3
 .، متضمف كيفية منح التراخيص المنجمية، نفس المرجع18/2020 المرسـك التنفيذم رقـ 64 المادة 4
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 المؤسسة المصنفة أف يمنح المشرع باستغالؿاإلشكالية التي قد يقع فييا صاحب الترخيص 
أشير كىذا بعد تبميغو بتعميؽ  (6)الجزائرم أجؿ لتسكية كضعية المؤسسة التي مقدارىا بستة 

الرخصة كفي حالة إنتياء اآلجاؿ مخصص لتسكية كضعية المؤسسة المصنفة مف طرؼ 
صاحب الترخيص كلـ يصمح كضعية طبؽ المجاالت سبقت الذكر، فإنو يتـ سحب رخصة 
إستغالؿ المؤسسة المصنفة، كفي حالة ما تـ إجراء يخضع كؿ إستغالؿ جديد لمنح رخصة 

. 1اإلستغالؿ جديدة
خالصة نص المادة أعاله أف المشرع صرح لإلدارة صالحية سحب الترخيص كىذا بعد معاينة 

كضعية التي غير مطابقة لألحكاـ كالتنظيمات ككذا أعطى أجؿ لتسكية المؤسسة المصنفة 
كضعيتيا كىذا بعد تبميغ بالتعميؽ لرخصة كلكنو لـ يحدد مدة قبؿ تعميؽ رخصة إستغالؿ مما قد 

. يضيع عمى صاحب الرخصة فرصة أسرع لتسكية كضعية
 05/12: سحب الترخيص في مجال قانون المياه: ثالثا

 حيث نصت 05/12 مف قانكف المياه 87  تـ إدراج جزاء سحب الترخيص في نص المادة 
تتـ سمطة اإلدارية المختصة بسحب ترخيص في حالة عدـ مراعاة صاحب :" عمى ما يمي 

الرخصة أك اإلمتياز في استعماؿ المكارد المائية لشركط كاإللتزامات المنصكص عمييا قانكنا 
. 2تمغى ىذه الرخصة أك االمتياز بدكف تعكيض كىذا بعد تطبيؽ آليات اإلعذار

. سحب الترخيص في مجاؿ منح امتياز استعماؿ كاستغالؿ المياه الحمكية: رابعا
 الذم يحدد كيفيات منح امتياز استعماؿ 07/69 مف المرسـك التنفيذم 59نصت المادة 

إنو في حالة ما إذا لـ ينفذ صاحب االمتياز الذم كاف : "كاستغالؿ المياه الحمكية عمى ما يمي

                                                 
 متضمف ضبط التنظيـ المطبؽ عمى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المرجع 06/198 المرسـك التنفيذم 23 المادة 1

 .السابؽ
 . متضمف قانكف المياه، المرجع السابؽ05/12 القانكف 87 المادة 2
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 شير تقرر السمطة 12استغاللو مكضكع تكقيؼ مؤقت التعميمات المفركضة خالؿ ميمة 
. 1المانحة لالمتياز السحب النيائي

: العقوبة المالية: لثالفرع الثا
  العقكبة المالية أك الغرامة المالية ىي عبارة عف مبمغ مف النقكد تفرضو السمطة االدارية 

المختصة بنص القانكف عمى مرتكب فعؿ التمكث كعادة ما يجرم النص عمى تحديد عقكبة 
الغرامة بالحد األدنى كالحد األقصى كيترؾ لمسمطات اإلدارية سمطة تقديرية في تكقيع الجزاء 

. 2المناسب عمى التمكث البيئي
تتشكؿ ىذه الجباية مف عدة رسـك تسمى بالرسـك البيئية كالتي شرعت الدكلة في فرضيا منذ 

، كمف أىميا الرسـ عمى النشاطات الممكثة أك الخطيرة عمى البيئة، جباية تسيير 1992سنة 
. التمكث البحرم، جباية تسيير التمكث المائي

الرسوم الجبائية : أوال
الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة -1

 مف قانكف 17تـ إنشاء الرسـ عمى النشاطات الممكثة أك الخطيرة عمى البيئة بمكجب المادة 
، كالتي عدت أكؿ إدارة إلنشاء الرسـك البيئية، لكف مقدار ىذا الرسـ كاف 1992المالية لسنة 

 دج، كىذا حسب طبيعة النشاط 30.000 إلى 750تكاضعا في بدايتو، إذ كاف يتراكح بيف 
. 3كدرجة التمكث المنجز عنو

: جباية تسيير النفايات-2
: كتشمؿ ما يمي

 .جباية النفايات الحضرية المنزلية -
                                                 

 يحدد شركط 2004 فبراير سنة 19 المكافؽ ؿ 1428 مؤرخ في أكؿ صفر عاـ 07/69 المرسـك التنفيذم رقـ 59 المادة 1
 .ككيفيات المنح استعماؿ كاستغالؿ المياه

 .243 بكقرط ربيعة، المرجع السابؽ، ص 2
، يتعمؽ بطرؽ تطبيؽ الرسـ عمى 1993 مارس 1 المكافؽ ؿ 1413 رمضاف 7 المؤرخ في 93/68المرسـك التنفيذم رقـ 3

 مارس 3، المكافؽ ؿ 1413 رمضاف عاـ 9 الصادر في 14األنشطة الممكثة أك الخطيرة عمى البيئة، الجريدة الرسمية، العدد 
 .1993سنة 
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جباية تسيير النفايات الصناعية عمى األنشطة الممكثة مثؿ البطاريات، العجالت، كالمكاد  -
 .الكيميائية

: جباية تسيير التموث المائي-3
 إنشاء رسـ تكميمي عمى المياه المستعممة ذات المصدر 2003  تـ بمكجب قانكف المالية لسنة 

الصناعي، كىذا كفؽ الحجـ المياه المنتجة كعبئ التمكث الناجـ عف النشاط الذم يتجاكز حدكد 
. 1القيـ المحدكدة

: جباية تسيير التموث البحري-4
، كيفرض ىذا الرسـ 2002 مف قانكف المالية لسنة 205  تـ تأسيس ىذا الرسـ بمكجب المادة 

عمى الكميات المنبعثة مف المنشآت المصنفة كالتي تتجاكز العتبة القانكنية المسمكح بيا لمتمكث، 
 مف 54كيحدد ىذا الرسـ بالرجكع إلى المعدؿ األساسي السنكم، لذا حدد بمكجب األحكاـ المادة 

. 20022قانكف المالية لسنة 
 

مبدأ التموث الدافع : ثانيا
المتعمؽ بحماية البيئة كالتنمية المستدامة عمى مبدأ 03/10  نص المشرع الجزائرم في قانكف 

التمكث الدافع كالذم يعتبر مف المبادئ العامة لحماية البيئة كعرفو المشرع الجزائرم في المادة 
 مف القانكف السالؼ الذكر عمى أنو يتحمؿ بمقتضاه كؿ شخص يتسبب نشاطو أك يمكف أف 03

عادة  يتسبب في إلحاؽ الضرر بالبيئة، نفقات كؿ تدابير الكقاية مف التمكث كالتقميص منو كا 
. 3األماكف كبيئتيا إلى حالتيا األصمية

                                                 
 86، الجريدة الرسمية العدد 2003 المتضمف قانكف المالية لسنة 31/12/2002 المؤرخ في 02/11 مف قانكف 94المادة 1

 .2002الصادر في 
، الجريدة الرسمية، العدد 2002 المتضمف قانكف المالية لسنة 22/12/2002 المؤرخ في 01/21 مف القانكف 205المادة 2

 2001، الصادر في 79
 . المتعمؽ بحماية البيئة، المرجع السابؽ03/10 القانكف 3 المادة 3
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فاليدؼ الذم يسعى إليو المشرع مف خالؿ إدخاؿ ىذا المبدأ ىك إلغاء عبئ التكمفة االجتماعية 
لمتمكث عمى الذم يحدثو، فيك صكرة مف صكر الضغط المالي عمى الممكث عف تمكيث البيئة 

أك عمى األقؿ تقميص التمكث الناجـ عف نشاطو الصناعي كالبحث عف التكنكلكجيا األقؿ تمكيثا، 
. 1كذلؾ بقصد التحكـ أكثر في مصادر التمكث كتحسيف مداخيؿ الرسـ عمى النشاطات الممكثة

: مجاالت تطبيق مبدأ المموث الدافع-1
  يشمؿ مبدأ الممكث الدافع التعكيض عف األضرار المباشرة التي يتسبب فييا الممكث لبيئة أك 

نفقات الكقاية بالنسبة لمنشاطات الخطيرة أك الخاصة، كىك بذلؾ يشمؿ النشاطات الممكثة 
المستمرة أك الدكرية، إال أف ىناؾ مجاالت أخرل يشمميا مبدأ الممكث الدافع طبقتيا الدكؿ 

: األكركبية كالتي يمكف إيرادىا فيما يمي
 اتساع مبدأ التمكث الدافع إلى األضرار المتبقية :

ف التـز بدفع أقساط معينة مقابؿ تمكيثو لممحيط فإنو يمكف متابعتو    بمعنى أف الممكث حتى كا 
ف لـ تكف في الحسباف . 2أك باألحرل تحميمو نفقات أخرل إضافية عند حصكؿ أضرار جانبية كا 

 اتساع مبدأ الممكث الدافع إلى حاالت التمكث عف طريؽ الحكادث :
  تـ إدراج حاالت التمكث الناتجة عف الحكادث مف قبؿ منظمة التعاكف األكركبي مف خالؿ 
نصيا عمى إلحاؽ تكمفة إجراءات الكقاية مف حاالت التمكث عف طريؽ الحكادث نتيجة مبدأ 

التمكث الدافع، كييدؼ ىذا اإلجراء إلى تخفيض أعباء الميزانية العامة مف نفقات حكادث 
التمكث، مقابؿ تحمميا مف طرؼ صاحب المنشأة، كذلؾ حتى يبذؿ أصحاب ىذه المنشآت 

. االحتياطية الضركرية التقاء الحكادث
: اتساع مبدأ التمكث الدافع إلى التمكث غير المشركع-

  إذ تجاكز أحد الممكثيف العتبة المسمكح لمتمكث كسبب ضررا لمغير، فإنو يمـز بالتعكيض كيمـز 
. 3بدفع الغرامة

                                                 
 .249 بكقرط ربيعة، المرجع السابؽ، ص 1
 .66زعاؼ سنية، المرجع السابؽ، ص2
 .86 حيدرة عبد الحميـ كعامر صكنيا، المرجع السابؽ، ص3
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 :خالصة الفصل الثاني
نجد أف المشرع الجزائرم قد نص عمى األدكات القانكنية التي تستخدميا في نشاطيا كتنقسـ ىذه 

. األدكات أك الكسائؿ إلى كقائية كردعية كذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى البيئة
  كتعتبر الكسائؿ القانكنية لمضبط اإلدارم في محاؿ حماية البيئة كسيمة رقابة فعالة في يد 
اإلدارة، منيا كسائؿ الرقابة التي تـ التكقؼ عندىا بشيء مف التفصيؿ كسيمة الترخيص، أك 

مكافقة اإلدارة لممارسة نشاط معيف طبقا لشركط محددة، بعد الترخيص أسمكب جديد استحدثو 
المشرع بمكجب النصكص الجديدة المتعمقة بحماية البيئة في مراقبة التمكث كبيدؼ حماية البيئة 
بتدابير الضبط االدارم، أخضع المشرع الجزائرم أصحاب المنشآت لضركرة التصريح اإلدارم 

عالـ سمطة اإلدارة مسبقا بالرغبة في ممارسة نشاط معيف لدراسة مدل استيفاء الشركط  كا 
القانكنية كىك ما يعرؼ بدراسة التأثير عمى البيئة، أما كسائؿ الرقابة الالحقة بمثابة تكممة 
لألدكات القبمية ك ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أبعاد مستقبمية تيدؼ أساسا بالمحافظة عمى البيئة 

. كعناصرىا كاجتناب أم تمكث قد يحص مستقبال فيي تعد أدكات التنمية المستدامة
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تناكلت الدراسة مكضكع فعالية الضبط اإلدارم في حماية البيئة، أبرزت فييا العالقة التكاممية 
بيف المحافظة عمى النظاـ العاـ كمبتغى تسعى مف خاللو تدابير الضبط اإلدارم إلى تحقيقو 

األمف العاـ ك الصحة العامة ك السكينة العامة، الحؽ في العيش داخؿ : بعناصره الثالثة ك ىي
بيئة نظيفة ك سميمة يعد مكضكعا حديثا يدخؿ ضمف أغراض النظاـ العاـ المستخدمة باعتبار 

ىذا األخير ذك طبيعة متغيرة، كما تطرقت الدراسة إلى األجيزة اإلدارية التي تمارس ىذه 
الحماية ك المبادئ التي تحكـ عمميا في ىذا الشأف سكاء عمى المستكل المركزم أك المحمي، ك 
بياف الكسائؿ ك التقنيات التي تستخدميا مختمؼ ىيئات الضبط اإلدارم في حماية البيئة سكاء 
كانت كسائؿ كقائية أك عالجية، مع التعرض لمدل فعالية ىذه اآلليات في مجاؿ حماية البيئة، 

ك اكتممت الدراسة بالتعرض لحدكد الضبط اإلدارم في حماية البيئة، ك ذلؾ في كؿ مف 
 .الظركؼ العادية ك الظركؼ اإلستثنائية

 :يمكف إجماؿ النتائج ك التكصيات التي تكصمنا إلييا مف خالؿ ىذه الدراسة عمى النحك التالي
 :النتائج
إف قضية حماية البيئة ك مكافحة التمكث مسألة عكيصة جدا تمتاز بالغمكض ك تشابؾ  .1

أسباب ظيكرىا ك صعكبة تحديد أثارىا خاصة المستقبمية منيا، كما أنو في غالب األحياف 
يصعب التحكـ في أثارىا، خاصة إذا كانت طبيعة التمكث قد تتجاكز حدكد الدكلة الكاحدة 

 .كما ىك الحاؿ يالنسبة لتمكث اليكاء اك المياه
إف الضبط اإلدارم مف أىـ نشاطات الدكلة لضماف حقكؽ ك حريات األفراد ك ىك األساس  .2

 .الذم تقـك عميو بيئة نظيفة
فاألمف العاـ يتطمب : إف كؿ عنصر مف عناصر النظاـ العاـ ليا ارتباط كثيؽ بالبيئة .3

تكفير الطمأنينة لكؿ إنساف ك حمايتو مف أم اعتداء يمكف أف يمحؽ بو ضرر، ك قد 
تكسع مفيـك األمف ليشمؿ االمف البشرم ك األمني البيئي، فميس بإمكاف إغفاؿ التيديدات 

البيئية الكاسعة ألمف الدكؿ ك األقاليـ ك األفراد، فاألمف البيئي جزء ال يتجزأ مف مفيـك 
األمف بمعناه الكاسع، ك الصحة العامة كعنصر ثاني مف عناصر النظاـ العاـ تستيدؼ 

الحفاظ عمى صحة اإلنساف ك حماية الطبيعة مف أخطار األمراض ك انتشار األكبئة 
أما السكينة يراد بيا المحافظة عمى اليدكء ك السككف في . المضرة باالنساف ك البيئة

 .الشكارع ك االماكف العامة ك منع الضكضاء
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حؽ اإلنساف أف يعيش في بيئة آمنة ك نظيفة  خالية  مف التمكث أمر كرس في معظـ  .4
دساتير العالـ ك بات ىذا الحؽ مف أبرز الحقكؽ الذم يجب عمى الدكلة حمايتو مف خالؿ 

 .تدابير الضبط اإلدارم
مف خالؿ تحميمنا لبعض النصكص القانكنية المتعمقة بحماية البيئة في الجزائر الحظنا أف  .5

النصكص التنظيمية أك التنفيذية ألكؿ قانكف متعمؽ بالبيئة لـ تصدر إال بعد مضي مدة 
طكيمة مف إصداره، ك ىك دليؿ قاطع عمى أف العديد مف المكاد القانكنية المحالة عمى 

 .التنظيـ في ىذا المجاؿ بقيت في حالة شمؿ تاـ
غياب كؿ مف اإلدارة المركزية ك المحمية في مجاؿ حماية البيئة، ك تبيف مف خالؿ ىذه  .6

الدراسة أف عدـ االستقرار ك الفعالية يرجع بالدرجة األكلى إلى التناكب المستمر لمختمؼ 
 .الكزارات عمى ممؼ البيئة

إف تطبيؽ مبدأ الممكث الدافع يثير نكعا مف الغمكض فيما يتعمؽ بتحقيؽ ىدفو التحفيزم  .7
 .لتشجيع الممكثيف عمى تخفيض أك إزالة التمكث

المشرع الجزائرم بادر بسف العديد مف النصكص القانكنية المتعمقة بالحماية اإلدارية  .8
لمبيئة، ك أحدث ىيئات إدارية عمى المستكل المركزم ك المحمي متخصصة في ىذا 

المجاؿ، كما منحيا العديد مف التقنيات ك الكسائؿ القانكنية التي تسمح ليا بالتدخؿ في 
حماية البيئة، إال أف الكضع البيئي في الجزائر ال يبعث عمى اإلرتياح، بالرغـ مف كؿ ىذه 

المجيكدات ك في كجكد المنظكمة القانكنية الثرية إال أف المشاكؿ البيئية تزداد يكما بعد 
 .يـك ك ىذا راجع لغياب الدكر الفعمي المنكط لييئات الضبط اإلدارم

بعد سرد أىـ النتائج ك األسباب التي تعكس حاؿ البيئة في الجزائر، يمكننا أف نخمص في 
األخير إلى أف تفعيؿ دكر الضبط اإلدارم في تكفير الحماية الالزمة لمبيئة يككف مف خالؿ ما 

 :يمي
ضركرة ثبات ك استقرار العمؿ بالقكانيف المنظمة لمنشاط الضبطي البيئي لفترات طكيمة،  .1

 .حتى نضمف كجكد سياسة تشريعية ثابتة ككاضحة المعالـ في ىذا المجاؿ
ضركرة إنشاء ىيئات متخصصة مسؤكلة عف دراسة مدل تأثير في البيئة لممشاريع  .2

 .المختمفة    ك بصكرة دائمة
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إعادة تأىيؿ مفرغات النفايات، ككضع استراتيجية كطنية لتسيير تمؾ النفايات ك فرزىا ك  .3
تحكيميا إلى صناعات مختمفة، مف خالؿ إعداد حاكيات حسب المكاد، كذلؾ االنتقاؿ مف 

 .مفرغة عشكائية إلى مراكز ردـ ك طمر النفايات ك تعميميا عمى جؿ التراب الكطني
ضركرة تجريد البمديات مف ميمة جمع النفايات ك إسنادىا إلى سمطة مستقمة ك ضركرة  .4

تزكيدىا بالمكارد البشرية المؤىمة ك المختصة في ىذا المجاؿ،ك تخصيصيا بميزانية 
 .تتالءـ ك مقتضيات حماية البيئة

 .اقتراح إنشاء مفتشية بمدية عمى مستكل كؿ بمدية لتككف أقرب إلى مكاف التمكث .5
ضركرة العمؿ عمى إيجاد بدائؿ لممشكمة البيئية ك تقنينيا ينصكص، ك المثاؿ عمى ذلؾ  .6

القضاء عمى الزراعة التي تستخدـ المبيدات الكيمياكية ك استبداليا بالزراعة العضكية ك 
استخداـ األسمدة الطبيعية، استبداؿ البنزيف العادم بالبنزيف الخالي مف الرصاص، منع 

 .الخ.....الصيد الجائر ك إنشاء المحميات ك حظائر كطنية
النفايات اليامدة تعتبر مف أكثر األخطار التي تمس البيئة، إذ يجب تفعيؿ دكر شرطة  .7

العمراف ك حماية البيئة مف أجؿ كقؼ االعتداءات عمى البيئة كرمي بقايا البناء ك اليدـ 
في مجارم الكدياف، ك تطبيؽ النصكص القانكنية المتعمقة بالمخالفات العمرانية المنتيكة 

 .لمنمط العمراني ك لحرمة الطريؽ
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 :النصوصالقانونية
 :القوانين-أ
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 .2004 الصادرفيغشت 21 المتعمقبالتييئةكالتعمير،الجريدةالرسميةالعدد 1990
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 .2011 فبراير
 فبراير 24 المكافقؿ 1439 ربيعالثاني 24 مؤرخفي05/14القانكف 

 .2014 مارس 30 الصادر 18 ػيتضمنقانكنالمناجمالجريدةالرسميةالعدد2014
 2018 يكنيكسنة 2 المكافقؿ 1439 شكالعاـ 18 مؤرخفي11/18القانكنرقـ 

 .2018 يكنيك 29 الصادرفي 46 المتعمقبالصحةالجريدةالرسمية،العدد
 :المراسيم-ب
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 مارس 1 المكافقؿ 1413 رمضاف 7 مؤرخفي68/93المرسكمالتنفيذيرقـ 
 14 ،يتعمقبطرقتطبيقالرسمعمىاألنشطةالممكثةأكالخطيرةعمىالبيئةالجريدةالرسميةالعدد1993

 .1993 مارس 3 المكافقؿ 1413 رمضانعاـ 9 الصادرفي
 مايك 31 المكافقؿ 1427 جمادىاألكلى 4 مؤرخ 06/198 المرسكمالتنفيذم 

 يضبطالتنظيمالمطبقعمىالمؤسساتالمصنفةلحمايةالبيئة،الجريدةالرسميةالعدد2006
 .2006 يكنيك 4 ،الصادر37

 2007 مايك 19 المؤرخفي 07/145 المرسكمالتنفيذيرقـ 
 يحددمجالتطبيقكمحتكىككيفياتالمصادقةعمىدراسةكمكجزالتأثيرعمىالبيئةالجريدةالرسمية،العدد
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 22 الصادرفي 34 يجددقائمةالمنشآتالمصنفةلحمايةالبيئةالجريدةالرسميةالعدد 2007
 .2007 مايك

 2007 فبرايرسنة 19 المكافقؿ 1428 المؤرخفيأكلصفرعاـ 07/69 المرسكمالتنفيذيرقـ 
 21 الصادرفي 43 يحددشركطككيفياتمنحكاستعمالكاستغالاللمياه،الجريدةالرسميةالعدد

 .2007 فبراير
 جانفي 20 المؤرخفي 09/19 المرسكمالتنفيذيرقـ 

 الصادرفي 06 ،متضمنتنظيمالنشاطجمعالنفاياتالخاصة،الجريدةالرسميةالعدد2009
2009. 

 2015 يناير 25 المكافقؿ 1436 ربيعالثاني 4 المؤرخفي 15/19 المرسكمالتنفيذيرقـ 
 فبراير 12 الصادرفي 7 يجددكيفيةتحضيرعقكدالتعميركتسميميا،الجريدةالرسميةالعدد

2015. 
 ديسمبر 25 المكافقؿ 1439 ربيعالثاني 6 المؤرخفي 17/364 المرسكمالتنفيذيرقـ 

 25 الصادرفي 74 ،يحددصالحياتكزيرالبيئةكالطاقاتالمتجددة،الجريدةالرسميةالعدد2017
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: الكتب-
 :الكتب العامة-1

 ،2007 عماربكضياؼ،الكجيزفيالقانكناإلدارم،الطبعةالثانية،جسكرلمنشركالتكزيع،الجزائر. 
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 مــلخص المذكزة

 

تناكلت الدراسة مكضكع دكر الضبط اإلدارم في حماية البيئة، حيث يعد الحفاظ عمى البيئة 
 .مكضكعا حديثا يدخؿ ضمف أغراض النظاـ العاـ المستحدثة

   كما تطرقت الدراسة إلى األجيزة اإلدارية التي تمارس الحماية القانكنية لمبيئة عمى المستكل 
المركزم ك المحمي، ك بياف الكسائؿ القانكنية التي تستخدميا مختمؼ ىيئات الضبط اإلدارم في 

حماية البيئة سكاء كسائؿ كقائية ك ىي إما بأسمكب الحظر أك اإللزاـ أك نظاـ التراخيص، 
كسائؿ ردعية في مكاجية المخالفيف لمتشريعات البيئية عف طريؽ اإلعذار أك كقؼ النشاط أك 

 .سحب الترخيص ك ىذا ما يجعؿ الضبط اإلدارم مف أنجع الكسائؿ لحماية البيئة
 :كممات مفتاحية 
 .الضبط اإلدارم/ آليات الرقابة/ حماية البيئة/ الييئات اإلدارية

 

 

Abstract: 
   The study deals with the topic of the economic scope, whereby the 
environment developed under the study uses the created general scope. 
   Protecting the environment and preserving the surrounding 
environment and environmental management plans in the face of 
environmental legislation. Exemption from commercial activity, which 
makes the administrative control one of the most effective neighboring 
buildings 
Key words: administrative bodies / environmental protection/ control 
mechanisms/ administrative control. 
 


