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مقدمة

جزء من وجود البشرية حيث نظم القانون طرق  ألاتكون جمرد حمل للحق أنمن أهماألرضإن
عوامل النمو البشري يف البحث عن إىلالتصرف فيها ، لذلك اهتمت القوانني احلديثة بالنظر كسب امللكية و

.يف خمتلف القطاعات اإلنشاءاتيف مواجهة تزايد وترية البناءات واألراضيوضع اطار قانوين حيمي 

للطبيعة واملساحات اخلضراء  أكثرمن اجل البناء عليها فانه حيتاج األرضإىلحيتاج اإلنسانكان إذاو
.يمة الثقافية والرمزية التارخييةكذا ما حيكمه ارثه التارخيي املعماري الذي ال ينفصل عن هويته وانتمائه نظرا للقو

العام للمالك حريته الكاملة يف استعمال ملكيته العقارية واستغالهلا والتصرف فيها األصلكان إذاو
إىليؤدي املبدأاألنشطةوممارسة مجيع 

ون اعتبار ملا يرتتب على ذلك من يف القيام مبختلف عمليات البناء دبأخرىاوجيعل الفرد يتعسف بصورة  أن
تشويه النسيج إىلللغري وللمحيط اخلارجي مبا ينعكس سلبا على شكل البنايات ومظهرها اخلارجي مؤدية أضرار

.العمراين واخلروج عن مقتضيات التنظيم العمراين 

لة يف نص قانوين جيسد سياسة الدو أول1990ديسمرب 1املؤرخ يف 90/29يعترب القانون رقم و
خمتلف الرخص إىل

.العمرانية 

املؤرخ 04/05املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم مبوجب القانون 90/29و يكمل القانون رقم 
:أمههال تنظيم عمليات التهيئة والبناء بعدة مراسيم تنفيذية من اج2004أوت14يف 

.التعمري والبناء احملدد للقواعد العامة للتهيئة و1991ماي 28املؤرخ يف 91/175املرسوم التنفيذي رقم - 

ة التعمري وتسليم شهادإعداداحملدد لكيفيات 1991ماي 28املؤرخ يف 91/176املرسوم التنفيذي رقم - 
.دة التقسيم ، ورخصة البناء ، وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم املعدل واملتمم ورخصة التجزئة ، وشها

احملددين 1991ماي 28املؤرخني يف 91/178رقم التنفيذيو املرسوم91/177املرسوم التنفيذي رقم - 
املعدل األراضياملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري املعدل واملتمم ، وخمططات شغل إعدادإجراءاتعلى التوايل 

.املتمم و
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والنصوص التطبيقية له منظومة متكاملة للتهيئة والتعمري يف اجلزائر  90/29ذا يشكل القانون رقم و
وتعمريها من اجل التكيف املثايل للسوق األراضي

.العقارية من اجل البناء 

اليت مل تصبح فقط تقتصر على السكن بل امتدت لتشمل للعمران واإلنساند حاجات نظرا لتزايو
األخريةاآلونةخصوصا يف أمهيتهالتجارية والثقافية وغريها ومع تزايد حاجات العمران زادت الوظيفة الصناعية و

نــوانيللقن ــسواء للواضعياــألمهيتهنظرا نــالقوانيةــأغلبيالبناء مكانا بارزا بني ر وـن التعميـا قوانيـاليت احتلت فيه
.اخلاضعني هلا اوالقائمني على تنفيذها او 

األمهيةعلى حد سواء ونظرا هلذه األفراداملباين متثل قيمة اقتصادية بالنسبة للدولة وأصبحتحبيث 
ه املشاكل ظاهرة البناء الفوضوي هذأهمووجودهم ، ولعل األفراد

سلبية على البيئة العمرانية وعلى الرتاث املعماري حيث سعت السلطات املعنية تأثرياتنظرا ملا هذه الظاهرة من 
ووجهت كل اهتمامها حنو البحث عن وسيلة للحد من هذه املشكلة ، وذلك من خالل تسيري حركة البناء 

كذلك سالمتها من الناحية ة لضمان صالحيتها من الناحية الفنية الصحية ووتشييد املدن وفقا لقواعد مرسوم
.اهلندسية 

ظام الرتاخيص العمرانية خاصة بنالتعمري والبناء بقواعد التهيئة وأشغالمحاية البيئة تكمن يف تقييد العمراين و
.والذي يشكل رقابة سابقة هلذه العمليات 

التساؤل عن العالقة بني املوضوعني إىلالبعض يرى بان موضوع العمران والبيئة يدفعان نوعا ما أنإال
ااالت الطبيعية ، بينما قانون البيئة أنجيمعان موضوعني متناقضني كون ألماوذلك  غل  تش اء  ات البن عملي
محاية إىلأصبحتاألخريةاآلونةانه يف إالإىليسعى 

.الطبيعية اليت مل تصبح تقتصر على قانون محاية البيئة فقط األوساط

الرتاخيصتهيئة والتعمري ، فد مزج بني عمليات البناء من خالل املشرع من خالل قوانني الأنجند 
هذه القواعد املتعلقة بعمليات البناء ملزمة مبا تتضمنه ان حترتم البيئة ومحاية أنالعمرانية وقواعد محاية البيئة حبيث 

وث دف حتسني أشكالوحماربة كل  ل .ونوعية احلياة إطارالت

املتعلق حبماية البيئة 03/10ئة والتعمري حبماية البيئة يف القانون رقم كما جتسدت عالقة قواعد التهي
.الدمج بني العمران والبيئة مبدأالتنمية املستدامة ، فقد تبىن هذا القانون إطاريف 
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مهمة هذه احلماية أوكلمحايتها فقد إىلالبيئة قيمة من القيم اليت يسعى املشرع اجلزائري أنو باعتبار 
.ترتيب املسؤولية املدنية واجلزائية عن كل مساس بالبيئة إىلباإلضافةات مكلفة حبماية البيئة ، هيئإىل

العادي له دور يف محاية البيئة من خالل مراقبة مشروعية قرارات أواإلداريالقضاء سواء كان أنجند و
.املتعلقة بالبيئة 

على الرخص العمرانية خاصة رخصة البناء اليت تشكل حمور أساساملا كانت عمليات البناء ترتكز و
والشهادات العمرانية يف جمال احلفاظ على األخرىالرخص العمرانية إىلباإلضافةهام من اجل محاية البيئة 

.الطبيعة والبيئة 

حتظى أنتستحق إذاعلى العموم فان الرخص العمرانية وعالقتها حبماية البيئة تعترب حديثة التنظيم و
."نظام الرخص العمرانية على البيئة تأثير" بالغة وعليه ندرس موضوع أمهيةبدراسة خاصة ملا هلا من 

: لدراسة هذا املوضوع بالرتكيز على اجلوانب القانونية اخلاصة العلميةاألهميةو من خالل ذلك تربز 

.لتعمري ودورها يف محاية البيئة املخولة لعمليات التهيئة وااألدواتواآللياتالتعرف على - 

التهيئة والتعمري يف ضبط عمليات الرخص وشهاداتإسرتاتيجيةإطارمعرفة مدى استجابة عمليات البناء يف - 
.البناء ودورها يف محاية البيئة 

للموضوع تظهر من خالل تسليط الضوء على املوضوع من خالل مدى حتكم العمليةاألهميةأما
اليت وضعها لإلسرتاتيجيةاجلهات املختصة يف منح الرتاخيص العمرانية وجتسيدها على ارض الواقع مبا يستجيب 

.املشرع يف محاية البيئة 

غبتنا لدراسة هذا املوضوع ميولنا ور إىلتعود ذاتية لدوافع أساساسبب اختياري لهذا الموضوعويعود 
حاليا من خالل اإلنسانحالة التناقض اليت يعيشها إىلباإلضافةاألحباثنظرا لقلة 

.أخرىالرغبة يف العيش يف بيئة سليمة ونظيفة من جهة رغبته يف عمليات البناء من جهة و

إالهذا املوضوع مل يلق اهتماما أناملوضوع ، حيث تعود حلداثة وحيوية الموضوعية األسبابعن أما
.لى احلماية القانونية للبيئة إىل الرغبة يف الوقوف عإضافةيف النصف الثاين من القرن العشرين ، 

التعمري وحتديد خص وشهادات التهيئة ور و أدواتمفهوم واضح لكل إلعطاءوتهدف هذه الدراسة 
.دورها يف محاية البيئة 
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:وهي األساسيةاإلشكاليةعلى اإلجابةدراسة هذا املوضوع من خالل سأحاوللذا 

القانون الجزائري ؟أحكامنظام الرخص العمرانية على البيئة وفق تأثيرما مدى 

:جمموعة من التساؤالت أمامنقف فإننااإلشكاليةملعاجلة هذه و

يكمن دور الرخص العمرانية يف احملافظة على الطابع اجلمايل العمراين والبيئي ؟أين- 

القانونية اليت تبناها املشرع اجلزائري حلماية البيئة ؟اآللياتهي ما- 

هي النصوص القانونية اليت سنها يف هذا البيئة ، وماكيف عاجل املشرع اجلزائري املشاكل املتعلقة بالعمران و- 
اال ؟

.وغريها من التساؤالت اليت سوف جنيب عليها يف هذا البحث 

المنهج التحليليالتحليل القانوين السليم اعتمدت يف دراسيت على النتائج الصحيحة وإىلوللوصول 
من المنهج الوصفي ذلك من خالل حتليل النصوص القانونية ومجيع املعلومات املتعلقة بالدراسة ، وكذلك و

وصف دور الرخص العمرانية يف جمال محاية البيئة ووصف النقائص الذي يعرتيه هذا الدور على ارض خالل 
.الواقع 

مل التعمري وعالقته بالبيئةلتهيئة وفنظرا حلداثة البحث يف موضوع االدراسات السابقةفيما خيص أما
البيئة كل على واالتعمري التهيئة وبهناك دراسات تتعلق جبانب واحد فقط سواء إمنادراسة مستقلة وأجد

أطروحةيف التشريع اجلزائري  اإلداريةعبد الرمحن عزاوي ، الرخص :توجد العالقة بينهما ونذكر منهاحدى ومل
الرخص العمرانية يف إىلوتطرق اإلدارةدكتوراه يف القانون العام حيث تناول الباحث جممل الرخص اليت متنحها 

.القانون اجلزائري

أطروحة،مية املستدامةنالتإطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف : وكذلك الباحث 
.دكتوراه تناول فيها الباحث عالقة البيئة بالتنمية املستدامة 

.احلماية القانونية للبيئة التعمري واليت تتناول موضوع التهيئة واألخرىجمموعة من الرسائل و

التعديالت إىلباإلضافةتشعبها ة النصوص القانونية وفتتمثل يف كثر صعوبات الدراسةفيما خيص أما
كذلك قلة املراجع اجلزائرية املختصة خاصة املتعلقة بالرخص العمرانية املستمرة مما يصعب مهمة البحث ، و

.ودورها يف محاية البيئة 
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نظام الرخص تأثريسوف تتم دراسة موضوع اإلشكالعلى ولإلجابةمبوضوع الدراسة لإلحاطةو
بفصل تمهيديمكونة من فصلني مسبوقني خطةبإتباعالقانون اجلزائري أحكامالعمرانية على البيئة وفق 

األولمبحثني ، عاجلنا يف املبحث إىلهو بدوره قسمناه و المفاهيمي لموضوع حماية البيئةاإلطارمسمى 
والذي تضمن مطلبني ، عاجلنا يف املطلب األول مفهوم محاية البيئة أما يف املطلب الثاين ماهية قانون محاية البيئة

وهو بدوره املبحث الثاين خاص التطور التشريعي لقانون محاية البيئةأما، تطرقنا إىل مفهوم قانون محاية البيئة
قانون محاية البيئة يف التشريعات املقارنة ، أما الثاين تضمن تضمن مطلبني ، األول خاص التطور التشريعي ل

.التطور التشريعي لقانون محاية البيئة يف اجلزائر

والذي التعمير ودورها في حماية البيئةالرقابة في مجال التهيئة وآلياتفتضمن األولالفصل أما
مطلبني إىللتهيئة والتعمري وهو بدوره قسمناه بعنوان البعد البيئي لقواعد ااألولمبحثني ، إىلمت تقسيمه 

املطلب الثاين قمنا بدراسة اهليئات املكلفة أما،خاص بقواعد الرقابة القانونية املتعلقة بالتهيئة والتعمرياألول
مطلبني  إىلالعمرانية كنظام حلماية البيئة ، وهو كذلك قسمناه باآللياتاملبحث الثاين خاص أماحبماية البيئة ، 

األخرىاإلداريةاألنظمةاملطلب الثاين يتضمن أمابعنوان نظام الرتاخيص كوسيلة وقائية حلماية البيئة ، األول
.حلماية البيئة كآلية

وقسم والقضاء في حماية البيئة من مخاطر العمراناإلدارةدور فقد جاء بعنوان الفصل الثانيأما
يف محاية البيئة من خماطر العمران ، وهو بدوره اإلدارةبعنوان دور األولمبحثني ، املبحث إىلهذا الفصل 

الثاين خاص أما) رخصة البناء منوذجا ( يف عمليات البناء اإلدارةيف دور األولمتثل مطلبني ،إىلقسمناه 
اإلداريالثاين خاص بدور القضاء املبحث أماالقانونية ، اإلجراءاتاملرتتبة عن خمالفة اإلداريةباجلزاءات 

يف محاية البيئة اإلدارييتضمن دور القضاء األولمطلبني ، إىلمحاية البيئة ، وهو كذلك قسمناه العادي يفو
.دور القضاء العادي يف محاية البيئة اص الثاين خأمارخصة البناء منوذجا إلغاءدعوى أخذناو
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موضوع حماية البيئةلالمفاهيمياإلطار: فصل تمهيدي

املتعلق بالتوجيه 90/25، وقبله القانون1املتعلق بالتهيئة و التعمري90/29انه ومنذ صدور القانون
وإسرتاتيجيةالعقاري تبىن املشرع اجلزائري توجه جديد ومنط 

، كما 2النشاط العمراين ، وهذا بوضع حد لظاهرة البناءات الفوضوية وحتقيق االستعمال العقالين لالراضي
اــن تسويتهـة اليت ال ميكــات الالقانونيـا لربوز الوضعيـة تفاديــات السابقــحاول تفادي النقائص الواردة يف التشريع

التوسع العمراين من حيث شغل العقار احلضري وةحزما حيدد قاعدأكثرأو
كذلك بفرض املؤهلة ملمارسة عمليات الرقابة واإلداريةكذا اجلهات واإلجراءاتوالقواعد املوضوعية 

.عقوبات جزائية فيما خيص املخالفات 

رقابة أوالرقابة القبلية إطارالزاميتها يف امليكانيزمات اليت تفرض احرتامها وهذا بوضع التقنيات وو
.العمرانية األنشطةعلى " الرقابة البعدية " املتابعة 

ألمهيتهادراسة موضوع البيئة من الناحية القانونية يتطلب حتديد بعض املصطلحات نظرا إنحيث 
ب منها يف الفهم كمصطلح تقرت أخرىفهوم البيئة هناك مصطلحات وارتباطها مبجال احلماية ، فحينما حندد م

ذلك السيما فيما خيص وصف الضرر البيئي من جهة ومن جهة أمهيةوالتنمية املستدامة ، وتظهر التلوث 
.اإلجراءاتفان أخرى

حبثنا هلا عالقة بتحديد مفهوم قانون محاية البيئة الذي حيدد لنا مكانة إشكاليةفان أخرىومن ناحية 
.القانونقانون البيئة من فروع 

بغرض معرفة الذي مر به قانون البيئةالتطور التشريعي إىلنتعرض إناألوىلفمن أخرىومن ناحية 
مشاكل بيئية تعرقل حياته إىلتؤدي إنشاءاتمن اإلنسانبه كل ما يقوم إنتطور جماالت احلماية ، حيث 

املباشر التأثريإىلذلك أدىحيث، 3هناك البناء الفوضويالتلوثجانب مصادر إىلوتطوره يف املدن و 

____________________
التعمريواملتعلق بالتهيئة 1990ديسمرب 1املؤرخ يف90/29املعدل و املتمم لقانون ، 2004أوت14املؤرخ يف 04/05قانون رقم 1

.52اجلريدة الرمسية ، العدد 
.   53،52، ص 1984سنة،اإلسكندرية، منشاة املعارف ، اإلداريةضمانة الرقابة واإلداريةسامي مجال الدين ، اللوائح 2

الثالثونواخلامسالعدد ،لإلدارةجلة املدرسة الوطنية ومحاية البيئة ، مقال منشور مباإلداريفوزي فتات ، بومساحة الشيخ ، حدود سلطة الضبط 3
.27، ص 2008سنة 
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.املساحات اخلضراء على وجه اخلصوصعلى احلياة البيئية و

ماهية قانون حماية البيئة: األولالمبحث 

تعد البيئة إذ
املسائل أهمالبيئة من بني بنصوص تشريعية وتنظيمية حيث أصبحتاملصلحة اليت حيميها الشارع حبيث خصها 

فاملشرع اجلزائري ،1احلياة والطبيعةإطارفاحلديث عن البيئة يعين احلديث عنليت يرتكز عليها االهتمام حاليا ا
ي ـو العمرانـوع من التوازن بني النمـق نـل حتقيـن اجـذلك مة وـران و البيئـل العمـرا ملشاكـا كبيـي اهتمامـيولحـأصب

و احملافظة على البيئة ، ففضال عن اعتبار البيئة قيمة من القيم اليت يسعى القانون للحفاظ عليها من خالل 
رها و من مت فانه ال غىن عن الكشف عن هوية البيئة من مجيع النواحي صنشاط ميس احد عناأليالتصدي 

عالقة إبرازوكذلك ، 2طالحية و القانونيةاالصمفهوم البيئة مبختلف جوانبها اللغوية وإبرازوخاصة من خالل 
ذلك يف و إىل مفهوم قانون محاية البيئة ، مث التطرق كالطبيعة والتلوث والتنمية املستدامةالبيئة ببعض املفاهيم

.هذا املبحث 

.مفهوم حماية البيئة : األولالمطلب 

موضوع البيئة يعد موضوعا متشعبا ال ميكن اعتباره موضوعا مستوفيا جلميع اجلوانب ، كما ال ميكن إن
، نظرا لطبيعة املشاكل املطروحة يف هذا السياق من جهة جتسيد مفهومه مبعزل عن مجلة اجلوانب املتعلقة به

طبيعة الدراسة اليت تتناول هذا املوضوع ، فنظرة البيولوجي للبيئة ترتكز على اجلانب إىلبالنظر أخرىومن جهة 
ب املايل وحىت نتفادى وجود التباس يف مفهوم البيئة تعني نالصحي فيما تقتصر نظرة االقتصادي على اجلا

.املرتبطة به األخرىحتديده وفقا للمفاهيم 

تعريف البيئة: األولالفرع 

تعريف دقيق للبيئة إعطاءاليت يثريها يستوجب اإلشكاالتيف موضوع البيئة وكافة البحث ألجل
الباحث عن إنوضع تعريف قانوين هلا حيث إىلاألخرينستهل ذلك بتعريفها لغة و اصطالحا لنصل يف و 

على ما يقدمه علماء أساسيةالفقه القانوين يعتمد بصفة أنيدرك l environnementتعريف البيئة 

______________________________
نظام تأثريحول األولامللتقى الوطين أعمالالبيئة ،جلة القانون العقاري ومبيف محاية البيئة ، مقال منشور، دور شرطة العمرانمزيود بصيفي1

.298، ص 2013سنة ،األولالعدد الرخص العمرانية على البيئة ،

علوم يف احلقوق ، ختصص قانون مقدمة لنيل درجة الدكتوراه أطروحةالتنمية املستدامة ، إطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف 2
. 11، ص 2012/2013سنة بسكرة ،،جامعة حممد خيضر،األعمال
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. مكونتها الطبيعة من حتديد للبيئة والبيولوجيا و

البيئة أوهلما" اآلخرللبيئة مفهومني يكمل بعضهما إنومن بني تعريفات البيئة ما قال به البعض من 
اإلنسانعالقة أيضاوراثة فحسب بل يشمل نفسه من تكاثر واإلنساناحليوية ، وهي كل ما خيتص ال حبياة 

ثانيهما ، وهي البيئة الطبيعية أماواحد ، صعيداليت تعيش معه يف ،، احليوانية و النباتيةات احليةباملخلوق
تلوثه أوونقاوتهاجلوواملساكن واألرضاحلشرات وتربة التخلص منها ، والفضالت وفتشمل موارد املياه و

.1"الطبيعية للوسط اخلصائصغري ذلك من الطقس وو

غوي و االصطالحيلالتعريف ال: أوال

إذواذكروا " :الكرمية بعد قوله تعاىل اآليةمن وهذا" بوأ" مة بيئة ، كلمة مشتقة من الفعلكلإن
أالءتتخذون من سهوهلا قصورا وتنحتون من اجلبال بيوتا فاذكروا األرضيف وبوأكمجعلكم خلفاء من بعد عاد 

2".مفسديناألرضاهللا و ال تعثوا يف 

و االكتناف ، وقد يعين لغويا بالبيئة الوسط3يلإقامةواختذته حمل هيأتهمنزال مبعىن تبوأت: ويقال لغة 
مستخدميهاالبيئة لفظ شائع يرتبط مدلوهلا بنمط العالقة بينها وبني إناألخر، فيما يرى البعض اإلحاطةو

Environmentالبيئة باللغة الفرنسية أما،4مث بيته فمدرستهآمههي رحم األوىلاإلنسانبيئة أنحيث جند 

ة ـة سواء كانت طبيعيـالبيولوجية وـالكيميائية وـة العناصر الفيزيائيـم الروس هي جمموعـد وردت يف معجـفق
فيما خيص علم البيئة فهو مصطلح أما،5واحليوان والنبات وكذا العناصراإلنساناصطناعية واليت يعيش فيها أو

وبذلك فعلم البيئة هو العلم مبعىن العلم " logos"مبعىن منزل و " oikos" مركب من كلمتني إغريقي
الكائن احلي مبجموعة من العوامل احلية والبيولوجية وغري احلية يتأثرالذي يهتم بدراسة الكائن يف منزله حيث 

.الكيميائية والفيزيائية 

_________________
1 Prieur Michel , droit de l environnement , Dalloz , 2 eme édition , 1991 , p 2 .

.74رقم اآلية، األعرافسورة 2

.17، ص 1996، سنةاألوىل، الطبعة األردنالصحة العامة ، دار الشروق ،علي حماسنة ، البيئة وإحسان3

.17ص ،1994مصر، سنة ،اللبنانية، الدار املصرية اإلمياينوالواقع اإلنساينعبد احلكم عبد اللطيف الصغريي ، البيئة يف الفكر 4

5 L’ensemble des éléments physique chimiques ou biologies naturels ou artificiels qui entourent un
être humain , un animal ou un végétale ou , un espése .
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أاتعريف البيئة إىلو لقد ذهب اجتاه  أنشطةأوجداجمموع العوامل الطبيعية والعوامل اليت " ب
.واليت تؤثر يف ترابط وثيق على التوازن البيئي اإلنسان

العوامل والبيولوجيةوبيئة هي جمموع العوامل الطبيعيةالأنويبدو اقرب للحقيقة العلمية القول 
.اإلنسانيةواألنشطةغري مباشر على الكائنات احلية أومباشر تأثريهلا االجتماعية والثقافية واالقتصادية اليت

فهناك البيئة الطبيعية وتشمل املاء :مركبمن هذا التعريف يتبني بان البيئة اصطالح ذو مضمون 
وتعامله مع املكونات اإلنسانتدخل أوجدهوهي تشمل كل ما ،االصطناعيةوهناك البيئة ،والرتبةواهلواء 

.الطبيعية للبيئة ، كاملدن و املصانع 

مضمون قانوين حقيقي ، فهذا أيلفظ البيئة خيلو من أنإىلكان بعض فقهاء القانون قد ذهب إذاو
ضعيف ال يدرك التطور احلديث لقانون البيئة ، وذلك لوجود حماوالت قانونية عديدة قدمت تعريفات الرأي

.أوردناهاعد كثريا عن تلك اليت للبيئة ال تبت

مساحة من الطبيعة وما حيتويها أوالبيئة باملفهوم السابق حيكمها ما يسمى بالنظام البيئي وهو قطاع و
.عناصر غري حية أوموارد حيوانية وأومن كائنات حية نباتية 

فمن الصعوبة مبا كان وضع تعريف جامع مانع للبيئة نظرا لوجود عدة التعريف االصطالحيأما
وهناك 1مفهوم البيئة يعكس كل شيء يرتبط بالكائنات احليةأن

فرتة أيباشر ويف غري مأومن يعترب البيئة مجيع العوامل احلية وغري احلية اليت تؤثر على الكائن احلي بطريق مباشر 
2.من فرتات حياته

هواءاإلنسان مبا يشمله من ماء البيئة هي احمليط الذي يعيش فيه أنإىليتجه أخرفيما جند تعريفا 
فبالتايل هي جمموعة العوامل البيولوجية ، 3حاجاتهإلشباعاإلنسانأقامهافضاء ، تربة ، كائنات حية ومنشات 

.باإلنسانالطبيعية احمليطة الكيماوية وو

جانب إىلعنصرا جديدا أضافهذا التعريف جنده و على خالف التعاريف السابقة قد إىلو بالنظر 
.هام من مكونات املوارد البيئيةكجزءاإلنسانأقامهاالعناصر احلية وغري احلية ، ويتمثل يف مجلة املنشات اليت 

________________
.35، ص 1994سنةالطبعة الثانية ،مصر ،مىن قاسم ، التلوث البيئي و التنمية االقتصادية ، الدار املصرية ،1

.قاسم ، نفس املرجع ، نفس الصفحة مىن2

.21، ص 2002سنة،اإلسكندريةيف ضوء الشريعة ، منشاة املعارف ، ماجد راغب احللو ، قانون محاية البيئة 3
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جمموعة من العوامل الطبيعية أاومن مجلة التعاريف السابقة ، ميكننا وضع تعريف تقرييب للبيئة قوامه 
من منشات لسد اإلنسانأقامهاحلية منها وغري احلية من جهة ، وجمموعة من العوامل الوضعية املتمثلة يف كل ما 

.أخرىحاجياته من جهة 

التعريف القانوني: ثانيا 

ا العناصر الطبيعية فقط أيرادحول العناصر البيئية املقصودة باحلماية ، الرأيهناك اختالف يف 
.اإلنسانالعناصر املنشاة بفعل إليهايضاف أم

املشرع اجلزائري أنجند التنمية املستدامة إطاراملتعلق حبماية البيئة يف 03/10قانون رقم إىلبالرجوع و 
منه 3منت املادة محاية البيئة فيما تضأهدافمنه تنص على 2مل يعط تعريفا دقيقا للبيئة ، حيث جند املادة 

.مكونات البيئة 

السالف 03/10القانون رقم إىلانه و بالرجوع إالو لئن كان املشرع مل يفرد البيئة بتعريف خاص 
مبا يشمله من ماء وهواء ، تربة ، كائنات حية اإلنسانالذكر ، ميكن اعتبار البيئة ذلك احمليط الذي يعيش فيه 

.1وغري حية ومنشات خمتلفة ، وبذلك فالبيئة تضم كال من البيئة الطبيعية و االصطناعية

ئي ذا  نظام البي :ن العناصر يقوم على نوعني ماملعىن،و ال

، والنباتات واحليوانات وتعيش هذه العناصر على اختالف اإلنسانأمههاوهي عديدة : العناصر الحية -
.يف نظام متحرك أشكاهلا

املاء و اهلواء والرتبة وكل عنصر منها يشكل حميطا خاصا به ، فمن ناحية هناك وأمهها: العناصر غير حية -
هناك احمليط اليابس أخريةاهلوائي ، و من ناحية اواحمليط اجلويكاحمليط املائي ، ومن ناحية ثانية هنا

.2االرضيأو

أاالتنمية املستدامة على إطارو بالتايل فقد عرف املشرع اجلزائري البيئة يف قانون محاية البيئة يف 
والنبات واحليوان ، مبا األرضوباطن واألرضواجلو واملاء عية الالحيوية واحليوية كاهلواء تتكون من املوارد الطبي" 

" .املعامل الطبيعيةاملناظر وواألماكنكذا ذه املوارد ، والتفاعل بني هوإشكاليف ذلك الرتاث الوراثي 

_______________
جامعة بن يوسف بن خذة،الدكتوراه يف القانون العامدرجة لنيلأطروحةحلماية البيئة يف اجلزائر ، اإلداريةبن امحد عبد املنعم ، الوسائل القانونية 1

.25، ص 2008/2009سنة ،اجلزائر

.و ما يليها 15املرجع السابق ، ص التنمية املستدامة ،إطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف 2
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.خالل هذا التعريف جند أن املشرع اقتصر على ذكر مكونات البيئة وعناصرها املختلفة و من 

جند بعض 03/101و خبالف التشريع اجلزائري الذي مل يعرف البيئة تعريفا دقيقا من خالل قانون 
الذي وطة منها التشريع املصري الدول اليت نظمت من خالل قوانينها البيئة وعناصرها قد أعطت تعاريف مضب

أا احمليط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية وما حتتويه من مع ئة ب رف البي
.  2ما يقيمه اإلنسان من منشاتوتربة ، و

جويلية 10مرة يف القانون الصادر بتاريخ ألولالتشريع الفرنسي فقد تبىن تعريف مصطلح البيئة أما
الطبيعة : عة من العناصر هي منه بان البيئة جممو األوىلاملتعلق حبماية الطبيعة ، فجاء يف املادة 1976

.الثروة املنجمية واملظاهر الطبيعية املختلفة األرضالفصائل احليوانية والنباتية ، اهلواء ، 

من خالل التعاريف السابقة ، يتضح لنا مدلول البيئة ال خيرج عن جمموعة من العناصر ميكن حصرها 
.يف صنفني 

.العوامل الطبيعية من ماء ، هواء ، تربة وكائنات حيوانية و نباتية ويشمل جمموعة من : األولالصنف -

.من منشات اإلنسانويشمل كل ما استحدثه :الصنف الثاني -

عالقة البيئة ببعض المفاهيم: الفرع الثاني 

اجلزء األخريةتشكل هذه إذترتكز على الطبيعة ، أاسابقا ، الحظنا إليهاتبعا للتعاريف املشار 
الرتابط الوثيق إىلباإلضافةمسالة محاية البيئة أثريتمن مفهوم البيئة ، كما يظهر مصطلح التلوث كلما األكرب

.املتمثلة يف التنمية املستدامة 3دي جانريووبني البيئ

مدى االنسجام إىلعالقة البيئة باملفاهيم املذكورة ، كي نتمكن من التوصل إبرازذلك تعني ألجل
.الذي ميكن مالحظته بني كل من الواقع و النصوص القانونية 

____________________
.2003، سنة 43الرمسية ، العدد التنمية املستدامة ، اجلريدةإطاراملتعلق حبماية البيئة يف 2003جويلية 20املؤرخ يف 03/10القانون رقم 1

1994فيفري 03الصادرة يف ،5، اجلريدة الرمسية ، العدد 1994فيفري 02الصادر يف 04صري اجلديد رقم من القانون امل01املادة 2
سنة مصر ، دار نشر الكتب والوثائق املصرية ، ،دوليا و يف مصر ويف الدول العربية حمليا ، شرح تشريعات البيئة نظر كذلك ، مراد عبد الفتاحا

.397، 159صص1996
األرضيعرف بقمة وهو ما1992دي جانريو الربازيلية يف جوان ومؤمتر ريو دي جانريو ، هو ثاين مؤمتر دويل حول البيئة ، انعقد يف مدينة ري3

.على عالقة البيئة بالتنمية املستدامة األخريوقد ركز هذا 
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ليس هو اخلطر بالرغم من انه la pollutionحيث أن مفهوم البيئة يرتبط مبوضوع أخر أال وهو التلوث 
.على وجه العموم ، وليس من اليسري تعريف التلوث األخطارأهمانه إالالوحيد الذي يهدد البيئة ، 

غري مباشر للبيئة أوكل تغيري مباشر " بأنهاملشرع اجلزائري بدوره عرف التلوث يف قانون محاية البيئة 
والنبات واحليوان واهلواء واجلو اإلنسانوسالمة حيدث وضعية مضرة بالصحةقدأويتسبب فيه كل فعل حيدث 

."الفردية املمتلكات اجلماعية ووواألرضواملاء 

عالقة البيئة بالطبيعة: أوال

املوارد النباتية والفصائل احليوانية ومن موارد احلياة املختلفة ، وباإلنسانكل ما حييط تعترب الطبيعة
.اجيابيةأوسلبية أثارما ترتب على استغالهلا من الطبيعية و

الطبيعة هي عامل من عوامل أنالكالم على البيئة هو الكالم على محاية املوارد الطبيعية ، باعتبار إن
زامن زيادة رغبته وحاجته يف استغالل الطبيعة ، وعليه اإلنسانوالبيئة ، ولعل تطور حياة اإلنسانالتكيف بني 

، كما تظهر عالقة البيئة بالطبيعة من 1فان احملافظة على البيئة يعين صيانة كل ماهو مصدر من مصادر الطبيعة
مشكلة ،بيئية ، منها مشكلة التصحر رد الخالل املشاكل اليت تواجهها الطبيعة واليت هلا عالقة باستنزاف املوا

.انقراض الكائنات احليوانية والنباتية اختالف العناصر الطبيعية ، تدهور السواحل 

:ستقتصر دراستنا على التطرق لبعض املشاكل على سبيل املثال ال احلصر اإلطارويف هذا 

حتطيم القدرات البيولوجية : " بأنه" اليونسكو" عرفته منظمة الثقافة والعلوم والرتبية: مشكلة التصحر - 1
اا إىلوالذي قد يؤدي يف النهاية لألرض من ش احلة  وف ق لألنظمةالشامل اإلتالفإىلتؤدي أنظهور ظر

خلصوبتها والتدهور النوعي للغطاء النبايت وهجرة احليوانات والطيور وتقليص األراضيالبيئية من بينها فقدان 
.2عددها

بسبب تراكم املواد السامة امللوثة الناجتة عن عمليات ،مزريةتشهد السواحل وضعية :السواحلدهور ت-2
ية وب الرمال  حلضر ا ات  نفاي ية وال اع لصن ات ا لوث امل يغ  . تفر

_____________________
. 18، 13صص،1996سنة مصر،االقتصادية ،املعارف، اقتصاديتها ، سلسلة أنواعهايسري دعبس ، املوارد االقتصادية ، ماهيتها ، 1
العلوم الثقافة وعربية للرتبية واملنظمة الإعداد، من إفريقيابعنوان وقف التصحر لدول مشال إفريقيالدول مشال األخضرندوات مشروع احلزام 2

.49، ص مستخرج انرتنت ،1985أكتوبر11إىل7ة دامت من دراسيأياممراكش ، اململكة املغربية ، 
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النباتية األنواعرصيد البيئة الطبيعية من بأنهيعرف التنوع البيولوجي : كل خطر يهدد التنوع البيولوجي -3
واحليوانية املرئية املتفاعلة مع بعضها البعض من ناحية ومع العناصر غري احلية من غداء وكساء وراحة نفسية 

من األنواعومعرفة وثقافة وابتكار ويربز اخلطر الذي يهدد التنوع البيولوجي مثال من خالل انقراض بعض 
:برزهاأخسائر عديدة إىلاحليوانات مما يؤدي أوالنباتات  

.معظم االبتكارات مستوحاة من العامل احلي إنذلك ،العلميةفقدان مصادر املعرفة - 

.واألوبئةاألمراضاليت تنقذ الكائن البشري من األدويةخسارة مصادر معتربة من - 

عملية املسح ملعرفة كإجراءيف اختاذ التدابري الالزمة  اإلسراعهذا الوضع املستعصي ، يتعني وأمام
، بغية بيعية يف خمتلف املواقعاحملميات الطإنشاءضرورة إىلباإلضافةانتشارها ، آماكنالكائنات احلية وحتديد 

.عليها املصانع واملنشات مستقباللالماكن اليت ستقام دراساتإجراءاملتواجدة وكذلك األصنافاحلفاظ على 

التنمية إطاراملتعلق حبماية البيئة يف 03/10من القانون رقم 11و10نص املادتني إىللكن بالرجوع 
إناعترب إذاملشرع اجلزائري مل يقف موقفا سلبيا اجتاه االستنزاف اخلطري للموارد الطبيعية ، أناملستدامة يتضح 

.تسهر على محاية الطبيعة أاالدولة ملزمة بضمان حراسة خمتلف مكونات البيئة ، كما 

عالقة البيئة بالتلوث: ثانيا 

من خالل حدود باإلنسانيعرف البعض التلوث على انه جمموعة التغريات غري املرغوبة اليت حتيط 
والبيولوجية للبيئة مما يؤثر على الكيميائيةأو مباشرة تأثريات
.1ونوعية احلياةاإلنسان

حول تلوث 1956املتحدة لسنة لألمم
املباشر التأثريالتغيري الذي حيدث بفعل : " بأنهملكافحته تعريف ملصطلح التلوث املتخذةالوسط والتدابري 

."حنو خيل ببعضيف حالة الوسط على أويف تكوين  اإلنسانيةلألنشطةغري املباشر أو

أينالتغري الذي حيدث يف املميزات الطبيعية للعناصر املكونة للبيئة بأنهأيضاكما يعرف التلوث البيئي 
.2يعيش الكائن البشري

_____________________
.127، 95ص ص مصر ، ، اجلمعية املصرية للقانون الدويل ،وث النفطي ومحاية البيئة البحرية ، التلامحد عبد الكرمي سالمة 1

2 Ahmed melha , les enjeux environnementaux en Algérie , population initiatives for peace , juin
2001 , p 150 .



اإلطار املفاهيمي ملوضوع محاية البيئة                                                                                         :  فصل متهيدي 

14

:مني بني هذين املفهو العالقة املوجودة البيئة ، ميكن مالحظة 
من اإلنسانكانت البيئة هي جمموعة من العوامل الطبيعية احلية و غري احلية من جهة وكل ما وضعه فإذا

، فان التلوث هو ذلك التغيري الذي يؤثر يف تلك العناصر املكونة أخرىمن جهة أشكاهلامنشات مبختلف 
العوامل بل ويكاد يكون العامل الوحيد أهمفهو بذلك يعد يري يؤثر سلبا على هذه املكونات للبيئة ، وهو تغ

املؤثر على البيئة وعليه فحينما نتكلم على محاية البيئة فان هذه احلماية مرتكزة حول الوقاية من مضار التلوث 
.التلوث هو مفتاح قانون محاية البيئة أنالقول إىللذلك ذهب البعض 

المستدامةعالقة البيئة بالتنمية : ثالثا 

أنيف 1992الذي عقد عام األرضلقد جنح مؤمتر قمة : " جاء يف احد تقارير املهتمني حبماية البيئة 
.1"حتقيق تنمية مستدامة بيئيا إىليستنهض ضمري العامل 

تعرض للخطر أنالتنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر دون : " و يعين بالتنمية املستدامة 
.2" يل املستقبلاحتياجات ج

التنمية املستدامة إطاراملتعلق حبماية البيئة يف 03/10من القانون رقم 4نص املادة إىلو بالرجوع 
أيمفهوم يعين التوفيق بني تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار ومحاية البيئة : " األخريةهذه أنجند 
."املستقبلية األجيالاحلاضرة و األجيالتنمية تضمن تلبية حاجات إطارالبعد البيئي يف إدراج

آمرابغ على قواعد محاية البيئة طابعا لقد اصآمريئة هو ذو طابع تنظيمي قانون محاية البأنحيث 
لقواعد قانون محاية البيئة ، خيتلف عن غريه األمرحتقيقه ، وهذا الطابع إيلاهلدف الذي تسعى إىلوهذا بالنظر 
اهلدف الذي من اجله اكتسبت هذه القواعد ذلك إدراكاختالفا تربره الرغبة يف األخرىاآلمرةمن القواعد 

جزائيا يرتتب على خمالفة قواعد محاية البيئةوأخرهناك جزاء مدنيا أن، ويتمثل هذا االختالف يف اآلمرالطابع 
.3لك االرتباط بالتنمية املستدامةمما جيعل ذ

______________________________
.6، ص 1993ديسمرب ،و التنمية ، صندوق النقد الدويلجلة التمويل مبمنشورمة ، مقال سراج ، حىت تصبح التنمية املستداإمساعيل1

.7، ص سراج ، نفس املقال ، نفس املرجعإمساعيل2

.38التنمية املستدامة ، املرجع السابق ، ص إطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف 3
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.1هذا التعريف يقارب التعريف الذي جاء به القانون املتضمن السياحة

اا من التعاريف السابقة للتنمية املستدامة يتبني انه توجد ضرورة للتوفيق بني التنمية االقتصادية ومتطلب
حتقيق النمو إن، وبذلك فان املشكل املثار اليوم هو أخرىمن جهة ، وضرورة محاية املوارد البيئية من جهة 

التنظيمات االقتصادي قد مت على حساب املوارد البيئية كاملياه والغابات واهلواء لذا قررت معظم القوانني و
.استحالة الفصل بني قضايا التنمية ومشكلة البيئة 

البيئة والتنمية أنكون ،جلوهرية يف سياسة الدولة االثوابتإحدىالتنمية املستدامة تعد مبثابة أنا كم
ما إخاللأيواملقبلة األجيالهي االستمرارية والبقاء واحملافظة على حقوق واحدة ولعملةيشكالن وجهان 

متت على أااملالحظ على التنمية االقتصادية يف اجلزائر االقتصادية وتدهور احلياة الطبيعية وإىليؤدي حتما 
هذا بالرغم من وجود مجلة من النصوص القانونية اليت تؤكد ضرورة مراعاة وو الوسط الطبيعي ،حساب البيئة

.البيئة 

مفهوم قانون حماية البيئة:المطلب الثاني 

يقتضي بالضرورة التعريف بالقانون املتضمن ،البيئةالوسائل القانونية الكفيلة حبماية إىلالتعرض إن
.فروعهمحاية البيئة وتبيان خصائصه وعالقته بقواعد القانون العام باعتباره فرعا من 

خصائصهتعريف قانون حماية البيئة و: الفرع األول

.خصائصه ثانيا التعريف بقانون محاية البيئة وأوالنتناول بالدراسة اإلطارو يف هذا 

البيئةتعريف قانون حماية : أوال 

اد حدا ، تطلب  ازدي ية و اكل بيئ مش لظهور  ا  ارتأىوضع قانون يضمن محاية البيئة لذلك األمرنظر
ثرا وانطالقا من التعريف الذي  ئة وك اكل البي مش عب  تش ا رغم  يه ئة وحتم نظم البي اعد ت قو ري سن  ئ اجلزا ملشرع  ا

صمت املشرع عن وضع تعريف لقانون محاية البيئة ، ميكننا تعريفه على انه أماموالبيئة ، ملصطلحأعطي
مشتمال تهالتنظيمية املهتمة بتنظيم احمليط الذي يعيش فيه الكائن احلي مبختلف جمموعة القواعد التشريعية و

اجتماعية أوفق صناعية سواء كانت مرااإلنسانكذا املنشات اليت وضعها و) املاء اهلواء ، الفضاء ، الرتبة (
.اقتصادية أو

_____________________
.11العدد ،املتضمن التنمية املستدامة للسياحة ، اجلريدة الرمسية2003فيفري 17املؤرخ يف 03/01من قانون 3املادة 1
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مالا من جهة ت مش بكل  يعة  لطب أخرىومن جهة ية ا
.

اجل احرتام جمموعة القواعد القانونية اليت تسعى من بأنههناك من عرف قانون محاية البيئة أنكما 
.1اعتداء عليها أيومتنع ،الطبيعةومحاية كل ما حتمله 

القانونية اليت يعتمدها املشرع تعريف قانون محاية البيئة يشمل مجيع القواعدأنإىلاإلشارةجتدر و
ا ا التنظيم  اصد الطبيعية األوساطسواء ما تعلق منها حبماية ،جمال من اأيق

....الصناعية أوالفالحية األراضيأوالسكن أوالصحة العمومية أو

لكوا ليست وليدة تشريع عادإذنفاملقصود   ، اسع  لو ا ا ة مبفهومه ي احلما هي  ة  ي احلما هي وإمنايب
القواعد الدستورية ، حيث جند غالبية دساتري العامل وان مل تضع محاية خاصة و2جمسدة يف املواثيق الدولية 

إاللبيئة ،  بنصها 54تضمن حق احلياة يف ظروف بيئية الئقة ومنها الدستور اجلزائري يف مادته األقلعلى ف
.3على حق املواطنني يف الرعاية الصحية

اليت يصبو األفاقجند انه حدد 03/10، الثانية والثالثة من القانون األوىلنص املادة إىلو بالرجوع 
حيدد هذا القانون قواعد محاية :" مايلي علىاألوىلصت املادة عليها ، حيث نيتأسسحتقيقها واملبادئ اليت إىل

" .التنمية املستدامة إطارالبيئة يف 

اليت يرجى جتسيدها من وراء سن قواعد محاية البيئة ومن األهدافكما تضمنت املادة الثانية مجلة من 
معيشي سليم والوقاية من كل إطارجند ترقية تنمية وطنية مستدامة والعمل على ضمان األهدافبني هذه 

اا رارواإلضالتلوث أشكال مكون لى  اظ ع احلف ان  بضم لك  ئة وذ لحقة بالبي وترقية املتضررة األوساطوإصالحامل
اإلعالمنقاء وتدعيم األكثراالستعمال االيكولوجي العقالين للموارد الطبيعية وكذلك استعمال التكنولوجيات 

على 03/10من القانون رقم 3كته يف تدابري محاية البيئة كما احتوت املادة مشار لضمانحتسيس اجلمهور و
.احملافظة على التنوع البيولوجي كمبدأوأساسيةمبادئ عامة 

_____________________
1 Prieur Michel , droit de l environnement , Dalloz , 2 éme édition , 1991 , p 4 .

ديسمرب 10ملؤرخ يف املنشور على املال بقرار اجلمعية العامة ااملعتمد واإلنسانالعاملي حلقوق اإلعالن، ، اجلزائراإلنساناملرصد الوطين حلقوق 2
.، مستخرج انرتنيت 1996، 1948

.1996ديسمرب 08يف املؤرخة 76اجلريدة الرمسية ، العدد ، 1996نوفمرب 28املؤرخ يف 1996دستور 3
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ضرر بالبيئة نفقات إحلاقيتحمل من خالله كل شخص يتسبب بنشاطه يف مبدأوتضمنت ذات املادة 
.التقليص منه تدابري الوقاية من التلوث و

خصائص قانون حماية البيئة : ثانيا 

إىلمن قراءتنا لقواعد قانون محاية البيئة اجلزائري ، توصلنا 
:يأيتفيما أساساتتلخص و

وذلك ما يتجلى بوضوح من السلطات واالمتيازات :إداريقانون حماية البيئة هو قانون ذو طابع - 1
ارةلإلداليت خوهلا املشرع اإلداريةيف الوسائل أيضااملمنوحة للدولة لتحقيق املنفعة العامة ، كما يظهر ذلك 

.1، احلظراألوامرللتدخل من اجل محاية النظام العام البيئي مثل سلطة الدولة يف منح الرتاخيص ، 

أنكما األفرادواإلدارةكونه ينظم العالقة بني :قانون حماية البيئة هو فرع من فروع القانون العام - 2
.املصلحة العامة إطارمحاية البيئة تدخل يف 

االتفاق على لألفرادال جيوز آمرةقواعد ألاذلك :اإللزاميقواعد قانون حماية البيئة تتسم بالطابع -3
حيث ذلك األمر، بل و تعدى ألحكامهجزاءات ضد كل خمالف خمالفتها لكونه قد تضمن نصوصا قمعية و

.املشروعية ملبدأإعماالاملكلفة بتطبيق قانون محاية البيئة باحرتام قواعده اإلداريةتلزم السلطات 

الذي األخريهذا البيئةوهذا نظرا لكونه يعاجل موضوع :المجاالتقانون حماية البيئة قانون متعدد - 4
.2املشاكل البيئية املثارة يف الواقعكثرة جماالته ويتسم بتشعبه و

حيدد ألنهذلك :قواعد قانون حماية البيئة تتسم بالجمع بين الجانب التشريعي والجانب المؤسساتي -5
وهيئاتإقليميةمن وزارات ومجاعات األجهزةالكفيلة حبماية البيئة ويف املقابل يرصد مجلة من اإلجراءاتبعض 

.، تعمل على ضمان محاية البيئة 

سن قواعده كان كرد فعل للتطورات الصناعية أنذلك :قانون حماية البيئة يتسم بالحداثة -6
.األخرىوالتكنولوجية والبيئية اليت عاشتها اجلزائر كغريها من الدول 

________________________
امللتقى أعمالالبيئة ، جلة القانون العقاري ومبخمالفتها ، مقال منشورتبة عن اجلزاءات املرت الوقائية حلماية البيئة واإلجراءات، أمنيمزيان حممد 1

.34ص ،2013سنة ،األول، العدد نظام الرخص العمرانية على البيئةتأثريحولاألولالوطين 

.52،53، صاملرجع السابق ، اإلداريةضمانة الرقابة واإلداريةسامي مجال الدين ، اللوائح 2



اإلطار املفاهيمي ملوضوع محاية البيئة                                                                                         :  فصل متهيدي 

18

عالقة قانون حماية البيئة بالقانون العام:الفرع الثاني

قانون محاية البيئة تتجلى يف كونه يهتم باحلفاظ على النظام العام ، وهذا ما جيعله ذا صلة أمهيةإن
مما ينظمها أكثراألفرادواإلدارةهذا القانون ينظم العالقة بني أنبالقانون العام ، ولعل ما يربر هذا الطرح هو 

لع ا املصلحة الوطنية ، ومن مثة فان مهمة محاية إطار، الن محاية البيئة تندرج يف األفرادفيما بني  تضط ئة  البي
إىلوبالنظر املدين باعتباره الشريعة العامة وكذلك قوانني محاية البيئة تستمد مبادئها من القانون السلطة العامة 

انون محاية البيئة بصفته فرعا من فروع القانون العام جنده يتكيف مع بعض اليت سن من اجلها قاألهداف
.القوانني العامة منها ماهو داخلي ومنها ماهو دويل 

عالقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الداخلي:أوال 

كما انه يف املقابل اإلداريالقانون أحكامتستمد مبادئها من أايتبني من نصوص قانون محاية البيئة ، 
و بذلك نستشف نشوء عالقة قانون محاية ، أحكامهتضمن ذات القانون جزاءات تطبق ضد كل من خيالف 

.بني القانون اجلزائي بينه وأخرىمن جهة ومن جهة اإلداريالقانون البيئة و

اإلداريعالقة قانون حماية البيئة بالقانون - 1

إىلالذي يهدف اإلداريما يعرف بنشاط الضبط اإلداريمن بني املواضيع اهلامة اليت يتناوهلا القانون 
ينشئ هلذا الغرض هيئات السكينة و، الصحة واألمن: احملافظة على النظام العام مبشتمالته الثالث 

.اإلداريتتوىل مهام الضبط ومؤسسات تسهر على ذلك و

إصداراملنوطة بتطبيق وتنفيذ قانون محاية البيئة قد منحها هذا القانون سلطة اإلداريةالسلطات و
إالهلا يتأتىاللوائح ، السيما تلك املتعلقة مبكافحة التلوث واحملافظة على املوارد الطبيعية والبيئية وهذا لن 

يف اإلداريالضبط نأبالذكر من اجل احلفاظ على النظام العام البيئي واجلدير اإلداريباستعمال وسائل الضبط 
.1، الرتخيص واحلظراإلباحةنظام : قانونية هي أنظمةجمال محاية البيئة يتضمن ثالثة 

البيئةوقانون محاية اإلداريمثة ارتباط وثيق بني كل من القانون أن،القولتقدم ميكن اوبناء على م
ذات قانون محاية البيئةغالبية نصوصنأكون ،اإلداريفرعا من فروع القانون األخريلذلك ميكن اعتبار هذا 

.إداريالطابع 

_____________________
.35، ص ، املقال السابق ، املرجع السابقاجلزاءات املرتتبة عن خمالفتها الوقائية حلماية البيئة واإلجراءات، مزيان حممد أمني1



اإلطار املفاهيمي ملوضوع محاية البيئة                                                                                         :  فصل متهيدي 

19

حماية البيئة بالقانون الجزائي عالقة قانون- 2

لقد تضمنت بعض القوانني جزاءات رتبها املشرع يف حالة التجاوزات واالعتداءات املرتكبة يف حق 
.4، قانون محاية املستهلك3قانون الغابات2، قانون الصحة1البيئة ، ومن ذلك جند قانون العقوبات

جزاءات عقابية تضمن03/10التنمية املستدامة إطاريف البيئةومن جهته كذلك فان قانون محاية 
ما تضمنه القانون اجلزائي من أنضد كل من مل حيرتم قواعده وهذا بالرغم مما قيل بشان هذا االجتاه لكون 

يف مرحلة الحقة بعد يأيتإمناالردع أنإذاالبيئية باألنظمةعقوبات غري قادر على حتقيق الردع للتصرفات املخلة 
.5كاب السلوك الضار بالبيئةارت

تشريعات البيئة إنانه ميكن القول إالوان كان سليما يف بعض جوانبه الرأيفان هذا رأيناولكن يف 
العقاب وبالتايل فهي تبني القواعد اليت أسلوبالوقاية على أسلوبحاولت انتهاج سياسة ترجح من خالهلا 
ملوافقة من قبل املصاحل املعنية احلصول على اأوعلى طلب الرتخيص يتعني احرتامها مسبقا وذلك بضرورة املرور

.حتت طائلة املتابعة اجلزائية والعقوبة املكرسة هلا 

عالقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الدولي :ثانيا 

وهلة يف ألولقواعده جتسد ظهورها أوىلأنتتجلى عالقة قانون محاية البيئة بالقانون الدويل ، كون 
إلقاءالقواعد الدولية اليت ظهرت يف شكل اتفاقيات بني الدول ، حلماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن 
.الزيوت واملواد البرتولية ، لذلك ميكن القول بان القانون الدويل هو الذي كرس العناية اخلاصة بالبيئة البحرية 

املتحدة املنعقدة األممعلى الساحة الدولية من خالل ندوة مرة ،ألولولقد طرح موضوع محاية البيئة 
الدول الغربية والدول النامية ، كما توالت لطرح جتاوبا متباينا من قبل ولقد لقي هذا ا1972بستوكهومل سنة 

اية البيئةالنداءات الدولية الداعية للموازنة بني التنمية ومحاية البيئة ، وقد عربت اجلزائر عن رأيها يف مسالة مح

_____________________________
جوان 8املؤرخ يف 66/156رقم لألمراملعدل و املتمم 1982فيفري 13ؤرخ يف امل82/04من القانون رقم 464إىل455املواد من 1

.49، اجلريدة الرمسية ، العدد املتضمن قانون العقوبات 1966

.1985فيفري 17املؤرخة يف 8ها ، اجلريدة الرمسية ، العدد املتعلق حبماية الصحة وترقيت1985فيفري16املؤرخ يف 85/05القانون رقم 2
.26املتضمن النظام العام للغابلت ، اجلريدة الرمسية ، العدد 1984جويلية 23املؤرخ يف 84/12القانون رقم 3

.06، اجلريدة الرمسية ، العدد بالقواعد العامة حلماية املستهلكاملتعلق 1989فيفري 07املؤرخ يف 89/02القانون رقم 4

.13، 12، املرجع السابق ، صيف ضوء الشريعة ماجد راغب احللو ، قانون محاية البيئة 5
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.قمة اجلزائر لدول عدم االحنياز من خالل ندوة ستوكهومل و

وضع قواعد قانونية إىل، حبيث تسعى كل واحدة منها إذا
خطورا وعمل على الوقاية منها ، ووضع إىلإنإالالبيئية ، األخطارملواجهة 

.حد طبع قواعد محاية البيئة مبسحة دولية إىلاحللول هلا ، 

ية عملت الدول من خالل االتفاقيات اجلماعية فاغلب قواعد قانون محاية البيئة هي قواعد اتفاق
واملضار ، بل األثراإلخطارليس فقط الن األنسبالثنائية ، على وضعها باعتبارها أو

uneتقتضي التنسيق سياسة دولية فعالية وسائل احلفاظ على البيئة الن أيضا politique
internationaleاملتعلقة بالبيئة األنظمةوال وضع القواعدجمموحدة يف.

ممثل اجلزائر يف مداخلته عن ربط االنشغال البيئي بالوضعية أشارفبالنسبة لندوة ستوكهومل فلقد 
الرأمساليةالساحقة لشعوب العامل املستعمرة ، وكذا تطور األغلبيةالسياسية واالجتماعية املرتدية اليت تعيشها 

1...ية والثروة الصناع

1973سبتمرب 9إىل5أما
االنشغال البيئي ضمن إلدماجالدول النامية عن عدم استعدادها أعربتاملكرسة هلا فقد لالتفاقيةوطبقا 

إليهالتحقيق التنمية ، اليت  تسعى إضافياهذه املناورة تشكل عائقا إنواعتربت املهمة هلااخليارات االقتصادية
إاحلماية البيئة ، إضافيةال ترغب يف ختصيص نفقات ألاهذه الدول  تفضل توجيه هذه النفقات لتلبية و

لشعوا لحة  امل ات  اج .2احل

ة شاركت يف عدة ندوات دولية للبيئأفضلاجلزائر وسعيا منها لضمان محاية أنمن خالل ما تقدم يتبني 
ذلك حينما صارت تدمج بنود االتفاقيات الدولية اليت تعاجل مسالة محاية األمرتناقش املوضوع ، بل وتعدى 

األرضما يعرف بقمة أوالبيئة يف القانون الداخلي ، وبذلك فلقد صادقت اجلزائر على اتفاقية ريو دي جانريو
جوان14إىل3و املنعقدة من األخطارمن خمتلف املتعلقة حبماية البيئة

إذ كرست هذه االتفاقية اإلعالن 1995جانفي 21املؤرخ يف 95/03وذلك مبوجب األمر رقم 1992
الذي مت اعتماده يف ندوة ستوكهومل وحاولت ضمان استمراريته ونصت على االعرتاف بسيادة الدول

_________________
.35، 34، ص2003، سنة العدد الثاينمنشور مبجلة البيئة ، مة من خالل التجربة اجلزائرية ، مقالوناس حيي ، تبلور التنمية املستدا1

.36، ص وناس حيي ، نفس املقال ، نفس املرجع2
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ممارسة احلق يف التنمية أناملتحدة ومبادئ القانون الدويل العام ، وعلى األممعلى مصادرها الطبيعية طبقا مليثاق 
ما إىلإضافة1احلاضرة واملستقبلة يف التنمية والبيئةاألجيالخيضع ملقتضيات التنمية املستدمية وضمان حاجيات 

تفاقية الدولية على اال1963سبتمرب 11املؤرخ يف 63/344سبق ، فقد صادقت اجلزائر مبوجب املرسوم رقم 
.البرتولية البحر باملواداخلاصة مبكافحة تلوث مياه 

ال إذمما سلف ، انه مثة عالقة وثيقة بني قانون محاية البيئة والقانون الدويل العام ، يستخلصإذن
، فكثريا ما تطرح مشكلة بيئية على املستوى الدويل تعاين منها دولة األخريستغين احدمها عن أننتصور 

اليت هي مشاكل عامة متس بسالمة العامل البيئية إىلذلك رمبا يرجع وأكثرأو
.بأسرها

يرجع السبب دعائم قانون محاية البيئة وإرساءالوسائل حنو أفضلفاالتفاقيات الدولية واليت تعترب من 
اجلهود اجلماعية حللها اليت تقتضي التعاون والدولية ملشكلة البيئة ، وة عدة عوامل منها الطبيعإىليف ذلك 

إعمالاملتخصصة اليت تعمل على تقدمي عون حقيقي يف جمال وجود املنظمات الدولية العامة وأيضاومنها 
منظمة والزراعة ية ومنظمة االغذ، واليونسكومنظمة قواعد محاية البيئة كاملنظمة البحرية الدولية ، و

:ا االتفاقيات الدولية نذكر أخذتاملبادئ اليت أهممن التنمية االقتصادية والتعاون و

.اخلاصة يف احلفاظ على الرتاث الطبيعي من النباتات واحليوان اإلنسانمسؤولية - 

.العالقة املتداخلة بني التنمية االقتصادية واالجتماعية ودورها يف احلفاظ على البيئة - 

.البيئية الدولية األضراراملسؤولية االيكولوجية وتعويض ضحايا التلوث عن - 

موضوع محاية البيئة بات من املوضوعات اليت استحوذت على اهتمام الكثري إنإىلخنلص األخريو يف 
.2إىلمن الدوائر الدولية ويرجع ذلك 

الوطنية من خالل سن العديد من القوانني اهلدف منها احلفاظ األنظمةلذلك اعتمدت العديد من 
.البيئة على احمليط و

_____________________
.40، 39مة من خالل التجربة اجلزائرية ، املرجع السابق ، صوناس حيي ، تبلور التنمية املستدا1

تأثريحولاألولامللتقى الوطين أعمالجلة القانون العقاري و البيئة ،مبيف محاية البيئة ، مقال منشورعطاء اهللا توفيق ، دور االتفاقيات الدولية2
.259، ص 2013، سنة األولنظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد 
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التطور التشريعي لقانون حماية البيئة: المبحث الثاني 

الوجود تدهورا تدرجييا يف البيئة ، بسبب االستغالل املفرط للثروات إىلكان لظهور الثورة الصناعية 
الصيغ إجيادالتفكري يف ضرورة إىلبالدول أدىمما امل التسمم يف خمتلف دول العامل الطبيعية وقد برزت عو 

.لالنتهاكات اخلطرية للبيئة تضع حدا أنقانونية اليت ميكنها ال

قام عدد من احلكام بسن إذ19ما قبل القرن إىلالنصوص اخلاصة حبماية البيئة إصدارويعود 
األارالقاذورات والفضالت البشرية يف إلقاءيف عدة دول ، احنصرت يف البداية يف منع وأوامرتشريعات 

معينة من أصنافتنظيمات تتعلق بتحديد بإصداروالبحريات حفاظا على الصحة العمومية ، كما اهتم البعض 
.1اإلنسانالطيور واحليوانات بغية احلفاظ على هذه الفصائل خلدمة 

باملشاكل اإلنسانالتكنولوجي اللذين عرفتهما البشرية تزايد اهتمام والتطور الصناعيمع و
ظاهرة إىلإضافةبالقدر الذي تزايد معه صدور التشريعات املنظمة هلذا اجلانب ، احلفاظ عليها ،وكيفية البيئية

املسامهة يف استمرارية التلوث اليت األوضاعتبني لنا اإلشكالياتالتمدن اليت متت على حساب البيئة ، كل هذه 
.هي مرتبطة بالنماذج املختلفة للنمو االقتصادي 

ارنة التطور التشريعي لقانون محاية البيئة سواء يف التشريعات املقإىلالتعرض بالدراسة ارتأينامما تقدم و
.يف التشريع اجلزائري أو

التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في التشريعات المقارنة: األولالمطلب 

.املصري بالدراسةوخنص 

التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في فرنسا: األولالفرع 

األمساكمرة اثر صدور قانون خاص بتنظيم صيد ألوللقد ظهرت بوادر قانون محاية البيئة يف فرنسا 
هالك إىلتؤدي أنأيإلقاءعلى حظر 25حيث نص يف املادة 1829سنة 

در قانون ، كما صأشهر3إىلواحلبس من شهر فرنك ، 30الثروة السمكية ، حتت طائلة عقوبة مالية قدرها 
الصناعية عمد املشرع الفرنسي إىل سن قانون ومع ظهور الثورة، 1898يل افر 08محاية الثروة املائية بتاريخ 

.ة األوىل من التشريعوبذلك تعد هذه الرتسانة القانونية املرحل1917خاص باملنشات املصنفة سنة 

_______________________
.12ص ، 1990، مصر ، سنة اإلسكندريةمعوض عبد التواب ، احلماية اجلنائية اخلاصة حبماية البيئة ، منشاة املعارف ، 1
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إىلهذا املنشور وأشارقانون الصحة العامة حيز التنفيذ وضع مبوجبه 1951ولقد صدر منشور سنة 
وقد فايات املؤثرة على الصحة العامة حمطات تنقية وتصفية مياه الصرف احلضري من كافة املخلفات والنإنشاء

من خالله املنشور السابق ألغت1954جوان 10املؤرخة يف 97/1954التعليمة الوزارية رقم صدرت
1برامج التطهري احلضريإطاريف هذاة مبعاجلة النفايات الصناعية ولوالة باختاذ كافة التدابري اخلاصاوألزمت

.ضرورة وضع جرد خاص باملوارد املائية 

، مت 1958أكتوبر23الصادر يف األمرمبقتضى من القوانني حيث أخرىكما صدرت جمموعة
قانون فأوليف مطلع الستينات أما،الصحيربط العقارات بقنوات الصرفألزمتعديل قانون الصحة الذي 

املتعلق حبماية املياه من التلوث 1964ديسمرب 26املؤرخ يف 64/1331ظهر يف فرنسا هو القانون رقم 
املائية ومن القوانني األوساطاملواد اخلطرة يف إلقاءباملواد البرتولية ومن املسائل اليت تضمنها هذا القانون حظر 

22الصادر بتاريخ 73/438سبعينات كاملرسوم التنفيذي رقم اخلاصة حبماية البيئة واملراسيم التنفيذية يف ال
اجلمة على احمليط الطبيعي ليحد نوعا ما من األخطاروالذي جاء املتعلق باملنشات املصنفة1973مارس 

.اجلمايل من حيث التلوث الذي يشكل سببا فعاال يف تدهور البيئة و 

واملتعلق حبماية الطبيعة والذي 77/1141املطبق له رقم واملرسوم 1976و يعد القانون الصادر سنة 
.2قانون خاص حبماية البيئةأهمعلى البيئةالتأثرييسمى بدراسة مدى نص يف مادته الثانية على ما

عند حلول الثمانينات ، صدرت بعض التشريعات اخلاصة حبماية البيئة كقوانني التهيئة العمرانية أما
حتت 1983جانفي 07القانون الصادر بتاريخ هذه القوانني أهمتجزئة واهلدم ، ومن ومنح رخص البناء وال

كذلك ، واألراضياملعدل له واملتعلق مبخطط شغل 1983سبتمرب 9واملرسوم املؤرخ يف 83/083رقم 
.املتعلق بشهادة التعمري 83/1262املرسوم رقم 

92/646حبماية البيئة ، خنص بالذكر القانون رقم ويف التسعينات صدرت عدة تشريعات متعلقة 
.املتعلق بالتخلص من النفايات النامجة عن نشاطات املنشات املصنفة 1992جويلية 13املؤرخ يف 

______________________________
1 Colans Rence , la pollution des eaux , presse universitaire de France , France , 1962 , p 48 .

.14التنمية املستدامة ، املرجع السابق ، ص إطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف 2

يف فرنسا االختصاص بني البلديات و مقاطعات الدولة يف منح تراخيص اخلاصة بعمليات البناء يتعلق بتوزيعالذي و83/08القانون رقم 3
.األراضياملتعلق مبخطط شغل املعدل له و1983سبتمرب 09املؤرخ يف و املرسوم 
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وزير إىلقانون صدر لتدعيم محاية البيئة يف فرنسا هو القانون املسمى بقانون بارين نسبة أهمويبقى 
واهم ما تضمنه هذا القانون الوقاية من التلوث 1995ولقد صدر سنة " Barnier Michel" آنذاكالبيئة 

...الطبيعية األخطارومن وتسيري النفايات ،

:التشريعي لقانون محاية البيئة الفرنسي يف مراحل ثالث التطورو ميكن تلخيص 

.1951غاية إىل1829من صدور قانون الصيد سنة تبدأ: األوىلاملرحلة - 

.غاية صدور قانون التهيئة والتعمري إىل51/110من صدور املنشور رقم وتبدأ: لة الثانية املرح- 

غاية صدور القانون رقم إىلوهي املرحلة اليت تبىن فيها املشرع الفرنسي مبادئ مؤمتر ستوكهومل : الثالثة املرحلة- 
.1992املنعقد يف ريو دي جانريو سنة األرضاملعزز مببادئ مؤمتر 95/108

التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في مصر:الثانيالفرع 

واملتعلق 1946لسنة 35محاية قانونية مبوجب القانون رقم أوللقد خص املشرع املصري للبيئة 
لسنة 47

مصر أنوذلك وقائية حلماية البيئةوإجراءاتتضمنت قواعد خمتصرة أاواملالحظ على هذه النصوص 1948
.ذلك الوقت كانت هلا انشغاالت سياسية مما جعل اهتمام بالبيئة مل يلقى القدر الكايفيف 

الوقاية من صدر قرار رئاسي بشان االحتياطات و1958لسنة 137و مبقتضى القانون رقم 
قرارات الالزمة ملراقبة إصداروزير الصحة من إمكانيةاهم ما تضمنه انه نص على املعدية ، واألمراض

.1كذلك السلع املستوردةواحليوانات القادمة من اخلارج وألشخاصا

االستقرار السياسي إىل
.أثرهو 

باملرور ، حيث نص على ضرورة أن تضمن أحكاما تتعلق 291صدر القرار رقم 1974ويف سنة 
يكون حمرك املركبات يف حالة جيدة ال خيرج منه دخان مكثف يؤدي إىل اإلضرار بالصحة العمومية ، ويف سنة 

08والئحته التنفيذية رقم 48صدر القانون رقم 1982

_______________
1996سنةمصر ،الوثائق املصرية ،مراد عبد الفتاح ، شرح تشريعات البيئة يف مصر ويف الدول العربية حمليا و دوليا ، دار النشر الكتب و1

.10ص 
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الغازية من العقارات واحملال واملنشات الصناعية والسياحية أو السائلة أوحبيث مينع معه رمي املخلفات الصلبة 
.باحلصول على ترخيص إاليف جماري املياه 

الذي يعترب و1994فيفري 04الذي دخل حيز التنفيذ يف 04صدر قانون رقم 1994يف سنة و
.1قانون يصدر يف جمال محاية البيئة جامعا لكل حمتويات ومكونات البيئةأول

التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائر:الثانيالمطلب 

وكثرة املشاكل ،البالغة اليت يكتسيهالألمهيةلقد كان موضوع البيئة الشغل الشاغل للدول وهذا نظرا 
ولقد كان اهتمام املشرع اجلزائري بالبيئة مبكر بعد اسرتجاع السيادة بدليل صدور عدة اليت تطرحها البيئة ،

الزراعية ، مع الثورةاهتمام الدولة حبماية البيئة من خالل انتهاج سياسة تأكدات متعلقة بالبيئة حيث تشريع
إنشاءالتخصص يف مبدأالرتكيز على احلماية النباتية بصدور قانون الرعي واعتماد 

أهمالبحث حول ارتأينااألساسوعلى هذا ،2استشارية يف جمال محاية البيئة
.نالت استقالهلا أنالبيئة اجلزائري وذلك خالل احلقبة االستعمارية اليت عاشتها اجلزائر وبعد 

الفترة االستعماريةأثناءتطور قانون حماية البيئة : األولالفرع 

أيةتعد اجلزائر من الدول اليت خضعت لفرتة طويلة من االستعمار ، وبذلك فان مصريها كان هو مصري 
بقواعد محاية البيئة فان األمرلكن ملا يتعلق االستعمارية واألنظمةدولة مستعمرة ، تتداول عليها القوانني 

ارض ومصاحله االستعمارية ، فاجلزائر بالنظر ملا اجلزائرية الن هذا يتعاألراضيتطبيقها يف يأىباملستعمر الفرنسي 
املوارد البيئية استنزافإىلتتمتع به من ثروات وموارد طبيعية مهدت للمستعمر باستغالهلا فادى هذا الطمع 

كما قام املعمر بعمليات احلفر اهلمجية ،وحرق الغابات األشجارومن ذلك الثروة الغابية حيث تعرضت لقطع 
كما األرضتعكري طبقات املياه اجلوفية وتشويه سطح إىلأدىاحلصول على الثروات املعدنية مما رغبة منه يف

.الفالحية األراضياملستوطنات على حساب بإنشاءقام املستعمر 

لعبت الدور ة االستعمارية القوانني اليت طبقتها فرنسا يف اجلزائر خالل الفرت أنومما تقدم ميكن القول 
تنزاف املوارد البيئية وتقليصها ، حيث عمدت فرنسا على استنزاف اكرب قدر ممكن من ثروات اسالكبري يف 

.تدهور يف كل العناصر البيئية إىلوأدىاجلزائر وهو ما انعكس سلبا على البيئة 

______________________________
.44ماجد راغب احللو ، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة ، املرجع السابق ، ص 1

.19حلماية البيئة يف اجلزائر ، املرجع السابق ، ص اإلداريةوسائل القانونية بن امحد عبد املنعم ، ال2
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تطور قانون حماية البيئة بعد االستقالل: الفرع الثاني 

أصبحت عرضة لالستغالل غري الرشيد مع ميالد الثورة الصناعية يف النصف الثاين نظرا لكون البيئة قد 
صبحت احلاجة ملحة إدخال امللوثات من مواد كيماوية وصناعية ونفايات املصانع ، عندئذ أو19من القرن 

.وجيلقواعد قانونية

إىلأمهلتبناء ما خلفه املستعمر وبذلك فقد إعادةبعد االستقالل مباشرة انصب اهتمام اجلزائر على 
اجلزائر العناية أخذت، لكن مبرور الزمن بناء الدولةإعادةالدولة يف ألولويةوذلك راجع حد بعيد اجلانب البيئي

.بالبيئة 

محاية البيئة وكان ذلك يف شكل مراسيم تنظيمية منها وهذا بدليل صدور عدة تشريعات تناهض فكرة 
أولدر وقد ص3جلنة املياهإنشاءكما مت 2ومنها ما يتعلق باحلماية الساحلية للمدن1ما يتعلق حبماية السواحل

اا وهو قانون البلدية الصادر سنة اإلقليميةتشريع يتعلق بتنظيم اجلماعات  انه مل يبني إال، 1967وصالحي
إىلصر 

.4محاية النظام العام

انه تضمن شيئا عن محاية البيئة وهذا من بشأنهفانه ميكن القول 1969قانون الوالية الصادر سنة أما
.املعدية والوبائية األمراضدخل ملكافحة خالل نصه على التزام السلطات العمومية بالت

تظهر بوادر تشريعية جتسد اهتمام بدأتويف مطلع السبعينات وغداة دخول اجلزائر مرحلة التصنيع ، 
بإنشاءالدولة حبماية البيئة وهذا ما جنده مربرا 

صدر قانون محاية البيئة الذي تضمن املبادئ العامة ملختلف جوانب محاية البيئة، يعد 1983، ويف سنة 5البيئة
االستنزاف وقد فتح ذات القانون  أشكال

اال واسعا لالهتمام بالبيئة  لك  .كذ

______________________________
.1963مارس 04يف املؤرخة ، 13املتعلق حبماية السواحل ، اجلريدة الرمسية ، العدد 63/73املرسوم رقم 1
.1963ديسمرب 20يف املؤرخة،98، اجلريدة الرمسية ، العدد الساحلية للمدنحبماية املتعلق 63/478املرسوم رقم 2

.1967جويلية 24يف املؤرخة ، 52جلنة املياه ، اجلريدة الرمسية ، العدد بإنشاءاملتعلق 67/38املرسوم رقم 3

.1967جانفي 18يف املؤرخة ، 6املتضمن قانون البلدية ، اجلريدة الرمسية ، العدد 67/73رقم األمر4

.1974جويلية 23يف املؤرخة،59إنشاءاملتضمن 74/156املرسوم رقم 5
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الذي عرب من 1قانون متعلق حبماية الصحة وترقيتهاأمههاقوانني وتنظيمات صدور عدةإىلأدىمما 
2".تدابري محاية احمليط والبيئة " خالله املشرع على العالقة بني محاية الصحة ومحاية البيئة حتت عنوان 

انتهاج سياسة إىلالقانون املتعلق بالتهيئة و التعمري ، وهذا ما يعين اجتاه الدولة 1987كما صدر سنة 
.3االقتصادية واملوارد البيئية والطبيعيةالعمرانيةلألنشطةواألمثلالتوزيع احملكم 

لعادي والقوانني املشرع مل يورد مسالة محاية البيئة يف القانون اأنواىل جانب ما سبق ذكره ، جند 
حينما كرس احلماية القانونية للبيئة 1989الفرعية فحسب ، بل تعدى اهتمامه وخصها بالدراسة يف دستور 

املعدية األمراضضرورة االعتناء بصحة املواطن ووقايته من أضافمصلحة عامة جتب محايتها كما إياهامعتربا 
االإلزاموذلك من خالل  ا  تكفل ذ ل لة با لدو ،حيث 5ويف بداية التسعينات صدر قانونا البلدية والوالية4ا

االقتصادية التنمية أعماليف لوالئيا58نصت املادة 
ا يئة واالجتماعية .الوالئي ، ومحاية البيئة وترقيتها اإلقليم، وكذ

املشجعة اإلجراءاتالوقاية الصحية واختاذ أعمالانه ملزم كذلك بالسهر على 78املادة وأضافت
على ضرورة املبادرة حبماية من جهتها66حة ، كما أكدت املادة هياكل مرتبطة مبراقبة وحفظ الصإلنشاء

.الفالحية األراضي

تنصب أحكامانه تضمن عدة منه جند107نص املادة إىلفبالرجوع ،البلديةوفيما خيص قانون 
.األوبئةملكافحة لبيئة منها ضرورة اختاذ التدابريجمملها حول محاية ا

املوازنة بني قواعد العمران وقواعد محاية البيئة صدر قانون التهيئة والتعمري إلحداثوقصدا من املشرع 
احملافظة على الفالحة ، الصناعة ووظيفة السكن ، بنياألراضيالتوازن يف تسيري إىل إحداثالذي يهدف 

.البيئة واألوساط الطبيعية 

____________________
.1985فيفري 17يف املؤرخة ، 8اجلريدة الرمسية ، العدد ،وترقيتهااملتعلق حبماية الصحة 85/05القانون رقم 1
.اية الصحة و ترقيتها املتعلق حبم85/05من القانون رقم 51إىل32املواد من 2

.1987نوفمرب 27يف املؤرخة ، 5اجلريدة الرمسية ، العدد ،العمرانيةاملتعلق بالتهيئة 87/03املرسوم رقم 3

.1989مارس01املؤرخة يف ، 09الرمسية ، العدد ، اجلريدة1989من دستور 51املادة 4

املتضمن 90/08القانون رقم و، 1990افريل 11يف املؤرخة ، 15املتضمن قانون الوالية ، اجلريدة الرمسية ، العدد 90/09القانون رقم 5
.1990افريل 11، يف 15اجلريدة الرمسية ، العدد ،قانون البلدية 
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، وهذا 96/13رقم األمريم يف محاية خاصة باملوارد املائية خصها املشرع بالتنظإفرادورغبة منه يف 
.األفرادالقطاع الصناعي واحتياجات كمة من اجل تلبية متطلبات الري بغرض وضع سياسة حم

اليت يطرحها من خالل صدور واإلشكاالتاملشرع اجلزائري مبوضوع البيئة تأثرويتجلى لنا بوضوح 
انه جاء بشأنهاملستدامة والذي ميكن القول التنميةإطاراملتضمن قانون محاية البيئة يف 03/10القانون رقم 

مثرة مشاركة الدولة اجلزائرية يف عدة حمافل دولية ختص هذا املوضوع منها ندوة ستوكهومل وقمة اجلزائر لدول عدم 
دي واتفاقية ريوأمههااإلطاراالحنياز وكذا مصادقة اجلزائر على العديد من االتفاقيات اليت تنصب يف نفس 

نريو املنعقدة بالربازيل اليت تعترب نقطة التحول الكربى يف السياسة البيئية الدولية بصفة عامة واجلزائرية بصفة جا

.ومتطلبات التنمية املستدامة ومبادئها للبيئة ، مبا يتناسبأفضلاليت جتسد محاية واألهداف

دل إنهذا و، 1ما سبق جند انه ويف كل سنة مالية يصدر قانون يتضمن بنودا تتعلق بالبيئةإىلإضافة
ويف ا تفرزه من مشاكل بيئية متعددةيدل على حرص املشرع على مواكبة متطلبات العصرية مبفإمناعلى شيء 

املقابل على متابعته عن كثب ملختلف احللول املقرتحة هلا سواء على املستوى الدويل مبناسبة املؤمترات املنعقدة يف 
.من خالل الندوات الدراسية الوطنية اخلاصة بالبيئة أوهذا اخلصوص 

_______________________
الذي جاء به املشرع ليجسد و79، اجلريدة الرمسية ، العدد 2002املتضمن قانون املالية لسنة 01/21من القانون رقم 3مكرر 263املادة 1

زهيدا  1993امللوث الدافع برفع نسب رسوم رفع النفايات وهذا ملعاجلة مشكلة النفايات احلضرية واليت كان مقدارها يف ظل قانون املالية لسنة مبدأ
.معاجلة النفايات أساليبمما شكل صعوبة للبلديات يف تطوير 
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فاهيم واملصطلحات بس والغموض حول بعض امللالإزالةمن خالل هذا الفصل التمهيدي ، حاولنا 
ويف هذا . املقرتنة مبوضوع البيئة ، وهذا لكي يتسىن لنا اخلوض يف كافة اجلوانب اليت يتطلبها هذا املوضوع 

.وعالقته ببعض املفاهيم املرتبطة به شرعنا يف استنباط مفهوم البيئة الصدد

إجيادإىلتعريف قانوين جامع مانع لقانون محاية البيئة وحددنا خصائصه ووصلنا إجيادإىلمث سعينا 
البحث يف التطور التشريعي الذي مر به قانون محاية إىلاألخريالعالقة اليت تربطه بباقي فروع القانون وانتهينا يف 

.يف التشريع اجلزائري أوالبيئة سواء يف التشريعات املقارنة 

الفصل التمهيدي قمنا بتوضيح مفهوم قانون البيئة لذلك سوف نتطرق يف بقية و من خالل هذا
على البيئة وتأثريهاوهو موضوع الرخص العمرانية أالحور دراستنا الذي يرتبط أكثر مباملوضوع إىلالفصول 

ر ، رخصة على البيئة نذكر على سبيل املثال ال احلصاألخرىاإلداريةالرخص إغفالوذلك دون 
امللف إرفاقبناء صناعي إلنشاءيتطلب ألنهاستغالل املنشات املصنفة اليت ترتبط نوعا ما باجلانب البناء 

وكذلك فيما خيص رخصة استغالل البناء يف احملافظة على البيئة برخصة البناء وهنا تظهر جدوى رخصة
تطلب رخص من اجل استغالل هذه الساحل والشاطئ ، ورخصة استغالل واستعمال الغابات ، كلها ت

.محايتها إىلعناصر البيئة اليت يسعى املشرع اجلزائري أهماملساحات اليت تعترب من 



الفصل االول
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الرقابة في مجال التهيئة و التعمير و دورها في حماية البيئةآليات: األولالفصل 
و ذلك يف تنظيم النشاط العمراين و يف مراقبة األمهيةالرقابة يف جمال التهيئة و التعمري بالغة آلياتتعد 

بالغة على اجلانب اجلمايل العمراين يف حال تسليم أثارتوسع عمراين ، و ذلك ملا هلا من أيالبناء و أعمال
املتعلق 90/29نون رقم رخص البناء مثال دون مراعاة ضوابط قواعد التهيئة و التعمري املنصوص عليها يف القا

أمناطو األراضيالتعمري ، للمحافظة على التوازن بني خمتلف وظائف ألدواتغري مطابقة التعمري و وبالتهيئة
على البيئة و هذا ما سنالحظه من أثارهلا إناملتنوعة اليت حتد من البناء الفوضوي ، كما األنشطةالبناء و 

ناء اليت تقوم خالل الدور الذي تقوم به الرخص العمرانية يف محاية البيئة و خاصة نذكر بوجه التحديد رخصة الب
هلا بعد بيئي من خالل القواعد القانونية املتعلقة حبماية أصبحبدور مهم يف احملافظة على اجلانب البيئي حيث 

الوثائق اليت إىلبالنظر التنمية املستدامة إطاربيئة يف املتعلق حبماية ال03/110البيئة اليت تضمنها القانون رقم 
غري مباشرة أومباشرة أثارإنشائهاعمرانية بالنسبة لبعض املنشات اليت ينتج على يتطلبها احلصول على الرخص ال

.، احليوان ، النبات و املوارد اإلنسانعلى البيئة مما يشكل خطر على 

، حيث انه فضال التعمري من بني املخططات ذات الطابع الشمويلالتهيئة وخمططات أنأيضاجند 
إاوضبط توقعات التعمري وقواعده من جهة ، األراضيلتهيئة األساسيةعلى مسامهتها بتحديد التوجيهات  ف

وقاية النشاطات الفالحية حتديد الشروط اليت تسمح برتشيد استعمال املساحات وإىلأخرىتسعى من جهة 
.2ومحاية املساحات الطبيعية 

مبحثني نقوم إىلالتهيئة و التعمري سوف يتم تقسيم هذا الفصل الرقابة يف جمالآلياتو لدراسة 
األولتضمن بدوره مطلبني يتعلق و الذياألولبدراسة البعد البيئي لقواعد التهيئة و التعمري وذلك يف املبحث 

إىلاملبحث الثاين فقد تطرقنا فيه أماالثاين اهليئات املكلفة حبماية البيئة أماتهيئة و التعمري لقواعد الرقابة لب
ة ــة البيئــة يف محايــمهمةــكآليص  ــام الرتاخيــنظإىلم هذا املبحث ــقسوةـة البيئــة حبمايــالكفيلةــاإلدارياتــاآللي

.حلماية البيئة كآليةى  االخر اإلداريةاألنظمةيف املطلب الثاينأمااألولو ذلك يف املطلب 

_____________________
2003، سنة 43الرمسية ، العدد التنمية املستدامة ، اجلريدةإطاراملتعلق حبماية البيئة يف ،2003جويلية 19املؤرخ يف 03/10القانون رقم 1

أعمالختصص قانون ،دكتوراه علوم يف احلقوقاللنيل درجة أطروحةالتنمية املستدامة ، إطاراحلماية القانونية للبيئة يف حسونة عبد الغين ، 2
.163، ص 2012/2013سنةضر ، بسكرة ، كلية احلقوق ،جامعة حممد خي
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تهيئة و التعميرالبعد البيئي لقواعد ال: األولالمبحث 

تظهر من خالل قانون بدأتأااالهتمامات البيئية كانت غائبة او مغيبة يف سياسة التعمري ، غري إن
لبيئة يف جمال مؤكدا يف مواده على تضمني ا90/29املتعلق بالتهيئة و التعمري ، و جاء قانون ر قم 1987

.1ما بني املخطط و البيئة املالئمةمبدأاملوازنة و مبدأمبدأينعلى أقامهااليت سياسة التعمري ، و 

ري ــار احلضــالعقةــأمهيان ـيف احلسبأخداقواعد قانونية حتمي البيئة حيث جاء قانون التهيئة و التعمري ب
ة ــدور الدولإىلةــإضافن ــاملستعمليوتستند تلك احلماية للمالكأنو العقاري احلضري ،الرتاثو محاية 

على البعد االجتماعي و مسامهة املالك اإلسرتاجتيةتبىن أناملرافق املتفرعة عنها ، على أوو اجلماعات احمللية 
الواجبات يف عالقتها باحلقوق ويري العالقة العائلية اجلوارية و املواطن يف اكتساب ثقافة الدميقراطية عند تس

.اليت نعيش فيها األوساط

قواعد تسيري البيئة و ترقية التنمية املستدامة بتحسني األساسيةكما تضمن قانون محاية البيئة يف مبادئه 
التشريع اخلاص بالبناء إطاركما تدخل املشرع يف املعيشي السليم اإلطارشروط املعيشة و العمل على ضمان 

يذية دف و عمري مبقتضى العديد من القوانني و الت نف يم الت اس مري تعالوالتهيئةاحللول الفعالة ملشكلة إجياداملر
من اجل مواجهة العديد من املشاكل اليت بدات يف الظهور وذلك راجع اىل زيادة عدد السكان وما جنم عنه من 
اال البيئي وكذلك تزايد النشاط الصناعي وهو ما عجل باملشرع للتدخل لسن التشريعات من  اضح ب اخالل و

.املزج بني قواعد العمران و قواعد البيئة اجل

قواعد الرقابة القانونية المتعلقة بالتهيئة و التعمير: األولالمطلب 

إىلاملتعلق بالتهيئة و التعمري فان هذا القانون يهدف 90/29من قانون األوىلاملادة إىلبالرجوع 
والفالحة واملوازنة ما بني وظيفة السكنالقابلة للتعمري األراضيإنتاجتنظيم إىلحتديد القواعد العامة الرامية 

احملافظة عليها من خالل وقاية محاية البيئة وإىلباإلضافةالتارخيي ، وقاية الرتاث الثقايف وأيضاووالصناعة 
.الطبيعية واملناظر واألوساطاحمليط 

بواسطة اإلداريةالرقابة إىلالقواعد القانونية العامة للتهيئة و التعمري و إىلنتعرض يف هذا املطلب لذا س
.التعمري أدوات

_______________
1 Reddaf Ahmed , planification urbaine et protection de l ‘environnement , revue idara , volume 08
numéro 02 , Algérie , 1998 , p p 141 , 145 .
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القواعد العامة للتهيئة و التعمير: األولالفرع 

التعمري و ذلك من خالل القانون التهيئة وواعد القانونية املنظمة للبناء وقالو قد تضمن هذا الفرع
الذي حيدد القواعد القانونية العامة 91/175املتعلق بالتهيئة و التعمري و املرسوم التنفيذي رقم 90/29رقم 

15/19و املرسوم التنفيذي القواعد اليت نص عليها قانون التوجيه العقاري إىلباإلضافةللتهيئة و التعمري ، 
.املتعلق بتحضري عقود التعمري  وتسليمها 

القابلة للتعمري  ومقاييس البناء  باألرضهذه القواعد هي عبارة عن قواعد موضوعية تتعلق أنحيث 
أدواتيف حالة غياب أوالبناء أوعملية للتشييد أيمن القيود و االلتزامات الواجب احرتامها يف أدىنكحد 
.التعمري 

المتعلق بالتهيئة و التعمير90/29القانون رقم : أوال

المتعلق بالتهيئة و التعمير90/29مضمون قانون - 1

القابلة للتعمرياألراضيإنتاجم تنظيإىليتضمن هذا القانون وضع القواعد القانونية اجلديدة الرامية 
املوازنة بني وظائف السكن و الفالحة و ،لألراضيالتسيري االقتصادي إطارتكوين و حتويل املبىن يف و 

احرتام مبادئ أساساملساحات و املواقع احملمية على و الطبيعية األوساطو وقاية احمليط أيضاو الصناعة و 
.السياسة الوطنية اجلديدة للتهيئة و التعمري أهداف

التعمري  أدواتاخلاصة بالنشاط العمراين و يف غياب أدىنظيمية كحد القانونية و التناألحكامفقد حدد 
التعمري من حيث بأدواتالقابلة للبناء و املواصفات و مقاييس البناء عليها والتعريف األرضيةكتعريف القطع 

ة باالستشارة ـاملختصاإلداريةواملصادقة عليها و اجلهات إعدادهاإجراءاتتشكيلها و الوظائف املسندة هلا و 
تاطري قانوين مناسب ، فقد جاء هذا القانون ليضع تشخيص و1حتقيقهاإىلاليت تسعى األهدافو كذلك 

.2قانون التوجيه العقاريأحكامإطارمسلم به يف أساسيكمبدأللتعمري  

التهيئة واتأدفقد تضمن الفصل الثاين منه لقواعد التهيئة و التعمري اليت ختضع هلا البنايات يف غياب 

_____________________
الدراسات العلميةحوث وجلة الب، مقال منشور مبيط العمراين يف التشريع اجلزائريالتعمري كوسيلة للتخطالتهيئة وأدوات، جماجي منصوري 1

.16، ص 2007، سنة األولالعدد 

، دون سنة ومالية ، جامعة اجلزائر ، كلية احلقوقإدارةجربي حممد ، التاطري القانوين للتعمري يف والية اجلزائر ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري ، فرع 2
.11، ص نشر 
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:و التعمري ، حيث جند املادة الرابعة منه قد حددت القطع األرضية القابلة للبناء و هي كاأليت 

.املعمرة للبلدية اليت تراعي االقتصاد احلضري األجزاءالقطع داخل - 

.الفالحية اليت تكون يف حدود املتالئمة مع القابلية لالستغالالت الفالحية األرض- 

.الثقافيةو األثريةاليت تكون متالئمة مع ضرورة محاية املعامل - 

احملافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة أهدافمع اليت تكون يف احلدود املتالئمة األرضيةالقطع - 
.يف مواقع طبيعية 

.1التكنولوجيةالطبيعيةالناجتة عن الكوارث لألخطاراليت تكون غري معرضة مباشرة - 

من قانون املتعلق بالتهيئة و التعمري فقد حددت املواصفات التقنية اليت ال ميكن خمالفتها 5املادة أما
:فيما يلياملعمرة من البلدية و املتمثلة األجزاءسياج داخل أوبناء أيتشييد عند

السياجات من أويف حالة وجود هذه البنايات أما، إليهمن احملور املؤدي األقلعلى أمتاربأربعةالبعد - 
البنايات املوجودة أوعن السياجات أمتاربأربعةالصلب من قبل على اجلانب من الطريق فان حمور الطريق يبعد 

.

ااألجزاءيتجاوز علو يف أنال ميكن -  ات  لو البناي توسط ع ية م لد من الب عمرة  علو البنايات خارج أمااورة امل
.2يكون منسجما مع احمليطأناملعمرة جيب األجزاء

جهاز لصرف املياه إىلافةباإلضيستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصاحلة للشرب أنجيب - 
.7لعدم رمي النفايات على السطح طبقا لنص املادة 

جيب أن يكون تصميمها بطريقة حتول،ت االستعمال املهين و الصناعي بالنسبة للمنشات و البنايات ذا- 
.3عنصر ضار خارج احلدود اليت حددها التنظيمأيأودون رمي النفايات امللوثة 

______________________
90/29يتمم القانون رقم ، يعدل و2004سنة ، 51اجلريدة الرمسية ، العدد ،2004أوت14املؤرخ يف 04/05من قانون رقم 2املادة 1

.52ة و التعمري ، اجلريدة الرمسية ، العدد و املتعلق بالتهيئ1990ديسمرب 1املؤرخ يف

. التعمري املتعلق بالتهيئة و04/05ن قانون رقم م6املادة 2

. التعمري املتعلق بالتهيئة و04/05ن قانون رقم م8املادة 3
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املواصفات املتعلقة باستغالل احملاجر و مواقع التفريغ بطريقة تعيد احلال ملا كان 9و جاء يف نص املادة 
.عليه قبل االستغالل 

املكلفة بالرقابة و وضع اإلداريةاملشرع اجلزائري كما بتحديد اجلهات أنأيضاجند يف هذا القانون 
و كذلك النص على خمتلف . العقوبات املقررة هلا و اختصاصات اجلهات القضائية يف ذلك املخالفات و 

.الشهادات و الرخص العمرانية و طرق تسليمها و كذا الطعن فيها 

بالتهيئة و التعميرالمتعلق90/29البعد البيئي لقانون - 2

التعمري باجلانب البيئي واملتعلق بالتهيئة90/29نون رقم لقد اهتم املشرع اجلزائري من خالل القا
و العمل على املوازنة بينهما ، و من أخرىحيث ربط بني التعمري من جهة و محاية الوسط الطبيعي  من جهة 

األراضيالتهيئة و التعمري اليت تنظم استعمال كل ارض و حتدد أدواتإىلباإلضافةمنه األوىلذلك نص املادة 
.مساس بالبيئة ناتج عن العمران أيحيد من القابلة للتعمري و غريها و هذا ما

للتهيئة و التعمير الذي يحدد القواعد العامة91/175المرسوم التنفيذي : ثانيا 

قواعد العامة للتهيئة و التعميرلالمحدد ل91/175مضمون المرسوم التنفيذي رقم - 1

العمرانية و املقاييس الواجب اعتمادها يف البناءات  لألراضيحيدد هذا املرسوم القواعد الفنية العامة 
ر ــة و التعميــاملتعلق بالتهيئ90/29القانون أحكامو قد جاء هذا املرسوم لتطبيق 1من الضوابط ادينكحد 

:الضوابط كمايلي وهذه القواعدإىلو قد تطرق املرسوم 

اء ــة البنــيتم فيها رفض رخصأناليت ميكن احلاالتحدد بأنهو هذا جند : إليهموقع البناء و الطرق املؤدية - 
:هي و 8إىل2البناءات يف املواد من رخصة التجزئة بالنسبة لبعضآو

باستعماهلا أوحجمها العمومي جراء موقعها  اوباألمنأوالبناءات اليت من طبيعتها املساس بالسالمة العامة - 

ةــالرتباخنفاض ،االجنرافات وــالفيضانة مثل ــالطبيعيلألخطارمعرضة أرضيةالتهيئة املقررة يف أوالبناء - 
.الزالزلو

____________________
26اجلريدة الرمسية ، العدد الذي حيدد القواعد العامة للتهيئة و التعمري و البناء ،، 1991ماي 28ملؤرخ يف ا91/175رقماملرسوم التنفيذي1

رـادة التعميـــر شهــات حتضيـــدد كيفيــحيالذي ، 2009ر ــسبتمب22املؤرخ يف 09/307م ــذي رقــم باملرسوم التنفيــدل و املتمــاملع، 1991ة ـــسن
.2009سنة ، 55العدد رخصة اهلدم و تسليم ذلك ، اجلريدة الرمسية ،و رخصة البناء و شهادة املطابقة وم و رخصة التجزئة و شهادة التقسي
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.خطرية نتيجة الضجيج ألضرارالبناء الذي نظرا للموقع يتعرض - 

.على البيئة أضرارتسبب أنحجمها من طبيعتها ميكن آوالتهيئة اليت بفعل موضعها ، ماهلا أوالبناء - 

.اليت يتضمنها خمطط التهيئة العمرانية أحكامتتعارض مع أنالبناء املهم ، املوقع و املال ميكن هلا - 

.احمليطة به التارخييةاالثار اوإصالحهأواحملافظة على املكان خيل بأنالبناء الذي من طبيعته نظرا ملوقعه - 

اخلاصة املؤدية لوظيفتها خاصة يف أوالطرق العمومية إليهاجمموعة من العمارات اليت ال تصل أوبناء العمارة - 
.األمنيةجمال السري يف املرور و متطلبات 

امة للتهيئة و التعمير و البناء الذي يحدد القواعد الع91/175البعد البيئي للمرسوم التنفيذي - 2

90/29م ــا القانون رقــر اليت تضمنهــة و التعميـيعد هذا املرسوم النص املطبق للقواعد القانونية للتهيئ
أنحيث نص هذا املرسوم على انه ميكن ،ا مت النص عليه يف هذا القانون ملتأكيدو بالتايل فهو جتسيدا و 

حجمهأوعلى البيئة بسبب موقعه األشكالشكل من بأييرفض منح الرتاخيص بالبناء يف حال مساس البناء 
متنح الرخصة بشرط اختاذ التدابري الضرورية إنأو، تكون هلا عواقب ضارة للبيئةأناليت من طبيعتها ميكن و

.1حلماية البيئة

الذي يتضمن التوجيه العقاري90/25القانون رقم :ثالثا

العقاريالمتعلق بالتوجيه 90/25مضمون القانون رقم - 1

اليت تتماشى مع التوجه اجلديد للدولة و قد تضمن هذا القانون املبادئ و القواعد القانونية اجلديدة
حرر املعامالت اليت ا كرس امللكية العقارية اخلاصة و ، عندم1996اجلزائرية لنظام اقتصاد السوق مبوجب دستور 

.2إىلباإلضافةالعامة القانونية هلا أصنافهاتتعلق بالعقارات و حتديد 

ي  ــن كل األراضــة اليت تتضمــي لألمالك العقاريــام القانونــي و النظــون القوام التقنــد حدد هذا القانــفق
هليئات العمومية ، و يتمثل القوامااجلماعات و او

_______________
نظام الرخص تأثريحول األولامللتقى الوطين أعمالالبيئة ، جلة القانون العقاري ومبالبيئة ، مقال منشورام حلماية زهدور السهلي ، الرخص كنظ1

.60، 59، ص 2013، سنة األولالعمرانية على البيئة ، العدد 

تدامة ، جامعة تونس عزري الزين ، رخصة البناء و محاية البيئة يف التشريع اجلزائري ، مداخلة مقدمة للمشاركة يف امللتقى الدويل حول التنمية املس2
.3، ص 2009ديسمرب 03/04/05أيام، تونس ، كلية احلقوق
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1:العقارية األمالكيف 

.ذات الوجهة الفالحية األراضيالفالحية و األراضي- 

.ذات الوجهة الرعوية األراضيالرعوية و األراضي- 

.ذات الوجهة الغابية األراضيالغابية و األراضي- 

.احللفائية األراضي- 

.الصحراوية األراضي- 

.2القابلة للتعمرياألراضيالعامرة و األراضي- 

.املساحات و املواقع احملمية - 

إىلأنواعهالعقارية على اختالف لألمالكن التوجيه العقاري التصنيف القانوين العام كما تضمن قانو 
اليت تتعلق بتحديد األحكاموقفية فضال عن حتديده أمالكخاصة و أمالكأواخلواص أمالكوطنية ، أمالك
.من قانون التوجيه العقاري 74إىل66العامرة يف املواد من األراضيالتعمري قوام التهيئة و أدوات

تقوية فعالة لقواعد و يعتمد عليها لتثبيت و تعزيز اليتاألساسيةو قد اعترب هذا القانون احد الركائز 
العقارية لألمالكدى للنظام القانوين باالنشغاالت البيئية ، لكونه يتصالتهيئة و التعمري ذات الصلة الوطيدة

.3االراضيأصنافتبيانه امة و التدخل السلطات العأدواتو 

يتعلق حبقوق الذي1992سبتمرب 13ما جاء به القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف إليهاو يضاف 
.الواقعة خارج املناطق العمرانية للبلدية األراضيالبناء املطبقة على 

_____________________
1990، سنة  49العدد ،جيه العقاري ، اجلريدة الرمسية التو املتضمن قانون ، 1990نوفمرب 18املؤرخ يف 90/25من القانون رقم 3املادة 1

يف األرض:" املتعلق بالتوجيه العقاري 90/25من القانون 20املادة 2
اا  يز الت جته م ت هي كل القطع القابلة للتعمرياألرض:" 21املادة و.." غري مبنيةأوولو كانت هذه القطعة غري مزودة بكل املرافق وأنشطتهامش

"التعمريأدواتمعينة بواسطة آجالاملخصصة للتعمري يف األرضية

2013عدد جترييب ، فيفري سنة ،احلقوق و احلرياتجلة مبمقال منشوربودريوة عبد الكرمي ، االعتبارات البيئية يف خمططات التعمري احمللية ،3
.420ص 
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الذي يتضمن التوجيه العقاري90/25البعد البيئي للقانون رقم - 2

لقد ساهم هذا القانون يف تقوية فاعلية القواعد القانونية للعمران حلماية البيئة من خالل حتديده القوام 
ل من خالهلا لتدخاإلدارةاليت متتلكها األدواتوق تبيانه و النظام القانوين هلا العقارية كما سبلألمالكالتقين 

.وهو ما عزز من فعالية قواعد العمرانية يف احلفاظ على البيئة األراضيوظائفللموازنة بني خمتلف 

عقود الذي يحدد كيفيات تحضير 2015جانفي 25المؤرخ في 15/19المرسوم التنفيذي رقم : رابعا 
.التعمير و تسليمها 

.ير عقود التعمير ضالمتعلق بتح15/19التنفيذي رقم مضمون المرسوم- 1

شهادة التقسيم و رخصة و شهادة التعمري و رخصة التجزئة إىلهذا املرسوم أحكامو قد مت ختصيص 
ية حتضري رخصة يتضمن كيفأوالبناء و شهادة املطابقة و رخصة اهلدم ، حبيث مت ختصيص فصل لكل شهادة 

مبوجب هذا املرسوم أحدثتلاليار ، و قد اآليلةو مت ختصيص فصل للبنايات هذه الشهادة و تسليمها ،
كانت من اخإذاشباك وحيد على مستوى البلدية لدراسة طلب رخص البناء 

خيتص إذاهلذا الشباك مهمة دراسة طلبات رخص البناء أسندتشباك وحيد على مستوى الوالية و و البلدي 
املشرع قد قلص من أنوقد جاء هذا املرسوم التنفيذي من اجل تنظيم النشاط العمراين واملالحظ فيه 

.1اآلجال القانونية

:و يتكون هذا الشباك الوحيد للبلدية من مايلي 

2:الدائمين األعضاء

.ممثله رئيسا أو- 

.ممثله أورئيس القسم الفرعي للتعمري و اهلندسة املعمارية و البناء - 

.ممثله أوالدولة أمالكرئيس مفتشية - 

.ممثله أوإقليميااحملافظ العقاري املختص - 

_____________________
.7اجلريدة الرمسية ، العدد ،عقود التعمري و تسليمها الذي حيدد كيفيات حتضري2015جانفي 25املؤرخ يف 15/19املرسوم التنفيذي رقم 1

.15/19رسوم التنفيذي رقممن امل58املادة 2
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.مفتش التعمري - 

.ممثله أوالعمومية لألشغالرئيس القسم الفرعي - 

عند االقتضاء من طرف: ممثلين أويكونوا حاضرين إنالمدعوين يمكن األعضاء

.ممثله أورئيس القسم الفرعي للفالحة - 

.ممثل احلماية املدنية - 

.ممثل مديرية البيئة للوالية - 

.ممثل مديرية السياحة للوالية - 

.ممثل مديرية الثقافة للوالية - 

.ممثل الصحة و السكان - 

) .سونلغاز ( الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز ممثل - 

.أعمالهيف إفادتههيئة قصد تنويره و أوسلطة أوشخص بآيكما ميكن للشباك الوحيد االستعانة 

1:بالنسبة للشباك الوحيد للوالية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمري يتكون من أما

.ممثل الوايل - 

.ممثله رئيس مصلحة التعمري عند االقتضاء أواملدير املكلف بالعمران ، رئيسا - 

.ممثله أولوالئيا- 

 -.

 -.

.ممثله أوالدولة أمالكمدير - 

_______________
.عقود التعمري و تسليمها املتعلق بتحضري،15/19من املرسوم التنفيذي رقم 59املادة 1
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.مدير احملافظة العقارية أو ممثله - 

.مدير املصاحل الفالحية أو ممثله - 

.مدير األشغال العمومية أو ممثله - 

.ممثله أومدير املوارد املائية - 

.ممثله أومدير احلماية املدنية - 

.ممثله أومدير الطاقة و املناجم - 

ممثلوها من الشركة اجلزائرية لتسري شبكة نقل الكهرباء و الشركة أومدير الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز - 
.اجلزائرية لتسيري شبكة نقل الغاز 

.ممثله أومدير البيئة - 

.ممثله أوالسياحةمدير - 

.ممثله أومدير الثقافة - 

.ممثله أومدير الصحة و السكان - 

.1أعمالهيف إفادتههيئة قصد تنويره و أوسلطة أوشخص بآيكما ميكن للشباك الوحيد االستعانة - 

تسليمها حدد كيفيات تحضير عقود التعمير و الذي ي15/19البعد البيئي للمرسوم التنفيذي رقم - 2
خمتلف الرتاخيص خالل مشاركة مصاحل الدولة املكلفة بالبيئة يف منحلقد برز البعد البيئي يف هذا املرسوم من 

اظ على البعد البيئي للرتاخيص العمرانية املمنوحة و ذلك من اجل احلفإلعطاء،العمرانية
وذلك أخرىو الطابع اجلمايل العمراين 

ة ـالوالي،شباك الوحيد على مستوى البلديةاستحداث املشرع اجلزائري الإىلباإلضافةلضمان محاية امثل للبيئة 
هادات و هذا ما يزيد من الشالرخص و تسليممجيع املصاحل يف حتضري و إلشراكو التشكيلة املوسعة له هو حماولة 

رىــأخة ــن جهــة مــة البيئــة و محايــي من جهــج العمرانــق النسيــى تناســة علــي احملافظــران فــد العمــة قواعــفاعلي
أجهزةو فرض رقابة عليها من 

_______________
.تسليمها التعمري وية حتضري عقود ، املتعلق بكيف15/19من املرسوم التنفيذي رقم 59املادة 1
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.الشعيب البلدي و جلنة تراقب كل العقود 

التعمير و البناءأدواتالرقابة باستعمال : الفرع الثاني 

أصبحو90/29قانون التهيئة والتعمري إن
.1التسيري يف استغالل العقار والتعامل معه جبدية باعتباره حمل منافسة كبرية يف املدينة

جعلها ملزمة و التعمري أدواتهو انه قنن 90/29أهممن إنحيث 
وتلتزم السلطة اليت وضعتهما " منه بقوهلا 41اإلدارةللغري و للجميع مبا فيها 

البناء يناقض مع أواألراضيال جيوز استعمال " منه كذلك على انه 10و نصت املادة " باحرتام حمتوامها 
" .املنصوص عليها يف القانون التنظيمات التعمري دون تعريض صاحبه للعقوبة

توقعاتاملعنية من قواعد تضبط األراضيأدواتحيث تعد 
محاية إىلإضافةالتعمري بتوضيح الشروط املسموح هلا لرتشيد استعمال املساحات لوقاية النشاطات الفالحية ، 

حتديد املساحات املخصصة للنشاطات االقتصادية حتقيقا و، ناظر من جهةاسة ، املواقع و املاملساحات احلس
املستقبلي يف جمال التجهيزات اجلماعية املتعلقة باخلدمات  البنايات ذات االستعمال احلايل و للمنفعة العامة ، 

ذلك يف و الطبيعية األخطارو التعمري للوقاية من التهيئةحتدد شروط أا، كما أخرىواملساكن من جهة 
بلدية فقط كما يكون بالنسبة جلزء من البلدية أونها مصاحل اقتصادية و اجتماعية جمموعة من البلديات جتمع بي

.2األراضيمبخطط شغل األمرتعلق إذا

جيب احرتامه أدىنحدد كذلك القواعد العامة للتعمري اليت تشكل حد األدواتيف حالة غياب هذه و 
اليت حتدد التوجهات اآللياتالتعمري هي تلك التهيئة و أدواتعليه فان مشروع عمراين و أوبناء ةأييف اجناز 
قواعده و حتدد على وجه اخلصوص الشروط اليت و كما تضبط توقعات التعمري ،األراضيلتهيئة األساسية

املناظر ملواقع وااحلساسة ومحاية املساحات حية ووقاية النشاطات الفالتسمح برتشيد استعمال املساحات و
االقتصادية ذات املنفعة العامة و بني خمتلف النشاطات االجتماعية العمرانية و حتقيق التوازناتاألراضيتعيني و 

املستقبلية يف جمال واآلتيةو البنايات املرصودة لالحتياجات ) صناعة ، فالحة ، سكن ( املتعلقة بالعمران 
.الطبيعية األخطارالتعمري ملواجهة شروطأيضاحتدد النشاطات واملساكن و بتعلقةيزات اجلماعية املالتجه

______________________________
الثالث ، العدد اإلنسانيةجلة العلوم مبالوقائع ، مقال منشورالتخطيط وفاضل بن شيخ ، البيئة العمرانية بني النذير الزرييب ، بلقاسم ذيب ، و1

.36، ص 2000، جوان عشر

.12جربي حممد ، التاطري القانون للتعمري يف والية اجلزائر ، املرجع السابق ، ص 2
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P.D.A.Uالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : أوال

ماي 25املؤرخ يف 91/177ذي و املرسوم التنفي30إىل16من املواد 90/29القانون رقم 
املعدل مبوجب واملصادقة عليهاملخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري  وإعدادإجراءاتالذي حيدد 1991

.12/148واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 05/317املرسوم التنفيذي رقم 

التعريف-1

االــللتخطيط و التسييأداةهو  ة ــة العمرانيــللسياسةــاألساسيات ــه التوجيهــري ، حتدد فيــي و احلضــر 
خمططات التنمية و يضبط الصيغ و،بعني االعتبار تصاميم التهيئة أخداو ضبط التوقعات املستقبلية للتعمري 

.1املرجعية ملخطط شغل االراضي

التسيري احلضري و2حيث يعد املخطط نظام يصاحبه تقرير و مستندات بيانية
.عدة بلديات أوللتهيئة العمرانية للبلدية األساسيةاملتضمن التوجيهات 

خمططات التنميةو،املتطابقة مع تصاميم التهيئة األراضيو الذي يضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل 
.3و يتوىل مسؤولية تنظيم العقار وموقعه وذلك لتحقيق املنفعة العامة

ضمن نطاق لألراضيالتخصيص العام اهلدف من املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري هو حتديد إن
ة ــطبيعىــإلةــباإلضافاملصاحل ات وــز النشاطــجمموع بلديات حسب القطاع ، التوسع السكاين و متركأوبلدية 

احلضرية األنسجةو موقع التجهيزات الكربى و اهلياكل الضرورية ، كما انه حيدد املناطق اليت حيدث فيها تداخل 
املناطق حبسب 90/29من قانون التهيئة و التعمري رقم 19و املناطق الواجب محايتها و قد قسمت املادة 

:كاآليتالقطاعات  

اـبعضهات مع ــات البنايــع يئــزة جبميــكانت جمهإنى و ــحتيــل األراضــي تشمــهو: رة ــات معمــالقطاع- 
، حدائق خضراءال من مساحات أو صلها ، مستحوذات التجهيزات و النشاطات مبنية و املساحات اليت تف

محاية أوترميم ، صيانة إىلجزء من هذه املنطقة حباجة أو أيية املوجهة خلدمة هذه البنايات الغابات احلضر و 

____________________
العقارية يف اجلزائر  1

.128، ص 2007، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، سنة األفاقوالواقع 

.173، ص 2004اجلزائر ، سنة ،ة حتليلية ، دار هومة توجيه العقاري ، دراسة وصفيلمساعني شامة ، النظام القانوين اجلزائري ل2

.54، ص 2006، سنة ، اجلزائر ، الطبعة الثانيةقار الصناعي ، دار هومةبوجردة خملوف ، الع3
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املتوسط يف أوالقصري األمدتعمري سواء على لو هي تشمل القطاع املخصص ل:للتعمرياملربجمةالقطاعات 
.اجلدولسنوات حسب 10حدود 

20املخصصة للتعمري على املدى الطويل خالل مدة األراضيو هي : القطاعات املربجمة للتعمري املستقبلي - 
يف حالة إالالرتفاق مؤقت بعدم البناء ال يرفع أخضعهايف املخطط التوجيهي و قد اآلجالسنة حسب 

كما مينع يف حالة غياب خمطط شغل ،املصادق عليهاألراضييق خمطط شغل اليت تدخل يف حيز تطباألراضي
كربى إصالحاتإيأوالتعمري أجاليف هذه القطاعات االستثمارات اليت تتجاوز مدة اندثارها األراضي

.1للبنايات املعنية باهلدم

:املشرع رخص هلذه القطاعات بعض النشاطات أنإال

.توسيع املباين املفيدة لالستعمال الفالحي جتديد و تعويض و - 

 -
.رأيأخد

تكون حقوق البناء منصوصا عليها حمددة أنالقطاعات اليت ميكن تلكهي: القطاعات غري القابلة للتعمري - 
.بدقة وبنسب تتالءم مع االقتصاد العام هلذه املناطق 

خطط التوجيهي للتهيئة و التعميرمحتوى الم- 2

:األيتيتكون املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري من 

:و هو يتضمن مايلي :التقرير التوجيهي ) ا 

ي ــو االجتماعيــالدميغرافادي ــور االقتصــى التطــر إلــة بالنظـيالوضع القائم و االحتماالت الرئيسية للتنمحتليل - 
.و الثقايف للرتاب املعين 

.2التوجيهات اخلاصة مبجال التهيئة العمرانيةإىلمنط التهيئة املقرتح بالنظر - 

_________________________
.25، 24، ص 2010سنةاجلزائر ،،شريع اجلزائري ، دار اهلدىمنصوري نورة ، قواعد التهيئة و التعمري وفق الت1

ر ــة و التعميــي للتهيئــاملخطط التوجيهدادــإعإجراءاتالذي حيدد 1991ماي 28املؤرخ يف 91/177ذي رقم ــوم التنفيــمن املرس17املادة 2
05/317املعدل و املتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ، 1991، سنة 26حمتوى الوثائق املتعلقة به ، اجلريدة الرمسية ، العدد املصادقة عليه وو

.2005سنة ، 62، اجلريدة الرمسية ، العدد 2005سبتمرب 10املؤرخ يف 
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منطقة مشمولة يف القطاعات كما هي كل إىلالذي حيدد القواعد املطبقة بالنسبة :القانون ) ب 
:حتدد مايلي أنجيب 90/29من قانون التهيئة و التعمري 23إىل20حمددة يف املواد من 

لشروط إخضاعهاأواليت ميكن حظرها عند االقتضاء  األعمال، و نوع لألراضيجهة التخصيص الغالبة - 
.خاصة 

.إنشاؤهاأوتعديلها أوعليها اإلبقاءاالرتفاقات املطلوب - 

بطة ا و ذلك األراضياملساحات اليت تتدخل فيها خمططات شغل -  املرت ية  املرجع احلدود  مناطق بإبرازمع 
.العمرانية القائمة و مساحات املناطق املطلوب محايتها األنسجةالتدخل يف 

.و نوعها مالاألعو اخلدمات و األساسيةحتديد مواقع التجهيزات الكربى و املنشات - 

الوثائق البيانية ) ج 

:و هي تشمل املخططات التالية 

.1الطرق و الشبكات املختلفةأهماملشيد حاليا و اإلطارخمطط الواقع القائم يربز فيه - 

:يأيت- 

قابلة للتعمري طبقا لقانون التعمري القطاعات املعمرة و القابلة للتعمري و املخصصة للتعمري يف املستقبل و الغري - 
90/29.

دة ــاجليأوة ــة املرتفعــالزراعياتــاإلمكانة ذات ــالفالحييــاألراضل ، ــي الساحــو هاألرضزاءــأجض ــبع- 
.90/29ذات الصبغة الطبيعية و الثقافية البارزة طبقا لقانون التعمري األراضيو 

.األراضيمساحات تدخل خمططات شغل - 

.إنشاؤهاأوتعديلها أوعليها اإلبقاءخمطط ارتفاقات جيب - 

ماء الشرب و ماء التطهري و كذلك حتديد مواقع إيصالسبل أهمخمطط جتهيز يربز خطوط مرور الطرق و - 
.التجهيزات اجلماعية و منشات املنفعة العمومية 

____________________
عامة وإدارةإداريختصص قانون ،لعوجيي عبد اهللا ، قرارات التهيئة و التعمري يف التشريع اجلزائري ، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونية1

.19، 18، ص 2011/2012، سنة العلوم السياسية ، قسم احلقوقباتنة ، كلية احلقوق و،جامعة احلاج خلضر
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من خالل النصوص القانونية اليت تطرق فيها املشرع اجلزائري للمخطط التوجيهي للتهيئة و ما نالحظه 
.و التعمري انه اقتصر على تقسيم املناطق بناء على القطاعات دون تفصيل 

و المصادقةاإلعدادإجراءات- 3

الس مببادإعدادهانه جيب تغطية كل بلدية مبخطط توجيهي للتهيئة و التعمري يتم املبدأ يس  من رئ رة 
.البلديات املعنية أو

.يوم 45إجراء- 

ت املهنية ، رؤساء اجلمعيات عرض املشروع لالطالع على كال من رؤساء غرف الفالحة ، رؤساء املنظما- 
احمللية و كذا طلب االستشارة وجوبا من اهليئات اليت تشكل املصاحل اخلارجية للوزارات و املبينة يف املرسوم 

.1اعاله

 -.

يعد ، البلديات بقرار من الوايلألمهيةيصادق على املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري حسب احلالة و تبعا - 
.ساكن 20000رأيأخد

ارة الوايل املعين بالبلديات اليت بعد استشآخرونءوزراأوبقرار مشرتك من الوزير املكلف بالتعمري مع وزير - 
اا  .ساكن 500000و يقل عن 200000يكون عدد سك

البلديات املعنية أوبناء على تقرير من الوزير املكلف بالتعمري بالنسبة للبلدية يتخذمبوجب مرسوم تنفيذي - 
.ساكن 500000

األقسامباجلماعات احمللية ، الوزير املكلف بالتعمري و خمتلف يبلغ املخطط املصادق عليه للوزير املكلف 
االس الشعبية الوالئية و البلدية  ية و رؤساء  ار لوز .ا

املخصصة عادة للمنشورات اخلاصة األمكنةينشر باستمرار يف ويوضع حتت تصرف اجلمهور و 
.باملواطنني بالبلديات 

_______________
املؤرخ يف 05/317رقملمرسوم التنفيذياملتمم ل، 19، اجلريدة الرمسية ، العدد 2012مارس 28املؤرخ يف 12/148املرسوم التنفيذي رقم 1

للمرسوم املتممحمتوى الوثائق املتعلقة به ، املعدل واملصادقة عليه والتعمري واملخطط التوجيهي للتهيئة وإعدادإجراءاتحيدد 2005سبتمرب 10
.2005، سنة 62رمسية ، العدد ، اجلريدة ال91/177التنفيذي 
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P.O.Sاألراضيمخطط شغل : ثانيا 

91/178و املرسوم التنفيذي 38إىل31املتعلق بالتهيئة و التعمري املواد من 90/29القانون رقم 
املصادقة عليها و حمتوى الوثائق و األراضيخمططات شغل إعدادإجراءاتحيدد 1991ماي 25املؤرخ يف 
واملرسوم التنفيذي 2005سبتمرب 10املؤرخ يف 05/318واملعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم املتعلقة به

.12/166رقم 

التعريف- 1

األحيانحيث يغطي يف غالب ، 1الرقابة على عملية البناءأدواتمن أداةاألراضييعترب خمطط شغل 
و البناء من حيث الشكل األراضيتراب بلدية كاملة ، حتدد فيه و بصفة مفصلة قواعد و حقوق استخدام 

ما كانت هذه املنطقة إذا
.3استعمال وشغل االراضي، ويبني بالتدقيق حقوق 2مقرر عليها ارتفاق و كل نشاط مسموح به

:هو األراضيو بالتايل فان اهلدف من خمطط شغل 

ملسموح -  ا قصوى  ل ا و ا لدني ية ا لكم يني ا مرت أواملبنية خارج البناء األرضللبناء ضمن املرت املربع من اتع
.املكعب من احلجم 

.حتديد القواعد اخلاصة باملظهر اخلارجي للبنايات - 

ذات الصاحل العام وواقع املخصصة للمنشات العمومية العامة و اخلضراء و كذلك املحتديد املساحات - 
.إىلباإلضافة

.إصالحهاوملناطق الواجب محايتها و جتديدهاحتديد الشوارع و النصب التذكارية و املواقع و ا- 

.وقايتها تعيني املناطق الفالحية الواجب محايتها و- 

_______________
1 Jacqueline Morond Deviller , droit de l’urbanisme , 4éme édition , Dalloz , 1998 , p 47 .

، اجلزائر ، سنة 2جامعة البليدة ،الدكتوراه يف القانون لنيل درجةأطروحةمصطفاوي عايدة ، النظام القانوين لعملية البناء يف التشريع اجلزائري ، 2
.69، ص 2003/2004

.99ص ،2009سنة،، اجلزائر ، الطبعة السابعةارية اخلاصة ، دار هومةمحدي باشا عمر ، محاية امللكية العق3
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.و ذلك يف إطار احرتام القواعد اليت تضمنها املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري 

المشتمالت-2

ه ــة عليــاملصادقويــاألراضل ــط شغــخمطإجراءاتذي حيدد ــال91/1178ذي ــوم التنفيــللمرسطبقا 
:يشمل على الوثائق التالية األراضي

حددها مع الضوابط اليت األراضيخمطط شغل يتضمنهتربز فيها مطابقة ما إيضاحيةمذكرة ) ا 
.2البلديات املطبق فيها يف شكل الئحة تنظيميةأوبرنامج التنمية للبلديةاملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري و 

يضبط فيه وبالنسبة لكل منطقةاألرضحيدد بالتفصيل حقوق البناء و كيفية استخدام نظام ) ب 
املربع واملرت املكعب للحجم للبناء املسموح به يف املرتاألقصىو األدىنو احلد األحياءالشكل احلضري و حتدد 

.غري ذلكإىلقة باملظهر اخلارجي القواعد املتعلو 

الشبكات وتبني املوقع ، الطرقالمستندات البيانية و المخططات الطبوغرافية و الخرائط) ج 
املوجودة ، املساحات الواجب احلفاظ عليها نظرا خلصوصيتها ، وهي جتسيد تقين ملا االرتفاقاتاملختلفة و 

.3مبختلف املقاييسأحكامتضمنه النظام من قواعد و 

و المصادقةاإلعدادإجراءات- 3

و حيضر مشروعه مببادرة من األراضيجزء منها مبخطط شغل أوتغطى كل بلدية أنالقاعدة انه جيب 
و املصادقة عليه من صالحيات البلدية  إعداده

:إداريةكجهة 

.الوزير املكلف بالتعمريأو وايلإعدادهيقرر - 

____________________
املصادقة عليها و حمتوى واألراضيخمططات شغل إعدادإجراءاتالذي حيدد 1991ماي 28املؤرخ يف 91/178املرسوم التنفيذي رقم 1

لقة ا تع امل ئق  لوثا 2005سبتمرب 10املؤرخ يف 05/318، املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم 1991، سنة 26، اجلريدة الرمسية ، العدد ا
ة ــدة الرمسيــ، اجلري2012ل ــافري04املؤرخ يف 12/166ذي رقم ــوم التنفيــم مبوجب املرســاملتم، و2005، سنة 62ة ، العدد ــالرمسيدةــاجلري

.21العدد 

.            30،31يع اجلزائري ، املرجع السابق ، صمنصوري نورة ، قواعد التهيئة و التعمري وفق التشر 2
.تعلق بالتهيئة و التعمري امل90/29من القانون رقم 31املادة 3
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رؤساء املنظمات و،و رؤساء غرف الفالحة،يطرح املشروع لالطالع على كال من رؤساء غرف التجارة- 
.،و رؤساء اجلهات احمللية،املهنية

التعميرألدواتاإللزاميةالطبيعة : الفرع الثالث 

أدواتقنن 90/29اليت كرسها القانون الضماناتأهمانه من 
ال جيوز االتفاق على خمالفتها ، وتفرض عقوبات على املتصلة بالنظام العام و اليتاآلمرةحكم القواعد اجلوهرية 

. 1تعلو على املصاحل الذاتية لالشخاصاجتماعيةحتقيق مصلحة سياسية وإىل

من األدواتهذه إعداداليت يتم لإلجراءاتالتعمري بالنظر والتهيئةأدواتإلزاميةحيث تظهر مدى 
كيفية الذي حدد حمتوى كل منهما و 90/29خالهلا فقد حددها القانون مبوجب قانون التهيئة و التعمري 

ة ــي للتهيئــط التوجيهــص للمخطــاملخص91/177م ـذي رقــوم التنفيــو املصادقة عليها و كذا املرسإعدادها
أدوات، ويعترب هذين املخططني األراضياملتعلق مبخطط شغل 91/178و التعمري و املرسوم التنفيذي رقم 

اال احلضري رانية لكل جزءالتفاصيل املعمارية والعمأدقبإعطاءأووالتعمري  عن طريق خمطط شغل من 
من خالل إعدادهايف وإعالمهماجلميع إشراكة الواسعة حماوال لالستشار األدواتقد اخضع هذه ، و2االراضي

االــر عــم من التعبيــور لتمكينهــاملؤسسات  واشرتاك اهليئات و نشغ إدراجو مــن ا
الوظيفة و األدواتاملشرع هلذه أوهلاالكبرية اليت األمهيةهو ما يدل على قبل املصادقة عليها قانونا وم اقرتاحا

التعمري و ما جاءت به أدواتوبعد املصادقة عليها تصبح ألنه، 3و التنفيذية اليت تؤديهاسياسية واالقتصاديةال
و عليه فانه ال جيوز . و صادقت عليها أعددااليت اإلداريةملزمة للجميع مبا فيها اهليئات أحكاممن قواعد و 

نشاط عمراين على حنو يتناقض معها حتت طائلة العقوبات املقررة قانونا أيأوالبناء أواألراضياستعمال 
بشروط اجراءت املصادقة عليها ونفس كيفيات وإتباعإالل ما فيها تعديإجراءأولذلك وال ميكن مراجعتها 

. احلصر وضوعية حمددة على سبيل التدقيق  وم

حقوق البناء فان املالك شروط وواألرضالتعمري هي اليت حتدد كيفية استعمال أدواتأنمبا و 

________________________
لنيل درجة دكتوراه علوم يف احلقوق ، ختصص قانون عقاري أطروحةالتعمري اجلزائري ، البناء على ضوء قانون التهيئة وإسرتاتيجيةعريب باي يزيد ، 1

.70، ص 2014/2015سنة باتنة ، اجلزائر ،،جامعة احلاج خلضر

.عريب باي يزيد ، نفس املرجع ، نفس الصفحة 2

.6عزري الزين ، رخصة البناء و محاية البيئة يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص 3
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الــل األشغــذ كــو تنفي، ا لألرضــــة و التنظيميــة القانونيــن كذلك باحرتام الوجهــن ملزميــاملستعمليأو 
. األنشطة العمرانية وفقا ملا جاء يف هذه األدوات و

حماية البيئةالهيئات المكلفة ب: لمطلب الثاني ا

أن النصوص ذلك و،على القدرات املؤسساتية أوالالعقالنية للبيئة يتوقف اإلدارةجناح سياسة إن
ذات بأجهزة، ما مل يتم تعزيزها لألفرادجمال من جماالت احلياة العامة أيحدها غري كافية على تنظيم القانونية و 

، و فيما خيص اإلطاريف هذا أساليبفعالية تتحكم يف القضايا البيئية عن طريق ما مينحه هلا املشرع من 
على املستوى أوهناك العديد منها سواء على املستوى املركزي أنكلفة حبماية البيئة جيب التنويه اهليئات امل

الثقافة البيئية يف إلرساءالدور اهلام الذي تلعبه اجلمعيات باعتبارها وسيلة إىلاإلشارة، كما البد من 1احمللي
2.

الهيئات المركزية: األولالفرع 

بالبيئة هيئة عنيتأولإنشاءمتيزت اهليئات املركزية املتعلقة بالبيئة يف اجلزائر مبسار فريد من نوعه منذ 
كتابة الدولة إقامةو 1994املديرية العامة للبيئة يف إحداثغاية إىل1974وهي

.1996املكلفة بالبيئة يف سنة 

جالت البيئة عرب عدة قطاعات ، حيث مت ضم 1977
ووزارة الداخلية سنة ،1984، وزارة الري سنة 1981كالغابات سنة أخرىاالختصاصات البيئية بوزارات 

كتابة إنشاءمت أن، إىل1992، مث وزارة الرتبية سنة 1990وزارة البحث و التكنولوجيا سنة ، مث1988
.31996الدولة املكلفة بالبيئة سنة 

ة يئة املنظم للبيئاإلدارياهليكل رأسجند على 2001و منذ  ار اليت تعترب ،البيئة واإلقليمة وز
ة ــللبيئة ــات الوالئيــف املديريــى خمتلــا علــهسيريه بالرقابة السلمية اليت تفرضالسلطة الوصية على القطاع عن طريق ت

رافية املتوخاة من التشريع البيئي و لتحقيق التوازن بني اخلصوصيات اجلغاألهدافو ذلك لضمان تطبيق 

_______________
2008سنة،األوىلاجلزائر ، الطبعة ،دونيةاخلليف القانون اجلزائري ، دار الكيماويةواإلشعاعيةعلي سعيدان ، محاية البيئة من التلوث باملواد 1

.218ص 

جامعة أعمالختصص قانون ،لنيل درجة دكتوراه علوم يف احلقوقأطروحةالتنمية املستدامة ، إطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف 2
.105، ص 2012/2013سنة بسكرة ، كلية احلقوق ،،حممد خيضر

.07، ص 1991سنة ،األول، وزارة البيئة ، العدد الة اجلزائرية للبيئة مقال منشور بلبيئة يف اجلزائر ، ناصر مراد ، ملف حول ا3
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.البيئية لكل منطقة  والقضايا البيئية ذات البعد الوطين و 

:

األضرارالتلوث و تدهور البيئة و أشكالاملبادرة بالقواعد و التدابري اخلاصة باحلماية و الوقاية من كل - 
.التدابري التحفظية املالئمةاختاذاملعيشة ، و بإطاربالصحة العمومية و 

.تنميتها و احلفاظ عليها و البيئية واألنظمةو البيولوجية املبادرة بقواعد و تدابري محاية املوارد الطبيعية - 

.السهر على مطابقة املنشات املصنفة على ضوء نصوص التشريع و التنظيم - 

.املسامهة يف ضبط املدونات املتعلقة باملنشات املصنفة و باملواد اخلطرة - 

.العلمية أووالثقافيةمن الناحية الطبيعية أمهيةتسي املسامهة يف تصنيف املواقع و املساحات اليت تك- 

املعمول ما و دى مطابقتها و مالءمتها للتشريع يف مالرأيإبداءعلى البيئة و التأثريدراسات إجراء-  يم  نظ الت
.

مجعيات محاية البيئة و تدعيم إنشاءيف جمال البيئة ، و تشجيع اإلعالمالتوعية و الرتبية و أعمالاملبادرة يف - 
.1اعماهلا

:يأيتو البيئة مما اإلقليماإلدارةو تتكون 

.العام األمني- 

.رئيس الديوان - 

التفتيش و املراقبة أعمالمفتشيات جهوية تكلف بتنفيذ 5املفتشية العامة للبيئة ، و اليت تشتمل على - 
.2املخولة للمفتشية العامة للبيئة

________________________
جامعة بن يوسف بن خذة ،دكتوراه يف القانون العاماللنيل درجةأطروحةحلماية البيئة يف اجلزائر ، اإلداريةبن امحد عبد املنعم ، الوسائل القانونية 1

.150، ص 2008/2009سنةاجلزائر ،

07اجلريدة الرمسية ، العدد ،يتضمن مهام املفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها 1996جانفي 27املؤرخ يف 96/59املرسوم التنفيذي رقم 2
الذي يتضمن تنظيم املفتشية العامة 2007نوفمرب 18املؤرخ يف 07/352، معدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1996جانفي 28املؤرخة يف 

.2007نوفمرب 21املؤرخة يف ، 73العدد ،، اجلريدة الرمسيةالبيئة لتهيئة العمرانية ووزارة ايف 
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:مثانية مديريات مركزية و هي - 

.مديرية العامة للبيئة - 

.مديرية االستقبالية و الربجمة و الدراسات العامة لتهيئة اإلقليم- 

.مديرية العمل اجلهوي و التلخيص و التنسيق- 

.اإلقليمالكربى لتهيئة األشغالمديرية - 

.مديرية ترقية املدينة - 

.مديرية الشؤون القانونية و املنازعات - 

.مديرية التعاون - 

.و الوسائل اإلدارةمديرية - 

ديسمرب 17املؤرخ يف 03/494املديريات البيئة للواليات ، فلقد نظمها املرسوم التنفيذي رقم أما
مفتشية للبيئة يف الواليات ، و تنظم هذه املديريات يف مصاحل و مكاتب يسريها مدير إحداثاملتضمن 2003

.يعني مبوجب مرسوم بناءا على اقرتاح الوزير املكلف بالبيئة 

لإلعالمهيئة إنشاءالتنمية املستدامة ، على إطاراملتعلق حبماية البيئة يف 03/10ن و لقد نص قانو 
كما ك على الصعيدين الوطين و الدويل ذلو معاجلتها و اإلحصائياتي تتوىل مجع املعلومات البيئية ورصد البيئ

للتنظيم األمرمعنوي يطلبها منها ، و ترك أواملعلومات املتعلقة حبالة البيئة لكل شخص طبيعي بإعطاءتتكفل 
.1لتحديد كيفية عمل هذه اهليئة و تشكيلها

متارس مهاما بيئية حمضة يف قطاع معني ، من أخرىو البيئة ، جند وزارات اإلقليم
:بينها 

كان السيما يف جمال و اليت هي مكلفة بكل اجلوانب املتعلقة بصحة الس:وزارة الصحة و السكان -
.املتنقلة عرب املياه األمراضمكافحة 

_______________
.154حلماية البيئة يف اجلزائر ، املرجع السابق ، ص اإلداريةسائل القانونية بن امحد عبد املنعم ، الو 1
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.و اليت من مهامها احملافظة على الوسط الطبيعي و حماربة تدهور املواقع السياحية :وزارة السياحة -

و اليت متارس العديد من املراكز و املعاهد املوضوعة حتت وصايتها :وزارة التعليم العالي و البحث العلمي -
ية ، الثلوث اجلوي كالتصحر  والوسط البحري ، املناطق الساحل: 
...استعمال املواد املشعة ، املساحات اخلضراء 

ت املشاركة يف الدراساو جمال محاية البيئة هي املسامهة فمن املهام املخول هلا يف:جم اوزارة الطاقة و المن-
كما استحدث املشرع و مبوجب التعديالت ،محاية البيئة و التكامل االقتصادياملتعلقة بالتهيئة العمرانية و 

مستقلة تسهر على تسيري و تنظيم جماالت بيئية معينة ، و اليت خففت بذلك الضغط إداريةاجلديدة هيئات 
:هذه اهليئات املركزية املستقلة نذكر أهمعلى السلطة الوصية و اهليئات احمللية ، و من 

ي ــع صناعــة ذات الطابــة عموميــر مؤسســو الذي يعتب:ة ــالمستدامةــة و التنميــي للبيئــد الوطنــالمرص- 
: ، و الذي يكلف باملهام التالية 1و جتاري يتمتع بالشخصية املعنوية و ذمة مالية املستقلة

.الطبيعية األوساطوضع شبكات الرصد و قياس التلوث و حراسة - 

.توزيعها و إعدادهاو معاجلتها و اإلحصائيالعلمي و التقين ومجع املعلومة البيئية على الصعيد - 

سسات الوطنية و اهليئات املتخصصةمجع املعطيات و املعلومات املتصلة بالبيئة و التنمية املستدامة ، لدى املؤ - 

.نشر املعلومة البيئية و توزيعها - 

و توصيات آراءو يسريه مدير عام و يساعده جملس علمي ، الذي يبدي إدارةو يدير املرصد جملس 
التعاون العلميني ، طرق و تقنيات اكتساب ودراسات و البحث ، برامج التبادلفيما خيص حماور و برامج ال

.املعطيات البيئية و تسيريها و معاجلتها 

تتمتع بالشخصية عمومية ذات طابع صناعي و جتاري و اليت تعترب مؤسسة:الوكالة الوطنية للنفايات - 
تعترب تاجرة يف عالقتها مع الغري و يف عالقتها مع الدولة ،اإلداري، ختضع للقانون 2املعنوية و االستقالل املايل

__________________
ةــدة الرمسيــاجلرية ، ــة املستدامــالتنمية وــي للبيئــد الوطنــاملرصاءــإنشن ــاملتضم، 2002ل ــافري03املؤرخ يف 02/115ذي رقم ــوم التنفيــاملرس1

.22العدد 

37اجلريدة الرمسية ، العدد ،الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمهاإنشاءاملتضمن 2002ماي 20املؤرخ يف 02/175املرسوم التنفيذي رقم 2
.2002ماي 26املؤرخة يف 
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.تسري وفقا لنظام الوصاية اإلدارية من طرف الوزير املكلف بالبيئة 

أعضاء ميثلون وف بالبيئة كرئيس أو يعني ممثل لهتدار الوكالة مبجلس إدارة يتكون من الوزير املكل
.الوزارات األخرى 

:أساساعن اختصاصات هذه الوكالة فهي تتكفل أما

.النفايات و معاجلتها و تثمينها زبتطوير نشاطات فر - 

.تقدمي املساعدات للجماعات احمللية يف ميدان تسيري النفايات - 

.النفايات وطين للمعلومات حولمعاجلة املعطيات و املعلومات اخلاصة بالنفايات و تكوين بنك - 

.1املشاركة يف اجنازهاأوواملشاريع التجريبية واجنازها واألحباثاملبادرة باجناز الدراسات - 

2املتعلق حبماية الساحل و تثمينه02/02هذه اهليئة مبوجب القانونأنشئت: المحافظة الوطنية للساحل - 

ل ــة الساحــة حلمايــالوطنيةــذ السياســى تنفيــر علــف بالسهــتكلةــة عموميــة هيئــر هذه احملافظــو تعتب
جرد واف للمناطق بإعدادو تثمينه على العموم و املنطقة الشاطئية على اخلصوص ، كما تضطلع هذه اهليئة 

.بالفضاءات الطبيعية أمالشاطئية ، سواء فيما يتعلق باملستوطنات البشرية 

:عن اختصاصات هذه احملافظة فيمكن تلخيصها يف النقاط التالية أما

خمطط للتهيئة و تسيإنشاء- 
طط يئة الشاطئ  مبخ يسمى  ذي  ل .، ا

.املستعملني بنتائج هذه التحاليل بصفة منتظمة إعالمحتاليل دورية و منتظمة ملياه االستحمام ، و إجراء- 

.إليهامنع الدخول إقراركمساحات حممية ، و ميكن أوتصنيف الكثبان الرملية كمناطق مهددة - 

.معرضني لالجنرافأويها الرتبة و اخلط الشاطئ هشني املناطق الشاطئية اليت تكون فأجزاءتصنيف - 

__________________
تنظيمها لنفايات والوكالة الوطنية لإنشاء، املتضمن 2002ماي 20املؤرخ يف 02/175من املرسوم التنفيذي رقم 06إىل02املواد من 1

.2002ماي 26، املؤرخة يف 37اجلريدة الرمسية ، العدد 

فيفري10املؤرخة يف ، 10، العدد تثمينه ، اجلريدة الرمسيةاملتعلق حبماية الساحل وو2002فيفري05املؤرخ يف 02/02ون رقم القان2
2002.
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01/10هذه الوكالة مبقتضى القانون رقم أنشئتلقد :الوكالة الوطنية للجيولوجية و المراقبة المنجمية - 
ال اجليولوجي و النشاط اإدارةمستقلة ، تسهر على تسيري و إداريةاملناجم ، و هي تعترب سلطة بقانوناملتعلق 

.املنجمي 

.عام أمنيو أعضاء5من يتكون إدارةجملس : من و تتشكل هذه الوكالة

:أمههاو للوكالة الوطنية للجيولوجية و املراقبة املنجمية عدة اختصاصات نذكر من 

اليت قد تنجم جراء األخطارللموارد اجليولوجية و املنجمية من جهة و محاية البيئة من األمثلالتسيري - 
.أخرىاستغالل هذه املواد الطبيعية اخلام من جهة 

لموارد املعدنية و لقواعد الصحة لاألفضلمراقبة مدى احرتام املؤسسات للفن املنجمي تواخيا لالستخراج - 
.صناعية أوسواء كانت عمومية األمنو 

.املنصوص عليها األحكاماملنجمية بطريقة تسمح باحلفاظ على البيئة طبقا للمقاييس و األنشطةمراقبة - 

المحليةالهيئات : الفرع الثاني 

نفيذ و جتسيد تأداةيف التنمية االقتصادية و االجتماعية ، فهي متثل أساسياتؤدي اهليئات احمللية دورا 
لوالية و البلدية دورا هاما يف محاية البيئة ملالقواعد البيئية ، هلذا فان ل

.لي ومن خالل ذلك تسعى إىل احلفاظ على البيئةفهي عني اإلدارة املركزية على املستوى احمل

ر الوالية في مجال حماية البيئة دو : أوال

اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي- 1

جانب فايل، 1و مظهر التعبري عن الالمركزية
نص قانون الوالية على بعض اختصاصاته ،قتصادية و االجتماعية اختصاصاته العامة يف جمال التنمية اال

:و منها 2املتعلقة حبماية البيئةاألخرى

_______________
. 122، ص 2006دراسات السلوكية و احلقوقية ، اجلزائر ، الطبعة الثالثة ، سنة، خمرب الاإلداريناصر لباد ، الوجيز يف القانون 1

، ص 1995/1996سنة،قوق ، جامعة وهران ، كلية احلقوقيف احلالبيئية يف اجلزائر ، مذكرة لنيل شهادة املاجسترياإلدارةوناس حيي ، 2
116.
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، مما يهدف إىل مالئمة اجلانب العمراين التهيئة العمرانية و مراقبة تنفيذهالتوجيهياملشاركة يف حتديد خمطط- 
.باجلانب البيئي

أعمالو السهر على تطبيق األوبئةالوقاية من باملتعلقةأعمال- 
األنشطةمواد االستهالك و مراقبة واكل مرتبطة مبراقبة و حفظ الصحةهيإنشاءالوقاية الصحية و تشجيع 

.العمرانية 

و استصالحها و كذلك األراضي- 
.محاية الطبيعة 

لى يئة احلظائر الطبيعية و احليوانية و مراقبة الصيد البحري و مكافحة االجنراف و -  عمل ع ل .1التصحرا

ختصاصات الوالي في حماية البيئة ا- 2

اإلشارةفلقد سبق 2ة البيئةيتوىل الوايل ملا له من الصالحيات ، العديد من االختصاصات املتعلقة حبماي
دوره يف تسليم رخصة استغالل املنشات املصنفة ، و الذي ميكن له كذلك توقيف سري املنشاة اليت ينجم إىل

املصنفة ، و ذلك يف حالة عدم استجابة متس بالبيئة و الغري واردة يف قائمة املنشاتأضرارأوأخطارعنها 
.3االضرارأواألخطارتلك إلزالةالتدابري الضرورية الختاذاملوجه من طرف الوايل لألعذارمستغلها 

ة ــالتهيئالــأشغاز ــوىل اجنــالوايل يتأنعلى 90/09ص قانون ــة ينــة املوارد املائيــال محايــيف جمأما
اخلاصة حبماية اإلجراءاتالوالية ، هلذا فان الوايل ملزم باختاذ كافة إقليمو التطهري و تنقية جماري املياه يف حدود 

.املتنقلة األمراضأخطاراملوارد املائية ، ملا هلا من عالقة وثيقة بصحة املواطنني بغرض تفادي 

مبقتضى هذه الصالحيات الكوارث الطبيعية مة للوقاية منالالز اإلجراءاتالوايل كذلك كافة يتخذو 
للوالية ، كما اجلغرايفاإلقليميف كل منطقة صناعية تقع يف حدود اإلسعافاتيلتزم الوايل بضبط التدخالت و 
.األخطاراملعايري احملددة يف جمال الوقاية من و يلزم بالسهر على تنفيذ التدابري 

________________
.12العدد ،املتعلق بالوالية ، اجلريدة الرمسية2012فيفري 12املؤرخ يف 12/07من قانون الوالية 114إىل77املواد من 1
.املستدامةالتنميةإطارلبيئة يف ، املتعلق حبماية ا03/10من القانون 25املادة 2

ايــان عبــرمض3 2011/2012ة ــة ، سنــة ورقلــ، جامعوقــر حقــل شهادة املاجستيــ، مذكرة لنيئةــال محاية البيــة يف جمــد ، دور اجلماعات احملليــد 
.98ص 
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مجال حماية البيئة دور البلدية في : ثانيا 

البلدية هي اهليكل احمللي أنتعترب البلدية املؤسسة الرئيسية يف تطبيق تدابري محاية البيئة ، و مبا 
.1كل سياسة وطنية يف جمال البيئةإجناحللتنظيم الالمركزي فانه يقع عليها مهمة األساسي

نص املشرع على جمموعة من االختصاصات تتعلق بدور 2011قانون البلدية لسنة أحكامستقراء باو 
:البلدية يف محاية البيئة و احملافظة عليها من بينها 

.احملافظة على البيئة التهيئة والتعمري ملقتضيات السهر على احرتام أعمال- 

.احلضريةمعاجلة املياه القذرة و النفايات اجلامدة - 

.احلياة إطارتوسيع و صيانة املساحات اخلضراء و حتسني - 

.2السهر على احرتام تعليمات نظافة احمليط ومحاية البيئة- 

اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي- 1

:أنعلى 90/09من قانون 75نصت املادة إذ

.األمالكو فظة على النظام العام و سالمة األشخاصاحملا- 

.األشخاصالعمومية اليت جيري فيها جتمع األماكناحملافظة على حسن النظام يف مجيع - 

.السهر على نظافة العمارات و سهولة السري يف الشوارع و املساحات و الطرق العمومية - 

.املعدية و الوقاية منها األمراضاالحتياطات و التدابري الضرورية ملكافحة اختاذ- 

.للبيع السهر على النظافة للمواد االستهالكية املعروضة- 

حيث إن الدور الذي تلعبه البلدية يف ميدان: السهر على احرتام املقاييس و التعليمات يف جمال العمران - 

____________________
لية امللتقى الدويل حول دور اجلماعات احملأعمالجلة االجتهاد القضائي ، يف محاية البيئة ، مقال منشور مبحممد بن حممد ، دور اجلماعات احمللية1

.146ص ،2009سنة ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، يف الدول املغاربية ، العدد السادس

.37، املتعلق بالبلدية ، اجلريدة الرمسية ، العدد 2011جويلية 22املؤرخ يف 11/10رقممن القانون94، 88املواد 2
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البلدية يغطيها خمطط التوجيه للتهيئة إقليمكان فإذا، و بالتايل 1مهم جدا للمحافظة على البيئةالتهيئة و التعمري 
رفض تسليم أوالقرار يف منح اختاذفان مسؤولية P.O.Sاألراضيو خمطط شغل P.D.A.Uو التعمري 

.لبلدية لف من قبل مصلحة التعمري رئيس البلدية ، حبيث تتم دراسة امللإىلرخصة البناء ترجع 

:و الطبيعة اآلثار اختصاصات البلدية يف جمال محاية 

الطبيعة تراثا وطنيا اسرتاتيجيا ، نص املشرع اجلزائري على دور البلدية يف جمال الطبيعة و خاصة يف أنباعتبار 
:يأيتجمال محاية الغابات على ما 

.داخل املراكز احلضرية اجناز و تطوير املساحات اخلضراء - 

.حتسني البيئة اليت يعيش فيها املواطن قصد- 

.اجناز برامج مكافحة االجنراف و التصحر - 

إىلعمل يرمي بأيالقيام - 
.و كذلك النباتات األراضي

أعمالتنفيذ و،تطبيق التشريع الساري املفعول محاية الثروة الغابية إطارو هلذا فتتوىل البلدية يف 
.اإلتالفأسبابو األمراضو مكافحة احلرائق و الوقاية

الزمة كل التدابري الاختاذعلى انه جيب على البلدية و نظرا لتوسع ظاهرة حرائق الغابات نص املشرع
تفريغ أيالغابية الوطنية ، ذلك انه مينع األمالكاحلريق النامجة عن املزابل الواقعة داخل أخطارللوقاية من 

ببعض انه ميكن الرتخيصإالتسبب حرائق ، أناألمالكو الردوم داخل لألوساخ
بناء أيإقامة، كما انه ال جيوز املكلفة حبمايتهاالغاباتإدارةوذلك بعد استشارة التفريغات من قبل البلدية 

.اإلتالفحفاظا على الغابات من احلرائق و ذلكالغابية واألمالكحظرية داخل أوكوخ أوأو سياج

و يف جمال النفايات فان البلدية متنح الرخص للمنشات اخلاصة مبعاجلة النفايات اهلامدة الواقعة على 
. 2من اجل احلفاظ على البيئةإجراء، وتبادر بالقيام بكل تراب البلدية

__________________
نظامتأثرياألول حولامللتقى الوطين أعمالجلة القانون العقاري و البيئة ، مبمنح رخص البناء ، مقال منشوربلغول عباس ، دور البلديات يف1

.122، ص 2013، سنة األولالرخص العمرانية على البيئة ، العدد 

.245ص ،املرجع السابقيف القانون اجلزائري ،الكيماويةمن التلوث باملواد اإلشعاعية وعلي سعيدان ، محاية البيئة2
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دور الجمعيات في حماية البيئة: الفرع الثالث 

صورة من صور و االنتماء احلر للجمعيات le droit de participationيعد احلق يف املشاركة 
لقد يكون االنتماء حر و غري مقيد  و أنشريطة تدعيم الدميقراطية ، حترص

يف حرية االشرتاك يف انه لكل شخص احلق "1948لعام اإلنسانحقوق إعالنمن 20نصت املادة 
قانون بصدورإالزائر بصفة واضحة انه مل يكرس هذا احلق يف اجلإال" اجلمعيات السلمية واالجتماعات

أاالذي عرف اجلمعية ،املتعلق باجلمعيات 90/31 معنويون أو طبيعيون أشخاصإطارهاجيتمع يف اتفاقية ب
وسائلهم ملدة حمدودة من اجل ترقية تعاقدي و لغرض غري مربح ، يشرتكون يف تسخري معارفهم وأساسعلى 

.و الرياضي الرتبوي و الثقايفواالجتماعي و العلمي و الديينوذات الطابع املهيناألنشطة

، يتم من خالهلا املصادقة على تأسيسيةيف مجعية عامة األقلعضوا على 15اجلمعية حبضور تتأسس
نوا  :متارس أنو ميكنها حينئذ تكتسب اجلمعية الشخصية املعنويةتأسيسها، و مبجرد األساسيقا

ة ــة دف اجلمعيــا عالقــئع اليت هلة بسبب الوقاــم املختصــاحملاكامــأما ــا مدنيــطرفتتأسسأني و ــق التقاضــح- 
.اجلماعية أوالفردية أعضائهاتلحق ضررا مبصاحل و

.التمثيل لدى السلطات العمومية - 

.إبرام- 

نوا أنشطتهامبقابل ملمارسة أواملنقولة جمانا أوالعقارية األمالكاقتناء -  يها قا نص عل .األساسيكما ي

لكن دون تبيان ومعيات للمسامهة يف محاية البيئة اجلإنشاء1983قانون البيئة لسنة أجازولقد 
هذا القانون مل يعطيها أنا كمو كيفيات تدخلها يف هذا امليدان هذه اجلمعياتتلعبهأنالدور الذي ميكن 

مل نستنتج  بأنهاحلقيقية لدميقراطية بيئية منشودة ، هلذااألرضيةاليت تشكل السليمةالتوعية البيئيةدورا للتثقيف و 
ه مل القضاء من جهتأنيكن للجمعيات يف ظل قانون البيئة القدمي الدور املرجو منها يف محاية البيئة ، كما 

احلق للجمعيات البيئية أعطى03/10املشرع من خالل قانون البيئة أنلدور، غري 
.1القضاءإىلجوء بالل

________________
سنةبكر بلقايد ، تلمسان ،أبولنيل درجة الدكتوراه يف القانون العام ، جامعة أطروحةالقانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ، اآللياتوناس حيي ، 1

.و مايليها 137، ص 2007/2008
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25بتاريخ –الغرفة املدنية –مثال على ذلك القرار الصادر عن جملس قضاء عنابة أحسنولعل 
الفاصل يف النزاع القائم بني مجعية محاية البيئة و مكافحة الثلوث لوالية 96/1130حتت رقم 1996ديسمرب 

خزان االمونيك إبعادالذي طلبت فيه اجلمعية ) تانفة عليهامس( و بني مؤسسة امسيدال ) مستأنفة( عنابة 
.التابع ملؤسسة امسيدال الذي كان يفرز غازات سامة مضرة بالصحة مع دفع التعويضات 

الدعوى يف الشكل لعدم توفر الصفة يف رفضت) حمكمة احلجار ( فعلى مستوى احملكمة االبتدائية 
إناجلمعية غري حائزة لصفة التقاضي ، مادام أنأيداجلمعية و لقد 

كما هو منصوص عليه بنص املادة بأعضائهاضرر أيال يلحق اجلمعية و أهدافزاع ال يدخل ضمن موضوع الن
. من قانون اجلمعيات 16

نص إذقد دعم دور اجلمعيات يف محاية البيئة ، 03/10املشرع و يف ظل قانون البيئة اجلديد أنإال
ي املعيشاإلطاراملتعلقة حبماية البيئة و حتسني األنشطةو املشاركة يف مجيع الرأيإبداءعلى دور اجلمعيات يف 

.1الطبيعيني األشخاصللمطالبة بالتعويض عن اإلنابةو 

اجلهات القضائية املختصة عن كل أمامعلى حق اجلمعيات يف رفع الدعاوى 36كما نص يف مادته 
املنتسبني هلا بانتظام ، و بالتايل ميكن القول األشخاص، و ذلك حىت يف احلاالت اليت ال تعين 2مساس بالبيئة

د ، لكان الفصل فيه يكون حتما على يف ظل القانون اجلدي) قضية امسيدال ( انه لو عرض النزاع املذكور سابقا 
وى ــات يف رفع الدعــق اجلمعيــى حــصراحة علاجلزائريوجه خمالف للحكم السابق ، وذلك بسبب تقرير املشرع

ابعد من ذلك عندما إىل، بل ذهب املشرع ذه اجلمعياتاملنتسبني هلاألشخاصحىت يف النزاعات اليت ال تعين 
فردية تسبب فيها ألضرارالطبيعيني الذين تعرضوا لألشخاصس القانون على انه ميكن من نف38اقر يف املادة 

ي العادي ــالقاضامــأمض ــها دعوى التعويــع بامســي ترفــدة قانونا لكــة معتمــوا مجعيــيفوضأنه ــل الشخص نفســفع
.القضاء اجلزائي أمامطرفا مدنيا تتأسسوأ

:مجلة من الشروط و هي بللكن هذا التفويض يتط

وذلك من اجل إعطاء دور اكرب هلذه األقليكون التفويض من طرف شخصان طبيعيان على أنالبد - 
.اجلمعيات 

_______________
.43لتنمية املستدامة ، اجلريدة الرمسية ، العدد اإطاريف املتعلق حبماية البيئة 03/10من قانون 38املادة 1
.144القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ، املرجع السابق ، ص اآللياتوناس حيي ، 2



دورها يف محاية البيئة                                                                                           التعمري وتهيئة وآليات الرقابة يف جمال ال: الفصل األول 

59

لألحكامفردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه و اليت تشكل خمالفة  ألضرارالطبيعيون األشخاصتعرض - 
.التشريعية املتعلقة حبماية البيئة 

.يكون التفويض الذي مينحه كل شخص معين كتابيا أن- 

prieur Michel : " le développement du mouvement associatif en
France : les associations de défense de l environnement jouent un rôle
essentiel a cote des pouvoirs publics en tant qu’acteurs de la participation.
Cette place des associations d environnement comme interlocuteurs est
reconnue des le premier décret d organisation des services du ministre
charge de l environnement 1 ."

مفتشي التعمير و شرطة العمران: الفرع الرابع 

مفتشي التعمير : أوال

خول هلم إذاهلامني يف معاينة اجلرائم البيئية اخلاصة مبجال التعمري األعوانيعترب مفتشي التعمري من 
صفة الضبطية القضائية ، حيث يقوم مفتشي التعمري 09/241املشرع اجلزائري من خالل املرسوم التنفيذي 

م ميكنهإذ،2حتت السلطة السلمية بالبحث عن املخالفات للتشريع و التنظيم يف ميدان التعمري و معاينها 
.االستعانة بالقوة العمومية يف حالة عرقلة ممارسة مهامهم 

يتمثل و املوظفني بصفة مفتش التعمري و األعواناملشرع قد وضع شرطني لتمتع أنإىلاإلشارةو جتدر 
:3هذين الشرطني يف 

سنوات من 05ن النجاح يف االمتحان املهين الذي جيري ملهندسي الدولة و املهندسني املعماريني الذين يثبتو - 
.

املطلوب شغلها من املناصب %20على سبيل االختيار بعد التسجيل يف قائمة االختيار ، و يف حدود - 
.10من بني مهندسي الدولة و املهندسني املعماريني الذين يثبتون 

__________________
1 prieur Michel , droit de l environnement , Dalloz , 2 ème édition , 1991 , p 55.

املكلفة اإلدارةإىلاخلاص باملوظفني املنتمني األساسياملتضمن القانون 2009جويلية 22املؤرخ يف 09/241من املرسوم التنفيذي 54املادة 2
.43و العمران ، اجلريدة الرمسية ، العدد نبالسك

.09/241سوم التنفيذي املر ن م46املادة 3
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شرطة العمران : ثانيا 

مث ،دن ذات التعداد السكاين الكبري صمن عدد من امل1984هذه الفرق كانت متواجدة منذ سنة 
ذلك و تنشيط هذه الوحدات إعادةو تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية مت 1991مجد نشاطها بداية من جويلية 

من كافة الدوائر التابعة هلا و بدايةعلى  1999يف العاصمة وتوسيعها عام 1997فصيلة سنة أولبإنشاء
ة  ــقسنطين،ران ــوه: رى وهي ــدن الكبــاملمــأهوى ــط هذه الوحدات على مستــتنشيإعادةمت 2000شهر افريل 

على مستوى كل واليات القطر 2000من سنةأوتعنابة و انتهى هذا املخطط بتعميم هذه الفرق يف شهر 
.1الوطين 

السهر بالتنسيق مع مصاحل التقنية احمللية على : و تتمثل مهام وحدات شرطة العمران و محاية البيئة يف 
تطبيق و احرتام النصوص إطارتطبيق القوانني و التنظيمات يف جمال العمران و محاية البيئة و مد يد املساعدة يف 

دخال ت نظمة ل يــور العمرانــال التطــي جمــة فــة و التنظيميــالتشريعيامــق األحكــى تطبيــر علــى السهــإلةــباإلضافا ـامل
منع كل و البناء أشكالو كذا فرض رخص البناء لكل األحياءمجال املدن و التجمعات و و و محاية البيئة 

تبليغ السلطات املختصة املتعلقة باالحتياطات العقارية األحكامالبناء الفوضوي ، السهر على احرتام أشكال
يما خيص يف جمال امللصقات املنصوص عليها فاألحكامالبناء الفوضوي ، السهر على احرتام أشكالعن كل 

و الطريق لألراضيشرعي البنايات الفوضوية و االحتالل غري الأشكالحماربة كل البنايات و فتح الورشات 
التجاري ، و كذا حماربة كل مظاهر التجاوزات اليت توثر أوحتويل عقار ذو االستعمال السكينأو العمومي 

على البيئة و النظافة و الصحة العمومية و حترير احملاضر ضد املخالفني بعد املعاينة و السيطرة على امليدان 
لصاحل املواطنني مع التنسيق مع وسائل إعالميةبالدوريات و عمليات املراقبة و تنظيم محالت حتسيسية و 

2.عالماإل

متارس هذه الوحدات صالحيتها بالتنسيق مع املصاحل املعنية وهي السلطات احمللية املؤهلة قانونا يف هذا 
، مصاحل الغابات ، مصاحل البيئة املصاحل الصحية مصاحل البلدية ، مصاحل الوالية :امليدان ، نذكر منها 

.3الدولةأمالكومصاحل 

____________________
.2015ديسمرب 08، اطلع عليه بتاريخ www.dgsn.dzشرطة العمران و محاية البيئة ، 1
أعمالعلوم يف احلقوق ، ختصص قانون لنيل درجة الدكتوراهأطروحةالتنمية املستدامة ، إطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف 2

.113، ص 2012/2013سنةمد خيضر ، بسكرة ،جامعة حم

نظام تأثريحول األولامللتقى الوطينأعمالجلة القانون العقاري و البيئة ، مبيف محاية البيئة ، مقال منشورمزيود بصيفي ، دور شرطة العمران3
.303، ص 2013، سنة األولالرخص العمرانية على البيئة ، العدد 
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العمرانية كنظام لحماية البيئةاآلليات: المبحث الثاني 

الوقائية يف جمال محاية البيئة ، كما تعد يف واسعة يف تطبيق السياسةالبيئية بصالحيات اإلدارةتضطلع 
البيئية ذات الطابع الوقائي غري الردعي ، و نظرا لعدم قابلية اآللياتخمتلف إلجناحاألساسيةاألداةنفس الوقت 

أضرارقاء حدوث تضمن اتآلياتد اعتمدت الدولة على فقاألحيانالبيئي يف معظم لإلصالححاالت الثلوث 
.تراقب من خالهلا و تتحكم يف مستعملي النشاطات اخلطرة و متس بالبيئة 

الوسائل القانونية حلماية البيئة و يتمثل ذلك يف دوره الرقايب و الوقائي أفضل1و ميثل الضبط االداري
.املهم 

اخلاص اإلداريو قد اعتمد املشرع اجلزائري على مجلة من الوسائل جسدت مبقتضاها نشطات الضبط 
.حلماية البيئة 

من اجل احملافظة اإلدارةاليت تستعملها الوقائية اإلجراءاتأهمحتديد إىلو سنتطرق يف هذا املبحث 
مهمة يف احلفاظ على البيئة و ذلك يف آليةعلى البيئة ، بدا بنظام الرتخيص و خاصة رخصة بناء اليت تعد 

ر ــام احلظــن نظــل مــة يف كــاملتمثلة ، وــة البيئــحلمايةــكآلياألخرىاإلداريةاألنظمةإىلمث سنتطرق األولاملطلب 
.التأثريكذلك نظام دراسة واإللزاماملنع ونظام أو

نظام التراخيص وسيلة وقائية لحماية البيئة: األولالمطلب 

املتخصصة مبمارسة نشاط معني ال جيوز ممارسته بغري هذا اإلدارةالصادر من اإلذنالرتخيص هو 
توفرت إذامبنح هذا الرتخيص اإلدارةتقوم و ،اإلداريوسيلة من وسائل الضبط إالوالرتخيص ما هو ،اإلذن

مثل لإلدارةكثريا ما متنح القوانني املتعلقة بالبيئة صالحيات واسعة و ،2الشروط الالزمة اليت حيددها القانون ملنحه
بالبيئة بوجوب احلصول على أضرارأو تسببتلحقأناألعمالتقييد بعض 

. األضراربناء على ما تتمتع به من سلطة تقديرية يف تقدير اإلدارةمسبقة متنحها إداريةرخصة 

________________
اإلدارياملعيار العضوي و املعيار املوضوعي ، فتبعا للمعيار العضوي ميكن تعريف الضبط : و مها اإلداريارتكز الفقه على معيارين لتعريف الضبط 1

من منطلق املعيار املوضوعي أمااحملافظة على النظام العام إىلاإلجراءاتو اهليئات اليت تتوىل القيام بالتصرفات و األجهزةعلى انه جمموع 
النشاط الذي تقوم به السلطات العامة أواإلجراءاتموعة نعرفه على انه جمأنميكن 

.من اجل احملافظة على النظام العام 

.138، ص 2002سنة،اإلسكندريةماجد راغب احللو ، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة ، منشاة املعارف ، 2
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، و بالنسبة للقانون اجلزائري فقد 1من طرف املعنينياملتخذةالتدابري االحتياطية و الوقائية أخذهو 
.التطبيقاتأهمه سنقتصر على األمثلةتضمن كثري من 

مهمة لحماية البيئةكآليةرخصة البناء  : األولالفرع 

بني ، يظهر من خالل مواده انه هناك عالقة وطيدةو التعمرياملتعلق بالتهيئة90/29بالعودة للقانون 
الرخص اليت تدل عن الرقابة السابقة على الوسط أهممحاية البيئة و رخصة البناء ، تعترب هذه الرخصة من 

.الطبيعي 

على ضرورة احلصول على رخصة البناء من طرف اهليئة املختصة قبل 90/29القانون أكدكما 
.ترميم للبناء أوتعديل أيإدخالأوالشروع يف اجناز بناء جديد 

تعريف رخصة البناء و طبيعتها القانونية:أوال

التعريف - 1

.2الرقابة املمارسة على االستهالك العشوائي للمحيط أدواتأهمتعد رخصة البناء من 

ص ــق للشخــاه احلــح مبقتضــا ، متنــة قانونــة خمتصــالصادر من سلطاإلداريالقرار اــأحيث تعرف على 
البناء اليت أعمالتغيري بناء قائم قبل البدء يف أوتغيري بناء جديد أوبناء جديد بإقامة) معنويا أوطبيعيا ( 

.3حترتم قواعد قانون العمرانأنجيب 

تعديل بناية موجودة من قبل أولتشييد بناية جديدة اإلداريةرخصة متنح من السلطة أاكما عرفت 
.4قبل تنفيذ االشغال

___________________
2008سنة،األوىلاجلزائر ، الطبعة ،قانون اجلزائري ، دار اخللدونيةو الكيماوية يف الاإلشعاعيةعلي سعيدان ، محاية البيئة من التلوث من املواد 1

.242، 241ص

األعمالإدارةو إداريحلماية البيئة يف التشريع اجلزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري ، ختصص قانون اإلداريالضبط آلياتمعيفي كمال ، 2
.70ص ،2011/2012سنة باتنة ، اجلزائر ،،احلاج خلضرجامعة

جامعة قسنطينة ، اجلزائر ، سنة ،األعمالدكتوراه يف قانون الدرجةلنيلأطروحةيف جمال العمران ، عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية3
.16، ص 2004/2005

، سنة ، اجلزائر2جامعة البليدة ،لنيل درجة الدكتوراه يف القانون أطروحةمصطفاوي عايدة ، النظام القانوين لعملية البناء يف التشريع اجلزائري ، 4
.129، ص 2003/2004
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كان ذلك بناءا على طلب إناملنفردة للجهة املصدرة حىت و اإلرادةرخصة البناء تصدر بناء على أنأيحمددة 
.ال ينفي ذلك عنها الصفة االنفرادية إذالشأنصاحب 

انسجام النسيج و،احرتام قواعد التهيئة و التعمري لضمانواحد آنوهي تلعب دورا رقابيا ووقائيا يف 
.1العمراين و تناسقه مبا يالئم طبيعة و خصوصية كل منطقة 

خصائص رخصة البناء و الهدف منها :ثانيا

بعد التطرق لتحديد املقصود برخصة البناء و الطبيعة القانونية لقرار املتضمن ترخيص بالبناء فانه وجب 
.اهلدف منها إىلباإلضافةحتديد اخلصائص املميزة هلا 

خصائص رخصة البناء- 1

تعديل عليه و هذا ما نصت إدخالأوضروري يسلم لتشييد بناء إجراءهي :مسبقإداريقرار ) ا 
.."احلصول املسبق على رخصة البناء دون..بناية أيمينع القيام بتشييد " 08/15من القانون 6عليه املادة 

: انفراديإداريقرار ) ب 
.2لبلدي ، الوايل ، الوزير املكلف بالتعمريالشعيب ا

ات ــس املواصفــل نفــاة حتمــمنشأوة ــيد بنايــة تشيــىن تشرتط لكل عمليــمبع: ذات طابع توحيدي) ج 
.3خمصص لنفس الغرض أو

الهدف من رخصة البناء- 2

:و هي أهدافالسبب من وراء فرض رخصة البناء هو لعدة إن

.3أداة)ا 

__________________
يف امللتقى الدويل الثالث عشر ألقيتعلى ضبط السياسة العمرانية للدولة ، مداخلةأثرها، التدابري اجلديدة املنظمة لرخصة البناء و أماليعيش متام 1

2014، جانفي ةــالعلوم السياسيوق وــبسكرة ، كلية احلق،املقارنة ، جامعة حممد خيضراألنظمةحول السياسات العمرانية و التنمية اجلهوية يف 
.3ص 

.61ص ،2015سنة جانفي ل27، العدد جلة الفقه و القانون مبحلماية البيئة ، مقال منشوركآليةبن سامل خرية ، رخصة البناء  2

ع ــر ، الواقــة يف اجلزائــة العقاريــي حول الرتقيــى الوطنــيف امللتقألقيتة ــحلماية البيئة يف القانون اجلزائري ، مداخلآليةرابح صافية ، رخصة البناء أولد3
، 47، ص 2007، ورقلة ، سنة ، جامعة قاصدي مرباحاألفاقو
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ألغراضأوالتوازن بني مصلحة املستفيد من رخصة البناء لتلبية حاجته يف جمال السكن إجياد) ب 
.1و بني املصلحة العامة يف احرتام قواعد العمران و محاية البيئة أخرى

إذاالتعمري وقد يفرض قانون التهيئةمن اخلسائر املادية و العقوبات اليتآلية وقائية على املستفيد) ج 
2.

النطاق الموضوعي و المكاني لرخصة البناء: ثالثا 

النطاق الموضوعي لرخصة البناء - 1

اءات ـادي البنـنشاط عمراين لتفبأيام ـاء قبل القيـة البنـول على رخصـري احلصــرع اجلزائـد فرض املشـلق
3وو التعديالت الفوضوية غري مشروعة و املخالفة للتهيئة العمرانية  

ي ــاص ، طبيعــخأوان عام ــص كــشخأليق ــحيبأنه90/29رقممن القانون51ذلك من خالل نص املادة و 
بأنهجند 52املعنية و بالرجوع لنص املادة األرضعلى نشاطبأيمعنوي طلب شهادة التعمري قبل القيام أو

:مبايلي األمرتعلق إذااليت حيددها التنظيم لألشكالقد اشرتط احلصول على رخصة بناء طبقا 

.متديد البنايات املوجودة ، اوتشييد البنايات اجلديدة بغض النظر عن استعماهلا- 

.الواجهات املفضية على الساحة العمومية إىلباإلضافةتغيري البناء الذي ميس احليطان الضخمة منه - 

.التسييج أولب للتدعيم اجناز جدار ص- 

ر ــود التعميــر عقــات حتضيــدد كيفيــالذي حي15/19رقممن املرسوم التنفيذي41و قد فصلت املادة 
ام ا اليت تتطلب حيازةاألشغالو تسليمها ،  لقي اجل ا من  اء  :هي مايلي و رخصة البن

.تشييد بناية جديدة - 

ة ــال ، الوجهــاالستعمواء ــالبنةــواجه، اســ، املقةــاألرضيمشتمالت : ر ــالتغييأشغالن ــة تتضمــل بنايــحتوي- 
.للملكية اهليكل احلامل للبناية و الشبكات املشرتكة العابرة و

________________
ص ،1998/1999سنة وق ،ــة احلقــكلية ،ــقسنطين،وريــحلقوق ، جامعة منتادة املاجستري يف اــل شهــة لنيــاء ، رسالــة البنــلطرش مىن ، رخص1

84.

.5على ضبط السياسة العمرانية للدولة ، املرجع السابق ، ص أثرهاوالتدابري اجلديدة املنظمة لرخصة البناء ،أماليعيش متام 2

.102، ص 2014سنة، اجلزائر ،امحد لكحل ، دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة ، دار هومة3
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اليت ختضع لرتخيص األشغالاملشرع اجلزائري قد وسع من دائرة أنو ما نالحظه من خالل هذه املادة 
.

الذي حيدد كيفيات حتضري 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 41نص املادة إىلحيث و بالرجوع 
حتويلها على احلصول على رخصة بناء مبعىن انه أوية املشرع اشرتط لتشييد بناأنعقود التعمري و تسليمها ، جند 

البناية و بالتايل خضوع البناية اجلديدة لضوابط املقررة طبقا ألجلهأنشئتحالة تغيري الغرض الذي أضاف
.1االحتياطات الالزمة حلماية البيئةاختاذللغرض من استعماهلا حفاظا على الوسط الطبيعي و 

ذلك إىلالذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية 11/04قانون من6املادة أضافتكما 
د عمراين  ــ، جتديلــالتأهيإعادةاري ، ــم عقــة ترميــل عمليــام بكــق للقيـمسبإداريانه جيب احلصول على ترخيص 

.تدعيم أوهيكلة إعادة

أكثرلكن الواضح بأخرىأوعلى بعض عناصر البيئة بطريقة تؤثراألنشطةذلك على اعتبار هذه و 
.2أخرىدون نص املشرع على عناصر لألبنيةمساس باملظهر اجلمايل 

ة ــاء مسبقــبنالة ــا وجود رخصــرط فيهــق اليت يشتــمنه جندها حتدد املناط4ادة ــحيث بالرجوع لنص امل
:هي و 

.املعمرة للبلدية األجزاءاليت تراعي االقتصاد احلضري عندما تكون هذه القطع داخل - 

.اليت تكون يف احلدود املتالئمة مع القابلية لالستغالالت الفالحية عندما تكون موجودة على ارض فالحية - 

.و الثقافية األثريةاليت يف احلدود املتالئمة مع ضرورة محاية املعامل - 

دما تكون موجودة يف مواقع طبيعيةاحملافظة على التوازنات البيئية عنأهدافاليت تكون يف احلدود املتالئمة مع - 
.اليت هلا أمهية 

.الناجتة عن الكوارث الطبيعية و التكنولوجيةلألخطاراليت تكون غري معرضة مباشرة - 

________________
.313ص ،2010سنة ة املفكر ، العدد السادس ،جلالبيئة و العمران ، مقال منشور مبعفاف حبة ، دور رخصة البناء يف محاية 1

تدامة ، جامعة تونس التشريع اجلزائري ، مداخلة مقدمة للمشاركة يف امللتقى الدويل حول التنمية املسعزري الزين ، رخصة بناء و محاية البيئة يف 2
.9، ص 2009ديسمرب 03/04/05أيام، ية احلقوقكل
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من 53جعلها غري خاضعة لرخصة البناء بنص املادة املشرع قد استثىن بعض املنشات وأنغري 
و كذلك املادة املتعلق بالتهيئة و التعمري بالنسبة للبنايات اليت حتتمي بسرية الدفاع الوطين90/29القانون 

.املتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها15/19األوىل من املرسوم التنفيذي رقم 

النطاق المكاني لرخصة البناء- 2

للبناء املناطق األراضياملتعلق برخصة البناء و رخصة التجزئة 82/02من القانون 3حددت املادة 
:

واكز البلديات ، املراكز احلضرية مر : املساحات احلضرية و مناطق التوسيع يف - 
ا اــة اليت يفــات السكنيــاموعة وــاحلضريز ــة ، املراكــنسم2500ا ــيفوق عدد سك 2500ا ــوق عدد سك

يل الوالية املعنية ، املناطق الريفية ذات القيمة الفالحية و القابلة لتوسيع اليت حتدد قائمتها مبوجب قرار من وا
الل مرسوم يتخذه بناء على تقرير الوزير املكلف بالفالحة من خإىلحتديد هذه املناطق أمراملالية و قد ترك 

كل يتخذهحتديد هذه املناطق مبوجب مرسوم أمرو لقد ترك املهيأةيف املناطق املميزة أواملناطق ذات طابع مميز 
.1املعنيةاإلداراتوزير معين بناء على تقرير ، املناطق املطلوب محايتها و املصنفة من قبل 

املتعلق برخصة البناء و رخصة التجزئة 82/02لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة اخلامسة من القانون 
: بالتايل األمرتعلق إذا2الذي حتتلهاط وجود رخصة بناء بالنسبة لعملية كل بناء مهما كان املوقععلى اشرت 

وي و البث الرصد اجلي ، املنشات املدنية للمواصالت و البحر اجلوي و الربي و و ، النقل املديناملنشات الصناعية 
إنتاجاجلوية ، األسالكالطاقة الكهربائية و حتويلها و نفلها و توزيعها عن طريق إنتاجوالتلفزيوين ، اإلذاعي

تصفية املياه املستعملة و معاجلتها  ومعاجلتهااملياهإنتاجاملرتبطة بنقلها ، الغازية و املنشات أواحملروقات السائلة 
ين ــالوطنــاآلمات ــمنش،ا ــــاستعماهلادةــإعوة ــالت املنزليـة الفضـــمعاجل،اــة و صرفهــات الصناعيــة النفايــاجلمع

مرت مربع ، كل بناء يزيد عدد 1000تفوق أوالوطنية ، كل بناء يتطلب مساحة تساوي اإلشارةوو اجلمارك
امعة فيه على العشرة  ان  لسك .ا

املتعلق بالتهيئة و التعمري قد وسع من دائرة املناطق اخلاضعة لرخصة90/29لكن جنذ أن القانون 

____________________
6ة ، العدد ــدة الرمسيــاجلري،اءــدة للبنــاملعيــاألراضة ــة جتزئــاء و رخصــة البنــق برخصــالذي يتعل1982فيفري 6املؤرخ يف 82/02القانون رقم 1

.1982سنة 

مــاإلقلير ــون وتسييــالقانةــالعاماإلدارةام ، فرع ــل شهادة املاجستري يف القانون العــالقانونية لتسيري العمران ، مذكرة لنياآللياتغواس حسينة ، 2
.84، ص 2011/2012سنة جامعة منتوري ، قسنطينة ،
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يسهر صاحب املشروع أنالبنايات اليت حتتمي بسرية الدفاع الوطين واليت جيب أالالبناء ، و مل يستثين من ذلك 
ة ــاس بالبيئــن مســات مــشذه املنــنظرا ملا هل،1رــة و التعميــة للتهيئــالتنظيميوةــالقانونيامــاألحكا مع ــى توافقهعل

اا مكون ازا الطبيعي و للمحافظة عليها فقد اخضع طلب رخصة البناء وو  بعني االعتبار عدة األخذإىلتو
:كاآليتضوابط هي  

.انسجامها مع احمليط مكان البنايات و سبل مواصلتها و موقعها و حجمها و مظهرها و - 

.من حمور الطريقأمتار4املعمرة للبلدية على بعد األجزاءيكون البناء داخل إنجيب - 

.     أن- 

.2املعمرة منسجم مع احمليطأجزاءيكون علو البنايات خارج أن- 

.األمنالنظافة و و التهيئة العمرانيةالتشريعية و التنظيمية و السيما يف جمال البناء و األحكاممراعاة - 

.وجد إنخمطط التعمري املوافق عليه - 

.الفالحية األراضيمحاية - 

تطلب بالنسبة للبنايات اليت ال تستثناءاتشرع اجلزائري قد ضيق من دائرة ااملأنما ميكن مالحظته إن
املعمول ا نظرا األصلرخصة البناء هي إلزاميةجعل من حيث،رخصة البناء وط  لشر لى ا اء غ فر البن توا لما  ك

. 3الرتباطه باملصلحة العامة العمرانية 

كبرية يف محاية البيئة  أمهيةلرخصة البناء نتيجة التطورات اليت عرفها النشاط العمراين أصبحنستنتج انه 

التعمري حيث ابرز عالقة التهيئة و التعمري حبماية البيئة و كذلك القانون واملتعلق بالتهيئة90/29نون رقم القا
البيئية و فرض احلماية األهدافالتنمية املستدامة لتحقيق إطارالبيئة يف املتعلق حبماية03/10رقم 

_____________________
.52العدد ،، اجلريدة الرمسية التعمريتهيئة والاملتعلق ب، 1990ديسمرب 01املؤرخ يف 90/29رقممن القانون53املادة 1

.التعمريالتهيئة واملتعلق ب90/29من القانون 6و 5املواد 2

احلاج دكتوراه يف القانون العقاري  ، جامعةالأطروحة لنيل درجةالبناء على ضوء قانون التهيئة و التعمري اجلزائري ، إسرتاتيجيةعريب باي يزيد ، 3
.147ص ، 2014/2015سنة باتنة ، اجلزائر ، ،خلضر
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على تأثريللمشاريع اليت هلا بالنسبة املتوخاة لذا ألزم املشرع ضرورة القيام باستصدار موافقة مسبقة لإلدارة خاصة 
.1التوازن البيئي

دور رخصة البناء في حماية البيئة: رابعا 

تساهم رخص البناء بشكل اجيايب يف محاية البيئة من انعكاسات التوسع العمراين ويتجلى ذلك من 
اليت األساسية، وبذلك تعترب الوسيلة القانونية احلصول على الرخصة بدراسة بيئية مسبقةإجراءاتخالل تقيد 

حتديد التوجيهات إىلالتهيئة والتعمري اهلادفة أدواتوفقا لتوجيهات األرضمن خالهلا يتم ضمان استخدام 
ة ــالصناعة وــالفالحن وــة السكــة بني وظيفــاملوازنات وــال املساحــترشيد استعمويــاألراضة ــلتهيئةــاألساسي

2وازن بيئيا وعمرانيابشكل فعال ومتاملستدامةالطبيعية ومراعاة املعايري اخلاصة بالتنمية األوساطوقاية احمليط وو

قانون التعمري ال ميكن جتاهل ضرورة محاية أنإال
ضرورة مراعاة بعض االعتبارات اإلدارةاجلمالية لذلك اوجب املشرع على أوبعض املناطق لقيمتها االيكولوجية

كانت املساحات اخلضراء إذااملتعلقة مبوقع البناية عند حتضري رخصة البناء ، و مينع املشرع منح هذه الرخصة 
شان اجناز املشروع من قطع عدد كبري أومنأكيدةأمهيةاملوجودة يف املوقع املراد البناء عليه متثل 

اإلدارةلك تعد رخصة البناء وسيلة لبسط رقابة ، وبذاألشجارمن 
رخصة البناء ضمان صالحية البناء ، كما تتكفل هذه الرخصة يعترب ذلك من اخطر اجلرائم الواقعة على العقار

فاملشرع اجلزائري وضع التعمريومع قواعد العامة للتهيئة والفنيةاألصولمدى تطابقها مع سالمتها وو
. 3مقاييس خاصة بالبناية نفسها حتسبا من انعكاسات سلبية على اجلانب البيئي

من املرسوم 35احلصول على رخصة البناء بدراسة بيئية مسبقة حبيث تنص املادة إجراءاتوقيد املشرع 
على البيئة  التأثريتتمثل يف دراسة اسيةأسطلب البناء مبلف يشمل وثيقة إرفاقبضرورة 91/176رقمالتنفيذي

أاهام يسمح بالتوفيق بني اعتبارات التنمية و مقتضيات احملافظة على البيئة فضال على إجراءبأنهأمهيتهوتربز 
املشرع للسلطة املختصة مبنح رخصة البناء أعطى، كما 

أو بالنسبةوتغري يف معاملهاوالثقافيةاألثريةكان البناء من شانه املساس باملعامل إذاصالحية رفض تسليمها 

________________
.105ص، 2006، سنةاألوىل، اجلزائر ، الطبعة العقار ، دار هومةالفاضل مخار ، اجلرائم الواقعة على 1

الزراعيويف احلقوق ، فرع القانون العقاريجماجي منصوري ، رخصة البناء كأداة حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه 2
.87، 86، ص 2007/2008جامعة البليدة ، كلية احلقوق ، سنة 

.52حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص آليةرابح صافية ، رخصة بناء أوالداقلويل3
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التلوث أخطارإىلالشواطئ البنايات تعرض السواحل وأواملنشات السياحية كان تكون للمناطق الساحلية و
اجلوي، كما تلعب البلديات دورا هاما يف ضبط التلوث 1واحليوان واملنظر اجلمايلاإلنسانعلى التأثريومن مثة 

دخان خمتلف البنايات اليت ينتج نشاطها غازات واملصانع وتوقيف رخص البناء للمنشات وأوعن طريق منع 
أهموبالتايل رخصة البناء تعترب من 2..بالرتبةأو احليوان أوالنبات أوومواد متبخرة تضر بالصحة العمومية ، 

ما جاءت به النصوص إىلبالنظر والوسط الطبيعي الرتاخيص اليت تعرب عن الرقابة السابقة على احمليط البيئي و
صارمة تستطيع من خالهلا إجراءاتاملشرع اجلزائري رغبة منه يف محاية احمليط قد وضع أنالقانونية ميكن القول 

ضبط احملافظة إىلاملشرع من وراء هذا يهدف القرارات املناسبة واختاذ ممارسة رقابة واسعة واإلداريةالسلطات 
اليت نرى األهدافالتوازن االيكولوجي وهي نفس احرتام متطلبات البيئة وإطارعلى الطابع اجلمايل للعمران يف 

اء الوطنية حتقيقها من خالل املخططات سو إىلوتنميته املستدامة يرمي اإلقليماملتعلق بتهيئة 01/20قانون أن
.اجلهوية أو

هناك اعتداءات خطرية على احمليط الطبيعي بسبب انتشار البناءات أنانه ومع ذلك يالحظ إال
مشروع إقامةعدم وعي املواطن الذي يرغب يف أخرىمن جهة الفوضوية لعدم وجود رقابة مشددة من جهة و

ةــي امللكيــه فــة حقــى ممارســد علــقيةــد مبثابــيعراءــاإلجذا ــهأنه ــا منــاء ظنــة البنــول على رخصــاحلصةــأمهيدون 
النصوص هذا الدور يظهر من خالل القوانني وأنإالبالرغم من الدور الفعال لرخصة البناء يف محاية البيئة و

يظهر ذلك وئة يكاد منعدم ،هذا الدور يف جمال محاية البيأنالواقع نالحظ إىلانه بالرجوع إالالقانونية فقط 
قلع املساحات اخلضراء والزراعية واألراضيمن خالل تشييد العديد من البنايات بدون رخصة البناء على 

ة ــح هذه الرخصــة مبنــاملختصاإلدارةة ــرا لعدم فعاليــنظو،ع ــات و مشاريـبنايإقامةمن اجل األشجارالعديد من 
اليت ينتج تشييد العديد من املصانع وإىلأدىهذا ما بدراسات حمكمة عند منح رخصة البناء واو عدم قيامه

.3على البيئةوأخطارالتلوث أخطارعنها 

املخطط التوجيهي واألراضيملخطط شغل األساسيةهذه الرخصة ال تتوافق مع التوجهات أنكما 
.املناظر الطبيعية وخاصة يف جمال محاية البيئةالتعمري وللتهيئة و

__________________
.330ص ، 2010سنة العدد السادس ،فكر ، جلة املمبالبيئة والعمران ، مقال منشورعفاف حبة ، دور رخصة البناء يف محاية1

2008سنة ،األوىلاجلزائر ، الطبعة ، اخللدونية، دار ية يف القانون اجلزائري الكيماو واإلشعاعيةعلي سعيدان ، محاية البيئة من التلوث باملواد 2
.260ص 

.261علي سعيدان ، نفس املرجع ، ص 3
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املشرع يف القوانني أبرزههذه الرخصة تبقى غري فعالة يف محاية البيئة بالرغم من الدور الذي أنكما 
اصة ا وهذا راجع  وعدم ودراسة هذه الرخصةبإعدادعدم كفاءة اجلهات املختصة على املستوى احمللي إىلاخل

دراستها ومنحها لرخصة البناء وهذا راجع أثناءالضرورية الكفيلة حبماية البيئة اإلجراءاتبعني االعتبار أخذها
أنضعف تكوينهم ، كما إىل

مهم هلذه الرخصة يف العديد من احلاالت ال يقومون بدراسة ملف أثناء تسلبالتعمري والوايل والوزير املكلف
مشاريع إقامةأثناءخاصة بعني االعتبار جمال محاية البيئة وأخذهمالطالبني مبنح الرخصة بشكل دقيق وعدم 

من الدور الذي تسامهه تنموية واليت تكون على حساب املناظر الطبيعية واملساحات اخلضراء ، وبالتايل بالرغم
اإلداريةضعف اجلهات إىلهذا الدور هو دور غري فعال وهذا راجع انإالرخصة البناء يف جمال محاية البيئة 

الضرورية اخلاصة حبماية البيئة اإلجراءاتأخذهااملختصة بدراسة ومنح هذه الرخصة على املستوى احمللي وعدم 
.منح هذه الرخصة أثناء

رخصة التجزئة: الثاني الفرع 

ا مربزين دورها يف محاية تسليمهوإعدادهاإجراءاتوتعريفها إىلسنتطرق التجزئةرخصةألمهيةنظرا 
الذي حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 31إىل 07املواد من ،البيئة 

.وتسليمها 

تعريف رخصة التجزئة: أوال

املتعلق 90/29من القانون 57طبقا للمادة ، 1تتطلب تقسيم حقيقي للوحدة العقاريةالتجزئة 
عدة أوفان رخصة التجزئة تشرتط لكل عملية تقسيم لقطعتني 15/19بالتهيئة والتعمري واملرسوم التنفيذي 

ناجتة عن هذا عدة قطع أوكانت قطعة إذاعدة ملكيات مهما كان موقعها ، أوقطع يف ملكية عقارية واحدة 
اا  من ش يم  قس ت موكله أوتستعمل يف تشييد بناية ، وعليه فان رخصة التجزئة تطلب عندما يريد املالك إنال

.2لتشييد بنايةأكثرأوقطعتني إىلاألرضجتزئة 

ترخص إدارياليت تصدر مبوجب قرار اإلداريةتلك الوثيقة " استنادا هلذه النصوص فان رخصة التجزئة هي و 
اا أرضيةعدة قطع أوقطعتني إىلعملية تقسيم بالك وحدة عقارية ، غري مبنية القيامملمبقتضاهااإلدارة من ش

__________________
1 Henri Jacquot , certificat d’ urbanisme , Dalloz , 1996 , p 17 .

.107ص ،2006سنة، اجلزائر ،مجال بوشنافة ، شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري ، دار اخللدونية2
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إدخال تعديالت على بناية قدمية طبقا لقواعد أن تستعمل يف تشييد بناية فبهذا متكن من اجناز بناء جديد أو
" .1التعمري

أاأيضاوتعرف  الصادر من سلطة خمتصة قانونا متنح مبقتضاها احلق لصاحب اإلداريهي القرار " ب
، وال 2بناية عدة قطع الستعماهلا لتشييد اوقطعتنيإىليقسمها أنموكله أوأكثرأوملكية عقارية واحدة 

.3تطلب يف العقارات الفالحية

:فهذه الرخصة تتميز عن شهادة التقسيم ويظهر ذلك من خالل مايايت 

عدة أو ، بينما رخصة التجزئة ختص عملية جتزئة لقطعتني 4شهادة التقسيم ختص امللكية العقارية املبنيةإن- 
.عدة ملكيات أوغري مبنية من ملكية عقارية واحدة أرضيةقطع 

ئة دف أوشهادة التقسيم ال تغري من حقوق البناء إن-  تجز نما رخصة ال ار ، بي لعق بطة با املرت ات  تفاق إىلاالر
.تتمتع حبقوق البناء أجزاءاكثر وينتج عنها اوجزأينإىلجتزئة ملكية 

وتسليم رخصة التجزئةإعدادإجراءات: ثانيا 

واملتمم باملرسوم التنفيذي املذكور سابقا91/176التعمري وكذا املرسوم التنفيذي بني قانون التهيئة و
.التسليم إعدادوإجراءاتشروط طلب رخصة التجزئة وحمتوى امللف 15/19رقم 

شروط الحصول على رخصة التجزئة- 1

وضعية البناء شروط متعلقة بنوع وتتمثل شروط احلصول على رخصة التجزئة بشروط تتعلق بطالبها و 
معه صفته كمالك بتقدمي بثويتاملختصة اإلداريةاجلهة إىليقدم طلب أنويتعني على طالب رخصة التجزئة 

.نسخة من عقد امللكية 

_____________________
.59، 58ع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص منصوري نورة ، قواعد التهيئة و التعمري وفق التشري1

.53، ص 2012سنة العدد السادس ،القانون ،السياسة وجلة دفاترمبالتنمية احمللية ، مقال منشور مزياين فريدة ، دور العقار يف2

ةـالفالحييـاألراضة ـاحملدد لشروط جتزئ1997ر ـديسمب20املؤرخ يف 97/490ذي ـوم التنفيـاملرسامـألحكة ـالفالحييـاألراضة ـختضع جتزئ3
.84اجلريدة الرمسية ، العدد 

شهادة رخصة التجزئة والذي حيدد كيفيات حتضري شهادات التعمري و1991ماي28املؤرخ يف 91/176من املرسوم التنفيذي 27املادة4
.26العدد،اجلريدة الرمسيةتسليم ذلك ،رخصة اهلدم وشهادة املطابقة ورخصة البناء والتقسيم و
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رخصة البناء اقتصر املشرع طلب رخصة التجزئة على كل من املالك أو موكله دون املستأجر عكسو
ينبغي أن يتقدم صاحب امللكية أو موكله " على 15/19من املرسوم08تنص املادة اهليئة املستفيدة ، وأو

."يدعم املعين طلبه إما بنسخة من عقد املكية أو التوكيل نأوجيب " بطلب رخصة التجزئة والتوقيع عليه 

أنللقيام بذلك ، على هيوكل غري أوجيوز للمالك تقدمي طلب احلصول على رخصة التجزئة بنفسه إذن
.1بتقدمي توكيل قانوين صحيح عند تقدمي طلب احلصول على الرخصةاألخرييقوم هذا 

والتسليماإلعدادوإجراءاتالشروط المتعلقة بمحتويات الملف - 2

األرضيةمبلف حيتوي على تصاميم تبني موقع القطعة رخصةاليرفق طلب احلصول على : محتوى الملف ) ا 
.املواصفات الظاهرية والتقنية هلا ، وتعني مساحتها واملعنية بالتجزئة وتصاميم ترشيدية تسمح ببيان القطعة

ااورة التأثريمن شان على البيئة ، وهذاالتأثريكما يرفق مبذكرة توضح مدى احتمال  ات  لكي امل لى  .ع

إىلف من مخس نسخ يقدم املل: التسليم وكيفيةدراسة الطلب إجراء) ب 
البحث يف مدى مطابقة مشروع التجزئة مع خمطط ، وهكلفة بالتعمري بالتحقيق فيويكلف رئيس مصلحة امل

التعمري والتهيئةحالة غياب يكون املطابقة مع التعليمات اليت حتددها القواعد العامة يفو،األراضيشغل 
التجزئة على البيئة وعلى املصاحل ذات املنفعة العمومية ، وعند انتهاء التحقيق ميكن هلذه تأثريوتدرس مدى 

:راسة امللف منيز بني ثالث حاالت، وعند االنتهاء من دحتقيق عموميإجراءبالتماس رأيهاتشفع أناملصلحة 

يف هذه احلالة يرسل الرئيس : كان تسليم الرخصة من اختصاص رئيس البلدية بصفته ممثال للبلدية إذا- 
الطلب اليت تقوم بدراسته وتبدي إليداعاملوالية أيام08مصلحة التعمري على مستوى الوالية يف اجل إىلامللف 

.لتقدمي الطلب ، تسلم رخصة التجزئة لتجزئة ، وبعدها وخالل اجل شهرين املوالينيحول ارأيها

إىليف هذه احلالة يرسل امللف : لبلدية بصفته ممثال للدولة كان تسليم الرخصة من اختصاص رئيس اإذا- 
وتعد هذه ،رئيس البلديةبرأيالطلب مرفوق إيداعايام من 8مستوى الوالية يف اجل التعمري علىمصلحة 

، وبناء على هذا التقرير يقرر رئيس البلدية منح املصلحة تقريرها خالل شهرين من استالمها ترسل امللف
.2ليني لتاريخ إيداع الطلباشهرين املو الرخصة من عدمه ويكون ذلك خالل اجل 

_______________
.102ص ،2009سنة،اجلزائر ، الطبعة السابعة،اخلاصة ، دار هومةمحاية امللكية العقارية محدي باشا عمر ،1

اجلريدة ات حتضري عقود التعمري وتسليمها كيفيالذي حيدد2015جانفي 25ؤرخ يف امل، 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 16و 14املادة 2
.7الرمسية ، العدد 
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عقب ترسل مصلحة التعمري بالوالية : الوزير المكلف بالتعمير أوكان التسليم من اختصاص الوالي إذا- 
السلطة إىلبرأيهانسخ من ملف الطلب مرفقة أربعامللف إيداعاملوالية لتاريخ أيام08حتضري امللف يف اجل 

.املختصة قصد تسليم رخصة التجزئة 

إيداعلتاريخ ن املوالينيصاحب الطلب يف غضون الشهريإىلالتجزئة و يبلغ القرار املتضمن رخصة
ممثال باعتبارهالطلب وذلك عندما يكون تسليم 

.1يف مجيع احلاالت االخرىأشهرثالثة ، ويف غضون للبلدية

دور رخصة التجزئة في حماية البيئة: ثالثا 

البيئي كما هو احلال بالنسبة لرخصة البناء تساهم رخص التجزئة يف محاية الطابع العمراين اجلمايل و
تعترب وهي بالتايل،الرخصة بدراسة بيئية مسبقةاحلصول على هذه إجراءاتويتجلى ذلك من خالل تقييد 

ر ــالتعمية وــي للتهيئــط التوجيهــوخمطيــاألراضل ــملخطط شغاألساسيةالوسيلة القانونية اليت حتدد التوجيهات 
وقاية الصناعة والفالحة واملوازنة بني وظيفة السكن وواخلضراء املتمثلة يف ترشيد استعمال املساحات و

..مراعاة املعايري اخلاصة بالتنمية املستدامة بشكل فعال ومتوازن بيئيا وعمرانيا الطبيعية واألوساطواحمليط 

األثريةاملواقع اجلمالية وس باملناظر الطبيعية وكانت متإذاومينع املشرع منح رخصة التجزئة يف حالة ما 
األراضيكانت إذاال متنح رخصة التجزئة ال تطلب هذه الرخصة يف املناطق الفالحية وووالتارخيية

مينع الرتخيص بالتجزئة يف البلديات غري أن، كما ميكن الوثيقة اليت حتل حملهأواألراضيموافقة ملخطط شغل 
لألشغالتتطلب رخصة التجزئة وجوب اجناز صاحب الطلب ، والتعمريموافقة ملخطط التوجيهي للتهيئة و

و مراعاة ميادين الرتفيهو مساحات خضراء إحداثازاة القابلة لالستغالل من خالل األراضياملتعلقة جبعل 
.اجلانب اجلمايل العمراين

) على البيئة التأثريدراسة مدى (يئية مسبقة احلصول على رخصة التجزئة بدراسة بإجراءاتقيد املشرع 
فضال و الطبيعةالبيئةاحملافظة علىهام يسمح بالتوفيق بني اعتبارات التنمية ومقتضيات إجراءبأنهأمهيتهوتربز 
، وبالتايل لرخصة التجزئة دور فعال يف محاية 2أاعلى 
.البيئة 

______________________
.107املرجع السابق ، ص شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري ،مجال بوشنافة ،1

.52حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص آليةرابح صافية ، رخصة البناء أوالداقلويل 2
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هذا الدور لرخصة التجزئة يف جمال محاية البيئة يظهر من خالل النصوص القانونية وال نشاهد إنإال
تدابري الالزمة حلماية البيئة عند التأخذاجلهة املختصة مبنح رخصة التجزئة ال أنالواقع ، حبيث أرضيةذلك على 

ذلك فان هذه الرخصة ال إىلإضافةمنح هذه الرخصة ، أثناءمنح هذه الرخصة وال تتقيد بدراسة البيئة املسبقة 
خاصة يف جمال محاية املناظر الطبيعية ومحاية و، التعمري ملخططات التهيئة واألساسيةتتوافق مع التوجهات 

.األخرىضراء ويف العديد من التوجهات املساحات اخلالبيئة و

ودراستها من طرف اجلهات املختصة على املستوى احمللي ال تقوم إعدادهاأثناءهذه الرخصة أنكما 
املكلفني بدراسة هذه األشخاصضعف تكوين إىلالضرورية الكفيلة حبماية البيئة وهذا راجع اإلجراءاتبأخذ

.الرخصة 

لف دراسة تضمن لنا محاية البيئة اجلهات املختصة بتسليم هذه الرخصة ال تدرس املأنأيضاو نشري 
األمربالبيئة وخاصة عندما يتعلق إضرارهاباملوافقة على هذه الرخص بالرغم من األحيانبل تقوم يف اغلب 

.مبشاريع التنمية على املستوى احمللي 

ودراسة وتسليم رخصة التجزئة إعدادملشرع اجلزائري عند اإلجراءاتوبالرغم من 
أنإىل، بعني االعتبار جمال محاية البيئةوأخذهالستشارة بعض اللجان على املستوى احمللي عند تسليمها وإلزامه

دور هذه الرخصة يف جمال محاية البيئة على ارض الواقع جيب تدعيمه وذلك من خالل تشكيل جلان مؤهلة على 
.امل

رخصة الهدم: الفرع الثالث 

مربزين دورها يف محاية ،وتسليمها إعدادهاوإجراءاتيفها تعر إىلهذه الرخصة سنتطرق ألمهيةنظرا 
.البيئة 

تعريف رخصة الهدم: أوال

ة هدم جزئي ــعمليةــبأيام ــن القيــمنه فال ميك1ة احملميــار املبين خاصــالرقابة على العقأدواتهي من 
واقعة يف مكان مصنف ذلك عندما تكون هذه البنايةكلي لبناية دون احلصول مسبقا على رخصة اهلدم ، وأو
اآليلةالتارخيية أو املعمارية  أو الطبيعية أو ملا تكون البنايةاألمالكيف طريق التصنيف يف قائمة أو

______________________
ذلك عن طريق نصوص تشريعية واألراضيالقانون حبماية خاصة زيادة على احلماية املقررة جلميع أحاطهااملناطق احملمية هي تلك املناطق اليت 1

حسب املادة ، فالحية ذات اإلنتاج العايلأواحية سيأومعمارية أوأثريةأوثقافية أوتارخيية أوخاصة نظرا خلصوصيتها وتوافرها على مميزات طبيعية 
.املتمم املعدل و90/25من قانون التوجيه العقاري 22
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.للهدم سند لبنايات جماورة 

خاصة يف أمهيةتكون هلا أاميدان العقار املبين غري األوىلإنهذا 
كان يكون يف وسط املدينة حبي أكيدةإسرتاتيجيةأمهية، ملا يكون للعقار املعين باهلدم ميدان العقار الفضاء

. 1على القيمة التجارية للعقارري فهدم البناية يكون له اثر اجيايبجتا

أا" أيضاوتعرف  البناء  إزالةالصادر من اجلهة املختصة واليت متنح مبوجبه املستفيد حق اإلداريالقرار ب
."2يف طريق التصنيفأوجزئيا مىت كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أوا كلي

وتسليم رخصة الهدمإعدادإجراءات: ثانيا 

املرسوم التنفيذي و91/176رقمكذا املرسوم التنفيذيو90/29رقم ريالتعمبني قانون التهيئة و
عداداإلجراءاتاإلوشروط طلب رخصة اهلدم وحمتوى امللف منه 85إىل 70املواد 15/19رقم 

.التسليم و

شروط الحصول على رخصة الهدم- 1

شروط متعلقة بنوع ووضعية البناء تتمثل شروط احلصول على رخصة اهلدم بشروط تتعلق بطالبها و 
.اهليئة املخصصة هلا البناية أو موكله أوللهدم اآليلةومنح املشرع حق طلب رخصة اهلدم ملالك البناية 

شهادة أوفيجوز للمالك طلب احلصول على رخصة اهلدم ويف هذه احلالة تقدمي الوثائق تتبث ملكيته 
اهليئة العمومية املخصصة هلا البناية عليها أمامبوجب وكالة رمسية ، آخريقوم بتوكيل شخص أناحليازة ، كما له 

.3الذي ينص على ختصيص البناية املعنيةدارياإلتقدمي نسخة من العقد 

التسليمواإلعدادإجراءاتوالشروط المتعلقة  بمحتويات الملف - 2

التحقيق قصد تسليم املعنية قصد دراسته ولإلدارةيقدم وطلب احلصول على رخصة اهلدم مبلفيرفق
.الرخصة 

_____________________
.54التعمري وفق التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص منصوري نورة ،  قواعد التهيئة و1

.57ص ،2005سنة،األوىل، مصر ، الطبعة فيها ، دار الفجروطرق الطعن ، قرارات العمران الفرديةعزري الزين2

.مهمتها أداءالوطنية اخلاصة حتت تصرف مصلحة عمومية قصد متكينها من لألمالكمنقول تابع أو التخصيص هو قرار يوضع مبوجبه عقار 3
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محتوى الملف) ا 

بالنسبة اإلداريالعقد أوالتوكيل القانوين للوكيل أوشهادة احليازة أوالوثائق املثبتة للملكية إىلإضافة
طلب احلصول على رخصة اهلدم إيداعللهيئة العمومية ، هناك جمموعة من الوثائق ينبغي على املعين تقدميها عند 

من 500/1، تصميم للكتلة على سلم 5000/1أو20000/1تصميم للموقع على سلم : من بينها 
العملية املربجمة ، حجم إجراءاألسباب، عرض املعدة للحفظ يف حالة اهلدم اجلزئيأوللهدم اآليلةالبناية 
.اهلدم و أنواعها أشغال

كيفية التسليمدراسة الطلب وإجراء) ب 

الس إىلشهادة احليازة ويرسل الطلب أو يرفق طلب رخصة اهلدم بنسخة من عقد امللكية  يس  رئ
للبلدية املعنية بتحضري الرخصة وتقوم مصاحل العمرانإيداع، مقابل وصل 1الشعيب البلدي حملل موقع البناية 
مصاحل التعمري على مستوى الوالية اليت تكون لديها إىلإيداعهأيام من 08وترسل نسخة من طلب خالل 

كل رأيالطلب بعد اخذ إيداعمن تاريخ حتضري هذه الرخصة خالل اجل شهر واحدويتم رأيهاشهر لتقدمي 
.األمراملصاحل واجلهات اليت يهمها 

ب الرخصة على مستوى طلبإعالن
وعند 91/176وم التنفيذي من املرس70
بعد استشارة مصاحل التعمري على إداريعدم تقدمي اعرتاض يسلم رئيس البلدية الرخصة للمعين يف شكل قرار 

.مستوى الوالية 

ماية البيئةدور رخصة الهدم في ح: ثالثا 

بأيالبيئي ، حبيث انه ال ميكن القيام تساهم رخصة اهلدم يف احلفاظ على الطابع اجلمايل العمراين و
ذلك عندما تكون هذه البناية واقعة يف ،ون احلصول مسبقا على رخصة اهلدم كلية لبناية دأو  عملية هدم جزئية 

عندما تكون البناية أو،2الطبيعيةاملعمارية اوأو التارخيية األمالكيف طريق التصنيف يف قائمة أومكان مصنف 
.للهدم سند لبنايات جماورةاآليلة

هلا اثر أنكبرية يف جمال احملافظة على اجلانب العمراين والبيئي خاصة وأمهيةهلذا فان هلذه الرخصة و

____________________
.تسليم ذلكتعمري واحملدد لكيفيات حتضري عقود ال15/19من املرسوم التنفيذي رقم 72املادة 1

.55ص املرجع السابق ،منصوري نورة ، قواعد التهيئة و التعمري وفق التشريع اجلزائري ،2
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احتمال ، والطبيعيةواألثريةضمن املناطق كاملصنفة بالعقارات احملميةبالغ يصعب تداركه ملا يتعلق األمر
هذه الرخصة كانت له دوافع منها محاية املناطق بإقرارهعليه فان املشرع و،الغري أمالكيف أضرارإحلاقها

.بالتايل محاية البيئة الطبيعية وواألثريةالثقافية والسياحية و

انه يبق هذا الدور متجسدا فقط يف إاللكن بالرغم من دور هذه الرخصة يف جمال محاية البيئة ، و
والنصوص القانونية ومل يتجسد على ارض الواقع نظرا هلدم العديد من البناءات على حساب املناظر الطبيعية 

.يؤثر سلبا على البيئة هذا ما يقضي على الرتاث اجلمايل العمراين والتارخيية والثقافية و

ءاة املختصة مبنح هذه الرخصة وعدم  احمللياإلداريةنظرا لضعف اجلهات و ا اثر سلبا على اجلانب كف
.أيضاعلى البيئة اجلمايل للبنايات و

دورها في حماية البيئةالتعمير ولرقابة عملية التهيئة واإلداريةالشهادات : الفرع الرابع 

وذلك رغبة منه يف ضبط جمال العمران بصورة دقيقة ، 1من الشهاداتأنواعنظم املشرع اجلزائري ثالث 
وسوف نعرف هذه الشهادات ) ثالثا ( وشهادة املطابقة ) ثانيا ( وشهادة القسمة ) أوال( وهي شهادة التعمري 

.وتسليمها ودورها يف محاية البيئة إعدادهاإجراءاتونبني 

شهادة التعمير: أوال

تعريف هذه الشهادة وحمتواها إىلهذه الشهادة ودورها الرقايب يف جمال العمران سنتطرق ألمهيةنظرا 
.وتسليمها مربزين دورها يف محاية البيئةإعدادهاإجراءاتونبني 

تعريف شهادة التعمير- 1

تبني حقوق البناء لم بناء على طلب من كل شخص معين اليت تساإلداريةشهادة التعمري هي الوثيقة 
إذاعملية البناء ، وحتدد آلجل2املعينةاألرضواالرتفاقات اليت ختضع هلا 

.3الأوقابلة للبناء األرضما كانت 

__________________
أاوصفت الشهادات العمرانية 1 اإلداريي للقرار ــى الفنــباملعنإداريةون قرارات ــال ترقى الن تكأاإالاإلدارةقانونية صادرة عن أعمالب

.41طرق الطعن فيها ، املرجع السابق ، ص ، قرارات العمران الفردية وانظر عزري الزين

.62ص ،املرجع السابق التعمري وفق التشريع اجلزائري ، قواعد التهيئة ومنصوري نورة ، 2

3 Henri Jacquot , certificat d’ urbanisme , Dalloz , 1996 , p 32 .
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محتوى شهادة التعمير- 2

املراد اجناز البناء املنصوص عليها باألرضاملتعلقة اإلداريةحتتوي شهادة التعمري على خمتلف املعلومات 
واملتعلقة بالقيود اليت ترد على األرضيةاالرتفاقات املدخلة على القطعة يف بعض النصوص القانونية اخلاصة ، و

بشبكات اهلياكل القاعدية العمومية األرضيةالبناء املنصوص عليها يف بعض النصوص القانونية ، وخدمة القطعة 
.1املتوقعةاملوجودة و

وتسليم شهادة التعميرإعدادإجراءات- 3

حسب ما املتعلقة يف رخصة البناءاألشكالحسب شهادة التعمريامللف املتعلق بيودع طلب شهادة و
ادة ، وعند االنتهاء من دراسة امللف تسلم شه91/176رقممن املرسوم التنفيذي03جاءت به املادة 

الطلب مبوجب قرار إليداع15/19من املرسوم التنفيذي رقم 04التعمري خالل مخسة عشر يوما حسب املادة 
الحيتها معدة فيها تسري من تاريخ تبليغ القرار ال تكون مدة صاملطلوبة ، واملعلومات يبني فيه كل إداري

.2تتعدى مدة سنة

بصفته ممثال للدولة أوبصفته ممثال للبلدية إماتسلم هذه الشهادة من طرف رئيس البلدية ، و
.و الوزير املكلف بالعمرانكذلك حاالت اختصاص الوايلو

مصلحة إىليف هذه احلالة ترسل البلدية امللف : اختصاص رئيس البلدية بصفته ممثال للبلدية ) ا 
امللف ، وتقوم مصلحة التعمري على مستوى إيداعتاريخمنأيام08التعمري على مستوى الوالية يف اجل 

قراره يسرئيصدر، وعند االنتهاء من التحقيق األخريةالبلدية بدراسة امللف باسم هذه 
.املتضمن تسليم شهادة التعمري 

: اختصاص رئيس البلدية بصفته ممثال للدولة ) ب 
مصلحة إىلنسخ من امللف أربعلدى البلدية ، فريسل رئيس البلدية األراضييف حالة انعدام خمطط شغل 

خالل اجل مخسة عشر يومابرأي، ويتبع ذلك إليداعهاملوالية أيام08الوالية خالل التعمري على مستوى 
.خبصوص االنعكاسات احملتملة من العملية املطلوبة 

_____________________
اإلداريبالتايل هي ليست حمل للطعن وإداريابذلك هي ليست قرارا شهادة التعمري هي جمرد وثيقة توضيحية فقط وأننص املشرع اجلزائري على 1
.تبني ما هو موجود على ارض الواقع ألاالقضائي أو
علوم يف احلقوق ، ختصص قانون دكتوراه اللنيل درجة أطروحةالتعمري اجلزائري ، البناء على ضوء قانون التهيئة وإسرتاتيجيةعريب باي يزيد ، 2

.227، ص 2014/2015سنة العلوم السياسية ،باتنة ، كلية احلقوق و،جامعة احلاج خلضرعقاري ،
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فرتسل تم حتضري امللف حسب ما سبق ذكره ي: الوزير المكلف بالتعمير اختصاص الوالي و) ج 
الوايل امــأمون ــيكص ، وــكان خمتإذار ــالوزيإىله ــة اختصاصــي يف حالــالوالإىلخ ــنسعـأربر ــة التعميــمصلح

. قراره إلصدارالوزير املكلف اجل شهرأو

، وتبلغ للمعين وتعلق نسخة منه على إداريويف كل احلاالت تسلم شهادة التعمري مبوجب قرار 
.1مستوى البلدية 

شهادة التعمير في حماية البيئةدور- 4

باحملافظة على اجلانب العمراين اجلمايل أيضانظرا للدور الرقايب لشهادة التعمري ، تساهم هذه الشهادة 
كانت فإذاواجلانب البيئي ، حبيث انه قبل الشروع يف الدراسات املتعلقة مبشروع البناء تطلب شهادة التعمري ، 

كانت هذه املشاريع إذاهذه املشروعات املتعلقة مبشروع البناء متس باملناظر الطبيعية واملساحات اخلضراء ، وكذا 
فانه يرفض منح هذه الشهادة وذلك من اجل احلفاظ على البيئة األشجارقطع جمموعة من على حساب

وخمطط التوجيهي األراضيملخطط شغل األساسيةكانت هذه البنايات ال تتوافق مع التوجهات وإذاومحايتها ، 
.خاصة يف جمال محاية البيئة فانه يرفض منح هذه الشهادة التعمري وللتهيئة و

بالرغم من الدور الذي تسامهه شهادة التعمري يف محاية البيئة واحملافظة على اجلانب اجلمايل ولكن 
أما على ارض الواقع اجلزائري فقطاليت وضعها املشرعالقانونيةالعمراين ، فان ذلك يظهر من خالل النصوص

عدم كفاءة إىلهذا راجع ، ويعيو احمليط الطبرقابة فعالة حلماية البيئة آليةال تشكل التعمريشهادةفان 
عدم فعاليتها يف جمال محاية البيئةإىلأدىهذا ما تسليم شهادة التعمري ، ووبإعداداجلهات احمللية املختصة 

.ومحاية الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان

شهادة القسمة: ثانيا 

.دورها يف محاية البيئة ها ، ووتسليمهاإعدادإجراءاتنقوم بتعريف هذه الشهادة ومن مت نبني 

تسلم ملالك عقار مبين وبطلب منه شهادة تقسيم أنعلى 90/29من القانون 59نصت املادة 
.2عدة اقسامأوقسمني إىلعندما يزعم تقسيمه 

_______________
.تعمري وتسليم ذلك، احملدد لكيفيات حتضري عقود ال15/19من املرسوم التنفيذي رقم 04املادة 1

2 Djillali Adja , Bernard Drobenko , droit de l’ urbanisme , Berti édition , Alger , 2007 , p 188 .



دورها يف محاية البيئة                                                                                           التعمري وتهيئة وآليات الرقابة يف جمال ال: الفصل األول 

80

تعريف شهادة القسمة- 1

دون أقسامعدة أوقسمني إىلتقسيم ملكية عقارية مبنية إمكانيةاليت تبني شروط اإلداريةهي الوثيقة 
، جيب تربير تواجد ولكنها ال تصلح كشهادة للتعمري،االرتفاقات املفروضة عليهاأو تغيري يف حقوق البناء 

.البناية على القطعة األرضية بسند قانوين مثل عقد امللكية ، أو بسند إداري 

فهي ليست رضاأتقع على العقارات غري مبنية أنهي شهادة ختص فقط العقارات املبنية وال ميكن إذن
الزمة لكل عملية تقسيم األوىلأنبرخصة التجزئة ، وختتلف شهادة القسمة عن رخصة التجزئة يف كون 

لغرض البناء أو أكثرأرضيةبينما الثانية الزمة لكل عملية تقسيم لقطعة األرضيةلعقارات مبنية دون القطع 
.1عليها

وتسليم شهادة القسمةإعدادإجراءات- 2

فالطلب يقدم من املالك املتبعة خبصوص رخصة البناء األشكالحتضر شهادة القسمة وتسلم بنفس 
من الوكيل عن املالك الذي يرفق الطلب بنسخة من عقد أوويبني فيه هذه الصفة بنسخة من عقد امللكية 

وحتديد موقعها ويرفق الطلب مبلف حيتوي على تصاميم وخمططات تسمح بالتعرف على العقار ،2الوكالة
اصة ا  اخل ئة  تهي اعد ال قو لى  رف ع تع .لل

ويتم تسليم ،إىلوبعدها يرسل امللف يف مخس نسخ 
.3الطلب إيداعوصل مقابل ذلك حيدد عليه تاريخ 

العقار املبين يدخل ضمن احمليط املشمول ملخطط أنمن والتأكدوتقوم مصلحة التعمري بدراسة امللف 
تستشري بعض املصاحل أنميكن هلذه املصلحة التعمري وكذلك املخطط التوجيهي للتهيئة وواألراضيشغل 

.إالوخالل شهر رأيهاتقدم أناليت هلا 

املنصوص عليها خبصوص رخصة ءاتجرااإلواألشكالويتم حتضري وتسليم شهادة التقسيم بنفس 
.التجزئة 

_______________
.109ص ،2006سنة، اجلزائر ،دار اخللدونيةشهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري ،مجال بوشنافة ،1

.103ص ،2011سنة، اجلزائر ،دار قانة التعمري يف التشريع اجلزائري ، التهيئة وأشغالعلى اإلداريةعايدة ديرم ، الرقابة 2

.تسليمهاالتعمري واحملدد لكيفيات حتضري عقود 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 36املادة 3
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ر شهادة القسمة في حماية البيئةدو - 3

األراضيتساهم شهادة القسمة كذلك يف محاية البيئة ، فهي الوسيلة القانونية اليت تضمن لنا محاية 
األراضيملخططات احمللية املتمثلة يف خمطط شغل األساسيةتكون موافقة لتوجيهات أنجيب أااملبنية ، حبيث 

ن ــة السكــن وظيفــة بيــاملوازنات وــال املساحــد استعمــي ترشيــة فــر املتمثلــالتعمية وــي للتهيئــاملخطط التوجيهو
كانت متس بالبيئة إذاالوسط الطبيعي ، ويرفض املشرع منح هذه الرخصة وقاية احمليط والصناعة والفالحة وو

اإلجراءاتالعديد من إعدادهاومنح هذه الرخصة أثناءكذلك ضبط املشرع وتشكل خطرا عليها ، و
.اإلداريةاليت جيب على اجلهات الضرورية و

مل هذا الدورأنإالكن بالرغم من الدور الذي تساهم به هذه الرخصة يف جمال محاية البيئة ، ول
وتسليم منح شهادة بإعداداحمللية املختصة اإلداريةضعف اجلهات إىليتجسد على ارض الواقع وهذا راجع 

ءا ، ونظرا  ا م كف قسمة وعد ل هذه الرخصة إعدادعند واألمناجلهات احمللية للمجال البيئي والصحة إلمهالا
التقليص من فعاليتها يف جمال محاية البيئة ، وبذلك تبقى هذه الشهادة غري فعالة يف محاية إىلأدىهذا ما 

.املساحات اخلضراء املناظر الطبيعية و

السلطات احمللية إمهالإىلوبالتايل فان عدم فعالية هذه الرخصة يف جمال محاية البيئة ، ذلك راجع 
ءاإىلباإلضافةاملختصة مبنح هذه الشهادة  ا م كف بالرغم من أن املشرع اجلزائري قد نص على أحكامها عد

.بشكل مدقق

شهادة المطابقة : ثالثا 

يف ا واإلدارةالرقابة البعدية يف يد أدواتتعترب شهادة املطابقة من بني  تعر عني  ت لك ي بيان لذ
.دورها يف محاية البيئة إبرازوتسليمها وإعدادهاإجراءات

تعريف شهادة المطابقة- 1

ي مطابق ملا حدد يف رخصة البناء مظهره اخلارجطبيعته وحدوده والبناء وإنشاءأنهي وثيقة تعلن 
رخصة أحكاماحملددة من خالل حمصورة يف حدود النقاط املدروسة وبالتايل تكون شهادة املطابقة حمدودة وو

.1البناء

املصادق عليها وفقا طبقا للتصاميماألشغالاجناز تتبثهذه الشهادة هي وسيلة للرقابة البعدية للتعمري إذا

_______________
.107التعمري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص التهيئة وأشغالعلى اإلداريةعايدة ديرم ، الرقابة 1
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على احرتام صاحب وتأكيداملشروع قانونية الستالمأداةتعترب هذه الشهادة ، ورخصة البناءأحكامولبنود 
شروع املنجز وفقا لرخصة البناءالتعمري وترخيص باستغالل اململخططات التهيئة والرخصة لقواعد التعمري و

.والتزام عليها املطابقة

وتسليم شهادة المطابقةإعدادإجراءات- 2

ك ــر ملالــالتعمية وــق بالتهيئــاملتعل90/29رقممن القانون56املادة ألحكاممتنح هذه الشهادة طبقا 
يقوم األشغال، وبعد انتهاء مع رخصة البناءاألشغالصاحب املشروع وجوبا من اجل اثباث مطابقة أو 

األشغالاملستفيد من رخصة البناء خالل ثالثون يوما بتقدمي تصريح يف نسختني ، يشهد مبقتضاه على انتهاء 
ويودع التصريح مبقر البلدية ملكان البناء مقابل وصل وبعدها يرسل رئيس البلدية نسخة املوصوفة برخصة البناء 

.1مصلحة التعمري على مستوى الواليةإىلمن التصريح 

لرخصة البناء وخيطر رئيس البلدية املستفدين من الرخصة عن األشغالوتشكل جلنة لدراسة مطابقة 
تتبث هذه اللجنة عملها مبوجب حمضر إشعارمن املراقبة ويتم ذلك مبوجب أيام08قبل تاريخ فحص املطابقة 

.يتخذ رئيس البلدية قرارهأساسهفعلى إلزاميمطابق و ليس الرأيهذا حول املطابقةرأيهاتبدي فيها 

، ويبني اللجنة هو عدم املطابقة يصدر رئيس البلدية قرار رفض منح هذه الشهادةرأيكان إذاأما
.املطابقة حسب الرخصة بإجراءللمعين انه عليه القيام 

ابقة املنشات اليت اجل تسليم هذه الشهادة هو مثانية أيام ابتداء من تاريخ اخلروج إذا بني حمضر اجلرد مطويكون
.15/19من املرسوم 68مت االنتهاء من أشغاهلا حسب املادة 

دور شهادة المطابقة في حماية البيئة- 3

وإمتاماحملدد لقواعد مطابقة البنايات 2008جويلية 20املؤرخ يف 08/15شدد املشرع يف القانون 
البناء وعند مطابقة هذه أشغالإمتاممن العقوبات يف التقيد باحرتام الوسط الطبيعي والبيئة عند ،2اجنازها

.لرخصة البناء األشغال

.املساحات اخلضراء أوكانت البنايات متس بالبيئة إذافريفض منح هذه الشهادة 

_______________
.235التعمري اجلزائري ، املرجع السابق ، ص البناء على ضوء قانون التهيئة وإسرتاتيجيةعريب باي يزيد ، 1

.44العدد ،اجنازها ، اجلريدة الرمسية إمتامواحملدد لقواعد مطابقة البنايات 2008جويلية 20املؤرخ يف 08/15القانون رقم 2
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ودورها في حماية البيئةاألخرىاإلداريةالرخص : الفرع الخامس 

رخصة استغالل المنشات المصنفة و عالقتها بحماية البيئة:أوال

الذي يضبط 06/198ضبط املشرع اجلزائري مستعملي املؤسسات املصنفة باملرسوم التنفيذي رقم 
تشكل أناحملاجر و الورشات ، و كل منشاة ميكن و التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة ، ال سيما املصانع 

حىت اإلدارةهذه املنشات للحصول على الرخصة من طرف أصحابالعمومية بان اخضع الصحةخطر على 
ام نظرا ملا ميكن األخريةتتمكن هاته  اط نش لى  بة ع رض رقا ف تسببه هذه املنشات من خطر على الفضاء أنمن 

.مفهوم املنشات املصنفة إىل، و قبل التطرق لشروط منح الرخصة البد من التعرض 1الطبيعي

تعريف المنشات المصنفة- 1

عدة منشات مصنفة ختضع ملسؤولية شخص أوو اليت تتضمن منشاة واحدة اإلقامةهي جمموع منطقة 
ا ـون منهــي تتكــة التــات املصنفــاملنشوةــوز املؤسســاص ، حيــاخلأوام ــالعونــع للقانــوي خاضــمعنأوي ــطبيع

ميارس فيها ثابتةوتتمثل املنشات املصنفة  يف كل وحدة تقنية آخرشخص إىلاستغالهلا أوكلأويستغلهاأو
.2من النشاطات املذكورة يف قائمة املنشات املصنفة و احملددة يف التنظيم املعمول به أنشطةعدة أونشاط 

اجلهة ،يف إطار التنمية املستدامةاملتعلق حبماية البيئة03/10رقممن القانون19قد حددت املادة 
تنجر عن يتالاألضرارأوخطورا إىلذلك بالنظر خصة استغالل املنشات املصنفة ، و املختصة بتسليم ر 

:أصنافثالث إىلاستغالهلا 

.ترخيص من الوزير املكلف بالبيئة إىلاألولختضع املنشات من الصنف -

.إقليمياترخيص من الوايل املختص إىلختضع املنشات من الصنف الثاين -

.إىلختضع املنشات من الصنف الثالث -

:خاضعة للتصريح  أخرىمنشات خاضعة للرتخيص و إىلو تتقسم املنشات املصنفة 

_________________
بن يوسف بن خذة توراه يف القانون العام ، جامعة الدكأطروحة لنيل درجةحلماية البيئة يف اجلزائر ، اإلداريةد عبد املنعم ، الوسائل القانونية بن امح1

.95ص ، 2008/2009سنة اجلزائر ، 

ة الرمسية ق على املؤسسات املصنفة ، اجلريدالذي يضبط التنظيم املطب2006ماي 31املؤرخ يف 06/198من املرسوم التنفيذي 02املادة 2
.2006، 37العدد 
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المنشات الخاضعة للترخيص) ا 

:احلصول على الرتخيص إجراءات

:يسبق طلب رخصة استغالل املؤسسة املصنفة مايلي 

.على البيئة التأثريو موجز التأثريدراسة - 

و انعكاسات املشروع و مير ملف طلب رخصة استغالل بأخطارودراسة تتعلق 1حتقيق عموميإجراء- 
:املؤسسة املصنفة مبرحلتني 

06/198الطلب مرفقا بالوثائق املطلوبة و املنصوص عنها يف املرسوم إيداعيتم : األولىالمرحلة 
:ما يلي إىلباإلضافة

بشخص األمرتعلق إذاقر اسم الشركة و الشكل القانوين و املأواسم صاحب املشروع و لقبه و عنوانه - 
.2معنوي

فئات قائمة املنشات املصنفة اليت أواملشروع و كذا فئة صاحبطبيعة و حجم النشاطات اليت اقرتحها - 
.تصنف املؤسسة ضمنها 

.مناهج التصنيع اليت تنفذها و املواد املستعملة - 

.50000/1و 25000/1حتديد موقع املؤسسة يف خريطة يرتاوح مقياسها بني - 

) 10/1( األقلغاية مسافة تساوي على إىلجلوار املؤسسة األقلعلى 2500/1خمطط وضعية مقياسه - 
.مرت 100تقل عن أنمسافة التعليق احملددة يف قائمة املنشات املصنفة دون 

ام ا اليت تعتزم املؤسسةاإلجراءاتبني األقلعلى 200/1مقياسه إمجايلخمطط -  لقي مرت على 35غاية إىلا
.ااورة و كذا رسم شبكات الطرق املوجودة األراضيمن املؤسسة ، مث ختصيص البنايات و األقل

تكون أنانه يف حالة االستثمارات اجلديدة جيب إال، أوليةامللف تتقدم اللجنة بدراسته دراسة إيداعبعد - 
.و الصناعة و ترقية االستثمارات البيئة إدارةعناصر تقييم املشروع موضوع تشاور بني 

_____________________
.ت املصنفة حلماية البيئة املتعلق بضبط التنظيم املطبق على املؤسسا06/198من املرسوم 05املادة 1

.46حسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املرجع السابق ، ص 2
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مللف طلب الرخصة ، تقوم اللجنة مبنح مقرر باملوافقة املسبقة األوليةهذه الدراسة أساسو على 
الذي مبوجبه يستطيع صاحب و ملف الطلب إيداعمن تاريخ ابتداءأشهر3املؤسسة املصنفة يف اجل إلنشاء

.بناء املؤسسة املصنفة أشغاليف يبدأأناملشروع 

المرحلة النهائية لتسليم الرخصة - 

من مطابقتها للوثائق التأكداجناز املؤسسة املصنفة تقوم اللجنة بزيارة املوقع و ذلك قصد إاءبعد 
إىلإرسالهمشروع قرار رخصة استغالل املؤسسة املصنفة و بإعداداملدرجة يف ملف الطلب ، و من مت تقوم 

.اللجنة املؤهلة للتوقيع 

.من تاريخ تقدمي الطلبابتداءأشهر03يف اجل و يتم تسليم رخصة استغالل املؤسسة املصنفة

من للتأكدذلك و املؤسسة املصنفة إمتامجنة للموقع عند لبعد زيارة الإالتسليم الرخصة ال يتم إن
.1مطابقتها للوثائق املدرجة يف امللف و لضبط مقرر املوافقة املسبقة 

:تسلم رخصة استغالل املؤسسة املصنفة حسب احلالة كما يلي األخريو يف 

.األوىلللمؤسسات املصنفة من الفئة بالبيئة و الوزير املعين مبوجب قرار وزاري مشرتك بني الوزير املكلف- 

.سسات املصنفة من الفئة الثانية بالنسبة للمؤ إقليميامبوجب قرار من الوايل املختص - 

.مبوجب قرار من - 

المنشات الخاضعة للتصريح) ب 

نظام التصريح خيص املؤسسات املصنفة من الفئة الرابعة وفقا للتقسيم املؤسسات املصنفة الوارد يف إن
يرسل تصريح أنر سابقا على من املرسوم املذكو 24، و نصت املادة 06/198من املرسوم 03املادة 

يوم على 60حددت املادة اجل إىلاستغالل املؤسسة املصنفة من الفئة الرابعة 
إلرسالاألقل

.2املؤسسة املصنفة 

___________________
.، املتعلق بضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة 06/198املرسوم التنفيذي من 20، 19، 18، 08، 06املواد 1
2008سنة،اجلزائر ، الطبعة األوىل،ن اجلزائري ، دار اخللدونية ية يف القانو الكيماو واإلشعاعيةعلي سعيدان ، محاية البيئة من التلوث من املواد 2

.300ص 
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يقدم صاحب املنشاة طلب أن
طبيعة ،املوقع( لومات اخلاصة باملنشاة املعمعنوياأوسواء كان شخصا طبيعيا يشمل كافة املعلومات اخلاصة به

....)املقرر قيامها األعمال

صاحب املنشاة بإشعاررأىإذاأما
.1الالزمة لذلكاإلجراءاتلكي يتخذ أيام8يف اجل 

و دورها في حماية البيئة رخصة استعمال و استغالل الغابات: ثانيا

األمالكأننظرا لكون و انه إالالوطنية العمومية ، األمالكلقد صنف املشرع اجلزائري الغابات ضمن 
إاالغابية تتميز ببعض اخلصوصيات و نظرا ملنافعها الكثرية  الذي له خصوصيات و موضوع استعمال ،تكونف

العمومية األمالكاملتعارف عليه يف ) l usage( فريدة يف القانون اجلزائري ، يكاد خيالف قواعد االستعمال 
كما ) l usageforestier(التقليدية فاالستعمال يف الغابات اجلزائرية يكون يف شكل استعمايل غايب 

l exploitation(و هو االستغالل الغايب اقتصادييكون على شكل استعمال  forestière(.

l usage(االستعمال الغابي - 1 forestier(

ملوضوع 84/12رقملقد خص املشرع اجلزائري الفصل الثالث من الباب الثالث لقانون الغابات
.34،35،36الغابية مفردا له ثالث مواد و هي املواد األمالكاالستعمال داخل 

باختاذه ن ــر املستعمليــعلى ذكفقطاقتصرإمنا، و الغايباملشرع مل يعرف معىن االستعمالأنإال
حصره يف بعض املنتجات للحاجات املنزلية و حتسني ظروف و حتديد جمال االستعمال ، ويــار املكانــاملعي

.2املعيشة

لكن و،الرخصة من اجل االستعمال الغايب املشرع مل ينص صراحة على وجوب وجود إنكما 
بالقواعد العامة اليت األخذإىلبالرجوع لقواعد االستعمال كحق عيين فان الرخصة واجبة ، هذا ما يؤدي بنا 

.اإلدارةتنظم االستعمال الفردي ، و اليت توجب الرخصة املمنوحة من طرف 

_________________
جامعة أبو بكر بلقايد  ، املنشات املصنفة حلماية البيئة ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ، ختصص قانون عام ،أمالمدين 1

34، ص 2012/2013العلوم السياسية ، سنةتلمسان ، كلية احلقوق و
36ص ، 2001سنةاجلزائر ،،الرتبويةلألشغاليف اجلزائر ، الديوان الوطين نصر الدين هنوين ، الوسائل القانونية و املؤسساتية حلماية الغابات 2

.و مابعدها 
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الذين السكان لى معيار مكاين و حصرهم يفو لقد حدد املشرع املستعملني معتمدا يف ذلك ع
يستطيعون توفر فيهم هذا الشرط ال يالذين الفاألشخاصبالقرب منها ، و هلذا أويعيشون داخل الغابة 

.االستفادة من هذا االستعمال 

املنشات :يف 84/12رقممن قانون35فلقد حصرته املادة الغايبعن نطاق االستعمالأما
ة ــــة بالغابـــرتبطاملرىـاألخات ــض النشاطــي ، بعــة ، الرعـــات الغابــة ، منتوجــة الوطنيــالغابيالكــلألمةــاألساسي

غري ملوثة املعلن عن األنشطةجرداء ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير أراضيتثمني ،و حميطها املباشر 
.يف املخطط الوطين أولويتها

exploitation(االستغالل الغابي - 2 forestière(

نظم املشرع ،سكان الغابات من الثروة الغابية جبانب االستعمال الغايب الذي يقتصر على انتفاع 
.األشجاراالستغالل الغايب و الذي يعين باملفهوم البسيط قطع 

على األوىلحميال يف بالفصل الثالث خمصصا له مادتني على االستغالل84/12و لقد نص قانون 
التنظيم كيفيات إىلحييل يف الثانية ،التنظيمإىلقواعد التطريق و القلع و رخص االستغالل و نقل املنتوجات 

.1تنظيم املنتجات الغابية و بيعها

يتضمن املوافقة 1989سبتمرب 5املؤرخ يف89/170در هذا التنظيم يف شكل مرسوم لفعل صو با
، و لقد نص 2دفاتر الشروط املتعلقة باستغالل الغاباتإلعدادالعامة و الشروط التقنية اإلداريةعلى الرتتيبات 

قبل تسليم الرخصة األخريةالغابات ، حبيث تقوم هذه إدارةهذا املرسوم على رخصة االستغالل اليت تسلمها 
.الدولة أمالكإدارةالعامة يشاركها يف ذلك الوايل و اإلداريةببعض الرتتيبات 

رخصة الصيد ودورها في حماية البيئة: ثالثا

إلجازةحيازة الصياد لرخصة الصيد ورسة الصيد ، حيث اشرتطشروط مما04/07لقد حدد قانون 
يكون حائزا لوثيقة تامني سارية املفعول تغطي أنو كون منخرطا يف مجعية الصيادين يأنالصيد ، كما اشرتط 

________________
األعمالقانون الدكتوراه علوم يف احلقوق ، ختصصلنيل درجة أطروحةالتنمية املستدامة ، إطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف 1

.63، ص 2012/2013جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، سنة 

دفاتر شروط املتعلقة إلعدادالشروط الفنية العامة واإلدارية، املتضمن املوافقة على الرتتيبات 1989سبتمرب 05املؤرخ يف 89/170املرسوم 2
.38باستغالل الغاب
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.مسؤوليته املدنية باعتباره صيادا  ومسؤوليته اجلزائية عن استعماله لألسلحة النارية أو وسائل الصيد األخرى 

هذه و لقد اعترب املشرع أن رخصة الصيد هي اليت تعرب عن أهلية الصياد يف ممارسة الصيد و أن 
ارا إع أو  ا  له أو حتوي ا  نه ازل ع ميكن التن هي شخصية ال  لرخصة  أا ،ا 10و 

ة ــم رخصــة يف تسليــة املختصــاجله04/07رقمتقدمي طلب جتديدها و لقد حدد قانونإمكانيةسنوات مع 
.صاحب الطلب إقامةفيها مقر رئيس الدائرة اليت يقع أومن ينوب عنه  آود و هو الوايل ــالصي

املؤجرة أوالصيد املؤجرة باملزرعة أماكنالصيد فهي اليت تسمح لصاحبها مبمارسة الصيد يف إجازةأما
للصيادين املنخرطني فيها ، و تكون هذه إالالصيد إجازةال تسلم اجلمعية اليت يكون عضوا فيها ، من طرف

. مبمارسة الصيد ملوسم واحدتسمح و صاحلة ملدة سنة اإلجازة

رخصة استغالل الساحل و الشاطئ: رابعا

الوطنية األمالكالوطنية مشتمالت باألمالكاملتعلق 90/30من قانون 14لقد حددت املادة 
كأمالكالعمومية الطبيعية و االصطناعية ، و قد استمدت السواحل صفتها  األمالكأاالعمومية ، على 

الوطنية األمالكمن بني مشتمالت أنمنه 15فنصت املادة 90/30عمومية وطنية حبكم نص القانون 
.و املياه الداخلية و طرح البحر ،باطنهو اإلقليميو قعر البحر ،اطئ البحرالعمومية شو 

خيضع الوطنية العمومية الذياألمالكالساحل عبارة عن جزء من أنالقول إىلايؤدي بنهذا ما
األمالكهذه إدارةاملختصة بسلطة اإلداريةللقواعد العامة املتعلقة حبمايتها و تسيريها ، حبيث تتمتع السلطة 

.بغرض محايتها

عن أوبصفة مباشرة إمااألشخاصرخصة مسبقة و يتم من طرف إىلخيضع األمالكفاستغالل هذه 
يكون أنشريطة األحكامخيرج عن هذه األمالكاالستعمال اجلماعي للجمهور هلذه أنطريق مرفق معني ، غري 

ة ــبرخصالكــاألمذه ــل هــون شغــا يكــ، وعادة مالكــاألمذه ــهذا االستعمال موافقا للغرض الذي خصصت له ه
.اتفاقية و هذا الشغل يكتسي طابع مؤقتإطاريف أوإداريبعقد أو

ما يليها و17يف مادته أورد، حبيث 1ليكرس هذه االحكام02/02جاء قانون اإلطارو يف هذا 
املصاحل املختصة مجيع التدابريتتخذالطبيعية املتامخة للشواطئ ، كما لألجزاءعلى انه خيضع للتنظيم كل شغل 

ناطق التوسع املتعلق مب03/03الرملية كما نص القانون األشرطةو الشواطئ ضرورية للحفاظ علىاليت تراها 

_______________
.10تثمينه ، اجلريدة الرمسية ، العدد املتعلق حبماية الساحل و2002فيفري 05املؤرخ يف 02/02القانون 1
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.تياز عن طريق املزايدة املفتوحةحق االمى انه يتم استغالل الشواطئ مبوجبعل،املواقع السياحية و 

:األخرىاألمثلةو من 

إزالتهاالمتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و 01/19قانون - 

خصة من الوزير املكلف بالبيئة كل منشاة ملعاجلة النفايات اخلاصة لر ختضعمنه على انه 42نصت املادة 
، و املعاجلة للنفايات اهلامدة لرخصة من إقليمياو 

.1إقليميا

المتعلق بالمياه 05/12قانون - 

استعمال هلذه بأيالقيام لقد جاء هذا القانون بنظام قانوين خاص الستعمال املوارد املائية ، حيث منع 
املكلفة باملوارد اإلدارةامتياز تسلم من طرف أومبوجب رخصة  إالمعنوي أواملوارد من طرف شخص طبيعي 

اإلمجاليةاملوارد أساسحجم املاء احملدد على أواملائية ، و اليت ختول لصاحبها التصرف لفرتة معينة يف منسوب 
املتوفرة حسب معدل سنوي و االحتياجات اليت تتوافق مع االستعمال املعترب ، و تعترب رخصة استعمال املوارد 

متكن هذه الرخصة و معنوي قدم طلب بذلك أواملائية عقد من عقود القانون العام تسلم لكل شخص طبيعي  
:القيام بالعمليات التالية 

.اه اجلوفية حفر الستخراج امليأوأباراجناز - 

.احلجر أوالضخ أوالتحويل أواجناز منشات تنقيب عن املنبع - 

.2السطحيةأوالستخراج املياه اجلوفية األخرىاهلياكل أوكل املنشات إقامة- 

3المتضمن قانون المناجم01/10قانون - 

موقع الستخراج دون أوخندق أورواق أوشخص التخلي عن بئر أليالذي نص على انه ال ميكن 
بأشغالشخص القيام أليترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للجيولوجيا و املراقبة املنجمية ، كما ال ميكن 

________________
.77العدد ،، اجلريدة الرمسية إزالتهاومراقبتها النفايات وتسيري املتعلق ب2001ديسمرب 12املؤرخ يف 01/19القانون رقم 1

.60املتضمن قانون املياه ، اجلريدة الرمسية ، العدد 2005أوت04املؤرخ يف 05/12من القانون رقم 85، 75، 72، 71املواد 2

.35املتعلق باملناجم ، اجلريدة الرمسية ، العدد 2001جويلية 03املؤرخ يف 01/10قانون 3
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لحماية البيئةكآليةاإلدارية األخرىاألنظمة: المطلب الثاني 

ر ــام احلظــد نظــيف جمال محاية البيئة جناإلدارةوسيلة تستعمله أهمجبانب نظام الرتخيص و الذي يعترب 
.لحفاظ على البيئةلتعترب وسائل للرقابة و ذلك وهي التأثريو كذلك نظام التقارير و نظام دراسة اإللزامو 

اإللزامنظام الحظر و : األولالفرع 

نظام الحظر : أوال 

دف من خالله منع ،1عن طريق القرارات االداريةاإلدارةيعترب احلظر وسيلة قانونية تقوم بتطبيقه 
سابقا فانه من خصائص إليهكما اشرنا و،2بعض التصرفات بسبب اخلطورة اليت تنجم عن ممارستهاإتيان

خمالفتها باعتبارها تتصل بالنظام العام لألفراد، ال ميكن أمرةاغلبها عبارة عن قواعد أنقواعد قانون محاية البيئة 
الذين يزاولون نشاطات مضرة األشخاصو اإلدارةاليت تقيد كل من اآلمرةفاحلظر صورة من صور القواعد 

.بالبيئة 

:و احلظر نوعان 

الحظر المطلق- 1

ضارة بالبيئة منعا باتا ال استثناء فيه وال أثارمعينة ملا هلا من بأفعالاإلتيانيتمثل احلظر املطلق يف منع 
.3ترخيص بشانه

و التصرفات منعا باتا و ذلك بالنسبة األعمالببعض القواعد عن منع القياميف هذه احلالة تعربو
رق ـطأوعمرانيــة أو صناعيــةاتــمنشوأاتــبنايأيةــإقامع ــا انه متنــة ، كمــة احلساســق االيكولوجيــللمناط

يث تكون الرتبة و خط الشاطئ للرتفيه يف املناطق الشاطئية حاملهيأةاملساحات أوحظائر توقيف السيارات أو
.4معرضني لالجنراف أوهشني

________________
.407، ص 1990سنةاجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،،اإلداريعمار عوابدي ، القانون 1
سنةيدة ،محيدة مجيلة ، الوسائل القانونية حلماية البيئة ، دراسة على ضوء التشريع اجلزائري ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ، جامعة البل2

.103، ص 2001/2002

.138، ص 2002سنة،ريةاإلسكندمنشاة املعارف ، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة ، ماجد راغب احللو ،3
.65ص ،2009سياسة و القانون ، سنةجلة دفاتر الو محاية البيئة ، مقال منشور مباإلداري، الضبط جماجي منصوري4
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الحظر النسبي- 2

عنصر من أيضارة بالبيئة يف أثارتلحق أنمعينة ميكن بأعماليتجسد احلظر النسيب يف منع القيام 
وفقا للشروط و الضوابط اليت و،ترخيص بذلك من السلطات املختصة بعد احلصول علىإالعناصرها ، 

.1حتددها القوانني و اللوائح حلماية البيئة 

دل ــر املعــالتعميوةــبالتهيئقــاملتعل90/29رقــملقانونمن ا69ذلك ما تقضي به املادة أمثلةمن و
بالرتاثميس أنه ــهدم من شانأوبناء أليال يرخص " جاء فيها كما يلي 04/05بالقانون رقم املتممو

اــة يف هــة املصاحل املختصــبعد استشارة و موافقإالرا ــيشكل خطأوي ــالثقافوي ــخيي و التار ــالطبيع ا  ال وفقا ــذ
."للقوانني و التنظيمات السارية املفعول 

أمثلةعلى 03/10قوانني محاية البيئة جند الكثري من هذه القواعد فلقد نص قانون إىلهذا و برجوعنا 
:للحظر نذكر منها 

يشوه طابع أويضر بالتنوع الطبيعي أنعمل من شانه بأيمنه اليت منعت القيام 33ما نصت عليه املادة - 
.خاصة للحماية ألنظمةأخضعهااملشرع قد أنااالت احملمية ، كون 

الفصائل و األليفةو تشويه احليوانات غري األعشاشالبيض و إتالفالتنوع البيولوجي منع املشرع إطارو يف - 
.ميتة أوشراءها حية كانت أوعرضها للبيع أوملزروعة احملمية ، و كذا نقلهاالنباتية غري ا

اخل املياه البحرية اخلاضعة للقضاء ترميد ملواد مضرة بالصحة العمومية دأوغمر أوكل صب أيضاكما منع - 
اا عرقلة أواجلزائري  .2نوعية املياه البحريةإفسادأوالبحرية األنشطةمن ش

نشاط منجمي يف املواقع احملمية بأيمنح الرتاخيص إمكانيةقانون املناجم فنجده ينص على عدم أما- 
.بالقانون و االتفاقيات الدولية 

يف فرتات و ،يف الليل أود عند تساقط الثلوج من ممارسة الصي04/07قانون و لقد منع املشرع يف 
.القبض  عليها عرب كامل الرتاب الوطين أواحملمية  األصنافتكاثر الطيور و احليوانات ، كما مينع اصطياد 

_______________
.126السابق ، ص رجع املقانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة ،ماجد راغب احللو ،1
بن يوسف بن خذةيف القانون العام ، جامعةلنيل درجة الدكتوراه أطروحةحلماية البيئة يف اجلزائر ، اإلداريةبن امحد عبد املنعم ، الوسائل القانونية 2

.90، ص 2008/2009، كلية احلقوق بن عكنون ، سنة اجلزائر 
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االستغالل و حملدد للقواعد العامة لالستعمال ا03/02القانون و بغرض محاية و تثمني الشواطئ نص 
يتسبب يف أو ةــة العموميــل ميس بالصحــعمبأيالسياحيني للشواطئ على منع كل مستغل الشواطئ القيام 

من 32نصت املادة ،1نوعية مياه البحر من مساس باملظهر اجلمايل للشواطئ و تقدم ملياه اجتاه الربإفساد
من قانون 12املادة احلصى و احلجارة من الشواطئ ، كما منعتأونفس القانون على انه مينع استخراج الرمل 

املتعلق حبماية الساحل و تثمينه التوسع الطويل للمحيط العمراين للمجمعات السكنية املوجودة على و 02/02
.كيلومرتات من الشريط الساحلي الشريط الساحلي، على مسافة تزيد عن ثالثة  

تشييد سياج ثابث أوغرس  أوكل بناء جديد 05/12و لقد منع املشرع يف ظل قانون املياه اجلديد 
تصرف من شانه بأيالقيام أوالشطوط ون و البحريات و الربك و السبخات و كل تصرف يضر بصيانة الوديا

ملياه القذرة من نفس القانون تفريغ ا46منعت املادة ، ولمياه السطحية يف جماري الوديان عرقلة التدفق احلر ل
ل ــي اهلياكــة فــحير صــواد غيــمالــإدخأوان ــة و الوديــرب العموميــالشنــأماكع و ــالينابيورــو احلفارــاآلبي ــف
.املنشات املائية املخصصة للتزويد باملياه و

ففي احلظر يف جمال احلماية القانونية للبيئة ،أسلوبو جند العديد من النصوص القانونية  اليت تبنت 
أخركل شيء إمهالأووضع أوالغابية األمالكو الردوم يف األوساخمنع املشرع تفريغ جمال محاية الثروة الغابية 

.يتسبب يف احلرائق أنمن شانه 

اا أوحنالل البيولوجي غري القابلة لالاملواد املنتجة للنفايات من ش د  ا ال مو عم تشكل خطرا على أناست
.اإلنسان

غري مستغل ملنشاة أخرشخص ىلإاحلائز عليها من تسليمها أوكما مينع على منتج هذه النفايات 
على منعا باتا اسرتاد النفايات اخلاصة اخلطرة01/19من قانون 25معاجلة النفايات ، و لقد منعت املادة 

.البيئة

بأسلوباملشرع يستعني إنعلى سبيل املثال ، يستنتج إليهامن خالل هذه النصوص القانونية املشار
عن طريق احلظر النسيب وذلك يف احلاالت اليت ال تشكل خطرا كبرياأوبنوعيه سواء كان احلظر املطلق احلظر

يرى ضرورة التدخل للحفاظ على البيئة و محايتها حيثكلما توقع وجود خطر حقيقي يهدد التوازن البيئي ،
.األخطارمن كل 

_________________
االستغالل السياحيني للشواطئ ل و، املتعلق بالقواعد العامة لالستعما2003فيفري 17املؤرخ يف 03/02من القانون رقم 12و 09املواد 1

.11اجلريدة الرمسية ، العدد 
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اإللزامنظام :ثانيا 

فمن هذه اخلاصية آمرانه من خصائص قانون محاية البيئة ، انه ذو طابع تنظيمي اإلشارةلقد سبق 
عند باألولويةالبيئية األضرارتصحيح و النشاط الوقائي مبدأضمن أصلهد ، كما جيمصدرهاإللزامجيد نظام 

.، حيث تلزم اإلدارة القيام ببعض األعمال وذلك من اجل احلفاظ على البيئةاملصدر

النشاط إتيانيتم من خالله منع إداريقانوين و إجراءاألخري، الن هذا هو عكس احلظراإللزامو 
، وهو 1اجيايبإجراءهو ضرورة القيام بتصرف معني ، فهو اإللزامأنسليب ، فحني إجراءفهو بذلك يعترب 

.بذلك خيتلف عن أسلوب احلظر 

اليت األعمالوعلى القيام ببعض التصرفاتاألفرادإلزاممن اجل األسلوبهلذا اإلدارةلذلك تلجا 
ااالت البيئية وتكريإىلمن خالهلا اإلدارة لى  فظة ع احملا ية و  احلما .الطبيعية س 

حظر االمتناع عن القيام ببعض أي، بالقيام بعمل اجيايب يعادل حظر القيام بعمل سليباإللزامو 
إطاراملتعلق حبماية البيئة يف 03/10من القانون 33ذلك جند الفقرة الثانية من املادة أمثلة، و من 2االعمال

يضر بالتنوع الطبيعي ، و بصفة عامة أن
ري ــد البحــد و الصيــا بالصيــوصق خصــلر يتعــي و هذا احلظــال حممــوه طابع جمــيشأنمنعت كل عمل من شانه 

.3الفالحية و الغابية و غريهااألنشطةو

استعمال و استغالل و ختضع عمليات بناء : " من نص القانون اليت تنص على مايلي 45املادة أو
إىل، األخرىكذلك املركبات و املنقوالت و التجارية و احلرفية و الزراعية البنايات و املؤسسات الصناعية و

زامــاإللأسلوبى ــة يتجلــيف هذه احلالو" ة ــوي و اخلدمــالتلوث اجلإحداثمحاية البيئة ، و تفادي مقتضيات
.التعمريذلك يف عمليات التهيئة وو

احملدد للقواعد العامة 1991ماي 28املؤرخ يف 91/175رقممن املرسوم التنفيذي42املادةأو
حتتوي كلأنجيب :" للتهيئة و التعمري و البناء اليت تنص على مايلي 

____________________
.788، ص 1997مصر ، سنة،، الدار اجلامعية اإلداريالقانون أحكامعبد العزيز شيحا ، مبادئ و إبراهيم1

.65، ص املرجع السابقو محاية البيئة ، اإلداري، الضبط جماجي منصوري2
ااالت احملمية طبقا للمادة 3 تكون  ع ــر املواقــة ، جماالت تسييــم الطبيعــة ملعالــق الوطنيــة للحدائــمن احملمية الطبيعية التام03/10من القانون 31ت

.األرضيةو السالالت ، املناظر 



دورها يف محاية البيئة                                                                                           التعمري وتهيئة وآليات الرقابة يف جمال ال: الفصل األول 

94

.1داخل املساكنإىلالغازات املضرة وعاءات القمامة و حتدد وضعية هذا احملل بكيفية متنع تسرب الرائحة و 

اال اخلصب الذي يتمكن كأسلوباإللزامميكن القول بان األمثلة بط ، هو  ض
أمهيةمتس بالبيئة ، وتكمن أنالبيئية اليت ميكن األخطارو ه املشرع من الوقاية من مجيع األضرارمن خالل
اجيايب حتقق احلماية القانونية للبيئة عندما يتم القيام مبا إجراءعلى شكل تأيتآمرةيف كون قواعده األسلوب

.قانونية به القاعدة التأمر

نظام التقارير: الفرع الثاني 

ة ــة البيئــة حبمايــدة املتعلقــاجلديه املشرع مبوجب النصوص ــجديد استحدثأسلوبد نظام التقارير ــيع
ما يسمى بالرقابة البعدية أواملنشات و بة الحقة و مستمرة على النشاطات فرض رقاإىلو يهدف هذا النظام 

كونه يفرض على صاحبه تقدمي اإللزامكما انه يقرتب من ،الرتخيص ألسلوبمكمل أسلوبعترب هلذا فهو ي
اإلدارةيسهل على أسلوبمن فرض الرقابة ، و هو اإلداريةتقارير دورية عن نشاطاته حىت تتمكن السلطة 

تقوم أنفبدال من ة نشات اليت تشكل خطرا على البيئعملية متابعة التطورات احلاصلة على النشاطات و امل
اابإرسالاإلدارة اإلدارةيتوىل صاحب النشاط بتزويد السري العادي للنشاط املرخص به للتحقيق منأعو

ام ذا  لقي لى عدم ا نون ع لقا تب ا ير يدة ، و  اجلد ات  تطور ات و ال لوم .2جزاءات خمتلفةاإللزامباملع

.املشرع مل ينص بصفة صرحية على نظام التقارير يف قانون محاية البيئةأنو يالحظ 

تشكل خطرا على البيئة بضرورة أنمستعملي بعض املنشات املصنفة اليت ميكن ألزماملشرع أند جن
اا على احمليط البيئي و بالعودة للقانون األنشطةتقدمي تقرير سنوي عن  اس عك ن ارسة و ا ملم جنده 01/102ا

الرخص من خالل مدة االستغالل و البحث بتقدمي تقرير دوري يوضحون أواملنشات املنجمية يلزم أصحاب
اا على حيازة  اس عك ن ام و ا يه نشاط الوكالة الوطنية للجيولوجيا إىلو خصوصيات الوسط البيئي األراضيف

بغرامة من أوأشهرستة إىلشهرين املراقبة املنجمية و كل من اغفل تبليغ هذا التقرير يعاقب باحلبس من و 
.دج 20000إىل5000

________________
سنة26اجلريدة الرمسية ، العدد ،قواعد العامة للتهيئة و التعمرياحملدد لل1991ماي 28املؤرخ يف 91/175من املرسوم التنفيذي 42املادة 1

1991.

نظام الرخص تأثريحول األولامللتقى الوطين أعمالالبيئة ، جلة القانون العقاري و، مقال منشور مبام حلماية البيئةزهدور السهلي ، الرخص كنظ2
.56، ص 2013، سنة األولالعمرانية على البيئة ، العدد 



دورها يف محاية البيئة                                                                                           التعمري وتهيئة وآليات الرقابة يف جمال ال: الفصل األول 

95

و الذي و مراقبتها و إزالتهااملتعلق بتسيري النفايات01/19رقمكما جند نظام التقارير يف القانون
يئة باملعلومات حائزوا النفايات اخلاصة اخلطرة بالتصريح للوزير املكلف بالبأواملنتجون إلزام:" 21نص يف مادته

ات اخلاصة مبعاجلة كمية و خصائص النفايات ، كما جيب عليهم تقدمي بصفة دورية املعلومو املتعلقة بطبيعة 
ن ــدر ممكــقرــبأكبهذه النفايات ، اجــإنتة لتفادي ــذة و املتوقعــة املتخــالعملياإلجراءاتكذلك وهذه النفايات

ألفمائة إىلدج 50000دينار ألفعقوبة مالية ترتاوح من مخسني اإلجراءو لقد قرر املشرع ملخالفة هذا 
.1دج100000دينار 

املنشات اليت تشكل و لألنشطةة يف املراقبة املستمرة بالغأمهيةنظام التقارير له أنو نستخلص مما سبق 
إال، احلفاظ على البيئةإىلاإلداريةالرقابة أساليبخطرا على البيئة ، كما انه يساهم يف دعم باقي 

إطاريف رير يف قانون محاية البيئةانه ما يالحظ على املشرع اجلزائري انه مل ينص بصفة صرحية على نظام التقا
ص ــيت تنــالوهــمن08ادة ــرة يف املــفة غري مباشجنده قد تطرق له بصإمناو،03/10التنمية املستدامة رقم

بصفة التأثريمعنوي حبوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية اليت ميكنها أويتعني على كل شخص طبيعي :" 
السلطات املكلفة أو /ولية السلطات احملإىلغري مباشرة على الصحة العمومية ، تبليغ هذه املعلومات أومباشرة 
."بالبيئة 

ذلك ونظام التقاريرإىلنشات املصنفة استغالل املإخضاعاجلزائريعلى املشرعاألجدرفكان من 
املؤسسات املصنفة أصحاباملختصة مراقبة التقيد و احرتام شروط استغالهلا من طرف اإلدارةحىت يسهل على 

.وذلك ن اجل احملافظة على البيئة 

lالتأثيرنظام دراسة : الفرع الثالث  étude d impact

التأثريدراسة نظام ، مث املشاريع اخلاضعة لالتأثريتعريف نظام دراسة إىلنتطرق يف هذا الفرع سوف 
.حمتواها و 

التأثيرالمقصود بدراسة : أوال 

على ال ميكننا التكلم انه حيث83/10مبقتضى قانون محاية البيئة رقم التأثرياخذ املشرع اجلزائري بنظام دراسة 
الذي يندرج صمن le principe de préventionاحليطة مبدأإىلدون التطرق التأثريمفهوم دراسة 

األضرارللوقاية من الفعليةوالوسائلاملبادئ العامة حلماية البيئة ، و يقصد به ضرورة اختاذ التدابري

________________
.2001ديسمرب 15يف املؤرخة ، 77، اجلريدة الرمسية ، العدد إزالتهااملتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و 01/19من القانون 21املادة 1
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.1نشاطأومشروع بأيقبل القيام ذلك و،رة بالبيئةاجلسيمة املض

قانون البيئة للواليات املتحدة إىلمصدرها ، و اليت يرجع ظهورها التأثريمن هذا املنطلق جتد دراسة 
املتعلق حبماية الطبيعة 1976أكتوبر13، و اليت تبناها املشرع الفرنسي مبقتضى قانون 1970لسنة األمريكية

املشاريع على أثارجوهري و ضروري لتقييم إجراءباعتباره التأثريدراسة إلزاميةإىلمنه 02يف املادة أشارحيث 
.البيئة ، كما اعتربه مبثابة احلدود القانونية لالعتداءات البيئية 

تقام قبل القيام ببعض املشاريع أنالدراسة اليت جيب بأنهنظام دراسة التاثري على البيئةكما عرف
.على البيئة األخريةهذه أثارتقييم بقصداخلاصة أوالتهيئة العامة أواألشغال

الذي عرفه و83/10رقممبوجب قانون محاية البيئةالتأثرياملشرع اجلزائري فقد اخذ نظام دراسة أما
تقدير االنعكاسات املباشرة و غري املباشرة و معرفة إىلأساسيةوسيلة بأنه:" 

. " السكاننوعية معيشة و إطارالتوازن البيئي و كذا على للمشاريع على

احملدد ال 07/145جند يف هذا الصدد املرسوم التنفيذي فإنناخبصوص النصوص التنظيمية أما
تعريف أيعلى البيئة ، الذي جاء خاليا من التأثريتطبيق و حمتوى و كيفيات املصادقة على دراسة و موجز 

. 2منه بتبيان اهلدف منها02و اكتفى يف املادة األداةهلذه 

ختضع " منه 15يف املادة التأثريو املتعلق حبماية البيئة قد عرف دراسة 03/10القانون أنما ك
ةــالثابتات ــل و املنشــة و اهلياكــع التنميــة مشاريــعلى البيئرــالتأثيز ــموجأوالتأثريمسبقا و حسب احلالة لدراسة 

غري آوبرامج البناء و التهيئة ، اليت تؤثر بصفة مباشرة و األعمال، و كل األخرىالفنية األعمالو املصانع و 
و الفضاءات الطبيعية و التوازنات األوساطو املوارد و األنواعالحقا على البيئة والسيما على أومباشرة فورا 

.3و نوعية املعيشةإطارااليكولوجية و كذلك على 

_________________________
1 prieur Michel « le principe de prévention à empêche d atteintes à l environnement par des mesures
appropriées dites préventives d un plan ou la réalisation d un ouvrage au d une activité ، l action
préventives est une action anticipatrice et à priori .. » , droit de l environnement , 4 ème édition , 2001
p 67 .

وث ــة البحــجلمبورــــال منشــمق،ع اجلزائريــالتشريي يفــع العمرانــالتوسأخطارحلمايتها من كأداةعلى البيئة  التأثري، دراسة مدى جماجي منصوري2
.7، ص 2009سنة العدد الثالث ،،الدراساتو

.التنمية املستدامةإطاريف املتعلق حبماية البيئة03/10من القانون 15املادة 3
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انه جمموعة من :" التأثريالفتوح دراسة أبوجانب الفقه فقد عرف الدكتور حيي عبد الغين أما
القانونية حتقيقا بدراسة فكرة املشروع مرورا جبوانب جدواه السوقية و الفنية و املالية و البيئية وتبدأالدراسات 

1."أخرىمن وجهة نظر املستثمر من جهة ، ووجهة نظر الدولة من جهة األصلحالختيار املشروع 

املتبادل بني مشروعات التأثريتلك اهليئة اليت تتوىل دراسة :" بأنهخالد مصطفى قاسم أستاذكما عرفه 
أهدافاالجيابية بشكل حيقق التأثرياتالسلبية و تعظيم التأثرياتأوضاعبرامج التنمية و البيئة لغرض تقليص 

2."اإلنسانالتنمية و ال يضر بالبيئة و صحة 

دراسة لنظامفوضع تعريإىلنصل أن
غري مباشر على البيئة أومباشر تأثريدراسة تقييمية للمشاريع و املنشات اخلطرة و اليت هلا أاعلى " التأثري

لوجية دف احلد منها أوصحية ، نفسية أثارالربية و البحرية و اجلوية ، مبا تسببه من  يو يز من هذه تقليلأوف
."األخطار و اآلثار

التأثيرالمشاريع التي تخضع لدراسة : ثانيا 

دراسة نظام املتعلق حبماية البيئة املشاريع اليت ختضع ل03/10رقممن القانون15جاء يف نص املادة 
و برامج البناء األخرىالفنية واألعمالو املصانع الثابتةكل و املنشات مشاريع التنمية و اهليا : " و هي التأثري

اليت ميكن أن ختضع لنظام ع اجلزائري ربط املشاريعاملشر أنو ما ميكن استنتاجه من خالل النص " و التهيئة 
:ومهامبعيارينعلى البيئة التأثريدراسة 

اا  أوعلى البيئة الطبيعية تؤثرأنالعمليات اليت ميكن : األولالمعيار -  مكون .البيئة البشرية أواحد 

البناء كربامج،الكربى و املنشاتاألشغالأمهيةتتعلق حبجم و التأثريانه جعل دراسة : المعيار الثاني - 
أنإماومتس البيئة الطبيعية إنإمااآلثارعلى البيئة ، هذه تأثريالعمليات اليت هلا إىلو التهيئة ، وذلك بالنظر 

.متس البيئة البشرية 

حيدد املشاريع اخلاضعة أنكان من الضروري 03/10من القانون 15املشرع اجلزائري يف املادة أنغري 
.مفتوحاأنبدال من التأثريلدراسة 

_________________
املالية العامةقسم،كلية التجارة ،) مالية،تسويقية،بيئية( دراسة جدوى املشروعات إجراءاتو أسسالفتوح ، أبوحيي عبد الغين 1

.10، ص 1999سنة، اإلسكندرية 

.185، ص 2008، سنةاإلسكندريةالبيئة و التنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة ، الدار اجلامعية ، إدارةخالد مصطفى قاسم ، 2
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أنعلى البيئة جند التأثرياملتعلق بدراسة 80/78رقمانه و يف املقابل و بالعودة للمرسوم التنفيذيإال
و هي حمددة على سبيل احلصر التأثريدراسة نظام لقد وضع قائمة للمشاريع اليت ال ختضعاجلزائريرعاملش

على البيئةالتأثرييف القائمة فانه خيضع لدراسة مدى املعايري الواردةتنطبق عليه مبفهوم املخالفة كل مشروع ال 
الذي وضع مبا يسمى بالقائمة السلبية ، اليت تشمل 1976بذلك من قانون محاية الطبيعة الفرنسي لسنة متأثرا

البيئي ، مبعىن كل مشروع ال تنطبق عليه املعايري الواردة يف القائمة فانه التأثرياملشاريع اليت تعفى من دراسة 
يصعب عليه ور القاضي يف حالة وجود فراغ يذلك بالنسبة لتقدأمهية، و تكمن التأثريخيضع لدراسة مدى 

القاضي سلطة تقديرية واسعة من اجل احلفاظ إلعطاءوذلك حتديد مدى اعتبار املشروع خطرا و ضارا بالبيئة
.على البيئة

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة03/10رقممن القانون16و قد جاء يف نص املادة 
اليت و التأثريدراسة إلجراءاتعلى البيئة ختضع تأثريهاأمهيةاليت بسبب األشغالحيدد التنظيم قائمة " على انه 
."نطلق عليها القائمة االجيابية أنيكمن 

الذي حدده املشرع لسريان النصوص التنظيمية اليت كانت األجلأنالذي يثار هنا اإلشكالأنإال
شهر و مل تصدر النصوص التنظيمية اجلديدة وهذا ما 24قد انتهى مبرور 83/03القدمي تطبق يف ظل القانون 

.1فراغ قانوينأمامجيعلنا 

القانون السيما التأثريبعض املشاريع لدراسة أخضعتأخرىقانون محاية البيئة هناك قوانني إىلإضافة
و الذي اخضع االستثمارات و املنشات املتعلقة اإلقليماملتعلق بتهيئة 2001نوفمرب 12املؤرخ يف 01/20

.التأثريلدراسة اإلقليمبتهيئة 

معاجلةمنشات إقامةاملتعلق بتسيري النفايات ، و شروط اختيار مواقع 01/19القانون إىلباإلضافة
ات و يئتها و اجنازها و تعديل عملها و توسعتها  نفاي .2التنظيم املتعلق بدراسة التاثريإىلال

كيفيات املصادقة الذي حيدد جمال تطبيق وحمتوى وو07/145رقمالتنفيذياملرسومأرفقكما 
.على البيئة التأثريملوجز إخضاعهامبلحق ثاين يتضمن قائمة املشاريع اليت جيب على البيئة التأثريعلى دراسة 

________________
املتخذةي النصوص تبق،و املتعلق حبماية البيئة 1983ر فرباي5املؤرخ يف 83/03القانون أحكامتلغي :" 03/10من القانون 113املادة 1

أربعةغاية نشر النصوص التنظيمية املنصوص عليها يف هذا القانون ، و ذلك يف اجل ال يتجاوز إىلسارية املفعول أعالهلتطبيق القانون املذكور 
."عشرين شهرا و 
.إزالتهامراقبتها وواملتعلق بتسيري النفايات01/19من القانون01املادة 2
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التأثيرمحتوى دراسة : ثالثا 

فان قانون التنظيم إىلأحالو التأثريمل حيدد بدقة حمتوى دراسة 83/10كان قانون البيئة القدمي إذا
، وهو نفس حمتوى الذي التأثريتضمنه دراسة أنملا ميكن األدىنعلى احلد 16قد نص يف مادته 03/10

على البيئة ، و حبسبه يتضمن حمتوى التأثرياملتعلق بدراسة 90/78من املرسوم التنفيذي 05جنده يف املادة 
:العناصر التالية التأثريدراسة 

.عرض عن النشاط املزمع القيام به - 

.مع القيام به بالنشاط املز يتأثرانللموقع و بيئته الذين قد األصليةوصف للحالة - 

بفعل النشاط املزمع القيام به واحللول البديلة املقرتحةاإلنساناحملتمل على البيئة و على صحة للتأثريوصف - 
.للحفاظ عليها

على الظروف االجتماعية تأثرياتهالثقايف ، و كذا البيئي والرتاثالنشاط املزمع القيام به على أثارعرض عن - 
.دية و االقتصا

املضرة بالبيئة و الصحةاآلثاربتعويض أمكنإذ، و بإزالةأوعرض عن تدابري التخفيف اليت تسمح باحلد - 
.العامة

مكاتب الدراسات مكاتب خربات و حصرها يفالتأثريدراسة بإعدادكما حدد املشرع اجلهة اليت تقوم 
.مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة املكلفة بالبيئة ، و اليت تنجزها على نفقة صاحب املشروع أو

حيث يودعها ،التأثريكيفية تقدمي الوثيقة اخلاصة بدراسة 90/78و لقد بني املرسوم التنفيذي 
الوزير املكلف إىلالذي حيوهلا بدورهإقليميالدى الوايل املختص األقلصاحب املشروع يف ثالث نسخ على 

الدراسة بعني أو بدونه ، فيصدر قرارا بأخذيف البيئة بتحفظ التأثرييوافق على دراسة أنإمااألخريبالبيئة ، هذا 
يرفضها بعد فحصها و يف هذه احلالة البد من تسبيب قرار الرفض ، كما ميكن أنأواالعتبار و املوافقة عليها 

.قراره يتخذأنقبل تكميليةمعلومات أولب دراسات يطأنللوزير املكلف بالبيئة 

احب املشروع إىل صيقوم الوايل بتبليغ القرار التأثرييف حالة موافقة الوزير املكلف بالبيئة على دراسة و 
مبجرد ما يبلغ التأثريعلى دراسة إقليميايطلع يف مقر الوالية املختصة أنمعنوي أوشخص طبيعي أليو ميكن 

.الدراسة بعني االعتبار بأخذالوزير الوايل قراره 
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.األقلعلى البيئة عن طريق نشرها يف جريدتني وطنيتني على التأثريدراسة إشهارو جيب 

الوايل يعني حمافظ يتوىل مهمة تسجيل أنمن املرسوم السالف الذكر ، 11و لقد نص املشرع يف املادة 
يقفل املنشات يف سجل خاصأو التهيئة أعمالأو،باألشغالمالحظات اجلمهور الكتابية و الشفوية املتعلقة 

الذي يرسله بدوره الوايل إىلوحيرر احملافظ تقريرا تلخيصيا يرسله ،هذا السج
أسباباخلاص مبينا برأيهاآلمراقتضى إنالوزير املكلف بالبيئة و يعلمه بنتائج االستشارة العمومية مشفوعا إىل

.املنشات املزمع اجنازها أو التهيئة عمالأوأاألشغال

التحقيق العمومي و دراسة المخاطر: الفرع الرابع 

التحقيق العمومي : أوال

المقصود بالتحقيق العمومي- 1

أثارإنشائهاىحول املنشات اليت قد يرتتب علأرائهمإلبداءو هي الوسيلة اليت منحها املشرع للغري 
النظم البيئية ، وذلك من خالل قرار يعلم من خالله أواملوارد تأثر، النبات ، ، احليواناإلنسانعلى صحة 

النشر يف إىلباإلضافةموقع املشروع أماكناجلمهور بفتح حتقيق عام يف مقر الوالية و البلديات املعنية باملنشاة ، 
.يوميتني وطنيتني

ارــأخطل ــتشكيــات التــوع املنشــى خضــعل83/03م ــة رقــو قد نص القانون املتعلق حبماية البيئ
السياحية األماكنالبيئة و ، النظافة العمومية ، الفالحة ، الطبيعة واألمنبالنسبة للجوار ، الصحة ، إساءةأو
التحقيق العمومي قبل احلصول على الرخصة حلصر انعكاسات إلجراءمنه 80املادة ألحكامطبقا اآلثارو

.أعالهاملشروع على املصاحل املذكورة 

محتوى التحقيق العمومي- 2

:اآليتحيدد أنجيب 101و قد نصت على ذلك املادة 

.موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل - 

.من تاريخ التعليق ابتدءاتتجاوز شهرا آالمدة التحقيق اليت جيب - 

________________
على البيئة التأثريكيفيات املصادقة على دراسة الذي حيدد جمال تطبيق وحمتوى و2007ماي 19املؤرخ يف 07/145نفيذي رقم املرسوم الت1

.2007ماي 22املؤرخة يف ،34اجلريدة الرمسية ، العدد 
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ومؤشر عليه مفتوح مالحظاته فيها على سجل مرقم رأيه واألوقات و األماكن اليت ميكن للجمهور أن يبدي- 
.هلذا الغرض 

المخاطردراسة : ثانيا 

المقصود بدراسة المخاطر- 1

واملمتلكات األشخاصغري املباشرة اليت تعرض أووهي دراسة اهلدف منها حتديد املخاطر املباشرة 
خارجيا و يضبط من خالهلا التدابري التقنية أواملؤسسة سواء كان السبب داخليا والبيئة للخطر من جراء نشاط 

1فضال على تدابري الوقاية من احلوادثو تسيريها آثارهاالتخفيف من وللتقليص من احتمال وقوع احلوادث

أوحيث تنجز هذه الدراسة من طرف مكاتب الدراسات و مكاتب خربة 
.2ذلكاألمرتتطلب إذاالوزراء املعنيني أراءمعتمدة من وزير البيئة بعد االطالع على و

محتوى دراسة المخاطر- 2

:تتضمن الدراسة العناصر التالية أنجيب 

.للمشروع عرض عام - 

ىــل علــيشتمة ــس بالبيئــميوع حادثــة وقــرر يف حالــد يتضــالذي قااورة للمشروع و احمليط األماكنوصف - 
)الثقافية وعطيات االقتصادية ، االجتماعية املعطيات الفيزيائية ، امل( 

املوقع و احلجم و القدرة و املداخل و اختيار املنهج املختار و عمل ( وصف املشروع و خمتلف منشاته - 
و خمطط إمجايلخمطط ( مع استخدام خرائط عند احلاجة ...) املشروع و املنتوجات و املواد الالزمة لتنفيذه 

) الوضعية و خمطط الكتلة وخمطط احلركة

هذا التقييم يف احلسبان كل منشاة معتربة ، جيب أن ال يأخذوامل املخاطر النامجة عن استغالل  حتديد مجيع ع- 
.اليت تتعرض هلا املنطقة أيضاالعوامل الداخلية فقط بل العوامل اخلارجية 

__________________
املنشات املصنفة حلماية البيئة يضبط التنظيم املطبق علىالذي 2006ماي 31، املؤرخ يف 06/198فيذي رقم من املرسوم التن12املادة 1

.2006، سنة 37اجلريدة الرمسية ، العدد 

.06/198من املرسوم التنفيذي رقم 13املادة 2
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الطارئة املمكن حدوثها بصفة األحداثحتليل املخاطر و العواقب على املستوى املؤسسة املصنفة لكي حتدد - 

.دراسة اخلطر إلعداداملخاطر املتبع 

البيئة و كذا و) مبا فيهم العمال داخل املؤسسة(احملتملة على السكان يف حالة وقوع احلوادث اآلثارحتليل - 
.االقتصادية و املالية املتوقعة اآلثار

.1وسائل النجدةواألمنكيفية الوقاية من احلوادث الكربى و نظام تسيري كيفيات تنظيم امن املوقع و- 

مذكرة خاصة بالنسبة للمباني الصناعية: الفرع الخامس 

وسع العمراين لتجنب تواجد املناطق السكنية هذه املذكرة تعكس الدور الفعال لرخصة البناء لرقابة التإن
أخطار على السلبية اليت تنتج عن انبعاثات املصانع مما يسبباآلثاربالقرب من املناطق الصناعية لتفادي 

.2يف تلوث اهلواءاإلنسان من خالل

بتحديد  املتعلق 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 43/3حيث تتضمن هذه املذكرة طبقا لنص املادة 
:كيفيات حتضري عقود التعمري و تسليمها مايلي 

.عدد العمال و طاقة استقبال كل حمل - 

.و نوع املواد املستعملة األسقفطريقة بناء - 

.التوصيل باملياه الصاحلة للشرب و التطهري و التهوية وين بالكهرباء و الغاز التمو ألجهزةوصف خمتصر - 

.ه املستعملة تصاميم شبكات صرف امليا- 

ينها بالنسبة للبنايات الصناعية و املنتجات املصنعة و حتويلها و ختز األوليةاملواد إنتاجوصف خمتصر هليئات - 

.الوسائل اخلاصة بالدفاع و النجدة من احلرائق - 

و احمليط ، املوجودة يف نوع املواد السائلة و الصلبة و الغازية و كميتها املضرة بالصحة العمومية و بالزراعة- 

________________
.، الذي يضبط التنظيم املطبق على املنشات املصنفة حلماية البيئة06/198من املرسوم التنفيذي رقم 14املادة 1

.68ص ،2015سنةلجانفي27العددجلة الفقه و القانون ،مبال منشورحلماية البيئة ، مقكآليةبن سامل خرية ، رخصة البناء  2
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.التصفية التخزين وواملعاجلةأجهزةاملستعملة املصروفة و انبعاث الغازات و املياه 

مستوى الضجيج املنبعث بالنسبة للبنايات ذات االستعمال الصناعي و التجاري واملؤسسات املخصصة - 
.الستقبال اجلمهور 

:من دراسة اهلندسة املدنية تتض- 

:يوضحتقرير يعده و يوقعه مهندس معتمد يف اهلندسة املدنية - 

.للبنايةحتديد وصف اهليكل احلامل -

.املنشات و العناصر اليت تكون اهليكل أبعادتوضيح -

.تصاميم اهلياكل على نفس سلم تصاميم ملف اهلندسة املعماري - 
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املشرع أوجدهاالتعمري اليت خمططات تنظيم عملية التهيئة وقواعد وأنجند األولكخالصة للفصل 
املخططات احمللية للتعمري مل تنجح يف حتقيق التعمري واجلزائري ، واملتمثلة يف كل من القواعد العامة للتهيئة و

.املرجوة منها يف جمال محاية البيئة على ارض الواقع األهداف

الرتاب الوطين أحناءتطبق على كافة أاالتعمري جاءت وطنية مبعىن للتهيئة وفيما خيص القواعد العامة 
، وبالتايل فدورها يف محاية األخرىلكل منطقة خصوصيات متيزها عن باقي املناطق بأنهاجلزائري ، ولكننا نعلم 

.البيئة غري فعال 

املالحظ اليوم يكاد يكون منعدم ودورها يف محاية البيئة أصبحوبالرجوع للمخططات احمللية للتعمري 
ننسى أن، دون أشكالهوكذا التلوث مبختلف ،حبجة الكثافة السكانية هو التضحية مبساحات خضراء شاسعة

أما،ات بغري مراقبة ودون تسيري حمكم والقمامات وصب املياه القذرة وخمتلف النفاياألوساخمشاكل انتشار 
بعني االعتبار خصوصيات األخذحميطها اخلارجي دون إىلالفالحية فقد توسعت املدن األراضيفيما خيص 

.األراضيهذه 

عديدة يف أطرافإشراكبالرغم من أهدافهاوهكذا فان املخططات احمللية للتعمري يف بالدنا مل حتقق 
.على مبادرة البلديةتأسيسها، وعلى الرغم من إعدادها

دور هذه اهليئات غري فعال بالشكل الكايف وذلك أناملكلفة حبماية البيئة جند فيما خيص اهليئاتأما
وتفعيل دورها يف محاية البيئة التعمريبكل املشاكل املتعلقة بالتهيئة ولإلحاطةالدولة وحدها غري قادرة أن

عدم تكوين كفاءة وذلك لعدم قدرة وهناك تقصري يف محاية البيئة وأنحيث جند على املستوى احمللي 
املنوط هلم مهمة محاية البيئةاألشخاص

فبالرغم من الدور الرقايب الذي األنظمةالوقائية حلماية البيئة من خالل خمتلف اآللياتوفيما خيص 
هذا الدور يظهر من خالل أنإالتساهم به من خالل الرتاخيص والشهادات العمرانية يف جمال محاية البيئة 

ل ومؤثر اليس هلا دور فعأنعلى ارض الواقع فان هذه الرخص والشهادات يالحظ عليها أمانونية النصوص القا
األخرىاألنظمةاحملافظة على اجلانب اجلمايل العمراين ، فالبد من تعزيز الرقابة من خالل يف محاية البيئة و

.دورها على املستوى امليداين تفعيلوالتأثريدراسة واإللزاموكنظام احلظر 

تفعيل دور وسائل إىلالدولة من خالل الرتسانة الكبرية من القوانني تسعى أنهذا و جيب التذكري 
.يكون هناك تنسيق بني خمتلف اجلهات للحد من التجاوزات اليت تشوه البيئة أناحلماية للبيئة ولكن جيب 



الفصل الثاين
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القضاء في حماية البيئة من مخاطر العمرانواإلدارةدور : الفصل الثاني 

السلبية اليت قد اآلثاراهلام للرخص العمرانية وخاصة رخصة البناء ، كوسيلة فعالة تساهم يف التخفيف من حدة 
النظافة األمنالتشريعية وااألحكامتلحق بالبيئة نتيجة لعدم احرتام 

بعني االعتبار جمال محاية البيئة ، خاصة يف ظل صدور املرسوم التنفيذي األخذإىلباإلضافةواجلانب اجلمايل 
يف محاية البيئة اإلدارةحيث برز من خالله دور ،ات حتضري عقود التعمري وتسليمها احملدد لكيفي15/19رقم 

املصاحل كل من املصاحل املكلفة بالتعمري وبإشراكمن خماطر رخصة البناء بفرض رقابة قبلية سابقة لعملية البناء 
.املكلفة بالبيئة يف منح تراخيص البناء ، ورقابة بعدية للبناء 

حبماية البيئة من خالل على املخالفني للقواعد املتعلقةاإلدارةها عاجلزاءات اليت توقإىلباإلضافة
.املتمثلة يف سحب الرتخيص اإلداريةالعقوبات أقصىإىلواملنع املؤقت من ممارسة النشاط اإلخطار

املشرع اجلزائري فرض رقابة اجلهات القضائية املختصة على القرارات أجازتفعيال هلذا الدور فقد و
.األركانالبناء يف مجيع املتعلقة بالعمران يف جمال رخص اإلدارةالصادرة عن 

من خالل ترتيب املشرع اجلزائري للمسؤولية دور القضاء املدين واجلزائي يف محاية البيئةإىلباإلضافة
بالرغم من عدم الوضوح الذي يكتنف هذه ،لقواعد املتعلقة حبماية البيئة بنوعيها املدنية واجلزائية للمخالفني

اجلزائي ، بل موجودة يف عدة قوانني وهذا ما يف القانون املدين وإليهااملشرع إشارةعدم إىلاحلماية وذلك راجع 
.جيعل املهمة صعبة من اجل تفعيل هذه احلماية 

يف محاية البيئة من خماطر العمران  اإلدارةيتضمن دور األولمبحثني ، إىلو لذلك قسم هذا الفصل 
رخصة البناء منوذجا نظرا للدور وأخذنايف عمليات البناء إلدارةابدور خاص األولومت تفصيله يف مطلبني ، 

يف املبحث أمااملرتتبة على خمالفة القواعد القانونية ، اإلداريةاملطلب الثاين يتضمن اجلزاءات أماالذي تقوم به ، 
املدنية ؤوليةترتيب املسالبناء و أعمالمن خالل الرقابة على العاديواإلداريالثاين خاص بدور القضاء 

أمايف محاية البيئة ، اإلداريدور القضاءاألولمطلبني ، عاجلنا يف املطلب إىلواجلزائية للبيئة وهو بدوره قسمناه 
.دور القضاء العادي يف محاية البيئة املطلب الثاين يتضمن 
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من مخاطر العمرانفي حماية البيئةاإلدارةدور :  األولالمبحث 

يف محاية البيئة مبا هلا من سلطة يف منح اإلدارةم فيه يف هذا املبحث إىل الدور اليت تساهسوف نتطرق 
التشييد لضمان احرتام  القواعد أعمالتراخيص املتعلقة بالبناء ،  والذي حتقق من خالله الرقابة القبلية على 

قبل عمليات البناء اإلدارةبدور األولالدور من خالل مطلبني يتعلق إىلالعامة للعمران ، حيث سوف نتعرض 
إىليف املطلب الثاين سنتطرق أمات البناء و بعد عملياإصدارهامنح رخص البناء مث إجراءاتحيث حندد فيه 

.يف حق املخالفني لقواعد البناء اإلدارةاجلزاءات اليت توقعها 

)رخصة البناء نموذجا ( عمليات البناء الرقابة علىفياإلدارةدور : األولالمطلب 

يف بسط اإلدارةقد مكناملشرع اجلزائريجندملتعلقة برخصة البناء فانهمن خالل النصوص القانونية ا
عن طريق منح تراخيص البناء طبقا للقواعد العامة للتهيئة واملؤسساتلألفرادسلطتها يف مراقبة النشاط العمراين 

.و التعمري 

قبل عمليات البناءاإلدارةدور : األولالفرع 

منح رخصة البناء حيث طبقا للقواعد القانونية للمرسوم التنفيذي رقم اإلجراءاتإىلخنصص هذا الفرع 
املتعلق بتحديد كيفيات حتضري شهادة التعمري و رخصة البناء ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم 15/19

حىت يصدر إتباعهاالواجب اإلجراءاتجمموعة من إىلمنح رخصة البناء وشهادة املطابقة وتسليمها فقد اخضع 
.ار رخصة البناء غري معيب قر 

طلب الحصول على الرخصة: أوال

الذي حيدد كيفيات حتضري العقود التعمري 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 41لقد نصت املادة 
حتويله احلصول على رخصة البناء وذلك من خالل تقدمي أووتسليمها على انه يشرتط لكل عملية تشييد مبىن 

الذين هلم حق تقدمي األشخاصبل حدد إطالقهعلى األمرغري انه مل يرتك السلطة املختصة مبنحها ،إىلطلب 
.يتضمنه أنالطلب و ما جيب 

لطلب من معينة من اجل احلصول على رخصة البناء ، تتمثل يف تقدمي اإجراءاتحيث البد من إتباع
.1عدم منحهاأماجلهة املختصة مبنحها واليت تقرر بعد الدراسة منح هذه الرخصة إىلصاحب الصفة 

____________________
جامعة ،اإلقليمالعامة القانون وتسيري اإلدارةالقانونية لتسيري العمران ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام ، فرع اآللياتغواس حسينة ، 1

.85، ص 2011/2012قسنطينة ، كلية احلقوق ، سنة ،منتوري
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صفة طالب الرخصة- 1

الذين هلم صفة يف تقدمي طلب رخصة األشخاصاملرسوم جندها حددت من نفس 42بالرجوع للمادة 
:البناء و التوقيع عليه و هم 

حق التمتع ،1من القانون املدين674إن:المالك )ا 
حيث تنص إطالقههذا احلق مل يرتك على أننصوص القانونية ، غري لالتصرف فيه بشكل غري خمالف لمبلكه و
قد نظم يف منح يراعي يف استعمال حقه ما تقضيه التشريعات وأنعلى انه جيب على املالك 690املادة 

نسخة من أولبناء مرفق بنسخة من عقد امللكيةتغيري يف ابناء اوإلقامةرخصة البناء بضرورة تقدمي طلب 
.شهادة احليازة 

أنبامسه وحلسابه يف حدود الوكالة على آخرهو الشخص الذي يقوم بعمل لشخص و :الوكيل )ب 
من املرسوم 41تكون الوكالة طبقا للقانون ، وقد منحت له الصفة لتقدمي طلب رخصة البناء طبقا لنص املادة 

الذي حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها غري انه مل حتدد نوع الوكالة اليت متكنه من 15/19التنفيذي 
. 75/58رقم األمرألحكامطبقا توكيلإرفاق الطلب باشرتط وإمنا، )خاصة وكالة عامة او( ذلك 

قدم طلب رخصة البناء سواء كان ارضيأنالعقار ملستأجرميكن : المرخص له قانونا المستأجر)ج
حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 41مبىن مبقتضى املادة او

.2يرفق ملف الطلب برتخيص من املالك بذلكأنبشرط 

مثل اجلهات املمنوح هلا حق نزع امللكية : البناية أواألرضالمصلحة المخصصة لهاأوالهيئة )د 
مهمة إليهاأسندتاالشخاص اخلاصة اليت اواإلداريةاملنفعة العامة ، من لديه حق االمتياز لدى املصاحل ألجل
مباين غري كاملة من أوأرضيةالذين يتم ختصيص قطع األشخاصإىلباإلضافةالعمومية اإلداراتإحدىمن 

الطلب بنسخة إرفاق، بشرط 3الوكاالت العقارية مبوجب عقود متنحهم صفة يف طلب رخصة البناء

________________
، املعدل و املتمم مبوجب 1975، سنة 78العدد دة الرمسية ، من القانون املدين ، اجلرياملتض1975سبتمرب 26املؤرخ يف 75/58رقم األمر1

.44، اجلريدة الرمسية ، العدد 2005جوان 20املؤرخ يف 05/10القانون 

2001/2002سنة جامعة اجلزائر ،، ومالية إدارةيف القانون ، فرع حممد سبيت ، رخصة البناء يف القانون اجلزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري2
.27ص 

، جامعة قسنطينة األعماللنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق ، ختصص قانون أطروحةالعمران ، عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية يف جمال 3
.29، ص 2004/2005سنة 
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.الذي ينص على ختصيص قطعة األرض أو البناية عن العقد 

الذي حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري 15/19من املرسوم التنفيذي 42املادة أضافتو قد 
.كان شخصا معنويا إذااألساسيالطلب بنسخة من القانون إرفاقوتسليمها انه يتوجب على املالك اوموكله 

مضمون طلب رخصة البناء- 2

الذي حيدد  15/19فيذي رقم من املرسوم التن43يرفق طلب رخصة البناء مبقتضى املادة أنجيب 
:اآلتيةكيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها بامللفات 

وحيتوي على :اإلداريالملف -

.1البنايةأواألرضالذي ينص على ختصيص قطعة اإلدارينسخة من العقد - 

اتــة للسكنــة خمصصــن جتزئــع ضمــتقةــأرضية ــى قطعــة علــات املربجمــة للبنايــة بالنسبــة التجزئــع رخصــمراج- 
.آخرلغرض أو 

توسيع مؤسسات صناعية وجتارية مصنفة يف فئات املؤسسات أوإنشاءقرار السلطة املختصة الذي يرخص - 
.اخلطرية وغري الصحية واملزعجة 

لواقعة ضمن ارض جمزاة ، بالنسبة للبنايات اأعالهاملذكورة لألحكامشهادة قابلية االستغالل مسلمة وفقا - 
.برخصة التجزئة 

.عدة حصص آوعدة بنايات يف حصة أوخيص بناية األشغالاجناز أنيوضح أنصاحب الطلب ميكن ل

.يف هذه احلالة يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه ، بتقدمي كل الوثائق املكتوبة والبيانية اليت تبني القوام 

ذان لعلى ملف متعلق باهلندسة املعمارية  و كذلك امللف التقين الرخصة البناءطلبيشتمل أنكما جيب - 
باالشرتاك مع مهندس يف اهلندسة املدنية املمارسني للمهنة حسب معتمدحيضران من قبل مهندس معماري

.2عليها من طرفهماالتأشرياإلجراءات

_______________
فرع عقود ومسؤولية ، جامعة بن ، املباين املقامة على ارض الغري يف القانون اجلزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ،آسياجرور 1

.108، ص 2003/2004سنةعكنون ، اجلزائر ،
املالية ، جامعة بن يوسف بن واإلدارةوق ، ختصص زهرة ، دور البلدية يف ميدان التهيئة و التعمري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقأبرياش2

.72، ص 2010/2011سنةخذة ، اجلزائر ،
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الجهة المختصة بمنح تراخيص البناء:ثانيا 

رخص البناء كوسيلة ضبطية وقائية لوضع حد ملختلف سلطة منح اإلدارةلقد منح املشرع اجلزائري 
ة ــد التهيئــد قواعــى جتسيــل علــالعمو، 1ةــة العموميــاملساس بالصحكذا التجاوزات اليت ترتكب يف حق البيئة و

:التعمري وقد حددت هذه اجلهات فيمايلي و

رئيس المجلس الشعبي البلدي- 1

طبقا لنص املادة إن
التعمري وهلذه فقد منحت له سلطة السكن والتعليمات يف جمال العقار واملقاييس والسهر على احرتام94

:" من قانون البلدية اليت تنص 95البث يف طلب رخصة البناء وتسليمها طبقا لنص املادة 
، وقد " حسب الشروط والكيفيات احملددة يف التشريع والتنظيم امل....الشعيب البلدي رخص البناء 

التعمري على انه تسلم رخصة البناء من املتعلق بالتهيئة و90/29من القانون رقم 65نصت على ذلك املادة 
:كاآليت

planاألراضيالبناءات يف القطاع الذي يغطيه خمطط شغل أوبصفته ممثال للبلدية بالنسبة للقطاعات - 

d’occupation du sol ( p.o.s)2،الوايل بنسخة من الرخصة إفادةميكن يف هذه احلالة و.

.املوافق للوايل الرأيبعد استطالع األراضيبصفته ممثال للدولة يف حالة عدم وجود خمطط شغل - 

يات حتضري عقود التعمري حيدد كيف15/19من املرسوم التنفيذي رقم 49/4كما نصت املادة 
الوزير املكلف بالعمران هو من اختصاص كل ما ال يعد من اختصاص الوايل وإنباملفهوم السليب ، و وتسليمها

.

الوالي- 2

املتعلق بالتهيئة و التعمري على اختصاص الوايل مبنح 90/29من القانون رقم 66لقد نصت املادة 
:رخصة البناء يف حالة 

____________
جامعة ،األعمالوإدارةاإلداريمذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري ،اإلداريالضبط آلياتمعيفي كمال ، 1

.74ص ،2011/2012باتنة ، اجلزائر ، سنة 

سنة ،ص باملنازعات املتعلقة بالعمران جلة جملس الدولة ، عدد خامبمادة رخصة البناء ، مقال منشوريف اإلدارينويري عبد العزيز ، رقابة القاضي 2
.69، ص 2008
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.1هياكلها العموميةاملنشات املنجزة حلساب الدولة و الوالية والبنايات و- 

.اإلسرتاتيجيةكذلك املواد ختزين الطاقة والتوزيع والنقل وواإلنتاجمنشات - 

اليت ال حيكمها 49،48،46،45،44يف املواد إليهاوالبنايات الواقعة يف املناطق املشار األرضاقتطاعات - 
األراضي،يزة الطبيعية والثقافية البارزةذات املاألقاليمالساحل ، ( :املصادق عليه و هي األراضيخمطط شغل 

2.)اجليد الفالحية ذات املردود الفالحي العايل او

ا حددا املادة  حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 49/4كم
:وتسليمها على انه خيتص الوايل مبنح ترخيص بالبناء فيمايلي

.اخلاصة ذات املنفعة العامة أوالتجهيزات العمومية - 

اا اليتمشاريع السكنات اجلماعية -  .وحدة سكنية 600وحدة سكنية وتقل عن 200يفوق عدد سك

الوزير المكلف بالتعمير- 3

من القانون رقم 67املادة ألحكاميكون الوزير املكلف بالتعمري خمتصا مبنح رخصة البناء طبقا 
اجلهوية بعد اطالع على أواملتعلق بالتهيئة و التعمري يف حالة املشاريع املهيكلة ذات املصلحة الوطنية 90/29
.3الوالة املعنينيأوالوايل رأي

من 49/4وقد مت التفصيل يف اختصاص الوزير املكلف بالعمران مبنح رخص البناء من خالل املادة 
: كاآليتتسليمها  و حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري الذي 15/19املرسوم التنفيذي رقم 

.ات املنفعة الوطنية اخلاصة ذأوالتجهيزات العمومية - 

.وحدة سكنية 600يفوق أومشاريع السكنات اجلماعية اليت عدد السكنات فيها يساوي - 

________________
2013سنةالعدد الثالث ،، القانونجلة الفقه ومباهلدم ، مقال منشورصة البناء والقانون اجلزائري ، رخبوضياف عمار ، منازعات التعمري يف 1

.3ص 

.70يف مادة رخصة البناء ، املرجع السابق ، ص اإلدارينويري عبد العزيز ، رقابة القاضي 2

علوم يف احلقوق ، ختصص قانون لنيل درجة الدكتوراهأطروحةالتعمري اجلزائري ، البناء على ضوء قانون التهيئة وإسرتاتيجيةعريب باي يزيد ،3
.169، ص 2014/2015سنةباتنة ، قسم احلقوق ،،عقاري ، جامعة احلاج خلضر
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. املنظمات الدوليةأواملنشات املنجزة حلساب الدول األجنبية البنايات واألشغال و- 

.املخزنة للطاقة املوزعة والناقلة واملنشات املنتجة و- 

األنشطةاملشرع يراعي كثافة أنيتضح من خالل هذا التقسيم 
الكربى من األمهيةبسيط على البيئة و جعل املشاريع ذات تأثريالبلدي يف حدود جغرافية للبلديات اليت هلا 

ة ــف بالتهيئــر املكلــاص الوزيــن اختصــا مــة جعلهــاجلهوية وــة الوطنيــع ذات املصلحــي و املشاريــاص الوالــاختص
.1و التعمري

التحقيق في طلب رخصة البناء:ثالثا 

موضوع التحقيق- 1

طلب احلصول على رخصة بشأنهمن مدى مطابقة مشروع البناء الذي قدم التأكديقصد بالتحقيق 
وتسليمها مع التعمريعقوداملتعلق بكيفيات حتضري 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 46البناء طبقا للمادة 

القواعد القانونية العامة املنظمة أو التعمري مل يوجد ملخطط التهيئة ووإذا، األراضيتعليمات خمطط شغل 
ه ــاته ، خدمــسينشأ فيل الذي ــاحمله وـنوعذلك من ناحية املوقع الذي يشغله هذا العقار والتعمري ، وللتهيئة و

ى تناسقه مع املكان ، وذلك وفقا لتوجيهات التعمري وخمتلف االرتفاقات احلجم فضال عن مظهره العام ومدو
.املربجمة أو اخلاصة املوجودة كذلك التجهيزات العمومية واملطبقة على املوقع املعين واإلدارية

التنظيمية ويةريعشالتلألحكاميكون مشروع البناء غري خمالف أنيراعي يف التحقيق أنكما جيب 
.2احملافظة على البيئة واالقتصاد الفالحيإىلباإلضافةالبناء واجلانب اجلمايل ، بالنسبة للنظافة وااملعمول

جتمع كافة املعلومات الضرورية أنالسلطة املختصة مبنح رخصة البناء قرارها جيب عليها ولكي تتخذ
اقتضت وإذااملصاحل أوالعمومية لألشخاصتطبيقا للنصوص القانونية بالنسبة اآلراءلذلك من خالل مجع 

من تاريخ ابتداءأيام8خالل برأيهاتصرح هذه املصاحل أن، لكن جيب الضرورة اجلمعيات املعنية باملشروع
ان سكوا يعد موافقة ضمنية، لكن بالنسبة للمشاريع الصناعية األجلوإذا،الرأياستالم طلب  ف

يف ما خيص معاجلة امللفات فانه األوىليف الدرجة األمنشاريع اليت تراعي فيها ضوابط املاملستقبلة للجمهور و

______________
األعمالقانون الدكتوراه علوم يف احلقوق ، ختصصلنيل درجةأطروحةالتنمية املستدامة ، إطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف 1

.60، ص 2012/2013سنةبسكرة ، اجلزائر ،،حممد خيضرجامعة

.62، 53، ص ص 2000سنة،رب القانون والعمران واحمليطجلة العمران ، خممبمحاية البيئة ، مقال منشوراء وبن ناصر يوسف ، رخصة البن2
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.ساعة 48يكون بعد تذكري مدته 

:األشخاص

.املكلفة بالعمران على مستوى الوالية مصاحل الدولة- 

جتاري ، بصفة عامة كل البنايات اليت سوف أومصاحل احلماية املدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي - 
تطرح تبعات خاصة بالنسبة حملاربة أنأمهيتهاختصص الستقبال اجلمهور ، البنايات السكنية اليت ميكن بسبب 

.احلرائق 

مكان أوالتارخيية والسياحية يف حالة وجود مشروع البناية يف منطقة واآلثارباألماكنملختصة املصاحل ا- 
.مصنف مبقتضى التشريع 

.املتعلق بالتعمري 90/29من 49املادة أحكام،ة بالفالحة على مستوى الواليةمصلحة الدولة املكلف- 

.1مصلحة الدولة املكلفة بالبيئة على مستوى الوالية- 

ميعاد التحقيق- 2

املتعلق بكيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها 15/19من املرسوم التنفيذي45ملادة اإىلبالرجوع 
جند بان املشرع قد ميز بني مشاريع البنايات اخلاصة بالسكنات الفردية وغريه من املشاريع حبيث يرسل طلب 

مصاحل عمومية لرأيباقي املشاريع اليت حتتاج أمانسخ ،3رخصة مشاريع السكنات وامللفات املرفقة به يف 
املبىن ليسلم وصل بذلك مسجل به أواألرض8ترسل يف 

من الوثائق الواجب توافرها يف امللف طبقا للقانون مع توضيح التأكدالطلب يف نفس اليوم بعد إيداعتاريخ 
.2الوثائق املرفقة مع الطلب بشكل مفصل يف الوصل

املتعلق 15/19من املرسوم التنفيذي 48طبقا لنص املادة : رئيس المجلس الشعبي البلدي ) ا 
تعمري وتسليمها فانه يتم دراسة الطلب من قبل الشباك الوحيد يف البلدية ويف هذه لابكيفيات حتضري عقود 

47املصاحل املستشارة املذكورة يف املادة إىل

___________________
، اجلريدة الرمسية 2015جانفي 25، املؤرخ يف املتعلق بكيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها15/19من املرسوم التنفيذي رقم 47املادة 1

.7العدد 

.23ص ،2005سنة ،، العدد الثامناإلنسانيةجلة العلوم مبالتشريع اجلزائري ، مقال منشورعزري الزين ، النظام القانوين لرخصة البناء يف 2
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يبلغ رأي مصاحل الدولة ، وأيام املوالية لتاريخ إيداع الطلب8ممثليها يف الشباك الوحيد يف اجل من خالل 
.املكلفة بالعمران على مستوى الدائرة من خالل ممثل قسمها الفرعي 

، وما الطلبإيداعيوم املوالية لتاريخ 15يتم الفصل يف الطلب من الشباك الوحيد يف اجل أنعلى 
من املرسوم التنفيذي املتعلق بكيفيات حتضري عقود التعمري و تسليمها 48تستنتجه من الفقرة الثالثة من املادة 

.اإللزامبصيغة أمرةاليت جاءت كقاعدة 

املصاحل املستشارة إبداءعدم 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 47الن املشرع قد اعترب يف املادة
يكون تفسري سكوت الشباك الوحيد على أنأوىلفمن باب ،دة احملددة قانونا مبثابة موافقةخالل املرأيها

طلب مبثابة موافقة ضمنية على الطلب محاية للطرف إيداعيوم من تاريخ 15طلب رخصة البناء خالل 
.اإلدارةيف مواجهة الضعيف 

عندما يكون الوايل هو صاحب االختصاص يف ذلك فانه : الوزير المكلف بالعمران أوالوالي ) ب 
املتعلق بكيفيات 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 49يتم حتضري الطلب يف هذه احلالة طبقا لنص املادة 

نسخ عن ملف الطلب مرفقا 7بإرسال
من أيام8جل حول املطابقة يف ارأيهاالتابعة للبلدية ملصاحل الدولة املكلفة بالتعمري لتبدي مصاحل التعمريبرأي

إىلامللف من طرف الشباك الوحيد للوالية وترسل نسخة من امللف إعدادحيث يتم ، الطلبإيداعتاريخ 
يرتأسهاك الوحيد للوالية الذي وجيب على الشب، ثليه يف الشباك الوحيد للوالية املصاحل املستشارة من خالل مم

.الطلب إيداعيوم املوالية لتاريخ 15يف الطلبات يف اجل البثممثلهأومدير التعمري 

حساب سريان هذه املواعيد يتوقف عندما يكون ملف الطلب موضوع أنإىلاإلشارةو جتدر 
من تاريخ التبليغ عن هذا ابتداءيقدمها وذلك أناستكمال الوثائق الناقصة اليت ينبغي على صاحب الطلب 

.1من تاريخ استالم هذه النقائصابتداء، ويسري مفعوله النقص

قرار رخصة البناءإصدار: رابعا

قرار رخصة البناء سواء إصداربعد انتهاء السلطة املختصة من التحقيق يف طلب رخصة البناء فانه يتم 
.2يكون بالتاجيلإماوبالرفض أوباملوافقة 

_______________
صص قانون عام ، جامعة احلاج خت،لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق التعمري يف التشريع اجلزائري ، مذكرة لعوجيي عبد اهللا ، قرارات التهيئة و1

.112، ص 2011/2012باتنة ، سنة ،خلضر

.170، ص التعمري اجلزائري ، املرجع السابق نون التهيئة والبناء على ضوء قاإسرتاتيجيةعريب باي يزيد ، 2
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قرار الموافقة بمنح رخصة البناء- 1

وفق التشريع املعمول به ت املطلوبةاالبياناستوىف طلب رخصة البناء على كل املستندات وإذا
55فانه طبقا لنص املادة ،1األعمالو

املتعلق بكيفيات حتضري عقود التعمري و تسليمها فانه يتم تبليغ صاحب 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 
على التصاميم املعمارية من طرف التأشريةالطلب بالقرار املتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من امللف املتضمن 

:السلطة املختصة حبسب احلالة 

.إذاصاحل التعمري التابعة للبلدية م- 

.سلمت الرخصة من طرف الوايل إذااملصاحل املكلفة بالتعمري على مستوى الوالية - 

سلم الرخصة الوزير إذااهلندسة املعمارية على املستوى الوزارة املكلفة بالعمران املديرية العامة للتعمري و- 
.املكلف بالعمران 

مؤشر حتفظ نسخة و، 2
املديرية املكلفة بالعمران على مستوى الوالية وحتتفظ السلطة اليت منحت رخصة أرشيفمرفقة بالقرار يف عليها

من املرسوم 56ميكن لكل شخص معين مبقتضى املادة هعلى ان،ا من القراراملؤشر عليهاألخريةالبناء بنسخة 
املتعلق بكيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها االطالع على الوثائق البيانية للملف 15/19التنفيذي رقم 

.شهر خالل اجل سنة و

لبناء دون منحهم احلق يف هنا التساؤل حول قصر املشرع اجلزائري على اطالع اجلمهور مبقرر رخصة او
لألحكامجاء خمالفا أو ما مس القرار حبقوقهم إذاللتقدمي مثل هذه الطعون أجالالطعن ضد املقرر وحتديد 

عدم أناملدة اليت يدوم نشر القرار خالهلا بسنة و شهر حيث و،أخرىاملتعلقة بالتهيئة و التعمري من جهة 
بالتايل تبقى و،الطعن ضمنيابإمكانيةنص املشرع صراحة على عدم قابلية الطعن يف القرار ميكن تفسريه 

.3مصلحة املستفيد من الرخصة مهددة خالل هذه املدة

_________________
.41عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية يف جمال العمران ، املرجع السابق ، ص 1

33، ص 2009السادس ، سنة جلة االجتهاد القضائي ، العدد التعمري ، مقال منشور مبالتهيئة وعزري الزين ، دور اجلماعات احمللية يف جمال 2

.73يف مادة رخصة البناء ، املرجع السابق ، ص اإلدارينويري عبد العزيز ، رقابة القاضي 3
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في رفض منح رخصة البناءلإلدارةالسلطة المقيدة - 2

الذي حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها يف مادته 15/19وقد نص املرسوم التنفيذي رقم 
كان مشروع البناء إذارفض منح رخصة البناء وذلك يف حال ما اإلدارةعلى احلالة اليت جيب على 52/1

طور املصادقة عليه الذي جتاوز يفأوادق عليه املصاألراضيخمطط شغل ألحكامموضوع الطلب غري مطابقا 
.وثيقة حتل حمله أيةأومرحلة التحقيق العمومي 

من املرسوم التنفيذي 44ذي جاء به هذا املرسوم حيث مل يتم النص يف املادة هذا التعديل اجلديد الو
هم يف هذا ما قد يساواألراضي يف طور االجناز خمطط شغل كانإذامنح رخصة إمكانيةعلى 91/176رقم 

.متكني صاحب الطلب من احلصول على الرخصة بسرعة 

كان مطابق إذاإالازاة األرضكما نصت الفقرة الثالثة على انه ال ميكن الرتخيص بالبناء يف 
ازاة ضمن األرض، ويف حال وجود ازاةاألراضياليت يتضمنها ملف األحكامولتوجيهات رخصة التجزئة 

.1هي اليت تؤخذ بعني االعتباراألراضيخمطط شغل أحكامفان األراضيطط شغل خم

في رفض منح رخصة البناءلإلدارةالسلطة التقديرية - 3

من 52رفضها مبقتضى املادة أوالسلطة يف تقدير قبول طلب رخصة البناء لإلدارةلقد منح املشرع 
متنع منح رخصة البناء يف البلديات اليت ال يشملها خمطط شغل أنلإلدارة، حيث ميكن 15/19املرسوم 
ت اليت تتضمنها القواعد التوجيهاأوالتعمري ما كان مشروع البناء ال يتطابق مع خمطط التهيئة وإذااألراضي
.2تهيئة والعامة لل

:على حاالت ميكن فيها رفض منح رخصة البناء من بينها91/175رقمكما نص املرسوم

إليهاالعمارات اليت ال تصل أوبالنسبة للعمارة رفض منح رخصةحيث ميكن 8ما مت النص عليه يف املادة - 
مستعملي أو على امن مستعملي الطرق العمومية اخلاصة ، ويف احلالة اليت تكون منافذها خطر أوالطرق العامة 

.املنطقة 

متنح مقيدة بأحكام إذاأوعلى انه ميكن رفض طلب الرخصة 27باإلضافة إىل ذلك ما نصت عليه املادة - 

________________
.20، ص 2008العدد الثالث ، سنة مبجلة املفكر ،التشريع اجلزائري، مقال منشورقرارات البناء و اهلدم يف إصدارإجراءاتعزري الزين ، 1

.114، ص  التعمري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابقلعوجيي عبد اهللا ، قرارات التهيئة و2
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.األماكنبأمهيةمظهره اخلارجي ميس أوحجمه كان مشروع البناء بسبب موقعه ،

.إذايرفض منح رخصة البناء 28طبقا لنص املادة - 

.منه 30مبقتضى املادة األمهيةكانت متس مبساحة خضراء ذات إذاميكن رفض منح الرخصة - 

ود ــر عقــات حتضيــق بكيفيــاملتعل15/19م ــذي رقــوم التنفيــن املرســم52/4د نصت املادة ـــقو
تشمل حتفظات فان القرار الذي تتخذه السلطة املختصة وجب أوصة البناء ر وتسليمها يف حال منع رخــالتعمي

.يكون مربرا أن

طلب منح رخصة البناء تأجيلقرار - 4

1هاــب لديــالطلداعــإيخ ــدة من تاريــة واحــاوز سنــدة ال تتجــب ملــالطللــتأجيق يف ــاحلاإلدارةمتلك 

:اآلتيةذلك يف احلاالت و 

املتعلق بكيفيات 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 53لقد نصت املادة : األولىالحالة ) ا 
تصدره السلطة اليت هلا تأجيليكون طلب رخصة البناء حمل أنحتضري عقود التعمري وتسليمها على انه ميكن 

املعنية داخلة األرضيةوذلك يف احلالة اليت تكون فيها القطعة ،ز سنةرخصة البناء ملدة ال تتجاو إصدارصالحية 
املنصوص عليها ) األراضيالتعمري ، خمطط شغل خمطط التهيئة و( التعمري ، ضمن مساحة لدراسة التهيئة و

املعمول ما ، حيث حتدد يف التشريع و يم  نظ املعنية وتضبط قواعد التعمري لرتشيد استعمال األراضيالت
.2حتديد املساحات املخصصة ملنفعة عامةإىلباإلضافةاملواقع ساحات وامل

املتعلق 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 51/2نصت عليها املادة : الحالة الثانية ) ب 
بيانات غري  أوكان امللف يتطلب استكمال معلومات إذا، حيث بكيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها 

، حيث يتوقف حني استكمال امللفإىلقرار رخصة البناء إصداركاملة ينبغي على صاحبه تقدميها فانه يؤجل 
ابتداء من تاريخ تسليم هذه الوثائقلتبليغ عن هذا النقص ويسري مفعول االجلاألجل احملدد ابتداء من تاريخ ا

.أو املعلومات الناقصة 

_______________
2009ةــسن،ةــة التاسعــالطبع،، اجلزائر ة ــة ، دار هومــجملس الدولا وــة العليــوء احدث قرارات احملكمــمحدي باشا عمر ، القضاء العقاري يف ض1

.171ص 

ول الرتقية العقارية يف اجلزائر يف امللتقى الوطين حألقيت، مداخلة حلماية البيئة يف القانون اجلزائري آليةرابح صافية ، رخصة البناء أولداقلويل 2
.11ص ، 2007سنة ، ورقلة،، جامعة قاصدي مرباحاألفاقوالواقع 
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مل يتم النص على احلالة اليت ال ترد فيها :عن الرد عن طلب رخصة البناء اإلدارةحالة سكوت ) ج 
وذلك خالل ،املتضمن للرخصةقراراليف التأجيلحىت أوالرفض أو عن طلب رخصة البناء ال باملوافقة اإلدارة

ات حتضري عقود التعمري املتعلق بكيفي15/19من املرسوم التنفيذي رقم 51املدة احملددة لذلك حبسب املادة 
رفض أمهل يعد قبوال ضمنيا مبنح رخصة البناء اإلدارةإرادةقانونيا يف تفسري إشكاالوهو ما قد يثري وتسليمها 

.1هلا

على انه ميكن لطالب الرخصة يف حالة 63نص يف املادة 90/29التعمري رقم قانون التهيئة وأنإال
قرار رفض كان نتيجة دراسة للملف أنما يالحظ أنرفض الطلب رفع طعن قضائي ، غري أواإلدارةسكوت 

قرار مهما  إصدارعلى اإلدارةوجب جرب وبالتايل اإلدارةالسكوت فهو موقف سليب من قبل أماوعدم تطابقه 
.2كان مضمونه

املتعلق بكيفيات حتضري عقود التعمري 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 62كما انه طبقا لنص املادة 
طعنا مقابل وصل لدى إيداعو تسليمها فانه يف حالة عدم الرد خالل املدة احملددة قانونا ميكن لصاحب الطلب 

15خالل اإلدارةمل ترد وإذا، بالقبولأوبالرفض إماوذلكيوما15يف هذه احلالةالوالية وتكون مدة الرد
املصاحل املكلفة لتأمرطعن ثاين لدى الوزارة املكلفة بالعمران إيداعيوما املوالية لطعن فانه حيق لصاحب الطلب 

بالرفض املربر وذلك أوبالقبول إمااملعلومات املرسلة بالرد على صاحب الطلب أساسللتعمري يف الوالية على 
.يوما 15يف اجل 

الذي حيدد  15/19من املرسوم التنفيذي رقم 62نالحظه من خالل نص املادة أنميكن ماإن
أولطعن ميكن لصاحب الطلب تقدمياإلدارةانه يف حالة سكوت ،كيفيات حتضري عقود التعمري و تسليمها

الرفض آوالرد بالقبول األخرييوما حىت يتم يف 15ويف حالة عدم الرد طعنا ثانيا واجل الرد يف كل طعن هو 
إجباريتم النص على أنأوىلوبالتايل فمن باب ،منح رخصة البناءإجراءاتيبطئ واملربر وهذا ما يطيل

الرفض أواملعمول ا لألحكامكان الطلب طبقا إذاعلى الرد مبجرد تقدمي طلب منح الرخصة بالقبول اإلدارة
.املربر 

_______________
يف امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة ، جامعة تونس ، كلية ألقيتالتشريع اجلزائري ، مداخلة محاية البيئة يف عزري الزين ، رخصة بناء و1

.13، ص 2009ديسمرب 03/04/05أياماحلقوق ، 

.320ص ،2010العدد السادس ، سنة ة املفكر ،جلمبالعمران ، مقال منشورالبيئة ورخصة البناء يف محايةدورعفاف حبة ،2
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بعد عمليات البناءاإلدارةدور : الفرع الثاني 

عملية بناء تتم حمل رقابة أيمل يكتفي املشرع مبراقبة النشاط املعماري قبل منح رخصة البناء بل جعل 
عملية معاينة إجراءحيث ميكن لكل عون خمتص من ،كانت دون رخصة أوسواء متت بناء على رخصة البناء 

، حيث جند انه لتهيئة و التعمري واحملافظة على الوسط البيئيإلعمال
التعليمات 

.11/10من قانون البلدية رقم 94التعمري مبوجب املادة السكن و، ويف جمال العقار

حتت عنوان املراقبة من متكني الوايل 73يف املادة 90/29كما انه بالرجوع لقانون التهيئة و التعمري 
حتقيق وإجراء

على انه ميكن 061، وقد نصت املادة بناءالالزم كما ميكنهم طلب تزويدهم بكل الوثائق التقنية املتعلقة بال

.االطالع عليها وثيقة تقنية خاصة بالبناء وأيطلب بإمكانهضرورية كما انه 

وإمتامالذي حيدد قواعد مطابقة البنايات 08/15انون رقم من الق15حيث انه بالرجوع للمادة 
صاحبها تحصلالتحقق من املطابقة يشمل البنايات املتممة وغري املتممة اليت مل يأناجنازها اليت نصت على 

.آوعلى رخصة بناء 

البناء دون رخصة : أوال

عملية مشروع بناء لرتخيص مسبق ملنع انتشار البناء الفوضوي وغري منسجم مع أيلقد اخضع املشرع 
04/05من القانون رقم 76وقد نصت املادة يشكل خطر على البيئة يف املنطقةالنسيج العمراين والذي

مسبق بذلك من لبناء بدون احلصول على ترخيصاأعمالالتعمري على انه مينع الشروع يف املتعلق بالتهيئة و
.التشريعية و التنظيمية األحكاماإلجراءاتبإتباعالسلطة املختصة 

جوء لدون رخصة بناء دون الأنشئتمن سلطة مباشرة عملية هدم كل بناية اإلدارةلقد مكن املشرع 
.2معينةإجراءاتبإتباعالقضاء ولكن إىل

_______________
ر ــالتعمية وــق بالتهيئــاملتعل1990ديسمرب 1املؤرخ يف 90/29ون ـم للقانـاملعدل و املتم،2004أوت14املؤرخ يف 04/05القانون رقم 1

.2004سنة ،51اجلريدة الرمسية ، العدد

.37عزري الزين ، دور اجلماعات احمللية يف جمال التهيئة والتعمري ، املرجع السابق ، ص 2
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معاينة المخالفة- 1

يرتتب على ذلك طبقا لنص البناءرخصةالبناء دون احلصول على بأعمالحيث انه يف حال القيام 
املتعلق بالتهيئة و التعمري حترير حمضر يثبت املخالفة من طرف 04/05رقممن القانون4مكرر 76املادة 

الس الشإىلإرسال هذا احملضرالعون املؤهل قانونا ويتم  يس  صاص يف عيب البلدي و الوايل يف دائرة االخترئ
.ساعة 72اجل ال يتعدى 

الجزاء المترتب على المخالفة - 2

البناء بدون رخصة يف الفقرة الثانية من بأعماليرتتب على القيام لقد نص املشرع على اجلزاء الذيو
إصدارمع مراعاة املتابعة اجلزائية التعمري على انه يتم يف هذه احلالة ومن قانون التهيئة و4مكرر 76املادة 

من تاريخ استالم حمضر ابتداءأيام8
ما مل يصدره رئيس إذايوم 30يصدر عن الوايل املختص يف اجل ال يتعدى أنكما انه ميكن ،املخالفة إثبات

.

بالوسائل املسخرة من األشغاليف حالة عدم وجودها تنفذ تتم عملية اهلدم من قبل مصاحل البلدية وو
هذه النفقاتى نفقة املخالف يتم حتصيلذلك علالوايل وطرف 

.البلدي 

البلدية من طرف املعارض نمعارضة قرار اهلدم املتخذ مأنمن نفس املادة على 6و قد نصت الفقرة 
ما يعترب خمالف للقاعدة هذا ، واملتخذ من طرف البلديةاهلدمإجراءاجلهة القضائية املختصة ال يعلق أمام

ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات " بنصها 1من الدستور اجلزائري143الدستورية اليت نصت عليها املادة 
".اإلداريةالسلطات 

احب املبىن من الطعن اإلجراءات حيث حرمت صحيث يعد هذا االستثناء خيرج عن القواعد العامة يف 
يس هلا اثر موقف حيث لو انه كان يعترب وسيلة قانونية صارمة وردعية متكن من يف قرار اهلدم كون املعارضة ل

يف حقه بالطعن يف قرارات اهلدم التعسفية اليت ال ميكن وقف األفرادحترم إنإالالقضاء على البناء الفوضوي ، 
.2ال ميكن تداركهاأثارهذا ما قد ينتج عنه واألحوالحال من بأيتنفيذها 

_______________
.2008، سنة 63، العدد ، اجلريدة الرمسيةاملتضمن تعديل الدستور2008نوفمرب 15املؤرخ يف 08/19القانون رقم 1
.13محاية البيئة يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص عزري الزين ، رخصة البناء و2
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:و هنا مت اقرتاح حلني 

حقهم بالطعن يف قرارات اهلدم التعسفية وطلب األفرادومنح الشأنضرورة التقيد بالقواعد العامة يف هذا - 
.وقف تنفيذها استعجاليا 

عن القرارات وعمليات اهلدم غري املشروعة بشكل صارم حيد من سلطتها املطلقة يف اإلدارةمسؤولية إدراج- 
.1هذا الشان

البناء غير المطابق للرخصة : ثانيا 

ناء بل اوجب بان يكون البناء مطابقا للرخصة املمنوحة من البمل يكتفي املشرع باشرتاط الرخصة للقيام ب
املتعلق بتحضري عقود التعمري وتسليمها 15/19، وقد مت النص مبوجب املرسوم التنفيذي رقم السلطة املختصة

زير املكلف بالعمرانعلى انه تنشا لدى الو 90يف املادة 
.طبقا للرخص املسلمة األشغاليف مراقبة 91التعمري ومن بني الصالحيات ما نصت عليه املادة 

معاينة المخالفة - 1

بنصها على انه التعمري املتعلق بالتهيئة و04/05من القانون رقم 13نصت على ذلك املادة و قد
كــت ذلــر يثبــر حمضــا حتريــل قانونــى العون املؤهــب علــه يتوجــة فانــة املمنوحــاء للرخصــة البنــة عدم مطابقــيف حال

وقد ساعة72املختص يف اجل ال يتعدى إىلو يرسله 
حيث يرسل احملضر لوكيل اجلمهورية املختص ، 06/552من املرسوم التنفيذي رقم 18ذلك املادة أكدت
.الوايل املختصني إقليميا

الجزاء المترتب على المخالفة- 2

يقوم صاحب أن24/3يرتتب على معاينة خمالفة البناء غري املطابق للرخصة املسلمة طبقا لنص املادة 
من األشغالاألشغالالتصريح بوقف 

ة ــق الورشــن بغلــاملعنيياألعوانفانه يقوم األشغالمل يلتزم صاحب الرخصة بوقف إذاو، اجل حتقيق املطابقة
.وحترير حمضر عدم املطابقة 

_______________
.14محاية البيئة يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص عزري الزين ، رخصة البناء و1

ع ــات التشريــن خمالفــث عــن للبحــاملؤهليوانــاألعني ــكيفيات تعيالذي حيدد شروط و2006جانفي 30املؤرخ يف 06/55املرسوم التنفيذي رقم 2
.2006، سنة 6العدد ،الرقابة ، اجلريدة الرمسيةإجراءاتكذا معاينتها والتهيئة و التعمري ووالتنظيم يف جمال 
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إمتاموالذي حيدد قواعد مطابقة البنايات 08/15من القانون رقم 16كما انه طبقا لنص املادة 
املنظر العام للموقع غري قابلة واليت تشوه بشكل خطري البيئةأواألمناجنازها فان البنايات املشيدة خرقا لقواعد 

.للمطابقة حىت من خالل تسوية وجعلها موضوع هدم على نفقة املخالف 

أشغالاملتعلق بالتعمري على انه يف حالة اجناز 90/29من القانون رقم 76كما نص املشرع يف املادة 
جمال التهيئة والتعمري فانه ميكن للسلطة لألحكامالبناء تنتهك بصفة خطرية 

لتساؤل حول معيار اخلطورة الذي ل، وهذا ما يدعو األشغالبوقف األمررفع دعوى قضائية من اجل اإلدارية
أمربإصدارأساسهميكن تصنيف املخالفة على 

أااألشغالبوقف  .1بش

لالنهيار األيلالبناء : ثالثا 

غري املطابقة للرخصة املسلمة فان املشرع أويف مراقبة البناءات اليت بدون رخصة اإلدارةلدور باإلضافة
اآليلةالبنايات املباين وأودم اجلدران أوصىاجلزائري قد 

ات ــة املمتلكــة و محايــانا لسالمــضمذلكواألمنر ــتدابيارــإطي ــا فــبرتميمهرــاألماء ــاالقتضد ــعنأولاليار ، 
.11/10نون املتعلق بالبلدية رقم من القا89من خالل نص املادة واألشخاص

المعاينة - 1

املتعلق بتحضري عقود التعمري وتسليمها 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 86/2طبقا لنص املادة 
تحقق من صالبة كل لمراقبة يرامها ضروريتني لأو

.البناء أواملبىن أو اجلدران 

من نفس املرسوم عن كل خطورة ملبىن معني لكل 86/3من خالل نص املادة اإلعالمكما منح حق 
.أنشخص علم بذلك 

املواقع التارخيية فال واآلثاركما نصت الفقرة الرابعة من نفس املادة على استثناء البناء اخلاضع حلماية 
الــن لرئيــميك عــي التشريــا فــول ـــد املعمــا للقواعــطبقإالا ــهدمهأو ا ــبرتميمهرــيأمأندي ــي البلــس الشعبــس 

.2والتنظيم املطبق عليها 

__________________
.38التعمري ، املرجع السابق ، ص عزري الزين ، دور اجلماعات احمللية يف جمال التهيئة و1

.97املرجع السابق ، ص التعمري ، زهرة ، دور البلدية يف ميدان التهيئة وأبرياش2
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الجزاء المترتب - 2

للسقوط فانه طبقا لنص املادة آيلالبناء الذي مت معاينته أنإذا
األمرمن وتسليمها يتم تبليغ القرار املتضاملتعلق بتحضري عقود التعمري15/19من املرسوم التنفيذي رقم 87

باألشغالصاحب امللكية مع حتديد اجل للقيام إىلهدمها أولاليار اآليلةالبناية أو املبىن أو برتميم اجلدار 
األماكنوريا يف اليوم الذي حيدده القرار مبعاينة حالة ة يتم تعيني خبري يكلف بالقيم حضويف احلالة اخلطري 

.تقرير بذلك وإعداد

احملدد لذلك ومل يعني خبري فانه تتوىل األجليف يف حال عدم قيام صاحب امللكية بوضع حد للخطر 
اجلهة القضائية املختصة إىل، وترسل القرار و تقرير اخلبري فورا األماكناملصاحل التقنية للبلدية مبعاينة حالة 

، ويبلغ صاحب امللكية بقرار اجلهة بكتابة الضبطاإليداعاملوالية لتاريخ أيام8يتخذ القاضي قراره خالل و 
.اإلدارةالقضائية عن طريق 

وإذا
.من هذا القرار موافقة الوايل اإلقامة بذلك املبىن بشرط أن يتضيتضمن منع 

15/19من املرسوم التنفيذي رقم 88طبقا لنص املادة يف حالة اخلطر وشيك احلدوث فانهأما
مصاحل أو

وإذا، لصاحب امللكيةاإلنذارساعة اليت تلي توجيه 24الدولة املكلفة بالعمران على مستوى الوالية خالل 
بأمراخلطر احملدق والوشيك أون خالل تقرير هذه املصاحل حالة االستعجال تبني م

.الضرورية وذلك على نفقة البلدية ويتم حتصيلها الحقا األمنيةوجوبا وعلى نفقة صاحب امللكية ، التدابري 

اآليلتنازل للبلدية عن املبىن قد كانماإذااألشغاليعفى صاحب امللكية من تنفيذ أنانه ميكن إال
.1للسقوط

_______________
.الذي حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري و تسليمها 15/19من املرسوم التنفيذي رقم 89/2املادة 1
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القانونيةاإلجراءاتالمترتبة على مخالفة اإلداريةالجزاءات : المطلب الثاني 

وهي ختتلف باختالف محاية البيئة كثريةإجراءاتكجزاء ملخالفة اإلدارةإن
، وقد اإلداريمن مراحل اجلزاء أوىلكمرحلة إخطار، فقد تكون يف شكل األفراددرجة املخالفة اليت يرتكبها 

ة ، وقد تكون عقوبة اشد وذلك عندما غاية مطابقته للقواعد القانونيإىلمؤقت للنشاط إيقافيف شكل تأيت
.إىلاإلدارةتلجا 

مبا تتمتع به من امتيازات السلطة لإلدارةمنحها املشرع أخرىكل هذه الوسائل فثمة وسيلة إىلإضافة
هو و 1992جديد من اجلزاء ادخله املشرع اجلزائري مبقتضى قانون املالية لسنةأسلوبالعامة ، وهي عبارة عن 

" .امللوث الدافع مبدأ" ما يعرف بالرسم على التلويث 

)اإلنذار( اإلخطار: األولالفرع 

اــال الطبيعي ةــن محايــقوانيامــأحكتقع على من خيالف أنابسط اجلزاءات اليت ميكن لعل اخف و
يوقع أنجسامة اجلزاء الذي ميكن بيان مدى خطورة املخالفة واإلنذارمن التنبيه ، ويتضأواإلنذار هو والبيئي

.1يف حالة عدم االمتثال

حنو املعين اإلدارةتذكري من أوهو كتنبيه وإمناليس مبثابة جزاء حقيقي، األسلوبويف الواقع جند هذا 
اليت تقتضي محاية البيئةلقانونيةعلى انه يف حالة عدم اختاذ املعاجلة الكافية ، اليت جتعل النشاط مطابقا للشروط ا

.فانه سيخضع للجزاء املنصوص عليه قانونا 

هو اإلخطارفاهلدف من التدخل لتحقيق مطابقة نشاطه بإلزاميةو بالتايل فهو وسيلة لتذكري املخالف 
.2الردعيةاإلجراءاتقبل اختاذ أوليةمحاية قانونية 

على انه يقوم :" منه واليت تنص 25جند املادة 03/10يف قانون البيئة اإلخطارأسلوبأمثلةومن 
متس البيئة وأضرارأخطارالوايل باعذار مشغل املنشاة غري الواردة يف قائمة املنشات املرخصة واليت ينجم عنها 

" .األضرارأواألخطارتلك إلزالةالتدابري الضرورية الختاذأجالحيدد له 

________________
.149ص ، 2002سنة،اإلسكندريةمنشاة املعارف ، ، ، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة ماجد راغب احللو1

بكر بلقايدأبوجامعة نيل شهادة املاجستري يف احلقوق ، ختصص قانون عام ،البيئة ، دراسة مقارنة ، مذكرة ل، املنشات املصنفة حلمايةأمالمدين 2
.129، ص 2012/2013سنة العلوم السياسية ،، كلية احلقوق وتلمسان
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اخلاضعة حادث يف املياهأويف حالة وقوع عطب :" من نفس القانون على انه 56كما تنص املادة 
تشكل أنأوتنقل مادة خطرية أوحتمل آليةأيأوطائرة أوسفينة أليللفضاء اجلزائري ، 

ةــب السفينــذر صاحــ، يعهــة بــع املرتبطــاملنافل وــرار بالساحــاألضإحلاقخطر كبري ال ميكن دفعه ، ومن طبيعته 
1".األخطارالقاعدة العائمة باختاذ كل التدابري الالزمة لوضع حد هلذه أواآلليةأوالطائرة أو 

الوقف المؤقت للنشاط: الفرع الثاني 

ةــث البيئــتلويىــإلا ــة مــات مؤسســة نشاطــا تؤدي مزاولــاط عندمــف النشــوقوبــأسلىــإلاإلدارةا ــتلج
.2املساس بالصحة العموميةأو 

اإلدارةاحملدد تقوم األجلمل ميتثل يف وإذاباعذار املستغل باختاذ التدابري الوقائية اإلدارةحيث تقوم 
.غاية تطبيق تلك التدابري إىلبوقف نشاط هذه املؤسسة 

03/10من القانون 25/2، حيث نص املشرع اجلزائري يف املادة اإلجراءعديدة هلذا األمثلةو
مل ميتثل مشغل املنشاة غري الواردة يف قائمة املنشات املصنفة لالعذار يف إذا:" املتعلق حبماية البيئة على انه 

".حني تنفيذ الشروط املفروضة إىلاحملدد يوقف سري املنشاة األجل

املكلفة باملوارد املائية بتوقيف املنشاة اإلدارةتقوم أنعلى ضرورة :" 05/12كما نص قانون املياه 
."غاية زوال التلوث إىلاملتسببة يف تلوث املياه 

سحب الترخيص: الفرع الثالث 

تراخيص إلغاءاملتسببة يف تلويث البيئة هو اليت ميكن توقعها على املشروعاتاإلداريةلعل اشد اجلزاءات 
.هذه املشروعات 

إلغائها، فان سلطتها التقديرية يف يدية يف منح تراخيص ال تكاد تذكرالتقلاإلدارةسلطة أنوكما 
:التالية األموراحملال العامة يف أوتراخيص املشروعات إلغاءحيدد هلا القانون حاالت ، وأيضاضعيفة 

________________
سنةجامعة البليدة ،،ي ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري محيدة مجيلة ، الوسائل القانونية حلماية البيئة ، دراسة على ضوء التشريع اجلزائر 1

.145ص ،2001/2002

أعماللنيل درجة الدكتوراه علوم يف احلقوق ، ختصص قانون أطروحةالتنمية املستدامة ، إطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف 2
.129، ص 2012/2013سنة جامعة حممد خيضر ، بسكرة ،
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.إدراكهالبيئة يتعذر أوالصحة العامة أوإذا أصبح يف استمرار تشغيل املشروع خطر داهم على األمن العام - 

كثري من هذه االشرتاطات يتعلق الواجب توافرها ، واألساسيةاملشروع غري مستوف لالشرتاطات أصبحإذا- 
.حبماية البيئة 

الرتخيص مع وقف العمل إلبقاءال حمل إذمن مدة معينة حيددها القانون ، ألكثروقف العمل باملشروع إذا- 
.املشروعات على استمرار تشغيلها و عدم وقفها أصحابذلك حيفز أنكما 

ملشروع ائيا قبإغالصدر حكم ائي إذا-  .1ازالتهآوا

على انه 05/12سحب الرتخيص يف التشريع اجلزائري ما نص عليه املشرع يف قانون املياه أمثلةمن و
امتياز استعمال املوارد املائية للشروط و االلتزامات املنصوص عليها أويف حالة عدم مراعاة صاحب رخصة :" 

2."االمتيازأوقانونا تلغى هذه الرخصة 

العقوبة المالية: الفرع الرابع 

هذا الدور التمويلي ال أن، ورغم متويليةكأداةاألساسالسياسة اجلبائية ، تستعمل يف أنمن املعلوم 
تستعمل أصبحتجانبت احلياد أن، اليت بعد 3انه تغري نوعيا باجلوازات مع تغري عام الدولةإال، يزال قائما
االجتماعي ومؤخرا على الوضع البيئي وذلك بوضع جمموعة و على الوضع االقتصادي للتأثريكأداةالضريبة  

امللوثة ، وذلك من اجل ختفيف من أخطار هذه األنشطةألصحابالرسوم الغرض منها حتميل املسؤولية 
.األنشطة على البيئة 

الطبيعيني واملعنويني األشخاصخمتلف الضرائب والرسوم اليت تفرضها الدولة على و اجلباية البيئية تشمل
اقتصاديةأسسإىل، وهذه الرسوم اليت تفرضها الدولة على امللوثني للبيئة يتم حتديدها استنادا 4امللوثني للبيئة

_______________
.153، 152الشريعة ، املرجع السابق ، ص ضوءماجد راغب احللو ، قانون محاية البيئة يف1

.60، اجلريدة الرمسية ، العدد املتعلق باملياه 2005أوت 04املؤرخ يف 05/12القانون رقم من 87ملادة ا2

ايد قدي ، املدخل 3 بد  سنة،اجلزائر ، الطبعة الثانية،بوعات اجلامعية ، ديوان املطميةييالسياسات االقتصادية الكلية ، دراسة حتليلية تقإىلع
.168، ص 2005

ص ،2009، سنة السابع، العدد مبجلة الباحث اجلباية البيئية ، مقال منشورتدخل احلكومات يف محاية البيئة من خاللأمهيةفارس مسدور ، 4
348.
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.إدارية اجتماعية واقتصادية ويف ضوء اعتبارات سياسية وفنية وو

مضمون الجباية البيئية: أوال

التلوث أضراراحلد من أيتطوير اجلباية البيئية يف اجلزائر ، جاء كاستجابة ملتطلبات محاية البيئة إن
البيئية املطبقة يف اجلزائر ترتكز األهدافاجلبائية ذات اإلجراءاتوكذا حتقيق التنمية املستدامة البيئي ، و

.1بالرسوم البيئية2002الردعية مساها املنشور الوزاري املشرتك لسنة اإلجراءاتعلى أساسا

:تشمل رزنامة الرسوم البيئية املعتمدة يف اجلزائر مايلي 

T.A.P.Dالخطيرة على البيئة أوالملوثة األنشطةالرسم على - 1

:مت تفعيل هذا الرسم على مرحلتني 

املتضمن قانون املالية لسنة 91/25من القانون رقم 117مبوجب املادة : األولىالتأسيسمرحلة -
:اخلطرية على البيئة باملعدلني السنويني التاليني أوامللوثة األنشطةرسم تأسيس، مت 21992

.الرتخيص إلجراءخاضع األقلدج بالنسبة للمنشات املصنفة اليت هلا نشاط واحد على 3000- 

.التصريح إلجراءخاضع األقلدج بالنسبة للمنشات املصنفة اليت هلا نشاط واحد على 300000- 

إىل، فينخفض معدل الرسم واحدمن شخصأكثراليت ال تشغل املصنفة وخبصوص املنشاتأما
ة دج بالنسبة للمنشات املصنفة اخلاضع6000نشات املصنفة اخلاضعة للتصريح ودج بالنسبة للم750

.للرتخيص 

اخلطرية على البيئة مبوجب املادة أوامللوثة األنشطةبعد ذلك مرحلة التشديد يف فرض رسم على لتأيت
، مت رفع 2000املتضمن قانون املالية لسنة 1999ديسمرب 23املؤرخ يف 99/11من القانون 54

98/339شرع يف املرسوم التنفيذي املعدالت السنوية للرسم طبقا ملعايري منها التصنيف الذي جاء به امل

_________________
بن يوسف بن خذةة دكتوراه يف القانون العام ، جامعاللنيل درجةأطروحةحلماية البيئة يف اجلزائر ، اإلداريةبن امحد عبد املنعم ، الوسائل القانونية 1

.109، ص 2008/2009، كلية احلقوق بن عكنون ، سنة اجلزائر

من 54املتمم مبوجب املادة ، املعدل و1992، املتضمن قانون املالية لسنة 1991ديسمرب 18، املؤرخ يف 91/25من القانون 117املادة 2
01/21من قانون 202املتمم مبوجب املادة املعدل وو، 92العدداجلريدة الرمسية ،،2000، املتضمن قانون املالية لسنة 99/11القانون 

. 79العدد ، اجلريدة الرمسية ،2002املتضمن قانون املالية لسنة 
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.1يتحدد السعر طبقا لعدد العمال املشتغلني باملؤسسةعلى البيئة كما املتعلق بدراسات التأثري  

TAX SUR LES CARBURANTSالرسم على الوقود - 2

1منه يقدر مبلغه ب 38املادة مبوجب 2002مت استحداث هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة 
انه مبوجب قانون املالية لسنة إالممتاز أو، سواء كان عادي  دج عن كل لرت من البنزين حمتوي على الرصاص

:األيتمت ختفيض معدل هذا الرسم على النحو 2007

)ممتاز أوعادي ( دج بنزين بالرصاص 0.1- 

Gazoilدج غاز اوبل 0.3- 

األخرىالرسوم البيئية - 3

مبوجب قانون املالية لسنة هذا الرسم وذلكتأسيسمت :رسم التكميلي على الثلوث الجوي ال)ا
20022

مت مبوجب قانون املالية لسنة : الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي ) ب 
وهذا وفقا حلجم املياه املنتجة ،ه املستعملة ذات املصدر الصناعي رسم تكميلي على املياإنشاء، 2003

.3وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم احملددة

_______________
:كمايلي 2000هذا الرسم طبقا لقانون املالية لسنة أسعارحدد 1

.من عاملني أكثرمل تشغل إذادج 24.000اخلاضعة لرخصة من الوزير املكلف بالبيئة و املصنفةدج بالنسبة للمنشات 120.000-

.من عاملني أكثرمل تشغل إذادج 8.000إىلوختفيض املبلغ إقليميادج بالنسبة للمنشات اخلاضعة لرخصة الوايل املختص 90.000-

من أكثرمل تشغل إذادج 3.000و إقليميادج بالنسبة للمنشات املصنفة اخلاضعة لرخصة من رئ20.000-
.عاملني

.من عاملني أكثرمل تشغل إذادج 2000دج بالنسبة للمنشاة املصنفة اخلاضعة للتصريح و 9.000-
لسنة ،79اجلريدة الرمسية ، العدد ،2002ملتضمن قانون املالية لسنة ا2001ديسمرب 22املؤرخ يف 01/21ون رقم نمن القا205املادة 2

2001.

، سنة 86، اجلريدة الرمسية ، العدد 2003، املتضمن قانون املالية لسنة2002ديسمرب 31املؤرخ يف 02/11من القانون رقم 94املادة 3
2002.
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، رسم 2006قانون املالية لسنة انشأ: الرسم على الزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم ) ج 
مصنوع داخل الرتاب أودج عن كل طن مستورد 12500الشحوم وحتضري الشحوم حيدد ب على الزيوت و

.الوطين الذي يتحتم عن استعماله زيوت مستعملة 

Le principe de pollueur payeurالملوث الدافع مبدأ: ثانيا 

الملوث الدافعمبدأمفهوم - 1

على التنمية املستدامةإطاراملتضمن قانون محاية البيئة يف 03/10نص املشرع اجلزائري يف القانون 
هــب نشاطــص يتسبــل شخــل كــيتحم: " ه ــى انــه علــعرفة وــة البيئــامللوث الدافع من املبادئ العامة حلمايمبدأ

إعادةومنه التقليص، نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث و الضرر بالبيئةإحلاقيتسبب يف أنميكن أو 
"األصليةحالتها إىلوبيئتها األماكن

األقلعلى أوامللوث ليمتنع عن تلويث البيئة هو الضغط املايل على املبدأهذا إدخالفاهلدف من 
.تقليص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي وحماولة استعمال تكنولوجيا اقل تلويث 

.1امللوث للبيئة دافع للضريبةأنعلى املبدأتقوم اجلباية البيئية وفق هذا 

1992لسنة Rioريوإعالنالسادس عشر من املبدأبصفة فعلية من املبدألقد مت تكريس هذا و
.1995فيفري 02مبوجب قانون 1995كما انه ظهر يف القانون الفرنسي يف سنة 

Michel prieur : " le principe pollueur payeur est devenu une règle de
droit positif avec la loi du 02 février 1995 , qui le définit comme un
principe selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés
le pollueur 2".

حتميل امللوث التكلفة االجتماعية إىلامللوث الدافع يهدف مبدآأنprieurو يرى الفقيه بريور
التلوث وان تطور هذا أثارااليكولوجية تغطي مجيع األضرارخلق مسؤولية عن إىل، الشيء الذي يؤدي للثلوث

.تبين املسؤولية املوضوعية يف جمال محاية البيئة إىليؤدي املبدأ

_______________
.108حلماية البيئة يف اجلزائر ، املرجع السابق ، ص اإلداريةبن امحد عبد املنعم ، الوسائل القانونية 1

2 Prieur Michel , droit de l’ environnement , 4 eme édition , Dalloz , 2001 , p 136 .
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ويسبب يف املقابل ميارس نشاطا ملوثا الذيبالغرم ، فالشخص الغنمأساسهامللوث الدافع مبدأو
يساهم هذا الشخص امللوث للبيئة أنفعليه ومن مقتضيات العدالة احمليط البيئي بكافة جماالته ،أوضررا للغري 

.1ن يف صورة ضرائب بيئيةواليت قد تكو ريق تكاليف التلوث اليت يتحملها يف نفقات الوقاية عن ط

الملوث الدافعمبدأمجاالت تطبيق - 2

نفقات الوقاية أو املباشرة اليت يتسبب فيها امللوث للبيئة  األضراريشمل امللوث الدافع التعويض عن 
أنإالالدورية ، أو اخلاصة ، وهو بذلك يشمل النشاطات امللوثة للبيئة املستمرة أوبالنسبة للنشاطات اخلطرة 

:فيمايلي إيرادهاو اليت ميكن مللوث الدافع طبقتها الدول األوروبيةامبدأيشملها أخرىهناك جماالت 

نفقات عمليات الرقابة أنحبيث : اإلداريةاإلجراءاتاتساع جمال تطبيق امللوث الدافع ليشمل مصاريف - 
امللوث مبدأمعينة يتم حتميلها للمتسبب يف التلوث وفق إدارية

.الدافع 

lesاملتبقية األضرارإىلامللوث الدافع مبدأاتساع -  dégâts Résiduels : امللوث حىت وان التزم أنمبعىن
عند إضافيةأخرىحتميله نفقات باألحرىأومعينة مقابل تلويثه للمحيط فانه ميكن متابعته أقساطبدفع 

.جانبية حقيقية وان مل تكن يف احلسبان أضرارحصول 

حاالت التلوث الناجم عن إدراجمت : امللوث الدافع ليشمل حاالت التلوث الناجم عن احلوادث مبدأاتساع - 
إىليهدف اإلجراءوهذا 1998سنة O.C.D.Eاحلوادث من قبل منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 

يزانية العامة فيما خيص فئات حوادث التلوث مقابل حتملها من قبل صاحب املنشاة ، كما املأعباءختفيف 
.هذه املنشات لكي يلتزموا باالحتياطات الضرورية لتجنب احلوادث أصحابحتفيز إىلأيضايهدف 

ملسموح ا جتاوز احد امللوثني الإذاحبيث انه : جمال التلوث غري مشروع إىلامللوث الدافع مبدأاتساع -  ا بة  عت
.، وسبب ضررا للغري فانه يلزم بالتعويض للتلوث

.2التلوث العابر للحدودإىلامللوث الدافع مبدأاتساع - 

_______________
التنمية البيئة واقتصادامللتقى الوطين حول مداخلة ألقيت يفحلماية البيئة ، حالة اجلزائر ،كأداةاجلباية البيئية  كمال رزيق ، طاليب حممد ،1

.11، ص 2006جوان 06/07املستدامة ، املركز اجلامعي باملدية ، 

.224،225، ص 2003، مارسالثاينجلة البيئة ، العدد مبلتجربة اجلزائرية ، مقال منشور، تبلور التنمية املستدامة من خالل اوناس حيي2
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في حماية البيئةو العادياإلداريدور القضاء : المبحث الثاني 

يف محاية البيئة من خالل مراقبة عمليات البناء وتوقيع اجلزاءات على املخالفني اإلدارةجانب دور إىل
املشروعية عن طريق الرقابة املفروضة على مبدأالقضاء يقوم بدور هام و ذلك من خالل محاية أنجند باملقابل 

لألحكاممن مدى مطابقتها لتأكدالقرارات املتضمنة رخصة البناء الصادرة عن السلطة املختصة يف ذلك 
الرخص أهمتعترب من ألاوذلك كنموذجلرخصة البناء  وأخذنا

.البيئةعلىتأثريالعمرانية 

تتوافق عمليات البناء مع القواعد اهلندسية واملعمارية والقانونية املطلوبة للمحافظة على أنفيجب 
.1الفالحية و البيئةاألراضياملظهر اجلمايل للمدينة ومحاية 

على عدم املشروعية اخلارجية لقرار اإلداريرقابة القضاء إىلسوف نتطرق األولو من خالل املطلب 
على عدم املشروعية اإلداري، وكذلك رقابة القضاء واإلجراءاترخصة البناء ، وذلك قيما خيص الشكل 

.استعمال السلطة إساءةالداخلية لقرار رخصة البناء املتضمن لعيب خمالفة القانون وعيب السبب وعيب 

املسؤولية ور القضاء العادي يف محاية البيئة من خالل ترتيب دإىليف املطلب الثاين سوف نتطرق أما
.البيئية األضراراملدنية واجلزائية عن 

احلال إعادةهذه املسؤولية وطرق التعويض الذي يعترب أثاراملسؤولية املدنية سوف نعاجل إىلنسبة فبال
ملتابعة اجلزائية والعقوبات املطبقة يف جمال املسؤولية اجلزائية سوف نتحدث عن اأما، أفضلهاما كانت عليه إىل

.محاية البيئة 

________________
لقة ا ، مقال منشوراملناز رخصة البناء وأحكامشيخ سناء ، شيخ نسيمة ، 1 تع امل ات  امللتقى الوطين أعمال،البيئة مبجلة القانون العقاري وع

.126، ص 2013، سنة األولنظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد تأثريحول األول
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رخصة البناء إلغاءدعوى ( في حماية البيئة من مخاطر العمراناإلداريدور القضاء :األولالمطلب 
)نموذجا 

املشروعية من خالل الرقابة املفروضة على مبدأالدور اهلام للقضاء يف محاية إىلسنتطرق يف هذا املطلب 
لألحكاممن مدى مطابقتها لتأكدرخص العمرانية الصادرة عن السلطة املختصة يف ذلك الالقرارات املتضمنة 

البيئة ، وسترتكز دراستنا يف هذا املطلب على رقابة القضاء على
على عدم املشروعية األولتضمن الفرع حيثفرعنيإىلرخصة البناء حيث مت تقسيم هذا املطلب اإلداري عن

يف الفرع الثاين ستتم دراسة رقابة أمااإلجراءاتاخلارجية لقرار رخصة البناء ، و ذلك يف ما خيص الشكل و 
عيب السبب يب خمالفة القانون و على عدم املشروعية الداخلية لقرار رخصة البناء املتضمن لعاإلداريالقضاء 

.استعمال السلطةإساءةعيب و 

فانه تعد اإلداريةاملدنية وباإلجراءاتاملتعلق 08/091من قانون رقم 800فطبقا لنص املادة 
املؤسسةأو البلديةأوالوالية أواليت تكون الدولة اإلداريةهي جهات الوالية العامة يف املنازعات اإلداريةاحملاكم 
.طرفا فيها ذات صبغة إداريةالعمومية

أماميكون ان فان الطعن يف القرارصدر قرار رخصة البناء من طرف الوزير املكلف بالعمر إذاغري انه 
11/13املعدل و املتمم بالقانون 98/012من قانون جملس الدولة رقم 9جملس الدولة طبقا لنص املادة 

.لالختصاصعمال باملعيار العضوي 

على عدم المشروعية الخارجية لقرار رخصة البناءاإلداريرقابة القضاء : األولالفرع 

املشرع أجازوهلذا فقد ،أركانهفقد يصدر معيبا يف احد اإلدارةبعد صدور قرار رخصة البناء من طرف 
عدم مشروعية أولنظر يف مدى مشروعية ااجلهات القضائية املختصة أمامملن له صفة يف الطعن ضد هذا القرار 

القرار لتحقق من أركانبسط رقابته على بعض اإلداريالقرار املطعون فيه ، و يف هذه احلالة فان مهمة القضاء 
.و كذا االختصاص اإلجراءاتا الشكل و ود هنن عدم املشروعية اخلارجية و املقصمخلوه

وإالهة املختصة اجلاملنصوص عليها قانونا ومن ءاتواإلجرااألشكاليصدر القرار وفق أنفيجب 
.تعرض للطعن 

_______________
.2008، سنة21العدد ،، اجلريدة الرمسية اإلداريةة و املدنياإلجراءاتاملتضمن قانون 2008فيفري 25املؤرخ يف 08/09القانون رقم 1

37اجلريدة الرمسية ، العدد ،ات جملس الدولة و تنظيمه و عمله املتعلق باختصاص1998ماي 30املؤرخ يف 98/01القانون العضوي رقم 2
.2011، سنة 43، اجلريدة الرمسية ، العدد 2001جويلية 26املؤرخ يف 11/13املعدل و املتمم مبوجب القانون العضوي رقم 1998سنة 
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اإلجراءاتب الشكل و عي: أوال

يت العيوب اخلارجية الهو من و اإلداريللقرار األساسيةاألركانمن اإلجراءاتيعد ركن الشكل و
. إلغائهتكون سببا يف أناليت ميكن تطاهلا رقابة القضاء املختص و

عيب الشكل - 1

ل ــبشكاــما مل يقيدهاإلداريللقرار اــإصدارهد ــن عنــمعيراءــإجأوغري ملزمة بشكل اإلدارةأناألصل
إلصدارالشكلية احملددة أواإلجرائيةعدم احرتام القواعد " بأنهيعرف عيب الشكل ميكن أن، حيثأوإجراء

.1مبخالفتها جزئياأوة ــد كليــتلك القواعالــبإمهك ــن ذلاــح سواء كــن و اللوائــيف القوانياإلداريةالقرارات 

القواعد القانونية اليت تنص على الشكليات اليت قررها اإلدارةو يتحقق هذا العيب عندما ختالف 
الشكليات حىت يكون قرار إتباعاإلدارةلقرارات املتضمنة رخصة البناء لذا وجب على إصدارهاالقانون مبناسبة 

.2رخصة البناء مشروعا و ال يكون عرضة لاللغاء

ة البناء منها ما نصت عليه إتباعها يف قرار رخصو قد حدد املشرع اجلزائري بعض الشكليات الواجب 
هذا أحكاممستخلصة من ألسبابإالال ميكن طلب رخصة البناء " من قانون التهيئة و التعمري 62املادة 

لق بتحضري عقود التعمري املتع15/19من املرسوم التنفيذي رقم 50املادة أكدتهو هذا ما " القانون 
شكلية 54يف املادة 15/19تضمن املرسوم التنفيذي رقم كما،صها  يف حالة الرفض املسببتسليمها بنو 

ة االرتفاقات اخلاصأووقع العمومي أنجيب 
أنبالتايل تعد هذه الشكلية من الشكليات اجلوهرية اليت جيب اآلمرةقد مت النص عليها بصيغة القاعدة و 

.لإللغاءهذا يعرضه كان القرار معيبا بعيب الشكل  وإاليتضمنها القرار املتضمن رخصة البناء و 

اإلجراءات- 2

معينة بنص عليها املشرع إجراءاتإتباعاستوجب القانون إذااإلدارييصدر القرار أنباإلجراءاتنعين 
. اإلدارةمن تعسف األفرادالزمة حلماية أساسيةضمانة اإلدارياعتربها القضاء أو

بعضها أوو يف هذه احلالة ينتج عن عدم إتباع اإلدارة هذه اإلجراءات املقررة يف القانون كلها 

_______________
.638ص ، 1996سنة دار الفكر العريب ، مصر ،،اإللغاء، قضاء األول، الكتاب اإلداريالقضاء سليمان حممد الطماوي ،1
136، ص 2007، سنةاألوىلالطبعة اجلزائر ،، دراسة تشريعية ، قضائية ، فقهية ، جسور للنشر و التوزيع ،اإلداريعمار بوضياف ، القرار 2
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15/19املرسوم التنفيذي رقم ألحكامإجراءاتاتبعت أو
.1القرار االداريإلغاءإىلفان ذلك يؤدي 

حيث جاء يف 28/10/20102املؤرخ يف 055959يف القرار رقم و قد قضى جملس الدولة بذلك
ألحكامكانت خمالفة 33/04البناء املطعون فيها رقم فان رخصةأخرىحيث انه و من جهة "....هذا القرار 

تسليم رخصة البناء الن امللف مل يتم عرضه على املصاحل إجراءاتالذي ينظم 91/176املرسوم التنفيذي 
.التقنية املختصة بالتعمري و البناء 

ملف رخصة فانه يشرتط وجوبا عرضإليهاملشار 91/176املرسوم التنفيذي ألحكامحيث انه طبقا 
و الفصل من املستأنفالقرار بإلغاء...التقين رأيهاإعطاءالبناء على مصلحة التهيئة و التعمري للمعاينة و 

......"رخصة البناء بإلغاءجديد 

:من خالل هذا القرار يظهر لنا مايلي 

من 39عدم عرض ملف رخصة البناء على املصاحل التقنية املختصة بالتعمري و البناء طبقا لنص املادة إن- 
الذي حيدد كيفيات حتضري شهادة التعمري و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم 91/176املرسوم التنفيذي رقم 

من املرسوم التنفيذي 47لها املادة و رخصة البناء و شهادة املطابقة و رخصة اهلدم و تسليم ذلك ، اليت يقاب
الذي حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري و تسليمها فان القرار املتضمن رخصة البناء جيعله مشوبا 15/19رقم 

.لإللغاءبعيب عدم املشروعية و بالتايل جيعله عرضة 

15/19وم التنفيذي رقم من املرس47عرض طلب رخصة البناء على املصاحل املذكورة يف املادة إجراءإن- 
.القرار إلغاءأسباباجلوهرية اليت تعد سببا من اإلجراءاتاملتعلق بعقود التعمري يعد من 

جوهريا يفهم من إجراءااملتعلق بتحضري عقود التعمري و تسليمها من القانون51كما تضمنت املادة 
الس املتضت على انه جيب تبليغ القرارهلا ، حيث نصاآلمرةخالل الصيغة  يس  رف رئ من ط اء  من رخصة البن

ب ــالطلإيداعخ ــن تاريــوم مــي20ع احلاالت خالل ــيف مجيةــإلزامية ــب بصفــب الطلــصاحىــإلدي ــيب البلــالشع
.  لإللغاءمن رخصة البناء يعرض القرار املتضاإلجراءهلذا اإلدارةبالتايل فان خمالفة و 

______________
سنة ، جامعة قسنطينة ، كلية احلقوق،ات الفردية يف جمال العمران ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف قانون األعمال عزري الزين ، منازعات القرار 1

. 106، ص 2004/2005

.2012سنة،10، جملة جملس الدولة ، العدد 2010أكتوبر 28املؤرخ يف 055959امللف رقم 2
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االختصاصعدمعيب: ثانيا 

القرار يستمد هذه إصدارالصالحية القانونية اليت ختول صاحبها أويقصد باالختصاص السلطة 
االتفاق على التنازل إداريةسلطة أليالتنظيم وهو من النظام العام ، حيث ال ميكن أوالصالحية من القانون 

.1منعدماو له لذا ختلفه جيعل القرار باطال تعديأوخمالفته أوعنه 

.املوضوعي وفقا لالختصاص الزمين و املكاين وو لكي يكون القرار سليما البد من صدوره 

االختصاص الزمني - 1

يف وقت ال يكون خمتصا قانونا أصدرهممن اإلدارييتحقق عيب االختصاص الزمين عندما يصدر القرار 
بعد انتهاء املدة الزمنية اليت حددها أويتقلد املوظف مهام منصبه أنيصدر القرار قبل أنإماو ذلك بإصداره
.2إلصدارهالقانون 

االختصاص المكاني - 2

إدارية عن جهة اإلداريمعيب بعيب االختصاص املكاين عندما يصدر القرار اإلدارييكون القرار 
اليت اإلداريةال خيضع لسلطتها وبالتايل االعتداء على اختصاص اجلهة إقليممعني داخل إجراءمتضمنا اختاذ

.3القراربشأنهيتبعها املكان الذي يصدر 

االختصاص الموضوعي - 3

يف مسالة معينة هي ترجع إىل إصدارهممن ال ميلك سلطة اإلدارييقع هذا العيب عند صدور القرار 
:يف عدة صور ، ويكون عيب االختصاص املوضوعي ممثالأخرعضو أواختصاص هيئة 

.مساوية هلا أخرىعلى اختصاص إداريةاعتداء سلطة - 

أدىناعتداء سلطة رئاسية على اختصاصات سلطة ،على اختصاصات سلطة رئاسية هلاإداريةاعتداء سلطة - 
.عليها

_______________
.16، ص 2010، سنةعلى حركة التشريعأثرهلقضائي واإلداريةاألعمالعزري الزين ، 1

.480، ص 1999سنة، الدار اجلامعية ، مصر ،اإلداري، القضاء عبد الغاين بسيوين عبد اهللا2

.98عزري الزين ، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها ، املرجع السابق ، ص 3
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.1اعتداء سلطة مركزية على اختصاص سلطة المركزية- 

املواد من القانونألحكامقرار رخصة البناء طبقا بإصدارو قد مت حتديد اختصاص السلطة املختصة 
الــاص رئيــي حددت اختصــالت65املادة هير وــالتعميالتهيئة و املتعلق ب90/29رقم ي البلديــس الشعبــس 

ري ، كما نص احملددة الختصاص الوزير املكلف بالتعممنه 67اختصاص الوايل و املادة على66املادة تنصو 
على منه49املتعلق بكيفية حتضري عقود التعمري و تسليمها يف املادة 15/19رقماملرسوم التنفيذي

االختصاص املوضوعي لتسليم قرار رخصة البناء لكل من الوايل و الوزير املكلف
.البلدي 

سلطة أيإصدارب طبيعة املشاريع فانه يف حالة من خالل حتديد املشرع الختصاص كل سلطة حبس
.2لقرار رخصة البناء يف املشاريع املخصصة هلا جيعل القرار معيبا بعدم االختصاص و عرضة لاللغاء

على عدم المشروعية الداخلية لقرار رخصة البناءاإلداريرقابة القضاء : الفرع الثاني 

لقرار رخصة البناء من ناحية عدم املشروعية اخلارجية فانه يتم بسط اإلداريرقابة القضاء إىلباإلضافة
باإللغاءالطعن فأوجهاحملال و عليه أو،الغاية منهأورقابة على عدم املشروعية الداخلية لسبب صدور القرار 

.استعمال السلطة إساءةعيب أوعيب السبب ،ب خمالفة القانونعيإماهو 

)عيب المحل ( عيب مخالفة القانون : أوال

دــي جديــز قانونــمركاءــبإنشرة ــن القرار مباشــم عــالذي ينجرــاألثأووع القرار ــب مبوضــق هذا العيــيتعل
حكما نص عليه اإلدارةت خرقإذا، و يتحقق هذا العيب باملخالفة املباشرة للقانون يف حال ما أوبإلغائه

تكون خمالفة القانون أن، كما ميكن إصدارهقرار يوجب عليها القانون إصدارمتتنع عن أنأوراحة ، القانون ص
مل يتم تطبيق النص على الوقائع بطريقة سليمة إذالنص قانوين تفسريا خاطئا ،كما يتحقق اإلدارةعند تفسري 

.3بسبب التكيف اخلاطئ

سواء املكتوبة نونيةالقواعد القاإحدىاإلداريخيالف حمل القرار أيضا أنو يقصد بعيب احملل 

__________________
.484، املرجع السابق ، ص اإلداري، القضاء عبد الغين بسيوين عبد اهللا1

مــاإلقلير ــة القانون و تسييــالعاماإلدارةام ، فرع ــون العـــر يف القانــل شهادة املاجستيــران ، مذكرة لنيــر العمــة لتسييــالقانونياآللياتغواس حسينة ، 2
.131، ص 2011/2012سنة العلوم السياسية ،قسنطينة ، كلية احلقوق و،جامعة منتوري

اا ، املرجع السابق ، ص اإلداريةاألعمالعزري الزين ، 3 ازع .20و من
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.1أو غري املكتوبة كتلك املستمدة من العرف أو القضاء.....كالدستور والتشريع املعمول به 

:و من أمثلة القضايا جند 

إجراءأن: املبدأ" 30/04/20082بتاريخ 038284لقد قضى جملس الدولة يف القرار رقم 
ة ــر و التهيئــة بالتعميــة اخلاصــتسليم رخصة البناء خيضع لكيفيات منح وثائق التعمري احملددة يف النصوص القانوني

بالتايل احلصول على رخصة بناء مقابل تنازل املستفيد عن الدين الداخل يف ذمة البلدية لصاحله يعد تصرف و 
.خمالف للقانون و يرتتب عليه بطالن الرخصة 

البلدية أصدرتهالقرار رخصة البناء الذي أنملف القضية أوراقحيث بعد االطالع على خمتلف ....
كان استنادا على طلب قدمه املعين للبلدية مقابل تنازله عن تنفيذ قرار قضائي كان قد قضى .. لفائدة املسمى 

.البلدية املعنية أكدتهو هو ما 250000على البلدية بتعويضه مببلغ 

البلدية صالحية منح رخصة البناء لطالبيها يف لرئيسكان قانون التهيئة و التعمري قد خول ئنلحيث 
ممارسة مهام الضبط إطارحدود اختصاصه ، فان هذه الصالحية ميارسها مبنح رخصة البناء ملستحقيها يف 

املتعلق بالتهيئة و التعمري و يف 1990ديسمرب 01املؤرخ يف 90/29املنصوص عليها يف القانون رقم اإلداري
احملدد لكيفيات التحقيق و منح وثائق التعمري مبا 1991ماي 28املؤرخ يف 91/176مرسومه التنفيذي رقم 

.فيها رخصة البناء 

منفعة أيةأو،التنازل عن دين يف ذمة البلدية مقابلللمستأنفحيث ال حيق للبلدية منح رخصة البناء 
.أخرى

مل يراع القانون و التنظيم ألنهقرار رخصة البناء املطعون فيه إبطالهذا الوضع يتعني أمامث حي
قرر جملس الدولة علنيا ...املستأنفقرارهم تأييددرجة ، لذا يتعني أولاملذكورين وهو ما قضى به قضاة 

.حضوريا وائيا 

.قبول االستئناف و قبول التدخل يف اخلصام : يف الشكل 

......" القرار تأييد: املوضوع يف

_______________
.131القانونية لتسيري العمران ، املرجع السابق ، ص غواس حسينة ، اآلليات1

.2009سنة،09، جملة جملس الدولة ، العدد 2008افريل 30املؤرخ يف 038284امللف رقم 2
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:األيتمن خالل هذا القرار يظهر 

.قرار رخصة البناء املقدم مقابل تنازل قدمه صاحب الطلب خمالفا للقانون أن- 

بالتايل تلغي الرخصة والفة لقانون التهيئة و التعمري منح رخصة البناء كمقابل لدين يف ذمة البلدية يعد خم- 
.ة ميالقد

هذا حيث جاء يف 28/10/20101بتاريخ 055959و قد قضى جملس الدولة يف القرار رقم 
األرضمىت كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف على استفاء شروط صحة عقد البيع : املبدأ" القرار 

املراد األراضيوجود خمطط لشغل ورأيهاإلبداءالتعمري و عرض امللف على مصلحة التهيئة واملخصصة للبناء
عند تاريخ ياألرضخمطط لشغل أييف غياب البناء فوقها فان رخصة البناء املمنوحة بناء على عقد بيع باطل و

.لإلبطالمصلحة التهيئة و التعمري تعد مشوبة بعيب عدم املشروعية ومعرضة رأيإبداءتسليمها و دون 

املستأنفإليهاواليت ينتمي لتعاونية العقاريةاأنحيث يتبني من خالل الوثائق املرفقة مبلف القضية ... 
ندوبية التنفيذية املخصصة للبناء ، مبوجب عقد البيع املربم بني رئيس املاألرضية، استفادت بالقطعة ) س.ع( 

و هذا طبقا 1991ماي 14، بتاريخ أخرىمن جهة ) س .ع(رئيس التعاونية ومن جهةالبلدية حينها
ذات األرضيةو اليت مبقتضاها مت منح القطعة 28/91رقم 1991جانفي28رخة يفملداولة البلدية املؤ 

.عليها املستأنفالتعاونية إىلمرت مربع 2160مساحة 

املتعلق بالتوجيه 1990نوفمرب 18املؤرخ يف 90/25من القانون 73حيث انه و طبقا للمادة 
رف يف العقار تربمه البلدية مباشرة للخواص و ال يكون لفائدة شخصية عمومية يعترب باطال أي تصالعقاري فان 

.األثرو عدمي 

موضوع رخصة البناء  األرضيةفان تصرف البلدية يف القطعة إليهااملشار 73حيث انه و طبقا للمادة 
.أيضايكون باطال إجراءاتما ترتب عليها من تراخيص و أنكان باطال ، و 

املرسوم ألحكامكانت خمالفة 33/04فان رخصة البناء املطعون فيها رقم أخرىو من جهة حيث انه
يتم عرضه على املصاحل التقنية الن امللف ملتسليم رخصة البناء ،إجراءاتالذي ينظم 91/176التنفيذي 

.املختصة بالتعمري و البناء 

_______________
.2012سنة،10، جملة جملس الدولة ، العدد رقم 2010أكتوبر 28املؤرخ يف 055959امللف رقم 1
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، فانه يشرتط وجوبا عرض ملف رخصة البناء إليهاملرسوم التنفيذي املشار ألحكامحيث انه و طبقا 
اء املطعون فيها ، مت تسليمها رخصة البنأنالتقين ، كما رأيهاإعطاءعلى مصلحة التهيئة و التعمري للمعاينة و 

.عند تاريخ تسليم الرخصة األراضيلشغل خمططأييف غياب 

القانونية لألحكامللمعطيات السابقة فان رخصة البناء املطعون فيها ، مت تسليمها خرقا حيث انه و
.رخصة البناء املطعون فيها بإلغاء، و الفصل من جديد املستأنفالقرار إلغاءالسارية املفعول ، مما يتعني 

.قبول االستئناف : يف الشكل 

..."رخصة البناء بإلغاءو الفصل من جديد املستأنفالقرار إلغاء: يف املوضوع 

:من خالل الوقائع املذكورة يف القرار يظهر لنا مايلي 

.عليه باطال منح قرار رخصة البناء بناء على عقد بيع باطل جيعل ترخيص البناء املرتتبإن- 

الذي حيدد  91/176رقم من املرسوم التنفيذي44يتم طبقا للمادة أنمنح ترخيص البناء وجب إن- 
ورخصة البناء وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم ري شهادة التعمري و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم كيفيات حتض

حيث 52كما نصت املادة أوحتل حمله وثيقة آليمطابقا األراضيو تسليم ذلك يف وجود خمطط شغل 
بالتايل فان قرار وي جتاوز مرحلة التحقيق العموميقة عليه و الذداملصايف طوراألراضياملخطط شغل أضافت

.لإللغاءالقانونية و عرضة لألحكامرخصة البناء خمالفا 

عيب السبب: ثانيا 

باختاذإليهفتوحي اإلدارةالواقعية اليت تتم بعيدا عن رصد وأاحلالة القانونية " السبب بعيبيقصد
. "1القرار

املشروعية ملبدأاإلدارةالحرتام األساسيةالضمانات أهملركن السبب من اإلداريو تعترب رقابة القضاء 
واقعية صحيحة وأسبابإىلتكون مستندة أنو و اهداف ذاتية

.2تربر اختاذه

_________________
.792ص ،املرجع السابق، اإلداريسليمان حممد الطماوي ، القضاء 1
.529املرجع السابق ، ص ،اإلداريالقضاء عبد الغين بسيوين عبد اهللا ،2
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البناء واستوىف و بالتايل فمفهوم السبب بالنسبة للقرارات العمران هو مىت تقدم شخص لطلب رخصة 
ملفه مجيع الشروط التقنية و القانونية اليت يتطلبها القانون فعندما يصبح ذلك سبب القرار الصادر مبنح هذه 

.1الرتاخيص

عقود التعمري حتضرياتاملتعلق بكيفي15/19ي رقم من املرسوم التنفيذ42حيث نصت املادة 
تدعيما وذلكبالطلبأرفقهاالبناء و الوثائق الواجب تسليمها على كيفية تقدمي طلب احلصول على رخصةو 

.لطلبه 

حيث انه " 2010اكتوبر 28بتاريخ 0559592من ذلك ما قضى به جملس الدولة يف قراره رقم 
فان ،املتعلق بالتوجيه العقاريو 1990نوفمرب 18املؤرخ يف 90/25رقمنونمن القا73و طبقا للمادة 

فائدة شخصية عمومية يعترب باطال و عدمي شرة للخواص ، وال يكون لتصرف يف العقار تربمه البلدية مباأي
.األثر

موضوع رخصة البناء  األرضيةفان تصرف البلدية يف القطعة إليهااملشار 73حيث انه و طبقا للمادة 
..." أيضايكون باطال إجراءاتما ترتب عليها من تراخيص و أنكان باطال ، و 

:يظهر من خالل الفرار 

. منح رخصة البناء الذي مت بناء على عقد بيع باطل جيعل من القرار املرخص للبناء باطال إن- 

تكون أناليت يقدمها صاحب طلب رخصة البناء لتدعيم طلبه جيب 42الوثائق املنصوص عليها يف املادة إن- 
.سليمة 

عيب االنحراف بالسلطة: ثالثا 

النتيجة النهائية " بأنهالذي يعرف واإلدارةالذي تصدره اإلداريميس هذا العيب ركن الغاية يف القرار 
املصلحة العامة كغاية هلا يف  اإلداريةتستهدف القرارات أنحبيث جيب ،3"حتقيقها إىلاإلدارةاليت يسعى رجل 

:قاعدتني ومها وفق اإلداريو يتم حتديد الغاية من القرار أعماهلاكل 

________________
.108ص ، املرجع السابق ،عزري الزين ، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها1

.2012سنة،10رقم العدد، جملة جملس الدولة ،2010أكتوبر 28املؤرخ يف 055959امللف رقم 2

.119عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية يف جمال العمران ، املرجع السابق ، ص 3
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.العامةاملصلحة استهداف-

فال ميكن ابتغاء اإلداريالقرار إصدارما حدد املشرع اهلدف من إذا: األهدافاحرتام قاعدة ختصيص -
.1كان حيقق املصلحة العامةأنحىت و أخرهدف 

قصود ذا العيب هو و لتحقيق غاية غري مشروعة اما من خالل سلطتهااإلدارةتستخدم أنامل
.2تبتغي هدف غري الذي حدده هلا القانون أنأواستهداف غاية بعيدة عن املصلحة العامة 

:االحنراف بالسلطة يف جمال العمران هي أما

.لعامة العمرانيةااستهداف غاية بعيدة عن املصلحة -

.اليت نص عليها قانون العمران األهدافخمالفة قاعدة التخصيص -

.اخلاصة مبنح تراخيص العمران اإلجراءاتاستعمال إساءة-

استهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة العمرانية- 1

املعدل التعمري واملتعلق بالتهيئة و90/29تعمري رقمالمن قانون التهيئة و األوىلاملادة أوضحتلقد 
ستهدافها يف القرارات اليت ااإلدارةاملصلحة العامة العمرانية اليت جيب على على 04/05مبوجب القانون رقم 

مت منح رخصة البناء يف وسط سكاين مل تراعى فيها الشروط البيئية ، فان قرارها فإذاتصدرها يف جمال التعمري
تراعي الرتاخيص البناء أنيعاب بعيب االحنراف يف السلطة الن من مقتضيات محاية املصلحة العامة العمرانية 

.3محاية البيئة

إنشاء: املبدأ" 23/05/2007بتاريخ 0327584و هذا ما قد قضى جملس الدولة يف قراره رقم 
املالئمة لتجنب املساس اإلجراءاتودون اختاذ األعباءمفرغة عمومية يف وسط سكاين دون احرتام شروط دفرت 

.األشخاصبسالمة احمليط و 

_______________
اا ، املرجع السابق ، ص اإلداريةاألعمالعزري الزين ، 1 ازع 21و من

.565، ص إلداري ، املرجع السابق بسيوين عبد اهللا ، القضاء اعبد الغين2

116عزري الزين ، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها ، املرجع السابق ، ص 3
.2009سنة،09قم ، جملة جملس الدولة ، العدد ر 2007ماي 23املؤرخ يف 032758امللف رقم 4
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املتضمن ختصص 1988ماي05القرار الوالئي املؤرخ يف إلغاءإىلالدعوى ترمي أنحيث .... 
.قمامة عمومية إلنشاءفايت املخصصة أوالدهكتار لفائدة بلدية 40قطعة ارض ذات مساحة 

كانت تسبب أناملخصصة كمزبلة والقول األرضيةحيث صدر قرار متهيدي عني خبري ملعاينة القطعة 
.تلوث البيئة 

السري يف الدعوى صدر القرار حمل االستئناف الذي قضى باملصادقة على تقرير إعادةحيث انه بعد 
.كمفرغة عمومية األرضالقرار املطعون فيه الصادر عن وايل والية تيبازة املتضمن ختصيص قطعة بإبطالاخلربة 

اإلنسانمتعددة الصفات تصيب أضرارهناك سلبيات و أناخلربة بينت أنلس حيث تبني للمج...
...األدويةاحليوان ، النبات ، 

. األعباءاجناز املفرغة مل حيرتم فيه الشروط الواردة يف دفرت أنأوضحتحيث 

على البيئة البد من تؤثراخلرباء توصيات و تعليمات يف التقرير للتخفيف من السلبيات اليت أوردحيث 
..

تكون مزبلة يف وسط سكاين قد متس بسالمة أنحيث انه زيادة عن كل هذا فانه ال ميكن ...
.املضرة األشياءنتيجة الغازات السامة اليت تفرز منها و الروائح الكارهة وغريها من األشخاص

بقضائه قدر النزاع التقدير السليم و طبق املستأنفالقرار أنيالحظ اخلربة ويرى الس أنحيث 
.مبدئيا تأييدهالقانون لذا يتعني 

الس يستجيب له األصليبغلق النهائي للمزبلة هو مشتق من الطلب اآلمرطلب أنحيث  ف
.....يقضي به و 

مالحظة اخلربة املنجزة و 01/01/2003الدولة بتاريخ القرار التمهيدي الصادر عن جملس إفراغ: يف املوضوع 
...."له القضاء بغلق املفرغة العمومية موضوع النزاع إضافةمبدئيا و املستأنفالقرار بتأييدالقضاء 

:من خالل هذا القرار يظهر لنا مايلي 

.لإللغاءعرضة ملقتضيات محاية البيئة يف تراخيص البناء جيعل القرار معيبا واإلدارةعدم مراعاة إن-

هذا ما خيالف قانون وسليب على احمليطتأثريسكنية له الاألوساطمنح تراخيص البناء لبعض املنشات يف -
.بيئة يات التعمري و محاية الاألوىل اليت حتث على املوازنة بني مقتضالتعمري حبسب نص املادة 
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التي نص عليها قانون العمراناألهدافمخالفة قاعدة تخصيص - 2

و الذي اإلداريعن اهلدف املعني الذي حدده القانون نطاقا لعملها اإلدارةخترج أنو املقصود هنا هو 
احملددة لقانون فاألهداف،األهدافذلك عمال بقاعدة ختصيصقرارها وإصداريكون الغرض من أنجيب 

إذا كانت رفض منح رخصة البناء لإلدارةاجلوار و بالتايل ميكن و الرتصيفات وافظة على املواقع العمران هو احمل
ة ددة هلا فان ذلك جيعل قرارها عرضاحملاألهدافهذه اإلدارةجتاوزت أو اجلوار ، إذابالرتصيف ومتس باملوقع 

.1لاللغاء

الخاصة بمنح تراخيص العمران اإلجراءاتاستعمال إساءة- 3

فانه عند منحها رخص البناءإتباعهامعينة جيب إجراءاتلإلدارةيف هذه احلالة عندما حيدد القانون 
إجراءأيإليهال جيوز هلا استعماهلا من اجل حتقيق اهلدف الذي تسعى إداريةإجراءاتاإلدارةعندما تستخدم 

.غري الذي حدده القانونيسرأبأنهترى فيه آخرإداري

_______________
.117، ص 2005سنة،األوىل، مصر ، الطبعة طرق الطعن فيها ، دار الفجروعزري الزين ، قرارات العمران الفردية 1
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دور القضاء العادي في حماية البيئة: المطلب الثاني 

القضاء أن، جند اإلداريةيب املسؤولية ترتيف محاية البيئة من خاللاإلداريدور القضاء جانبإىل
األضراراجلزائية عن املسؤولية املدنية والبيئة و سوف ندرس يف هذا املطلبمحاية إىليهدف أيضاالعادي هو 

.ذلكالبيئية و

البيئيةاألضرارالمسؤولية المدنية عن : األولالفرع 

لضرر له خصائص معينة مما اهذا أنإالاليت متس بالبيئة ، األضراريتمثل اجلزاء املدين يف التعويض عن 
، وهنا تبدو مهمة القضاء صعبة من حيث كيفية تطبيق يف القواعد العامةجيعله خيتلف عن الضرر املنصوص عنه

.العامة للمسؤولية املدنية عن الضرر البيئي القواعد 

املسؤولية املدنية بوجه عام ألركانالقانوين اإلطاركانت هناك بعض الصعوبات يف حتديد و رسم فإذا
و بيان أنواعهشروطه و ، وحتديد املفهوم الدقيق للضررحاالت انتفائه ، ووأنواعهو، باخلطأراد كتحديد امل

تلك أنإال، األضرارو تسلسل األسبابتعدد و عوارضها ، واخلطأمعىن العالقة السببية ، و متييزها عن 
.البيئية ذاتية يف خصوص املسؤولية عن األضرارطبيعةومدى تأخذالصعوبات 

التعدي على غريه من مظاهر أووجود عقبة يف سبيل حصول املتضرر من تلوث البيئة إىلهذا ما يؤدي 
.1البيئة ، على التعويض الالزم جلرب الضرر

البيئيةاألضرارالمسؤولية المدنية عن أساس:أوال

ال جند قواعد خاصة لتنظيم املسؤولية املدنية عن فإننانصوص القانون املدين اجلزائري ، إىلبالرجوع 
، و هلذا البد األخرىالقوانني اخلاصة و 03/10ون البيئة نبالنسبة لقااألمر، و كذلك 2البيئية األضرار

.الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية املدنية يف القانون املدين 

إالال تثبث،وصا فيما يتعلق باحلقوق املاليةنظرية احلق يف القانون املدين ، و خصأناملالحظ و
األجناسالكائنات احلية و غريها من وو احليوانات األشجاراملعنوي ، و بالتايل فان أوللشخص الطبيعي 

_______________
177، ص 2004، سنةاألوىلالطبعة األردن ،اهلامشية ، دائرة املكتبة الوطنية ،األردنيةماهر حممد املومين ، احلماية القانونية للبيئة يف اململكة 1

أبو بكر بلقايدالتلوث الصناعي يف القانون اجلزائري ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ، جامعةأضراروعلي مجال ، املسؤولية املدنية النامجة عن 2
.14، ص 2002/2003سنةتلمسان ،
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إاصاحبة حق ، و لو افرتضنا وجود هذا احلق ، قانونية جتعلها ، ليس هلا شخصية طبقا لنص القانون املدين ف
.ال تستطيع ممارسته من خالل رفع الدعوى و املطالبة حبماية القضاء 

السماح للجمعيات املعتمدة إىل03/10جلا املشرع اجلزائري مبقتضى قانون ،اإلشكاليةهذه أمام
حىت يف احلاالت اليت ال تعين ،مساس بالبيئة ئية املختصة عن كل اجلهات القضاأمامقانونا ، برفع الدعاوى 

الطبيعيني املتضررين تفويض هذه اجلمعيات من اجل لألشخاص، كما ميكن 1املنتسبني هلا بانتظاماألشخاص
اإلدارةمفتشي البيئة للواليات متثيل 98/276ولقد خول املرسوم التنفيذي ،ترفع بامسهم دعوى التعويضأن

.يكون هلم تفويض خاص لذلك أنعاوى القضائية دون دالعدالة ، حبيث مسح هلم برفع الأماماملكلفة بالبيئة 

حتديد إنذلك البيئية ،األضراراملسؤولية املدنية عن أساسمطروحة يف حتديد اإلشكاليةلكن تبقى 
أمامو ملسؤولية املدنيةليها يف جمال ااملتعارف عاإلشكالجانب فإىلبالغة ، أمهيةهذه املسؤولية تكتسي أساس

و لصعوبة حتديد املتضرر املباشر جديدة مل تكن لتعرف من قبل ،ألشكالالبيئة ، و اختاذها األضراراستفحال 
.هذه املسؤولية أساسالبيئية وقع جدال فقهي حول االنتهاكاتمن 

هو اخلطأفهناك جانب من الفقه نادى بتطبيق النظرية التقليدية للمسؤولية املدنية ، واليت يكون فيها 
واخلطأمقرر مبقتضى القوانني و اللوائح بالتزام قانوين اإلخالليف اخلطأقوام املسؤولية التقصريية ، ويتمثل هذا 

.بالتزام تعاقدي إخاللانه أساسقوام املسؤولية العقدية على أيضايكون 

واإلشكالظاهرة تلويث البيئة أنإال
ية التقصريية يف بعدم كفاية تقنيات املسؤولإقرارإىلالتقليدية للمسؤولية املدنية يف الصور املعروفة ، مما دفع الفقه 

قواعدها مبا و أحكامهاالبحث عن سبل تطوير أواألحيانو ضرورة اخلروج عنها يف بعض شكلها التقليدي ،
.2يضمن مواجهة فعالة يف جمال محاية البيئة

للجوار ، وكذا املألوفةاألضرارحتمل أوكنتيجة لذلك مت االعتماد على نظرية االلتزام حبسن اجلوار و
.نظرية عدم التعسف يف استعمال احلق 

منها على نفس االعتبارات أدت إىل تطبيق تقنيات قانونية أخرى لرتتيب املسؤولية يف جمال محاية البيئةإن 

_______________
تأثريحول األولامللتقى الوطين أعمالجلة القانون العقاري و البيئة ، مبالبيئي ، مقال منشوراإلعالمومهدي خبدة ، دور اجلمعيات يف الوعي 1

.149، ص 2013سنة،األولنظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد 

.296، ص 2009سنة،ر السياسة و القانون جلة دفاتمبعن الضرر البيئي ، مقال منشوريوسفي نور الدين ، التعويض2
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و هي مجيعها تقوم على للبيئةامللوثةواخلطرةاألنشطةاملسؤولية عن املسؤولية عن فعل الغري ، و: سبيل املثال 
.وجود مسؤولية مفرتضة حبكم القانون أساس

أيضابل ظهرت مل تظهر على الصعيد الداخلي فقطصعوبة تقرير املسؤولية يف جمال محاية البيئة إن
املنظمة 1962لسنة بروكسلمثل اتفاقية صت االتفاقيات الدولية املختلفة على الصعيد الدويل ، حيث حر 

على أكدتواملسؤولية ، لرتتبكأساساخلطألى االبتعاد عن للمسؤولية املدنية ملستخدمي السفن الذرية ع
املسؤولية يف هذه أنمن مسؤولية التلوث البيئي ، و اقتصرت بالقول لإلعفاءالكوارث الطبيعية ليست سببا 

اه إىل وضع تعريف بة وضع تعريف جامع للتلوث ، وقد سار االجتبالنظر لصعو " مسؤولية قضائية " احلالة تكون 
ينال من التوازن البيئي أننشاطه ، فعد التلوث كل ما من شانه أواإلنسانبعني االعتبار خطا للتلوث ال يأخذ

ال ــي احلــالبيئررــار الضــى اعتبــاه علــاق سار االجتــخبطئه ، و يف نفس السيأواإلنسانبإرادةمل يكن أنحىت و 
.املستقبلي كذلك موجبا للتعويض و 

أساساملتضرر هو الذي له احلق يف اختيار أنابعد من ذلك ، معتربا إىلبل هناك من الفقه من ذهب 
املسؤولية عن أو نظرية حسن اجلوارأساسعلى أو،اخلطأأساستقوم على أنإمااملسؤولية عن الضرر البيئي ، 

.األشياءفعل 

:هناك جمال تطبيق نظريتني أنالفقه و نتيجة هلذه التطورات رأى

.نظرية التعسف يف استعمال احلق:األولى

و يعرب عنها بنظرية اخلطأإىلكفاية حتقق الضرر دون النظر أساسنظرية املخاطر ، و اليت تقوم على :الثانية 
مبدأ" و " اإلصالحمن يلوث فعليه " مبدأو هي اليت كانت وراء ظهور " الغرم بالغنم " آوحتميل التبعة 
" .امللوث الدافع 

الضرر البيئي ، لكونه املسؤولية املدنية عنأساسعب حتديد صه من الالقول انإىلو يف النهاية خنلص 
مل حتسم بعد هذه املسالة ، و هذا كله راجع للطبيعة اخلاصة إذخالفات فقهية ، ما زال حمل

االحتياط الذي مبدأأساساملسؤولية الوقائية على إىل، حيث البد االنتقال من املسؤولية اجلربية الضرر البيئي
.1لقانون محاية البيئةاألساسيةبنة ليعد ال

________________
بكر بلقايد ، تلمسان ، سنة أبو لنيل درجة الدكتوراه يف القانون العام ، جامعة أطروحةالقانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ، اآللياتوناس حيي ، 1

.218، ص 2007/2008
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منح التعويضات املالية ، و اليت ال تلقى ترحيبا واسعا يف إىلومهما يكن فان تقرير املسؤولية يؤدي 
ما كانت عليه إىلاحلالة إعادةأي، 1التوازن البيئيإعادة

.من قبل 

خصائص الضرر البيئي :ثانيا 

وحده اخلطأفبمجرد توفر رئيسية لقيام املسؤولية املدنية يعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الشروط ال
ينتج عن الفعل ضرر حىت تقوم املسؤولية املدنية  أنغري كاف للرجوع على مرتكب الفعل بالتعويض ، فالبد من 

ه ــص خبطئــه الشخــان يرتكبــكاــأيل ــل فعــك:" ص ــي تنــمن القانون املدين الت124وهذا ما جنده يف نص املادة 
2."ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض 

مؤكد أو يكون الضرر حمقق أنهناك شروط جيب حتققها يف الضرر حىت ميكن تعويضه ، فالبد من و
.ال يكون حمتمال أنأيالوقوع ، 

ة بالتعويض عن يكون الضرر شخصيا و مباشرا ، فاملتضرر وحده الذي حيق له املطالبأنكما جيب 
رر مصلحة يب الضأخريا أن يصجيب فع دعوى املسؤولية املدنية وال يستطيع احد غريه املطالبة به و ر الضرر و
وال يكفي ميس حقا مكتسبا حيميه القانون أنفحىت يكون الضرر قابل للتعويض البد ،حيميها القانون مشروعة 

اس ا فحسب ، إىلالفعل الضار أدىتكون للمتضرر مصلحة أن ملس لحة صتكون هذه املأنجيب وإمناا
.مشروعة 

الضرر البيئي له خصائص معينة ، جيعله خيتلف عن الضرر أنإىلفقهاء قانون البيئة توصلوا أنإال
، و انه لإلصالحهذا الضرر غري قابل أن، وذلك بسبب 3املنصوص عنه يف القواعد العامة للمسؤولية املدنية

.ناتج عن التطور التكنولوجي 

أخرىوتتمثل هذه اخلصائص يف كونه ضرر غري شخصي من جهة ، وهو ضرر غري مباشر من جهة 

_______________
2003، سنة ةــاإلداريوة ــجلة العلوم القانونيور مبــة ، مقال منشــة البيئــال محايت عليه يف جمــما كانىــإلاحلالة إعادةطاشور عبد احلفيظ ، نظام 1

.124، 123ص

و املتضمن 1975سبتمرب26املؤرخ يف 75/58رقم لآلمراملتمم املعدل و2005يونيو 20املؤرخ يف 05/10من قانون 124املادة 2
.78القانون املدين ، اجلريدة الرمسية ، العدد 

.19، ص املرجع السابقلقانون اجلزائري ، االتلوث الصناعي يف أضراروعلي مجال ، املسؤولية املدنية النامجة عن 3
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. باإلضافة إىل ذلك فهو صنف جديد من أصناف الضرر 

الضرر البيئي ضرر غير شخصي - 1

مستعمل من قبل إمناالضرر يتعلق باملساس بشيء ال ميلكه شخص معني ، و أنو يقصد بذلك 
األماكنفمن يقم بطرح النفايات داخل ،بصدد املساس مبصلحة شخصية ا، وعليه فلسناستثناءاجلميع دون 

كان قد خالف القانون برميه النفايات يف هذه إنالسياحية ، ال يسبب ضررا مباشرا لشخص بعينه ، و
.1االماكن

هذه اخلاصية املميزة هي اليت جعلت اغلب تشريعات الدول تعطي للجمعيات البيئية حق التمثيل 
القانوين للحد من االعتداءات على البيئة ، الن االعتداء على البيئة يعترب مساسا باملصلحة العامة ، وهو االجتاه 

ترفع دعاوى املسؤولية املدنية للمطالبة نأالبيئية املعتمدةمسح للجمعياتإذالذي اخذ به املشرع اجلزائري ، 
.بالتعويض عن كل مساس بالبيئة 

dommage indirectsالضرر البيئي ضرر غير مباشر - 2

ي والطبيعيالبيئاالكوناتيصيب مإمنامباشرة ، و أو األموالاإلنسانانه ضرر ال يصيب أي
.2اهلواءأواملاءأوكالرتبة 

الضرر غري املباشر على انه الضرر الذي حيل بالوسط الطبيعي وال ميكن descpaxاألستاذويعرف 
، مما جيعل تطبيق القواعد العامة للمسؤولية املدنية صعبا السيما يف حالة إزالتهأوعن طريق الرتميم إصالحه

.الضرر الذي ميس باملوارد املائية 

تلك أنبل يرفض غالبا احلكم بالتعويض ، ويؤكد موقفه باعتبار كل هذا جعل القضاء يرتدد كثريا ،
. مل يكن مستحيال تقديرها أنغري مرئية ، ويصعب أضرارالبيئية األضرار

البيئية مبثابة األضراررفض اعتبار أينموقف جمس الدولة الفرنسي يف حكم له إىل
.saint quentinمباشرة يف قضية أضرار

_______________
العلوم السياسية كلية احلقوق و،جة الدكتوراه يف القانون اخلاصلنيل در أطروحةتعويضه ، آلياتمحيدة مجيلة ، النظام القانوين للضرر البيئي و1

.65، ص 2007/2008جامعة اجلزائر ، سنة 

.69نفس املرجع ، ص محيدة مجيلة ،2
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هذه إتالففان الضرر له طبيعة مزدوجة ، تكمن يف ،نباتيةأوفصيلة حيوانية إتالفة ففي حال
يه ديد للتنوع البيولوجي أخرى باعتباره يساهم يف عملية انقراض ،ف

.1مثل هذا النوع

قيام المسؤولية المدنية أثار:ثالثا 

فالتعويض ال يلق ترحيبا كبريا يف اإلشارةحتقق الضرر يثبت حق املتضرر يف التعويض ، وكما سبق إذا
هو احلد من وإمنااهلدف هو ليس جرب الضرر عن طريق التعويض ، أنالبيئية ، و ذلك األضرارجمال 

.االنتهاكات البيئية 

قق ذلك كان املسؤولية ، ومىت حتالذي يرتتب على حتقق األثرفالتعويض هو األمرو مهما يكن 
.عوى للمطالبة به املتضرر احلق يف رفع د

انه إالنقدا أوفقد يكون عينا : التعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية املدنية هو على نوعني و
أضراربيعة الضرر وظروف القضية فهناك القاضي السلطة التقديرية يف حتديد طريقة التعويض ، تبعا لطأعطى

كم ذا ماكانت عليه قبل وقوع الضرر وعلى احملكمة يف هذه احلالة احلإىلاحلال إعادةمتكن املتضرر من طلب 
.هو ما يسمى بالتعويض العيين و التعويض أشكالالشكل من 

مستحيال ويف هذه احلالة أمراماكانت عليه قبل وقوع الضرر إىلاحلال إعادةيكون أخرىأحيانو يف 
.جرب الضرر بالنقود وهو ما يسمى بالتعويض النقدي يتم

صعوبة احلكم بالتعويض : التعويض العيين ليس دائما ممكنا ، حيث يعرتضه عقبتني ومها أنحيث 
.العيين واملصلحة العامة 

إىليكون ذلك ممكنا كما قد يكون سبب االستحالة راجع أنيشرتط للحكم بالتعويض العيين إذ
.ضعف التمويل 

التلوث البيئي بفكرة املصلحة ألضراركما قد يصطدم القضاء عند حتديده لطريقة التعويض اجلابر 
.2النشاط العام امللوث للبيئةإاءأواملنشاة مصدر التلوث أواملبىن بإزالةيقضي أنالعامة فتمنعه من 

____________________
.142القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ، املرجع السابق ، صاآللياتوناس حيي ، 1

يف احلقوق ، ختصص قانون األعمال نيل درجة الدكتوراه علوم لتنمية املستدامة ، أطروحة لاإطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف 2
.180، 179، ص بسكرة ، قسم احلقوق،جامعة حممد خيضر
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التعويض العيني - 1

و هذا النوع من ،ما كانت عليه قبل وقوع الضرر إىلاحلالة بإعادةيقصد بالتعويض العيين احلكم 
املتسبب بإلزاممتاما وذلكحمو الضرر إىليؤدي ألنهالبيئية ، األضرارخصوصا يف جمال األفضلالتعويض هو 

.، و على نفقته خالل مدة معينة بإزالتهفيه 

من القانون املدين اليت 164نص القانون املدين اجلزائري على هذا النوع من التعويض يف املادة و لقد
على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، مىت كان 181و180د اعذاره طبقا لنص املادتني جيرب املدين بع: " تنص 

."ذلك ممكنا 

ما كانت إىلاحلال إرجاعنظام أنيف قانون البيئة ، جنده اعترب املشرع اجلزائري وأنانه ما يالحظ إال
يف إطار التنمية املستدامةمن قانون البيئة102بالعقوبة اجلزائية ، وهو ما نصت عليه مثال املادة عليه مرتبط

500000(دينار ألفيعاقب باحلبس ملدة سنة واحدة و بغرامة قدرها مخسمائة : " اليت جاء فيها 03/10
إىلاألماكنبإرجاعاآلمركما جيوز للمحكمة ...كل من استغل منشاة دون احلصول على ترخيص) دج 

."يف اجل حتددهاألصليةحالتها 

ما كانت عليه من قبل عقوبة ينطق إىلاحلالة إرجاعوهذا على عكس املشرع الفرنسي الذي اعترب نظام 
.القاضي اجلزائي أو

املشرع اجلزائري مل يضع قواعد خاصة لتنظيم املسؤولية املدنية عن أنو مادام أخرىن من جهة لك
القواعد العامة للمسؤولية املدنية و من إىلالبيئية ، فانه جيب على القاضي املدين يف هذه احلالة الرجوع األضرار

.1الذي يكون فيها ذلك ممكنااألحواليف كل ما كانت عليهإىلاحلالة بإرجاعاألمرمثة ميكن له 

التعويض النقدي - 2

حيث حتدد 2من ضررأصابهيتمثل التعويض النقدي يف احلكم للمتضرر مببلغ من النقود نتيجة ما 
البيئية يف احلاالت اليت ال األضرارالتعويض النقدي خصوصا يف جمال إىلالدفع ، يلجا القاضي آليةاحملكمة 

يكون ائيا ال ميكن إصالحهما كان عليه من قبل كونإىلاحلالة إعادةميكن  لضرر  ، كان ترتطم ناقلة أن ا
إىلاحلال إعادةالقضاء على كل الكائنات البحرية ، ففي هذه احلالة يصعب إىلالنفط يف مياه البحر فتؤدي 

_________________
.298املرجع السابق ، ص رر البيئي ، يوسفي نور الدين ، التعويض عن الض1

.181حسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املرجع السابق ، ص 2
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.ماكانت عليه من قبل وقوع الضرر 

و من الناحية العملية ، قد يكون العامل االقتصادي هو السبب يف اختيار القاضي لطريقة التعويض 
اليت قد تتطلبها طريقة التعويض العيين ، حيض مينع قضاء  الباهظةر البيئي ، بسبب التكلفة النقدي عن الضر 

إضافةاألسلوبهذا إتباعاالقتصادية اليت قد ترتتب على اآلثاركثري من الدول احلكم بالتعويض العيين بسبب 
.اختالفها مع التوجهات حنو تشجيع االستثمار إىل

فقد الغازات السامة ،و تطاير الغبار التلوث الناجم عن مصانع الفوسفات بسبب: ذلك أمثلةومن 
الشركة برتكيب لزامإوقد يقرر القاضي ،ن الشركة قادرة على دفع النقود يكتفي القاضي بالتعويض النقدي ال

.خلزينة الدولة يعد رافدا اقتصاديا مهما ألنهاملصنع بإزالةانه ال يستطيع احلكم إالاملصايف ، 

الكسب ومها اخلسارة اليت حلقت باملتضرر:يشمل تقدير التعويض على عنصرين طبقا للقواعد العامة 
ريية غري متوقع ، ففي املسؤولية التقصأويكون الضرر متوقعا أنالذي فاته ، وال يدخل ذلك يف تقدير التعويض 

أصاب املتضرر يغطي كل الضرر الذي أنالتعويض جيب أنالذي يعين وويض الكامل للضرر يشمل التع
.1املادية  و املعنوية األضراروالذي يغطي كافة 

القضاء الجزائري و الفرنسي أمامتطبيقات المسؤولية المدنية :رابعا 

سواء أسبابالقضايا اخلاصة حبماية البيئة يف القضاء اجلزائري قليلة جدا ، وهذا راجع لعدة أنالواقع 
إىل

اليت اإللغاءو يف جمال دعوى اإلداري
بصفة انفرادية ، جند بعض القضايا خصوصا يف اإلدارةاختذتهيقوم فيها القضاء برقابة املشروعية القرار الذي 

قرار احملكمة العليا إىلرقابة القاضي على تسليم رخصة البناء يف جمال التهيئة و التعمري ، ونشري يف هذا الصدد 
إعطاءالعام لرفض األمنأوورة بالصحة العامة يلحق خطأنة البناء الذي من شانه بضرورة فحص و معاين

.لبناء رخصة ا

مل تتخذ إذابأنهقرار احملكمة العليا القاضي إىل، نشري العاديالقضاء أواملدنيةيف جمال املسؤولية أما
إا، أضراراليت تسبب األماكنحول األمنوقائي لضمان إجراءأيالسلطات العمومية  تكون مسؤولةف

_______________
رر الناجم عن تنفيذ التزامه ، ما مل اللتزام عينا حكم عليه بتعويض الضينفذ اأناستحال على املدين إذا:" من القانون املدين 176تنص املادة 1

."املدين يف تنفيذ التزامهتأخرإذاعن سبب ال يد له فيه و يكون احلكم كذلك نشأتاستحالة التنفيذ أنيتبث 
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امــت فــيف سقوط طفلني يف بركة مملوءة مبياه قذرة تسببعن التعويض ، وذلك يف قضية تتلخص وقائعها  ا ــي وف
وقائي إجراءأيأناثبت حمضر املعاينة و 

.األمنلضمان 

:نذكر اإلداريةاملسؤولية إطاروذلك يف القضاء الفرنسي جند فيه الكثري أما

اليت تسببت يف األضرارو الذي يقضي مبسؤولية البلدية عن 1993فيفري 25حكم حمكمة بوردو يف - 
املتمثل يف اخلطأاملسؤولية نتيجة أسستنشاة املصنفة و اليت تلويث املياه بسبب النفايات النامجة عن نشاط امل

.1الكفيلة للوقاية من هذه االخطاراإلجراءاترئيس البلدية الختاذ إمهال

ومحاية اإلقليمأنجملس الدولة اعترب أنكما - 
قيام إىلاإلخاللالساحل والسهر على تطبيق التنظيم املتعلق بعمليات التعمري  وان 

.يكون خطا جسيما أنيف ممارسة الصالحيات ، و الذي ال يستوجب اخلطأأساسمسؤولية الدولة على 

البيئية فنجده قد األخطارلدولة عن القضاء الفرنسي قد اعرتف دائما مبسؤولية اأنو لكن هذا ال يعين 
التسبب يف إىلخط القطار السريع ال يشكل خطر غري عادي وخاص على اجلوار ، كونه ال يؤدي أناعترب 
.أضرار

في مجال العمران اختصاص القضاء المدني: خامسا 

القضاء العقاري اختصاص- 1

رخصة البناء حيث يتوجب ألحكامعلى خمالفة املرخص له بالبناء إماتؤسس الدعوى يف هذه احلالة 
اا ، رخصة البناء ومقتضأحكامينفذ أنعليه يف هذه احلالة  هذه الرخصة ألحكامقام بالبناء خالفا فإذاي

رفع األخريللغري ، تقوم املسؤولية املدنية للمرخص له بالبناء قبل الغري ، وحيق هلذا أضرارااألشغالوسببت هذه 
القانون ألحكامالضرر الناجم عن املساس حبقوقه اخلاصة طبقا بإصالحالقضاء العقاري يطلب فيها أمامدعوى 

.2البناء ضررا شخصيا ومباشرا طبقا للقواعد العامةأشغالتلحق به أن، بشرط 

رخصة البناء كما جيوزأحكامكانت عليه متاشيا مع ماإىلاحلالة بإعادةهذه احلالة حيكم القاضي يف

______________
.142محيدة مجيلة ، الوسائل القانونية حلماية البيئة ، املرجع السابق ، ص 1

لقة ا ، املرجع السابق ، ص املنازعات املرخصة البناء وأحكامشيخ سناء ، شيخ نسيمة ، 2 .141، 140تع
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طابق أوبناية إقامةذلك أمثلةله احلكم بالتعويض عن الضرر الذي حلق بالغري مىت طلب اخلصم ذلك ، ومن 
.اهلواء عن اجلار أوحيجب النور 

أمامالتعمري هنا يرفع املتضرر دعوى تؤسس الدعوى على خرق رخصة البناء لقواعد التهيئة وأو
اليت األشغالالضرر الناجم عن املسؤولية املدنية للمرخص له بالبناء ، النامجة عن إلصالحالقضاء العقاري 

.بناء على هذه الرخصة أجنزت

القضاء المستعجلاختصاص- 2

القاضي العقاري الذي يوجد البناء أماماألشغاليطلب وقف أنميكن للمتضرر من تنفيذ رخصة البناء 
واإلداريةاملدنية اإلجراءاتالن املشرع منح يف قانون رئيس احملكمة أماميف دائرة اختصاصه ، وليس بالضرورة 

.قاضي من قضاة احملكمة ألياجلديد اختصاص االستعجال 

دفع ضرر حال يستدعي تعجيل النظر إىلدف ألا، استعجاليهدعوى األشغالوتعترب دعوى وقف 
.احلق بأصلفيه ، شريطة عدم املساس 

حني الفصل يف إىلاألشغالبوقف أمرمن اجل حصوله على الستعجايلاالقضاء إىللذا يلجا املتضرر 
.1دعوى املوضوع ، هذا حىت حيفظ حقوقه وحيميها من التبديد

البيئةدور القضاء الجزائي في حماية:  الفرع الثاني 

يتمثل اجلزاء اجلنائي يف ت
ااتتفق اجلرمية البيئية مع باقي اجلرائم يف ضرورة توفر والبيئي ، اديــن املــي ، الركــن الشرعــي الركــفو املتمثلةأرك

.والركن املعنوي 

طبيعة اجلرمية البيئية فلقد خولت القوانني اخلاصة لبعض اجلهات حتريك الدعوى إىلكما انه وبالنظر 
.العقوبات فنجدها مبعثرة يف عدة قوانني أماالعمومية ، و ذلك جبانب الشرطة القضائية ، 

.2ة اجلنائيةالقواعد العامة للمسؤوليإىلاليت تشكل مساسا بالبيئة اإلجراميةحيث ختضع السلوكات 

_______________
لقة ا ، املرجع السابق ، ص رخصة البناء وأحكامشيخ سناء ، شيخ نسيمة ، 1 تع امل ات  ازع .146املن

.317القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ، املرجع السابق ، ص اآللياتوناس حيي ، 2
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الجريمة البيئيةأركان:أوال

بالرغم من كثرة اجلرمية البيئية و اليت تتمثل يف الركن الشرعيأركانحتديد إىلاإلطارنتطرق يف هذا 
ارمة للجرمية البيئية و اعد  لقو املادي ، و املعنوي مع تبيان خصوصيات اجلرائم البيئية ، اليت ختتلف نوعا الركن ا

.1ما عن اجلرائم العادية

الركن الشرعي للجريمة البيئية - 1

األخريالشرعية اجلنائية تقتضي وجوب وجود نصوص قانونية سابقة لفعل االعتداء حبيث يكون هذا إن
ة  ــو العقوبةــشرعية اجلرميمبدأو هو أالمبادئ القانون اجلنائي ألهمإقرارامعرفا فيها بشكل واضح ، و هذا 

ارم لالعتداء على الأنالذي يقتضي  ئي  اجلنا نص  حبيث تسهل بيئة مبينا بصورة واضحة و دقيقة يكون ال
الذي سيضمن حتقيق فعالية األمرالعقوبة املقررة هلا ، نوع اجلرمية ولبسرعة استيعابهمهمة القاضي اجلزائي يف 

ذات أنبل لتشريع اجلنائي البيئي حلد كبري مستبعدا يف ااألمرجند هذا أنناإال، هذا النصتطبيقأثناءاكرب 
أصبحالتشريع 

قلة التكوين العلمي و القانوين املتخصص إىلأساساالذي يرجع وو التنفيذشريع فانه يقابله فقر يف التطبيقالت
التطبيق الزماين إشكاليةأنعلى القانون البيئي يف حد ذاته ، كما جانب الطابع التقين الغالبإىلالرقابةألعوان

ة ــة البيئــاس خلصوصيــانعكرــاألمة ــي حقيقــهذه الصعوبات هأنح ، ــل واضــاملكاين للنص البيئي تربز هنا بشكو 
إباحةلنص يعين وجود النص اجلزائي بشكل سابق عن الفعل اجلانح فهل غياب اإشكاليةمشاكلها فلقد تطرح و 

الفعل الضار ؟ 

leاحليطة ملبدأاملشرع اجلزائري إقرارإن Principe de prevention و الذي يقضي توفري
لبيئة بصفة مسبقة عن وقوع الضرر البيئي بالرغم من غياب النص اجلزائي ، جيعل من العناصراحلماية اجلنائية

اخلطر ، بل عن بوجودالسيما عند وجود احتمال، 2مبدأمفهوم 
وقوع هذا الضرر البيئي و الذي غالبا ما يكون ضررا مستمرا جيعل من النص اجلنائي البيئي الصادر يف املستقبل 

من العقاب اإلفالتهذا االعتداء على البيئة من جهة ، و عدم متكني اجلانح البيئي من ورجعيبأثريسري 
.أخرىمن جهة 

_______________
.318وناس حيي ، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ، املرجع السابق ، ص  1

، سنة الثالثاالقتصادية و السياسية ، العدد والة اجلزائرية للعلوم القانونيةبالتشريع اجلزائري ، مقال منشور الغويت بن ملحة ، محاية البيئة يف 2
.722، ص 1994
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تلك اجلرائم أو، لذا البد من قصره على اجلرائم البيئية القانون اجلنائيأركانميس بركن هام من األمرهذا إن
، و اليت يكون اهلدف من تطبيق النص اجلنائي هو متابعة اجلانح و احلصول على تعويض منه عن البيئية اخلطرية

.1بالبيئةأحلقهااليت األضرار

الركن المادي للجريمة البيئية- 2

به حبيث يشكل مظهرها اخلارجي إالجرمية مبثابة عمودها الفقري الذي ال حتقق ألييعد الركن املادي 
ات ــك النزاعــر تلــتظهأنزم ــيلاــأمنع و ــرد الدوافــجمأوة  ــر يف اجلرميــرد التفكيــى جمــفالقانون اجلنائي ال يعاقب عل

.اإلجراميةصورة واقعة مادية هي الواقعة منالعوامل و 

فطبيعة النصوص البيئية ،اجلرمية البيئية اليت تتميز بضعف ركنها املعنويأركانأهمفالركن املادي يعد 
جرائم بيئية باالمتناع  أاأيتعدأحكامهاالتنظيمية جتعل من جمرد االمتناع عن تنفيذ 

.  2عبارة عن جرائم بيئية بالنتيجةأحياناقد تكون أو 

الجرائم البيئية باالمتناع عن تطبيق النصوص التنظيمية ) ا 

فعالة ملواجهة اجلنوح البيئية من أداةللتشريع البيئي ، وهي تعترب األكربتشغل النصوص التنظيمية احليز 
اجلرائم البيئية الشكلية إااملكلفة بتطبيقها ، فمخالفة هذه التنظيمات تشكل جرائم بيئية ، األجهزةخالل 

اجلرائم البيئية االجيابية أاعن تطبيق ذلك التنظيم إجياباقد تنتج عن سلوك املخالف ميتنع فيه أوباالمتناع 
.باالمتناع 

الجرائم البيئية الشكلية ) ب 

ةــاملدنيأوةــاإلداريات ــااللتزامرام ــي عدم احتــم فــن اجلرائــوع مــذا النــي هــفاإلجراميوك ــل السلــيتمثو 
، فتجرمي هذا النوع من السلوك اثر حدوث ضرر بيئي، و هذا بغض النظر عنتقنية و التنظيميةالأواألحكام

انه باملقابل قد يطرح إالف منه لتخفياألقلعلى أووقائي حبيث يسمح حبماية البيئة قبل حدوث الضرر 
.بالنسبة لرجل القانون من اجل فهم تلك اجلرائم و اليت تعد عبارة عن جرائم علمية إشكاال

_________________
كلية بكر بلقايد ، تلمسان ،أبوجامعة ملاجستري يف احلقوق ،عبد الالوي جواد ، احلماية اجلنائية للبيئة ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة ا1

.29، ص 2004/2005سنةاحلقوق ،

قاصدي مرباح، جامعةيف القانون اجلنائيلقمان بامون ، املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن جرمية تلويث البيئة ، رسالة لنيل شهادة املاجستري 2
.46، ص 2010/2011سنة كلية احلقوق ،ورقلة ،
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ئم البيئية االيجابية باالمتناع الجرا) ج 

كانت اجلرائم الشكلية تقع مبجرد عدم تطبيق املواصفات التقنية الواردة يف النص البيئي ، فان اجلرائم إذا
أيل بهالبيئية االجيابية باالمتناع تقع نتيجة سلوك سليب من اجلانح ينصب على خمالفة التنظيم البيئي املعمو 

متحركا ؟أوالفرق يكون يف صفة تصرف اجلانح هل كان جامدا 

م تطبيق النص البيئي املعمول به جرمية بيئية اجيابية باالمتناع عند عدأمامنكون األساسعلى هذا و

للتصفية باملواصفات آلياتوضع دأما جمر التصفية يشكل جرمية بيئية باالمتناع ، آلياتاالمتناع عن وضع 
.1احملددة قانونا يشكل جرمية شكلية باالمتناع وهذا حىت ولو حيدث انبعاث لغازات ملوثة

الجرائم البيئية بالنتيجة ) د 

ااالت إحدىبوجود اعتداء مادي على إالخبالف جرائم االمتناع ال تقع اجلرائم البيئية بالنتيجة 
غري مباشرة ، وأوالبيئية سواء كان ذلك بصفة مباشرة 

.على الثروة احليوانية و النباتية و الثروة البحرية 

توافرها فان،كما انه يشرتط لقيام اجلرمية البيئية وجود عالقة سببية بني الفعل اجلانح و الضرر البيئي 
.أفعالهضروري ملتابعة اجلانح عن أمر

الركن المعنوي للجريمة البيئية - 3

اجلاين يف ارتكاب الفعل مع علمه أي جرمية و الذي يتمثل يف نيةأركانأهميعد الركن املعنوي من 
مما جيعل اغلب اجلرائم البيئية جرائم مادية إليهاغلب النصوص البيئية ال جندها تشري أنإالباركان اجلرمية ، 

يــن الشرعــالركاتــبإثبة ــة العامــي النيابــتكتفه ، وــن املعنوي فيها من السلوك املادي نفســص احملاكم الركــتستخل
اخلطأوجود إثبات، فلقد مت متديد قاعدة عدم ضرورة 2املادي للجرمية لينجم عن ذلك قيام مسؤولية املتهمو 

.اجلنائي من مادة املخالفات ، و

_______________
.34، ص ، املرجع السابقعبد الالوي جواد ، احلماية اجلنائية للبيئة ، دراسة مقارنة1

بامللتقى الدويل حول النظام القانوين حلماية البيئة يف ظل ألقيتمشري راضية ، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرائم البيئية ، مداخلة 2
العلوم ت القانونية البيئية ، جامعة ورقلة ، كلية احلقوق و، خمرب الدراسا2013ديسمرب 10و 09التشريع اجلزائري ، يومي القانون الدويل و

.5، ص السياسية
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ة ئم البيئية و المتابعة الجزائيمعاينة الجرا: ثانيا 

املتابعة اجلزائية إجراءكيفية إىلاملؤهلني ملعاينة اجلرائم البيئية ، مث األشخاصحتديد إىلسوف نتطرق 
.دور اجلمعيات فيما خيص اجلرائم البيئية إبرازمع 

المؤهلين لمعاينة الجرائم البيئيةاألشخاص- 1

الذين وألحكامهاملؤهلني ملعاينة االنتهاكات الصارخة األشخاصكل التشريعات البيئية حددت 
جانب مفتشي البيئة جند فايلإىلميارسون مهامهم جنبا 

و شرطة العمران ومفتش ،1البلدية و شرطة املناجمالشرطةالدرك الوطينأسالكومنها العديد من اهليئات
.اليت متارس رقابتها و ذلك حلماية احمليط البيئي .....مفتشي العمل وحراس السواحل العمران ،

فان التجربة و الواقع اتبثا وجود صعوبات الكبري ملعايين اجلرائم البيئية ،انه و بالرغم من هذا العدد إال
قد تعود أواألسالكالعلمي املتخصص لبعض التأهيلمهامهم ، سواء تعلقت بنقص أداءمجة تعرتضهم مبناسبة 

.2املتاحةاإلمكانياتلضعف 

القانون أحكامله مهمة معاينة اجلرائم البيئية هم مفتشي البيئة ، فلقد نصت أنيطجهاز أهمو لعل 
اجلرائم باألمرهذا سواء تعلق على انه يؤهل ملعاينة خمالفات و جنح هذا القانون مفتشوا البيئة و03/10البيئة 

ن ــي قوانيــي منصوص عليها فــحىت تلك اليت هأو، قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامةاليت نص عليها
.تم بالبيئة أخرىنصوص تنظيمية أو 

كذا مهامهم و،البيئة تعيني مفتشي إجراءات88/277و لقد حدد املشرع مبوجب املرسوم الرئاسي 
.اإلداريةإقامتهماحملكمة مقر أماماليمني القانونية أدائهم

:اختصاصات مفتشوا البيئة فهي تتمثل يف أهمعن أما

األرضية و اجلوية - 

_______________
تنشا شرطة املناجم املشكلة من سلك مهندسي املناجم التابعني للوكالة الوطنية :" املتضمن قانون املناجم تنص 01/10من قانون 54املادة 1

احملرر حمضر يسرد فيه العونإعداديرتتب على معاينة خمالفة ما ، :" من نفس القانون 178، كما تنص املادة .." للجيولوجيا واملراقبة املنجمية 
يرسل ...التأييدإىلغاية اتباث العكس ، وهو ال خيضع إىلو تبقى حجية احملاضر قائمة ..بتة وكذا التصرحيات اليت مجعها للمحضر بدقة الوقائع املث

."املنجمية بذلك املراقبةالوكالة الوطنية للجيولوجيا وإشعاربعد أيام8يف اجل ال يتجاوز إقليمياوكيل اجلمهورية املختص إىلاحملضر 

.63عبد الالوي جواد ، احلماية اجلنائية للبيئة ، املرجع السابق ، ص 2
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.اهلوائية ، البحرية ، و هذا من مجيع أشكال التلوث 

اــان نوعهــكآياات ــة النفايــذا شروط معاجلــكع املعمول به ، وــة للتشريــات املصنفــة املنشــمراقبة مدى مطابق- 
. الضجيج إثارةمراقبة مدى احرتام شروط ومصدرها و

ةــواد الكيماويــكامل،  رة ــواد خطيــا مــل فيهــشاطات املستعمة النــة ملراقبــح املختصــع املصالــاور مــالتشالتعاون و- 
.1املشعة و مراقبة مجيع مصادر التلوث و االضرارو 

آيةيسند هلم أنالوايل املعين أوهو بإمكانهو يوضع مفتشوا البيئة حتت وصاية وزير البيئة ، الذي 
  .

حتتويأنب جبضر باملخالفات اليت عاينوها وحيرروا حماأنفان هلم مفتشي البيئةمهامأداءإطارو يف 
:على هذه احملاضر

.البيئة املكلف بالرقابة صفة مفتشلقب واسم و- 

الظروف اليت املوقع و، اليوم ، الساعة ،األماكنتاريخ فحص حتديد هوية مرتكب املخالفة و نشاطه و- 
.يف عني املكاناختاذهاالتدابري اليت مت جرت فيها املعاينة ، و

.ذكر املخالفة اليت متت معاينتها و النصوص القانونية اليت جترم هذا الفعل - 

15خالل إقليمياوكيل اجلمهورية املختص إىلحماضر املخالفات بإرسالو يلزم القانون مفتش البيئة 
.2، وهذا حتت طائلة البطالنباألمراملعين إىلاملعاينة ، كما ترسل هذه احملاضر إجراءيوم من تاريخ 

تداد العكس ، و لالعإثباتغاية إىلحجية اليت حيررها مفتشي البيئةبان هلذه احملاضراإلشارةو جتدر 
:

.يكون صحيحا و مستوفيا جلميع الشروط الشكلية أن- 

ما قد إالال حيرر فيه أنيكون قد مت حتريره من طرف مفتش البيئة و يكون داخال يف اختصاصاته ، و أن- 
.يكون عاينه 

______________
لألسالكاخلاص باملوظفني املنتمني األساسيالقانون املتضمن 2008جويلية 22املؤرخ يف08/232التنفيذي رقم املرسوم من 33املادة 1

.43، اجلريدة الرمسية ، العدد اإلقليميئة املكلفة بالبيئة وباإلدارةاخلاصة

43العدد اجلريدة الرمسية ،،امةالتنمية املستدإطاراملتضمن قانون محاية البيئة يف 2003جويلية19املؤرخ يف 03/10ن قانون م112املادة 2
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.عدم جتاوز الصالحيات احملددة ملفتش البيئة - 

جرائم البيئية لالمتابعة الجزائية ل- 2

اتمع القانون مهمة حتريك الدعوى العمومية للنياأناط اسم  ارسها ب امة مت لع إالعام كأصلو هذا  بة ا
بنظام أخدابتحريك الدعوى العمومية أخرىمن خالل السماح جلهات املبدأاستثناء هلذا أورداملشرع أن

جهة خول أهمأنإالاجلزائية ، فيحق لكل متضرر من نشاط غري بيئي حتريكها ، اإلجراءاتاملختلط يف مادة 
هذا ما هي اجلمعيات البيئية 03/10ئة لعامة يف قانون البياملشرع هلا حتريك الدعوى العمومية من غري النيابة ا

.بعة اجلزائية ايعطي مصداقية اكرب للمتأنمن شانه 

دور النيابة العامة في حماية البيئة ) ا 

اتمع ل اجلهة املكلفة مبتابعة اجلانح تشكإذتعترب النيابة طرفا بارزا ملواجهة اجلنوح البيئية ،  اسم  ا ب وهذ
بعد شكوى ترفع ضد اجلانح و تبقى هلا سلطة املالئمة أوتتوصل مبحاضر معايين اجلنوح البيئية ، أن، بعد 

pouvoir d opportunité وقف املتابعة أويف حتريك الدعوى العمومية.

أصبح، 1اجلزائيةاإلجراءاتاملتضمن تعديل قانون 06/22انه مبقتضى القانون إىلاإلشارةوجتدر 
إدارة: يأيتيقوم وكيل اجلمهورية مبا ... لوكيل اجلمهورية صفة ضابط شرطة قضائية ، حيث نص على انه 

الشرطة القضائية يف دائرة اختصاص احملكمة وله مجيع السلطات والصالحيات املرتبطة وأعواننشاط ضباط 
2.بصفة الشرطة القضائية

لو مت صاصات واسعة خبصوص الدعوى العمو و متارس النيابة العامة اخت
.أخرىحتريكها من طرف جهات 

:اآلتيةمراعاة املسائل إالتؤدي النيابة دورها بشكل يسمح مبتابعة اجلانح البيئي أنوال ميكن 

املكلفة بالبحث عن اجلرائم اإلداريةتشاور مستمر بينها و بني خمتلف اجلهات إحداثتنسيق التعاون و - 
تنظيمية الت البيئية ، السيما النصوص المسالة جهل التشريعات اخلاصة ببعض جماأحيانافلقد تطرح البيئية ،

و شروط حمددة ملمارسة نشاط قد يضر إداريةإجراءاتالنيابة ، فمثال قد يتطلب القانون أعضاءمن طرف 

_______________
.48اجلريدة الرمسية ، العدد ،املتمماملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل و1966جوان 08املؤرخ يف 66/155األمرمن 32املادة 1

.104التنمية املستدامة ، املرجع السابق ، ص إطارحسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف 2
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.بة العامة حبفظ امللف معتقدة عدم توفر الركن املادي للجرميةنتيجة عدم اإلملام قد تأمر النيابالبيئة ، و

عن طريق فتح دورات ، وح االقتصادية و اجلنوح البيئيةالنيابة العامة ، السيما يف جمال اجلنتأهيل أعضاء- 
ين دف  األحكامالتعريف مبختلف القوانني البيئية و إىلتكو

ملكلفة ا اإلداريةعلى مستوى اجلهات إال .ا

.بأمهيةالنيابة العامة أعضاءحتسيس - 

التدخل القضائي لجمعيات حماية البيئة ) ب 

فيكون هلا احلق يف ،تأسيسهاية املعنوية مبجرد اجلمعية تكتسب الشخصأنإىلاإلشارةلقد سبق 
طرفا مدنيا يف املسائل اجلزائية وتتأسسالتقاضي بان 

اوى ــع الشكــن لرفــاملتضررياصــاألشخن طرف ــتفوض مأنن ــا ميكــكم،1امــا بانتظــن هلــاملنتسبياصــاألشخ
.القضاء اجلزائي أمامو 

حيث ميكنها القيام برفع دعاوي قضائية تطالب فيها بالتعويض وهو ما يسمى باجلزاء املدين الذي 
.2اآللياتواحلماية اجلزائية اليت تعد اإلدارياجلزاء إىليضاف 

منها أسبابدورها يظل ناقصا لعدة أنإالولة من طرف اجلمعيات البيئية ، رغم اجلهود املبذولكن 
جانب كون القضاء اجلزائري ال يزال مرتددا يف التعامل إىلضعف االعتمادات املادية و نقص الوسائل املتاحة ، 

.املعنوية على خالف نظريه الفرنسي األشخاصمع هذه 

مسامهتها يف الكشف عن إىلفإضافةالتدخل القضائي للإن
م عنه و العمل على نشر وعي بيئي اليت تنجاألضراراجلنوح البيئية فهي تعمل على توضيح مدى خطورة 

.3وتفعيل الدور الوقائي حلماية البيئة

على هذا الدور الفعال للجمعيات من خالل توسيع03/10رقماملشرع يف قانونأكدو لقد 

_______________
.التنمية املستدامةإطاراملتضمن قانون محاية البيئة يف 03/10من قانون 36املادة 1
تأثريحول األولامللتقى الوطين أعمالالبيئة ، جلة القانون العقاري والبيئي ، مقال منشور مباإلعالمومهدي خبذة ، دور اجلمعيات يف الوعي 2

.153، ص 2013، سنة األولنظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد 

.85عبد الالوي جواد ، احلماية اجلنائية للبيئة ، املرجع السابق ، ص 3



القضاء يف محاية البيئة من خماطر العمران                                                                                      دور اإلدارة و: الفصل الثاين 

160

اا و اص تص املرجو من هذه اخ
.اجلمعيات يف جمال محاية البيئة وحتسني اإلطار املعيشي 

تقسيمات الجرائم الماسة بالبيئة: ثالثا 

مبا يف ذلك اجلرائم جنايات و جنح و خمالفاتإىلاجلرائم قسم املشرع اجلزائري يف قانون العقوبات
.املاسة بالبيئة فهي تعكس خطورة اجلانح البيئي

الجنايات - 1

مية املستدامة جند انه مل يذكر اجلنايات نالتإطاراملتعلق حبماية البيئة يف 03/10بالعودة للقانون 
على جناية قيام 500كالقانون البحري مثال جند انه قد نص يف مادته األخرىالقوانني أنإالاملتعلقة بالبيئة 

.1برمي نفايات مشعة عمدا يف املياه التابعة للقضاء الوطينأو األجنبيةربان السفينة اجلزائرية 

بإدخالمكرر من قانون العقوبات اليت جرمت االعتداء على احمليط و ذلك 87كذلك نص املادة 
وان ـاحليأوانــاإلنسة ــل صحــجتعأنإلقائهاأو األرضيف باطن أو تسريبها يف اجلو أومواد سامة 

اال البيئي أعمالأيوالبيئة الطبيعية  يف خطر ، أو دف  ته .تس

الجنح - 2

ة ــالغرامأو باحلبساــأحكامهبالبيئة تعاقب على خمالفة املتعلقة اغلب النصوص القانونية التشريعيةإن
اليت وضعتها واإلداريةاإلجراءاتترتتب اغلبها يف خمالفة خمالفات ووأفقط ، فتعد بذلك جنح أوبإحدامها

.للمحافظة على البيئة أساساواإلدارة

ارة باحمليط اجلوي ، حيث تعترب يف حكم جنحة كل تلويث ميس من بني اجلنح تلك اجلرائم الضو
أوالسائلة أواجلسيمات الصلبة أوالدخان أوالغازية اإلفرازاتاحمليط اجلوي بسبب 

.الفالحي أواحليواين اإلنتاجأوتضر بالنباتات أوالعام أو األمنبالصحة األضرار

_______________
جويلية 23املؤرخ يف 98/05من القانون رقم 42املعدلة و املتممة باملادة 1976أكتوبر23املؤرخ يف 76/80األمرمن 500املادة 1

.، املتعلق بالقانون البحري 1998



القضاء يف محاية البيئة من خماطر العمران                                                                                      دور اإلدارة و: الفصل الثاين 

161

المخالفات- 3

.املخالفات يف اجلنح بالعودة إىل النصوص اخلاصة حبماية البيئة جند أن اغلب اجلزاءات املقررة تتمثل أساسا

موجود التدخني الصادر من شخصمن بني املخالفات جند مثال يف قانون الغابات إشعال النار أوو
.البحرية بالبيئة يلحق ضررا بالباخرة وعلى منت سفينة و

العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالبيئة: رابعا 

.احلبس و الغرامة ، السجن ،اإلعدام: أنواعأربعةإىلتنقسم هذه اجلرائم 

اإلعدامعقوبة - 1

.تعد هذه العقوبات اشد هذه العقوبات والواقع هذا النوع نادر يف التشريع البيئي اجلزائري 

ذلك يف حالة و يف قانون العقوباتاإلعدامقوبة على ذلك نص املشرع اجلزائري على عاألمثلةو من 
اإلقليميةيف املياه مبا فيها املياه أواألرضيف باطن أوتسريبها يف اجلو أومادة إدخالأواالعتداء على احمليط 

.1البيئة الطبيعية يف خطرأواحليوان أواإلنسانو 

عقوبة السجن - 2

.عقوبة السجن نوعان ، سجن مؤبد و سجن مؤقت وهي عقوبة تقيد من حرية الشخص 

سنوات 10من 396ومن بني النصوص اليت نص فيها املشرع على عقوبة السجن املؤقت نص املادة 
.أخشابأوأشجارأوحقول أوع نارا عمدا يف غابات سنة كل وض20إىل

عقوبة الحبس - 3

.2خمالفةأوجناية أوكنا بصدد جنحة إذامقيدة للحرية و تطبق األخرىعقوبة احلبس هي 

:" منه 81املتعلق حبماية البيئة ما جاء يف نص املادة 03/10عقوبة احلبس يف القانون أمثلةومن 
أليفأومعاملة حيوان داجن أساءأوعلى كل من ختلى  أشهرثالثة إىلأيام10تعاقب باحلبس من عشر 

_______________
.املتضمن قانون العقوبات ،2006ديسمرب 20املؤرخ يف 06/23رقممكرر من القانون87ادة امل1

وقــة احلقــرداس ، كليــة بومــ، جامعانــاإلنسوق ــون دويل حلقــرع قانــوق ، فــري يف احلقــادة املاجستــالبيئة ، مذكرة لنيل شهواإلسالمعوادي فريد ، 2
.105، ص 2004/2005والعلوم التجارية ، سنة 
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."عرضه لفعل قاس  ويف حالة العود تضاعف العقوبة أوأو حمبوس يف العلن أو اخلفاء ، 

الغرامة - 4

أاتتعلق بثروته املالية و من خصائص هذه العقوبة إمناعبارة عن عقوبة ال تقيد من حرية الشخص و 
ارم ، وأصليةككل عقوبة تأيت عل  لف لى ا 03/10من القانون 97مثال ذلك ما نصت عنه املادة مقررة ع

يسبب بسوء مليون دينار كل ربان سفينةإىلدينار ألفاليت تعاقب بغرامة من مائة املتعلق حبماية البيئة ، و
يتفاداه أومل يتحكم فيه أومليف وقوع حادث مالحي األنظمةوبالقوانني إخاللهأو غفلتهأورعونته أوتصرفه 

.اء اجلزائري اه اخلاضعة للفضوجنم عنه تدفق مواد تلوث املي

من 102ذلك ما جاءت به املادة أمثلةو من أخرىعقوبة إىلإضافةيف شكل عقوبة تبعية تأيتو قد 
وذلك استغل منشاة دون احلصول على رخصةدينار على كل من ألفمخسمائةبتوقيع 03/10القانون 
.عقوبة احلبس إىلباإلضافة

قضى بتوقيف إلجراءمليون دينار توقع على من استغل منشاة خالفا إىلو قد يصل مقدار هذه الغرامة 
.1تعليقهاأوسريها 

عقوبة الغرامة قد تتناىف مع أنمل تسلم من النقد ، فمن جهة أاإالرغم املزايا اليت حتققها الغرامة 
فان الغرامة ال أخرىومن جهة ،البيئية ومقدار الغرامة املقررةاألضرارمتطلبات العدالة نظرا للتفاوت الكبري بني 

.حتقق الردع اخلاص املرجو منها 

ية لمواجهة خطورة الجانح البيئي التدابير االحتراز : خامسا 

أنالذي يشكل جانبا هاما يف محاية البيئة من خطر التلوث جند الردع بالعقوبةأسلوبجانب إىل
اتمع تأهيلهوإعادةارم إصالحالتدابري االحرتازية كنتيجة حتمية لضرورة املشرع اجلزائري قد اوجد اخل  د

:التدبري االحرتازي ملواجهة خطورة اجلانح البيئي من خالل أمهيةوتربز 

.2جتريد اجلانح من الوسائل املادية اليت تسهل له ارتكاب االعتداء عن طريق مصادرة هذه الوسائل- 

_______________
.لتنمية املستدامةاإطار، املتعلق بقانون محاية البيئة يف 03/10من القانون 103املادة 1

بكر بلقايدأبوجامعة ،، املنشات املصنفة حلماية البيئة ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ، ختصص قانون عام أمالمدين 2
.213، ص 2012/2013سنة العلوم السياسية ، كلية احلقوق و،تلمسان
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.بالبيئة إغالق الشخص املعنوي منعا الستمراره يف األضرار - 

.سحب الرخصة ملزاولة النشاط - 

المنع من ممارسة النشاط - 1

منع اجلانح البيئي من ارتكاب اجلرمية إىليعد هذا التدبري االحرتازي الشخصي سبيال وقائيا يهدف 
ونظرا خلطورة هذا التدبري يستثىن جمال تطبيقه ،1أوالبيئية حيث تكون املهنة 

سحب رخصة استغالل أمثلتهسنوات ، ومن 10على املخالفات ، كما حدد مدة قصوى لتطبيقه ال تتجاوز 
النهائي لرخصة استغالل أو، و السحب املؤقت 2اجلانح اللتزاماته بعد اعذارهالشاطئ عند عدم احرتام

جيوز للمحكمة بأنهفيها اليت وردو03/10من قانون 102ادة نصت عليه املكذا ما و3املؤسسات الفندقية
.حني احلصول على الرتخيص من اجلهة املختصة إىلتقضي مبنع استعمال املنشاة أن

المصادرة - 2

أوقد تكون املصادرة عقوبة 
للوقاية أداةغري مباحة ، فتكون أشياءانح يف ذمته املالية ، وتكون تدبريا احرتازيا عندما تنصب على اجلإيذاء

.حجز معدات الصيد البحري احملظورة أمثلتها، و من إجرائهمن استخدامها يف 

تسهل أنمن احملتمل أو،احملظورة اليت ارتكبت يف اجلرمية األشياءتنصب املصادرة على أنو ميكن 
اا ، وتدخل هنا  تك جانب مصادرة مثار إىلاالفخاخ ، والذخائر وشبكات الصيد غري قانونية واألسلحةالر

يتم توجيهها جلهة ذات املنفعة عمومية أينبالنسبة للسمك املصطاد بطريقة غري شرعية ، الشأناجلرمية كما هو 
الوسائل املمنوعة للممارسة الصيد والطريدة من سالمتها كما نص قانون الصيد على مصادرةالتأكدبعد 

.املقتولة أواملصطادة 

_______________________________

.147املرجع السابق ، ص املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن جرمية تلويث البيئة ،لقمان بامون ،1

.11العدد ،علق بالتنمية املستدامة للسياحة ، اجلريدة الرمسيةاملت2003فيفري 17املؤرخ يف 03/01من قانون 45املادة 2

.02املتعلق بالفندقة ، اجلريدة الرمسية ، العدد 1999جانفي 06املؤرخ يف 99/01من قانون رقم 72املادة 3
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غلق المؤسسات أو حلها - 3

ي ال ــا يف الدول التــخصوص،ر االحرتازي البيئي األنسب تطبيقا على الشخص املعنوي ــد هذا التدبيــيع
التوقيف النهائي يف حال خمالفة التشريع ويتأرجح هذا التدبري بني الغلق املؤقتتأخذ جبواز مساءلتها جزائيا ، و

.حل الشخص االعتباري إمكانيةجانب إىلالبيئي 
غاية تسوية الوضعية عند عدم إىلوالذي يعقبه الغلق ألسبوعة الفندقية ملدة ترتاوح غلق املؤسسأمثلتهمن و - 

إيقافو 2شهرإىليوم 15، وغلق املؤسسة عندما ال تراعي شروط النظافة ملدة 1الصحيةاإلجراءاتمراعاة 
.3نشاط املؤسسة مىت شكلت خطرا على البيئة 

ما كانت عليه من قبل إلىالحالة إعادةنظام - 4

من قبل وان  ما كانت عليهإىلاحلال إعادةالتبعية و التكميلية ، جند نظام األصليةجبانب العقوبات 
الذي يكون بوسع القاضي النطق به يف و ين الناجم عن العمل غري مشروع كان هذا النظام يرتبط باجلزاء املد

إىلجدار يف مكان حمظور قد يدفع بالقاضي إقامةاحلالة اليت يكون فيها ذلك ممكنا ، فالقضاء بعدم مشروعية 
د تبنته بعض التشريعات يف جمال محاية البيئة بإزالته ، ولقاحلكم بعدم مشروعية البناء و يف الوقت نفسه القضاء 

كجزاء ينطق به القاضي الناظر يف منازعة تتعلق حبماية البيئة ، ومن بني هذه التشريعاتأوإداريكإجراءإما
كالتزام ناجم أو  أصليهذا النظام حبيث اعتربه كجزاء إىلالتشريع الفرنسي الذي توسع يف اللجوء بالذكرخنص 

.مبناسبة حادث يستدعي املواجهة السريعة إليهيتم اللجوء أو أنإداريعن ترخيص 

يف العديد من القوانني أصليما كانت عليه كجزاء إىلاحلالة إعادةولقد اعتمد التشريع الفرنسي نظام 
.جزاءا مدنيا أو إدارياجزاءا أوجزاءا جنائيا يكونأنفإماو يتخذ اجلزاء مظاهر عديدة ، 

قانون محاية الغابات الفرنسي إطارما كانت عليه كجزاء جنائي يف إىلاحلالة إعادةنظام إدراجمت 
الذي يعطي ما كانت عليه وقانون املتعلق بالنفايات وإىلاحلالة إعادةاحملكوم عليه على إجبارالذي ينص على 

.4ما كانت عليه بالنسبة للنفايات غري معاجلة إىلاحلالة بإعادةاملخالف أمرإمكانيةللمحكمة 

_________________
.املتعلق بالفندقة99/01رقممن القانون76املادة 1

.06، اجلريدة الرمسية ، العدد املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك 1989فيفري 07املؤرخ يف 89/02قانون 2
.77، اجلريدة الرمسية ، العدد إزالتهاومراقبتها املتعلق بتسيري النفايات و01/19من قانون 48املادة 3

2003سنة ،ةــاإلداريوة ــوم القانونيــة العلــجلال محاية البيئة ، مقال منشور مبما كانت عليه يف جمإىلاحلالة إعادةطاشور عبد احلفيظ ، نظام 4
.126، 125ص
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ما  إىلاحلالة إعادةاملشرع الفرنسي ، معتربا نظام إليهمبا توصل تأثراملشرع اجلزائري فنجده قد أما
املكلفة باملوارد املائية لإلجراءاتمن تلقاء نفسها على املخالف اإلدارةتوقعه إداريإجراءكانت عليه من قبل ، 

ألماكناإعادةامتياز استعمال املوارد املائية ، و أوسلطة هدم املنشات اليت مت بناؤها دون احلصول على الرخصة 
.1االمتيازأوعند فقدان احلق يف هذه الرخصة األصليةحالتها إىل

املشرع اجلزائري ال أنانه ما يالحظ إالتكون عقوبة تصدر مبوجب حكم قضائي ، أنكما ميكن 
ما اإلطاربل تدبري من التدابري االحرتازية ، ويف هذا أصليةما كانت عليه عقوبة إىلاحلالة إرجاعيعترب نظام 

استغالل منشاة مصنفة دون نه جيوز للمحكمة يف حالةمن قانون محاية البيئة على ا102نصت عليه املادة
يف اجل حتدده  األصليةحالتها إىلاألماكنبإرجاعتأمرأناملختصة اإلداريةاحلصول على الرتخيص من اجلهة 

البناء داخل املناطق بأشغالالقانون املتعلق مبناطق التوسع و املواقع السياحية للقاضي يف حالة القيام أجازكما 
املكان بإعادةاألمريهدم ما مت اجنازه و أو املنجزة ملخطط التهيئة السياحية األشغالمبطابقة يأمرأنية لالساح

.2حالته السابقةإىل

الحفاظ على البيئةمجال العمران والتدابير الجزائية في : سادسا 

عقوبات جزائية واىل إىلقانون التهيئة والتعمري ألحكامجانب التدابري الوقائية ، يتعرض املخالف إىل
القانونية والتنظيمية السارية املفعول سواء يف األحكامتنتهك بصفة خطرية أشغالمتابعات قضائية يف حالة اجناز 

القاضي أمامرفع دعاوى عمومية لإلدارةأوجمال التهيئة العمرانية 
.املختص 

انتهاك قواعد التهيئة والتعمري أنسالبة للحرية ، حيث وأخرىعقوبات مالية إىلوتصل هذه العقوبات 
وهذا بنص خاصليها القانونلمخالفني باعتبارها جرائم يعاقب عال البناء يولد املسؤولية اجلزائية ليف جم

دف ألاالعتبارها قواعد قانونية من النظام العام وجوهرية مقرتنة جبزاء وال جيوز االتفاق على خمالفتها وذلك 
.حتقيق املصلحة العامة تعلوا على املصاحل الفردية إىل

وعليه فان القاضي اجلزائي يلعب دورا مهما وحامسا يف مهمة الردع وقمع جرائم رخصة البناء وهذا من 
.التعمري اجل احرتام اكرب لقواعد التهيئة و

_______________
.املتعلق باملياه2005سبتمرب 04املؤرخ يف 05/12من قانون 88املادة 1
.11اجلريدة الرمسية ، العدد ،ناطق التوسع و املواقع السياحيةاملتعلق مب2003فيفري 17املؤرخ يف 03/03من قانون 40و 39املادتني 2
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التعمير الجرائم في قانون التهيئة وأنواع- 1

ق ــاملتعل90/29ون ــاملتمم لقاندل وــاملعو2004أوت14املؤرخ يف 04/05رقمونــاقر قان
جرمية البناء بدون ترخيص ، وجرمية القيام : التعمري على نوعني من اجلرائم املتعلقة برخصة البناء وهم وةــبالتهيئ

.1البناء غري مطابقة ملواصفات الرتخيصبأعمال

جريمة البناء دون ترخيص ) ا 

تتمثل جرمية البناء دون ترخيص يف قيام املتهم بالبناء دون احلصول على الرتاخيص املطلوبة ، حيث 
:اآلتيةميكن تلخيص جرمية البناء بدون ترخيص يف النقاط 

.العمل املادي املتمثل يف البناء - 

اإلداريةل اجلهة لطلبه مع عدم منحه من قبأو، أصالعدم طلبه إىلويرجع ذلك : عدم وجود ترخيص -
تقدمي طلب من اجل احلصول على الرخصة ال يكفي وحده ، بل البد من احلصول عليها أنذلك املختصة ،

.فعال 

اجلرمية ال تقوم يف املناطق اليت مل يستلزم فيها املشرع أنمبعىن : يتم البناء يف جمال تطبيق رخصة البناء أن- 
.احلصول عليها 

المخالف لمواصفات الترخيص جريمة البناء ) ب 

، وتتخذ هذه اجلرمية أحكامها
بناء إقامةعدم احرتام االرتفاع املرخص به ، اجناز نوافذ غري قانونية ، : صور متعددة نذكر على سبيل املثال 

.عند منح رخصة البناء عهإتبادون احرتام االلتزام الواجب 

بناء على خالف إقامةالتعمري مينع من قانون التهيئة و76حيث نص املشرع اجلزائري يف نص املادة 
.2الرتخيصأساسهاالرسوم البيانية ، اليت منح على 

_______________
، جامعة مولود األعمالالرقابة يف جمال التعمري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ، ختصص قانون آليةبزغيش بوبكر ، رخصة البناء 1

.105، 104، ص2007/2008لية احلقوق ، سنة كتيزي وزو ، ،معمري

اجنازها دون احرتام املخططات البيانية اليت مسحت باحلصول على رخصة أوالبناء أشغالمينع الشروع يف :" التعمري من قانون التهيئة و76املادة 2
."البناء 
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العقوبات المقررة لمخالفات منح رخص البناء - 2

يف حالة 1لقد قرر املشرع عقوبات جزائية ملخالفة منح رخص البناء ، كما قد يلجا إىل القواعد العامة
.عدم وجود نص خاص حيكم الواقعة 

وبغرامة سنتني إىلأشهريعاقب باحلبس من ستة :" 08/15من القانون 74حيث قضت املادة 
ويف ." جمموعة سكنية دون رخصة التجزئة أومليون دينار كل من ينشئ جتزئة  إىلدينار ألفترتاوح من مائة 

.حالة العود تضاعف العقوبة 

مليون دينار كل من إىلدينار ألفمن مائة يعاقب بغرامة :" من ذات القانون 75كما نصت املادة 
املالحظ يف و" تضاعف العقوبة يف حالة العود شيد بناية داخل جتزئة مل يتحصل هلا على رخصة جتزئة ، و

أقصىسنوات يف 05إىلجاءت خالية من العقوبة السالبة للحرية وتصل العقوبة السالبة للحرية أااملادة 
.08/15من القانون 77احلدود وهذا ما قضت به املادة 

دينار  ألفمائة إىلدينار ألفيعاقب بغرامة من مخسني :" 78ذلك ما قضت به املادة إىليضاف 
."احملددة يف رخصة البناء اآلجالكل من ال ينجز البناية يف 

حياول أودينار كل من شيدألفة مائإىلدينار ألفيعاقب بالغرامة من مخسني :" 79وقضت املادة 
.يشيد بناية دون رخصة البناء أن

."سنة وتضاعف الغرامة إىلأشهرويف حالة العود يعاقب املخالف باحلبس من ستة 

احملدد األجلاالجناز يف أشغالصاحب املشروع الذي مل يتمم أويتعرض املالك :" 80وقضت املادة 
."دينار ألفمخسني إىلدينار ألفتسديد غرامة من عشرين إىليف رخصة االجناز 

81احملدد كما نصت عليه املادة األجلوقرر كذلك عقوبة لكل من ال يقوم بتحقيق مطابقة البناية يف 
يتلادينار ، كما ميكن احلكم بالغرامة التهديدية يف احلاالت ألفعشرين إىلدينار أالفبتغرميه من مخسة 

.2وقف االشغالأواهلدم ألمريستمر املخالف يف ارتكاب املخالفة كعدم االمتثال 

_______________
2007العدد األول ، سنة ،اإلنسانية حممد الصغري بعلي ، تسليم رخصة البناء يف القانون اجلزائري ، مقال منشور مبجلة العلوم االجتماعية و1

.18ص 
امللتقى أعمالالبيئة ، جلة القانون العقاري ود منح رخص البناء ، مقال منشور مباملخالفة لقواعلألعمالالردعية التدابري الوقائية ومباركي ميلود ، 2

.232، 231، ص2013، سنة األولنظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد تأثريحول األولالوطين 
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يف محاية البيئة من اإلدارةانه بالرغم من الدور الرقايب اليت تساهم به إىلو كخالصة للفصل الثاين نشري 
رخصة وأخذنااليت تساعد يف محاية البيئة ، اآللياتخالل مراقبة عمليات البناء وتفعيل هذه املراقبة مبختلف 

غري كاف والدليل اآلمرا هذأنإالسابقة حلماية البيئة ، كآليةالدور اهلام هلذه الرخصة  إىلالبناء منوذجا راجع 
ران ــي للعمــع اجلمالــذلك على الطابتأثريوالتعمري كل سنة على ذلك نسب تزايد املخالفات املتعلقة بالتهيئة و

.واملساس بالقواعد اليت حتكم البيئة 

على املخلفني للقواعد املرتبطة بالبيئة وذلك مبا تتمتع به اإلدارةها عاليت توقاجلزاءاتإىلباإلضافة
أيسحب الرتخيص يف حالة تسجيل أو،الوقف املؤقت للنشاط أومن سلطات يف سحب الرتخيص اإلدارة

.خمالفة بيئية 

القضاء مسؤول عن محاية البيئة من خالل تفعيل ميكانيزمات الرقابة على املشروعية بالنسبة أنجند 
القضاء من اجل محاية البيئة ونالحظ هنا الدور الذي إىلجوء لرات رخص البناء وان لكل شخص متضرر اللقرا

.تلعبه اجلمعيات البيئية من خالل رفع الدعاوى القضائية على كل مساس بالبيئة أنميكن 

القانونية حلماية اإلجراءاتباملسؤولية عن خرق اإلملامتبيان دور القضاء العادي من خاللكم حاولنا
.البيئية األضرارهذه املسؤولية  عن أساسالبيئة من خالل احلماية املدنية رغم صعوبة يف حتديد 

تطبيق هذا النظام يف الوقت احلايل أنإاللوث ، ما كان عليه على نفقات املاحلال إىلإعادةأسلوباستخدام 
.االيكولوجية األضرارإلصالحجديدة ومناسبة آليةإجيادمستعصيا مما يفرض امرأال يزال 

اجلرمية البيئية كغريها من أنحتقيق الردع فقد وجدنا إىلإىلبالنسبة أما
اجلرمية كالركن الشرعي والركن املادي واملعنوي ، وان كانت اجلرائم البيئية متتاز ركانأتوفر إىلاجلرائم حتتاج 

إرادةإىلاملساس بالبيئة دون النظر إىلوحده يؤدي اإلجراميوقوع السلوك أنبضعف ركنها املعنوي ، ذلك 
.العقوبات املقررة هلا كيفية املتابعة اجلزائية عن اجلرائم البيئية واىل بعض إىلمرتكبها كما تطرقنا 

اإلدارةالقضاة وضعف تأهيلانه ونظرا لنقص إال
.اجلرائم البيئية أمامجعل مهمة القضاء صعبة يف الوقوف 
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الخاتمة
التعمري يف قانون معايري التهيئة والتعمري هي بناء مدينة وفقا ملقاييس وكانت سياسة التهيئة وأنبعد 

القضاء على أهدافهاأهممن أصبحالسياسة العمرانية يف اجلزائر منحى جديد ، حيث أخذت90/29
والسياحية ومنه األثرية، وكذا محاية الطبيعة واملناطق األراضياالستالء غري املشروع على الفوضى العمرانية و

.التنمية املستدامة حلل مشاكل العمران والبيئة معا إىلالتحول 

نظام الرخص العمرانية على البيئة يف خمتلف النصوص القانونية اليت تأثريو من خالل دراستنا ملوضوع 
والشروط الواجب توافرها فقد اتضح على انه إجراءاتتضمنت كل ما يتعلق بكيفية منح الرخص العمرانية من

للقواعد املتعلقة مبجال البناء والتعمري وضع هلا ضوابط وميكانيزمات إصدارهاملشرع اجلزائري عند أنبالرغم من 
محاية البيئة وتوقيع جزاءات على إىلباإلضافةلضمان شغل العقار احلضري ومحاية اجلانب العمراين اجلمايل 

أتبثالواقع أنإال، لفيهاخما
.ال تتدخل بالسرعة املطلوبةأو ألاالوسائل املادية والتقنية ، 

املشرع اجلزائري ومن خالل جمموعة من النصوص القانونية املنظمة للرخص العمرانية أنبالرغم من و
، والنصوص 04/05املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 90/29بداية بالقانون املتعلق بالتهيئة والتعمري رقم 

يئة والتعمري ، واملرسوم الذي حيدد القواعد العامة للته91/175املرسوم التنفيذي رقم إىلالتنظيمية بالنسبة 
املتعلق 91/178املتعلق باملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ، واملرسوم التنفيذي رقم 91/177التنفيذي رقم 
الذي حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها  15/19وكذا املرسوم التنفيذي رقم األراضيمبخطط شغل 

مة لرخص التعمري واملوازنة بني منح تراخيص البناء ومقتضيات محاية البيئة بكافة اجلوانب املنظاإلحاطةقد حاول 

السلبية الناجتة اآلثارتلف خمالكبرية لدور الرخص العمرانية يف محاية الوسط البيئي من األمهيةوبسبب 
املشرع اجلزائري ضافأ

الفصل فيها  العمرانية وتشارك يف دراسة طلب الرخصأخرىجهات 15/19من خالل املرسوم التنفيذي رقم 
.برأيهامن بينها مصاحل البيئة اليت تبدي 

القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر وحاولنا من خالهلا اآللياتو من خالل هذه الرسالة تناولنا كذلك 
القانوين واملؤسسايت والدور لإلطارالتطرق نونية للبيئة يف اجلزائر من خاللعن مستوى احلماية القاالكشف
املخالفني للقواعد القانونية األشخاصرقابة قانونية وترتيب املسؤولية على كآليةيف محاية البيئة  لإلدارةالوقائي 

.لدور القضاء يف الرقابة على عمليات البناء إبرازنااملتعلقة حبماية البيئة  وكذلك من خالل 
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:اآلتيةاستخالص النتائج إىلاو من خالل الدراسة توصلن

احلصول على الرخص العمرانية وخاصة 15/19تسهيل املشرع اجلزائري من خالل املرسوم التنفيذي رقم - 
.احلصول على هذه الرخصة آجالرخصة البناء من خالل تقليص 

ئر تتمتع مبنظومة قانونية ثرية تغطي مجيع جوانب احلماية البيئية ، وقد مت تعزيز هذه املنظومة بدعم اجلزاأن- 
التنمية املستدامة إطاراملتعلق حبماية البيئة يف 03/10

يف أمهيةلرقابتها نظرا ملا هلا من اإلداريةص والشهادات البنايات بالرتاخيالرغم من تقييد املشرع اجلزائري ب- 
هذه الرتاخيص والشهادات ال تقوم بدورها على أنإالاحملافظة على اجلانب اجلمايل العمراين ومحاية البيئة ، 

بإعداد وتسليم هذه الشهادات احمللية املختصة اإلداريةضعف اجلهات إىلارض الواقع ، وهذا راجع كذلك 
.كفاءوعدم

اليت رمبا تكون يف دراستنا من استنتاجات ، نقرتح مجلة من التوصياتإليهوعلى ضوء ما توصلنا 
: مناسبة حلل املشكالت وتدليل العقبات 

املخططات احمللية واملتمثلة يف املخطط التوجيهي إعدادأثناءمراعاة اجلانب اجلمايل العمراين واجلانب البيئي - 
.األراضيللتهيئة والتعمري وخمطط شغل 

تعترب طويلة  ما زالت املقررة ملنحها اآلجال، الن اإلداريةمنح الرتاخيص والشهادات آجالتقليص زيادة - 
بالتايل الشهادات ووالبنايات دون احلصول على هذه الرتاخيص واألشغالإقامةإىلاألشخاصيدفع وهذا ما

.على البيئة تأثرييكون هلا 

بالوسائل املعلوماتية احلديثة حىت يتسىن هلا دراسة امللفات املقدمة من طرف اإلدارةضرورة تزويد وتدعيم - 
.نونية معقولة ايف مدة قاألشخاص

على طلب الرخص العمرانية قبل األفراديشجع األمرئق املطلوبة ، هذا ضرورة تبسيط االجراءت وتقليص الوثا- 
.أشغالأيمباشرة 

تدعيم عمل شرطة العمران ومحاية البيئة ، فعملية مراقبة حركة العمران تتطلب عمال جبارا وكما بشريا ، وال - 
حديثة للقيام بعملهم على وأجهزةووسائل أخرىمن خالل تدعيم عمل شرطة العمران بعناصر إاليتجلى ذلك 

.وجه وكذلك تدعيم عمل مفتشي البيئة من خالل احلرص على توفري الشروط الالزمة ملمارسة عملهم أحسن
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تكوين هذه الوحدات من خالل الدورات التكوينية والندوات للوصول اىل اهلدف املنشود إىلإضافة
.وهو محاية البيئة 

ال العمران والبيئة وتطبيقها دون تساهل يف حالة البناء دون رخصة ويف حالة جمتشديد العقوبات املقررة يف - 
.اجناز املشاريع والبنايات اليت تشكل خطرا على البيئة 

ذلك من خالل توفر قضاة ويتأتىضرورة وجود قضاء ردعي وصارم يف تطبيق القوانني املتعلقة بالعمران والبيئة - 
.يا اليت ختص املساس بالبيئة والعمران مؤهلني ومتخصصني للنظر يف القضا

مهمة جدا تتمثل يف أخريةنقطة إىلتكون يف الصميم ونشري أنهذه بعض احللول اليت قدمناها ونرجوا 
وإدارةن ابضرورة العيش يف بيئة نظيفة ومنظمة وسليمة الن وجود تشريعات منظمة حلركة العمر األفرادتوعية 

إىلباإلضافةاألفرادوعي من قبل إىلغري كاف ، بل حيتاج للحفاظ عليها طبيقها وقضاء صارمتعمل على ت
.دعم اجلمعيات البيئية 
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المصادر و المراجعقائمة 
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المراجع باللغة العربية-
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.2006سنة،الطبعة األوىل،، اجلزائرهومةة على العقار ، دار الفاضل مخار ، اجلرائم الواقع- 2

.2006سنة،، اجلزائر ، الطبعة الثانيةعقار الصناعي ، دار هومةبوجردة خملوف ، ال- 3

.2006سنة،، اجلزائر دونيةمجال بوشنافة ، شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري ، دار اخلل- 4
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أثره على حركة التشريع ي و-12
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.1996سنة ،االردن ، الطبعة االوىلالصحة العامة ، دار الشروق ،إحسان علي حماسنه ، البيئة و- 1
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مية املستدامة ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه علوم حسونة عبد الغين ، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التن- 2
العلوم السياسية ، قسم كلية احلقوق و،يف احلقوق ، ختصص قانون أعمال ، جامعة حممد خيضر بسكرة 

.2012/2013سنةاحلقوق ،

يف القانون اليات تعويضه ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه محيدة مجيلة ، النظام القانوين للضرر البيئي و- 3
.2007/2008، سنةالعلوم السياسيةاخلاص ، جامعة اجلزائر ، كلية احلقوق و
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التعمري اجلزائري أطروحة لنيل درجة الدكتوراه عريب باي يزيد ، إسرتاتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة و- 4
العلوم السياسية ، قسم احلقوق وباتنة ، كلية،علوم يف احلقوق ، ختصص قانون عقاري ، جامعة احلاج خلصر

.2014/2015سنةاحلقوق ،

عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية يف جمال العمران ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف قانون األعمال  - 5
.2004/2005سنةجامعة قسنطينة ، اجلزائر ،

يف جماجي منصوري ، رخصة البناء كأداة حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه -6
.2007/2008و الزراعي ، جامعة البليدة ، كلية احلقوق ، سنة احلقوق ، فرع القانون العقاري

مصطفاوي عايدة ، النظام القانوين لعملية البناء يف التشريع اجلزائري ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف - 7
.2003/2004سنة، اجلزائر ،2القانون ، جامعة البليدة 

ام رجة الدكتوراه يف القانون العالقانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ، أطروحة لنيل داآللياتوناس حيي ، - 8
.2007/2008سنةجامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ،

الرسائل الجامعية - 2

، ختصص أبرياش زهرة ، دور البلدية يف ميدان التهيئة والتعمري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق- 1
.2010/2011سنةاجلزائر،،، جامعة بن يوسف بن خذةاملاليةاإلدارة و

نيل شهادة املاجستري يف القانون بوبكر ، رخصة البناء آلية الرقابة يف جمال التعمري ، مذكرة لبزغيش - 2
.2007/2008كلية احلقوق ، سنة ،، تيزي وزوختصص قانون األعمال ، جامعة مولود معمري

املاجستري ، فرع اإلدارة واملالية  جربي حممد ، التاطري القانوين للتعمري يف والية اجلزائر ، مذكرة لنيل شهادة - 3
.جامعة اجلزائر ، كلية احلقوق ، دون سنة نشر 

لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق جرور آسيا ، املباين املقامة على ارض الغري يف القانون اجلزائري ، مذكرة - 4
.2003/2004، سنةمسؤولية ، جامعة بن عكنون ، اجلزائرفرع عقود و

مذكرة لنيل شهادة ،ة مجيلة ، الوسائل القانونية حلماية البيئة ، دراسة على ضوء التشريع اجلزائري محيد-5
.2001/2002سنةاملاجستري ، جامعة البليدة ،

قوق احليفذكرة لنيل شهادة املاجستري- 6
.2011/2012سنةجامعة ورقلة ،
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جامعة أبو بكر ،عبد اآلوي جواد ، احلماية اجلنائية للبيئة ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق- 7
.2004/2005سنةتلمسان ، كلية احلقوق ،،بلقايد

قوق اإلنسان  عوادي فريد ، اإلسالم والبيئة ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ، فرع قانون دويل حل- 8
.2004/2005، سنةالعلوم التجاريةجامعة بومرداس ، كلية احلقوق و

القانونية لتسيري العمران ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام ، فرع اآللياتغواس حسينة ، - 9
قسماحلقوق والعلوم السياسية ،، كليةقسنطينة،اإلدارة العامة ، القانون وتسري اإلقليم ، جامعة منتوري

.2011/2012سنةاحلقوق ،

سنة، قسنطينة،لطرش مىن ، رخصة البناء ، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ، جامعة منتوري- 10
1998/1999.

جستري يف العلوم لعوجيي عبد اهللا ، قرارات التهيئة والتعمري يف التشريع اجلزائري ، رسالة لنيل شهادة املا-11
ة ــوم السياسيــالعل، كلية احلقوق وباتنة ،القانونية ، ختصص قانون إداري وإدارة عامة ، جامعة احلاج خلضر

.2011/2012سنةقسم احلقوق ،

، رسالة لنيل شهادة املاجستري لقمان بامون، املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن جرمية تلويث البيئة-12
.2010/2011سنةالقانون اجلنائي ، جامعة ورقلة ، كلية احلقوق ،يف 

حممد سبيت ، رخصة البناء يف القانون اجلزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ، فرع إدارة -13
.2001/2002سنةومالية ،

لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ة مدين أمال ، املنشات املصنفة حلماية البيئة ، دراسة مقارنة ، مذكر - 14
سنةالعلوم السياسية ،تلمسان ، كلية احلقوق و،بكر بلقايدوختصص قانون عام ، جامعة أب

2012/2013.

ي ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري معيفي كمال ، آليات الضبط اإلداري حلماية البيئة يف التشريع اجلزائر - 15
.2011/2012سنةة أعمال ،إدار ختصص قانون إداري و

وعلي مجال ، املسؤولية املدنية النامجة عن أضرار التلوث الصناعي يف القانون اجلزائري ، مذكرة خترج لنيل - 16
.2002/2003، سنةتلمسان،شهادة املاجستري ، جامعة أبو بكر بلقايد
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كلية احلقوق ، جامعة ،شهادة املاجستري يف احلقوقوناس حيي ، اإلدارة البيئية يف اجلزائر ، مذكرة لنيل -17
.1995/1996سنةوهران ،

المقاالت :ثالثا 

لة اجلزائرية للعلوم القانونية االتشريع اجلزائري ، مقال منشور بالغوثي بن ملحة ، محاية البيئة يف- 1
.1994سنةالسياسية ، العدد الثالث ،واالقتصادية

مقال منشور،الوقائع التخطيط والزرييب ، بلقاسم ذيب ، وفاضل الشيخ ، البيئة العمرانية بنيالنذير - 2
.2000سنةجلة العلوم اإلنسانية ، العدد الثالث عشر ،مب

أعمال البيئة جلة القانون العقاري ومنح رخص البناء ، مقال منشور مببلغول عباس ، دور البلديات يف- 3
.2013سنةين األول حول تأثري نظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد األول ،امللتقى الوط

العمران القانون وخمرب،جلة العمرانمباء ومحاية البيئة ، مقال منشوربن ناصر يوسف ، رخصة البن-4
. 2000سنة،واحمليط 

جانفي27والقانون ، العدد بن سامل خرية ، رخصة البناء كآلية حلماية البيئة ، مقال منشور يف جملة الفقه - 5
2015.

واحلرياتجلة احلقوق التعمري احمللية ، مقال منشور مببودريوة عبد الكرمي ، االعتبارات البيئية يف خمططات-6
.2013سنةعدد جترييب ،

جلة الفقه مبمقال منشور،اهلدم صة البناء و، منازعات التعمري يف القانون اجلزائري ، رخبوضياف عمار- 7
.2013سنةالقانون ، العدد الثالث ،و

جلة القانون العقاري والبيئة ، أعمال امللتقى ام حلماية البيئة ، مقال منشور مبزهدور السهلي ، الرخص كنظ- 8
.2013سنةالعدد األول ،،الرخص العمرانية على البيئة ظامالوطين األول حول تأثري ن

لقة ا ، مقال منشور مبشيخ سناء ، شيخ نسيمة ، أحكام رخصة البناء واملناز - 9 تع امل ات  جلة القانون ع
سنة ،رانية على البيئة ، العدد األولالبيئة ، أعمال امللتقى الوطين األول حول تأثري نظام الرخص العمالعقاري و

2013.

جلة مبمقال منشور،ال محاية البيئة طاشور عبد احلفيظ ، نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه يف جم-10
.2003سنة العدد االول ،،رية اإلداالعلوم القانونية و
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مبجلة العلوم اإلنسانية منشور عزري الزين ، النظام القانوين لرخصة البناء يف التشريع اجلزائري ، مقال- 11
.2005العدد الثامن ، سنة 

ة املفكرجلمبمقال منشور،التشريع اجلزائريعزري الزين ، إجراءات إصدار قرارات البناء واهلدم يف- 12
.2008سنةالعدد الثالث ،

القضائيجلة االجتهادالتعمري ، مقال منشور مبالتهيئة وعزري الزين ، دور اجلماعات احمللية يف جمال - 13
.2009سنةالعدد السادس ،

والبيئة جلة القانون العقاري مبيف محاية البيئة ، مقال منشورعطاء اهللا توفيق ، دور االتفاقيات الدولية-14
.2013سنةأعمال امللتقى الوطين األول حول تأثري نظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد األول ،

العدد السادس املفكر ،جلة مبالبيئة والعمران ، مقال منشورعفاف حبة ، دور رخصة البناء يف محاية- 15
.2010سنة

مبجلة مقال منشور،ل اجلباية البيئية فارس مسدور ، أمهية تدخل احلكومات يف محاية البيئة من خال- 16
.2009سنة، العدد السابع ،الباحث

جلة املدرسة مبري ومحاية البيئة ، مقال منشوربومساحة الشيخ ، حدود سلطة الضبط اإلدافوزي فتات ، - 17
.2008سنةالوطنية لإلدارة ، العدد اخلامس والثالثون ،

جلة مبخص البناء ، مقال منشورمباركي ميلود ، التدابري الوقائية والردعية لألعمال املخالفة لقواعد منح ر - 18
العدد األول  ،ظام الرخص العمرانية على البيئة والبيئة ، أعمال امللتقى الوطين األول حول تأثري نالقانون العقاري 

.2013سنة 

التشريع اجلزائري ، مقال التعمري كوسيلة للتخطيط العمراين يف جماجي منصوري ، أدوات التهيئة و- 19
.2007ةسنالعدد األول ،الدراسات العلمية ،ث وجلة البحو مبمنشور

سنة،تر السياسة والقانونجلة دفامبري ومحاية البيئة ، مقال منشورجماجي منصوري ، الضبط اإلدا-20
2009 .

التشريع جماجي منصوري ، دراسة مدى التأثري على البيئة كأداة حلمايتها من أخطار التوسع العمراين يف - 21
. 2009سنةاجلزائر ،،العدد الثالث ،الدراساتمبجلة البحوث واجلزائري ، مقال منشور
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ة ــوم االجتماعيــالعلةــجلور مبــال منشــالقانون اجلزائري ، مقحممد الصغري بعلي ، تسليم رخصة البناء يف - 22
.2007سنة ،، العدد األولواإلنسانية

أعمال ،جلة االجتهاد القضائيمبمقال منشوريف محاية البيئة ، حممد بن حممد ، دور اجلماعات احمللية- 23
بسكرة ، العدد السادس،امللتقى الدويل حول دور اجلماعات احمللية يف الدول املغاربية ، جامعة حممد خيضر

.2009سنة

جلة مبتبة عن خمالفتها ، مقال منشورأمني ، اإلجراءات الوقائية حلماية البيئة واجلزاءات املرت مزيان حممد -24
العدد ،ظام الرخص العمرانية على البيئة البيئة ، أعمال امللتقى الوطين األول حول تأثري نالقانون العقاري و

.2013سنةاألول ،

البيئةجلة القانون العقاري ومبيف محاية البيئة ، مقال منشورمزيود بصيفي ، دور شرطة العمران- 25
.2013سنةتأثري نظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد األول ،أعمال امللتقى الوطين األول حول

البيئة لقانون العقاري وجلة امبواإلعالم البيئي ، مقال منشورمهدي خبذة ، دور اجلمعيات يف الوعي-26
.2013سنةأعمال امللتقى الوطين األول حول تأثري نظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد األول ،

، العدد لقانوناجلة دفاتر السياسة ومبالتنمية احمللية ، مقال منشورمزياين فريدة ، دور العقار يف- 27
.2012سنةالسادس ،

الة اجلزائرية للبيئة لبيئة يف اجلزائر ، مقال منشورناصر مراد ، ملف حول ا- 28 وزارة البيئة ، العدد األول ،ب
.1999سنة

عدد جلة جملس الدولة مبناء ، مقال منشورنويري عبد العزيز ، رقابة القاضي اإلداري يف مادة رخصة الب- 29
.2008سنةخاص باملنازعات املتعلقة بالعمران ،

، العدد الثاين لتجربة اجلزائرية ، مقال منشور مبجلة البيئةوناس حيي ، تبلور التنمية املستدامة من خالل ا- 30
.2003سنة

، العدد القانونتر السياسة وجلة دفامبالبيئي ، مقال منشوريوسفي نور الدين ، التعويض عن الضرر- 31
.2012سنةالسادس ،
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المداخالت :رابعا 

اقلويل أولد رابح صافية ، رخصة البناء آلية حلماية البيئة يف القانون اجلزائري  مداخلة ألقيت يف امللتقى -1
.2007سنةورقلة ،،جامعة قاصدي مرباح،الوطين حول الرتقية العقارية يف اجلزائر ، الواقع واألفاق 

اا على التهيئة العمرانية ، مداخلة ألقيت حجاري حممد ، املنازعات العقارية بشان الرتقية العقارية-2 اعي تد و
2007سنةيف امللتقى الوطين حول الرتقية العقارية يف اجلزائر ، الواقع واألفاق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،

دويل عزري الزين ، رخصة البناء ومحاية البيئة يف التشريع اجلزائري ، مداخلة مقدمة للمشاركة يف امللتقى ال-3
.2009ديسمرب 03/04/05أيام كلية احلقوق ،،  جامعة تونسحول التنمية املستدامة ، 

، امللتقى الوطين حول اقتصاد ، حالة اجلزائركمال رزيق ، طاليب حممد ، اجلباية البيئية كأداة حلماية البيئة-4
.2006جوان 06/07التنمية املستدامة ، املركز اجلامعي باملدية ، أيام البيئة و

مشري راضية ، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرائم البيئية ، مداخلة ألقيت بامللتقى الدويل حول -5
خمرب ،2013ديسمرب 09/10زائري ، يومي التشريع اجلالنظام القانوين حلماية البيئة يف ظل القانون الدويل و

.2013سنةالعلوم السياسية ،قلة ، كلية احلقوق والدراسات القانونية البيئية ، جامعة ور 

ى ضبط السياسة العمرانية للدولة يعيش متام أمال ، التدابري اجلديدة املنظمة لرخصة البناء وأثرها عل-6
ية اجلهوية يف األنظمة املقارنة مداخلة ألقيت يف امللتقى الدويل الثالث عشر حول السياسات العمرانية والتنم

. 2014سنة،العلوم السياسيةة بسكرة ، كلية احلقوق وجامع

الندوات والمؤتمرات :خامسا 

ندوات مشروع احلزام األخضر لدول مشال إفريقيا بعنوان وقف التصحر لدول مشال إفريقيا ، من إعداد -1
أكتوبر 11إىل 07أيام دراسية دامت من ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، مراكش ، اململكة املغربية

.، مستخرج انرتنيت 1985

املنشور على املال بقرار املرصد الوطين حلقوق اإلنسان ، اجلزائر ، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املعتمد و- 2
.، مستخرج انرتنيت 1996، 1948ديسمرب 10رخ يف اجلمعية العامة املؤ 

جوان ، دي جانريو الربازيليةومدينة ريدي جانريو وهو ثاين مؤمتر دويل حول البيئة ، انعقد يف مؤمتر ريو-3
.، وهو ما يعرف بقمة األرض وقد ركز هذا األخري على عالقة البيئة بالتنمية املستدامة 1992
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المواقع االلكترونية:سادسا 

. www. Dgsnشرطة العمران ومحاية البيئة - 1 dz2015ديسمرب 08بتاريخ اطلع عليه.

المراجع باللغة الفرنسية - 

1 - Ahmed Melha , les enjeux environnementaux en Algérie population
initiatives for peace ,  juin 2001 .

2 - Ahmed Reddaf , planification urbaine et protection de
l’environnement revue idara , volume 08 , num 02 , Algérie , 1998 .

3 - Colans Rence , la pollution des eaux , France , presse universitaire
1962 .

4 - Djilali Adja , Bernard Drobenko , droit de l’urbanisme , berti édition
Alger , 2007 .

5 - Henri Jacquot , certificat d’urbanisme , Dalloz , 1996 .

6 - Jaquline Morond deviller , droit de l’urbanisme , Dalloz , 1998 .

7 - Prieur Michel , droit de l’environnement , Dalloz , 2 eme édition 1991.



املصادرقائمة املراجع و

197

المصادر - 

الدساتير : أوال 

.1989مارس01يف املؤرخ ، 09، اجلريدة الرمسية ، العدد 1989دستور - 

ديسمرب 08، املؤرخة يف 76، اجلريدة الرمسية ، العدد 1996نوفمرب 28املؤرخ يف 1996دستور - 
1996.

المراسيم القوانين واألمر و: ثانيا 

األمر - 1

املتمم اءات اجلزائية ، املعدل واملتضمن قانون اإلجر 1966جوان 08املؤرخ يف 66/155األمر رقم -1
.48اجلريدة الرمسية ، العدد 

اجلريدة الرمسية ، العدد ،املتضمن قانون العقوبات1966جويلية 08املؤرخ يف 66/156األمر رقم -2
.1982فيفري 13املؤرخ يف 82/04، املعدل بالقانون رقم 49

.1967جانفي 18، املؤرخة يف 6د املتضمن قانون البلدية ، اجلريدة الرمسية ، العد67/73األمر رقم - 3

78، اجلريدة الرمسية ، العدد املتضمن القانون املدين1975سبتمرب 26املؤرخ يف 75/58األمر رقم - 4
.، املعدل و املتمم1975سنة 

98/02املعدل بالقانون رقم ،املتعلق بالقانون البحري1976أكتوبر 23املؤرخ يف 76/80األمر رقم - 5
.1998جويلية 23املؤرخ يف 

القوانين - 2

املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه 1998ماي 30املؤرخ يف 98/01القانون العضوي رقم -1
2011جويلية 26املؤرخ يف 11/13، املعدل بالقانون العضوي  رقم 37وعمله ، اجلريدة الرمسية ، العدد 

.43اجلريدة الرمسية ، العدد 

الذي يتعلق برخصة البناء ورخصة جتزئة األراضي 1982فيفري 06املؤرخ يف 82/02القانون رقم - 2
.6املعدة للبناء ، اجلريدة الرمسية ، العدد 



املصادرقائمة املراجع و

198

ة ــة الرمسيدــاجلري،اتــام للغابــن النظام العــاملتضم1984جويلية 23املؤرخ يف 84/12القانون رقم - 3
.26العدد 

ةــاجلريدة الرمسي،اــترقيتهلصحة واملتعلق حبماية ا1985فيفري 16املؤرخ يف 85/05القانون رقم - 4
.1985فيفري 17، املؤرخة يف 8العدد 

1987فمرب نو 27، املؤرخة يف 5املتعلق بالتهيئة العمرانية ، اجلريدة الرمسية، العدد 87/03القانون رقم - 5

1990افريل 11املؤرخة يف ،15املتضمن قانون البلدية ، اجلريدة الرمسية ، العدد 90/08القانون رقم -6
املتعلق بالبلدية ، اجلريدة الرمسية ، العدد 2011جويلية 22املؤرخ يف 11/10واملعدل مبوجب القانون رقم 

37.

1990افريل 11املؤرخة يف ،15املتضمن قانون الوالية ، اجلريدة الرمسية ، العدد 90/09القانون رقم - 7
املتعلق بالوالية ، اجلريدة الرمسية ، العدد 2012فيفري 12املؤرخ يف 12/07واملعدل مبوجب القانون رقم 

12.

1990سنة،49املتضمن قانون التوجيه العقاري ، اجلريدة الرمسية ، العدد 90/25القانون رقم - 8
وجيه العقاري ، اجلريدة املتعلق بالت1995سبتمرب 25املؤرخ يف 95/26املعدل واملتمم مبوجب االمر رقم 

.55العدد الرمسية 

اجلريدة الرمسية ، العدد ،التعمري ، املتعلق بالتهيئة و1990ديسمرب 1املؤرخ يف 90/29القانون رقم -9
.51، اجلريدة الرمسية ، العدد 2004أوت 14املؤرخ يف 04/05، املعدل مبوجب القانون رقم 52

.02املتعلق بالفندقة ، اجلريدة الرمسية ، العدد 1999جانفي 06املؤرخ يف 99/01القانون رقم - 10

.92، اجلريدة الرمسية ، العدد 2000املتضمن قانون املالية لسنة 99/11القانون رقم - 11

.79، اجلريدة الرمسية ، العدد 2002املتضمن قانون املالية لسنة 01/21القانون رقم - 12

.35املتعلق باملناجم ، اجلريدة الرمسية ، العدد 2001جويلية 03املؤرخ يف 01/10القانون رقم - 13

إزالتها مراقبتها وري النفايات واملتعلق بتسي2001ديسمرب 12املؤرخ يف 01/19القانون رقم - 14
.77اجلريدة الرمسية ، العدد 



املصادرقائمة املراجع و

199

اجلريدة الرمسية ،تثمينهاملتعلق حبماية الساحل و2002فيفري 05املؤرخ يف 02/02القانون رقم -15
.2002فيفري 10، املؤرخة يف 10العدد 

، اجلريدة 2003املتضمن قانون املالية لسنة 2002ديسمرب 31املؤرخ يف 02/11القانون رقم -16
.2002، 86الرمسية ، العدد 

املتعلق بالقواعد العامة لالستعمال واالستغالل 2003فيفري 17املؤرخ يف 03/02القانون رقم -17
.11السياحيني للشواطئ ، اجلريدة الرمسية ، العدد 

املتعلق مبناطق التوسع واملواقع السياحية ، اجلريدة 2003فيفري 17املؤرخ يف 03/03القانون رقم -18
.11الرمسية ، العدد 

املتضمن التنمية املستدامة للسياحة ، اجلريدة الرمسية  2003فيفري 17املؤرخ يف 03/01القانون رقم -19
.11العدد 

بيئة يف إطار التنمية املستدامة املتعلق حبماية ال2003جويلية 20ؤرخ يف امل03/10القانون رقم -20
.43اجلريدة الرمسية ، العدد 

.60املتضمن قانون املياه ، اجلريدة الرمسية ، العدد 2005أوت 04املؤرخ يف 05/12القانون رقم - 21

اإلدارية ن اإلجراءات املدنية وو املتضمن قان2008فيفري 25املؤرخ يف 08/09القانون رقم - 22
.2008، 21اجلريدة الرمسية ، العدد 

مطابقة البنايات وإمتام اجنازها احملدد لقواعد 2008جويلية 20املؤرخ يف 08/15القانون رقم - 23
.44اجلريدة الرمسية ، العدد 

اجلريدة الرمسية ، العدد ،دستور املتضمن تعديل ال2008نوفمرب 15املؤرخ يف 08/19القانون رقم - 24
63 ،2008.



املصادرقائمة املراجع و

200

المراسيم - 3

مارس 04املؤرخة يف ،13املتعلق حبماية السواحل ، اجلريدة الرمسية ، العدد 63/73املرسوم رقم - 1
1963.

20يف ، املؤرخ52املتعلق باحلماية الساحلية للمدن ، اجلريدة الرمسية ، العدد 63/478املرسوم رقم - 2
.1963ديسمرب 

جويلية 24املؤرخة يف ، 52املتعلق بإنشاء جلنة املياه ، اجلريدة الرمسية ، العدد 67/38املرسوم رقم - 3
1967.

، املؤرخة يف 59العدد ،74/156املرسوم رقم - 4
.1974جويلية 23

التعمري الذي حيدد القواعد العامة للتهيئة و1991ماي 28املؤرخ يف 91/175املرسوم التنفيذي رقم -5
.1991، 26اجلريدة الرمسية ، العدد 

الذي حيدد إجراءات إعداد املخطط 1991ماي 28املؤرخ يف 91/177املرسوم التنفيذي رقم - 6
05/317املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ، و26ية ، العدد التعمري ، اجلريدة الرمسالتوجيهي للتهيئة و

املؤرخ 12/148املتمم باملرسوم التنفيذي رقم ، و62، اجلريدة الرمسية ، العدد 2005سبتمرب 10املؤرخ يف 
.19، اجلريدة الرمسية ، العدد 2012مارس 28قي 

الذي حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل 1991ماي28املؤرخ يف 91/178املرسوم التنفيذي رقم -7
10املؤرخ يف 05/318املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ، و26األراضي ، اجلريدة الرمسية ، العدد 

املؤرخ يف 12/166املتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ، و62، اجلريدة الرمسية ، العدد 2005سبتمرب 
.21الرمسية ، العدد اجلريدة ،2012افريل 04

املتضمن مهام املفتشية العامة للبيئة 1996جانفي 27املؤرخ يف 07/352املرسوم التنفيذي رقم -8
.1996جانفي 28، املؤرخة يف 07وتنظيم عملها ، اجلريدة الرمسية ، العدد 

زئة األراضي الفالحية د لشروط جتاحملد1997ديسمرب 20املؤرخ يف 97/490املرسوم التنفيذي رقم -9
.84اجلريدة الرمسية ، العدد 



املصادرقائمة املراجع و

201

03التنمية املستدامة ، املؤرخ يف املتضمن إنشاء املرصد الوطين للبيئة و02/115املرسوم التنفيذي رقم -10
.22، اجلريدة الرمسية ، العدد 2002افريل 

من إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات املتض2002ماي 20املؤرخ يف 02/175املرسوم التنفيذي رقم - 11
.37وتنظيمها ، اجلريدة الرمسية ، العدد 

الذي يضبط التنظيم املطبق على 2006ماي 31املؤرخ يف 06/198املرسوم التنفيذي رقم - 12
.37املؤسسات املصنفة ، اجلريدة الرمسية ، العدد 

الذي حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات 2007ماي 19املؤرخ يف 07/145املرسوم التنفيذي رقم -13
.2007ماي 22، املؤرخة يف 34املصادقة على دراسة التأثري على البيئة ، اجلريدة الرمسية ، العدد 

الذي يتضمن تنظيم املفتشية العامة يف 2007نوفمرب 18املؤرخ يف 07/352املرسوم التنفيذي رقم -14
.73لبيئة ، اجلريدة الرمسية ، العدد اوزارة التهيئة العمرانية و

املتضمن القانون األساسي اخلاص 2008جويلية 22املؤرخ يف 08/232املرسوم التنفيذي رقم - 15
43.

املتضمن القانون األساسي اخلاص 2009جويلية 22املؤرخ يف 09/241املرسوم التنفيذي رقم - 16
.43العمران ، اجلريدة الرمسية ، العدد باملوظفني املنتمني إىل اإلدارة املكلفة بالسكن و

الذي حيدد كيفيات حتضري شهادة 2009سبتمرب 22املؤرخ يف 09/307املرسوم التنفيذي رقم -17
رخصة اهلدم وتسليم ذلك ، اجلريدة ة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة والتعمري ورخصة التجزئ

، اجلريدة 2015جانفي 25املؤرخ يف 15/19املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ،55العدد الرمسية ،
.7الرمسية ، العدد 

القوانين األجنبية - 4

مقاطعات الدولة يف منح تراخيص بتوزيع االختصاص بني البلديات والذي يتعلق 83/03القانون رقم -1
.1983سبتمرب 09اخلاصة بعمليات البناء يف فرنسا ، املؤرخ يف 

، املتعلق حبماية البيئة ، اجلريدة الرمسية 1994فيفري 02املؤرخ يف 04القانون املصري اجلديد رقم - 2
.05، العدد 1994فيفري 03املؤرخة يف 



الفهرس



202

الفهرس
اهداء

كلمة شكر

01.......................................................................................مقدمة

06......................................ي لموضوع حماية البيئةالمفاهيماإلطار: فصل تمهيدي 

07........................................................ماهية قانون محاية البيئة : األولاملبحث 

07.............................................................مفهوم محاية البيئة : األولاملطلب 

07....................................................................يئة تعريف الب: األولالفرع 

08..........................................................التعريف اللغوي و االصطالحي : أوال

10.......................................................................التعريف القانوين : ا ثاني

11.......................................................ض املفاهيم عالقة البيئة ببع: الفرع الثاين 

12....................................................................عالقة البيئة بالطبيعة: أوال

13....................................................................لوث عالقة البيئة بالت: ثانيا 

14...........................................................عالقة البيئة بالتنمية املستدامة : ثالثا 

15........................................................مفهوم قانون محاية البيئة : املطلب الثاين 

15...............................................تعريف قانون محاية البيئة وخصائصه : األولالفرع 

15................................................................تعريف قانون محاية البيئة : أوال

17.............................................................خصائص قانون محاية البيئة : ثانيا 

18.............................................عالقة قانون محاية البيئة بالقانون العام : الفرع الثاين 

18............................................عالقة قانون محاية البيئة بالقانون العام الداخلي : أوال



203

19..............................................محاية البيئة بالقانون العام الدويل عالقة قانون : ثانيا 

22...............................................التطور التشريعي لقانون محاية البيئة : املبحث الثاين 

22...........................التطور التشريعي لقانون محاية البيئة يف التشريعات املقارنة : األولاملطلب 

22........................................التطور التشريعي لقانون محاية البيئة يف فرنسا : األولالفرع 

24.........................................التطور التشريعي لقانون محاية البيئة يف مصر : الفرع الثاين 

25......................................التطور التشريعي لقانون محاية البيئة يف اجلزائر : املطلب الثاين 

25.......................................الفرتة االستعمارية أثناءتطور قانون محاية البيئة : األولالفرع 

26..............................................تطور قانون محاية البيئة بعد االستقالل : ثاين الفرع ال

30.................الرقابة في مجال التهيئة والتعمير ودورها في حماية البيئةآليات: األولالفصل 

31................................................البعد البيئي لقواعد التهيئة والتعمري : األولاملبحث 

31.....................................قواعد الرقابة القانونية املتعلقة بالتهيئة والتعمري : األولاملطلب 

32.....................................................القواعد العامة للتهيئة والتعمري : األولالفرع 

32..............................................املتعلق بالتهيئة والتعمري 90/29القانون رقم : أوال

34.......................الذي حيدد القواعد العامة للتهيئة والتعمري 91/175املرسوم التنفيذي : ثانيا 

35.......................................املتضمن قانون التوجيه العقاري 90/25القانون رقم : ثالثا 

37.............التعمري وتسليمها الذي حيدد كيفيات حتضري عقود15/19املرسوم التنفيذي رقم : رابعا 

40...............................................التعمري والبناء أدواتالرقابة باستعمال : الفرع الثاين 

P.D.A.U............................................41جيهي للتهيئة والتعمري املخطط التو : أوال

P.O.S...........................................................45األراضيخمطط شغل : ثانيا 

47...................................................التعمري ألدواتاإللزاميةالطبيعة : الفرع الثالث 



204

48......................................................اهليئات املكلفة حبماية البيئة : املطلب الثاين 

48....................................................................اهليئات املركزية : األولالفرع 

53.....................................................................اهليئات احمللية : الفرع الثاين 

53............................................................دور الوالية يف جمال محاية البيئة : أوال

55...........................................................دور البلدية يف جمال محاية البيئة : ثانيا 

57.....................................................دور اجلمعيات يف محاية البيئة : الفرع الثالث 

59.....................................................مفتشي التعمري وشرطة العمران : الفرع الرابع 

59.........................................................................مفتشي التعمري : أوال

60..........................................................................شرطة العمران : ثانيا 

61.............................................ة كنظام حلماية البيئة العمرانياآلليات: املبحث الثاين 

61.........................................نظام الرتاخيص وسيلة وقائية حلماية البيئة : األولاملطلب 

62................................................مهمة حلماية البيئة كآليةرخصة بناء  : األولالفرع 

62.....................................................تعريف رخصة البناء وطبيعتها القانونية : أوال

63......................................................خصائص رخصة البناء واهلدف منها : ثانيا 

64...................................................البناء النطاق املوضوعي واملكاين لرخصة : ثالثا 

68..........................................................دور رخصة البناء يف محاية البيئة : رابعا 

70....................................................................رخصة التجزئة : الفرع الثاين 

70....................................................................تعريف رخصة التجزئة : أوال

71....................................................وتسليم رخصة التجزئة إعدادإجراءات: ثانيا 

73.........................................................دور رخصة التجزئة يف محاية البيئة : ثالثا 



205

74.....................................................................رخصة اهلدم : الفرع الثالث 

74......................................................................تعريف رخصة اهلدم : أوال

75.......................................................وتسليم رخصة اهلدم إعدادإجراءات: ثانيا 

76...........................................................دور رخصة اهلدم يف محاية البيئة : ثالثا 

77....................يف محاية البيئةورها ودلرقابة عملية التهيئة والتعمرياإلداريةالشهادات : الفرع الرابع 

77...........................................................................شهادة التعمري : أوال

79..........................................................................شهادة القسمة : ثانيا 

81..........................................................................ة املطابقشهادة : ثالثا 

83.....................................ودورها يف محاية البيئة األخرىاإلداريةالرخص : الفرع اخلامس 

83......................................رخصة استغالل املنشات املصنفة وعالقتها حبماية البيئة : أوال

86...................................رخصة استعمال واستغالل الغابات  ودورها يف محاية البيئة : ثانيا 

87.......................................................رخصة الصيد ودورها يف محاية البيئة : ثالثا 

88........................................................الساحل والشاطئ رخصة استغالل : رابعا 

90........................................حلماية البيئة كآليةاألخرىاإلداريةاألنظمة: املطلب الثاين 

90................................................................واإللزامنظام احلظر : األولالفرع 

90..............................................................................نظام احلظر :أوال

93.............................................................................اإللزامنظام:ثانيا 

94......................................................................نظام التقارير : الفرع الثاين 

l’étude d’impact.........................................95التأثرينظام دراسة : الفرع الثالث 

95....................................................................التأثرياملقصود بدراسة : أوال



206

97.....................................................التأثرياملشاريع اليت ختضع لدراسة : ثانيا 

99..................................................................التأثريحمتوى دراسة : ثالثا 

100................................................التحقيق العمومي ودراسة املخاطر : الفرع الرابع 

100.....................................................................التحقيق العمومي : أوال

101.......................................................................دراسة املخاطر : ثانيا 

102.........................................مذكرة خاصة بالنسبة للمباين الصناعية : س الفرع اخلام

105.....................والقضاء في حماية البيئة من مخاطر العمراناإلدارةدور : الفصل الثاني 

106...................................يف محاية البيئة من خماطر العمران اإلدارةدور : األولاملبحث 

106................) رخصة البناء منوذجا  ( عمليات البناء الرقابة علىيفاإلدارةدور : األولاملطلب 

106..................................................قبل عمليات البناء اإلدارةدور : األولالفرع 

106...........................................................طلب احلصول على الرخصة : أوال

109.....................................................اجلهة املختصة مبنح تراخيص البناء : ثانيا 

111.........................................................التحقيق يف طلب رخصة البناء : ثالثا 

113..............................................................قرار رخصة البناء إصدار: رابعا 

118...................................................بعد عمليات البناء اإلدارةدور : الفرع الثاين 

118.....................................................................البناء دون رخصة : أوال

120.............................................................البناء غري املطابق للرخصة : ثانيا 

121...................................................................لاليار اآليلالبناء : ثالثا 

123...........................القانونية اإلجراءاتاملرتتبة على خمالفة اإلداريةاجلزاءات : املطلب الثاين 

123...............................) .............................اإلنذار( اإلخطار: األولالفرع 



207

124.......................................................ف املؤقت عن النشاط الوق: الفرع الثاين 

124...............................................................سحب الرتخيص : الفرع الثالث 

125....................................................................العقوبة املالية : الفرع الرابع 

126..................................................................مضمون اجلباية البيئية : أوال

128....................................................................الدافع امللوثمبدأ: ثانيا 

130....................................و العادي يف محاية البيئة ارياإلددور القضاء : املبحث الثاين 

) ذجا  منو رخصة البناءالغاء دعوى ( من خماطر العمران يف محاية البيئة اإلداريدور القضاء : األولاملطلب 
.............................................................................................131

131.................رخصة البناءعلى عدم املشروعية اخلارجية لقراراإلداريرقابة القضاء : األولالفرع 

132..............................................................واإلجراءاتعيب الشكل : أوال

134................................................................عيب عدم االختصاص : ثانيا 

135...................بناءعلى عدم املشروعية الداخلية لقرار رخصة الاإلداريرقابة القضاء : الفرع الثاين 

135.....................) .................................عيب احملل ( عيب خمالفة القانون : أوال

138.........................................................................عيب السبب : ثانيا 

139................................................................عيب االحنراف بالسلطة : ثالثا 

143..............................................لبيئة دور القضاء العادي يف محاية ا: املطلب الثاين 

143................................................البيئية املسؤولية املدنية عن األضرار: األول الفرع 

143................................................البيئية األضراراملسؤولية املدنية عن أساس: أوال

146.................................................................خصائص الضرر البيئي : ثانيا 

148...............................................................قيام املسؤولية املدنية أثار: ثالثا 

150..................................ي والفرنسي القضاء اجلزائر أمامتطبيقات املسؤولية املدنية : رابعا 



208

151..............................................اختصاص القضاء املدين يف جمال العمران: خامسا 

152................................................دور القضاء اجلزائي يف محاية البيئة : الفرع الثاين 

153....................................................................اجلرمية البيئية أركان: أوال

156.....................................................معاينة اجلرائم البيئية واملتابعة اجلزائية : ثانيا 

160..........................................................تقسيمات اجلرائم املاسة بالبيئة : ثالثا 

161...................................................العقوبات املقررة للجرائم املاسة بالبيئة : رابعا 

162........................................التدابري االحرتازية ملواجهة خطورة اجلانح البيئي : خامسا 

165.....................................التدابري اجلزائية يف جمال العمران واحلفاظ على البيئة :سادسا 

169....................................................................................الخاتمة

172....................................................................................املالحق 

187......................................................................صادر املقائمة املراجع و

202....................................................................................الفهرس 



ملخص الرسالة 

القانوين املؤسسايت بوضع سياسة بيئية شاملة وذلك من خالل خلق اإلطارتعزيز إىلسعت اجلزائر 
يف ذلك على املستويني اإلدارةدور يف محاية البيئة واإلداريقانونية تربز من خالهلا سلطات الضبط آليات

.احمللي والوطين 

التعمري قواعد التهيئة وأنالتعمري يف محاية البيئة ، وباعتبار جند دور قواعد التهيئة واآللياتومن بني هذه 
يل العمراين وعلى اجلانب سلبا على اجلانب اجلماأثرتتنظم العمران ونظرا لظهور العديد من املشاكل اليت 

استحداثه جمموعة من باملشرع اجلزائري لتفعيل دور هذه القواعد يف جمال محاية البيئة ، وأدىمما ،البيئي 
التعمري خمططات تنظيم عملية التهيئة وتتمثل هذه القواعد يف كل من قواعد والقواعد لتدعيم هذا الدور ، و

اإلداريةالشهادات ص العمرانية وقصورها يف جمال محاية البيئة ، كما تشمل هذه القواعد الرتاخيأكدتاليت و
اجلانب جلمايل العمراين وعدم فعاليتها يف جمال محاية اجلانب اأكدتاليت التعمري ولرقابة عملية التهيئة و

نقص الوعي إىلباإلضافةضعف السلطات على املستوى احمللي وإىلهذا كله راجع والبيئي 
.لدى املواطنني 

إخطارتكون يف شكل واإلداريةردعية متثلث يف اجلزاءات آلياتالقانونية حلماية البيئة اآللياتنت كما تضم
يلتزم مبقتضاه من احلق ضررا بالبيئة بالتعويض عن نظام املسؤولية ، وإقراروقف النشاط هذا فضال على أو

تعزيز اجلانب اجلنائي إىلإضافةنقدي يقره القاضي ، أوالذي يكون يف شكل تعويض عيين الضرر البيئي و
.بنظام ردعي صارم ضد االعتداءات البيئية 

، املسؤولية املدنية ، املسؤولية التعمري ، محاية البيئةالرخص العمرانية ، قواعد التهيئة و: الكلمات المفتاحية 
.اجلزائية ، االنتهاكات البيئية 

Résumé :

L’Algérie cherchait à renforce le cadre juridique et institionnel par
mettre une politique environnementale globale a travers la création de
mécanismes juridique et de protection par laquelle les autorités de
contrôle administratif se manifestent pour protéger l’environnement et le
rôle de l’administration aux niveaux national et local .

Et parmi de ces mécanisme , le rôle de l’établissement de règles et de
reconstruction dans la protection de l’environnement , et comme la



configuration et les règle relatives à la construction et à la reconstruction
en raison de l’émergence d’un grand nombre des problèmes qui ont influé
négativement sur le cote esthétique urbaine et sur le plan environnemental
, ce qui a conduit législateur Algérien pour activer le rôle de ces règles
dans le domaine de la protection de l’environnement  et a présenté un
ensemble de règles visant à renforcer ce rôle , et a présenté un ensembles
de règles dans chacune des règles et le processus d’initialisation des
systèmes de régulation et de reconstruction et a confirmé les lacunes dans
le domaine de la protection l’environnement cela inclut également des
règles sur les licences urbanismes et des certificats administratives à la
maitrise du processus d’initialisation et de reconstruction qui à également
confirmé être inefficaces pour protéger l’aspect esthétique de coté
urbanisme et de l’environnement .

Et tout cela est de la faiblesse des autorités au niveau local et le manque
d’efficacité , en plus de l’absence de prise de conscience parmi les
citoyens.

Ces mécanisme comprennent également d’autres mécanismes juridiques
protéger l’environnement des mécanismes dissuasion comme la
responsabilité administratives , elle se représente sous la forme d’une
notification ou de la cessation de l’activité aussi bien que l’adoption d’un
système de responsabilité avec lequel il s’engage , celui qui viole et
heurte l’environnement , de payer un compensation physique ou en
espèce, approuvé par le juges .

En plus de renforcer le cote pénal avec un système  strictes de dissuasion
contre les agressions environnementales .

Motes clés : les licences urbanismes , l’établissement de règles et de
reconstruction , protection de l’environnement , responsabilité civile
responsabilité pénale , des infractions environnementales .
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