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 أتقدم بالشكر الجزيل بعد اهلل سبحانه و تعالى إلى االستاذ المشرف و الموجه األستاذ الدكتور: 

 شول بن شهرة
على قبوله االشراف على هذه األطروحة دون تردد و على نصائحه و توجيهاته القيمة وصبره 

 ورحابة صدره و تسهيالته الكبيرة

إلى كل أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم تحمل عبء المناقشة و تصويب  و الشكر موصول
 محتوى هذه األطروحة 

كما أتقدم بشكري الجزيل لكل األساتذة الذين تعبوا من أجل إيصال المعلومة و لم بخلوا علينا 
هم داعيا المولى عز وجل أن يجازيو انجازنا لهذا العمل بجهدهم ووقتهم طوال مشوارنا الجامعي 

 خير الجزاء 
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 االهداء
رحمهما أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى روح الوالدين الكريمين 

 اهلل و أسكنهما فسيح جنانه

لذين قال اهلل عز و جل في حقهما لا  

 ))وقل ربي إرحمهما كما ربياني صغيرا((

 زوجتي العزيزة  وإلى رفيقة دربي و مشواري و شريكة حياتي

 وإلى أوالدي: 

 عائشة -أحمد عماد الدين  -عبد القادر  - محمد هشام
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 و أختي فاطمة و أوالدها

 في كل مكان   و إلى روح أخي مناع رحمه اهلل و حفظ أوالده و إلى كل أحبابي و أصدقائي

 (  19و إلى أرواح أحبابنا الذين فقدناهم خالل المعضلة البيئية التي سببها وباء كورونا )كوفيد 

 

 رمضان بوراس
 



 قائمة المختصرات

Liste des abréviations 

 باللغة العربية: أوال: 

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ج.ر.ج.ج:

 الصفحة   ص:

 من الصفحة إلى الصفحة  ص ص: 

 ديوان المطبوعات الجامعية  د م ج: 

 دون سنة النشر  د س ن : 

 دون بلد النشر  د ب ن :

 دينار جزائري   دج: 

 المجلس الشعبي البلدي  :م.ش.ب

 المخطط البلدي للتنمية  م.ب.ت

 مخطط شغل األراضي   م.ش.أ

 المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  م.ت.ت.ت

 فقرة   ف:

 

 

 

 

 

 



 باللغة األجنبية:ثانيا : 
P :       page 

SAS :      Les sections administratives spécialisées 

SAU :     Les sections administratives urbaines  

O.N.A :      Office national d’assaنinissement  

POS :      Plan d’occupation des soles 

PDAU :           PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME 

PCD :      Plan Communal de Développement 

PSD :     Plan sectoriel de Développement 

CFC :      Chlorofluorocarbone 

FCCL :        fonds commun des collectivités locales 

ONS :      office national des statistiques  
AGID :         Appui à la Gestion intégrée des Déchets  
ICRW :     International Convention for the Regulation of Whaling 

IWC:      International Whaling Commission 

C.I.E.S :     Comités d'intervention économique et sociale 

C.C.A.S.S :     Les conseils communaux pour activier  le secteur   

                        socialiste  
CNDP :           commission nationale du débat public 
U.S.EPA :       United states Environmental Protection Agency  

USAID:           United states agency international of the  

                        Development 
UNCTAD :        United nations conference on trade and development 
R.J.E:       Revue Juridique de l’Environnement 

P.U.F :      Presses universitaires de France 
 



 
 

 مقــدمـــــة
 

 
 
 
 
 
 

 



 مـقــدمــــة

 

 أ
 

منذذذلقدمي ذذذت قلذذذلع قدميمذذذةدو قدميقذذذها الق قعقم ذذذتمة اقدميمذذذةافلقد يفذذذ م لقمذذذ قم  ذذذلقد  ذذذةد قعق
ديفذذة  اقداذذذادعبقدمية  ف ذذذلق داقذذذايقةقذذذ ملقدمي  هذذذلقاألقار قملااة ذذذاقمذذذ قدامذذذاعقداةف   ذذذلقةقذذذ ملقد  ذذذا ق  ذذذ قق

ُعْلَوق َقذذذت  دقَعقداْل ذذذُ َلُ اق  كاكذذذألقداعوقق  ذذذااقد ق فذذذا)قعقألميذذذ ُقْْقُ ُ ق ذ اْل قق ارقدخاذذذا ق1ةُذفْلذذذُتقَااْل
دمي مذذذةقعقدميةفامذذذلقمذذذ قدمي  هذذذلقدمية  ف ذذذلقتباقا)قدخذذذة اقدميةذذذادهترقةذذذتقمذذذادعبقداعوق  ذذذتع اق  ذذذ ق    ذذذلقمذذذاق
حيةاجهقدمي مذةققةاضاذا لقا)قدميامذلقعقاذ قاذادةفقمي  الذاعقدميذتدانةدعقب رقمةد ذا قدميةذادهترقةذتقللذ ق

ها قلضذةالقمدبملذلق اة ذةقا)قدميمذة  قدمي ذمل لقدانايفذ لقعقيذلق امذ قدميقكارق قد  املقدميفمادو لقعقة 
دامذذةدوق   ذذايقدا ذذاحلقدمي ذذا لقمي مذذةمقجذذةدكقدميقذذهاوق دميك ها اذذا ق   ذذايقدغذذاقةا   فا ذذا ق قدمي ذذاهتد ق

قدميقاملق دميضاااكققكلقألمي قافربق  قيفاكق فاملقدض قارقم قة هةه.ق
لقد اذذاعق  ذذ قدمي  هذذلقزةذذلقل ذذددق امذذاقاذذه قمذذ قدميةةذذ قداخذذلقمذذ قدمي ذذةرقداااذذ قتاذذ مل قممذذك 

ت ميااا ق د ةهاما قدجملةه قدميت يلققا قترق لدقد  ةهاوقمبقذلميلقدمي  هذلقعقما ذاوقدميةمذةافا قد تااذلقجذاكق
مةلخةدق  رتد هقةظ اعقدميااع قدمي نا  لق  ةاعقدميةكنامياج اقد تاالقق ة للقجم قد  قارق يفف هق عدكقدمياذة  ق

ألميذذ قدميداذذاب قعقد  ةذذاضقب رقاذذذادةفق اد   ذذلقةذذتقمةة  ذذا قدميةنه ذذلقداقذذةتدملق لةه ذذذلقق دمية ا  ذذلقق ذذهقع
مقة  قخمة فقداادعبقدمية  ف لق دض ةد قعقد يفةختدوقنلقدانةظ قا ابعقدميةا لققممذاقققدحملا ظلق   قدمي  هل

ب رقا ةذاكقت قد ة ذاعقدمي  هذلقعقكذلقمكذارق هتمذارقيفذ ملقتباقا)قا ةدهتقمماكلق خماطةقك ل قةا  ق ذتبق
اج ااقداقة  لق قد كاعقل   قعقدميفذ  قةقذ وقق  ذلدقمذاقتباقةااقذايقمبا ذاوقدميةنه ذلقداقذةتدملقدميذ ق
زثق  ذ قد يفذة  اقداماذلقمي هذادعبقدمية  ف ذلقعق ه  ذلقدميةنه ذلقب رقا ذااقدلة اجذا قداج ذااقدمي ابمذلقق

  مذذاةكاق فاميذذ قدااذذاد قعق ذذلدقدميفذذالقض ذذابقل ذذااق ةفذذتق اذذا  قدامذذاكلقدمي  ه ذذلقدميذذ قدهتبدب ق ف  ذذتدق
ق اج لق ق فاميلق هاالقدمي  هلقم قخماطةقدمية ايق.

جاكقعبقدميافلقعقدطاعقب يلقمتالقعقةفضقدغ ابقدا ل ميلقعقجمااقدحملا ظلق   قدمي  هلق دمي قةتت ق
فذضقد كامذا قةذاةةدوقد اا  ذلق  لق خ اقد ةمقدميفاا لقدمياا  لققل نهاق ام ق  ذ لقدامذ قةاميةفذا رقمذ قة

ب مي لقمي ملتقم ق  ايقدمي  هلقدمي ملةالقةاديفةلقدميقا ققميكن اقلق ا حقعقلضةقديفذ مللقدميذتماعقدميمذاملقدميذ ق

                                                           

قم قيفاع قدا ةدف.ق56دآلالقق-1
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متقديفذذةفها اقا اقمذذة قعقدميفذذالق خااذذلقمذذاقل ذذلقعق ل يذذ هاق  كذذاهتدك قةامي اةذذارق دميذذ قتيفذذاة ق  ذذ ق
داعةف ن ذذذا ق ديهقذذذ ن ا قمذذذ قدمي ذذذةرقداااذذذ قتةةمذذذ قق ةذذذاورقمة  ذذذلقعقلذذذةقد  قذذذا  لق قدمي  هذذذلققق خذذذ ا

دميفتاتقم قد  اا  ا قدميت مي لقة  لقدحملا ظلق   قدال اكقدااو ذلق د  ذا قدميرباذلققميكن ذاقلقزظذ قةلاذلق ا   ذلق
 1.و1946 ة للقميفتوق  تاةقدميت اق    اققماااقألمي قد  اا  لقدميت مي لقميةنظ  قا تقد  ةارقميفاوق

 ذذذلدق  ذذذتقد ةذذذرب قةتداذذذلقدميقذذذة ن ا ق  ةذذذلقد  ةذذذ  قعقي ذذذاعقجمها ذذذلقمذذذ قد  اا  ذذذا قدميت مي ذذذلق
 دميةمذذةافا قدمياطن ذذلقةمذذلرقماداذذ  قدمي  هذذلقلذذتفقت ذذابقل ذذااقمي همذذاكلقدمي  ه ذذلقمذذ قخذذ اقدمي ذذاد تقدحمل  ذذلق

داةملذذت قدافذذلقةامي  هذذلقدامذذ ق د  اا  ذذا قدميت مي ذذلقدميذذ ق  ذذتقك ا ذذلقملااذذلقدمي  هذذلق دمين ذذاوقلذذاقق افذذتقمذذ متةق
ت اقمذذ متةقة هذذ قلضذذةحلقمما ذذارقق1972جذذادرقق16ا)قق5دمي مذذةالقدميذذل قمتقد ف ذذابحلقعقيفذذةاك القعقدمياذذرت ق

 ةفذذت اق  ةذذهقيف قذذ لقمذذ قداذذ متةد قق.دميذذل قتباقا)قا مذذاكقةة ذذامرقدامذذ قداةملذذت قمي   هذذلب ميذذلقق قق113 ذذ ق
ق لكةقمن اُق

باقذذذذهربقق19داذذذ ع قعققميةنه ذذذذلققت مذذذه قمباجذذذألق ذذذذةدعقدغهف ذذذلقدميفامذذذذلدمي لنذذذلقدميفاا ذذذلقدافن ذذذذلقةامي  هذذذلق دق-
مقذذذذذة   ناق’’زذذذذذ ق نذذذذذادرقق1987 ذذذذذتم ق  ةاذذذذذةدقا)قدغهف ذذذذذلقدميفامذذذذذلقمي مذذذذذ قداةملذذذذذت قعق ذذذذذاوقق1983
قدميةنه لقداقةتدمل.ق  ةاةقةة  ة  تقل ثق ضه ق ةااةدقااااعققق  ةفقتاضاقةايف ‘‘دامرتك

ق1992جذادرقق14ا)قق3عقدمياذرت ققعاذاقب قجذا ل قةامي  هلق دميةنه لق  ذتقعم متةقدام قداةملت قدافلقق-
م متةقعااقتباقا)قا ماكقغنلقدميةنه لقداقذةتدملققداعوق تط ةق   هقةفتقألمي قديف ق هلق ةفق  ة اقةايف 

قق21ةامي  هذذلق دميةنه ذذلق جذذت اقت هذذااقدمي ذذةرققت ذذ قدمين ذذا قدميذذ قد  ا ذذ ق ذذ ق ذذلدقداذذ متةققا ذذ رقعاذذاقداةف ذذة
  ذذذاقخةذذذلق هذذذلق اا ذذذلقميةفداذذذدقدميةنه ذذذلقداقذذذةتدملق  ذذذةحقةذذذامقدميةا  ذذذ ق  ذذذ قمفا ذذذت تقمةفذذذتب قداطذذذةدفُق

قد اا  لقدام قداةملت قدضطاعالقةملرق  لقدانا ق قد اا  لقدميةناعقدمي  امياج .

                                                           

 عق ديذنة قخذ اقد ف ذابقد  اا  ذلقدميت مي ذلقميةنظذ  قاذ تقد  ةذارق1946باقهربقق2عقق(IWC)دمي لنلقدميت مي لقمي  تقد  ةارقافةربق لدقدميةاعاخقم  بقق-1
(ICRW)اهارقد ااعقدانايفألق   قخمد  ا قد ا قمي قهاحقةاميةنه لقدانةظهلقمي  نا لق“ة تدق ضاد.قاةهالق ت  اقدميةو ق قعقق89قق   ق ض قدمي اوق

ق.اةقملاالق لحلقدمياتا ا قق زتاتقل صقدمي  تق اجذةدكقدميتعديفذا قدميف ه ذلقدميذ ق ضذه ق مذةقدمينةذاوركهاق مهلقم هة اقكلمي ق ةاق”قداة  ةلقة  تقد  ةار.
قhttps://iwc.int/homeةاميةدةفقدميةايلُقق23ُ00   قدميقا لقق11/04/2019ةةاعاخققIWCدط  ق   هقعقما  ق

https://iwc.int/home
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 ف ت قعقققد5ب ع قدغهف لقدميفاملقد يفةاناو لقدميةايففلق مة قداكةيفلقمي   هلق  فةفقةايف ق هلقداعو+ق-
ق.21 نا لقجت اقت هااقدمي ةرققديفةفةا ق1997جادرقق27ا)قق23  اااعكقعقدميارت ق

ق26د ف تقعقجا ا قربغقعقدمياذرت قق10م متةقدمي هلقدميفاا قمي ةنه لقداقةتدملقق افةفقتاضاقةايف قعاا+ق-
د ةهذذابحلق ذذاوقمنذذلقق21دمية ذذتوقدحملذذةهتقعق نا ذذلقجذذت اقت هذذااقدمي ذذةرقديفذذةفةو 2002يفذذ ةهربقق4ت  قا)ق
قققديةه  قدميا   لقديةام لق   قماقافةفقةا  رقجا ا قربغقمي ةنه لقداقةتدمل.1992

متقد ف ذذابحلقعقعاذذاقب قجذذا ل قعقدمياذذرت قمذذ قق20مذذ متةقدامذذ قداةملذذت قمي ةنه ذذلقداقذذةتدملقدافذذة فقةةاذذا+ق-
ق.1‘‘اقامي هداقة  لقدميل ق   ’’ديةهلق   ق    لقخةام لقةفنادرقق2012جادرقق22ا)قق20

ميكذ ق ذذلحلقدغ ذابقد ةذذرب قنذلقكا  ذذلقاادجذهقدامذذك لقدمي  ه ذلقب رقديذذةدكقدغه ذ ق   ذذاقخااذلق  ذذ ق
دمي ذف تا قدميذاطلق قدحمل ذ ققل ذثقمتقد  ةهذابق  ذ قديفذ امقدمي مةكداذلقاادج ذلقدامذكلقدمي  ه ذلقدجملقذذتقعق

ق كذذة قملااذذلقدمي  هذذلق دبعدج ذذاقاذذه ق ظذذاوقد بدع قدحمل  ذذلقق منذذهقيذذة  قدميفتاذذتقمذذ قدميذذت اقداة تمذذلقعق  ذذل
 مةافا اقدميتدخ  لققميك ق لحلقدمياكة قلق    قعقدمي تدالق  ا قميتاقدميت اقدمينام لق خاالق  ذ قدميذ ق اميذ ق
ديفة   اقلتاااق م قة ن اقدغددوذةقق ألميذ قكذارق كذة قدامذك لقدمي  ه ذلقدميذ قجذاك قلذاقدميذت اقداة تمذلقدميذ ق

ه لقعقيذ قجمذا  قد  ذا ققعقدا اةذلقكا ذ قدميذت اقدمينام ذلقل ن ذاقمن هكذلق امي ق قة اقم قدميةةاعق دميةن
عقةنذذاكقد ة ذذابد اق م يفقذذا اقمي  ذذاغقيذذ هاقمذذ ق ة فذذا قيذذفالاق قزقذذتقدطاع ذذاقداف مذذ قةفذذتماق ايذذ ق

 ذذذاقلقاكذذذ قميذذذتاقدغددوذذذةقمنظامذذذلقن لعب ذذذاقمذذذ قدميذذذدم قزذذذ ق  هنذذذلقد يفذذذةفهاعق دميا ذذذةق د ةمذذذارق دغ ذذذلقق
لق االق ابع ق   قةناكقب ميلقدا يفقا قا قمذاق ذتق ع ةذهقمذ قيفذ ةلقد لذة اقدمياة قذ ققل ذثقة  ذ ق ا ا  

ميارت قم قدميدم ق فهلقةاميةمةا قدمياة ق قا قماقاةفاعوقمنهقم قدميق اب قدمياطن لققتا قكذارق ظذاوقدميفهذا  ق
ا ذذ قدمي  ذذتاا ق قذذلق ذذاقدميقذذاوتق  ذذةقدمية قذذ  قد بدع قداةذذادعيق ذذ قيفذذ ةلقد لذذة اقدمياة قذذ ققاام ذذاقك

دميذل قيذ تق  ةذلقزذااقعق ذاعاخقد بدع قق1967جذا ا قق18  ةقمنفقدميةمذةا قدمياة قذ قا)قنااذلق ذاعاخق

                                                           

قhttps://research.un.org/ar/docs/environment/conferencesاامللقداكة لقهتااع قدميةدةفقُققما  قدام قداةملت ققق-1
ق.ق22ُ00قق   قدميقا لق23/04/2020 اعاخقدميدااع قُق
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 قدميذذذل قافذذذتقيفذذذاة اقمي ذذذت عقت اقق1 قألميذذذ قة ذذذت عقت اق مذذذةا ق طذذذلقخذذذا قةامي  ذذذتاا قدحمل  ذذذلقدغددوةاذذذل
ق2.يفنلق15 مةا ق طلقخا قةامي  هلقحباديلق
مي   تاذذذلقةاميمخ ذذذ لقدافنااذذذلق قدميذذذ قلذذذااق ذذذاقذ ذذذ قدمي ذذذ ل ا قعقدلذذذاألق مذذذ قخذذذ اقد  ذذذرتدفق

دمي ذذةدعد قعقدميمذذ  رقدحمل  ذذلق يفذذ هاق  ذذ قداةف  ذذلقة ضذذاااقدمي  هذذلقق  ذذ ق  فذذألقب عدقتيفايفذذ اق  اعاذذاقعقجمذذااق
د ااعق   قدمي  هلق ملااة اقم قتخةاعقدمية ايق اةلقتق لدقم قخ اقم هةذتقعو قذةتقق  ذ قمذ قج ذلق

ا ذذلقمي ت ميذذلقةا ة اع ذذاقيفذذ ةلق نا لاذذلق قذذ ةق  ذذ ق نا ذذلقدمي ذذاد تقدمياطن ذذلقداةف  ذذلقحبهااذذلقدمي  هذذلقق مذذ ق ذذلدقمم
دانة ةق ارق ا ارقدمي  تالقا دوقعو سقدجمل سقدميمفيبقدمي  ت قمباقميتاهقم قيف ةا قعقجمذااقدميضذ فقد بدع ق

دميةذذتدةلقدمي هتمذذلقدميذذ قمذذ قيذذل اقاذذهارق دمي ضذذاو قدميذذ قحياهت ذذاقعقاطذذاعقدميةنظ هذذا ق دمي ذذاد تقدلذذاألقذ ذذ ق
يفذذذذ ملقدايذذذذخا ق دامذذذذاداقعقدامذذذذاك قدميفهام ذذذذلقدميذذذذ قدكذذذذ قترق ةفذذذذةوقاخةذذذذاعقدميكذذذذادعيقدمية  ف ذذذذلقق

قق مذذ قج ذذلقتخذذةاق ذذارقدمي  تاذذلق ةذذتخلق ذذ قطةاذذةق3كاميا ضذذا ا ق دميذذد هتاق لةدوذذةقدمي اةذذا ق قنل ذذا...
مي هتملق  تدةلقدام قعقلاميذلقديةذةقدغقذ  قلقذألقدجمل سقدميمفيبقدمي  ت قدميل قاةخلقذ  قدضجةدكد قد

ق.ية فقد ااق  لدقعقجمااقملاالقدمينظاوقدميفاوق ملاالقدمي  هلقة القخاال
 امي  تالقمتة ذ قمذ قدضمكا  ذا قمذاقا    ذاقمي فهذلقمذ قمادطن  ذاق  ذا  ة  قميضذ فقكذلقد  ةذتدكد ق
 داخامياذذا قدميذذ ق ضذذةقةامي  هذذلق ألميذذ قةذذاميةة قدمي ا ا  ذذلقدميذذ قمنمل ذذاقااا ذذاقدامذذةعق ديذذةدكقذ ذذ قدمياذذا  تقعق

خ صقم قخمة فقدميناااذا قيف ايفلقدميةخة فقدمي  ه ق   قداقةااقدحمل  ققكهاقت اقمك القةنظا لقداترق دمية
ةاديفذذذةلقدميةذذذة قدميف ه ذذذلقدمي ذذذمل مللقق د  ةهذذذابق  ذذذ قدميةا ذذذا قدمي تا ذذذلق داةلذذذتب قعق قذذذ لقمةد   ذذذاققا)ق
جا ألق لدق قدك قجتا لقدميت عقدميافااقدميل ق  ف هقمكا ألقلاظقدمي مللقدمي  تالقعقمةد  ة اقمي همل  ق

ملذذذ  قداذذذادبقدمي لدو ذذذلقق دا يفقذذذا قدا ذذذنالقدميذذذ قمتذذذاعيقدمينمذذذاطا قألد قدميةذذذل لق  ذذذ قيفذذذ ملقدمي  هذذذلقكه
 نل ذذا...قق   ذذ قدميذذةن قمذذ ق ذذلحلقدميةذذتدةلقداةخذذل ق دغ ذذابقدا ل ميذذلقق ذذارقتخةذذاعقدمية ذذايقماهتدميذذ ق مذذكلق
 تاتدقل    اق   قدمي  هلق   قداقةااقدحمل  قعقداترق داعاافق   قلتقيفادك؛ق جتق تدقا تتقدمي مةكداذلق

                                                           

ق.01/1967/ق18ققدمي ابع قعق6قق تبقض.ع.ضقض ق ا ارقدمي  تالقققداةضهقق18/01/1967دا ع قعقق24-67ات عقدامةقع  قق-1
ق.08/02/1983قققدمي ابع قع6ققض.ع.ضقضقق تبقف ةقحبهاالقدمي  هلقداةقق05/02/1983عق ع قمق03-83ع  ق ا ارقات عقدميق-2
قق.07/2011/ق03عقدمي ابع قق37ضقضق تبق.ع.ققضداةف ةقةامي  تالق22/06/2011ُققدا ع قعق10-11دمي ا ارقع  قق-3
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رقدحمل  ذذلق ز   ذذاقمي  ذذتدفقداةجذذا قعقجمذذااقملااذذلقدمي  هذذلق هذذتقدامذذةعقا)قا ةذذاكقدضبدعاذذلقعق قذذ لقدميمذذ  ق
دمي  تاذذذلقذ ذذذلقمذذذ قدمي ذذذ ل ا ق دآلمي ذذذا قدمي ا ا  ذذذلقةا ة اع ذذذاقدي  ذذذلقدايفايفذذذ لقعقد  كذذذلقد بدع قمي ت ميذذذلق

 تاذلق دمي  هذلق دا ةمقا)قداادطنتق   ق   قبعدالقةاد  قدمي  هذلق ممذاك  اقميذتدقبذتقةفذضقدميذت اقجف ذ قمي  
ق.1 هتدع ق دلت 

 ربهتقت  لقماااعقبعديفةناقم قخ اقد  ة ذاعد قدميف ه ذلق دميفه  ذلقداة ذ لقمبااذاعقب عقدمي  تاذلقعق
 دا ذذاا سقدميذذ قي ذذة قمفاا ذذاقمي اجذذابقةمذذكلقجمذذااقملااذذلقدمي  هذذلقعقاطذذاعقدميةنه ذذلقداقذذةتدملق   ذذاقمي  ذذاد تق

ةامي  هلقق ةا ة اعقدمي  تاذلقدي  ذلقدايفايفذ لقمي ت ميذلق  اد ذاقدميةو قذ لقق داحقم قخ اقدا متةد قدميفاا لقداةف  ل
عقةناكق  ك  اقد بدع ق كا ذاقذا ذلق   ذلق فذتقجمذا قميةة  ذةقدمي مةكداذلقدضبدعاذلقققكهذاقت ذاقجذدكقتيفايفذ ق

ا   قعق ه  ذذذلقدميةنه ذذذلقداقذذذةتدملق  ذذذ قداقذذذةااقدحمل ذذذ قق هذذذ قدمينال ذذذلقدميف ه ذذذلقافذذذ قداااذذذاعقةضذذذ فقدااذذذ
داةف  لقة ضاااقملاالقدمي  هلق دميةنه لقداقةتدملق اةذةدهتقب عقدغها ذا قدحمل  ذلق زتاذتدقدمي  تاذلقعق ذلدقدجملذااقق
  قذذ  فقدميضذذاكق  ذذ قدميرتيفذذا لقدمي ا ا  ذذلقدااجذذاب ق دافهذذااقعقاطذذاعقملااذذلقدمي  هذذلق  ذذ قمقذذةااقدغها ذذا ق

اذذ ل ا اق م ام ذذاق  ذذةقدضمكا  ذذا قداقذذخة قمذذ قدحمل  ذذلق دمياميذذاضقتكاذذةقافة ذذلق فامي ذذلق  ها ذذاقمذذ قل ذذثق
قطةفقدميت ميلق داقا لقعق نا لقدميق ايفلقدمي  ه لقدمياطن لق   قداقةااقدحمل  .ق

تماقم قدمينال لقدميفه  لقاةهالقعق  ا ناق   قدميااذ قدمي  هذ ق ممذك  هقةامي  ذتاا قدغددوةاذلق زتاذتق
ديذذةدكقت ذذةدبقدجملةهذذ قدحمل ذذ قعق ه  ذذلقدميةخةذذ فقدمي  هذذ قمذذتاقمقذذا ة اقعقمادج ذذلق ذذلدقدمياد ذذ قمذذ قخذذ اق

  مذذذةقدميرتة ذذذلقدمي  ه ذذذلق   ا ذذذلقدمي  هذذذلقق ب ع ذذذاقدايفايفذذذ قعقجمذذذااقملااذذذلقدمي  هذذذلق قدميةنه ذذذلقداقذذذةتدملق يفذذذف  اق
مي  ملذذذثق ذذذ قل ذذذااق ه  ذذذلقم تد  ذذذلقامذذذاكلقدمي  هذذذلق د ذذذتقمذذذ قدميةذذذت اعقدمي  هذذذ ق داذذذادعبقدمية  ف ذذذلق دكةمذذذافق

ة ةدعقدمي  هذذ ققااذذا لقا)قملااذذلق لاذذظقداذذادعبقدافنااذذلق دميذذرتديقد ضذذاع قك ذذ  قلضذذاعالقم ذذابعق ذذتوقد يفذذ
   ا  لقق  ةل  قت  لقدااااعقم ق لدقدغا ألقميضة ع ق كا فقدميتعديفا قخاالقمي ملكاما ق مذاقاةف ذةق

ةد  ذذذذذلقةنظام ذذذذذاقدميق ايفذذذذذ ق دضبدع ق ع  اطذذذذذهقدميا  ذذذذذةقةاي ذذذذذاوصقدميق ايفذذذذذ لق د جةها  ذذذذذلق دميا ا  ذذذذذلق دغ 
  دميةاعخي لق دميناق لقمي هلةه .

                                                           

ققMinistry of Municipality and Environmentت ظةقداا  قدميةمس قمياهتدع قدمي  تالق قدمي  هلقْب ميلق ةة قق-1
.22ُ45   قدميقا لقُقق22/06/2018ةةاعاخقُقققwww.mme.gov.qaق دميةدةفقدميةايلقُقهتااع قق
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   هذذذاقاةف ذذذةقةليفذذذ امقدخة اع ذذذاقاااذذذاعق ذذذلحلقدميتعديفذذذلق فذذذابقا)قذ ذذذلقمذذذ قداذذذربعد قمن ذذذاقمذذذربعد ق
قمااا  لق تخةاقألد  لقق لماقداااا  لق   ق كه ق  هاقا  ُ

ق.قداماكلقدمي  ه لق  ل لد اق   قل ا قد  قارقخاالق ل ا قدميكاونا قد  لقة الق املق-
قلتد لقداادا  قداةف  لقةامي  هلق قدميةنه لقداقةتدملقدمي ق ةة ألقمداتدقم قدميتعديفا قدميف ه ل.ق-
قدا  لقدمي امي لقدمي ق كةق  اقدجملاميسقدميمف  لقدمي  تالقةااا اقد طاعقدانايفألقاماعكلقداادطنتقعقققق-

ق ق لقدميم  رقدميفهام لق خاالقعقمادج لقداماكلقدمي  ه ل.ققققق
 ت  لقدمي ملثقعقدميةمةا قدمي  ه قعقدغددوةق ماقاة لقةهق   قدمي ف تقدحمل  . -
دةذذةدهتقب عقدمي  تاذذلق مذذتاقمقذذا ة اقعقملااذذلقدمي  هذذلقمذذ قخذذ اقدآلمي ذذا قدمي ا ا  ذذلقدميذذ قمت ك ذذاقميةنا ذذذلق -

قدميق ايفلقدمي  ه لقعقدغددوةق   قداقةااقدحمل  ق  ةقدميةمةافا قدميقاعال.
ق دمي ق ق  لقت  لق  قيفاة ة اق ق ةهالقتيفايفاق  هاقا  ُتمذاقداربعد قدميلد  لق

ق املقد لةكاكقةاامك  قدمي  ه لقدحمل  لقم قخ اقمماعيفلقدا اوقدمياي ا لقاه قل لقد بدع ق -
قد    ه لقْدمي  تال قدمي قت ك  قامي  اقم هلقدحملا ظلق   قدمي  هلق   قداقةااقدحمل  .ققق
قااقدمي ملثقدميف ه ق يف هاقكلقماقاةف ةقةذامي ا ارقْدمي ا ارقد بدع قط  فلقدميةخ صقداكابد ق جمق-
ق دمي ا ارقدميفاوقد  ة اب  ق    ة هاقدا اية قمباااعقدمي ملث.قققق
قعن لقدمي الثق م اميهقدميمخ  قميتعديفلقكلقماقاة لقةامي  هلق ي  رقدغها ا قد    ه ل.ققق-
قمك  قدمي  ه لقداقةامل لق   قداقةااقدحمل  قدميةن لقدميمتات قض ابقل ااق  ه لق  مةاف لقمي هق-

قدمي ق ةخ فق   اقدميفتاتقم قدمي  تاا .قققق
تمذذذاقص ذذذا قت ذذذتدفقدميتعديفذذذلقق ذذذا اق ذذذةوقةفذذذضقدا ذذذتدفقدميذذذ قلاد نذذذاق  ذذذ قابذذذاهتق ذذذلحلقدميتعديفذذذلققققق

ق م قذ لقدا تدفقدمي ق قف ق لحلقدميتعديفلقا)قز    اقماقا  ُ
قدميةفةفق   قدميفتاتقم قدااا   ق دا ة ملا قداة  لقةامي  هلق دميةنه لقداقةتدملق دمي  تال.قق-
اةذذةدهتقداكا ذذلقد امذذلقمي   تاذذلقدميذذ ق ةهةذذ قلذذاقعقدميةنظذذ  قد بدع قدغددوذذة ق ب ع ذذاقدميافذذااقعقجمذذااقملااذذلقق-

 مي لقت يفذ قمي ةفامذلقمذ قدامذك  قدمي  هلقعقدطاعقدميةنه لقداقةتدملققم قدميةلك ذتق  ذ قاذة ع قمنمل ذاقديفذة 
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دمي  ه لق   قداقةااقدحمل  ق  تخ  اقعقدميا  قدانايفألق دميقذف قا)قديذةدكقكذلقدمياذا  تقعقدجملةهذ قدحمل ذ ق
عقدمينما قدمي  ه ق  كةاسقع حقداماعكلق دميا  قميتاقدا ةدبقخاالقعق ه  لقدميةخة فقدمي  ه ققارقألمي ق

عقز  ةقة  هلق ظ الق يف  هلق زقتقد طذاعقداف مذ قمي هذادط ققم قيل هقانا لق ةدعد قامل مللق قا  
ةمذذكلقمقذذةتدوق مذذ قدمي  ذذاوقةاميةنقذذ ةقمذذ قكذذذلقدميمذذةكاكقعقدميت ميذذلق منظهذذا قدجملةهذذ قداذذت قةادج ذذذا  قعق

 مادج لقكلقتيكااقد  ةتدكق   قدمي  هلقةاديفةلق مةقدميرتة لق دميا  ق دميا ا لقدمي  ه ل.
تالقكه يفقلقبيفةاعالق  لذت قابدعاذلق مةكداذلق   ذاقضمكا  ا ذاقدااباذلق دمي مذةالقدميةفةافقتكاةقةت عقدمي  ق- 

داقذذخة قحملاعةذذلقدمية ذذايق دمية ذذت قمي هخذذاطةقدميكذذرباق ملااذذلقدمي  هذذلق دحملا ظذذلق  ذذ قدمينظذذاوقدميفذذاوقةفنااذذةحلقعق
 اطاعقدمي اد تقدافهااقلاقعق لدقدميملر.

ااذذذذذلقدمي  هذذذذذلق دميةنه ذذذذذلقداقذذذذذةتدملقمذذذذذ قخذذذذذ اقدا ذذذذذاوقدةذذذذذةدهتق   ذذذذذلق  هذذذذذا ق م ذذذذذا قدمي  تاذذذذذلقمبلذذذذذااقملق- 
  دمي  ل ا قداناطلقلاقمباجألقدمي ا ارق دميةنظ  .

دميااذذااقا)قد رتدلذذا ق د ف ذذلقمذذ قيذذل اقب ذذ قج ذذابقدميقذذ ةا قدحمل  ذذلق د  ةهذذاوقتكاذذةقمبلذذااقملااذذلقق- 
ق.دمي  هلق   لقيف ايفلقة ه لق اجمللقعقاطاعقز  ةق نه لقمقةتدملقيام ل

   ذذتقد اذذاوقةاغاد ذذألقدميذذ ق ةه ذذدقةذذهق ذذلحلقدميتعديفذذلقاةفذذتق   نذذاقد يذذاع قا)قدميتعديفذذا قدميقذذاة لق
 زتاذذتقمذذتاقدميةمذذاةهق قد خذذة فق ذذ قمااذذاعقبعديفذذةناقق ةفذذتقدمي ملذذثق دميةذذت  ةقمتقدميةااذذلقا)قةفذذضق

ق ذذذلحلقخة ذذذتقعقجمذذذااقملااذذذلقدمي  هذذذلق مذذذ قةذذذتةفذذذضقدمي ذذذالاتقدادميتعديفذذذا قدميقذذذاة لقدانلذذذد قمذذذ قطذذذةفق
ق:دميتعديفا ق لكةقماقا  

دميتعديفذذذلقدا )ق  ذذذاع ق ذذذ قتطة لذذذلقبكةذذذاعدحلقعقدمي ذذذا ارقدميفذذذاوقمي يفذذذةاألق  ذذذايقحيذذذ قداايفذذذاملقةاآلمي ذذذا ق  
ققاةنذذذا اق   ذذذاق2007  هقذذذارقعقيفذذذنلقق-دمي ا ا  ذذذلق هااذذذلقدمي  هذذذلقعقدغددوذذذةققمذذذ قجامفذذذلقتةذذذاةكةقة  ااذذذت

 هذلقةا ة اع ذاق ذت اقعو قذ اق قذف قدميق ايفذلقدمي  ه ذلقا)قز   ذهقدمي الثقايكامي لقدآلمي ذا قدمي ا ا  ذلق هااذلقدمي 
ميةاذذذاب ق  ذذذاعقداخذذذاطةق دميكذذذادعيقدمي  ه ذذذلققمفةهذذذتدق  ذذذ قداذذذن رقدميةمل   ذذذ قدمين ذذذت قعقبعديفذذذلق   ذذذ  قمذذذتاق
 فامي ذذلقخمة ذذفقدآلمي ذذا قداةالذذلقعقدميةمذذةا قدغددوذذة قققم قذذهاقحباذذهقا)قةذذاةتقل ذذثق نذذا اقعقدمي ذذامقدا اق

 ا ا  لق هااذلقدمي  هذلققتمذاقدمياذا ق ةكذدق  ذهق  ذ قدغا ذألقدضاذ ل قدميةب ذ قمي هخذامياتقداةقذ  تقدآلمي ا قدمي
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عقدااذذذةدعقدمي  ه ذذذلقق دميةمذذذاةهقةذذذتقدميتعديفذذذةتقترقك ة  هذذذاق ةة ةذذذاقا)قما ذذذاوقدمي  هذذذلق ا)قدآلمي ذذذا قدمي ا ا  ذذذلق
ةذذةدهتقب عقدمي  تاذذلقعقجمذذااقملااذذلقتمذذاقد خذذة فقة ن هذذاق ذذ كه قعقترقبعديفذذةناقعكذذد ق  ذذ قدقق هااذذلقدمي  هذذل

دمي  هذذلقمذذ قخذذ اقدخة ااذذا اق دآلمي ذذا قدمي ا ا  ذذلق د بدعاذذلقدميذذ قدكذذ قترق قذذة   اقعق ذذلدقد طذذاعقق تمذذاق
بعديفلقدايفةاألقحي ق  ايق  تق ةة  قا)قجمااقملاالقدمي  هلقة الق املق   قداقةااقداةكذد قمذ قد يذاع ق

ق  لق ب ع اقعق لدقدجملااقةمكلقم ةضأل.ا)قدمي  تالقك ل اقم قداج د قدجمل
تمذذاقدميتعديفذذذلقدمياا  ذذذلق ةةهاذذلقعقتطة لذذذلققبكةذذذاعدحلقعقدمي ذذذا ارقدميفذذاوقمي يفذذذةاألقةذذذ قتملذذتق  ذذذتقداذذذنف قداقذذذاملق

قق دميذ ق2009ةاميايفاولقدمي ا ا  لقدضبدعالق هاالقدمي  هلققمذ قجامفذلقةذ قاايفذفقةذ قخذت قةذاغددوةقعقيفذنلق
ة قميآلمي ذذذا قدمي ا ا  ذذذلقد بدعاذذذلقدميكا  ذذذلقحبهااذذذلق فاميذذذلقمي   هذذذلقعقاطذذذاعقدميةنه ذذذلق ةمذذذاةهقمذذذ قبدعيفذذذةناقعقدميةةذذذ

داقةتدملقكايفاولقدميض فقد بدع ق دميةخة فقدمي  هذ ققتمذاقت جذهقد خذة فقةذتق ذلحلقدميتعديفذلق بعديفذةناقعق
ددوذذةقةمذذكلقترق ذذلحلقدميتعديفذذلق نا ميذذ قد  اكذذلقدضبدعاذذلقدميةنا لاذذلق د يفةمذذاعالقداك اذذلقحبهااذذلقدمي  هذذلقعقدغ

 ذذاوققتمذذاقبعديفذذةناق  ذذتقدخة ذذ قعق ااذذ حقداقذذا لقدميافاميذذلقمي   تاذذلقعقجمذذااقملااذذلقدمي  هذذلقعقاطذذاعقدميةنه ذذلق
قداقةتدملق دةةدهتقت  لقداماعكلقعقدمينما قدمي  ه ق   قداقةااقدحمل  .

تماقدميتعديفلقدميااميالق   ق  اع ق  قتطة للقبكةاعدحلقعقجمااقد  ا قل صق ا ارقت هااقمي يفةاألقلقذا لق
  تقدمي لقز ق نادرقد هاالقدمي ا ا  لقمي   هلقعقاطاعقدميةنه لقداقةتدملققم قجامفلق هذتقخ ضذةقة قذكة ق

  هذذلق دميةنه ذذلقداقذذةتدملق  ذذةققق دميذذ ق ةاذذةقمذذ قبعديفذذةناقمذذ قل ذذثقايذذكامي لقدميف  ذذلقةذذتقدمي2013عقيفذذنلق
دآلمي ا قدمي ا ا  لقدمي قل ةقدميةادهترقةتقمةة  ا قدميةنه لقم قج لق مةة  ا قملاالقدمي  هلقمذ قج ذلقتخذةاقق
كهذاق ةة نذذاقيفذذاااقا)قم ذابمقدميةنه ذذلقداقذذةتدملق قم ذذابمقملااذلقدمي  هذذلقعقيذذلقدميةمذةا قدغددوذذة ققتمذذاقت جذذهق

 قعق ةة نذذذاقمذذذ قخذذذ اقبعديفذذذةناقمي هااذذذاعق  ذذذةقمنظذذذاعق مةكذذذد قد خذذذة فقةذذذتقك ةذذذاقدميتعديفذذذةتق ذذذ كه
 د ياع قا)قدميف  لقةتقدمي  تاذلق دميةنه ذلقداقذةتدملقكا ذاقبعديفذلقمةكذد ق  ذ قدمي  تاذلق ب ع ذاقعقملااذلقدمي  هذلق

 عقاطاعقدميةنه لقداقةتدملق  لدقماقلق ةنا ميهق لحلقدميتعديفل.
لذذذت ب اقدميدما  ذذذلق  ذذذتقق تخذذذةاقمكا  ذذذلققق اذذذ قتمذذذاق ةذذذا قدميتعديفذذذلق  ذذذتقديذذذةه  قلذذذت بقهتما  ذذذل

متملذذاع قلذذااقبعديفذذلقدميذذنهفقدميذذ قكنذذ ق قذذلق   ذذهقدمي  ذذتاا قدغددوةاذذلقعق  ذذتقد لذذة اقدمياة قذذ ق ةفذذتق
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د يفة  اق خاالقدمياذرت قدميدمن ذلقداهةذت قمذ قةتداذلقديفذة  اقدغددوذةقا)قنااذلقاامنذاق ذلدقق ألميذ قةذامينظةقاذاق
ميفتاتقم قدمي اد تقدمي ق اقا لقمباااعقملااذلقدمي  هذلقةمذكلقم ايذةقت قنذلقي ت هق لحلقدميارت قم قات عقد

جذذادرقق22دمي ذذابعقعقق11/10م ايذذةقق مذذ قتةةهت ذذاق ذذاد تقدمي  تاذذلقدميقذذاة لق دمي ذذا ارقد ذذايلقمي   تاذذلقع ذذ ق
ق دميةمةا قديا قمبلااقدمي  هلق نل اقم قدمي اد تق دميةنظ ها قألد قدمي  ل.ق2011

  ذذلق ذذلحلقدميتعديفذذلق  ذذ قمقذذةااقدميةمذذةافا قدميت مي ذذلق دميةمذذةافا قدمياطن ذذلقمذذ ق  ةهملذذاعقد ذذت بقداكا
قدميرتك دقتكاةق   قدميةمةا قدغددوة قزتاتدق  هاقاة لقةامي  تاا ق ا ل ا اقعقجمااقملاالقدمي  هل.

ق    قااكقدافة ا قدميقاة لقدكنناقطةحقد يكامي لقداةف  لقللحلقدميتعديفلق   قدمينملاقدميةايلُ
 ما مدى مساهمة البلدية في حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة في ظل التشريع الجزائري ؟  

قق  انا ملق لحلقد يكامي لق ز    اقق هناقةة ق ه اقا)قدايفه لقدمياة  لقدميةامي لُ
ق قد بدع قدمي مةكد قعقدغددوةق؟ق نظةعقدمي دد هق   تالق مم ا قمياط  فلقدمينظاوقدمي ماق  ق -
قما  قدااا   قداةف  لقةامي  هلق دميةنه لقداقةتدملق ماق   ة هاقةامي  تالق؟ -
ق  هاق ةهالقدمي  ل ا قدمي  ه لقدمي قت ة اقدامةعقمي ا ق  ها قدمي  تالق؟ -
قما  قداظا ةقدمي ق  كتق   قم تتقداماعكلقعقدمينما قدمي  ه ق   قداقةااقدحمل  ق؟.ق -
ق   اقدمي  تالق هاالقدمي  هلق دحملا ظلق    اق؟ققماق  قدآلمي ا قدمي ا ا  لقدمي ق قة -

ميإلجاةذذلق  ذذ ق ذذلحلقد يذذكامي لق دميةقذذاة  قدمياة  ذذلقديفذذةت  قبعديفذذةناقديفذذةختدوقداذذن رقدميااذذا ق ق
دميةمل    قةا ة ذاعحلقداذن رقدا وذ ق ذلحلقدميتعديفذلققل ذثقمتقد  ةهذابق   ذهقخ ااذاقعق اذفقدااذا   قدميذ ق

ثق اج كقدمي هاوق ن ذاق خااذلقدااذا   قداةف  ذلقةامي  تاذلقةا ة اع ذاق قا تق   قدميامياضقا)قمةدللقدمي مل
مناألجذذذاقميةة  ذذذةقدمي مةكداذذذلقد بدعاذذذلق دميةةذذذة قا)ق اذذذفق ياوا ذذذاق   ها ذذذاققكهذذذاقمتقتاضذذذاق اذذذفقدااذذذا   ق

 هذاقداةف  لقةامي  هلق  نااة اق  مخ صقدامك  قدمي  ه لق دةةدهتقمف قدميةنه لقداقةتدملق دميف  لقدااجاب ق 
ة ن ذذاقق متقد  ةهذذابق  ذذ ق ذذلدقداذذن رقعقز  ذذلقدمين ذذا قدمي ا ا  ذذلق دميةنظ ه ذذلقداةف  ذذلقةامي  هذذلق دغها ذذا ق
دحمل  ذذلق كذذلدقز  ذذلقةفذذضقدمين ذذا قدميتيفذذةاعالق عقةفذذضقدال ذذارقدميةةذذة قا)قز  ذذلقةفذذضقدااد  ذذةقدميت مي ذذلق

 قميةااذ حقداةدلذلقدميةاعخي ذلقدميذ قمذةقلذاق ظذاوقكهاقمتقد يفةفا لقةذاان رقدميةذاعخيقق.دمي ق تفقا)قملاالقدمي  هل
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دغددوذذةقا)قجا ذذألقةفذذضقدميةذذادعاخقدا هذذلقخااذذلقمن ذذاقدحملةذذا قدميةاعخي ذذلقدميذذ ق مذذ تق  ذذ قت ذذ قعقدمي  تاذذلق
ق.دغ ابقدميت مي لقدا ل ميلقعقجمااقملاالقدمي  هلق دميةنه لقداقةتدمل

 افاغلق لدقدااااعقة  لقدميااااقا)قاجاةذا ق ذ قدضيذكامي لق دميةقذاة  قدمياة  ذلقدع لانذاقخةذلقق
قديةه  ق   قةاةتقكلقةامقةا  تق م تملق خامتلق ألمي ق   قدمينملاقدميةايلُ

عقدطذاعقدمينظذاوقدمي ذا ا قمي   تاذلق نا ميناقعقدمي امقدا اق   تققم قخ اق   هقدا اق ةة نذاقا)ق
تمذذاقدميا ذذلققدمي  تاذذلققق عقدا ملذذثقدمياذذا ق ةة نذذاقا)ق  هذذا قما ذذاوقدمي  تاذذلقعقدا اقديفةفةاذذناققم ملاذذتق

دمياذذذذذا ق ةة نذذذذذاقا)قما ذذذذذاوقدمي  هذذذذذلق دميةنه ذذذذذلقداقذذذذذةتدملق    ة هذذذذذاقةامي  تاذذذذذلقاذذذذذه قم ملاذذذذذتققعقدا اقمتق
ة اق ممذذك  اق    ة ذذاقديفةفةداذذناق  ذذهقت ذذ قدااذذا   قداةف  ذذلقةامي  هذذلق يفذذ هاقمذذاق ف ذذةقةةفةاا ذذاق ق نااذذ

ةامي  تاذذذلق تمذذذاقعقم ملاذذذهقدمياذذذا قمتقدةذذذةدهتقما ذذذاوقدميةنه ذذذلقداقذذذةتدملق ت ذذذتد  اق تةفاب ذذذاقمذذذ ق ااذذذ حق   ة ذذذاق
قةامي  تال.

تمذاقعقدمي ذامقدمياذا ق نا مينذاقا)قاذ ل ا قدمي  تاذلقعقجمذااقدمي  هذلق يمي ذا قملااة ذاق ةة نذاقعق  ذ هق
عقجمذذذذااقملااذذذذلقدمي  هذذذذلق ب عقدامذذذذاعكلق   ذذذذاق دميذذذذل قمتق  قذذذذ ههقا)قدا اقا)قاذذذذ ل ا ق  هذذذذا قدمي  تاذذذذلق

م ملاتققعقدا اق نا ميناقا ل ا ق  ها قدمي  تالقعقجمااقدمي  هلق عقدمياا قدةةدهتقب عقدامذاعكلققعقملااذلق
لقدمي  هذذلققدمي  هذلققتمذذاقعقدميا ذذلقدمياذذا ق ةة نذذاقا)قت ذذ قدآلمي ذذا قدمي ا ا  ذذلقدميذذ ق قذذة   اقدمي  تاذذلقعقيفذذ  لقملااذذ

ل ثقديفةفةاناقعقدا ملثقدا اقب عقيمي ا قدميةخة فقدمي  ت قعقملاالقدمي  هلقق عقدا ملثقدمياا ق ةة نناق
قا)قيمي ا قدميض فقد بدع ق ب ع اقعقملاالقدمي  هل.

مثقد ة  نذذذاقا)قخامتذذذلق ااذذذ ناقمذذذ قخ  ذذذاقا)قديفذذذةفةدوقت ذذذ قدمينةذذذاورق دا رتلذذذا قداة  ةذذذلقمبااذذذاعق
 دميتعديفل.

 

ق



 الباب األول:

 

 للبلدية نونية ابيعة القالط
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لتنمية المستدامةا  
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 تمهيد
لقد عمد االنسان منذ خلقه اهلل تعاىل على األرض إىل استغالل مواردها الطبيعية يف تشيد  
حضارته، إال أن وثرية استغالله هلذه املوارد قد ازدادت بصورة مذهلة خالل القرون املتعاقبة، حىت 
بلغت ذروهتا يف القرن العشرين، فأفسدت قدرهتا على التجدد التلقائي وأخلت بالتوازن الطبيعي 
للحياة، مث جاءت األنشطة التنموية املختلفة لتزيد من معدالت الضرر بالبيئة الطبيعية، وتثري القلق 

 . 1حول أمهية احملافظة على البيئة ومقومات احلياة عليها
خالل الثلث األخري  على الصعيد الدويلكبريا  ااهتمامتلقى ة البيئة محايوعليه بدأت مسألة 

وتتجلى مظاهر هذا االهتمام يف انعقاد العديد من املؤمترات الدولية واخنراط الكثري  ،من القرن العشرين
معظم فبادرت  ،الداخلي واحمللي صعيدتحول هذا االهتمام إىل المن دول العامل فيها، مما عجل ب

إليه مهمة  توكلأجهاز وزاري مركزي منظومة قانونية حلماية البيئة وانشاء الدول ومنها اجلزائر بوضع 
ة اهبجمعلى لوحده  اغري قادر أصبح لكن هذا اجلهاز  والذي مل يشهد االستقرار إال مؤخرا، محاية البيئة

، أين املتواجدة عرب أقاليم الدولة ألجهزة واهليئات الالمركزيةلدون اشراك املتشعبة وهذا املشاكل البيئية 
قرب وهذا حبكم موقعها األ ،ةيتقرر إشراك اجلماعات احمللية وخصوصا البلديات يف مهمة احلماية البيئ

من املواطن الذي غالبا ما يكون املصدر األساسي للمشاكل البيئية من خالل التجاوزات واملخالفات 
بلدية من قبل املشرع جبملة من الصالحيات واملهام جتعل منها لذا انيطت ال ،اليت يقرتفها يف حق البيئة

 شريكا أساسيا وحموريا يف عملية محاية البيئة.
لكن قبل اخلوض يف هذه املهام والصالحيات اليت انيطت هبا البلدية يتعني علينا التطرق إىل 

من إىل فصلني،  تعريف بعض املفاهيم الضرورية يف هذه الدراسة، لذلك قمنا بتقسيم هذا الباب
، وأما يف الفصل الثاين سنتطرق فيه إىل للبلدية تطرق إىل النظام القانوينسوف نول خالل فصله األ

أهم املفاهيم املتعلقة بالبيئة ومشاكلها وعالقتها بالبلدية وحماولة ابراز مفهوم التنمية املستدامة 
  وعالقتها بالبلدية هي األخرى كذلك. 

 

                                                           
 مصررمجهوريرة ة، طارق ابراهيم الدسوقي عطية، النظام القانوين حلماية البيئة يف ضوء التشرريعات العربيرة و املقارنرة ، دار اجلامعرة اجلديردة، االسركندري -1

 .  9،  ص2014، العربية
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 تمهيد:
يقوم التنظيم االداري يف الدولة على أساس التقسيم االداري لألقاليم، وهذا استنادا إىل طبيعة 
النظام السياسي يف القائم يف كل دولة ووفقا للظروف السياسية والتارخيية والعوامل االقليمية اخلاصة 

 هبا، وحسب االمكانيات املادية والبشرية املتوفرة.

االداري يف الدول املعاصرة صورتني مها: أسلوب املركزية االدارية الذي يقوم التنظيم أخذ وي
على أساس حصر وجتميع الوظيفة االدارية يف يد شخص معنوي واحد ممثال يف الدولة أو احلكومة 
 املركزية، أما أسلوب الالمركزية االدارية فيقوم على أساس توزيع الوظيفة االدارية بني السلطة املركزية يف
العاصمة واهليئات واألجهزة الالمركزية يف األقاليم، وعادة ما تكون هذه اهليئات ممثلة يف اجملالس 

 .1املنتخبة الوالئية والبلدية اليت تكون خاضعة للرقابة الوصائية للسلطات املركزية

ة االدارية، و يف دراستنا هذه يهمنا الرتكيز على اسلوب االدارة احمللية باعتبارها تطبيقا لالمركزي
وخنص بالذكر البلدية أمنوذجا، أين يتعني علينا يف )املبحث األول( تسليط الضوء على مفهومها من 
خالل تطورها التارخيي ويف )املبحث الثاين( سنركز على هيئات البلدية اليت تقوم بتسيري شؤون البلدية 

  سواء تعلق األمر بالطاقم املنتخب أو بالطاقم املعني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   .3، دار بلقيس للطبع، اجلزائر، د.س.ن، صاحمللية و االقليمية الوجيز يف اجلماعاتحممد األمني كمال،  - 1
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 المبحث األول: 

 البلديةمفهوم 

متتاز الدولة احلديثة ذات البنية والتنظيم االداري اجليد بتوزيع عادل لصناعة القرارات على 
مستوى إقليم الدولة، وهو ما يعرف بالالمركزية االدارية واليت الشك أهنا تعترب مهد الدميقراطية 

نشاطها على التشاركية اليت يتجلى أساسها و مظهرها من خالل منوذج االدارة احمللية اليت يتجسد 
أرض الواقع بواسطة البلدية حيث نتطرق املطلب األول من هذا املبحث إىل التطور التارخيي للبلدية، 

 ،نعرف البلدية يف التشريع اجلزائري وذلك باعتبارها قاعدة لإلدارة احمللية اجلزائريةأما يف املطلب الثاين 
لبلدية وذلك وفقا لإلصالحات يز هبا التطرق إىل اخلصائص و الوظائف اليت تتما إىلطرق مع الت
 .املعمول به حاليا 2011اليت جاء هبا تشريع البلدية لسنة  اإلدارية

 التطور التاريخي للبلدية في الجزائرالمطلب األول: 

يف نشأهتا وتطورها مرت البلدية يف اجلزائر بعدة حمطات تارخيية نستطيع أن نوجزها يف حقبتني 
ومرحلة االستقالل مع استبعادنا ملرحلة ما قبل االحتالل وذلك ألن اجلزائر  مها: مرحلة االحتالل 

كانت آنذاك حتت حكم اخلالفة العثمانية اليت كانت تعتمد يف تسيري أقاليمها على التشريع 
ألن هذا التنظيم بدأ ظهوره  االسالمي و مل يكن حينئذ تنظيم البلدية قائما بالشكل والنمط املعاصر،

يف عهد االحتالل الفرنسي للجزائر بداية من املكاتب العربية والبلديات األهلية والبلديات املختلطة 
مع االشارة إىل بعض أهم وبلديات التصرف التام وصوال إىل البلدية الوطنية يف عهد اجلزائر املستقلة 

 وهذا ما سنحاول التطرق إليه فيما يلي: بيئي اليت طرأت على اجملال الالتشريعية  التطورات

 الفرع األول: البلدية عهد االحتالل 

 1962إىل غاية هنايته سنة  1830شهدت اجلزائر ابان االحتالل الفرنسي منذ بدايته سنة 
يف تنظيمها االقليمي العديد من النماذج اليت وضعتها سلطة االحتالل إلدارة املناطق على املستوى 

والسيطرة عليها، ومن أجل حتقيق األهداف االستيطانية لسلطات االحتالل الفرنسي  وكخطوة احمللي 



 لبلديةل النظام القانونيالفصل األول:                                            –الباب األول 
 

16 
 

م بإنشاء هيئات إدارية على املستوى احمللي عرفت باملكاتب 1844سنة فيفري  01يف أوىل قامت 
يشرف على تسيريها ضباط االحتالل واليت كان هدفها  les bureaux arabe "1العربية "

هذه املرحلة شهدت العديد من  2األساسي هو متويل اجليش الفرنسي والسيطرة على مقاومة اجلماهري.
متثلت يف انتشار األوبئة و اجملاعات و اليت سامهت يف ابادة الشعب اجلرائم ضد البيئة و االنسانية 

 يف األغواط مدينة يف املدفعية، حسال اهفي جرب معركةول أل الفرنسي بقام االحتالكما   3اجلزائري،
"، م ورفور لالك" وضععن طريق  جوما باملدفعية هصباحا،  07ى الساعة لع 1852 ديسمرب 04
 بقوةهم أعضائ ، وشل لبشرل هاتخدير بذه املادة معروفة ها بذخرية املدفع، همادة كيماوية، بوضع هيو 

 هموحرق أكياس العزل داخل املواطنني نوضع الكثري م متذلك  وبعد الدماغي، النشاط ىلع اهتأثري 
اريشال لملالفرنسية  نإىل قيادة األركا "بودانوسينال أوكس" هرفع فرنسي تقرير أقره كما ،نخمدري أحياء

 60الفرنسي ما يقارب يف باألرش ناآل حلد موجود والتقرير الكيماوية، التجربة خيص فيما ،"هفيالتي"
  1853.4صفحة كتبت سنة 

م أين أصبح التنظيم البلدي يف اجلزائر حينذاك يتميز بوجود 1868دام هذا الوضع إىل غاية 
 ثالثة أصناف من البلديات هي:

 البلديات األهلية: أوال:

يتواجد هذا الصنف من البلديات بوجه خاص يف املناطق اجلنوبية )الصحراء( و يف الشمال 
وقد متيزت إدارة هذه البلديات بالطابع  ،األماكن اجلبلية الوعرة والنائية واألريافجنده يف بعض 

                                                           

1 - Kenneth J. Perkins, Qaids, Captains, and Colons: French Military Administration in the 
Colonial Maghrib, 1844-1934, Africana Publishing Company, l'Université du Michigan, USA, 
1981 , p 35.Voir encore: Jean-David Mizrahi , Genèse de l'État mandataire: service des 
renseignements et bandes armées en ...,publication de la sorbonne ,paris, 2003,p 16 

 .37ص ، 2004قانون االدارة احمللية اجلزائرية، دار العلوم ، عنابة، اجلزائر، حممد الصغري بعلي،  -2
، اطروحة دكتوراه يف التاريخ احلديث و املعاصر ، جامعة أمحد 1962-1830ميينة جماهد ، تاريخ الطب يف اجلزائر يف ظل االستعمار الفرنسي  -3

 .43،44ص،  2017/2018بن بلة ، وهران 
متنراست، جملة الباحث األكادميي يف  -رقان –دراسة حالة األغواط  -الطاهر زديك، جرائـم االستعمار الفرنسي الكيمياوية  و النووية  يف اجلزائر  -4

 .129، ص 2020( سبتمرب  05العلوم القانونية والسياسية. املركز اجلامعي بأفلو/ األغواط. العدد اخلامس  ) 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+J.+Perkins%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+J.+Perkins%22
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العسكري، حيث كان يشرف على تسيريها فعليا اجليش الفرنسي مبساعدة بعض األعيان من األهايل 
مت تعيينهم حتت تسميات خمتلفة كانت سائدة يف عهد احلكم العثماين منها مثال: )القائد، اآلغا، 

 .1ليفة، الباشا آغا، شيخ العرب(اخل

 البلديات المختلطة: ثانيا:

هذا الصنف من البلديات كان يغطي معظم اجلهة الشمالية من اجلزائر وخاصة املناطق اليت 
يقل فيها التواجد العنصر األورويب ويسود فيها العنصر اجلزائري، فكانت إدارة هذا النوع من البلديات 

 :2 مهاتتشكل من هيئتني رئيسيتني

  والذي خيضع للسلطة الرئاسية للحاكم أو الوايل العام من حيث التعيني والرتقية المتصرف: -
 والتأديب.   
ويرأسها املتصرف مع عضوية عدد من املنتخبني الفرنسيني وبعض اجلزائريني  اللجنة البلدية: -

)األهايل( الذين يتم اختيارهم وتعيينهم من طرف السلطة الفرنسية، استنادا إىل التنظيم القبلي 
 القائم أصال على أساس جمموعة بشرية )اخليام، الدشرة، الدوار(.    

 رف التامالبلديات )العاملة( ذات التص ثالثا:
 قد أقيمت يف املناطق اليت تشهد تواجد كثيف للعنصر األورويب وخاصة باملدن الكربى
واملناطق الساحلية، كانت هذه البلديات ختضع يف سريها إىل نفس التشريع املطبق على البلديات 

 :3الذي أنشأ للبلدية هيئتان مها 1884أفريل  05الفرنسية الصادر يف 
وهو عبارة عن جهاز منتخب من طرف سكان البلدية األوروبيني واجلزائريني،  المجلس البلدي: -

حسب املراحل والتطورات السياسية اليت عرفتها اجلزائر، مؤثرة بذلك على الوضع االنتخايب 
 للجزائريني، سواء كناخبني أو منتخبني بنسب حمدودة وله صالحيات متعددة.

                                                           

 .37مرجع سابق ، ص  قانون االدارة احمللية اجلزائرية،حممد الصغري بعلي،  -1
 .38املرجع نفسه، ص  ،حممد الصغري بعلي -2
 .39ص املرجع نفسه، حممد الصغري بعلي،  -3
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لس البلدي. و تتمثل مهمته أساسا يف قمع اجلماهري يتم انتخابه من بني أعضاء اجمل العمدة: -
( وإمخادها ولتحقيق ذلك قامت سلطة االحتالل بتدعيم هذه 1954ومقاومة الثورة التحريرية )

البلديات عن طريق احداث جهازين ذات طبيعة عسكرية اليت تتحكم فعليا يف تسيري هاته 
 البلديات ويتعلق األمر مبا يلي:

 . 1( اليت تتواجد يف املناطق الريفيةSASاخلاصة ) األقسام االدارية -
 .2( اليت تتواجد يف املدنSAUاألقسام االدارية احلضرية ) -

و يف هذه املرحلة قام االحتالل جبرائم ضد البيئة و االنسانية و يتجلى ذلك من خالل التجارب 
، هذه 1961و 1960 يت سنبني بالصحراء اجلزائرية و اينكر رقان يت النووية اليت قام هبا يف منطق

    3ثار سلبية على البيئة و االنسان.آالتجارب كان هلا 
من خالل ما سبق يتضح بأن البلدية يف عهد االحتالل الفرنسي كانت جمردة من كل مبادرة 
بناءة من أجل املسامهة يف إجناز أهداف التنمية الوطنية أو من أجل تلبية احلاجات احمللية للسكان 

إمنا كانت جمرد أداة خلدمة سياسة االحتالل الفرنسي اهلادفة لتوسع العنصر األورويب على  واألصلية، 
، كما شهدت هذه الفرتة العديد من اجلرائم البيئية حساب العنصر احمللي وقمع كل املقاومات الشعبية

رب الكيماوية مثل األوبئة و اجملاعات و التجااليت انعكست سلبا على االنسان و البيئة يف اجلزائر 
 .   ما زالت اثارها إىل يومنا هذاوالنووية و اليت 

                                                           

)األقســام اإلداريــة املتخصصــة( ملنــع الثــوار يف جبهــة التحريــر الــوط  مــن الســيطرة علــى ســكان الريــف املســلمني يف اجلزائــر. يف عــام  SASمت إنشــاء  -1
قسم  ، كل قسم يسري حتت قيادة ضابط من اجليش الفرنسي و هي شبيهة باملكاتب العربيـة  . وتتمثـل  مهامهـا  700بلغ عدد هذه األقسام   1960

 اجملال االستخبارايت ، والعسكري ، وبعض املساعدات االجتماعيـة ة غريهـا ...،. هـذه الطريقـة يف مـزج احلـرب والسياسـة واإلدارة تتوافـق مـع األساسية يف
لرغبـة و ا التقاليد القدمية للجيش الفرنسـي يف املسـتعمرات. لقـد حققـت جناحـات كبـرية علـى أرض الواقـع لكنهـا مل تكـن قـادرة علـى منـع احلـرب التحريريـة

 القوية يف تقرير املصري . للمزيد أنظر:
  Guerres mondiales et   : ,revueLes SAS (sections administratives spécialisées) Jacques Fremeaux,

: 55. p  ,Presses Universitaires de France 4/2002 (n° 208), Éditeur : conflits contemporains 
   )األقسام اإلدارية احلضرية( يف األحياء املسلمة  SAU 20، إىل جانبها مت إضافة   SAS 700، كان هناك أكثر من  1961يف هناية عام  -2

 للمدن الكبرية ، وخاصة يف القصبة وضواحي اجلزائر العاصمة. للمزيد أنظر املرجع السابق:    
56. op.cit, p,Les SAS (sections administratives spécialisées) Jacques Fremeaux,  

 .133، مرجع سابق، ص زديك هرالطا  - 3

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2002-4-page-55.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PUF
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2002-4-page-55.htm
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 الفرع الثاني: البلدية في عهد االستقالل

مرت البلدية مبحطات تارخيية ميكن تقسيمها إىل ثالث  1962بعدما نالت اجلزائر استقالهلا سنة 
 مراحل واليت تتمثل فيما يلي :

 (:1967-1962أوال : المرحلة األولى )

بلدية  1578كان عدد البلديات قد بلغ    1962مغادرة االحتالل من اجلزائر سنة عند 
أصبحت مشلولة نظرا لنقص االمكانيات املادية والتقنية والبشرية خاصة بعد  1500 منها حوايل

ومن أجل معاجلة هذا الوضع قامت السلطات اجلزائرية آنذاك بتقليص  ،1هجرة االطارات األوروبية
وحىت تتمكن من إدارهتا وتسيريها يف غياب تشريع وط  خاص  2بلدية، 632عدد البلديات إىل 

بالبلدية وكمرحلة انتقالية متت مواصلة العمل بالتشريع الفرنسية إال ما يتعارض منه مع السيادة 
مشكلة من ممثلني قدماء   délégations spécialesيات خاصةبواسطة مندوب 3الوطنية

اجملاهدين ومناضلني من حزب جبهة التحرير الوط  هذه املندوبيات يقودها رئيس عهدت إليه مهام 
رئيس البلدية ولتدعيم هذه البلديات ومساعدهتا مت إنشاء جلنان التدخل االقتصادي واالجتماعي 

(C.I.E.Sاليت تضم ممثلني من )  السكان وتقنيني يتمثل دورها يف بعث التنمية االجتماعية
واالقتصادية وتقدمي آراء حول مشروع امليزانية يف البلدية وباإلضافة إىل هذه اللجان مت إنشاء اجملالس 

( تتمثل مهامها األساسية يف تنظيم ومتابعة C.C.A.S.Sالبلدية لتنشيط القطاع االشرتاكي )
على املستوى احمللي وتضم هذه اجملالس يف تشكيلتها ممثلني عن االحتاد العام  املشاريع املسرية ذاتيا

  1967.4للعمال اجلزائريني وعن اجلزب واجليش وبقيت البلديات تسري على هذا الوضع إىل غاية 

                                                           

1 - Jean Leca : Administration locale et olitiqupouvoir pe en Algérie, Annuaire de l'Afrique du 
Nord, Année 1971, p206 

مـايو  31الصـادرة يف:  35،يتضـمن إعـادة التنظـيم الـرتايب للبلـديات، ج.ر.ج.ج، عـدد 1963مـاي  31املـؤر  يف  189-63املرسـوم رقـم راجع  -2
1963. 

، املتضــــمن متديــــد العمــــل بالتشـــريع الفرنســــي عــــدى مــــا يتعـــارض مــــع الســــيادة الوطنيــــة، 31/12/1962املـــؤر  يف : 157-62مــــر رقــــم األراجـــع  -3
 .  1963جانفي  11، صادرة يف 2ج.ر.ج.ج، عدد 

 .110، ص 2012، جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر، سنة 1عمار بوضياف، شرح قانون البلدية ، ط - 4
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أما خبصوص الشأن البيئي يف هذه املرحلة مل حيظى باهتمام كبري من طرف السلطات العليا 
كانت منهمكة يف بناء مؤسسات الدولة ، كما كانت حتاول التخلص من التشريعات   يف البالد ألهنا 

املوروثة من االحتالل و ذلك على غرار الدول النامية احلديثة االستغالل و اليت كان مهها هو 
  استكمال مالمح السيادة الوطنية و بلوغ شيء من تطلعات  شعوهبا حنو قدر من التنمية.

 (1990-1967الثانية )ثانيا: المرحلة 

نظرا لرغبة السلطات العليا يف البالد للتخلص من التبعية التشريعية لالحتالل الفرنسي ألن 
ذلك ال يتفق مع فلسفة الدولة املستقلة اليت انتهجت النهج االشرتاكي باإلضافة إىل أسباب أخرى، 

وعند النظر يف  ،19671نة تقرر إصدار  أول تشريع خاص بالبلديات يف عهد اجلزائر املستقلة س
مالمح  هذا التشريع جنده قد تأثر بالنموذج الفرنسي خاصة بالنسبة إلطالق الصالحيات للبلديات 
ويف بعض املسائل التنظيمية األخرى والنموذج اليوغساليف حبكم وحدة املصدر االيديولوجي 

ورغم  ،2سيري لفئيت العمال والفالحنياالشرتاكي واعتماد االحادية احلزبية وإعطاء األولوية يف جمال الت
    .3ذلك  يعترب هذا التشريع مبثابة جتربة فريدة يف البالد لبعث الدميقراطية يف جمال االدارة احمللية

مادة منه، وكان  63لقد شهد هذا التشريع تعديال مس العديد من أحكامه، حيث مت إلغاء حوايل 
الذي أضاف بعض الصالحيات  1981جويلية  04املؤر  يف  09-81ذلك مبوجب القانون رقم 

 .4للبلدية

أول متثل بداية االهتمام باجملال البيئي بشكل ضم  يف هذه املرحلة تعترب أما يف اجملال البيئي ف
الذي اكتفى باالشارة إىل صالحيات رئيس  1967األمر وذلك من خالل قانون البلدية لسنة 

بدأ يتجسد اهتمام الدولة حبماية  1974ظام العام، أما يف سنة البلدية باعتباره يسعى إىل محاية الن

                                                           

 .مصدر سابقاملتضمن قانون البلدية ،  1967جانفي  18املؤر  يف  24-67أنظر األمر رقم  -1
 .111، ص املرجع السابق عمار بوضياف،  -2
 املصدر السابق .  24-67راجع بيان األسباب الوارد يف األمر رقم  -3
لســـنة  27عـــدد  ج.ر.ج.ج،املتعلـــق بالبلديـــة،  24-67، املعـــدل و املـــتمم للقـــانون رقـــم04/07/1981ممضـــي يف  09-81قـــانون رقـــم راجـــع  -4

1981. 
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 نية للبيئةنشأة أول جهاز حكومي مركزي خاص بالبيئة و يتعلق األمر باللجنة الوطخالل  البيئة من 
نقطة حتول  1983وتعترب سنة ، 1بعتبارها هيئة استشارية تساهم باقرتاحاهتا يف جمال محاية البيئة

و الذي يعترب هنضة تشريعية يف سبيل محاية البيئة جبميع  خاص حبماية البيئةبصدور أول تشريع 
من خالل ضمان احلق يف حلماية القانونية للبيئة امت تكريس  1989وبصدور دستور سنة  2عناصرها.

  3الرعاية الصحية و الوقاية من األوبئة و األمراض املعدية و مكافحتها. 

 (2011-1990)ثالثا: المرحلة الثالثة 

من  1989متيزت هذه املرحلة يف إرساء وتكريس املبادئ واألحكام اليت جاء هبا دستور سنة 
أبرزها التحول االيديولوجي بالتخلي عن النهج االشرتاكي والتخلي عن هيمنة احلزب الواحد     

يت بات من الضروري تغيريها والتوجه حنو الليربالية والتعددية احلزبية، مما أثر على املنظومة القانونية ال
الذي فتح اجملال للدميقراطية      19904ملواكبة املرحلة اجلديدة، ومنها مت صدور قانون البلدية لسنة 

و التعددية يف تشكيل اجملالس الشعبية البلدية، ويف بداية تسعينيات القرن املاضي مت حل العديد من 
وبيات تنفيذية وهذا بسبب دوامة العنف اليت عاشتها البالد اجملالس البلدية املنتخبة وحتويلها إىل مند

، وبعد استتباب  1992اثر توقيف املسار االنتخايب للدور الثاين لالنتخابات التشريعية لسنة 
األوضاع وعودة االستقرار بدأت البلديات تسرتجع مكانتها اليت أقرها الدستور وبعد التعديل 

وعلى  .1ة حظوظ يف التمثيل ضمن تشكيلة اجملالس املنتخبةأصبح للمرأ 20085الدستوري لسنة 
 هذا األساس استطاعت املرأة أن تشارك يف تسيري الشؤون العمومية للبلديات.

                                                           

 .23/07/1974مؤرخة يف  59يتضمن إحداث جلنة وطنية للبيئة ، ج.ر.ج.ج عدد  12/07/1974املؤر  يف  156-74املرسوم رقم راجع  -1
 .مصدر سابقيتعلق حبماية البيئة ،  05/02/1983املؤر  يف  03-83القانون رقم راجع  -2
مــؤر  يف  18-89املرســوم الرئاســي رقــم  املنشــور مبوجــب  و ،23/02/1989املوافــق عليــه يف اســتفتاء  1989مــن نــص دســتور  51أنظــر املــادة  -3
 01/03/1989مؤرخة يف  09، عدد  ج.ر.ج.ج ،28/02/1989

 .1990أبريل  11يف  صادرةال 15عدد  .ج،ج.ر.ج، .، يتعلق بالبلدية 1990أبريل  07املؤر  يف  08-90القانون رقم راجع  -4
تـــنص علـــى مـــا يلـــي: "تعمـــل الدولـــة علـــى ترقيـــة احلقـــوق السياســـية للمـــرأة بتوســـيع حظـــوظ متثيلهـــا يف اجملـــالس مـــن الدســـتور مكـــرر  31املـــادة أنظـــر  -5

 :يف الصـادرة 63، عـدد  ج.ر.ج.ج،،  2008املتضـمن التعـديل الدسـتوري لسـنة  15/11/2008املـؤر  يف  19-08"أنظر : القانون رقم .املنتخبة
16/11/ 2008. 



 لبلديةل النظام القانونيالفصل األول:                                            –الباب األول 
 

22 
 

 34جاء ليتمم املادة 2 2005إىل تعديل واحد سنة  1990لقد خضع قانون البلدية لسنة 
، خاصة أمام ما شهدته بعض اجملالس من املتعلقة باحلاالت اليت ميكن فيها حل اجمللس الشعيب البلدي

  .3اضرابات ومقاطعات للدورات

أما بالنسبة للتطورات احلاصلة على مستوى اجملال البيئي فقد عرفت صدور العديد من 
الذى جاء بالعديد من  1990القوانني اليت تبنت احلماية البيئية منها خصوصا قانون البلدية لسنة 

وبعد االهتمام الذي شهدته البيئة البيئي، ال البلدي و رئيسه يف اجملالصالحيات للمجلس الشعيب 
و الطبيعية حتول هذا االهتمام أيضا باجتاه البيئة احلضرية أو املشيدة و ذلك بصدور قانون التهيئة 

كالرخص و الذي تضمن العديد من أدوات التعمري اليت هتدف حلماية البيئة   1990 لسنة ريعمتال
مت صدور قانون محاية البيئة يف التنمية املستدامة الذي  2003ويف سنة  4.العمراين أليات التخطيط

و الذي على اثره مت صدور العديد من القوانني اليت هتتم  5ما زال جاري العمل به إىل يومنا هذا.
    حبماية مشتمالت البيئة و مكوناهتا كحماية التنوع البيولوجي و الغابات و غريها.

 (2011المرحلة الرابعة )إصالحات رابعا: 

، مت صدور القانون 2011يف خضم االصالحات اليت باشرهتا السلطات العليا يف البالد سنة 
الذي جاء ليسد الثغرات املوجودة يف  ،املتعلق بالبلدية 22/06/2011املؤر  يف  10-11رقم 

ن اجملالس الشعبية البلدية بسبب التشريع القدمي ويقلص من ظاهرة االنسدادات اليت شهدهتا العديد م
اخلالفات اليت ظهرت بني األعضاء املنتخبني مما أثر سلبا على السري العادي للبلديات، كما ساهم يف 
إعطاء الفرصة للشباب والنساء للمشاركة يف تسيري الشؤون العمومية على املستوى احمللي، باإلضافة 
                                                                                                                                                                                     

 1عـــدد  ج.ر.ج.ج،، حيـــدد كيفيـــات توســـيع حظـــوظ متثيـــل املـــرأة يف اجملـــالس املنتخبـــة، 2012ينـــاير  12ممضـــي يف  03-12قـــانون رقـــم ال راجـــع -1
 .2012يناير  14يف  الصادرة

  2005لسنة  50عدد  ج.ر.ج.ج،املتعلق بالبلدية،  08-90املتمم و املعدل للقانون رقم  18/07/2005املؤر  يف  03-05األمر رقم  -2
 112عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  -3
املؤر  يف  04-05رقم  املعدل مبوجب االمر 52املتعلق بالتهيئة و التعمري ، ج.ر.ج.ج عدد  01/12/1990املؤر  يف  29-90القانون رقم  - 4
 .2004/ 51، ج.ر.ج.ج عدد  14/08/2004
مؤرخة يف  43 املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة ، ج.ر.ج.ج عدد 19/07/2003املؤر  يف  10-03القانون رقم  - 5
20/07/2003. 
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اتت تفرض نفسها على الصعيدين الدويل واحمللي مثل إىل ذلك إيالء االمهية لبعض املسائل اليت ب
 مسألة البيئة والتنمية املستدامة ويتجلى ذلك من خالل املهام اليت أنيطت هبا هيئات البلدية.

العديد من الصالحيات البيئية هليئات البلدية و اليت  2011تضمن القانون البلدي لسنة 
من هذه الدراسة ، و أما دستوريا فقد مت ألول مرة تب  سوف نتطرق اليها بالتفصيل يف الباب الثاين 

و أما التعديل الدستوري  20161ضمن التعديل الدستوري لسنة بشكل صريح احلق يف بيئة سليمة 
من خالل ديباجته  التنمية املستدامة وفقد كرس بشكل كبري للحماية البيئية  2020األخري لسنة 

  2.وأحكامه

 مميزاتها و  البلدية: تعريف ثاني المطلب ال

تشكل البلدية مظهرا من مظاهر أسلوب الالمركزية االدارية يف الدولة وقاعدهتا، واالطار 
األساسي ملشاركة املواطنني يف تسيري شؤوهنم احمللية، ويتجسد ذلك من خالل هيئتها املنتخبة أين 

 ميكن هلم التعبري عن ارادهتم بشكل دميقراطي وتشاركي لبلوغ التطلعات. 

فهي  ،اليت يبىن عليها النظام االجتماعي ككل اإلداريةمن أهم املؤسسات  البلدية تعتربكما 
من ناحية متثل سياسة الدولة وسياسة الوالية وتعرب عنهما وتعكس براجمهما وتتوسط مباشرة بينهما 

ومن ناحية أخرى متثل اجملتمع على  إقليمية،باعتبارها مجاعة  اإلقليميوبني املواطن على مستواها 
وعليه فإن البلدية تلعب دورا حموريا يف القيام بالعديد من  ،و آماله واحتياجاته احمللي وتطلعاته املستوى

 املهام داخل الدولة.

يتعني علينا أوال التطرق إىل تعريفها يف خمتلف دساتري اجلزائر باعتبارها البلدية ولتعريف 
، مث التطرق ) الفرع األول(  حملية اقليميةمؤسسة دستورية وتعريفها يف قوانني البلدية باعتبارها مجاعة 

 . )الفرع الثاين( إىل مميزاهتا يف 
                                                           

املتضمن التعديل  2016مارس  06املؤر  يف  01-16رقم القانون املنشور مبوجب  2016من التعديل الدستوري لسنة  68أنظر املادة   -1
  2016مارس  7املؤرخة يف  14الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد 

يتعلق بإصدار التعديل  30/12/2020املؤر  يف  442-20الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  2020التعديل الدستوري لسنة  أنظر - 2
 ،2020ديسمرب  30مؤرخة يف   82،  ج.ر.ج.ج عدد2020نوفمرب سنة الدستوري، املصادق عليه يف استفتاء أول 
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 الفرع األول: تعريف البلدية 

بغية االحاطة مبوضوع مفهوم البلدية ، ينبغي تعريفها من خالل التطرق إىل أهم التعريفات 
ف هذه املؤسسة يف اليت وردت يف الدستور اجلزائري مبختلف تعديالته، كما جيب التطرق إىل تعري

 القوانني اخلاصة بالبلدية و ذلك وفقا ملا يأيت :  

 : تعريف البلدية في الدستور الجزائريأوال

إن خضوع التشريع إىل التطورات الداخلية واخلارجية واملتغريات السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية والثقافية داخل اجملتمع، تؤدي به حتما إىل تكييفه وحتيينه مع مقتضيات ومتطلبات كل 

ؤدي مرحلة، وهذا ما يقود بعض الدول خاصة النامية منها إىل تعديل دساتريها مبرونة شديدة، قد ت
يف بعض األحيان إىل تغيري الثوابت نتيجة التحول االيديولوجي فيها، مما يؤثر يف تغيري الكثري من 
التعريفات املتعلقة باملصطلحات القانونية، وكذلك احلال بالنسبة للبلدية حينما مت تعريفها عرب املراحل 

نستعرضه من خالل التعديالت ف سو اليت مرت هبا اجلزائر منذ إستقالهلا إىل غاية الساعة، وهذا ما 
 الدستورية وتعريفها للبلدية.    

 1963البلدية في دستور سنة   - ( أ

اجملموعة  ا:"على أهن 1963( من دستور سنة 9عرفها املؤسس الدستوري يف الفقرة الثانية من املادة )
 .1"االقتصادية واالجتماعية القاعدية هي البلدية اإلدارية اإلقليمية

من خالل هذا التعريف جند بأن املشرع كان متأثرا مبقتضيات املرحلة اليت كانت متر هبا البالد 
نتيجة استقالهلا حديثا من االحتالل الفرنسي، وكان االهتمام منصبا يف تلك الفرتة حنو تشييد وبناء 

لبلدية يف هذه الدولة من عدة نواحي اداريا واقتصاديا واجتماعيا، لذلك كان من الضروري إشراك ا
املهام للبلدية، ولكن ذلك كان صعبا يف  غياب قانون وط  خاص هبا، لذا قررت السلطات آنذاك 

                                                           

 .10/09/1963يف الصادرة 64، العدد.ج.جر.ج ،1963اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، سنة دستور  راجع -1
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االستفادة من التجربة الفرنسية وذلك باالستمرار يف العمل مبوجب التشريعات الفرنسية ما مل يتعارض 
 .1منها مع السيادة الوطنية

 .1976البلدية في دستور  -ب(

ى يف الفقرة الثانية عل 1976من دستور سنة  36املؤسس الدستوري يف املادة كما عرفها 
و االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف  اإلداريةالسياسية و  اإلقليميةالبلدية هي اجملموعة " أن:

 .2القاعدة"

بعد االطالع على هذا التعريف نصل إىل نتيجة مفادها أن التوجه االيديولوجي الذي تبنته 
سلطات العليا واملتمثل يف اخليار االشرتاكي، قد أثر بشكل واضح يف املشرع عند تعريفه للبلدية، ال

حيث أسندت إليها وظيفتني جديدتني إىل جانب الوظائف االدارية و االقتصادية واالجتماعية اليت 
تكريس هيمنة ويتعلق األمر بالوظيفة السياسية اليت هتدف إىل  1963جاء هبا الدستور السابق لسنة 

احلزب الواحد والشرعية الثورية بقيادة حزب جبهة التحرير الوط ، أما الوظيفة الثقافية كانت هتدف 
 إىل ترسيخ النهج االشرتاكي كخيار أنسب للمجتمع اجلزائري.

 .1989البلدية في دستور  -ج(

يف الفقرة األوىل "اجلماعات االقليمية  منه 15فقد عرفتها املادة  1989أما يف د ستور سنة 
 .3"البلدية هي اجلماعة القاعدية"يف الفقرة الثانية للدولة هي: البلدية و الوالية "، و 

من خالل هذا التعريف جند بأن املشرع قد أعرض عن حتديد الوظائف اليت تناط بالبلدية تاركا ذلك 
االشرتاكي وسياسة احلزب الواحد والتوجه حنو للتشريع العادي، وذلك بعدما مت التخلي عن النهج 

، معتربا البلدية مجاعة حملية وقاعدة 1989النظام الليربايل والتعددية احلزبية اليت أقرها دستور سنة 
 أساسية للدولة.

                                                           

 ، مصدر سابق . 157-62األمر رقم:راجع  - 1
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 2008و تعديالت سنة  1996البلدية في دستور  -د(

حيث أبقى  ،للبلديةمل يأيت املؤسس الدستوري بتعريف جديد  1996أما يف دستور سنة 
  .1منه و اليت مل ميسها أي تعديل 15يف املادة  1989على نفس التعريف الذي جاء به دستور سنة 

رمبا احتفاظ املشرع هبذا التعريف كان هدفه استقرار املؤسسات يف الدولة وذلك بالنظر إىل 
األمنية املرتدية السائدة يف املرحلة االستثنائية اليت كانت تسري هبا هذه املؤسسات نتيجة األوضاع 

 البالد خالل تلك الفرتة، والذي أدت باألمر إىل تسيري البلديات بواسطة املندوبيات التنفيذية.

فإهنا مل متس بتعريف البلدية، باستثناء اجملالس 2 2008بالنسبة للتعديالت الدستورية لسنة 
يف احلياة السياسية و توسيع حظوظ متثيلها  الشعبية البلدية اليت شهدت تعديال حينما مت اقحام املرأة

 يف اجملالس املنتخبة.

 2020دستور  و 2016ية لسنة دستور ال التعديالت البلدية في -ه(

مل يأيت بتعريف جديد خبصوص البلدية  2020و سنة  20163لسنة  ةالدستوري تالتعديال ضمن
مجاعة ، الذي جعل من البلدية 1989وإمنا مت االحتفاظ بالتعريف ذاته الذي جاء به دستور سنة 

، وإمنا أشار التعديل الدستوري األخري إىل ضرورة االهتمام بالبلديات األقل تنمية مؤكدا ة للدولةيقاعد
على اختاذ تدابري خاصة هتدف إىل حتقيق توازن اقتصادي واجتماعي باعتبارمها من أبرز ابعاد التنمية 

 .4املستدامة إىل جانب البعد البيئي

  خاصة بهاقوانين الالفي  البلدية : تعريفاثاني

قبل صدور أول قانون للبلدية يف تاريخ اجلزائر املستقلة، تقرر االستمرار يف العمل بالتشريع  
 1965صيف  نظرا لألحداث اليت شهدهتا البالد يفالفرنسي ما مل يتعارض منه والسيادة الوطنية، و 

                                                           

 . 08/12/1996يف الصادرة  76. ج.ر.ج.ج، العدد1996دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، سنة راجع  -1
 املتضمن التعديل الدستوري، مصدر سابق. 19-08القانون رقم راجع  -2
 2016مارس  7املؤرخة يف  14املتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد  2016مارس  06املؤر  يف  01-16القانون رقم راجع  -3
 املصدر السابق. 442-20املرسوم الرئاسي رقم الصادر مبوجب  2020من التعديل الدستوري لسنة  17املادة أنظر  -4
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لسنة حتت حجة ما مسي  جتميد العمل بأول دستور جزائريمت حيث وتويل جملس الثورة شؤون الدولة 
غاية صدور أول قانون يتعلق  إىلالتعريف على أرض الواقع  لكجسد ذتوعليه مل يبالتصحيح الثوري، 

و الذي يعد امليالد  18/01/1967املؤر  يف  67/24رقم  األمرمبوجب  1967بالبلدية سنة 
ف البلدية يف املادة األوىل منه كما يلي "البلدية يعر ت مت حيثستقلة ،األول للبلدية يف تاريخ اجلزائر امل

 .1و االقتصادية واالجتماعية و الثقافية األساسية " اإلداريةالسياسية و  اإلقليميةهي اجلماعة 

 إطاريف جاء املتعلق بالبلدية وذلك  07/04/1990املؤر  يف  08-90بعدها صدر قانون 
اليت و اليت عرفتها البالد بعد األحداث  1989الذي أقرها دستور سنة دة اجلدي مجلة من اإلصالحات

تب  التعددية احلزبية والتحول من النهج  إىلاحلزبية  األحاديةمن  اإليديولوجيالتحول  أدت إىل 
من خالل وهذا لبلدية لف املشرع يعر ، وكان لذلك أثر كبري يف تاقتصاد السوق احلر االشرتاكي حنو

األساسية  اإلقليميةالبلدية هي اجلماعة ":  ابأهناليت عرفتها  08-90املادة األوىل من القانون رقم 
 .2"وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وحتدث مبوجب قانون

 من خالل املادة األوىل منه 22/06/2011املؤر  يف  10-11عرفها قانون البلدية رقم 
وعليه نسجل متاثال كبريا يف تعريف البلدية بني  ،القاعدية للدولة " اإلقليميةهي اجلماعة "البلدية أن: 
 .2011البلدية لسنة وقانون  1990قانون 

و الذمة املالية املستقلة وتنشأ طبقا للمادة األوىل من القانون  3و تتمتع بالشخصية املعنوية
ا ويعطي هلا أساسا قانونيا قويا ويكفي مبوجب قانون وهو ما يضفي  عليها طابعا خاص 11-10

أهنا ال تنشأ بقانون بل بتنظيم وال  إالأعلى تتمتع بسمو املكانة  إداريالقول أن الوزارة وهي تنظيم 
 .تتمتع بالشخصية املعنوية حيث تستمد شخصيتها من الدولة

                                                           

 .18/01/1967الصادرة يف 06العدد  ،املتضمن قانون البلدية ج.ر.ج.ج،  1967/ 18/01املؤر  يف 24-67األمر رقم راجع  -1
 .11/04/1990الصادرة يف 15املتعلق بالبلدية ج.ر.ج.ج، العدد 1990/ 07/04املؤر  يف 08-90القانون رقم  راجع -2
الصـــــادرة يف  78املتضـــــمن القـــــانون املـــــدين، ج.ر.ج.ج، العـــــدد  26/09/1975: املـــــؤر  يف 58-75مـــــن األمـــــر رقـــــم 50و49املـــــادتني  أنظـــــر -3
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الرئيسي أو مقرها تعيني و أمقر رئيسي وجيوز تغيري امسها إقليم و متلك البلدية قانونا اسم و 
مبوجب مرسوم رئاسي بناءا على تقرير من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوايل و مداولة اجمللس حتويله 

-11من القانون  6الشعيب البلدي و خيطر اجمللس الشعيب الوالئي بذلك و هذا ما نصت عليه املادة 
اعتبار البلدية مبثابة اخللية ميكننا  ومن خالل التمعن يف التعريفات السابقة للبلدية 1،املذكور 10

والقاعدة األساسية للدولة وصورة من صور االدارة احمللية واالقليمية وذلك مبوجب اكتساهبا للشخصية 
 املعنوية واالستقالل املايل.

 ني : مميزات البلدية:الفرع الثا

جبملة من اخلصائص والوظائف  تتميز البلديةباعتبارها من أهم التطبيقات ألسلوب الالمركزية االدارية 
 و اليت ميكن استعراضها فيما يلي :

 خصائص البلدية أوال:

من خالل ما سبق من التعاريف املتعلقة بالبلدية ميكن استخالص مجلة من اخلصائص تتمثل 
 فيما يلي:

  البلدية هي اجلماعة اإلقليمية 
  الذمة املالية املستقلةو تتمتع بالشخصية املعنوية البلدية. 
  حتدث مبوجب القانونالبلدية. 

 البلدية جماعة إقليمية -(أ

تبىن املؤسس الدستوري مبدأ وحدة إقليم الدولة واعتمد على النظام اجلزائر  استقاللمنذ 
ذلك قسمت اجلزائر إىل وحدات إدارية ، ولتكريس اإلداري الالمركزي كأسلوب إلدارة هذا اإلقليم

البلدية والوالية، واعرتف هلما باالستقالل اإلداري والذمة نظامي مسيت باجلماعات اإلقليمية ممثلة فـي 
 املالية املستقلة.

                                                           

 املتعلق بالبلدية ، مصدر سابق. 10-11من القانون رقم  6املادة  أنظر - 1
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طابع آخر واملتمثل يف إعادة  اغري أنه يف املقابل كان للمشرع نظرة أخرى بإضفاء عليهم
ومنح هلاتني ، اريتني غري ممركزتني للدولة حفاظا على وحدة إقليم الدولةتكييفهما بأهنما دائرتني إد

رقابة  اتفرض عليهم إدارية واسعة وغري دقيقة، ويف نفس الوقت اختصاصاتاجلماعتني االقليميتني 
جمرد إدارة غري ممركزة ختضع للسلطة املركزية، مما أثر سلبا على  هماإدارية ووصائية مشددة، جعلت من

 .1وعلى األداء االداري من جهة اخرى  لالمركزية املكرسة يف الدستور من جهة  د األساسيةالقواع

يتضح جليا مدى حرص املشرع على تكريس مظاهـر  10-11بالرجوع إىل قانون البلدية 
، واليت ظهرت جليا من احرتامهااجلماعة اإلقليمية على مستوى البلدية مع مراعاة احلدود اليت جيب 

من نفس القانون:  2ف/3وذلك ما اكدته املادة 10-11من القانون  1،2،3املواد خالل 
 «.تساهـم مع الدولة بصفة خاصة يف إدارة وهتيئة اإلقليم »

بــذلك خــص املشــرع البلديــة عــن طريــق اجمللــس الشــعيب البلــدي ورئيســه بصــالحيات واســعة مــن 
 أجـل تكريس مظاهر اجلماعة اإلقليمية بصفة جلية.

 .الذمة المالية المستقلةبو تتمتع بالشخصية المعنوية البلدية  -ب(

يقــوم التنظــيم االداري يف اجلزائــر علــى أســاس قــانوين يتمثــل يف فكــرة الشخصــية املعنويــة، والــيت 
علــى أساســها  ميكــن جملموعــة مــن األشــخاص )األفــراد( أو جمموعــة مــن األمــوال )أشــياء( أن تتكــاتف 

وهدف مشـروع مبوجـب اكتسـاب الشخصـية القانونيـة واملقصـود منهـا  وتتعاون أو ترصد لتحقيق غرض
 . 2القدرة على اكتساب احلقوق و حتمل االلتزامات

من خالل املعىن السابق نستنتج بأن الشخص املعنوي يقوم على أساس توافر عناصر 
 ومقومات وشروط تتمثل أساسا يف األركان التالية:

 

                                                           

اجلزائـر( العـدد،  اجلـزائــر، جملـة دفـاتر السياسـة والقـانون ، جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلـة)أمحـد سـويقات، اجلماعـات اإلقليميـة ووحـدة إقلـيم الدولـة يف  -1
 .57، ص 2016، جانفي 14

 32،33ص ، دار النشر و التوزيع ، عنابة، اجلزائر، -التنظيم االداري- القانون االداريحممد الصغري بعلي،  -2
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 مجموعة أشخاص أو أموال: -(1
 :توافر اىل املعنوي الشخص وجود يستند
 .اجلمعياتك (،االفراد) االشخاص من ةجمموع -
 ة.املسامه الشركات يف (االشياء) االموال من ةجمموع وأ -
 واحدآن  يف واالموال االشخاص من ةجمموع وجودعلى  العام املعنوي الشخص يقوم ما ةوعاد 

 ة.املختلف وممتلكاهتا ةالبلدي سكان هي: مثال ةفالبلدي

 الغرض المشروع : -(2

 من يهدف يكن مل اذا ةالقانوني ةالناحي من له وجود ال اخلاص وأ العام املعنوي الشخص نإ
ة، فالبلدية مثال تسعى إىل الدول السائد النظام به يسمح مشروع اجناز حتقيق اىل نشاطاته وراء

 حتقيق غرض مشروع يتمثل يف حتقيق التنمية احمللية تلبية حلاجيات وتطلعات سكاهنا. 

 االعتراف : -(3
 مناالعرتاف بوجوده  ةالدول ةوضعي عن النظربغض  املعنوي الشخص وجودل يشرتط

 مبوجب وتنشأ حتدث إمنا ةالوالي او ةفالبلدي ة،الالزم ةالقانوني ةالوسيل ومبوجب ةاملختص ةالسلط طرف
 الوايل عن صادر ترخيص مبوجب تتم ةالوالئي واجلمعيات ،1ةالتشريعي ةالسلط عن صادر قانون

رقم  لقانونل طبقا شروطها توافر بعدواجلمعيات البلدية تتم مبوجب ترخيص صادر عن رئيس البلدية 
 .2اجلمعياتاملتعلق ب 12-06

                                                           

 ، مصدر سابق.442-20الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ،  2020من التعديل الدستور لسنة  139املادة  أنظر -1
 .15/01/2012، الصادرة يف :  2، عدد ، .ج.جر.املتعلق باجلمعيات ، ج 12/01/2012املؤر  يف : 06-12القانون رقم راجع  -2
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معنوي عام وشخص معنوي خاص، تأسيسا على عدة ينقسم الشخص املعنوي إىل شخص 
وما يهمنا خالل دراستنا هاته هو  ،1معايري منها: ) الغرض ، طبيعة النشاط، القانون املطبق ...اخل(

 ي ينقسم إىل بدوره إىل نوعني مها:ذالشخص املعنوي العام ال

 األشخاص المعنوية المرفقية )المصلحية( -
اليت ترتكز يف وجودها على أساس االختصاص املرفقي أو هي تلك األشخاص املعنوية 

املصلحي أو الف ، أي التكفل بنشاط وموضوع معني كاملستشفيات أو اجلامعات أو مؤسسات 
وحتدد املبادئ والقواعد األساسية السارية عليها أيضا مبوجب قانون صادر عن السلطة  ،النقل...اخل

، على أن يتم 2020لسنة األخري من الدستور اجلزائري  139من املادة  29التشريعية طبقا للفقرة 
 لك.ذانشاؤها بالوسيلة و األداة القانونية املالئمة من طرف اجلهة املخولة ب

فمثال ميكن للبلدية أن تنشئ مؤسسات يف جماالت متعددة كالنقل ومحاية البيئة مثل مؤسسة 
ميكن البلدية أن " من القانون البلدي: 153املادة رفع القمامات املنزلية والتطهري وهو ما نصت عليه 

املالية املستقلة من أجل تسيري  ةتنشئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية املعنوية والذم
 .2"مصاحلها

   

                                                           

ز بــني الشــخص املعنــوي العــام والشــخص يف حالــة عــدم الــنص يف ســند االنشــاء علــى طبيعــة ونــوع الشــخص املعنــوي، وضــع الفقــه عــدة معــايري للتمييــ -1
 املعنوي اخلاص نذكر منها ما يلي:

 طبيعة الغرض و ما إذا كان ينصب على حتقيق مصلحة عامة او خاصة. -
 أصل النشأة، فاذا كانت الدولة او احد االشخاص املعنوية العامة األخرى، و هي اليت أنشأته فهو عام و إال خاص. -
 كان عاما او خاصا.طبيعة النشاط وما اذا   -
 مثال( امتيازات السلطة العامة فالشخص املعنوي يعترب عاما إذا ما كان حائزا علي امتيازات السلطة العامة )سلطة نزع امللكية للمنفعة العامة -
( ،و إىل األشـخاص املعنويـة اخلاصـة )مثـل املـوطن يف البلديـة  االنضـمام االجبـاري، حيـث يكـون انضـمام االفـراد اىل االشـخاص املعنويـة العامـة إجباريـا -

 اختياريا )مثل اجلمعيات(.
 بعني االعتبار مجلة من العناصر والعوامل، متزج بني اكثر من معيار واحد. يأخذمبعيار مركب  يأخذوان كان االجتاه احلديث الراجح  -

ومـا بعـدها، نقـال عـن حممـد  328ص  1992لبنـان  -امعية، بـريوتللمزيد أنظر: رمضان ابو السعود، الوسيط يف شرح مقدمة القانون املدين، الدار اجل
 35، 34مرجع سابق ص ،التنظيم االداري – القانون االداري ،الصغري بعلي

 ،املتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 10-11من القانون  153املادة  أنظر -2
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 األشخاص المعنوية العامة االقليمية: -
هي تلك األشخاص املعنوية اليت متارس اختصاصاهتا وصالحياهتا يف إطار حيز جغرايف 
ومكاين معني، حبيث تستند على االختصاص االقليمي، وتتمثل األشخاص املعنوية االقليمية يف 

والية كل والية تتكون من جمموعة من  58الدولة والوالية والبلدية، والدولة اجلزائرية مقسمة إىل 
بلدية وكل بلدية تتكون من  1541يات واليت يبلغ عددها على مستوى الرتاب الوط  إىلالبلد

   . 1مشتمالت وحدود اقليمية

القانون  49تعترب البلدية من األشخاص االعتبارية أو املعنوية االقليمية كما نصت عليه املادة 
، إىل جانب الوالية والدولة، حيث تكتسب شخصيتها القانونية مبوجب قانون يصدر 2املدين اجلزائري
 2020من التعديل الدستور األخري لسنة  139من املادة  11التشريعية طبقا للفقرة عن السلطة 

 .3السيما يف جمال التقسيم االقليمي للبالد

لك يف احلدود اليت يقررها القانون ذفالبلدية تتمتع بكل ما يتمتع به الشخص االعتباري من حقوق و 
 .4من القانون املدين 50وفقا ملا أشارت اليه املادة 

يتمتع الشخص املعنوي باألهلية سواء كانت أهلية أداء أو أهلية وجوب، مع االشارة  األهلية: -(4
ال تتعدى أهلية  ذإىل أن نطاق ومدى أهلية الشخص املعنوي أضيق من أهلية الشخص الطبيعي، إ

                                                           

 67احملــدد لتكــوين  البلــديات و مشــتمالهتا وحــدودها االقليميــة، ج.ر.ج.ج، عــدد  01/12/1984املــؤر  يف :  365-84للمرســوم رقــم  انظــر -1
ــــــذي رقـــــم امل املعـــــدل و املـــــتمم مبوجـــــب   ،19/12/1984الصـــــادرة يف   26ج.ر.ج.ج، عـــــدد  ،29/03/2021املـــــؤر  يف  128-21رســـــوم تنــفـيـ
 . 07/04/2021الصادرة يف 

 من القانون املدين على ما يلي: " االشخاص االعتبارية هي :  49تنص املادة  -2
 لوالية البلدية االدولة  -
 املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري. -
 اجلمعيات واملؤسسات. ةوالتجاري ةالشركات املدني -
 الوقف. -
 .ةقانوني ةمن اشخاص او اموال مينحها القانون شخصي ةكل جمموع  -

جـــوان  20مـــؤر  يف :  10-05رقـــم  املتضـــمن القـــانون املـــدين، املعـــدل و املـــتمم بالقـــانون 1975ســـبتمرب  26مـــؤر  يف :  58-75األمـــر رقـــم راجـــع 
 (.21، ص  2005،سنة 44، عدد ج.ر.ج.ج ،  2005

  املصدر السابق. 442-20الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ،2020تعديل الدستوري لسنة من ال 139املادة أنظر   -3
  ، مصدر سابق.القانون املديناملتضمن  58-75األمر من  50املادة  انظر -4
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األول إىل ما كان لصيقا بصفة االنسان كحقوق األسرة، فللشخص املعنوي حق امللكية، وله حق 
التعاقد، وحق التقاضي وغريها من السلطات اليت ختوله اياها القوانني واألنظمة وقانونه األساسي 

بلدية، ا ما جيسده نظام الذوه ،1وسند انشائه، مع ضرورة التقيد باالختصاص االقليمي أو املرفقي
حبيث يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي باعتباره شخص طبيعي يتميز باإلدراك والتمييز واالرادة 

 القيام بدور النائب املعرب عن أهلية البلدية والتصرف بامسها .  

 االستقالل المالي و االداري:  -(5

املالية للجهة اليت قامت مة ذمة املالية للشخص املعنوي مستقلة عن الذاالستقالل املايل هو ال
مة املالية للدولة، حيث تعترب ضمانا لدائنيها ذمة املالية للبلدية مستقلة عن الذبإنشائه، فمثال ال

ويتجسد ذلك من خالل اعداد ميزانية البلدية والتصويت عليها  ووسيلة للقيام مبهامها وتسيري شؤهنا
و بتسيريها ألمالكها العقارية و املنقولة  ،ات و مظاهر ذلك حتصيل االيرادات وصرف النفق وتنفيذها

كما أن املؤسسات العمومية اليت تنشئها البلدية يف اطار   والتصرف فيها بالبيع و االجيار،
 . 2مة مالية مستقلة عن البلدية هي األخرىذاختصاصاهتا، تنفرد ب

نوي سواء أما االستقالل االداري فيتجسد من خالل أداء أجهزة وتنظيمات الشخص املع
ا ذ، فالبلدية مثال أجهزهتا وهيئاهتا االدارية اليت جتسد هذتعلق األمر بأجهزة للمداولة أو للتنفي

و رئيس ونوابه متمثلة يف الية ذتنفياهليئة الو  ةاالستقالل تتمثل يف اجمللس الشعيب البلدي كهيئة مداول
 .إدارة ينشطها االمني العام للبلدية

جيب وعليه : أما املوطن فتكمن أمهيته من حيث حتديد االختصاص القضائي خاصة،  الموطن -(6
أن يعني موطن للشخص املعنوي العام، وهو ما يتمثل يف مكان وجود مقره فموطن البلدية مثال هو 

 مقر البلدية أو مركزها واالقليم الذي تقوم على إدارته.

 
                                                           

 .40رجع سابق، ص  ،التنظيم االداري – القانون االداري حممد الصغري بعلي، م -1
 41ص رجع ،نفس املحممد الصغري بعلي،  -2
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 .تحدث بموجب القانونالبلدية  -ج(

األداة التشريعية اليت يتم مبوجبها  10-11لقد أوضحت املادة األوىل من القانون رقم 
إحداث البلدية، حيث أوكلت هذه املهمة للقانون، ولقد حدد الدستور السلطة املختصة يف إصدار 
يل القوانني و املتمثلة أساسا يف السلطة التشريعية )الربملان بغرفتيه( بصفتها صاحبة االختصاص األص

من التعديل الدستوري األخري اليت حددت اجملاالت اليت  139يف هذا اجملال، وهذا ما أكدته املادة 
جيوز للربملان التشريع فيها ومنها التقسيم االقليمي للبالد والذي من خالله يتم احداث بلديات 

رئيس اجلمهورية من الدستور ل 142جديدة أو جتزئة بلديات وضمها، وبصفة استثنائية خولت املادة 
مسائل أيضا اختصاص التشريع بواسطة األوامر اليت يتخذها يف جملس الوزراء وذلك يف حالتني: يف 

 ةيئانثتسالا ةلاحلا يفو  الربملانية، العطل خالل أو الّشعيّب الوط ّ  عاجلة يف حالة شغور اجمللسال
ه للمحكمة الدستورية للفصل يف دستورية اخطار و  .الدولة جملس رأي بعد 98 ةداملا اهيلع صو صنملا

يعرض رئيس اجلمهوريّة الّنصوص اّليت اخّتذها على كّل غرفة من أيام و  10هذه األوامر يف أجل أقصاه 
1األوامر اّليت ال يوافق عليها الربملانوتقع حتت طائلة البطالن كل  الربملان يف أّول دورة له لتوافق عليها

. 

 البلديةوظائف : ثانيا

التنمية احمللية  إىلبتزايد وتعدد احلاجات احمللية للمجتمع الذي حيتاج 2البلديةوظائف تعدد ت
تعترب البلدية حجر الزاوية بالنسبة لإلدارة  اإلطارباعتبارها ضرورة مسايرة لتطور ومنو اجملتمع ويف هذا 

 املميزةحبيث جندها قد زودت من طرف املشرع جبميع الصالحيات اليت تتطلبها مأموريتها  اإلقليمية
االجتماعية  ،املالية ،االدارية، السياسية وظائفهاوتؤدي  إطارهامعززة هبيئات خاصة هبا لتستكمل 

 اليت ميكن استعراضها فيما يلي:البيئية و 

 

                                                           

  املصدر السابق. 442-20الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ،2020تعديل الدستوري لسنة المن  142املادة أنظر  -1

الصـادرة  52جند نصوص أخرى منظمة الختصاصات البلدية و الوالية متس قطاعات و ميادين خمتلفة أنظر املراسيم الواردة يف ج.ر.ج.ج، العـدد   -2
 . 29/12/1981يف 
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 الوظيفة السياسية للبلدية -أ(

و هذا من  1تعد البلدية الفضاء املناسب للتكوين يف جمال العمل السياسي وصناعة القادة،
خالل هيئاهتا املنتخبة اليت هي يف األخري نتاج العملية االنتخابية املبنية على أساس النزاهة والتنافس 
الدميقراطي بني خمتلف التوجهات السياسية الناشطة على مستوى اقليم البلدية واليت حتاول إقناع 

خيتار الناخبني ممثليهم ضمن تشكيلة ، وعليه 2الناخبني برباجمها االنتخابية عن طريق االختيار احلر
 اجمللس الشعيب البلدي املب  على أساس التنوع السياسي ألعضائه املنتخبني.

يف اجلزائر شهدت البلديات مرحلتني من الناحية السياسية مرحلة األحادية احلزبية ومرحلة 
ب الوحيد الذي ميتلك ما التعددية احلزبية ففي املرحلة األوىل كان حزب جبهة التحرير الوط  احلز 

يعرف بالشرعية الثورية وبذلك أصبح يهيمن على مقاليد السلطة يف البالد على املستويني املركزي 
والالمركزي، حيث كان يومها الرتشح لالنتخابات البلدية مشروطا باالنتماء إىل حزب جبهة التحرير 

 3الوط  .

األحزاب للمشاركة يف النشاط السياسي  أما يف مرحلة التعددية فقد مت فتح اجملال أمام
العملية لقد كانت ومازالت والوصول ألول مرة إىل العضوية ضمن اجملالس املنتخبة احمللية والربملانية، ف

                                                           

طيــب أردوغــان حيــث أنــه وقبــل توليــه رئاســة اجلمهوريــة الرتكيــة انتخــب رئيســا لبلديــة  وخــري مثــال علــى ذلــك املســار السياســي للــرئيس الرتكــي رجــب -1
، وبفضل حنكتـه السياسـية و خربتـه متكـن مـن إجيـاد حلـوال سـريعة  و ناجحـة للمشـاكل الـيت كانـت تتخـبط 1994اسطنبول يف االنتخابات احمللية لسنة 

: مشكلة املياه مبّد أنابيب املياه ملسافات طويلـة بلغـت مئـات الكيلـومرتات، ومشـكلة النفايـات  فيها مدينة اسطنبول آنذاك و خاصة املشاكل البيئية منها
ذلك بإنشـاء بنصب أحدث املنشآت لتدويرها، ومشكلة التلوث مبشروع االنتقال إىل استهالك الغاز الطبيعي. ويف جمال التنمية املسـتدامة قـام أردوغـان كـ

سـريًعا لتجـاوز معضـلة املـرور والتنقـل يف املدينـة، وبـادر إىل مشـاريع أخـرى كثـرية فتحـت آفاقًـا مسـتقبلية للمدينـة. واختـذ جسرًا ونفًقـا وطريًقـا  50أكثر من 
الـيت كانـت أردوغان تـدابري دقيقـة السـتثمار مـوارد البلديـة حبكمـة والقضـاء علـى الفسـاد، ومتكـن عنـد توليـه منصـب الرئاسـة مـن تسـديد جـّل ديـون البلديـة 

مليـارات دوالر، وبـذلك فـتح أردوغـان صـفحة جديـدة يف تـاريخ البلـديات  4ياري دوالر أمريكـي، مثّ قـام باسـتثمارات ضـخمة بلغـت قيمتهـا تقرب من مل
ر يف الســرية الرتكيـة، إذ نــال ثقـة الســكان مــن جهـة، وأصــبح مثــااًل متبًعـا وقــدوة حســنة لرؤسـاء البلــديات األخـرى مــن جهــة ثانيـة. ملزيــد مــن املعلومـات أنظــ

 الذاتية للرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان باملوقع الرمسي للرئاسة اجلمهورية الرتكية على الرابط التايل: 
https://www.tccb.gov.tr/ar/receptayyiperdogan/biography/  23:45على الساعة  18/09/2019تاريخ الزيارة.   

يضمن احلقوق واحلّريّات الفرديّـة  الذي إّن الّدستور فوق اجلميع، وهو القانون األساسي: "  على 2016أنظر نص ديباجة  الدستور اجلزائري لسنة  -2
"  .عن طريـق انتخابـات حـّرة ونزيهـة ة الّسلطات، ويكّرس التداول الدميقراطيواجلماعّية، وحيمي مبدأ حّريّة اختيار الّشعب، ويضفي املشروعية على ممارس

 من الدستور اجلزائري ، مصدر سابق. 11و أنظر أيضا املادة 
 .  96، املتعلق بالبلدية، مصدر سابق، ص24-67من القانون رقم  34انظر املادة  -3

https://www.tccb.gov.tr/ar/receptayyiperdogan/biography/
https://www.tccb.gov.tr/ar/receptayyiperdogan/biography/
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االنتخابية من صميم عمل البلديات يشرف على تنظيمها مكتب االنتخابات املكلف بتسجيل 
راجعتها سنويا بصفة عادية واستثنائيا كلما مت استدعاء الناخبني وشطبهم وإعداد القوائم االنتخابية وم

وذلك بالطبع يتم حتت اشراف السلطة الوطنية املستقلة  اهليئة الناخبة عند املواعيد االنتخابية
  1.لالنتخابات

 الوظيفة االدارية للبلدية -ب(

تعترب البلدية إدارة حملية إقليمية ومنه فهي امتداد لإلدارة العامة عرب أقاليم الدولة، وهذا ما 
يف إشارهتا إىل اهليئات اليت تتكون منها البلدية ومن  2011من قانون البلدية لسنة  15أكدته املادة 

لدي، وهبذه الصفة فإهنا ضمنها إدارة يقوم بتنشيطها األمني العام حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب الب
تتكون من عدة مصاحل إدارية تعتمد يف تسريها على املوارد البشرية واملادية، و كغريها من االدارات هلا 
هيكل تنظيمي يتالءم مع امكانياهتا البشرية واملادية، وبواسطة ذلك تقوم البلدية مبمارسة خمتلف 

العمومية اليت تقدمها بعض مصاحل البلدية   النشاطات االدارية منها على سبيل املثال اخلدمات
و مصلحة الوثائق البيومرتية ومصلحة األرشيف  املصادقة على الوثائقكمصلحة احلالة املدنية و 

 وغريها من املصاحل االدارية بالبلدية. 

تقوم البلدية من خالل إدارهتا بكل الوظائف اليت متارسها االدارة العامة من ختطيط واشراف 
وتوجيه وصناعة القرارات وفقا لألهداف املرجوة من خالل خمططاهتا مثل خمطط املوارد البشرية  ورقابة

 و املخطط البلدي للتنمية وغريها. 

حالة حدوث الكوارث الطبيعية كالزالزل يف كما ميكن إلدارة البلدية أن تصبح إدارة أزمات 
كاحلرائق، يف هذه احلالة تتدخل البلدية والفيضانات وغريها من الكوارث اليت يتسبب فيها االنسان  

بكل إمكانياهتا البشرية واملادية املتاحة وفقا ملخططها اخلاص بالتدخالت والنجدة واالسعاف واختاذها 
إدارة األزمات  ومثاله ارثو لتدابري احليطة واحلذر للتخفيف من حجم األضرار اليت قد تنجم عن الك

                                                           

يف:  الصادرة 17عدد ج.ر.ج.ج، القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املتضمن  10/03/2021مؤر  يف  01-21األمر رقم:  جعار  -1
10/03/2021 . 
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وكذا األمراض اليت هتدد  1اليت هتدد الصحة العمومية للموطنني،الصحية أثناء تفشي جائحات األوبئة 
 سالمة الثروة احليوانية والثروة النباتية. 

من مظاهر الوظيفة االدارية للبلدية وسائل الضبط االداري مثل الرخص اليت يصدرها رئيس 
هيئة والتعمري، الرتاخيص اخلاصة بالتاجمللس الشعيب البلدي يف شكل قرارات بلدية، ومن أمثلتها 

باإلضافة إىل ذلك العقود  ،وتراخيص املنشآت املصنفة اليت هلا تأثري على البيئة ورخص الدفن وغريها
 2االدارية اليت تربمها البلدية مثل الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام.

 للبلدية ةالوظيفة االقتصادي -ج( 

يف اطار الوظيفة االقتصادية للبلدية جندها تضطلع بالعديد من املهام املتعلقة بالتهيئة والتنمية 
إعداد براجمها االقتصادية على املستوى احمللي حيث تتوىل البلدية من خالل جملسها املنتخب عملية 

ويصادق عليها و  ،لبلديلمجلس الشعيب ااالنتخابية لعهدة الواملتعددة السنوات املوافقة ملدة  السنوية
املخطط الوط   اإلطارويكون ذلك متاشيا مع الصالحيات املخولة له قانونا ويف  ،يسهر على تنفيذها

وتندرج العمليات اليت تنجز ، للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم وكذا املخططات التوجيهية القطاعية
 .صالحيات اجمللس الشعيب البلدي ضمن (PCD)املخطط البلدي للتنمية  إطاريف 

والتنمية املستدامة  اإلقليمعمليات هتيئة  إعداد إجراءاتكما يشارك اجمللس الشعيب البلدي يف 
ويبدي اجمللس الشعيب البلدي آرائه خبصوص مشاريع  ،و تنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما

 إطارة وكذلك األمر بالنسبة للمشاريع اليت تندرج يف البلدي إقليماالستثمار والتجهيز اليت تقام على 
 الربامج  القطاعية للتنمية والسيما يف جمال محاية األراضي الفالحية والتأثري على البيئة.

                                                           

، ( ومكافحته 19يتعلق بتدابري الوقاية من انتشار وباء فريوس )كورونا كوفيد  21/03/2020املؤر  يف :   69-20املرسوم التنفيذي رقم راجع  -1
 . 21/03/2020الصادرة يف :  15ج.ر.ج.ج، عدد 

، املتضـمن تنظـيم الصـفقات العموميـة و تفويضـات املرفـق العـام ، ج.ر.ج.ج، عـدد 16/09/2015املؤر  يف:  247-15املرسوم الرئاسي راجع  -2
، يتعلــق بتفــويض املرفــق العــام، ج.ر.ج.ج، عــدد  2018أوت  02مــؤر  يف  199-18. واملرســوم تنفيــذي رقــم 20/09/2015، الصــادرة يف :50
 .2018أوت  05، الصادرة يف 48
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 اإلجراءاتالتدابري املتعلقة بتشجيع االستثمار وترقيته يبادر اجمللس الشعيب البلدي بكل  إطاريف 
  .1مع طاقات البلدية وخمططها التنموي ياقتصادية متاشاالنشاطات الية اليت من شأهنا حتفيز وبعث تنم

حتافظ البلدية على وعائها العقاري ومنح األولوية يف ختصيصها لربامج التجهيزات العمومية  -
 .واالستثمار االقتصادي

 .العقارية التابعة لألمالك العمومية للدولة  األمالكاحملافظة على  -
املبادرة بكل العمليات اليت من شأهنا هتيئة اهلياكل والتجهيزات اخلاصة بالشبكات التابعة  -

العمليات املتعلقة بتسيريها وصيانتها كما تساهم البلدية يف هتيئة  إىلالختصاصاهتا باإلضافة 
 .املساحات املوجهة الحتواء النشاطات االقتصادية أو التجارية أو اخلدماتية 

  .واملسامهة يف ترقية وحتفيز برامج السكن وتشجيع محاية وصيانة وترميم املباين أو األحياءاملبادرة  -
  .احلرص على تسمية كافة اجملموعات العقارية السكنية والتجهيزات اجلماعية والطرق -
 وظيفة االجتماعية للبلدية ال -د(

تلعب البلدية دورا فعاال يف خدمة مجيع فئات اجملتمع ويف هذا االطار تضطلع البلدية بوظيفة 
 : 2قصد التكفل مبا يلي اإلجراءاتتتخذ كافة اجتماعية حيث 

 .اجناز مؤسسات التعليم االبتدائي طبقا للخريطة املدرسية الوطنية وضمان صيانتها -

 .والسهر على ضمان توفري وسائل نقل التالميذتسيري املطاعم املدرسية و اجناز  -

 كما ميكنها اختاذ التدابري املوجهة لرتقية الطفولة و الرياضة و حدائق األطفال والتعليم التحضريي   -

 .ولتعليم الثقايف والف 

والثقافة املسامهة يف اجناز اهلياكل القاعدية البلدية اجلوارية املوجهة للنشاطات الرياضية والشباب  -
  .والتسلية اليت ميكنها االستفادة من مسامهة الدولة

                                                           

 ، مصدر سابق .ة، املتعلق بالبلدي10-11من القانون رقم:  112إىل 107املواد من أنظر   -1
 صدر .نفس امل، املتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم: 122املادة  أنظر -2
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  .تقدمي مساعدهتا للهياكل واألجهزة املكلفة بالشباب والثقافة و الرياضة والتسلية -

  املسامهة يف تطوير اهلياكل األساسية اجلوارية املوجهة لنشاطات التسلية ونشر الفن والقراءة العمومية -
 .احلفاظ عليها وصيانتهاوالتنشيط الثقايف و 

 .تشجيع عمليات التمهني واستحداث مناصب شغل  -
السياسات العمومية  إطارحصر الفئات االجتماعية احملرومة أو املعوزة أو اهلشة والتكفل هبا يف  -

 .الوطنية يف جمال التضامن واحلماية االجتماعية 
جدة على تراهبا وضمان احملافظة على املمتلكات املسامهة يف صيانة املساجد واملدارس القرآنية املتوا -

 .اخلاصة بالعبادة

 البيئةتشجيع و ترقية احلركة اجلمعوية يف ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة النظافة و  -
 ة.ومساعدة الفئات االجتماعية احملرومة ال سيما منها ذوي االحتياجات اخلاصالعمومية الصحة و 
 د الوطنية.جانب الدولة يف التحضري واالحتفال باألعيا إىلة املسامه -

 بيئية للبلدية الالوظيفة  -ه(

 مبسامهة املصاحل التقنية للدولة على احرتام التشريع و  البلديةتسهر إطار أداء وظيفتها البيئية يف 
 :1ما يلييف جمال محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة السيما والتنظيم املعمول هبما 

حفظ الصحة والنظافة العمومية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع املياه الصاحلة للشرب وصرف املياه  -
 ها ومكافحة نواقل األمراض املتنقلةتومعاجلتها ومجع النفايات الصلبة ونقلها ومعاجل املستعملة 

 وتفشي األوبئة املعدية.
على صحة األغذية واألماكن واملؤسسات املستقبلة للجمهور وصيانة الطرقات البلدية حتافظ  -

 .املرور إشاراتالبلدية ووضع 
 .والشواطئ بتهيئة املساحات اخلضراء وصيانة فضاءات الرتفيه إمكانياهتاتتكفل البلدية يف حدود  -
  .تشجيع السياحة وتوسيع جماهلاو 

                                                           

 ، املتعلق بالبلدية، مصدر سابق.10-11من القانون رقم:  124و 123املواد  أنظر  - 1
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تتزود البلدية بكل يف إطار حتسني االطار املعيشي للمواطن وترقية البيئة احلضرية للمدن وتطويرها 
 POSوخمطط شغل األراضي  PDAUأدوات التعمري مثل خمططات التوجيهي للتهيئة والتعمري 

 :1ومبسامهة املصاحل التقنية للدولة تتوىل البلدية

 .وقواعد استعماهلاالتأكد من احرتام ختصيصات األراضي  -
السهر على املراقبة الدائمة ملطابقة عمليات البناء ذات العالقة بربامج التجهيز والسكن واحرتام  -

 .األحكام املتعلقة مبكافحة السكنات اهلشة غري القانونية
الك محاية الرتاث املعماري تسهر البلدية مبسامهة املصاحل التقنية املؤهلة على محاية األم إطاريف  -

 .العقارية الثقافية واحلفاظ على االنسجام اهلندسي للتجمعات السكنية
باإلضافة إىل تلك املهام، تضطلع مبهمة منح الرتاخيص اليت تتعلق باملنشآت املصنفة من الدرجة 
الثالثة ونظام التصريح اخلاص باملنشآت املصنفة من الدرجة الرابعة، إىل جانب ذلك إصداراها 

 2التعمري مثل رخص التجزئة والبناء واهلدم وغريها. للرخص يف جمال
إقليم البلدية يأمر رئيس اجمللس الشعيب البلدي  ىارثة طبيعية أو تكنولوجية علكحالة حدوث  يف 

طار هذا اإليف و  ،بتفعيـل املخطط البلدي لتنظيم اإلسعافات طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما
 البلدي القيام بتسخري األشخاص واملمتلكات طبقا للتشريع املعمول بهرئيس اجمللس الشعيب لميكن 

   .3كوخيطر الوايل بذل
وعليه ميكن القول بأن البلدية يف اجلزائر قد تأثرت يف تبلورها خالل املراحل التارخيية اليت مرت  

بلدية اجلزائرية، هبا ويبدو ذلك جليا حينما تبىن املشرع اجلزائري النموذج الفرنسي يف رسم مالمح ال
وهذا ما يقودنا إىل التساؤل حول طبيعة األجهزة واهليئات اليت تشرف على تسيري البلدية وذلك ما 

 سوف حناول توضيحه من خالل املبحث الثاين من هذا الفصل.  

                                                           

 ، املتعلق بالبلدية، مصدر سابق.10-11من القانون رقم:  121إىل 113املواد من  أنظر - 1
 43، املتعلــق حبمايـــة البيئــة يف اطــار التنميـــة املســتدامة، ج.ر.ج.ج، عـــدد 19/07/2003املـــؤر  يف  10-03مـــن القــانون رقــم  19املــادة  أنظــر -2

 .20/07/2003الصادرة يف 
 سابق.الصدر امل، املتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم:  91و  90املواد :  أنظر -3



 لبلديةل النظام القانونيالفصل األول:                                            –الباب األول 
 

41 
 

 الثاني:بحث الم

 هيئات البلدية

وجتاهـل املشـرع الـدور الـذي تـني فقـط ئهيت االشـارة إىل متـ 1990سـنة ليف ظل قانون البلدية 
ات اإلداريــة الــيت باشــرهتا الســلط اإلصــالحات، ولكــن بعــد نظــام البلديــةبالنســبة ليلعبــه اجلهــاز االداري 
بأن البلدية تتوفر  2011لبلدية لسنة احلايل لمن قانون  15أقرت املادة  2011العليا يف اجلزائر سنة 

 :1على 

 هيئة مداولة: اجمللس الشعيب البلدي  -

 هيئة تنفيذية: يرأسها رئيس اجمللس الشعيب البلدي -

 إدارة ينشطها األمني العام للبلدية حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي  -
 قسمناه إىل ثالثة مطالب: الذيوهذا ما سنتناوله من خالل هذا املبحث 

 املطلب األول: اجمللس الشعيب البلدي -

 ياملطلب الثاين: رئيس اجمللس الشعيب البلد -

 وإدارة البلدية املطلب الثالث: األمني العام للبلدية -
 ألول:   المجلس الشعبي البلدي مطلب اال

لقد جعل الدستور اجلزائري من اجمللس الشعيب البلـدي اإلطـار القـانوين الـذي يعـرب فيـه الشـعب 
ويراقب عمـل السـلطات العموميـة ، كمـا جعـل منـه أيضـا قاعـدة الالمركزيـة ومكـان مشـاركة  عن إرادته 

القــانوين األساســي للمجلــس الشــعيب البلــدي يف  اإلطــاراملــواطنني يف تســيري الشــؤون العموميــة، ويتمثــل 
ــــة، الســــيما الفصــــل األول مــــن  22/06/2011املــــؤر  يف :  10-11القــــانون رقــــم  املتعلــــق بالبلدي

، حبيــث نظــم كيفيــة ســـري عمــل اجمللــس و جلانــه و وضـــعية  61إىل  26لثــاين منــه بــاملواد مـــن القســم ا
الصـادر مبوجـب  االنتخابـاتبينما ترك مسألة تكوينه و انتخابـه لقـانون  ،املنتخب فيه و نظام مداوالته

                                                           
 ، املتعلق بالبلدية، مصدر سبق ذكره.10-11من القانون رقم  15املادة  أنظر -1
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، ومــا يهمنــا 1املتعلـق بنظــام االنتخابــات 25/08/2016املــؤر  يف:  10-16القـانون العضــوي رقــم 
و نظـام سـريه وذلـك طبقـا  جلانـهمن خالل دراستنا هـذه، التطـرق إىل تشـكيلة اجمللـس الشـعيب البلـدي و 

 اجلاري العمل به. 2011اليت جاء هبا قانون البلدية لسنة  اإلداريةلإلصالحات 

 تشكيلة المجلس الشعبي البلدي  الفرع األول:

طريقة االقرتاع النسيب ب سنوات( 5ينتخب أعـضاء اجمللس الشعيب البلدي لعهدة مدهتا مخس )
أشهر السابقة  3وجتري االنتخابات يف ظرف  2،على القائمة املفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج

أجاز املشرع متديد هذه الفرتة يف حالة وفاة رئيس اجلمهورية أو كما   النقضاء العهدة االنتخابية،
 98 حالة اقرار احلالة االستثنائية طبقا للمادة من الدستور، أو يف 94تقدميه الستقالته طبقا للمادة 

، ومن أجل 2020من دستور سنة  101و100تني من الدستور، أو يف حالة احلرب طبقا للماد
تويل هذه العهدة يتعني التعرف على عدد أعضاء اجمللس املنتخب وشروط الرتشح لعضويته وإجراءات 

وماهي حظوظ املرأة لتمثيلها داخل هذا اجمللس عد الطعن يف حالة رفض الرتشح وكيفية توزيع املقا
 .وفقا ألهداف التنمية املستدامة

 أوال: عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي

خيضــع لقــانون  2011كــان تشــكيل اجمللــس الشــعيب البلــدي حــني صــدور قــانون البلديــة لســنة 
أعضـاء واحلـد  7، حيـث كـان احلـد األدع لعـدد أعضـاء اجمللـس البلـدي هـو 1997االنتخابات لسـنة 

واملتعلقــة   10-11رقــم قــانون المــن  69، وهــذا مــا يتضــح لنــا عنــدما نســتعرض املــادة 43األقصــى 
نــواب لــرئيس اجمللــس الشــعيب البلــدي وذلــك حســب عــدد املقاعــد املشــكلة للمجــالس بتحديــد عــدد ال

املتعلـــق بنظـــام االنتخابـــات  01-21قـــم: مـــر ر األ تضـــمنهاالـــيت  اإلصـــالحاتالشـــعبية البلديـــة، وبعـــد 
 :3أصبح تعداد مقاعد اجمللس الشعيب البلدي كما يلي

                                                           

صـــادرة   17املتضـــمن القـــانون العضـــوي املتعلـــق بنظـــام االنتخابـــات، ج.ر.ج.ح عـــدد  10/11/2021، املـــؤر  يف 01-21األمـــر رقـــم  راجـــع  - 1
 .10/03/2021بتاريخ 

 ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املصدر نفسه.01-21من األمر رقم  169املادة أنظر  -2
 ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املصدر نفسه.01-21من األمر رقم  187املادة أنظر  - 3
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 .سمةن 10.000عضوا يف البلديات اليت يقل عدد سكاهنا عن  13 -

 .نسمة 20.000و  10.000عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  15 -

 .نسمة 50.000و  20.001عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  19 -

 .نسمة 100.000و  50.001عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  23 -

 .نسمة 200.000و  100.001سكاهنا بني  عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد 33 -

 .نسمة 200.001عدد سكاهنا ساوي أو يفوق عضوا يف البلديات اليت ي 43 -

من خالل ما سبق يتضح لنا أن النص اجلديد جاء ليوسع ويكثف مـن أعضـاء اجمللـس الشـعيب 
للنمــــو البلــــدي ورفــــع حصــــة كــــل جملــــس مراعيــــا يف ذلــــك التعــــداد الســــكاين لكــــل بلديــــة، وهــــذا نظــــرا 

اجلزائــر يف اآلونــة األخــرية، ومــن املؤكــد أن هــذه النظــرة مــن املشــرع ســوف تعــزز  شــهدتهغرايف الــيت و الــدمي
لتحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة وبنـاء مؤسسـات قويـة  أكثر فرص االلتحاق بـاجمللس لسـكان البلديـة

وهـذا  جمللـس مـن تشـكيل جلانـه،، وأنه يتناسب ومبدأ املشـاركة يف تسـيري الشـؤون احملليـة، وميكـن اوفعالة
 .1ما يقودنا ملعرفة شروط الرتشح النتخابات اجمللس الشعيب البلدي

  الترشح وإجراءات شروطثانيا: 

دستوريا لكل مواطن استوىف  أما عن شروط الرتشح لشغل عضوية اجمللس الشعيب البلدي فهو
 :2واملتمثلة فيما يلي 01-21رقم األمر الشروط القانونية العامة املشار إليها يف 

علما أهنا كانت حمددة يف ظل  قرتاع،يوم االعلى األقل سنة  23 بلوغالسن القانونية للرتشح  -
يدل على أن ما ، وهذا 3منه 93طبقا للمادة  سنة 25بـ  1997لسنة القدمي االنتخابات  قانون

                                                           

 173عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق ، ص - 1
 ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، مصدر سابق.01-21من األمر رقم  184املادة  أنظر - 2
، الصـادرة 12، يتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ج.ر.ج.ج، العـدد 06/03/1997مؤر  يف:  07-97رقم  األمرراجع  - 3

 .06/03/1997يف: 
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صر الشباب، كما تساهم من جهة أخرى يف توسيع نطاق نعتكرس ملشاركة ة ري خاأل اإلصالحات
 ة.يشاركتالالدميقراطية 

 أن يكون املرتشح جزائري اجلنسية. -

 أن يكون ناخبا مسجال يف الدائرة االنتخابية اليت يرتشح فيها ويقيم فيها.  -

 منها. اإلعفاءالوطنية أو  اخلدمةأن يثبت أداء  -

، ومل يوجد يف إحدى حاالت فقدان األهلية احملددة يف والسياسيةأن يكون متمتعا حبقوقه املدنية  -
  .1التشريع

ال يكون حمكوما عليه هنائيا بعقوبة سالبة للحرية الرتكاب جناية أو جنحة ومل يرد اعتباره، أ -
 .باستثناء اجلنح غري العمدية

 أن يثبت وضعيته جتاه اإلدارة الضريبية، -

مع أوساط املال واألعمال املشبوهة وتأثريه بطريقة مباشرة أو ال يكون معروفا لدى العامة بصلته أ -
 .غري مباشرة على االختيار احلر للناخبني وحسن سري العملية االنتخابية

من القانون العضوي املتعلق بنظام 188أال يكون ضمن إحدى حاالت التنايف احملددة يف املادة  -
 :2التاليةواملتمثلة يف الفئات  االنتخابات

 .عضاء السلطة املستقلة وأعضاء امتداداهتاأ –
 الة.الو  -
 الوالة املنتدبون -
 .رؤساء الدوائر –
 .العامون للوالياتمناء األ –
 املفتشون العامون للواليات -

                                                           

 مصدر سابق.، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، 01-21األمر رقم من  50املادة أنظر  -1
 صدر.، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، نفس امل01-21األمر رقم من  188 املادةأنظر  - 2
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 .أعضاء اجملالس التنفيذية للواليات –

 ملدير املنتدب باملقاطعة اإلدارية،ا -
 .القضاة –
 .اجليش الوط  الشعيب فرادأ –
 .موظفو أسالك األمن –
 أمناء خزينة البلديات . –
 راقبني املاليني للبلديات.امل –
 األمناء العامون للبلديات  –

لقــد اســتبعد املشــرع هــذه الفئــات مــن الرتشــح النتخابــات اجمللــس الشــعيب البلــدي خــالل ممارســة 
ســـبق هلـــم أن يف دائـــرة االختصـــاص حيـــث ميارســـون أو وظـــائفهم وملـــدة ســـنة بعـــد التوقـــف عـــن العمـــل 

، وهـذا حفاظـا علـى مصـداقية العمليـة االنتخابيـة وسـد الطريـق أمـام هـذه الفئـات مارسوا فيها وظـائفهم
واملالحـظ أيضـا أنـه مت حـذف مسـتخدمو  1املعركـة االنتخابيـةلفوز يف حىت ال تسيء استعمال نفوذها ل

البلــديات مــن الفئــات احملرومــة مــن الرتشــح بعــدما حــرمهم القــانون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات 
، وأصــبح حاليــا مســموحا هلــم الرتشــح لعضــوية اجملــالس الشــعبية البلديــة 2مــن هــذا احلــق 2016لســنة 

سـتفادة مـن كفـاءة هـذه الفئـة ومسـامهتها يف تسـيري وحسب رأينا فإن هذا الرتاجع قد يعود سـببه إىل اال
البلــديات نظــرا للخــربة الــيت مت اكســاهبا خــالل املســرية املهنيــة، فلــم يعــد مــن اجملــدي اســتبعادهم حبجــة 

 مكافحة الفساد يف ظل وجود آلية التصريح باملمتلكات قبل وبعد هناية العهدة االنتخابية.
 بعملية الرتشح للمجالس املنتخبة البلدية فتتمثل فيما يلي:أما عن اإلجراءات القانونية املتعلقة 

                                                           

 .173عمار، بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص  -1
، الصــــادرة يف: 50العــــدد  ، ، يتعلــــق بنظــــام االنتخابــــات، ج.ر.ج.ج25/08/2016، املــــؤر  يف: 10-16مــــن القــــانون رقــــم  81املــــادة أنظــــر  -2
28/08/2016. 
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وهـذه القـوائم جيـب ، حـرةجيب علـى املرتشـح أن يكـون مرتشـحا ضـمن قائمـة حزبيـة أو قائمـة  
 : 1أن تتحصل على تزكية وذلك وفقا للصيغ التالية

مــن طـرف األحــزاب السياســية الـيت حتصــلت خــالل االنتخابـات املـــحلية األخــرية علـى أكثــر مــن  اإمـ -
 .من األصوات املعرب عنها يف الدائرة االنتخـــابية املرتشح فيها %) 4)أربعة يف املائة 

س منتــخــــبني علــى األقــــل يف اجملــــال( 10ن طــرف األحــزاب السياســية الــيت تتــوفر علــى عشــرة ) مــ امــإ -
 .الشعــبــيــة املـحلية للوالية املعنية

يف حالــة تقــدمي قائمــة مرتشــحني حتــت رعايــة حــزب سياســي ال يتــوفر علــى أحــد الشــرطني املــذكورين  -
حتت رعاية حزب سياسي يشـارك ألول مـرة يف االنتخابـات أو يف حالـة تقـدمي قائمـة بعنـوان  أعاله، أو

توقيعـا مـن نـاخيب الـدائرة االنتخابيـة ( 50ل، خبمسـني )قائمة حرة، فإنـه يــجب أن يـدعمها، علـى األقـ
  .املعنية، فيما خيص كل مقعد مطلوب شغله

ال جيوز للناخب الواحد أن يوقع على أكثـر مـن قائمـة واحـدة وإال تعـرض للعقوبـات املنصـوص وعليه ف
 .2عليها يف قانون االنتخابات

وجيب أن عدها السلطة املستقلة استمارات خاصة تيتم التوقيع املدعم للرتشح لدى ضابط عمومي يف 
حتتـــوي القائمـــة علـــى اســـم ولقـــب الناخـــب و عنوانـــه ورقـــم بطاقـــة التعريـــف الوطنيـــة أو أي وثيقـــة رمسيـــة 

ســـتمارات أخـــرى تثبـــت هويـــة املوقـــع و كـــذا رقـــم التســـجيل علـــى القائمـــة االنتخابيـــة، وتـــتم إحالـــة اال
رئـيس اللجنـة اإلداريـة االنتخابيـة املختصـة  ببطاقـة معلوماتيـة إىل املستوفاة الشروط املطلوبـة قانونـا مرفقـة

 .3فحصها و اعتمادهاإقليميا و ذلك بغرض 

وال جيـوز بعـد إيــداع القائمـة إحــداث  4يومـا كاملــة مـن تـاريخ االقــرتاع 50تقـدم تصـرحيات الرتشــح قبـل 
تعلق األمـر حبالـة الوفـاة أو حصـول إضافة أو إلغاء أو تغيري الرتتيب إال يف احلاالت االستثنائية جدا، وي

                                                           

 ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، مصدر سابق.01-21من األمر رقم :  178املادة أنظر  -1
 صدر.نفس امل، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، 01-21من األمر رقم :  301املادة أنظر  -2
 املصدر نفسه. ،01-21من األمر رقم :  178املادة أنظر  - 3
 .املصدر نفسه ،01-21األمر رقم : من  179املادة أنظر  -4



 لبلديةل النظام القانونيالفصل األول:                                            –الباب األول 
 

47 
 

يومــا قبــل  30مــانع قــانوين كحــبس أحــد املرتشــحني يف القائمــة، ويف هــذه احلالــة ميــنح أجــل ال يتجــاوز 
  ، 1تــاريخ االقــرتاع للحــزب أو األحــزاب السياســية أو املشــرفني علــى القائمــة احلــرة لتقــدمي مرشــح جديــد

يف أكثـــر مـــن قائمـــة أو يف أكثـــر مـــن دائـــرة كمـــا ال ميكـــن ألي شـــخص أن يكـــون مرشـــحا أو إضـــافيا 
مـــن  278انتخابيـــة، وإال تعرضـــت القائمـــة املودعـــة للـــرفض حتـــت طائلـــة العقوبـــات املفروضـــة يف املـــادة 

 .2القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات

كمــا ال جيــوز التســجيل يف نفــس قائمــة الرتشــيح ألكثــر مــن مرتشــحني اثنــني ينتميــان إىل أســرة واحــدة 
، يبــدو أن املشــرع أراد مــن خــالل ذلــك محايــة اجمللــس 3اء بالقرابــة أو باملصــاهرة مــن الدرجــة الثانيــةســو 

حــىت ال يصــبح ملكيــة خاصــة لــبعض العــائالت واســتغالل أصــواهتا داخــل مــن الفســاد وذلــك املنتخــب 
 .الضيقة لبعض العائالت على حساب الصاحل العام للمجتمعاجمللس خلدمة املصاحل 

 في رفض الترشح إجراءات الطعنثالثا: 

ألـــزم  مـــن الدســـتور، 56محايـــة للحـــق يف الرتشـــح باعتبـــاره حقـــا دســـتوريا ثابـــت مبوجـــب املـــادة 
من منسق املندوبية الوالئيـة  رفض الرتشح أن يكون قرار الرفض معلال تعليال قانونيا واضحا عنداملشرع 

أيـام كاملـة ابتـداء مـن تـاريخ  08، حيث يبلـغ هـذا القـرار حتـت طائلـة الـبطالن خـالل للسلطة املستقلة
خـالل  إقليميـااملختصـة  اإلداريـةيكون قرار الرفض قابال للطعـن أمـام احملكمـة و  إيداع التصريح بالرتشيح

ام مــن أيــ 4يف الطعــن خــالل  إقليميــااملختصــة  اإلداريــةأيــام مــن تــاريخ تبليــغ القــرار، تفصــل احملكمــة  3
م املـــحكمة اإلداريــة لالســتئناف االــطــعـــن يف حـكـــم املـــحكمة اإلداريــة أمــكمــا ميكــن تــاريخ رفــع الطعــن،  

تفصـــل املــــحكمة اإلداريـــة ، أيـــام كاملـــة مـــن تـــاريخ تبليـــغ احلكـــم( 3املختصـــة إقليميـــا يف أجـــل ثالثـــة )
يكــون ، ن تــاريخ إيــداع الطعــنأيــام كاملــة مــ( 4لالســتئناف املختصــة إقليميــا يف الطعــن يف أجــل أربعــة )
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فـور  يّبلـغ احلكـم أو القـرار، قرار املـحكمة اإلدارية لالستئناف غري قابل ألي شكل مـن أشـكال الطعـن
 .1وإىل منسق املندوبية الوالئية للسلطة املستقلة قصد تنفيذهصدوره إىل األطراف املعنية 

 مبـادئوهـو أهـم  التقاضي علـى درجتـني،تفعيل مبدأ ما يالحظ أن املشرع قد تفطن إىل أمهية 
احملكمـة االداريـة لالسـتئناف للطعـن باالسـتئناف أمـام  اإلداريـةقـرار احملكمـة  عو خضـمسـتدركا التقاضـي 

 .وهذا ما مت امهاله يف قانون االنتخابات السابق، وعليه فإننا نثمن هذا االستدراك

 يةرابعا: عملية توزيع المقاعد في المجالس المنتخبة البلد

بعد انتهاء العملية االنتخابية و ظهور النتائج النهائية توزع املقاعد املطلوب شغلها بني القوائم 
بالتناسب حسب عدد األصوات اليت حتصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي األقوى، ويتم 

وملعرفة ، 2على األقل من عدد األصوات املعرب عنها % 5إقصاء القوائم اليت مل حتصل على نسبة 
بتصرف وفقا ألحكام قانون  3نستعرض املثال املفرتض من طرف األستاذ عمار بوضيافذلك سوف 

 االنتخابات اجلديد: 

صوت موزعة على جمموعة  5000هناك بلدية كان هبا عدد األصوات املعرب عنها يقدر بـ
ع طبقا للقانون العضوي املتعلق باالنتخابات، أما القوائم املتنافسة وهو احلد األد 13قوائم مقاعدها 
 %5قوائم حزبية وقائمتني لألحرار، وأول شيء جيب القيام به هو احتساب نسبة  3فقدرت بثالثة 

 وذلك بإجراء العملية التالية:
 صوت  650=   )عدد مقاعد اجمللس( x 13)األصوات املعرب عنها(  5000

                            100 
 حصيلة عملية إحصاء األصوات املعرب عنها حسب كل قائمة:

 صوت 1550القائمة )أ( حتصلت على 
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 صوت 1550القائمة )ب( حتصلت على 
 صوت 1415القائمة )ج( حتصلت على 
 صوت 250القائمة )د( حتصلت على 
 صوت 235القائمة )ه( حتصلت على 

ة نتعرف على القوائم املقصاة ومها القائمتان )د( و)ه( وتقتصر املنافسة وعلى اثر هذه احلصيل
قوائم املتبقية )أ،ب،ج( حيث يطرح عدد أصوات القوائم املقصاة من العدد اإلمجايل لألصوات  3بني 

 صوت. 4515)د+ه( =  485 – 5000املعرب عنها كما يلي: 

رف القوائم املتنافسة وحساب املعامل بعدها ننتقل حلساب نسبة املقاعد املراد شغلها من ط
)عدد مقاعد اجمللس ( يساوي املعامل االنتخايب  13تقسيم  4515وذلك كما يلي:  1االنتخايب
صوت، فكل قائمة حتصلت على هذا الرصيد حصلت على مقعد وبالنظر للجدول السابق  347

 تكون النتيجة كما يلي: 

 1388يساوي  x 4 347مقاعد أي  4صوت مبا يساوي  1550القائمة )أ( حتصلت على  -
 صوت. 162ويبقى يف رصيدها 

يساوي  x 4 347مقاعد أي  4صوت مبا يساوي  1550القائمة )ب( حتصلت على  -
 صوت. 162ويبقى يف رصيدها  1388

 1388ي يساو  x 4 347مقاعد أي  4صوت مبا يساوي  1415القائمة )ج( حتصلت على  -
 صوت. 27ويبقى يف رصيدها 

املقعــد املتبقــي يعــود لصــاحب البــاقي األقــوى ســواء بالنســبة للقــوائم الفــائزة مبقاعــد أو غــري الفــائزة، ويف ف
املثال احلايل عندنا حالة تساوي يف الرصيد الباقي بني القـائمتني )أ( و)ب( حبيـث كالمهـا حتصـال علـى 

املشرع يف قانون االنتخابات اجلديـد هـذا املوقـف، ففـي قد حسم نصوت و ل 162رصيد متبقي قدره 
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، ومــن 1حالــة التســاوي يــؤول املقعــد املتبقــي للقائمــة الــيت يكــون معــدل ســن مرشــحيها هــو األصــغر ســنا
خـــالل ذلـــك يبـــدو أن نيـــة املشـــرع تتجـــه حنـــو تكـــريس عضـــوية عنصـــر الشـــباب ضـــمن تشـــكيلة اجمللـــس 

قـــانون االنتخابـــات اجلديـــد علـــى ختصـــيص نصـــف مـــن  176حيـــث أكـــدت املـــادة  املنتخـــب للبلديـــة،
( مرتشــحي 1/3ويكــون لثلــث ) ســنة 40( الرتشــيحات للمرتشــحني الــذين تقــل أعمــارهم عــن 1/2)

وهــذا دون شــك يصــب باجتــاه تبــ  ابعــاد االســتدامة يف القائمــة علــى األقــل مســتوى تعليمــي جــامعي 
ل احلاضر يف خوض زمام األمـور أجياللكفاءات ذوي التخصصات من تسيري البلديات وإعطاء فرصة 

 .املرتبط باحملافظة على البيئة واملشاركة يف صنع القرارات املتعلقة مبصريهميف جمال محاية البيئة 
 خامسا: حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة البلدية 

املشــرع ي تلعبــه املــرأة يف بنــاء اجملتمعــات عــرب خمتلــف العصــور، مل ينكــر ذنظــرا للــدور الفعــال الــ
القـرارات املتصـلة بالتنميـة  ذا الدور من خالل اقحامها يف اجملال السياسي واشراكها يف اختـاذاجلزائري ه

لك من توسيع حظوظ متثيلها يف اجمللس املنتخبـة والـيت مـن خالهلـا متكنـت يف العديـد مـن املناسـبات ذو 
 املستدامة.املشاركة يف القرارات واملخططات املتصلة مبجال البيئة والتنمية 

"  حـــديثا املســـتقلة للدولـــة السياســـية االرادة 1963 لعـــام االول اجلزائـــري الدســـتور كـــرس لقـــد
 مــن 12 املــادة وتــنص" والتنميــة العموميــة الشــؤون تســيري يف اشــراكها اجــل مــن املــرأة بتحريــر للتعجيــل
 نفـس اجلنسـني مـن املـواطنني جلميع" :ان على بوضوح 1963 عام لدستور" االساسية احلقوق" فصل

 مـــن للمــرأة السياســـية احلقــوق بدســرتة 2008 نـــوفمرب 14 تعــديل وقــام ،"نفســـها والواجبــات احلقــوق
 احلقـوق تعزيـز علـى تعمـل الدولـة" ان على تنص اليت مكرر 31 املادة هي جديدة، مادة اضافة خالل

، ومــن خــالل 2"املنتخبــة اجملــالس يف التمثيــل علــى احلصــول يف فرصــها زيــادة طريــق عــن للمــرأة السياســية
هــذا التعــديل عمــل املؤســس الدســتوري اجلزائــري علــى تكــريس حظــوظ متثيــل املــرأة يف اجملــالس املنتخبــة 
الوطنية واحمللية )الوالئية و البلدية(، حيث أصبح بإمكاهنا احلصول على نسبة معينة من املقاعـد داخـل 
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وبـذلك اتســعت حظوظهـا لتصــل إىل تــويل  ،1عية اهليئـة املنتخبــة جتسـيدا ملــا يسـمى بنظــام الكوتـا التشــري
مـن قـانون البلديـة  65منصب رئيس اجمللس الشعيب البلدي ، وهذا ما جاء يف الفقرة الثانيـة مـن املـادة 

، حيث أشارت أنه يف حالة تسـاوي األصـوات، يعلـن رئيسـا املرشـحة أو املرشـح األصـغر 2011لسنة 
مت صـدور القـانون العضـوي لالنتخابـات مث القـانون حيث  2012وبعدها تلتها إصالحات سنة ، سنا

احملــدد لكيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف  2012ينــاير  12املــؤر  يف  03 -12العضــوي رقــم 
منـــه بالنســـبة ملشـــاركتها يف اجملـــالس الشـــعبية البلديـــة،  2اجملـــالس املنتخبـــة الـــذي حـــدد يف مادتـــه الثانيـــة 

ء يف كل قائمة ترشيحات، حرة أو مقدمة من حـزب أو عـدة حيث أكدت على أن ال يقل عدد النسا
يف اجملــالس الشــعبية البلديــة املوجــودة مبقــرات الــدوائر وبالبلــديات  % 30أحــزاب سياســية، عــن نســبة 
عشرين ألـف نسـمة، ويـتم توزيـع املقاعـد حبسـب عـدد األصـوات  20000اليت يزيد عدد سكاهنا عن 

النســـبة وجوبـــا للمرتشـــحات حســـب ترتيـــب أمســـائهن يف الـــيت حتصـــل عليهـــا كـــل قائمـــة وختصـــص هـــذه 
 .2القوائم الفائزة

تعــززت حظــوظ متثيــل املــرأة حمــرزة تقــدما   2021وبصــدور القــانون اجلديــد لالنتخابــات لســنة 
كبريا يف اجملـال السياسـي لتتقاسـم مـع الرجـال وفـق مبـدأ املناصـفة عـدد املقاعـد يف القائمـة الواحـدة أي 

مـن النسـاء ويقابلهـا نفـس النسـبة للرجـال، غـري أن شـرط املناصـفة هـذا ال يطبـق  % 50ما ميثل نسـبة 
، وحســب رأينــا فــإن التقــدم 3نســمة 20.000إال علــى البلــديات الــيت يســاوي عــدد ســكاهنا أو يفــوق 

الذي أحرزتـه املـرأة يف اجملـال السياسـي مـا هـو إال التـزام مـن املشـرع اجلزائـري بأهـداف التنميـة املسـتدامة 
 .4ما اهلدف اخلامس الداعي إىل املساواة بني اجلنسني خاصة يف تويل املناصب السياسيةالسي

                                                           

مناذج: اجلزائر، تونس، املغرب، مذكرة ماجيستري، قسم العلـوم  -نعيمة مسينة، دور املرأة املغاربية يف التنمية السياسية احمللية و عالقتها بأنظمة احلكم  -1
 .54،ص  2010/2011دي مرباح ورقلة ،السنة:السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاص

، 1يتحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف اجملــالس املنتخبــة، ج.ر.ج.ج، عــدد 12/01/2012مــؤر  يف:  03-12القــانون رقــم :  راجــع -2
 .14/01/2012الصادرة يف 

 نظام االنتخابات، مصدر سابق.، املتضمن القانون العضوي املتعلق ب01-21من األمر رقم :  176املادة أنظر  -3
 أهداف التنمية املستدامة على الرابط التايل: – برنامج األمم املتحدة اإلمنائيملزيد من املعلومات أنظر موقع  -4

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html 
 . 23:20على الساعة  20/03/2021مت االطالع عليه بتاريخ: 

https://www.undp.org/around-the-world
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
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 : نظام سير أعمال المجلس الشعبي البلدينيالفرع الثا

يتـــوىل اجمللـــس الشـــعيب البلـــدي ممارســـة مهامـــه مبوجـــب النظـــام التـــداويل، أي أن كافـــة أعمالـــه ال 
دي فيــــه، وحيكــــم نظـــام مــــداوالت اجمللــــس الشــــعيب تكـــون إال مبوجــــب مــــداوالت وال جمــــال للعمـــل الفــــر 

 البلدي، العديد من القواعد أمهها ما يلي:
 دورات المجلس الشعبي البلدي أوال:

ينــاقش اجمللــس الشــعيب البلــدي جــدول أعمالــه يف إطــار دورات عاديــة ودورات غــري عاديــة ويف 
 مكان حمدد ووفقا إلجراءات معينة وذلك حسب ما يلي:

جيتمــع اجمللــس الشــعيب البلــدي يف دوراتــه العاديــة كــل شــهرين أي مبعــدل ســتة الدددورات العاديددة:  -(1
مـن قـانون البلديـة  16أيـام علـى األكثـر وذلـك طبقـا للمـادة  5( دورات سنويا وتكون مـدة الـدورة 6)

 .2011لسنة 
شـارة إىل عـدد مل حتدد مدة الـدورة واكتفـت باإل 1990من قانون البلدية لسنة  14أما املادة 

( أشهر، ويقول الدكتور 3( دورات سنويا أي مبعدل دورة كل ثالثة )4الدورات، واليت حددت بأربع )
عمار بوضياف معلقا يف هذا الشأن:" اهلدف الشك واضحا يتمثل يف متكني اجمللـس مـن املسـارعة يف 

يعــود بالفائــدة علــى املــواطنني، معاجلــة القضــايا املعروضــة عليــه واالهتمــام أكثــر بالشــأن احمللــي، وهــو مــا 
خاصة وأن اجمللس يتداول حول الشأن العام ال الشأن اخلاص، وهذا مسـلك مـن جانـب املشـرع نؤيـده 

 .1لفوائده املذكورة"
 ،2يف دورتــه األوىل يتــوىل اجمللــس دراســة نظامــه الــداخلي و املصــادقة عليــه و يكــون هــذا النظــام منوذجيــا

خبـالف  2011جديدة تضمنتها اإلصالحات اإلدارية لقـانون البلديـة لسـنة وهذه النقطة تعترب إضافة 
 الذي مل يشر إىل أية أحكام لضبط النظام الداخلي للمجلس. 1990قانون سنة 

                                                           

 .187بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، صعمار  -1
الصــادرة يف  15، يتضــمن النظــام الــداخلي النمــوذجي، ج.ر.ج.ج، العــدد 17/03/2013، مــؤر  يف:105-13املرســوم التنفيــذي رقــم: راجــع  -2
17/03/2013. 
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خــول املشــرع للمجلــس الشــعيب البلــدي عقــد دورات غــري عاديــة كلمــا الدددورات ريددر العاديددة:  -(2
أعضــائه أو بطلــب مــن  3/2رئيســه أو ثلثــي ويكــون ذلــك بطلــب مــن  دعــت ظــروف البلديــة لــذلك،

الــوايل، كمــا جيتمــع وجوبــا بقــوة القــانون يف حالــة قيــام ظــروف اســتثنائية مرتبطــة خبطــر وشــيك أو كارثــة  
حســن املشــرع حــني ألــزم اجمللــس الشــعيب البلــدي باالنعقــاد يف ولقــد أ ،1كــربى وخيطــر الــوايل بــذلك فــورا

ات واحلرائــق وغريهــا مــن الظــروف الطارئــة، وهــذا مــن بــاب الظــروف االســتثنائية ويف الكــوارث كالفيضــان
مسايرة الوضـع ومتابعـة املنتخبـني للمسـتجدات والتـدخل يف الوقـت املناسـب وهـذا األمـر مل يـنص عليـه 

 .19902قانون البلدية لسنة 

يف يعقد اجمللس الشعيب البلدي دوراته مبقر البلدية كمبدأ عام ، غري أنه  مكان انعقاد الدورات: -(3
حالــة قــوة قــاهرة معلنــة حتــول دون الــدخول إىل مقــر البلديــة، ميكنــه أن جيتمــع يف مكــان آخــر مــن إقلــيم 
البلديـــة، كمـــا ميكنـــه أن جيتمـــع يف مكـــان آخـــر خـــارج إقلـــيم البلديـــة يعينـــه الـــوايل بعـــد استشـــارة اجمللـــس 

مكان عقـد الـدورات مل حيدد فيه املشرع صراحة 1990علما أن قانون البلدية لسنة  ،3الشعيب البلدي
 يف مثل هذه احلاالت.

قبل انعقاد الـدورة يـتم حتديـد جـدول أعمـال الـدورة بالتشـاور بـني رئـيس  كيفية انعقاد الدورات:  -(4
اجمللس الشـعيب البلـدي وبـني اهليئـة التنفيذيـة وتنعقـد الـدورة بعـد اسـتدعاء رئـيس اجمللـس الشـعيب البلـدي 

عشـرة  10كتابيـا مرفقـا جبـدول أعمـال الـدورة موجهـا يف أجـل ألعضاء اجمللس ويكـون هـذا االسـتدعاء  
أيام قبل موعد االجتماع مقابل وصل استالم، غري أنه ميكن ختفيض هذا األجل كاستثناء يف احلـاالت 
االستعجالية إىل يوم واحد، وعليه أوجب املشرع إلصاق مشروع جدول األعمال للدورات عند مدخل 

 .4ملخصصة إلعالم اجلمهور مباشرة بعد استدعاء اجمللس الشعيب البلديقاعة املداوالت يف األماكن ا

                                                           

 ، املتعلق بالبلدية، مصدر سابق.10-11من القانون رقم  17املادة أنظر  -1
 .188ف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق،صعمار بوضيا -2
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تـوفر نصـاب أغلبيـة األعضـاء لصـحة اجتمـاع اجمللـس،  2011لقد أوجب قانون البلديـة لسـنة 
وتفاديــــا حلــــاالت االنســــداد وتعطــــل املصــــاحل العامــــة، تصــــح االجتماعــــات مهمــــا كــــان عــــدد األعضــــاء 

أيـــام كاملـــة علـــى األقـــل تفصـــله عـــن االســـتدعاء  5بفـــارق مخســـة احلاضـــرين بعـــد توجيـــه اســـتدعاء ثـــاين 
 3بـني االسـتدعاء األول والثـاين والثالـث هـو  1990األول، بينما كان هذا الفارق يف ظل قانون سنة 

ثالثــة أيــام فقــط وجعــل مــن االجتمــاع صــحيحا بعــد االســتدعاء الثالــث، ولكــن املشــرع يف نــص قــانون 
فقــط و مــدد يف مهلــة الفــارق  2إىل  3ملوجهــة لألعضــاء مــن قلــص مــن عــدد االســتدعاءات ا 2011

 .1أيام 3أيام بدال من  5املوجود بني االستدعاء األول و الثاين إىل 

 مداوالت المجلس الشعبي البلدي ثانيا:

إن أول مسألة تبدأ هبا مداوالت اجمللس الشعيب البلدي هي مشروع جـدول األعمـال، الـذي خيضـع 
 2األعضاء احلاضرين، حبيث جيوز إدراج نقاط إضافية فيه طبقا ملا جاء يف الفقرة للتصويت من طرف 

، وكقاعـدة عامـة جتـرى مـداوالت اجمللـس الشـعيب البلـدي بصـفة  2011من قانون سـنة  22من املادة 
 :2علنية وتكون مفتوحة ملواط  البلدية باستثناء حالتني مها

 دراسة احلاالت التأديبية للمنتخبني -

 املسائل املرتبطة باحلفاظ على األمن العام دراسة -
وحيـافظ رئــيس اجللسـة علــى النظـام داخــل القاعــة، حبيـث ميكنــه طـرد أي شــخص غـري منتخــب بــاجمللس 
خيل حبسن سري اجللسة وذلك بعد إنذاره، كما يضمن األمني العام للبلدية أمانة اجللسة وحتت إشراف 

الـذي خيـول مهمـة الكتابــة  1990مـن قــانون  20ادة رئـيس اجمللـس الشـعيب البلـدي وذلــك خالفـا للمـ
ملوظـــف مـــن البلديـــة بطلـــب مـــن رئـــيس اجمللـــس الشـــعيب البلـــدي، ويـــتم حتريـــر مـــداوالت اجمللـــس الشـــعيب 

 البلدي باللغة العربية.
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 نظام التصويت على المداوالت ثالثا:

للتصـــويت يف اجمللـــس الشـــعيب البلـــدي لقـــد اشـــرتط املشـــرع العتبـــار املداولـــة موافـــق عليهـــا حتقـــق 
األغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين، وتع  األغلبية البسيطة موافقة أكثـر مـن نصـف األصـوات، علـى 

نون ثالثــة أربــاع األصــوات، ويف قــا¾ أو  3/2العكــس مــن األغلبيــة املطلقــة الــيت تتطلــب عــادة ثلثــي 
اشـــرتط األغلبيـــة املطلقـــة، ويف حالـــة التســـاوي بـــني األصـــوات املوافقـــة والرافضـــة يكـــون صـــوت  1990

 .voix prépondérante   1الرئيس هو املرجح  

كما ميكن التصويت بواسطة الوكالة ويكون ذلك يف حالة حصول مـانع ألي عضـو حيرمـه مـن 
كالــة مكتوبــة للتصــويت بالنيابــة عنــه، وال حضــور اجللســة، فيلجــأ إىل تفــويض أي عضــو آخــر بواســطة و 

جيـــوز ألي عضـــو مفـــوض أن حيمـــل أكثـــر مـــن وكالـــة واحـــدة وال تصـــح هـــذه الوكالـــة إال لـــدورة واحـــدة 
 .2فقط

توقع املداوالت أثناء اجللسة من طرف مجيع األعضاء احلاضرين بعد تسجيلها يف سجل خـاص        
مؤشر عليه من طرف رئـيس احملكمـة املختصـة اقليميـا، وتشـكل املـداوالت مظهـرا مـن مظـاهر اسـتقالل 

يـام لـدى مثانيـة أ 8اجمللس الشـعيب البلـدي حيـث يتـوىل رئـيس اجمللـس الشـعيب ايـداع املـداوالت يف أجـل 
 .3الوايل مقابل وصل باالستالم

 : لجان المجلس الشعبي البلدي واختصاصاتهالثاثالفرع ال

يف ســـبيل ممارســـة اجمللـــس الشـــعيب البلـــدي الختصاصـــاته، وجـــب عليـــه أن يشـــكل جلانـــا دائمـــة 
 وأخرى مؤقتة تتكفل جبوانب خمتلفة من الصالحيات املناط هبا.

 

                                                           

1 - Lahcène SERIAK, L’organisation et le fonctionnement de la commune, Algérie, ENAG/ 
édition, Algérie, 1998, p35 

 ، املتعلق بالبلدية، مصدر سابق.10-11من القانون رقم 24املادة أنظر  -2
 القانون. نفس من  26و25املوادأنظر  -3



 لبلديةل النظام القانونيالفصل األول:                                            –الباب األول 
 

56 
 

 اللجان الدائمة و اللجان المؤقتة  أوال:

يف بدايـــة عهدتـــه االنتخابيـــة يقـــوم اجمللـــس الشـــعيب البلـــدي بتشـــكيل جلـــان دائمـــة مـــن بـــني أعضـــائه 
 31جلان وذلك وفقا للتعداد السكاين للبلديـة، وهـذا مـا أكدتـه املـادة  06إىل  03يرتاوح عددها من 
ى مـا يلـي :"يشـكل اجمللـس الشـعيب البلـدي املتعلـق بالبلديـة حيـث تـنص علـ 10-11من القانون رقـم 

 :1من بني أعضائه، جلانا دائمة للمسائل التابعة جملال اختصاصه وال سيما املتعلقة مبا يأيت

 االقتصاد واملالية واالستثمار. -

 الصحة والنظافة ومحاية البيئة. -

 هتيئة اإلقليم والتعمري والسياحة والصناعات التقليدية. -

 البحري. الري والفالحة والصيد -

 الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والشباب . -
 حيدد عدد اللجان الدائمة كما يأيت:

 نسمة أو أقل. 20000جلان بالنسبة للبلديات اليت يبلغ عدد سكاهنا  3 -

 نسمة. 50000إىل  20001جلان بالنسبة للبلديات اليت يبلغ عدد سكاهنا بني  4 -

 نسمة. 100000إىل  50001بلغ عدد سكاهنا بني جلان بالنسبة للبلديات اليت ي 5 -

 نسمة. 100000جلان بالنسبة للبلديات اليت يفوق عدد سكاهنا  6 -
أن املشـــرع كـــان أكثـــر ضـــبطا وتنظيمـــا للجـــان الدائمـــة  2011املالحـــظ يف قـــانون البلديـــة لســـنة  

الذي حدد اللجان الدائمة بثالثـة فقـط وذلـك مهمـا كـان تعـداد  1990للمجلس خالفا لقانون سنة 
ســكان البلديــة، إال أنــه أكــد علــى مســألة التمثيــل النســيب عنــد تشــكيل اللجــان وذلــك مــن أجــل متثيــل 

ونــات السياســية للمجلــس الشــعيب البلــدي وبــث نــوع مــن التــوازن السياســي واالســتقرار داخــل هيئــة املك
كما مل تـتم اإلشـارة إىل إمكانيـة اجلمـع بـني عضـوية جلنتـني سـواء تعلـق األمـر بالقـانون البلـدي ،  املداولة
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  1967مـــن القـــانون األول للبلديـــة لســـنة  94وهـــذا خالفـــا للمـــادة  1990أو قـــانون  2011لســـنة 
 .1حيث أشارت صراحة إىل إمكانية اجلمع بني عضوية عدة جلان

-11مـن القـانون رقـم  33إىل جانب اللجان الدائمة للمجلس الشعيب البلدي أجازت املادة 
بإنشــاء جلــان مؤقتــة أو خاصــة وذلــك لغــرض دراســة موضــوع حمــدد أو مســألة ذات طــابع خــاص  10

، كـأن 2ي، ومتارس هذه اللجان مهامها بصفة مؤقتـةتدخل ضمن جمال اختصاص اجمللس الشعيب البلد
تباشــر مــثال مهمــة التحقيــق يف أمــر معــني خيــص مؤسســة بلديــة أو جتــاوزات مــا علــى مســتوى مصــلحة 

 تابعة للبلدية وغريها.

 كيفية إنشاء اللجان وسيرها ثانيا:  

أعضـائه بنـاءا علـى تنشأ اللجـان الدائمـة واملؤقتـة مبوجـب مداولـة يصـادق عليهـا اجمللـس بأغلبيـة 
اقـرتاح مـن رئيسـه، وتنتخـب كـل جلنـة رئيسـا مـن بـني أعضـائها، وتعـد اللجـان الدائمـة نظامهـا الــداخلي 
وتعرضه على اجمللـس الشـعيب البلـدي للمصـادقة عليـه وتـدوم مهامهـا إىل غايـة انتهـاء العهـدة االنتخابيـة 

 للمجلس الشعيب البلدي.

خ انتهــاء املهمــة و اآلجــال املمنوحــة هلــا مــن أجــل اســتكمال أمــا اللجــان اخلاصــة يتحــدد موضــوع وتــاري
 .3مهمتها بصفة صرحية يف صلب املداولة احملدثة هلا

جتتمــع اللجنــة بنــاء علــى اســتدعاء مــن رئيســها بعــد إعــالم رئــيس اجمللــس الشــعيب البلــدي، كمــا 
ربة يف اجملـــاالت ميكـــن هلـــا االســـتعانة بـــأي شخصـــية حمليـــة يف املســـائل الـــيت تتطلـــب قـــدرا معينـــا مـــن اخلـــ

 .1990املتخصصة، ويتوىل أمانة اجللسة موظف من البلدية وهذا األمر مل يكن حمددا يف قانون سنة 

فيمــا يتعلــق باللجــان الدائمــة، هــو إمكانيــة   2011مــن أبــرز مــا جــاءت هبــا إصــالحات ســنة 
وجب قـرار مـن دميومة رؤساء اللجان بناء على طلب من رئيس اجمللس الشعيب البلدي و يكون ذلك مب
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، 1الوايل، وهذا ميكنهم من احلصول على عالوات ومنح تتحدد بناءا على التعداد السكاين لكل بلديـة
وهذا األمر مل يكن ساريا فيما سبق ، حيث كانت الدميومة تقتصر على نـواب اجمللـس الشـعيب البلـدي 

 فقط.

اللجـان، وذلـك حـىت يتفرغـوا أكثـر  رمبا كان املشرع صائبا حينما وسع من جمال الدميومـة لـتمس رؤسـاء
ألداء مهامهم على أكمل وجه، كما أفلح أيضا يف كيفية اختيار رؤساء اللجان بواسطة االنتخاب من 

، بــدال مــن أســلوب التعيــني مراعيــا يف ذلــك الرتكيبــة السياســية للمجلــس الشــعيب البلــدي بــني أعضــائها
لس الشعيب البلدي هو مـن يتـوىل مهمـة ، حيث كان رئيس اجمل1990الذي كان سائدا يف ظل قانون 

 تعيني رؤساء اللجان.

 المطلب الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي 

نظرا للدور املتميز الذي حيتله املركز القانوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي يف التشريع اجلزائري، 
واختيــار نوابــه، والتطــرق أيضــا إىل وجـب التعــرف علــى األحكــام املتعلقـة بطريقــة اختيــاره وكيفيــة تنصـيبه 

اختصاصـــاته املزدوجـــة تـــارة باعتبـــاره ممـــثال للدولـــة وأخـــرى باعتبـــاره ممـــثال للبلديـــة، طبقـــا لإلصـــالحات 
 .اجلاري العمل به 2011اإلدارية اليت تضمنها قانون البلدية لسنة 

 س المجلس الشعبي البلدي وتنصيبه الفرع األول: كيفية اختيار رئي

يفية اليت يتم هبا اختيار رئيس اجمللس الشعيب البلدي يتعني علينا التطرق إىل األحكام ملعرفة الك
املتعلق بالبلديـة هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى التطـرق  10-11اليت جاء هبا املشرع يف القانون رقم
 املتعلق بنظام االنتخابات. 01-12إىل أحكام القانون العضوي رقم 

 2011المجلس الشعبي البلدي وفقا ألحكام قانون البلدية لسنة أوال: طريقة اختيار رئيس 

 : 2يتم اختيار رئيس اجمللس الشعيب البلدي تبعا للحالتني التاليتني
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يعلــن رئيســا للمجلــس الشــعيب البلــدي متصــدر القائمــة الــيت حتصــلت علــى أغلبيــة الحالددة األولددى:  -
، لكــن حســب رأينــا فــإن هــذا لــه تــأثري واضــح مــن احلــزب حبيــث هــو مــن يفــرض علــى أصــوات النــاخبني

 الناخبني متصدر القائمة. 

يف حالـــة تســـاوي األصـــوات بـــني القـــوائم الفـــائزة يعلـــن رئيســـا املرشـــحة أو املرشـــح الحالدددة الثانيدددة:  -
 األصغر سنا من بني األعضاء بغض النظر عن املرتبة ضمن القائمة.

يتضـــح بـــأن املشـــرع كـــان أكثـــر حتديـــدا يف إســـناده رئاســـة اجمللـــس ملتصـــدر مـــن خـــالل مـــا ســـبق 
وبـذلك مـنح فرصـة للمـواطنني للمشـاركة يف عمليـة اختيـار  القائمة اليت حتصلت على أغلبية األصـوات،

الــرئيس، وإعطــاء فرصــة لفئــة الشــباب والعنصــر النســوي لرئاســة اجمللــس، علــى عكــس مــا كــان يف ظــل 
ن مينح فرصـة الرئاسـة ألي عضـو يف القائمـة الفـائزة باألغلبيـة بغـض النظـر الذي كا 1990قانون سنة 

عــن الرتتيــب يف القائمــة ومــنح فرصــة الرئاســة لكبــار الســن، كمــا وســع املشــرع أيضــا يف املهلــة القانونيــة 
 لتنصيب اجمللس، حيث أصبحت مخسة عشر يوما منذ إعالن نتائج االنتخابات بدال من مثانية أيام. 

يقدددة اختيدددار رئددديس المجلدددس الشدددعبي البلددددي وفقدددا ألحكدددام قدددانون االنتخابدددات لسدددنة ثانيدددا: طر 
2012 

واضـــــحة يف األحكـــــام القانونيـــــة الـــــيت  01-12مـــــن القـــــانون العضـــــوي رقـــــم  80جـــــاءت املـــــادة 
حيث فصلت بشأن العديد من االحتماالت املتعلقة باختيـار رئـيس اجمللـس، فمنحـت مهلـة  تضمنتها،

الن نتــائج انتخــاب اجمللــس الشــعيب البلــدي لكــي ينتخــب رئيســا مــن بــني أعضــاءه يومــا املواليــة إلعــ 15
 :1للعهدة االنتخابية وذلك تبعا لالحتماالت التالية

تقــدم القائمــة احلــائزة لألغلبيــة املطلقــة للمقاعــد مرشــحها النتخــاب رئــيس اجمللــس  الحالددة األولددى:  -
 .الشعيب البلدي
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يف حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبية املطلقة للمقاعـد ميكـن للقـوائم احلـائزة الحالة الثانية:  -
 على األقل من املقاعد تقدمي مرشح. % 35على 

على األقل من املقاعد، ميكـن جلميـع  % 35يف حالة عدم حصول أي قائمة على الحالة الثالثة:  -
القــوائم تقــدمي مرشــح، ويكــون االنتخــاب ســريا و يعلــن رئيســا للمجلــس الشــعيب البلــدي املرتشــح الــذي 

 حاز على األغلبية املطلقة لألصوات.

يف حالـة عـدم حصـول أي مرتشـح علـى األغلبيـة املطلقـة لألصـوات، جيـرى دور ثـاين الحالة الرابعدة: -
سـاعة املواليـة للـدور األول، ويعلـن  48احلائزين على املرتبة األوىل والثانية وذلـك خـالل بني املرتشحني 

 فائزا املتحصل على أغلبية األصوات.

 يف حالة تساوي األصوات املتحصل عليها، يعلن فائزا املرتشح األصغر سنا.الحالة الخامسة:  -

ختيــار رئــيس اجمللــس بــني قــانون البلديــة ممــا ســبق نســتنتج أن هنــاك اختالفــا يف األحكــام املتعلقــة با
والقانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، وهذا ما يقودنا إىل طرح التساؤل التايل:  أي من النصـني 

 واجب التطبيق؟ 
 :1اإلجابة على السؤال وجوب تطبيق القانون العضوي لالنتخابات و ذلك لالعتبارات التالية

مـــن قـــانون  80مـــن القـــانون العـــادي وهـــذا معنـــاه أن املـــادة  أن القـــانون العضـــوي أعلـــى درجـــة -
 من قانون البلدية. 65االنتخابات حتجب وتنسخ املادة 

وكــــــان صـــــدور القــــــانون العضــــــوي املتعلــــــق  2011أن قـــــانون البلديــــــة صــــــدر يف شـــــهر جــــــوان  -
 وجاء تاليا ألول ناسخا له، وعليه فهو أحق بالتطبيق. 2012باالنتخابات بعده يف جانفي 

 القانون العضوي هو القانون اخلاص، وتطبيقا للقاعدة املعروفة اخلاص يقيد العام. أن -
قـــد ختلـــى علـــى  2016لكـــن مـــا يالحـــظ يف القـــانون العضـــوي املتعلـــق بنظـــام االنتخابـــات لســـنة 

الســالفة الــذكر ومل يشــري إىل كيفيــة اختيــار رئــيس اجمللــس  80االجــراءات الــيت نصــت عليهــا املــادة 
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مــن قــانون البلديــة مــن جديــد، ورمبــا تعمــد  65وتــرك هــذه املســألة إىل نــص املــادة الشــعيب البلــدي 
مـــن اجملـــالس بســـبب التحالفـــات وظهـــور  عديـــداملشـــرع ذلـــك لتفـــادي االنســـدادات الـــيت أصـــابت ال

الصرعات للوصول إىل تويل منصب رئيس البلدية نتيجة تطبيق هـذه املـادة الـيت أسـالت الكثـري مـن 
للناخبني للحسم يف ذلك بصفة هنائية تكريسا للدميقراطية املباشرة بعـد فشـل  احلرب وترك هذا األمر

وهـــذا مـــا كرســـه قـــانون االنتخابـــات  املنتخبـــني يف اختيـــار الـــرئيس بواســـطة الدميقراطيـــة غـــري املباشـــرة
    .1بأدراجه التصويت التفضيلي دون مزج 2021اجلديد لسنة 

 لبلديثالثا: إجراءات تنصيب رئيس المجلس الشعبي ا

يومـا املواليـة إلعـالن  15يتم تنصيب اجمللـس الشـعيب البلـدي و رئيسـه مـن طـرف الـوايل خـالل 
نتائج االنتخابات، وذلك يف حفل أثناء جلسة علنية يرتأسها الـوايل أو ممثلـه، كمـا يـتم إعـالم املـواطنني 

  .2بذلك عن طريق اإلعالن مبقر البلدية وملحقاهتا
تعيــق تنصــيب اجمللــس الشــعيب البلــدي ورئيســه مبقــر البلديــة، يــتم وعنــد حــدوث حالــة اســتثنائية 

والـيت متـنح إمكانيـة االجتمـاع يف مكـان آخـر  2011من قانون البلدية لسنة  19تطبيق أحكام املادة 
مـــن إقلـــيم البلديـــة أو خـــارج إقلـــيم البلديـــة يعيينـــه الـــوايل وذلـــك بعـــد استشـــارة أعضـــاء اجمللـــس الشـــعيب 

 البلدي.
يـــام الـــيت تلـــي تنصـــيب الـــرئيس يعـــد حمضـــر اســـتالم املهـــام بـــني الـــرئيس املنتهيـــة عهدتـــه أ 8ويف غضـــون 

أمــا  والــرئيس اجلديــد وترســل نســخة مــن هــذا احملضــر إىل الــوايل و خيطــر اجمللــس الشــعيب البلــدي بــذلك،
رئـيس اجمللـس الشـعيب البلـدي الـذي جـددت عهدتـه يقـوم بتقـدمي عـرض حـال عـن وضـعية البلديـة أمــام 

 .3لس املنتخبأعضاء اجمل
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سـنوات و لكـن  5تنتهي مهام رئيس اجمللس الشعيب البلـدي بنهايـة العهـدة االنتخابيـة املقـدرة بــ
يستخلف رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف حالة الوفاة أو االستقالة أو التخلـي عـن املنصـب أو بسـبب 

 .1أيام على األكثر 10مانع قانوين خالل 

 ةرابعا: تشكيل الهيئة التنفيذي

يف إطــار ممارســـة رئـــيس اجمللـــس الشـــعيب البلـــدي ملهامــه بصـــفة عاديـــة ومنتظمـــة، يـــتم تشـــكيل اهليئـــة 
يوما املوالية لتنصيب اجمللس الشـعيب البلـدي ورئيسـه علـى األكثـر حيـث خـول  15التنفيذية يف غضون 

أعضـاء نـواب حسـب تعـداد  06و 02املشرع لرئيس اجمللس إمكانية اختار نـواب يـرتاوح عـددهم بـني 
 وذلك حسب ما يلي: 2011من قانون سنة  69اجمللس الشعيب البلدي طبقا ألحكام املادة 

 مقاعد 9إىل  7نائبان يف البلديات اليت تتكون من  02 -

 مقعد 11نواب يف البلديات اليت تتكون من   03 -

 مقعد 15نواب يف البلديات اليت تتكون من   04 -

 مقعد 23نواب يف البلديات اليت تتكون من   05 -

 مقعد 33نواب يف البلديات اليت تتكون من   06 -
جندها تضمنت  79وحتديدا املادة  2012غري أنه وبالرجوع إىل القانون العضوي لالنتخابات لسنة 

، حيث قامت بتوزيع مقاعد 2011أرقاما خمتلفة جزئيا عن تلك اليت جاءت يف قانون البلدية لسنة 
مقعدا كحد أقصى، و بذلك استبعد  43ا كحد أدع إىل غاية مقعد 13اجمللس البلدي ابتداء من 
املؤر  يف:  91-13مقعد ، لكن املرسوم التنفيذي رقم  11و 9و 7ـ:املشرع احلد األدع ل

 2احملدد لشروط انتداب املنتخبني احملليني و العالوات املمنوحة هلم، ال سيما املادة  25/02/2013
يد عدد النواب إىل ضرورة التقيد بالتعداد الذي جاء به قانون منه جندها اكتفت فيما يتعلق بتحد

 .20112البلدية لسنة 
                                                           

 ، املتعلق بالبلدية ، مصدر سابق.10-11من القانون رقم :  75إىل 71املواد أنظر  - 1
 ، حيدد شروط انتداب املنتخبني احملليني و العالوات املمنوحة هلم، مصدر سابق.91-13املرسوم التنفيذي رقم راجع  -2
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بعد اختيار رئيس اجمللس لنوابه يقوم بعرض قائمة املنتخبني الذين وقع عليهم االختيار كنواب، 
 يوما املوالية 15للمصادقة عليها من طرف اجمللس الشعيب البلدي باألغلبية املطلقة وذلك يف غضون 

لتنصيب رئيس اجمللس الشعيب البلدي، وعليه ميكن لرئيس اجمللس الشعيب البلدي تفويض إمضائه 
 .1لصاحل نوابه وهذا يف حدود املهام املوكلة إليهم

 الفرع الثاني: صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في قانون البلدية

 dédoublement deيتمتع رئيس اجمللس الشعيب البلدي باالزدواجية يف االختصاص"    
fonction"2      حيث عهد إليه املشرع بصالحيات متنوعة منها ما يعود إليه باعتباره ممثال للدولة

قانون  ومنها ما يعود إليه باعتباره ممثال للبلدية، وعليه سوف نتطرق إىل هذه الصالحيات اليت جاء هبا
 و املتمثلة فيما يلي: 2011البلدية لسنة 

 للبلدية أوال: صالحياته بصفته ممثال

ملا كانت البلدية تتمتع بالشخصية املعنوية وحتتاج إىل من يعرب عن إرادهتا، فقد أسند القانون 
 :3حيث يتكفل مبمارسة الصالحيات التالية، البلدي مهمة متثيلها إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي

 ميثل البلدية يف كل املراسيم التشريفية والتظاهرات الرمسية واحلياة املدنية واإلدارية.التمثيل:  -(1

ميثلها أمام اجلهات القضائية، ويف حالة تعارض مصاحله مع مصاحل البلدية، بامسه الشخصي أو باسم 
لس الشعيب البلدي أحد زوجه أو أصوله أو فروعه إىل الدرجة الرابعة أو بصفته و كيال، يعني اجمل

أو أثناء تداول موضوع جيعله  األعضاء املنتخبني لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود
 .4يف حالة تعارض مصاحله مع مصلحة البلدية

                                                           

 ، املتعلق بالبلدية، مصدر سابق.10-11من القانون رقم  70دة ملاأنظر ا -1
 . 88بعلي، قانون االدارة احمللية ، مرجع سابق، ص حممد الصغري -2
 ، املتعلق بالبلدية، مصدر سابق.10-11من القانون رقم 80و79و78و77املوادأنظر  -3
 املصدر. نفسمن  60أنظر املادة  -4
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يتوىل رئاسة وإدارة اجتماعات وأشغال اجمللس الشعيب البلدي من حيث رئاسة المجلس:  -( 2
للدورات والـدعـوة لالنعـقاد وضبط وتسيري اجللسات ويسهر على تنفيذ املداوالت ويعد التحضـري 

 1تقارير بشأن ذلك ويعرضها على اجمللس.

يتكفل الرئيس حتت رقابة اجمللس الشعيب إدارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقها:  -(3
 2البلدي مبا يلي:

 بصرف النفقات وتنفيذ امليزانية باعتباره اآلمر بالصرف.تسيري إيرادات البلدية وتطويرها واألمر  -

القيام بكل األعمال القانونية املتعلقة بأمالك البلدية من حيث اكتساهبا واستعماهلا واستغالهلا  -
 والتصرف فيها واحملافظة عليها، واختاذ القرارات املوقفة للتقادم واإلسقاط.

ـــام مبناقصـــات إبـــرام عقـــود اقتنـــاء األمـــالك واإلجيـــارات وال - صـــفقات قبـــول اهلبـــات والوصـــايا والقي
 أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها.

  .اختاذ التدابري الالزمة املتعلقة بشبكة طرق البلدية  -

املؤسسـات العموميـة البلديـة وحسـن  السهر على احملافظة على أرشيف البلدية ووضـع املصـاحل و -
 سريها.

 البلدية.  ممارسة السلطة الرئاسية على مستخدمي -
 ثانيا: صالحياته بصفته ممثال للدولة

ـــــة مـــــن  ـــــس الشـــــعيب البلـــــدي جبمل ـــــع رئـــــيس اجملل ـــــة يتمت ـــــة يف إقلـــــيم البلدي ـــــاره ممـــــثال للدول باعتب
 الصالحيات خوهلا إياه القانون اجلديد للبلدية واملرتبطة باجملاالت التالية:

-11مـن القـانون رقــم:  87و  86طبقـا ألحكـام املــادتني فدي مجدال طددبح الحالدة المدنيددة:  -(1
ميتلـــك الـــرئيس صـــفة ضـــابط احلالـــة املدنيـــة الـــيت ختولـــه القيـــام بنفســـه أو بـــالتفويض ألحـــد نوابـــه أو  10

للمندوبني البلديني واملندوبني اخلاصني وإىل كل موظـف بالبلديـة خيتـاره هلـذه املهمـة، وحيـرر بـذلك قـرار 
                                                           

 املتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 10-11القانون رقم من  80و79انظر املادتني  - 1
 .    89من نفس القانون ، وانظر كذلك حممد الصغري بعلي، قانون االدارة احمللية اجلزائرية، مرجع سابق، ص 82انظر املادة  - 2
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يرســله للــوايل وإىل النائــب العــام املخــتص إقليميــا ويتضــمن هــذا التفــويض يتضــمن تفــويض باإلمضــاء و 
 :1الصالحيات التالية

 استقبال التصرحيات بالوالدة والزواج والوفيات وإعداد وتسليم العقود املتعلقة بالتصرحيات  -

 تدوين كل العقود واألحكام املتعلقة هبذه التصرحيات يف سجالت احلالة املدنية . -

 ادقة على التوقيعات اليت يقوم هبا املواطنون والتصديق على الصور املطابقة لألصل.املص -

يتمتــــع رئــــيس اجمللــــس الشــــعيب البلــــدي بصــــفة ضــــابط الشــــرطة فددددي مجددددال الضددددبح القضددددائي:  -(2
القضــــائية، حيــــث يتــــوىل هبــــذه الصــــفة تنفيــــذ والقيــــام جبميــــع االجــــراءات املنصــــوص عليهــــا يف قـــــانون 

، حتــت ســلطة الــوايل وإشــراف النيابــة العامــة، ولــه يف ذلــك متابعــة اجملــرمني والقــبض االجــراءات اجلزائيــة
علــيهم وحتريــر حماضــر بــذلك والعمــل علــى احلفــاظ علــى معــامل اجلرميــة واألدلــة قبــل اختفائهــا وتقــدميها 

شـأن وهبذه الصفة أهلته العديد من التشريعات املتصلة بال ،2لوكيل اجلمهورية وغريها من املهام األخرى
البيئـــي للقيـــام بالبحـــث واملعاينـــة وإثبـــات املخالفـــات لألحكـــام املتعلقـــة بـــاحرتام البيئـــة واحملافظـــة عليهـــا 

 10-03مــن القــانون رقــم  111مبختلــف عناصــرها، ومنهــا علــى ســبيل املثــال مــا أشــارت إليــه املــادة 
 02-02مـن القـانون رقـم  37املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املسـتدامة السـالف الـذكر و املـادة 

املتضمن النظام العام للغابـات  12-84من القانون رقم  62واملادة  ،3املتعلق حبماية الساحل وتثمينه
املعـــدل واملـــتمم، الـــيت مـــن خالهلـــا مت حتديـــد األشـــخاص املكلفـــني بالضـــبط الغـــايب ومـــن بيـــنهم ضـــباط 

تحــري يف اجلــنح و املخالفــات املنتهكــة الشــرطة القضــائية والــذين يقومــون يف هــذا االطــار بالبحــث و ال
  .4للنظام العام للغابات و تشريع الصيد و اثباهتا يف حماضر

                                                           

 .27/02/1970ة يف الصادر  ،21العدد ،، ج.ر.ج.جاملتعلق باحلالة املدنية، 19/02/1970مؤر  يف :  ،20-70القانون رقم راجع  -1
يف  الصادرة، 5، العدد، ج.ر.ج.جاملعدل واملتمم لقانون االجراءات اجلزائية 26/01/1985، مؤر  يف: 02-85القانون رقم راجع -2
27/01/1985. 

الصـــــادرة  10العـــــدد  ج.ر.ج.ج،، يتعلـــــق حبمايـــــة الســـــاحل وتثمينـــــه، 05/02/2002ممضـــــي يف  02-02مـــــن قـــــانون رقـــــم  37املـــــادة  راجـــــع -3
 .12/02/2002يف
 26عدد ج.ر.ج.ج، املتضمن النظام العام للغابات  23/06/1984مؤر  يف  12-84من القانون رقم  2مكرر  62و 62املادتني راجع  -4

 .04/12/1991 ة يفالصادر  62عددج.ر.ج.ج،  02/12/1991مؤر  يف  20-91املعدل واملتمم بالقانون رقم  ،26/06/1984ة يف الصادر 
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 مبا يلي:لس الشعيب البلدي يتكفل رئيس اجملفي مجال الضبح االداري :-(3
 السهر على احرتام وتطبيق التشريع والتنظيم املعمول هبما يف إقليم البلدية. -
العـــام وســـالمة األشـــخاص واألمـــالك و احلفـــاظ علـــى حســـن النظـــام يف مجيـــع احملافظـــة علـــى النظـــام  -

األمــاكن العموميــة الــيت جيــري فيهــا جتمــع األشــخاص، وردع ومعاقبــة كــل مــن ميــس بالراحــة والطمأنينــة 
 .1العمومية وكل األعمال املخلة هبا

ميــــة واحــــرتام الســــهر علــــى نظافــــة العمــــارات وســــهولة الســــري يف الشــــوارع والســــاحات والطــــرق العمو  -
 تعليمات نظافة احمليط ومحاية البيئة، والسهر على سالمة املواد الغذائية االستهالكية املعروضة للبيع.

اختاذ االحتياطات والتدابري الضرورية ملكافحة األمراض املعدية والوقاية منها والقضاء على احليوانات  -
 املؤدية واملضرة.

 قا للعادات وتبعا ملختلف الشعائر الدينية.تأمني نظام اجلنائز واملقابر طب -
 السهر على محاية الرتاث التارخيي والثقايف ورموز ثورة التحرير الوط   -
الســهر علـــى احــرتام املقـــاييس والتعليمــات يف جمـــال العقــار والســـكن والتعمــري ومحايـــة الــرتاث الثقـــايف  -

 .واملعماري
الشـروط والكيفيـات احملـددة يف التشـريع والتنظـيم  يسلم رخص البنـاء واهلـدم و التجزئـة وذلـك حسـب-

 املعمول هبما.
يقــوم بتفعيــل املخطــط البلــدي لإلســعافات يف حالــة حــدوث كارثــة طبيعيــة أو تكنولوجيــة و يف اطــار -

ذلــك ميكنــه تســخري األشــخاص واملمتلكــات، كمــا ميكنــه عنــد االقتضــاء تســخري قــوات الشــرطة والــدرك 
 الوط  املختصة اقليميا.

مــا يعتمــد الــرئيس قصــد ممارســته لصــالحياته يف جمــال الشــرطة االداريــة علــى ســلطة الشــرطة البلديــة ك-
 .2اليت مل يتحدد قانوهنا األساسي اخلاص هبا بعد، حيث أحاله املشرع إىل التنظيم

                                                           

 .74ص ،2007، جلزائرا دار اخللدونية،، النشاط االداري( دراسة مقارنة-طاهري، القانون االداري و املؤسسات االدارية )التنظيم االداري حسني -1
، الصادرة يف 40يتضمن القانون األساسي اخلاص بأعوان الشرطة البلدية، ج.ر.ج.ج، العدد 03/10/1981مؤر  يف: 265-81ملرسوماراجع  - 2
06/10/1981. 
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 األمين العام للبلدية المطلب الثالث: 

ين خيضعون لشروط ذالعموميني اليتم توظيف األمني العام للبلدية كغريه من املوظفني 
كور ذ امل 2006التوظيف يف الوظيفة العمومية وفقا للقانون األساسي العام للوظيف العمومي لسنة 

 البعض املدير الفعلي للبلدية كما هيعترب ، و يعترب منصب األمني العام من املناصب العليا للبلديةسابقا و 
 "le secrétaire général"التشريع الفرنسيهو معمول به يف التشريع األردين، ويسمى يف 

الركيزة األساسية للمجلس الشعيب األمني العام وحسب بعض املختصني يف القانون اإلداري يشكل 
وهو الوسيط بني اهليئة املنتخبة وباقي مصاحل البلدية  ،البلدي واملساعد األساسي لرئيس البلدية

  .1اإلدارية والتقنية

ضمن األجهزة املسرية للبلدية رج أنه أد  2011لسنة جاء به قانون البلدية  لعل أهم ما
صراحة أن هياكل البلدية تتشكل من اجمللس  همن 15حيث نصت املادة  ،شخصية األمني العام

وإدارة ينشطها ، وهيئة تنفيذية يرأسها رئيس اجمللس الشعيب البلدي ،الشعيب البلدي كهيئة مداولة
 من قانون 13وهذا مامل تنص عليه املادة  ،2سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي األمني العام حتت

ومنه ميكن التساؤل حول الشروط املتعلقة بتعيني األمني العام للبلدية  ،1990لسنة السابق البلدية 
 هذا ما سنحاول التعرف عليه من خالل ما يلي: وماهي املهام اليت كلف هبا؟

 شروط التعيين في منصب األمين العام للبلدية الفرع األول: 

إن املركز القانوين لألمني العام للبلدية شهد العديد من املراحل للتحول من وظيفة نوعية إىل 
 منصب عايل يف االدارة االقليمية واليت ميكن استعراضها حسب ما يلي:

 

 
                                                           

 .11ص ،2001-2000مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،، راضية عباس، األمني العام للجماعات احمللية -1
 ، املتعلق بالبلدية، مصدر سابق.10-11من القانون رقم 15املادة أنظر  -2



 لبلديةل النظام القانونيالفصل األول:                                            –الباب األول 
 

68 
 

  مرحلة منصب األمين العام للبلدية وظيفة النوعية :أوال

واللذين نصا  2152-68واملرسوم   2141-68بداية هذه املرحلة بصدور املرسوم كانت 
نسمة، و ذلك كاتب عام  60.000على وجود كاتب عام للبلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن 

-69نسمة، وبعدها جاء املرسوم رقم  100.000بالنسبة للبلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن 
نسمة،  30.000إىل  10.000اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  الذي خيص كاتب البلدية 1733

 30.000يتعلق بوظيفة كاتب البلدية اليت يرتاوح تعدادها السكاين بني  1724-69واملرسوم رقم 
نسمة، واملالحظ مما سلف أن املشرع استعمل مصطلحني كاتب عام وكاتب بلدية  60.000و

نسمة، فما الداعي هلذا االختالف  60.000هنا عن بالنسبة للبلديات اليت يزيد أو يقل عدد سكا
يف  2435-71هل هو شكلي أو موضوعي، خاصة إذا علمنا أن الكاتب العام خضع للمرسوم 

جمال تسيري حياته املهنية للمديرية العامة لشؤون االدارة واجلماعات احمللية، أما الكاتب حسب املادة 
لس الشعيب البلدي باعتباره موظف يف البلدية، فيخضع لسلطة رئيس اجمل 214-68من املرسوم  8

الذي ألغى املراسيم السابقة وأدرج الكاتب العام للبلديات اليت  2776-81مث صدر املرسوم رقم 
نسمة ضمن سلك املتصرفني يف املصاحل البلدية، وبصدور املرسوم  60.000يزيد عدد سكاهنا عن 

ك موظفي البلدية اعيد النظر يف مركز الكاتب العام املتعلق بالوظائف النوعية ببعض أسال 82-117
 ومت تكييفه على أساس وظيفة نوعية.

                                                           

 44عـدد ج.ر.ج.ج، ، املطبقـة علـى املـوظفني البلـديني يتضمن حتديـد األحكـام اخلاصـة، 1968ماي  30يف ؤر  م 214-68مرسوم رقم  راجع -1
 .1968ماي  31ة يف الصادر 

 44عــدد ج.ر.ج.ج، ، يتضــمن القــانون األساســي اخلــاص للكتــاب العــامني للبلــديات، 1968مــاي  30يف ؤر  مــ 215-68مرســوم رقــم  راجــع -2
 .1968ماي  31ة يف الصادر 

 21ة يف الصادر  98عدد ج.ر.ج.ج، ، يتضمن إحداث سلك لكتاب اإلدارة البلدية، 1969نوفمرب  14يف  ؤر م 173-69مرسوم رقم  راجع -3
 .1969نوفمرب 

 21ة يف الصادر  98عدد ج.ر.ج.ج، ، يتضمن إحداث سلك مللحقي اإلدارة البلدية، 1969نوفمرب  14يف  مؤر  172-69مرسوم رقم  راجع -4
 .1969نوفمرب 

يتضمن حتديد كيفيات تسيري سلك الكتاب العامني للبلديات الـيت يزيـد عـدد سـكاهنا ، 1971سبتمرب  22يف  مؤر  243-71مرسوم رقم  راجع -5
 .1971أكتوبر  01مؤرخة يف  80عدد ج.ر.ج.ج، ، نسمة 60.000على 

ة الصـادر  42عـدد ج.ر.ج.ج، ، يتضمن إحداث سلك للمتصرفني يف املصاحل البلديـة، 1981أكتوبر  17مؤر  يف  277-81مرسوم رقم  راجع -6
 .1981 أكتوبر 20يف 
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 ثانيا: مرحلة منصب األمين العام للبلدية منصب عال 

الذي يعترب نقطة حتول هلذا املركز القانوين أين كان له  1990بعد صدور قانون البلدية لسنة 
منه، وانتقل  131تعيني موظفيها حسب ما جاءت به املادة الدور الكبري يف اعطاء البلدية سلطة 

منصب املني العام للبلدية من وظيفة نوعية إىل منصب عال يف إدارة البلدية بصدور املرسوم رقم: 
وبالرجوع إىل هذا املرسوم جنده اعتمد على مصطلح املناصب العليا لإلدارة البلدية بدال  91-261

ون أن يعرفه مكتفيا فقط بسرد املناصب العليا إىل جانب املرسوم رقم من مصطلح الوظيفة النوعية د
 .2اجملدد للوظائف العليا يف االدارة البلدية 91-27

 على كل من:  26-91من املرسوم  171فقد نصت املادة 

 .نسمة 100.000األمني العام للبلدية اليت يساوي عدد سكاهنا أو يقل عن  -

 رئيس قسم، -

 املدير، -

 املصلحة،رئيس  -

 رئيس مكتب، -

 رئيس فرع. -
حتدد هذه املناصب بقرار من رئيس اجمللس الشعيب البلدي واكتفى املرسوم بتحديد املهام والفئات 

 .3اليت ميكن أن تعني يف هذه املناصب وهذا املنصب خيضع للسلطة التقديرية لرئيس البلدية

                                                           

 ج.ر.ج.ج، اخلـاص بالعمـال املنتمـني إىل قطـاع البلـديات يتضمن القانون األساسـي 2/2/1991مؤر  يف: 26-91تنفيذي رقم:الرسوم امل راجع - 1
 . 06/02/1991ة يف:لصادر ا 06 العدد

ة يف الصـــادر  6عــدد ، ج.ر.ج.ج، الوظــائف العليـــا لــإلدارة البلديــةحيــدد قائمــة ، 02/02/1991ممضـــي يف  27-91مرســوم تنفيــذي رقــم  راجــع -2
06/02/1991. 

، اجمللــة اجلزائريــة للعلــوم القانونيــة 320-16و املرســوم التنفيــذي رقــم  2011مســعودة، عمــارة، صــالحيات األمــني العــام بــني قــانون البلديــة لســنة   -3
 .  25راضية، عباس، مرجع سابق، صو  66، ص2018/ديسمرب  4، العدد55والسياسية، كلية احلقوق جامعة اجلزائر، اجمللد
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 : بـــــــ البلدية الدارة العليا الوظيفة حدد منه 7املادة  يف27 -91 املرسوم اما
 – اجلزائر والية بلديات تنظيم –احلضري  التنسيق لسجمل عام كاتب -
 .نسمة100.000اهنا  سك عدد فوقيت يللبلديات ال عام كاتب  -

،مل ينص على 1الذي حيدد الوظائف العليا يف الدولة 227-90بالرجوع إىل أحكام املرسوم رقم 
نسمة وأمني عام جمللس  100.000للبلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن اعتبار األمني العام 

التنسيق احلضري ضمن الوظائف العليا للدولة وبالتايل ال ميكن أن تطبق عليهما أحكام املرسوم 
باعتباره خيضع يف تعيينه لقرار وزير الداخلية،  26-91وال أحكام املرسوم رقم  2262-90رقم 

، و هكذا مل ترد أحكام 2-وفق صنف وقسم أ 228-90سوم رقم وإمنا خيضع ألحكام املر 
 .  3نسمة 100.000ختص األمني العام للبلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن 

 ثالثا: مرحلة القانون الخاص بمنصب األمين العام للبلدية

يف األصل يعترب األمني العام للبلدية موظف عمومي خيضع يف توظيفه ألحكام القانون 
سي العام للوظيفة العمومية، ولكن تويل هذا املنصب العايل يف ادارة البلدية يتطلب شروطا معينة األسا

بعدما كانت شروط التعيني يف منصب األمني العام للبلدية ختضع يف تطرق إليها التنظيم بالتفصيل، 
لسنة  لبلديةامن القانون  127أحالت املادة   26-91التنفيذي رقمألحكام املرسوم  السابق
ي رقم ذيف املرسوم التنفيأساسا واملتمثل   خاص بهشروط تعيني األمني العام إىل تنظيم  2011
املتضمن األحكام اخلاصة املطبقة على األمني العام  13/12/2016املؤر  يف  16-320

 12إىل املادة  03 املادة منحدد حقوق وواجبات األمني العام املشار أليهما ي ذ، ال4للبلدية
من  25إىل  22من خالل أحكام املواد من ذلك ركز القانوين و شروط التعيني يف هذا املباإلضافة إىل 

                                                           

، حيـــدد قائمـــة الوظـــائف العليـــا يف الدولـــة بعنـــوان االدارة واملؤسســـات واهليئـــات 1990يوليـــو  25ممضـــي يف  227-90مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  راجـــع -1
 .1990يوليو  28ة يف الصادر  31عدد ج.ر.ج.ج، العمومية، 

، حيـــدد حقـــوق العمـــال الـــذين ميارســـون وظـــائف عليـــا يف الدولـــة وواجبـــاهتم، 1990يوليـــو  25ممضـــي يف  226-90مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  راجـــع -2
 .1990يوليو  28مؤرخة يف  31عدد ج.ر.ج.ج، 

 .27راضية، عباس ، املرجع سابق، ص  -3
 العددج.ر.ج.ج، ة املطبقة على األمني العام للبلدية، اخلاصاألحكام يتضمن  13/12/2016مؤر  يف: 320-16تنفيذي رقم:الرسوم امل راجع -4

 .15/12/2016املؤرخة يف: 73
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وذلك وأن يكونوا موظفني مرمسني حيث ربطت ذلك بالكثافة  السكانية للبلديات ا املرسوم، ذه
 1:يلي حسب ما

نسمة يعني األمناء العامون من  100000إىل  50001اليت يبلغ عدد سكاهنا من  لبلدياتيف ا -
ين ينتمون على األقل إىل رتبة: متصرف اقليمي رئيسي، مهندس رئيسي ذاملرمسني ال املوظفنيبني 

ين ذأو ال ،ه الصفةذ( سنوات من اخلدمة الفعلية هب3لإلدارة االقليمية أو رتبة معادلة هلا، ويثبتون )
( 7اقليمي، مهندس دولة لإلدارة االقليمية أو رتبة معادلة هلا، ويثبتون )ينتمون إىل رتبة متصرف 
 ه الصفة.ذسنوات من اخلدمة الفعلية هب

نسمة يعني األمناء العامون من  50000إىل  20.001اليت يبلغ عدد سكاهنا من  لبلدياتيف ا -
رئيسي، مهندس رئيسي  ين ينتمون على األقل إىل رتبة: متصرف اقليميذاملرمسني ال املوظفنيبني 

ين ذأو ال ،ه الصفةذ( سنوات من اخلدمة الفعلية هب3لإلدارة االقليمية أو رتبة معادلة هلا، ويثبتون )
( 6ينتمون إىل رتبة متصرف اقليمي، مهندس دولة لإلدارة االقليمية أو رتبة معادلة هلا، ويثبتون )

 ه الصفة.ذسنوات من اخلدمة الفعلية هب
يعني األمناء العامون من بني  فأقلنسمة  20.000اليت يبلغ عدد سكاهنا من  لبلدياتيف ا -

ين ينتمون على األقل إىل رتبة: متصرف اقليمي رئيسي، مهندس رئيسي لإلدارة ذاملرمسني ال املوظفني
إىل ين ينتمون ذأو ال ،ه الصفةذ( سنوات من اخلدمة الفعلية هب3االقليمية أو رتبة معادلة هلا، ويثبتون )

( سنوات من 5رتبة متصرف اقليمي، مهندس دولة لإلدارة االقليمية أو رتبة معادلة هلا، ويثبتون )
 ه الصفة.ذاخلدمة الفعلية هب
 للبلديةمهام األمين العام الفرع الثاني: 

العديد من املهام اليت  10-11رقم : لقد خولت اإلصالحات اجلديدة اليت جاء هبا القانون        
  2يلي: املهام نذكر ماتلك يقوم هبا األمني العام نظرا للدور احملوري الذي يقوم به يف إدارة البلدية ومن 

                                                           

 مصدر سابق. ة املطبقة على األمني العام للبلدية،اخلاصاألحكام يتضمن  320-16تنفيذي رقم:الرسوم امل راجع  -1

 .221عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص -2
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 المداوالت في مجال  للبلدية أوال: مهام األمين العام

يكلف األمني  2011من القانون  29قا للمادة بطيف اطار تويل أمانة اجمللس الشعيب البلدي       
العام للبلدية حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي بضمان حتضري اجتماعات اجمللس الشعيب 
البلدي، وذلك بتحضري كل الوثائق الالزمة ألشغال اجمللس وجلانه ووضع كل الوسائل املادية والبشرية 

انه ويسهر على تعيني الضرورية حتت تصرف أعضاء اجمللس من أجل السري احلسن ألشغال اجمللس وجل
املوظف املكلف بتنسيق دورات اجمللس مع ضمانه كذلك للحفظ اجليد لسجالت املداوالت، إىل 
جانب ذلك يسهر على ضمان متابعة تنفيذ املداوالت ويف هذا االطار يكلف األمني العام للبلدية 

ددة قانونا وذلك هبدف بإرسال مداوالت اجمللس الشعيب البلدي إىل السلطة الوصية يف اآلجال احمل
 .  1الرقابة واملوافقة عليها، وضمان نشر هذه املداوالت

 تسيير إدارة البلديةفي مجال  للبلدية مهام األمين العامثانيا: 

بتنشيط إدارة البلدية اليت ختضع لسلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي األمني العام للبلدية يقوم      
أكثر تفصيال ملهام األمني  129لقد جاءت املادة ف ،2011من قانون  125ملادة حكام اطبقا أل
تنشيط وتنسيق ب مهمة القيام حتضري اجتماعات اجمللس الشعيب البلديإىل جانب هدت إليه عف ،العام

يمي وكذا تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق املداوالت املرتبطة باهليكل التنظ ،املصاحل اإلدارية والتقنية
، باإلضافة إىل متابعة 2011من قانون  126املنصوص عليه يف املادة وخمطط تسيري املستخدمني 

تنفيذ الربامج التنموية للبلدية واملشاريع اليت أقرها اجمللس الشعيب البلدي، كما مت تكليفه أيضا مبهمة 
  .لديئيس اجمللس الشعيب البر املهام يف حالة تغيري  استالمإعداد حمضر تسليم و 

التفويض باإلمضاء عن رئيس اجمللس الشعيب البلدي قصد اإلمضاء على   ىيتلقكما ميكنه أيضا أن   
رئيس  اختصاصالقرارات اليت تبقى من  باستثناء كافة الوثائق املتعلقة بالتسيري اإلداري والتق  للبلدية

  من املهام البيئية. لك ال مينعه من املسامهة والقيام بالعديدذلكن البلدي الشعيب اجمللس 

                                                           

 ، املصدر السابق. 320-16من املرسوم التنفيذي رقم  14إىل  13انظر املواد من  -1



 لبلديةل النظام القانونيالفصل األول:                                            –الباب األول 
 

73 
 

 . 134ادة من امل 3للفقرة ملساعدة املندوب البلدي طبقا  إدارييقرتح متصرف  -
يضمن األمني العام حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي تسيري أرشيف البلدية طبقا للمادة  -

 .من نفس القانون 139
البلدي للمصادقة عليه طبقا يتوىل إعداد مشروع ميزانية البلدية ويعرض على اجمللس الشعيب  -

  .10-11من قانون  180للمادة 
من القانون املذكور أعاله بالعضوية ضمن اللجنة البلدية للمناقصة اليت  191اعرتفت له املادة  -

  .1الدولةأمالك ومنتخبان كعضوين وممثل مصاحل بصفته رئيسا م.ش.ب رئيس تتشكل من 
اجلزائري أثناء وضعه ألحكام قانون البلدية لسنة رع سبق نالحظ أن املش ن خالل ماوم         
قد عزز من مركز االمني العام للبلدية يف مواجهة  320-16و املرسوم التنفيذي رقم  2011

من ع من صالحيات ومهام األمني العام للبلدية يوسرئيس اجمللس الشعيب البلدي من خالل الت
 السابق لسنة يف ظل القانونسائدا كان  على عكس ماخالل تكليفه بصالحيات جديدة، 

  .كان هذا الدور يشوبه نوع من الغموض  حني 1990
حسب رأينا هذا التحول الواضح يف مركز األمني العام من جمرد موظف إداري ينفذ األوامر        

إىل مسري يبادر باحللول املناسبة يف الوقت املناسب دون التحيز إىل االجتاهات السياسية 
، وهذا يعرب 320-19من املرسوم التنفيذي رقم  7هذا احلياد أكدت عليه املادة  للمنتخبني

وح عن نية املشرع اجلزائري يف اجياد حلول لالنسداد الذي تعاين منه بعض البلديات وسوء بوض
التسيري للعديد من املنتخبني، وهذا قد يكون له انعكاسات مؤثرة على الشأن البيئي فمن خالل 

 .هذه االصالحات االدارية جنده سار يف اجتاه احملافظة على استمرارية املرفق العام و استقراره 
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 خالصة الفصل األول:
من خالل ما سبق خنلص إىل أن أسلوب الالمركزية االدارية الذي تبنته اجلزائر يف تسيري املرافق 
احمللية واالدارة االقليمية اجملسدة يف نظامي الوالية والبلدية من شأنه تعزيز الدميقراطية التشاركية باشراك 

وحتقيق التنمية على املستوى احمللي، وهذا من خالل االخنراط يف املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية 
حيث  ،إطار اجملالس املنتخبة احمللية اليت متثل البلديات خالل فرتة زمنية حمددة وداخل إقليم معني

حتديد مفهوم معني للبلدية اليت مت تعريفها من الناحية الدستورية ومن ناحية قوانني اجلماعات حالنا 
وعليه ميكن تعريف للبلدية بأهنا مجاعة حملية قاعدية للدولة وتسري وفق منط الالمركزية  االقليمية

االداري اقليمية وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وتضطلع بالعدد من الوظائف السياسية 
 واالدارية واالقتصادية واالجتماعية و البيئية. 

ها قانون البلدية تتمثل يف اجمللس الشعيب البلدي ولتسري شؤون البلدية هناك هيئات حدد
باعتباره هيئة مداولة تناقش كل املواضيع اليت تندرج ضمن اختصاصاهتا وهذا مبساعدة اللجان الدائمة 
اليت تراعي يف تشكيلتها الرتكيبة السياسية للمجلس الشعيب البلدي باإلضافة إىل امكانية انشاء 

 ورة.اللجان اخلاصة كلما دعت الضر 

إىل جانب هذا هناك هيئة تنفيذية تتمثل يف رئيس اجمللس الشعيب البلدي املنتخب ونوابه 
الذي تعود إليه مهمة تنفيذ املداوالت اليت يناقشها اجمللس الشعيب البلدي من ناحية ومن ناحية أخرى 

ويف هذا  يم بلديته يتوىل تنفيذ القوانني والتنظيمات واللوائح الصادرة من السلطات املركزية دخل إقل
االطار ميكن ممارسة وظيفة الضبطية االدارية و القضائية و احلالة املدنية ، كما ميكنه التصرف باسم 

إىل جانب هاتني اهليئتني هناك إدارة البلدية اليت يقوم بتنشيطها  البلدية ومتثيلها يف حدود اختصاصه
ضع لسلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي، ويعترب األمني العام املعني وفق شروط الوظيفة العمومية وخي

املركز القانوين لألمني العام من املناصب العليا للبلدية ويف إطار ممارسة وظيفته يلعب دور املنسق بني 
منها سلطة التعيني ومحاية أرشيف   مصاحل البلدية واهليئات املنتخبة وله العديد من املهام االدارية

 نية البلدية ...البلدية و إعداد ميزا



 

 

 

 الفصل الثاني

 مفهوم البيئة والتنمية المستدامة

  وعالقتهما بالبلدية 
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 تمهيد:

تعترب البيئة حاضنة واحمليط الذي يتعايش فيه البشر مع غريهم من املخلوقات، فالبيئة تؤثر يف 
منط عيش االنسان وحياته وتأقلمه مع ظروفها من جهة، وتتأثر به من خالل تصرفاته السلبية 

من جهة أخرى، فالتعدي على مكونات البيئة وتلويثها واستنزاف مواردها الطبيعية وخمالفة  ةواإلجيابي
الشرائع السماوية والوضعية الداعية حلماية البيئة يعد من التصرفات السلبية الضارة بالبيئة، ويقول اهلل 

َطَمًعا ِإنَّ رَْحَمَت ٱللَِّه َقرِيٌب مَِّن َوٱْدُعوُه َخْوفًا وَ  إصالحهاَوََل تُ ْفِسُدوْا ِفى ٱأْلَْرِض بَ ْعَد ":تعاىل
احرتام القوانني و التنظيمات واللوائح اليت حتث على احملافظة على البيئة مبا  كما أن، 1"ٱْلُمْحِسِنينَ 

يدعو للتعامل مع عناصر البيئة واستغالل مواردها بشكل عقالين يكفل توفري حاجيات أجيال 
احلاضر ويضمن حاجيات أجيال املستقبل وهذا يؤدي يف النهاية إىل حتقيق ما يسمى بالتنمية 

 املستدامة.
ا لدراستنا وقبل اخلوض يف اجلوانب التطبيقية تقتضي منا مراحل هذا البحث التطرق إىل هيدمت

بعض املفاهيم األساسية، حيث يتعني علينا التطرق إىل مفهوم البيئة بكل ما حيتويه من معاين 
يت ومفاهيم و تعريفات وكذا التطرق إىل العناصر املكونة للبيئة، باإلضافة إىل املبادئ األساسية ال

ترتكز عليها يف مواجهة املشاكل البيئية اليت هتددها، إىل جانب هذا يتم حتديد العالقة املوجودة بني 
البلدية والبيئة وذلك كله يف املبحث األول من هذا الفصل، أما يف املبحث الثاين فسوف نتطرق إىل 

 ال البيئي. مفهوم التنمية املستدامة وخصائصها  وأبعادها و أهدافها وعالقتها باجمل
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 المبحث األول:
 مفهوم البيئة

قصد إعطاء مفهوم للبيئة واليت ال شك أهنا تضم جمموعة من الظروف املتعلقة باحليز املكاين 
و الزماين ومنط العيش فيها والطابع االجتماعي بالنسبة لإلنسان، فالبد لنا من اجياد تعريف مشرتك 

إىل اجياد مقاربة بينها وبني البلدية باعتبارها كيان اداري هلا وذلك من عدة جوانب لنصل يف األخري 
 المركزي يهتم بالبيئة ومحاية عناصرها وفق منظور قانوين.

من خالل هذا املبحث سوف نتطرق إىل تعريف البيئة يف املطلب األول ومبادئ محاية البيئة 
ثاين، أما يف املطلب الثالث سوف والعناصر املكونة للبيئة وأشكال األخطار اليت هتددها يف املطلب ال

 نوضح العالقة املوجودة بني البيئة والبلدية .
 المطلب األول : تعريف البيئة

بالرغم من أن مسألة البيئة موجودة منذ أن خلق اهلل هذا الكون مبا حيتويه من خملوقات إىل 
جانب ظهور بعض القيم األخالقية اليت جاءت هبا الشرائع السماوية ومنها بطبيعة احلال الشريعة 

 أن مفهوم االسالمية واليت حتث من خالل تعاليمها على محاية البيئة ومكوناهتا كما أشرنا سابقا، إال
البيئة يعترب من املفاهيم حديثة النشأة واليت أسالت الكثري من احلرب لدى العديد من فقهاء القانون 
والعلماء املختصني يف علم البيئة، وللتعرف على مفهوم البيئة بشكل واضح وشامل، جيب التطرق إىل 

لبيئة يف الفرع األول ومعناها تعريف البيئة من عدة جوانب، حيث جيب التطرق إىل املعىن اللغوي ل
 االصطالحي يف الفرع الثاين باإلضافة إىل املعىن القانوين يف الفرع الثالث.  

  لفرع األول: التعريف اللغوي للبيئةا
حىت نتمكن من التعرف على البيئة من الناحية اللغوية، يتعني علينا تعريفها من منظور اللغة العربية 

 للغات األجنبية )االجنليزية والفرنسية(ويف القرآن والسنة ويف ا
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 أوَل: في اللغة العربية 
جللاء يف مع للم  نلسللان  أصللل كلمللة بيئللة يف اللغللة العربيللة   اشللتقاقها مللن الفعللل تبللوأ وهللذا مللا 
  وقيلل تبلوهأال أصللحه ويقلال تبلوأ فلالن بيتلا أي ا لذال منلزال، نفيقلال بوأتلك بيتلا ا لذت للك بيتلا،1العرب

أن أصل اشتقاق كلمة بيئة هو بوأ و تبوأ منزال: نزلله  2نزل وأقام، وجاء يف خمتار الصحاح و هيأال، تبوأ
وبللوأ للله منللزال وبللوأال منللزال: هيللأال ومكللن للله فيلله، وعرفهللا الفللريوقي: بللاء اليلله رجللع أو انقطللع، وبللوأال منللزال 

بيئللة هللي املنللزل أو احمللليط وعلللى ذلللك فال ،3أنزللله فيلله، واالسللم البيئللة بالكسللر، واملبللاءة : املنللزل ، كالبيئللة
 .  4الذي يعيش فيه الكائن احلي، سواءا أكان إنسانا أم حيوانا أم طريا

وكذلك يقصد بالبيئة يف اللغة العربية املكلان أو املنلزل أو الوسلط اللذي حيلي فيله الكلائن احللي ملع غلريال 
 .5من الكائنات ،كما يعرب هبا عن احلالة أو اهليئة اليت عليها هذا الكائن

فيتخللذال  ،يتضللح لنللا بللأن البيئللة هللي املنللزل واملكللان الللذي حيللل بلله االنسللانمللن خللالل مللا سلللف وعليلله 
إىل جانللب هللذا  احمللليط أو الوسللطنفلل  مسللتقرا فيعلليش فيلله مللع غللريال مللن الكائنللات احليللة املتواجللدة يف 

ى املراجلع العربيلة باعتبلارال أ ل يف القرآن الكلر  إشلارات متعلددة للمعلىن اللغلوي للبيئلةكذلك املعىن جند  
 .من حيث البالغة

 ثانيا: البيئة في القرآن الكريم 
 ومنها قوله تعاىل:لقد ورد لفظ بوأ يف بعض آيات القرآن الكر  

 َوتَلْنِحُتونَ  ُقُصورًا ُسُهوهِلَا ِمنْ  تَلتَِّخُذونَ  اأْلَْرضِ  يف  َوبَلوََّأُكمْ  َعاد   بَلْعدِ  ِمنْ  ُخَلَفاءَ  َجَعَلُكمْ  َواذُْكُرواِ اذْ ن 
 ويف هذا املعىن قال عز وجل :ن،6 نُمْفِسِدينَ  اأْلَْرضِ  يف  تَلْعثَلْوا َواَل  اللَّهِ  آاَلءَ  بُلُيوتًا فَاذُْكُروا اجْلَِبالَ 

 . 1وََكذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف يف اأْلَْرِض يَلَتبَلوَّأُ ِمْنها َحْيُث َيشاُءن
                                                           

 ،الكتلللب العلميلللة دار  لثانيلللة،عبلللد امللللنعم خليللل إبلللراهيم ، الطبعلللة ا -علللامر أمحلللد حيلللدر  :ترمجلللة، حتقيللق األول،ابللن منظلللور ، لسلللان العلللرب ، اجللللزء  -1
 . 523ص ،2009لبنان،  بريوت،

 .68،ص 1995بريوت،  ،خمتار الصحاح، ترتيب حممود خاطر، مطبعة لبنان حممد بن أيب بكر الراقي، -2
 .34ص، 2005 ،بريوت، لبنان، ؤسسة الرسالة للطباعة و النشر مة الثامنة، ، الطبعالقاموس احمليط الفريوقي أبادي،-3
 .8،ص1999األردن ، عمان، الطبعة األوىل، ،-دراسة مقارنة-قانون محاية البيئة يف األردن الظاهر، خليلخالد  -4
 .10،ص1998، القاهر، مصر دار النهضة العربية، ،الطبعة األوىل أمحد عبد الكر  سالمة، قانون محاية البيئة االسالمي مقارنا بالقوانني الوضعية، -5
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 وقوله تعاىل أيضا:
 نِْعمَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَنْلَهارُ  حَتِْتَها ِمنْ  ََتْرِي ُغَرفًا اجْلَنَّةِ  ِمنَ  لَنُبَلوِّئَلنلَُّهمْ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ ن
  2اْلَعاِمِلنَين َأْجرُ 

  :وقوله عز وجل كذلك
َنا ِ  َلةً  بُلُيوَتُكمْ  َواْجَعُلوا بُلُيوتًا مبِْصرَ  لَِقْوِمُكَما تَلبَلوَّآ َأنْ  َوَأِخيهِ  ُموَسىى  ىَلى إنَوَأْوَحيلْ  َوَبشِّرِ  الصَّاَلةَ  َوأَِقيُموا ِقبلْ
  3اْلُمْؤِمِننَين

 النبويةثالثا: البيئة في السنة 
ورد املعىن اللغوي للبيئة يف احلديث الشريف الذي رواال مسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه   

كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدال من النارن نإن كذبا علي لي  ككذب على أحد، فمن   وسلم قال:
 . 4أي ينزل منزله من النار

 رابعا: البيئة في اللغة اَلنجليزية
: أهنا جمموعة  (Environment)حتت كلمة بيئة 5 (longman)جاء ضمن املع م اللغوي 

أو املكان الظروف الطبيعية واالجتماعية اليت يعيش فيها الناس، وتستخدم أيضا للداللة على العامل 
وكذا النباتات واحليوانات، وهو عامل يؤثر ويتأثر يف نف  الوقت  الطبيعي الذي يعيش فيه االنسان،

فهو يعين  (Ecology)أما علم البيئة  ،6بعضه ببعض، واجلانب السليب هلذا التأثر هو التلوث البيئي
العامل األملاين و ه  هذا املعىن استخدمن موأول  ،جمموع العالقات املتبادلة بني الكائن احلي و مسكنه

وهو  (Ecology) م إذ توصل إىل ذلك املعىن باستخدام مصطلح1866 سنةنايرنت هايكلن
هي  واليت تعين املسكن، والثانية( OIKOS) عبارة عن دمج كلمتني يونانيتني، األوىل

                                                                                                                                                                                     

 .56سورة يوسف ، اآلية  -1
 .58سورة العنكبوت، اآلية  -2
 .87سورة يون ، اآلية  -3
 .11أيب احلسني مسلم ابن احل اج النيسابوري، صحيح مسلم ،مكتبة االميان ، القاهرة، مصر، ص -4

5 - Longman active study dictionary, 1988, P200. 
6 -Oxford Advanced learners Dictionary, Edited by Sally Wehmeier, Sixth edition,2000 ;P421. 
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(LOGOS) بالوسط الذي الكائنات احلية  ومعناها العلم، وعرفه بأنه العلم الذي يدرس عالقات
 . 1تعيش فيه

 خامسا: البيئة في اللغة الفرنسية
يف اللغة الفرنسية هو حديث النشأة وهذا ما يؤكدال  (Environnement)لفظ بيئة  

، كما تعريفه 2التعريف التايل: هو جمموع العناصر الطبيعية و االصطناعية اليت تشكل إطار حياة الفرد
الفيزيائية والكيميائية أو البيولوجية، طبيعية أو مصطنعة، اليت حتيط نجمموعة العناصر  أيضا على أنه

 .  3باإلنسان، حيوان أو نباتن
 الفرع الثاني: التعريف اَلصطالحي 

من الصعب إجياد تعريف جامع مانع للبيئة وذلك نظرا لوجود عدة مفاهيم ذات صلة وثيقة 
 وضع تعريف حمدد ومتفق عليه اما أدى إىل هبا، لذلك جند تباين بني آراء الباحثني واملختصني يف

تعدد التعريفات املتعلقة مبوضوع البيئة فمنهم من يراها هي احمليط املادي الذي يعيش فيه االنسان مبا 
 . 4يشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت شيدها إلشباع حاجاته

اليت تؤثر على الكائن احلي بطريق مباشر أو  وهناك يعترب البيئة مجيع العوامل احلية وغري احلية
 .5غري مباشر ويف أي فرتات حياته

كما يعرف البعض البيئة بأهنا كل ما حييط باإلنسان من مظاهر وعوامل تؤثر يف نشأته 
وتطورال، وهي مبدلوهلا العام ترتبط حبياة البشر يف كل قمان ومكان، خصوصا ما يؤثر يف هذال احلياة 

ا األخطار الصحية الناَتة عن التلوث مبختلف أشكاله ويف الت معات البشرية من سلبيات أمهه
 .6مبختلف نشاطاهتا الزراعية والصناعية  والعمرانية

                                                           

 .21، ص2006حممد خالد مجال رستم التنظيم القانوين للبيئة يف العامل، ب.ط، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان ، -1
2 - Petit Robert , le Petit Larousse,en couleurs,Paris,1986,P345 
3 - Le Petit Larrousse illustré, Paris, 2009, P375. 

  .44، ص 2007مصر ، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية ، ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، -4
 .35، ص1994 الدار املصرية، مصر، الطبعة الثانية، االقتصادية،مىن قاسم، التلوث البيئي و التنمية  -5
 .33، ص2002، دار األمل، تيزي وقو ، اجلزائر ، فتحي دردار، البيئة يف مواجهة التلوث -6
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من خالل ما سبق نستنتج بأن املقصود بالبيئة هو الوسط الذي يعيش فيه االنسان و كل ما 
والرتبة وما عليها أو ما فيها من كائنات حية حييط به من عناصر طبيعية قوامها املاء و اهلواء والفضاء 

وغري طبيعية وضعية بكل ما يصنعه ويشيدال االنسان يف البيئة الطبيعية ، بتنوعها من حيوانات ونباتات
 من مرافق ومنشآت هبدف اشباع حاجاته.  

 الفرع الثالث: التعريف القانوني 
ظهور خماطر التلوث، حينها سارعت الكثري نظرا حلداثة االهتمام القانوين مبوضوع البيئة نتي ة  

من الدول وخاصة املتقدمة منها إىل دق ناقوس اخلطر للحد من التدهور البيئي وذلك بعقد املؤمترات 
الدولية واصدار القوانني والتشريعات احمللية حلماية البيئة حيث اعتربهتا بعض الدساتري واجب من 

 . 1الواجبات وحقا من حقوق االنسان
بالرغم من االهتمام القانوين للبيئة لكن ال يوجد امجاع حول حتديد مفهوم البيئة والعناصر اليت يتكفل 

واَتهت التشريعات يف تعريف البيئة  ،القانون حبمايتها بالرغم من األمهية العملية هلذا التحديد
بيئة منحصرة يف عناصرها باعتبارها حمال للحماية القانونية اَتاهني: األول يأخذ باملفهوم الضيق لل

 .2الطبيعية والثاين يأخذ باملفهوم الواسع في علها شاملة للعناصر الطبيعية واملشيدة
فكان أول تعريف ر ي للبيئة يف املؤمتر الدويل بالعاصمة السويدية )ستوكهومل( سنة 

يف مكان ما قت ما و ،حيث عرف البيئة على أهنا نمجلة املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف و 1972
 .3و تطلعاتهن إلشباع حاجات االنسان

 10/07/1976وىل من القانون الصادر يف أما املشرع الفرنسي فقد عرف البيئة يف املادة األ
 نجمموعة من العناصر اليت تتمثل يف الطبيعة ،الفصائل احليوانية والنباتية، املتعلق حبماية الطبيعة بأهنا:

                                                           

 ، مصدر سابق. 2020من التعديل الدستوري لسنة  64املادة راجع  -1
 .23،ص2016يلية على ضوء التشريع اجلزائري، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مصر،دراسة حتل ،كمال معيفي، الضبط االداري ومحاية البيئة  -2
لزيارة املوقع على الرابط   22:30على الساعة :  25/04/2018ة ، تاريخ الزيار  االطالع على اعالن مؤمتر ستوكهومل مبكتبة األمم املتحدة -3

   https://research.un.org/ar/docs/environment/conferencesالتايل: 

https://research.un.org/ar/docs/environment/conferences%20،%20تاريخ%20الزيارة%2025/04/2018
https://research.un.org/ar/docs/environment/conferences
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واملالحظ هلذا التعريف يرى بأن املشرع  ،1ة املن مية واملظاهر الطبيعية املختلفةناهلواء، األرض، الثرو 
 .ومل يتم االشارة إىل البيئة املشيدة من طرف االنسانالفرنسي اكتفى حبماية كل ما هو طبيعي 

لسنة  4كما عرف املشرع املصري البيئة من خالل املادة األوىل من قانون البيئة املصري رقم 
بأهنا: ناحمليط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية وما حيويه من مواد وما حييط هبا من هواء  ،1994

نرى بأن تعريف املشرع املصري للبيئة جاء شامال لكل  ،2وماء وتربة وما يقيمه االنسان من منشآتن
 العناصر الطبيعية باإلضافة البيئة املشيدة من طرف االنسان.

ناحمليط الذي يشمل الكائنات احلية وغري احلية  عرف البيئة على أهنا: وأما املشرع األردين فقد
وما حتتويه من مواد وما حييط به من هواء وماء وتربة و تفاعالت أي منها وما يقيمه االنسان من 

نرى بأن تعريف املشرع األردين للبيئة قد مشل كل مكونات البيئة سواء كانت حية أو  ،3منشآت فيهن
 وغري الطبيعية اليت من صنع االنسان. الطبيعية منهاغري احلية و 

احمليط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية من إنسان وحيوان ونبات ن وعرفها املشرع القطري بأهنا:
وكل ما حييط هبا من هواء وماء وتربة، وما حيتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غاقية أو إشعاعات، وما 

، نرى بأن تعريف املشرع 4نوما يستحدثه من صناعات أو مبتكراتيقيمه اإلنسان من منشآت 
 .القطري جاء أكثر مشولية يف وصفه للبيئة الطبيعية واملشيدة يف احلاضر واملستقبل
على العناصر أكثر وعلى خطى املشرع الفرنسي وضع املشرع اجلزائري تعريفا للبيئة مركزا 

 2003جويلية  19املؤرخ يف:  10-03من القانون رقم الطبيعية وهذا ما تضمنه نص املادة الرابعة 
املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة و ذلك كما يلي نتتكون البيئة من املوارد الطبيعية 

                                                           

املستدامة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراال،  صص قانون أعمال ،جامعة حممد خيضر،  عبد الغين حسونة، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية -1
 .14، ص2012/2013بسكرة، سنة 

 .44ماجد راغب احللو، مرجع سابق، ص -2
 16/10/2006بتلاريخ  4787اجلريدة الر يلة للمملكلة األردنيلة ملن علدد  يفاملنشور  2006لسنة  52من قانون محاية البيئة رقم  2املادة انظر  -3
 .4037ص
 01/12/2002مؤرخللة يف  11، املتضللمن قللانون محايللة البيئللة ، اجلريللدة الر يللة القطريللة، عللدد  2002لسللنة  30مللن القللانون رقللم  1املللادة انظللر  -4
  268ص
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واحليوية واهلواء واجلو واملاء واألرض والنبات واحليوان، مبا يف ذلك الرتاث الوراثي وأشكال التفاعل بني 
 .1وكذا األماكن واملناظر الطبيعيةنهذال املوارد، 

لك ذوعلى ضوء التعريفات السابقة يتضح بأن هناك تقارب أو اتفاق على أن البيئة هو 
ي يعيش فيه االنسان سواء أكان وسطا طبيعيا كاملاء واهلواء والرتبة ، أم كان وسطا من ذالوسط ال

يتحكم ويتدخل بصورة مباشرة أو غري ا ذصنع االنسان مثل االنشاءات واملدن واملصانع .ألن كل ه
 . 2مباشرة يف حياة االنسان

 مبادئ حماية البيئة و عناصرها والمخاطر التي تهددها لمطلب الثاني: ا
ترتكز محاية البيئة على أساس العديد من املبادئ اليت   تبنيها من طرف العديد من املواثيق  

الدولية والتشريعات الوطنية وهذا ما تبناال املشرع اجلزائري، ومن بني هذال املبادئ منها ما يتميز 
محاية البيئة بالطابع الوقائي ومنها ما يتميز بالطابع التدخلي أو العالجي غايتها األساسية هي 

واحملافظة عليها جبميع عناصرها الطبيعية منها أو املشيدة من طرف االنسان وذلك ما سنتعرف اليه 
ع، حيث يتم التطرق إىل مبادئ محاية البيئة يف و فر ثالثة من خالل هذا املطلب الذي قسمناال إىل 
 . لبيئةاملهددة ل املخاطر أهم إىل ناالفرع الثالث تطرقويف  الفرع األول وعناصر البيئة يف الفرع الثاين

 مبادئ حماية البيئة الفرع األول:
إن مسألة محاية البيئة واحملافظة عليها ترتكز على أساس العديد من املبادئ البيئية اليت    

املتعلق حبماية البيئة واليت مل يرد ذكرها يف  10-03تبنيها من طرف املشرع اجلزائري يف القانون رقم 
 وهذال املبادئ سوف نتعرف عليها فيما يلي:  1983القانون القد  لسنة 

  مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجيأوَل: 
قبل معرفة املقصود من هذا املبدأ جيب معرفة معىن التنوع البيولوجي الذي تعرض املشرع إىل  

نقابلية التغيري لدى األجسام احلية من   كما يلي:  10-03من القانون رقم  6/ف4تعريفه يف املادة 
لبحرية وغريها من األنظمة البيئية املائية واملركبات كل مصدر، مبا يف ذلك األنظمة البيئية الربية وا

                                                           

 مصدر سابق. ، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة،،  10-03،من القانون رقم 07،الفقرة 04املادة انظر  -1

 .18ص ،2008 االسكندرية ، مصر، ياسر حممد فاروق املنياوي، املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار اجلامعة اجلديدة ، -2
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االيكولوجية اليت تتألف منها وهذا يشمل التنوع ضمن األصناف وفيما بينها، وكذا تنوع النظم 
من  02الفقرة  03فقد جاء يف نص املادة لتشريع اجلزائري ا لأما املقصود من هذا املبدأ وفق البيئية.
نالذي ينبغي مبقتضاال، على كل نشاط َتنب احلاق  هو:املتعلق حبماية البيئة  10-03 رقم القانون

 .ضرر معترب بالتنوع البيولوجين
 ثانيا: مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية

كاملاء واهلواء واألرض وباطن  َتنب احلاق الضرر باملوارد الطبيعية، الذي مبقتضاال،هو ذلك املبدأ     
كل احلاالت، جزءا ال يت زأ من مسار التنمية وجيب أن ال تؤخذ بصفة منعزلة األرض واليت تعترب يف  

ووفقا هلذا املبدأ جيب تفادي استعمال أي وسيلة أو تقنية من شأهنا أن  ،1يف حتقيق تنمية مستدامة
 تلحق ضررا باملوارد الطبيعية ومثاله عملية استخراج الغاق الصخري اليت تتطلب استهالك كميات 

ن املياال باإلضافة إىل مشكلة تلويث املياال اجلوفية بسبب استخدام املواد الكيمياوية يف عملية هائلة م
 . االستخراج

 ثالثا: مبدأ اَلستبدال
هو املبدأ الذي ميكن مبقتضاال، استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطر عليها، وخيتار      

 . 2مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع احلمايةهذا النشاط األخري حىت ولو كانت تكلفته 
من خالل هذا املبدأ ميكن لألشخاص التخلي عن الطاقات القدمية املعروفة بشدة انتاجها للمواد 
السامة اليت تتسبب يف تلوث البيئة مثل الفحم والوقود والتوجه حنو الطاقات البديلة أو املت ددة 

 ئة مثل الطاقة الشمسية والطاقة اهلوائية .واستعمال تقنيات صديقة للبي
 رابعا: مبدأ اإلدماج

الذي جيب مبقتضاال، دمج الرتتيبات املتعلقة حبماية البيئة والتنمية املستدامة عند إعداد 
وفقا هلذا املبدأ جيب إدراج البعد البيئي و أبعاد التنمية  إذن ،3املخططات والربامج القطاعية و تطبيقها

                                                           

 مصدر سابق. البيئة يف إطار التنمية املستدامة،،  املتعلق حبماية  10-03من القانون رقم  ،03،الفقرة 03املادة انظر  -1
 صدر.نف  امل،من 04،الفقرة 03املادة أنظر  -2
 . صدرامل نف   ،من05،الفقرة 03املادة أنظر  -3
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سياسة التخطيط اليت تعتمدها الدولة ومجاعاهتا احمللية وادراج ذلك أيضا ضمن الربامج  املستدامة يف
 التنموية، ومثال ذلك انشاء مساحات خضراء ضمن املشاريع احلضرية وعدم استهالك املناطق الغابية. 

 خامسا: مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح األضرار البيئية باألولوية عند المصدر
ويلزم كل شخص،  ،استعمال أحسن التقنيات املتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولةويكون ذلك ب 

يعترب هذا املبدأ ذو  ،1ميكن أن يلحق نشاطه ضررا كبريا بالبيئة، مراعاة مصاحل الغري قبل التصرف
طابع وقائي، حبيث أنه مبوجب هذا املبدأ ميكن ضمان حق الغري يف بيئة سليمة قبل مباشرة أي نشاط 
ميكنه أن يلحق أضرارا بالغة بالبيئة وتفاديا لذلك ميكن لصاحب النشاط أن يستعمل أحسن التقنيات 

من أجل التخفيف  املثال على ذلكضراء، و املتوفرة و املتاحة اقتصاديا أو ما يسمى بالتكنولوجيا اخل
يف السيارة بدال عن  (GPL) الغاق النفطي السائلمن التلوث بغاق ثاين اكسيد الكربون استعمال 

، أو السيارة السيارة الكهربائيةا غري مكلف من الناحية االقتصادية  كما ميكن استعمال ذالبنزين وه
 . بالطاقة الشمسية العاملة

 سادسا: مبدأ الحيطة
قنية هو الذي جيب مبقتضاال، أن ال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والت

احلالية، سببا يف تأخري ا اذ التدابري الفعلية واملتناسبة، للوقاية من خطر األضرار اجلسيمة املضرة 
وجبه يتم مب يذالهو مبدأ يتميز بالطابع الوقائي و  ،2بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة

كل االحتياطات الالقمة لتفادي األضرار البيئية اليت قد تن م عن كوارث   ذأخالتحلي باليقظة و 
 املخطط البلدي للتدخل واالسعاف عند حدوث الكوارث. إجناق طبيعية أو ايكولوجية مثاله 

 سابعا: مبدأ الملوث الدافع
لقلللد   تكلللري  مبلللدأ املللللوث اللللدافع بصلللفة ضلللمنية يف بعلللض النصلللوص التشلللريعية إال أن أول 

مللن  13يف الفقللرة  2ر هلللذا املبللدأ بصللفة صللرحية يف التشللريع اجلزائللري هللو مللا أشللارت اليلله املللادة ظهللو 
 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة وذلك كما يلي: 10-03القانون رقم 

                                                           

 مصدر سابق. املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ،10-03، من القانون رقم 06،الفقرة 03املادة أنظر  -1
 .القانون نف   ، من07،الفقرة 03املادة  -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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نمبللدأ املللللوث اللللدافع، اللللذي يتحملللل مبقتضلللاال، كلللل شلللخص يتسلللبب نشلللاطه أو ميكلللن أن يتسلللبب يف 
رر بالبيئة، نفقات كل تدابري الوقاية ملن التللوث والتقلليص منله و إعلادة األملاكن وبيئتهلا إىل إحلاق الض

هلو تعريلف قلانوين حملض مطلابق تقريبلا لتعريلف املسلؤولية علن الفعلل الشخصلي اللذي ، احلالة األصلليةن
ل ضللار مللن القللانون امللدين اجلزائللري، مللن حيللث العناصللر الليت حيتويهللا مللن فعلل 124تضلمنه نللص املللادة 

 .1وعالقة سببية وضرر وتعويض عن هذا الضرر
 والمشاركة ثامنا: مبدأ اإلعالم

الذي يكون مبقتضاال، لكل شخص احلق يف أن يكون على علم حبالة البيئة، واملشاركة يف 
مبوجب هذا املبدأ ميكن لل ميع احلصول   2اإلجراءات املسبقة عند ا اذ القرارات اليت قد تضر بالبيئة

على املعلومات املتعلقة حبالة البيئة من خالل انتهاج االدارة ملبدأ الشفافية وإعالم اجلمهور بالوسائل 
القانونية املتاحة ونشرها يف األماكن املخصصة لالطالع الواسع واليت ميكن لل مهور الوصول اليها 

 صنع القرارات املتعلقة بالشأن البيئي. بسهولة حىت يستطيع املشاركة يف 
 الفرع الثاني :عناصر البيئة 

من خالل التعريفات املذكورة سلفا ملصطلح البيئة لقد توصل العلماء والباحثون إىل تصنيف 
 البيئة إىل صنفني: البيئة الطبيعية والبيئة املشيدة.

 أوَل: البيئة الطبيعية
لإلنسان يف وجودها بل هي سابقة لوجودال، ومن هذال هي عبارة عن املظاهر اليت ال دخل 

واحلياة النباتية  املظاهر: الصحراء، البحار واملناخ والتضاري  واملاء السطحي واجلويف واهلواء،
وعليه فالبيئة الطبيعية تتألف من مكونات حية وهي : احليوانات والنباتات ومكونات غري  ،3واحليوانية

 لرتبة.حية وهي: املاء واهلواء وا

                                                           

 ،2017 مصلر، االسلكندرية، اجلديلدة، ، دار اجلامعلة-حنلو مسلؤولية بيئيلة وقائيلة-حممد محيداين، املسؤولية املدنية البيئية يف التشريع اجلزائري املقلارن -1
 .177ص
 سابق.الصدر امل تنمية املستدامة،املتعلق حبماية البيئة يف إطار ال ،10-03،من القانون رقم 08،الفقرة 03املادة  -2
 .26ص ،مرجع سابق كمال معيفي،  -3
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 ثانيا: البيئة المشيدة
تتكلللون البيئلللة املشللليدة ملللن البنيلللة األساسلللية املاديلللة الللليت شللليدها االنسلللان: الطلللرق، املنشلللآت، 
البنايللات، وغريهللا، وملللن الللنظم االجتماعيللة و املؤسسلللات اللليت أقامهللا، وملللن   ميكللن النظللر إىل البيئلللة 

اجملتمعلات حياهتلا والليت غلريت البيئلة الطبيعيلة من خالل الطريقة اليت نظمت هبلا ( املشيدة )االصطناعية
 .  1خلدمة احلاجات البشرية

إن الللتمعن يف عناصللر البيئللة الطبيعيللة واملشلليدة منهللا، نللرى بأهنللا هللي كللل متكامللل تتفاعللل فيلله 
 خمتلف املكونات بشكل دائم.

 ثالثا: عناصر البيئة المشمولة بالحماية في التشريع الجزائري

زائري إىل ضمان محاية أمشل مت  كال القسمني املشار إليهما سابقا لقد سعى املشرع اجل
ف مع بني العناصر الطبيعية والعناصر املشيدة للبيئة وذلك على غرار العديد من التشريعات وذلك 
بالرغم من التباين بني النظم القانونية خبصوص احلفاظ على البيئة وذلك نتي ة التباين يف تطور األمم 

 .2وتقدمها
تتعدد العناصر اليت تتشكل منها البيئة من جمتمع إىل آخر لذا جند املشرع اجلزائري قد ركز مسألة 
احلماية على أمهها حيث أفردها يف باب خاص هبا وهذا حتت عنوان مقتضيات محاية البيئة واليت 

 سوف نتطرق هلا فيما يلي:

 التنوع البيولوجي: -1
جند عدة بلديات حرصت  ذلكيف عملية التواقن البيئي، ل يلعب التنوع البيولوجي دورا فعاال 

حرص على املشرع اجلزائري نرى بأن  ذلكل ،3احملميات ضمن جماالتا العنصر ذعلى توفري احلماية هل
                                                           

 .20ص ،2009، 1التلوث البيئي )أسباب: أخطار و حلول(،دار أسامة ، عمان، االردن، ط سلطان الرفاعي، -1
 .27ص ،سابقكمال معيفي، مرجع   -2
الوطنيلللة، املعلللامل الطبيعيلللة، جملللاالت تسللليري املواضلللع و السلللالالت، املنلللاظر األرضلللية تتكلللون اجمللللاالت احملميلللة ملللن: احملميلللات الطبيعيلللة التاملللة، احللللدائق  -3
، املتعللق حبمايلة البيئلة يف إطلار التنميلة املسلتدامة، 10-03القانون رقم :من  31لبحرية احملمية، اجملاالت احملمية للمصادر الطبيعية املسرية، أنظر املادة او 

 مصدر سابق.
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إدراجه ضمن عناصر البيئة املشمولة باحلماية، معرفا إياال من خالل ما نصت عليه الفقرة اخلامسة من 
 ةالتغري لدى االجسام احليعلى أن التنوع البيولوجي يعين قابلية  10-03رقم قانون المن  ةالرابع ةاملاد

واملركبات  ةاملائي ةالبيئي ةوغريها من االنظم ةوالبحري ةالربي ةالبيئي ةمبا يف ذلك االنظم ،من كل مصدر
، ةالنظم البيئيمن االصناف وفيما بينها وكذا تنوع ضوهذا يشمل التنوع  ،منها تتألفاليت  ةااليكولوجي

، وأعضاء اميزة تويقصد بالنظام البيئي هو جمموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات واحليوانا
   .1وبيئتها غري احلية واليت حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية

 المجاَلت المحمية: -2
من أجل محاية التنوع  يعترب نظام احملميات من أهم اآلليات القانونية اليت اعتمدها املشرع اجلزائري

معتربا  10-03من القانون رقم  29املادة املشرع اجلزائري من خالل  هاعرفولقد  البيولوجي،
اجملاالت احملمية وفق هذا القانون، املناطق اخلاضعة إىل أنظمة خاصة حلماية املواقع واألرض والنبات 

املادة الثانية من القانون رقم: ة البيئة، أما واحليوان واألنظمة البيئية، وبصفة عامة تلك املتعلقة حبماي
ن اقليم أو جزء من بلدية أو بلديات وكذا املناطق  على أهنا :اجملاالت احملمية فقد عرفت  11-02

التابعة لألمالك العمومية البحرية اخلاضعة ألنظمة خاصة حيددها هذا القانون من أجل محاية احليوان 
ومن خالل هذا التعريف يتضح  .2لبحرية والساحلية و/أو البحرية املعنيةنوالنبات واألنظمة البيئية و ا

لنا بأنه ميكن ألكثر من بلدية محاية جمال حممي بصفة مشرتكة وهي  ضع إلجراءات خاصة 
 :   3أصناف هي 7لتصنيفها بناءا على تقرير من وقير البيئة، ولقد صنفها التشريع اجلزائري إىل 

حممية تسيري املواطن ، احملمية الطبيعية، احملمية الطبيعية الكاملة، احلظرية الطبيعية ،4احلظرية الوطنية
  .رواق بيولوجي، املوقع الطبيعي، و األنواع

                                                           

 ، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، املصدر نفسه.10-03القانون رقم :من  4املادة من  5انظر الفقرة  - 1
 13املتعلللق باجملللاالت احملميللة يف إطللار التنميللة املسللتدامة، ج.ر.ج.ج، عللدد  17/02/2011مللؤرخ يف  02-11مللن القللانون رقللم  2انظللر املللادة  -2

 .2011فرباير  28الصادرة بتاريخ: 
 املتعلق باجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة، مصدر سابق. 02-11من القانون رقم  4املادة  أنظر -3
جبلل  -تاسليلي نلاجر -جرجلرة -األهقلار -ثنيلة احللد –تلاقة  -بلزملة -القاللة -شلريعة -قورايلة-حظرية وطنية هي: تلمسلان 11يوجد حاليا باجلزائر  -4

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_(Algérie)املوقع االلكرتوين: ميكن االطالع على عيسى. للمزيد من املعلومات 
 22:30على الساعة  55/10/2018تاريخ الزيارة : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_(Algérie)
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 الهواء و الجو: -3
من أمثن عناصر البيئة هو اهلواء نظرا ألمهيته يف حياة الكائنات احلية من إنسان وحيوان ونبات 

 مكوناته الطبيعية تنعك  سلبا على كل الكائنات احلية.وأية تغيريات تطرأ على 
نظرا خلطورة املساس بالبيئة اجلوية وانعكاس ذلك على سائر الكائنات احلية اليت تعيش على األرض، 
بادرت العديد من الدول ومنها اجلزائر إىل إصدار القوانني املختلفة واليت هتدف إمجاال إىل منع انبعاث 

كاألخبرة والروائح واالشعاعات والض يج وما شابه ذلك بنسب تت اوق احلدود   امللوثات اهلوائية
 املسموح هبا.

يف هذا الصدد قد خصص املشرع اجلزائري يف قانون محاية البيئة فصال حتت عنوان: مقتضيات 
، تعرض من خالله إىل مفهوم التلوث اجلوي، وخضوع عمليات بناء واستغالل 1محاية اهلواء واجلو

سات الصناعية وغريها، وكذا املركبات و املنقوالت إىل مقتضيات محاية البيئة والوقاية من التلوث املؤس
اجلوي، ويف حالة تلويث اجلو قد ألزم األشخاص املتسببني يف االنبعاثات امللوثة واليت تشكل هتديد 

اسيم التنفيذية اليت خطري لألشخاص والبيئة با اذ التدابري الضرورية إلقالتها، وقد صدرت بعض املر 
 . 2تؤكد على ضرورة محاية اهلواء واحملافظة على طبقة االوقون

 الماء واألوساط المائية -4
 اكثر وهو ةاالرضي ةالكر  يف شيء كل تركيب يف يدخل الذي االساسي واملكون املصدر يعد املاء

 ةاحليا مقومات من َتعله ةوحيوي ةوفيزيائي ةكيميائي واصخب ميزتوي اجلوي الغالف يف ةموجود ةماد
ة و ذلك مصداقا لقوله تعاىل : نوجعلنا من املاء  احلي الكائنات جلميع ةاحليا اساس وهو االرض على

يف  79 اىل 60 من يكون حيث ةمعروف املاء ةامهي و ةالطبيع يف ةثابت دورال وللماء  ،3كل شيء حين
وبدون املاء ال ميكن خلاليا اجلسم احلي أن حتصل على  االنسان فيها مبا  االحياءأجسام  مناملائة 

 املاء ويغطييف املائة من األحياء اليت تعمر الغالف احليوي  90الغذاء، ويف املاء يعيش حاليا حوايل 
                                                           

 .سابق ، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، مصدر 10-03القانون رقم :من  47إىل  44انظر املواد من  -1
 .28كمال معيفي، مرجع سابق، ص  -2
 .30اآلية  ،سورة األنبياء -3
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 361  حوايل املاء يغطيها اليت املساحة تبلغ حيث الكلية االرض ةمساح من املئة يف 71 يعادل ما
 ةنسب تشكل حيث مربع مرت كيلو 149 عن اليابسة مساحه تزيد ال حني يف مربع كيلومرت مليون
يف   تقرييب بشكل املياال كميات تواجدوضح ي التايل واجلدول. لألرض الكلية املساحة من باملئة 29
  :االرض كوكب

 ( كميات املياال لكوكب األرض.1اجلدول رقم )
 النسبة املئوية 3كلم  1000كمية املياال  مصدر املياال

   %0.1 13 الغالف الغاقي 

 %97.6 135000 احمليطات و البحار

 % 2.4 33431 اليابسة 

 .19871املصدر: غرايبه ،سامح وحيي فرحان ،سنة 
اذن املاء مكون أساسي من مكونات البيئة ال ميكن االستغناء عنه لبقاء احلياة واستمراها وما 

االستهالك البشري واحليواين والزراعة والصناعة يرتبط بذلك من نشاطات بشرية خمتلفة يف جماالت 
، لكن يف املقابل أصبح هذا العنصر احليوي يواجه عدة مشاكل ال حصر هلا واملتمثلة أساسا 2وغريها

التحول الصناعي اهلائل باإلضافة واملختلفة  يف التدهور املستمر يف نوعيته نتي ة األنشطة البشرية
أثر على وغري ذلك من األسباب اليت أدت إىل تلويث املياال اما لالنف ار الدميوغرايف للسكان، 

 .3الدول قوانني خاصة حبماية املياال من أخطار التلوث وترشيد استعماهلامعظم صدرت ا ألذ ،جودهتا
 ويف اجلزائر أفرد قانون محاية البيئة املشار إليه فصال خاصا مبقتضيات محاية املياال واألوساط املائية

وبعض املراسيم  ،5، باإلضافة إىل التشريع اخلاص باملياال4ياهها عذبة أو كانت بيئة حبريةسواء كانت م

                                                           

 .43 .ص1987، دار الشرق للنشر والتوقيع ، عمان، 1غرايبة ،سامح و حيي فرحان ، املدخل إىل العلوم البيئية ، ط  -1
 .38م، ص 2009دار احلامد ، عمان ، األردن ، سنة  البيئة يف االسالم، الطبعة األوىل، براهيم أمحد مزيد،يون  ا -2
 .28ص كمال معيفي، مرجع سابق، -3
 مصدر سابق.  املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، ،10-03من القانون رقم : 58إىل  48انظر املواد من  -4
 .2005سنة  60، عدد .ج.جم يتعلق باملياال ، ج.ر08/2005/ 04مؤرخ يف :  12-05القانون رقم:راجع  -5



 الفصل الثاني:           مفهوم البيئة والتنمية المستدامة وعالقتهما بالبلدية -الباب األول 

 

91 
 

، وخاصة البيئة البحرية اليت ظل االنسان ينظر 1التنظيمية ذات الصلة حبماية املياال واألوساط املائية
ساحتها إليها أهنا قادرة على استيعاب ما يلقى فيها من خملفات وتنظيف نفسها بنفسها بسبب م

الفسيحة، غري أن الدراسات احلديثة أثبتت خطأ هذا التصور وكشفت ما تعاين منه البيئة البحرية من 
تلوث أصبح يهدد وجود اإلنسان ذاته فضال عن سائر الكائنات احلية األخرى، ولذلك سارعت 

 .2البلدان الساحلية يف اصدار القوانني حلماية البيئة البحرية من التلوث
 التربة: -5

أما املكون الرئي  الثالث للغالف احليوي، فهو احمليط الياب ، الذي يشمل األجزاء الصلبة  
من الكرة األرضية، حبيث تعادل يف أمهيتها أمهية املاء واهلواء، وبالنسبة للرتبة املشمولة باحلماية يف 

لت األرض وباطنها وما التشريع لقد أشار إليها املشرع حينما أعطاها معىن أكثر اتساعا حيث مش
حتويه من الثروات بصفتها موارد حمدودة قابلة أو غري قابلة للت ديد، حممية من كل أشكال التدهور 

 . 3أو التلوث
تعد الرتبة العنصر األكثر حيوية فهي اذن مثل أي عنصر بيئي آخر معرضة للتأثريات الطبيعية أو تلك 

لسكانية السريعة يف العامل وما واكب ذلك من احلاجة إىل اليت من صنع االنسان، حيث أدت الزيادة ا
والطاقة إىل االسراف الشديد يف استخدام األرض، كاستخدام األ دة الكيماوية  املزيد من الغذاء

 .4واملبيدات احلشرية اما أدى إىل إجهاد الرتبة وإضعاف قدرهتا على الت دد التلقائي
لذلك أحاط املشرع هذا العنصر البيئي أمهية خاصة، حيث أصدر العديد من النصوص القانونية 
املتعلقة برتشيد استخدام الرتبة و احملافظة على تواقن مكوناهتا ومنع تلويتها من الت ريف والتصحر 

  ينص على أنه: الذي 5ومن ذلك ما جاء به القانون املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة 

                                                           

 26عللدد  ج.ر.ج.ج،يضللبط القلليم القصللوى للمصللبات الصللناعية السللائلة ، 2006ابريللل  19املللؤرخ يف  141-06منهللا املرسللوم التنفيللذي رقللم:  -1
 .2006سنة 

 .29كمال معيفي، مرجع سابق، ص  -2
 ، املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، مصدر سابق.10-03من القانون رقم:  59ادة املأنظر  - 3
 .29كمال معيفي، مرجع سابق، ص   -4
 سابق.الصدر امل، املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، 10-03من القانون رقم : 59انظر املادة  -5
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نتكون األرض والثروات وباطن األرض والثروات اليت حتتوي عليها بصفتها موارد حمدودة قابلة أو غري 
 قابلة للت ديد، حممية من كل أشكال التدهور والتلوثن.

 :األوساط الصحراوية -6
تعترب من أهم البيئات الطبيعية وأكثرها و النسبة األكرب من مساحة اجلزائر البيئة الصحراوية متثل    

هي شديدة اجلفاف كما يعيش فيها العديد من و امتدادا على مساحات شاسعة من اليابسة، 
يصعب على  املخلوقات احلية اليت تتأقلم أجسامها للبقاء على قيد احلياة يف ظروف بيئية صعبة حبيث

ومن أهم خصائص البيئة  1يعة اإلنسانية،اإلنسان العيش ضمنها بسبب خصائصها القاسية على الطب
 :الصحراوية ما يأيت

من أهم خصائص البيئة الصحراوية أهنا ال حتتوي على مساحات خضراء،  قلة الغطاء النباتي: -
حيث يكون الغطاء النبايت شبه معدوم إال من بعض النباتات الشوكية اليت تكيفت على العيش يف 

النباتات قدرة خاصة على فقد أقل كمية امكنة من املاء بسبب هذال البيئة الصعبة، وتكون هلذال 
 .2طبيعتها التكوينية

هتطل األمطار بكميات قليلة يف البيئات الصحراوية، وقد تتساقط كميات كبرية من  شح األمطار: -
األمطار يف غضون وقت قصري، لكن ذلك يكون بشكل متقطع خالل العام، وينتج عن هذال 

 .3دوث عمليات جرف وتعرية للرتبةاألمطار الغزيرة ح
تتباين درجات احلرارة يف هذال البيئة، حيث تكون مرتفعة بشكل كبري  درجة الحرارة العالية: -

خالل النهار بسبب السطوع العايل لألشعة الشمسية فيها وطبيعة الرمال اليت متتص احلرارة من أشعة 
فرتات الليل فتكون باردة نسبًيا إىل شديدة الشم  بشكل سريع ما يؤدي إىل تسخينها، أما يف 

 4الربودة.

                                                           

1  -Jeremy M.B. Smith, Desert, Britannica, https://www.britannica.com/science/desert, le 
20/11/2019, 22H30. 
2 - Jason Thompson, Characteristics of Plants That Can Survive Desert Climate, Science, 
Nature, Ecosystems, Updated July 21, 2017, 
 https://sciencing.com/characteristics-of-plants-that-can-survive-desert-climate-
12392530.html  
3 - Jeremy M.B. Smith,Op_cit, p154 
4 - Jason Thompson,Op_cit, p156 

https://www.britannica.com/contributor/Jeremy-MB-Smith/4214
https://www.britannica.com/contributor/Jeremy-MB-Smith/4214
https://www.britannica.com/science/desert
https://sciencing.com/science/
https://sciencing.com/nature/
https://sciencing.com/nature/
https://sciencing.com/characteristics-of-plants-that-can-survive-desert-climate-12392530.html
https://sciencing.com/characteristics-of-plants-that-can-survive-desert-climate-12392530.html
https://www.britannica.com/contributor/Jeremy-MB-Smith/4214
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من أهم خصائص الرمال الصحراوية أهنا مساميهة بشكل كبري، وهذ يؤدي إىل  جفاف المناخ: -
 .1عدم حفظ كميات من املاء على سطحها لفرتات طويلة، ما يؤدي إىل إعطائها الطبيعة اجلافة

بني فرتة وأخرى  العواصف الرملية الصحراوية حدوثمن أهم خصائص البيئة  العواصف الرملية: -
ا يؤدي إىل تشكيل ما يعرف واليت فيها تتحرك كميات من الرمال الصحراوية من مكان إىل آخر م
 .2بالكثبان الرملية اليت متثل َتمعات للرمال الصحراوية يف منطقة معينة

ال اخلصائص اليت تتميز هبا البيئة الصحراوية، استطاع االنسان التأقلم معها ذلكن بالرغم من قساوة ه
يتحولوا من حياة ا ما يعيشه سكان اجلنوب اجلزائري، حيث استطاعوا أن ذمند آالف السنني وه

 ال البيئةذالبداوة والرتحال إىل حياة االستقرار وإقامة القصور وفق منط عمراين يتالءم مع خصائص ه
من البلديات املتواجدة يف جنوهبا  ، واليوم يف اجلزائر هناك العديديف إطار متطلبات التنمية املستدامة

  مشال البالد.واليت تتميز بشساعة مساحتها نسبيا مقارنة بالبلديات يف
 :اَلطار المعيشي -7

 ةالبيئ يشملل الفقه يف الغالب االَتاال حسب ةالبيئ مفهوم يتوسع إضافة إىل البيئة الطبيعية،      
 وهذال املنشآت،و  والطرقات العمران ة منالطبيع على واضافاته االنسان صنع من اليت تلك ة،املشيد
 روابط اىل حتتاج فهي لذلك ة،الطبيعي ةللبيئ ةبالنسب احلال هو كما ةومنظم ةمنسق ليست ةالبيئ
 اجلزائري املشرع عنه عرب ما هي ةاملشيد ةالبيئ وهذال ،فوضى اىل تتحوللكي ال  ةوقانوني ةاخالقي
 اجلزائري املشرع يكون وبذلك ،القانون هيفرض وتنظيم تنسيق اىل حتتاج اليتو  لإلنسان املعيشيباالطار 

ة يف البيئ مصطلح عرفحينما  ةراحص لذلك يتعرض مل حيث ة،للبيئ الواسعقد أخذ ضمنيا باملفهوم 
 اعتبارات مراعاال ومع بالعمران ةواملتعلق هبا املعمول باألحكام االخالل دون انه الا ة،البيئ ةمحاي قانون
 ةمجاعي ةنفعذات م ةمساح وكل ةالرتفيهي واملساحاتة العمومي واحلدائقة الصغري  والغابات ةالبيئ ةمحاي
 العناصر خمتلف املعيشي باالطار املقصود ان ذلك من يفهم حيث ،املعيشي االطار حتسني يف تساهم

                                                           

1 -Jeremy M.B. Smith, Op_cit, p91 
2 -Ibid, p93 

https://weziwezi.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://www.britannica.com/contributor/Jeremy-MB-Smith/4214
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 االطار هذا يكون مث ومن م،وصحته مراحته وتضمن االفراد ةحيا حتسني يف تساهم اليت والظروف
 :1ةاحلماي الذه مقتضيات من و ةقانوني ةمحاي حمل املعيشي
 .الغابات ةومحاي ةالرتفيهي االماكن و ةالعمومي واحلدائق اخلضراء املساحات توفري -
  .احمليط مع وتناسقه انس امه تضمن اليت للقوانني العمران اخضاع -
 .وغريها ةالعمومي واالماكن االستقبالو  العمل حميط نظافة -

 لبيئةالمهددة ل الفرع الثالث : المخاطر
الضارة اليت تصدر عن االنسان باعتبارال تصرفات البيئة بتنوع الهددة لسالمة طر املاختتنوع امل

املسؤول األول عن اجلرائم اليت تطال البيئة نتي ة جلشعه وسعيه دوما حنو اكتساب املزيد من الثروة، 
ية اليت تنعك  سلبا يف املقام األول على حياته و حياة الكائنات احل دون مراعاة شروط محاية البيئة،

األخرى من نبات وحيوان، ومن بني أخطر املشاكل اليت هتدد البيئة واحملددة من طرف علماء البيئة 
 نذكر منها ما يلي: 

 استنزاف الموارد الطبيعية: -أوَل
 وقاد ة،برتوليو  ةومعدني ةونباتي ةحيواني ةطبيعي ثروات من االرض حتويه ما استغالل االنسان أبد
 حىت ةمعتدل ةبصور  ةالبداي يف يتم االمر وكان .انتشارهم واتساع االرض سكان عدد ةزيادب االستهالك
 املوارد واستغالل والعمراين والزراعي الصناعي النشاطصاحبها اتساع  حيث ة،الصناعي ةالثور  عصر

 يف ةاملخزون ةالطبيعي املوارد واستنزاف الغابات تدمري اىل دىأ اما والبرتول واالخشاب كالفحم
 التوقيعيف  ةعدال فيه لي بشكل  والعمران ةالصناع يف الستخدامها ةنتي  املياال واستنفذت ،االرض
 يف خطريا نقصا تعاين العامل سكان من % 40 يقطنها ابلد 80 اننتج عنه  اما ،االرض سكان بني
 .2يف اقدياد ةقمواأل ،املياال

                                                           

 .30ص  ،سابق كمال معيفي، مرجع  -1
 .46مرجع سابق، ص  يون  ابراهيم أمحد مزيد، -2
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البيئلة ملن جهلة وملن جهلة أخلرى ويعترب استنزاف املوارد الطبيعية ملن أكلرب األخطلار الليت هتلدد 
االعتللداء علللى مقللدرات األجيللال القادمللة يف إطللار مللا يسللمى مبفهللوم التنميللة املسللتدامة، وتنقسللم املللوارد 

 :1الطبيعية إىل قسمني مها
هي تلك امللوارد املوجلودة يف البيئلة بشلكل حملدود وهلي دوملا يف  الموارد الطبيعية غير المتجددة:  -

 تناقص مستمر مهددة بالنفاذ عاجال أم آجال، ومن أمثلتها الغاق، النفط، الفحم احل ري...اخل.
هي موارد تبقى متوفرة نتي لة َتلددها طبيعيلا، ملا مل يتسلبب االنسلان الموارد الطبيعية المتجددة:  -

راعلللي والثللللروة النباتيلللة واحليوانيللللة وهنلللاك مللللوارد مت لللددة ال تسللللتنزف مثلللل الريللللاح يف اسلللتنزافها، مثللللل امل
 والشم  واحلرارة واملياال اجلوفية.

 :2ويشمل استنزاف املصادر الطبيعية املظاهر التالية
 استنزاف التنوع احليوي النبايت و احليواين. -
 التصحر. -
 تشتيت املصادر الطبيعية واستنفاذ البعض منها.  -

 النفايات: -ثانيا
من القانون رقم  3لقد   تعريف النفايات من طرف املشرع اجلزائري من خالل نص املادة 

املتعلق بتسيري النفايات ومعاجلتها وإقالتها على أهنا: ن كل البقايا الناَتة عن عمليات  01-19
وم املالك أو احلائز التحويل أو االنتاج أو االستعمال وبصفة أعم مادة أو منتوج وكل منقول يق

 .3بالتخلص منه أو بقصد التخلص منه أو يلزم بالتخلص منه وإقالتهن
 فضالت وأ غاق شكل على ةالصلب هي النفايات من انواع ثالث البيئي النظام يف يطرح
 وبعض االكاسيد مثل ةغاقي ةوالثالث ،خرىأ سوائل وأ املاء مثل ةسائل ةوالثاني ،وبقاياها ةاحلي الكائنات

                                                           

 47رجع ، ص نف  امل يون  ابراهيم أمحد مزيد، -1
 وما يليها. 47، ص نفسهاملرجع  يون  ابراهيم أمحد مزيد، -2
، 77، املتعللللق بتسللليري النفايلللات و مراقبتهلللا و اقالتهلللا، ج.ر.ج.ج ، علللدد12/12/2001امللللؤرخ يف :  19-01ملللن القلللانون رقلللم  3امللللادة راجلللع  -3
  .15/12/2001لصادرة يف ا
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 استخدامها ةاعاد يتم و معني نظام وفق النفايات مع البيئي النظام يتعامل ة،الغاقي واملركبات العناصر
 كمخلفاتا فلزية  منه االشكال ةمتعدد فهي االنسان يلقيها اليت النفاياتأما  ة،معين ةدور  يف

 .1كاألخشاب ةعضوي مواد وأ البالستيكك النفط من ةمشتق ةمصنع ةعضوي ومواد ن،التعدي
من القانون رقم  3أما أنواع النفايات اليت عددها املشرع اجلزائري فهي تلك الواردة يف املادة 

 املشار إليها أعالال، و املتمثلة فيما يلي: 01-19
هي كل النفايات الناَتة عن النشاطات املنزلية والنفايات املماثلة  النفايات المنزلية وما شابهها:-1

النامجة عن النشاطات الصناعية والت ارية واحلرفية وغريها، واليت بفعل طبيعتها ومكوناهتا تشبه 
 النفايات املنزلية.

ح مها  تتمثل يف النفايات الناَتة عن النشاطات املنزلية واليت بفعل ضخامة النفايات الضخمة:-2 
 ال ميكن مجعها مع النفايات املنزلية وما شاهبها.

وتشمل النفايات الناَتة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية  النفايات الخاصة:-3
واخلدمات وكل النشاطات األخرى واليت بفعل طبيعتها ومكوناهتا اليت حتتويها ال ميكن مجعها ونقلها 

 لنفايات املنزلية وما شاهبها والنفايات اهلامدة.و معاجلتها بنف  الشروط مع ا
وهي كل النفايات اخلاصة اليت بفعل مكوناهتا وخاصية املواد السامة  النفايات الخاصة الخطرة:-4

 اليت حتتويها حيتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو البيئة .
فحص واملتابعة والعالج هي تلك النفايات الناَتة عن نشاطات ال نفايات النشاطات العالجية:-5

وهذا النوع من النفايات أصبح يشكل خطرا  ،الوقائي أو العالجي يف جمال الطب البشري و البيطري
 .2على حياة العاملني يف قطاع النظافة و القطاع الصحي نتي ة العدوى

                                                           

 48يون  ابراهيم أمحد مزيد، مرجع سابق، ص  -1
كتسللب )االيللدق(. ويف اثنتللني منهللا انتقلللت العللدوى مللن خللالل مثللاين إصللابات مهنيللة بفللريوس نقللص املناعللة امل 8، اكتشللفت يف فرنسللا 1990عللام  -2

إصللابة مللن  32إصللابة مهنيللة بفللريوس االيللدق:  39سلل لت يف الواليللات املتحللدة األمريكيللة  1994جللروح اصللابت عللاملني جلمللع النفايللات. ويف جللوان 
ج ملن أنبلوب حيتلوي دملا ملوثلا، إصلابة ملن مالمسلة أداة جروح سلببتها ابلر حتلت اجلللد، إصلابة ملن جلرح سلببته شلفرة، إصلابة ملن جلرح سلببته شلظية قجلا 

 ملوثللة غللري حللادة، أربللع إصللابات مللن تعللرض اجللللد أو األغشللية املخاطيللة لللدم املصللاب، و كانللت كللل االصللابات يف صللفوف املمرضللني و األطبللاء و تقللين
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وتتمثل يف النفايات الناَتة عن استغالل احملاجر واملناجم وعن أشغال اهلدم  النفايات الهامدة:-6
والبناء أو الرتميم واليت ال يطرأ عليها أي تغيري فيزيائي أو كمياوي أو بيولوجي عند إلقائها يف املفارغ 
و واليت مل تلوث مبواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا حيتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أ

ومن أسباب التلوث البيئي احلاصل اليوم يف العديد من البلديات هو انتشار النفايات السيما ، البيئة
القمامة املنزلية يف الشوارع دون مراعاة للقواعد الصحية يف مجع ونقل القمامة إىل مراكز الردم التقنية، 

 .1وبئةاما يؤدي إىل تكاثر الدباب واحلشرات الضارة وانتشار األمراض واأل
باعتبار أن النفايات مصدرا للملوثات فهي يف املقابل ميكن أن تكون مصدرا للثراء، وذلك مبسامهتها 
يف التنمية االقتصادية من خالل عمليات التدوير بعد معاجلتها، وهذا ما تقوم به مراكز الردم التقين 

 املتواجدة على مستوى العديد من البلديات.  
                                                                                :ثالثا: تلوث المياه -

 حمطاتو  املصانع ياتنفاو  ة،احلضري معات الت فضالتطرح  ةنتي عموما  املياال تلوث أينش      
  .2فيلوثهاة اجلوفي املياال اىل منها كبري جزء يتسرب حيث ة،اجلاري املياال يف النقل سائلو و  ةالطاق توليد

 نأ هناأش من املائي الوسط يف ةماد ةاي ادخالن :نهأب املياال تلوث اجلزائري املشرع عرف قد
 ، وتضراالنسان ةصح على خماطر يف وتتسبب ،للماء ةوالبيولوجي ةوالكيميائي ةالفيزيائي اخلصائص تغري

 ن.3للمياال آخر استعمال قلتعر  او ،املواقع مالجب ومت ة واملائي ةالربي والنباتات باحليوانات

 ةلسن 12 رقم االردين ةالبيئ ةمحاي قانون خالل من تلوث املياال عرف قدف االردين املشرع ماأ 
 استخداماهتا وجهأ و املياال على التأثري نهأش من يكون مصدر يأ من خملفات يأنعلى أنه:  1995
 تغريت ذاإ واللون ةوالرائح الطعم من خايل للشرب الصاحل واملاء ةالبيئ يف يذكر تغري يأ وأ ةاملختلف

                                                                                                                                                                                     

. و الليت ميكلن حتميلهلا ملن 19، ص2001، ينلاير  34ئة، علدد عماد فرحات، جملة التنمية و البياملختربات ، ملزيد من املعلومات ميكن االطالع على: 
 http://afedmag.com/uploaded/pdf/c23f3bc5-5b7e-47de-976c-a6e8d8c6ae11.pdfالرابط: 

 . 23، ص2014، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر ، 1حممد علي حسونة، مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي، ط -1
 .43كمال معيفي، مرجع سابق، ص  -2
 . ، مصدر سابقاملتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة 10-03من القانون رقم:  04أنظر املادة  -3

http://afedmag.com/uploaded/pdf/c23f3bc5-5b7e-47de-976c-a6e8d8c6ae11.pdf
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 وأ ةالطبيعي واملعايري املواصفات يف تغري يعين املياال تلوث وعليه فإن، ملوثا املاء صبحأ ةصف يأ
 .1االنساين الستعمالا وأ للشرب ةالصاحل املياال ةاحليوي وأ ةالكيميائي

أما بالنسبة بالتلوث البحري فقد   تعريفه من خالل القانون الدويل، حيث نصت الفقرة)أ( 
 1976فرباير  16من املادة الثانية من اتفاقية محاية البحر األبيض املتوسط من التلوث، واملربمة يف 
 ةالطاقف من صنو  ةيأ وأعلى أنه: نقيام االنسان سواء بطريق مباشر أو غري مباشر بإدخال أية مواد 

 على خطر مصدر تكون ان وأ ة،احلي وادبامل الضرر حلاقكإ ةيذمؤ  اثار يسبب اما ة،البحري ةالبيئ اىل
 البحر مياال ةنوعيل وافساد ،اال اك صيد ذلك يف مبا ةالبحري للنشاطات وعائقا ةالبشري ةالصح

 ن.2هبا التمتع دىمل اوانقاص ةاملستخدم

     التلوث البحري بأنه: 1982املتحدة لقانون البحار لعام كما عرفت أيضا اتفاقية األمم 
 وأ مواد ةمباشر  وغري ةمباشر  ةبصور  االهنار مصاب ذلك يف مبا يةالبحر  ةالبيئ يف االنسان ادخالن 
 ة،البحري ةواحليا ةاحلي در باملوا ضراراإل مثل ةيذمؤ  ثارآ عنها تن م ان حيتمل وأ عنهاتن م  ةالطاق

 وجهأ من وغريال اال اك صيد ذلك يف مبا ة،البحري وإعاقة األنشطة لألخطار ةالبشري ةالصح وتعريض
 .ن3الرتويج من واالقالل ،لالستعمال البحر مياال ةقابلي من ، واحلطللبحار ةاملشروع االستخدام

االتفاقيات الدولية السالفة بيالحظ أيضا بأن املشرع اجلزائري قد تأثر إىل حد بعيد  كما
، أما ألن تعريفه للتلوث املائي كان تعريفا مطابقا بشكل كبري ملا ورد ضمن هذال االتفاقياتالذكر، 

بشكل  10-03من القانون رقم  4لقد عرفه املشرع اجلزائري يف املادة بالنسبة للتلوث بصفة عامة ف
حيدث هو كل تغيري مباشر أو غري مباشر للبيئة، يتسبب فيه كل فعل حيدث أو قد ن أمشل على أنه:

                                                           

 .50، ص سابقمرجع  يم أمحد مزيد،يون  ابراه -1
املتضمن انضلمام اجلزائلر إىل اتفاقيلة محايلة البحلر االبليض املتوسلط ملن التللوث، املربملة يف  1980يناير  26مؤرخ يف :  14-80املرسوم رقم راجع  -2

 .1980سنة  5،ج.ر.ج.ج، عدد 1976فرباير  16برشلونة  يوم 
 1982ديسلمرب  10علقة باملصطلحات املستخدمة و النطاق، التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الصادرة يف من املادة األوىل املت 4راجع الفقرة  -3

 و املنشورة على العنوان االلكرتوين التايل:
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
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وضعية مضرة بالصحة وسالمة االنسان والنبات واحليوان واهلواء واجلو واملاء واألرض واملمتلكات 
 وبذلك وسع من جمال محاية البيئة يف مقابل اتساع الضرر البيئي. ن،اجلماعية والفردية

 رابعا: التصحر -
 لقرارين: 1974ظهر مصطلح التصحر، عند إصدار اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 

القرار األول: يتضمن دعوة الدول إىل االهتمام بدراسة ظاهرة التصحر والتعاون فيما بينها للتقصي  -
 حول هذال الظاهرة والبحث عن سبل معاجلتها.

، وعقد هذا املؤمتر بنريويب 1977القرار الثاين: يتضمن قرار بعقد مؤمتر دويل عن التصحر سنة  -
سبتمرب والذي عرف التصحر بأنه: ن اخنفاض  9أوت إىل  29ة من بكينيا خالل الفرتة املمتد

وحتطيم القدرة االحتمالية البيولوجية لألرض، واليت تؤدي يف النهاية إىل ظهور  ات وظروف 
 .1الصحراء، إنه مظهر التدهور العام يف النظم البيئية يف شكل نقص أو تدمري االحتمال البيولوجين

 التوسع مفهوم التصحر أما طبيعية، ظاهرة وهو الصحراء اىل التحول هوو  كما عرف أيضا: نالتصحر
 أو تعريتها الرتبة والفحولة و تلف اجلفاف قيادة بفعل التنامي ذاتية عمليه وهو الصحراوية األراضي يف

 من االرض َتريد حمصلة فهو آخر مبعىن لألرض احليوي االنتاج قدرة وتدهور الطبيعي النبات واختفاء
 .2احليويةن قدرهتا

أو  اجلافة املناطق يف اخلضراء األراضي على الصحراوية البيئة كما يعرف أيضا بأنه: نقحف
أو  الرحيية كالتعرية مناخية عوامل بفعل االرض لسطح النبايت الغطاء فقدان يف ويتمثل اجلافة، شبه

 أقرب َتعلها ظروفا خيلق حبيث البيئة خصائص يف سلبيا تغيريا التصحر حيدث أن بفعل االنسان، أي
 .3الصحراويةن البيئة اىل

                                                           

مصلللر، عبلللد اهلل الصلللعيدي، النملللو االقتصلللادي و التلللواقن البيئلللي ، تقيللليم أثلللر النشلللاط االقتصلللادي عللللى عناصلللر النظلللام البيئلللي، دار النهضلللة العربيلللة،  -1
 .45، ص2002

 .179 ص ،2009اجلامعية، القاهرة،  املعرفة ، دار1ط  ،-احللول االثار، االسباب، -املعاصرة بيئيةال املشكالت شرف حممد ابراهيم حممد -2
 .2004تشرين االول /اكتوبر  72، البيئة واالمن الدويل جملة نالنبأن العدد  فايق جاسم الشحريي -3
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نقحف العوامل الطبيعية كالرمال والثلوج و الرياح واحلرارة و املياال على  كما يقصد به أيضا:
األراضي الزراعية بصورة تؤدي إىل تدهور إنتاجيتها ، حبيث حيدث حتول لألراضي املنت ة إىل أراض 

 .1مليار دوالر سنويا 26االقتصادية النامجة عن التصحر  حبوايل غري منت ة، وتقدر اخلسائر 

 ةنتي اجلافة واملناطق  ةوشبه القاحل ةاالراضي يف املناطق القاحل يال تردمعناالتصحر ذن إ
 ومن، ةالبشري ةاالنشطومنها ما يعود سببه إىل  يتغري املناخعديدة من بينها ما هو طبيعي كالعوامل 
 اىل إضافة الرملية، الكثبان وتكون الرحيية، التعرية الطبيعي، النبايت الغطاء تدهور التصحر مظاهر
 الغطاء تدهور يف للظاهرة البيئية اآلثار وتتمثل ،2ذلك وغري العضوية، املادة واخنفاض املائية، التعرية

 .3للزراعة الصاحلة االراضي وخسارة الرتبة و اجنرافها، وملوحة النبايت واحنسارال،
وعليه فالتصحر يشكل حتديا كبريا أمام العديد من البلديات يف اجلزائر خاصة البلديات 
املتواجدة يف مناطق السهوب واهلضاب، وحسب رأينا السبيل الوحيد للحد من هذال الظاهرة هو 

 العودة إىل بعث مشروع السد األخضر الذي كانت له نتائج طيبة يف املاضي. 
 خامسا : تلوث الهواء -

 مث النرتوجني من كربى ةبنسب اهلواء لفأيتو  ة،احليا عناصر من اساسي عنصر اهلواء
 غاق على وتشمل اهلواء مكونات من % 1 تتعدى ال جدا ةقليل ةنسب اىل ةضافإ االوكس ني
 ةالبيئ علماء ويعترب ،املاء وخبار الكربون كسيدأ ثاين اىل ةاضاف والنيون تونيبوالكر  اهليليوم األرغون،
الضرر البالغ الذي يلحق بالرتبة  اىلوالتنمية إضافة  التقدم عن ةالناَت ةالسيئ الظواهر من اهلواء تلوث
 اهلواء تلوث اىل يؤدي الذي العضوي لوقودا احرتاق ةونتي  ،االنسان ةصح على لتأثريال املاءو 

 .4ةاحلاد ةالرئوي وااللتهابات ةاهلوائي الشعب التهاب اىل يؤدي اما املناقل يف الداخلي
                                                           

 .40، ص 2006مصر، سنة  حسني عبد احلميد أمحد رشوان ، البيئة و اجملتمع ، املكتب اجلامعي اجلديد، -1
 .50فتحي دردار ، مرجع سابق ، ص  -2
ألللف ميلل مربللع ملن األراضلي اخلضللراء سلنويا، فيحوهلللا إىل قفلار رمليللة  20حسلب اإلحصلائيات املريعللة الليت نقلتهللا جمللة العلريب:ن إن التصللحر يهللك  -3

أللف ميلل مربلع. ملزيلد ملن املعلوملات أنظلر : جمللة العلريب ، االنسلان  70حياول اخرتاق مساحات أخرى، تقلدر حبلوايل  –أنه يف كل سنة  –جدباء، كما 
 . 156، الكويت، ص 2002، ماي 522والبيئة، العدد 

 .53مرجع سابق، ص  يون  ابراهيم أمحد مزيد، -4



 الفصل الثاني:           مفهوم البيئة والتنمية المستدامة وعالقتهما بالبلدية -الباب األول 

 

101 
 

 نبعاثا بسبب واجلو اهلواء يف ةمادأية  ادخالن :نهأب اجلو تلوث اجلزائري املشرع عرفلقد 
 االطار على خطارأو  ضرارأ يف التسبب هناأش من ةصلب وأ سائلة جزيئات وة أاخبر  وغاقات أ
 .1ناملعيشي

 يف تغيري هون :يتاآل النحو على اهلواء تلوث الفقه بعض عرف فقد أما من الناحية الفقهية،
 .2بالبيئةن اضرارا يشكل ان شانه من مبا وكيفا  كما مكوناته

 الفحلللم ةوخاصللل الوقلللود احلللرتاق علللن ةالناَتللل تالنبعاثلللال ةنتي للل للتللللوث ضلللةر ع اهللللواء ويكلللون
 توليلد وحمطلات السلياراتك اللداخلي االحرتاق حركاتمب تعمل اليت اآلالت بسبب أتنش اليت ،والبرتول
 مللللا ةنتي لل اجلللوي التلللوث جمللال يف هامللا دورااحلللروب  وتلعللب ة،املختلفلل ةالصللناعي ةواالنشللط الكهربللاء
 كاألسللللحة غلللاقات ملللن تطلقللله وملللا حرائلللق ملللن  هحتدثللل ملللا اىل باإلضلللافة نلللة يف اجللللو،ادخ ملللن هتطلقللل

 علللى البيئللي التلللوث انللواع خطللرأ مللن اهلللوائي التلللوث يعتللرب لللذلك ،دوليللا احملرمللة ةوالبيولوجيلل ةالكيماويلل
 مللن الفاآل مئللات عللن سللنويا املسللؤول هنللإذ أ عمومللا ةالبيئيلل املكونللات وعلللى االنسللان ةوسللالم ةصللح
 . 3ةاملرضي احلاالت ماليني وعن الوفيات

 سادسا: تلوث التربة -
 ةزراعلللال تقلللوم عليهلللاف ة،الربيللل ةللبيئللل ةاملكونللل ةاجلوهريللل العناصلللر ملللن عنصلللر االرض وأ ةالرتبللل تعلللد

 وسللطا تشللكل عليهللا يعلليش ومللا ةاحليلل غللري مكوناهتللا ةوالرتبلل ،ةواحليوانيلل ةاالنسللاني ةاحليللا تسللتمر وفيهللا
، إال أن االنسلللان مل يسلللتطيع أن حيلللافظ عللللى هلللذا التلللواقن كملللا ومتواقنلللا متكلللامال بيئيلللا ونظاملللا طبيعيلللا

أو  ،4واملبيللداتقلدميا، فنتي للة للتطللور قاد اسللتغالله للرتبلة امللا نللتج عنلله تلويثهلا سللواءا كيميائيللا باأل للدة 
                                                           

 . ، مصدر سابقيف اطار التنمية املستدامةاملتعلق حبماية البيئة  10-03من القانون رقم:  04أنظر املادة  -1
 .68مرجع سابق، ص محيداين حممد، -2
 .42كمال معيفي، مرجع سابق، ص  -3
تسلمم حاالت التسمم باملبيدات من كافة دول العامل ، ففي الواليلات املتحلدة االمريكيلة تشلري التقلارير اىل ان املبيلدات هلي ثلاين أهلم اسلباب ال تأيت -4

املبيلدات، وقلد ألف حالة وفاة كل علام نتي لة التسلمم املباشلر ب 20بني االطفال االمريكيني بعد الدواء. وتقدر منظمة الصحة العاملية انه ما ال يقل عن 
االلبللان ثبلت احتلواء االغذيلة االمريكيلة عللى حلوايل سللبعمائة مكلون ملن املكونلات النشليطة للمبيلدات ظهللرت اثارهلا يف انلواع الفاكهلة واخلضلر ومنت لات 

ى الذين ملاتوا هنلاك بسلبب واللحوم و غريال، كما اشارت البحوث اىل ان تلك املبيدات، ظهرت بني مستويات عالية يف الدم ويف انس ة اجلسم يف املرض
 وما يليها. 97رجع سابق، صمالسرطان او تليف الكبد او ضغط الدم ونزيف املخ وغريها. للمزيد أنظر : ياسر حممد فاروق املنياوي، 
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يا عن طريق إجراء الت ارب النووية وخاصلة الليت تلتم منهلا فلوق سلطح األرض، وذللك بغلض النظلر و نو 
كانللت هللذال الت للارب ألغللراض عسللكرية أو أغللراض علميللة سلللمية، ومللا يقللال عللن الت للارب النوويللة   إن

 . 1ميكن أن يقال عن ردم النفايات النووية أو املشعة داخل الرتبة
املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة جيد  10-03املطلع على القانون رقم:لكن 

بأنه مل يتضمن تعريفا مستقال لتلوث الرتبة، اما يقودنا يف تعريفه لنص الفقرة الثامنة من املادة الرابعة 
شر للبيئة، يتسبب من نف  القانون واليت تعرف التلوث بصفة عامة بأنه:ن كل تغيري مباشر أو غري مبا

فيه كل فعل حيدث أو قد حيدث وضعية مضرة بالصحة وسالمة االنسان والنبات واحليوان و اهلواء 
 ن.2واجلو واألرض واملمتلكات اجلماعية والفردية

 ةالفيزيائي اخلواص يف اتغري  ة، تسببالرتب يف ةغريب مواد ادخال ةالرتب بتلوثاذن يقصد 
 ةعملي يف وتسهم ةالرتب تستوطن اليت ة،احلي الكائنات على القضاء هناأش من ة،والبيولوجي ةوالكيميائي
 احلاضر الوقت يفو  ،االنتاج على وقدرهتا وصحتها قيمتها ةالرتب متنح اليت ةالعضوي للمواد التحلل

ة واألمطار املشع باملواد التلوث عن ةالناَت ةيو الكيميا امللوثاتتتعرض الرتبة لتدهور سريع بسبب 
احلمضية، و التوسع العمراين والت ريف والتصحر، واملعلوم أن كل ما يلوث الرتبة يلوث أيضا املاء 

 .3واهلواء والعك  صحيح
 التلوث الضوضائي :ابعسا -

هو خليط متنافر من األصوات ذات استمرارية غري مرغوب  و الضوضائيأالتلوث السمعي 
يرتبط التلوث السمعي أو و ، الذي تشهدال املدن الكربى فيها، وحتدث عادة بسبب التقدم الصناعي

وتقاس عادًة مبقايي   ،الضوضائي ارتباطًا وثيقًا يف األماكن املتقدمة وخاصة األماكن الصناعية
 4.هي الوحدة املعروفة عاملياً لقياس الصوت وشدة الضوضاء والديسبل مستوى الصوت،

                                                           

، 2008سلللنة اجلزائلللر، نيلللة،دار اخللدو  ،1الطبعلللة  نمحايلللة البيئلللة ملللن التللللوث بلللاملواد االشلللعاعية و الكيماويلللة ، يف القلللانون اجلزائلللرين، عللللي سلللعيدان، -1
 .72ص
 .، مصدر سابقاملتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة 10-03من القانون رقم:  04أنظر املادة  -2
 .44ص كمال معيفي، مرجع سابق،  -3
 161، ص2008فتحي حممد مصيلحي، اجلغرافيا الصحية والطبية، دار املاجد للنشر والتوقيع، القاهرة، -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%84
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الصوت  صفات متييز وميكن ةبالصح مضر هوو  ،الفيزيائي التلوث اشكال حديعد الض يج أ
 وعكسيا عليها الواقع ةاملساح مع اطردي اتناسب الصوت ةقو  وتتناسب ة،الثاني يف هموجات تردد حسب
 احلد وهي ة،نسبي دنيا ع  ةبقدر  السليم االنسان وميتاق ة،الزمني ةالوحد يف المصدر  عن ةاملساف مع

 .1يسمعهصوت الذي يستطيع أن لل االدىن
 ،السيارات) من ةاملختلف النقل سائطو و  واملعامل املصانع انتشار الض يج سبابأ ومن
 املواصالت خطوط مرور عند هلا ةالدوري ةالصيان ماعدان عند ةوخاص ...(القطارات ن،السف ،طائرات
ويتفاقم هذا الوضع أكثر حسب رأينا يف ظل غياب خمططات املرور لدى  ةالسكني االحياء وسط من

 ومكربات واملتنقل الثابت واهلاتف والتلفاق الراديو يضاأ  يجالض مصادر ومن العديد من البلديات،
 .2والصواريخ ةالناري العيارات صواتأو  واحلروب واملس الت الصوت

 تتوفر مل اذا ذلك ويؤدي ة،سيئ ةنفسي ةحال مسببا سلبيا االنسان على العايل الض يج ويؤثر  
 االنف اراتوتؤدي  ،التام ممبالص تنتهي ورمبا السمع ةحاس يفلالذن إىل تدهور  ةالكافي ةاحلماي
 ةالدور  يف اعام اضعف الض يج يسبب كما ،مالصب ةاالصاب ةمسبب ةالطبل غشاء يف متزق اىل ةالعالي
 تأثري نأ بالذكر اجلدير ومنوكآبة  العصيب توتر شكل على االنسان يفنفسي  تأثري ويظهر ةالدموي
 .3ةوالنفسي ةالصحي ةواحلال واجلن  العمر اختالف حسب خرآل شخص من خيتلف الض يج

 التلوث اَلشعاعي :امناث -
وبدأت تدخل يف  ،العشرين القرن ةبداي يف ةاملشع املواداالشعاعات و  واستخدام نطاق اتسع

قاد  كما ،قيمعوالت التشخيصو  والعالج ةاحلديث ةالطبي التطبيقات ةالبشري ةاالنشط من العديد
 القنابل انتاج يفو  االشعاعي والتصوير ةوالزراعي ةالصناعي االتاجملو ة الطاق توليد حمطات يف هستخدما

 ،اجملاالت مناملشعة تلعب دورا رئيسيا و حيويا يف العديد  واملواد هكذا أصبحت االشعاعات ،ةالنووي
 ةالعديد الدراسات اثبتت وقد ة،والبيئ االنسان يف تؤثر ةكبري  خماطر ةاملشع واملواد باإلشعاعات ويرتبط

                                                           

 .62مرجع سابق، ص  يون  ابراهيم أمحد مزيد، -1
 .62رجع ، ص نف  امل يون  ابراهيم أمحد مزيد، -2
 63، ص نفسهاملرجع   يون  ابراهيم أمحد مزيد، -3
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 احلدود تعرف ال ةالذري االشعاعات نأ كما ،الدم وسرطان ةالسرطاني االورام تسبب االشعاعات نأ
 االفعال مجيع ب إخضاعوجو  تؤكد ةير الذ ةطاقالب ةاملعني ةالعاملي ةالدولي املنظمات نإف لذا ،ةالدولي
 أما ،ةاالشعاعي املخاطر من ةالبيئ ةحلماي وقوانني تشريعات اىل اشعاعات عنها ينتج اليت ةاالنشطو 

 ،النووي والتلوث الوقود ةدور  ة،االرضي التف ريات ة،اجلوي التف رياتفهي  االشعاعي التلوث مصادر
 .1ةاملشع النفايات ة،املختلف التطبيقات ة،النووي احلوادث

 (التلوث اَلدبي) البيئةو تلوث  العامة تاسعا: اآلداب -
هو املقصود  ضرر لإلنسانوجعلها مصدر  ةالتلوث املادي املتمثل يف افساد عناصر البيئ لعل

ميكن ان نتساءل عما اذا كانت غري أننا  ،ن عند احلديث عن التلوثاذهاالول الذي يتبادر اىل األ
 ةالبيئ ةواملعنوي جيب محايديب من التلوث األ اتعترب نوع اآلدابو أ ةالعام لألخالق ةاالعمال املنافي

تعد من املسائل  واآلداباالخالق  ةفان محاي التسميات،صرف النظر عن بو  ة،كانت االجاب  ايأمنه و 
اجملتمع اما ميكن ان يرتتب على هذال   ةوقايو على رعايتها  -انفضال عن االدي -اليت حترص القوانني 

ميكن  لآلداب ةن االعمال املنافيأوال شك  .على اجملتمع ةذات االثار السيئ ة لألخالقاالعمال املنافي
 اهنأمثال من شواملخدرات  ةي الدعار تفشف ،ذا التعبريهلباملعىن املادي  ةن تؤدي اىل تلوث البيئأ

ومن  ،ة كاإليدق وغريها نتي ة العدوىالعام ةبالصح املضرةاالمراض بعض على انتشار  ةاملساعد
 ةربان السفينف ،على احنراف اخالقي نطوي يف الغالبقد تخرى فان اعمال التلوث املادي أ ةناحي

من شواطئ الدول االخرى  ةعلى مقرب ةار الض هولته ويقذف بنفاياتدشواطئ  ةالذي حيافظ على نظاف
ة بني اآلداب العامة وثيق ةفالعالق ،واآلدابوقواعد االخالق  يتناىف ويرتكب عمال ها،ث مياهلو في

 .2وتلوث البيئة

لقد جاء التأكيد على تلك العالقة املوجودة بني اآلداب العامة وتلوث البيئة من خالل 
التشريع الذي أشار إىل هذا ولو بشكل ضمين، حينما أشار املشرع اجلزائري إىل ذلك من خالل 

                                                           

 64يون  ابراهيم أمحد مزيد، مرجع سابق ، ص  -1
 ، 2014 مصللر، االسللكندرية، طللارق ابللراهيم الدسللوقي عطيللة، النظللام القللانوين للبيئللة يف ضللوء التشللريعات العربيللة و املقارنللة، دار اجلامعللة اجلديللدة، - 2
 .167-166ص -ص
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السلطات املمنوحة لرئي  اجملل  الشعيب البلدي يف جمال الضبط االداري و اليت سوف نتطرق إليها 
 ذال الدراسة.  هلة دمقتخالل املراحل املمن 

 العالقة بين البلدية والبيئةالمطلب الثالث: 
تتضح العالقة اليت تربط البلديلة مب لال البيئلة ملن خلالل طبيعلة البيئلة الليت يتميلز هبلا اقلليم هلذال  

تعاملل البلديللة البلديلة و أيضلا مللن خلالل املشلاكل اللليت هتلدد سلالمة البيئللة السلائدة يف االقلليم و كيفيللة 
مللع هللذال املشللاكل مللن خللالل مللا متتلكلله مللن امكانيللات ماديللة و مللؤهالت بشللرية و اسللتغالل عالقتهللا 
التشلريعية بالبيئللة و ملا أنيطللت بله مللن مهللام و صلالحيات يف هللذا اجمللال و ذلللك  ملا سللنحاول التطللرق 

 إليه من خالل العناصر التالية :

 يئيةالعالقة من حيث المشاكل البالفرع األول: 
املشاكل البيئية وسط   العديد منحتديات كبرية ملواجه  اليوم تواجه البلديات يف اجلزائر
إىل هشاشة  عل البيئة اليت تتميز هبا كل بلدية عرضة اما جياليت تسودها، الظروف اجليولوجية و املناخية 

ما جيعل و هذا  ،كبرية أمام املخاطر الكربى األربعة عشرة اليت   حتديدها من طرف األمم املتحدة 
: الزالقل و املخاطر و املتمثلة يف ما يلي أن اجلزائر معنية بعشرة منها ذلك منها منطقة خماطر 

بات، املخاطر الصناعية والطاقوية، اجليولوجية ، الفيضانات ، املخاطر االشعاعية و النووية، حرائق الغا
املخاطر املتصلة بالصحة البشرية، املخاطر املتصلة بالصحة احليوانية و النباتية، التلوث اجلوي، البحري 

 1أو املائي، الكوارث النامجة عن الت معات البشرية الكربى.

إهنا يف املقابل و إذا كانت البلديات غري قادرة على جماهبة املخاطر ذات املصدر الطبيعي ف
قادرة على التحكم يف التقليل من املخاطر ذات املصدر الصناعي و ذلك با اذ تدابري األمن والوقاية 

 .وفقا ملبدأ احليطة واحلذر وفق خمطط الن دة 

                                                           

لسنة  61دد ، املتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئة االقليم، ج.ر.ج.ج ع29/06/2010املؤرخ يف:  10-02القانون رقم  راجع-1
 14، ص  2010
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و أمام هذال الوضعية باتت كل بلدية جمربة على التأقلم مع األخطار الليت هتلدد اقليمهلا ، وهلذا 
، 2003لبيئي املبين على أساس املبادئ الثمانيلة الليت جلاء هبلا قلانون البيئلة لسلنة عن طريق التخطيط ا

 من نف  القانون.  3السيما مبدأ احليطة و احلذر الذي نصت عليه املادة 
إىل جانب مشكلة املخاطر الكربى اليت هتدد البيئة هناك عدة مشاكل بيئية أخرى تواجهها 

فايات جبميع أنواعها ، و اهلشاشة اليت تعاين منها بعض عناصر البيئة البلديات اجلزائرية نذكر منها الن
 يف اجلزائر و اليت نذكر منها ما يلي:

 هشاشة الموارد المائية  أوَل:
سنويا ، اما جعلها يف مرتبة البلدان  3م 600يف اجلزائر بلغت حصة الفرد من املاء حوايل 

الواقعة حتت سقف الندرة ، و بالتايل تس يل ع زا خميفا يف املياال باإلضافة إىل ندرة املوارد، و ما يزيد 
 1من تعقيد هذال الوضعية وجود فوارق فضائية يف ميدان توقيع املورد ، و نقص يف تسيري املياال.

وم البلديات بتسيري املياال التقليدية بصفة مباشرة أو عن طريق و يف اطار محاية املوارد املائية تق
اجلزائرية للمياال، و نظرا لعدم كفاية املصادر التقليدية للمياال مؤسسة تفويض املرفق العام أو مبساعدة 

 بدأ االهتمام باملصادر غري التقليدية و املتمثلة يف تصفية املياال املستعملة و حتلية مياال البحر اما يسمح
 بتقليص الضغط الكبري على املوارد اجلوفية. 

 هشاشة التربة :   ثانيا:

لكوهنا هشة وحمدودة تعرف الرتبة يف اجلزائر ومنها تلك اليت تتميز بغطائها النبايت حالة تدهور مستمرة 
 2بسبب املمارسات الزراعية، والتلوث و العوامل الطبيعية و فعل االنسان باإلضافة إىل أسباب أخرى:

طق انململيون هكتار يف ا 12الشمال الغريب و يهدد بلديات أساسا مي   ائي الذيملاالجنراف ا -
 .مليون هكتار 32ناطق القاحلة وشبه القاحلة أي ملاالجنراف الرحيي ويشمل اإىل جانب  .اجلبلية
تقدر  هكتار ومساحة األراضي احلساسة للتصحرني مالي 3لاعي يف حالة جيدة بملر وتقدر ا -

                                                           

 .11، مصدر سابق، ص املخطط الوطين لتهيئة االقليم املتضمن املصادقة على ، 10-02القانون رقم راجع  -1
 .13مصدر، صراجع نف   -2
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 .مليون هكتار11بل
 ت.سقية يف الغرب والواحاملانتشار ملوحة الرتبة أساسا يف األراضي ا -

و للتقليل من االجنراف و التصحر و حماربة الرعي اجلائر و احلرائق اليت تلتهم مئات اهلكتارات 
سنويا و تلعب البلدية دورا فعاال يف احلفاظ على الرتبة و القضاء على هشاشتها، و ذلك من خالل 

 محاية الثروة الغابية و تش يع عمليات التش ري و انشاء املساحات اخلضراء. 
 طبيعة اَلقليممن حيث بين البلدية والبيئة العالقة لثاني: الفرع ا

تظهر العالقة بني البلدية والبيئة من خالل تعامل البلدية وتأقلمها مع الطبيعة اجلغرافية  
لإلقليم الذي تتحكم فيه إداريا وتقوم بتسيري شؤونه العمومية، ساعية يف ذلك إلجياد احللول املناسبة 

 هتدد طبيعة هذا االقليم ومن املالحظ بأن هذال املشاكل  تلف من منطقة إىل للمشاكل البيئية اليت
أخرى، وهذا ما اعتمدال املشرع اجلزائري من خالل تقسيمه لإلقليم الوطين إىل عدة مناطق جغرافية 
 تتمثل يف املناطق الساحلية و املناطق اجلبلية و مناطق السهوب و اهلضاب واملناطق اجلنوبية و املناطق

    احلدودية اما جيعل البلديات اجلزائرية تتوقع عرب هذال املناطق. 
تتواجد العديد من البلديات اجلزائري يف الشريط الساحلي املطل  بلديات المناطق الساحلية :  أوَل:

ذال البلديات بالكثافة و تتميز ه ،1كلم  1622على البحر األبيض املتوسط و الذي يبلغ طوله حوايل 
السكانية الكبرية اما يزيد من الضغوط على املوارد الطبيعية و تدهورها خاصة ما يتعلق بسالمة البيئة 

العمراين  التوسعالعديد من العوامل منها: النمو الدميوغرايف و االقتصادي و البحرية و هذا نتي ة 
مة و وهران و عنابة و غريها من البلديات الكربى، الكبري اليت تشهدال املدن الكربى مثل اجلزائر العاص

واليت يتم  اما أدى إىل قيادة ح م النفايات املنزلية و الصناعية  باإلضافة إىل مياال الصرف الصحي
 لص منها و صبها يف مياال البحر خصوصا يف املناطق اليت ال تتوفر على مصفاة املياال املستعملة،  

 فصل الصيف الذي يشهد نشاطا سياحيا خالل موسم االصطياف كما يشتد هذا الوضع تفاقما يف
نتي ة نزوح سكان املناطق الداخلية حنو السواحل، اما يؤثر على احلالة الطبيعية للشواطئ نتي ة قيادة 
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ح م النفايات، إىل جانب ذلك كله هناك بعض املخاطر النامجة عن الكوارث الطبيعية مثل حرائق 
لزالقل اليت تتسب يف اجنراف الرتبة، وهنا َتد البلديات الساحلية نفسها يف الغابات والفيضانات وا

 مواجهة مباشرة مع املشاكل اليت هتدد بيئتها .

ويف إطار محاية البيئة يف املناطق الساحلية، بادرت السلطات العليا يف البالد بوضع أداة 
ط هتيئة الشاطئ و هو عبارة عن  طيط ملساعدة اجلماعات احمللية خاصة البلديات تتمثل يف خمط

خمطط لتهيئة و تسيري املنطقة الساحلية يف البلديات اجملاورة للبحر من أجل محاية الفضاءات الشاطئية 
  .1ال سيما احلساسة منها

املتعلق بتهيئة االقليم وتنميته  20 -01من القانون رقم  13ادة ملاو يف نف  السياق أشارت 
االقليم ضمان احملافظة على املناطق  ةاملخطط الوطين لتهيئ هبا حيدداىل الكيفية اليت  2املستدامة 

 مبا يأيت: أساسا املرتبطة و الساحلية و اجلرف القاري ومحايتها وتثمينها 
 دن املناطق الساحلية وشغلها. متاحرتام شروط   -
 الصيد البحري واألنشطة االخرى.ة شطأنتنمية  -
 الساحلية و اجلرف القاري و مياال البحر من اخطار التلوث.محاية املناطق  -
 الرتاث االثري املائي. ، و محاية املناطق الرطبة -
  بلديات المناطق الجبلية ثانيا:

وهي تلك بلديات اليت تتواجد يف املناطق اجلبلية مثل البلديات الواليات التالية : عني الدفلة، 
 مبوجب صنفة كمناطق جبليةملحتديد البلديات ا   تيزي وقو، ولقدالشلف، املدية، البويرة ، جباية ، 

الدراسات واالستشارات املسبقة الالقم إجراؤها وكذا جمموع الشروط والكيفيات واإلجراءات اليت من 
واليت   تشكيل جلنة وقارية  شأهنا أن تسمح بتحديد املناطق اجلبلية وتصنيفها ومجعها يف كتل جبلية

                                                           

ة يف الصلللادر  10علللدد ج.ر.ج.ج، املتعللللق حبمايلللة السلللاحل و تثمينللله،   05/02/2002ملللؤرخ يف  ،02-02ملللن القلللانون رقلللم  26امللللادة أنظلللر  -1
12/02/2002 

الصلادرة  77املتعلق بتهيئة االقليم و تنميته املسلتدامة، ج.ر.ج.ج، علدد  2001ديسمرب  12مؤرخ يف  20-01من القانون رقم  13املادة أنظر  -2
 .15/12/2001يف 
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 5، تنفيذا ألحكام املادة 4691-05الغرض وفق ما نص عليه املرسوم التنفيذي رقم مشرتكة هلذا 
لنللاطق اجلللبللللليلة فلي مللتللعلللق بللحللمللايلة املا 2004يللونليلو سنة  23لؤرهخ يف ملا 03-04رقلم من القانون 

املناطق اجلبلية بأهنا: نهي كل من نف  القانون  2، ولقد عرفت املادة ستدامةملإطلار الللتللنللملليلة ا
الفضاءات املشكلة من سالسل و/أو من كتل جبلية و اليت تتميز خبصائص جغرافية كالتضاري  و 
العلو و االحندار ، و كذا كل الفضاءات اجملاورة هلا و اليت هلا عالقة باالقتصاد و بعوامل هتيئة االقليم 

، ولقد شرعت احلكومة 2اليت تعد بدورها مناطق جبلية ن و باألنظمة البيئية للفضاء اجلبلي املقصود و
( سلسلة جبلية اليت   تعريفها وحتديدها على املستوى 20يف اعداد دراسات بالنسبة للعشرين )

   :3الوطين و املتمثلة فيما يلي
 ، جبال تلمسان، تالغ ، سعيدة و الضاية، جبال تاراراس ، السبع الشيوخ وتسالة، جبال بين شقران

جبال البيبان،  ،جبال الظهرة، قكار و شينوة، جبال الونشري ،  جبال البليدة و املدية، جبال جرجرة
جبال احلضنة، جبال أوالد نايل ، جبال البابور، جبال جي ل، القل و سكيكدة، جبال ايدوغ ، 

 جبال اهلقار، جبال الطاسيلي ناجر.
ناطق اجلبلية تتمثل يف األخطار اليت هتدد أما املشكالت البيئية اليت تعاين منها بلديات امل

الثروة الغابية نتي ة التعرية اليت غالبا ما تكون بسبب اجنراف الرتبة و احلرائق اليت تلتهم مئات 
اهلكتارت سنويا ، اما أثر سلبا على محاية التنوع البيولوجي يف هذال املناطق ، كما تشهد نقص يف 

إىل هذال املناطق اليت تتطلب جمهودات و تقنيات عالية، اما أثر على  املوارد املائية و صعوبة يف نقلها
تطوير الزراعة و تربية املاشية فيها ، باالضافة إىل التلوث الناتج عن بعض النشاطات الصناعية خاصة 
املن مية، إىل جانب ذلك جند بعض البلديات تواجه مشكالت يف جمال التنمية نتي ة العزلة اليت 

                                                           

، حيدد الدراسات واالستشارات املسبقة الالقم إجراؤها وكذا جمملوع الشلروط 2005ديسمرب  10امضي يف  469-05املرسوم التنفيذي رقم راجع  -1
 11الصلللادرة يف  80والكيفيلللات واإلجلللراءات الللليت ملللن شلللأهنا أن تسلللمح بتحديلللد املنلللاطق اجلبليلللة وتصلللنيفها ومجعهلللا يف كتلللل جبليلللة، ج.ر.ج.ج، علللدد 

 .2005ديسمرب 
امللتللعلللللق بللحللمللايلللة امللنللللاطق اجلللبللللليلللة فلللي إطلللار الللتللنللملليلللة  2004يللونليلللو سللنة  23امللللؤرهخ يف  03-04مللن القللانون رقلللم  2مللن املللادة  1الفقللرة  أنظللر -2

 .2004يونيو  27الصادرة ة يف  41املستدامة، ج.ر.ج.ج،عدد 
 .124،125، املتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئة االقليم ، مصدر سابق، ص،ص:  02-10القانون رقم راجع  -3
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خاصة يف موسم تساقط الثلوج ، اما أثر سلبا على النمو البشري فيها بسبب النزوح و تعاين منها 
 .  1اهل رة إىل مناطق أخرى تتمتع مب ال تنموي أكثر تطورا باالضافة إىل مشاكل أخرى

 حيدداملتعلق بتهيئة االقليم وتنميته املستدامة   20 -01من  القانون رقم  14لقد نصت املادة و 
 : 2يأيت مبا اجلبلية املرتفعات يف متكامل اقتصاد االقليم لتهيئة الوطين املخطط

 املناطق يف املواشي وتربية الزراعة املناسبة ، و تطوير التقنيات بواسطة املائية حشد املوارد -
 حتسينها. املسقية املوائمة و املساحات احداث وكذلك اجلبلية

 التنوع العقالين، ومحاية استغالله و الغايب الرتاث على احلفاظ و الغابات تش ري اعادال -
  البيولوجي.

 اليت الرتفيهية واألنشطة والسياحية التقليدية الصناعة بتطوير احمللية للموارد االفضل االستغالل -
 وتثمينها. عليها واحملافظة واالثرية والتارخيية الثقافية اجلبلي، و محاية املمتلكات االقتصاد تالئم

 الهضاب والسهوببلديات  ثالثا:

ذا النوع من البلديات يف مناطق اهلضاب و السهوب  و هي عبارة عن مناطق تتوسط بني يتواجد ه
السالسل اجلبلية لألطل  التلي و األطل  الصحراوي و تسمى باملناطق الداخلية باإلضافة إىل هضبة 
التدمايت يف اجلنوب ففي مناطق اهلضاب العليا و السهوب جند بعض البلديات املهمة مثل بلدية 

ال املناطق مبناخها ذ، وتتميز ه ف و بلدية برج بوعريريج و بلدية اجللفة و بلدية املسيلة و غريها. سطي
و القاري شديد الربودة يف الشتاء و احلار صيفا و أمطارال املو ية باالضافة إىل تساقط بعض الثلوج 

                                                           

األمطار الغزيرة  و تصرح املديرية العامة للغابات اليت تسهر على تنفيذ برنامج الت ديد الريفي على املستوى الوطين إىل أن نالتغريات املناخية ال سيما -1
ابات قادت من تدهور املناطق اجلبلية إضافة إىل املمارسات الفالحية و سوء استعمال املوارد الطبيعية و غياب خمطط هتيئة و غري املنتظمة و حرائق الغ

 .للفضاءات اجلبلية
التصحر مع الرتكيز وقد   بذل نجهود معتربةن من أجل احلفاظ على التنوع البيئي للمناطق اجلبلية و إدماجها يف العمليات املتعلقة بالتغريات املناخية و 

ن للمزيد أنظر موقع وكالة األنباء اجلزائرية مقال بعنوان: .على األمن الغذائي لسكان املناطق الريفية و حتسني ظروفهم املعيشية و إعادة التواقنات البيئية..
 يل:على الرابط التا 10/12/2011تنمية املناطق اجلبلية يف صميم سياسة الت ديد الريفي، تاريخ النشر 

https://www.djazairess.com/aps/225017   19:30على الساعة:   14/09/2017تاريخ الزيارة . 
 .لتهيئة االقليم ، مصدر سابق، املتضمن املصادقة على املخطط الوطين  10-02القانون رقم من  14املادة أنظر  -2

https://www.djazairess.com/aps/225017%20%20تاريخ%20الزيارة%2014/09/2017
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باألراضي الرعوية الواسعة  هي تعتمد يف نظام الري على مواردها املائية السطحية و الباطنية ، و تتميز
نظرا ملا تتمتع به من وفرة يف الغطاء النبايت مثل نبات احللفة، و من أخطر املشاكل البيئية اليت 

ذال البلديات مشكل التصحر و تدهور الثروة املائية و استنزافها و االستغالل الفوضوي تواجهها ه
جانب ظهور بعض األوبئة اليت هتدد الثروة  لألراضي اما أثر سلبا على األراضي املخصصة للرعي إىل

احليوانية مثل احلمى املالطية و يف اجملال التنموي تشهد األرياف مستوى متدين من التنمية ، لكن 
 رقم القانون  من 15 عليها املادة نصتال املناطق حينما اقرتح بعض احللول ذاملشرع مل يهمل ه

 االحكام االقليم لتهيئة الوطين املخطط د، أين حد املستدامة وتنميته االقليم بتهيئة املتعلق 20 -01
 :1على ما يلي  جعلها ترتكز و هتيئة السهوب، واليت العليا اهلضاب مناطق برتقية املتعلقة
 املائية املوارد لكل العقالين السهبية، و االستغالل للخصوصيات الريفي االستغالل نظام مواءمة  -

 اجلنوب. ومن الشمال من انطالقا الضرورية و حتقيق التحويالت احمللية والباطنية السطحية
 وَتهيزها. الرعوية املساحات لألراضي، ومحاية الفوضوي االستغالل و التصحر مكافحة -
 التنمية، . اعمال يف واشراكهم السهوب سكان َتنيد -
 قليلة ومتوسطة صغرية ومؤسسات و مقاوالتية مهيكلة نشاطات حول يتمحور صناعي نسيج ترقية -

 للماء. االستهالك
 اجملال تطور ومتابعة الرتبية والصحة ورصد جمايل يف بأعمال القيام طريق عن االجتماعية الرتقية -

 عليه. واحلفاظ الثقايف الرتاث تطويرو  السهيب باستمرار
اجلزائري الذي يتشكل ا النوع من البلديات يف اجلنوب ذيتواجد ه بلديات المناطق الجنوبية: رابعا:
واليات ( تتوقع عرب الفضاءات الثالث لل نوب الشرقي واجلنوب الكبري واجلنوب الغريب،  9من )

هذال املناطق تتميز مبناخها الصحراوي اجلاف املعروف حبرارته املرتفعة صيفا وبارد شتاء، مع قلة 
اتات اليت تتأقلم مع قساوة املناخ ، وغطاء نبايت متكون من بعض النبرمليةاألمطار وكثرة الزوابع ال

الصحراوي السائد يف اجلنوب مثل أش ار السدر والطلح إىل جانب واحات النخيل، أما نظام الري 

                                                           

 .، مصدر سابقاملتعلق بتهيئة االقليم و تنميته املستدامة،  20-01من القانون رقم  15أنظر املادة  -1
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ذال ومن املشاكل البيئية اليت تعاين منها ه ذال البلديات فهو يعتمد أساسا على املياال اجلوفية.يف ه
الت ارب النووية الفرنسية يف منطقة رقان و ما  املناطق التلوث نتي ة االشعاع النووي الناجم عن

جاورها، باإلضافة إىل االنبعاثات النامجة عن نشاطات قطاع احملروقات، إىل جانب مشكل التصحر 
 الذي تعاين منه هذال املناطق هناك تدمري مستمر لواحات النخيل بسبب التوسع العمراين للسكان

ذال املناطق إال أن ذلك ال ض، وبالرغم من ندرة  األمطار يف هوهتديد لبعض األنواع احليوانية باالنقرا
ظهور بعض األمطار الطوفانية اليت تتسبب يف كوارث الفيضانات خاصة كتلك اليت تشهدها ينفي 

 .  1منطقة غرداية من حني آلخر
 املادة نصتلكن مهما يكن فإن املشرع اجلزائري مل يستبعد هذال املناطق من اهتماماته ، حيث 

 املخطط يأخذاملستدامة على أن  وتنميته االقليم بتهيئة املتعلق 20 -01 رقم القانون  من 16
 وحيدد اجلنوب ملناطق واالقتصادية الطبيعية اخلصوصيات املميزات االعتبار بعني االقليم هتيئه الوطين
  :2اجل من املت انسة الكربى باملناطق اخلاصة االحكام
 الزراعة ترقية السطحية و و احلفرية الباطنية املائية املوارد خاصة و الطبيعية املوارد ترقية -

  الواحات. و الصحراوية
 جديدة اراضي واستصالح الزراعية الطاقة تثمني والصحاري و الواحات يف البيئية املنظومات محاية -
 وتطبيقه. االمد طويل استغالال الباطنية املائية املوارد الستغالل عقالين برنامج اعداد طريق عن
   حقول موارد حالة املياال ورصد وصعود والرتمل التصحر وَتهيزها و مكافحة الرعوية املناطق محاية -
 باستمرار. ومتابعتها اجلوفية املاء    
 الصحراوي. السياحي الرتاث وتثمني املناطق هذال يف والتارخيي والثقايف الطبيعي الرتاث على احلفاظ -
 والرتبية. الصحة جمايل يف بأعمال القيام طريق عن االجتماعية الرتقية -

                                                           

: يف العديلد منهلا و يتعللق األملر  مناطق منكوبلة اليت اجتاحت بعض البلديات يف  والية غرداية   إعالن  2008على اثر كارثة فيضانات  أكتوبر  -1
شلرتك امضلي يف املوقاري اللقلرار أنظلر امللادة األوىل ملن ال .سبسب و قلفانة ، القرارة ،متليلي ، بريان ،العلطف ،بونورة ،اللضاية بن ضحوة ،بلديات غردايةب

 36، الصفحة 2008أكتوبر  08ة يف الصادر  58عدد  ،ج.ر.ج.جيتضمن إعالن مناطق منكوبة  ،2008أكتوبر  08
 سابق. ، مصدراملتعلق بتهيئة االقليم و تنميته املستدامة ، 20-01من القانون رقم  16املادة  أنظر -2
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 تثمني و السكان باحتياجات املرتبطة الصناعية وخاصة املناطق هذال تالئم اقتصادية انشطة تطوير -
 والبحث. بالتكوين اخلاصة والت هيزات اخلدمات تطوير املن مية و املوارد و احملروقات

 التحتية البىن وألنشطتها و تطوير املناطق هذال خلصوصيات مطابقة للحياة مراكز انشاء -
 و السكك الربي للنقل التحتية البىن واالعالم و تطوير والالسلكية السلكية واالتصاالت للمواصالت
 وعصرنتها. وتوسيعها اجلوي والنقل احلديدية
 بلديات المناطق الحدودية: خامسا:

  57هي تلك البلديات اليت هلا حدود اقليمية مشرتكة مع البلدان اجملاورة للقطر اجلزائري  وعددها  
و اليت تتميز بتنوع يف اجملال البيئي و  ، كم  6 343ط حدودي يبلغ والية و خب 12تتوقع عرب  بلدية

ذا النوع من د هكر حيث جنذ هي تشتمل على بعض اخلصائص املشرتكة مع أنواع البلديات السالفة ال
بطابع تنموي ذال البلديات ، كما تتميز هالبلديات يف املناطق الشمالية و اجلنوبية و الشرقية و الغربية 

 : 1متفاوت تعود أسبابه 

 استنزاف الثروات الطبيعية و احليوانية احمللية بطريقة غري شرعية و هتريبها حنو البلدان اجملاورة.   -
  خطر اجلراد، املخاطر اإلشعاعيةقحف الرمال، الفيضانات،  -
  .نقص املياال اجلوفية السطحية يف فرتات اجلفاف -
 (.جتماعية، االمراضاهل رة غري شرعية، اآلفات اال ) غياب االمن -
التبادل الت اري و التعاون اخلارجي مع البلدان اجملاورة و تأثري العزلة اليت حتاصر بعض  -

 البلديات احلدودية
 . غري قانوين للمعادن الثمينة  استخراج -

  من 17 املادةذال املشاكل اقرتح املشرع بعض احللول يف اطار أحكام و من أجل إجياد حلول هل
 الوطين املخطط املستدامة أين حدد وتنميته االقليم بتهيئة املتعلق 20 -01 رقم القانون

                                                           

 موقع وقارة الداخلية قيارة الرابط التايل : 2018اكتوبر  14و 13انظر امللتقى الوطين حول املناطق احلدودية يومي   -1
w.interieur.gov.dz/index.php/ar/http://ww   23:00على الساعة  12/12/2018بتاريخ 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/
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بالتكفل  اخلصوص وجه على واملتعلقة احلدودية املناطق لتنمية خاصة ترتيبات االقليم لتهيئة
 :1يأيت مبا
 باالطار املعيشي املرتبطة خيص الت هيزات فيما للحياة و امتصاص االختالالت مراكز ترقية -

 احليوانية  و الطبيعية ثرواهتم على احملافظة و  املعنيني للسكان
 والالسلكية.  السلكية واالتصاالت املواصالت شبكات وتنمية العزلة فك -
 من عليه يرتتب وما املغاريب االندماج اطار احمللية و تطوير أنشطة تكميلية يف املوارد تثمني -

 اجملاورة. البلدان و املناطق مع مشرتكة وتنمية حدودي وتعاون مبادالت

 الفرع الثالث : العالقة بين البلدية و البيئة من الناحية الجبائية:
الذي  سدِّدنامللوِّث املنامللوث الدافع أو مست سياسة اجلباية البيئية اليت ترتكز على مبدأ  لقد
تعود نسب  النشاطات اليت معدل تلوثها مرتفع وهذا من خالل وضع نظام جبائي عمليسبق تعريفه 

لبلديات يف منه إىل ميزانية البلديات، لكن هذال النسب تعد ضعيفة مقارنة باجملهودات اليت تقوم هبا ا
لذلك سوف نتطرق إىل أهم هذال الرسوم اليت تتنوع بني التعويضية و  .مواجهة املشاكل البيئية

وق التحفيزية و اليت تعود نسب منها لفائدة البلديات إىل جانب الدولة و الصناديق مثل الصند
وق الوطين للرتاث الصندو  الوطين للطرق والطرق السريعة لصندوقإقالة التلوث و ا وللبيئة  طينالو 

 ومن أهم هذال الرسوم نذكر ما يلي:و غريها الثقايف 

 الرسم على النشاطات الملوثة والخطرة على البيئة : أوَل:

 03املؤرخ يف  98-339يُطبق هذا الرسم على النشاطات املرفقة قائمتها باملرسوم التنفيذي رقم 
  البيئة إىل صنفني :ُتصنف النشاطات امللوثة واخلطرة على و .1998نوفمرب 
. النشاطات اخلاضعة لتصريح مسبق قبل الشروع يف اخلدمة من رئي  اجملل  الشعيب البلدي 1

  .املختص إقليميا 

                                                           

 سابق. رصدم، املتعلق بتهيئة االقليم و تنميته املستدامة،  20-01من القانون رقم  17املادة أنظر   -1
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. النشاطات اخلاضعة لتصريح مسبق سواء من الوقير املكلف بالبيئة أو الوايل املختص إقليميا أو 2
 رئي  اجملل  الشعيب البلدي املختص إقليميا.

ديسمرب  23املؤرخ يف  11-99من القانون  54املبلغ الوحدوي للرسم حسب أحكام املادة  حيدد
 كما يلي :  2000،1، املتضمن قانون املالية لسنة 1999

 سب عدد العاملين(ح) يتضمن مبالغ الرسوم حسب تصنيف المنشآت و  02الجدول رقم 

 المبلغ النشاطات الخاضعة ل  : 
 عاملين ≤ > عاملين

 دج 2000 دج 9000 التصريح
 دج 3000 دج 20000 ترخيص رئي  اجملل  الشعيب البلدي

 دج 18000  دج 90000 ترخيص الوايل املختص إقليميا
 دج 24000 دج 120000 ترخيص الوقير املكلف بالبيئة

   (DGI)المصدر: المديرية العامة للضرائب  

حسب طبيعة  10و  1أعالال يف معامل مضاعف بني حيدد مبلغ هذا الرسم بضرب املبالغ احملدد  
وأمهية النشاط وكذا نوع وكمية الفضالت الناَتة عن هذا النشاط. يتم تطبيق املعامل املضاعف 

 20املؤرخ يف  336-09من املرسوم التنفيذي رقم  6و 5و 4حسب الكيفيات احملددة يف املواد 
الصندوق الوطين للبيئة   لرسم يف جممله إىلخيصص ناتج هذا او (.2)اجلدول رقم 2 2009أكتوبر 

 و إقالة التلوث.
 

                                                           

 .25/12/1999يف  الصادرة 92عدد  ،ج.ر.ج.ج، 2000يتضمن قانون املالية لسنة  23/12/1999امضي يف  11-99قانون رقم راجع  -1
 ،ج.ر.ج.ج .يتعلللق بالرسللم علللى النشللاطات امللوثللة أو اخلطللرية علللى البيئللة 2009أكتللوبر  20امضللي يف  336-09تنفيللذي رقللم الرسللوم املراجللع  -2

 .2009نوفمرب  04يف  الصادرة 63عدد 
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 03الجدول رقم 
 تحديد الرسم المعايير و المعامل المضاعف التي تخضع له المنشآت المصنفة عند يتعلق ب

 (DGI)المصدر: المديرية العامة للضرائب 
  رسم التطهير : ثانيا :

هو رسم سنوي لرفع القمامات املنزلية يطبق على كل امللكيات املبنية بإسم املستأجر أو صاحب 
 الذي ميكن أن يكلف مع املالك بدفع الرسم سنويا بصفة تضامنية.االنتفاع. يتحمل الرسم املستأجر 

 : 1حيدد مبلغ الرسم كما يلي

 .دج على كل حمل ذي استعمال سكين 2000دج و 1500ما بني     -
                                                           

مللن قللانون الضللرائب املباشللرة والرسللوم املماثلللة، أنظللر موقللع وقارة املاليللة )املديريللة العامللة للضللرائب( علللى الللرابط  4مكللرر   263-263املللادة  أنظللر -1
 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA-LFC_2020_AR.pdfالتلللللللللللللللللللللللايل: 

 . 22:00على الساعة :  22/10/2020تاريخ الزيارة : 

 املعامل املضاعف املعايري
الطبيعة 
 واألمهية

 ...............................................التصريح
 ....................ترخيص رئي  اجملل  الشعيب البلدي 

 .........................................ترخيص الوايل 
 ........................................ترخيص الوقير

1 
2 
3 
4 

 ...............اخلطرة على البيئة، مهيِّ ة واملسببة للتآكل  نوع النفايات
حرِقة، السريعة االلتهاب 

ُ
 ..............القابلة لالنف ار، امل

مضرة، مسممة، مسرطنة، معدية، مسممة إلعادة التكوين، 
 .................................مسبب لطفرات جينية

1 
2 
 
3 

 ...............طن/سنة 1000وأقل أو يساوي  100> كمية النفايات
 .............ن/سنةط 5000وأقل أو يساوي  1000>
 ...................................طن/سنة 5000>

2 
2.5 
3 

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA-LFC_2020_AR.pdf
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ما  دج على كل حمل ذي استعمال مهين أو َتاري أو حريف أو 14.000دج و 4000ما بني     -
 .شاهبه
 .دج على كل أرض مهيأة للتخييم واملقطورات 25.000دج و 10.000ما بني     -
دج على كل حمل ذي استعمال صناعي، أو َتاري أو  132.000دج و 22.000ما بني     -

 حريف أو ما شاهبه، ينتج كمية من النفايات تفوق األصناف املذكورة أعالال.
بناء على مداولة اجملل   حتدد الرسوم املطبقة يف كل بلدية بقرار من رئي  اجملل  الشعيب البلدي،

 بعد اطالع رأي السلطة الوصية.الشعيب البلدي و 
% من مبلغ الرسم املطبق على رفع 15يتم تعويض البلديات اليت متارس عملية الفرق يف حدود 

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  2مكرر 263القمامات املنزلية املنصوص عليه يف املادة 
 منزل يقوم بتسليم قمامات التسميد و /أو القابلة لالسرتجاع ملنشأة املعاجلة. بالنسبة لكل

 الرسم على المنتوجات البتروليةثالثا : 

ة أو احملصل عليها يف اجلزائر، السيما يف  يطبهق الرسم على املنتوجات البرتولية واملماثلة هلا، املستورد
 ( أدناال:3الواردة يف اجلدول رقم )للمعدالت  مصنع حتت املراقبلة اجلمركية، وهذا وفقا

 يتضمن املواد اخلاضعة للرسم على املنتوجات البرتولية ( 4اجلدول رقم )

 (/هكتلترالرس م ) دج تعيين الم   واد التعريفة الجمركية  رقم 
 1600,00 البنزين املمتلاق 27.  10  م.

 1700,00 البنزين العللادي 27.  10  م.

 1700,00 البنزين اخلايل من الرصاص 27.  10  م.

 900,00 غاق أويل 27.  10  م.

 1,00 غلاق البرتول املميع الوقود 27.  11  م.

 (DGI)المصدر: المديرية العامة للضرائب 
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متدد قواعد تأسي  الوعاء والتصفية والتحصيل وقواعد املناقعات املطبقة على الرسم على القيمة 
 .1يدفع ناتج هذا الرسم يف جممله لفائدة ميزانية الدولةو  املضافة إىل الرسم على املنتوجات البرتولية.

  الرسم على الوقود : رابعا:
 الرسم على الوقود على البنزين املمتاق / العادي بالرصاص والغاق أويل. يُطبق

 :( أدناال 4وفقا ملا ورد يف اجلدول رقم ) حتدد تسعرية هذا الرسم 
 ( يتضمن تحديد تسعيرة الرسم على الوقود5الجدول رقم )

 دج/ل 0.10 البنزين املمتاق / العادي بالرصاص 
 دج/ل 0.30 الغاق أويل

 (DGI)المصدر: المديرية العامة للضرائب 

يقتطع هذا الرسم ويعاد دفعه كما هو الشأن بالنسبة للرسم على املنتوجات البرتولية. خيصص ناتج 
 : 2الرسم على الوقود كما يلي

 .% للصندوق الوطين للطرق والطرق السريعة  50. 1
 % للصندوق الوطين للبيئة وإقالة التلوث. 50. 2

  الرسم على األطر المطاطية الجديدة : خامسا:
املنت ة حمليا، واليت حيدد مبلغها كما  أويُطبق هذا الرسم على األطر املطاطية اجلديدة املستوردة و/

  :3يلي
                                                           

مكللللللرر مللللللن قللللللانون الرسللللللوم علللللللى رقللللللم األعمللللللال ، أنظللللللر موقللللللع وقارة املاليللللللة )املديريللللللة العامللللللة للضللللللرائب( علللللللى الللللللرابط التللللللايل:  28املللللللادة أنظللللللر  -1
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-

fiscaux  : 22:30على الساعة :  22/10/2020تاريخ الزيارة . 
الصللللادرة يف  79، ج.ر.ج.ج عللللدد 2002، املتضللللمن قللللانون املاليللللة 22/12/2001، املللللؤرخ يف: 21-01مللللن قللللانون رقللللم:  38املللللادة أنظللللر  -2
، ج.ر.ج.ج 2007، املتضللمن قللانون املاليللة لسللنة 26/12/2006املللؤرخ يف:  24-2006مللن القللانون رقللم  55، املعللدل باملللادة 23/12/2001
 .27/12/2006الصادرة يف:  85عدد 

املتضلمن قلانون  24/07/2008امللؤرخ يف :  08-02من القلانون رقلم  46، املعدل واملتمم باملادة 2006من قانون املالية لسنة  60املادة  أنظر -3
 25/07/2008الصادرة يف  42، ج.ر.ج.ج عدد 2008املالية التكميلي لسنة 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
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  .دج عن كل إطار خمصص للسيارات الثقيلة  10. 1
 دج عن كل إطار خمصص للسيارات اخلفيفة. 5. 2

  طاطية اجلديدة كما يلي : صص مداخيل الرسم على األطر امل
  .% لفائدة الصندوق الوطين للرتاث الثقايف  10    •
  .% لفائدة البلديات  40    •
 % لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإقالة التلوث. 50    •

الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المستوردة أو المصنوعة في التراب  سادسا:
 .عن استعمالها زيوت مستعملةالوطني، والتي تنجم 
 دج للطن الواحد. 12.500حيدد هذا الرسم بل : 

  : 1 صص مداخيل هذا الرسم كما يلي
  .% لفائدة البلديات  50    •
 % لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإقالة التلوث. 50    •

  الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات: سابعا:
  الصناعية :. عدم تخزين النفايات 1

دج لكل طن خمزن من النفايات  10.500حيدد الرسم التحفيزي على عدم  زين النفايات بل : 
 2 الصناعية اخلاصة و/أو اخلطرة.

  خيصص حاصل هذا الرسم كما يلي :
  .% لفائدة البلديات  25    •
 % لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإقالة التلوث. 75    •

                                                           

 املتضلمن قلانون 24/07/2008امللؤرخ يف :  08-02رقلم  قلانونالمن  46 ، املعدل واملتمم باملادة2006من قانون املالية لسنة  61املادة أنظر  -1
 املصدر السابق. ،2008املالية التكميلي لسنة 

املتضللمن  24/07/2008املللؤرخ يف :  08-02رقللم  قللانونالمللن  46، املعللدل واملللتمم باملللادة 2002مللن قللانون املاليللة لسللنة  203املللادة أنظللر  -2
 املصدر نفسه. ،2008ة املالية التكميلي لسن قانون
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على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفيات  . الرسم التحفيزي2
 والعيادات الطبية

دج للطن. وُيضبط الوقن املعين وفقا لقدرات العالج  24.000حيدد هذا الرسم بسعر مرجعي بل : 
 .1وأمناطه يف كل مؤسسة معنية أو عن طريق قياس مباشر

  خيصص حاصل هذا الرسم كما يلي :
  .% لفائدة البلديات  25    •
 % لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإقالة التلوث. 75    •

  الرسوم التكميلية : ثامنا:
و رسم تكميلي على  2يؤس  ر ني تكميليني : يؤس  رسم تكميلي على املياال املستعملة الصناعية

بناءا على ح م أو كمية املرفوضات والكمية املنبعثة عن  ،3التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعي
 النشاط اليت تت اوق حدود القيم.

حتدد هذال الرسوم بالرجوع إىل املعدهل األساسي السنوي احملدد عن طريق التنظيم )أنظر اجلدول رقم 
 حسب نسبة َتاوق حدود القيم. 5و 1( ومن معامل مضاعف مشمول بني 01

  م كما يلي :وخيصص حاصل هذا الرس
  المياه المستعملة الصناعية : -1
  .% لفائدة البلديات  50    •
 % لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإقالة التلوث. 50    •

  التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي: -2
 .% لفائدة البلديات  25    •
 % لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإقالة التلوث. 75    •

                                                           

 .سابق مصدر ،2002من من قانون املالية لسنة  204املادة أنظر  -1
مؤرخللللللللة يف  86، عللللللللدد 2003، يتضللللللللمن قللللللللانون املاليللللللللة لسللللللللنة 24/12/2002مللللللللؤرخ يف :  11-02مللللللللن القللللللللانون رقللللللللم  94املللللللللادة أنظللللللللر  -2
 ،2008املاليلة التكميللي لسلنة  املتضلمن قلانون 24/07/2008امللؤرخ يف :  08-02رقلم  قلانونالملن  46، املعدل واملتمم بامللادة 25/12/2002

 املصدر نفسه.
 قلانونالملن  46، املعلدل وامللتمم بامللادة  2002املاليلة ، املتضمن قلانون 22/12/2001: املؤرخ يف، 21-01: رقم من قانون 205املادة أنظر  -3
 ،، مصدر سابق.2008املالية التكميلي لسنة  من قانوناملتض 24/07/2008املؤرخ يف :  08-02رقم 
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  سم على األكياس البالستيكية :الر  تاسعا:
دج للكيلوغرام ويطبق على األكياس البالستيكية املستوردة أو  10.50حيدد مبلغ هذا الرسم بل: 

 املصنهعة حمليا.
 .1خيصص حاصل هذا الرسم إىل الصندوق الوطين للبيئة وإقالة التلوث

انية البلدية قد حددها ال الرسوم أن معظم النسب اليت تعود فيها مليز ذما يالحظ من خالل ه
ا ما يؤكد مرة أخرى بأن النسب احملددة ذو ه%  50و %  25املشرع اجلزائري بنسبة ترتاوح بني  

ا ما   مقارنتها بإنفاق البلديات ذلفائدة البلديات من ناتج اجلباية البيئية ما قالت ضعيفة جدا إ
املتزايد يف شىت اجملاالت على غرار اجملال البيئي، خاصة يف مواجهة املشاكل البيئية مثل رفع النفايات 

     ي اجلودة العالية ذو عملية التطهري الصحي اليت حتتاج إىل وسائل مادية تتمثل يف العتاد العصري 
ليد العاملة املؤهلة والكفاءات املتخصصة اليت حتتاج دوما إىل مرتبات و الوسائل البشرية املتمثلة يف ا

شهرية حمفزة، باإلضافة إىل التكوين املتواصل لت ديد املعارف واكتساب املهارات  و مواكبة التطورات 
 ا حيتاج إىل مصادر مالية لتزويد ميزانية البلدية.  ذاجلديدة يف اجملال البيئي، و ه
املرجوة وال ميكن ان نتائج ن هذال الوسائل اجلبائية ال ميكن ان حتقق الأىل يف االخري نشري ا

لكن و  ،تكاليف مكافحة التلوثتوافقة مع الرسوم املقررة م ةتساهم يف محاية البيئة اال اذا كانت قيم
الصناعية و امللوثني على نشآت ملاش ع سيا لك حتمذفإن  ،بقيت هذال الرسوم ضعيفة القيمةطاملا 

املنزلية اليت تتكفل هبا  اترفع القماممجع و النشاطات امللوثة فمثال تكاليف  ةاالستمرار يف امارس
األخرية باتت هذال أن حبيث  ،بلديات العاجزةكثري من البالنسبة للجدا البلديات أصبحت مكلفة 

الصحية تهم أجرة العمال و لباسهم و تكاليف وقاي مثالكر منها ذ نتكفل مبصاريف اجلمع الملزمة ب
إىل مصاريف صيانة العتاد و استهالك الوقود و عالوة على ذلك فهي جمربة على الدفع إىل  باإلضافة

 .مسبقا مركز الردم التقين الذي يربطها به عقد ملزم

                                                           

الصللادرة يف  83، ج.ر.ج.ح، عللدد 2004قللانون املاليللة لسللنة املتضللمن  28/12/2003املللؤرخ يف  21-03القللانون رقللم مللن  53املللادة أنظللر  -1
29/12/2003. 
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 الفرع الرابع : العالقة بين البلدية والبيئة من الناحية التشريعية
املهام العديد من تظهر العالقة بني البلدية و البيئة من خالل بعض التشريعات اليت أو كلت 

 ت لى البيئية للبلدية على غرار قانون البيئة و قانون البلدية و غريها من القوانني األخرى، هذال العالقة ت
و من الناحية الشكلية  الناحية املوضوعيةجوانب متعددة : من من خالل تنظيم جمال محاية البيئة من 

 و من الناحية العضوية .
 أوَل : العالقة بين البلدية والبيئة من الناحية الموضوعية .

تكمن العالقة بني البلدية و البيئة من الناحية املوضوعية حينما يتطرق قانون البلدية إىل محاية 
إىل بعض املواضيع املرتبطة باجملال  البيئة الطبيعية بكل عناصرها من ماء و هواء و تربة و التطرق أيضا

البيئي و منها مسألة النظافة و النقاوة العمومية ومحاية الصحة العمومية و مكافحة األمراض املتنقلة و 
املعدية و احملافظة على السكينة العامة، كما ميكن للم ل  الشعيب البلدي أن يتداول يف جلساته 

ومنها املواضيع املرتبطة مب ال البيئة كاملصادقة على  1املواضيع اليت تندرج ضمن اختصاصاته
 الاملخططات و الصفقات العمومية و غريها من اجملاالت اليت تتصل بالبيئة. و أما قانون البيئة فن د
قد تطرق إىل العديد من املواضيع منها اجملاالت اليت تتطلب احلماية البيئة مثل محاية األوساط املائية و 

وتضمن البلدية احلماية اليت كفلها الدستور  وية و التنوع البيولوجي و الثروة الغابيةاألوساط الصحرا
 2.للبيئة بأبعادها الربية و البحرية و اجلوية

 ثانيا : العالقة بين البلدية و البيئة من الناحية الشكلية )اَلجرائية(:
االجراءات املتعلقة مبنح  من خالل  تت سد العالقة بني البلدية و البيئة من الناحية الشكلية

الرخص يف جمال امارسة بعض النشاطات اليت قد يكون هلا تأثري على البيئة و منها مثال أدوات 
التعمري السيما االجراءات املتعلقة بكيفية تسليم رخص البناء و اهلدم و اليت هتدف إىل محاية البيئة 

ثقايف داخل اقليم البلدية، و إىل جانب هذال الرخص الطبيعية و البيئة املشيدة و احملافظة على الرتاث ال
جند النظام اخلاص مبنح الرخص اخلاصة باملنشآت املصنفة من الدرجة الثالثة و اليت  ضع إىل دراسة 
و موجز التأثري على البيئة الذي خيضع إلجراءات خاصة مثل إجراء التحقيق أو التقصي العمومي 

 عليها بشيء من التفصيل يف املراحل القادمة من هذال الدراسة.وغريها من االجراءات اليت سنأيت 

                                                           

 املتعلق بالبلدية، مصدر سابق. 10-11من القانون رقم  52املادة أنظر -1
 .، مصدر سابق  2020من دستور سنة  21املادة أنظر  -2
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 ثالثا : العالقة بين البلدية و البيئة من الناحية العضوية :
و هي تلك العالقة اليت تربط أجهزة البلدية و هيئاهتا مب ال محاية البيئة و مثاله تلك العالقة 

ة املسائل البيئية باإلضافة إىل مهام الل نة اليت تربط اجملل  الشعيب البلدي و عمله املتعلق بدراس
الدائمة حلماية البيئة ، أما اجلهاق التنفيذي املتمثل يف رئي  اجملل  الشعيب البلدي و نوابه فإن له من 
املهام ما جيعله يف اتصال مباشر و مستمر مب ال محاية البيئة كسلطاته املمنوحة يف جمال الضبط 

اية النظام العام بعناصرال و مهامه كذلك يف اطار الضبطية القضائية اليت االداري و اليت هتدف إىل مح
  1 وله تتبع اجلرائم املرتكبة يف حق البيئة.

كذلك هو إىل جانب عالقة الطاقم املنتخب للبلدية بالبيئة هناك عالقة تربط الطاقم املعني  
ة مصاحل مسرية بواسطة موظفني بالبيئة و يتعلق األمر بإدارة البلدية اليت تتكون من عداآلخر 

عموميني و على رأسهم األمني العام للبلدية و الذين خيضعون للسلطة الرئاسية لرئي  اجملل  الشعيب 
املنتمني  عمالالالبلدي ، و من أبرق العمال الذين هلم عالقة دائمة و مستمرة مب ال محاية البيئة جند 

الذين يتولون مهمة مجع القمامة املنزلية و التطهري بيئة و النقاوة العمومية و الالنظافة إىل شعبة 
 2باإلضافة إىل التقنيني املنتمني إىل شعبة التسيري التقين و احلضري و غريهم. الصحي.

أصبح إىل جانب ذلك جند أيضا الطاقم االداري و التقين ملكتب حفظ الصحة البلدي الذي 
يضطلع بالعديد من املهام اليت  3النظافة العموميةيعرف فيما بعد باهليكل البلدي حلفظ الصحة و 

َتعله يف صلة مع البيئة ومنها مثال مكافحة األمراض املتنقلة عن طريق املياال و احليوان و األوبئة 
و املعدية و مراقبة األغذية املوجهة لالستهالك ومراقبة املياال الصاحلة للشرب و مراقبة املساخل البلدية 

 و غريها من املهام املتعلقة مب ال محاية البيئة.خربية إجراء التحاليل امل

                                                           

املتضلمن النظلام العلام  23/06/1984امللؤرخ يف  12-84ملن القلانون رقلم  62مصدر سلابق و امللادة  10-11من القانون رقم  92املادة أنظر  -1
 .26/06/1984الصادرة يف  26للغابات ، ج.ر.ج.ج، عدد 

يتضلللللللمن القلللللللانون األساسلللللللي اخللللللللاص مبلللللللوظفي إدارة اجلماعلللللللات  ، 20/09/2011ؤرخ يف : ، املللللللل 334-11املرسلللللللوم التنفيلللللللذي رقلللللللم راجلللللللع  -2
 .28/09/2011، الصادرة يف 53،ج.ر.ج.ج، عدد االقليمية

 75عللدد  ، ج.ر.ج.ج،يتضللمن إعللادة تنظلليم مكتللب حفللظ الصللحة البلللدي، 08/12/2020يف  مللؤرخ 368-20تنفيللذي رقللم الرسللوم املراجللع  -3
 ،2020 /12/ 13ة يف الصادر 
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 المبحث الثاني:
 مفهوم التنمية المستدامة و عالقتها بالبيئة

يعد موضوع التنمية من املواضيع اليت لقيت اهتمام الباحثني يف خمتلف امليادين السياسية      
مية االقتصادية إىل تنمية العنصر و االقتصادية و االجتماعية، حيث تطور مفهوم التنمية من التن

البشري الذي أصبح يشكل العامل األساسي يف عملية التنمية، و قبل الوصول إىل فكرة التنمية 
املستدامة وفق التصور احلايل فإننا جندها قد مرت بالعديد من املراحل حىت تبلورت و كانت البداية 

ل الرفاال االجتماعي مث انتقل هذا االهتمام خالل من مخسينات القرن العشرين أين كان االهتمام مبسائ
الستينات مبسائل الرتبية و التعليم و التدريب مث ظهر مفهوم التنمية التكاملية وتأمني احلاجيات 
األساسية للبشر، ويف منتصف السبعينات إىل منتصف الثمانينات برق مفهوم التنمية الشاملة يف مجيع 

 اية بدعية و السياسية و البيئية. و املالحظ للشأن التنموي يرى بأن اجلوانب االقتصادية و االجتما
فتعددت آراء املفكرين والباحثني حوهلا، فهناك من  ،قد ظهر حديثا ستخدم مفهوم التنمية املستدامة ا

يعترب التنمية املستدامة قضية أخالقية و إنسانية، وهناك من يعتربها قضية تنموية بيئية كنموذج بديل، 
 1والبعض اآلخر اعتربها قضية مصريية مستقبلية ألهنا هتتم مبستقبل األجيال القادمة.

كاجلمعيات و اجملال  املنتخبة  لبعض اهليئات الشعبية   أصبح تطبيقها مطلباومع مرور الزمن 
، وهذا يعود للنمط التنموي الذي من خالل الدوائر الوقارية يف الدولة و كذلك على الصعيد الر ي

متتاق به التنمية املستدامة من عقالنية و رشد يف التعامل مع النشاط االقتصادي مبا حيقق التنمية 
بين التدابري الكفيلة باحلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية من جهة أخرى، اما االقتصادية من جهة، و ت

جيعلها عبارة عن عمليات متكاملة فيما بينها ال حتتمل التناقض، وهذا ما جيعل منها السبيل الوحيد 
 2لضمان حتقيق نوعية جيدة لالطار املعيشي للسكان يف احلاضر ولألجيال يف املستقبل.

                                                           

(، ديسللمرب 02( العللدد)06العللريب ح للام، التنميللة املسللتدامة يف اجلزائللر: قللراءة حتليليللة يف املفهللوم و املعوقللات، جملللة أحبللاث ودراسللات التنميللة، اجمللللد) -1
 . 122، ص2019

  عمللان، دار صللفاء للنشللر و التوقيللع، ،2ط -فلسللفتها و أسللاليب  طيطهللا وأدوات قياسللها-التنميللة املسللتدمية عثمللان حممللد غنلليم و ماجللدة أبللوقنط، -2
 .15ص ،2014
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شار السريع ملفهوم التنمية املستدامة منذ ظهورال قبل أكثر من عقدين من الزمان، و رغم االنت
إال أنه ماقال يشوبه نوع من الغموض، نظرا الختالف الكثري حول تفسريال، لذلك سوف نتطرق من 
خالل هذا املبحث إىل تعريف التنمية املستدامة من حيث املعىن اللغوي و االصطالحي و القانوين، 

ف و و املبادئ اليت قوم على أساسها يف املطلب األول و يف املطلب الثاين سة إىل خصائصها باإلضاف
 أما يف املطلب الثالث سنتناول ها، التنمية املستدامة و األهداف اليت تسعى إىل حتقيق أبعاد نتطرق إىل
 التنمية املستدامة و البيئة و البلدية.  كل من بني  اليت تربط العالقة 

 و خصائصها األول : تعريف التنمية المستدامةالمطلب 

منط  التنموي املعاصر وتعترب االستدامة استخدام مصطلح التنمية املستدامة كثريا يف األدب دأب
للنمو من جهة،  النشاطات االقتصادية اليت ترمي تنموي ميتاق بالعقالنية والرشد، وتتعامل مع

أصبح العامل اليوم على قناعة بأن  الطبيعية من جهة أخرى، وقدواملوارد  وإجراءات احملافظة على البيئة
احلاضر واملستقبل،  السبيل الوحيد لضمان احلصول على مقومات احلياة يف هي التنمية املستدامة

 1.وطريق التقدم للم تمعات، وتأمني حاجات األفراد

منذ القدم السيما يف  يعترب مصطلح التنمية املستدامة حديث النشأة بالرغم من أنه قد طبق  
هامة لدى  القرن املاضي ليحتل مكانة يف أواخربقوة  العهد االسالمي األول، وقد ظهر هذا املصطلح

تبلور هذا املفهوم خالل الثالثني سنة األخرية من القرن  الباحثني واملهتمني بالبيئة وصناع القرار
، هو  وقف التنمية " م حتت عنوان1972الذي صدر سنة  "نادي روما" العشرين، حيث يعترب تقرير

ففي هذا التقرير دق اخلرباء ناقوس اخلطر إىل ما ميكن أن  2نقطة البدء هلذا املفهوم اجلديد للتنمية.
ين م عن الوترية املتسارعة للتنمية االقتصادية والتزايد الدميوغرايف من استنزاف للموارد، وتلوث 

قد أثار هذا التقرير يف حينه جداًل واسعًا بني املختصني الذين للطبيعة، والضغط على النظام البيئي، و 
انقسموا إىل فريقني: فريق مؤيد الستمرار عملية التنمية، وفريق يناصر احملافظة على البيئة، وذلك يف 

                                                           

 .15ص8نعثمان حممد غنيم و ماجدة أبوقنط، املرجع السابق،  -1
 .177، ص2017، مش  للنشر و االشهار، القاهرة،1ط ،اإلسالم والتنمية املستدامة: تأصيل يف ضوء الفقه وأصوله، مصطفى عطية مجعة -2
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تصور جيعل املسألتني )التنمية واحملافظة على البيئة( خيارين متناقضني، بيد أن فريقا من اخلرباء 
ني من الشمال واجلنوب انكبوا على دراسة هذال اإلشكالية بعمق حيث توصلوا إىل أن مثة االقتصادي

إمكانية لوضع اسرتاتي يات تنموية توفق بني مطلب التنمية وضرورة احلفاظ على املوارد الطبيعية 
م، وقد  يت 1974وإعالن ستوكهومل العام  Flunex ومحاية البيئة، كما جاء يف تقرير فلونيك 

غري أن هذا املصطلح الذي  " Eco development تنمية ايكولوجية " املبادرة باسرتاتي ية هذال
يرتجم هاج  التوفيق بني التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة سرعان ما سيتم استبداله من طرف 

 Sustainable) السياسيني األنكلوساكسون مبصطلح التنمية املسندة أو املدعومة
development)  يف مرة ألولمثانينات القرن املاضي بداية يف الذي ذكر  مث بالتنمية املستدامة 

،1980 سنة البيئة محاية أجل من الدويل االحتاد أصدرال منشور
1

حينما بدأ العامل يصحو على و 
ض يج املشكالت البيئية اخلطرية اليت باتت هتدد أشكال احلياة فوق األرض، و كان ذلك طبيعيا يف 
ظل إمهال التنمية لل وانب البيئية طيلة العقود املاضية، فكان البد من إجياد فلسفة تنموية جديدة 

الدولية عن مفهوم جديد للتنمية عرف تساعد يف التغلب على هذال املشكالت، و متخضت اجلهود 
 ، و كان هذا املفهوم قد تبلور ألول مرة يف تقرير الل نة العاملية للبيئة 2نالتنمية املستدامةنبإسم 

 .  19873والتنمية والذي حيمل عنوان مستقبلنا املشرتك و نشر ألول مرة عام 

و حىت إىل دراسته من كل اجلوانب، إن أمهية التأصيل ملفهوم التنمية املستدامة ضروري للولوج 
 ، خاصة منعلينا التعريف به من مجيع النواحينبغي نتمكن من االملام اجليد مبفهوم التنمية املستدامة ي

 صائصاستخالص أهم اخل و)الفرع األول (  ةقانونيال لناحيةاية و صطالحالناحية اال،  ةغويالناحية الل
 بادئها )الفرع الثاين(.اليت تتميز هبا التنمية املستدامة وم

                                                           

 . 8 ، ص2002( سبتمرب  54العدد )املنشورات التقنية، بريوت )لبنان(، جوهانسبورغ: قمة اخليبة، جملة البيئة والتنمية،  ،جنيب صعب -1
 .21ص ،مرجع سابق عثمان حممد غنيم و ماجدة أبوقنط، -2
هللذا  بإعللدادللبيئللة و التنميللة اللليت قامللت نسللبة إىل رئيسللة الل نللة العامليللة  Brundtland Reportيعللرف هللذا التقريللر أحيانللا بتقريللر برونتالنللد  -3

ملن جمللة  142 العلدد التقرير وهي غرو هارليم برونتالند رئيسة وقراء سابقة يف النرويج، وَتدر االشلارة إىل أن هلذا التقريلر   ترمجتله إىل العربيلة و نشلر يف
  . 1989، أكتوبر عامل املعرفة اليت يصدرها اجملل  الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب يف دولة الكويت
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 الفرع األول: تعريف التنمية المستدامة 
لقد أصبح مصطلح التنمية املستدامة من أكثر املصطلحات تداوال لدى خملف اجلهات الر ية 
منها و غري الر ية، ألن املسألة أضحت مرتبطة مبستقبل االنسان و حياته على كوكب األرض، ومن 
قصد هذا املنطلق بدأت تتعدد االَتاهات و اآلراء خبصوص حتديد مفهوم لفكرة التنمية املستدامة، و 

 . اقانونيو  او اصطالح اها لغويفييتعني علينا تعر إعطاء تعريف حيدد معىن التنمية املستدامة 
 :المستدامة  لتنميةاللغوي لتعريف الأوَل: 

ملصطلح التنمية املستدامة يتضح لنا بأنه مركب من كلمتني  نعند الشروع يف التعريف اللغوي
 مصطلح التنمية و مصطلح املستدامة و هذا ما يقودنا إىل تعريف التنمية أوال مث االستدامة ثانيا :   

 المعنى اللغوي للتنمية  -(1
من املصدر  لزيادة والرفع، فكلمة التنمية مشتقةاعلى هلا داللة كلمة التنمية يف اللغة العربية 

منَّى، فيقال: فالن منهى ذاكرته أي طوهرها وقاد من قوهتا، ويقال: تنمية احملاصيل واالنتاج الزراعي، أي 
. ومنه خنلص إىل أن التنمية تعين تكثريال وقيادته، ويقال: مَنَت النار، أي اشتعلت وقاد توقهدها وهلبها

 1.الزيادة والنماء والكثرة والوفرة واملضاعفة
ن، وأما يف اللغة الفرنسية  فتعين: Developmentيف اللغة االجنليزية فالتنمية تعين: نوأما 

 2ن.Développementن
 ستدامةاللالمعنى اللغوي -(2

. حيث Ecologyإىل علم االيكولوجي  Sustainableيعود أصل مصطلح االستدامة 
نتي ة  –استخدمت االستدامة للتعبري عن تشكل و تطور النظم الديناميكية اليت تكون عرضة 

إىل تغيريات هيكلية تؤدي إىل حدوث تغيري يف خصائصها و عناصرها و عالقات هذال  -ديناميكيتها
العالقة العناصر بعضها ببعض ، و يف املفهوم التنموي استخدم مصطلح االستدامة للتعبري عن طبيعة 

على اعتبار أن العلمني مشتقان  Ecologyو علم االيكولوجي  Economyبني علم االقتصاد 

                                                           

 .. بتصرهف2019-3-30، اطهلع عليه بتاريخ almaany.com، "و معىن تنمية يف مع م املعاين اجلامعتعريف " -1
 . 217، ص2006، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 2اجنليزي عريب(، ط-مكتب الدراسات والبحوث، القاموس املزدوج )عريب اجنليزي - 2
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و الذي يعين يف العربية البيت أول  Ecoمن نف  األصل االغريقي، حيث يبدأ كل منهما باجلدر 
 Economyهو دراسة مكونات البيت، أما مصطلح  Ecologyاملنزل، و املعىن العام ملصطلح 
. و لو افرتضنا أن البيت هنا يقصد به مدينة أو اقليم أو حىت الكرة 1فيعين إدارة مكونات البيت

األرضية، فإن االستدامة بذلك تكون مفهوما يتناول بالدراسة و التحليل العالقة بني أنواع وخصائص 
 . 2مكونات املدينة أو االقليم أو الكرة األرضية و بني إدارة هذال املكونات

يف اللغة العربية و بالرجوع إىل املعىن اللغوي الذي هو املدخل الرئي  املساعد على حتديد أما 
املعىن االصطالحي الدقيق الذي على أساسه يتم فهم املصطلح. فقد جاء الفعل استدام الذي جدرال 

 .3)دوم( ملعان متعددة، منها: التأين يف الشيء، وطلب دوامه، و املواظبة عليه
ملستدامة هي تلك التنمية اليت يد  استمراريتها الناس أو السكان، أما التنمية و التنمية ا

املستدمية فهي التنمية املستمرة أو املتواصلة بشكل تلقائي غري متكلف و يف العديد من الدراسات 
العربية املتخصصة استخدم املصطلحان مرتادفني، فبعضهم قال بالتنمية املستدامة ، و بعضهم اآلخر 

 Sustainable قول التنمية املستدمية وذلك كرتمجة للمصطلح االجنليزي: ني
Developement 4ن. 

 اَلستدامة في الشريعة اَلسالمية -(3
لقد اشتملت الشريعة اإلسالمية الغراء على العديد من اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة 

االستدامة بأبعادها املختلفة وفيما يلي بعض هذال اليت تعك  بشكل مباشر وغري مباشر دالالت 
 :5 الدالالت

وهذال حقيقة يؤكدها قول املوىل عز وجل }وإن من شيء  محدودية الموارد في األرض: –أ( 
 1إال عندنا خزائنه وما ننزله أال بقدر معلوم{.

                                                           

1 -Schely,S. and laur , Joe., The Sustainability Challenge,Pegasus Communications, Inc, 
Cambridge 1997, P.1. 

 . 23عثمان حممد غنيم و ماجدة أبوقنط، مرجع سابق، ص -2
  .432 ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق، ص -3
 .24، صالسابقرجع املعثمان حممد غنيم و ماجدة أبوقنط،  -4
بلاملوارد البشلرية، دار الفكلر اجللامعي، االسلكندرية،  التنمية املستدامة ما بني أطر التنميلة االجتماعيلة واالقتصلادية وعالقتهلا عادل الغرباوي شهدان ، -5

 ..129، ص2020مصر،
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على  ضرورة احملافظة :وعدم افسادها و استنزافها  المحافظة على الموارد الناضبة -ب(
املوارد واحليلولة دون فسادها واستنزافها ألهنا حمدودة وقابلة للنفاذ، وهذا واجب ديين يف الدين 

وقوله تعاىل }وال  2اإلسالمي، وذلك مصداقا لقوله تعاىل }وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها{،
  3.تبغ الفساد يف األرض إن اهلل ال حيب املفسدين{

عن صلى اهلل عليه وسلم جمال احملافظة على الثروة املائية و محايتها من التلوث، هنى الرسول ويف 
التبول يف املاء الراكد حفاظا على جودة املياال من خماطر التلوث فال يستفاد من استغالله للشرب أو 

 عليه وسلم : ن اهلل صلى اهلل ل رسولالطهارة، ويف هذا روي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال: قا
  4.(البخاري ) صحيح  ن.يغتسل فيه جيري، مث  اليبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي  ال

يعد مبدأ االعتدال والوسيط أحد املبادئ  إدارة الموارد واستغاللها برشد وعقالنية: -ج(
رد والثروات الطبيعية ك املواالترشيد استهو الدعوة إىل قوم عليها سلوك اإلنسان املسلم يالرئيسة اليت 

ذلك است ابة لقوله عز وجل }والذين اهتمت الشريعة االسالمية ب ومن أساسيات التنمية املستدامة 
وكذلك قوله تعاىل  }وال َتعل يدك مغلولة  5إذ أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما {،
 .6إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا{

أمر اإلسالم بإشباع احلاجات من املوارد دون إسراف  إشباع الحاجة دون هدر وإسراف: -د(
َر َمْعُروَشات  َوالنَّْخَل } :أو تبذير ويف ذلك يقول اهلل عز وجل َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َجنَّات  مَّْعُروَشات  َوَغيلْ
َر ُمَتَشاِبه   ُكُلوا ِمن مَثَراِِل ِإَذا أمَْثََر َوآُتوا َحقَُّه يَلْوَم َحَصاِداِل َوالزَّرَْع خُمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيْلُتوَن َوالرُّمَّا َن ُمَتَشاهِبًا َوَغيلْ
يَا َبيِن آَدَم ُخُذوا قِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِ د  وَُكُلوا  وقوله تعاىل:} 7،{َواَل ُتْسرُِفوا ِإنَُّه اَل حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 

 8.{اْلُمْسرِِفنيَ  حيُِبُّ  اَل  ِإنَّهُ  ُتْسرُِفوا َواْشَربُوا َواَل 

                                                                                                                                                                                     

 .2سورة احل ر اآلية  -1
 .56سورة األعراف اآلية  -2
 .77سورة القصص، اآلية  -3
 61ص  ،1980، 1ط،القاهرة ،املكتبة السلفية، حمب الدين اخلطيب قيقحتحممد بن إ اعيل البخاري، صحيح البخاري،  -4
 .67سورة الفرقان اآلية  -5
 .29سورة اإلسراء اآلية  -6
 .141سورة األنعام اآلية  -7
 .31سورة األعراف اآلية  -8
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البيئة واملوارد هي حق جلميع الناس، وبالتايل فإن  البيئة والموارد ملك ومسؤولية الجميع: -ه(
 َوتَلَعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتلَّْقَوىى َواَل تَلَعاَونُوا َعَلى اإْلِمثِْ  } :واجب اجلميع احملافظة عليها ، يقول تعاىل

 .1{َواْلُعْدَوانِ 
هناك ِمن املوارِِد الطَّبيعيِة الَّيت ال ِغىَن لإلنساِن عنها والَّيت يَنتِفُع هبا اجلميُع وإن غاَبْت عنه َهَلك؛ ف

سِلمون مفلذلك ُجِعلْت َمشاًعا للمسل
ُ
ني، ويف هذا احلديِث يقوُل النَّيبُّ صلَّى اهلُل عَليه وسلَّم: نامل

ن، أي: إنَّ هلم احلقَّ يف َثالثِة أشياَء، وال حيَِقُّ ألحد  أن يَبيَع وال أن يَتسلََّط على هذال  ُشرَكاُء يف ثالث 
األشياِء، فَيمَنَع االنِتفاَع هبا، نيف الَكأَلِن، أي: ُشرَكاُء يف اْلَمراعي واألعشاِب الَّيت ال مَيِلُكها أَحٌد يف 

اِل األهناِر واألمطاِر والعيوِن الَّيت مل َيْسَع أحٌد يف َحْفرِها، األرِض اْلَمواِت، نواملاِءن، أي: ُشركاُء يف ِميا
نوالنَّاِرن، أي: ُشرَكاُء فيما يُنتَلَفُع به وُيسَتخَدُم للنَّار؛ كاألش اِر واحلَطِب وَغريِها، وَيدُخُل مَعها 

ركاء يف ثالث: ويف احلديث الشريف املسلمون ش ُمستحَدثاُت العصِر ِمن النِّفِط والَفحِم وما شابََه،
 2سنن ابن ماجة(.املاء والكأل والنار ومثنه حرام ) 

ُكُلوا ِمن ويف ذلك يقول املوىل عز وجل}  استغالل الموارد وفق أسس العدل والمساواة:  -و(
ا اْلُقْرََبى َوآِت ذَ }   :(، ويف قوله تعاىل141) األنعام اآلية  3،{ مَثَراِِل ِإَذا أمَْثََر َوآُتوا َحقَُّه يَلْوَم َحَصاِدالِ 

ْر تَلْبِذيرًا َناُكْم َواَل َتْطَغْوا وقوله تعاىل: }  4{َحقَُّه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َواَل تُلَبذِّ ُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرَققلْ
ثَلْوا يف اأْلَْرِض ُكُلوا َواْشَربُوا ِمن رِّْقِق اللَِّه َواَل تَلعْ وقوله تعاىل } 5{، ِفيِه فَلَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيب 

، ويف احلديث الشريف من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان  6{ُمْفِسِدينَ 
7(.صحيح مسلمله فضل قاد فليعد به على من ال واد له ) 

و هذا يعين أن من كان يف سعة من أمرال  
 8. تأن يساعد من هو يف ضيق يف شىت اجملاال

                                                           

 .2سورة املائدة اآلية  -1
 .2020، بريوت ، بدون تاريخ، ص 1، سنن ابن ماجة، دار احياء الرتاث العريب، ج أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه -2
 ، املصدر السابق.141سورة األنعام اآلية  -3
 26سورة اإلسراء اآلية  -4
 81سورة طه اآلية  -5
 60سورة البقرة ، اآلية  -6
دار الكتلب  ،7101استحداث املؤساة يف فضول املال، حديث رقلم أبو احلسني مسلم بن احل اج بن مسلم، صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب  -7

  .7267ص 1994العلمية ، د.ب.ن، 
نلون، جامعلة اجلزائلر، بن أمحد عبد املنعم ، الوسائل القانونية االدارية حلماية البيئة يف اجلزائر ، أطروحة دكتوراال يف القانون العام، كلية احلقوق بلن عك -8
 .29، ص2008/2009سنة 
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وقد حرصت الشريعة االسالمية على ضرورة الت ديد و   والتعويض البيئي:التجديد  -ر(
اَل يْغِرس ُمسِلم : ن ويف ذلك يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم تعويض البيئة و محايتها من الدمار 

 ) صحيح مسلم( نَدَقةً غْرساً، َواَل يْزرُع قْرعاً، فيْأُكل ِمْنه ِإْنساٌن َوال دابٌَّة َواَل َشْيٌء إالَّ َكاَنْت َله صَ 
  1.، أو من يأيت بعدال امن يؤجر فيههاإلنسان بنفس عيشي: احلض على عمارة األرض لوفيه كذلك

إن املتمعن يف اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة يلتم  االع اق الذي تتميز به 
اليت نادت بالتنمية املستدامة قبل أكثر الشريعة االسالمية من خالل الوصول إىل تلك احلقائق املذهلة 

قرن، حيث جاءت آيات ربانية و أحاديث نبوية واضحة وحمددة تتحدث عن حمدودية املوارد  14من 
هذا ما يتأكد من خالل باإلضافة إىل أن املوارد مسؤولية وملكية اجلميع، و  .ونبذ الفساد والتبذير
 2أبدا واعمل آلخرتك كأنك متوت غدان.ناعمل لدنياك كأنك تعيش املقولة املشهورة: 

 ثانيا : المعنى اَلصطالحي للتنمية المستدامة
 تلف تعريفات التنمية باختالف و تعدد األدبيات ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل أن كل 
جهة حبث تريد ابراق اجلانب األكثر أمهية الذي يندرج ضمن جمال  صصها، اما يقودنا إىل استعراض 

 ما يلي: أمهها في
بأهنا: نعملية  1990لقد   تعريف التنمية من قبل الربنامج االمنائي لألمم املتحدة سنة 

توسيع نطاق اخليارات املتاحة أمام الفرد، وأهم هذال اخليارات املتشعبة هي أن حييا الناس حياة طويلة 
كفل مستوى معيشة  وخالية من العلل وأن يتعلموا، وأن يكون بوسعهم احلصول على املواد اليت ت

 3كرميةن.
كما عرفتها األمم املتحدة أيضا بأهنا: ن جمموعة من الوسائل والطرق اليت تستخدم من أجل 
توحيد جهود األهايل والسلطات العامة هبدف حتسني املستوى االقتصادي االجتماعي والثقايف يف 

إجيابيا يف احلياة القومية، وبالتايل  اجملتمعات القومية واحمللية، وإخراج هذال اجملتمعات عزلتها لتشارك
   4تساهم يف تقدم البالدن.

                                                           

 .1553، مصدر سابق.صصحيح مسلم  -1
 .131عادل الغرباوي شهدان ، املرجع السابق، ص -2

3 - PNUD : defining and measuring of developement , NEW YORK, USA, 1992, P11.  

 . 22، ص2007سهري حامد، إشكالية التنمية يف الوطن العريب، دار الشرق للنشر والتوقيع، األردن،  -4
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ديناميكية تتكون من سلسلة من التغريات اهليكلية والوظيفية عملية وتعرف كذلك على أهنا: ن
يف اجملتمع حتدث نتي ة للتدخل يف التوجيه ح م ونوعية املوارد املتاحة للم تمع، وذلك لرفع 

من أفراد اجملتمع عن طريق قيادة فاعلية أفرادال يف استثمار طاقات اجملتمع إىل مستوى رفاهية الغالبية 
  1احلد األقصىن.
تنمية طاقات اإلنسان إىل أقصى حد مستطاع، أو أهنا إشباع احلاجات  ن أيضا: وهي

  2ن.االجتماعية لإلنسان للوصول باإلنسان إىل مستوى معني من املعيشة
خنلص إىل أن التنمية هي عملية تسعى من خالهلا اجملتمعات  و من خالل التعريفات السابقة

إىل التطور يف شىت اجملاالت هبدف حتسني االطار املعيشي لألفراد، هذا بالنسبة للتنمية بصفة عامة 
لى الرغم من أما فيما يتعلق بالتنمية املستدامة بصفتها نوع من أنواع التنمية فيمكن القول بأنه ع

بالنسبة ملفهومها إال أهنا شهدت العديد من التعاريف التنمية املستدامة حداثة نشأة مفهوم 
يف تقرير الل نة العاملية للبيئة و التنمية على  1987االصطالحي، حيث ورد تعريفها ألول مرة عام 

أهنا :ن تلك التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة يف تلبية 
  3من.حاجياهت

على أهنا:ن تلك التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية دون  websterوعرفها قاموس ويبسرت 
 4أن تسمح باستنزافها أو تدمريها جزئيا أو كليان.

مدير محاية البيئة األمريكية على أهنا:نتلك  W.Ruckelshausو عرفها وليم رولكز هاوس 
دي يتالءم مع قدرات البيئة، وذلك من منطلق أن التنمية العملية اليت تقر بضرورة حتقيق منو اقتصا

  1االقتصادية و احملافظة على البيئة مها عمليات متكاملة و ليست متناقضةن.
                                                           

 .189، ص 2007حممد أبو النصر، إدارة و تنمية املوارد البشرية )االَتاهات املعاصرة(، جمموعة النيل العربية، القاهرة، مدحت  -1
 37،ص 2003عبد الرمحان متام أبو كريشة، علم االجتماع التنمية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  -2
، اجمللل  اللوطين للثقافلة و الفنلون 142املشرتك، ترمجة حممد كامل عارف، جمللة سلسللة علامل املعرفلة، علدد  الل نة العاملية للبيئة و التنمية، مستقبلنا - 3

 . 83،ص1989واآلداب ، الكويت،
4  - Geis.D, and Kutzmark. T , Developing Sustainable communities- the future is Now, 
Centre of Excellence for Sustainable Development, web site.1997.p2. 
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مها: أساسيتني كز ضمنيا على فكرتني تر من خالل التمعن يف التعريفات السابقة نرى بأهنا تو 
اليت أو اهلشة فكرة احلاجيات، وخصوصا احلاجيات األساسية للفئات االجتماعية األكثر فقرا 

وىل أمهية كربى؛ وفكرة حمدودية قدرة البيئة على االست ابة للحاجيات احلالية واملستقبلية ت تستحق أن
 .للبشرية، يف ظل أمناط اإلنتاج واالستهالك السائدة والتقنيات املتوفرة

 المعنى القانوني للتنمية المستدامة ا: ثالث

 1987تأثر التعريف القانوين ملفهوم التنمية املستدامة بالنشأة التارخيية هلا و بالتحديد سنة 
لذلك مل يرد تعريفها  Brundtland Report حينما   تعريفها ألول مرة فيما يسمى بتقرير برونتالند

يف التشريع اجلزائري قبل ذلك التاريخ وعلى هذا األساس مل يتطرق املشرع إىل تعريفها يف قانون البيئة 
أن املشرع اجلزائري كان من الضروري على   2003، و بعد صدور قانون البيئة لسنة 1983لسنة 

 حد ذاته يتعلق حبماية البيئة يف اطار يعرف مفهوم التنمية املستدامة خصوصا و أن القانون اجلديد يف
 10 -03من القانون  ةالرابع ةاملادالتنمية املستدامة و هذا ما نصت عليه بالفعل الفقرة الرابعة من 

ار ر لالستم ةقابل ةاقتصاديو  ةاجتماعي ةيعين التوفيق بني تنمي ة:ناملستدام ةالتنميعلى أن مفهوم تعلق امل
 احلاضرة و األجيال حاجات االجيال ةتلبيتضمن  ةلبعد البيئي يف اطار تنميدراج اأي إ ة،البيئ ةومحاي

 .2ةناملستقبلي
تقرير الل نة من خالل هذا التعريف جند بأن املشرع اجلزائري قد تأثر بالتعريف الوارد يف 

، والذي يؤكد على ادراج البعد البيئي يف الربامج و املخططات 1987العاملية للبيئة و التنمية لسنة 
التنموية للدولة على املستويني املركزي و الالمركزي مبا يكفل التواقن بني التنمية املستمرة و الدائمة 

ن جهة و من جهة أخرى مبا يضمن تلبية بكل أبعادها االجتماعية ، االقتصادية و الببيئية هذا م
، و هذا ما تبناال املشرع األردين أيضا حينما مستقبالحاجات األجيال احلاضرة و األجيال القادمة 

 2006لسنة  52عرف التنمية املستدامة من خالل نص املادة الثانية من قانون محاية البيئة  رقم 

                                                                                                                                                                                     

 25عثمان حممد غنيم و ماجدة أبوقنط، نف  مرجع سابق، ص - 1
 صدر سابق.املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة،  م.10-03من القانون رقم  4انظر املادة  -2
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يعية بطريقة تصوهنا لألجيال القادمة و حتافظ على على أهنا:ن التنمية اليت تستخدم املوارد الطب
 . 1التكامل البيئي و ال تتسبب يف تدهور عناصر و مكونات البيئة و ال  ل بالتواقن بينهان

منط الستخدام املوارد الذي ا بأهنالتنمية املستدامة حتديد معىن ومن خالل ما سبق ميكن 
حبيث ميكن تلبية هذال االحتياجات  ،احلفاظ على البيئةيهدف إىل تلبية االحتياجات البشرية مع 
 لألجيال القادمة. الي  فقط يف الوقت احلاضر ولكن أيض

 :ومبادئها الفرع الثاني : خصائص التنمية المستدامة
بالرغم من تعدد املفاهيم إال أهنا تتفق يف التنمية املستدامة بعدما توصلنا إىل حتديد مفهوم 

التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر، دون معظمها على املعىن الذي يعرف التنمية املستدامة بأهنا تلك 
 املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتم.

 : أوَل: خصائص التنمية المستدامة
اخلصائص األخرى اليت التنمية املستدامة متيزها عن هبا نفرد تومنه خنلص إىل  مجلة من اخلصائص اليت 

 2 :اخلصائص التالية التنمية التقليدية واملتمثلة أساسا يفتتمتع هبا 
  اَلستمرارية و الديمومة: -(1

وهي التواصل و االستدامة و االستمرار يف عملية التنمية لكوهنا معيار جناح تنمية اجملتمع يف 
م بإعداد و تنفيذ براجمها و لتحقيق النمو املطلوب، و مثاله ما تقوم به البلديات حينما تقمجيع غاياته 

 و املتعاقبة.  التنموية عرب جمالسها املنتخبة املت ددة
  تنظيم و ترشيد استخدام الموارد الطبيعية: -( 2

تحدد منها لضمان حق األجيال القادمة باستثمار املصادر املت ددة مبعدل مساوي ملعدل ما ي
أقل منه، و أن يكون يف قدرة البيئة على استيعابه و استثمار املصادر غري املت ددة مبعدل مساو 

 ملعدل اكتشاف بدائل مت ددة.
                                                           

 190.ص2009يون  ابراهيم أمحد مزيد، البيئة يف االسالم، دار احلامد، عمان، األردن، ط  -1
  االطللالع عليلله  13/08/2016خصللائص التنميللة املسللتدامة وإسللرتاتي ياهتا، مقللال منشللور مبوقللع شللبكة األلوكللة، بتللاريخ:  ،مصللطفى عطيللة مجعللة -2

 /https://www.alukah.net/culture/0/106505على الرابط التايل:  22:30على الساعة  12/11/2020بتاريخ : 

https://www.alukah.net/authors/view/home/1251/
https://www.alukah.net/culture/0/106505/
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  تحقيق التوازن البيئي: -(3
و هو املعيار الضابط للتنمية املستدامة، وذلك باحملافظة على سالمة احلياة الطبيعية و انتاج ثروات 

  االستخدام الرشيد للغري املت دد منها. مت ددة مع
  التكامل: -(4

ي االقتصادمجيع أبعادها: ترتكز التنمية املستدامة على حتقيق التكامل والتبادل بني 
بني سلبيات استخدام املوارد،  التنسيق على هي تنمية متكاملة تقومي، أو باألحرى والبيئ يعاجتمواال

وجيعلها تعمل مجيعها بانس ام داخل املنظومة  التكنولوجي، واَتاهات االستثمارات واالختيار
 1.املتواصلة املنشودة مبا حيافظ عليها وحيقق التنمية البيئية

اليت  امة تتميز باالستمرارية و الدميومة يف عملية التنمية2نلص إىل أن التنمية املستدمنه خنو 
التواقن البيئي و التكامل بني أبعدها هتتم بتنظيم وترشيد املوارد الطبيعية، و ذلك هبدف حتقيق 

 االقتصادية واالجتماعية و البيئية.
 التنمية المستدامة مبادئ ثانيا:

تفهم العالقة بني النمو من جهة و البيئة مبا حتتويه من موارد من جهة أخرى على أهنا عالقة 
على محاية البيئة وحيتاج تكاملية وليست عالقة تنافرية أو صراع، ذلك أن حتقيق منو اقتصادي يعتمد 

لوجود موارد، وإذا ما كانت هذال املوارد مدمرة أو مستنزفة، فإنه ال ميكن أن يتحقق النمو بالكم     
و الكيف الذي نريد، كذلك فإن احملافظة على املوارد و استغالهلا بشكل عقالين يساهم يف حصول 

البيئة تعزق من محاية التنمية واستمراريتها، إن  النمو االقتصادي، وهذا يعين أن اجلهود املوجهة حلماية
هذال العالقة بني النمو من جهة و البيئة من جهة أخرى هي اليت حددت املبادئ األساسية اليت قام 

 و هذال املبادئ هي: 2عليها مفهوم التنمية املستدامة و حمتواها،
 مة:استخدام أسلوب النظم في إعداد و تنفيذ خطط التنمية المستدا -(1
 وذلك، املستدامة التنمية خطط وتنفيذ إلعداد ساسياأ شرطا املنظومات وأ النظم سلوبأ يعد  
 من صغري فرعي نظام الإ ماهي والبشري الطبيعي بشقيها جمتمع ألي اإلنسانية البيئة ان منطلق من

                                                           

 75، املرجع السابق، صمصطفى عطية مجعة -1
 .30عثمان حممد غنيم و ماجدة أبوقنط، مرجع سابق، ص -2
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 ح مه كان مهما فرعي نظام يأ وعناصر حمتوى على أيطر  تغيري يإن أو  ،كلك الكوين النظام
 الكلي النظام يف مث ومن ،االخرى الفرعية النظم وحمتويات عناصر يف مباشرا ثرياأت ويؤثر ينعك 
 النظم تواقن حتقيق ضمان على سلوباأل هذا خالل من املستدامة التنمية تعمل لذلك .لألرض
 . عامه االرض بيئة تواقن ضمان اىل النهاية يف يفضي وبشكل ،املختلفة ح امهاأو  برتبها الفرعية

 سلوبأ هو ةاملستدام ةالتنمي طخط وتنفيذ عدادإ يف النظم سلوبأ استخدام نأ القول وميكن
 ةاالقتصادي جوانبها جبميع االهتمام خالل من اجملتمعات ةحيا على ةللمحافظ يهدف كاملمت

 بشكل فيها يؤثر او االخرى اجلوانب حساب على جانب يأ يتقدم نأ ودون ةوالبيئي ةواالجتماعي
ة تدفق سرع اىل يؤدي مثال واالحراش الغاباتتدمري ف خرىباأل حداهاإ ترتبط ةالبيئي فاملشاكل ،سليب
 تدمري اىل ياحلمض واملطر التلوث ويؤدي ،وتعريتهاة الرتب اجنراف من يزيد بدورال وهذاة، السطحي املياال

 مناطأب ةمرتبط ةالبيئ مشكالت نإف خرآ جانب من ة،املغلق سطحات املائية و بالذاتوامل الغابات
           املباشر املسؤول هي العامل دول من كثري يف ةاملطبق ةالزراعي فالسياسات ة،االقتصادي ةالتنمي
 1ذا.هكات و الغابجتثاث وا ةالرتب رهو ئيسي عن تدالر  و

 المشاركة الشعبية -(2
 من ةمجاعي قرارات ذاا  يف ةالعالق ذات اجلهات مجيع ةمبشارك يقر ميثاق عن ةعبار  ةاملستدام ةتنميال

، و ذلك ما وتنفيذها السياسات ووضع ةاملستدام ةالتنمي التخطيط جمال يف خصوصا ،احلوار خالل
 اي احمللي املكاين املستوى يف أتبد ةاملستدام ةفالتنمي سوف نتطرق إليه يف هذال الدراسة الحقا،

 يتطلب سفلأ من ةتنمي اهنا يعين وهذا ،قرى مأ مدنا كانت سواء ةالسكاني الت معات مستوى
 ةوالشعبي ةالر ي اهليئات متكن اليت ةالالمركزي شكالأ من مناسب شكل توفري لافع بشكل حتقيقها
 من ولعل ،خططها ةومتابع وتنفيذ عدادإ خطوات يف ةاملشارك من عام بشكل والسكان ةواالهلي
 احمللي املكاينى ستو من امل دأتب -سفلأ من ةتنمية املستدامة تنمياليت جعلت من ال سباباأل

 يوميا تصدر اليت ةالبلدي واجملال  ةاحمللي للحكومات املتعاظم الدور يف تكمن - فالوطين فاإلقليمي

                                                           

  75الل نة العاملية للبيئة و التنمية، مرجع سابق، ص  -1
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 ،معني منط وفق تشكيله على وتعمل احمللي اجملتمع لوياتوأو  حاجات  دم اليت القرارات عشرات
 1ة:التالي النقاط يف الدور هذا تلخيص وميكن
تستطيع احلكومات أو اجملال  احمللية احلد من الزيادة يف ارتفاع درجة حرارة األرض، من خالل  -

األرض، وحتسني نظم املواصالت، و تطوير برامج خاصة برتشيد  تاجياد أمناط فعالة الستخداما
استهالك الطاقة. وستكون النتي ة احلد من مشكالت التلوث و االقدحام املروري، و اخنفاضا يف 
النفقات املرصودة هلذال الغاية، و من مث قيادة قدرة اهليئات احمللية االستثمارية، اما يساعد على حتسني 

 لسكان.االطار املعيشي ل
احلكومات واجملال  احمللية مسؤولة عن إدارة و معاجلة النفايات البيئية والت ارية و الصناعية، وحىت  -

وقت قريب كانت هذال اهليئات تقوم حبرق النفايات، أو بإلقائها يف احمليط و األهنار، أو بتصديرها، 
بتطوير برامج خاصة لتقليل   ويف الوقت احلاضر اختلف الوضع حيث أصبحت اهليئات احمللية معنية

كمية النفايات، مثل برامج التدوير وإعادة تصنيع كميات كبرية منها، ويقع ضمن اختصاصات 
اهليئات احمللية أيضا إجياد أسواق للبضائع اليت يتم تصنيعها من النفايات، مثل هذال الربامج ستعمل 

ايل حتسني االطار املعيشي للسكان، على إجياد بيئة نظيفة وكذلك ترشيد استخدام املوارد، وبالت
 خاصة أن برامج ومشاريع تدوير النفايات توفر فرص عمل جديدة، إىل جانب فوائدها البيئية.

يقع ضمن مسؤوليات اهليئات احمللية أيضا احلد من انبعاث كلورفلور الكاربون باللغة االجنليزية  -
(Chlorofluorocarbure)2  قون وذلك من خالل عدم تش يع املسؤول عن تدهور طبقة األو

السكان على استخدام املوارد و البضائع اليت حتتوي على هذال املادة، أو منع استهالك مثل هذال املواد 

                                                           

 .31عثمان حممد غنيم و ماجدة أبوقنط، مرجع سابق، ص -1
مركبلات علن   كاختصلار هللذا املصلطلح: و هلي عبلارة CFCs يرملز هللا Chlorofluorocarbon):: باإلجنليزيلةالكلوروفلوروكربلون  مركبلات -2

تتكلون مركبلات الكلوروفلوروكربلون ملن نسلب خمتلفلة  .Freon فريلون ، وتعلرف باالسلم الت لاريوالفللور والكللور الكربلون حتتوي يف تركيبهلا عللى عضوية
وتسلتخدم هلذال امللواد  ،CFC12 وكلذلك  " CFC " ني والكلور والفلور، و يوجلد نوعلان أساسليان ملن هلذال امللواد مهلامن ذرات الكربون، واهليدروج

ا، وغلري قابللة أساًسا يف صناعة البالسلتيك الرغلوي )اإلسلفنج الصلناعي(، اإليروسلول، وكملادة تربيلد يف الثالجلات وامللربدات .و هلذال امللواد خامللة كيميائيل
بتلللللللاريخ :  23:00.   االطلللللللالع عليلللللله يف موقلللللللع املوسلللللللوعة احلللللللرة وكيبيلللللللديا علللللللى السلللللللاعة األوقون مة ولكنهلللللللا ملللللللدمرة لطبقللللللةلالشللللللتعال، وغلللللللري سللللللا

   https://ar.wikipedia.org/wiki /الكلوروفلوروكربون.على الرابط التايل:11/05/2018

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki
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والبضائع، وهذا بدورال سيساعد يف حتسني مستويات الصحة العامة للسكان، وحيول دون تنامي 
 تكلفة العناية الصحية.

استهالك مشتقات النفط من خالل اجياد أمناط استخدام أرض اهليئات احمللية معنية بتخفيض  -
تعمل على تقصري مسافة رحلة العمل اليومية، وكذلك من خالل تش يع السكان على استخدام 
وسائط النقل العام واالستثمار يف نظم املواصالت، وانشاء شبكات من طرق النقل الفعالة. و هذا 

لي من خالل تقليل كلفة التنقل للسكان وأيضا من تلوث بدورال سيعمل على حتقيق االقدهار احمل
 اهلواء.
 معدالت استغالل املوارد جيب أن ال تت اوق معدالت َتددها يف الطبيعة. -
امللوثات و النفايات النامجة عن نشاطات االنسان جيب ان ال تزيد عن معدالت القدرة البيئية  -

 على التخلص منها واعادة متثيلها.
 تغالل العقالين للموارد الطبيعية.جيب االس -
 التحول من استخدام املوارد غري املت ددة إىل املوارد املت ددة. -
 استخدام املوارد احمللية املتاحة بدال من جلب املوارد من مناطق بعيدة. -
ة إنتاج البضائع اليت ميكن أن يعاد تدويرها و تصنيعها من جديد بدال من البضائع اليت تنفذ نتي  -

 االستهالك املفرط.
 1املساواة يف توقيع عوائد النمو و التنمية مكانيا و طبقيا. -

 أبعاد التنمية المستدامة و أهدافهاالمطلب الثاني : 
تبين  ةلقد أكدت العديد من التشريعات اليت هلا صلة باجملال البيئي و التنموي على ضرور 

، أهدافها وفق برنامج األمم املتحدة للتنمية املستدامة بغية التوصل إىل حتقيق أبعاد التنمية املستدامة
لك حىت تتمكن من ذال االبعاد ضمن سياسة التخطيط و ذاما يستوجب على البلديات تبين ه

ا ما ذو هالتصدي اىل املشاكل البيئية و االجتماعية و االقتصادية و حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

                                                           

 .32عثمان حممد غنيم و ماجدة أبوقنط، مرجع سابق، ص -1
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و يف الفرع األبعاد اليت ترتكز عليها التنمية املستدامة  االول إىل ق من خالل الفرعطر التيقودنا إىل 
 إىل أهدافها:الثاين 

 ةالمستدام ةبعاد التنميالفرع األول : أ
        تعد التنمية املستدامة ثالثية األبعاد مرتابطة و متداخلة يف إطار تفاعل يتسم بالضبط 

صل هذا التوافق ظهرت العديد من االَتاهات املدافعة عن  و لكن قبل التو الرتشيد يف استغالل املوارد 
سوف نوجزال من خالل وهذا ما األبعاد البيئية و االجتماعية و االقتصادية تلك األبعاد و املتمثلة يف 

 النقاط التالية : 
 :البعد اَلقتصاديأوَل: 

ن املهم أن منيزها عن من اجل إلقاء الضوء على التنمية املستدامة من وجهة النظر االقتصادية، م
 النمو االقتصادي املستدام والتنمية االقتصادية -املفاهيم األخرى ذات العالقة: النمو االقتصادي

 النمو االقتصادي: هو قيادة حصة الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي مع مرور الوقت. -
 التنمية االقتصادية: هي مفهوم أوسع من مفهوم النمو االقتصادي فهي تضم مفاهيم التنمية:  -

 * حتسني نوعية حياة السكان، وتصبح قيادة الدخل هي العامل األساسي هنا. 
 * حتسني املهارات واملعرفة واإلمكانيات واخليارات. 

 * حتسني احلقوق املدنية واحلريات. 
تضمن األفكار املتعلقة باالستدامة البيئية، وقد لفت علماء االقتصاد البيئي اهتمام وهذا التعريف ال ي

علماء االقتصاد التقليديني إىل األفكار املتعلقة بتعريف النمو بعدة طرق تتضمن قيمة األصول البيئية 
  مايلي: ولعل من أبرق نظريات هذا البعد جند 1واحملافظة عليها،

أن تصبح التأثريات اليت حتدث خارج السوق من الذي يقرتح :  رتو بيجونظرية اَلستدخال آل -(1
جراء إنتاج و إستهالك بعض املوارد ومنها املوارد البيئية عن طريق تطبيق بعض األدوات االقتصادية 

                                                           

إسلرتاتي ية احلكوملة للقضلاء عللى البطاللة و حتقيلق ” ورقلة مشلاركة يف امللتقللى اللدويل حللللول  نظريلات التنميلة املسلتدامة،حيي سلعيدي وصلورية شلين،  -1
للوم التسليري خملرب االسلرتاتي يات والسياسلات االقتصلادية يف اجلزائلر جامعلة املسليلة كلية العلوم االقتصادية والت ارية وع الذي نظمته:“ التنمية املستدامة 
 م.2011نوفمرب  16-15خالل الفرتة 

https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/12/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF.-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89%D8%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.docx
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مثل الرسوم واملساعدات ومتثل هذال الرسوم تعويضات يدفعها املسؤولون عن النفايات امللوثة اليت 
املياال الصناعية املستعملة وغريها من امللوثات املضرة بالبيئة إذ تكلف معاجلتها مبالغ مالية  يرموهنا مثل

 1هامة، و صص تلك املساعدات لتسديد جممل األشغال لت ميل احمليط والبيئة.
واليت تتمثل يف بروق تيار جديد يعد مبثابة برنامج عمل أكثر منه  :نظرية اإلقتصاد اإليكولوجي -(2
نظري، يدعو هذا التيار إىل التقارب بني علوم األحياء والعلوم اإلجتماعية ومن مثة يتحول إىل  إطار

جمال جديد لدراسات متعددة اإلختصاصات للعالقات املرتابطة بني األنظمة اإلقتصادية واإلجتماعية 
خيضعان لعوائق  واإليكولوجية، وحسب هذا التيار ال ميكن إعتبار النمو واالقتصاد أحاديا اجلانب بل

  2تركز على ثالث مبادئ هي:
 * إن حدود استيعاب الطبيعة حمدودة و على النظام اإلقتصادي أن يأخذها يف احلسبان.

 * جيب التنبؤ إلمكانيات التعويض بني املواد القابلة للت دد والنابضة.
 * جيب احرتام ظروف إعادة َتديد املواد الطبيعية املت ددة.

البعد خنلص إىل أن البيئة هي كيان اقتصادي متكامل باعتبارها قاعدة  و على أساس هذا
ملواردها يؤدي يف النهاية إىل إضعاف فرص التنمية املستقبلية هلا، لذا  للتنمية و أي تلويث أو استنزاف

 3 جيمع الكثري من املختصني على حتديد بعض األبعاد االقتصادية اليت نوجزها فيما يلي:
 (.استهالك الغاق والنفط والفحم) ةومن الطاق ةهالك الفردي من املوارد الطبيعيترشيد االست -
  .باالنقراض املهددةاحليوانات كالقضاء على  ةايقاف تبديد املوارد الطبيعي -
  .عن معاجلتهث و و عن التلبلدان الشمال  ةمسؤولي -
 .االنفاق العسكري من تقليص ال -

كايف لتحقيق التنمية املستدامة، حيث ال غري  تعترب التنمية االقتصادية شرطا ضروريا وعليه 
ميكن بناء تنمية دون موارد طبيعية وبشرية، وال ميكن حتقيق رفاهية األفراد وتلبية احتياجاهتم دون 

                                                           

 حيي سعيدي وصورية شين، نف  املرجع. -1
 22. ، ص2011ية،، التنمية املستدامة يف ظل حتديات الواقع من منظور اسالمي، دار اجلامعة اجلديدة االسكندر  عبد العزيز قاسم جمذوب -2
 .491، ص 2009، العدد األول ، 25ريدة ديب، سليمان مهنا، التخطيط من أجل التنمية ، جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية ، اجمللد  - 3
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لية يتمحور البعد االقتصادي للتنمية املستدامة حول االنعكاسات الراهنة واملستقب اقتصاد قوي،
االقتصاد والبيئة، إذ يطرح مسألة اختيار ومتويل وحتسني التقنيات الصناعية يف جمال توظيف املوارد 
الطبيعية، ووفقا هلذا البعد تعمل التنمية املستدامة على تطوير التنمية االقتصادية مع األخذ باحلسبان 

 1.التواقنات البيئية على املدى البعيد

 جتماعي:البعد اَلثانيا: 
حاول علماء االجتماع دمج العوامل االجتماعية بالتنمية املستدامة كالنمو الدميوغرايف وسياسة 
حتليل املشاريع والنمو الدميوغرايف وكذلك جيب االهتمام بالفقر وانعدام املساواة يف ملكية األراضي، 

تويات، و جيب أخذ غياب احلرية يف خمتلف املس احلروب، والكوارث الطبيعية، السياسات االقتصادية،
هذال العوامل املستفحلة جمتمعة و على حد السواء وفيما يلي سنتناول أهم النظريات اليت جاءت يف 

 هذا السياق :
 

   Circular Round Cumulative Causation:نظرية التنمية الدائرية المتراكمة -(1
تقوم فكرهتا  GONER MYRDAL 2وضع هذال النظرية االقتصادي السويدي جونر مريدال 

هلذال الدولة  على أن التنمية الدائرية املرتاكمة يف دولة ما ترتبط بالظروف واخلصائص الطبيعية والتارخيية
وألقاليمها، حيث تؤدي احلركة احلرة للقوى االقتصادية واالجتماعية إىل قيادة الفوارق اإلقليمية 

 peripheryاملناطق احلضرية أو املدن واهلامش والذي متثله عادة  center بأنواعها املختلفة بني املركز
 3والذي متثله األرياف.

تستمر عملية الرتاكم هبذا الشكل يف املركز ويستمر تدفق األيدي العاملة ورؤوس األموال واملواد 
األولية من األرياف )اهلوامش( إىل املدينة أو املركز اما يؤدي لنموال واتساع أسواقه على حساب 

                                                           

املقارنلة تصلدر علن مركلز جيلل العيد شنوف ، سارة بن حفاف ، اشكالية العالقة اجلدلية بني محاية البيئلة و التنميلة املسلتدامة، جمللة جيلل الدراسلات  -1
 39، ص2020، يناير 10البحث العلمي، العدد 

وتللويف يف  1898 ديسللمرب 6 هللو اقتصلادي سللويدي ملن مواليللد جوسلتاف البرشلليه ولللد يف السلويد يف (Gunnar Myrdal) جونلار مللريدال -2
 https://ar.wikipedia.org/wiki غونار_مريدل لالطالع أكثر أنظر موقع وكيبيديا املوسوعة احلرة على الرابط التايل:  .،(1987 سنة
 . 62عثمان حممد غنيم ، ماجدة أبو قنط، مرجع سابق، ص  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1898
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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األمر الذي يعمل على قيادة الفوارق االجتماعية واالقتصادية بني اهلوامش واملراكز وتظهر هوامشه، 
االقدواجية االقتصادية واضحة عند املقارنة بني اقتصاد املراكز واهلوامش خصوصا إذا ما ع ز التدخل 

ركز إىل احلكومي من خالل التخطيط يف الزيادة وتسريع عملية اآلثار االنتشارية املوجبة من امل
 1وهو ما حصل وحيصل يف معظم الدول النامية. اهلوامش،

وحسب رأينا فإن هذال النظرية تعرب عن ما شهدته اجلزائر مباشرة بعد فرتة االستقالل أين شهدت 
حركة نزوح كبرية لسكان األرياف حنو املدن الساحلية، وللتخفيف من هذال الوضعية بادرت السلطات 

 نشاء ما يسمى بالقرى االشرتاكية للمسامهة يف استقرار سكان األرياف.    العليا يف البالد إىل إ
ويطلق عليها بعض الباحثني اسم نظرية  Hirschman:2نظرية مراكز النمو لهيرشمان  -(2

 تتشابه هذال النظرية يف تفاصيلها مع نظرية التنمية السببية املرتاكمة ملريدال  Polarizationاالستقطاب 
  3 ض الفوارق هي:باستثناء بع

على ه رة األيدي العاملة املنتقاة، ورأس املال  Polarizationأطلق هريمشان مفهوم االستقطاب  -أ
والبضائع من اهلوامش )األرياف( إىل املركز )املدينة( وذلك بدل مفهوم اآلثار اخللفية السالبة عند 
مريدال كذلك استبدل مفهوم اآلثار االنتشارية املوجبة الذي استخدمه مريدال مبفهوم تساقط الرذاذ أو 

للتعبري عن انتشار اآلثار اإلقتصادية والتقنية املوجبة من  trickledown effect التساقط املندفع 
 املركز إىل اهلامش.

قال هريمشان : إن انتقال التأثريات من املركز إىل اهلوامش يعمل على تطوير مراكز منو جديدة يف  -ب
 املنطقة الواقعة بينهما.

للحد من اآلثار اخللفية السالبة يتفق هريمشان مع مريدال بأن التدخل احلكومي ضروري  -جل
 .وضروري حلصول اآلثار االنتشارية من املركز إىل اهلوامش )االستقطاب(

                                                           

 .65عثمان حممد غنيم ، ماجدة أبو قنط، نف  املرجع ، ص  1
( خبلللري 2012ديسلللمرب  10الوفلللاة  - 1915أبريلللل  7مواليلللد  نمللل Albert Otto Hirschman  باألملانيلللة) ألبلللريت أوتلللو هرييشلللمان -2

لالطللالع أكثللر أنظللر موقللع وكيبيللديا املوسللوعة احلللرة علللى  .االقتصللاد السياسللي والفكللر السياسللي اقتصللادي أملللاين مللؤثر و كاتللب للعديللد مللن الكتللب حللول
 https://ar.wikipedia.org/wikiهرييشمان-أوتو-ألبريت . الرابط التايل:

 . 98عوض، احلداد، األوجه املكانية للتنمية االقليمية، دار األندل ، االسكندرية ، مصر، د.س.ن، ص  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 ومنه خنلص بأن البعد االجتماعي ضروري لتحقيق التنمية املستدامة، حيث يقوم على أساس ما يلي: 
على قدرة احلكومات على تثبيت النمو الدميغرايف لتفادي الضغوط احلادة على املوارد الطبيعية و  -

 توفري اخلدمات.
أمهية توقيع السكان يف االقليم و النهوض بالتنمية الريفية لت نب العواقب البيئية الوخيمة، فاملدن  -

 تقوم برتكيز النفايات و املواد امللوثة اليت هتدد االنسان و تدمر الطبيعة احمليطة به.  
 .و حماربة اجلهل و الفقر و غريها من اآلفات االجتماعيةالتعليم تعميم ة و يالصحتوفري اخلدمات  -
 العمليات التنموية للنهوض باملدن.اخلطط و املشاركة الشعبية يف خمتلف تكري   -
 بناء القدرات و حتديدها كلما دعت احلاجة. -

 :ي ب  يئالبعد الثالثا: 
 أبرقها جند النظريات وتلك  أهممن  لقد ظهرت العديد من النظريات املؤيدة للبعد البيئي و

 ما يلي:
جسما حياً بأن األرض تعترب  1جيم  لوفلوكحيث يرى مؤسسها  : GAYAنظرية غايا -(1

ضخما قادر على االست ابة للتكيف قد تت اوق نشاطات وأفعال اإلنسان، فحسب هذال النظرية 
ومنه فالطبيعة خلقت لتحافظ على فإن الطبيعة هلا أسبقية على اإلنسان الذي ال يعد إال جزًا منها، 

نفسها ولي  لسد احتياجات األجيال احلالية والالحقة كما ترى هذال النظرية أيضا أن املعايري 
االيكولوجية هي وحدها اليت تسري العالقة بني احمليط واجملتمع دون األخذ بعني اإلعتبار اجلوانب 

النظرية، كما أن هذال النظرية كانت هتدف االقتصادية واالجتماعية، وهذا ما يكشف عن قصور هذال 
 2إىل خلق نوع من اإلنصاف إيزاء الكائنات غري البشرية على حساب اإلنسان.

                                                           

؛ وأحلد  مسلتقل علامل بيئلة بلاجنلرتا، هلو  ليتشوورثيف  1919يوليو  26من مواليد   James Lovelock :   باإلجنليزية) جيم  افرا  لوفلوك -1
املثرية لل دل، واليت تقول بأن األرض هي منظومة بيئية واعية ذاتية النظم، و هو ما يعرب عنه  فرضية غايا يف بريطانيا؛ وصاحب االيكولوجيا لماءأشهر ع

 لالطالع أكثر أنظر موقع وكيبيديا املوسوعة احلرة على الرابط التايل:   .(conscious self-regulating systemباللغة االجنليزية: )
 /https://ar.wikipedia.org/wiki لوفلوك -جيم 

2  - Lovelock, J.. "Gaia as seen through the atmosphere".  AtmosphericEnvironment 
Pergamon Press (1972) Vol. 6,pp 579–580 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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تفرتض هذال النظرية كسابقتها أولوية  DEEP ECOLOGY: نظرية حقوق الكائنات غير اإلنسانية -(2
االجنلوساكسونية برتويج هذا املبدأ وجعله وبعض احلركات 1ليوبولد الطبيعة على اإلنسان وقام ألدو

ترفض هذال النظرية أية تدخل أو مشاركة لإلنسان يف تسيري و  أكثر شعبية يف الواليات املتحدة وأملانيا.
األنظمة الطبيعية ومن هنا يستوحون فكرة احرتام حقوق الكائنات غري البشرية اليت يتم االستحواذ 

 2 رية للطبيعة لذا كل استغالل للطبيعة جيب التنديد به.عليها عن طريق إيقاف كل هيمنة بش
التنمية املستدامة تركز على البعد البيئي يف حتقيق أهدافها، ويتمثل ذلك وعليه خنلص بأن 

أي احلفاظ على األصول الطبيعيهة واالهتمام هبا قدر  ،بضرورة ترشيد استهالك املوارد النهاضبة
 سعياً لتوفري مستقبل بيئيه آمن، باإلضافة إىل مراعاة القدرات احملدودة للبيئة على استيعاب ،اإلمكان
 أيضا: ، ويشملالنهفايات

 وقاية الرتبة و َتنب اتالفها باملبيدات الكيميائية املختلفة أو تدمري الغطاء النبايت و املصايد. -
محاية األراضي املخصصة لألش ار، ومحاية مصايد محاية املوارد الطبيعية بدءا من محاية الرتبة إىل  -

 األ اك مع التوسع يف االنتاج لتلبية احتياجات السكان اآلخذين يف التزايد.
 محاية املناخ من االحتباس احلراري و من االستنزاف أوقون الغالف اجلوي. -
املت دد منها و تقليل  تثمني املوارد الطبيعية املت ددة و االستهالك العقالين و احملدود للغري -

النفايات قدر االمكان مع تش يع عمليت الرسكلة و االسرتجاع و كل ما من شأنه أن يعود بفوائد 
 اقتصادية و صحية على اجملتمع و على البيئة.

 حتسني إطار احلياة للفرد بتحسني اخلدمات الضرورية و املكملة و حتسني شروط الصحة و الوقاية. -
 ضمن احليز أن عملية التنمية املستدامة ال ميكن حصرها لنا بيتضح  سبقو على ضوء ما 

 بعادكل األيستوعب   اواسع امفهوم يعترب، كما أن مفهوم التنمية املستدامة ةاالقتصادي يةنمتللالضيق 
هي عملية املستدامة فالتنمية منه  البعد االقتصادي، و باإلضافة إىلبيئية ، ة و الجتماعياال جمتمعة

 .الالمساواة وضمان حقه يف بيئة نظيفةحترر إنساين تشمل حترر الفرد من القهر والفقر واالستغالل و 
                                                           

أبريلل  21بالواليلات املتحلدة األمريكيلة وتلويف يف  بورلينغتلونيف  1887ينلاير  11( ملن مواليلد   (Aldo Leopold: باإلجنليزيلة ))أللدو ليوبوللد -1
ل ،وعاِلًملا ،يلسوفًاوف ،أمريكًيا مؤلًفا ، كان1948

ً
لالطلالع ، جامعلة ويسكنسلن ، وحراجيًلا، وحمافظًلا عللى البيئلة، وخمتًصلا بيئيًلا. كلان أسلتاًذا يفا بيئيًلاوعامل

 /https://ar.wikipedia.org/wiki  : ألدو ليوبولدأكثر أنظر موقع وكيبيديا املوسوعة احلرة على الرابط التايل
 15الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر ص موسشيت دوجالس، مبادئ التنمية املستدامة، ترمجة: هباء شاهني، الدار  -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%BA%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%A2%D9%8A%D9%88%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 الفرع الثالث: أهداف التنمية المستدامة

واملعروفة ر ًيا باسم حتويل عاملنا )جدول أعمال   1،(SDGs) أهداف التنمية املستدامة
منظمة األمم طرف هدفًا ُوضعت من  17للتنمية املستدامة( وهي عبارة عن جمموعة من  2030
ويف  25/09/2015يف  اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، وقد ذُكرت هذال االهداف يف قراراملتحدة
يف خطة التنمية املستدامة لعام  17ال  التنمية املستدامة ، أدرجت أهداف01/01/2016

تأخذ قمام ملكيتها وتضع أطر  احلكومات ملزمة قانونا، إال ان غريهداف وتعترب هذال األ .20302
تتحمل املسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم احملرق الدول هي اليت عليه فإن و  وطنية لتحقيقها.

 .واستعراضه
التنمية  جمموعة واسعة من قضايابتنوعها اما جيعلها تغطي أهداف التنمية املستدامة تتميز 
 ،املياال ،املساواة بني اجلنسني ،تغري املناخ ،التعليم ،الصحة ،اجلوع ،)الفقر :واالقتصادية االجتماعية

 . 3( و اليت ميكننا استعراضها كلها كما يلي:العدالة االجتماعية ،البيئة ،الطاقة ،الصرف الصحي
 كل مكان. و ضمان مصدر رقق مستدام.  يف يهعل القضاءو  أشكاله جبميع الفقرحماربة  :1 الهدف
، وذلك املستدامة الزراعة وتعزيز احملسهنة والتغذية الغذائي األمن وحتقيق اجلوع على القضاء :2 الهدف

 بتحسني نوعية األراضي والرتبة تدرجييا.
لكل الفئات العمرية، و السعي إىل  امجيعبشر لل الرفاهية وتعزيز صحية حياة ضمان :3 الهدف

 خفض نسبة الوفيات اليت تتسبب فيها حوادث املرور و األمراض املعدية و املتنقلة عن طريق املياال. 

                                                           

1- (SDGs)  ألهداف التنمية املستدامة ويعين باللغة االجنليزية  اختصارهوSustainable Development Goals The  أنظر أهداف
 ابط التايل:على الر  21:15على الساعة  20/11/2018التنمية املستدامة يف املوقع الر ي لالمم املتحدة املطلع عليه بتاريخ 

 https://academicimpact.un.org/ar/contentاملستدامة/-التنمية-أهداف
2 - "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development".United Nations 
– Sustainable Development knowledge platform      23/09/2018 اريخ   تللل ه ب يللل  اطللللع عل
https:/sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld    الرابط التايل   
3 -  "Press release – UN General Assembly's Open Working Group proposes sustainable 
development goals" (PDF). Sustainabledevelopment.un.org. (PDF)   2018/ 07/ 26اطلللللع عليلللله بتللللاريخ . 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4538pressowg13.pdf     على الرابط التايل  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://web.archive.org/web/20180912092803/https:/sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://web.archive.org/web/20180726085123/https:/sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4538pressowg13.pdf
https://web.archive.org/web/20180726085123/https:/sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4538pressowg13.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4538pressowg13.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4538pressowg13.pdf
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، وتقدير لل ميع احلياة مدى التعلم فرص وتعزيز نصفاملو  شاملال يداجل تعليمال ضمان :4 الهدف
 التنوع الثقايف ومسامهة الثقافة يف التنمية املستدامة. 

 مجيع ومتكنيو القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة،  اجلنسني بني املساواة حتقيق :5 الهدف
 . يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة ات املؤثرةالقرار  ةعاصنمن املشاركة يف  والفتيات النساء

 مستدامعلى حنو  وإدارهتا لل ميع الصحي الصرفخدمات و النظيفة  املياال توافر ضمان :6 الهدف
و ذلك من خالل استغالل تكنولوجيات إعادة التدوير و إعادة االستعمال، و تعزيز مشاركة 

 اجملتمعات احمللية يف حتسني إدارة املياال و الصرف الصحي. 
، و تعزيز واملستدامة املوثوقة احلديثة الطاقة على ميسورة بتكلفة اجلميع حصول ضمان :7 الهدف

 استخدام الطاقات املت ددة و األكثر أمانا على البيئة. 
 الالئق والعمل واملنت ة الكاملة والعمالة واملستدام والشامل املطرد االقتصادي النمو تعزيز :8 الهدف
، و احلد من بطالة الشباب ووضع اسرتاتي ية عاملية لتوظيف الشباب، وتش يع االستثمار يف لل ميع

 املشاريع الصغرية و املتوسطة. 
وذلك من خالل  االبتكار وتعزيز واملستدام، الشامل التصنيع وتعزيز ، مرنة حتتية بنية بناء :9 الهدف

 دعم وتطوير التكنولوجيات احمللية والبحث مع قيادة كفاءة استخدام املوارد النظيفة والسليمة بيئيا.
، و القضاء على التفاوت اجلهوي يف بينها وفيما البلدان داخل املساواة عدم من احلد :10 الهدف

تعزيز اإلدماج ، و واملهمشة باحتياجات الفئات السكانية املستضعفةاجملال التنموي، و التكفل 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي لل ميع، بغض النظر عن السن أو اجلن  أو اإلعاقة أو العرق أو 

 .أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غري ذلك األثنية
لقدرة ، وذلك بالرفع من اومستدامة ومرنة وآمنة شاملة البشرية واملستوطنات املدن جعل :11 الهدف

على  طيط وإدارة املستوطنات البشرية يف مجيع البلدان على حنو قائم على املشاركة ومتكامل 
 .اجلهود الرامية إىل محاية وصون الرتاث الثقايف والطبيعي العامليو تعزيز  ومستدام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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استخدام أساليب اإلنتاج ، و هذا بمستدامة وإنتاج استهالك أمناط وجود ضمان :12 الهدف
 .الصديقة للبيئة وتقليل كمية النفايات

من خالل تنظيم االنبعاثات وتعزيز  وآثارال املناخ لتغري للتصدي عاجلة إجراءات ا اذ :13 الهدف
املرتبطة باملناخ و  القدرة على التكيف مع األخطار ، و تعزيزالتطورات يف جمال الطاقة املت ددة

 .الكوارث الطبيعية
 التنمية لتحقيق مستدام حنو على واستخدامها البحرية واملوارد والبحار احمليطات حفظ :14 الهدف
نع التلوث البحري جبميع أنواعه واحلد منه بدرجة كبرية، وال سيما من األنشطة ، ذلك مباملستدامة
 و احلد من امارسات الصيد املفرط واجلائر الذي مي  بسالمة الثروة السمكية.  الربية،

 الغابات وإدارة األرضية، اإليكولوجية للنظم املستدام االستخدام وتعزيز واستعادة محاية :15 الهدف
 التنوع فقدان ووقف اَتاهه، وعك  األراضي تدهور ووقف التصحر، ومكافحة مستدام، حنو على

 .البيولوجي
 إىل الوصول وإتاحة ، املستدامة التنمية لتحقيق والشاملة السلمية اجملتمعات تعزيز :16 الهدف
 .املستويات مجيع على وشاملة للمساءلة وخاضعة عالة8مف مؤسسات وبناء ، لل ميع العدالة

 . املستدامة التنمية أجل من العاملية الشراكة وتنشيط التنفيذ وسائل تعزيز :17 الهدف
 هاصيتلخللتنمية املستدامة بعض األهداف األخرى اليت ميكن  17وهناك من يضيف إىل األهداف 

 1 :يليما في
وذللك ملن خلالل و حتسينها اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا و روحيا حتقيلق حيلاة أفضلل للسلكان   -

لنمللو النوعية ل وانللباجلوعلن طريللق الرتكيللز علللى  ،عمليلات التخطليط وتنفيلذ السياسلات التنمويلة
 .مقبول ودميقراطيلي  الكمية و بشكل عادل و و 

                                                           

 .31، 30.ص:،  صمرجع سابققنط،  عثمان حممد غنيم، وماجدة أبو - 1
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دى إللى أن يكللون اهلللدف الرئيسللي أإن االرتبلاط الوثيلق بلني التنميلة املسلتدامة والبيئلة هلو اللذي  -
وراء التنميللة املسللتدامة هللو احلفللاظ علللى البيئللة واحرتامهللا لتصللبح عالقللة تكامللل وانسلل ام، فنظافللة 

ة البيئللة تللؤدي إلللى ترقيللة تنميللة وطنيللة مسللتدامة بتحسني شروط محايللو البيئللة أسللاس حيللاة اإلنسللان، 
ويكن كل  املعيشة والعمل على ضمان إطار معيشي سليم حيقق تنمية مستدامة للم تمع ككل

 .جبميع مكوناهتا الربية واملائية و اجلوية االحرتام للبيئة الطبيعية

من ف ،السلكان باملشلكالت واملخلاطر البيئيلة التلي حتلدثهتلدف التنميلة املسلتدامة إللى توعيلة -  
َتاال أمهية احلفاظ على البيئة، ويف حلث األفلراد عللى إجيلاد اباملسؤولية إحساس دث حيالتوعيلة خالل 

 (.بيئية )تنشئةحللول إلعلداد وتنفيلذ ومتابعة برامج ومشاريع وسياسات التنمية املستدامة 

، فالتنمية املستدامة الطبيعية ستغالل أمثل واستخدام عقالين للمواردلتحقيق ا تسعى كذلك -
اسللتغالل هللذال املللوارد بشللكل عقالنللي خمطللط للله ومللدروس لكللي و لتحقيلق أهلدافها عليهللا بتوظيللف 
واجبات  من ا، فاحلفاظ على متطلبات األجيال القادمةاهنفقدم تي ال تسللتنزف وتللدمر هللذال املوارد و

 .أجيال احلاضر

اجملتملع، أهداف وذلك بتوظيف هذال الوسائل مبلا حيقلق وخيلدم  ،ربط التكنولوجيا احلديثة واملعاصرة -
توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف  مللا حيقلق تنميلة لألفلراد واجملتملع ووفقا وذللك باسلتغالهلا 

 هأهلدافاح و اجلديد منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع و حتقيق اجملال التنموي، و كيفية استخدام املت
 .أثار سلبية على اجملتمعخماطر و املنشلودة دون أن تكون له 

طريقة تالئم امكانياته فلي حاجلات وأولويلات اجملتملع، وذللك بو مناسب إحلداث تغييلر مسلتمر  -
املشكالت مجيع ل التنمية االقتصادية والتحكم يف يفعلكن تي بواسلطته ميذتحقيلق التلواقن الوتسمح ب

 1.اإجيلاد بلدائل مناسلبة هلو ة يالبيئ

 
                                                           

 .31عثمان حممد غنيم، وماجدة أبو قنط، املرجع السابق،  ص -1
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 عالقة البلدية بالتنمية المستدامةالمطلب الثالث : 
إن العالقة بني البلدية و التنمية املستدامة هي عالقة هيئة حملية منتخبة شعبيا تسعى إىل تبين 
أسلوب جديد للتخطيط املستدام حبيث ميكن من خالله حتقيق بشكل متكامل للنمو االقتصادي 

م البلدية غري مضر بالبيئة و بالتايل يساهم يف حتسني االطار املعيشي للم تمع احمللي، و لقد   اقحا
      يف تقرير الل نة العاملية للبيئة والتنمية  1987ألول مرة عام يف هذال العالقة بشكل ضمين من خالل 

مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة واالقرار باملشاركة الشعبية كمبدأ من مبادئ التنمية املستدامة، و يف 
واليت  21صريح و معلن من خالل خطة جدول أعمال القرن  ذلك بشكل  19921سنة  والتنمية

 تؤكد على ضرورة اشراك اجملال  احمللية املنتخبة للمشاركة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.  
بصفتها إدارة عامة متثل امتداد لل هاق التنفيذي للدولة تقوم بالسهر على تنفيذ كل البلدية و 

هبما يف جمال التنمية املستدامة و محاية البيئة على املستوى احمللي  التشريعات و التنظيمات املعمول
هذا من جهة و من جهة أخرى بصفتها هيئة حملية منتخبة َتسد املشاركة الشعبية يف تسيري الشؤون 

العمومية حمليا اما جيعلها يف عالقة مستمرة و ثابتة مع حتقيق أهداف التنمية املستدامة و أبعادها.    
املمنوحة هلا مبوجب القانون السيما القانون رقم و املهام  الصالحياتسد هذا من خالل و يت 
الصالحيات تتوافق مع أهداف التنمية هذال املتعلق بالبلدية، حيث أن العديد من  10 -11

 .وأبعادها املستدامة

                                                           

يف الفلرتة  ريلو دي جلانريو النُعقلادال يفملؤمتر ريلو  األرض، أُطلق عليه بعد ذلك اسم قمة مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ُعرف وقتها باسم - 1
، أدى إىل إنشلللللاء جلنلللللة التنميلللللة 1988كلللللانون األول/ديسلللللمرب   20امللللللؤرخ  44/228 مبوجلللللب قلللللرار اجلمعيلللللة العاملللللة 1992حزيران/يونيللللله  14إىل  3

 ماد ثالثة اتفاقات رئيسية:املستدامة و اعت
 بالبيئة والتنمية، وهو سلسلة من املبادئ اليت تعرِّف حقوق ومسؤوليات الدول. إعالن ريو املتعلق 
  وهو خطة عمل عاملية لتعزيز التنمية املستدامة.21جدول أعمال القرن ، 
 مة للغابات يف أحناء العامل.بيان مبادئ الغابات، وهو جمموعة من املبادئ اليت تقوم عليها اإلدارة املستدا 

 وفُتح باب التوقيع على معاهدتني متعدديت األطراف:
 .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
 .اتفاقية التنوع البيولوجي 

الناميلللة؛ وبلللدء  كمللا دعلللا إىل عللدة مبلللادرات كلللربى يف اجملللاالت الرئيسلللية األخلللرى للتنميللة املسلللتدامة، مثللل امللللؤمتر العلللاملي املعللين باللللدول اجلزريلللة الصللغرية
يف املوقللع الر للي  مفاوضللات بشللأن اتفاقيللة ملكافحللة التصللحر؛ واتفللاق بشللأن األرصللدة السللمكية الكثللرية الرتحللال واملتداخلللة املنللاطق.   االطللالع عليلله

عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط التلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللايل:  00:15عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى السلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاعة  23/06/2018لألملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم املتحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدة يلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوم : 
https://research.un.org/ar/docs/environment/conferences 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/44/228
https://research.un.org/ar/docs/environment/conferences
https://research.un.org/ar/docs/environment/conferences
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 الفرع األول : عالقة البلدية مع أهداف التنمية المستدامة

و حتسني االطار املعيشي لديهم حتقيلق حيلاة أفضلل للسلكان إن من أهداف التنمية املستدامة 
 ذا ما تسعى إليه البلدية إذو ه، وتنفيلذ السياسلات التنمويلةاملستدام خلالل عمليلات التخطليط  نمل

ملوافقة لعهدة اجملل  ميكن هلا من خالل جملسها املنتخب أن تعد براجمها السنوية و املتعددة السنوات ا
ها، متاشيا مع الصالحيات املخولة له ذالشعيب البلدي املنتخب ويصادق عليها ويسهر على تنفي

لك يف اطار املخطط الوطين للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم إىل جانب ذ، و مبوجب التشريع
ختيار ااملخططات التوجيهية القطاعية. كما أعطى املشرع للم ل  الشعيب البلدي احلرية يف 

ا متاشيا مع متطلبات التنمية اليت يرغب يف ذو هالعمليات اليت تن ز يف إطار املخطط البلدي للتنمية 
كل إجراء من شأنه   ذان البلدية، ويبادر اجملل  الشعيب البلدي بكل عملية و يتخحتقيقها سك

 .1التحفيز و بعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية وخمططها التنموي
الطبيعية وحماربة ظاهرة االستهالك  حتقيق استغالل أمثل واستخدام عقالين للمواردأما يف إطار 

ارد خاصة يف املدن الكربى اليت تشهد كثافة سكانية كبرية، فإن البلدية تساهم يف ال املو ذاملفرط هل
محاية الرتبة و املوارد املائية من كل أشكال التلوث و االستهالك املفرط و تسهر على االستغالل 
األفضل هلما كما يسهر اجملل  الشعيب البلدي على محاية األراضي الفالحية و املساحات اخلضراء ، 

ال احلماية بواسطة أدوات التعمري  ذو تكون ه 2السيما عند إقامة خمتلف املشاريع على إقليم البلدية
و خمطط شغل   PDAUكوسائل التخطيط اجملايل مثل املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري 

 و الرخص مثل رخصة البناء و رخصة الت زئة و رخصة اهلدم و غريها ... POSاألراضي 
أهداف التنمية املستدامة احلفاظ على نظافة البيئة و محايتها من التلوث و توفري و من أهم 

ا يتوافق مع صالحيات البلدية املتعلقة حبفظ الصحة و النظافة ذاملياال النظيفة و النظافة الصحية، وه
 : 3العمومية و السيما يف اجملاالت التالية 

                                                           

 ، املتعلق بالبلدية، مصدر سابق. 10-11من القانون رقم  111و  107املادتني أنظر  -1
 القانون .نف  من  110و  112املادتني أنظر  -2
 .نف  مصدرمن  123املادة أنظر  -3
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 توقيع املياال الصاحلة للشرب.  -
 تعملة و معاجلتها.صرف املياال املس -
 مجع النفايات الصلبة و نقلها و معاجلتها. -
 مكافحة نواقل األمراض املتنقلة. -
 احلفاظ على صحة األغدية و األماكن و املؤسسات املستقبلة لل مهور. -

لك جند ذإن التنمية املستدامة حتارب الفقر و اجلوع و تسعى إىل حتقيق الرفاهية للم تمع، و ك
     جمال حتسني االطار املعيشي للمواطن، ويف حدود إمكانياهتا و طبقا للتشريعالبلدية تتكفل يف 

التنظيم املعمول هبما، بتهيئة املساحات اخلضراء ووضع العتاد احلضري و تساهم يف صيانة فضاءات و 
 الرتفيه و الشواطئ.

        احملرومة أو اهلشةألمية، تقوم البلدية حبصر الفئات االجتماعية اويف حماربتها لظاهريت الفقر و 
أو املعوقة و تنظيم التكفل هبا يف إطار السياسات العمومية الوطنية املقررة يف جمال التضامن و احلماية 

    ال الفئات منها قفة رمضان واحلقيبة املدرسيةذلك الربامج املتعلقة مبساعدة هذاالجتماعية، ومثال 
من الربامج التضامنية، كما تقوم أيضا بتش ع ترقية احلركة  والنقل املدرسي واملطاعم املدرسية وغريها

اجلمعوية يف ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة النظافة والصحة ومساعدة الفئات 
وي االحتياجات اخلاصة، ويف جمال التعليم والثقافة تقوم البلدية ذاالجتماعية احملرومة، السيما منها 

لتعليم االبتدائي طبقا للخريطة املدرسية الوطنية وضمان صيانتها، و اجناق وتسيري بإجناق مؤسسات ا
لك ميكنها عند االقتضاء أن ذ، إىل جانب ذاملطاعم املدرسية و السهر على توفري وسائل نقل التالمي

ضريي كل التدابري املوجهة لرتقية تفتح الطفولة الصغرى والرياض وحدائق األطفال والتعليم التح  ذتتخ
و التعليم الثقايف و الفين، و تساهم يف تطوير اهلياكل األساسية اجلوارية املوجهة لنشاطات التسلية 

 .1ونشر الفن و القراءة العمومية و التنشيط الثقايف و احلفاظ عليها و صيانتها 
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لم و من بني األهداف األساسية اليت ترمي إليها التنمية املستدامة هو السعي إىل حتقيق الس
لك باستخدام احلق يف االنتخاب الختيار القيادة املناسبة للم تمع ذوالعدل و بناء مؤسسات قوية و 

ي يعد إطارا للتعبري عن ذا ما ينطبق بالفعل على اجملل  الشعيب البلدي املنتخب الذاحمللي، و ه
ي ذ، و ال1العمومية  الدميقراطية و ميثل قاعدة الالمركزية و مكان مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون

من خالله ميكن حتقيق الكثري من أهداف التنمية املستدامة يف حالة االستغالل األمثل كل 
 الصالحيات املمنوحة للبلدية من طرف املشرع  .

 الفرع الثاني : عالقة البلدية بأبعاد التنمية المستدامة

مستوى إقليمها، جيب عليها تبين ا أرادت البلدية حتقيق التنمية املستدامة الشاملة على ذإ
ا من خالل االستغالل األمثل لكل ذأبعاد التنمية املستدامة االقتصادية، االجتماعية و البيئية و ه

ال األبعاد يف ذامكانياهتا املتاحة من امكانيات بشرية و مادية وآليات تشريعية و العمل على إدراج ه
ا متعنا يف مهام البلدية املخولة هلا مبوجب ذو إ، لية املنشودةالتنمية احملخمططاهتا اليت هتدف إىل حتقيق 
ال املهام تربطها عالقة ذاملتعلق بالبلدية جند بأن العديد من ه 10-11التشريع السيما القانون رقم 

 وطيدة بأبعاد التنمية املستدامة وخاصة يف اجملاالت التالية :
 أوَل: المجال اَلقتصادي:

البعد االقتصادي للتنمية املستدامة من خالل تشريع البلدية لسنة تتضح مالمح ادراج 
منه اليت تؤكد على مبادرة اجملل  الشعيب البلدي بكل عملية  111ا من نص املادة ذ، و ه 2011

أو إجراء من شأنه بعث تنمية النشاطات االقتصادية اليت تتماشى مع طاقات البلدية و خمططها 
    اجملل  الشعيب البلدي كافة التدابري اليت من شأهنا تش يع االستثمار ذا الغرض يتخذالتنموي، وهل

 و ترقيته مبا خيدم التنمية املستدامة.
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و يف إطار محاية الوعاء العقاري للبلدية الذي حتتاجه أجيال احلاضر و املستقبل، تسهر   
   امج الت هيزات العمومية البلدية على احلفاظ على وعائها العقاري و منح األولوية يف  صيصها لرب 

و االستثمار االقتصادي ، و ميكن للبلدية أيضا القيام أو املسامهة يف هتيئة املساحات املوجهة الحتواء 
 .1النشاطات االقتصادية أو الت ارية أو اخلدماتية

ا ما نستشفه من نص ذكما ميكن للبلدية ادراج البعد االقتصادي ضمن خمططها التنموي و ه
و اليت منحت احلرية للم ل  الشعيب  2011من قانون البلدية لسنة  107ة الثانية من املادة الفقر 

البلدي يف اختيار العمليات اليت تن ز يف اطار املخطط البلدي للتنمية ومنها بطبيعة احلال العمليات 
  2املرتبطة بالنشاط االقتصادي إلشباع احلاجات األساسية لسكان البلدية.

يتعلق بعمل اجملل  الشعيب البلدي و سري أعماله فقد منح املشرع امكانية تشكيل  و أما فيما
 31جلان دائمة للمسائل التابعة جملال اختصاصات اجملل  الشعيب البلدي وفق ما أشارت اليه املادة 

ا ما ذال الل ان جلنة االقتصاد و املالية و االستثمار و هذو من ه  2011من قانون البلدية لسنة 
  3ؤكد تبين البلدية للبعد االقتصادي للتنمية املستدامة.ي

 ثانيا: المجال اَلجتماعي :
أما يف اجملال االجتماعي جند بأن املهمة االجتماعية للبلدية تؤكد على حتمية ادراج البعد 

 ا يت لى من خالل عدة جوانب ندكر منها ما يلي:ذاالجتماعي للتنمية املستدامة و ه

الشعبية تت سد يف اجملل  البلدي املنتخب من طرف سكان اقليم البلدية و اختيار املشاركة  -
القيادة املناسبة وبناء مؤسسات قوية قادرة على تسيري الشؤون العمومية داخل اقليم البلدية، و يف 

ا من خالل توسيع حظوظ ذاطار املساواة بني اجلنسني ضرورة اشراك املرأة يف عملية التنمية و ه
و يف اطار توسيع االستشارة   التأكيد على املشاركة الشعبية   4يلها داخل اجملال  احمللية املنتخبة،متث

                                                           

 ، املصدر السابق. 10-11من القانون رقم  118و  117املادتني أنظر  -1
 . سابق رصدم 10-11من القانون  107املادة أنظر  -2
 . من املصدر نفسه 31املادة  -3

 ، املصدر السابق 2020من الدستور اجلزائري لسنة  19،59املواد  -4
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عمليات االجناق  ذيف التحقيقات العمومية اليت يتم اجرؤها عند اجناق املخططات اجملالية و عند تنفي
 1لبعض املشاريع اليت هلا تأثريات خطرية على البيئة.

   حلركة اجلمعوية يف ميادين الشباب و الثقافة و الرياضة و التسلية و ثقافة النظافةتش يع و ترقية ا -
و الصحة و مساعدة الفئات االجتماعية احملرومة و اهلشة و املعوقة و حصرها و التكفل هبا يف اطار 

 ة.السياسات العمومية الوطنية املقررة يف جمال التضامن و احلماية االجتماعية و ترقية الطفول

تش يع التعليم من خالل اجناق مؤسسات التعليم االبتدائي و املطاعم املدرسية و تسيريها و توفري  -
 2النقل املدرسي و تش يع عمليات التمهني و استحداث مناصب الشغل .

  عمل الل نة الدائمة للم ل  الشعيب البلدي يف املسائل املرتبطة بالشؤون االجتماعية و الثقافية  -
    كورة سلفا ذ ياضية و الشباب و اليت تقوم مبساعدة اجملل  الشعيب البلدي للبث يف املسائل املو الر 

 و التداول فيها.  

 ثالثا: المجال البيئي :
ا األخري ضمن ذتكمن العالقة بني البلدية و البعد البيئي للتنمية املستدامة من خالل ادراج ه

ي ميكن للم ل  ذال  PCDط البلدي ، و يتعلق األمر باملخطط البلدي للتنمية كسياسة التخطي
لك انشاء ذالشعيب البلدي أن يس ل ضمنه بعض العمليات اليت هلا صلة باجملال البيئي ومثال 

املساحات اخلضراء أو اقتناء العتاد احلضري كاحلاويات اخلاصة جبمع القمامة أو إجناق شبكة التطهري 
 2011من قانون البلدية لسنة  107ا ما أكدته املادة ذات البعد البيئي و هذو غريها من املشاريع 

ن أن يشارك اجملل  الشعيب ال العمليات، كما ميكذاليت  ول للم ل  الشعيب البلدي حرية اختيار ه
         ها طبقا للتشريع ذالبلدي يف إجراءات إعداد عمليات هتيئة االقليم و التنمية املستدامة و تنفي

                                                           

حيللدد جمللال تطبيلق و حمتللوى و كيفيللات املصللادقة عللى دراسللة ومللوجز التللأثري ،  2007مللاي  19ملؤرخ يف ، 145-07رقللم  التنفيللذياملرسللوم راجلع  -1
 .22/05/2007ة يف الصادر  34عدد  .ج.ج،على البيئة،ج.ر

 ، املصدر السابق.10-11من القانون رقم  122املادة أنظر  -2
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، و أخضع املشرع إقامة املشاريع االستثمارية و مشاريع الت هيز أو أي مشروع 1والتنظيم املعمول هبما
 ز على إقليم البلدية ، إىل الرأي املسبق للم ل  الشعيب يف اطار الربامج القطاعية للتنمية اليت تن

 .2البلدي و السيما يف جمال محاية األراضي الفالحية و التأثري يف البيئة

و خمطط   PDAUأما بالنسبة للتخطيط اجملايل جند املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري 
من خالل دورمها يف محاية ا يت لى ذفهما يتضمنان البعد البيئي و ه POSشغل األراضي 

املساحات اخلضراء و احلفاظ على النمط املعماري للبيئة املشيدة من طرف االنسان و محاية األراضي 
 الفالحية و الثروة الغابية .

          أما بالنسبة للتخطيط التدخلي ميكن للبلدية إعداد املخطط البلدي لتنظيم التدخل 
من طرف رئي  اجملل  الشعيب البلدي يف حالة حدوث كارثة طبيعية ي يتم تفعيله ذو االسعاف  ال

            ا االطار القيام بتسخري األشخاص ذي ميكنه يف هذأو تكنولوجية على اقليم البلدية، و ال
 .3لكذو املمتلكات و خيطر الوايل ب

ي ذات، و الويف جمال تسري النفايات ميكن لكل بلدية إعداد املخطط البلدي لتسيري النفاي
ا من خالل التحكم يف النفايات و تسيريها و معاجلتها ذيهدف يف األساس إىل محاية البيئة و ه
املخطط هو عبارة عن أداة تساهم يف التسيري ا ذو ه هبدف حمارية كل أشكال التلوث البيئي،

مركز الردم  بداية من مصدر إنتاجها اىل غاية إقصائها على مستوى ،ين و الفعال للنفاياتالعقال
       يهدف هذا املخطط اىل تقييم التطور الكمي و النوعي للنفايات املنت ة، ، كماالتقين للنفايات

تقييم كلفة  وتقسيم البلدية اىل قطاعات مناسبة،  و  ليات املستعملة،آلتشخيص الوسائل و كذا ا و

                                                           

 .سابق رصدم 10-11من القانون  108املادة أنظر  -1
 القانون.نف  من  109املادة  أنظر -2
 نفسه القانونمن.  91و90املادتني أنظر  -3
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يتم حتيني و مراجعة املخطط  .النفاياتالتخطيط احملكم لتسيري  و اجلمع و النقل و إقالة النفايات 
 .1التوجيهي كل عشرة سنوات أو بطلب من رئي  اجملل  الشعيب البلدي كلما اقتضت الضرورة

و بالتايل ميكن للبلدية من خالل أدوات التخطيط املتاحة لديها أن تستطيع حتقيق البعد 
شكل جيد و خاصة   تبين مبادئ ها بذا   إعدادها و تنفيذالبيئي للتنمية املستدامة و خاصة إ

التنمية املستدامة و احملافظة على البيئة و توسيع االستشارة و إشراك كل الشركاء و الفاعلني يف سياسة 
 التخطيط احمللي.  

ومن خالل ما سبق يتضح لنا بأن التنمية املستدامة هي عبارة عن أسلوب للعيش و منهاج 
ري بطريقة مشولية متكاملة من خالل استخدام أسلوب النظم للحياة وفلسفة تقوم على أساس التفك

الكلية و الفرعية، وما يربطها من عالقات و تفاعالت وما يرتتب عليها من نتائج وعمليات تغذية 
راجعة يف التعامل مع مشكالت اجملتمعات االنسانية، ذلك إن وضع حل لكل مشكلة على انفراد 

ف التنمية يف كثري من اجملتمعات يف ظل مفاهيم التنمية املختلفة غري كاف، ومل يؤدي إىل حتقيق أهدا
كما حدث يف املاضي. إن تطبيق فلسفة التنمية املستدامة يعين أن مواطين البلديات مطالبون 
بوصفهم سكانا و صناع قرار بتغيري طرق تعاملهم مع األشياء يف بيئاهتم احمللية، و السري يف ثالثة 

احملافظة على بيئة نظيفة، وحتقيق منو اقتصادي معقول، و حتقيق العدالة اَتاهات رئيسية هي: 
االجتماعية. إن السري يف هذال االَتاهات بشكل متواقن و عقالين سيقود حتما سكان البلديات إىل 

 حتسني مستويات معيشتهم وضمان حياة جيدة هلم و لألجيال القادمة.   

 

 

 

                                                           

الذي حيدد كيفيات و إجراءات إعداد املخطط البلدي لتسيري النفايات املنزلية  30/06/2007:املؤرخ يف 205-07املرسوم التنفيذي رقم: راجع  -1
 .2007يوليو  01مؤرخة يف  43عدد  ج.ر.ج.ج ،و ما شاهبها و نشرال و مراجعته
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 خالصة الفصل الثاني

الغمللوض الللذي كللان يشللوب قالللة ا الفصللل ميكللن القللول بأنلله قللد   إذتضللمنه هللمللن خللالل مللا 
مللن عللدة  امفهللوم البيئللة و معناهللناولنللا تحيللث العديللد مللن املفللاهيم املتعلقللة بالبيئللة والتنميللة املسللتدامة، 
التطرق إىل عناصر البيئلة و مكوناهتلا وليسلهل   نواحي لغويا و اصطالحا ومن الناحية القانونية ،كما 

فالبيئللة الطبيعيللة تتللألف مللن التعللرف عليهللا قمنللا بتقسلليمها إىل نللوعني البيئللة الطبيعيللة و البيئللة املشلليدة، 
ملن أملا البيئلة  مكونات حية و هي: احليوانات والنباتات ومكونات غلري حيلة وهلي: امللاء واهللواء والرتبلة

بنيللة األساسللية املاديللة اللليت شلليدها االنسللان: الطللرق، املنشللآت، البنايللات، تتكللون مللن الاملشلليدة فهللي 
 وغريها، ومن اللنظم االجتماعيلة و املؤسسلات الليت أقامهلا و هلو ملا يعلرف باالطلار املعيشلي لإلنسلان.

 مث تطرقنا إىل املبادئ اليت ترتكز عليها احلماية البيئية مثل مبدأ الدمج و مبدأ امللوث الدافع.

أشلكال ا ملن خلالل اسلتعراض ذهلا   التعرف على األضرار اليت تتعلرض اليهلا البيئلة و و بعده
ي يهدد سالمة العناصر البيئيلة مثلل النفايلات جبميلع أنواعهلا الصللبة و السلائلة الليت تصليب ذالتلوث ال

 مللوثات .الرتبة و املاء  و الغاقات السامة اليت تلوث اهلواء و الضوضاء اليت تلوث اجلو و غريها من ا

مث انتقلنللا إىل توضلليح طبيعللة العالقللة املوجللودة بللني البلديللة والبيئللة مللن عللدة جوانللب مللن الناحيللة 
الطبيعيلللة لإلقلللليم و ملللن الناحيلللة التشلللريعية و بعلللدها   التطلللرق إىل مفهلللوم التنميلللة املسلللتدامة كمفهلللوم 

املعلللن عنهللا يف برنللامج أهللدافها و ابللراق اخلصللائص اللليت متيزهللا عللن غريهللا و اسللتعراض حللديث النشللأة 
األمللللم املتحللللدة للبيئللللة و التنميللللة و بعللللدها انتقلنللللا لتسللللليط الضللللوء علللللى األبعللللاد االقتصللللادية و البيئيللللة 

 التنمية املستدامة و البلدية .   اسلوب العالقة اليت تربط بني واالجتماعية مث تطرقنا إىل طبيعة 
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 تمهيد
         تقوم البلدية جبملة من املهام البيئية يف إطار الصالحيات املخولة هلا مبوجب القانون 
 و التنظيم، وهذه الصالحيات جندها موزعة بني أجهزة البلدية و هيئاهتا، حيث يقوم اجمللس الشعيب
البلدي كهيئة مداولة باختاذ مداوالته يف الشأن البيئي، و يف هذا االطار يتوىل اجلهاز التنفيذي للبلدية 
ممثال يف رئيس البلدية و نوابه عملية تنفيذ املداوالت يف شكل قرارات، و يساعده يف تنفيذها اجلهاز 

تلكها البلدية، لكن نظرا للااب  االداري للبلدية املتكون من كل الوسائل املادية و البشرية اليت مت
ميز به اجملال البيئي فإن البلدية جمربة على االستعانة بكل تاالجتماعي التقين و االقتصادي الذي ي

 الشركاء الذين ميكنهم مساعدهتا يف عملية احملافظة على البيئة.
اد، مما يتالب لألفر سلبية إن احملافظة على البيئة مشكلة تزداد تعقيدا يف ظل املمارسات ال

تظافر اجلهود بني مجي  الشركاء لتحقيق األهداف املرجوة، و ذلك من خالل املشاركة يف عملية صن  
القرارات القوية اليت تساهم يف محاية البيئة، لذلك جند هناك مجلة من اآلليات القانونية اليت أتاحها 

لتخايط و منها ما مييزها الااب  انفرادي  املشرع للبلدية منها ما يتميز بالنمط التشاركي مثل أدوات ا
كآليات الضبط االداري اليت تتمثل يف القرارات اليت يصدرها رئيس اجمللس الشعيب البلدي هبدف 
محاية النظام العام و اليت يتم تنفيذها بواساة الوسائل املادية و البشرية للبلدية، هذه اآلليات إذا مت 

 بال شك سوف تكون هلا انعكاس إجيايب على البيئة . استغالهلا و العمل هبا بشكل سليم
بعد التارق إىل اجلوانب النظرية للبلدية وعالقتها بالبيئة و التنمية املستدامة  يف الباب االول 

املوسوم هذا الباب و حىت نسلط الضوء أكثر على ما سلف ذكره فقد مت ختصيص هلذه الدراسة 
فصلني : يف بصالحيات البلدية يف جمال البيئة و آليات محايتها، و لدراسة ذلك قمنا بتقسيمه إيل 

يف جمال محاية البيئة و إدارهتا البلدية هيئات الصالحيات اليت متلكها أهم فصله األول سنتارق إىل 
و أما يف فصله الثاين سيتم دور شركاء البلدية يف مساعدهتا للتصدي إىل املشكالت البيئية ابراز و 

التارق إىل أهم اآلليات اليت تعتمد عليها البلدية للمحافظة على البيئة و محايتها من املخاطر اليت 
 .هتدد سالمتها و يتعلق األمر بآليات الضبط البيئي آليات التخايط اجملايل و الوقائية 

 



 

 

  :الفصل األول
الصالحيات البيئية للبلدية و دور 

 المشاركة في النشاط البيئي
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 تمهيد:
تعد البلدية من أهم املؤسسات الدستورية نظرا للدور احملوري الذي تؤديه يف العديد من 

إىل من خالهلا اليت تسعى املتشعبة و املهام لة من اجملاالت على املستوى احمللي، فنجدها تضطلع جبم
املستدامة حتقيق التنمية محاية البيئة و احمللية وحتسني االطار املعيشي مبا يهدف إىل حتقيق التنمية 
االقتصادي و البيئي، مما انعكس على الوظائف اليت تقوم هبا  ،االجتماعي ها:أبعادالشاملة جبميع 

 .البلدية بواسطة هيئاهتا املنتخبة و جهازها االداري
لكن البلدية مبا لديها من امكانيات مادية و بشرية و مهام يف جمال محاية البيئة ال تكفي 

اشراك االعتماد على مبدأ املشاركة يف النشاط البيئي و ذلك من خالل ملواجهة املشاكل البيئية دون 
بالغ مجيع الفاعلني يف اجملتمع احمللي يف هذا الشأن، حيث ان مشكل احلفاظ على البيئة يعد أمرا 

تمع املدإ  إىل مشاركة اجلميع من مواطنني و مجعيات وكل ممثلي اجملتظافر اجلهود و يتطلب  التعقيد
ىل املستوى احمللي إ تلك اليت ميتد نشاطها جانب مساعدة أجهزة الدولة املعنية حبماية البيئة خاصة

 . من املؤسسات  على غرار الوالية و املديريات الوالئية و غريها
ل كما أن نشر الرتبية البيئة عرب ربوع اقليم البلدية سيساهم بشكل فعال يف التقليل من املشاك

احلركة اجلمعوية وخاصة ط اخنر تطلب اي هلا، و هذا الدور الرتبوي يالبيئة و يسهل عملية التصد
 . وكل املنابر الثقافية و الرتبوية املدرسة و املسجداألسرة و مجعيات البيئة إىل جانب 

ىل ص أكثر يف ما سلف قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني ، حيث سنتطرق إو غو لل
يف املبحث األول، ويف املبحث الثاإ   اليت خوهلا املشرع للبلدية يف جمال محاية البيئةالصالحيات 

  سوف نتطرق إىل دور شركاء البلدية ومسامهتهم يف محاية البيئة من خالل اختصاصاهتم.
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 المبحث األول:
 صالحيات هيئات البلدية في مجال البيئة

صـــالحيات تشـــمل كـــل الختصاصـــات و من اال يدعـــدالبالبلدية يف التشريع اجلزائري تمتـــع ت
يتجسد ذلك من خالل ، و ةلبلـــدياالقليمي لعامـــة يف النــــطاق النفعـــة يهدف إىل حتقيق املعمـــل 

ت أن يعـــرب عـــن توصـــياته يف جـــل املواضـــيع ذا ها املنتخبجمللـــساملهام املوكلة هليئاهتا أين ميكن 
ويكـــون ذلــــك مـــن خـــالل مداوالتــــه الـــيت يعقــــدها كمـــا يســــاهم بصــــفة خاصـــة  1،املصـــلحة البلديـــة

 .و محاية البيئةيئة اإلقليم و التنمية االقتصادية و الثقافية و كذا األمن هتوإىل جانــــب الدولة يف إدارة و 
لدية يف جمال محاية البيئة على هيئات البلدية و أجهزهتا حسب تتوزع الصالحيات املمنوحة للب

االختصاصات اليت متتلكها كل هيئة ، و عليه سوف نتطرق يف املطلب األول إىل صالحيات  اجمللس 
الشعيب البلدي و جلانه يف جمال البيئة و يف املطلب الثاإ  نستعرض أهم الصالحيات البيئية للجهاز 

   .أما يف املطلب الثالث  نتناول الصالحيات البيئية للجهاز االداري للبلديةالتنفيذي للبلدية ، 
 المطلب األول: صالحيات هيئة المداولة البلدية في مجال البيئة

يعــد اجمللــس الشــعيب البلــدي االطــار الــذي ميــارا مــن خاللــه النشــاط الــدميقراطي، وهــو امللتقــى 
الذي تتجمع فيه األفكار و اآلراء اليت متثل خمتلف التوجهات السياسية املتواجدة داخل اقلـيم البلديـة، 

صة كل ما يتعلق مما يشكل مناخ مناسب  للنقاش و التحاور حول القضايا اليت هتم اجملتمع احمللي وخا
بالتنميـــة و احملـــيئ البيئـــي داخــــل االقلـــيم، و ذلـــك يف اطـــار الصــــالحيات املخولـــة للمجلـــس املنتخــــب 

 .مبوجب القانون و التنظيم
بالبلديــة  2إىل هيئــة املداولــة 2011مــن قــانون البلديــة لســنة  2لقــد متــش االشــارة يف املــادة    

لشـــعيب البلـــدي وجلانـــه الدائمـــة واناصـــة، والـــيت أناطـــه املتمثلـــة يف جملســـها املنتخـــب املعـــروف بـــاجمللس ا
املشرع جبملة من الصالحيات يف جمال محاية البيئة سواء كان ذلـك بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر والـيت 
ســوف نتطــرق إليهـــا فيمــا يلـــي إىل جانــب اســـتعراض دور املــرأة املنتخبـــة يف جمــال محايـــة البيئــة والتنميـــة 

 املستدامة.
                                                           

 .54، ص 2003حمي الدين القيسي ، مبادئ القانون اإلداري العام، منشورات احلليب، بريوت  -1
 ، مصدر سابق.10-11من القانون  2املادة أنظر  -2
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  ةالبيئ ةحماي مجال في البلدي الشعبي المجلس الحياتالفرع األول: ص
، وهــذا يلعـب اجمللــس الشــعيب البلــدي دورا بــارزا يف جمــال محايـة البيئــة يف إطــار التنميــة املســتدامة

مــن خــالل الصــالحيات الواســعة الــيت منحهــا املشــرع اجلزائــري هلــذخ اهليئــة احملليــة املنتخبــة لتــتمكن مــن 
مـــن ســـكان البلديـــة، لـــذا ســـوف نســـتعرض أهـــم التطـــورات التشـــريعية هلـــذخ  التعبـــري عـــن ارادة ناخبيهـــا

الصالحيات و ذلك بـالتطرق اليهـا يف مجيـع قـوانني البلديـة، إىل جانـب ذلـك سـنحاول ابـراز دور املـرأة 
  وذلك باعتبارها جزءا من مكونات اجمللس البلدي.  املنتخبة يف جمال التنمية املستدامة ومحاية البيئة

 اجلزائــري التشــريع يف ةالبلديــ ةالشــعبي اجملــالسإن  :1967صالالالحياتف فالالي نالالانلد البلديالالة ل الالنة أوال: 
 تسـيريو  القـرار صـناعة يف ةالشـعبي ةاملشـارك ورصـ مـن ةور صو  ةالدميقراطي ةاملمارس مظاهر منتعد مظهرا 
ة لبلديـل قـانونأول  ن. وكما متش االشارة سلفا إىل أ1االقليم سكان على بالنفع يعود مبا ةاحمللي الشؤون

ة الـيت البيئ ةحبماي ةاملتعلق صالحياتتناول يف صلبه ي مل 1967 ةسنالصادر  يف تاريخ اجلزائر املستقلة
تتمحــور  البلــدي الشــعيب اجمللــس صــالحيات إمنــا كانــش كــلو  مل تكــن ضــمن األوليــات يف تلــك الفــرتة،

لدولة نامية مثـل اجلزائـر والـيت كـان مههـا  وهذا أمر طبيعي بالنسبة ةواالجتماعي ةاالقتصادي ةالتنميحول 
األول و األخري هو التنمية يف شىت اجملاالت  و ذلك على غرار الكثـري مـن دول العـامل الثالـث وخاصـة 

 :2ةيتلك اليت استقلش حديثا، لذلك جند بأن التشريع البلدي آنذاك قد اهتم باحملاور التال
 االقتصادي. االنعاش و التجهيز -
 . ةالفالحي التنمية -
 ة.التقليدي ةالصناع ةتنمي و ةالصناعي ةالتنمي -
 .والنقل التوزيع -
 .واالسكان السكن -
 ة.السياحي ةالتنمي -

                                                           

، اجمللــة األكادمييــة للبحــث القــانوإ ، كليــة "املغــرب -تــونس  -"الوصــاية علــى أعمــال اجملــالس البلديــة يف دول املغــرب العــر  اجلزائــر بوضــياف عمــار،  -1
 09،ص  2010،سنة  01احلقوق، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، عدد 

 .مصدر سابق املتضمن قانون البلدية،،  24-67من األمر رفم  166إىل  135أنظر املواد من  -2
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 .واالجتماعي الثقايف االنعاش -
، و التنميــة املســتدامةلكــن هــذا ال يعــجمل أن اجملــاالت املشــار اليهــا ســابقا لــيس هلــا عالقــة بالبيئــة 

فالعديد منها ذات صلة باحمليئ او االطار املعيشي للمواطن مثل السكن، التنمية الصناعية و الفالحية 
والتنميــة املســتدامة و الســياحية و االنعــاش الثقــايف و االجتمــاعي و غريهــا مــن اجملــاالت املرتبطــة بالبيئــة 

 .  دها سكان البلديةشناليت ي
 1981الت ســنة ديعـلت ةبالنســب مـاأ:  1981البلديالالة ل النة نالانلد تعالالديالت ا: صالالالحياتف فالي ثانيال
 خيوهلـا الـيت الصـالحيات خـالل مـن يظهـر وذلـك عليهـا ةواحملافظـ ةبالبيئـ املشرع اهتمام مدى بنيت يفه

 : "يلـــي مــا علــى نصــش والــيت 1 مكــرر 139 ةاملــادا مــا أشــارت اليـــه ذهــو  البلــدي الشــعيب للمجلــس
 ويف. " ةالبلديــ تــراب عــرب هوحتســين احملــيئ ةمحايــ اىل يرمــي عمــل كــل يف البلــدي الشــعيب اجمللــس يشــارك

 و ةاحليـا نـوع وحتسـني احملـيئ ةحلماي وتطويرها ةمجعي وأ ةهيئأية  نشاءعلى إ يشجعنفس السياق جندخ 
 .1رالضر  شكالأ كلو  التلوث ةمكافح
 بتـــدعيم البلـــدي الشـــعيب اجمللـــس يقـــوم نـــهعلـــى أ منهـــا 03 ةالفقـــر  الســـيما 140 ةاملـــاد شاضـــافكمـــا 
 اجمللــس ويسـهر عليهـا ةواحملافظـ ةالغابيـ ةالثـرو  تطـوير نهأشـ مـن عمـل كـل يف ويسـاعد الفالحـي النشـاط
 :2يلي ما علىة خاصة بصف البلدي الشعيب

 ة.البلدي تراب يف ةالعمراني للتجمعات واملعماري اجلمايل الطابع ةمحاي -

 ة.البلدي ةالتهيئ خمطئ يف راضياأل يصختص دىل ةاحلضري الوظائف خمتلف ةمراعا -

 .3ةالريفي املناطق و ةالعمراني التجمعات مستوى على البناء عمالأل ةالدائم ةاملراقب  -
 ةومكافحـ ةالبيئيـ الظـروف حتسـني اىل كما جند أيضا العديد من املـواد األخـرى الـيت هتـدف يف جمملهـا 

 .4التلوث

                                                           

 .ر سابقصدم .يتضمن القانون البلدي ،09-81من القانون رقم  01مكرر 139املادة انظر   - 1
 .القانون نفس من   140املادة انظر   - 2
 .القانون نفس من   02مكرر 156املادة انظر   - 3
 .لقانوننفس امن ،  02مكرر  159و  165، 03مكرر 156أنظر: املواد   - 4
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بعد التحوالت اليت شهدهتا اجلزائر بعد دستور أما : 1990صالحياتف في نانلد البلدية ل نة  ثالثا:
تتمحــور  1990 ةلســن ةالبلديــ قــانون يف ةالبيئــ ةومحايــ ةاحملليــ ةالتنميــ ةشــكالي، جنــد بــأن إ 1989ســنة 
 :1ةاالساسي ةالثالث النقاط حول
 ة و البيئة.العمراني ةالتهيئ -
 و البيئة. العمران -
 ة و البيئة.والنقاو  ةالنظاف -

 ةالواليــ ملخطــئ التنمــوي هــاخمطط ةمبطابقــ ةالبلديــ يلــزم البلــدي القــانون نإفــ ةالعمرانيــ ةللتهيئــ ةفبالنســب
  .2ةالعمراني ةالتهيئ وخمططات
 مبــا ةالبلديــ تكفــل ةضــرور  اىل ةالبلديــ قــانون مــن 107 ةاملــاد ارتشــا ةالبيئــ ةومحايــ ةالنظافــ خيــص وفيمــا
 :يلي

 .توزيع املياخ الصاحلة للشرب  -
 .صرف ومعاجلة املياخ القذرة والنفايات اجلامدة احلضرية  -
 .مكافحة ناقالت األمراض املعدنية  -
 .نظافة األغذية واألماكن واملؤسسات اليت تستقبل اجلمهور  -
 مكافحة التلوث ومحاية البيئة.  -
 االراضـي ختصـيص احـرتام مـن التحقـق ةالبلديـ عـاتق علـى يقـع نهإف ةوالبيئ انعمر لبافيما يتعلق  ماأ 
واملخطئ التوجيهي للتهيئـة  (POS)وفق أدوات التعمري مثل خمطئ شغل األراضي  استعماهلا وقواعد
 البنـاء ةعمليـ ةملطابقـ ةالدائمـ ةاملراقبـ علـى هرسـت، ويف اطار محاية البيئة املشـيدة (PDAU)و التعمري
 للمجلـــس ةالقبليــ ةاملوافقــ طرت شــت وكــذلك ،هبــا املعمـــول والتنظيمــات القــوانني يف ةاحملــدد الشــروطوفــق 
 ذلـك علـى ةعـالو  ة،بالبيئـ االضـرار هناأشـ مـن خماطر يتضمن مشروع انشاء خيص ما يف البلدي الشعيب

                                                           

، عـدد 33معطيـة جديـدة يف التنميـة احملليـة، محايـة البيئـة ، اجمللـة اجلزائريـة للعلـوم القانونيـة واالقتصـادية و السياسـية، اجلزائـر اجلـزء يوسف بن ناصـر،   -1
 .699ص  ،1995، 03

 .تعلق بالبلدية ، مصدر سابق،امل 08-90من القانون رقم  86املادة  أنظر -2
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 اجلمـــــايل الطــــابع ةومحايــــ واالثــــار ةالطبيعيــــ املواقــــع علـــــى ةاحملافظــــ ةمســــؤولي ةالبلديــــ املشــــرع محــــل فقــــد
 .املعماريو 

 : 2011صالحياتف في نانلد البلدية ل نة  ا:رابع
ليتماشـى  2011إىل جانب اجملاالت املـذكورة يف قـوانني البلديـة السـابقة جـاء قـانون البلديـة لسـنة 

خاصـة فيمـا يتعلـق بالتعامـل مـع مفهـوم التنميـة املسـتدامة، كمـا جنـدخ  2003مع التشـريع البيئـي لسـنة 
 الشـــعيب للمجلـــس هلـــاخو  الـــيت الصـــالحيات خـــالل مـــن ذلـــكيتضـــ   و ة،البيئـــ ةمحايـــقـــد اهـــتم مبجـــال 

 اجمللـس صـالحيات نمـ وسـع اجلديـد القـانون ة، حبيـث أنالسابق ةالبلدي اننيقو  مع ةمقارنوهذا  البلدي
 سـاهملي تطـور البلـديالشـعيب  اجمللـس دور نجـدف ة،البلديـ رئـيس صـالحياتمـع  ةمقارنالشعيب البلدي 
 واحلفـاظ االمـن و ةالثقافي و ةاالجتماعي و ةاالقتصادي ةوالتنمي االقليم ةوهتيئ ةادار  يف ةالدول إىل جانب
 املشــرع نــص الســابق القــانون هايتضــمن مل ةاجيابيــ ةخطــو  يف. و 1وحتســينه للمــواطن املعيشــي االطــار علــى
 ةهتيئــكــذا جلنــة و  ةالبيئــ ةومحايــ ةالصــح ةجلنــ هــامن اعضــائه بــني مــن البلــدي الشــعيب اجمللــس تشــكيل علــى
 .2ةالبيئ ةحلماي اقرب ةالبلدي مبوجبه تكون ةالتقليدي والصناعات ةوالسياح والتعمري االقليم
 لكـن ،السـابق قـانونال تضـمنها الـيت نفسـها 10 -11 ةالبلديـ قـانون يف ةاحملليـ ةالتنميـ حمـاورتبقى 

 هـدافأ مـع ةمتوافقـ ةالبلديـ ةالتنميـ بـرام  تكـون نأ أوجـب يـثحب اجلديـد القـانون هدافأ طورشرع امل
 كــان حــني يف ة،القطاعيــ ةالتوجيهيــ املخططــات و لإلقلــيم ةاملســتدام ةالتنميــ و ةللتهيئــ الــوطجمل املخطــئ
 القانون من 108 ةللماد طبقا البلدية مو قت .الوالئي املخطئ اهداف و توافقها ضر في السابق القانون
 .3ةاملستدام ةوالتنمي االقليم ةالتهيئ عمليات اعداد اجراءات يف ةباملسامه 10 -11

 ةمحايــ كــذا و انضــراء املســاحات و ةالفالحيــ االراضــي يــةامح البلــدي الشــعيب جمللــسكمــا يتــوىل ا
 ةالبيئـــ ةمحايـــ قــانون حكـــامأ مــع توافقـــا كثـــرأ للبلديــة اجلديـــد القــانون جـــاء كمـــا ة،املائيــ املـــوارد و ةالرتبــ

 يف السـيما البلـدي الشعيب للمجلس املسبق يأالر  اىل املشاريع انشاء إخضاع خالل نويتجلى ذلك من
                                                           

 .تعلق بالبلدية، مصدر سابق،امل10-11من القانون رقم  124و  03أنظر :املادتني  -1
 .نفسهمن القانون  ،31أنظر :املادة  -2
 البلدية فضاء اجلوار، وجيب أن تشكل الوحدة القاعدية لتهيئة اإلقليم وتنميته. وألجل ذلك يتعني أن تطور الوسائل والكفاءات يف هىذا  "تعد -3

 ،يتضمن املصادقة على املخطئ الوطجمل لتهيئة اإلقليم، ج ر ج ج  2010يونيو سنة  29مؤرخ يف  02 -10قانون رقم  :ال". راجعاجمل        
 .106،ص  2010أكتوبر سنة  21صادر يف  61عدد         
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 ةبالبيئـ االضـرار شأنه نم مشروعأي  نشاءإ وخيضع ة،البيئ على التأثري و ةالفالحي االراضي ةمحاي جمال
 .1ةالوطني ةاملنفع ذات املشاريع باستثناء البلدي الشعيب اجمللس موافقه اىل ةالعمومي ةوالصح

 .دور المرأة المنتخبة في حماية البيئة في اطار التنمية الم تدامةخام ا: 
 ملـؤمتر والعشـرين للقـرن الواحـد العمـل ما يعـرف بربنـام  أو 21 القرن أعمال جدول لقد أكد 
 التنميـــة جوانـــب مـــن أساســـي جانـــب هـــي املـــرأة مســـامهة أن والتنميـــة البيئـــة حـــول 1992 عـــام يف ريـــو

 التنميــة أجــل مــن النســاء العــاملي العمــل" املعنــون ، 24 الفصــل ، هلــا كــامالا  فصــالا  وتكــرا املســتدامة،
 يف املدإ  للمجتمع" الرئيسية اجملموعات" من واحدة ، منظماهتن يف ممثلة النساء، تشكل".  املستدامة
 لتحقيق ضروري والرجل املرأة بني املساواة لتحقيق اإ ياجلنس للنه  الشامل اإلدماج إن. املتحدة األمم
كمـا   التأكيـد أيضـا  .والثقافيـة والبيئيـة واالجتماعيـة االقتصـادية الناحيـة مـن املستدامة التنمية أهداف
 يف مبـا اجملتمـع انشـطة مجيـع يف ومتسـاو كامل بشكل واشرتاكها خاص بشكل املرأة ضرورة متكني على
 .2التنمية هذخ لتحقيق املبذولة اجلهود يف اساسية مسالة القرار صنع عملية يف مشاركتها ذلك

بقضــية التنميــة البيئيــة ، وانطالقــاا مــن أن التنميــة تركــز علــى حشــد الطاقــات  االهتمــاموىف إطــار 
تنميــة  يفبــاملرأة وبــدورها  االهتمــاماجملتمــع دون متييــز بــني النســاء والرجــال، يصــب   يف ةالبشــرية املوجــود

 -اآلخــر ، هــذا باإلضــافة إىل أن تأثريهـــا علـــى النصـــفداخــل اقلــيم البلديــة اجملتمــع والبيئــة جــزءا أساســياا 
يف املائـــة مـــن جممـــوع ســـكان  50أي حـــوايل  و ذلـــك ألن النســـاء يشـــكلن نصـــف اجملتمـــع -الرجـــال 

 لعــام لإلحصــاء الــوطجمل الــديوان تقريــرمليــون نســمة  حســب  40اجلزائــري الــذي يقــدر عــددهم حــوايل 
عـة نصف طاقته اإلنتاجية وىف هذا الصدد نؤكد أنه ال ميكن فصل النساء كمجمو  وبالتايل 3(،2015

اإلدارة البيئيـة وىف تشـجيع التنميـة القابلـة  يف أساسيمنعزلة عن اجلماهري، نظراا ألن النساء يقمن بدور 

                                                           

 .، املتعلق بالبلدية، مصدر سابق10 -11من القانون رقم 114و 109أنظر: املادتني  -1
البنــد الثــامن مــن جــدول  19املرفــق بقــرار اجلمعيــة العامــة لدمــم املتحــدة يف الــدورة االســتثنائية  21أنظــر برنــام  مواصــلة تنفيــد جــدول أعمــال القــرن  -2

، لالطــــــــــــــــــــــــالع زيــــــــــــــــــــــــارة موقــــــــــــــــــــــــع األمــــــــــــــــــــــــم املتحــــــــــــــــــــــــدة علــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــرابئ التــــــــــــــــــــــــايل :    11، ص  19/09/1997األعمــــــــــــــــــــــــال املــــــــــــــــــــــــؤرخ يف 
https://undocs.org/ar/A/RES/S-19/2 

يف اجملـالس املنتخبــة وزارة الداخليـة واجلماعـات احملليـة و التهيئـة العمرانيـة ، دليـل تكـويجمل ، برنــام  دعـم املشـاركة السياسـية الفعالـة و املسـتدامة للمـرأة  -3
 66احمللية ، ص

https://undocs.org/ar/A/RES/S-19/2
https://undocs.org/ar/A/RES/S-19/2
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خاصــاا علــى مجيــع مســتويات  اهتمامــامســلم بــه ويســتحق أن يلقــى  أساســيلالســتمرار ، وهــو إســهام 
 .العمل حلماية البيئة

 جمموعـــه مـــا بـــني مـــن( 2012 لعـــام البلديـــة االنتخابـــات  احملليـــة اجملـــالس يف تســـجيل   ولقـــد
 اىل 1997 عــام يف املائــة يف 9 مــن التمثيــل معــدل وارتفــع ،امــرأة 4120 هنــاك منتخبــا  24 891
لقد أصـبحش املـرأة اليـوم تقـوم بالعديـد مـن املهـام الـيت حكـرا علـى  ،2012 عام يف املائة يف 16.55

الرجال مربزة  كفاءهتا يف شىت اجملاالت،  و هذا ما أثبتته املرأة املنتخبة على املسـتوى احمللـي مـن خـالل 
 مــنفنجــد مــثال  مشـاركتها يف صــنع القــرارات احملليــة والســيما تلــك املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة و البيئــة ،

يف  البلـدي الشـعيب اجمللـس رئـيس منصـب نسـاء عشر تشغل بلدية 1541 عددها البالغ البلديات بني
. و بــــذلك أصــــبحش املــــرأة مصـــدرا للقــــرارات املتعلقــــة مبجــــال البيئـــة مثــــل رخــــص البنــــاء 20121عـــام 

ورخــص اهلــدم و رخــص اســتقالل املنشــمت املصــنفة مــن الفئــة الثالثــة ، إىل جانــب عضــويتها يف اهليئــة 
التنفيذيــة بصــفتها نائبــة لــرئيس اجمللــس الشــعيب البلــدي مكلفــة بالصــحة و النظافــة و البيئــة و عضــويتها 
ضمن اجمللس املنتخب و مشـاركتها يف التصـويش علـى املـداوالت املتعلقـة بـالتخطيئ البيئـي و املواضـيع 

ة للمجلـــس الشـــعيب املتعلقـــة حبمايـــة البيئـــة، إىل جانـــب عضـــويتها أو رئاســـتها للجـــان الدائمـــة و اناصـــ
 البلدي ذات الصلة باجملال البيئي .

املساعي كلها جاءت يف سياق االلتزامات و االصالحات اليت بادرت هبا اجلزائر دستوريا  هذخ
يف اطار جتسيد املقاصد اليت يرمي إليها اهلدف انامس من أهداف التنمية  هذا، و 2008سنة 

كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ املستدامة لدمم املتحدة، و اليت حتث الدول على  
الفرص املتاحة هلا للقيادة على قدم املساواة مع الرجل على مجيع مستويات صنع القرار يف احلياة 

القيام بإصالحات لتخويل املرأة حقوقا ، كما   احلث أيضا على ضرورة اسية واالقتصادية والعامةالسي

                                                           
 .67، ص السابقاملرجع وزارة الداخلية واجلماعات احمللية و التهيئة العمرانية ، دليل تكويجمل  - 1
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على حق امللكية والتصّرف يف األراضي  متساوية يف املوارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصوهلا
 .1وانني الوطنيةوغريها من املمتلكات، وعلى اندمات املالية، واملرياث واملوارد الطبيعية، وفقاا للق

 للمجلس الشعبي البلديو المؤنتة الفرع الثاني: المهام البيئية للجاد الدائمة 
للمجلــس الشــعيب  2011مــن قــانون البلديــة لســنة  31املــادة رخصــش كمــا أشــرنا ســلفا لقــد 

إىل جانـب ذلـك هنـاك من بني أعضائه جلانا دائمة للمسـائل التابعـة جملـال اختصاصـه، البلدي تشكيل 
و بــالرغم مــن مــن نفــس القــانون  33إمكانيــة لتشــكيل جلــان خاصــة أو مؤقتــة كمــا نصــش عليــه املــادة 

الطـابع االستشــاري الـذي تتميــز بـه هــذخ اللجـان، إال أن لكــل منهـا بطبيعــة احلـال بعــ  املهـام املتعلقــة 
نتطـرق إىل االختصاصـات البيئيــة وجـود جلنـة مكلفـة حبمايـة البيئـة، لـذا سـوف مـن رغم بـالمبجـال البيئـة 

 لكل جلنة وفق ملا يلي: 
 :الصحة والنظافة وحماية البيئةلجنة لأوال : المهام البيئية 

تكلــف هــذخ اللجنـــة عــادة بدراســة امللفـــات املتعلقــة بالصــحة العموميـــة لســكان البلديــة و الـــيت 
و األوبئـة املتنقلـة  2املعديـة تطرح على مسـتوى اجمللـس ملناقشـتها، خاصـة فيمـا يتعلـق مبكافحـة األمـراض

غريها من األمراض اليت تشكل خطرا و  4املالرياو  3اتشمانييللاعن طريق املياخ و احلشرات الضارة مثل 
                                                           

وهي عبارة  دعوة مجيع البلدان الفقرية والغنية واملتوسطة الدخل للعمل لتعزيز االزدهار  هدفا 17أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة تتكون من  -1
كوكب األرض. وتدرك هذخ االهداف بأن القضاء على الفقر جيب أن يسري جنباا إىل جنب مع االسرتاتيجيات اليت تبجمل النمو مع األخذ باالعتبار محاية  

املناخ  االقتصادي كما وتتناول جمموعة من االحتياجات االجتماعية مبا يف ذلك التعليم والصحة واحلماية االجتماعية وفرص العمل مع معاجلة تغري
 لالطالع على مزيد من املعلومات جيب زيارة موقع األمم املتحدة على الرابئ التايل :  .ومحاية البيئة

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/ 
 52البلدية و اختصاصاهتا يف قطاع الصحة، ج.ر.ج.ج العدد الذي حيدد صالحيات  26/12/1981املؤرخ يف  374-81املرسوم رقم راجع  -2

 .29/12/1981يف  الصادرة
داء الليشـمانيات احلشـوي  املعـروف أيضـاا بالكـاالزار وهـو أشـد أشـكال املـرض خطـورة(، واجللـدي  -هناك ثالثة أشـكال رئيسـية لـداء الليشـمانيات  -3

 .نيات الطفيليات الليشمانية األوالية اليت تنتقل عن طريق لدغة أنثى ذباب الرمل الفاصد املصابةتسبب داء الليشما . األكثر شيوعاا( واملخاطي اجللدي
ويقـّدر  .املاليـة يؤثر املرض يف بع  أفقر الناا يف العامل، ويرتبئ بسوء التغذية، والنزوح السكاإ ، ورداءة السكن، وضعف اجلهاز املنـاعي، ونقـص املـوارد

للمزيد مـــن املعلومـــات زيـــارة موقـــع موقـــع منظمـــة الصـــحة العامليـــة صـــفحة داء ومليـــون حالـــة ســـنوياا. 700 000الـــداء بـــني عـــدد حـــاالت اإلصـــابة هبـــذا 
 على الرابئ التايل : 18:30على الساعة:  22/04/2020أطلع عليه بتاريخ  02/03/2020الليشمانيات املنشورة بتاريخ: 

 https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis 
ى "نواقـل املالريا مرض تسّببه طفيليات من فصيلة املتصّورات اليت تنتقل بني البشر من خالل لدغات أجناا بعوض األنوفيلة احلامل هلا، اليت ُتسـم - 4
 22/11/2019أطلـع عليـه بتـاريخ :  11/06/2018: يفللمزيد من املعلومات أنظر موقع منظمة الصحة العاملية ، صفحة املالريا املنشورة  ."املالريا

 https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/malaria على الرابئ التايل: 19:00على الساعة : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/malaria
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على صحة االنسان و احليوانات مثـل املاشـية، وحبـث كـل السـبل الـيت مـن شـأهنا احتـواء هـذخ األمـراض 
للبـث فيهـا، و مـن أجـل صـدور قـرارات أكثـر جناعـة   واقرتاح احللول املناسبة هلا و عرضـها علـى اجمللـس

ميكن هلذخ اللجنة االستعانة مبختصني يف جمال الصحة العمومية مثل االطباء و تقنيي الصحة العمومية 
والصــحة احليوانيــة مثــل األطبــاء البيطــريني و غــريهم، و أمــا يف جمــال النظافــة ميكنهــا مســاعدة اجمللــس يف 

ي لتســـيري النفايـــات وكـــذلك دراســـة املســـائل املتعلقـــة مبشـــاكل التطهـــري دراســـة ملـــف املخطـــئ التـــوجيه
الصــــحي و البحــــث عــــن احللــــول املناســــبة و املتعلقــــة بصــــرف امليــــاخ املســــتعملة و كيفيــــة الــــتخلص مــــن 
النفايــات و تثمينهــا و هــذا مبســاعدة خمتصــني أو مكاتــب دراســات متخصصــة يف هــذا اجملــال وعرضــها 

ث فيها، و أما يف جمال البيئة فلها كل الصالحيات لدراسة امللفات املتعلقة على اجمللس ملناقشتها و الب
وذلـــك بالتنســيق مـــع  حبمايــة البيئــة جبميـــع عناصــرها مـــن كــل أشــكال التلـــوث الــيت قـــد تضــر بســالمتها

  .مديرية البيئة و اهليئات االدارية املتصلة بالشأن البيئي واجلمعيات النشطة واملهتمة مبجال محاية البيئة
و املالحظ بأن مهام هذخ اللجنة واسعة و متعددة بتعدد مهام اجمللس الشعيب البلـدي يف جمـال 
محايــة البيئــة و ليــتم التفــره هلــذخ املهمــة، نلــتمس نيــة املشــرع اجلزائــري مــن خــالل تســمية هــذخ اللجنــة يف 

     2011.1قانون البلدية لسنة 
 :والتعمير وال ياحة والصناعات التقليديةتهيئة اإلنليم  ثانيا : المهام البيئية للجنة

تكلف هذخ اللجنة بدراسة املسائل املتعلقة مبخططات التهيئة و التعمري سيما تلـك الـيت تتعلـق 
باملخططــات التوجيهيــة و للتهيئــة و التعمــري و خمططــات شــغل األراضــي و الــيت تعتــرب مــن أهــم أدوات 

سواء تعلق األمر بالبيئة الطبيعية أو البيئة احلضرية ودراسـة  التخطيئ اجملايل اليت تساهم يف محاية البيئة، 
كـــل املشـــاريع التنمويـــة و مـــدى مالئمتهـــا و تأثريهـــا علـــى البيئـــة و هـــذا مبســـاعدة التقنيـــني واملهندســـني 
املتخصصــني يف جمــال التعمــري و البيئــة، و أمــا بالنســبة جملــال الســياحة و الصــناعات التقليديــة فيمكنهــا 

 2ئل املتعلقـــة هبـــا اجيـــاد احللـــول و الوســـائل الـــيت مـــن شـــأهنا تشـــجيع النشـــاط الســـياحيدراســـة كـــل املســـا

                                                           

 .، املصدر السابق10-11من قانون البلدية رقم  31انظر املادة  -1
الــذي حيــدد صــالحيات البلديــة و اختصاصــاهتا يف القطــاع الســياحي ج.ر.ج.ج العــدد  26/12/1981املــؤرخ يف  372-81املرســوم رقــم راجــع  -2
 .29/12/1981املؤرخ يف  52
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باإلضـافة اختصـاص اجمللـس الشـعيب البلـدي يف  والصناعات التقليدية يف اطار حتقيق التنمية املسـتدامة.
 1جمال محاية  الرتاث و املناطق األثرية.

 :البحري الري والفالحة والصيدثالثا : المهام البيئية للجنة 
يتجســد دور هــذخ اللجنــة يف دراســة و اعــداد امللفــات املتعلقــة مبجــال الــري و املــوارد املائيــة مثــل 
الســدود و اآلبــار و شــبكات امليــاخ الصــاحلة للشــرب و الســقي و شــبكات الصــرف الصــحي و حمطــات 

اجملـال الفالحـي تقـوم  التصفية و التحلية، و ذلك مبساعدة املصاحل التقنيـة املختصـة بـاملوارد املائيـة و يف
بدراسة امللفات اناصة باحليازة على العقار الفالحي يف اطار استصـالح االراضـي أو بواسـطة االمتيـاز 

كمـا   2وفقا للشروط القانونية، و حبث الوسائل اليت من شأهنا املسامهة يف تشجيع االستثمار الفالحي،
ئـــدة الفالحـــني و املـــوالني و يف جمـــال الصـــيد تســـاهم هـــذخ اللجنـــة يف دراســـة ملفـــات الـــدعم املقدمـــة لفا

البحــري تقــوم بدراســة املشــاكل الــيت تواجــه الصــيد البحــري و الســعي إىل اجيــاد احللــول املناســبة الــيت مــن 
كل أشكال التلوث البحري و تشـجيع الصيد اجلائر و شأهنا احلفاظ على الثروة السمكية و محايتها من 

 ة املائيات. الصيادين واملستثمرين يف جمال تربي
 :الشؤود االجتماعية والثقافية والرياضية والشباب رابعا : المهام البيئية للجنة

تســاهم هــذخ اللجنــة يف مكافحــة اآلفــات االجتماعيــة و الظــواهر الســلبية داخــل جمتمــع البلديــة 
هلـذخ مثل الفقر و اجلهل و تفشي جرائم القتل و السرقة و املخدرات و الدعارة و غريها، حيث ميكـن 

اللجنـــة االســــتعانة باجلهـــات املتخصصــــة املوضـــوعة حتــــش وصـــاية وزارة التضــــامن مثـــل مديريــــة النشــــاط 
يف  ، و ميكنهــا وذلـك بغـرض التكفـل بالفئــات احملرومـة وذوي االحتياجـات اناصـة وغريهـا االجتمـاعي
تقــارير وصــوص اعــداد حماضــر و و  .املــواطنني و مــد يــد العــون هلــم انشــغاالتاإلصــغاء إىل  هــذا االطــار

املشـــاكل االجتماعيـــة و عرضـــها علـــى اجمللـــس الشـــعيب البلـــدي للبـــث فيهـــا، ويف اطـــار الشـــؤون الثقافيـــة 
 ميكنهـا املســامهة يف نشــر الثقافـة البيئيــة عــن طريـق وســائل االعــالم و االتصـال الســمعية منهــا و البصــرية

يف أوســاط اجملتمـــع خاصــة فئـــة يف نشــر الـــوعي  ةســـامهمـــن شــأهنا املالــيت ووســائل التواصــل االجتمـــاعي 
                                                           

 .80،ص2009بوعمران ، البلدية يف التشريع اجلزائري ، دار اهلدي ، عني مليلة  اجلزائر( ،عادل  -1
 52الذي حيدد صالحيات البلدية و اختصاصاهتا يف قطاع الفالحـة، ج.ر.ج.ج العـدد  26/12/1981املؤرخ يف  373-81املرسوم رقم راجع  -2

 .29/12/1981الصادرة يف 
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الشــباب بضــرورة محايــة البيئــة و ترســيخ مبادئهــا مــع توضــي  أمهيــة أبعــاد التنميــة املســتدامة، كمــا ميكنهــا 
أيضا التشجيع علـى انشـاء اجلمعيـات احملليـة و خاصـة تلـك الـيت هتـتم بالشـأن البيئـي وتشـجيع النشـاط 

ة الـــيت اصـــبحش تلـــوث العديـــد مـــن األحيـــاء آلفـــات االجتماعيـــل ممـــا قـــد يســـاهم يف التصـــديالرياضـــي 
ديدا دقيقا لنشاطات البلديـة حت 2011لسنة تضمن قانون البلدية لقد  وخاصة يف البلديات الكبرية. 

 1.والشباب والثقافة والتسلية والسياحة جتماعية والرياضة ماية االحلبية وارت ال الجم يف
 :واالستثماراالنتصاد والمالية خام ا : المهام البيئية للجنة 

يكمن الدور البيئي هلذخ اللجنة يف دراسـة املسـائل املتعلقـة باملشـاريع االقتصـادية الـيت حتتـاج إىل 
بعد االسـتدامة حتقيقـا ، و من جهة أخرى إدراج دم  و ادراج البعد البيئي حفاظا على البيئة من جهة

املتعلقة مبيزانية البلدية و اليت كثريا مـا ألهداف التنمية املستدامة، كما ميكن هلذخ اللجنة دراسة امللفات 
حتقـق أهـدافا بيئيـة سـواء مـن ناحيـة النفقـات مثــل اقتنـاء عتـاد و لـوازم النظافـة، أو مـن ناحيـة االيــرادات 
واليت ميكن من خالهلـا تثمـني مـداخيل البلديـة كاجلبايـة البيئيـة أو عائـدات االجيـار الـيت ميكـن أن يكـون 

ملؤجرة ملصاحل املوارد املائية أو مصاحل الصحة العمومية، أو يكون مصـدرها مصدرها عقارات كاملقرات ا
و تقــوم هــذخ اللجنــة بتشــجيع  منقــوالت كإجيــار شــاحنات النظافــة و عتــاد الصــرف الصــحي و غريهــا.

االســتثمار يف املشــاريع املتعلقــة مبجــال البيئــة و اقــرتاح ذلــك علــى اجمللــس الشــعيب البلــدي و الــيت ميكــن 
ويف هذا االجتاخ هلا أن تقرتح انشاء مؤسسـات عموميـة ذات  من املخطئ البلدي للتنمية ،تسطريها ض
إىل جانــب هــذا ميكنهــا القيــام بالعديــد مــن األدوار الــيت هلــا عالقــة  2،وجتــاري اقتصــاديإداري ، طــابع 

 مباشرة أو غري مباشرة مبجال البيئة.
لجـان الدائمـة ، فريجـع ســــبب إضــــافتها ت اجلديدة املضـــافة الختصاصـات الاوبالنسبة للقطاع

ــــة، وكـــذا انســـجاما مـــع التوجهـــات الكـــربى  إىل أمهيتهـــا و ارتباطهـــا بصــــفة مباشــــرة حبيـــاة املـــواطن اليوميـ
 جلـان فقـئ وـالف مـا ســبق 3عكـس مـا كـان حيتويـه القـانون القـد  مـن  3لسياسة الـبالد االقتصـادية،

نقـل جتاهل أمرين مهمـــني فيمـــا خيـــص اللجـــان و مهـــا مشـــكلة  اجلزائـري سكش إن مل ذكرخ فإن املشرع

                                                           

 املتعلق بالبلدية، مصدر سابق. 10-11القانون من  122املادة أنظر  -1
 املصدر . من نفس 154و153أنظر املادتني  -2
 84، ص ) 2011و اإلدارية واحلريات باجمللس الشعيب الوطجمل   فيفري  التقرير التمهيدي ملشروع القانون املتعلق بالبلدية، جلنة الشؤون القانونية -3
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تنـــازع االختصـــاص فالقـــانون اجلديــــد ســـكش عــــــن تنـــازع اختصـــاص اللجـــان فمــــثال مســـألة البيئـــة فهـــي 
 موجـودة يف جلنـة الصـحة والنظافــــة والبيئـة كمـا ميكنهـا أن تثـار علــــى مســــتوى الزراعــــة وحــول مشـكلة

  1.التعمري فيمكن للجنة أن تأخذ قرار يف اجتاخ معني، وجلنة أخرى تأخذ قرار يف اجتاخ آخر
 بلدية المهام البيئية للجاد الخاصة للسادسا : 

للسكان واليت حتتاج إىل حلول سـريعة يزداد حجم املهام املنوطة بالبلدية بتزايد املشاكل اليومية 
للجـان الدائمـة للمجلـس الشـعيب البلـدي أن تتكفـل بدراسـة مجيـع يف الوقش املناسب، أحيانا ال ميكـن 

املسائل اليت ال تندرج ضـمن اختصاصـها، ممـا دفـع باملشـرع اجلزائـري إىل التفكـري يف اجيـاد بـديل للجـان 
الدائمة للمجلس و ذلك بإنشاء جلان خاصـة للمجلـس مـن أجـل القيـام مبهمـة معينـة و تنتهـي بانتهـاء 

 ا يتوىل هذا الصنف من اللجان العديد من املهام املرطبة باجملال البيئي .هذخ املهمة، وكثريا م
املؤقتة هي تلك اللِّجان الـيت تشـكل ظرفيـا لغـرض التحقيـق أو دراسـة شـان  اللِّجان اناصة أوف

لس بني احلني واآلخر ألغراض طارئة عرضش عليه، جملها بواسطة اانشاؤ ذو طـابع خـاص، أي الـيت يتم 
جلنـــــة للتوســـــع يف حبـــــث هـــــذخ األغـــــراض لتنتهــــي مهامهــــا بانتهــــاء العمــــل املســــند إليهــــا يل شــــكويقــــرر ت

 2 .وتقدميها للتقرير الالزم

ميكـــن يف فقرهتـــا األوىل علـــى انـــه: "  2011مـــن قـــانون البلديـــة لســـنة  33املـــادة لقـــد نصـــش 
اجمللـس الشـعيب البلـدي أن يشـكل مـن بـني أعضـائه جلنـة خاصـة لدراسـة موضـوع حمـدد يـدخل يف جمـال 

. واختصاصات اجمللس الشعيب البلـدي املتعلقـة مبجـال البيئـة 3"ما هو مبني يف هذا القانونكاختصاصه  
بع  عناصـر متعددة منها ما يتعلق حبمايـة البيئـة بشـكل مباشـر أو بشـكل غـري مباشـر والـذي يتصـل بـ

البيئــة كحمايــة الثــروة الغابيــة أو الثــروة احليوانيــة أو الثــروة املائيــة ومحايــة االراضــي الفالحيــة، حيــث أتــاح 
ح مـــن رئـــيس اجمللـــس الشـــعيب البلـــدي عـــن طريـــق ا ن خاصـــة بنـــاء علـــى اقـــرت ال جلـــيتشـــكاملشـــرع امكانيـــة 

تائ  أعماهلا لرئيس اجمللس الشعيب اللجنة نهذخ تقدم  و .مداولة اجمللس مصادق عليها بأغلبية أعضائه
، مـــن أجـــل ، وجيـــب حتديـــد موضـــوع وتـــاريخ انتهـــاء املهمـــة واآلجـــال املمنوحـــة للجنـــة اناصـــةالبلـــدي

                                                           

 .19، ص  9، العدد 2011ماي  23، املنعقدة يوم  2011األمة ، الدورة الربيعية اجلريدة الرمسية ملداوالت جمللس  -1
 .2016، جانفي 12امساعيل فرجيات، النظام القانوإ  للجماعات االقليمية يف اجلزائر، جملة العلوم القانونية و السياسية ، جامعة الوادي، عدد  -2
 سابق. رصدماملتعلق بالبلدية، ، 10-11من القانون  33املادة  -3
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اذا اللجان اناصة مهمتها ظرفية وقد يكون هلـا  .استكمال مهمتها بصفة صرحية يف املداولة احملدثة هلا
وعها مــثال بــالتحقيق يف مســـألة تتعلــق بتلــوث أحـــد دور يف جمــال محايــة البيئـــة، خاصــة إذا ارتــبئ موضـــ

عناصر البيئة مثل املاء أو ظهـور وبـاء يتهـدد الصـحة العموميـة للسـكان أو احليـوان وغريهـا مـن املسـائل 
 البيئية. 

 المطلب الثاني : صالحيات الجهاز التنفيذي البلدي في مجال حماية البيئة
يتمثل اجلهاز التنفيذي للبلدية يف رئيس اجمللس الشعيب البلدي و نوابه الذين   اختيارهم ملسـاعدته يف 
مهامــه املتعــددة تــارة حــني يكــون ممــثال للبلديــة و حــني يكــون ممــثال للدولــة تــارة أخــرى و عليــه ســنتناول 

ايــة البيئــة مــن خــالل أهــم الصــالحيات الــيت خولــش لــرئيس اجمللــس الشــعيب البلــدي التــدخل يف جمــال مح
التشريع البلدي   الفرع األول( و كذا اختصاصـاته البيئيـة املمنوحـة لـه يف التشـريع البيئـي  الفـرع الثـاإ ( 

 . 267-81و اختصاصاته البيئية يف املرسوم 
 البلديةالخاص بتشريع ال في البلدي الشعبي المجلس رئيسالبيئية ل اختصاصاتالفرع األول : 

 ةمحايــ علــىصــراحة  يــنص مل املشــرع أن جنــد 1967 ةلســن ةالبلديــ قــانونأحكــام  اىلبــالرجوع  
، مـا عـدا مـا أشـارات 1و ذلـك يعـود باألسـاا إىل التـأثريات انارجيـة و الداخليـة عليهـا ةواحملافظـ ةالبيئـ
يف  البلــدي الشــعيب اجمللــس رئيسمــن اختصاصــات لــ 239 و 238 ،237 ،236 ،235 املــوادإليــه 

 .العام النظام على ةاحملافظاالداري و خاصة تلك املتعلقة بجمال الضبئ 

و الـــيت مـــن  1967 البلديـــة لســـنة قـــانونيت جـــاءت لتعـــديل الـــ 1981 ســـنه تتعـــديال صـــدور وبعـــد
 ىبقـأ امنـا و ة،البيئـ ةمحايـ جمـال يففعالـة  صـالحيات ةيـأب البلـدي الشـعيب اجمللس رئيسختول ل ملخالهلا 
 ، و بصـدور1967 ةلسـن ةالبلديـ قـانون يف ةالـوارد ضـبئ االداري ال جمـاله يف اختصاصـات لـىع املشرع
جنـد بـأن املشـرع قـد تـأثر بـالتطورات الدوليـة و االقليميـة  08 - 90 :رقـم 1990 ةلسن ةالبلدي قانون

 يف البلـدي الشـعيب اجمللـس رئيسلـ صـالحياتاليت طرأت يف جمال التشريع البيئي، حني أضـاف بعـ  ال

                                                           

إذ  1969و قـانون الواليـة لعـام  1967اعتماد نظـام الالمركزيـة يف تسـيري محايـة البيئـة مـن خـالل االسـتقراء التـام لقـانون البلديـة لعـام  تأخرويتجلى  -1
البيئية  االختصاصاتحمللية يف محاية البيئة. ويعود إمهال يتض  أن املشرع مل يهتم إال بتطوير الصالحيات املتعلقة باجلانب التنموي وأمهل دور اجلماعات ا

ئـة كاختصـاص مسـتقل و شـامل يف مرحلـة وضـع هـذين النصـني، إذ مل يظهـر مفهـوم محايـة البيئـة بصـفة 8للجماعات احملليـة إىل غيـاب مفهـوم محايـة البـني
 .25 وناا، مرجع سابق، ص .أنظر: حيىي1972مستقلة  و متكاملة اال بعد ندوة األمم املتحدة املنعقدة عام 
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 ةمتجهــ ةرادإ يعـرب عـن القـانون هـذاأصـب   يــثحب 76 و 75 ،74 املـواد خـالل مـن ةئـالبي ةمحايـ جمـال
 ةســن تعــديل مــع ةمقارنــ ةالبيئــ ةحلمايــ ةالشــامل ةاالســرتاتيجي عمــ ماانســجا اكثــر اعتبــارخب ةالبيئــ ةمحايــ اىل

 ةهبيئ ةاالستعان صالحيات البلدي الشعيب اجمللس رئيسل شولقد خ 74 ةاملادأن  جند ، حيث1981
لـس الشـعيب اجمل لـرئيس القـانون هذا خول كما العام. منباأل ةاملتعلق صالحياته ةملمارس ةالبلدي ةالشرط
 ة:التالي باملهام القيامالبلدي 

 ة.العملمي االمالك و االشخاص ةوسالم العام النظام على ةالمحافظ -

 ة.العام واالماكن العمارات ةنظاف على ال هر -

 نائز.الج نظام مينأت و الم تهلك ةحماي،  االمراض ةلمكافح ةالضروري التدابير تخاذإ -

 .التعمير مجال في المقاييس احترام على ال هر -
إىل صــدورخ يف  ة و ذلــك يعــودالبيئــ ةمحايــ مبوضــوع اهتمامــا كثــرأ 10 -11 رقــم ةالبلديــ قــانون يعتــربو 

 الــيتو التنظيمــات  القــوانني مرحلــة إصــالحات مســش العديــد مــن اجملــاالت، أيــن   صــدور العديــد مــن
 واخــرى ةالبيئــ ةمحايــ جمــال يف صــالحياتال ة مزيــدا مــنالبلديــ رئيسأعطــش لــ حيــث ة،البيئــ قضــايا تعــاج
جـــــاءت  1،الســـــابق القـــــانون مـــــن 75 ةاملـــــاد يف ةالـــــوارد الصـــــالحيات جانـــــبإىل فـــــ ات بعـــــد بيئـــــي،ذ

 و ذلك كما يلي: 94ة نصش عليها املادة جديد صالحيات

 :يتأي مبا انصوص على البلدي الشعيب اجمللس رئيس يكتف املواطنني وحريات حقوق حرتامإ طار يف
 .واملمتلكات االشخاص منو أ العام النظام على ةاحملافظ على السهر -
 ،االشــخاص جتمــع فيهــا جيــري الــيت ةالعموميــ االمــاكن كــل يف العــام النظــام علــى احلفــاظ مــن كــدأالت -

 ،هبا االخالل هناأش من اليت عمالاأل وكل ةالعمومي ةسكينبال امسا كل ةومعاقب
 ذات لطرقـــاتبا ةاناصـــ االحكـــام ةمراعـــا مـــع ةالبلديـــ قلـــيمعلـــى إ ةاملتواجـــد الطـــرق ةالضـــبطي تنظـــيم -
 ة.الكثيف ةاحلرك
 .الوطجمل التحرير ةالثور  رموز و والثقايف التارخيي الرتاث ةمحاي على السهر -

                                                           

 .املصدر السابق 08 -90قانون البلدية رقم  من 75 ةاملاد -1
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 الثقـــايف الــرتاث ةومحايــ التســيريكن و ســـالو  العقــار جمــال يف والتعليمــات املقـــاييس احــرتام علــى الســهر -
 .واملعماري

 ة.العمومي الطرقو  والساحات الشوارع يف السري سهولة ضمانو  العمارات ةنظاف على السهر -
 ةواحملافظـــ ةالعموميـــ لالمـــالك ةالتابعـــ لالمـــاكن املؤقـــش الشـــغل جمـــال يف التنظـــيم احـــرتام علـــى الســـهر -

 .عليها
 .منها ةوالوقاي ةاملعدي ةاملتنقل االمراض ةملكافح ةالضروري والتدابري االحتياطات اداخت -
 الضارة.و  ةاملؤذي احليوانات تشرد عمن -
 .للبيع ةاملعروض ةاستهالكي ةالغذائي املواد ةسالم علىسهر ال -
 ة.البيئ ةومحاي احمليئ ةنظاف تعليمات احرتام على السهر -
 علــى فــورا العمــل و ة،الدينيــ الشــعائر خمتلــف وحســب للعــاداتطبقــا  واملقــابر اجلنــائز ةضــبطي ضــمان -
 .1املعتقد وأ لدينل متييز دون ةالئق ةبصف للمتوىف دفن

: ومنهـا الوايل من اشرفحتش  وذلك ةالبلدي رئيسل صالحيات اجلديد ةالبلدي قانون ولخ لقد
 يف ةاالحتياطيــ تــدابريال تنفيــذ علــى الســهر مــوميتنيالع ةالنظافــ و ةالســكين و النظــام حفــظ علــى الســهر
 املتعلـق التنظيم و التشريع ةمراعا مع باالهنيار ةاملهدد البنايات و اجلدران هبدم االمر و االسعاف جمال
 .اهلدم ةرخص و العقارات زئةجت و البناء رخص من  يتوىل كما الثقايف الرتاث ةحبماي

 .267-81نانلد البيئة و المرسلم رنم  فيبلدية ال رئيسالبيئية ل الفرع الثاني: الصالحيات
وتتـوزع عـرب العديـد مـن القـوانني و التنظيمـات تتعدد الصالحيات البيئية لـرئيس اجمللـس الشـعيب البلـدي 

 : 2672-81و املرسوم  10-03لذا سنتناول أمهها خاصة الصالحيات الواردة يف قانون البيئة 
 البيئةأوال: صالحيات رئيس البلدية في نانلد 

مجلـة مـن صـالحيات رئـيس اجمللـس الشـعيب البلـدي يف جمـال  2003تضمن قانون البيئـة لسـنة 
محايــة البيئــة منهــا مــا متــش االشــارة إليــه بشــكل صــري  و منهــا ومــا كــان ضــمنيا ، فعنــدما يقــوم رئــيس 

                                                           

 سابق. رصدم بالبلدية، املتعلق،10-11من القانون رقم  94املادة  أنظر -1
والنقاوة والطمأنينة  ، يتعلق بصالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي فيما خيص الطرق1981أكتوبر  10مؤرخ يف  267-81املرسوم رقم  راجع - 2

 .1981أكتوبر سنة  13،الصادرة يف  41العمومية، ج رج ج عدد 
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نفيــذ اجمللــس الشــعيب البلــدي مبمارســة اختصاصــاته بصــفته ممــثال للدولــة فهــو يف هــذخ احلالــة مكلــف بت
و عليـه فهـو مكلـف بتنفيـذ أحكـام التشـريع البيئـي مبـا  ،قوانني و التنظيمات علـى مسـتوى اقلـيم بلديتـه

حيتويــه مــن قــوانني و مراســيم و لــوائ ، ولقــد نــص قــانون البيئــة بشــكل صــري  مــن خــالل أحكــام املــادة 
ت املصـنفة الـيت منه عن اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف من  الرتاخيص اناصة باملنشم 19

هلـا تـأثري علـى البيئـة و خاصــة تلـك الـيت حتتـل الدرجــة الثالثـة بعـد الثانيـة الــيت هـي مـن اختصـاص الــوايل 
واألوىل اليت يعود اختصاصها للوزير املكلف بالبيئة و أما املنشمت اليت هلا عالقة بالدفاع الـوطجمل فيعـود 

لـق بكيفيـة تسـليم هـذخ الرتاخـيص و سـحبها فقـد اختصاصها للوزير املكلف بالدفاع الوطجمل و فيما يتع
أحاهلــا املشــرع للتنظــيم، وإىل جانــب املنشــمت املصــنفة مــن الدرجــة الثالثــة هنالــك منشــمت مــن الدرجــة 
الرابعة ختضع لنظام التصري  لـدى رئـيس اجمللـس الشـعيب البلـدي و الـيت ال تتطلـب إقامتهـا دراسـة تـأثري 

  1و ال موجز التأثري على البيئة.

ذا مــا   الــنص عليــه صــراحة، أمــا ضــمنيا فــإن رئــيس اجمللــس الشــعيب البلــدي بصــفته ضــابئ هــ
الشرطة القضائية فهو مطالب باملتابعـة و التحـري وصـوص االنتهاكـات املرتكبـة يف جـق البيئـة السـيما 

 ما يتعلق منها مبا يلي:
األرض و  و األوســاط املائيــة املــاءو  اهلــواء و اجلــوو  محايــة التنــوع البيولــوجي و اجملــاالت احملميــة -

 للسكان. اإلطار املعيشيو  األوساط الصحراويةو  وباطن األرض
  267-81رقم المرسلم  في ةالبلدي رئيس اختصاصات:  ثانيا

مجلــة مــن االصــالحات يف جمــال اجلماعــات االقليميــة لتــدارك النقــائص  1981شــهدت ســنة 
-81الـذي   تعديلـه مبوجـب القـانون  1967لسـنة والثغرات اليت كانش موجودة يف التشريع البلدي 

و الذي تضمن العديد من التعديالت و اليت تضمنش بع  الصالحيات املتعلقـة مبجـال البيئـة و  09
الـــــــذي تضـــــــمن مجلـــــــة مـــــــن  ،267-81لتنظـــــــيم تلـــــــك األحكـــــــام و تنفيـــــــذها صـــــــدر املرســـــــوم رقـــــــم 

الطــرق الصــلة مبجــال البيئــة مثــل  االختصاصــات لــرئيس اجمللــس الشــعيب البلــدي يف بعــ  اجملــاالت ذات
 و اليت نستعرضها فيما يلي:العمومية،  والطمأنينةوالنقاوة 

                                                           

 ، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، مصدر سابق.10-03من القانون رقم  23إىل  19انظر من املادة  -1
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  عليها والحفاظ الطرق شغل مجال في ةالبلدي رئيس اختصاصات -(1
 مبوجبهـا ال، إذ خيـول لـهاجملـ هـذا يف ةوواسـع ةمهمـ سـلطات البلـدي الشعيب اجمللس رئيس يتوىل
 ةالعامـــ الطـــرق شـــغل كيفيـــات حيــدد ان يضـــاأ ولـــه ،العـــام الســـري مــنأ و املـــرور ةعمليـــ لتســـهيلالتــدخل 
-81رقـم  املرسـوم ان جنـد، حيث السيارات وقوف و املرور ينظم كما ة،رصفاأل على العرض السيما
 ةمحاي جمال يف هبا للقيام البلدي الشعيب اجمللس رئيسلفائدة  ختصاصاتالعديد من اال من  قد 267
و بـــالرجوع إىل  ه.منـــ 05 و 04 02 املـــواد خـــالل مـــن وذلـــك االقليمـــي للبلديـــةإطـــار احليـــز  يف ةالبيئـــ

ــــ ةاملــــادأحكــــام  ــــشو خ هنــــاأ جنــــد عــــالخأ ة مــــن املرســــوم املــــذكورالثاني ــــ ل  البلــــدي الشــــعيب اجمللــــس رئيسل
 شــغل ةكيفيــ لــىوع حميطهــا تــزيني علــى والعمــل ةالبلديــ اقلــيم علــى ةاحملافظــ يف بــدورخ للقيــام صــالحيات
 واحملــالت ةاالرصــف اســتعمال خيــص فيمــا ةتنظيميــ لــوائ  مــن يصــدر ومــا ،تنظيمهــا و ةالعموميــ الطــرق
 .1وغريها السيارات لوقوف مساحات من به يتعلق وما املرور تنظيم وعن ة،املتنقل ةالتجار  و ةالتجاري

 تنظــيماختــاذ اجــراءات ب البلــدي الشــعيب اجمللــس رئـيس التــزام علــى يضــاأ املرســوم هــذا يــنص كمـا
 ة،العموميـ الطـرق ةنـار وإ ،ومسـاكنها وسـاحاهتا طرقهـا وتـرقيم ةتسـمي ة و ذلـك مـن خـاللالبلدي االقليم
 واحلـدائق انضـراء املسـاحات ةوصـيان نشـاءإ و اوتصـفيفه وسـقيها االشـجار غرا على كذلك يعملو 

يلـــزم و  الطـــرق ةصـــيان علـــى البلـــدي الشـــعيب اجمللـــس رئـــيس هرســـي كمـــا ة،التســـلي حـــدائق و ةالعموميـــ
أشــخاص  كــانوا ســواء عليهــا كانــش الــيت ةاحلالــ اىل الطــرق ةاعــاد علــى احلفــر عنــد شــغالاأل صــحابأ

 .2اتالعملي تلك بتكاليف ةاناص واملصاريف عباءاأل ويتحملون طبيعية أو اعتبارية
 ة.الصح وحفظ ةالنقاو  مجال في ةالبلدي رئيس اتصصااخت -(2
 ةضــرور ب عشــر امل لزمــهأو  حيــث ة،واســع ســلطات اجملــال هــذا يف البلــدي الشــعيب اجمللــس رئــيس طلعضــي 

رئـــيس اجمللـــس  لتـــزامإ خـــالل مـــن وذلـــك الـــذكر الســـالف 267 -81رقـــم :  املرســـوم مبوجـــبهـــا اختاذ

                                                           

 اجمللـس الشـعيب البلـدي فيمـا خيـص الطـرق والنقـاوة والطمأنينـة العموميـة،تعلـق بصـالحيات رئـيس امل،  267-81املرسـوم رقـم  مـن 02أنظر : املـادة  -1
 .املصدر السابق

 .املرسوم نفس من  05و  04، 03أنظر:املواد  -2



 البيئي النشاط في المشاركة ودور للبلدية البيئية الصالحيات :األول الفصل -الباب الثاني 
 

179 
 

 وةالنقـــاشـــروط  تضـــمن الـــيت االجـــراءات واختـــاذ الصـــحي التنظـــيم تنفيـــذ علـــى رهبالســـ الشـــعيب البلـــدي
 :1االيت النحو على وذلك ةالعمومي ةالصح وحفظ
 ة.العمومي واملؤسسات والبنايات والطرق والساحات الشوارع والعمارات املساكن ةنظاف -
 ة.املتنقل االمراض وحامالت ةاملعدي ةالوبائي االمراض ةمكافح -
 .وتنفيذها طهري الش عمليات على السهر -
 ة.الصح حفظ و للشرب ةالصاحل باملياخ التموين تنظيم -
 مالئم. بتوقيش ةحمددو  ةمنتظم ةبصف ةاملنزلي ةالقمام مجع و هن و اال الشوارع تنظيم على السهر -
 .واجنازها التطهري ةشبك ةصيان -
 ة.القذر  املياخ تصريف على عملال -
 تنظـــيمضــمان ب البلــدي الشــعيب اجمللــس رئــيسمــن املرســوم الســالف الـــذكر تلــزم  09تلــزم املــادة  كمــا 

 تاشـار  السـياق نفـس ويف .2ةمالئمـ امـاكن يف معاجلتهـا و ةالبيئـ تلوث ال لكي ةالقمام واحراق املزابل
 طـرف مـن ةالبيئ حتمي ان هناأش من اليت االجراءات كل اختاذ على ةصراحمن املرسوم ذاته  10 ةاملاد
 اجمللـس رئـيس يتخـذها اليت التدابري تتضمن اليت هامن ةالثاني ةالفقر  السيما البلدي الشعيب اجمللس رئيس
 ةالبيئــ ةمحايــ اىل هتــدف الــيتاحملليــة  اجلمعيــات وأ املنظمــات انشــاءمــن أجــل  تشــجيعا البلــدي الشــعيب
 .3التلوث على والقضاء املواطن ةحيا ةنوعي وحتسني وتطويرها
لــس الشــعيب البلــدي اجمل رئــيس لــىمــن نفــس املرســوم ع 11أيضــا مــن خــالل املــادة  املشــرع اوجــب كمــا
 اقلـــيم داخـــل تبـــاع الـــيت ةاالســـتهالكي املـــواد علـــى ةالرقابـــ فـــرض خـــالل مـــن املـــواطن ةصـــح علـــى رالســـه
 .4ةالبلدي
قــد تســاهم  البلــدي الشــعيب اجمللــس رئــيس طــرف مــن التــدابري هــذخ مثــل اختــاذ بــان القــول كــنعليــه مي و

 ة.البيئ ةمحاي ومستلزمات مقتضيات من دتع اليتو  افظهوح ةالعمومي ةالصح ةصيانبشكل فعال يف 
                                                           

 تعلـق بصـالحيات رئـيس اجمللـس الشـعيب البلـدي فيمـا خيـص الطـرق والنقـاوة والطمأنينـة العموميـة،امل،  267-81املرسـوم رقـم  مـن  08املـادة  أنظر: -1
 .املصدر السابق

 .املرسوم نفس من  09املادة : انظر -2
 .نفس املرسوم من  10الفقرة : انظر -3
 .املرسوم نفس ، من  11انظر املادة  -4
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 ة.العملميطمأنينة ال مجال في بلديمجلس الشعبي الال رئيس اختصاصات -(3
 اهلـدوء علـى ةاحملافظـ و ةالعموميـ ةنينـأالطماحلفاظ على عناصر النظام العام و خاصة عنصر  اجل من 

 عـــن ةالناشـــئ ةاملزعجـــ الضوضـــاء مظـــاهر كـــل ةمكافحـــ عـــن فضـــال عـــاج،االز  مظـــاهر ومنـــع ةوالســـكين
 ةالباعــــ صــــواتأ و الســــيارات بــــواقأ و ةالصــــوتي التســــجيالتو   الراديــــو ةاجهــــز  و الصــــوت مكــــربات
 هذا االطار يقـوم يف ،1ةالعام الطرق يف بيعاهتممل ةللدعاي الصوت مكربات يستخدمون الذين املتجولني
 حتســناملســامهة يف  هناأشــ مــن الــيت االجــراءاتباختــاذ مجلــة مــن التــدابري و  البلــدي الشــعيب اجمللــس سرئـي
 :2يلي ما ضبئ خالل من وذلك العمومي االمنحفظ  و العام النظام
 .القهاغوا احملالت فت  ساعات -
 .والبيع للعرض ةاملخصص االماكن -
 .ومرورها السيارات توقف -
  ةالعام ةالسكين ضمنت ةصبغ مع إعطائها ةاناص احلفالت ةمبناسب تقام اليت ةالفني العروض تنظيم 

من أجل قيـام رئـيس اجمللـس الشـعيب البلـدي مبهامـه املخولـة لـه يف اطـار الصـالحيات املتعلقـة  و
 عـوانأ و ةالشـرط سـلطاتأتـاح لـه املشـرع االسـتعانة ب قـدبضمان الطمأنينة العامة علـى أحسـن وجـه، ف

لتقـد  املسـاعدة  الـوطجمل الـدرك وة  األمن الوطجمل( أالشرط وأ ةالعمومي املصاحل ومفتش  البلدي احلرا
 .3الصالحيات ذخهل ختنفيذعند 

يف اطـــار  البلـــدي الشـــعيب اجمللـــس رئيسلـــ ةاملخولـــ الصـــالحيات نـــرى بـــأن ســـبق مـــا خـــالل مـــن
 ةنوعيـــ وحتســـني املـــواطنني مصـــاحل ةخدمـــة جنـــدها هتـــدف أساســـا إىل العموميـــ علـــى الطمأنينـــة ظاحلفـــا
الضوضـائي،  التلـوث مـن ةالوقايـ خـالل مـن ذلـكيتجلـى  و ةالبيئ ةمحاي يفبشكل مباشر  ثرؤ وت حياهتم

 ان االو بالرغم من كل هذخ اآلليات القانونية اليت وضعها املشـرع يف يـد رئـيس اجمللـس الشـعيب البلـدي 
 مسـتوى اخنفـاض ىلع ما زال بعيدا عن حتقيق النتائ  املرجـوة، و ذلـك يعـود باألسـاا إالوق يفها تطبيق

                                                           

الثــاإ ، دار   ماهيــة القــانون اإلداري، التنظــيم اإلداري، النشــاط اإلداري(، الكتــاب األول، الطبعــة األوىل، اإلصــدار  ،اإلدارينــواف كنعــان، القــانون  -1
 .285،ص  2006الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 

 ،العموميــة ، يتعلــق بصــالحيات رئــيس اجمللــس الشــعيب البلــدي فيمــا خيــص الطــرق والنقــاوة والطمأنينــة 267-81مــن املرســوم رقــم  14انظــر املــادة  -2
 .سابق ال رصدامل
 .املرسومنفس من  17و  16، 15أنظر املواد  -3
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 ةالعامـ ةالسـلطاكـرتاث  عـدمب وذلـك ،هاتهيبو فقدان  ةالسلط بضعف الشعور وو احلس الراقي  الوعي
 .1اخرى اسباب ذلك اىل يضاف ، كمااملواطنني ةراحب

 : دور سلطة حللل اللالي في شؤود البيئية و التنميةلثاثالفرع ال
، وال تتدخل اجلهات تمتع باالستقاللية يف تصرفاهتا القانونيةت احمللية اهليئاتالقاعدة العامة أن 

 اهليئةة يمع استقالل و حر  يتعارضإال الحقا طبقا لإلجراءات اليت حددها القانون، و مبا ال  الوصية
أداء  تنع عنالعمل أو متالقيام بعن احمللية ئات يها اهلية، فإذا كان هناك حاالت تتقاعس فياحملل

كون إال يد ال يالوحيف هذخ احلالة و تلك فإن العالج ، ة خاصةيأمه ذات مرافق يريأو تسمهامها 
ا ذو ملعرفة ه .ةياحرتام املشروعا ما يعرب عنه بذهو يئة احمللية باحللول حمل اهل يةام السلطة املركز يبق

 االجراء يتعني علينا التطرق إىل معناخ و شروطه و أشكاله اليت نص عليها التشريع.

 تعريف الحللل :أوال: 
اليت مل تقم هبا  القانونيةالتزاماهتا  تنفيذيف  الالمركزيةمقام اجلهة  الوصيةام اجلهة يقصد باحللول قي

 املباشر يريأو هو التس الوصية،عن قصد أو عجز أو إمهال رغم إخطارها مسبقا من جانب السلطة 
 2املركزية.ة من قبل السلطة يللشؤون احملل

تكون اإلدارة الوصية عندما  اليت متارسها السلطة لة من وسائل الرقابةياحللول وسيعترب إجراء 
اسة العامة يلساذ يتنفيف اطار حمددة، و ذلك فرتة زمنية نة خالل يام بأعمال معية مكلفة بالقيلاحمل

عن املكلفة حمليا ومع ذلك تقاعسش اإلدارة  ،ام هبا يالق ني و التنظيمات علىناالقو نصش أو  ،للدولة
وهو يف  م املشروع احمللي،يذ أو تنظيام بتنفية القيالوص كن للسلطةميففي مثل هذخ احلالة  ،ام هبا يالق

ة أو احللول يف يه الرقابة على األعمال السلبيطلق علية، وهذا ما يئات احمللياألصل من اختصاص اهل
 3.االختصاص

                                                           

 .285ن، مرجع سابق، ص نواف كنعا -1
 نة،   بتسام عميور ، نظام الوصاية االدارية و دورها يف ديناميكية األقاليم، مذكرة ماجستري يف القانون العام ، كلية احلقوق ، جامعة قسنطيا -2
 . 108، ص 2012/2013 

 . 108رجع، ص نفس املبتسام عميور ، ا -3
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و عليه فإن إجراء احللول يعترب أداة رقابية خيوهلا القانون بيد السلطة املركزية لتمارا بصفة 
 اليت قصرت يف أدائها بسبب العجز أو االمهال.  ةيئة احملليمن األعمال املوكلة للهعمل استثنائية 
 شروط سلطة الحللل ثانيا: 

ام به ياليت رفضش القلية ئة احملية بأداء عمل هو أصال من اختصاص اهليئة الوصيام اهلياحللول هو ق
اليت من خالهلا ددة، و شروط جمل اوفقهذخ الوسيلة الرقابية ارا مت وبسبب العجز أو االمهال، 

نة منها ما حددها القانون أو يف حالة امتناع يسنحاول التعرف على اإلجراءات املتبعة وفقا حلاالت مع
ة ية حمل البلديكما أن إخضاع املشرع سلطة حلول جهة الوصا ام بأعماهلا،يهذخ اجملالس عن الق
ة ، لذا   ية البلديإلجراء على استقاللفسر أساسا مبدى خطورة هذا ايقة يلشروط صارمة و دق

أمهيتها بالنسبة ث أن تلك اجملاالت تتسم بيح ،ات وجماالت حمددة حصرايوضعلا قانونا خضاعهإ
ود الصارمة، حىت ال تصب  ية جلملة من الشروط والقيالوصاجلهة أخضع املشرع ا ذهل للمجتمع احمللي،

 : هذخ الشروطنيب مربرا للعبث واستغالل ضعف هذخ اجلماعات، ومن

عجمل لو ية مبباشرة احللول، مبا يسم  للسلطة الوصيوافر األساا القانوإ  فال حلول إال بنص، ت -
وز هلا ممارسة احلق يف جيروق لسلطة الرقابة فانه ال ية مبا ال يأنه تصرفش اجلماعات احملل

 .احللول
مع إلزامها بالتحرك  ،وناام مبا كلفش قانية أو متتنع عن القيأن تتقاعس اجلماعات احملل  -

 .ةي  مع ذلك تركن إىل السلبيمبوجب نص صر 
ام بالعمل، ومنحها أجال يهها حول ضرورة القية وتنبية للجماعات احملليإعذار السلطة الوص  -

ش باحللول، وال متانع يف املساا يجتاهلش األمر ومل تستجب، فمعناخ أهنا قد رض لذلك فان 
 1ا.باستقالهل

 

                                                           

احملليــة يف النظــام اإلداري اجلزائــري،   رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة املاجســتري يف القــانون العــام ، كليــة احلقــوق و إمساعيــل فرجيــات ، مكانــة اجلماعــات  -1
 .165ص  ،.2014العلوم السياسية ، جامعة الوادي(، 
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 أنلاعف:ثالثا: 
 :ا كاآليتمه و نينوعوفق متطلبات الدراسة إىل احللول سلطة م يقسلقد قمنا بتو 

  شؤود البيئية :الفي الحللل سلطة  -أ(
ا األخري من عالقة باملسائل البيئية ذ، و نظرا ملا هليف سلطة الضبئ اإلداري هنا تمثل احلل ي و

ث تتض  السلطة يح،  142-101-100من خالل املواد  10-11ة يقانون البلد لكقد أقر ذلف
قانون  من 100 املادةمضمون حسب لس الشعيب البلدي س اجملية للوايل يف التدخل حمل رئير يالتقد
نة يواإلجراءات املتعلقة باحلفاظ على األمن والنظافة والسك التدابريكن للوايل اختاذ أين مي، البلدية
دة من صور احللول هدفها ضمان االستقرار يورة جدكصو استمراريته  ومة املرفق العام ميالعامة ود

 1منه ما يتعلق بسالمتهم و صحتهم .ما ي السني اندمات للمواطن واستمرار تقد
ات الوايل يف جمال الضبئ يظهر أن املشرع اجلزائري قد وسع من صالحيومن خالل هذا   

كما تربز سلطة الوايل  .1990لسنة بلدي كن موجودا يف القانون اليوهذا األمر الذي مل  ،اإلداري
ذ ياختاذ القرارات الالزمة لتنفلس الشعيب البلدي س اجمليحالة تقاعس أو رف  رئ عنديف احللول 
ومنها بطبيعة احلال ما يتصل بسالمة البيئة و الصحة  اختاذها قانونابات و امللزم يم و التنظنيالقوان

دية والتدخالت يف حال الكوارث الطبيعية وااليكولوجية العمومية مثل النظافة ومكافحة األمراض املع
 رئيسإىل  و املوجه الوصايةجهة  الصادر منتم هذا احللول بعد انقضاء مدة اإلنذار ي، و وغريها
 .املعجمل لس الشعيب البلدياجمل
  في شؤود التنمية :الحللل سلطة  -ب(

تعترب ميزانية البلدية من أهم الوسائل اليت تساعد البلديات يف اجلانب التنموي، و نظرا ألمهيتها فقد 
لس الشعيب البلدي يف حالة حدوث اختالل باجمللس بشكل اجملأقر القانون للوايل احلق يف احللول حمل 

"  على أنه: 11/10ة يمن قانون البلد 102ة ومن خالل املادة ية البلديزانيضمن املصادقة على مي
ضمن ية، فإن الوايل يزانيش على امليول دون التصو حييف حالة حدوث اختالل باجمللس الشعيب البلدي 
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ضا يقوم الوايل أيمن هذا القانون". و  186ذها وفق الشروط احملددة يف املادة يها و تنفياملصادقة عل
ث نصش على ية حيمن قانون البلد 183ه املادة ية لدى إعدادها وهذا ما نصش عليزانيبضبئ امل
يف  .ةية إذا مل تكن متوازنة أو إذ مل تنص على النفقات اإلجبار يزانيكن املصادقة على املميال  أنه:"

رجعها مرفقة مبالحظاته ي متوازنة، فإن الوايل رية غيزانيحالة ما إذا صوت اجمللس الشعيب البلدي على م
ة يضعها ملداولة ثانخيالذي البلدية س ئيتلي استالمها، إىل ر وما اليت ي ( 15خالل انمسة عشر   

تم إعذار اجمللس الشعيب البلدي من الوايل، إذا ي ام.يأ ( 10للمجلس الشعيب البلدي خالل عشرة   
ش يتم التصو يإذا مل  وة. ية جمددا بدون توازن أو مل تنص على النفقات اإلجبار يزانيصوت على امل

ام اليت تلي يأ(  8ة   يها يف هذخ املادة خالل أجل الثمانيشروط املنصوص علة ضمن اليزانيعلى امل
ة عجزها لدى يقوم الوايل بتغطيوكما   ."ا من طرف الوايليخ اإلعذار املذكورة أعالخ تضبئ تلقائيتار 
 1.ةيمن قانون البلد 184ام اجمللس بذلك وهذا طبقا للمادة يذها يف حالة عدم قيتنف

واحلالة عن أداء بع  املهام املرتبطة باملسائل املتعلقة بالتنمية البشرية مثل  سالتقاعأما فيما خيص 
عندما متتنع سلطات البلدية القيام هبا، فإنه ميكن للوايل .ةيات االنتخابيالعملو ة يواندمة الوطن ةياملدن

  ار إليها سابقا.خ املهام بعد توفر الشروط الالزمة لتفعيل سلطة احللول املشذالتدخل للقيام هب
ا االطار يتدخلون يف السلطات ذومن خالل الواقع نرى بأن الوالة مبا لديهم من سلطات يف ه

املمنوحة للبلديات الحتواء بع  األزمات اليت تواجه البلديات أحيانا، مثل الكوارث الطبيعية وانتشار 
ا لو جاء ذبإحلاح هو: ماي يفرض نفسه ذاألوبئة والتدخل يف الوقش املناسب، لكن التساؤل ال

 التقصري و العجز من طرف السلطة اليت حتل حمل رئيس اجمللس الشعيب البلدي ؟. 
فاجلواب حتما هو أنه قد تتدخل سلطة أعلى من الوايل نفسه و اليت من خالهلا قد يتعرض الوايل يف 

ي متش اقالته من طرف ذالا ما حدث بالفعل لوايل والية البليدة ذخ احلاالت إىل االقالة، و هذمثل ه
بسبب عدم جتاوبه السريع مع وباء الكولريا الذي ضرب بشكل خاص السلطات العليا يف البالد 
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الوالية اليت يشرف عليها، حيث مل يقم بالتحرك يف الوقش املناسب واختفى كليا يف األيام األوىل بعد 
 .1اإلعالن عن تفشي الوباء

 االداري للبلدية في مجال حماية البيئةالمطلب الثالث: صالحيات الطانم 
على االشارة إىل اهليئات املنتخبة مثل هيئة  2011مل يقتصر قانون البلدية احلايل لسنة 

ي ينشطه األمني العام للبلدية، ذاملداولة واهليئة التنفيذية بل أشار كذلك إىل اجلهاز االداري املعني وال
لك لالعرتاف الصري  للمشرع اجلزائري ذللبلدية، رمبا يعود  ا ما مل تشر اليه القوانني السابقةذو ه

ي يلعبه اجلهاز االداري يف استقرار البلديات واستمرارية هذا املرفق بالرغم من ذبالدور الكبري ال
االختالالت العديدة املسجلة على مستوى اهليئات املنتخبة احمللية اليت غالبا ما تصل إىل حالة 

املشرع إىل أن يعول أكثر على الطاقم االداري املعني املزود بانربة والتكوين االنسداد، مما دفع ب
 املتخصص.

هيئة املداولة و اهليئة للهيئة املنتخبة للبلدية املمثلة يف لصالحيات البيئية ل نابعد استعراضو 
التنفيذية ، ال ميكن انكار الدور الكبري الذي يلعبه اجلهاز اإلداري للبلدية يف جمال محاية البيئة و هذا 

، خاصة تلك الصالحيات من خالل الصالحيات اليت حيوزها هذا األخري يف إطار القانون و التنظيم 
 ودورخ يف جمال محاية البيئة لقانوإ  لدمني العام للبلديةاملنوطة برأا اجلهاز االداري ممثال يف املركز ا

 الفرع األول(، إىل جانب ذلك الدور الكبري ملكتب حفظ الصحة البلدي يف جمال محاية البيئة  الفرع 
الثاإ (، باإلضافة إىل الدور الذي تلعبه مصاحل التعمري بالبلدية يف جمال محاية الطابع اجلمايل للبيئة و 

 البيئة املشيدة العمرانية أو احلضرية  الفرع الثالث( .خاصة يف 
 البيئة للبلدية في مجال األمين العام  الفرع األول: دور

إضافة إىل املهام األساسية اليت يقوم هبا األمني العام للبلدية فإن له دور فعال يف جمال محاية البيئة 
ا من خالل قيامه بتنشيئ االدارة البلدية ومصاحلها العمومية حتش السلطة السلمية لرئيس اجمللس ذوه

الشعيب البلدي و اليت تتكون من عدة مصاحل هلا عالقة مباشرة مبجال احملافظة على البيئة و خاصة 
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لق باملصاحل يف الباب الثالث من القسم الثالث املتع 10-11تلك اليت أشار إليها قانون البلدية 
 : 1العمومية البلدية  و اليت تتكفل مبا يلي

  التزويد باملياخ الصاحلة للشرب وصرف املياخ املستعملة،  -
 النفايات املنزلية والفضالت األخرى، -

 صيانة الطرقات وإشارات املرور، - 
  اإلنارة العمومية،- 
 األسواق املغطاة واألسواق واملوازين العمومية، -
 ئر ومساحات التوقف،احلظا -

 احملاشر، - 
 النقل اجلماعي، - 
 املذاب  البلدية، - 
 اندمات اجلنائزية وهتيئة املقابر وصيانتها مبا فيها مقابر الشهداء،- 
 ها،كالفضاءات الثقافية التابعة ألمال  -
 ها،كفضاءات الرياضة والتسلية التابعة ألمال  -

   .املساحات انضراء - 
خ اجملاالت جند بأهنا يف جمملها هلا صلة مباشرة بالبيئة، و اليت ميكن ذمعاينتنا هلمن خالل  

للبلدية إنشاء مصاحل عمومية لتسيريها ، هنا يعود االشراف على التسيري لصاحل األمني العام للبلدية 
 خ املصاحل تسري وفقا لدسلوب املباشر . ذا كانش هذبانصوص إ

يف الباب األول من  10-11رية البلدية اليت نص عليها قانون البلدية أما بالنسبة للمصاحل اإلدا
القسم الثالث فإن االشراف يعود لدمني العام للبلدية حتش سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي 

 :2وخاصة تلك اليت تتعلق باجملاالت التالية
 اهليكل التنظيمي وخمطئ تسيري املستخدمني،  -
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 املدنية وسريها، ومحاية آل العقود والسجالت اناصة هبا واحلفاظ عليها،تنظيم مصلحة احلالة   -
 مسك بطاقية الناخبني وتسيريها،  -
إحصاء املواطنني، حسب شرائ  السن، املولودين يف البلدية أو املقيمني هبا يف إطار تسيري بطاقية   -

 اندمة الوطنية،
 النشاط االجتماعي،  -
 والرياضي،النشاط الثقايف   -
 تسيري امليزانية واملالية،  -
 مسك سجل جرد األمالك العقارية البلدية وسجل جرد األمالك املنقولة،  -
  تسيري مستخدمي البلدية، -
 تنظيم املصاحل التقنية البلدية وتسيريها، -
 أرشيف البلدية،  -
  .الشؤون القانونية واملنازعات  -

طبيعة العالقة بني مصلحة حالة املدنية و البيئة ؟. ويف رأينا  و هنالك من يطرح تساؤل حول ما هي
ي حيث ذخ العالقة تندرج ضمن حتقيق أبعاد التنمية املستدامة السيما البعد االجتماعي الذنرى بأن ه

خ ذالبشرية واليت جيب التكفل بتسجيلها وإحصائها لالستعانة هبوارد على ضرورة االهتمام بامل
ا ما تفسرخ االحصائيات اليت تقوم ذ، وهوتأثري ذلك على البيئة والتنمية التخطيئاملعطيات يف سياسة 

  ONS.)1هبا مصلحة احلالة املدنية ويتم ارساهلا دوريا إىل مصاحل الديوان الوطجمل لإلحصائيات  
أما عن عالقة األرشيف بالبيئة فتكمن يف بنك املعلومات املتعلقة بالبيئة و التنمية اليت يوفرها 

ما جندخ من معلومات يف العديد من الوثائق خاصة منها مداوالت اجمللس خالل ا من ذألرشيف و ها

                                                           

الـــديوان الـــوطجمل لإلحصـــاء هـــو املؤسســـة اإلحصـــائية املركزيـــة يف اجلزائـــر. هـــي مؤسســـة عموميـــة ذات طـــابع إداري مســـؤولة عـــن مجـــع ومعاجلـــة ونشـــر  -1
 وما إىل ذلك(. املعلومات اإلحصائية االجتماعية واالقتصادية  مثل تعداد السكان واملساكن ، ومس  القوى العاملة ، ومس  الشركات الصناعية ،

.أنظــر املوقــع الرمســي للــديوان الــوطجمل لإلحصــاء علــى 2020ديســمرب  08  وضـع املكتــب الــوطجمل لإلحصــاء حتــش إشــراف وزارة الرقمنــة و اإلحصــاء منـذ 
 .23:50على الساعة  11/12/2020اطلع عليه بتاريخ  /https://www.ons.dzالرابئ التايل: 

https://www.ons.dz/
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ت يف الشأن البيئي مثل املصادقة اليت يقوم هبا اجمللس على خمتلف ذالشعيب البلدي اليت اخت
 املخططات اليت هلا صلة بالبيئة كاملخطئ البلدي لتسيري النفايات و املخطئ البلدي للتدخالت
واالسعافات أثناء حدوث الكوارث الطبيعية و غريها أو مداوالت مرتبطة باجلباية البيئية كالرسم على 
القمامات املنزلية...اخل، أو قد يتعلق األمر بقرارات رئيس اجمللس الشعيب البلدي تلك املتعلقة مبختلف 

 الرخص كرخص البناء و رخص اهلدم و غريها. 
 حفظ الصحة البلدي في حماية البيئة: دور مكتب نيالفرع الثا

مبوجب املرسوم رقم  1987ألول مرة سنة  ا املكتب على مستوى البلدياتذ  إنشاء ه
  إعادة تنظيم هذا املكتب حتش تسمية جديدة هي اهليكل  2020، و يف سنة 87-1461

 القطاعات لضمان البلدي حلفظ الصحة و النظافة العمومية، و الذي ميثل اطار للتعاون املشرتك بني
احلفاظ على الصحة و النظافة العمومية على مستوى البلدية و بني البلديات و يتم انشاء هذا اهليكل 
مبوجب مداولة م.ش.ب إذا كانش نشأته من طرف بلدية واحدة ويوضع حتش تصرف رئيسها، أما 

من الوايل املختص اقليميا إذا كانش نشأته مشرتكة بني بلديتني أو أكثر فيكون ذلك مببادرة و قرار 
وباقرتاح من رؤساء البلديات املعنية و يكون حتش تصرف رئيس البلدية اليت أقيم فيها مقر اهليكل 

يضم اهليكل إىل جانب مستخدمي االدارة االقليمية  همهام ذومن أجل مساعدته على تنفياملشرتك، 
 2طرف القطاعات اليت ينتمون إليها.مستخدمني منتمني إىل املصاحل التقنية للدولة يعينون من 

 تنظيمفأوال: 
تسيريخ  يتوىلإدارة و خمرب للتحاليل وفروع عند وجود مندوبيات بلدية، من يتكون اهليكل 

موظف يتم تعيينه بقرار من الوايل بالنسبة للهيكل املشرتك بني البلديات ، أما بالنسبة للهيكل البلدي 
تسيريخ موظف يتم تعيينه بقرار من رئيس البلدية املعنية و باقرتاح من األمني العام للبلدية، يتم  يتوىلف

                                                           

 27عـدد  ج.ر.ج.ج ، يتضمن إنشاء مكاتب حلفظ الصحة البلديـة ، 1987جوان  30املؤرخ يف :  146-87من املرسوم رقم  01املادة  أنظر -1
 1048، الصفحة 1987يوليو  01مؤرخة يف 

، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي  08/12/2020مؤرخ يف: ، 368-20:  من املرسوم التنفيذي رقم  05 -02: املوادأنظر  -2
 .2020ديسمرب  13مؤرخة يف  75عدد .ج ج.ر.ج
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ها و من يتشكل اهليكلإختيار هذا املسري من بني املوظفني املنتمني للرتبة األعلى تصنيفا لدسالك اليت 
ظفي إدارة اجلماعات املستخدمني البلديني اناضعني للقانون األساسي اناص ملو يتعلق األمر ب
مراقبو النظافة والنقاوة العمومية  مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، السيما منهم :  اإلقليمية،
 مهندسو اإلدارة اإلقليمية يف التسيري التقجمل واحلضري،  األطباء البيطريون لإلدارة اإلقليمية،  والبيئة، 

جانب  ، إىل املهندسون املعماريون لإلدارة  ولتقجمل واحلضري، تقنيو اإلدارة اإلقليمية يف التسيري ا
 مستخدمي املصاحل التقنية األخــرى للدولة اناضعني للقوانني األساسية اناصة بقطاعات انتمائهم

امللحقون باملخرب يف الصحة  األطباء العامون، خمربيو الصحة العمومية،ويتعلق األمر بأسالك 
 مفتشو البيئة،  مهندسو البيئة،  األطباء البيطريون،  البيولوجيون يف الصحة العمومية،   العمومية،

 مهندسو املوارد املائية،  مراقبو قمع الغش،  حمققو قمع الغش،  مفتشو قمع الغش،  تقنيو البيئة، 
 1 .شرطة املياخ تقنيو املوارد املائية، 

 سيرهثانيا: 
لضمان حسن سري اهليكل تسهر الدولة و مجاعاهتا االقليمية على تزويدخ بالوسائل املادية و 

على مجيع الوثائق والعقود وامللفات التقنية اليت يتطلبها اهليكل يتوفر املالية الضرورية لسريخ، و جيب أن 
 .على املستوى البلدي عمل مصاحل البلدية واملراقبة الدائمة يف جمال حفظ الصحة والنقاوة العمومية

على إثر و  .يعد اهليكل برام  تفتيش ورقابة تتم عرب الزيارات امليدانية، ومحالت اإلعالم والتحسيسو 
النشاطات والتفتيش والرقابة اليت يقوم هبا اهليكل، يعد تقرير تدون فيه كل األعمال املنجزة 

 :واملالحظات واالقرتاحات املتعلقة على انصوص مبا يأيت
 التوقيف املــؤقش للنشاط والغلق اإلداري للمؤسسات واملنشمت و/ أو املتابعات القضائية،    –
  حجز املعدات واملواد املستعملة،  –
 غلق أو هدم أو ردم اآلبار واملنابع امللوثة،   –
 غلق كــل منشأة من شـــأهنا أن تكـــون مصــدر خطر على املواطنني أو ضرر بالبيئة، –

                                                           

 ، مصدر سابق.يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي ، 368-20:  من املرسوم التنفيذي رقم  05 -02: املوادأنظر  -1
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  .حليوانات الضالة والقضاء على احليوانات الضارةمجع ا –
ويرسل التقرير إىل رئيس املــجلس الشعيب البلدي املعجمل الختاذ التدابري الالزمة وإعالم املصاحل املعنية 

 1.بذلك
 : مهامف : لثاثا
من أبرز املهام املسندة للهيكل البلدي حلفظ الصحة و النظافة العمومية نذكر منها ما يتصل  

 باجملاالت التالية : 
  :الرنابة والتفتيش وتنفيذ التدابيالر الرامية إلى حفظ الصحة والنظافة العملميةفي مجال   –1

يف تطبيق  و يساهمرفع انروقات أو االنتهاكات اليت متس بنظافة احمليئ والصحة العمومية، يقوم ب
 ويبدي رأيه –ة للرقابة والتفتيش، عدد املنشمت واملؤسسات اناضـوحيالتدابري الصحية املعمول هبا، 

باملؤسسات بشأن اقرتاحات تعليق أو سحب رخـصة االستغالل، يف حالة عدم احرتام التنظيم املتعلق 
مراقبة نظافة املـــطـــاعم وأماكن اإلطعام اجلماعي على املستوى  و يتوىل املصنفة يف جمال محاية البيئة،

 2.البلدي
أعلاد النظافة وكل الهيئات طرف الرنالابة على تطبيق الشالالروط الصحية من في مجال   –2

 :الم ؤولة عن ت يير النفايات المنزلية وما شابهها
النظافة، يف جمال تسيري النفايات املنزلية وما  أعوانطرف  الصحية من تطبيق الشروط على سهري

تأطري اجلوانب الوقائية للتدخل البلدي يف جمال تسيري النفايات املنزلية وما شاهبها ويقوم بشاهبها، 
 لنفايات املنزلية ومايف اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ الربنام  الوطجمل ملعاجلة اويساهم ونقلها ومعاجلتها، 

حتديد املفاره العشوائية واإلباله ويتوىل شاهبها على املستوى البلدي يف اجملال املتعلق مبعايري النظافة، 
 3.عنها واقرتاح مجيع اإلجراءات للقضاء عليها

                                                           

 .سابق رصدم، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي ، 368-20:  من املرسوم التنفيذي رقم  29 -25: املوادأنظر  -1
  صدر .نفس امل، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي ، 368-20:  من املرسوم التنفيذي رقم 7املادة أنظر  -2

 .املرسوم  نفس من 8املادة أنظر  -3
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رنابة النظافة المرتبطة بتلزيع المياه الصالحة للشرب وال قي ومعالجة مياه في مجال   –3
 :الصحي وكذا التجمعات المائيةالصرف 

سهر على احرتام الشروط الصحية جلمع املياخ الصاحلة للشرب واملــصبات ومــيــاخ الصـرف الصــحي ي
سهر ويومعاجلــتها وتوزيعها وتصــريفها، وذلك خارج نطاق الشبـكات اليت تسريها القطاعات املعنية، 

سهر مع القـطاعات املعنية، على مراقبة نوعية مياخ ي وعلى احرتام الشروط الصحية ملياخ السقي، 
الشواطئ والبحريات والسدود واملساب ، املســامهة يف معاجلة أو القضاء على مصادر املياخ غري الصاحلة 

 1.لالستهالك، حتديد النقاط السوداء مصدر التلوث أو املهددة بالتلوث
 :ستهالك البشري والحيلانيدة المنتجالالات المالاللجهة لالل رنابة جفي مجال   –4
مراقبة نظافة املواد و سهر على احرتام التنظيم املتعلق باملواد االستهالكية البشرية واحليوانية، ي

نظافة منشمت وأماكن الذب ، وحيدد ويراقب االستهالكية واملواد الغذائية ذات األصل احليواإ ، 
قرتح ســحب وحــجــز وية يف متــابعة ومــراقبة نشاطات تربية احليوانات، يـشارك مع القــطــاعـات املــعنوي

 2.املواد غري الصــاحلة لالستهالك البشري واحليواإ 
 :اللناية من األمراض المتنقلة ومكافحتهافي مجال   –5

قرتح أي تدبري أو برنام  ملكـافحة ناقالت األمراض واملسامهة و ييف حماربة األمراض املتنقلة، يساهم 
نظيم عمـــليات حماربة احليوانات الضـــارة، وتنفيذ عمليات التطهري وإبادة اجلرذان ويقوم بتفيه وتطبيقه، 
 3.اإلباله عن أي تقاطع بني مياخ الشــرب ومـياخ الصرف الصحي ويتوىلواحلشرات، 

الجلارية وحمالت تلعية الملاطنين في الم ائل المتعلقة بالصحة األنشطة في مجال   –6
 :والنظافة العملمية

 اليت التدابري جتاخ املواطنني، بناء على م حبمالت التوعية مبختلف أنواعهاو قيضر خمطئ اتصايل و حي
األوبئة سريعة االنتقال بني  أو حالة انتشار األمراض يف السلطات العمومية، خصوصا تتخذها
ضري خمــطــطات تــوعــية واتصــالية دائمة يف املسائل املتعلقة بالصحة والنظافة ويتوىل حتشخاص، األ

                                                           

 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، مصدر سابق. 368-20املرسوم التنفيذي رقم : من  9املادة أنظر  -1

 املرسوم .نفس من  10املادة أنظر  - 2
 .املرسوم نفس  من  11املادة أنظر  -3
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مع جلان األحياء واحلــركة اجلمعوية للنشاطات اهلادفة إىل إعالم وتوعية املواطنني وينسق وتنفيذها، 
يف  مسـاهويا يف فــتــرات األوبئة، وكذا تنظيم مجيع أنواع احلمالت التطوعية للنــظافة والصحة، ال ســيــم

تنفيذ كل املخـــطـــطات التـحسيسية واحلمالت الوطنية واحمللية اليت تطلقها الدولة أو القطاعات املعنية 
 إنشاء واستغالل بنك معطيات حول كل األمراض ويتوىليف جمال حفظ الصحة والنظافة العمومية، 

نشر وتبليغ كل التدابري املتعلقة ويقوم باملتنقلة واملعدية ونواقل األمراض اليت تكون يف إقليم البلدية، 
حبفظ الصحة والنظافة ومكافحة نواقل األمراض ومبختلف الوسائل، خصوصا يف املناطق النائية 

 1.واملنعزلة
 م التالية:يتوىل اهليكل يف هذا القيام باملها: التحاليل المخبرية في مجال -1
حتليل نوعية املياخ املوجهة لالستهالك املستخرجة من املنــابع والوديان واملستجمعات املــائية  يتوىل

حتليل نوعية املواد الغذائية املوجهة و واحلفر واآلبار والصهاري  وشاحنات الصهري  وغريها، 
بتحاليل دورية لضمان حالة النظافة القيام  وحتليل نوعية مياخ االستحمام البحرية، و لالستهالك، 

والنقاوة على مستوى مطاعم املؤسسات الرتبوية والتكوين وقاعات احلفالت والفنادق واألحياء 
  2.اجلــامعية، وكذا على مــســتــوى املذاب  وغريخ

و على ضوء ما سلف ميكن القول إن إعادة تنظيم مكاتب حفظ الصحة البلدية بإنشاء 
حلفظ الصحة جاء يف سياق االصالحات اجلديدة اليت باشرهتا اجلهة الوصية  وزارة اهليكل البلدي 

الداخلية و اجلماعات احمللية و التهيئة العمرانية(، مبا يتمشى و تطور املنظومة القانونية للجماعات 
سنة احمللية وكذلك الستدراك النقائص و الثغرات القانونية اليت كانش موجودة يف التنظيم السابق ل

الذي أصب  عاجزا عن مواكبة التطورات احلاصلة خصوصا يف اجملال البيئي السيما بعد  1987
، ونتيجة ملستجدات الوضعية الصحية املتأثرة بتفشي 2003صدور التشريع املتعلق حبماية البيئة سنة 

ا التنظيم ومن أبرز النقاط اليت جاء هب 3( يف مجيع أحناء العامل،19-جائحة وباء كورونا  كوفيد
 اجلديد نذكر ما يلي:   

                                                           

 .يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، مصدر سابق ، 368-20من املرسوم التنفيذي رقم :  12املادة أنظر  -1
 .املرسوم نفس من  13املادة أنظر -2
على الصعيد العاملي ميكن االطالع على املوقـع الرمسـي ملنظمـة  19-للمزيد من املعلومات و املستجدات حول الوضعية الوبائية جلائحة كورونا كوفيد -3

 /https://www.who.int/arالصحة العاملية على الرابئ  التايل: 

https://www.who.int/ar/
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املسامهة يف تطبيق ، و تسيري النفايات املنزلية ونقلها ومعاجلتها اجلوانب الوقائية يف جمال تطبيق -
 ، و حماربة انتشار ظاهرة املفاره العشوائية و القضاء عليها.الربنام  الوطجمل لتسيري النفايات ومعاجلتها

يف توزيع املياخ الصاحلة للشرب والسقي واملصّبات وكيفية معاجلة مياخ املعايري املستخدمة  احرتام -
 .الصرف الصحي

من  التعويضات ملستخدمي هذا اهليكل السيما القائمني من القطاعات األخرى على غرار  -
 1.تعوي  التفتيش والرقابة والتعوي  اناص اإلقليمي هبدف حتفيزهم وتعويضهم

 .للمسامهة يف االنذار املبكر لتطويق بؤر التلوثشرتكة ما بني البلديات إنشاء خمابر التحاليل امل -
القيام حبمالت توعية و حتسيس املواطنني يف املسائل املرتبطة بالبيئة السيما منها تلك املتعلقة  -

 بالصحة و النظافة العمومية.
تكريس العمل التشاركي والتعاون بني البلديات بواسطة الوسائل املادية والبشرية يف جمال محاية  -

 البيئة. 
وحسب رأينا فإننا نثمن اصالح هذا اجلهاز بالرغم من تأخرخ، وهذا بعد استدراك السلطة 

نني السيما منها الوصية ألمهيته خصوصا يف مسامهته الفعالة يف التكفل باالنشغاالت اليومية للمواط
 املشاكل البيئية و حماربتها، ومسامهته يف حتسني االطار املعيشي للمواطن على املستوى احمللي.

 نظافة و النقاوة العملمية و البيئة ال ةشعب:  دور الملظفين المنتمين الفرع الثالث
نظافة والنقاوة العمومية والبيئة أثناء مسارهم املهجمل الرغم الصعوبات اليت جيدها موظفي شعبة 

إال أهنم يقومون جبهد كبري يف سبيل احلفاظ على البيئة، ونظرا ألمهية ما يقومون به من خدمات فقد 
 بتنظيم هذخ الشعبة من ناحيتني: من الناحية البشرية ومن الناحية الوظيفية.  2011قام املشرع سنة 

    :نظافة و النقاوة العملمية و البيئةال ةشعبالمنتمين فئات الملظفين  أوال:
 :2ةضم االسالك االتينظافة و النقاوة العمومية و البيئة فهي تال ةشعببالنسبة ل 

                                                                                                                                                                                     

ميكــــــــن االطـــــــالع علــــــــى املوقــــــــع الرمســـــــي لــــــــوزارة الصــــــــحة و الســـــــكان و اصــــــــالح املستشــــــــفيات علـــــــى  الــــــــرابئ التــــــــايل:  أمـــــــا علــــــــى الصـــــــعيد الــــــــداخلي
https://www.sante.gov.dz/ 

 مصدر سابق.، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي،  368-20:  من املرسوم التنفيذي رقم 23املادة  أنظر  -1
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 نظافة و النقاوة العملمية و البيئة و يضم أربع رتب هي:السلك مفتشي  -(1
نظافة و النقاوة الرتبة رئيس املفتشني يف و رتبة مفتش و رتبة مفتش رئيسي و رتبة مفتش قسم 

 العمومية و البيئة.
 نظافة و النقاوة العملمية و البيئة و يضم رتبتين هما :السلك مرانبل  -(2

 نظافة و النقاوة العمومية و البيئة.الرتبة مراقب رئيسي يف و رتبة مراقب 
 هي:نظافة و النقاوة العملمية و يضم ثالث رتب السلك أعلاد  -(3

 نظافة و النقاوة العمومية.ال رتبة رئيس أعوانو رتبة عون رئيسي  و  رتبة عون
 سلك األطباء البياطرة لإلدارة االنليمية يضم ثالث رتب هي: -(4

 رتبة رئيس األطباء البيطريني لإلدارة االقليمية. و رتبة طبيب بيطري رئيسيو رتبة طبيب بيطري 
 : ئةلبيو النقاوة العملمية و ا شعبة النظافةملظفي مهام ثانيا: 

 ون يف هذا الصددمكلففهم  ةاالقليمي لإلدارةاالطباء البيطريني للمهام املسندة لسلك  ةبالنسب
      ت محتديد منش ،ذات االصل احليواإ ة املواد الغذائي ةو مراقب ةتطبيق التنظيمات الصحيو  ةراقبمب
 ةالرتبيإىل جانب احليوانات  ةنشاطات تربي ةمراقبو املذاب   ةيف مراقب ةاملشاركو ماكن الذب  أ و

 .عن طريق احليوانات ةاالمراض املتنقل ةيف تنفيذ برام  ونشاطات حمارب ةاملسامهو  ةالبيطري ةالصحي
ضع و و  ةعداد برام  التفتيش واملراقبالرئيسيني بإهذخ املهام يكلف االطباء البيطريني جانب اىل 

تنسيق النشاطات بني خمتلف باإلضافة إىل عن طريق احليوان  ةاالمراض املتنقل ةخمططات حمارب
 1ة.احليواني ةاملتدخلني يف جمال الصح

تنفيذ بفهم مكلفون  ةالعمومي ةوالنقاو  ةعوان النظافأسلك للمهام املتعلقة ب ةبالنسبأما 
 ةوالنقاو  ةقواعد النظافل وفقا ةانارجي ةيف االماكن العمومي ةاحلضري ةالعمومي ةوالنقاو  ةعمليات النظاف

كامل تراب مستوى  على  ةاحمليئ والنقاو  ةظافن التدخالت يف جمالبوالقيام  .املعمول هبا ةالعمومي
ضمان  ة، معاجلماعي ةالعمومي ةوالنقاو  ةالتدخل يف كل مهام احلفاظ على النظاف البلدية، كما ميكنهم 

ة. إىل يف اطار احرتام قواعد البيئ( وذلك اخل...ان واحلشرات الفئر    ةكل الكائنات الضار   ةحمارب
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التطهري من احلشرات والقيام بعمليات  ةونقلها اىل احملشر  ةالقب  على احليوانات املتشردجانب 
 ة.الضار 

 ةيكلف االعوان الرئيسيون يف النظاف ةالعمومي ةوالنقاو  ةالنظافة ألعوان اىل املهام السابق ةاضاف
 ةت و الطرق والشبكات املختلفياللبنا ةالعمومي ةوالنقاو  ةللنظاف ةاالعمال التقنيبكل  ةالعمومي ةوالنقاو 

اىل االعوان الرئيسيني يف  ةاىل املهام املسندو إضافة و املساحات انضراء  ةو املساحات الطبيعي
عمليات  ةراقبللقيام مبة العمومي ةوالنقاو  ةيكلف رؤساء االعوان يف النظاف ةالعمومي ةوالنقاو  ةالنظاف

 فةبالنظا ةضمان احرتام مجيع القواعد املتعلق ة معو النفايات الصلب ةاملنزلي ةالقمام ةمجع و افراه وازال
 ةبصحس من االخطار اليت قد مت ةاليت هتدف اىل الوقاي ةتنفيذ قواعد النظافو  ة،العمومي ةوالنقاو 
   1 األوبئة و األمراض...اخل(. السكان
 ةبرنام  احلفظ والصيانفهم مكلفون بإعداد  ةوالبيئ ةالعمومي ةوالنقاو  ةالنظاف راقيبمل ةبالنسبما أ
خمتلف  ةا ضمان متابعذوكمهمة تأطري أعوان النظافة و النقاوة العمومية،   اىلباإلضافة  خ،وتنفيذ

االشراف على  ت والشبكا ةعمليات حفظ وصيان ةومتابع ةوالبيئ ةالعمومي ةالنظاف ةاملشاريع املتعلق
 ةاالجنازات التقني/أو تنفيذ مشاريع الدراسات وبيكلف املراقبون الرئيسيون ، إىل جانب ذلك التنفيذ
الشبكات والقيام  ةاالشراف على عمليات حفظ وصيانة، و والبيئ ةالعمومي ةبالنظام والنقاو  ةاملتعلق

ت مع ضمان ميف التسيري التقجمل للمنش ةاملسامهو  ،تنفيذ االشغال وتقييم نتائجها ةبعمليات مراقب
يف اجتماعات التنسيق مع  ةاملشاركو  ،و االمن ةاحرتام قواعد النظافو تطبيق االجراءات املعمول هبا 

 .2خمتلف املتدخلني
بالنسبة لعمليات التفتيش فهي من مهام مفتشي النظافة و النقاوة العمومية و البيئة الذين  
 ةبالصح ةالنقائص املتعلقمع كشف  ةالعمومي ةوالنقاو  ةذ خمتلف برام  النظافيف تنفي ةاملسامهيقومون ب
اليت ختضع  ة البلدية و الوالئيةاملرافق العمومي ة، و القيام بتحديدو تقد  املقرتحات الضروري ةالعمومي
يف القضاء على  ةاملسامهة، و العمومي ةالنقاو  و ةالنظاف بالتطهري و ةمعاينه املخالفات املتعلقو للتفتيش 
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يف ة و املسامهة التحقق من رفع التحفظات املسجلمع  واحمليئ احلضري ةبالبيئ ةالنشاطات املضر 
املواد املعمول. ويف اطار محاية املستهلك يتعني عليهم السهر على سالمة  ةتطبيق التعليمات الصحي

 ةجتاوزت مد اليتتخلص من املواد عمليات ال ةومتابع ، مع إقرارللبيع ةاملعروض ةاالستهالكي ةالغذائي
ة الواجب نظافال ة شروطراقبمب . أما يف جمال احلفاظ على الصحة املدرسية فهم مكلفونصالحيتها
دوريه و حصائل عمليات التفتيش بصفة اعداد تقارير ة، إىل جانب مهمة املطاعم املدرسي توافرها يف
 1و سنوية.

 :2الرئيسيني مبا يليإىل جانب هذخ املهام يقوم املفتشني 
و  املفعول ةرياضمان تطبيق التنظيمات السو يف اعداد برام  وخمططات التدخل  ةملسامها -

 ة.قواعد النظافيف نشر  املسامهة
 ة.املعني ةمع خمتلف املصاحل التقنيالتفتيش بالتشاور اقرتاح برام   -
 ة.ملؤسسات املصنفاو كذا  ةمؤسسات انتاج و بيع املواد الغذائي ةيف مراقب ةاملسامه -
 .للجمهور ةاالماكن و املؤسسات املستقبل ةيف مراقب ةاملسامه -
 هم.ن املتعلق بنشاطااخذ العينات واجراء التحاليل يف امليد -
  .املؤقش والنهائي أو سحبها تعديالت على رخص االستغاللالاقرتاح  -
 .عن طريق احليوان ةاالمراض املتنقل ةيف محالت حمارب ةاملسامه -
 . يف تنظيم محالت التطعيم ةاملسامه -

كما يقوم مفتشو أقسام النظافة و النقاوة العمومية و البيئة باإلضافة إىل املهام السالفة الذكر مبا 
 :3يلي
 ة.والبيئ ةالعمومي ةوالنقاو  ةالنظافمفتشي  يف اعداد ادوات وطرق واجراءات تدخل ةاملسامه -
 .اعداد وتنفيذ وتقييم برام  التفتيش ة يفاملسامه  -
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يكلف رؤساء املفتشني يف  ملفتشي أقسام النظافة و النقاوة العمومية و البيئة، ةاملهام املسندجانب اىل 
تنسيق العالقات مع خمتلف املصاحل تنفيذ برام  التفتيش،  رير حولاعداد تقهذا الصدد للقيام بإ

 . 1ةوالبيئ ةالعمومي ةوالنقاو  ةفرق التفتيش يف جمال النظاف ةومتابع ةاملتدخل

على املهام املسندة ملوظفي شعبة النظافة و النقاوة العمومية و البيئة، نرى  ناطالعامن خالل 
حتقيق املصلحة العامة و ذلك من خالل حتقيق عدة بأن املشرع اجلزائري كان بال شك يهدف إىل 

حفظ عناصر النظام العام السيما عنصر الصحة العمومية و ذلك باحلرص  أهداف تتمثل أساسا يف 
على ضرورة توفر شروط النظافة و الرعاية الصحية  و هذا من خالل النشاطات اليت يقوم هبا أعوان 
النظافة و النقاوة العمومية مثل مجع القمامات املنزلية و مكافحة ناقالت األمراض من احليوانات 

 قب  على احليوانات املتشردة و حجزها يف احملشرة البلدية .واحلشرات و ال

عمليات التفتيش اليت يقوم هبا مفتشو النظافة و النقاوة العمومية و البيئة كان اهلدف كما أن 
منها محاية املستهلك و هذا من خالل احلفاظ على الصحة احليوانية خاصة منها املوجهة لالستهالك 

و املذاب  البلدية و مراقبة املواد الغذائية املعروضة للبيع و حجز الفاسدة منها  البشري و مراقبة املساخل
و التخلص منها، و يف جمال الصحة املدرسية تفتيش و مراقبة شروط النظافة الواجب توفرها يف 
املطاعم املدرسية، ويف إطار مكافحة التلوث و العمل مببدأ احليطة و احلذر القيام بعمليات مراقبة 

 .األخرى  ملؤسسات املصنفة إىل جانب العديد من األهداف البيئيةا

نظافة لل البلدية مصاحلبالرغم من كل هذخ الصالحيات و املهام املمنوحة لعمال و موظفي 
ئة من طرف املشرع، إال أنه و من خالل الواقع العملي ما زال هؤالء املوظفني لبيوالنقاوة العمومية و ا
ذخ الشعبة سواء كان ذلك من حيث عدم تطبيق األحكام القانونية املتعلقة هبو العمال يعانون من 

اجراءات و قواعد التوظيف أو من حيث نظام التحفيز و الرعاية الصحية الالزمة هلذخ الفئة. و بالرغم 
 من القيمة الكبرية اليت توليها الدول املتقدمة هلذخ الفئة نظري ما تقدمه من خدمات جليلة يف اجملال
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البيئي، إال أهنا ال تلقى نفس االهتمام يف الدول النامية ، حيث ما زال ينظر اىل العمال املنتمني إىل  
هذخ الشعبة نظرة ازدراء و احتقار و هذا بسبب غياب الوعي و الثقافة البيئية لدى جمتمعات هذخ 

  .1الدول

 :الت يير التقني والحضري ةالمنتمين الى شعب: دور الملظفين الفرع الرابع
يلعب املوظفني املنتمني إىل هذخ الشعبة دورا فعاال يف عملية احملافظة على البيئة بشقيها الطبيعي 

من خالل التأطري البشري الذي ينتمي إىل هذخ الشعبة واملهام املسندة إىل هذخ  ، وهذاواملشيد منها
 .الفئات

 :الت يير التقني والحضري ةالمنتمين الى شعب فئات الملظفين أوال:
 :2ةالتسيري التقجمل واحلضري اليت تضم االسالك االتي ةلموظفني املنتمني اىل شعبأما بالنسبة ل

و الذي يضم أربع رتب في الت يير التقني والحضري  ةاالنليمي ةاالدار  لمهندسسلك  -(1
 :تتمثل فيما يلي

 رؤساء مهندسني. و مهندسني رئيسيني  و نيهندسامل يمساعدو املهندسني  

 و الذي يضم رتبتين هي:في الت يير التقني والحضري  ةاالنليمي ةاالدار  لتقنيسلك  -(2
 تقنيون سامون و تقنيون  
و الذي يضم ثالث  في الت يير التقني والحضري ةاالنليمي ةاالعلاد التقنيين لالدار سلك  -(3

 رتب هي:
 معاوإ  تقنيني و  أعوان تقنيني متخصصني، أعوان تقنيني 
 ة و الذي يضم ثالث رتب هي:االنليمي ةالمهندسلد المعماريلد لالدار سلك  -(4

 رؤساء املهندسني املعماريني و املهندسني املعماريني الرئيسيني و  املهندسون املعماريني
                                                           

، املنشــــور بتــــاريخ : 3962، مقــــال منشــــور جبريــــدة املســــاء، اجلزائــــر، عــــدد التنشــــئة األســــريةالعيــــب يف  ظــــاهرة احتقــــار عمــــال النظافــــةحنــــان.ا،  -1
16/11/2011. 

 ، مصدر سابق. يتضمن القانون األساسي اناص مبوظفي إدارة اجلماعات االقليمية 334-11من املرسوم التنفيذي رقم  222املادة  - 2
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 كما ميكن هلذخ الرتب تقلد إحدى املناصب العليا التالية:
  رئيس مشروع تقجمل و حضري -
 أشغالمنسق  -
 .رئيس فوج تقجمل و حضري -

 الت يير التقني والحضري  ةشعبالمهام البيئية ألسالك ثانيا: 

ميكن للموظفني املنتمني للرتب التابعة ألسالك شعبة التسيري احلضري املسامهة يف جمال محاية البيئة  
و التنظيمات كل حسب رتبته و قدرته املهنية و هذا بواسطة املهام املخولة هلم مبوجب القوانني 

السالف الذكر و الذي من خالله حدد املشرع العديد من  334-11السيما املرسوم التنفيذي رقم 
 :1املهام نذكر منها ما يلي

 املسامهة يف حتديد برام  التنمية يف جمال اهلندسة املعمارية و العمران. -
 .يف جمال العمران ةيف حتديد وتنفيذ التوجهات االسرتاتيجي ةاملسامه -
 ة.و املخططات التنموي ةيف اعداد الدراسات التقني املسامهة -
ة  و كذا اعداد وتطوير أدوات تنفيذ التقنيات يف اعداد خمتلف االدوات والوثائق العمراني ةاملسامه -

احلديثة، باإلضافة إىل عملية التخطيئ احلضري و التعمري و التهيئة االقليمية احمللية و اهلندسة 
و ترقيم املعامل التارخيية و املنشمت القدمية و متابعة ومراقبة  2ةو البيو مناخي املعمارية الشمسية

                                                           

بالنسـبة ملهـام  227إىل  224السالف الذكر، السيما منـه املـواد: مـن  334-11للمزيد من املعلومات ميكن االطالع على املرسوم التنفيذي رقم: - 1
التقــــجمل بالنســــبة ملهــــام ســــلك تقنيــــي االدارة االقليميــــة يف التســــيري  241و  240ســــلك مهندســــو االدارة االقليميــــة يف التســــيري التقــــجمل واحلضــــري و املــــواد 

إىل  260بالنســـبة ملهـــام ســـلك األعـــوان التقنيـــني لـــإلدارة االقليميـــة يف التســـيري التقـــجمل واحلضـــري و املـــواد: مـــن   253، 252، 251واحلضـــري و املـــواد: 
 بالنسبة ملهام سلك املهندسني املعماريني لإلدارة االقليمية.  263

التصميم والبناء املعماري بالعوامل املناخية، ملزيد من املعلومات أنظر: أمحد غسـان العربيـد، املنـاخ اهلندسة املعمارية البيومناخية: تعتجمل بدراسة عالقة  -2
يف املوقـــع االلكـــرتوإ  طقـــس العـــرب    3:57علـــى ســـاعة  09/11/2017وعالقتـــة باهلندســـة املعماريـــة والتصـــميم احلضـــري ، مقـــال منشـــور بتـــاريخ : 

 على الرابئ التايل:  21:00عة السا 25/07/2019االطالع عليه بتاريخ : 
 https://www.arabiaweather.com/content احلضري-والتصميم-املعمارية-باهلندسة-وعالقتة-املناخ

https://www.arabiaweather.com/content
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اجناز برام  البناء و اهلندسة املعمارية ، حتديد املشاريع املعقدة و برجمتها و تنفيذها و استالمها. 
 يف الورشات. االشغال ةمتابع وو احرتامها  االمن و ةضمان تطبيق قواعد النظافمع 
جمال الصفقات العمومية البلدية ميكنهم املشاركة يف اعداد دفاتر الشروط اناصة باملشاريع ويف 

واملشاركة يف تقييم وحتليل العروض املشاركة يف امتام العقود إىل جانب العديد من املهام املتعلقة باجملال 
 التقجمل.

كن هذخ الفئة من قد ماجلزائري من خالل هذا الكم اهلائل من املهام نرى بأن املشرع 
 تلكمبا فيها  ،املوظفني بالعديد من الصالحيات للتدخل يف مجيع املراحل اليت متر هبا خمتلف املشاريع

مثل مشاريع شبكات التطهري والتهيئة  و حتسن االطار املعيشي للمواطن تعلقة باجملال البيئياملشاريع امل
واملشاريع املتعلقة بالري واملوارد املائية كانزانات واآلبار ومشاريع  ،احلضرية وهتيئة املساحات انضراء

 الطاقة والطاقات املتجددة وعمليات االقتناء املتعلقة بعتاد النظافة والنقاوة العمومية ومحاية البيئة.

 المبحث الثاني:
 دور شركاء البلدية في مجال البيئة

التنموية فكرة الالمركزية يف اختاذ القرارات وجتسيد املشاريع أساا تقوم البلدية يف اجلزائر على 
ملشاركة املواطنني يف الشؤون األمثل مكان باعتبارها ، والبيئية االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 1،التشاركيةاجمللس الشعيب البلدي الذي يسهر على حتقيق أهداف الدميقراطية وهذا من خالل احمللية، 
مجلس صالحيات واسعة إال أنه يبقى حتش رقابة اجلهات اإلدارية املركزية و املواطنني. ولقد خول لل

يسهر اجمللس الشعيب البلدي على وضع خطئ مالئمة هتدف تشاركية ولتحقيق أهداف الدميقراطية ال
إىل حتفيز املواطنني و إشراكهم يف حل مشاكلهم وحتسني مستوى معيشتهم، حيث يتوىل اجمللس 

ممارسة املهام املوكلة إليه مبوجب النظام التداويل، أي أن كافة أعماله ال تكون إال مبوجب البلدي 

                                                           

لــي يف هــذخ تعــرف الدميقراطيــة التشــاركية علــى أهنــا:" مشــاركة املــواطنني يف القــرارات والسياســات الــيت هلــا تــأثري مباشــر علــى حيــاهتم بــدل االعتمــاد الك -1
تمعـات صـغرية، حبيـث القضايا على األعضاء املنتخبني، وبالتايل فإن هذخ املشاركة من جانب املـواطنني تتسـم بالتفاعـل املباشـر والنشـئ، وتـتم يف اطـار جم
، جملـة القـانون، املركـز تكون فـرص التواصـل بـني اجلمـاهري أكـرب". للمزيـد أنظـر : مولـود عقبـو ، الدميقراطيـة التشـاركية يف اجملـالس املنتخبـة احملليـة يف اجلزائـر

 .     204، ص 2016/جوان 06اجلامعي أمحد زبانة، غليزان، عدد 
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اليت يناقشها خالل دوراته العادية و االستثنائية وحبضور اجلمهور باستثناء احلاالت اليت نص  داوالتامل
الفردي، إذ ختضع تتم هذخ األخرية بأسلوب دميقراطي وال يوجد جمال للعمل حبيث  1،عليها القانون

 .مجيع القرارات قبل صدورها إىل عمليات البحث و التقصي و مجع املعلومات و احلقائق
ال شك أن مسألة محاية البيئة و احملافظة عليها أمر بالغ التعقيد، هلذا ليس من السهل على 

ى املستوى احمللي يف البلدية القيام هبذخ املهمة الصعبة مبفردها دون إشراك كل الفاعلني يف اجملتمع عل
التصدي للمشاكل اليت هتدد سالمة البيئة ، هلذا ال ميكننا جتاهل الدور الذي يلعبه هؤالء الشركاء يف 

شركاء البلدية يف جمال هؤالء المساعدة البلدية ملواجهة املشاكل البيئية، ولكن قبل انوض يف دور 
ة و أسسها يف املطلب األول، و يف املطلب الثاإ  محاية البيئة يتعني علينا التطرق إىل مفهوم املشارك

حتديد املشاركة يف املواثيق الدولية و التشريعات الوطنية و يف املطلب الثالث مشاركة اجلمعيات البيئية 
على املستوى احمللي ودورها يف نشر الرتبية البيئية و أما يف املطلب الرابع سوف نتطرق إىل أهم أجهزة 

 يف محاية البيئة املساعدة للبلدية .الدولة املشاركة 
 المطلب األول : مفهلم المشاركة و أس ها

يف تسيري الشؤون  نيمشاركة املواطنتشكل البلدية االطار األنسب الذي من خالله ميكن 
يف النشاط البيئي من أهم اآلليات اليت ميكن للبلدية  املشاركةمبا فيها شؤون البيئة، و تعد  العمومية

االعتماد عليها يف التصدي للمشاكل البيئية و مواجهتها، و ذلك من خالل إشراك كل الفاعلني 
داخل اجملتمع احمللي من مواطنني و مجعيات وهيئات و أجهزة تابعة للدولة يف عملية محاية البيئة 

ية البيئية بكل الوسائل املتاحة، و هذا ما يقودنا إىل انوض يف داخل اقليم البلدية و نشر الرتب
 مسألة املشاركة من حيث املفهوم و التطرق إليها كمبدأ أساسي من أسس محاية البيئة . 

 الفرع األول : تعريف المشاركة : 
يف تعريفنا للمشاركة ال ميكن االستقرار على تعريف حمدد دون التطرق إىل أهم التعاريف 

 و اليت نذكرها فيما يلي:    العديد من املصادرالواردة حسب  

                                                           

 املتعلق بالبلدية، مصدر سابق.   10-11من القانون  26انظر املادة  -1
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جتماعية املشاركة بأهنا:" تفاعل الفرد عقليا وانفعاليا يف موقف الايعرف معجم مصطلحات العلوم 
 "1.املسؤولية سامهة يف حتقيق أهداف اجلماعة واملشاركة يف حتمل اجلماعة بطريقة تشجعه على امل

هلا أصحاب املصلحة ويسيطرون جزئيا ويعرف البنك الدويل املشاركة بأهنا: "العملية اليت يؤثر من خال
 2".على مبادرات التنمية والقرارات واملوارد اليت تؤثر فيهم

 اجملاالت يف كثب عن الناا يشارك ان تعجمل ة باهنا:"املتحدة املشارك لدمم االمنائي الربنام  ويعرف
 .3حياهتم" على تؤثر اليت السياسية العمليات و والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 السكان مشاركة باهنا:" املشاركة (USAIDاألمريكية   املتحدة للواليات للتنمية الدولية الوكالة وتعرف 
 هتدف سياسة او برنام  وإدارة احملتوى و االبداع يف املصلحة اصحاب االحيان بع  ويف احملليني،
 تستخدم مستقبلهم لتشكيل هبا الوثوق ميكن املواطنني بأن االعتقاد على مبنية حياهتم، تغيري اىل

 .4التدخل" طبيعة حتديد و لتوجيه والقدرات احمللي املستوى على القرار صنع التشاركية التنمية
 جملتمعه واالجتماعية السياسية احلياة يف دورا يلعب خالهلا من اليت العملية بأهنا:" املشاركة وتعرف 

 الوسائل أفضل كذلك و اجملتمع لذلك العامة االهداف وضع يف يشارك ألن الفرصة لديه وتكون
 والقيادات اجلماعات و االفراد مسامهة اهنا:" على ايضا وتعرف .5االهداف" اجناز و لتحقيق
 .6االجتماعية" باملسؤولية الشعور أساا على التنمية مشروعات يف واملنظمات

                                                           

 .305.ص. 1986أمحد زكي بدوي. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية. مكتبة لبنان بريوت:.  -1
2 - The World Bank Participatory Sourcebook. Washington. D.C:The World Bank & 
Environmentaly Sustainable Development ESD. 1996. Available at: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/289471468741587739/pdf/multi-page.pdf. 
Accessed in. 16/12/2017.  
3- UNEP. In Iqtidar Ali Shah, Neeta Baporikar. « Participatory Approach to Development in 
Pakistan ». Journal of Economic and Social Studies. Vol. 2. N. 1. Bosna : International Burch 
University. Spring 2012. P. 117. Available at : http://eprints.ibu.edu.ba/1071/1/vol2-no1-
pjournalfinala_p111-p142.pdf . Accessed in : 17/12/2017. 
4 - Ray Jennings. «Participatory Development as New Paradigm: The Transition of 
Development Professionalism ». Prepared for the “Community Based Reintegration and 
Rehabilitation in Post-Conflict  Settings” Conference. Washington, DC. October 2000. P. 01. 
Available at : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacq 066.pdf. Accessed in: 16/12/2017. 

 .244، ص. 1998عبد اهلادي اجلوهري، قاموا علم االجتماع، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،   -5
 .82،83.ص، ص .  2002مصر.  ،حممد السيد عامر. املشاركة الشعبية حلماية البيئة، املكتب اجلامعي احلديث -6
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املوظفني احلكوميني  بأهنا:" الوسيلة اليت يتمكن هبا سكان جمتمع حملي من غري أيضا ملشاركة اعرف وت
  "1.التأثري على القرارات املتعلقة بالسياسات والربام  املؤثرة على حياهتم

بوصفها أهم املبادئ اليت يرتكز عليها ارتباط احلقوق والواجبات إلشباع ميكن النظر إىل املشاركة:" 
بد أن يرتبئ مبدى مسامهة أهايل اجملتمع الشباع إلحيث أن هذا ا ،تحتياجات وحل املشكالالا

 2 ".واشرتاكاهم يف اجلهود املبذولة
ومشاركة يف  ،جانبجتماعية من جتماع بأهنا:" مشاركة يف اجلماعات االاالويعرفها قاموا علم 

املنظمات التطوعية من جانب آخر، وخاصة عندما ينصب دورها على النشاط اجملتمعي احمللي أو 
الفرد  املشروعات احمللية، وتتم املشاركة خارج مواقف العمل املهجمل للفرد، كما أهنا الدور الذي يأخذخ

بنائي يف وظيفة اجملتمع، ويكون ل نشاطه الدوار املختلفة وذلك من خالأو يعطيه احلق يف لعب األ
إذا ارتبطش بدور فعال يف وظيفة أفراد  عضاء بأهنا فعالةذلك عادة وجها لوجه، وتوصف مشاركة األ

 .3"اجملتمع أو مواقفهم على ذلك
بالرغم من تعدد اآلراء يف تعريف املشاركة إال أن أغلبها   أنه ومن خالل ما سبق يتض  لنا

ساهم يف صناعة القرارات نشاط يإشراك السكان احملليني يف أي أهنا عملية كان جيمع على 
 الصحيحة القادرة على حتقيق األهداف املرجوة. 

  مبدأ المشاركة الفرع الثاني : 
يعد مبدأ املشاركة الشعبية من أهم مبادئ القانون البيئي اليت تفرض نفسها يف النشاط البيئي، 
وخاصة عملية التخطيئ البيئي و صناعة القرارات البيئية ، فأصب  هذا املبدأ اساهم بشكل كبري يف 

 ، وتندرج ضمن هذا املبدأ بع  احلقوق أبرزها ما يلي:تكريس الدميقراطية البيئية 
 املشاركة يف صنع القرارات البيئية. حق -
 حق احلصول على املعلومات. -
 حق احلصول على العدالة البيئية.   -

                                                           

 .83، ص.  السابقحممد السيد عامر، املرجع  -1
 .291، ص. 1974حسنني سيد أبو بكر، طريقة اندمة االجتماعية يف تنظيم اجملتمع، مكتبة األجنلو املصرية، مصر ،  -2
 .75، ص1989حممد عاطف غيث، قاموا علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية،  -3
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فلقد   التأكيد على مبدأ املشاركة الشعبية يف إعالن ريو بشأن البيئة و التنمية الصادر عن مؤمتر 
البيئة على أفضل وجه ريو "قمة األرض" حيث نص املبدأ العاشر منه على ما يلي: " تعاج قضايا 

مبشاركة مجيع املواطنني املعنيني على املستوى املناسب ، و توفر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعيد 
الوطجمل للوصول إىل ما يف حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئة ، مبا يف ذلك املعلومات 

تاح لكل فرد فرصة املشاركة يف عمليات صنع املتعلقة باملواد و األنشطة انطرة يف اجملتمع، كما ت
القرار، و تقوم الدول بتيسري و تشجيع توعية اجلمهور و مشاركته عن طريق اتاحة املعلومات على 
نطاق واسع، و تكفل فرص الوصول بفعالية إىل االجراءات القضائية واالدارية مبا يف ذلك التعوي  و 

 .1سبل االنصاف"
الواسع يف أن املشاركة الشعبية تساعد على رفع مستويات الوعي البيئي  وتكمن أمهية هذا املبدأ

الذي يشكل بدورخ عامال حامسا يف جناح جهود محاية البيئة، كما أن حق املشاركة يف صناعة القرارات 
ذات األثر البيئي و احلق يف احلصول على املعلومة البيئية واحلق يف احلصول على العدالة البيئية تسهم 

 .   2كل كبري يف ضمان انفاذ التشريعاتبش

 أوال: حق المشاركة في صنع القرارات البيئية 
املفهوم التشاركي والتسيري اجلماعي يف تسيري تكريس هذا احلق من خالل على  التأكيد  

البلدية هي القاعدة حيث تعترب  2011لسنة  لبلديةاقانون أحكام ون البلدية وهذا من خالل ؤ الش
االقليمية الالمركزية، ومكان ملمارسة املواطنة، وتشكل اطار مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون 

االطار املؤسسايت ملمارسة الدميقراطية على املستوى احمللي والتسيري اجلواري  تشكل البلدية، و 3العمومية
راهتم حول خيارات املواطنني بشؤوهنم واستشا إلعالمويتخذ اجمللس الشعيب البلدي كل التدابري 

                                                           

/جـــوان 14-3و التنميــة الصــادر عــن مـــؤمتر "قمــة األرض" املنعقــد يف ريـــو دي جــانريو بالربازيــل خــالل الفـــرتة املمتــدة مــن  إعــالن ريــو بشــأن البيئـــة - 1
 ملزيد من املعلومات يرجى زيارة الرابئ التايل :   23:55على الساعة  10/11/2018، أطلع عليه بتاريخ : 1992

https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf 
 .77، ص2014، دار الثقافة، عمان، 2عبدالناصر زياد هياجنة، القانون البيئي: النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، ط -2
 8ن.سابق رصدماملتعلق بالبلدية، ،  10-11من القانون  2املادة أنظر  -3

https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf
https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf
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وقصد حتقيق اهداف الدميقراطية احمللية ، 1واولويات التهيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
يسهر اجمللس الشعيب البلدي على وضع اطار مالئم  ،يف اطار التسيري اجلواري املذكور اعالخ

ى املشاركة يف تسوية مشاكلهم وحتسني للمبادرات احمللية واليت هتدف اىل حتفيز املواطنني وحثهم عل
كذلك ميكن لرئيس اجمللس الشعيب البلدي ان يستعني بصفة استشارية بكل .2ظروف معيشتهم
ممثل مجعية حملية معتمدة قانونا الذين من شأهنم تقد  اي مسامهة  و/أو خبري،وكل شخصية حملية 

ا االطار ميكن االستعانة ذويف ه. شاطهماجمللس او جلانه حبكم مؤهالهتم او طبيعة ن ألشغالمفيدة 
مجعية حملية بيئية معتمدة قانونا ميكن أن تفيد يف  بكل شخصية حملية أو خبري يف اجملال البيئي أو

  3 صناعة القرارات املتعلقة بالبيئة.

و يف نفس االجتاخ سار املشرع الفرنسي حينما عرف هذا املبدأ من خالل أحكام قانون 
(  (CNDPفرنسا اللجنة الوطنية للمناقشة العامةيف تتوىل حيث  ،تكريسا حلق املشاركة، و 4البيئة

ضمان مشاركة اجلمهور يف مراحل إعداد املشروعات والتجهيزات اليت متثل مصلحة قومية للدولة 
اقتصادية   –خرى العامة واناصة ملا يكون هلذخ املشاريع قيمة اجتماعية األعتبارية اال ولدشخاص
هداف األ مالءمةو حيث يكون هلا انعكاسات كبرية على البيئة هدفها الوقوف على مدى أكبرية، 

لتقرير املنفعة العامة لذلك  وصوالاجلوهرية للمشروع يف مجيع مراحله ابتداء من الدراسات التمهيدية ، 
  Philippe kourilsky: الفرنسي من طرف األول للوزير قدم وجاء يف تقرير 5،املشروع

                                                           

 .سابق  رصدماملتعلق بالبلدية، ،  10-11من القانون  11املادة أنظر  -1
 .نفسه من القانون 12املادة  أنظر -2
 .نفسه من القانون 13املادة أنظر  -3
 من قانون البيئة الفرنسي على : 110لقد نصش املادة   -4

»Le principe de participation, selon lequel 2ن chacun a accès aux informations relatives à 
l’environnement, y compris celles relatives aux substances et  activités dangereuses, et le public 
est associé aux processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur 
l’environnement on l’aménagement du territoire.« 
5 la Participation du Public, Le Débat Public, CNDP(07/07/2014), v. Site : 
http://www.debatpublic.Fr/cndp/debat-public.html. 

http://www.debatpublic.fr/cndp/debat-public.html
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قات مع اجلمهور والوصول إىل املعلومة و العال ضرورة تطوير الشفافية   Viney Genevièveو
 .1جتماعينيالادارية والسياسية لزيادة الثقة فيها، وتوسيع جمال احلوار مع املمثلني مع اجلهات اإل

 لحصلل على المعللمات.ثانيا: حق ا

 انطوات األساسية واملهمة الشأن البيئي تعد من أهم يف اجلمهور مناقشة مشاركة و إن اعالم
 فهو ووصال إىل تقييمها، يف كل مراحلها انطالقا من اعدادها مث تنفيذها القرارات عملية اختاذ يف

 اجتاخ البيئة، مع ضرورة اعالمهم تصرفاهتم و سلوكياهتم آثار مسؤولية اجلميع  عنصر هام لتحمل
 ذلك يف مبا بالبيئة املتعلقة املعلومات يف املشاركة ميكن اليها، حيث يتعرضوا ان حيتمل اليت باملخاطر
 البيئة على مهم تأثري هلا اليت املشاريع حتقيق عملية يف يشرك اجلمهور كما انطرية واألنشطة املواد

 الفعلية املشاركة صاحبه من ميكن مل ما فائدة االطالع يف للحق يكون .حيث ال االقليمي والتخطيئ
 و منه نتساءل عن مالم  هذا احلق يف التشريع اجلزائري : .2موالية  مرحلة يف القرارات اعداد يف

  تكريس هذا احلق من خالل لقد في الدستلر:  حق الحصلل على المعللمات -1
اليت تنص يف فقرهتا األوىل على ما يلي:  55مادته يف  2020التعديل الدستوري األخري لسنة 

 "احلصول عليها وتداوهلاىل املعلومات والوثائق واإلحصائيات و إصول و لا يتمتع كل مواطن باحلق يف "
 ةصانا ةايحلاب ااسملا يف ةلثمتملا و قحلا اذه اهدنع فقي يتلا دو دحلا شعضو  ةيناثلا ةر قفلا نكل
  .جملطو لا نمألا تايضتقمبو  ،تاسسؤ ملل ةعو ر شملا حلاصملابو  ،مهقو قحبو  ريغلل
ويف نفس السياق قام املشرع اجلزائري  في القلانين :  حق الحصلل على المعللمات -2

املتعلق  10-03من القانون  3بتكريس هذا املبدأ يف العديد من التشريعات أمهها ما ورد يف املادة 

                                                           

جملــة العلــوم االجتماعيــة، جامعــة عبــد احلميــد ابــن  –اجلانــب القــانوإ   –، اشــكالية حتقيــق التنميــة املســتدامة يف ظــل متطلبــات البيئــة صــونيا بيــزات  -1
 : عن 19. ، ص  2016ديسمرب  23باديس، مستغامن ، العدد 

 Le Principe de Précaution, Rapport au Premier Ministre Présenté par Philippe kouri lsky, 
Geneviève Viney  , Editions Odile Jacob, la documentation française  15/10/1999, pp. 84-98.. 

 .19، صنفسهرجع صونيا بيزات، امل -2
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حبماية البيئة حينما عرفته كما يلي: " الذي يكون مبقتضاخ لكل شخص احلق يف أن يكون على علم 
خالل هذا التعريف حبالة البيئة و املشاركة يف االجراءات املسبقة عند اختاذ اليت قد تضر بالبيئة". ومن 

الشخص املعنوي والشخص املشرع قد كفل احلق للجميع للعلم حبالة البيئة ومل يفرق بني يتض  لنا بأن 
 الطبيعي و تركها لكل األشخاص بدون حتديد سواء كانوا مواطنني أو وكالء اقتصاديني .

اجمللس الشعيب البلدي كل  ذأن يتخ على 2011ة لسنة البلدي قانون نصيف هذا االطار  و
التدابري إلعالم املواطنني بشؤوهنم واستشارهتم حول خيارات و أولويات التهيئة و التنمية االقتصادية 
واالجتماعية و الثقافية حسب الشروط احملددة يف قانون البلدية، و ميكن يف هذا اجملال استعمال على 

االعالمية املتاحة، كما ميكن للمجلس الشعيب البلدي تقد  عرض وجه انصوص الوسائئ والوسائل 
، و يف اطار تكريس الشفافية على أعمال اجمللس الشعيب البلدي 1عن نشاطه السنوي أمام املواطنني

 كنومي ة،يئدصورة مبب مناقشاهتا اىل الستماعل للجمهور ةالبلدي ةالشعبي اجملالس جلسات فت ميكن 
و احلاالت التأديبية ألعضاء اجمللس  االمن وحفظ ةاالمني االوضاع ةمناقش ةحال يف ةمغلق تكون نأ

 ان ميكن الذي اقعيالو  العائق ان االويف هذا يقول األستاذ عبد احلفيظ أوسكني "، 2الشعيب البلدي
 ضورحل باجلمهور خاص مكان ختصيص عدمب ةاالدار  جاجتحا هو احلقون التمتع هبذا دول حي

حضور و  ةالبلدي وثائق على عالطواال االعالم يف باحلق يالتشريع عرتافاال جمرد ان كما ،اجللسات
  .3"القرار اختاذ مسار يف وأ املداوالت يف تدخلال حق خيول ال ألنه ،ذاته حد يف ةغايجلساهتا ليس 
 واالجتماعات املداوالت عن ماالعالو  النشر ةبعملي القيام وجوب على ةالبلدي قانون نص كما

ها عن طريق الصاق مشروع جدول األعمال داعقنا قبل وذلك املداوالت ةقاع مدخل عند
االجتماعات عند مدخل قاعة املداوالت ويف األماكن املخصصة إلعالم اجلمهور، مبجرد استدعاء 

                                                           

 ، املتعلق بالبلدية، مصدر سابق.10-11من القانون  11املادة أنظر  -1
 من القانون نفسه. 26املادة  أنظر -2
اآلليــات القانونيــة حلمايــة البيئــة يف اجلزائــر ، أطروحــة لنيــل درجــة الــدكتوراخ ، ختصــص قــانون عــام ، جامعــة أبــوبكر بلقايــد ، تلمســان ، ونــاا ، حيــي  -3

 عن :  158 ،ص 2007جويلية 
 Abdelhafid Ossoukine, la transparence administrative, Édition Dar Elgharb, 2002, p. p.213-214 
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 تلي اليت ايام 8 خالل بنشرها املداوالت انتهاء بعد ةالبلدي وتتوىل .1اجمللس الشعيب البلدي
 اليت القرارات و البلدي الشعيب اجمللس مداوالت على االطالع شخص لكل حيق و ،2انعقادها

على ما يلي :" ميكن كل شخص  2011من قانون البلدية لسنة  14حيث تنص املادة  صدرهاي
ا القرارات البلدية ، و ميكن كل ذاالطالع على مستخرجات مداوالت اجمللس الشعيب البلدي و ك

 .3نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته..." ي مصلحة احلصول علىذشخص 
ة البلدي ةاالجهز  عمل يتطلبها اليت ةالتقني وامللفات والعقود والوثائق املعلومات جبمع ةالبلديوتلزم 

 حفظ مكاتب طريق عن ةالبلدي مستوى على ةالعمومي ةوالنقاو  و املراقبة الدائمة حلفظ الصحة
 االعالم حقمن قبل اجلمهور. و عليه فإن  املعلومات هذخ علىية االطالع نامكمما يتي  ا 4ة،الصح

 .5وقراراته البلدي الشعيب اجمللس مداوالتد من خالل تحدي ةالبلدي قانون يف واالتصال
ويف اطار تكريس  2011و على ضوء ما سبق ومن خالل النظر إىل أحكام قانون البلدية لسنة 

ة، نرى بأن املشرع قد جاء بمليات جديدة البع  منها مل ي تقوم به البلديذالشفافية على النشاط ال
ا حينما أتاح للمواطن حق االطالع وامكانية ذه و 1990يكن موجودا يف ظل القانون القد  لسنة 

لك من خالل وسائل االعالم املتاحة مثل ذالوصول إىل املعلومة مبا فيها تلك املتعلقة بشؤون البيئة و 
واستغالل شبكة االنرتنش لفت  موقع خاص بالبلدية أو فت  صفحة يف شبكة اعي والتلفزي ذالبث اال

التواصل االجتماعي أو تنظيم أبواب مفتوحة على نشاطات البلدية، حيث أصب  للبلدية يوم وطجمل 
، حيث ميكن للبلديات على مستوى الوطن أن حتتفل به من خالل 6يناير من كل عام 18يتزامن مع 

 سنوي لكل بلدية و بطبيعة احلال منها حصيلة النشاط البيئي للبلدية.عرض حصيلة النشاط ال
 

                                                           

 سابق. رصدماملتعلق بالبلدية، ،  10-11من القانون  22املادة أنظر  -1
 .همن القانون نفس 30املادة أنظر  -2
 من القانون نفسه. 14املادة  أنظر -3
 ، املتضمن إنشاء مكاتب حلفظ الصحة البلدية، مصدر سابق.1987يونيو 30، املؤرخ يف: 87 -146من املرسوم  02املادة أنظر  -4
 .158وناا ، مرجع سابق، صحيي  -5
   4جانفي يوما وطنيا للبلدية، ج.ر.ج.ج عدد  18، يتضمن ترسيم  02/01/2019ممضي يف  01-19من املرسوم رئاسي رقم  2املادة أنظر  -6

 .2019 /20/01الصادرة يف        
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  تنظيم الحق الحصلل على المعللمات في ال -3
 لقواعدل االوىلاللبنة  1واملواطن ةاالدار  بني للعالقات املنظم 131– 88رقم  املرسوم شكلي  

 الوثائق كل علىأن هذا النص يؤسس حلق االطالع  ، واعترب الفقهاالطالع يف باحلق ةاملتعلق
 ،رهاسطت اليت والتدابري التنظيمات على ملواطننيطالع ابا ةاالدار ، وذلك حني ألزم 2ةاالداري

 واملناشري التعليمات بانتظام شرتن وان ،3واالعالم للنشر مناسبأي سند  وتطوير وباستعمال
 النشر ررقيت مل واذا ،لذلك ةخمالف احكام دتر و  اذا اال باملواطن عالقتها هتم اليت اآلراءو  واملذكرات

 ألحكام وفقا ونشرها اعدادها يتم اليت ةاملعني لإلدارة ةالرمسي ةالنشر  يف نجزي فانه ،4ةالرمسي ةاجلريد يف
 .5العمل به اجلاري التنظيم
مع مراعاة  احملفوظاتة دائر  يف ةاملوجود البيانات على االطالع حق النص تضمن كما 

أحكام التنظيم املعمول به يف جمال املعلومات احملفوظة  و املعلومات اليت حيميها السر املهجمل، و يتم 
ا االطالع عن طريق االستشارة اجملانية يف عني املكان و/أو تسليم نسخ منها على نفقة الطالب ذه

ليها، و يف حالة منع املواطن من بشرط أال يتسبب االستنساخ يف افساد الوثيقة أو يضر باحملافظة ع
ا املنع، و ال ذلك مبوجب مقرر يبني أسباب هذخ الوثائق جيب إشعار بذحقه يف االطالع على ه

ميكن لإلدارة أن تتحج  بإيداع الوثائق االدارية لدى دائرة احملفوظات ملنع اجلمهور من حق 
 املواطنني يوجهها اليت والتظلمات الطلبات على بالرد ةاالدار ا النص ذكما ألزم ه .6االطالع عليها 

                                                           

 .1988/  27االدارة و املواطن ، ج.ر،ج.ج.د.ش، عدد: ، ينظم العالقات بني 1988يوليو   04مؤرخ يف   131  – 88رسوم رقم امل راجع -1
 نقال عن: 156ا ، مرجع سابق،صاحيي ون  -2

- Soraya CHAIB et Mustapha KARADJI, le droit d'accès aux documents administratifs en droit 
Algérien .IDARA, volume 13, n° 2-2003. p53. 

 ، املصدر السابق.ينظم العالقات بني االدارة و املواطن ،131-88من املرسوم رقم  08املادة أنظر  -3
عالنـــات املوضـــوعات الـــيت يـــتم نشـــرها يف اجلريـــدة الرمسيـــة هـــي كـــاآليت: االتفاقيـــات الدوليـــة، قـــوانني، و مراســـيم ، قـــرارات وآراء، مقـــررات، مناشـــري، ا -4

ل اجلريــدة الرمسيــة، ومــا عــدا هــذخ املوضــوعات فانــه ينبغــي الرجــوع اىل اجلهــاز وبالغــات، هــذخ املوضــوعات يــتم االطــالع  عليهــا بصــورة مباشــرة مــن خــال
رئـيس اجمللـس االداري املعىن يف احلصول على املعلومات الالزمة، كاالطالع على سجل القرارات االداريـة مثـل قـرارات الرتخـيص او التصـري  الـيت يصـدرها 

ى حيـي ونـاا لـحسب احلالة، أو دراسة مدى التاثري على البيئة  و خمطئ شغل االراضي ...اخل ،اطلع عالشعيب البلدي أو الوايل أو الوزير املكلف بالبيئة 
 .156مرجع سابق،ص

 سابق.الصدر امل، ينظم العالقات بني االدارة و املواطن ،131-88من املرسوم رقم  08، املادة  131-88من املرسوم رقم  09املادة أنظر  -5
 س املرسوم.من نف 10املادة أنظر  -6
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و يف حالة اعرتاض هؤالء  2بديأالت ةطائل حتش االطالع حق احرتامب املوظفني مجيع املز مع ا ،1اليها
املوظفني سبيل التدابري املتخذة لتحسني العالقات بني االدارة و املواطنني، قد تصل العقوبات 

من حق املعاش، و هذا دون املساا بالعقوبات املدنية و التأديبية إىل درجة العزل مع احلرمان 
 .3اجلزائية اليت قد يتعرضون هلا، طبقا للتشريع اجلاري به العمل بسبب أخطائهم الشخصية

 نصش اليت ةاالداري واملعلومات الوثائق ةطبيع عن بالبحث تتعلق ةجوهري ةنقط اىل الفقه تطرق ولقد
حني ربئ مفهوم الوثيقة االدارية باجلهاز االداري، وحني وسع من هذا املرسوم،  10ة املاد عليها

 . 4مفهوم الوثيقة االدارية إىل تلك الوثائق اليت تتلقاها االدارة و تقوم مبعاجلتها
من قانون البلدية لسنة  14كيفية تطبيق املادة   وض  لي جاء 190-16 التنفيذي رقم املرسومأما 

املتعلقة بإمكانية االطالع على مداوالت اجمللس الشعيب البلدي و قرارات رئيسه، و يف هذا  2011
االطار يتخذ اجمللس الشعيب البلدي كل التدابري الرامية اىل تسهيل إعالم املواطنني حول تسيري 

ستعمال و تطوير كل الدعائم الرقمية املالئمة قصد ضمان الشؤون احمللية و لتحقيق ذلك حيب ا
 5نشر و تبليغ القرارات البلدية.

من هذا املرسوم  03طبعا ليس كل القرارات والوثائق قابلة لالطالع فقد استثنش املادة 
 احلاالت التأديبية و املسائل املرتبطة باحلفاظ على النظام العام ، و القرارات البلدية ذات الطابع

 الفردي، و سري االجراءات القضائية.
إىل رئـيس اجملـلس الــشـعـيب البـلـدي دون  بذلكعـلى الـقــرارات الـبـلـدية يـوجه طلب  طـالعو لال
يــجب أن يــحــدد الــطــلب الــعــنــاصــر األســاســيــة الــيت متكن من ، لكن أو حتديد لدسباب  أي تربير 

علومات ملويف حالـة عجـز صاحب الـطـلب على حتـديد الـوثائق أو ا .طلوبةملالوثائق احتديد الوثيقة أو 

                                                           

 ، مصدر سابق.ينظم العالقات بني االدارة و املواطن ،131-88من املرسوم رقم  08، املادة  131-88من املرسوم رقم  34املادة أنظر  -1
 من نفس املرسوم.  30املادة  أنظر-2
 من نفس املرسوم. 40املادة أنظر  -3
 - .Soraya CHAIB et Mustapha KARADJI, op. Cit. P.,58 نقال عن: 157حيي ونلس ، مرجع سابق،ص -4
، حيــدد كيفيــات االطــالع علــى مســتخرجات مــداوالت اجمللــس الشــعيب 30/07/2016ممضــي يف  190-16مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  2املــادة  -5

 .12/07/2016مؤرخة يف  41البلدي والقرارات البلدية، ج.ر.ج.ج عدد 
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ــعــجمل وعــنــوانه مليــتـضــمن الــطــلب اسـم ولـــــقب امن طرف االدارة، و البد أن تتم مساعدته  بدقة
 1ني.يعنو ملقر بالنسبة لدشخاص املوالتـسمية وعـنوان ا نيبالنـسبة لدشخـاص الطبيـعي
 من نفس املرسوم  تتم معاجلة الطلب حسب اآلجال املبينة أدناخ : 5وحسب املادة 

 .فـي نــفـس الــيـــوم بــالـــنــســـبـــة لــلـــقــرارات الـــبــلـــديــة للسنة اجلارية  -
 .سنوات( 10يف أقل من عشر  ؤرخة ملأيــام بــالــنــســبــة لــلــقــرارات الــبــلــديـة ا( 3يف ثالثــة    -
 .سنوات( 10ؤرخة ألكثر من عشر  ملأيـام بـالــنـسـبـة لــلـقـرارات الــبـلـديـة ا( 5يف خــمـسـة   -

ـقـرات الـتـابـعة لـلـبـلـديـة ملويـجب أن يـتم بـداخل اواالطالع على هذخ القرارات يكون جمانيا، 
ـثل إيـداع ميال و 2.الـغرض فضاء جمهز بالوسائل إلعادة النسخخيصص هلذا  و عجململوظف املبـحـضور ا

و إذا أراد املعجمل أن  3.ـطـلـوبـة يف األرشيف عائقا أمام احلق يف االطالع عليهاملالـقـرارات الـبـلـديـة ا
يتحصل على نسخة كاملة أو جزئية من هذخ القرارات جيب عليه تقد  طلب مسبب و ما هو عدد 

ـــكن أن يـــرخص مي ويف حـــالـــة الـــضـــرورةة و اليت يتم نسخها على نفقته اناصة، النسخ املطلوب
   4.صـــاحب الـــطـــلب بإجناز نسخ بوسائله اناصة

 حق الحصلل على العدالة البيئية.   ثالثا:
يأخذ تعريف  يف الواليات املتحدة.ألول مرة  العدالة البيئية مفهوم يف أوائل الثمانينات ظهر

تركز  حركة اجتماعية األكثر شيوعاا الذي يصف العدالة البيئية بأهناتعريف الشكلني فاملصطل   هذا
عادل للمنافع واألعباء البيئية. والتعريف اآلخر هو جمموعة متعددة التخصصات من على التوزيع ال

والسياسة  وتنفيذها، ني البيئيةوالقوان أدب العلوم االجتماعية اليت تشمل نظريات البيئة والعدالة،
تعرف وكالة محاية البيئة  5 .والبيئة السياسية ،واالستدامة والتخطيئ واحلكم من أجل التنمية البيئية

العدالة البيئية هي "يل: العدالة البيئية على النحو التا الواليات املتحدة يف  (U.S.EPA) األمريكية
                                                           

، حيدد كيفيات االطـالع علـى مسـتخرجات مـداوالت اجمللـس الشـعيب البلـدي والقـرارات البلديـة، 190-16 املرسوم التنفيذي رقممن  4املادة أنظر  -1
 مصدر سابق.

 من نفس املرسوم. 6املادة أنظر  -2
 من نفس املرسوم. 7املادة أنظر  -3
 من نفس املرسوم. 8املادة أنظر  -4

5 -Miller ،G. Tyler, Jr. (2003). Environmental Science: Working With the Earth (9 th 
édition). Pacific Grove, California: Brooks/Cole. p G5. ISBN 0-534-42039-7. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0-534-42039-7
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املعاملة العادلة واملشاركة الفعالة جلميع الناا، بغ  النظر عن الِعرق أو اللون أو األصل القومي أو 
الدخل، يف األمور اليت تتعلق بتطوير وتنفيذ وتطبيق القوانني واملراسيم والسياسات البيئية. هتدف وكالة 

هدف العدالة البيئية جلميع اجملتمعات واألشخاص عرب هذخ األمة. احلماية البيئية األمريكية إىل تطبيق 
سيتحقق ذلك عندما يتمتع كل فرد بنفس درجة احلماية من املخاطر البيئية والصحية، وبإمكانية 

 1."الوصول املتساوي إىل عملية صنع القرار للحصول على بيئة صحية للعيش والتعلم والعمل
اذ إجراءات قانونية للحيلولة دون نشوء بؤر للتلوث البيئي يف املناطق اليت تتجسد العدالة البيئية يف اخت 

 2:تسكنها الطبقات الفقرية أو املسحوقة، حبيث تكون املؤسسة البيئية مسؤولة عن ضمان أمرين
مكافحة نشوء بؤر التلوث من خالل احليلولة دون تركز النشاطات امللوِّثة يف مناطق سكن  : أوالا 

سحوقة أو اجملموعات اليت تنتمي إىل اصول عرقية معينة. وإال فكأن اجملتمع، ممثالا الطبقات امل
 باملؤسسة البيئية، يعاقب جمموعة من ابنائه على فقرهم أو انتمائهم العرقي.

اعتماد مفهوم األثر املضاعف للتلوث أساساا قانونياا وبيئياا لعملية قياا األثر البيئي للمشاريع  : ثانياا 
املزمع اقامتها يف هذخ املناطق. فعندما تعمد املؤسسة البيئية اىل من  شهادة تقييم األثر البيئي ملشروع 

ي هلذا املشروع منفرداا، مبعىن النظر اىل معني، ال جيوز، استناداا ملفهوم العدالة البيئية، قياا األثر البيئ
حجم ما يلقيه املشروع وحدخ من عوادم وانبعاثات، بل جيب النظر اىل األثر املضاعف للتلوث 
احلاصل من خالل زيادة حجم العوادم والغازات اليت تلقى يف بيئة هذخ الشرائ . فاذا كانش هذخ 

ها، فسوف يضاعف أثر امللوثات ويصب  أخطر البيئة تشكو يف األصل من ارتفاع نسبة التلوث في
على صحة سكاهنا، مما ينجم عنه احندار كبري يف نوعية اهلواء مثالا أو نوعية املصدر املائي الذي 

 3.تعتمد املنطقة كلياا عليه

تبدو فلسفة العدالة البيئية منطقية، بل بديهية، فهي تقوم على حق أفراد اجملتمع على 
ناسه أو دخله بالتمتع ببيئة نظيفة وصحية. واحلقيقة أن هذا املفهوم ساهم اىل اختالف أعراقه أو أج

                                                           

1-Environmental Justice". U.S. EPA  عليـه اطلـع   2012مـارا  29 يف العدالة البيئية موقع الوكالة األمريكية جلماية البيئـة منشـور
 . .https://www.epa.gov/environmentaljusticeعلى الرابئ التايل:  22:00على الساعة  2018ديسمرب  30يف . بتاريخ

، ينــــــاير 106املنشـــــورات التقنيــــــة، بــــــريوت، لبنـــــان ،عــــــدد مشـــــكاة املــــــؤمن، العدالـــــة البيئيــــــة لتحقيــــــق هنضـــــة عربيــــــة، جملــــــة البيئـــــة و التنميــــــة، شــــــركة  -2
 .24.ص2007

 .24فس املرجع ، صنمشكاة املؤمن،  -3

https://web.archive.org/web/20191230030815/https:/www.epa.gov/environmentaljustice
https://www.epa.gov/environmentaljustice
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حد كبري يف اعتبار احلق يف بيئة نظيفة "اجليل الثالث حلقوق االنسان"، بعد احلقوق املدنية والسياسية 
 1باعتبارها اجليل األول، واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية باعتبارها اجليل الثاإ .

ا   محاية احلقوق البيئية اليت كفلها الدستور لكل ذفالعدالة البيئية ال ميكن حتقيقها إال إ
 خ احلقوق مثال احلق يف احلياة و احلق يف بيئة سليمة، و لقد كرا الدستور اجلزائريذمواطن، و من ه

لك تعمل ذاليت منحش احلق لكل مواطن يف بيئة سليمة، و لتحقيق  64ا من خالل نص املادة ذه
 نييو نعملاو  نييعيبطلا صاخشألا تابجاو  ددحت حلماية البيئةالدولة على محاية البيئة و احلفاظ عليها، و 

 لكل ةيحصلا ةياعر لا قح 36 ةداملا يف اضيأ رو تسدلا لفك  كلذ بناج ىلإ .نو ناقلا بجو مب
وعلى كل  .واملعدية ومبكافحتها ةيّ ئابو لا ضار مألا نم ةياقو لاب ةلو دّ لا لفّ كت لالخ نم اذه و نينطاو ملا
  اإلنسان البدنيةومن أخطار التلوث البيئي ما يضر بسالمة  .ميس سالمة اإلنسان البدنية واملعنويةما 

لإلنسان جراء األضرار  املعنويةهناك ما ميس بالسالمة و  كاألضرار اليت حتدثها النفايات جبميع أنواعها
 اليت تنجم عن التلوث الضوضائي على سبيل املثال .

قد كفلها الدستور و على الدولة ات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن رياحلو عليه فإن 
لك لن يتحقق إال عن طريق ذواجلماعات االقليمية محايتها و صوهنا بواسطة العدالة البيئية، و 

قدرته  كل حسب املساواة أمام القانون بني كل املواطنني . و من مظاهرها املساواة يف دفع الضرائب  
ي يتم حتصيله لفائدة ذا ما يتجسد من خالل الرسم اناص بالقمامات املنزلية الذ، و هالضريبية

 البلديات اعماال مببدأ امللوث الدافع.
 المطلب الثاني : المشاركة في الملاثيق الدولية و التشريعات اللطنية

احمللي، هذا االهتمام ظهر جليا من خالل على املستويني الدويل و أخذت املشاركة حيزا هاما 
اليت كانش حتث على أمهية املشاركة و استغالهلا يف جمال محاية البيئة  املواثيق و املعاهدات الدولية

والتنمية املستدامة، مما حفز الكثري من الدول لتبجمل فلسفة املشاركة يف النشاط البيئي و تكييف 
ما دعش اليه املؤمترات الدولية و كانش البداية من مؤمتر ستوكهومل منظوماهتا التشريعية الداخلية وفق 

.  2015للتنمية املستدامة املنعقد بنيو يورك عام  2030حول البيئة وصوال إىل جدول أعمال 

                                                           

 . 24فس املرجع،صن ،مشكاة املؤمن -1
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وهذا ما يقودنا إىل استعراض أهم املواثيق الدولية و على املستوى احمللي التطرق إىل أهم التشريعات 
   املشاركة كحل أساسي يف عملية صناعة القرارات . اليت تبنش مبدأ 

 الفرع األول: المشاركة في المؤتمرات الدولية للبيئة  

املبدأ االول من اعالن لقد متش االشارة ألول مرة للمشاركة يف النشاط البيئي يف حمتوى 
احلاضرة لدجيال الذي كرا مشاركة املواطنني يف محاية البيئة واحلفاظ عليها  1972 ستوكهومل لسنة 
بالبيئة والتنمية لسنة لق عتتقرير ريو دي جانريو امللك من خالل ذ. وبعدها   تكريس 1واملستقبلة
لكل فرد فرصة قر مبشاركة املواطنني يف احلماية البيئية وتوفري أ يف املبدأ العاشر منه ، والذي "  1992
مع قيام الدول بتسيري وتشجيع توعية اجلمهور ومشاركته عن طريق اتاحة املعلومات على ....مناسبة

املسائل البيئية تُعاج على أفضل وجه ”من إعالن ريو يرى أن  العاشراملبدأ ،  ف2 "نطاق واسع
عو الدول إىل أن تكفل أن ومن مث فهو يد“. ة مجيع املواطنني املعنيني على املستوى املناسبكمبشار 

فالة فرص الوصول إىل كة العامة يف عمليات صنع القرار مع  كيتاح لكل فرد املعلومات هبدف املشار 
ينطوي على بع  السوابق، العاشر اإلجراءات القضائية بالنسبة للمسائل البيئية. وبالرغم أن املبدأ 

، إذ به االقتصادي، إاّل أنه ميّثل منوذجاا حُيَتذى ومنها مثالا أعمال منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
مة كيرسي للمرة األوىل على مستوى عاملي، مفهوماا جوهرياا سواء بالنسبة لفعالية اإلدارة البيئية أو احلو 

الدميقراطية. ومنذ ذلك احلني فإن توّقعات اجملتمع الدويل، على حنو ما ينعكس بصورة ملموسة يف 
ة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل كاملعلومات واملشار  اتفاقية الوصول إىل

لوضع التشريعات الوطنية  2010البيئية  اتفاقية آرهوا(، ومبادئ برنام  األمم املتحدة للبيئة لعام 
ل البيئية، فضالا ة العامة وإتاحة ُسبل الوصول إىل العدالة يف املسائكاملتعلقة بإتاحة املعلومات واملشار 

لفش معاا إىل حيث أصبحش كعن القرارات املختلفة الصادرة عن املنظمات واملؤمترات الدولية قد ت
تـَُعّد بالضرورة ُملزِمة قانوناا. وفيما ال يزال من املمكن أن تظل  10األحكام املعيارية الواردة يف املبدأ 

                                                           

1 - Miller ،G. Tyler, Op_cit 
2 -  Ibid 
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ما زال  العاشرإن تنفيذ الدول اللتزاماهتا مبوجب املبدأ احلالة الفعلية إلقرارها حملياا موضعاا لالنشغال ف
ة كحيث أن حقوق إتاحة املعلومات واملشار  20بالتحديد موضعاا الستعراض يتم ضمن سياق ريو+

العامة وُسبل الوصول إىل اإلجراءات القضائية باتش متّثل اليوم على حنو مقبول حقوق اإلنسان اليت   
 .1إرساؤها

 الفرع الثاني: المشاركة في النصلص التشريعية  

لقد تضمنش العديد من النصوص التشريعية يف اجلزائر مبدأ املشاركة معتربة إياخ من أهم 
الوسائل الضرورية لصناعة القرارات و جند على رأا هدخ النصوص التشريع األساسي يف البالد الدي 

 سنحاول التطرق إليه فيما يلي:تستمد منه باقي النصوص مشروعيتها و دلك ما 

 تشريع األساسيأوال : المشاركة في ال
املادة اين نصش  ،احلق يف بيئة سليمة حقا دستوريااجلزائري   اعتبار األساسي يف التشريع 

يف اطار التنمية  للمواطن احلق يف بيئة سليمة، على انه: " 2020التعديل الدستوري لسنة  من  68
يف تسيري املواطنني واجملتمع املدإ  اىل مشاركة كل  هأشارت ديباجتوللدفاع عن هذا احلق  املستدامة"

قاعدة الالّمركزيّة، ومكان  منه أن اجمللس املنتخب 19معتربا من خالل نص املادة الشؤون العمومية 
زم الدولة بإزالة مشاركة الشباب واملرأة، كما تلت مكرسا مشاركة املواطنني يف تسيري الّشؤون العمومّية،

السياسية واالقتصادية واالجتماعية للجميع يف احلياة  دون املشاركة الفعليةالعقبات اليت حتول 
وهذا بنص املادة كذلك  حزاب السياسية و اجلمعياتألوذلك من خالل احلرية يف انشاء ا 2،والتفافية
إنشاء اجلمعيات مضمون، وميارا مبجرد التصري  به، تشجع الدولة اجلمعيات ذات  "حق 53

فاالعرتاف هبذا احلق هو اقرار ضمجمل حبق مشاركة املواطنني يف انشاء مجعيات حتافظ  املنفعة العامة..."
 . على البيئة

                                                           

، الرابئ  1992وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية،  1972غونرت هاندل ، إعالن مؤمتر األمم املتحدة بشأن البيئة البشرية  إعالن استكهومل(  -1
 23:15ا  22/10/2018  االطالع عليه يف :  http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdfااللكرتوإ : 

 ، مصدر سابق2020من التعديل الدستوري لسنة  35املادة  -2

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf
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 :التشريعات العادية ثانيا : المشاركة في 
 لقد تضمنش العديد من القوانني يف التشريع اجلزائري احلق املشاركة و اليت نذكر منها ما يلي:   

عطى املشرع حق مشاركة املواطن يف احلفاظ على البيئة واعترب ألقد  المشاركة في نانلد البيئة: -1
  حيث ، الشأن البيئيهلا تأثري يف املواطن عنصرا اساسيا يف عمليات اختاذ القرارات العامة اليت 

تكريس هذا احلق من خالل القانون املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة على مبدأ اإلعالم 
واملشاركة، والذي يعجمل من حق أي مواطن أن يكون على علم حبالة البيئة وتشجع اقرتاحاهتم 

علومات املرتبطة بالوضع البيئي واملشاركة يف باالطالع على امل ومشاركاهتم يف جمال محاية البيئة ، وهذا 
منه : يتأسس هذا القانون على  03وهذا بنص املادة   .1 اختاذ القرارات والتدابري املناسبة حلماية البيئة

املبادئ اآلتية واليت منها : "مبدأ اإلعالم واملشاركة الذي يكون مبقتضاخ لكل شخص احلق يف أن 
، واملشاركة يف اإلجراءات املسبقة عند اختاذ القرارات اليت قد تضر بالبيئة".  يكون على علم حبالة البيئة

على إعطاء اجلمهور حق االستشارة يف من  الرخص املتعلقة  74كما ينص القانون يف املادة 
  .بدراسات التأثري

املواطنني يف تسيري لقد أوىل املشرع اجلزائري أمهية بالغة ملشاركة  :لديةالمشاركة في نانلد الب -2
 2011شؤون البلدية و ذلك بتخصيصه  الباب الثالث من القسم األول من قانون البلدية لسنة 

هلذا الغرض معتربا البلدية االطار املؤسسايت األنسب ملمارسة الدميقراطية على املستوى احمللي 
اذ كل التدابري اليت من والتسيري اجلواري ، و حىت يتجسد ذلك حث اجمللس الشعيب البلدي على اخت

شأهنا تنوير املواطنني و استشارهتم حول خيارات و أولويات التنمية االقتصادية و االجتماعية 
قصد حتقيق أهداف الدميقراطية احمللية يف و  2والثقافية حسب الشروط اليت حيددها قانون البلدية .

ع إطار مالئم للمبادرات احمللية اليت إطار التسيري اجلواري، يسهر اجمللس الشعيب البلدي على وض
  .3لهم وحتسني ظروف معيشتهمكة يف تسوية مشا كهتدف إىل حتفيز املواطنني وحثهم على املشار 

                                                           

 ، مصدر سابق.املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة 10- 03من قانون  3انظر : املادة  -1
 املتعلق بالبلدية، مصدر سابق. 10-11من القانون  11املادة أنظر  -2
 من نفس القانون.  12املادة أنظر  -3
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االستعانة على سبيل ؤون البلدية، بلدية كلما اقتضش ذلك شرئيس الو يف هذا الصدد ميكن ل
مجعية حملية معتمدة قانونا، الذين من ل ممثل كخبري و /أو  كل ، بكل شخصية حملية و االستشارة 

   .1شأهنم تقد  أي مسامهة مفيدة ألشغال اجمللس أو جلانه حبكم مؤهالهتم أو طبيعة نشاطاهتم
 تتعرض الكثري من البلديات إىل العديد من الكوارث منها ما: المشاركة في مخطط النجدة -3

هو مصدرخ طبيعي كالفيضانات و الزالزل، و منها ما يكون بفعل االنسان مثل احلرائق اليت تلتهم 
آالف اهلكتارات من الثروة الغابية سنويا. و للتصدي إىل مثل هذخ األخطار يتطلب وضع خمططات 
ية للتدخل و النجدة ، لكن ذلك ال يكون ناجحا إال بتظافر اجلهود و تسخري كل املوارد البشر 

 واملادية املتاحة داخل اقليم البلدية . 
املتعلق بالوقاية من األخطار  20-04من القانون  05يف الفقرة  08وهذا ما أشارت اليه املادة 

 لكل يكون ان جيب الذيالكربى وتسيري الكوارث حينما عرفش مبدأ املشاركة على النحو التايل:" 
 لإلصابة ةالقابلي بعوامل ةاملتعلق املعلومات على و به ةاحملدق االخطار على االطالع يف احلق مواطن
 ".الكوارث وتسيري الكربى االخطار من ةالوقاي ترتيباتمبجموع  وكذا ،ذلكب ةاملتصل

ادن من خالل هذا النص نرى بأن املشرع اجلزائري قد من  لكل مواطن احلق يف االطالع على 
ة هبذخ األخطار املتصل لإلصابة ةالقابلي بعوامل ةاملتعلق املعلومات علىو كذا  به ةاحملدق االخطار

وذلك حىت يتمكن من اختاذ االحتياطات الالزمة يف الوقش املناسب و بالشكل الصحي  اعماال ملبدأ 
املتعلق حبماية البيئة ، كما جيب على البلدية عند  10-03احليطة و احلذر الذي نص عليه القانون 

 ةالوقاي ترتيباتنظيم التدخالت و االسعافات  اطالع املواطنني مبجموع اعدادها خمطئ النجدة و ت
حىت يتمكنوا من ابداء مالحظاهتم و اقرتاحاهتم اليت قد تساهم  الكوارث وتسيري الكربى االخطار من

 يف اختاذ القرارات البيئة بشكل صحي  وفعال.

 والمتعلق بتهيئة اإلنليم وتنميتف الم تدامة:  20-01قانلد المشاركة في ال -4
أشار املشرع أيضا حبق املشاركة صراحة من خالل القانون املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته 

منه على أن : تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم  02يف نص املادة  2001املستدامة سنة 
                                                           

 املتعلق بالبلدية، مصدر سابق. 10-11من القانون رقم  13املادة  -1
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يف إطار وتنميته املستدامة وتديرها ..... تسري هذخ السياسة باالتصال مع اجلماعات اإلقليمية 
اختصاصات كل منها وكذلك بالتشاور مع األعوان االقتصاديني واالجتماعيني .....و"يساهم 

  " 1.السياسة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم املعمول به املواطنون يف إعداد هذخ 

 المتعلق باللناية من األخطار الكبرى وت يير الكلارث:  20-04القانلد المشاركة في  -5
كما   االعرتاف حبق املشاركة من خالل نص القانون املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى 

منه: مبدأ املشاركة ولكل مواطن احلق يف االطالع على األخطار  08وتسيري الكوارث، يف املادة 
خطار الكربى احملدقة به وعلى املعلومات املتعلقة بعوامل القابلية لإلصابة وكذا ترتيبات الوقاية من األ

وتسيري الكوارث." كما تضمن الدولة للمواطنني اطالعا عادال ودائما على كل املعلومات املتعلقة 
القانون على إشراك املواطنني يف الوقاية من هذا كما تنص املادة التاسعة من . 2" األخطار الكربىب

يها الدولة وتنفذها املؤسسات وتسيريها يف إطار منظومة شاملة تبادر هبا وتشرف عل املخاطر الكربى
العمومية واجلماعات اإلقليمية يف إطار صالحيتها وبالتشاور مع املتعاملني االقتصاديني واالجتماعيني 

  .والعلميني
 المتعلق بالمدينة:  06-06القانلد المشاركة في  -6

التوجيهي كما   االعرتاف مببدأ التنسيق والتشاور والتسيري اجلواري من خالل القانون 
. فقد نص القانون من خالل املبادئ اليت جاء هبا على مبدأ التنسيق والتشاور  2006للمدينة لسنة 

: فقد نصش املادة الثانية على .والتحكيم املشرتك مع خمتلف الفاعلني املعنيني يف حتقيق سياسة املدينة
يف تسيري الربام  واألنشطة اليت "ضرورة إشراك  املواطن بصفة مباشرة أو عن طريق احلركة اجلمعوية 
كما نصش املادة السابعة عشرة  ."تتعلق مبحيطه املعيشي وكذا تقدير اآلثار املرتتبة عن ذلك وتقييمها

 .املتعلقة بسياسة املدينة على إشراك املواطنني بتسيري إطارهم املعيشي وخاصة أحيائهم، وكذا الربام  

                                                           

 ةالصــادر  77، عــدد  ج.ر.ج.جيتعلــق بتهيئــة اإلقلــيم وتنميتــه املســتدامة ،  12/12/2001املــؤرخ يف  20-01مــن القــانون رقــم  02انظــر املــادة  -1
 . 15/12/2001يف: 

واملتعلـق بالوقايـة مـن االخطـار الكـربى وتسـيري الكـوارث يف اطـار   2004ديسمرب  25املؤرح يف  20ـ-04من  القانون رقم  11،  08انظر املادة  -2
 .2004ديسمرب  29بتاريخ  ة، الصادر  84، العدد  ج.ر.ج.ج،  التنمية املستدامة
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اصة باملرصد الوطجمل للمدينة حول اقرتاح إطار يسم  برتقية كما نصش املادة السادسة والعشرين ان
  .1واستشارة املواطن على احلكومة مشاركة 

 : المشاركة في النصلص التنظيميةاثالث
مل ختلو النصوص التنظيمية من احلث على املشاركة و التأكيد عليها و هذا يعود للدور اهلام 
الذي يلعبه  التنظيم يف عملية تطبيق القوانني و ذلك من خالل شرح االجراءات و الكيفيات اليت تتم 

ليبني كيفية  هبا مهمة  تنفيذ هذخ القوانني اليت تندرج ضمن مهام السلطة التنفيذية و التنظيم جاء
 :  النماذج املشاركة يف عدة جماالت هلا صلة بالشأن البيئي و هذا ما يقودنا إىل استعراض بع  

 المشاركة في المخطط التلجيهي لت يير النفايات. -1

ا من خالل سعيه إىل حتسني اطارخ ذيعترب املواطن شريك أساسي يف عملية التنمية وه
مؤثر يف النظام البيئي باعتبارخ أحد منتجي النفايات خاصة منها املعيشي، كما يعد أيضا عنصر 

النفايات املنزلية و ما شاهبها و اليت تشكل خطرا كبريا على البيئة كوهنا مصدر من مصادر التلوث 
لك قام املشرع اجلزائري بإشراك املواطن يف عملية اعداد و مراجعة املخطئ البلدي لتسيري ذالبيئي، ل
ي حيدد كيفيات ذال 205-07ي رقم ذا من خالل أحكام املرسوم التنفيذنزلية و هالنفايات امل

وإجراءات إعداد املخطئ البلدي لتسيري النفايات املنزلية و ما شاهبا ، حيث يتعني على كل بلدية 
ا ذتعليق ه ةالبلدي، مؤكدا على ضرور رئيس اجمللس الشعيب ا املخطئ حتش سلطة ذإعداد مشروع هل
 األماكن املخصصة لإلشهار ووضعه حتش تصرف املواطنني يف مقر البلدية ملدة شهر واحد املشروع يف

ا الصدد يتعني على البلدية أن تضع حتش تصرف املواطنني ذلالطالع عليه و ابداء الرأي فيه. وهب
مات ا االطار االستعانة ودذسجال مرقما و مؤشرا عليه لتسجيل اآلراء احملتملة ، كما للبلدية يف ه

ا املخطئ البلدي لتسيري النفايات املنزلية و ما شاهبها ذالوكالة الوطنية للنفايات عند إعداد مشروع ه

                                                           

 يف ة، صــــــــــادر 15، عــــــــــدد ج.ر.ج.جواملتعلــــــــــق بالقــــــــــانون التــــــــــوجيهي للمدينــــــــــة ،  20/02/2006املــــــــــؤرخ يف  06-06القــــــــــانون رقــــــــــم راجــــــــــع  -1
12/03/2006. 
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خ، لكن تدخل الوكالة الوطنية للنفايات جيب أن يكون على أساا اتفاقية ذو املصادقة عليه و تنفي
 . 1مربمة مع رئيس اجمللس الشعيب البلدي

رسوم يتض  لنا نية املشرع يف تكريسه إىل مبدأ الشفافية يف من خالل النظر يف أحكام هذا امل
إجراءات اعداد املخطئ البلدي وهذا بعرضه على اجلمهور وتوسيع االستشارة وإشراك سكان البلدية 
أو البلديات املعنية بشكل مباشر يف عملية االعداد أو املراجعة وذلك من أجل ابداء آرائهم 

خاص خالل فرتة زمنية حمددة بشهر واحد واليت تعترب كافية نسبيا وهذا  واقرتاحاهتم املسجلة يف سجل
ميكن البلدية لالستفادة من هذخ املالحظات واالقرتاحات عند عملية إعداد هذا املخطئ، كما ميكن 
مشاركة سكان البلدية بشكل غري مباشر وهذا من خالل ممثلي السكان يف اجمللس الشعيب البلدي 

فرصة أخرى إلثراء عملية االعداد هلذا املخطئ واملوافقة عليه بصفة هنائية، وبعد  املنتخب الذي يعد
املصادقة على املخطئ مبوجب قرار يصدرخ الوايل املختص اقليميا يتم ضمان حق االعالم للجمهور 

 يف االطالع على هذا القرار عرب الصحافة .  
 في إعداد وتنفيذ المخططات العمرانية: المشاركة  -2

اليت   و ، احلديثة العمرانية التهيئة الزاوية يف أدوات  رجالشعبية مبثابة ح املشاركةتعترب 
ديسمرب   01الصادر بتاريخ  29-90قانون العمران والتهيئة العمرانية رقم  سيدها من خاللجت

والذي قرر اعتماد أداتني جديدتني ومها خمطئ شغل األراضي، واملخطئ التوجيهي للتهيئة  1990،2
ا من ذه و،  واقعيةو والتعمري، وذلك ضمن سياق املساعي اهلادفة إىل البحث عن تسيري أكثر تفاعلية 

 أجل تقوية التنظيم االجتماعي احلضري، وتقوي  أركان العمران أحادي الوظيفة الذي فضل خالل
سنوات السبعينات، وإحالل حمله العمران املتعدد الوظائف والذي يراعي توازن وتكامل خمتلف 
 الوظائف العمرانية  سكن، صناعة...(، وهو ما كان يستدعي وجوبا جتسيد حقيقي ملفاهيم 

 . 3التشاور، والعمل على إعادة إدماج السكان يف مسار اختاذ القرار يف جمال التنمية العمرانية
                                                           

حيدد كيفيات و إجراءات إعداد املخطئ البلـدي لتسـيري  30/06/2007مؤرخ يف :  205-07من املرسوم التنفيذي رقم  2،3،4،5أنظر املواد  -1
 . 8.ص 01/07/2007بتاريخ  43.ج.ج، عدد النفايات املنزلية و ما شاهبها و نشرخ و مراجعته ، ج.ر

 . 02/12/1990الصادرة يف  52، املتعلق بالتهيئة و التعمري، ج.ر.ج.ج، عدد 12/1990/ 01مؤرخ يف:  29-90القانون رقم راجع  -2
للبنـــك الـــدويل لالنشـــاء و التعمـــري  RHPدراســـة ميدانيـــة لربنـــام  -شـــوقي قـــامسي، معوقـــات املشـــاركة الشـــعبية يف بـــرام  امتصـــاص الســـكن اهلـــش - 3

 .312،جامعة حممد خيضر، بسكرة، ص 2012/2013-ختصص علم االجتماع احلضري –أطروحة دكتوراخ -باجلزائر
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شعبية يف أدوات التخطيئ اإلجراءات املتبعة إلقرار املشاركة البرز من أالتحقيق العمومي يعد و 
، وذلك من خالل إخضاع دراسة املشروع املقرتح إىل سرب لآلراء، أو التصويش على املستوى احمللي

لية، وهو السكاإ  عليها، وذلك من أجل فس  اجملال لتحقيق مراقبة دميقراطية ألنشطة اجلماعات احمل
الذي يعرف تنوعا يف نطق استخدامه ضمن ميادين التنمية احلضرية، واليت يعترب موضوع هتيئة وتسيري 

،بأن  PDAU اجملال إحداها، حيث تقتضي إجراءات إعداد املخطئ التوجيهي للتهيئة والتعمري
العمومي وذلك يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا، بعرض مشروع املخطئ للتحقيق 

، وذلك من POSيوما بالنسبة لعملية إعداد خمططات شغل  األراضي 60مدة  ، و يوم  45ملدة 
حتفظاهتم عليه مىت وجدت، مالحظاهتم و ، وتدوين أراءهمإبداء  البلدية يفسكان اشراك أجل متكني 

 .1للتحقيقأن يعدل املشروع عند االقتضاء لدخذ بعني االعتبار انالصة النهائية  على

 : و أجهزة الدولة في النشاط البيئي البيئيةالجمعيات : مشاركة المطلب الثالث 

تتطلب املشاركة اجملتمعية تعاون طوعي بني أفراد اجملتمع، ومؤسسات وتنظيمات جمتمعية 
الوعي إن  إىل جانب البلدية للتصدي إىل املشاكل البيئية.فعالة، واخنراط كل فئات اجملتمع واملسامهة 

 البيئةلحفاظ على البيئي له أمهية بالغة يف محاية البيئة فالقوانني والتشريعات ال تكفي وحدها ل
التشاركية اليت  ، فاحلق يف املشاركة واالنتماء احلر للجمعيات صورة من صور تدعيم الدميقراطيةومحايتها

يف هذا  وغري مقيد، وحترص الكثري من احلكومات على ضماهنا، شريطة أن يكون االنتماء حر 
" أنه لكل شخص يف فقرهتا األوىل 1948من إعالن حقوق اإلنسان لعام  20نصش املادة السياق 

من  21و يف الفقرة األوىل من املادة  "احلق يف حرية االشرتاك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية
العامة لبلدخ، إمَّا مباشرةا املشاركة يف إدارة الشؤون ق لكل شخص حنفس االعالن نصش على أنه : "
عبري، تالضمانه حلرية و هذا ما أكد عليه الدستور اجلزائري يف  2."وإمَّا بواسطة ممثِّلني خُيتارون يف حرِّية
محاية البيئة ال ه من أجل فاجلزائر على غرار بقية دول العامل أيقنش أن ،وإنشاء اجلمعيات، واالجتماع

                                                           

 .312،313شوقي قامسي ، مرجع سابق، ص.ص - 1
علــى الــرابئ  22:10علــى الســاعة :  22/10/2018لالطــالع علــى اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان زيــارة املوقــع الرمســي لدمــم املتحــدة يــوم :  -2

  https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.htmlالتايل: 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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من جهة ومؤسسات اجملتمع املدإ  املركزية و احمللية ؤسسات احلكومية بد من تضافر اجلهود من قبل امل
وهذا بتسخري كل طاقاهتم العلمية والتكنولوجية وكذا التشريعية ملكافحة التلوث  من جهة أخرى،

شهدخ العامل من ثورة بيئية كبرية شنتها كربيات يوالتقليل على األقل من ختريب البيئة خاصة مع ما 
وما كان هلا من دور كبري وفعال يف مشاركة  1،يف هذا اجملالبكفاحها لية املعروفة اجلمعيات الدو 

إعالم وتنظيم وكذا توعية اجلماهري والرأي العام وجتنيدخ بغرض مكافحة التلوث واحملافظة على و 
ها يصل عدديف اجلزائر فاجلمعيات اليت هتتم بالبيئة  ،إلنسانل االطار املعيشيالوسئ الطبيعي وحتسني 

وبالنسبة للجمعيات الوطنية فلها  2مجعية حملية وهذا حسب إحصائيات وزارة الداخلية، 2505إىل 
مكاتب حملية تنشئ أيضا على مستواها، وهتدف هذخ اجلمعيات للتعريف مبشكلة تلوث البيئة 
وحماولة إجياد احللول املناسبة لتجنب ملوثات البيئة وإقامة الندوات واملؤمترات العلمية وتعمل على نشر 

تلك اجلمعيات يف جمال محاية البيئة وجب التعرف ، و نظرا للدور الفعال الذي تلعبه الوعي البيئي
يف جمال و التشاركية  ةالتحسيسيرها ادو أعليها و شروط تأسيسها الفرع األول و بعدها التطرق إىل 

و دورها القضائي  الفرع الثالث( مث نستعرض دور أجهزة الدولة و مشاركتها  محاية البيئة  الفرع الثاإ (
 .اظ على البيئة  الفرع الرابع(إىل جانب البلدية يف احلف

 : وشروط تأسي ها لفرع األول: تعريف الجمعيات البيئيةا

لقد أصب  انشاء اجلمعيات البيئية يكتسي طابعا هاما لدى الدول و هذا نظرا للدور الفعال 
الذي تلعبه هذخ اجلمعيات يف اخنراط افراد اجملتمع يف النشاط البيئي و مسامهتهم يف جمال محاية البيئة، 

 نونية لتأسيسها. وهذا ما يقودنا إىل ضرورة التعريف هبذا الصنف من اجلمعيات و ما هي الشروط القا

 
                                                           

يف  1971تأسســش عــام  عامليــة مهتمــة بالبيئــة، مجعيــة خرييــة ( :EARTHWATCHمــن أمثلــة هــذخ اجلمعيــات مؤسســة إيــرث ووتــش   -1
الواليـــــــــــــــــات املتحـــــــــــــــــدة األمريكيـــــــــــــــــة للمزيــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن املعلومـــــــــــــــــات ميكــــــــــــــــــن االطـــــــــــــــــالع علـــــــــــــــــى املوقـــــــــــــــــع الرمســــــــــــــــــي للجمعيـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرابئ: 

https://web.archive.org/web/20190508145159if_/https://earthwatch.org/About 
 املوقع الرمسي لوزارة الداخلية اجلزائرية زيارة الرابئ التايل:  - 2

http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf   :علـى السـاعة  09/09/2018اطلع عليه يوم
14:14. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://web.archive.org/web/20190508145159if_/https:/earthwatch.org/About
https://web.archive.org/web/20190508145159if_/https:/earthwatch.org/About
http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf
http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf


 البيئي النشاط في المشاركة ودور للبلدية البيئية الصالحيات :األول الفصل -الباب الثاني 
 

223 
 

 : تعريف الجمعيات البيئيةأوال

يف احلقيقة مل حيدد املشرع اجلزائري مفهوما للجمعية البيئية و كل ما قدمه هو تعريف عام 
اعتبار اجلمعية بأهنا إتفاقية ختضع للقوانني  :" و ذلك من خاللبشكل عام يشمل مجيع اجلمعيات 

يعيون أو معنويون على أساا تعاقدي ملدة حمددة أو غري املعمول هبا وجيتمع يف إطارها أشخاص طب
 األنشطةحمددة، كما يشرتكون يف تسخري معارفهم وسائلهم تطوعا و لغرض غري مرب  من أجل ترقية 

والعلمي والديجمل والرتبوي والثقايف و الرياضي والبيئي  واالجتماعيو تشجيعها ال سيما يف اجملال املهجمل 
د هدف يدويف اطار ضبئ نشاط اجلمعية أكد املشرع على ضرورة حت،  1".اإلنساإ و انريي و 
 مع مطابقته لتسميتها .اجلمعية بدقة 

من خالل التعريف السابق يتض  لنا التعريف العام جلميع اجلمعيات لكن إذا أردنا أن نضع 
جمموعة  :"ئة بأهناموقف املشرع يف تعريف البيتعريفا خاصا للجمعيات البيئية يتعني علينا الرجوع إىل 

واألرض وباطن األرض واحليوان والنبات، مبا يف  واحليوية كاهلواء واجلو واملاء الالحيويةاملوارد الطبيعية 
ومما ". ذلك الرتاث الوراثي وأشكال التفاعل بني هذخ املوارد وكذا بني األماكن واملناظر واملعامل الطبيعية

بأهنا وذلك على النحو التايل: اجلمعية البيئية يف مفهومها القانوإ   ني لتعريفتعريفتركيب السبق ميكن 
 أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساا تعاقدي ولغرض غري مرب  ايلتزم مبقتضاه ةخاص اتفاقية

، كما يشرتكون يف تسخري معارفهم و وسائلهم ملدة حمددة أو غري حمددة الغاية منه حتقيق املنفعة العامة
واحليوية كاهلواء واجلو واملاء واألرض و باطن األرض واحليوان  الالحيويةية املوارد الطبيعية من أجل محا

واملناظر  و النبات، مبا يف ذلك الرتاث الوراثي وأشكال التفاعل بني هذخ املوارد و كذا بني األماكن
 .تشريعالواملعامل الطبيعية، وعلى هذا األساا ميكن تأسيس مجعية ضمن شروط معينة حددها 

 

 
                                                           

الصادرة يف  02عدد  املتعلق باجلمعيات،ج.ر.ج.ج، 12/01/2012املؤرخ يف:  06-12من القانون  2و1ف 2املادة أنظر  -1
15/01/2012. 
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 : الشروط القانلنية لتأسيس الجمعيات البيئية :  اثاني

 اص جبمعيات محاية البيئةانقانوإ  الطار اإل املتعلق باجلمعيات 06-12 يشكل القانون
وضع املشرع اجلزائري مجلة من  اإلطاراملشرتك لكل أنواع اجلمعيات، و يف هذا  باعتبارخ اإلطار
 .أو إجرائية أخرى شكلية موضوعية وإىل هذخ الشروط  حيث تنقسماجلمعيات،  إلنشاءالشروط 

الذين ميكنهم تأسيس  األشخاص ،و املتعلق باجلمعيات سالف الذكر 06-12وقد حدد القانون 
 األشخاصمنه اليت تنص بأنه ميكن جلميع  04اجلمعيات والشروط الواجب توفرها فيهم وفقا للمادة 

 1اآلتية:مجعية إذا توفرت فيهم الشروط الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا 
 الشروط الملضلعية : -1
 .فما فوق ةسن 18سن اله و بل -
 .زائريةاجلنسية اجل -
  .املدنية والسياسيةالتمتع باحلقوق  -
 لدعضاءغري حمكوم عليهم جبناية أو جنحة تتناىف مع جمال نشاط اجلمعية ومل يرد اعتبارهم بالنسبة  -

 .املسريين
جيب أن يندرج موضوع نشاط اجلمعية و أهدافها ضمن الصاحل العام و أن إىل جانب ذلك 

العامة و أحكام القوانني  اآلدابال يكون خمالفا للثوابش و القيم الوطنية و النظام العام و 
  .2والتنظيمات

ون كما حدد هذا القانون النصاب الضروري لتشكيل اجلمعية وكيفيات املصادقة على القان  
 15أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية، و  10ــاملؤسسني ب األعضاءحبيث حدد عدد  األساسي

عضوا بالنسبة للجمعيات ما  21، و األقلاملنبثقة عن بلديتني على  الوالئيةعضوا بالنسبة للجمعيات 
عضو بالنسبة للجمعيات الوطنية منبثقني  25، و األقليات على وال 03منبثقني عن  الوالياتبني 
-12 من القانون 06املادة  خاللهذا حبسب ما ذهب إليه املشرع من  األقلعلى  اتيوال 03عن 

                                                           

 .سابق املتعلق باجلمعيات، مصدر 06-12من القانون رقم  4املادة  أنظر -1
 .القانوننفس من  04ف  02املادة أنظر -2
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خ الشروط خاصة منها تلك ذ. وما يالحظ على هاملذكور سابقا، هذا عن الشروط املوضوعية 06
املشرع شجع املواطنني على انشاء اجلمعيات املتعلقة باجلمعيات احمللية على مستوى البلدية جند بأن 

عضوا  20أعضاء مؤسسني فقئ بعدما كان عدد األعضاء يف القانون القد  يصل إىل  10بتوفر 
وشجع عنصر الشباب دون متييز بني اجلنسني جتسيدا ألهداف التنمية املستدامة، وسد الطريق أمام  

 عية و حتول دون حتقيق غايتها.  كل من لديه سوابق من شأهنا أن تؤثر على سري اجلم

 الشروط الشكلية )االجرائية( : -2

السلطات  لتأسيس اجلمعيات فتتمثل يف وجوب التصري  لدى الشكلية أما عن الشروط 
 :1حسب احلالة  ، حيث يودع التصري  التأسيسي املختصة اليت تسلم وصل التسجيل

 لدى اجمللس الشعيب البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية،  -
 ، الوالئيةبالنسبة للجمعيات  الواليةلدى  -
  .لدى وزارة الداخلية الوالياتيودع التصري  اناص باجلمعيات الوطنية أو ما بني  -

، أو ممثله القانوإ  اجلمعية رئيس بطلب تسجيل اجلمعية موقع من طرف يرفق التصري  التأسيسي
 ،توقيعاهتمو  إقامتهم عناوينو املدنية و حالتهم  التنفيذية اهليناتو  املؤسسني األعضاءقائمة بأمساء 
نسختان  املؤسسني، األعضاءمن  عضو لكل السوابق القضائية صحيفةمن  03 رقم مستخرج
من قبل حمضر قضائي،  حمرر التأسيسية العامة اجلمعية حمضر ،األساسيمن القانون  لدصلمطابقتان 

 .2الوثائق الثبوتية لعنوان املقر
يوما بالنسبة للمجلس  30املختصة ابتداء من تاريخ التصري  أجل أقصاخ  لإلدارةو مين  

فيما خيص اجلمعيات الوالئية،  للواليةيوما بالنسبة  40الشعيب البلدي فيما خيص اجلمعيات البلدية، 
يوما بالنسبة لوزارة  60، الوالياتفيما خيص اجلمعيات ما بني  يوما بالنسبة لوزارة الداخلية 45

أو عند  اآلجالهذخ  خاللاملختصة  اإلدارةالداخلية فيما خيص اجلمعيات الوطنية، حيث يتعني على 

                                                           

 .القانوننفس من .سابق رصدماملتعلق باجلمعيات،  ،06-12من القانون  04ف  02املادة أنظر  -1
 .القانوننفس من  12املادة أنظر  -2
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كأقصى تقدير إما تسليم اجلمعية وصل التسجيل ذي قيمة إعتماد أو اختاذ قرار بالرف ،   انقضائها
 . 061-12بعدم إحرتام أحكام القانون  معلال  األخريذا وهنا يتعني أن يكون ه

املتعلق باجلمعيات كل املراحل التنظيمية اليت تسري وفقها  06-12هذا وقد حدد القانون 
من هذا القانون لتصب  بعد ذلك  12إىل  07 خالل املوادعملية التأسيس الرمسي للجمعية من 

 .التزاماهتامؤسسة رمسية هلا حقوقها و 

 األدوار التح ي ية و التشاركية لجمعيات البيئة :ني لفرع الثاا

إىل خماطبة اجلمهور ويستمد قوته من تضامن أعضائه  باألسااإن العمل اجلمعوي يستند  
اليت سطرهتا واليت  األهدافومن مساندة الدولة، لكن الرسالة احلقيقية للجمعيات البيئية تكمن يف 

 باألخطارالعمل يف امليدان، وذلك بتحسيس املواطنني وكل فعاليات اجملتمع املدإ   خاللتتجسد من 
اليت حتيق هبم جراء التدهور البيئي، وهنا نكون بصدد ما يسمى بالرتبية البيئية اليت عكف املشرع على 

لجمعيات الوقائي ل انب وحنن هنا إذ نقف على اجل .هبا يف منظومتنا الرتبوية بكل أطوارها االهتمام
القرارات  اختاذعن طريق العضوية يف بع  املؤسسات قصد  واالستشارةالذي يعتمد على املشاركة 

املناسبة حيث تساهم اجلمعيات املعتمدة قانونا واليت متارا أنشطتها يف جمال محاية البيئة وحتسني 
واملشاركة  باملساعدة لرأي يف عمل اهليئات العمومية وصوص البيئة، وذلكابداء وااملعيشي  اإلطار

وعليه فإن اجلمعيات تلجأ إىل عدة وسائل من أجل حتقيق أهدافها، بداية  .وفق التشريع املعمول به
جبمع املعلومات املتعلقة باملشاكل اليت هتدد الوسئ البيئي، وذلك عن طريق القيام بوضع قاعدة 

 اإلداريةاملعلومات على اجلهات  اليت تؤدي إليها وذلك لعرض هذخ واألسباباملشاكل  بيانات حول
متارا دورا إستشاريا  األحيانمن أجل العمل على إزالة هذخ املعوقات واملشاكل البيئية، ويف بع  

بالنسبة للجهات املختصة باختاذ قرار يتعلق بالبيئة، وقد تكون مشاركة يف أعمال اللجان اليت تتوىل 
ملزمة فإهنا إن اهليئات املختصة سواء كانش مركزية أو حملية  إعداد التشريعات املتعلقة حبماية البيئة، بل

                                                           

 .القانوننفس من  08،10، 07املواد أنظر  -1
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الدور الذي تقوم ا ذه جماالتوتتفرع  .1بإشراك اجلمعيات يف صنع القرارات يف املسائل املتعلقة بالبيئة
 و الدور التشاركي. التحسيسي التوعوي اإلعالميالدور  إىلبه اجلمعيات 

 التح ي ي التلعلي:  اإلعالمي: الدور أوال

 إعالماملنشئ هلا إىل  األهدافالربام  املسطرة يف بنك  خاللتلعب اجلمعيات البيئية من 
فهي  اإلطارعما حييق بالبيئة من أخطار ويف هذا  اإلدارةوتوعية و حتسيس املواطنني فضال عن تبليغ 

ضويتها يف بع  اهليئات واملسامهة ع خاللوذلك من  واإلدارينيتقوم بالشراكة واملشاورة مع املنتخبني 
 .يف صنع القرار البيئي فهي بذلك متثل املواطنني وتعرب عن مطالبهم يف الدفاع عن البيئة

هو  اإلعالمللجمعيات البيئية أمهية بالغة، و ذلك ملا هلا من تأثري باعتبار أن  اإلعالميوللدور   
مجهور  إعالممعيات البيئية دورا مزدوجا يف الصوت الذي يدخل البيوت دون استئذان، كما تلعب اجل

و التنوير و مهمة  اإليقاظالسلطات من جهة أخرى فهي متارا مهمة  إعالماملواطنني من جهة، و 
كلما كان االعتداء على البيئة أو أحد عناصرها أكرب أو أخطر تلجأ إىل أسلوب   والتنبيه اإلنذار

ا بغرض لفش انتباخ ذات أو احتجاجات، و هالتصعيد يف شكل تظاهرات و اعتصامات أو مسري 
 ذالسلطات العمومية و الضغئ عليها ووضعها أمام األمر الواقع من أجل التفكري جبدية و اختا

  .  2لك أكرب عدد ممكن من املواطننيذاجراءات مناسبة لتدارك تلك املخاطر جمندة يف 
للجمعيات البيئية يف عضوية هذخ اجلمعيات يف العديد من  اإلعالميكما تربز أمهية الدور 

اهليئات الوطنية و احمللية ذات الصلة بالبيئة، حيث تساهم يف صناعة القرار البيئي، و بالتايل فهي 
ونظرا للدور املضطرد للجمعيات البيئية  .تقوم بالدفاع عن مصاحل البيئية و تندد باملشاريع الضارة هبا

 األمراضد من املهام هلذخ اجلمعيات كحفظ الصحة احليوانية واملسامهة يف الوقاية من   إسناد العدي

                                                           

يف احلقـوق ، يوسفي نور الدين ، جرب ضرر التلوث البيئي دراسة حتليلية مقارنة يف ظل أحكام القـانون املـدإ  و التشـريعات البيئيـة ، أطروحـة دكتـوراخ  -1
 .201، ص2012بسكرة ،  ختصص قانون مدإ  ، جامعة

 .112ص ساي  تركية ، املرجع السابق، -2
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للمحافظة على هذخ  اآلمنةنشاء املناطق وا إىل محاية الثروة القنصية للصيادين، باإلضافةاحليوانية 
 .1احمللية اإلدارةالثروات بعد إستشارة 

م أيــام دراســيـــة ومــلـــتــقــيـــات ونــدوات وكل تـــنــظــيـويف هذا االطار ميكن هلذخ اجلمعيات 
إصدار ونـشـر نشـريات ومـجالت ووثائق إعالمـية ومـطــويـات لــهــا  ، ورتبطة بنشاطهاملاللقاءات ا

فـي ظل احـتــرام الـدســتـور والقيم والثوابش الوطنية عن طريق وسائل االعالم وهذا عالقـة بــهـدفــهـا 
 2.مول هباني املعوالقوان

 البيئة :لجمعيات ثانيا : الدور التشاركي 

لقد   تكريس األسلوب التشاركي يف التصدي ملشاكل البيئة من خالل العديد من املواثيق 
 يف تسييـر الشؤون ننية املواطكشار مل اإطار عد تالدولية املتعلقة مبجال البيئة، واعتبارا بأن البلدية 

للدور االستشاري اليت ميكن أن  10-11من قانون البلدية  13أكدت املادة  احمللية، حيث العمومية
تلعبه اجلمعيات البيئية احمللية املعتمدة قانونا من خالل املسامهة اليت تفيد أشغال اجمللس الشعيب 

 البلدي وجلانه. 

 البيئة لجمعيات  القضائيالدور الفرع الثالث : 

 تتمتع اجلمعياتتحسيسي و نشر الوعي البيئي داخل اجملتمع احمللي، ال هادور ىل جانب إ 
رفع لالقضاء جهاز حبق اللجوء إىل اليت متارا أنشطتها يف جمال البيئة و حتسني االطار املعيشي  احمللية

البيئة، وقد ذهب التعدي على املتعلقة بيف القضايا  املختصة خاصة الدعاوى أمام اجلهات القضائية
غري  األشخاصمن   خاللتفعيل دور اجلمعيات من لك حني قام بذمن  بعداجلزائري إىل أاملشرع 

 بأمسائهممجعية معتمدة قانونا لكي ترفع أي   يفو قوموا بتاحلق يف أن ي جلمعياتخ اذاملنتسبني هل
 10-03من القانون  36املادة أحكام ما نصش عليه وفق العادي  اءدعوى تعوي  أمام القض

                                                           

 ، الصادرة يف:12، عدد .ج.جر.الصيد، جب يتعلق ،14/08/2004املؤرخ يف  07-04من القانون  40إىل  34املواد أنظر  -1
15/08/2004. 

 .سابق رصدماملتعلق باجلمعيات،  ،06-12من القانون  12املادة أنظر  -2
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كما ،  1القانونية السارية املفعول باألحكام اإلخاللدون ا ذو هاملتعلق حبماية البيئة والتنمية املستدامة 
ا نصش وفقا ملمدإ  أمام القضاء اجلزائي وهذا  أن تتأسس كطرف أعالخكورة جلمعيات املذ خ اذميكن هل

  .السالف الذكر 10-03من القانون  38عليه املادة 

جلمعيات ممارسة احلقوق املعرتف هبا للطرف املدإ  خ اذأقر املشرع هللك أيضا ذإىل جانب 
لجمعيات املعتمدة قانونا ممارسة احلقوق املعرتف هبا للطرف لالبيئية حيث ميكن  األضراروصوص 

املدإ  وصوص الوقائع اليت تلحق ضررا مباشرا أو غري مباشر باملصاحل اجلماعية اليت هتدف إىل الدفاع 
املعيشي  اإلطارالتشريعية املتعلقة حبماية البيئية وحتسني  لدحكامعنها، وتشكل هذخ الوقائع خمالفة 

 والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث األرضوباطن  واألرضاء واهلواء واجلو ومحاية امل
 .2مبختلف أشكاله

تضر بالبيئة وتسبب  أفعاالعندما يرتكب نظرائهم  لدفراداملشرع اجلزائري احلماية ضمن  كما
 :"، بأنهسالف الذكر 10-03من القانون  38حبسب ما نصش عليه املادة  األفراد هلؤالءأضرارا 

عندما يتعرض أشخاص طبيعيون ألضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه وتعود إىل مصدر 
 35أعالخ، فإنه ميكن لكل مجعية معتمدة مبقتضى املادة  37مشرتك يف امليادين املذكورة يف املادة 

تعوي   طبيعيان معنيان، أن ترفع بامسهما دعوى (2 شخصان األقل أعالخ، واذا ما فوضها على 
  3."أمام أية جهة قضائية، و جيب أن يكون التفوي  الذي مينحه كل شخص معجمل كتابيا

إىل جانب مجعيات البيئة جند كذلك اجلمعيات املكلفة حبماية الرتاث اليت منحها املشرع حق 
والعقوبات من من الباب الثامن اناص باملراقبة  91االدعاء املدإ  و هذا ما نستنتجه من نص املادة 

 .4املتعلق حبماية الرتاث1998يونيو  15املؤرخ يف  04 -98القانون رقم 

                                                           

 اطار التنمية املستدامة، مصدر سابق.تعلق حبماية البيئة يف امل، 10-03 من القانون 36املادة  أنظر -1
 .القانوننفس من  37املادة أنظر  -2
 .القانوننفس من  38املادة أنظر  -3
علــى مــا يلــي: " ميكــن كــل مجعيــة تأسســش قانونــا و تــنص يف قانوهنــا األساســي علــى الســعي إىل محايــة  04-98مــن القــانون رقــم  91تــنص املــادة  -4

املــؤرخ يف  04 -98ســها خصــما مــدعيا بــاحلق املــدإ  فيمــا خيــص خمالفــات أحكــام هــذا القــانون". أنظــر القــانون رقــم املمتلكــات الثقافيــة أن تنصــب نف
 .17/06/1998صادرة يف  44املتعلق حبماية الرتاث الثقايف، ج.ر.ج.ج عدد  15/06/1998
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لك ذأراد أن يقدم الدعم للبلديات يف مواجهة جرائم البيئة و  وعليه فإن املشرع اجلزائري قد
للجمعيات البيئية حق التدخل عن طريق اللجوء إىل القضاء بامسها أو باسم منتسبيها أو حىت  هنحمب
حتريك الدعوى العمومية يف اجلرائم اليت تكمن يف قدرهتا على الغاية من منحها هذخ السلطة و غري ال
خ ذنشاط هضفى على أ، مما مبختلف عناصرها ومتس باالطار املعيشي للمواطن البيئةس بسالمة مت

يلحق واسعة سواء عن طريق متابعة من  وصالحياتاجلمعيات فاعلية حقيقية يف جمال محاية البيئة 
املمنوحة للجمعيات  الصالحياتضرر بالبيئة جزائيا أو يف إطار طلب التعويضات وحيث أن هذخ 
حيث يستفاد من  ،إىل جانب البلدية البيئية تعد أداة فاعلة يف محاية البيئة يف إطار الشراكة البيئية
، وكان بإمكانه أن والبلديةواملواطنني النصوص السالفة الذكر أن املشرع أراد املزج بني دور اجلمعيات 

مستقلني حبقهم رفع الدعوى على إعتبار أن هلم مصلحة يف ذلك واملشرع إعرتف هلم  لدفراديرتك 
غري املنتسبني هلا  واألفرادولكنه أي املشرع أراد أن يفرض الشراكة البيئية بني اجلمعيات  .هبذا احلق

 خاللمن  وباألخصالثالثة  األطرافبالتعاون بني ألنه يقدر أن مستقبل البيئة رهني  وإدارة البلدية
إسهام املواطنني بالصورة الفاعلة يف الشراكة البيئة على إعتبار أن درء املخاطر البيئية يتطلب تظافر 

 .1جمهودات اجلميع

 دور أجهزة الدولة المشاركة للبلديات في مجال حماية البيئية :الفرع الرابع 

لالستعانة  اجةأمس احلمما جيعل البلدية يف  واالدارييتميز جمال محاية البيئة بطابعه التقجمل 
ختلف األجهزة واهليئات املتخصصة اليت هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة بالشأن البيئي، ومن أمثلة مب

 احمللية واحملافظاتت املديرياباعتبارها اجلهة الوصية على البلدية باإلضافة إىل هذخ األجهزة الوالية 
 الدواوين. و املراكز واملراصد و الوكاالت و 

 دور التشاركي لللالية في المجال البيئي  أوال: 
و ميكنها  ،إليهاتعترب أهم شريك و أقرهبا ومجاعة اقليمية إىل جانب البلدية الوالية تعد 

يف جمال محاية البيئة من  هايتجسد دور و  مبوجب القانون ممارسة الرقابة الوصائية على البلديات،
  :هتا اخالل االختصاصات املوكلة هليئ

                                                           

 .210، ص مرجع سابقعبد الغجمل حسونة،  -1
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ميثل اجمللس الشعيب الوالئي   :اختصاصات المجلس الشعبي اللالئي في مجال حماية البيئة -1
العديد من هناك ه العامة اتفإىل جانب اختصاص، لتعبري عن الالمركزيةلمداولة يف الوالية ومظهر هيئة 
يف اطار  هأمثلة ذلك اختصاصات ومن املهم واجلوهري يف جمال محاية البيئة، خاملؤكدة لدور  هامامل

 تاالالعديد من اجملتداول يف اليت متكنه من الالصالحيات املخولة للوالية مبوجب القوانني والتنظيمات 
والثقافية وغريها،  والري والفالحة والغابات والصحة والتنمية االقتصادية واالجتماعية حماية البيئةك

إىل جانب ذلك العديد من االختصاصات اليت جاء هبا قانون الوالية واليت هلا عالقة مبجال البيئة 
  1.والتنمية املستدامة

الوالية وسلطة يف باعتبارخ رأا اجلهاز التنفيذي  :اختصاصات اللالي في مجال حماية البيئة -2
، احملافظة عن النظام واألمن والسالمة والسكينة العموميةبالوايل من سلطات الضبئ االداري يقوم 

سنويا على  م.ش.وكما يطلع   ذلك، تقريرا عن يقدمو  وتنفيذها م.ش.وعلى نشر مداوالت  خسهر و 
السيما  م.ش.وبذلك يكون الوايل ملزم مبتابعة وتنفيذ قرارات ، و نشاط القطاعات غري املمركزة بالوالية

ويف اطار الرقابة الوصائية اليت ميارسها على البلدية مبوجب القانون  .2البيئة تلك املتعلقة مبجال محاية
إىل جانب ذلك له االختصاص يف من  الرتخيص اناصة باملنشمت املصنفة من 3سلطة احللول،
  4الدرجة الثانية.

 المحلية في المجال البيئي :و المحافظات : دور التشاركي للمديريات اثاني
يف محايتها على املستوى احمللي على الدور التشاركي الذي  تقوم به املديريات تعتمد البيئة 

، والذي تتجسد مظاهرخ من خالل النشاط الذي تقوم به اللجان التابعة ملختلف القطاعات احمللية
من الوالئية والبلدية خاصة يف دراسة املسائل اليت هلا تأثري على البيئة، و غالبا ما تتشكل هذخ اللجان 

أعضاء وممثلني هلذخ املديريات إىل جانب ممثلي البلديات املعنية ومن أهم هذخ املديريات نذكر منها ما 
 يلي:

                                                           

، صــادرة يف 12، عــدد ج.ر.ج.ج املتعلــق بالواليــة،  21/02/2012، املــؤرخ يف :07-12مــن القــانون رقــم  86، 85، 84،  77انظــر املــواد: -1
29/02/2012 . 

 املتعلق بالوالية، املصدر السابق. 07-12من القانون رقم  114، 102،103أنظر املواد  -2
 املتعلق بالبلدية، مصدر سابق. 10-11قم ، من القانون ر 102، 101، 100انظر املواد  -3
 املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، مصدر سابق.  10-03أنظر القانون رقم :  -4
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تعترب مديرية البيئة الوالئية اجلهاز الرئيسي التابع للدولة يف جمال مراقبة مديرية اللالئية للبيئة: ال -1
 : 1يلي و اليت تتصل هبا، وهبذخ الصفة تكلف مباتطبيق القوانني والتنظيمات املتعلقة حبماية البيئة أ

لوالية والبلدية، برناجما حلماية البيئة يف  اتتصور وتنفذ باإلتصال مع األجهزة األخرى يف الدولة و  -
تسلم الرخص واألذن والتأشريات املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم و ، كامل تراب الوالية

 .ترقي أعمال اإلعالم و الرتبية و التوعية يف جمال البيئةو  املعمول هبما يف ميدان البيئة
 .ةئتقرتح كل التدابري الرامية إىل حتسني الرتاتيب التشريعية و التنظيمية اليت هلا صلة حبماية البي -
باإلتصال مع األجهزة األخرى يف الدولة، التدابري الرامية إىل الوقاية من كل أشكال تدهور  تتخذ -

السيما التلوث واألضرار، والتصحر، وإجنراف الرتبة واحلفاظ على التنوع  البيئة ومكافحته،
 .الثروات الصيدية، و ترقية املساحات انضراء والنشاط البستجمل ةوتنميته وصيان البيولوجي

تتمثل مهمتها األساسية يف القيام مبهام تطوير الثروة الغابية و : المحافظة اللالئية للغابات -2
 2.وإدارهتا و رفع شأهنا و محايتها و تسيريها يف اطار السياسة الغابية الوطنيةاحللفائية 

مجيع امليادين ذات  يفالسهر على تطبيق النظام من أهم مهامها  مديرية المصالح الفالحية: -3
 و واالمراض احليوانية و النباتية اآلفاتتنظيم ومراقبة سري احلمالت اناصة مبحاربة و  النشاط الفالحي

سياسة احملافظة على األراضي الزراعية و األراضي  يفاستعمال كل األدوات و التدابري املنصوص عليها 
 3.الرعوى –الغا   –ذات الطابع الفالحي 

سهر على وضع جهاز خيتص جبمع ال من مهامها المديرية اللالئية للصحة و ال كاد: -4
تسهر على تطبيق التشريع و ، ...واستغالهلا وحتليلها وتبليغهااملعلومات الصحية والوبائية والدميوغرافية 

تشجع وتطور كل و . وتقوم تنفيذ الربام  الوطنية واحمللية للصحة الصحة والسكانجمال يف  والتنظيم

                                                           
مــــؤرخ يف  60-96لمرســــوم التنفيــــذي رقــــم لو املــــتمم .املعــــدل 17/12/2003املــــؤرخ يف  494-03رســــوم التنفيــــذي رقــــم املمــــن  02املــــادة  أنظـــر-1
 .21/12/2003ة يف صادر  80عدد  ج.ر.ج.ج، يتضمن إحداث مفتشية للبيئة يف الوالية ،27/01/1996

، .تضــمن إنشــاء حمافظــة والئيــة للغابــات وحيــدد تنظيمهــا وعملهــا، 25/10/1995يف  مــؤرخ 333-95تنفيــذي رقــم الرســوم مــن امل 2املــادة أنظــر  -2
 ،29/10/1995ة يف صادر  64عدد ج.ر.ج.ج، 

عــدد ، ج.ر.ج.ج، حيــدد قواعــد تنظــيم مصــاحل الفالحــة يف الواليــة، وعملهــا، 23/06/1990ممضــي يف  195-90تنفيــذي رقــم الرســوم راجــع امل -3
  ،27/06/1990يف الصادرة  26
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أنشطة اإلتصال اإلجتماعي ال سيما الرتبية الصحية باإلتصال مع اجلمعيات اإلجتماعية املهنية 
مع السلطات املعنية واملشاركة يف  باالتصال االستعجاليةعد املخططات وت. املعنينيوالشركاء اآلخرين 

  1 ..اخل..تنظيم اإلسعافات وتنسيقها يف حالة حدوث كوارث مهما كانش طبيعتها
تتوىل مهمة تنفيذ السياسة املتعلقة : والبناء والهندسة المعمارية للتعمير اللالئية المديرية -5

تنفيذ أدوات التهيئة والتعمري، ضمان واهلندسة املعمارية والبناء على املستوى احمللي. و بالتعمري 
السهر على احرتام قواعد  احملافظة على املواقع واملناطق ذات الطابع اناصو ومراقبتها ومتابعتها، 

ار القابل برجمة وضمان توفر العقو  تنظيم تدخالت إعادة تنشيئ األنسجة احلضرية املوجودةو  التعمري
دراسة طلبات عقود التعمري وإبداء اآلراء التقنية و  للتعمري على املدى القريب واملتوسئ والبعيد
تطبيق الوثائق التقنية والتنظيمية ومقاييس  ، وتتأكد من الضرورية إلعداد خمتلف املستندات املتعلقة هبا

 بيعية املستعملة يف البناءطاملواد ال إحصاء قدرات إنتاج احملاجر وحتديد مواقعو  البناء املعمول هبا
 2.السهر على رقابة التنظيم يف جمال البناءو 
مهامها تنشئ أعمال اجلمعيات ذات الطابع الثقايف وتنسقها من  المديرية اللالئية للثقافة: -6
تتابع عمليات و ، تسهر على محاية الرتاث واملعامل التارخيية والطبيعية وصيانتها واحلفاظ عليهاو 

تتخذ أي إجراء يتصل باألنشطة الثقافية إضافة إىل  و 3،الرتاث الثقايف والتارخيي وترميمه اسرتجاع
 4...اخلاملتعلق بالرتاث الثقايف و النصوص التطبيقية اناصة به 04-98املهام اليت نص عليها القانون 

للسياحة من خالل العمل السهر على التنمية املستدامة من مهامها  المديرية اللالئية لل ياحة: -7 
تلبية حاجات املواطنني وطموحاهتم يف جمال السياحة، االستجمام ، و على تثمني القدرات احمللية

                                                           

 وسـريها. الذي حيدد القواعد اناصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الوالئيـة 14/07/1997املؤرخ يف  261-97املرسوم التنفيذي رقم راجع  -1
 .16/07/1997الصادرة يف  47عدد ج.ر.ج.ج 

علــى  12/12/2018تـاريخ الزيـارة  http://www.mhuv.gov.dzاملوقـع الرمسـي لـوزارة الســكن و العمـران و املدينـة علـى الــرابئ التـايل:   -2
 .23:55الساعة : 

، يتضــمن إحـداث مـديريات للثقافــة يف الواليـات وتنظيمهـا، ج.ر.ج.ج. عــدد 23/11/1994املـؤرخ يف  414-94املرسـوم التنفيــذي رقـم راجـع  -3
 .30/11/1994الصادرة يف  79

 ، يتعلق حبماية الرتاث الثقايف، مصدر سابق.15/06/1998ممضي يف  04-98القانون رقم راجع  -4

http://www.mhuv.gov.dz/
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ملسامهة يف حتسني اندمات السياحية الّسيما تلك اليت هلا صلة بالنظافة، محاية الصحة او  والتسلية
 :1 ...اخلتنمية النشاطات السياحية احمللية املبادرة بكل التدابري اليت من شأهنا أن تساهم يفو  واألمن

لسهر على احلفاظ على امللك العمومي امن أهم مهامها  المديرية اللالئية للملارد المائية: -8
املسامهة يف تطوير منشمت و  للموارد املائية العقالإ  االستعمالالسهر على و .للري وصيانته ومحايته

السهر على تطبيق ومتابعة تنفيذ التنظيم يف جمال تطوير .و العاديةحشد املوارد املائية العادية وغري 
 واستغالهلاوهتيئتها  الفالحياملنشمت اناصة بالتزويد باملياخ الصاحلة للشرب والتطهري والري 

وإنتاجها وختزينها  واستغالهلاعطيات املتعلقة بنشاطات البحث عن املياخ ملمجع وحتليل او  .وصيانتها
إعداد الدراسات اهلندسية بالتشاور مع و  ،أو الصناعية الفالحيةاملنزلية أو  ستعماالتلالوتوزيعها 

ومتابعة الدراسات والتحقيقات  الواليةحتيني بطاقية نقاط املياخ املوجودة على إقليم ، و املديريات املركزية
 .2اليت تساعد على معرفة أحسن للموارد ا ملائية السطحية واجلوفية

ى لالسهر عصلة بالبيئة والتنمية املستدامة املتاألساسية  هامهاممن  : اللالئية للطانةالمديرية  -9
تـطبيق و  ،قـويـة واحملــروقاتاـنشمت الطملاحملافظة على البـيـئـة من آثار ا، و تـنفيذ السياسـة الـقطاعية للطاقة

ركة مع اهلـيـئات ااملشو يف جمال األمن الصناعـي والوقاية من األخطار الكربى  مالتشريع والتنظي
ــتـجـددة مللـية الطاقويـة وبـرام  تــطـويـر الــطـاقــات ااالـوطـنـي للـفع  نامعـنية يف تـنـفيذ الـرب واملؤسـسات امل
نشمت ملـنية حسب خمــتــلف أنواع اعايـري األمملـقـايـيس واملالـسـهر عـلى تـطـبـيق ا، و وكذا استعماهلا

ـسامهـة فـي تـنفـيـذ أعمال وبـرام  الـتـحكم ملاو ـصـنـفـة ملـنـشمت املواقع واملا االسـيم قـويــة واحملروقـاتاالط
 3 .سـتـدامةمليف الطاقـة يف إطار الـتنمـية ا

                                                           

، يتضــمن إنشــاء املصــاحل انارجيــة لــوزارة الســياحة والصــناعة التقليديــة وحتديــد 20/10/2010ممضــي يف  257-10تنفيــذي رقــم الرســوم املراجــع  -1
 .26/10/2010ة يف الصادر  63عدد  ج.ر.ج.جمهامها وتنظيمها، 

 :املــــؤرخ يف 187 -02، الــــذي يعــــدل ويــــتمم املرســــوم التنفيــــذي رقــــم  06/2011/ 22املــــؤرخ يف  226 -11املرســــوم التنفيــــذي ر قــــم راجــــع  -2
 .22/06/2011الصادرة يف  35الذي حيدد قواعد تنظيم مديريات الري الوالئية وعملها، ج.ر.ج.ج. عدد  26/05/2002

 ،يـتضمن إنشاء مديريات والئـية للطاقة ومهامها وتـنظـيمها وسـريها،ج.ر.ج.ج 02/06/2016مـؤرخ يف  164-16املـرســوم تــنـفــيـذي رقم راجع  -3
  .08/06/2016الصادرة يف  ،34عدد 
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 اللكاالت::  اثالث
متعـــددة هلـــا عالقـــة بالعناصـــر  لقـــد عمـــدت اجلزائـــر إىل انشـــاء وكـــاالت متخصصـــة يف جمـــاالت

 البيئية و ملوثاهتا  مثل املياخ و املناخ و الرتبة و النفايات و من أهم هذخ الوكاالت نذكر ما يلي:
مهــام هــذخ الوكالــة حتســيس الــراي العــام باالنبعاثــات  مــن اللكالالالة اللطنيالالة للتغيالالرات المناخيالالة : -1

ــــاا احلــــراري و ســــبل تقليلهــــا ــــة يف جمــــال مواجهــــة التغــــريات ، و املســــببة لالحتب تــــدعيم القــــدرات الوطني
 1 .التنسيق مع املراكز االخرى للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية املستدامة ، و املناخية

 بالشخصــية تتمتــع وجتــاري صــناعي طــابع ذات عموميــة هــي مؤسســةللنفايالالات: اللطنيالالة اللكالالالة -2
بتطـــوير نشـــاطات فـــرز النفايـــات و مجعهـــا و معاجلتهـــا و تثمينهـــا  ةكلفـــماملـــايل.  واالســـتقالل املعنويـــة
  2وإزالتها. 

تتـــوىل مهمـــة إعـــداد جـــرد للثـــروة احليوانيـــة و النباتيـــة و املنـــاطق  الطبيعالالالة: لحفالالالظ اللطنيالالالة اللكالالالالة -3
الطبيعيــة و احملافظــة عليهــا و تكلــف جبميــع أعمــال الدراســات و البحــث و احلراســة و املراقبــة و املتابعــة 

  3املرتبطة حبماية الطبيعة و النشاطات املتعلقة بالصيد وتطوير علم زراعة احلدائق.
 اطـار يف االرض بعلـوم يتعلـق مـا كـل القيام بتنمية هامهام من االرض: عللم في اللطنية اللكالة -4

 الطبيعيـــة بالبيئـــة اناصـــة البيانـــات وجتميـــع، األرض علـــوم جمـــال يف االفـــراد املســـتدامة، وتكـــوين التنميـــة
 4 األرضية. املوارد ومعاجلتها وتثمني

تطبيــق بــرام  جــرد املــوارد املائيــة واألراضــي القابلــة  مــن مهامهــا :اللكالالالة اللطنيالالة للمالاللارد المائيالالة -5
احملافظــة و  للــري واملتابعــة الدوريــة هلــا تطبيقــا للمخطــئ الــوطجمل للتنميــة احملــدد مــن طــرف الســلطة الوصــية

 اهليدرومناخيــة الدراســات اهليدرولوجيــة ووالقيــام ب ومحايتهــا مــن كــل أشــكال التــدهورعلــى تلــك املــوارد 
                                                           

، 67، املتضـمن إنشـاء الوكالـة الوطنيـة للتغـريات املناخيـة ، ج.ر.ج.ج ، عـدد 26/09/2005املـؤرخ يف  375-05املرسوم التنفيذي رقم: راجع  -1
 .05/10/2005الصادرة يف 

الصـــادرة يف:  36للنفايـــات، ج.ر.ج.ج، عـــدد  الوطنيـــة ، املتضـــمن إنشـــاء الوكالـــة20/05/2002 يف املـــؤرخ 175-02 التنفيـــذي املرســـومراجـــع  -2
26/05/2002. 

، الصـادرة 07، املتضمن انشاء الوكالـة الوطنيـة حلفـظ الطبيعـة، ج.ر.ج.ج، عـدد 09/02/1991 يف املؤرخ 33-91 رقم التنفيذي املرسوم راجع -3
 .13/02/1991يف: 

، 45، املتضـــمن انشـــاء الوكالـــة الوطنيـــة يف علـــوم االرض، ج.ر.ج.ج، عـــدد 15/07/2004املـــؤرخ يف  194-07املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  راجـــع -4
 .18/07/2004 الصادرة يف:



 البيئي النشاط في المشاركة ودور للبلدية البيئية الصالحيات :األول الفصل -الباب الثاني 
 

236 
 

جـــرد امللوثـــات و  خـــرائئ امليـــاخ اجلوفيـــة والتســـاقئواجنـــاز  والتنقيـــب االســـتباراالستكشـــاف عـــن طريـــق و 
  1وخرائطها.

 : المراصد: ارابع
املتعلقــة بالشــأن البيئــي مــن أجــل متابعــة التطــورات و املســتجدات ومجــع البيانــات و املعلومــات 

 على املستوى الوطجمل، لقد   االجتاخ حنو انشاء مراصد لتويل هذخ املهمة، و من أمهها نذكر ما يلي:
 تتمثـل املهمـة الرئيسـية للمرصـد يف مجـع املعلومـات الم التدامة: والتنميالة للبيئالة الاللطني المرصد -1

 يف التلـوث قيـاا شـبكات ار يقـوم كـذلك بوضـعو يف هـذا االطـ توزيعهـا إحصـائيا و معاجلتها و البيئية
 واهليئــــات املؤسســـات لـــدى املســـتدامة والتنميـــة بالبيئـــة املتعلقـــة املعطيـــات وجتميـــع الطبيعيـــة. االوســـاط

 2 البيئية. املعلومة التقارير ونشر واعداد البيئية والبيانات املعطيات الوطنية، ومعاجلة
تشــجيع اللجــوء إىل مصــادر الطاقــة  مــن أهدافــه المرصالالد الالاللطني لترنيالالة الطانالالات المتجالالددة : -2

املسامهة يف احلد من االنبعاثات املسببة لالحتبـاا احلـراري ، و املسـامهة ، و املتجددة احملافظة على البيئة
املســامهة يف السياســة  يف التنميــة املســتدامة باحملافظــة علــى الطاقــات التقليديــة و حفظهــا ، باإلضــافة إىل

 3 الوطنية لتهيئة االقليم بتثمني مصادر الطافة املتجددة و بتعميم استعماهلا.
 املتعلقــة الدراســات املدينــة و اعــداد سياســة تطبيــق متابعــة مــن مهامــه للمدينالالة: الالاللطني المرصالالد -3

و اقـرتاح املشـاريع  حتيينهـااملـدن و  مدونـة واعـداد االقلـيم لتهيئـة الوطنيـة السياسـة اطـار يف املدن بتطوير
بتطــوير  املتعلقــة احلكومــة قــرارات احلكومــة ومتابعــه ترقيــة السياســة الوطنيــة للمدينــة علــى شــأهنا مــن الــيت
 4 املدينة.

                                                           

 :ة يفصـــادر  30 ج.ر.ج.ج، عـــدد، يتضـــمن إنشـــاء املعهـــد الـــوطجمل للمـــوارد املائيـــة، 25/07/1981يف  مـــؤرخ 167-81رســـوم رقـــم امل راجـــع -1
يغــري تســمية املعهــد الــوطجمل للمــوارد املائيــة فيجعلهــا "الوكالــة الوطنيــة للمــوارد ، 19/05/1987يف  مــؤرخ 129-87رســوم رقــم . و امل28/07/1981
 .20/05/1987ة يف صادر  21عدد ، ج.ر.ج.ج،  "املائية

ج، عــدد ، يتضــمن إنشــاء املرصــد الــوطجمل للبيئــة والتنميــة املســتدامة، ج.ر.ج.2002أبريــل  03ممضــي يف  115-02املرســوم التنفيــذي رقــم راجــع  -2
 .2002أبريل  03الصادرة يف  22

عـدد  املتعلق برتقية الطاقات املتجـددة يف اطـار التنميـة املسـتدامة، ج.ر.ج.ج ، 2004أوت  14املؤرخ يف  09-04من القانون رقم 2أنظر املادة  -3
 .  2004غشش  18الصادرة يف  52

 .2006مارا  12يف  الصادرة 15دينة، ج.ر.ج.ج ،عدد، بامل ، املتعلق 20/02/2006املؤرخ يف  06-06 رقم القانون راجع -4
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 : المراكزاخام 
لقد أنشأ املشرع اجلزائري العديد من املراكز املتخصصة ختضع لوصاية الوزارة املكلفة بالبيئة و 

طابع صناعي و جتاري و نذكر منها على سبيل املثال ما  ذاتهذا على شكل مؤسسات عمومية 
  يلي:  

باإلنتاج  تطوير املفاهيم املتعلقةمبهمة يكلف  االنتاج االنظف: لتكنلللجيا اللطني المركز -1
 تزويد، و نقاء االكثر التكنولوجيا يف االستثمارات يف واملساعدة املرافقة، و األكثر نقاء وتعميمها

 التكنولوجيا ميدان يف الدويل التعاون، نقاء االكثر االنتاج اىل الوصول مبناه  الصناعية املؤسسات
 1نقاء. االكثر
بالبيئة.  املتعلقة اإلحصائية البيانات مبهمة مجع املركز هذا يكلف البيلللجية: الملارد تنمية مركز -2

 2 البيولوجية. املوارد تثمني خمططات اعداد يف البيولوجي، واملسامهة التنوع على باحملافظة والتحسيس
 : الدواوين اسادس

طابع صناعي و جتاري ملساعدة  ذات  إنشاء بع  الدواوين يف شكل مؤسسات عمومية 
البلديات يف التغلب على بع  املسائل البيئية اليت حتتاج إىل ختصص تقجمل للتعامل معها و معاجلتها 

 ومن أبرز هذخ الدواوين نذكر منها ما يلي:  
حيث  ،يعترب من أهم الشركاء للبلدية يف اجملال البيئي :(ONAالديلاد اللطني للتطهير) -1

تواجدة على املستوى احمللي حيل حمل الوكاالت البلدية املكلفة بتسيري أنظمة املأصب  بواسطة فروعه 
التطهري و كل املؤسسات و اهليئات العمومية الوطنية و اجلهوية و احمللية يف ممارسة مهمة اندمة 

مقاومة كّل أشكال و حمليئ املائي، محاية ووقاية املوارد املائية وام مهامه العمومية للتطهري، ومن بني أه
التلّوث املائي، واحلفاظ على الّصحة العمومية، إىل جانب ضمانه إلجناز األشغال واملنشأة املفّوضة 

                                                           

عـدد  ، ج.ر.ج.ج.يتضمن إنشاء املركز الوطجمل لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقـاء، 17/08/2002 يف املؤرخ 262-02 رقم التنفيذي املرسومراجع  -1
 .18/08/2002يف  الصادرة 56

الصـادرة  56البيولوجيـة، ج.ر.ج.ج، عـدد  املـوارد تنميـة ، املتضـمن انشـاء مركـز11/11/2002 يف املؤرخ 371-02 رقم التنفيذي املرسومراجع  -2
 .18/08/2002 يف:
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املتعّلقة مبشاريع الدراسات حلساب الدولة و اجلماعات احمللية، اإلجنازات وإعادة التأهيل وتفّقد 
ات الرفع ، وتطبيق سياسة التطهري بالتشاور مع حمطات التطهري وشبكات الصرف الّصحي وحمطّ 

  1 اجلماعات احمللية.
إعادة هيكلة النظام األساسي للوكالة الوطنية بعد  :الديلاد اللطني لل قي وصرف المياه -2

الديوان الوطجمل  أصب  يسمى (AGID  وتسيري هياكل الري االساسية للسقي وصرف املياخ إلجناز
تتمثل و  يطات السقي الكربى،حمهيئة مكلفة مبجمل نشاط الري الفالحي يف  للسقي وصرف املياخ

اجناز املنشمت األساسية والتجهيزات املوجهة للسقي والتطهري وصرف مياخ األراضي يف  مهامه
اجناز املشاريع و  تسيري واستغالل وصيانة املساحات املسقية الكربى، و الفالحية حلساب الدولة
 2ن.اواهلندسة حلساب الديو 

األجهزة إشراك هذخ وعليه ميكن القول بأن املشرع اجلزائري قد أتاح للبلدية امكانية 
ة البيئمحاية مها مبجال امهى مستوى اللجان اليت تتصل لعواالستعانة هبا تقنيا واداريا املتخصصة 

  .والتنمية املستدامة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 24ج.ج، عـــدد ،ر،، يتضـــمن إنشـــاء الـــديوان الـــوطجمل للتطهـــري، ج21/04/2001يف ؤرخ مـــ 102-01مـــن مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  6املـــادة ظـــر أن -1
 .22/04/2001ة يف صادر 

يتضـمن تعـديل القـانون األساسـي للوكالـة الوطنيـة إلجنـاز هياكـل ، 18/05/2005ممضـي يف  183-05تنفيـذي رقـم الرسـوم من امل 2نظر املادة أ  -2
 .22/05/2005مؤرخة يف  36عدد ج.ج، ،ر،ج، األساسية وتسيريها للسقي وصرف املياخ الري
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 خالصة الفصل األول
العديد من الصالحيات يف اجملال البيئي اليت أقرها كختام هلذا الفصل خنلص إىل أن هناك 

املشرع لصاحل هيئات البلدية مبا تشتمل عليه من امكانيات بشرية منتخبة جمسدة يف أعضاء اجمللس 
الشعيب البلدي و جلانه باعتبارهم أعضاء هيئة املداولة و اهليئة التنفيذية ممثلة يف رئيس البلدية ونوابه، 

ة من املوظفني املعينني وعلى رأسهم االمني العام للبلدية، حيث ميكن هلذا الطاقم وهيئة إدارية متكون
البشري أن يساهم يف الدور الفعال للبلدية يف جمال محاية البيئة و خصوصا فيما يتعلق بدراسة كل 
ومنه  املواضيع اليت تندرج ضمن اختصاصات اجمللس و السيما منها املشاريع التنموية املتصلة بالبيئة ،

قدرة اجمللس على منع اقامة أي مشروع على اقليم البلدية له آثار سلبية على البيئة، إىل جانب هذخ 
الصالحيات ميكنه العمل من خالل جلان اجمللس الدائمة و املؤقتة السيما تلك اليت هلا عالقة باجملال 

لبلدية أن يلعب دورا حموريا يف البيئي. إىل جانب صالحيات أعضاء اهليئة التنفيذية أين ميكن لرئيس ا
جمال محاية البيئة، و ذلك من خالل الصالحيات اليت حيوزها واليت مبوجبها ميكنه السهر على تطبيق 
مجيع التشريعات املتعلقة حبماية البيئة و التنمية املستدامة داخل اقليم بلديته، ومبا حيوزخ من سلطات 

خ للقرارات االدارية و اللوائ  اليت من شأهنا املسامهة يف يف جمال الضبئ االداري و القضائي واصادر 
محاية البيئة . كما ميكن لدمني العام للبلدية تنشيئ اجلهاز االداري و هذا من خالل عمل املصاحل 
التنقية و االدارية جيعلها تلعب دورا فعاال يف جمال محاية البيئة خاصة يف جمال النظافة والنقاوة العمومية 

لص من النفايات و ما ينجم عن انتشارها من آثار مضرة بالصحة العمومية، ومتش االشارة إىل و التخ
الدور الذي تلعبه مكاتب حفظ الصحة يف هذا اجملال كمراقبة املواد الغذائية ومكافحة القوارض 

 . واهلوام واحلشرات الضارة وما تسببه من أمراض خاصة منها املعدية واملتنقلة عن طريق املياخ
كما تطرقنا ألمهية املشاركة يف النشاط البيئي وأسسها، و دور البلدية يف تفعيلها من خالل 
استغالهلا للنصوص القانونية و املواثيق الدولية اليت تؤكد على ضرورة اشراك كل الفاعلني على املستوى 

تشجيع مجعيات البيئة احمللي، وتشجيع املشاركة يف صناعة القرارات املتعلقة بالبيئة وهذا من خالل 
إىل الدور الذي أيضا التطرق   وابراز دورها يف نشر الوعي البيئي و دورها يف جمال القضاء، كما 
 تلعبه أجهزة الدولة يف مساعدة البلديات من أجل محاية البيئة.

 



 

 

 

 الفصل الثاني:

 اآلليات القانونية

 لحماية البيئة
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 تمهيد:
يعد التخطيط البيئي على املستوى احمللي من أهم الوسائل الوقائية اليت تساهم يف التصدي إىل 
املشاكل البيئية احملتمل حدوثها على الصعيدين احمللي أو الوطين، و هنا تتجلى النظرة االستشرافية 

وذلك من  1التنمية املستدامة،للمشرع من أجل تعزيز اجلانب الوقائي يف جمال محاية البيئة يف اطار 
خالل التوجه حنو ابتكار العديد من أدوات التخطيط سواء تعلق االمر بالتخطيط اجملايل أو التخطيط 
التدخلي، لكن مسألة جناعة هذه املخططات تبقى مرهونة مبدى إشراك مجيع األطراف الفاعلة 

 واألساسية يف عملية التنمية يف إعداد هذه املخططات.
احليطة ائل التخطيط املبنية على أساس مبادئ احلماية البيئية كمبدأ املشاركة و مبدأ إن وس

واحلذر و مبدأ الدمج ألبعاد التنمية املستدامة فإن ذلك سيساهم حتما يف اختاذ قرارات صحيحة 
 وسليمة يف إطار ما يعرف بوسائل الضبط االداري اليت هتدف إىل محاية البيئة كالرخص اليت يصدرها

الضبط االداري اليت سلطات مبا لديه من صالحيات باعتباره سلطة من رئيس اجمللس الشعيب البلدي 
  أقرها التشريع .

سوف للوقوف أكثر على هذه الوسائل القانونية و توضيح دورها يف جمال محاية البيئة و 
وكيفية اعدادها وتفعيلها نتطرق من خالل هذا الفصل إىل أهم أدوات التخطيط البيئي املتاحة للبلدية 

محاية البيئة.جمال ليات الضبط االداري يف أدور أما يف املبحث الثاين سنتناول  ،يف املبحث األول
  

 
 
 
 
 

                                                           

 9، الوسائل القانونية االدارية حلماية البيئة يف اجلزائر ، مرجع سابق، ص بن أمحد عبد املنعم  -1
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 المبحث األول:
 خطيط البيئي في البلديةالتأدوات 

البعد البيئي إن أمهية التخطيط يف محاية البيئة على مستوى البلدية تستلزم على هيئاهتا ادراج         
يف خمتلف املخططات احمللية وتبين مبادئ محاية البيئة اليت متت االشارة إليها يف الباب األول من هذه 
الدراسة مثل مبدأ االدماج  ومبدأ احليطة و احلذر و مبدأ االستبدال و غريها من املبادئ الضرورية يف 

استعراض مفهوم التخطيط البيئي عملية التخطيط ومن أجل ابراز أمهية عملية التخطيط جيب 
و دراسة التأثري على البيئة  )املطلب األول( و مظاهر التخطيط البيئي يف البلدية )املطلب الثاين(

 .منوذج للتخطيط البيئي )املطلب الثالث(

 مفهوم التخطيط البيئي :المطلب األول

من أهم املراحل اليت يتم االعتماد عليها يف صناعة القرارات املتعلقة  يعترب التخطيط البيئي
املشاركة يف مبدأ باجملال البيئي، خاصة إذا كانت عملية التخطيط مبنية على أسس سليمة السيما 

عملية االعداد مع تبين املبادئ األساسية حلماية البيئة ، و قبل التعرف على أمهية التخطيط يف 
  .ي جيب التطرق يف البداية إىل تعريف التخطيطالنشاط البيئ

 و أهميتهالفرع األول: تعريف التخطيط 

ه أوال وثانيا سوف نتطرق إىل أمهية التخطيط تعريفلتحديد مفهوم التخطيط يتعني علينا 
 خاصة بالنسبة للنشاط االداري.

 أوال : تعريف التخطيط
 :إن تعريف التخطيط يقتضي منا التطرق إىل تعريفه من ناحيتني: لغة و اصطالحا 

 
 



 الفصل الثاني:                                    اآلليات القانونية لحماية البيئة -الباب الثاني 
 

243 
 

 المعنى اللغوي للتخطيط: -(1
بالرسم أو الكتابة وجعلها  هو إثبات لفكرة مايعرفه ابن منظور يف لسان العرب أن التخطيط  

 .1التسطري والتهذيب والطريقة  ما يقصد يف الصورة والرسم وهو أيضا   ىتدل داللة تامة عل

كما عرفه أيضا املنجد يف اللغة و االعالم ، الفعل خطط بأنه رسم املسار و حتديد معامله ، 
 .2مبعىن ذلك اختاذ املسار أو االسرتشاد به لبلوغ اهلدف املعلوم

 المعنى االصطالحي للتخطيط: -(2

النشاطات االدارية اليت هتدف إىل ميكن تعريف التخطيط اصطالحا بأنه عبارة عن جمموعة 
تكييف املنظمة مع املستقبل، و إىل التأكد من أن القرارات املتعلقة باملدخالت تساعد على إجياد 
النتائج املطلوبة " حتقيق األهداف"، كما ميكن النظر إىل التخطيط من ناحية أخرى على أنه عبارة 

ما يناسب كل إدارة من   ملا يناسب املنظمة ككل وعن عملية اختيار بني البدائل اليت تتاح مستقبال
 .3إداراهتا الفرعية 

 أو حملية سلطة أو مؤسسة أو شركة أو للفرد بالنسبة) اليت حتدد بأنه العملية ويعرف التخطيط
 التنفيذ ومراحل املطلوبة والوسائل حتقيقها املراد األهداف املستقبلي، والتفكري الدراسات بعد ،(دولة

 .4ذلك من. الرصد وطرق

عملية تنبؤ ملا سيكون عليه املستقبل، وهذا ما عبارة لتخطيط هو ن اميكن القول بأوعليه 
ينطبق على التخطيط احمللي اليت تباشره االدارة االقليمية و على وجه اخلصوص البلدية اليت هلا دور 
بارز و فعال يف التخطيط البيئي احمللي نظرا للموقع املتميز الذي حتتله يف هرم التنظيم االداري اجلزائري 

                                                           

 .287، لبنان، صبريوت –دار صادر ابن منظور، لسان العرب ،اجمللد السابع،  -1
  .183ص ،1986 ،، املطبعة الكاثوليكية، بريوت19الطبعة  املنجد يف اللغة و اإلعالم،لويس معلوف،  -2
 .51، ص  2005، لعويسات، مبادئ االدارة ، دار هومة، اجلزائرمجال الدين  -3

4 - Pierre Merlin et Françoise Choay, Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, 
PUF, 2010, 880 p. 
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يف املوقع الذي جيعلها دوما يف مواجهة املشكل البيئية و هذا ى تواجدها ومن جهة أخر  ،من جهة
 . قرب من املواطناألباعتبارها 

 : أهمية التخطيط   اثاني
يف املساعدة على حتقيق العديد من أساسا أمهية ممارسة التخطيط بصفة عامة تكمن 

 1 األهداف عديدة نذكر منها :
 التأكد من املعطيات املتوقعة. مواجهة ظروف التغري وعدم -
التخطيط يقود إىل النجاح ، ألنه عادة ما تتم دراسة كل الظروف اهلامة احمليطة بالبلدية أو املنظمة  -

 سواء احلالية منها ام املستقبلية.
حتقيق نتائج مرضية وذلك مثل اختاذ القرارات الصحيحة املبنية على أساس الدراسة املسبقة بعيدا  -

 واقف االرجتالية.عن امل
التخطيط يسهل من عملية الرقابة ، ويتم ذلك بوضع أهداف حمددة تسهل قياس األداء عليها. -

يف مشاركة املواطن إدارة البلدية يف رسم سياسة أيضا حتديد أمهية التخطيط احمللي  ناكما ميكن 
الطرفني بضرورة العمل التشاركي و تنفيذها نابع من الشعور مبسؤولية كال املستدامة احمللية التنمية 

خاصة يف جمال التخطيط البيئي الشمويل املبين على مبدأ دمج البعد البيئي يف مجيع املخططات احمللية 
اليت تقوم البلدية بإعدادها بناء على الصالحيات املخولة هلا مبوجب التشريع و التنظيم، و يتجسد 

دوات التهيئة العمرانية مثل املخطط التوجيهي للتهيئة ذلك يف مظاهر التخطيط احمللي املتمثلة يف أ
والتعمري وخمطط شغل األراضي و خمططات أخرى مثل املخطط البلدي للتنمية و املخطط البلدي 

 .و غريه لتسيري النفايات و املخطط البلدي لتنظيم النجدة
، و مثاله  اجملال البيئيتربز أمهية التخطيط يف التأثري على عملية إصدار القرارات املؤثرة يف كما

ما أقرته القرارات اليت يصدرها رئيس البلدية يف جمال العمران يف شكل رخص و اليت تسري وفق 
   و اليت هلا تأثري مباشر على البيئة يف هناية األمر. خمططات العمران

                                                           

 .53سابق.ص الرجع املمجال الدين لعويسات،   - 1



 الفصل الثاني:                                    اآلليات القانونية لحماية البيئة -الباب الثاني 
 

245 
 

 الفرع الثاني: الميثاق البلدي للبيئة و التنمية المستدامة
 االنعاش برنامج طارإ يف ةاملستدام ةوالتنمي ةالبيئ جلأ من البلدي امليثاق ةمر  ولأل دااعتممت 

 هبا تقوم أن جيب اليت مالاألع حتديد ، و جاء ضمن أهدافه2004 -2001 الثالثي االقتصادي
 ةالتنمي لتحقيق ةفعال ةسياس انتهاج و ةجيد ةنوعي ذات ةبيئ على احلفاظ جلأ من ةالبلدي السلطات

 .و اقحامها أكثر يف هذا اجملال البلديات مستوى على ةاملستدام
 املوجه العام االعالن منه االول اجلزء تضمن، حيث اجزاء ةثالث على امليثاق هذا يشتملو 

 امك ،2004-2001 امو عأل ةاحمللي 21 اجندأ البيئي للعمل احمللي واملخطط احملليني للمنتخبني
 ة.البيئ بتقييم ةاخلاص للمؤشرات اعرضمشل 

 1ما يلي:في تتمثل احملليني للمنتخبني االخالقي االلتزام وأ النوايا اعالن العام االعالن تضمن 
 ة.البيئ ةحلماي ةاجلنائي ةباملسؤولي الوعي -
 .املواطن من قرهبال لبلدياتل الفعال دورال -
 ة.املستدام ةالتنمي حتقيق اجل من ةالطبيعي املوارد على ةاحملافظ ةضرور  -
 ة.البيئ على ةاحملافظ يف ،فرادأ و مؤسسات و مجعيات و داراتإ من الفاعلني مجيعك ار اش -
 شاكل البيئية احلالية لألجيال القادمة.امل نقل بعدم االلتزام -
 ولوجياتكنتال واستعمال ةالطاق يف االقتصاد و ة،امللوث تاثابعناال من التقليل او احلد على العزم -

 داخل ةاملوجود الغابات و اخلضراء املساحاتك ةالطبيعي الفضاءات وتطوير املوارد ةمحاي و ةالنظيف
 .العمراين النسيج

 ةاملستدام ةوالتنمي ةالبيئ ةمحاي حول ةالرتبي و االعالم برنامج بتنفيذ االلتزام االعالن مشل كما
 التخطيط وسائل استعمال ، واملواطنني وعموم ةاحمللي ةاالدار  اعوان ،احملليني ينياملنتخب لصاحل

 ة.البيئ تسيري يف املدين اجملتمع اشراك لياتآو  ةاالقتصادي الوسائل و ةالتنظيمي الوسائل و ورصوالت

                                                           

 .59حيي وناس، مرجع سابق، ص  -1
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ة احمللي اجلماعات عليه تبين عمل ةرضيأ ديع الذي و ،البيئي للعمل احمللي املخطط اشتمل و
 ي:لا يم تضمنت احملاور من ةمجل ةالبيئ على ةاحملافظ يف سياستها

 التسيري و التخطيط نظام اعتماد و ة،الطبيعي و ةالبيولوجي للموارد املستدام التسيري اجياد ةضرور  -
 ة.الطبيعي العناصرملختلف  ةالطبيعي اخلصوصيات احرتام على املبين احمللي

 ة.الصناعي املناطق ةيئهت و البيئي التدهور ملواجهه البلديات بني التعاون احداث -
 ة.الفالحي االراضي ةمحاي -
 .الكربى املخاطر تسيري و ،للنفايات يكولوجياال احملكم التسيري و ،املدن ةهتيئ -
 .البيئي القرار صنع مراحل يف واشراكهم املواطنني ةاستشار  -
 شاكل البيئية.بامل للتكفل ةالبلدي قدرات ريتطو  -
 .اخلضراء الوظائف انشاء و ةالبيئ ةحلماي الدوري التقييمب القيام -

 جرد عملياتب البلدياتقيام  ة،البيئ بتقييم ةاخلاص اتشر باملؤ  املتعلق الثالث احملور وتضمن
 ،2004 و 2001 بني ما ةاملمتد ةالفرت  خالل وتقييمها ةالبيئي البيانات من ةملجل واحصاء

، ودون أن يوضح امليثاق احمللي املستوى على للتدخل مقرتح برنامج لكل ةمالي عائدات وختصيص
 اتدالعائ هذه وتوزيع ختصيص ضوابط لكلذ البلدي للبيئة طريقة ختصيص هذه العائدات املالية،

ة بناء احمللي ةالبيئي املشاكل ةسامج ساسأ على ساهباتحا مت اذا ما ة، إذ جيهلغامض للبلدياتاملالية 
  1.الوطن بلديات خمتلف بني تناسيب مايل توزيع اساس على على تقومي سابق،

 دعم على للحصول قليميةاال لجماعاتسيلة لو  ةاحمللي املواثيق تعترب املقارن القانون يف ماأ
 ختلق ان ةالدول حتاول ة،يإلقليما اجلماعات تربجمها اليت لألعمال املايل الدعم هذا خالل ومن ،مايل
  .2ةاملركزي اهليئات و احملليني املنتخبني بني االرتباط من انوع

                                                           

 .60مرجع سابق،ص حيي وناس ، -1
 نقال عن: 60حيي وناس، مرجع سابق، ص -2

-Patrick le louarn,  les chartes de l'environnement entre décentralisation et déconcentration, 
conception  et mise en œuvre d'une politique publique de l'état. R.J.E. 1-1995. p. 28. 
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 التطبيق باعتباره ا حلداثتهونظر  ة،املستدام ةوالتنمي ةالبيئ حول البلدي قثايامل عمل نظام نأ الإ
 ةحبماي ةاملرتبط العمليات اجناز ةكيفي و ،التمويل ةكيفي حول الغموض يثرييزال  ال ،اجلزائر يف االول

 دقيق بتحديد تسمح ال ةاحمللي باملخططات ةالعالق االشكاليات هذهالرقابة.  اجراء ةطريق و ة،البيئ
 حدودح تضت ال وبذلك ةالبيئ ةومحاي تسيري يف يةاملركز  السلطات مع ةاحمللي اجلماعات لعالقات
 .1ةاحمللي ةالبيئي اثيقاملو  هذه توجيهات تنفيذ عدم وأ تنفيذ يف ةاحمللي اجلماعات ةمسؤولي

 حداثإل ةاملستدام ةوالتنمي ةالبيئ ةمايحل صى امليثاق البلديو أ احمللي البيئي لتخطيطل استكماال و
 ة.للبيئ حملي خمطط

 2004-2001المحلي 21الفرع الثالث: التخطيط البيئي المحلي من خالل أجندة

 املتزايد هتماماال ة، والبيئ ةمحاي جمال يف احمللي التدخلسجل على مستوى امل لعجزبعد ا
 ةالبيئ ةومحاي تسيري يف احمللي التدخل منهج تغيري ةمهيأب اجلزائري املخطط يقتنع ة،البيئ ةمحاي وضوعمب
 للعمل احمللي املخطط خالل من احمللي يالبيئ العمل يف تصوروال و االستشراف التنبؤ عنصرإدخال ب

 ةالبيئ حول البلدي امليثاق يف عليه النص مت الذي و  2004 -2001 لياحمل 21 يئي أجندةالب
 ة.املستدام ةوالتنمي

 ما حنو على ةللبلدي ةمستدام ةتنمي ناضمئي و البي الوضع حتسني اىل ةاحمللي 21 ةجندأ هتدف  
 البيئي احمللي التسيري سلوبأ إثراء على تحث كما ،جانريو دي ريو يف 1992 يف الدويل اجملتمع قرهأ
 وتبىن 2،املدين اجملتمع ممثليو  والفاعلني شركاءال كلورة مع  واملشا ةواملشارك ةاالستشار  توسيعب

 او التلوث ةملكافح ةمشرتك وبرامج متجانس بيئي ختطيط اطبيعي ةاملتجانس ةاحمللي اجلماعات

                                                           

 .60ص ،فسهنحيي وناس، املرجع  -1
حتتول البيئتتة والتنميتتة " قمتتة االرض" املنعقتتدة ستتنة  ة( عتتن متتؤمتر االمتتم املتحتتد21متخضتتت اجنتتدة العمتتل للقتترن احلتتادي والعشتترين ) األجنتتدة احملليتتة  -2

امليتة بريو دي جانريو بالربازيل، وهي برنامج عمل يرمي اىل مواجهة املعوقات البيئية والتنموية للقرن احلادي والعشرين، كمتا تشتكل خطتة عمتل ع 1992
 .60ص املرجع،نفس حيي وناس،  تلف االنشطة املمارسة، راجع:يفرتض هبا تطبيق مبادئ التنمية املستدامة ) املشاركة امللوث الدافع...( يف خم

جملة  احمللية كآلية لتفعيل املشاركة اجملتمعية يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة " بالتطبيق على القطاع السياحي"، 21الطيب بوحلية و مسري ساملي، اجندة و 
 .307، ص2017اجلزائر، العدد الوادي،  التنمية االقتصادية، جامعة الشهيد محه خلضر،
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 تسيري اجل من بينها فيما للتعاون لياتآو  دواتأ حداثإب ذلكو  ة،البيئي العناصر على ةللمحافظ
 ما يلي: ةلبيئماية احل احمللي التسيري خمطط ضمن، و عليه يمكلف وغريفعاال  تسيريا ةالبيئ
 ة.البيولوجي و ةالطبيعي لمواردل املستدام التسيري انضم -
 ةالثقافي و ةاالثري املواقع و ةاحملمي واملناطق السياحي التوسع ومناطق ةالصناعي املناطق ةهتيئ -

 .ريهاسيوت ةوالتارخيي
 ة.العمراني التجمعات داخل ةاحلياإطار  و ةاملدين ةترقي  -
 ة.تربو  وهواء مياه من ةاملستقبل االوساط تلوث ةمكافح و النفايات تسيري -
 ة.الفالحي االراضي على ةاحملافظ -

 او ةمتجانسبيئية  وساطأ يف تشرتك اليت البلديات خمتلف بني التنسيق و التكامل هذا تحقيقو ل
 .التنسيق ةعملي ةاجله نظام مشروع و 1ةالبيئ مديريات من كل تتوىل ة،موحد ةبيئي مشاكل تواجهها

ة، الوالي تراب كلمستوى   على ةالبيئ ةحلماي برنامجة الوالئية للبيئة بتصور و تنفيذ املديري تتكفل حيث
 ةالوقاي اىل ةالرامي التدابري ة، ووضعوالبلدي ةالوالي و ةالدول يف االخرى ةاالجهز  مع االتصالب وذلك

 احلفاظو ةالرتب واجنراف التصحر و، املضار و التلوثته، السيما ومكافح ةالبيئ تدهور شكالأ كل من

 .2ينستالب والنشاط اخلضراء املساحات ةوترقي ة،يدلصيوات ار ثال ةوصيان هتوتنمي البيولوجي التنوع على

  مظاهر التخطيط البيئي في البلدية المطلب الثاني :

نظرا لألمهية البالغة للتخطيط يف النشاط البلدي خاصة النشاطات املتعلقة حبماية البيئة يف 
اطار التنمية املستدامة ، نالحظ تتعدد مظاهر التخطيط البيئي على مستوى البلدية بتنوع اجملاالت 

نظيم، ففي جمال وامليادين اليت تتدخل فيها وفقا للصالحيات اليت خولت هليئاهتا مبوجب التشريع و الت
النظافة و النقاوة العمومية جند املخطط البلدي لتسيري النفايات )الفرع األول( و يف جمال العمران  

                                                           

، 07/1996عتتتدد ج.ر.ج.ج ، املتضتتتمن إحتتتداث مفتشتتتية للبيئتتتة يف الواليتتتة،1996ينتتتاير  27املتتتؤر: يف: 60-96تنفيتتتذي رقتتتم الرستتتوم راجتتتع امل -1
 .80/2003،عدد ج.ر.ج.ج، 2003ديسمرب 17، املؤر: يف: 494-03املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم: 

   .، نفس املصدر إحداث مفتشية للبيئة يف الوالية املتضمن ، 60-96من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة أنظر  -2
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والبيئة املشيدة جند كل من  املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري  وخمطط شغل األراضي )الفرع 
ية هناك املخطط تنظيم النجدة البلدي الثاين(، أما يف جمال الوقاية من الكوارث الطبيعية و التكنولوج

أما )الفرع الرابع( ،  ويف جمال التهيئة جند املخطط البلدي لتهيئة املناطق الشاطئية، )الفرع الثالث ( 
 )الفرع اخلامس(. يف جمال التنمية احمللية مت ختصيص املخطط البلدي للتنمية

 .   المخطط البلدي لتسيير النفايات  :الفرع األول

حىت تتمكن البلدية من التحكم األمثل يف عملية مجع النفايات املنزلية و ما شاهبا ، يتعني عليها 
إعداد خمطط بلدي لتسيري النفايات املنزلية و ما شاهبها والذي يعترب مرجعا للبلدية لتوجيهها أثناء تسيريها 

انياهتا املادية و البشرية و مكوناهتا هلذا النوع من النفايات و ذلك وفقا لتصورها السياسة املناسبة إلمك
الدميوغرافية و اجلغرافية ، و هذا املخطط خيضع أثناء إعداده إىل اجراءات حمددة و شكل معني حدده  

جوان  30املؤر: يف :  205-07التنظيم و ذلك من خالل ما جاء ضمن املرسوم التنفيذي رقم: 
هذا املخطط مع أهم  التدابري و االجراءات  و ملعرفة ذلك يتعني علينا استعراض مكونات 2007

 و ذلك حسب ما يلي : 1املتخذة إلعداده 
 أوال : مكونات المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية و ما شابهها :

 يشتمل املخطط البلدي لتسيري النفايات املنزلية و ما شاهبها على ثالثة أجزاء و اليت تتمثل فيما يلي :
يبني طبيعة التنظيم احلايل لتسيري النفايات املنزلية و ما شاهبها و النفايات اهلامدة  :الجزء األول  -

 :2الساري عرب إقليم البلدية و الذي يتم من خالله حتديد ما يلي 
 حتديد النشاطات احلضرية املنتجة للنفايات املنزلية و ما شاهبها و النفايات اهلامدة.  -1
 و ما شاهبها السيما اخلصائص التالية : حتديد خصائص النفايات املنزلية -2

التحليل الكمي للنفايات املنزلية املعنية و ما شاهبها مثال ) الكمية املنتجة من طرف  -أ(
 العائالت ، النشاطات التجارية و املؤسسات البشرية ، النسبة اليومية ...(. 

                                                           

 .، مصدر سابقاملتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها 2001ديسمرب  12املؤر: يف :  19-01من القانون رقم :  31أنظر املادة  -1
، حيتتتتدد كيفيتتتتات و إجتتتتراءات إعتتتتداد املخطتتتتط البلتتتتدي لتستتتتيري  2007يونيتتتتو  30متتتتؤر: يف :  205-07رقتتتتم : لحتتتتق باملرستتتتوم التنفيتتتتذي أنظتتتتر امل -2

 . 2007يوليو  01 مؤرخة يف 43عدد  ج.ر.ج.ج ،النفايات املنزلية و ما شاهبها و نشره و مراجعته 
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 :التحليل النوعي للنفايات املنزلية و ما شاهبها املنتجة مثل  -ب(
 الكيميائية ) الرطوبة ، القدرة احلرارية الدنيا ، الكثافة (  –العوامل الفيزيائية  -
 مكونات النفايات ) املواد العضوية ، الورق ، الورق املقوى ، البالستيك ( -

 التحليل الكمي و النوعي للنفايات اهلامدة  -ج(
 يلي :فحص تنظيم املصاحل املكلفة بتسيري النفايات منها ما  -3

 عدد املستخدمني و مؤهالهتم . -أ(
 أمناط اجلمع املعتمد ) مسارات ، ترددها ، األوقات و نسبة التغطية (. -ب(
 عدد و نوع املركبات املستعملة ، سعتها ، حالة تشغيلها، نسبة التعطيل، فعالية مصلحة      -ج(

 الصيانة .
 فحص نقائص تنظيم املصاحل . -د(
 حلالية جلمع النفايات و نقلها و معاجلتها .تقييم الكلفة ا -هت(

جرد و حتديد املواقع و منشآت املعاجلة املوجودة يف إقليم البلدية ) املساحة ، التهيئات املنجزة  -4
 طبيعة و كمية النفايات املفرغة ، األضرار النامجة عنها ( .

و يتضمن املخطط اجلديد املنظم لتسيري النفايات املنزلية و ما شاهبها و النفايات اهلامدة  الجزء الثاني :
 1و الذي من خالله جيب توضيح النقاط التالية :

تقدير التطور الكمي و النوعي للنفايات املنزلية و ما شاهبها و النفايات اهلامدة مع األخذ يف  -1
لنمو االقتصادي و كذا امكانيات تقليص انتاج النفايات االعتبار النمو الدميوغرايف و مسارات ا

  .عند املصدر
انتقاء اخليارات املتعلقة بأنظمة مجع النفايات و نقلها و فرزها مع مراعاة االمكانيات االقتصادية  -2

 و املالية الضرورية لوضعها حيز التنفيذ السيما :
 التقسيم املالئم للبلدية إىل قطاعات . -أ(

                                                           

خطط البلدي لتسيري النفايات املنزلية و ما شاهبها و نشره ، حيدد كيفيات و إجراءات إعداد امل205-07أنظر امللحق باملرسوم التنفيذي رقم :   - 1
 املصدر السابق و مراجعته
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 أوقات مجع النفايات و ترددها و املسارات العقالنية . -ب(
الوسائل البشرية و املادية الالزمة جلمع النفايات و نقلها لكل قطاع مع األخذ بعني  -ج(

 االعتبار خصوصيات التضاريس و طبيعة السكن .
هذا امكانيات إدخال نظام اجلمع االنتقائي و حتديد الوسائل الواجب العمل هبا يف  -د(

 الصدد، السيما فيما خيص التجهيزات و التكوين و االعالم و التحسيس.
 إمكانيات تنظيم و تطوير أسواق اسرتجاع النفايات و تثمينها . -هت(
حتديد االصالحات الواجب إدخاهلا على املصلحة العمومية املكلفة بتسيري النفايات على  -و(

 مستوى البلدية.
لالزمة ملعاجلة النفايات مع إبراز األولويات الواجب حتديدها إلجناز منشآت تقدير و تطوير القدرات ا -3

 جديدة لفرز النفايات و معاجلتها و إزالتها.

يتضمن تقدير االستثمارات الالزمة لتنفيذ املخطط البلدي لتسيري النفايات املنزلية و ما  الجزء الثالث:
 1شاهبها.

بلدي لتسيري النفايات املنزلية و ما شاهبها جند بأن من خالل اطالعنا على مكونات املخطط الف
و ذلك بالنظر إىل  ،املشرع اجلزائري اعتمد منوذجا موحدا هلذا املخطط يتم اعتماده يف مجيع البلديات

اجلانب التقين الغالب على جمال محاية البيئة و الذي يتطلب تقنيات و مقاييس حمددة يف مجع و فرز 
كما أعطى احلرية لكل بلدية يف وضع املخطط  ة و ما شاهبها و النفايات اهلامدة،ونقل النفايات املنزلي

الذي يتناسب مع قدراهتا البشرية و املادية املتاحة و مع خصوصياهتا اجلغرافية، و من خالل هذا املخطط 
أتيح للبلديات وضع سياسة مستقبلية للتحكم العقالين يف حجم و نوعية النفايات املنتجة و كيفية 

تشجيع االستثمار يف جمال النفايات و بالتايل مسامهتها يف عملية  استغالهلا يف اجلانب االقتصادي و
 على املستوى احمللي. املستدامة التنمية 

                                                           

حيدد كيفيات و إجراءات إعداد املخطط البلدي لتستيري النفايتات املنزليتة و متا شتاهبها و نشتره و  ،205-07لحق باملرسوم التنفيذي رقم : أنظر امل -1
 ،  املصدر السابقمراجعته
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 ثانيا: كيفية إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية و ما شابهها.
 ري التالية: يتم إعداد املخطط البلدي لتسيري النفايات املنزلية و ما شاهبها وفقا لإلجراءات و التداب

يف البداية يتم اعداد مشروع هلذا املخطط حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي وفقا للنموذج احملدد 
من طرف التنظيم . يعلق هذا املشروع مبجرد إعداده مبقر البلدية ملدة شهر واحد ووضعه حتت تصرف 

قم و مؤشر عليه تضعه البلدية حتت املواطنني لالطالع عليه و إبداء الرأي فيه و ذلك بواسطة سجل مر 
تصرفهم إلبداء اآلراء احملتملة ، كما ميكن للبلدية االستعانة يف عملية االعداد و املصادقة و التنفيذ 

 خبدمات الوكالة الوطنية للنفايات و يكون ذلك على أساس اتفاقية مع رئيس اجمللس الشعيب البلدي .
و بعد األخذ بآراء املوطنني عند االقتضاء، يتم إرسال مشروع  و عند انتهاء املدة احملددة بشهر واحد

املخطط البلدي لتسيري النفايات املنزلية و ما شاهبها إىل املصاحل الوالئية املعنية )مديرية البيئة ( لدراسته 
ل وإبداء الرأي فيه ، وبعد أخذ هذه اآلراء بعني االعتبار تتم دراسة هذا املخطط و املوافقة عليه خال

مداوالت اجمللس الشعيب البلدي و يصادق عليه بقرار من الوايل املختص إقليميا و عندها يتم إعالم 
 1 املواطنني هبذا االجراء عن طريق الصحافة.

عند معاينتنا هلذه التدابري و االجراءات يتضح لنا جليا بأن املشرع اجلزائري اعتمد على بعض 
املبادئ البيئية و يتعلق األمر مببدأ املشاركة و ذلك من خالل إشراك املواطن يف عملية إعداد هذا املخطط 

أخذ هذه اآلراء بعني  حيث أتاح املشرع للمواطنني تدوين آرائهم يف السجل املخصص ملشروع املخطط و
االعتبار عند االقتضاء ، كما أتاح للبلدية إشراك الوكالة الوطنية للنفايات و مرافقتها و ذلك باالستعانة 
خبدماهتا خالل مراحل االعداد و املصادقة و التنفيذ و ذلك مبوجب العمل االتفاقي لإلدارة ، باإلضافة 

عيب البلدي الذي اعتربه املشرع إطار للدميقراطية التشاركية  إىل عرض هذا املشروع أمام هيئة اجمللس الش
كما اعتمد املشرع مبدأ الشفافية و االعالم و يبدو ذلك جليا من خالل بعض اآلليات مثل إعالم 
اجلمهور يف مجيع مراحل إعداد هذا املخطط و ذلك باالعتماد على مجيع وسائل النشر و السيما وسيلة 

 الصحافة.       
                                                           

، حيتدد كيفيتتات و إجتراءات إعتداد املخطتط البلتتدي لتستيري النفايتات املنزليتة و متتا 205-07متن املرستتوم التنفيتذي رقتم :  10إىل 3 انظتر املتواد متن -1
 شاهبها و نشره و مراجعته، مصدر سابق.
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 التخطيط العمراني  الثاني : الفرع

بعد االصالحات السياسية اليت شهدهتا اجلزائر يف هناية مثانيات القرن املاضي و اليت توجت 
املتعلق بالتهيئة  29-90القانون رقم :  جاءو جمموعة من التشريعات،  1989بصدور دستور سنة 

لينظم أدوات التعمري اليت ميكن للبلديات استغالهلا يف جمال محاية البيئة الطبيعية و املشيدة  1العمرانية
من طرف االنسان، ويتعلق األمر بأدوات التخطيط العمراين املتمثلة أساسا يف املخطط التوجيهي 

  .(POS)و خمطط شغل األراضي  (PDAU)للتهيئة العمرانية 

 : المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  والا
املتعلق  29-90تطرق املشرع اجلزائري إىل املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري يف القانون رقم : 

إىل  16بالتهيئة العمرانية يف القسم الثاين من الفصل الثالث بعنوان أدوات التعمري، و ذلك من املادة 
 177.3-91تضمنها املرسوم التنفيذي رقم  أما التفاصيل فقد 2منه، 30املادة 

لقد مت تعريف املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري من طرف املشرع اجلزائري من  تعريفه : -(1
املذكور سابقا على أنه أداة التخطيط اجملايل و التسيري  29-90من القانون  16خالل املادة 

ية للبلدية أو البلديات املعنية أخذا بعني االعتبار احلضري ، حيدد التوجهات األساسية للتهيئة العمران
 تصاميم التهيئة و خمططات التنمية و يضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل األراضي.

من خالل التعريف السابق نستنتج بأن املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري هو عبارة عن رؤية أو 
ة و استغالل املساحات و اجملاالت العقارية تصور معني منّ أجل وضع خطة واضحة املعامل إلدار 

املوجودة على مستوى املناطق احلضارية بشكل عقالين و منطقي يف إطار حتقيق مشاريع السياسة 

                                                           

صتتتادرة يف  52ح، عتتتدد يتعلتتتق بالتهيئتتتة والتعمتتتري، ج.ر.ج. 01/12/1990ممضتتتي يف املتعلتتتق بالتهيئتتتة العمرانيتتتة،  29-90القتتتانون رقتتتم : راجتتتع -1
02/12/1990.. 

 مصدر سابق.املتعلق بالتهيئة العمرانية،  29-90من القانون رقم :  30-16املواد من أنظر  -2
،  حيدد إجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئتة والتعمتري واملصتادقة عليته، 1991مايو  28، ممضي يف  177-91املرسوم التنفيذي رقم :  راجع-3

 .1991يونيو  01الصادرة يف  26عدد ج.ر.ج.ج وحمتوى الوثائق املتعلقة به، 
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العمرانية و يعترب أداة حلماية البيئة احلضرية من االستغالل العشوائي و الفوضوي للعقار و احلفاظ 
 إقليم البلدية . على التوازن بني التنمية و البيئة داخل

 مشتمالت المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : -(2
 1يشتمل املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري على ما يلي: 
حيتوي هذا التقرير على حتليل املعطيات املتعلقة بالوضع القائم واالحتماالت التقرير التوجيهي:  -أ(

و االجتماعية و الثقافية و النمو  التطورات االقتصاديةاألساسية للتنمية وذلك مع األخذ يف االعتبار 
الدميوغرايف داخل االقليم البلدي املعين مع تفادي كل األعمال اليت ميكن تفاديها عند الضرورة أو 

و الكثافة العامة النامجة عن معامل شغل األراضي  تكييفها وذلك بإخضاعها لشروط معينة،
أو تعديلها أو إنشاؤها و املساحات اليت تتدخل فيها خمططات  هاواالرتفاقات املطلوب االبقاء علي

شغل االراضي مع احلدود املرجعية املرتبطة هبا ،و هذا بإبراز مناطق التدخل يف االنسجة العمرانية 
القائمة و مساحات املناطق املطلوب محايتها، باإلضافة إىل حتديد مناطق التجهيزات الكربى 

 .واملنشآت االساسية

كما حيدد املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري الوضع القائم لالطار املشيد حاليا مع ابراز 
أهم الشبكات و الطرق املختلفة كما حيدد القطاعات املعمرة حاليا و املربجمة للتعمري مستقبال على 

يد يف سنوات ويشمل كذلك تلك املربجمة على املدى البع 10األمدين القريب و التوسط يف آفاق 
سنة باإلضافة إىل تلك غري القابلة للتعمري، و املناطق احلساسة كالساحل ، و األراضي  20آفاق 

 ذات الصبغة الطبيعية و الثقافية البارزة ، و األراضي الفالحية الصاحلة للزراعة املرتفعة أو اجليدة .
الشعبية للبلديات  يبادر رئيس أو رؤساء اجملالس إجراءات إعداد المخطط و المصادقة : -ب(

املعنية بإعداد مشروع املخطط و ذلك باطالع رؤساء الغرف التجارية و الفالحية و املنظمات املهنية 
يوما و  60و رؤساء اجلمعيات احمللية و إطالع اجلمهور يف إطار حتقيق عمومي خالل مهلة تقدر ب

ه على اجمللس أو اجملالس الشعبية بعد ابداء املالحظات و االقرتاحات يف شأن هذا املشروع يتم عرض
املعنية للموافقة عليه، أين يتم املصادقة عليه حسب حالة و أمهية البلدية و يكون ذلك إما بقرار من 

ساكن  20000الوايل بعد أخذ رأي اجمللس الشعيب الوالئي بالنسبة للبلديات اليت يقل عددها عن 
                                                           

إجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري واملصادقة عليه، وحمتوى حيدد  ، 177-91رقم : املرسوم التنفيذي من نفس  17املادة أنظر  -1
 مصدر سابق. الوثائق املتعلقة به،
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ع وزير الداخلية بعد استشارة الوايل املعين بالنسبة أو بقرار مشرتك بني الوزير املكلف بالتعمري م
ساكن أو مبوجب  500000و يقل عن  20000للبلديات اليت يكون عدد سكاهنا يزيد عن 

مرسوم تنفيذي يتخذ بناءا على تقرير من الوزير املكلف بالتعمري بالنسبة للبلديات اليت يفوق عدد 
ملصادق عليه حسب كل حالة للوزير املكلف ساكن ، وبعدها يبلغ املخطط ا 500000سكاهنا 

باجلماعات احمللية والوزير املكلف بالتعمري و خمتلف األقسام الوزارية و رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية 
 .  1و البلدية و يوضع حتت تصرف اجلمهور و ينشر يف األماكن املخصصة إلعالم املواطنني بالبلديات

 : مخطط شغل األراضينياثا
االشارة إىل خمطط شغل األراضي من طرف املشرع اجلزائري بصفة عامة يف القانون رقم :  متت

املتعلق بالتهيئة العمرانية يف القسم الثاين من الفصل الثالث بعنوان أدوات التعمري ، و ذلك  90-29
 178.2-91منه ، أما التفاصيل فقد تضمنها املرسوم التنفيذي رقم  38إىل املادة  31من املادة 

 تعريف مخطط شغل األراضي  -(1

بأنه ذلك املخطط الذي حيدد  29-90من القانون رقم  31عرفه املشرع اجلزائري يف املادة 
بالتفصيل و يف اطار توجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري  قوام استخدام األراضي و البناء 

 طط التوجيهي للتهيئة و التعمري .عليها وفقا للتوجيهات احملددة و املنظمة من طرف املخ

و من خالل هذا التعريف نستنتج بأن خمطط شغل األراضي هو أداة من أدوات التهيئة 
كما أنه يندرج ضمن إطار أمشل هو املخطط التوجيهي للتهيئة   ، العمرانية و منوذج للتخطيط اجملايل

والتعمري، حيث يعرب خمطط شغل األراضي عن التفاصيل اخلاصة بالشكل احلضري لكل منطقة داخل 
إقليم البلدية و هذا من خالل تنظيم حقوق البناء على األراضي، مع تبيان كيفية استعماهلا، خاصة 

رخص هبا و حجمها و حقوق البناء املرتبطة مبلكية األراضي واالرتفاقات فيما يتعلق بنوع املباين امل
 املقررة عليها و النشاطات املسموح هبا.

                                                           

، حيدد إجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئتة والتعمتري واملصتادقة عليته، وحمتتوى الوثتائق  177-91من املرسوم التنفيذي رقم :  17املادة  أنظر -1
 سابق.املتعلقة به، مصدر 

، حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل األراضي واملصادقة عليهتا وحمتتوى الوثتائق 1991مايو  28ممضي يف  178-91رسوم تنفيذي رقم امل راجع -2
 .1991يونيو  01الصادرة يف  26عدد ج.ر.ج.ج املتعلقة هبا، 
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 أهداف مخطط شغل األراضي -(2
 1يهدف خمطط شغل األراضي إىل مجلة من األهداف تتمثل فيما يلي:

حتديد الكم األدىن حتديد املناطق و القطاعات املعنية بالبناء أو استعمال األراضي ، مع  -
 واألقصى من البناء املسموح به باإلضافة إىل أمناط البنايات املسموح هبا و استعماالهتا .

كما يقوم بضبط القواعد املتعلقة باملظهر اخلارجي للبنايات و حيدد املساحات العمومية  -
 و املواقع املخصصة للمنشآت العمومية و املنشآت ذات املنفعة العامة . واملساحات اخلضراء

حتديد األحياء و الشوارع و املناطق و املواقع اليت تقتضي احلماية و االصالح مع تعيني االراضي  -
 الفالحية الواجب وقايتها و محايتها.

إليها و حتديد ارتفاع كما يهدف أيضا إىل حتديد املنافذ و الطرق و كيفيات وصول الشبكات  -
املباين و مظهرها اخلارجي باإلضافة إىل حتديد املناطق و األراضي املعرضة لألخطار الطبيعية 
طبقا لوسائل الدراسات البيو تقنية و الدراسات الدقيقة للزالزل على مقياس خمطط شغل 

 األراضي.
 تدابير و إجراءات إعداد مخطط شغل األراضي -(3

غل األراضي عن طريق مداولة اجمللس أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية ، يتم إعداد خمطط ش
أين جيب أن يتضمن احلدود املرجعية ملخطط شغل األراضي الواجب إعداده بناء على ما مت حتديده 
ضمن املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري، كما جيب أن يتضمن بيانا لكيفيات مشاركة االدارات 

صاحل العمومية و اجلمعيات يف إعداد خمطط شغل األراضي و يبادر رئيس اجمللس واهليئات و امل
الشعيب البلدي مبتابعة الدراسات و مجع اآلراء يف إطار التشاور مع خمتلف اهليئات و املصاحل العمومية 

 2واجلمعيات احمللية.

                                                           

 بالتهيئة والتعمري، مصدر سابق. ، يتعلق 29-90قانون رقم من ال 31املادة أنظر  -1
حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل األراضي واملصادقة عليها وحمتوى الوثائق ، 178-91املرسوم تنفيذي رقم من  2،3،4،5،6أنظر املواد:  -2

 مصدر سابق.  ،املتعلقة هبا
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الفالحة و رؤساء كما يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي باطالع رؤساء غرف التجارة و 
املنظمات املهنية و رؤساء اجلمعيات احمللية للمرتفقني، كتابيا باملقرر القاضي بإعداد خمطط شغل 

يوما ابتداء من تاريخ استالمهم الرسالة لإلفصاح عن رغبتهم  15األراضي، مع إمهاهلم ملدة 
ئيس اجمللس الشعيب البلدي للمشاركة يف إعداد خمطط شغل األراضي، وبعد انقضاء هذه املهلة يقوم ر 

بإصدار قرار يتضمن قائمة االدارات و اهليئات و املصاحل العمومية و اجلمعيات اليت افصحت عن 
نيتها يف املشاركة يف إعداد خمطط شغل األراضي، ويتم نشر القرار مدة شهر يف مقر البلدية املعنية 

 1يوما. 60رائهم و مالحظاهتم يف غضون ،مع تبليغه لكل الشركاء و كذا اجلمعيات من أجل إبداء آ

كما يوضع خمطط شغل األراضي املصادق عليه ، حتت تصرف اجلمهور عن طريق قرار 
يصدره رئيس اجمللس الشعيب البلدي يبني فيه تاريخ سريان وضع خمطط شغل األراضي حتت التصرف 

 نها امللف.،مكان االستشارة ، قائمة الوثائق الكتابية و البيانية اليت يتكون م

 : مخطط تنظيم النجدة البلدي ثالثالفرع ال
املخطط البلدي لتنظيم اإلسعافات املعروف خمتصرا بت: البلدي أو  خمطط تنظيم النجدة

األمن املدين سابقا ، شكل من أشكال اإلدارة  استجابةالعبارة تعين تنظيم  و  (ORSEC)  خمطط
الفريق املشكل لإلدارة تنتهي مهمته بانتهاء آثار  بشكل مؤقت وحىتيتم املوقفية ذلك أن إعالنه 

أجله، وهو نظام متنوع إلدارة األزمات والكوارث بتحديد وتعبئة   الكارثة أو اخلطر الذي شكل من
و يف  .كل املوارد العامة واخلاصة واملتاحة ملواجهة الكوارث، يف إطار املنظومة الوطنية لتسيري األزمات

ارثة طبيعية أو تكنولوجية على إقليم كيف حالة حدوث  ": على أنه  90املادة هذا االطار نصت 
البلدية يأمر رئيس اجمللس الشعيب البلدي بتفعيتل املخطط البلدي لتنظيم اإلسعافات طبقا للتشريع 

 2 ."والتنظيم املعمول هبما

                                                           

 ،شغل األراضي واملصادقة عليها وحمتوى الوثائق املتعلقة هباحيدد إجراءات إعداد خمططات ، 178-91املرسوم تنفيذي رقم من  7أنظر املادة  -1
 مصدر سابق. 

 ، املتعلق بالبلدية ، مصدر سابق.10-11من قانون  90انظر املادة  -2
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مادته الثانية عرف يف السابق  1985أوت  25املؤر: يف  231-85املرسوم رقم  إن أوال: تعريفه :
"بانه جمموعة  :خمطط تنظيم التدخالت واإلسعافاتاسم خمطط تنظيم النجدة والذي كان يعرف ب

 .1 "الوسائل البشرية واملادية الواجب إستخدامها يف حالة وقوع كوارث وفق شروط معينة
طر الكربى يف ، املتعلق بالوقاية من املخا2004ديسمرب  25املؤر: يف  20 -04أما القانون رقم  

عند حدوث  ، نظومة تسيري الكوارثيقصد مبإطار التنمية املستدامة  فيعترب خمطط تنظيم النجدة "
خطر طبيعي أو تكنولوجي ترتتب عليه أضرار على الصعيد البشري أو االجتماعي أو االقتصادي 

ظروف املثلى لإلعالم و/أو البيئي، جمموع الرتتيبات و التدابري القانونية املتخذة من أجل ضمان ال
 2والنجدة و االعانة و األمن و املساعدة وتدخل الوسائل االضافية و/أو املتخصصة". 

و تنقسم خمططات تنظيم النجدة حسب طبيعة و حجم الكارثة و الوسائل اجملندة لتنظيم 
 :3النجدة واملتمثلة أساسا فيما يلي 

 خمطط تنظيم النجدة الوطين،   -
 خمطط تنظيم النجدة ما بني الواليات،   -
 خمطط تنظيم النجدة للوالية،   -
 خمطط تنظيم النجدة للبلدية،  -
 .خمطط تنظيم النجدة للموقع احلساس -

أسسه و أهدافه  خمطط تنظيم النجدة للبلديةه الفئات يف دراستنا هاته هو ذو ما يهمنا من ه
 و ختطيطه و تنفيذه. حمتواه و كيفية اعدادهو 

 
                                                           

، احملتتتدد لشتتروط تنظتتتيم التتتتدخالت و االستتعافات و تنفيتتتذها عنتتتد وقتتتوع 1985أوت  25املتتتؤر: يف  231-85رقتتتم  متتتن املرستتوم 02املتتتادة أنظتتر  -1
 ..1985غشت  28يف  الصادرة 36عدد  ، ج.ر.ج.جكما حيدد كيفيات ذلكالكوارث،  

 ة، املتعلتتتتق بالوقايتتتتة متتتتن املختتتتاطر الكتتتتربى يف إطتتتتار التنميتتتتة املستتتتتدام2004ديستتتتمرب  25املتتتتؤر: يف  20 -04متتتتن القتتتتانون رقتتتتم  04املتتتتادة أنظتتتتر  -2
 . 2004ديسمرب  29ة يف الصادر  54عدد  ج.ر.ج.ج

 ، ج.ر.ج.جحيدد كيفيات إعداد خمططات تنظيم النجدة وتستيريها، 2019فرباير  02ممضي يف  59-19تنفيذي رقم الرسوم من امل 4املادة  أنظر-3
 .2019فرباير  10ة يف الصادر  10عدد 
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 ثانيا: أسسه :
 من ،العموموجه  على وبيئتها ويهاأت اليت والنشاطات ةالبشري املستقرات متكني على عمال

 ،الكوارث وتسيري الكربى خطاراأل من ةالوقاي قواعد نإف ة،املستدام ةالتنمي هدفضمن  دماجناال
 :1ةالتالي املبادئ ساسأ على تقوم

 ة:والحيط الحذر أمبد -1
 ،حاليا ةوالتقني ةالعلمي املعارف توفر عدم بسبب ،كدأالت عدم يكون الأ ،مبقتضاه جيب الذي  

 املمتلكات يتهدد خطر يأ من ةالوقاي اىل ترمي ةومتناسب ةفعلي تدابري اعتماد خريأت يف اسبب
 ة.االقتصادي ةالناحي من ةمقبول ةبتكلف ،العموم على ةوالبيئ واالشخاص

 :التالزممبدأ  -2
 تداخل لإلصابة، ةقابلي كل وأ خطر كلآثار   وتقييم حتديد عند احلسبان يف خذأي الذي

 ة.املتالزمواستفحال األخطار بفعل وقوعها بكيفية 
 :المصدر عند باألولوية والتصحيح الوقائي العمل -3

 وباستعمال االمكان قدر الكربى االخطار من ةالوقاي اعمالحترص  ان مبقتضاه جيب الذي  
 سن قبل لإلصابة، ةالقابلي سباببأ اوال التكفل على ،اقتصاديا ةمقبول ةوبكلف التقنيات احسن
 ة.القابلي هذه اثار يف بالتحكم تسمح اليت التدابري

 : ةالمشارك أمبد -4

 املعلومات على و به ةاحملدق االخطار على االطالع يف احلق مواطن لكل يكون ان جيب الذي
 الكربى االخطار من ةالوقاي ترتيباتمبجموع  وكذا ،ذلكب ةاملتصل لإلصابة ةالقابلي بعوامل ةاملتعلق

 .الكوارث وتسيري

                                                           

، مصتتدر املتعلتتق بالوقايتتة متتن املختتاطر الكتتربى يف إطتتار التنميتتة املستتتدامة، 20 -04قتتم متتن القتتانون ر  8متتن املتتادة  2،3،4،5،6انظتتر الفقتترات   -1
 سابق.
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 ة:الجديد التقنيات ادماج أمبد -5

 ةالتقني التطورات ةمتابع على الكربى االخطار من ةالوقاي ةمنظومحترص  ان مبقتضاه جيب اليت
 .ذلك اىل ةالضرور  دعت كلما وتدجمها الكربى االخطار من ةالوقاي جمال يف

كورة سابقا ضمن خططها املعدة جملاهبة األخطار النامجة عن ذ على البلديات تبين املبادئ امل جيب
  .الكوارث الطبيعية و التكنولوجية

 ثالثا: األهداف

يهدف خمطط تنظيم النجدة إىل التكفل بكل حادث خطري يهدد املمتلكات واألشخاص 
من القانون رقم  10املادة والبيئة، ال سيما الكوارث املرتبطة باملخاطر الكربى املنصوص عليها يف 

املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوارث يف  2004ديسمرب  25 : يفاملؤر  04-20
 : 1نمية املستدامة و يتعلق األمر باملخاطر التاليةاطار الت

 ةالبيولوجي االخطار و الزالزل -
  الفيضانات  -
  ةاملناخياألخطار  -
  الغابات حرائق -
 ة.والطاقوي ةالصناعي االخطار -
  ةوالنووي ةاالشعاعي االخطار  -
 .والنبات احليوان االنساناألخطار املتصلة بصحة  -
  .أو املائي البحري او االرضياجلوي أو  التلوث اشكال  -
 ة الكبرية.البشري التجمعات على ةاملرتتب والكوارث -

                                                           

 ، مصدر سابق.املتعلق بالوقاية من املخاطر الكربى يف إطار التنمية املستدامة، 20 -04من من القانون رقم  10املادة أنظر  -1
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كما حيصي خمطط تنظيم النجدة جمموع املوارد ، البشرية و املالية القابلة للتجنيد يف حالة وقوع  
 .1يسمح بتنظيم األعمال الواجب اختادها و تنسيقها وكارثة، 

 االعداد: رابعا : كيفية

جلنة بلدية يرأسها األمني العام للبلدية، يتم اعداد خمطط تنظيم النجدة لكل بلدية من طرف 
ه اللجنة مبوجب قرار من ذه اللجنة، و يتم حتديد تشكيلة هذو تتوىل مصاحل احلماية املدنية أمانة ه

اليت هتدد الوزير املكلف بالداخلية، و يعد خمطط تنظيم النجدة البلدي على أساس معرفة املخاطر 
رئيس اجمللس البلدية ، بالنظر إىل التاريخ و اخلريطة اخلاصة هبا و امللخص التحليلي للمخاطر، و يقوم 

ا املخطط بعد مداولة اجمللس الشعيب البلدي ويؤشر عليه من طرف ذملصادقة على هالشعيب البلدي با
لدليل حيدد مبوجب قرار من الوزير  ا املخطط وفقاذالوايل املختص اقليميا. ويتم توضيح كيفية اعداد ه

املكلف بالداخلية ،كما يتم تأسيس قاعدة بيانات رقمية على مستوى وزارة الداخلية و على مستوى  
 .2ه القاعدة من جمموع املعطيات املتعلقة مبوارد خمططات النجدة للبلدية ذكل بلدية تتكون ه

 خامسا: المحتوى :
 : 3تتعلق مبا يلي تدخل اس( مقي13من ) ويتكون خمطط تنظيم النجدة للبلدية

 األمن والنظام العام،  -
 النجدة واإلنقاذ واإلجالء،  -
 التكفل الطيب والنفسي للمنكوبني ونظافة األمكنة،  -
 املعدات والتجهيزات املختلفة،  -
 االتصال واإلعالم،  -
 ألشغال العمومية، ا -

                                                           

 مصدر سابق. كيفيات إعداد خمططات تنظيم النجدة وتسيريها،حيدد  ،  59-19من املرسوم التنفيذي  رقم  7 انظر املادة -1
 ر.  صدمن نفس امل 14، 13، 8،9،10انظر املواد:  -2
 .هنفساملصدر من  43انظر املادة  -3
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 الربط واالتصاالت السلكية والالسلكية،   -
 النقل،   -
 التضامن واألنشطة اإلنسانية والتموين،  -
 الطاقة،  -
 التزويد باملاء الصاحل للشرب، -
 اإلسكان املؤقت،   -
 .اخلربات والتقييم واحلصيلة  -

ه املقاييس من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي ، و متاشيا مع ذويتم تعيني مسؤويل ه
، و ما يالحظ من خالل  1ل سنتنياملتغريات والتطورات يتم حتيني خمطط تنظيم النجدة البلدي ك
مقياس مقارنة مع املرسوم القدمي  13ما سبق بأن املشرع قد زاد من عدد املقاييس ليصبح عددها 

، حيث قام من خالل اضافة بعض املقاييس تكريس روح  2مقاييس فقط 8واليت كان عددها 
 التقييم و احلصيلة  . التضامن و تشجيع النشاط االنساين، و توفري قاعدة بيانات من خالل 

 سادسا: كيفية تنظيم مخطط تنظيم النجدة البلدي و تخطيطه:
 :3يتم تنظيم خمطط النجدة البلدي حسب ثالث مراحل هي 

 مرحلة الطوارئ :  - 1 -
 املهام التالية : ذلك بتنفيذه املرحلة يف مساعدة ضحايا الكارثة و ذو تتمثل ه

 اإلنقاذ و النجدة  -
 التكفل الصحي  -

                                                           

 مصدر سابق. حيدد كيفيات إعداد خمططات تنظيم النجدة وتسيريها،،  59-19من املرسوم التنفيذي  رقم  46و 44انظر املادتني  -1
حملتدد لشتروط تنظتيم التتدخالت و االستعافات و تنفيتذها عنتد وقتوع الكتوارث، كمتا حيتدد  ،  231-85متن املرستوم التنفيتذي  رقتم  35انظر املادة  -2

 مصدر سابق.كيفيات ذلك، 
املصتتتتدر  ريها،حيتتتتدد كيفيتتتات إعتتتداد خمططتتتات تنظتتتيم النجتتتدة وتستتتي،  59-19متتتن املرستتتوم التنفيتتتذي  رقتتتم  18،  17،  16، 15انظتتتر املتتتواد:  -3

 السابق.
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 تأمني املوقع و محاية األشخاص و املمتلكات  -
 التكفل باإلطعام و الطاقة  -
 إحداث حمتمل ملوقع إسكان آمن -
 وضع قاعدة لوجيستية  -
 اتصال خاص باألزمة. -
 مرحلة التقييم و المراقبة: -2

يف مجيع مراحل تسيري الكارثة  ه املرحلة يف تقييم أعمال مقاييس التدخل و مراقبتهاذو تتمثل ه
 وخاصة مبا يلي:

 تأثري الكارثة وجسامتها، -
 رتيب التدخل املتخذ،ت  -
 اإلجراءات العملياتية، -
 أنظمة االتصاالت، -
  .حتديد االحتياجات واألولويات  -
 إعادة التأهيل و/ أو إعادة البناءمرحلة  -3
  : يأيتتتمثل مرحلة إعادة التأهيل و/ أو إعادة البناء، فيما  
 ضمان استمرار سري اخلدمات األساسية، -
 مساعدة املنكوبني على العودة إىل احلياة الطبيعية، -
  .تسهيل استئناف األنشطة االقتصادية -

 إطالق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذهاسابعا: 
يوضع املخطط البلدي لتنظيم النجدة يف حالة تأهب من طرف رئيس اجمللتتس الشعيب البلدي 

  1: يف احلاالت اآلتية

                                                           

 مصدر سابق. حيدد كيفيات إعداد خمططات تنظيم النجدة وتسيريها،،  59-19من املرسوم التنفيذي  رقم  34انظر املادة  -1
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ة للمواقع دإطالق خمطط أو عدة خمططات لتنظيم النجت أوالتهديد بوقوع كارثة، يف حالة 
إطتتتالق خمتتطط أو عتتدة خمططتتات داخلية للتدخل، أو احلساسة املوجودة على مستوى إقليم البلدية، 

الشعيب البلدي  اجمللس يطلق رئيسو  .إطالق خمطط تنظيم النجدة لبلدية أو عدة بلديات جماورة أو
  1: خمطط تنظيم النجدة للبلدية يف احلاالت اآلتية

ملوقع عدم كفاية الوسائل املّسخرة يف إطار خمطط تدخل داخلي أو وقوع كارثة، عند 
يعلم رئيس اجمللس الشعيب البلدي،  .عندما تتطلب الكارثة تعبئة وسائل إضافية خاصة أوحساس، 

يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو ممثله على مستوى البلدية و  .على الفور، الوايل املختص إقليميا
الشعيب البلدي أو ممثله يساعد رئيس اجمللس و  إدارة عمليات النجدة انطالقا من مركز قيادة ثابت

  .2مسؤولو مقاييس التدخل املعنية

بتقييم الوضعية على  مدير مركز القيادة الثابت على مستوى البلدية، على اخلصوص يكلف
تقدمي عرض حال بصفة منتظمة للوايل حول تطور و  تعبئة املوارد املسخرة وجتنيدها، وامليدان، 
مستوى البلدية مركز قيادة عمليايت، يتوىل إدارته مسؤول ينشأ يف مكان الكارثة على و  .الوضعية

يساعد مدير مركز القيادة العمليايت ممثلو مسؤويل مقاييس  .احلماية املدنية على مستوى البلدية
يتوىل مدير مركز و  .دة الثابتتت إىل مكان الكارثةاعند الضرورة، ميكن نقل مركز القي .التدخل املعنية

تقدمي عرض مع تنسيق العمليات يف امليدان،  لى مستوى البلدية، على اخلصوصالقيادة العمليايت ع
صياغة طلبات اإلمداد املتحتملة و  حال بصفة منتظمة ملدير مركز القيادة الثابت حول تطور الوضعية، 

 .3ملدير مركز القيادة الثابت

خمطط تنظيم النجدة للبلديتتة من قبل رئيس اجمللس الشعيب البلتدي، ويتم إعالم الوايل  يرفع
اء ر جيب اختبار كل خمطط تنظيم النجدة بواسطة إجتو يف األوقات العادية  .املختص إقليميا بذلك

                                                           

 مصدر سابق. حيدد كيفيات إعداد خمططات تنظيم النجدة وتسيريها،،  59-19من املرسوم التنفيذي  رقم  35انظر املادة  -1
 .املرسوم التنفيذي نفس من 36انظر املادة  -2
 من نفس املرسوم التنفيذي. 39،  38،  37انظر املواد:  -3
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التشاور مع ة يف امليدان، حسب برنامج مسطر سنويتتا من قبل رئيتتس اجمللتتتس الشعبتتي البلدي ، باحماك
ملخطط تنظيم جندة وعلى إثر كل  عيتم إعداد تقتترير مفصل بعد كل رفو  .مصاحل احلماية املدنية

رئيس اجمللس الشعيب البلدي، عندما يتعلق األمر مبخطط تنظيم النجدة للبلدية. طرف حماكاة من 
 .1ويرسل التقرير إىل الوايل

بناء على التقرير املقدم من طرف الوزير من خالل ما سبق يتضح بأن املرسوم اجلديد جاء 
املكلف بالداخلية و املبين على أساس املعطيات السابقة املتعلقة بالكوارث اليت ضربت العديد من 
أقاليم الوطن و اليت من خالل نتائجها كشفت عن هشاشة آليات النجدة و التدخل و خاصة ما  

استجابة للمتغريات ا املرسوم ذوجاء ه ،الوطن كشفته الفيضانات األخرية اليت ضربت عدة مناطق من
سنة  30مرت عليه أكثر من  1985و التطورات اليت شهدها اجملتمع حبيث أن املرسوم القدمي لسنة 

مما جعله ال يستجيب لألوضاع الراهنة نظرا لتواجد العديد من الثغرات به ، خصوصا بعد صدور 
لك بقي يف تنظيمه خيضع ذسنة و مع  15ي مرت عليه أكثر من ذاملتعلق ال 20-04القانون 

 ا ما ساهم يف هشاشة منظومة الوقاية من األخطار النامجة عن الكوارث. ذو ه 1985ملرسوم سنة 

ما يالحظ أن املرسوم اجلديد أحال مهمة االعداد إىل جلنة يرأسها األمني العام للبلدية بدال 
ا ما يفسر اجتاه نية املشرع إىل توسيع صالحيات األمني العام ذو همن رئيس اجمللس الشعيب البلدي 

اجلاري العمل به ، كما أحسن  2011حتت سلطة رئيس البلدية وفق رؤية تشريع البلدية لسنة 
املشرع عندما أدرج العامل التارخيي عند عملية االعداد أي النظر إىل تاريخ الكوارث اليت أصابت 

ا سوف يساعد كثريا يف االستفادة من جتارب املاضي و جتنب الكثري من ذاملنطقة أو البلدية و ه
األخطاء مستقبال، ألن هناك الكثري من الكوارث اليت تتكرر يف نفس املنطقة مثل الفيضانات املتكررة 

  . يف منطقة بلديات سهل وادي ميزاب و الزالزل املتكررة يف منطقة املسيلة و املناطق الشمالية
 

                                                           

 مصدر سابق. حيدد كيفيات إعداد خمططات تنظيم النجدة وتسيريها،،  59-19التنفيذي  رقم  من املرسوم 48،  47، 40انظر املواد: -1
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 المخطط البلدي لتهيئة المناطق الشاطئية رابع:الفرع ال
 والنمو الصناعي تطورال ةنتيج وذلكوضع جد خطري،  اجلزائر يف ةالشاطئي املناطق تشهد  

 ةوسياس ةاسرتاتيجي حداثإ تستوجب مستدامإقليم  حتقيق اجل من ةالتهيئف ،الفوضوي احلضري
 تفعيل جيب ذلك بلوغ لغرض و الساحلي الشريطو  ةالداخلي املناطق بني التوازن حداثإل ةمالئم

 عمالألبا ةر داملبا نظرا ألمهية ات،التطلع هذه تدعيم و اجملال هذا يف املؤسسات و ةالقانوني لياتاآل
 الفضاءاترميم وت تشكيل بإعادة ةاملتعلق كاألنشطة ،منها واحلد ةاملتدهور  االوضاع ةلتسوي ةالعالجي

 خماطر من الساحل ةحلماي ةوقائي بأعمال القيام وكذا ة،لفتامل ةبانيثالك واجملموعات ةاالسرتاتيجي
 .1والتدهور التلوث

تلوث العديد من شواطئها بسبب تدفق  جندزائر ومن أخطر أنواع التلوث البيئي الذي تعرفه اجل
أكسبتها واجهة رية وشاطئية ناطق حبزائر مبجل على اهللفيها. لقد من ا جملاريالنفايات الصناعية ومياه ا

يتعدى  النطقة الساحلية ملم، وبالرغم من كون عمق هذه الك 1288رية رائعة ممتدة على طول حب
 43مليون نسمة أي ما يعادل  1205 ا تأوي حوايلأهن إال 2ملك 450888ساحة م مبلك 58

بالنسبة  2ملن/ك12022مقابل  2ملن/ك388تالسكان بكثافة سكانية تقدر ب ايلائة من إمجملبا
 ةقانوني لياتاجلزائري إىل وضع آ ملشرعلتصدي إىل هذه األوضاع سارع ا، وبغية ا2قليمإلوع امجمل

 تسيري جمال يف بالساحل مست اليت املشاكل حل ةحماول خالل من وذلك ،وتنميته الساحل ةحلماي
 .الساحل ةحلماي االقرب ةاجله كوهنا اجملال هذا يف صالحيات ةالبلدي منح ةالشاطئي املناطق

 يف الشاطئ ةهتيئ خمطط نشاءاجلزائري بإ املشرع قرو حفاظا على الساحل و محايته فلقد أ
 26 ةملادمن خالل ا ذلكيتضح  و الساحلوضعية  ةلتسوي ةكوسيل للبحر ةاملقابل ةالساحلي البلديات

 ةمنطق تسيري و ةلتهيئ خمططينشأ  :يلي ما على تنص اليت وه وتنميت الساحل ةمحاي قانون من

                                                           

، سياسة التخطيط البيئي يف اجلزائر ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون، فرع حتوالت الدولة، جامعة مولود معمري تيتزي راء دعموشهفاطمة الز  -1
 .107،ص2010وزو،

،  2016 ستتبتمرب ،12عبتتد النتتور نتتاجي،دور االدارة احملليتتة يف محايتتة البيئتتة متتن أخطتتار التلتتوث " التجربتتة اجلزائريتتة"، جملتتة االجتهتتاد القضتتائي، عتتدد -2
 . 95بسكرة، ص جامعة حممد خيضر،
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 يسمى ،منها ةاحلساس السيما ةالشاطئي الفضاءات ةمحاي جلأ من للبحر ةاجملاور  البلديات يف ةساحلي
 حكامأ و هبا املعمول والتنظيمات القوانني يف ةاحملدد االحكام مجيع ويتضمن الشاطئ ةهتيئ خمطط

 .1التنظيم طريق عن هتنفيذ ةكيفي و وحمتواه الشاطئ ةهتيئ خمطط عدادإ شروط حيدد .القانون هذا
 لشروط احملدد 114-09 رقم التنفيذي املرسوم 2009 ةسن صدر ةاملاد هذها ألحكام وتطبيق

 .عليه ةاملصادق ةوكيفي وحمتواه الشاطئ ةهتيئ خمطط عدادإ
 أوال: محتواه:

و شغل  ةواجلغرافي ةالبيئي اخلصائصو  املخطط تدخلمنطقة  حتديدمن خالله  يربز : تقين تقرير -أ(
اء و التطهري بامل التزويد وشبكات الطرقاتو  ة و احمليط املبينوالصناعية االقتصادي النشاطاتو  السكان

ل ، كما يتضمن ااألعم اقرتاحاتكذا و وسناريوهات التطور،  رهاناتابراز  و و املنشآت القاعدية
التقرير التقين أيضا الوثائق اخلرائطية اليت تربز اجليومرفولوجية و جيولوجية الرتبة و تبني احلالة 
االيكولوجية و احلساسية لالجنراف   و احمليط املبين و الكثافة السكانية و مصادر الثلوت و الطرقات 

 .2و شبكات التطهري...اخل
و يشمل جممل التدابري احملددة مبوجب القوانني  و األنظمة السارية   نظام هتيئة و تسيري الساحل:-ب(

 كلاملتعلق حبماية الساحل و تثمينه كما يشمل أيضا ل 02-02املفعول و تلك املتعلقة بالقانون رقم 
ت امعالتجطرقتات وتتوستع لومتتوقع التتطتترقتات التتتسالك واو املتعلقة بشغل األراضي  الساحل مقومات

تتتعتمتلتة والنتفتايتات وإنتشتاء املسيتاه املانيتة والبتناءات والنشتاطات االقتتصادية والصتناعيتة ومعاجلة كالس
تتوانئ وكتتذا حتتمتتايتتة ملمتنتاطق التنتشتاطات ومتتتنتتاطتق التترستتو والتتتتتتوسع التتتستتيتتتاحي وإجنتتاز متتتنتتشتتآت ا

كما  .هددةاملناطق ملساحات احملمية وااملتعتتيتتة واألوستتاط الساحلية احلساسة و التتفتتتضتتاءات التتطتتبتتيت
 . 3يتضمن أيضا نظام التهيئة خمططا خرائطيا لتهيئة عامة

                                                           

 .مصدر سابق،يتعلق حبماية الساحل و تثمينه،  02-02من القانون رقم  26املادة  أنظر -1
الشتتاطئ و حمتتتواه و كيفيتتات  ,،حيتتدد شتتروط إعتتداد خمطتتط تييئتتة2009افريتتل  7متتؤر: يف  114- 09املرستتوم  التنفيتتذي رقتتم متتن  02املتتادة أنظتتر  -2

 .2009لسنة  21تنفيذه، ج ر ج ج عدد 
 .مصدر سابق ، حيدد شروط إعداد خمطط تييئة الشاطئ و حمتواه و كيفيات تنفيذه،114- 09التنفيذي رقم   املرسوممن  02املادة  أنظر -3
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  ثانيا: كيفية اإلعداد و المصادقة:
 ةهيئالتب املكلف الوزير من ونظام هتيئة و تسيري الساحل مببادرة التقين التقرير اعداد يتم

ة مع اسناد ذلك إىل مكاتب الدراسات أو كل مركز حبث متخصص يف جمال التهيئة والبيئ ةالعمراني
 التمهيدي املشروعالعمرانية و البيئة. ويف إطار اجلماعات احمللية املعنية يف عملية االعداد، يتم ارسال 

 اجملالس الشعبية البلدية ة الوالئية و رؤساءالشعبي اجملالس رؤساء و ةالوال ىلهتيئة الشاطئ إ ملخطط
 ةوزاري ةجلنكلف ت ومعنية من أجل الدراسة و إبداء الرأي  هيئة أو ة و كذا إىل كل مؤسسة املعني

 ةالنهائي ةقداصامل ماهتيئة الشاطئ املعروضة عليها، أ خمططاتواملصادقة على مشاريع  ةدراسبال ةمشرتك
 ةالعمراني هيئةبالت نياملكلف اءالوزر  منو ذلك باقرتاح كل  تنفيذي مرسومتم مبوجب فت املخطط على
 .1ةاحمللي واجلماعات ةالداخليبالتعمري وب و ةوالبيئ

 الستعمالل ةالعام للقواعد احملدد 02-03 رقم القانون من 18 ةاملاد هعلي اكدت ما ذاوه  
 ومتوفرا حمددا ةاحبللس املفتوح شاطئ كل يكون نأ جيب شاطئ بنصها:"لل السياحيني واالستغالل

 مبا االستعماالت خمتلف و والتجهيزات املرافق و ةولغاملش االماكن خمتلف فيه ىتراع ةهتيئ خمطط على
 .2"لالمتياز ةخاضع غريء أو أجزاء جز  فيها

  : المخطط البلدي للتنميةخامسالفرع ال
،  1973ألول مرة يف اجلزائر سنة  (PCD) لقد مت ادراج أسلوب التخطيط البلدي للتنمية

، جاء هذا االسلوب ليحل حمل النظام 19733أوت  09املؤر: يف  136-73مبوجب املرسوم 
القدمي الذي كان سائدا و املتمثل يف "برنامج التجهيز احمللي" اين تتكفل الدولة بتمويل بعض املشاريع 

يها ، أما االسلوب اجلديد جاء إلشراك املدرجة يف املخططات البلدية بعد أن تكون قد وافقت عل
اليت السكان يف عملية التخطيط احمللي وذلك من أجل التخفيف من التفاوت التنموي بني االقاليم 

                                                           

 .مصدر سابق ، حيدد شروط إعداد خمطط تييئة الشاطئ وحمتواه و كيفيات تنفيذه،114- 09التنفيذي رقم   املرسوممن  9إىل  3أنظر املواد من  -1
حيتتتتتدد القواعتتتتتد العامتتتتتة لالستتتتتتعمال واالستتتتتتغالل الستتتتتياحيني للشتتتتتاطئ  ،17/02/2003متتتتتؤر: يف 02-03متتتتتن القتتتتتانون رقتتتتتم  18املتتتتتادة أنظتتتتتر  -2

 19/02/2003، الصادرة يف  11ج.ر.ج.ج، عدد
 67عتتدد ج.ر.ج.ج املتعلتتق بشتتروط تستتيري وتنفيتتذ خمططتتات البلديتتة اخلاصتتة بالتنميتتة،  1973أوت  09املتتؤر: يف  136-73املرستتوم رقتتم  راجتتع -3

 .  1973أوت  21الصادرة يف 
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ونظرا  1وتوزيع الثروة،والسعي إىل حتقيق سياسة التوازن اجلهوي يف جمال التنمية خلفها االستعمار 
 دامة يتعني علينا معرفة معناه و اهدافه و كيفية اعداده.  ألمهية هذا املخطط يف حتقيق التنمية املست

 أوال: تعريفه:
املخطط البلدي للتنمية هو عبارة عن أداة من أدوات تكريس مبدأ الالمركزية على مستوى 
البلديات، كما يعترب برنامج عمل قصري املدى تقرره السلطات املختصة متاشيا مع املخطط الوطين 

رورية توفري احلاجيات الض من خاللللتنمية، مهمته حتقيق التنمية الشاملة على املستوى احمللي، وذلك 
لسكان االقليم ومن ضمن هذه احلاجيات طبعا ما له عالقة مباشرة و غري مباشرة بالشأن البيئي مثل 

 .املتعلقة بالنظافة والتطهري والتزويد مبياه الشرب واملساحات اخلضراء وغريها من املشاريعمشاريع البيئة 
هبدف اعطاء كل بلدية ويندرج املخطط البلدي للتنمية ضمن سياسة حتقيق التوازن اجلهوي 

حظوظا متساوية يف اجملال التنموي، و تستجيب مساعدة الدولة هذه إىل االنشغال بضمان قابلية 
اقتصادية نسبية للجماعات االقليمية، و ذلك بتكملة النشاطات املشروع فيها يف اطار املخططات 

االدخار االمجايل الذي تقتطعه  غري املمركزة و املعتمدة من طرف الوالة، و يف اطار االستثمارات من
 . 2البلديات من مواردها اخلاصة

من خالل ما سبق نستنتج بأن املخطط البلدي للتنمية هو عبارة عن برنامج عمل قصري 
املدى يتم اعداده من طرف اجمللس الشعيب البلدي وفق براجمه السنوية و املتعددة السنوات املوافقة ملدة 

و الذي يتم اقرارها من قبل السلطة  3ق عليها و يسهر على تنفيذها،عهدته االنتخابية و يصاد
املختصة يف اطار املخطط الوطين و حتدد مدته و أولويته و كيفية متويله والذي يتم اجنازه عرب مراحل 
خمتلفة ، و بالرغم من الصالحيات املمنوحة للمجلس الشعيب البلدي و رئيسه بصفته اآلمر بالصرف 

                                                           

 .202، ص2009، 1املالية احمللية و دورها يف عملية التنمية، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر سعاد طييب، -1
،ص 2016جتتتتوان  9لينتتتتدة ونيستتتتي ، املخطتتتتط البلتتتتدي للتنميتتتتة و دوره يف تنميتتتتة البلديتتتتة ، جملتتتتة الباحتتتتث للدراستتتتات األكادمييتتتتة ،جامعتتتتة، العتتتتدد  -2

 عن: نقال .229
Guermoud , le financement des PCD et PMLL, Revue financière N°1 et 2 , 1977 , p23-27. 

 مرجع سابق.  املتعلق بالبلدية ، ،  10-11من القانون  107املادة  أنظر-3
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ملخطط إال أن ذلك ال ينفي مسامهة بعض األجهزة و اهلياكل االدارية يف اجنازه واملصادقة لتنفيذ هذا ا
 عليه وتنفيذه و متابعته نذكر من هذه اهلياكل ما يلي : 

 على المستوى المركزي :  -1
 وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية )مديرية الدراسات و التنمية احمللية( -
 زن امليزانيات و املراقبة املالية وزارة املالية اليت تضمن توا -

 على المستوى المحلي :  -2
 الوايل باعتباره اآلمر بالصرف الرئيسي -
 1رئيس الدائرة كممثل الوايل، املنشط و املنسق بني البلديات -
 مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية على مستوى الوالية -
 مديريات اجملالس التقنية للوالية -
 أمني خزينة الوالية -
 أمني خزينة البلدية ، حماسب مفوض و معني للبلدية من طرف وزارة املالية -
 املراقب املايل للبلدية معني من طرف وزارة املالية -
 اللجنة التقنية للدائرة. -

 ثانيا: أهدافه :
تعترب التنمية من صالحيات و مسؤولية البلدية إىل جانب الوالية و الدولة يتم تسطريها وفق 

معد على أساس إعطاء األولوية للمناطق الواجب ترقيتها مع تشخيص العمليات  برنامج منسجم و
اليت يفرتض القيام هبا بالنظر إىل حاجيات و طلبات املواطنني و توفري الوسائل الالزمة لتحقيقه، ويف 

      لية هذا االطار منح املشرع اجلزائري سلطة المركزية يف اختاذ القرارات و اعداد الربامج للجماعات احمل
تساهم إىل جانب الدولة و الوالية  10-11و على هذا األساس أصبحت البلدية مبوجب القانون 

يف هتيئة االقليم و التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و األمن و كذا حتسني االطار املعيشي 
                                                           

، عتتدد ج.ر.ج.ج،احملتتدد ألجهتتزة االدارة العامتتة يف الواليتتة و هياكلهتتا،  1994يوليتتو  23، متتؤر: يف  215-94متتن املرستتوم  2الفقتترة  10املتتادة  -1
  . 1994يوليو   27، الصادرة يف 48
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ض بعملية التنمية احمللية هي حتضري للمواطن و ترقيته ومن بني املهام الرئيسية اليت أوكلت للبلدية للنهو 
 :1املخططات البلدية للتنمية و اليت هتدف إىل 

القضاء على الزحف الريفي حنو املدن و حتسني ظروف املعيشة للسكان املدن واألرياف، من  -
خالل فك العزلة وبناء املرافق االجتماعية والثقافية واهلياكل القاعدية من شبكات املياه الصاحلة 

 وشبكة التطهري والتهيئة العمرانية. للشرب
حماولة تدارك النقائص اليت عرفتها برامج التنمية احمللية وتطوير املبادرات احمللية، والبحث عن  -

حلول حملية ملشاكل البلديات عن طريق جممل املنافع االقتصادية واالجتماعية احمللية يف املخطط 
 االمكانات احمللية .حتسني استغالل الطاقات و ، و البلدي

 توزيع جمايل متوازن لالستثمارات احمللية، ودمج البلدية يف مسار التخطيط الوطين. -
 ثالثا: مراحل االعداد و التنفيذ :

 إن عمليه إعداد املخطط البلدي للتنمية و تنفيذه متر بثالثة مراحل رئيسية تتمثل فيما يلي: 
 المرحلة االولى : -1

يقوم اجمللس الشعيب البلدي بدراسة مالئمة الربامج الواجب القيام هبا ، وفق احتياجات سكان 
البلدية والوضعيات االستعجالية اليت جيب أن حتتل األولوية مثل مشاريع الوقاية من أخطار 

خرى الفيضانات وغريها، باإلضافة إىل ذلك دراسة تكامل وتوافق هذه الربامج مع مشاريع البلدية اال
وظروف البلدية بشكل عام، وهذا يف ظل األولويات والتوجهات الوطنية، وخصوصيات إقليم البلدية، 
مع مسامهة اللجنة التقنية للبلدية اليت تتوىل عند هناية كل سنة ميالدية إعداد بطاقة تقنية لكل عملية 

ازها ومن خالل إعداد مقرتحة أو مشروع من طرف اجمللس الشعيب البلدي واليت يراها ضرورية إلجن
البطاقة التقنية يتم حتديد طبيعة األشغال أو التجهيزات املراد إجنازها بالتفصيل، والكلفة املالية 

 . 2و ذلك يف حدود موارده و الوسائل املوجودة حتت تصرفهللمشروع 
 

                                                           

 .230، مرجع سابق، ص ليندة ونيسي -1
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 المرحلة الثانية : -2
وصاية املتمثلة يف الوالية أو يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي بإرسال مدونة االقرتاحات إىل ال

نسمة يكون  60.000الدائرة حسب تعداد سكان البلدية املعنية، فإذا كان عدد سكاهنا جتاوز 
التعامل بصفة مباشرة مع الوالية ، أما البلديات اليت مل يتجاوز عدد سكاهنا هذا التعداد تبقى حتت 

 البلدي بواسطة اللجنة التقنية للدائرة اليت وصاية الدائرة اليت تقوم بدراسة مقرتحات اجمللس الشعيب
تقوم مبناقشتها وترتيب أولوياهتا تبعا ألمهية كل مشروع، و متاشيا مع املخطط الوطين للتهيئة و التنمية 
املستدامة لإلقليم ، و كذا املخططات التوجيهية القطاعية ، أو حسب ضرورة احلاجة للبلدية ، كما 

تتوج أشغال جلنة الدائرة بتقييد  1شاريع اليت ترى أن هلا أمهية يف ذلك ،ميكن حذف أو زيادة بعض امل
القرارات املتخذة و النتائج التوصل إليها ضمن حمضر اجتماع يرفع إىل اللجنة التقنية للوالية حتت 

وكذا رئيس اجمللس الشعيب  بالوالية العمرانية والتهيئةوحبضور مدير التخطيط رئاسة وايل الوالية 
للدائرة  التقنية اللجنةاليها من قبل  املرفوعة املقرتحةلعمليات لالتحكيم  ةاجراء عملي ، ويتمالوالئي

من السلطات  البلديةلتنفيذ املخططات  الالزمة املاليةطلب االعانات بيقوم الوايل بدوره  ،وضبطها
تم و ي للتنمية البلديةاملخططات  حتت عنوان املاليةامجاال يف اطار قانون  الدولةاليت تقررها و  املركزية،

عتمادات منح االالقرار يف  ةنه صاحب سلطأظهر الوايل و ي ة،شاملوالية برخصة كل لختصيص 
 احمللية التنميةواملسؤول االول عن ضبط واعداد برامج  البلدية،يف املخططات  املسجلةللعمليات 

من  107 املادةعمليات فقط وهذا ما اكدته ويبقى دور اجمللس الشعيب البلدي هو اقرتاح ال بالبلدية،
يكون اختيار  :"على ما يلي الثانيةيف فقرهتا  تعندما نص ةصراح 2011 ةلسن البلديةقانون 

ويقصد  2"من صالحيات اجمللس الشعيب البلدي للتنميةالعمليات اليت تنجز يف اطار املخطط البلدي 
 .باالختيار هنا اقرتاح املشاريع فقط

                                                           

تتعلق بشروط تسيري و تنفيذ خمططات البلديات اخلاصة بالتنمية املطلع عليها باملوقع  1975ديسمرب  08املؤرخة يف  14801التعليمة رقم  راجع -1
 من خالل الرابط التايل: 23:00على الساعة  18/11/2018الرمسي لوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و التهيئة العمرانية بتاريخ 

http://www.interieur.gov.dz/images/plans-de-dveloppement-pdf. 
 املتعلق بالبلدية ، مصدر سابق. 10-11القانون رقم  من 107املادة  أنظر -2
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 المرحلة الثالثة:  - 3
 حتديد مع مشروع لكل املالية املبالغ واعتماد االقرتاحات مدونة على الوصاية ةمصادق بعد

 البلدي واحملاسب البلدي الشعيب اجمللس رئيس الوايل يبلغ املالية الوضعية حسب االولويات
 يبدأ هنا ومن عليها، املوافق للتنمية البلدي املخطط يف املدرجة للعمليات املخصصة باالعتمادات

 من اليه املرسل البلدي اجلدول البلدي الشعيب اجمللس يسجل ان للتنمية، بعد البلدي املخطط تنفيذ
 1للتنمية. البلدي املخطط إلجناز األساسية امليزانية وثيقه يعد والذي الوايل طرف

 طبقا واالستثمار التجهيز عمليات تنفيذ عن املسؤول البلدي الشعيب اجمللس رئيس يعد
 املخطط بعمليات املتعلقة الدراسات مجيع ينجز التقنية، املصاحل مبساعدة االستحقاقات لسجل
 االطار ضمن باإلجناز تقوم اليت املؤسسة الختيار املناقصات واشهار هبا، املتعلقة الصفقات ويعقد
 يف تفاديها يتم واليت الذاتية بوسائلها البلدية طريق عن استغالهلا او العمومية الصفقات لقانون احملدد
املختص  الدراسات مكتب طريق مرحلة متابعة املشاريع عن ذلك حاليا، مث تأيت بعد االحوال اغلب

 ميكن حيث شهرية، وضعيات بواسطة االشغال بإجناز مث االقرار قطاعيا، املتخصص الفرعي القسم و
 تصرف حتت توضع اليت السنوي، الدفع اعتمادات جمال يف التقديرات تسهيل تسيري من االجراء هذا

 والبلديات. الفصول حسب الدفع توزيع ويتم االشغال، وضعيات لتسوية املسري
 املؤشر االشغال لوضعية باعتباره مسري احلواالت املعادلة الذي البلدي الشعيب اجمللس رئيس يقوم 
 عند املشروع استالم يتم ذلك بعد البلدية، خزينة امني اىلو ارساهلا  التقنية املصاحل طرف من عليها
 اساس على العملية اقفال االخري يف يتم و املطابقة، شهادة وتسليم التحفظات رفع مث العملية، اجناز
 اجلها من وضع اليت االهداف استوىف قد املشروع بذلك ليكون للمشروع، النهائي االقفال بطاقة
 حسب البلدية سكان طرف من استغالله ليتم االجناز، بداية عند املضبوطة لالحتياجات وتبعا

 2به. املنوط النشاط

                                                           

 املتعلق بالبلدية ، املصدر نفسه. 10-11من القانون رقم  57املادة  أنظر -1
 تتعلق بشروط تسيري و تنفيذ خمططات البلديات اخلاصة بالتنمية، مصدر سابق. 1975ديسمرب  08املؤرخة يف  14801 التعليمة رقم راجع  -2
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من خالل ما سلف ذكره ميكن القول بأن املخطط البلدي للتنمية إذا مت استغالله بشكل صحيح 
ميكن أن يكون وسيلة فعالة يف اجناز العديد من املشاريع البيئية اليت  ،من طرف اجمللس الشعيب البلدي

ميكنها أن تساهم يف حتسني االطار املعيشي لسكان البلدية، و هذا بالرغم من الرقابة املشددة من 
طرف الوايل يف تنفيذ املخطط البلدي للتنمية والذي حيوز وحده سلطة التعديل يف رخص الربامج 

حدود االعتمادات الكلية املخصصة للمخطط. لكن ذلك ال يؤثر يف صالحية اجمللس لعملية ما يف 
الشعيب البلدي يف اختياره للمشاريع املالئمة الحتياجات سكان االقليم السيما منها تلك املتعلقة 

 باجملال البيئي و التنمية املستدامة.
 رابعا: مصادر تمويل المخطط البلدي للتنمية :

يشكل املال عصب النشاط االقتصادي و التنموي بشكل عام ، و حىت تتمكن اجملالس 
الشعبية البلدية من تنفيذ املخطط البلدي للتنمية حتتاج إىل املوارد البشرية و املوارد املالية الالزمة ونظرا 

  1 ألمهية هذه األخرية فيمكن تصنيف املوارد املالية إىل نوعني:
  لمحلية:الموارد المالية ا -1

و تتشكل من املوارد اخلاصة بالبلدية و اليت تتشكل باألساس من مداخيل أمالك البلدية  
اليت تعد من أهم  ايرادات اجلباية احمللية إىل جانب واخلدمات و ناتج اهلبات و الوصايا و القروض،

لكن بالرغم من تنوع هذه املوارد إال أنه يتم  2من مداخيل البلدية، % 90املوارد إذ تغطي ما نسبته 
الب للتكفل بنفقات قسم التسيري اليت تشهد ارتفاعا يف األعباء مثل النفقات غختصيصها يف ال

االجبارية كأجور املستخدمني و نفقات الصيانة  و نفقات استهالك الطاقة و املاء و غريها، بينما 
ارتباط مباشر باجلانب التنموي يف البلدية يعاين من ضعف يبقى قسم التجهيز و االستثمار الذي له 

 االيرادات، مما يدفع بالبلديات إىل طلب االعانات اخلارجية من الدولة أو الوالية بشكل خاص.   
 

                                                           

 .املتعلق بالبلدية ، مصدر سابق 10-11من القانون رقم  195أنظر املادة  -1
، ص 1،2017عتدد ، ال11لتد زهرة سعيود، االطار القانوين للمخطط البلدي للتنمية يف اجلزائر، جملة حبوث جامعتة يوستف بتن ختدة ، اجلزائتر، اجمل -2

232 . 
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 ية : رجاخالالمالية الموارد  -2
االعانات اليت تقدمها الدولة للبلديات لتمويل العديد من املشاريع القروض و و تتمثل أساسا يف 

خاصة بالتنمية احمللية و اليت تقدم يف شكل خمططات البلدية للتنمية أو يف شكل مساعدات اليت 
تقدمها الصناديق اخلاصة اليت انشئت مبوجب أحكام قوانني املالية املختلفة هبدف التكفل باملشاريع 

سابقا  FCCLملستوى احمللي، ومن أبرزها جند الصندوق املشرتك للجماعات احمللية التنموية على ا
هذا الصندوق  ،1"احمللية التضامن و الضمان للجماعات صندوق"والذي أصبحت تسميته احلالية 

يقدم مساعدات خاصة للبلديات اليت تواجه أوضاع مالية صعبة أو بلديات تواجه وضعية غري متوقعة 
نتيجة حدوث كارثة طبيعية، و ختضع هذه املساعدات إىل شروط مرتبطة بعدة اعتبارات كمساحة 

املخطط الوطين،  البلدية وتعداد سكاهنا و معدل منوها، ومدى تطابق خمططها التنموي مع أولويات
كما ترتبط هذه االعانات مبوافقة الوايل املختص اقليميا الذي يتوىل بنفسه مسؤولية حتديد مضمون 2

 املشروع و االعتمادات املالية املطلوبة لتنفيذه.  
بالرغم من الرقابة املشددة من طرف الوايل على املخطط و من خالل ما سبق ميكن القول أنه 

لمجلس الشعيب ميكن لهذه الوسيلة التخطيطية مجيع مراحله، إال أننا نعترب بأن  البلدي للتنمية يف
داخل اقليم البلدية من وحتقيق التنمية املستدامة احلفاظ على البيئة استغالهلا للمسامهة يف البلدي 

كيز على خالل االستغالل االمثل هلذا املخطط وادراج البعد البيئي يف مجيع املشاريع بدون استثناء والرت 
 املشاريع املفيدة للبيئة و استعمال التقنيات الصديقة للبيئة واليت تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة  .

 المطلب الثالث : دراسة التأثير على البيئة نموذج للتخطيط البيئي
تساهم من أهم الوسائل املعتمدة يف عملية التخطيط البيئي اليت  البيئة على التأثري تعترب دراسة
قد تكون هلا تأثريات سلبية على البيئة و تسمح باعتماد مشاريع بيئية  مشاريع يف الوقاية من اقامة

 املتحدة الواليات البيئة يف تأثري دراسة تشريعي قرر ظهور لنص أخرى أكثر أمانا من األوىل، وجند أول

                                                           

املتضتمن إنشتاء صتندوق التضتامن و الضتمان للجماعتات  24/03/2014املتؤر: يف : 116-14ن املرسوم التنفيذي رقم م 1أنشأ مبوجب املادة  -1
 .02/04/2014، الصادرة يف : 19احمللية وحيدد مهامه و تنظيمه و سريه، ج.ر.ج.ج، عدد 

 من نفس  املرسوم التنفيذي.  8املادة  أنظر -2
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 الفدرالية النشاطات لكل أثريالت دراسة بإعداد اخلاصة  الوكاالت الزم والذي 1969 سنة األمريكية
 .1البشرية بالبيئة اضرارا تلحق ان ميكن اليت

 1983 سنة الصادر البيئة محاية قانون مبوجب االجراء هذا تبين فقد اجلزائري املشرع اما 
 املشروعات اقامة اتقاء خالل من العامة للمصلحة أداة كوهنا و الدراسة هذه امهية من الرغم وعلى
 .2كبريا عرف تأخرا اجلزائري القانوين النظام ضمن جتسيدها فإن السلبية اثارها من احلد و امللوثة

و لكي نتعرف أكثر على هذه األداة القانونية ، يتعني علينا التطرق إىل معىن دراسة التأثري 
هلذا االجراء على البيئة يف الفرع األول و أمهيتها و أهدافها يف الفرع الثاين و أنواع املشاريع اخلاضعة 

 يف الفرع الثالث و حمتواها يف الفرع الرابع و اجراءاهتا يف الفرع اخلامس.
 :على البيئة معناه، أهمية و أهدافه الفرع األول: دراسة التأثير

يعترب دراسة التأثري على البيئة من أهم أدوات التخطيط يف اجملال البيئي و ذلك ملا يتميز به 
ة على املقاييس العلمية املعمول هبا يف جمال البيئة و خاصة من الناحية الوقائية من دقة يف التنبؤ املبني

 ذه الوسيلة وأمهيتها و أهدافها من خالل ما يلي:و عليه وجب علينا التعرف على ه
 :أوال: معناه

 ألهنا ا حمضااداري اوال تشكل تصرف اقبليإجراء اداريا  البيئةعلى  مدى التأثري دراسةتعترب 
 .3الرتخيص ح أو رفضتدخل يف مسار اعداد القرار االداري اخلاص مبن

اليت ختضع هلا مسبقا مشاريع  الدراسةباهنا تلك  التأثري ةعرف املشرع اجلزائري دراسوقد 
 التهيئة،و كل االعمال و برامج  ،االخرى الفنيةواملصانع واالعمال  ةثابتالت آواهلياكل واملنش التنمية،

السيما على االنواع و املوارد  ةالحقا على البيئ وأفورا  ةاو غري مباشر  ةمباشر  ةفاليت تؤثر بص
 .4املعيشةوكذلك على اطار ونوعيه  األيكولوجيةو التوازنات  ةواالوساط و الفضاءات الطبيعي

                                                           

 .3،ص1991ة ، نظرة يف القانون اجلزائري، جملة االدارة ، املدرسة الوطنية لالدارة ، العدد األول ، سنة طه طيار ، دراسة التأثري يف البيئ -1
نص تنظيمي خاص به مل يصتدر إال يف ستنة أول ، إال أن  1983على الرغم من استحداث أداة دراسة التأثري على البيئة مبوجب قانون البيئة لسنة  -2

، الصتادرة 10عتدد  .ر.ج.ج، ج، يتعلتق بدراستات التتأثري يف البيئتة27/02/1990متؤر: يف  78-90م التنفيتذي رقتم و يتعلق األمر باملرستو  1990
 .07/03/1990يف 
 .176وناس حيي، مرجع سابق،  -3
 سابق. رصدماملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ،  10-03من القانون رقم  15 املادةانظر  -4
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من  التأثري ةلدراسأوسع مفهوم إعطاء ول ان املشرع اجلزائري حأمن خالل هذا التعريف يتبني 
حيث توسع يف ذكر هذه اجملاالت على  الدراسة،تلك لختضع جيب أن لمجاالت اليت ل هخالل حتديد

 ةمفهوم هذه الدراسعلى أن مما يدل  . 1983قدمي لسنة القانون الضمن أحكام عكس ما جاء 
 البيئةو مستقبلي على آين أغري مباشر  وأسليب مباشر  أو تأثري ةن يشمل كل ما له عالقأينبغي 

و أباملشروع  وثرية األشغالطالق ني قبل اأمسبقا  الدراسةن جتري هذه أوينبغي  ها.ختلف عناصر مب
 .و النشاطأخيص للمشروع رت منح القبل  ة وضروريةساسيأ ةوثيقإدن فهي  ،النشاط

حيتمل  وأللمشاريع والنشاطات اليت تسبب  ةتقييمي دراسةباهنا  التأثري دراسةوباختصار ميكن تعريف  
 .و التقليل منهاأهبدف احلد منها او التكفل هبا  ،وخمتلف عناصرها للبيئة ضررا ن تسببأ

 :1تكمن أمهية دراسة التأثري على البيئة باجياز فيما يلي : أهميته :ثانيا

 ضمان قبول املشروع و املوافقة عليه من قبل السلطات املختصة مبنح الرتخيص . -

يف ظل طلب متويل من جهات دولية ، ألن الكثري من حتقيق مصلحة املستثمر خاصة  -
 مؤسسات التمويل االمنائي تطلب تقييم مشاريع االستثمار الصناعي.

استبعاد اختيار مواقع معينة لبعض املشروعات ملا حتدثه من تلوث و أضرار خطرية يتعذر  -
 إصالحها بعد وقوعها.

ين هلم مصلحة يف إقامته السيما اجملاورون ذتاليف املنازعات البيئية بني مالك املشروع و بني ال -
ه قد تؤدي إىل طلب تعويضات ضخمة ، أو تكاليف كبرية من اصالح األضرار ذله ، فه

ا األخري ذلك إىل خطر التعرض إىل التوقف عن مزاولة النشاط و هذالبيئية ، وقد يؤدي 
 يكون له تأثري سليب على التنمية االقتصادية.

ه تكمن أمهية دراسة التأثري يف تكريس املشاركة الواسعة لسكان البلدية يف لك كلذباإلضافة إىل 
عملية صنع القرار املتعلق مبنح أو رفض الرتخيص للمشروع من خالل اشراك اجلمهور يف التحقيق 

 . 2العمومي املفتوح و اعالمه عن طريق النشر و االعالم يف يوميتني وطنيتني 

                                                           

 . 130، كمال، مرجع سابق، ص معيفي -1
 جمتتال تطبيتتق و حمتتتوى و كيفيتتات املصتتادقة علتتى دراستتة و متتوجز التتتأثري علتتى البيئتتة،حيتتدد ، 145-07متتن املرستتوم التنفيتتذي رقتتم  10انظتتر املتتادة  -2

 . مصدر سابق.
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 02دراسة مدى التأثري على البيئة حسب ما أشارت إليه أحكام املادة أما أهداف  : أهدافه : لثاثا
احملدد جملال تطبيق و حمتوى و كيفيات املصادقة على دراسة و  145-07من املرسوم التنفيذي رقم 

 :1موجز التأثري على البيئة، تتمثل فيما يلي
 حتديد مدى مالئمة إدخال املشروع يف بيئته. -

 ملباشرة و/أو غري املباشرة للمشروع على البيئة مبختلف عناصرها.حتديد و تقييم اآلثار ا -

 التحقق من التكفل بالتعليمات املتعلقة حبماية البيئة يف اطار املشروع املعين باالجناز.   -

 أنواع المشاريع الخاضعة لدراسة و موجز التأثير ني: الفرع الثا
للتفرقة بني املشاريع اليت ختضع لدراسة التأثري و بني تلك اليت ختضع ملوجز التأثري جند بأن املشرع 

املذكور سابقا ، قائمة املشاريع اليت  145-07اجلزائري قد حدد ضمن أحكام املرسم التنفيذي رقم 
ة املشاريع اليت ختضع و  قائم 29و اليت يصل عدد فئاهتا إىل ختضع لدراسة التأثري يف امللحق األول 

فنجد على سبيل املثال بعض املشاريع  فئة ، 14يصل عدد فئاهتا إىل لدراسة التأثري يف امللحق الثاين 
 : 2الضخمة اليت ختضع لدراسة التأثري ضمن قائمة امللحق األول مثل 

 .مشاريع هتيئة واجناز مناطق نشاطات صناعية جديدة -
 ة جديدة.مشاريع هتيئة مناطق نشاطات جتاري -
 ة.الف نسم 100مشاريع بناء مدن جديده يفوق عدد سكاهنا  -
 .مشاريع هتيئة واجناز طرق سريعة  -
 .مشاريع بناء وهتيئة مركبات العالج مبياه البحر و مركبات العالج باملياه املعدنية -
 .مشاريع بناء انابيب نقل احملروقات السائلة او الغازية -
 من البحريات او املسطحات املائية...اخلمرت مكعب  10000مشاريع تفريغ من  -

 : 3يف امللحق الثاين على سبيل املثال هاأما قائمة املشاريع اليت ختضع ملوجز التأثري فنجد

                                                           

مصدر  املصادقة على دراسة و موجز التأثري على البيئة،جمال تطبيق و حمتوى و كيفيات حيدد ، 145-07من املرسوم التنفيذي رقم  02 املادة أنظر-1
 . سابق.

 نفسه.انظر امللحق األول للمرسوم التنفيذي  -2
 .نفسهامللحق الثاين للمرسوم التنفيذي  انظر -3
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 (.2مشاريع التنقيب عن حقول البرتول والغاز ملده تقل عن سنتني) -
 ارة ( سي300( إىل ثالمثائة )100مشاريع هتيئة حظائر لتوقف السيارات تتسع ملائة ) -
 هكتار. 2مشاريع هتيئة و انشاء قرى للعطل تفوق مساحتها  -
 موقع . 200مشاريع هتيئة مساحات للتخييم تفوق  -
 مشاريع هتيئة حواجز مائية . -
 مشاريع اجناز مقابر...اخل. -

من خالل النظر يف قائميت امللحقني نرى بأن املشرع اجلزائري قد تبىن معيارين للتفرقة بني دراسة 
وموجز التأثري على البيئة فاملعيار األول جنده اعتمد على أمهية و حجم املشروع واألشغال فجعل من 

ة امللحق الثاين اليت قائمة امللحق االول ختضع لدراسة التأثري اليت تكون دراسة معمقة على عكس قائم
ضخمة مشاريع ختضع ملوجز التأثري و هي دراسة خمتصرة و غري معمقة ، فمثال ختضع لدراسة التأثري 

هتيئة  ة، بينما ختضع ملوجز التأثري مشاريعالف نسم 100بناء مدن جديده يفوق عدد سكاهنا مثل 
 هكتار. 2و انشاء قرى للعطل تفوق مساحتها 

: فنجده يعتمد على درجة و مدى تأثري املوقع على البيئة، مبفهومها الواسع و أما املعيار الثاين
لك إطار و نوعية املعيشة. ذوخاصة املوارد واألوساط والفضاءات الطبيعية، والتوازنات االيكولوجية وك

حيث أكد املشرع اجلزائري على هذين املعيارين حينما نص على أن دراسة أو موجز التأثري تعد على 
اس حجم املشروع و اآلثار املتوقعة على البيئة. ولكن تبقى املشكلة دائما يف حتديد حجم تلك أس

 .1اآلثار، حيث يكون حتديدها نسبيا، كوهنا ال ترتبط مبصدر ثابت، وال تعرتف باحلدود اجلغرافية
 املشاريع ان اي اجيابيا، حتديدا التأثري موجز او لدراسة ختضع اليت املشاريع قائمة املشرع حدد وقد

 اىل الفرنسي املشرع ذهب حني يف االجراء. هذا من معفاة القائمة هذه يف الواردة غري والنشاطات
 له بالنسبة املبدأ و البيئي، التأثري دراسة من تعفى اليت املشاريع فقط تشمل اليت السلبية القائمة تبين

 على اعتمد قد بذلك فيكون البيئي. التأثري دراسة اخلطورة اىل ذات الكربى املشاريع مجيع خضوع

                                                           

 .132معيفي كمال ، املرجع السابق ،ص  -1
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 املعفاة السلبية القائمة معيار و الثاين سلبيا ،اجيابيا تأثريا الطبيعي احمليط على املشروع تأثري اول: معيار
 .1ضعيفا تأثريها لكون او البيئة هنائيا على مؤثره البيئة، إما لكوهنا غري على التأثري مدى دراسة من

 دراسة التأثير: محتوى لثاثالفرع ال
رقم  التنفيذياملرسوم من  06لقد مت حتديد حمتوى دراسة أو موجز التأثري من قبل أحكام املادة 

املتعلق بدراسة التأثري معد على أساس حجم املشروع و اآلثار املتوقعة على البيئة و الذي  07-145
 :2يتضمن السيما ما يلي

 املشروع أو طالب الرتخيص صاحب تقدمي -
 مكتب الدراسات  تقدمي -
 على املعتمدة اخليارات وتأسيس بشرح وهذا املشروع خيارات ملختلف احملتملة البدائل حتليل -

 .والبيئي والتكنولوجي االقتصادي املستوى
 حتديد منطقة الدراسة. -
 التنوع و الطبيعية مواردها السيما املتضمن وبيئته للموقع األصلية للحالة الدقيق الوصف -

 .باملشروع تأثرها املائية او والبحرية الربية الفضاءات و البيولوجي
 االستغالل بعد وما االستغالل و البناء السيما مرحلة املشروع مراحل ملختلف الدقيق الوصف -

 سابقا(. عليه كان ما اىل املوقع واعادة املنشآت )تفكيك
 اجناز مراحل خمتلف خالل قد تتولد اليت واالضرار واالنبعاثات الرواسب وكميات أصناف تقدير -

 والدخان...(. والروائح االهتزازات والضجيج و احلرارة و )السيما النفايات واستغالله املشروع
 على للمشروع والطويل واملتوسط القصري املدى على املباشرة وغري املتوقعة املباشرة التأثريات تقييم -

 الصحة...(.و الوسط البيولوجي و  والرتبة واملاء اهلواء البيئة
 املشروع. مراحل خمتلف خالل أن تتولد ميكن اليت املرتاكمة اآلثار -
 اجناز على املرتتبة االضرار على للقضاء املشروع صاحب طرف من املزمع اختاذها التدابري وصف -

 تعويضها. و/او تقليصها او املشروع مراحل خمتلف
                                                           

 نقال عن:  132، ص معيفي كمال ، املرجع السابق  -1
Michel Prieur,Droit de l’environnement,Dalloz-Delta,4eme edition, 2000, p69. 

   جمال تطبيق و حمتوى و كيفيات املصادقة على دراسة و موجز التأثري على البيئة،حيدد ،  145-07من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة أنظر  -2
 مصدر سابق.     
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 قبل التعويض املنقدة من و/او التخفيف تدابري متابعة برنامج يعترب الذي البيئة تسيري خمطط -
 املشروع. صاحب

 هبا. املوصى التدابري لتنفيذ املمنوحة املالية اآلثار -
 تأسيس حمتوى او لتدعيم الدراسات مكاتب قدمتها دراسة او وثيقة او معلومة او اخر عمل كل -

 املعنية. دراسة أو موجز التأثري
يتضح لنا جليا بأهنا حتيط باملشروع من خمتلف  من خالل النظر يف حمتويات و مضمون الدراسة

جوانبه، فهي ال تركز فقط على وصف حالة املوقع و املشروع قبل التنفيذ، و امنا تصل إىل حد التنبؤ 
باآلثار احملتملة مستقبال على البيئة و كيفية التعامل مع تلك اآلثار، و كذا التدابري املتخذة للقضاء 

دوثها أثناء مرحلة االستغالل و ما بعدها. ويقول األستاذ حيي وناس يف على األضرار اليت ميكن ح
هذا الصدد : "نظرا للطابع املتجدد للنتائج العلمية فإن هذه الدراسة ال يستوجب فيها الدقة النهائية، 

 . 1و إمنا فقط أن يكون معرتفا هبا يف وقت معني"
 و موجز التأثير. : اجراءات الفحص و المصادقة على دراسةبعار الفرع ال

لقد نص املشرع اجلزائري على أنه بعد اجناز الدراسة جيب أن تودع من طرف صاحب املشروع 
، و الذي يأمر املصاحل املكلفة بالبيئة اقليميا 2( نسخ10لدى الوايل املختص اقليميا يف عشر )

تكميلية و متنح له بفحص حمتوى الدراسة،  وميكنها أن تطلب من صاحب املشروع أي معلومات 
فإذا مت قبول الدراسة يعلن الوايل بعد الفحص األويل عن فتح  3مهلة شهر واحد لتقدمي املعلومات،

 حتقيق عمومي مبوجب قرار. 
 أوال : مرحلة التحقيق العمومي

 ويف املراد اجنازه املشروع حول آرائهم إلبداء معنوي( او طبيعي شخص )كل الغري دعوة ويعين
 خالل من االيكولوجية للدميقراطية حتقيق هو البعض عند االجراء وهذا البيئة، على احملتملة االثار

 ويتم اعالم .4املواطنني حياة على مهم أثر هلا اليت القرارات اعداد يف للجمهور اجلدية املسامهة ضمان
                                                           

 .178وناس حيي ، مرجع سابق، ص -1
 جمتتال تطبيتتق و حمتتتوى و كيفيتتات املصتتادقة علتتى دراستتة و متتوجز التتتأثري علتتى البيئتتة،حيتتدد ،  145-07متتن املرستتوم التنفيتتذي رقتتم  07أنظتتر املتتادة  -2

 مصدر سابق.
 من نفس املصدر.  08أنظر املادة  -3
 . 24صمرجع سابق  : نقال عن طه طيار،125كمال معيفي، مرجع سابق، ص   -4
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 البلديات و الوالية مقر يف التعليق طريق عن العمومي التحقيق الوايل املتضمن فتح بقرار اجلمهور
 االعالن ما يلي: يف وحيدد وطنيتني يوميتني يف النشر طريق عن وكذا املشروع، موقع اماكن ويف املعنية

 االوقات وكذا التعليق، تاريخ من شهرا تتجاوز ال ان جيب اليت ومدته العمومي التحقيق موضوع
 هلذا مفتوح عليه ومؤشر مرقم سجل على فيها مالحظاته يبدي ان للجمهور ميكن اليت واالماكن

ترسل الطلبات احملتملة لفحص دراسة أو موجز التأثري إىل الوايل املختص اقليميا ، و يدعو  .1الغرض
 15الوايل الشخص املعين إىل االطالع على دراسة أو موجز التأثري يف مكان يعينه له و مينحه مدة 

حمققا يسهر على احرتام  عني الوايل حمافظاي االطار نفس . ويف2يوما إلبداء آرائه ومالحظاته
التعليمات املتعلقة مبجال نشر قرار فتح التحقيق العمومي و سجل مجع اآلراء، كما يكلف بإجراء 

 هناية ويف .3البيئة على احملتملة العواقب توضيح إىل الرامية التكميلية املعلومات ومجع التحقيقات
 مث الواىل، إىل يرسله مث مجعها اليت واملعلومات حتقيقاته تفاصيل على حمضرا حيتوي احملافظ حيرر مهمته

 صاحب ويدعو احملقق احملافظ استنتاجات االقتضاء عند و االراء، خمتلف من نسخة الوايل حيرر
 .4جوابية مذكرة لتقدمي املشروع

 ثانيا : مرحلة الفحص
التقنية و نتائج التحقيق يف هذه املرحلة يتم ارسال ملف الدراسة املتضمن آراء املصاحل 

العمومي مرفقا مبحضر احملافظ احملقق و املذكرة اجلوابية لصاحب املشروع عن اآلراء الصادرة حسب 
احلالة إىل الوزير املكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثري، أو املصاحل املكلفة بالبيئة املختصة إقليميا 

اسة أو موجز التأثري والوثائق املرفقة، ويف هذا االطار بالنسبة ملوجز التأثري الذين يقومون بفحص در 
ميكن هلذه املصاحل االتصال بالقطاعات الوزارية املعنية واالستعانة بكل خربة حيث جيب أال تتجاوز 

. فإن ذلك له أثر كبري على  5( أشهر ابتداء من تاريخ اقفال التحقيق العمومي4مدة الفحص أربعة )
املتعلق باملوافقة أو الرفض على الدراسة، فيزيد من حصانته من األخطاء احملتملة القرار املزمع اصداره 

 و كذا من تعسف السلطة االدارية املختصة .  
                                                           

 جمتتال تطبيتتق و حمتتتوى و كيفيتتات املصتتادقة علتتى دراستتة و متتوجز التتتأثري علتتى البيئتتة،حيتتدد ،  145-07التنفيتتذي رقتتم املرستتوم  متتن 10انظتتر املتتادة  -1
 مصدر سابق.

 .نفسهمن املرسوم التنفيدي  11انظر املادة  -2
 املصدر. نفس من 13و12انظر املادتني  -3
 نفسه. املصدرمن  15و 14انظر املادتني  -4
 من املرسوم التنفيدي نفسه. 17و 16انظر املادتني  -5
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 ثالثا : مرحلة المصادقة
و تعترب هذه آخر مرحلة لصدور القرار النهائي للسلطة االدارية املختصة حسب احلالة من 

سة التأثري و الوايل املختص اقليميا بالنسبة ملوجز التأثري. و يف كل الوزير املكلف بالبيئة بالنسبة لدرا
األحوال يرسل قرار املوافقة أو رفض الدراسة إىل الوايل املختص اقليميا لتبليغها إىل صاحب املشروع و  

 . 1كذلك يقوم بذلك بالنسبة ملوجز التأثري
ارة ملزما إياها بالرد صراحة إما و قد استبعد املشرع اجلزائري من هذا النص حالة سكوت االد

باملوافقة أو الرفض، وهذا الرتباط ذلك بقضية هامة تتعلق بالبيئة و الصحة و اجملتمع . و دون 
املساس بالطعون القضائية املنصوص عليها يف التشريع املعمول، منح املشرع لصاحب املشروع يف حالة 

ه إىل الوزير املكلف بالبيئة و يكون هذا الطعن صدور قرار بالرفض احلق يف الطعن االداري و يقدم
مرفقا مبجموع التربيرات أو املعلومات التكميلية اليت تسمح بتوضيح و/أو تأسيس االختيارات 
التكنولوجية و البيئية لطلب دراسة أو موجز التأثري من أجل دراسة جديدة اليت تكون يف هذه احلالة 

 . 2ملذكورة سابقاموضوع صدور قرار جديد حسب األشكال ا
سبق نرى بأن دراسة و موجز التأثري هو عبارة عن وسيلة من وسائل التخطيط ومن خالل ما 

املستحدثة يف التشريع و اليت هتدف إىل ضمان سالمة البيئة و هذا من خالل إجراء التحقيقات 
بأن أدوت البيئة، و ب املضرةالشاملة و الدقيقة و املتعددة التخصصات على خماطر املشاريع التنموية 

هي وسيلة ضرورية يف يد سلطات الضبط االداري ، لضمان سالمة إجراءاهتا التخطيط بصفة عامة 
خبصوص منح أو رفض الرتخيص للمشروعات و األنشطة الصناعية املختلفة، كما أهنا تساعد 

اليت هلا الكوارث  وع ير اعلى محاية سكاهنا من خماطر املش يف اطار مبدأ احليطة و احلذر  البلديات
 صحتهم.على تأثريات سلبية على بيئتهم و 

 

                                                           

 جمتتال تطبيتتق و حمتتتوى و كيفيتتات املصتتادقة علتتى دراستتة و متتوجز التتتأثري علتتى البيئتتة،حيتتدد  ،145-07رقتتم  التنفيتتذيمتتن املرستتوم  18انظتتر املتتادة  -1
 .مصدر سابق.

 .نفسهاملصدر من  19انظر املادة  -2
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 ثاني:المبحث ال

 في مجال حماية البيئةالضبط االداري دور آليات 

األسلوب  ةتفاديا حلدوث أي أضرار قد تلحق بالبيئة تتدخل البلدية يف البداية منتهج
الوقائي، حيث تلعب دورا يف غاية األمهية و ذلك ملا تتمتع به من صالحيات و سلطات يف جمال 
الضبط االداري هبدف توجيه نشاطات و سلوكيات األفراد مبا يتوافق و متطلبات محاية البيئة، والوقاية 

حقوق األفراد اخلاصة، هذا من األخطار اليت هتددها، وحتقيق التوازن بني املصلحة العامة للمجتمع و 
التوازن الذي يعد جوهر أهداف الضبط االداري يف الدولة، فالسلوك االنساين هنا يعترب العامل 

 الرئيسي املؤثر على البيئة إما سلبا أو إجيابا.

لذلك كان لزاما على البلدية أن تتدخل يف إطار اختصاصها االقليمي لضبط هذه السلوكيات 
احلقوق بوصفها صاحبة السلطة العامة املستمدة من سلطة الدولة، و يأيت هذا  ووضع حدود ملمارسة

املبحث الذي يتناول دور الضبط االداري كنشاط تقوم به البلدية يف اطار احملافظة على محاية البيئة 
 الضبط االداري من خالل اآلليات القانونية املخولة هلا، لكن قبل ذلك يتعني علينا ابراز أهداف

محاية البيئة )املطلب جمال لضبط االداري يف الوقائية لليات اآلحبماية البيئة )املطلب األول( و املتعلقة 
 .)املطلب الثالث( محاية البيئةجمال لضبط االداري يف الردعية لليات اآلالثاين( و 

 بحماية البيئة لمتعلقةأهداف الضبط االداري ا: المطلب األول : 
ن غري اجملدي االملام مبفهوم الضبط االداري إال بتحديد أهدافه وذلك يعود إىل العالقة من

و ملا كان الضبط مبثابة قيد يرد على  ،التالزمية اليت تربط بني أهداف الضبط االداري وصالحياته
سلطات احلريات واحلقوق، فانه كان لزاما حتديد أهدافه وأغراضه حىت ال يساء استخدامه من طرف ال

 و قد ينجر عنه االحنراف يف استعمال السلطة. االدارية،
و إذا كان الفقه قد أمجع على أن أهداف الضبط االداري تنحصر يف محاية النظام العام 

 بعناصره الثالثة:
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األمن العام، الصحة العامة، والسكينة العامة، فإن هناك ظهور اجتاه حديث يأخذ بالتوسع يف 
ري نظرا الزدياد تدخل الدولة يف عدة قطاعات، و بالتايل امتداد الضبط إىل أهداف الضبط االدا

، مثال ما تتمتع به السلطات اإلدارية من 1خمتلف اجملاالت االقتصادية و االجتماعية و الثقافية
اختصاصات لضبط و توجيه حرية التجارة و الصناعة املنصوص عليها دستوريا، وكذا مراقبة مدى 

د بقواعد البناء و التعمري ، و محاية البيئة ...اخل. مما يقودنا إىل استعراض أهداف الضبط التزام االفرا
 االداري وتوضيح العالقة اليت تربطها مبجال البيئة.

 الفرع األول: األهداف التقليدية للضبط االداري
يف اقرار إن االهداف اليت يسعى الضبط االداري حنو حتقيقها حسب تصور الفقه تنحصر باألساس 

النظام العام يف الدولة و صيانته و إعادته إىل حالته الطبيعية إذا اضطرب أو اختل و يتجه أغلب 
الفقهاء إىل أن فكرة النظام العام هي فكرة نسبية و مرنة يصعب وضع تعريف حمدد هلا، ألهنا ختتلف 

ة جوانب سياسية و من دولة إىل أخرى و من مكان إىل آخر ومن زمان إىل آخر، فهي تتعلق بعد
 اجتماعية و اقتصادية و خلقية .

من أبرز تعريفات النظام العام أن املقصود به احملافظة على األمن العام و الصحة العامة و السكينة  
العامة و اآلداب العامة بطريقة وقائية و ذلك عنه طريق القضاء على كل املخاطر مهما كان مصدرها 

 .2ومات النظام هذهو اليت قد هتدد عناصر و مق

 أوال: حفظ األمن العام : -

والفرد يطمح  3املقصود باألمن العام هو اطمئنان الفرد على نفسه وماله من خطر االعتداء
دوما إىل االحسان بالطمأنينة والشعور باألمن واالستقرار، وبالتايل فإن مهمة محاية األفراد وسالمة 
أرواحهم وممتلكاهتم تقع على عاتق السلطات املختصة و ذلك باختاذها كافة التدابري الالزمة للحيلولة 

ر مصدره الكوارث الطبيعية مثل دون وقوع أي خطر ميكن أن يلحق باألفراد، سواء كان هذا اخلط
                                                           

 .201، دار النشر و التوزيع ، عنابة، اجلزائر، صاالداريالقانون حممد الصغري بعلي،  -1
 .279ص، 2005القانون االداري )اجلزء الثاين: النشاط االداري( د.م.ج، ابن عكنون، اجلزائر، عمار عوابدي،  -2
 .86ص  ،1994ماجد راغب احللو، القانون االداري، دار املطبوعات اجلامعية ، القاهرة ، مصر، ماجد راغب احللو ،  -3
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الفيضانات و الزالزل و الرباكني، أو مصدره االنسان كاشتعال احلرائق و القاء املخلفات على املارة يف 
األماكن و الطرق العامة، أو االبتكارات النووية و االشعاعية اليت تسبب أضرارا جسيمة على صحة 

عنها، أم مصدره احليوان كتواجد احليوانات الضالة  االنسان و البيئة من جراء االشعاعات النامجة
واملفرتسة و املعدية يف الشوارع و امليادين و احلدائق واملنتزهات، مما يهدد سالمة األفراد ويبث فيهم 

شك أن حياة االنسان بال و ، 1اخلوف و الدعر و القلق و بالتايل يؤدي هذا إىل اضطراب اجملتمع
 ا حياة األجيال القادمة مرتبط ارتباطا وثيقا ببيئة آمنة و أقل تلويثا، و هو مااآلمنة و املستقرة ، و كذ

 .2يطلق عليه البعض باألمن العام البيئي الذي عد من أهم أسس بقاء اجملتمع و منائه
وعليه يرى البعض بأن التعريف األنسب لألمن البيئي هو احملافظة على النظام البيئي العام، 

اصر البيئة أو صحة االنسان أو احليوان أو النبات أو احمليط الطبيعي للبيئة على مبنع أي هتديد لعن
 و من هنا تتضح العالقة بني محاية البيئة و حتقيق األمن العام. .3املستوى االقليمي

ة إىل إخالء املسكن من ساكنيه إذا كان يهدد أمنهم ،ففي بلديتلجأ العلى سبيل املثال فقد و 
جملتس الدولة اجلزائري يف قضية جاء يف إحدى حيثياهتا "... حيث انه حىت وان  هذا الصدد قضى 

من قانون اإلجراءات املدنية منحت االختصاص لقاضي االستعجال  3مكرر/171كانت املادة
لألمر بكافة اإلجراءات الالزمة يف حالة وجود التعدي املثبت فانه يتعني القول انه يف الوضع احلايل 

فيذ اجلربي لقرار البلدية بسد مدخل املسكن املتنازع عليه يبدو غري شرعي مع ذلك فالتن للملف،
من قانون البلدية تؤهل رئيس البلدية باختاذ مجيع  71املادة فهذا التنفيذ ال يعترب تعدي ألن

االحتياطات الضرورية ومجيع التدابري الوقائية لضمان سالمة األشخاص واألموال يف األماكن اليت 
وأن نفس هذا النص القانوين يؤهل رئيس البلدية  أن حيصل فيها أي حادث أو نكبة وحريق، ميكن

 4"...الختاذ مجيع التدابري األمنية اليت تقتضيها الظروف وذلك يف حالة اخلطر اجلسيم والداهم

                                                           

  .70ص ،مرجع سابقكمال معيفي،   -1
 .67،ص 2009رفعت رشوان ، االرهاب البيئي )يف قانون العقوبات( ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ، مصر ، -2
 .53ابراهيم الدسوقي عطية ، مرجع سابق ، ص طارق -3
 . 31، ص 2009، 09العدد  ، جملة جملس الدولة ،26/06/2007بتاريخ  040037القرار رقم   4
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 ثانيا: حفظ الصحة العامة -

األمراض و األوبئة اليت  تعين الصحة العامة احملافظة على سالمة االنسان ووقايته من خطر  
،و ذلك مبكافحة األسباب و العوامل املؤدية هلذه املخاطر، من 1ميكن أن تنال منه و تؤثر عليه سلبا

خالل اختاذ االجراءات و التدابري الوقائية اليت تضمن محاية حياة االنسان من التلوث و صون حلقه 
 السليمة و املالئمة له . يف سالمة جسده و إميانا بأمهية توفري البيئة الصحية

و يف دساتري الدول احلديثة أصبح احلق يف الصحة من حقوق االنسان االساسية حبيث يأيت هذا 
، لذا بات من الضروري على هذه الدول السهر على محاية هاحلق بعد احلق يف احلياة نظرا ألمهيت

صحة بشكل طبيعي يف بيئة ملوثة ورعاية صحة مواطنيها، مدركة جيدا بأنه ال ميكن ضمان احلياة وال
 . لذلك أصبحت محاية الصحة العامة من أهم أهداف الضبط االداري البيئي. 2باملكونات اخلطرية

 يدخل يف نطاق احملافظة على الصحة العامة، محاية البيئة من التلوث الناشئ بفعل اإلنسان،كما 
تضر بالصحة العامة، لذلك فإن مكافحة ووسائل مدينته احلديثة اليت تعترب من أهم العوامل اليت 

التلوث البيئي تعد من أهم وسائل احملافظة على الصحة العامة، ومن مث يقع على سلطات الضبط 
اإلداري اختاذ كافة التدابري واإلجراءات اليت تكفل محاية البيئة من التلوث وذلك حفاظا على الصحة 

بالصحة العامة املعدل واملتمم على إلزام مجيع  اخلاص 05-85القانون رقم  ويف اجلزائر نص 3.العامة
أجهزة الدولة واجلماعات احملّلية، واملؤسسات واهليئات والسكان بتطبيق تدابري الّنقاوة والّنظافة وحماربة 

 .4األمراض الوبائية ومكافحة تلوث احمليط وتطهري ظروف العمل والوقاية العامة

األعمال الرامية كل : "ايل فقد عرفت الوقاية الصحية على أهنامن قانون الصحة احل 34أما املادة 
إيقاف انتشارها و/أو احلد من  وإىل التقليص من أثر حمددات األمراض، و/أو تفادي حدوث أمراض 

                                                           

 .231ص  سلطان الرفاعي، مرجع سابق، -1
 .299، صنفسهاملرجع  -2
 مصتر، ،دار النهضتة العربيتة دراسة مقارنتة، دور سلطة الضبط اإلداري يف حتقيق النظام العام وأثره على احلريات العامة، عبد العليم عبد اجمليد مشرف، 3

 .86ص ،1998
الصتتتادرة  08العتتتدد   ج.ج.ر.ج  املعتتتدل واملتتتتمم. ،وترقيتهتتتااملتعلتتتق حبمايتتتة الصتتتحة 1985فيفتتتري  16املتتتؤر: يف  05 - 85 القتتتانون رقتتتم راجتتتع - 4

 .1985فرباير   17 بتاريخ 
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ومسؤويل اهليئات منه فقد أمرت الوالة و رؤساء اجملالس الشعبية البلدية  35. أما املادة "آثارها
تذ التدابري والوسائل تنفي اطار اختصاصهم وباالتصال مع مصاحل الصحة، العمومية واخلاصة، يف

الوضعية والقضاء على أسباب  هاوطنة وتفادي ظهور الضرورية بشكل دائم ملكافحة األمراض املت
 1.الوبائية

 ثالثا: حفظ السكينة العامة  -

األماكن العامة ، و يقصد بالسكينة العامة احملافظة على خالة اهلدوء و السكون يف الطرق و 
 .2الوقاية من مظاهر االزعاج و الضجيج و الضوضاء و املضايقات السمعية خاصة يف أوقات الراحة

جملس الدولة الفرنسي من خالل أحكامه أن احلفاظ على السكينة العامة عنصر من  اعتربوقد 
ات الالزمة للحفاظ حيث أعطى هليئات الضبط اإلداري سلطة اختاذ اإلجراء عناصر النظام العام،

  : يف قضية 11/01/2008:على اهلدوء والسكينة العامة، ففي حكم حديث نسبيا يف
l’Association Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont  

س لسلطات الضبط اإلداري باحلق يف التدخل للمحافظة على السكينة العامة 2ناعرتاف اجملل
 02/10/2006: وتتلخص وقائع هذه القضية يف أنه يف ، عناصر النظام العامباعتبارها عنصرا من 

أصدر وزير الداخلية قرارا رفض مبقتضاه املوافقة على الرتخيص بإجراء سباق الدرجات النارية وذلك 
 اجلمعية املسماة: حفاظا على اهلدوء العام فقامت

" l’Association Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont " 
إىل أنه جيوز  استنادابرفع دعوى إللغاء هذا القرار، ولكن جملس الدولة رفض الطعن وذلك 

لسلطات الضبط اإلداري التدخل للحفاظ على السكينة العامة، وأن هذا احلق مستمد من مرسوم 
من قانون الصحة  1334/32 بشأن مكافحة الضوضاء يف األحياء، ونص املادة 1995افريل18

                                                           

   .29/07/2018مؤرخة يف  46عدد ج.ر.ج.ج يتعلق بالصحة، ، 02/07/2018:مؤر: يف،  11-18من القانون  35و 34انظر املادتني  -1
قة، حممتتد بطتتيخ، الضتتبط االداري ومحايتتة البيئتتة، جامعتتة التتدول العربيتتة )نتتدوة حتتول دو التشتتريعات و القتتوانني يف محايتتة البيئتتة العربيتتة(، الشتتار رمضتتان  -2

 10، ص 2005ماي  11-7،االمارات العربية املتحدة
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العامة اليت مبقتضاها أخضعت ممارسة األنشطة الرياضية والثقافية والرتفيهية إىل احلصول على ترخيص 
 1.من السلطة املختصة

وعليه يتطلب احلفاظ السكينة العامة اختاذ كافة التدابري و االجراءات من طرف السلطات 
احة و الناشئة عن مكربات و أجهزة الراديو و التلفزيون املختصة بغية مكافحة الضوضاء املقلقة للر 

واستعمال آالت التنبيه بصورة مزعجة و يف األماكن املمنوعة ، و األصوات الصادرة من وسائل النقل 
املختلفة، و الضجيج الناجم عن املطارات و اليت تلحق أضرارا بالساكنني اجملاورين هلا، والضوضاء اليت 

جمعات العامة، وأصوات آالت واملعدات املزعجة يف الورش واحملل و املصانع حتدث يف أماكن الت
 .2والصخب الذي حيدثه الباعة املتجولون عند الدعاية ملبيعاهتم يف الطرق العامة

 الفرع الثاني: األهداف المستحدثة للضبط االداري

فظهرت أهداف حسب النظام العام السائد يف الدول الضبط االداري  ت أهدافلقد تطور 
حديثة إىل جانب األهداف التقليدية اليت يسعى الضبط االداري إىل حتقيقها و املتمثلة أساسا يف 
حفظ األمن واحلفاظ على الصحة العامة واحملافظة على الطمأنينة، ظهرت أهداف أخرى تتمثل يف 

  احلفاظ على اآلداب العامة و احلفاظ على مجال الرونق .

مل يكن  القضاء االداري الفرنسي ة فإنداب العامآلة حلماية ابالنسب اب العامة:أوال: الحفاظ اآلد
وتصرفات اجراءات كان يلغي  بالتايل عنصر من عناصر النظام العام ويعتربها  1959قبل سنة 

 ،والتعويض عن هذه االجراءات ةاملسؤوليب يفصل قوق وحريات االفراد واليت متس حبالضبط االداري و 
ديسمرب  18يف الصادر وبالتحديد بعد حكم القضاء االداري الفرنسي  1959ولكن بعد سنه 

                                                           

1 - C.E,11 Janvier 2008,l’association Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont, 
Note ROCHE (c) A.J.D.A,2008, pp.1209-1214. 

 .73كمال معيفي، مرجع سابق، ص -2
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عترب يالفرنسي  ةصبح قضاء جملس الدولأ ،االفالم إلنتاج ةالفرنسي ةوالشرك ة لوتيسيايف قضي 1959
 .1عنصر من عناصر النظام كهدف لنشاط البوليس االداري ةداب العاماآل

ها من بعض البلدان العربية و االسالمية و حسب النظام العام السائد و أما يف اجلزائر وكغري 
يف هذه البلدان و الذي خيتلف نسبيا من دولة إىل أخرى، يتم السعي من خالل هذا اهلدف إىل 
حتقيق بعض القيم األخالقية و الدينية مثل جترمي بعض األفعال كارتكاب األفعال الفاضحة و املخلة 

أو شرب اخلمر و األكل يف شهر رمضان خالل فرتة الصيام يف الساحات  يف األماكن العامة
 واألماكن العمومية، و انتشار أوكار الرذيلة و ترويج املخدرات وغريها. 

ويف رأينا ال شك إن خمالفة هذه القيم األخالقية و الدينية هلا انعكاسات سلبية على اجلانبني 
الناحية املعنوية يؤدي إىل التفكك األسري و التأثري النفسي املعنوي و الصحي ألفراد اجملتمع، فمن 

خاصة على صغار السن الذين سيكون مصريهم االحنراف، أما من الناحية الصحية فإنه يؤدي إىل 
 تفشي بعض األمراض اخلطرية واألوبئة املعدية اليت تنتقل نتيجة التلوث.

يشمل لتطور فقد للنظام العام  ةاحلديث عناصرالحد أاليت تعد  ةالعام اآلداباىل  باإلضافة 
 لألبنية.واملظهر اخلارجي ية الطبيعالبيئة  ةوالذي يهدف اىل محاي نق و الرواءعنصر مجال الرو 

لشارع الذي ل واجلمايل املظهر الفينمال الرونق يقصد جب :و الرواء الحفاظ على جمال الرونق ثانيا:
اعتبار ما تتخذه سلطات الضبط  ةضرور إىل حيث ذهب جانب من الفقه  .برؤيته ةيستمتع املار 

 ةو التنظيم والتنسيق يف املدن او يف االحياء او يف الشوارع مبثاب ةاالداري من اجراءات بقصد احملافظ
مشاعر الفن واجلمال  ةعن محاي ةمسؤول رةويربرون ذلك بالقول ان االدا ،من تدابري النظام العام ةطائف

 ةاالدبي تهياح ةاحلق يف محاي لإلنسانن أو  ،وسالمتهم معن ضمان محايته تهامسؤوليارة، كامللدى 
 .2باعتبارها كلها جوانب الزمه للوجود البشري املتكامل ةحياته املاديعلى  وةعال ة،والروحي ةوالثقافي

                                                           

ة الفرنستي متن اجتل إلغتاء قترار منتع تتلخص وقائع القضية يف: أن شركة لوتيسيا النتاج األفالم و نقابة منتجي األفالم تقدموا بطلب إىل جملس الدولت -1
املنظم لعرض و  1945لم على ترخيص من الوزارة املكلفة باإلعالم مبوجب القانون يبث الفيلم الذي اختذه رئيس بلدية "نيس" و ذلك رغم حصول الف

 إنتاج األفالم السينمائية . راجع:
- FOILLARD Philippe, droit administratif, C. P .U, paris, 2001 p263. 

 .75كمال معيفي، مرجع سابق، ص  - 2
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مثل القوانني  ة،بها االعتبارات اجلماليصليف  ةصراح تادخل ةقد صدرت قوانني ضبط خاصلو 
 مجايلعد عطاء بإل اخلة...البناءات الفوضوي ةبتنظيم املدن وتنسيقها وقوانني العمران و تسوي ةاملتعلق

 .1ةالعمراني ةلبيئل
من قبيل التلوث البصري  هوهناك من يعترب عدم احرتام البعد اجلمايل يف العمران وما يتعلق ب  
 .و القضاء على التلوث البصري من اهداف النظام العام رمنها البصأي يتأذى  ةاملضايقات البصري وأ

عدم  ،وكذلك فوضى العمران ،ليال رةهباستخدام انوار السيارات امل ةاملادي ةو من املضايقات البصري
 .2خلان...و لو الأالتنسيق يف الواجهات من حيث الشكل 

 الفرع الثالث : عالقة البلدية بالضبط االداري البيئي 
البلدية بالضبط البيئي تكمن يف كوهنا عالقة ادارة بأحد نشاطاهتا القانونية اليت إن عالقة 

تؤديها يف سبيل خدمة الصاحل العام، مستغلة يف ذلك كل ما لديها من امكانيات قانونية و مادية 
ت وبشرية لتحقيق النظام العام داخل اجملتمع ، لذلك جند بأن املشرع قد أشار يف العديد من التشريعا

 إىل بعض اآلليات القانونية اليت هلا عالقة بالضبط االداري يف البلدية  هلذا سوف نذكر البعض منها .
 أوال: الضبط االداري في قانون البلدية.

يف قانون البلدية تتجلى العالقة بني الضبط البيئي والبلدية من خالل الصالحيات املمنوحة 
التنفيذية يف البلدية و خاصة حينما يكون ممثال للدولة وحتت  اجمللس الشعيب البلدي رأس اهليئةلرئيس 

املتعلق بالبلدية، اليت منحت  10-11اشراف الوايل وهذا من خالل نص بعض األحكام يف القانون 
يف اطار احرتام حقوق وحريات و لرئيس البلدية العديد من الصالحيات يف جمال الضبط االداري 

 :نذكر منها ما يلي  املواطنني،
السهر على احملافظة على النظام العام وأمن األشخاص و املمتلكات والتأكد من احلفاظ على النظام 
العام يف كل األماكن العمومية اليت جيري فيها جتمع األشخاص، و معاقبة كل مساس بالسكينة 

                                                           

املعاصتترة و الشتتريعة االستتالمية، دار الفكتتر اجلتتامعي ، االستتكندرية، نظريتتة الضتتبط االداري يف التتنظم الوضتتعية  عبتتد التترؤوف هاشتتم حممتتد بستتيوين ، - 1
 . 94ص ،2002، 1مصر، ط

 76، صسابقمعيفي، مرجع  كمال  - 2
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تواجدة العمومية و كل األعمال اليت من شأهنا االخالل هبا. إىل جانب تنظيم ضبطية الطرقات امل
على اقليم البلدية خاصة منها تلك اليت تشهد حركة مرور كثيفة والسهر على محاية الرتاث الثقايف 
ورموز ثورة التحرير الوطين، والسهر على احرتام املقاييس والتعليمات يف جمال العقار والسكن والتعمري 

ضمان سهولة السري يف الشوارع و محاية الرتاث الثقايف املعماري، و السهر على نظافة العمارات و 
والساحات و الطرق العمومية ، والسهر على احرتام التنظيم يف جمال الشغل املؤقت لألماكن التابعة 
لألمالك العمومية و احملافظة عليها. باإلضافة إىل اختاذ االحتياطات و التدابري الضرورية ملكافحة 

ومنع تشرد احليوانات املٍؤذية و الضارة ، و يف اطار محاية األمراض املتنقلة أو املعدية و الوقاية منها، 
املستهلك يسهر رئيس البلدية على سالمة املواد الغذائية االستهالكية املعروضة للبيع، و أما يف جمال 
البيئة يسهر على احرتام تعليمات نظافة احمليط و محاية البيئة ، و يف اطار محاية املقابر مت التأكيد على 

ضبطية اجلنائز و املقابر طبقا للعادات و حسب خمتلف الشعائر الدينية، مع ضمان الدفن ضمان 
 .   1الفوري و الالئق لكل شخص متويف دون متييز للدين أو املعتقد 

كما ميكن لرئيس البلدية ويف اطار القوانني والتنظيمات املعمول هبما، اختاذ كل االحتياطات 
سالمة ومحاية األشخاص و املمتلكات يف األماكن العمومية اليت ميكن أن و التدابري الوقائية لضمان 

يف حالة الظروف االستثنائية اليت حتد من حريات األفراد وخاصة  حتدث فيها أية كارثة أو حادث. و
يأمر رئيس اجمللس الشعيب البلدي بتنفيذ تدابري األمن اليت تقتضيها  2حالة اخلطر اجلسيم و الوشيك،

ويعلم الوايل فورا هبا، كما يأمر ضمن نفس األشكال، هبدم اجلدران والعمارات والبنايات الظروف 
 .3اآلية للسقوط مع احرتام التشريع والتنظيم املعمول هبما، السيما املتعلق حبماية الرتاث الثقايف

                                                           

 ر سابق.تعلق بالبلدية، مصد، امل 10-11من القانون رقم  94املادة  أنظر- 1
من غري املمكن دفعه  بالوسائل القانونية فإذا كان من املمكن دفعه هبذه الوستائل العاديتة فتال يعتد جستيما. أمتا  يساخلطر اجلسيم هو اخلطر الذي ل -2

اجلستيمة االنتظتار حتىت يقتع ذلتك اخلطتر كاحتمتال تعترض األمتن التداخلي لالضتطراب  اخلطر الوشيك فهتو اخلطتر التذي مل يبتدأ بعتد و لكتن متن اخلطتورة
الالزمتة  بسبب احتمال حصول مظاهرات عنيفة غري املرخص هبا تربر تتدخل االدارة قبتل وقوعهتا فعتال و متن مث منعهتا ، أو أن تتختذ االدارة متن الوستائل

ع علتتى املرجتتع التتتايل : علتتي جنيتتب محتتزة ، ستتلطات الضتتبط االداري يف الظتتروف االستتتثنائية ملنتتع وقتتوع اخلطتتر الوشتتيك. ملزيتتد متتن التوضتتيح جيتتب االطتتال
 . 40،  39صص..2017املركز العريب للنشر ، القاهرة ، مصر ، ، 1)دراسة مقارنة( ، ط

 السابق. رتعلق بالبلدية، املصد، امل 10-11من القانون  89املادة  أنظر - 3
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 ثانيا :  الضبط االداري في قانون البيئة   
األحكام املتعلقة بالضبط االداري البيئي اليت هلا صلة و يف جمال احملافظة على البيئة تظهر بعض 

السيما تلك  ،بالبلدية و خاصة تلك اليت تتعلق بالرخص اليت مينحها رئيس اجمللس الشعيب البلدي
املتعلقة باملنشآت املصنفة من الصنف الثالث اليت ختضع إىل نظام الرتخيص، باإلضافة إىل املنشآت 

   1.ليت ختضع إىل نظام التصريحاملصنفة من الصنف الرابع ا
 في مجال حماية البيئة: اآلليات الوقائية للضبط االداري  نيالمطلب الثا

تستغل البلدية كل اآلليات القانونية املخولة هلا بغية حتقيق اهداف النظام العام وخاصة 
بعض هبا النشاطات اليت يقوم  العديد مناحلفاظ على البيئة و محايتها من كل أشكال التعدي نتيجة 

النشاطات حسب درجة هذه األشخاص سواء كانوا اشخاص طبيعية أو معنوية، و قد ختتلف 
خطورهتا و مدى تأثريها على البيئة، و من الناحية الوقائية فقد وضع املشرع مجلة من األدوات 

لمشكالت البيئية اليت قد والوسائل القانونية بيد سلطات الضبط االداري يتم استغالهلا للتصدي ل
ونظرا ألمهية وسائل الضبط الوقائية و دورها يف محاية البيئة سوف نتطرق ، تنجم عن بعض األنشطة

إليها بشيء من التفصيل ومن أهم هذه الوسائل: الرتخيص)الفرع األول(، و احلظر )الفرع الثاين(، 
 وااللزام )الفرع الثالث(،  والتصريح )الفرع الرابع( .  

 الفرع األول : الترخيص.
تلجأ االدارة يف تنظيم النشاطات اليت يقوم هبا األفراد إىل أسلوب الرتخيص للسماح هلم 

ومبا يكفل احلفاظ على النظام العام  ،مبمارسة هذه النشاطات وفق ضوابط ال ختالف أحكام التشريع
 .تعريف الرتخيص وأهدافه وتطبيقاته التطرق إىلجيب وملعرفة هذه األداة القانونية فإنه  ،داخل اجملتمع

يقصد بالرتخيص باعتباره عمال من األعمال القانونية : األمر الصادر عن   أوال : تعريف الترخيص :
. أي أنه ال بد من 2السلطة االدارية املختصة مبمارسة نشاط معني ال جيوز ممارسته بغري هذا االذن

                                                           

 املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، املصدر السابق.   10-03القانون رقم  من 19املادة  أنظر-1
 .136مرجع سابق ، صالقانون االداري، ، ماجد راغب احللو، -2



 الفصل الثاني:                                    اآلليات القانونية لحماية البيئة -الباب الثاني 
 

294 
 

كما يعين هذا  .1املعنية و هي السلطة الضابطةاحلصول على االذن السابق من طرف السلطات 
االجراء أيضا يف جمال البيئة اإلذن الصادر من جهة اإلدارة املختصة مبمارسة نشاط معني ال جيوز 

.وعادة ما حيدد القانون 2ممارسته بغري هذا االذن، وذلك هبدف عدم تأثري مثل هذا النشاط على البيئة
شكله ومدته وكيفية جتديده، وحينما تتوافر كل الشروط الالزمة أو التنظيم شروط منح الرتخيص و 

 اليت حيددها القانون تقوم االدارة املختصة مبنح هذا الرتخيص.
يعد الرتخيص من حيث طبيعته قرارا اداريا نظرا لوصفه كتصرف اداري انفرادي ، متارسة 

عليه ما يسري على القرار االداري االدارة يف اطار الصالحيات املخولة هلا قانونا ،وهو بذلك يسري 
 .3من ضرورة توافر شروطه الشكلية و املوضوعية و خضوعه لرقابة القضاء

و من خالل ما سبق نستنتج بأن الرتخيص االداري هو عبارة عن إذن مسبق يف شكل قرار 
بعض اداري متارسه سلطة ادارية خمتصة هبدف الرقابة على بعض االنشطة اليت تقتضي الوقاية من 

 األخطار احملتملة اليت متس باجملتمع و منه االضرار باجلوار و البيئة .
 ثانيا : أهداف الترخيص

 التدخل من االداري الضبط ةسلط متكني يف تكمن الرتخيص نظام فرض من ةاحلكمإن 
 الفردي النشاط ةممارس عن تنجم قد اليت االخطار من ةللوقاي ةالالزم االحتياطات ةاالنشط يف مسبقا
 دون حتول اليت ةالقانوني املوانع ةازال هو الرتخيص على املرتتب االثر نإف وبالتايل .منآ غري بشكل
 الرتخيص لنظام هخيضع وبالتايل ،واجملتمع ةالبيئ على خطورته املشرع يقدر الذي النشاط ةممارس

 :منها ةمتعدد مصاحل ةمحاي اىل يهدف الرتخيص نظام نإف ذلك على وبناء ،4املسبق
 ة.بالصح ةاملضر  او ةللراح ةواملقلق ةاخلطري  باحملل ةاملتعلق خيصاالرت  ةحال يف كما العام االمن ةمحاي -
 ة.الغذائي املشروعات ةقامإب ةاملتعلق اخيصالرت  ةحال يف كما ةالعام ةالصح ةمحاي -

                                                           

 .385، ص  1991عبد الغين بسيوين عبداهلل، القانون االداري، منشأة املعارف، االسكندرية ، مصر،  -1
 .93سابق، صنواف كنعان، مرجع  -2
 .39،ص2005حممد الصغري بعلي، القرارات اإلدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة، اجلزائر، -3
 94، صسابقنواف كنعان، مرجع  -4
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 او ةالعام االماكن يف الصوت مكربات استخدامرتخيص بال ةحال يف كما ةالعام ةالسكين ةمحاي -
 .اجلوار ةلراح ةلققم وضاءض تسبب قد آتمنش

 االراضي يف البناء تراخيص و الصيد ترخيص يف نأالش هو كما ةالبيئ عناصر من عنصر يأ ةمحاي -
 واملواد النفايات نقل وتراخيص ةالضار  املخلفات ذات مشروعات ةاقام وتراخيص ةالزراعي
 .1ة...اخلاخلطري 

 الترخيص البلدي في مجال البيئةثالثا: صور 
حسب تعدد جماالت البيئة و محايتها جند بأن املشرع اجلزائري وضع أنواعا من الرتاخيص  

تضمنتها خمتلف القوانني املتعلقة حبماية البيئة ،حيث خصص لكل جمال الرتخيص االداري اخلاص به، 
األشخاص املاسة بسالمة البيئة  تاو الكثري من هذه الرتخيص تستعملها البلدية يف تنظيم نشاط

 وملعرفة ذلك سنحاول دراسة أمهها: 

 الترخيص باستغالل المنشآت المصنفة: -1
لقد حدد املشرع اجلزائري نظام خاص باملنشآت املصنفة هبدف محاية البيئة و ذلك بصدور 

 ، لكن قبل استعراض طبيعة 2006ماي  23املؤر: يف  198-06املرسوم التنفيذي رقم : 
 :الرتخيص اخلاص باملنشآت املصنفة تقتضي منا الدراسة تعريفها اوال

 تعريف المنشأة المصنفة  – أ(
 18تطرق املشرع اجلزائري إىل تعريف واسع للمنشآت املصنفة حينما أشار إىل ذلك يف املادة 

الورشات  على ما يلي : " ختضع ألحكام هذا القانون املصانع و 2003من قانون محاية البيئة لسنة 
و املشاغل و مقالع احلجارة و املناجم ، وبصفة عامة املنشآت اليت يستغلها أو ميلكها كل شخص 
طبيعي أو معنوي ، عمومي أو خاص ، و اليت قد تتسبب يف أخطار على الصحة العمومية و النظافة 

املناطق الصناعية ، أو قد  و األمن و الفالحة و األنظمة البيئية املوارد الطبيعية و املواقع و املعامل و
 تتسبب يف املساس براحة اجلوار".
                                                           

 94سابق، ص كمال معيفي، مرجع  -1
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أما من جهة أخرى فقد ضيق املشرع من تعريفه للمنشأة املصنفة حينما عرفها يف الفقرة األوىل من 
 املادة الثانية من املرسوم السالف الذكر كما يلي:

كل وحدة تقنية ثابتة ميارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات املذكورة يف   املنشأة املصنفة :"
 " 1قائمة املنشآت املصنفة و احملددة يف التنظيم املعمول به

 المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص : -ب(

 عن تنجم اليت االخطارللرتخيص حسب درجة  ةاخلاضع لقد صنف املشرع املنشآت
 املكلف الوزير ترخيص اىل ولاأل الصنف من تآاملنش ضعخت حبيث ،صنافأ ةثالث اىل ااستغالهل

 اىل الثالث الصنف خيضع حني يف اقليميا املختص الوايل ترخيص اىل الثاين الصنف وخيضع ةبالبيئ
 .2البلدي الشعيب اجمللس رئيس ترخيص

 من 42 ةاملاد نص حبيث التقسيم هذا اىل النفايات ةمعاجل آتمنش خضوع ذلك ومثال 
 الشروع قبل النفايات ةمعاجل آتمنش كل عضخت ان على بالنفايات املتعلق 19 -01 رقم: القانون

  ة.اخلاص للنفايات ةللنسب ةبالبيئ املكلف الوزير ةرخص - :يلي ما اىل عملها يف
 ة.املنزلي للنفايات ةبالنسب اقليميا املختص الوايل من ةرخص -
 ة.اهلامد للنفايات ةبالنسب اقليميا املختص البلدي الشعيب اجمللس رئيس منرخصة  -

االشارة إىل اختصاص رئيس اجمللس الشعيب  1990ويف هذا الصدد فقد تضمن قانون البلدية لسنة 
 .3البلدي باملوافقة على إقامة مشروع على تراب البلدية من شأنه أن يتضمن خماطر مضرة بالبيئة

 10-03للمنشآت املصنفة أشار اليه املشرع يف القانون رقم باإلضافة إىل هذا هناك صنف رابع 
لدى رئيس اجمللس  التصريح نظاماملتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، هذا الصنف خيضع ل

 . الحقا اليه نتطرق سوف الذيالشعيب البلدي املختص اقليميا و 
                                                           

، علتتى املؤسستتات املصتتنفة حلمايتتة البيئتتةيضتتبط التنظتتيم املطبتتق ، 2006متتايو  31ممضتتي يف  ،198-06متتن املرستتوم التنفيتتذي رقتتم: 2انظتتر املتتادة  -1
 .2006يونيو  04 الصادرة بتاريخ 37عدد  ج.ر.ج.ج

 .تعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، مصدر سابق، امل 10-03من القانون رقم  19املادة  أنظر -2
 بق. ساتعلق بالبلدية ، مصدر ، امل 08-90من القانون رقم  92 املادة أنظر -3
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 التراخيص المتعلقة بالبيئة العمرانية: -2
تعترب أدوات التعمري ذات أمهية بالغة يف عملية التنمية و جمال احلفاظ على البيئة ، السيما 
نظام الرخص اليت تصدر يف شكل قرارات و مثاله قرارات رخص البناء و رخص اهلدم اليت يصدرها 

 رئيس اجمللس الشعيب البلدي.  

 رخصة البناء: -أ(
جند بأن املشرع اجلزائري مل يعطي تعريفا دقيقا لرخصة  إن املتمعن يف القوانني املنظمة للعمران

البناء و ترك ذلك للفقه، حيث عرفها على أهنا: القرار االداري الصادر من سلطة خمتصة قانونا متنح 
مبقتضاه احلق للشخص )طبيعيا أو معنويا( بإقامة بناء جديد أو تغيري بناء قائم قبل البدء يف أعمال 

 .  1حترتم قواعد العمرانالبناء اليت جيب أن 

 او جديد بناء يف احلقللشخص  ةالدار متنح مبقتضاه ا اداري قرار عن ةعبار  هي البناء ةرخص
 مواد ، حيث باستقراءوالتعمري ةالتهيئ لقواعد البناء ةمطابق من كدأالت بعد ذلكبناء قائم و  تغيري

ة و رخصة البيئ ةمحاي بني ةوطيد ةعالق هناك نأ ظهري ،والتعمري ةبالتهيئ املتعلق 29 -90 القانون
 و البيئي احمليط على ةالسابق ةالرقاب عن تعرب اليت الرتاخيص همأ من تعترب ةاالخري  هذه نأو  البناء،
 انبالعمر  ةاخلاص والقوانني والتعمري ةبالتهيئ املتعلق 29-90 القانون لقد تناولو  .2الطبيعي الوسط

 كل على ةاالدار لرقابة  ةوسيلك ةرخصتعترب هذه ال و ،البناء رخص ملنح توفرها الواجب والشروط
 جمال وتطوير تنظيم على والعمل ةالقانوني غري وأ ةالفوضوي اتاءالبن على القضاءاء بغية البن شكالأ

 الرتاب كامل عرب لالراضي الالعقالين االستعمال من ةالبيئ ةمحاي على السهرو  ،والتعمري ةالتهيئ
 .3ةواالثري ةالسياحي املناطق ةخاص الوطين

                                                           

 .310ص  ،2010، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ديسمرب 06عفاف حبة، دور رخصة البناء يف محاية البيئة و العمران، جملة الفكر العدد  -1
نتتاج املتعلق بالتهيئة و التعمري على ما يلي: " يهدف هذا القانون إىل حتديد القواعد الرامية إىل تنظيم ا 29-90تنص املادة األوىل من القانون رقم  -2

  والتارخيي..." القابلة للتعمري...و املوازنة بني وظيفة السكن والفالحة والصناعة ، وأيضا وقاية احمليط واألوساط الطبيعية واملناظر والرتاث الثقايف األراضي
 .120ص ،2014االسكندرية، ،سنة  مكتبة الوفاء القانونية،، 1ط تركية سايح ، محاية البيئة يف ظل التشريع اجلزائري، -3
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أدخاله على  رادي تغيري يأ نأ على الثقايف الرتاث ةحبماي املتعلق 04 -98 القانون فلقد نص
 .1ةبالبيئ املكلف الوزير طرف من تسلم مسبقه ةلرخص الثقايف الرتاث ضمن مصنف عقار

 03-03 القانون إنف ةالسياحي سعالتو  ومواقع ةالسياحي املناطق يف للبناء ةبالنسب كذلك 
 .2للوزير املسبق يأالر  خذأ ىلفيها إ البناء ةرخصمنح  ة، أخضعالسياحي واملواقع التوسع مبناطق املتعلق

 رخصة الهدم:  -ب(

 وأ سلبا ماإ وذلك ةالبيئ على ريثتأ هلا يكون ان ميكن اليت االعمال من اهلدم ةرخص تعترب
 يسببه قد مما ة،رخص بدون ةفوضوي ةبطريق تآاملنش هدم يف يتجسد السليب للتأثري ةفبالنسب ،اجيابا

 وكذا ة اهلدم،عملي تصدره الذي الغبارجراء  اجلو تلويثكذا و  مايل للموقع،اجل املظهر تشويه من
 يف فيتمثل اهلدم ةعملي يف االجيايب اجلانب ماأ ،املنبعث ة للضجيجنتيج ةالعام ةالسكينب االخالل
 تؤثربالتايل  و العمراين االطار تشويها يشكل اليت ةالقصديري واالحياء ةالفوضوي البنايات على القضاء

تفرض خضوع كل  29-90 القانون من 60 ةاملاد جند لذلك لإلنسان. املعيشي االطار على سلبا
 ذلكو  .3ةواالمني ةالتقني الشروط اقتضته ما كل وذلك اهلدم ةرخصل للبناء جزئي وأ كلي هدم ةعملي
 سنهل التعمري قانون تعديل وبعد ،4االصيل االختصاص ةصاحب اعتبارهاب ةالبلدي من هاصدار باست

 وقد ،القضاء اىل واللجوءة رخص بدون أةمنش ةبناي لك هدم ةسلط ةللبلدي املشرع منح 2005
 صداربإ الوايل ميقو  ةالبلدي رئيس قصور ةحال يف نهأ اعاله املذكور القانون من مكرر 76 ةاملاد نصت

 عتربحبجة التعسف يف استعمال السلطة، وت القرار يف طعنال للفرد حيق نأ دون وذلك اهلدم قرار
 القاضي توجيه عدم أمببد عمال وذلك ماهلد اجراء تعلق ال االداري القضاء مامأ اهلدم قرار ةمعارض

أوامر  هعن توجي هى القاضي، عدم قدرتلمن القيود املفروضة علإلدارة، حيث أنه  وامرأ االداري

                                                           

 ، مصدر سابق.املتعلق حبماية الرتاث الثقايف 1998جوان  15املؤر: يف:  04-98من القانون  15املادة  أنظر -1
الصتتادرة  11عتتدد  ، ج.ر.ج.ح،املتعلتتق مبنتتاطق التوستتع و املواقتتع الستتياحية 2003فيفتتري  17املتتؤر: يف :  03-03متتن القتتانون  24املتتادة أنظتتر  -2

 .2003فرباير  19 بتاريخ
 املتعلق بالتهيئة و التعمري ، مصدر سابق.، 29-90من القانون رقم  60املادة أنظر  -3
 .القانون نفس  من 68 املادةأنظر  -4
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ى ذلك يف منطوق لا، ويتجلهول حملمتناع عن شيء أو احلا بفعل شيء أو االهيستطيع أمر  إلدارة فالل
 .1 ."دارةإلدارة" أو "أمر ااإلاحلكم أين حيجم القاضي عن استعمال عبارة "إلزام 

 الفرع الثاني:الحظر
يتم اللجوء إىل أسلوب احلظر من طرف السلطة الضابطة املختصة ملنع القيام ببعض 
النشاطات أو التصرفات الضارة بالبيئة يف زمن معني أو مكان حمدد أو أسلوب معني ، و يف هذه 

 احلالة تتقيد حريات األفراد و ال يسمح ممارسة نشاطاهتم إال يف حدود نطاق هذا االجراء. 
يقصد به الوسيلة اليت تلجأ إليها سلطات الضبط االداري هتدف من خالهلا الحظر: أوال: تعريف 

منع اتيان بعض التصرفات بسبب اخلطورة اليت تنجم عن ممارستها ، مثل حالة حظر املرور يف اجتاه 
 .2معني أو منع وقف السيارات يف أماكن معينة

احلظر وسيلة قانونية تقوم االدارة بتطبيقه عن طريق القرارات االدارية  كن القول بأنميومنه 
وهذه االخرية من االعمال االدارية االنفرادية شأنه شأن الرتخيص االداري، تصدرها مبا هلا من 

وعادة ما يتم اللجوء إىل أسلوب احلظر يف جمال محاية البيئة للحد من  امتيازات السلطة العامة.
تملة لبعض النشاطات الضارة، ويكون هذا احلظر بصفة مطلقة أو نسبية يتم تقدير ذلك اخلطورة احمل

 حسب جسامة اخلطورة احملتملة على البيئة.
  ثانيا : صور الحظر

 يتخذ نظام احلظر صورتني حسب احلالة اليت يتطلبها كل نوع ويتعلق األمر باحلظر املطلق و النسيب.
 الحظر المطلق : -1

 اىلأحيانا  البيئي الضبط هيئات ه، تلجأعناصر  ختلفمب العام النظام على ةاحملافظ يف إطار
 ةومستمر  ةقائم حلظرا سبابأ دامت ماهذا إذا  ة،مستمر و  ةدائمحظرا مطلقا بصفة  النشاط حظر

قام  حيث ة،البيئ ةمايحب الكثري من التشريعات املتعلقة يفعديدة جندها  تطبيقات املطلق لحظرلو 
                                                           

، "مبدأ عدم جواز توجيه القاضي االداري أوامر لإلدارة؛ تقليد أم تقييد''، اجمللة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية احلقتوق،  عبد الكرمي بودريوة -1
 .45-44 .صص ، 2007،سنة  01جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد 

 .407مرجع سابق،ص القانون االداري، ، عمار عوابدي -2
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تكتسي نوعا من  اليت التصرفات عضلقيام ببا خالهلا من منع القواعد من العديداملشرع بإرساء 
 :املطلقاحلظر  ةامثل ومناليت متس بالبيئة و عناصرها  ةطور اخل
 .1تهاطبيع تكان ااي نفاياتأو رمي ال ةاملستعمل لمياهل حظر كل صب أو طرح -
 ة،االيكولوجي املواقع و ةاحملمي املناطق مستوى على النشاط بكل الساحل ةبوضعي املساس حظر -

 2...جديد صناعي نشاطل ةقامكذا كل إ
 القانونمبوجب  ةاحملمي املواقع يف منجمي نشاط ألي الرتخيص منح ةامكاني عدم على رحظ -

 .املناجم قانون من 156 املادة نصحسب  ةالدولي واالتفاقيات
 ةنوعي فسادإ يف تسببي وأ ةالعمومي ةبالصح ميس عمل يأب القيام من لشواطئل منع كل مستغل -

 .3ةالنوعي قيمتها او البحر مياه
 وقد املرسوم من ولاأل امللحق يف ةاملذكور  ةاحملدد املواد وكذا ةاملستعمل املواد تصدير و استرياد رحظ -

 .4ةاجلمركي ةالتعريف رقم مع للمواد ةكامل ةبقائم امللحق جاء
 .5ةجنائي وأ ةاداري تكون اتجزاء ذلك عن يرتتب املطلق للحظر اتخالفامل ةحال ويف
 الحظر النسبي : -2

 مبجرد احلظر رفعي و ة،البيئ على ةر و خطشكل ت ةمعين نشاطات وأ عمالأب القيام منع هو
 ةمحاي قانون يف ةاحملدد للشروط وفقا ة،املختص ةاالداري السلطات طرف من تراخيص على احلصول

ما دام احرتام تلك الشروط سوف يكفل محاية مناسبة للبيئة و مينع اإلضرار هبا، فاحلظر النسيب  ةالبيئ
جيعل التصرف ممنوع مبدئيا ، لكن هذا احلظر يزول إذا استوىف املعين الشروط اليت جتعل ذلك التصرف 

 :يلي ما احلظر النسيب ةمثلأ ومنال يضر بالبيئة على الوجه احملدد يف اهلدف من ذلك احلظر 
                                                           

 تعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة ، مصدر سابق.، امل10-03قانون رقم من  51املادة أنظر  -1
 .مصدر سابقيتعلق حبماية الساحل و تثمينه، ، 02-02من القانون رقم  10و9املواد أنظر  -2
 الستتتتتتغالل الستتتتتياحيني للشتتتتتواطئ،احملتتتتتدد للقواعتتتتتد العامتتتتتة لالستتتتتتعمال و ا 2003فربايتتتتتر  17املتتتتتؤر: يف  02-03متتتتتن القتتتتتانون  12املتتتتتادة أنظتتتتتر  -3

 .2003فرباير  19 الصادرة بتاريخ  11عدد .ج.ج، ج.ر
يتتنظم 165-93املتتتمم للمرستتوم التنفيتتذي رقتتم  01/04/2000املتتؤر: يف 73-2000 التنفيتتذي رقتتم املرستتوم و امللحتتق األول يف  2املتتادة أنظتتر  -4

 .02/04/2000الصادرة بتاريخ  18 عدد.ج.ج اجلو،ج.رإفراز الدخان و الغبار والروائح واجلسيمات الصلبة يف 
  91ص، 1، جامعة اجلزائر2014 الضبط البيئي يف اجلزائر، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ختصص قانون عام، حممد غرييب، -5
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و حتميل املواد و النفايات  الشحن عمليات يفبالبيئة  املكلف الوزيريسلمه  اشرتاط الرتخيص -
 .1املوجهة للغمر يف البحر

 .2اهتوصيان الشواطئ تنظيف ومصاحل سعافاإل و مناأل مصاحل عربات مرور ةاحلاج عند خيصر ت -
 اذا ةواملائيمتنح الرخص املنجمية يف األماكن الغابية  باملناجم املتعلق القانون من 118 ةاملاد -
 ة.بالبيئ املكلف للوزير ةالرمسي ةاملوافق اىل النشاط هذا مباشرهاملادة  تضعاخ
 التمييز بين الحظر المطلق و الحظر النسبي: -3

 يف ةاالدار  على وما ز للمشرع ،حمجو  نصيب يعترب املطلق رظاحلإذا ما ميزنا بني صوريت احلظر ، فإن 
 تيانإ مينع املشرع نإف النسيب رظاحل ماأ لسلطاهتا توسيع دون ةالقانوني القواعد تنفيذ الإ ةاحلال هذه

ة االدار  تقوم الشروط هذه هبإتيان تسمح اليت ةالقانوني الشروط توافر ةحال يف به خصير  لكنه التصرف
 رظاحل نأ القول ميكن خرىأ ةجه ومن ،الرتخيص رفضت هاضبع ختلف ما ذاإف ة،بدق بدراستها

 من اليت ةاجلسيم خطاراأل ةحال يف الإ سلوباأل هذا يستعمل ال عاملشر  نأل وذلك هنائيا دائما يكون
 علمي يقني هناك يكون اليت النشاطاتب احلظر سلوبأ ويرتبط ة،للبيئ ةحمقق ضراراأ تسبب نأ هناأش

 ةالبيئ ةسالم هتدد اليت خطاراأل استبعاد يف حامسا هدور  فيكون ةبالبيئ ةالضار  ثارهاآو  بطبيعتها
 .3عناصرها مبختلف

 الفرع الثالث: االلزام )األمر(
 يتم اللجوء إىل أسلوب اإللزام أو األمر حينما ختاطب السلطة الضابطة األشخاص آمرة أياهم

بإتيان أو القيام بتصرف معني بشكل إجيايب و بذلك فهو خيتلف عن أسلوب احلظر الذي يتخذ 
شكال سلبيا و كثريا ما تستعمل االدارة هذا االسلوب و خاصة البلدية يف اجلانب الوقائي عندما تأمر 

 بإزالة خطر و ذلك بأخذ التدابري الالزمة للتجنب بعض األضرار احملتملة.

 
                                                           

 ..مصدر سابق املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة،، 10-03من القانون  55املادة  أنظر -1
 .مصدر سابقيتعلق حبماية الساحل و تثمينه، ، 02-02من القانون  23انظر املادة -2
 .87مرجع سابق، ص كمال معيفي ، -3
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 االلزام :  أوال: تعريف

يعد االلزام صورة تتجسد يف شكل األوامر الفردية اليت تصدرها هيئات الضبط االداري و اليت 
تستوجب القيام بعمل معني ، كاألمر الدي يصدره مثال رئيس اجمللس الشعيب البلدي هبدم منزل 

 عناصره.مهدد باالهنيار، حيث يؤدي عدم القيام به إىل املساس بالنظام العام أو أحد 
و يف جمال محاية البيئة يقصد هبذا االجراء إلزام األفراد و اجلهات و املنشآت بالقيام بعمل اجيايب معني 

 . 1ملنع تلويث عناصر البيئة و محايتها ، أو الزام املتسبب يف تلويث البيئة بإزالة آثار التلوث
 ثانيا : شروطه

تطبيقا لقاعدة عامة و جمردة )قانون أو الئحة(، و يف  غالبا ما يأيت اإللزام )األمر بفعل شيء معني (
هذه احلالة يشرتط يف األوامر الفردية أن تكون مطابقة للقاعدة التنظيمية العامة اليت تستند إليها، وأن 

 .2تكون حمكومة هبا، و جزاء خمالفة هذا التطابق هو البطالن النطواء تلك األوامر على جماوزة السلطة
ومع ذلك فقد ظهر اجتاه آخر يتزعمه القضاء الفرنسي الذي يعطي احلق لالدارة يف إصدار قرارات ال 

 تستند إىل نص تشريعي أو الئحي بالشروط التالية :
 ة.فردي وامرأ اختاذ قبل ةالئح صدور شرتطا قد املشرع يكون الأ -
 مناأل وهي اغراضه حدأل حمققا يأ االداري الضبط نطاق يف داخال الفردي مراأل يكون نأ -

 ة.والصح ةوالسكين
 يستلزم اختاذ اإلجراء الفردي. ئياستثناظرف  هناك يكون نأ -
 ذا اإلجراء هو الوسيلة الوحيدة أمام اإلدارة.ه يكون نأ -
 :مههاأ الضبط وامرأ صدارإل الشروط بعضب التقيد ةضرور  اىل البعض ذهب و
 .عليه املنصوص تصرفالب للقيام ومكانا زمانا ةواقعية و ضروري ةحاج ةمث تكون نأ -
 ة.فردي قرارات شكل على يتأت اليت وامراأل صدارإ من ةدار اإل مينع يتشريع نص هناك يكون ال نأ -

                                                           

 .120، صالسابق املرجع ،كمال معيفي -1
  .139هاشم حممد بسيوين ، مرجع سابق،ص ؤوفر عبد ال -2
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 ةمحاي جمال نأ شك وال ة.املختص الضبط ةهيئ عن صادرا االمر يكون نأ احلال ةوبطبيع 
 حق ةاالدار  منح يقتضي مما ،املفعول ةساري واللوائح القوانني هتستوعب ال دائك قوش واسع ةالبيئ

 .1االفراد ةوحري حلقوق ةمحاي الذكر ةسالف لشروطضبطة بامن كانت مىت مثل وامراأل صدارإ
 ثالثا: مظاهره في مجال حماية البيئة

النصوص القانونية املتعلقة حبماية البيئة على العديد من القواعد اآلمرة و امللزمة لألفراد  حتتوي
سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو معنويني باعتبار أن هذه القواعد هي الوسيلة املناسبة لتحقيق أهداف 

ديد من األمثلة اليت و يف تشريعات البيئة هناك الع قوانني محاية البيئة واحملافظة على النظام العام.
جتسد اسلوب اإللزام سواء يف القانون األساسي حلماية البيئة أو يف التشريعات األخرى اليت هلا صلة 

 قانون محاية املستهلك ، قانون الصحة...اخل.   مبجال محاية البيئة، كقانون الغابات، قانون املياه،
هتدف وسائل الضبط إىل محايتها، تطرق قانون  باعتبار الصحة العامة من عناصر النظام العام اليتو 

محاية املستهلك وقمع الغش جمموعة من القواعد و التدابري امللزمة ، خصوصا يف جمال النظافة الصحية 
للمواد الغذائية اليت ختضع لرقابة مصاحل البلدية )اهليكل البلدي حلفظ الصحة و النظافة العمومية(،  

 اليت نذكر منها : 
ى كل متدخل يف عملية وضع املواد الغذائية لالستهالك أن يسهر على احرتام شروط جيب عل -

النظافة الصحية للمستخدمني، وألماكن وحمالت التصنيع أو املعاجلة أو التحويل أو التخزين، و كذا 
وسائل نقل هذه املواد، وضمان عدم تعرضها لإلتالف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو 

. و الزام كل متدخل يف عملية وضع املواد الغذائية لالستهالك باحرتام سالمة هذه املواد فزيائية
          2والسهر على أن ال تضر بصحة املستهلك.

مصبات  تنتج اليت ةالصناعي تآاملنش صحابلقد ألزم املشرع أ ةاملائي االوساط ة املياهمحاي جمال يف
 طريق عن ةاحملدد للشروط ةمطابق تآاملنش تشغيل عند اتز املفر  تلك تكون نسائلة أ (نفايات)

                                                           

 .121، ص سابق كمال معيفي، مرجع -1
 15املتعلتتتق حبمايتتتة املستتتتهلك وقمتتتع الغتتتش، ج.ر.ج.ج، عتتتدد  25/02/2009املتتتؤر: يف  03-09متتتن القتتتانون رقتتتم  06و  04: انظتتتر املتتتواد -2

 .  08/03/2009الصادرة يف : 
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 يلزم ةالسائل ةالصناعي للمصبات القصوى القيم بضبط املتعلق التنظيم اىل بالرجوع و .1التنظيم
 ةالسائل باهتاصم فيها تتجاوز ال ةبطريقو مشيدة و مستغلة  ةمنجز  تكون نأ تآاملنش تلك صحابأ

 هتمآمنشبتزويد  هميلزم اكم ،املرسوم هذا يملحق يف ةاحملدد القصوى القيم أةاملنش من خروجها عند
 .2املطروح التلوث حجم من باحلد يسمح مالئم ةمعاجل جبهاز

و يف جمال التخلص من النفايات مت الزام كل منتج للنفايات و/أو حائز هلا باختاذ كل 
 السيما من خالل:االجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن ، 

 .3اعتماد و استعمال تقنيات أكثر نظافة و أقل انتاجا للنفايات -
 االمتناع عن تسويق املواد املنتجة للنفايات غري القابلة لالحنالل البيولوجي. -
االمتناع عن استعمال املواد اليت من شأهنا تشكيل خطر على االنسان السيما عند صناعة  -

 .  4منتجات التغليف

ا يف جمال محاية املناطق الساحلية فلقد أحاطها املشرع جبملة من االجراءات و التدابري أم
القانونية الرامية للحفاظ على البيئة الساحلية و دميومتها، و يف هذا االطار ألزم املشرع أن حتظى 

 يف ةالواقع ةالسكاني التجمعات توفر . كما أكد أيضا على الزامية5وضعية الساحل الطبيعية باحلماية
و أن  ة،القذر  املياه ةتصفيل ةحمط على ةنسم الف 100 سكاهنا عدد يفوق اليت و ،الساحل ةمنطق

 .6ةالقذر  املياه ةلتصفي ةنظمأو  ساليبأ على ذلك عن سكاهنا عدد يقل اليت اجملمعاتتتوافر 
 

                                                           

 ، املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، مصدر سابق.10-03من القانون  49انظر املادة  -1
التذي يضتبط القتيم القصتوى للمصتبات الصتناعية الستائلة،ج.ر.ج.ج  19/04/2006متؤر: يف:  141-06تنفيتذي متن املرستوم ال 4انظر املادة  -2

 .23/04/2006الصادرة بتاريخ  26عدد 
او  يقصتتد بالنفايتتات كتتل البقايتتا الناجتتتة عتتن عمليتتات االنتتتاج و التحويتتل او االستتتعمال بصتتفة أعتتم كتتل متتادة او منتتتوج وكتتل متتن منقتتول يقتتوم املالتتك -3

املتعلتق  2001ديستمرب  12املتؤر: يف  19 -01متن القتانون  2احلائز التخلص منه او قصد التتخلص منته، او يلتزم للتتخلص منته او ازالتته، أنظتر املتادة 
 .2001ديسمرب  15الصادرة بتاريخ  77بتسيري النفايات ومراقبتها وازالتها، ج.ر.ج.ج، عدد 

 ر نفسه.املصد ،19 -01القانون من  6 انظر املادة -4
 ..يتعلق حبماية الساحل و تثمينه، مصدر سابق 02-02من القانون  5انظر املادة  -5
 من القانون نفسه. 22انظر املادة  -6
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 الفرع الرابع: التصريح 
النشاطات دون احلصول على إذن يف بعض األحيان يبيح القانون لألشخاص القيام ببعض 

مسبق، وقد تكون هذه النشاطات ملوثة للبيئة و بالرغم من ذلك يتم االكتفاء بالتبليغ أو التصريح هبا 
أو يف غضون فرتة زمنية من حدوثها، هذا االجراء أتاحه املشرع للبلدية كأداة رقابة   قبل القيام هبا

 . .1ابعةعلى نشاطات املنشآت املصنفة من الدرجة الر 
، و قد 2كما يعرف التصريح بأنه : "سلوك تلقائي يقوم به املخطر بإبالغ االدارة عن نواياه"

 يكون التصريح إما:
 من ةاالدار و ذلك ميكن  النشاط ةممارس قبلأمرا الزاميا  هنا التصريح يعد التصريح السابق:أوال: 
 على خطر الأ وجدت نإف ممارسته قبل ةبالبيئ ةالضار  ونتائجه النشاط ظروفو حبث  التأثري ةدراس
 .به القيام عن تنهى خطورته تتبين نإ ويتم،  النشاط وتركت سكتت ةالبيئ

 التصريح يشرتط سابقإذن  دون ،النشاط ةممارس لألفراد القانون يسمح قد التصريح الالحق:ثانيا: 
واختاذ  ةالبيئ على النشاط هذا ثارآ ةمبراقب يسمح مما حدوثه او هتممارس من ةمعين ةمد خالل

 .3هاثار  ختفيف و التلوث ملنع ةالالزماالجراءات 
و يهدف التصريح إىل إلزام األشخاص و املؤسسات بإخطار و تبليغ السلطات االدارية 

 تتطلب ال اليتمن الصنف الرابع و  املنشآت ختضعاملختصة بالضبط قبل مزاولة النشاط، حبيث 
 اليت املنشآت كانت وملا ،4البلدي الشعيب اجمللس لرئيس تصريح على التأثري موجز وال التأثري ةدراس

 الصنف هذا استغالل اجراءات من املشرع جعل ة،البيئ على ضررا االقل هي تصريح لنظام ختضع
 الشعيب اجمللس رئيس اىل التصريح طلب رسالإ يتم حيث ة،الثالث ةالفئ من املنشآت مع ةمقارن ةخفيف

 سمإ التصريح يتضمن نأ جيب و نشأة،امل استغالل ةبداي من االقل على يوما (60) قبل البلدي
                                                           

 .املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، مصدر سابق،  10-03انظر املادة من القانون رقم :  -1
، 2012/2013 البيئتة ، دراستة مقارنتة، متذكرة ختترج لنيتل شتهادة املاجستتري يف احلقتوق ختصتص قتانون عتام،آمال مدين، املنشآت املصنفة حلمايتة  -2

  91ص جامعة تلمسان،
 .66عبد الغين، مرجع سابق،ص حسونة -3
 .املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، مصدر سابق 10-03من القانون  19انظر املادة  -4
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 القانوين الشكل و ةالشرك اسم او ةتسميو  ،طبيعي شخصب مراأل تعلقما  ذاإ وعنوانه ولقبه املستقل
 اقرتحها اليت النشاطات ةطبيع ،معنوي بشخص مراأل تعلق ذاإ التصريح موقع ةوصف ومقرها وعنواهنا

ة املؤسس تصنف نأ جيب اليت ةاملصنف تآاملنش ةقائمفئة أو فئات  واخريا وحجمها ممارستها رحصامل
 ة:التالي بالوثائق ةالرابع ةالدرج من ةاملصنف ةاملؤسس تصريح ويرفق ،1منهاض
  ة.املصنف تآاملنش و املؤسسات موقعبني ي ةوضعي خمطط -
 .املواد ختزين و االنتاج جماالت بنيي ةالكتل خمطط -
 املواد السيما يستعملهاس اليت املواد و ،املشروع صاحب ينفذها اليت صنعال مناهج عن تقرير -

 ة.املؤسس سلبياتكل  تقيم حبيث يصنعهاس اليت املواد وكذا ،حبوزته تكون ان احملتمل من اليت ةاخلطري 
 وبقايا النفايات ةالذا إز وك ةالقذر  املياه وتفريغ ةوتصفي استعمال ةعادإ وشروط ةطريق حول تقرير -

 .2اللغاالست
 علالمذلك  يكون نأ ةشريطحمل رفض،  ةاملصنف ةاملؤسس استغالل تصريحوقد يكون 

 ةاملصنف املؤسسات على ةالرقابي املهام ترجع و  .3رحصللم ويبلغ ةالوالئي ةاللجن طرف من ومصدقا
 ،عضوا( 19) عشر تسعه من ةاملكون و الوايل سهاأير  اليت ةاملصنف تآاملنش ةملراقب ةالوالئي ةاللجن اىل
 تآاملنش جمال يف لوايلا ةرقاب ةمهم البعض انتقد وقد ،4البلدي الشعيب اجمللس رئيس بينهم من

 .5ةالصح حلفظ البلدي املكتب ة إىلالرقاب هذه تسند ان جيب امنا و ةاملصنف
ما دامت أن مهمة املراقبة رى أي مانع من إسناد هذه املهمة للوايل يف األصل نال  الكنن

 النظافة العمومية، البلدي حلفظ الصحة وهيكل امليدانية هلذا النوع من املؤسسات مسندة أصال لل
عليه يعد الوايل عني السلطات املركزية على بلديات الوالية و ذلك مبا لديه من سلطات واسعة مبا و 

                                                           

 ، مصدر سابق.يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة 198-06من املرسوم التنفيذي رقم  24انظر املادة  -1
 صدر.نفس امل من 25انظر املادة  -2
 املصدر نفسه.من  26انظر املادة  -3
 ر.صداملنفس من  30و 28انظر املواد  -4
احملليتتة، أشتغال امللتقتتى حتتول تستيري اجلماعتتات احملليتة"، خمتترب املغتترب الكبتري االقتصتتاد واجملتمتتع،  الصتديق بتتن عبتد اهلل ، "محايتتة البيئتتة: دور اجلماعتات -5

 .81ص  ،2008يناير  10-09أيام 
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و اليت تبيح له حلول حمل سلطات البلدية يف فيها سلطة احللول اليت خولت له مبوجب قانون البلدية، 
 . 1حالة تقصريها يف تأدية املهام املسندة إليها مبوجب القانون و التنظيم

 في مجال حماية البيئة  : اآلليات الردعية للضبط اإلداري لثاثالمطلب ال
التدخلية لتسليط بعد التطرق إىل الوسائل الضبط الوقائية جاء الدور على الوسائل الردعية أو 

الضوء عليها و التعرف عليها و ذلك بالنظر إىل أمهيتها و مسامهتها يف جمال محاية البيئة، و رغم 
تفاوهتا من حيث شدة اجلزاء و خطورة االجراء إال أهنا يف األخري هتدف إىل جزر املخالفني ألحكام 

)الفرع األول( ة للردع يديمهتاآلليات الوقواعد احلماية القانونية للبيئة ونذكر منها على وجه اخلصوص 
 )الفرع الثالث(.  اآلليات الردعية املوقفة للنشاط)الفرع الثاين( و واآلليات الردعية املزامنة للنشاط 

 ة للردع يديمهتاآلليات ال :االول الفرع
يف اطار عملية ردع أصحاب املنشآت املصنفة املخالفني لقواعد محاية البيئة ابتكر املشرع 

 .واالعذار توقيع االنذار و التأديببعض اآلليات التمهيدية لإلجراءات الردعية تتمثل يف 

 ديبأوالتذار ناال توقيعأوال: 

 حيث ة،البيئ قانون حكامأ ةخمالف علىءات املفروضة اجلزا من يبأدوالت االنذار اجراء ديع 
 عدم ةحال يف يوقع نأ ميكن اليت ءاجلزا ةجسام و ةاملخالف ةخطور  مدى تبيان على االول حيتوي

 خرىأ ةاداري جزاءات توقيع اىل ةاملخالف عن الكف عدم جزاء يكون االحيان من كثري يف و االمتثال
 .الرتخيص لغاءإ وأ قلالغك

 مبجال قةلعاملت مهامهم يف همتقصري  ةحال يف تأديبيةلتدابري  ينياجلزائر  املوظفني خيضعكما 
 بالعاملني وأ ةالبيئ جمال يف يعملونالذين  باملوظفني االمر تعلق سواء ،ذلك يف يد هلم وأ ةالبيئ ةمحاي

 .2ةالبيئ تلويث يفقد تكون سببا  اليت ةالدول مشروعات يف

                                                           

 .تعلق بالبلدية، مصدر سابق ، امل 10-11املادة من قانون  انظر -1
 147و، مرجع سابق، ص لماجد راغب احل -2
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 : االعذاراثاني
ذلك االجراء  عالجيةال ةاالداري ةساليب الرقابأسلوب من كأ طارو االخر أاذعاملقصود باإل

نه أو املؤسسات الذين ميارسون نشاطا من شألتنبيه املخالفني من االفراد  ةالذي تستعني به االدار 
 ةو غالبا ما تكون عقوب .بغرض القيام بتصحيح االوضاع لتفادي وقوع تلك االضرار ةضرار بالبيئاإل

 .1ق او الغاء الرتخيصلالغأشد ك ىاخر  ةتوقيع جزاءات اداري ر،رغم االنذا ةاالستمرار يف املخالف

ءات الذي ميكن توقعه االدارة على كل من اجلزاو أخف من ابسط ويعد االعذار أو التنبيه 
و النشاط أالعمل  ةبيان مدى خطور  ة، وجيب أن يتضمن االعذارالبيئ ةخيالف احكام قوانني محاي

  .2عدم االمتثال ةيوقع يف حالأن  ء الذي ميكناجلزا ةسامجو  ةعلى البيئ

لمعين ل ةتنبيه من االدار مبثابة امنا هو  ا،حقيقي اجزاءيف ال ميثل االسلوب كما جند بأن هذا 
ومع ما يقع عليه من  .مع ما يتطلبه القانون مامنسج هيكون نشاطل هحيتدارك الوضع وتصحل

النشاط مطابقا من اليت جتعل  ةالكافي ةلمعاجلالتدابري الالزمة لعدم اختاذ  ةعلى انه يف حال ،التزامات
 ةاالولي ةاحلمايإىل  ذارالعادف يهكما   .املنصوص عليه قانونا ءنه سيخضع للجزافإ ةالقانوني طشرو لل

يف  ةاكثر صرام ةاجراءات ردعيو يعد متهيدا قبل اختاذ  ،نشاط قبل تفاقم الوضعلل ةمن االثار السلبي
اليت ميكن  ةالقيود الوقائياالعذار من أخف اخرى يعترب نظام  ةومن جه .ب يف ذلكحق املتسب

 .3ةوالسلط ةبني احلري اكثرها توفيقأو  ،النشاط الفردي ةفرضها على ممارس

 لنشاطتزامنة مع ا: اآلليات الردعية المنيالفرع الثا

بغية احلفاظ على الغاية االقتصادية للمنشآت املصنفة و تفادي االضرار بأصحاب هذه 
املنشآت اليت قد ينجم عنها ما يلحق الضرر بالبيئة، اعتمد املشرع على أسلوب التقارير و العقوبات 

 املالية وفقا ملبدأ امللوث الدافع و هذا ما سنحاول توضيحه فيما يلي:  
                                                           

 147 ، صالسابقرجع امل ،ولماجد راغب احل - 1
 .140، ص سابق كمال معيفي، مرجع   - 2
 .128عبد الرؤوف هاشم حممد بسيوين ، مرجع سابق،ص - 3
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  : نظام التقاريرأوال
املشرّع اجلزائري مبوجب النصوص اجلديدة املتعلقة هذا النظام من قبل  استحداث لقد مت    

حبماية البيئة أسلوب جديد و الذي يسعى من خالله إىل فرض رقابة الحقة ومستمرّة على األنشطة 
اليت ميكن أن تشكل خطر على البيئة، فهو أسلوب مكّمل ألسلوب الرتخيص، كما يقرتب من 

زام كونه يفرض على صاحبه القيام بتقدمي تقارير دورية عن نشاطاته حىّت تتمكّن السلطة الضابطة اإلل
و املنشآت اليت تشّكل  من فرض الرقابة  وتسهيل عملية متابعة التطورات احلاصلة على النشاطات 

ي للنشاط خطرا على البيئة، فبدال من أن تقوم اإلدارة بإرسال أعواهنا للتحقيق من السري العاد
املرّخص به يتوىّل صاحب النشاط بتزويدها باملعلومات والتطورات احلاصلة واجلديدة ويرّتب القانون 

 .1على عدم القيام هبذا اإللزام جزاءات خمتلفة 
ومن أمثلة أسلوب التقارير يف القوانني املتعلقة بالبيئة جند قانون املناجم الذي ألزم أصحاب 

لرخص أن يقدموا تقريرا سنويا متعلقا بنشاطاهتم إىل الوكالة الوطنية للجيولوجيا السندات املنجمية  أو ا
و املراقبة املنجمية يتّعلق أساسا بنشاطاهتم  و كذا اإلنعكاسات على حيازة األراضي و خصوصيات 

، ورّتب القانون عقوبات جزائية على كل مستّغل أغفل تبليغ التقرير و ذلك باحلبس  2الوسط البيئي
من  58، ومبا أن املادة 3د ج  20000د ج إىل  500أشهر و بغرامة مالية  06ن شهرين إىل م

هذا القانون تنص على إمكانية الوايل املختص إقليميا أن ينشئ بقرار ، بعد إخطاره من قبل املصلحة 
وجبها الوايل اليت مينع مب 60اجليولوجية الوطنية ، حميطات للحماية حول املواقع اجليولوجية ، واملادة 

املختص إقليميا بناء اعلى إقرتاح من الوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية كل أعمال ختص بئرا 
أو رواقا أو أشغال االستغالل على سطح األرض أو باطنها ختالف هذا القانون و النصوص املّتخذة 

                                                           

 .345، ص2010نبيلتتة أقوجيتتل، حتتق الفتترد يف حمايتتة البيئتتة لتحقيتتق الستتاملة و التنميتتة املستتتدامة، جملتتة املفكتتر، العتتدد الستتادس، ديستتمرب  -أنظتتر:  -1
 ، االجراءات اإلدارية الكفيلة حبماية البيئة " مداخلة يف امللتقى الوطين حول " دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة يف ظل قانوين إبتسام بولقواس وأيضا:

 1945متاي  08،خمرب الدراستات القانونيتة البيئيتة ، كليتة احلقتوق و العلتوم السياستية ، جامعتة  2012ديسمرب  4،3البلدية و الوالية اجلديدين" يومي 
 .14،ص .قاملة ،غ م

 الصتتتتتتتتادرة بتتتتتتتتتاريخ: 35، عتتتتتتتتدد .ج.جيتضتتتتتتتتّمن قتتتتتتتتانون املنتتتتتتتتاجم، ج ر 07/2001/ 04املتتتتتتتتؤر: يف  10-01متتتتتتتتن القتتتتتتتتانون  61أنظتتتتتتتتر: املتتتتتتتتادة  2
04/07/2001  . 

 من القانون نفسه. 182: املادة  أنظر 3
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ة بناء على رأي مربر من الوايل يمجاليت تنص على تسليم السندات املن 73لتطبيقه ، و املادة 
املختص إقليميا ، فكل هذه املواد توحي لنا بأن الوايل املختص إقليميا معين بالتقارير املرسلة من 
طرف صاحب السند املنجمي ملا له من أمهية بالغة يف املراقبة املستمرة لألنشطة و املنشآت اليت 

ا أن هذا األسلوب " أسلوب التقارير" يساهم يف تشّكل خطرا على البيئة على مستوى واليته ، كم
 دعم باقي أساليب الرقابة اإلدارية.

 العقوبات المالية  : ثانيا
أصبحت اليوم اآلليات االدارية حلماية البيئة غري جمدية يف مواجهة أخطار التلوث فهي من 

من التدابري اليت تؤثر على ناحية تعيق مسرية التنمية االقتصادية جراء اجراءات وقف النشاط و غريها 
وثرية االنتاج و من ناحية أخرى تزيد من نسب التلوث نتيجة انعدام املوارد املالية الالزمة للتكفل 

إىل تبين مبدأ امللوث الدافع حبيث ميكن اجلزائري ذلك اجته املشرع مبصاريف احلماية من التلوث. ل
دفع تكاليف محاية البيئة من التلوث بالرغم من ملنتجي النفايات بسبب نشاطهم مواصلة االنتاج مع 

صعوبة ارجاع حالة البيئة إىل وضعها الطبيعي اليت كانت عليه قبل حدوث التلوث هذا من جهة ، 
ومن جهة أخرى ميكن فرض غرامات مالية لردع األشخاص املخالفني لقواعد احرتام البيئة ، ومنه 

من املشاكل يف آن واحد السيما مشكل التنمية       سيتم املسامهة بشكل كبري يف التصدي للعديد
 و مشكل البيئة.
ملخالفني ألحكام تشريعات نقدية فرضها املشرع على ايف غرامات العقوبات املالية تتمثل 

بكل مكوناهتا الطبيعية و غري الطبيعية، هذه الغرامات يف جمملها ماية البيئة والتنظيمات املتعلقة حب
دج و اليت جندها موزعة عرب  العديد  3.000.000.00دج كحد أدىن و  100.00ترتاوح ما بني 

تعلق امل 19-01من القانون  57ما أشارت إليه املادة من التشريعات نذكر منها على سبيل املثال : 
دج إىل  10.000السالف ذكره اليت أقرت بغرامة مالية من  بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها

كل من قام بإيداع أو رمي أو إمهال النفايات اهلامدة يف أي موقع غري خمصص هلذا دج ل 50.000
 1.الغرض، السيما على الطريق العمومي ويف حالة العود تضاعف الغرامة

                                                           

 مراقبتها و ازالتها، مصدر سابق.، املتعلق بتسيري النفايات و 19-01من القانون رقم  57املادة أنظر  -1
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املتعلق حبماية الساحل و تثمينه اليت أشارت إىل غرامة  02-02من القانون رقم  40و كذلك املادة 
دج كعقوبة لكل من خالف أحكام املادة  2.000.000.00دج إىل  200.000.00مالية من 

، و يف إطار محاية 1من نفس القانون املتعلقة مبنع أعمال استخراج مواد املالط من الشاطئ  20
لى ما يلي :" يعاقب بغرامة عمكرر من قانون العقوبات اجلزائري  441املادة التنوع البيولوجي نصت 

ل من ترك حيوانات مؤذية أو خطرية هتيم وكل من حرض ك   دج و...  1000دج إىل  100من 
حيوانا يف حراسته على مهامجة الغري أو مل مينعه من ذلك. وكل من ألقى مواد ضارة أو سامة يف سائل 

 .2معد لشرب اإلنسان أو احليوانات دون أن تكون لديه نية اإلضرار بالغري"
إىل  100لي :" يعاقب بغرامة من من نفس القانون على ما ي 449كما نصت أيضا املادة 

دج وجيوز أن يعاقب أيضا باحلبس ملدة عشرة أيام على األكثر كل من أساء دون مقتضى  500
وجيوز  .معاملة حيوان متن احليوانات املنزلية أو املستأنسة أو املأسورة سواء كان ذلك علنيا أو غري علتين

كان مالكه جمهوال أن تتأمر بإيداع احليوان يف   للمحكمة يف حالة احلكم على مالك احليوان أو إذا
مؤسسة ذات منفعة عمومية حلماية احليوانات أو تقترر اعتبارها كذلك وللمؤسسة يف هذه احلالة حرية 

 التصرف فيه".
إىل جترميه لكل شخص يتخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف،  باإلضافة

أشهر،  03أيام إىل  10أو حمبوس يف العلن أو اخلفاء، أو عرضه لفعل قاس، بعقوبة باحلبس من 
دج، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، و تشدد العقوبة  50.000دج إىل  5000وبغرامة مالية من 

  .3ىل الضعفيف حالة العود إ
دج كل من خالف أحكام املادة  100.000دج إىل  10.000و يعاقب بغرامة مالية من 

السالفة الذكر و يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستغل دون  10-03من هذا القانون  40
احلصول على ترخيص كل مؤسسة لرتبية حيوانات من أصناف غري أليفة و يقوم ببيعها أو اجيارها أو 

أو يستغل مؤسسة لعرض أصناف حية من احليوانات احمللية أو األجنبية، أو حيوز حيوانا أليفا  عبورها،
أو متوحشا أو داجنا دون احرتام قواعد احليازة املتعلقة بشروط الصحة و النظافة و األمن   

                                                           

 . .مصدر سابقيتعلق حبماية الساحل و تثمينه، ،  02-02من القانون  20أنظر املادة  -1
 /11/06يف الصتتتادرة   49ج.ر.ج.ج ، عتتتدد .، املتضتتتمن قتتتانون العقوبتتتات، املعتتتدل واملتتتتمم  8/06/1966متتتؤر: يف   156-66األمتتتر رقتتتم  -2

1966. 
  سابق .، املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، مصدر 10-03القانون رقم من  81املادة أنظر  -3
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. 1عودومستلزمات املعيشة و مراعاة حقوق الغري ،كما أكد على تشديد العقوبة مبضاعفتها يف حالة ال
املتعلق باجملاالت احملمية على العقوبة باحلبس من  02-11من القانون رقم  44و لقد نصت املادة 

دج لكل شخص  3.000.000دج إىل  500.000سنة واحدة إىل ثالث سنوات و بغرامة من 
يتسبب يف تدهور اجملاالت احملمية عن طريق أي صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو وضع لكل 

.واملالحظ إىل 2اليت تؤدي إىل تغيري خصائصها الفيزيائية و الكيميائية و البيولوجية والبكتريية املواد
 . و اجلنح خالفاتا تتأرجح بني املهذه العقوبات جيد بأهن

 الفرع الثالث: اآلليات الردعية الموقفة للنشاط
الوقائية و اآلليات الردعية عدم امتثال املخالفني من أصحاب املنشآت املصنفة لآلليات يف حالة 

التمهيدية و املتزامنة مع النشاط هناك آليات أكثر شدة و صرامة تتمثل يف وقف النشاط ملدة حمددة 
أو بشكل هنائي و الذي قد يؤدي إىل سحب الرتخيص اخلاص بالنشاط، و هذا ما يقودنا إىل 

 التطرق إىل تلك اآلليات :

 وقف النشاطأوال: 
 ارتكبت ةسببه تكون املنشابقصد بوقف النشاط وقف العمل او النشاط املخالف والذي ي

 ة،يف احلد من التلوث و االضرار بالبيئ ةيتسم بالسرعإجيايب وهو جزاء  .للقوانني واللوائح اخمالف عمال
 انتظار ملادون يبيح جلهة االدارة احلق يف استخدامه مبجرد أن يتبني هلا أي حالة تلوث، وذلك لكونه 

 3.يف حال اللجوء اىل القضاء ةفر عنه اجراءات احملاكمتسس
اذا  ها،وتتسبب يف تلويث ةالبيئ ةاليت ختالف تدابري محاي ةاىل وقف نشاط املؤسس ةاالدار  أجلوت 

 ةمؤقت ةويؤدي اىل ايقاف النشاط بطريق ،حيث يكون الوقف كليا او جزئيا ،يهبالتنذار أو عاإلينفع مل 
يف حني ان  "االيقاف"واملشرع اجلزائري يستعمل يف الغالب مصطلح  ةاو هنائي ة(حمدد ةملد)أي 

 .ستعمل مصطلح الغلقياملشرع املصري 

                                                           

  .سابق .املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، مصدر  10-03القانون رقم  من 82املادة  -1
 مصدر سابق. ،املستدامةيف إطار التنمية  املتعلق باجملاالت احملمية 02-11من القانون رقم  44املادة  -2
 144، صسابقكمال معيفي مرجع     - 3
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 : سحب الترخيصثانيا

يعترب سحب الرخصة حق أصيل للسلطات االدارية املختصة و هو من أخطر االجراءات اليت 
 لقواعد محاية البيئة ، وملعرفة معىن السحب تقوم به هذه السلطات يف مواجهة األشخاص املخالفني

يف جمال القانون االداري نستعرض البعض من التعريفات اليت جاء هبا الفقة ، ومنها تعريف األستاذ 
ماجد راغب احللو ملعىن السحب بأنه جتريد للقرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي و املستقبل 

 . 1بواسطة السلطة االدارية املختصة

كما عرفه أيضا األستاذ عمار عوابدي بأنه إهناء و إعدام اآلثار القانونية للقرارات االدارية 
 .2بأثر رجعي كأهنا مل توجد إطالقا

جند بأن املشرع املصري يستعمل مصطلح من الناحية التشريعية و أما عن معىن السحب 
لرقابة االدارية فإن السحب أشد االلغاء بدال من مصطلح السحب ، و إن كان كالمها من وسائل ا

خطرا لسريانه على املاضي و املستقبل ، مع ما يف ذلك من خطورة و مساس بفكرة استقرار 
 .  3املعامالت واألعمال ، وفكرة احلقوق املكتسبة لذلك يرى البعض ضرورة تقييد هذا االجراء بشروط

سلطة املختصة أو عند حدوث و من  أجل تدارك األخطاء اليت تقوم هبا االدارة صاحبة ال
ذا كانت جتاوزات من طرف األفراد مبخالفتهم ألحكام القرار االداري حمل الرخصة ، أو يف حالة ما إ

هناك ظروف مستجدة مل تكن يف حسبان االدارة من قبل ، فلقد أعطى املشرع لإلدارة احلق يف 
  املكتسبة لألفراد .سحب قراراهتا بالرغم من خطورة هذا االجراء و مساسه باحلقوق 

و بالنسبة للبلدية فقد اتاح هلا املشرع هذا االجراء ، و ذلك من خالل ما تضمنته أحكام 
التشريع و التنظيم املعمول هبما يف جمال محاية البيئة، مثال حينما خول لرئيس اجمللس الشعيب البلدي 

                                                           

 .549، ص 1994ماجد راغب احللو، القانون االداري، دار املطبوعات اجلامعية ، القاهرة ، مصر،  - 1
 .170، ص  2005عمار عوابدي ، نظرية القرارت االدارية بني علم االدارة و القانون االداري، دار هومة ، اجلزائر ،  - 2
 .149ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة االسالمية ، مرجع سابق ، ص  - 3



 الفصل الثاني:                                    اآلليات القانونية لحماية البيئة -الباب الثاني 
 

314 
 

املنشآت املصنفة من الصنف  يف دائرة اختصاصه االقليمي احلق يف منح الرخص اخلاصة باستغالل
الثالث مما يرتتب عنه حق مكتسب ألصحاب املنشآت املصنفة، و يف املقابل له احلق أيضا يف 

 . 1سحبها يف حالة ارتكاب خمالفات متس بقواعد محاية البيئة و سالمتها ألهنا حق جلميع األفراد

ية تكمن يف احلق يف التنمية فالبلدية تستند يف تدخلها يف جمال الرتخيص إىل أسس تبدو منطق
و من جهة أخرى إعطاء احلرية ألصحاب املؤسسات مبوجب الرتاخيص اليت حتدد  ،احمللية من جهة

و عليه فإذا كان من الطبيعي إعطاء احلرية لكل فرد ليمارس مبا  فيها شروط استثمارها و استغالهلا،
يناسبه من نشاطات و أعمال، فمن األوىل كبح كل إساءة يف استعمال هذا احلق ، حبيث جيب 
حتقيق التوازن بني حدود حرية الفرد يف إطار مؤسسة االستثمار و االستغالل و بني احرتام حقوق 

قد تنجم عن مثل هذا النشاط، لذلك جيب إخضاع بعض النشاطات  اآلخرين من جراء األضرار اليت
 . 2ليس فقط ألحكام ذات طبيعة جترميية ، و إمنا و بصورة أدق ذات طبيعة وقائية

على ضوء ما سلف ميكن القول بأن األدوات القانونية للضبط االداري يف جمال محاية البيئة، و 
دية، فربجوعنا إىل اآلليات الوقائية يعترب الرتخيص من أمهها، تعترب وسيلة رقابية فعالة حبوزة ادارة البل

نظرا لتعدد جماالت استعماهلا يف التشريع البيئي، ليشمل مجيع عناصر البيئة، إال أن استغالل هذه 
األداة استغالال فعاال حيتاج إىل كفاءات متخصصة يف اجملال البيئي على مستوى ادارة البلدية و ذلك 

نه قرار له أمهيته على املستوى العملي، ألنه مرتبط يف النهاية حبماية جمال من جماالت بالنظر إىل كو 
البيئة. و أما بالنسبة إىل اآلليات الردعية فهي مكملة للعمل اليت تقوم به اآلليات الوقائية مما يدعو إىل 

مة البيئة وتقدمي وجود هيئات رقابية متخصصة و أجهزة و مراكز ومراصد لرصد امللوثات الضارة بسال
 الدعم الالزم للبلديات لتمكينها من إصدار القرارات الردعية يف الوقت املناسب.  

 

                                                           

 املتضمن تعديل دستوري، مصدر سابق. 01-16القانون رقم حق املواطن يف بيئة سليمة ،  2016من الدستور اجلزائري لسنة  68املادة  أنظر - 1
 .17، ص2006منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت، لبنان، ،  ،و البيئي ، الطبعة األوىلنعيم مغبغب، اجلديد يف الرتخيص الصناعي  - 2
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 خالصة الفصل الثاني

يف هذا الفصل يتجلى لنا الدور الذي تلعبه البلدية يف جمال محاية البيئة من خالل استغالهلا 
التخطيط اهلادفة إىل احملافظة على البيئة و اليت لآلليات القانونية و االدارية املتمثلة أساسا يف أدوات 

 وسائل الضبط االداري الصادرة يف شكل قرارات إدارية. ذها بواسطة يتم تنفي
تطرق املبحث األول من هذا الفصل إىل أهم أدوات التخطيط اليت هتدف إىل محاية البيئة، 

ئي احمللي اليت جاءت هبا أجندة القرن وهذا وفق ما املعامل املرسومة يف إطار ما يعرف بالتخطيط البي
احمللي، إىل جانب األحكام اليت جاء هبا امليثاق البلدي للبيئة و التنمية املستدامة ، كما متت  21

االشارة إىل أبرز املظاهر اليت متثل التخطيط البيئي ومنها ما يتميز بالطابع التدخلي كاملخطط البلدي 
نجدة البلدي  الذي له دور يف مواجهة األزمات و الكوارث البيئية لتسيري النفايات و خمطط تنظيم ال

من خمططات النجدة أثناء حدوث الكوارث، و منها ما يتميز بالطابع اجملايل مثل خمططات التهيئة و 
التعمري كاملخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري خمطط شغل األراضي و املخطط البلدي لتهيئة املناطق 

طات هتيئة االقليم كاملناطق الساحلية و اجلبلية و غريها ، وأما البعض اآلخر فيتميز الشاطئية و خمط
 بطابعه الوقائي مثل دراسة التأثري على البيئة اليت هلا دور كبري يف تدعيم اجلانب الوقائي حلماية البيئة .

هم تطبيقاهتا تناول املبحث الثاين من هذا الفصل دراسة األدوات القانونية للضبط االداري و أ
يف جمال محاية البيئة و على أساس أن الوقاية خري من العالج فقد مت التطرق يف أوال إىل اآلليات 
الوقائية كأسلوب الرتخيص الذي يعد من أهم األدوات اليت متكن البلدية من الرقابة القبلية للمشاريع 

اليب األخرى مثل احلظر و االلزام ، اليت ميكن أن يكون هلا آثار ضارة على البيئة ، إىل جانب األس
وبعدها مت التطرق إىل اآلليات الردعية اليت تتدخل لردع املخالفني للتدابري املتعلقة حبماية البيئة،  
كأسلوب االنذار و أسلوب وقف النشاطات الضارة بالبيئة، ومن أخطر هذه األساليب سحب 

 لحماية.  للية  كآلية حديثة الرتخيص باإلضافة إىل ذلك جند أسلوب العقوبات املا
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 خاتمــة

يف ختام هذه الدراسة خلصنا إىل أن معاجلة مسألة محاية البيئة ال ميكنها أن تتم على املستوى 
الدويل فقط دون إقحام مجيع الفاعلني على الصعيد الوطين، وهذا ما تؤكد عليه برامج األمم املتحدة 

كفل باملشكلة البيئية يف املرتبطة بالبيئة والتنمية املستدامة، وعلى الصعيد الوطين ال ميكن للدولة أن تت
اطار مركزي دون أن تفوض بعض اختصاصاهتا يف جمال محاية البيئة لفائدة اهليئات احمللية على 

كافة املبسوطة على  امتداد لسلطة الدولة املستوى الالمركزي، وقد أوكلت هذه املهمة للبلدية باعتبارها 
إىل جانب الوالية وكوهنا االدارة االقليمية األقرب كما أهنا متثل احدى قطيب اجلماعات احمللية   أقاليمها

 من املواطن، ويعد جملسها املنتخب االطار املناسب ملشاركة سكان البلدية يف تسيري شؤوهنم احمللية.

ومن أجل تنفيد السياسة البيئية للدولة يف اطار التنمية املستدامة تتمتع البلدية جبملة من 
اهتا يف العديد من اجملاالت املرتبطة بالبيئة مثل محاية الصحة العمومية الصالحيات اليت أوكلت إىل هيئ

و الصحة احليوانية و الصحة النباتية و محاية املوارد املائية والغابية و محاية الرتبة و اجلو و محاية مجيع 
جبميع األوساط البيئية و حماربة التلوث بأنواعه كان سواء أكان مصدره اإلنسان كإفراز النفايات 

أنواعها وحرائق الغابات أو مصدره الطبيعة كالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات و الزالزل و اجلفاف 
وغريها، حيث تعتمد البلدية يف مواجهة ذلك على تبين مبادئ محاية البيئة و التنمية املستدامة السيما 

التخطيط البيئي و تطبيقها بواسطة  منها مبدأ املشاركة و مبدأ ادماج ابعاد التنمية املستدامة يف أدوات
 وسائل الضبط االداري يف شكل قرارات إدارية .    

لكن بالرغم من كل ذلك، جند بأن العديد من البلديات ما زالت تتخبط يف املشاكل البيئية و 
و التنموية، و ذلك يعود باألساس إىل العجز املايل الذي تعاين منه هذه البلدديات نتيجدة سدوء التسديري 

نتيجدددة لعددددم اسدددتغالل االمكانيدددات القانونيدددة املتاحدددة إليهدددا مثدددل اليدددات الضدددبط االداري و اشدددرا  كدددل 
 فاعلي اجملتمع إىل جانب أجهزة الدولة املتخصصة يف عملية التخطيط البيئي احمللي. 
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 أوال: النتائج
 ومن خالل دراستنا هلذا املوضوع مت التوصل إىل النتائج التالية:

باعتبارها مؤسسة دستورية تعد البلدية من أهم اهليئات احمللية اليت ميكنها أن تلعب دورا حموريا  -
يف جمال محاية البيئة واملسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة و ذلك من خالل الصالحيات املخولة 

ألمثل ملشاركة هليئاهتا مبوجب التشريع والتنظيم، و من خالل جملسها املنتخب الذي يعد االطار ا
سكان اقليم البلدية يف تسيري الشؤون العمومية على املستوى احمللي السيما منها تلك املسائل املرتبطة 

 حبماية البيئة والتنمية املستدامة.    
املشرع اجلزائري يف تنظيمه لصالحيات البلدية يف جمال البيئة على ثالثة معايري هي:  اعتماد -

املعيار العضوي املرتبط باهليئات الثالث للبلدية: هيئة املداولة و اهليئة التنفيذية و إدارة البلدية اليت 
 .ينشطها األمني العام

باحلماية القانونية كحماية املوارد الطبيعية و الصحة واملعيار املوضوعي املرتبط باجملاالت البيئية املشمولة 
وغريها واملعيار الشكلي املرتبط باإلجراءات القانونية املتبعة يف جمال محاية البيئة ومثاله الرخص املتعلقة 

 باملنشآت املصنفة.
أصبح مفهوم البيئة يتميز باالتساع و ذلك يعود باألساس إىل ما حتتويه من مكونات منها ما  -

هو طبيعي من صنع اخلالق كاملاء و اهلواء و الرتبة و ما حتتويه من كائنات حية و منها ما هو من 
صنع االنسان كاملنشآت والبناءات وغريها، وعليه فإن البيئة تتكون من جانبني : بيئة طبيعية و بيئة 

 مشيدة أو حضرية.
بلدي للصحة و النظافة إن إعادة تنظيم املكتب البلدي حلفظ الصحة حتت اسم اهليكل ال -

العمومية يعد خطوة إجيابية إذا مت استغالهلا ميدانيا، أين ستساهم يف ترقية النشاط البيئي خاصة 
بالكشف املبكر ملخاطر التلوث بواسطة خمرب التحاليل إىل جانب تكريسه ملبدأ الشراكة و التعاون بني 

 البلديات يف جمال محاية البيئة. 
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دورا فعال يف جمال محاية البيئة، و ذلك بناءا على العالقة الوثيقة بني يلعب الضبط االداري  -
محاية البيئة واحملافظة على النظام العام باعتباره هدف يسعى الضبط االداري إىل حتقيقه بعناصره 
املتمثلة يف األمن العام والصحة العامة و السكينة العامة، وأن محاية البيئة قد تطرح جماالت جديدة 

رج ضمن عناصر النظام العام باعتباره مفهوما مرنا ومتطورا واليت تتمثل يف احملافظة على اآلداب تند
العامة و مجال الرونق و الرواء، كما يتمتع الضبط االداري جبملة من األدوات القانونية ميكن تطبيقها 

أسلوب احلظر، و أسلوب يف جمال محاية البيئة، و يتعلق األمر باألدوات الوقائية كأسلوب الرتخيص و 
االلزام، إىل جانب األدوات الردعية ملخالفني تدابري محاية البيئة كاإلنذار و وقف النشاط و السحب 

 والتقارير و أسلوب العقوبات املالية طبقا ملبدأ امللوث الدافع.   
مبهمة حساسة   للقيام واملادية البشرية االمكانيات ضعف من تشكو البلديات معظم ان -
 وأن خصوصا القانونية اجلوانب احملليني يف املنتخبني كفاءة نقص اىل البيئة، إضافة محاية همةكم

 لتقدمي املهمة هبذه خاصة حملية مصاحل وجود تتطلب ومتناثرة كثرية البيئة حبماية املتعلقة النصوص
 للمسؤولني احملليني. والتقين القانوين الدعم

للمشاكل البيئية تستدعي إىل جانب االدارة احمللية و على رأسها إن الطبيعة الفنية و التقنية  -
البلديات وجود هيئات فنية تدعمها للوصول إىل التنفيذ السليم لكل التدابري و االجراءات املتعلقة 

 حبماية البيئة.
البيئة، واستنزاف  ىعلاحمللية ية و التنميع ر المشلمع تزايد املشاكل واملخاطر واآلثار السلبية  -

لبعد البيئي، ازداد االهتمام بالتخطيط ة اا، وعدم مراعاألصحاهبمواردها، نتيجة املمارسات السلبية 
ومنه ميكن االعتماد عليه  طط،اخلدمج البعد البيئي كعنصر أساسي يف مجيع ى البيئي الذي يرتكز عل

 يف حتقيق التنمية املستدامة.
لقد أصبح من الضروري على البلديات التخلي عن التخطيط التقليدي القائم على  -

االعتبارات االقتصادية فقط دون مراعاة اآلثار البيئية مما يؤدي يف هناية األمر إىل ظهور العديد من 
املشكالت البيئية، ومن أجل ختطيط مستدام يتعني على البلديات حتقيق التوازن بني مجيع أبعاد 
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نمية املستدامة وعليه فال ميكن تغليب البعد االقتصادي على حساب البعدين االجتماعي و البيئي الت
ألن التنمية املستدامة هي عبارة عن عملية متكاملة األبعاد و شاملة مما أدى يف النهاية إىل ظهور 

الثاين علم فرعني جديدين من العلوم االقتصادية و االجتماعية األول يسمى االقتصاد البيئي و 
االجتماع البيئي ومن هنا بدأت الدعوة إىل التنمية الصحيحة بيئيا، فمثال استخدام موارد البيئة بشكل 
عشوائي ومفرط دون تبين البعد البيئي قد يؤدي حتما إىل جتاوز التحمل البيئي األقصى، ومن هنا زاد 

 االهتمام بالبيئة كبعد جديد و مفهوم حتمي يف عملية التخطيط. 
 ثانياً: المقترحات 

بناءاً على النتائج اليت مت التوصل اليها من خالل دراستنا، ارتأينا اقرتاح مجلة من النقداط، والديت 
 واملتمثلة فيما يلي: ميكن إسقاطها على مستوى التشريع اجلزائري وذلك وفق نظرتنا هلذا املوضوع،

بالنسبة للتعامل مع ملف تسيري النفايات فإن التشريع البلدي يسمح بإنشاء مؤسسات عمومية  -1
تفضل أسلوب التسيري تتخلى عن أسلوب املؤسسة العمومية البلدية و معظم البلديات بلدية لكن 
املادية يف و هذا بالرغم من نقص االمكانيات البشرية و مرفق النظافة و النقاوة العمومية دارة املباشر إل

بينما أتبث أسلوب املؤسسة العمومية البلديات، تلك العجز املايل الذي تعاين منه العديد من ظل 
فإن إنشاء مثل هذه املؤسسات سيسمح بإدارة  البلدية جناعته خاصة بالنسبة للبلديات الكربى.

ري النفايات و معاجلتها و املرافق البلدية اليت هلا صلة حبماية البيئة بشكل أمثل، خصوصا يف جمال تسي
اجياد احللول املناسبة ملشكل تراكم النفايات وجتميعها ونقلها إىل مراكز الردم التقين، وهذا قد يتيح 

 للبلديات التفرغ إىل مشاكل التنمية احمللية واالهتمام أكثر بتحسني االطار املعيشي للمواطن.
لتسيري النفايات و كذا  : املخطط التوجيهيحتيني ووضع حيز التنفيذ اليات التخطيط السيما  -2

البنك املعلومايت للنفايات اليت من شأهنا أن تشكل وسائل ال ميكن االستغناء عنها يف التسيري 
العقالين للنفايات، مع حتديد مواصفات خمتلف النفايات و معرفة طبيعتها بواسطة استغالل أجنع 

 يات، و تبليغها للبلد للبنك املعلومايت للنفايات



 خاتمــــــة

 

321 
 

مع تر  احلرية للبلديات يف اختيار منط التسيري األكثر مالئمة لبيئة االقليم باعتبارها األقرب إىل الواقع 
 فكل ادارة ابنة لبيئتها.

ضرورة اتباع أسلوب التحفيز للرفع من قدرة الكفاءات واالهتمام و التكفل بالطاقم البشري  -3
و صحيا و حتفيز سكان البلدية على النظافة و االهتمام العامل بالنظافة العمومية ماديا ومعنويا 

 باملساحات اخلضراء و ذلك بإنشاء جائزة بلدية خاصة بالبيئة تتعلق بأنظف حي مثال.
بالرغم من اجملهودات اليت تبدهلا البلديات اجلزائرية يف جمال محاية البيئة ، إال أن خماطر التلوث ما  -4

على أن البيئة مل حتظى باالهتمام الكايف على املستوى امليداين، وهذا  زالت قائمة و مستمرة، مما يدل
يقتضي تعزيز واستكمال املنظومة القانونية يف جمال محاية البيئة على املستوى احمللي، وحىت حيقق 
األسلوب الوقائي نتائجه املرجوة يف محاية البيئة ال بد أن يرتكز على عنصرين أحدمها عضوي يتمثل 

از االداري الفعال، و اآلخر موضوعي يتمثل يف تشريع مرن ومتطور يواكب األحداث البيئية يف اجله
 و طبيعة الضرر البيئي الذي يتميز بالتجدد و التنوع واالستمرار. 

ضرورة اسراع البلديات يف حتيني الرسم على رفع النفايات املنزلية مع وضع اجراءات ردعية ضد  -5
األكثر تلويثا/األكثر دفعا، مع اعادة النظر يف عملية توزيع حصيلة  الرسوم املخالفني عمال مببدأ 

البيئية ورفع حصة البلدية منها مبا يساعدها على االنفاق على اجملال البيئي وتغطية العجز املايل الذي 
تشخيص و تأطري اجلانب القانوين للتدوير غري الشرعي  تعاين منه العديد من البلديات، مع ضرورة

 للنفايات، باعتبارها نشاطا ميكن أن يدعم مداخيل البلديات بالرسوم و الضرائب.
و التطدددورات املتسددارعة يف اجملدددال البيئدددي، املتغدددريات  وأنظمدددة تتواكدددب مددع وضدددع تشددريعاتي لعسددلا -6

، هبدددف الددتخلص مددن يت هتدددد سددالمة البيئددةأن تتضددمن قواعددد وإجددراءات ملعاجلددة املشددكالت الددعلددى 
، وإزالة العوائق اليت حتول دون جناح التشريعات وبرامج الوقايدة يف احلدد ائم البيئيةؤدية إىل اجلر العوامل امل

عتداء على البيئة، مع وضع اليات قانونية ردعية بيد البلديات  للتعامل السدريع يف بعدض من ظاهرة اال
نتظددار للفصددل فيهددا قضددائيا احلدداالت للحددد مددن التجدداوزات املضددرة بالبيئددة و الدديت ال حتتمددل التددأين و اال

 نظرا خلصوصية اجلرم البيئي وما ينتج عنه من ضرر يف حق الغري.
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، فهنا  طاتخطتمع احمللي يف إعداد وتطبيق هذه املجمليقرتن جناح التخطيط البيئي مبشاركة ا -7
 هتممبجتمعام األكثر وعيًا هنإلشرا  املواطنني احملليني يف عملية التخطيط البيئي، ألملحة ضرورة 

درا هاما للمعلومات والبيانات اليت حتتاج إليها عملية قا، ومن مث ميثلون هتومشاكلها وإمكانيا
كما أن مشاركة املواطنني يف عملية التخطيط البيئي جتعلهم أكثر قبواًل ودعمًا هلذه  التخطيط،
 .املشروعات

نمية املستدامة االجتماعية جيب على البلديات تبين ختطيط مستدام يراعى فيه أبعاد الت -8
واالقتصادية و البيئية مع إدراجها أثناء عمليات التخطيط ملبادئ محاية البيئية و التنمية املستدامة، 
السيما مبدأ املشاركة و ذلك بالتشاور مجيع الفاعلني يف اجملتمع من مواطنني و خرباء و مجعيات وكل 

ا، ألن ذلك سيساهم يف اختاذ قرارات صحيحة ذات منظمات اجملتمع املدين وهيئات حكومية وغريه
 تأثري اجيايب على البيئة و التنمية املستدامة.

وتنشددئته علددى  املددواطن علددى الصددعيد الفددردي واألسددريضددرورة نشددر الرتبيددة البيئيددة و ذلددك بتكددوين  -9
اجملتمدع واملدرسدة مجاعاهتدا احملليدة و  يتعاون علدى القيدام هبدا الدولدة و القيم الدينية واألخالقية وهذه مهمة

يف أعماق الفدرد، وشدعوره  البيئة االنتماء إىلروح  س، وذلك عرب غر األسرة، ووسائل اإلعالماملسجد و و 
حلمايددة القانونيددة  واملبددادئلنظددام العددام للمحافظددة عليهددا وفددق مددا يقتضدديه الدددين وا ملسددؤوليةابالواجددب و 

 البيئة و التنمية املستدامة. 
ضرورة اهتمام الباحثني يف ميدادين: القدانون و االقتصداد و التكنولوجيدا و علدوم الطبيعدة و احليداة  -10

مبددرافقتهم للبلددديات يف مواجهددة املشدداكل البيئيددة ، وهددذا مددن خددالل تكددوين املددوارد البشددرية للبلديددة مددن 
قيدددات العلميدددة و اجدددراء منتخبدددني و معيندددني يف جمدددال محايدددة البيئدددة وهدددذا بتنظددديم األيدددام الدراسدددية و امللت

والقيدام املضدرة بالبيئدة و كيفيدة مواجهتهدا، ظداهرة واالررافدات علدى التعدرف البحوث امليدانية من أجل ال
نشاء بنك معلومات بيئية تكدون بإحصاءات أو جتميع هذه اإلحصاءات من الدوائر الرمسية املختصة وا

 يف متناول املهتمني بالشأن البيئي. 
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ينبغي االعتراف بأن مهمة حماية البيئة هي مهمة صعبة و شاقة ومعقدة في النهاية 
تتطلب مساهمة الجميع ألنها ترتبط في األصل بحياة أجيال الحاضر و المستقبل و هذا 

 التعاون يقودنا حتما إلى  تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
 



 

 
قائمة المصادر 

 والمراجع
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 :أوال: المصادر

I- القرآن الكريم 

II- :معاجم اللغة والقواميس 

عبااد ععااخبي    اا   -عاا    د ااد   ااد   :ت مجاا ، يق اا  ، لساا ا علباا ا ، عااال، ع   ،ابننم مورننور -
 .2009لبخ ا،  بري ت، ،علكتب علب م   دع   لث ن  ،إب عه ي، علطبب  ع

 ، لبخ ا، د.س.ا.بري ت –ص د  دع  لس ا علب ا ،عجمل د علس بع،  ابم مورور، -
، صااح م  ساا ي،  تاا ا عل قطاا ، باا ا ع ااتحدع  أبننو الينننيم منننلم بننم اليسننا  بننم منننلم -

 .1994دع  علكتب علب م   ، د.ا.ا،  ،7101ععؤ  ة يف فضو  عع  ،  ديث  قي 
باري ت ، ، 1،  خن عبان   ةا ، دع  ع  ا ، علااع  علبا  ،  أبو عبد اهلل ميمد بم يزيد بم ماجه -

 بد ا ت  يخ.
، صااح م  ساا ي ، كتباا  عالاا ا، علقاا ه ة،   اا  أبننا الينننيم منننلم ابننم اليسننا  الوينننابور ، -

 د.س.ا.
 .1986 ، بجي   ط ح ت علب وم عاةتم ع  .  كتب  لبخ ا بري ت ،أحمد زكا بدو  -
 .1998ق  وس ع ي عاةتم ع، ععكتب عا  بي عحلديث،    ،  عبد الهاد  السوهر ، -
 ،باري ت، لبخا ا، ؤ س  عل   ل  ل طب عا   علخرا  ، علطبب  علث  خ ، علق  وس عحمل ط الفيروز  أباد ، -

2005. 
 .1986 ،، ععطبب  علك ثول ك  ، بري ت19علطبب   ععخجد يف عل غ    عإلعالم، لويس معلوف، -
 .1995بري ت،  ،لبخ اخمت   عل ح ح، ت ت ب حممود   ط ،  طبب   ميمد بم أبا بكر الراز ، -
 ،ععكتباا  علساا    ، حمااب علاادين ع ط ااب   ااقيصااح م علبراا   ،  ميمنند بننم عيننماعيا الب ننار ، -

 .1980، 1ط،علق ه ة
 .1989ق  وس ع ي عاةتم ع، دع  ععب ف  عا  ب   عإل كخد ي ،  ميمد عاطف غيث، -
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III- الوصوص القانونية: 

 الديتور: -1

 عل اااا د ة 64، علباااادد. .  .  ،1963عامهو ياااا  عالع  ياااا  علدلق عط اااا  علراااابب  ،  ااااخ  د ااااتو   -
 10/09/1963يف
عل ااا د ة  94)  . . . ، علبااادد،1976د اااتو  عامهو يااا  عالع  يااا  علدلق عط ااا  علرااابب  ،  اااخ   -
 .24/11/1976يف
عل اا د ة يف  09، علباادد . . .  ،1989د ااتو  عامهو ياا  عالع  ياا  علدلق عط اا  علراابب  ،  ااخ   -

01/03/1989. 
عل اا د ة يف  76 . . . ، علباادد ،1996د ااتو  عامهو ياا  عالع  ياا  علدلق عط اا  علراابب  ،  ااخ   -

08/12/1996 . 
، 2008ععتضاامن علتباادي  علد ااتو   لسااخ   2008نااوفم   15ععااؤ يف يف  19-08علقاا نوا  قااي  -

 2008نوفم   16يف  عل  د ة 63، عدد   . . . ،
 اااااؤ يف يف  442-20عل اااا د   وةااااب عع  اااااوم عل    ااااي  قااااي  2020علتباااادي  علد ااااتو   لساااااخ   -

، ععتب ااااا  ب صااااادع  علتبااااادي  علد اااااتو  ، عع ااااا درب ع  ااااا  يف ع ااااات ت ، د   ناااااوفم   30/12/2020
 . 30/12/2020عل  د ة يف :  82،  . . . ، عدد 2020

 القوانيم -2
 القوانيم العضوية: -أ
، 2000يتضاااااامن قاااااا نوا عع ل اااااا  لسااااااخ   23/12/1999ممضااااااي يف  11-99قننننننانون رقننننننم ال -

 .12/1999/ 25يف  عل  د ة 92عدد  ، . . . 
، 2002عع ل اااااااا  ، ععتضاااااااامن قاااااااا نوا 22/12/2001: ععااااااااؤ يف يف ،21-01: رقننننننننم قننننننننانونال -

-2006 قااي علقاا نوا  اان  55ععبااد  ب عاا دة ، 23/12/2001ة يف عل اا د   79 عاادد . .  . 
 85 عاااااادد . .  . ، 2007قاااااا نوا عع ل اااااا  لسااااااخ  ، ععتضاااااامن 26/12/2006: يفععااااااؤ يف  24

 .27/12/2006 :ة يفعل  د  
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، 2004قاااااا نوا عع ل اااااا  لسااااااخ  ععتضاااااامن  28/12/2003ععااااااؤ يف يف  21-03القننننننانون رقننننننم  -
 .29/12/2003عل  د ة يف  83 . . .ح، عدد 

ععااؤ يف يف:  08-02 قااي  قاا نواعل اان  46، ععبااد   ععااتمي ب عاا دة 2006قننانون الماليننة لنننوة ال -
ة يف عل اا د   42عاادد  . .  . ، 2008عع ل اا  علتكم  ااي لسااخ   ععتضاامن قاا نوا 24/07/2008
25/07/2008. 
 القوانيم العادية: -ب
، ععتب ااااا  ب حل لااااا  ععدن ااااا ،  . . . ، 19/02/1970 اااااؤ يف يف :  ،20-70القنننننانون رقنننننم  -

 .27/02/1970، عل  د ة يف 21علبدد
 24-67، ععباااااد    ععاااااتمي ل قااااا نوا  قاااااي04/07/1981ممضاااااي يف  09-81القنننننانون رقنننننم  -

 .1981لسخ   27ععتب   ب لب دي ،  . . . ، عدد 
ععتضاامن علخماا م علباا م ل غ باا ت  . . . ،  23/06/1984ععااؤ يف يف  12-84القننانون رقننم  -

ععااااااااؤ يف يف  20-91، ععبااااااااد    ععااااااااتمي علقاااااااا نوا  قااااااااي 26/06/1984 عل اااااااا د ة يف 26عاااااااادد 
 04/12/1991عل  د ة يف  62 . . . ، عدد  02/12/1991
ععبااد   ععااتمي لقاا نوا عاةاا ع،عت عالع  اا ،  26/01/1985،  ااؤ يف يف: 02-85القننانون رقننم  -

 .27/01/1985، عل  د ة يف 5 . . . ، علبدد
ععتب ااا  يم يااا  عل اااح   ت ق تهااا ، ععباااد  1985ف  ااا    16يف يف ععاااؤ   05 - 85القنننانون رقنننم  -

 .1985ف عي    17عل  د ة بت  يخ   08 ععتمي.   . . .   علبدد 
 15ععتب اااااا  ب لب دياااااا   . . . ، علباااااادد 1990/ 07/04ععااااااؤ يف يف 08-90القننننننانون رقننننننم  -

 .11/04/1990عل  د ة يف
، ععتب ا  ب لته ةا    علتبماري،  . . . ، عادد 12/1990/ 01 ؤ يف يف 29-90القانون رقم  -
 .02/12/1990عل  د ة يف  52
ععتب ااا  يم يااا  علااااع  علثقااا يف،  . . .   15/06/1998ععاااؤ يف يف  04 -98القنننانون رقنننم  -

 .17/06/1998ص د ة يف  44عدد 
 35دد يتضااامقن قااا نوا ععخااا ةي،    . . ، عااا 07/2001/ 04ععاااؤ يف يف  10-01القنننانون  -

 .  04/07/2001 عل  د ة بت  يخ:
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، ععتب اا  بتساا ري علخ  ياا ت    عقبتهاا   ع علتهاا ، 12/12/2001ععااؤ يف يف  19-01القننانون رقننم  -
 .15/12/2001، ل  د ة يف 77 . . . ، عدد

 
ععتب اا  بته ةاا  عاق اا ي   تخم تاا  ععسااتدع  ،  2001ديساام   12 ااؤ يف يف  20-01القننانون رقننم  -

 .15/12/2001عل  د ة يف  77، عدد  . . . 
، يتب   يم ي  علس     تثم خ ،  . . . ، 2002ف عي   05ممضي يف  02-02القانون رقم  -

 .2002ف عي   12عل  د ة يف  10علبدد 
، حياادد علقوععااد علب  اا  لال ااتبم    عا ااتغال  17/02/2003 ااؤ يف يف 02-03القننانون رقننم  -

 .19/02/2003، عل  د ة يف  11عددعلس    ني ل ر طئ  . . . ، 
، ععتضمن عع  دق  ع ى ععرطط علوطين 29/06/2010ععؤ يف يف:  10-02القانون رقم  -

 2010لسخ   61لته ة  عاق  ي،  . . .  عدد 

ععتب اا   خاا ط  علتو ااع   ععوعقااع علساا     ،  2003ف  اا    17ععااؤ يف يف  03-03 رقننم القننانون -
 .2003ف عي   19عل  د ة بت  يخ  11 . . .ح، عدد 

، ععتب اااااا  يم ياااااا  علب ةاااااا  يف عطاااااا   علتخم اااااا  19/07/2003ععااااااؤ يف يف  10-03القننننننانون رقننننننم  -
 .20/07/2003عل  د ة يف  43ععستدع  ،  . . . ، عدد 

ااباا اا اا  فااي ععاتاابااا   بااحااماا ياا  ععاخااا ط  عا 2004يااونا او  خ   23ععاؤ قيف يف  03-04القانون رقنم  -
 .2004يون و  27عل  د ة ة يف  41إطا   علااتااخااماا ا  ععستدع  ،  . . . ،عدد 

، عل اا د ة 12، يتب اا  ب ل اا د،  . . . ، عاادد 14/08/2004ععااؤ يف يف  07-04القننانون  -
 .15/08/2004يف:
ععتب ااا  باق اااا  علط قاااا ت ععتجااااددة يف عطاااا    2004د ت  14ععااااؤ يف يف  09-04القننننانون رقننننم  -

 . 2004غرت  18عل  د ة يف  52علتخم   ععستدع  ،  . . .  ، عدد 
 ععتب اا  ب لوق ياا   اان عا طاا   علكاا     2004ديساام   25ععااؤ ح يف  20ننن-04القننانون رقننم  -

ديسام   29، عل ا د ة بتا  يخ  84  ، علبادد  تس ري علكوع   يف عط   علتخم   ععستدع   ،  . . .
2004. 
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 ااخ   60م يتب اا  ب ع اا ج ،  . . . ، عاادد 08/2005/ 04 ااؤ يف يف  12-05القننانون رقننم  -
2005. 

 ععتب اااااا  ب لقااااا نوا علتاااااوة هي ل مديخاااااا ،  20/02/2006ععاااااؤ يف يف  06ننننننن-06القنننننانون رقنننننم  -
 .12/03/2006، ص د ة يف 15 . . . ، عدد 

ععتب ااااا  يم يااااا  ععساااااته    قماااااع علغااااا ،  25/02/2009عاااااؤ يف يف ا 03-09رقنننننم القنننننانون  -
 .  08/03/2009عل  د ة يف :  15 . . . ، عدد 

،يتضمن عع ا دق  ع اى ععرطاط علاوطين  2010يون و  خ   29 ؤ يف يف  02 -10القانون رقم  -
 .2010د توب   خ   21ص د  يف  61لته ة  عإلق  ي،         عدد 

ععتب اااا  ب جملاااا ات عحملم اااا  يف إطاااا   علتخم اااا   17/02/2011 ااااؤ يف يف  02-11القننننانون رقننننم  -
 .2011ف عي   28عل  د ة بت  يخ:  13ععستدع  ،  . . . ، عدد 

 37ععتب اااااا  ب لب دياااااا ،  . . ،  عاااااادد  22/06/2011ععااااااؤ يف يف  10-11القننننننانون رقننننننم  -
   .07/2011/ 03عل  د ة يف 

يتحدد      ت تو ا ع  ماومت يث ا  ععا دة يف  12/01/2012 ؤ يف يف:  03-12القانون رقم  -
 .14/01/2012، عل  د ة يف 1عجمل لس ععخترب ،  . . . ، عدد

، 2ععتب اااا  ب امب اااا ت،  . . . ، عاااادد  12/01/2012ععااااؤ يف يف 06-12القننننانون رقننننم  -
 .15/01/2012عل  د ة يف 

، 12، عاادد  . . .  ععتب اا  ب لواياا ،  21/02/2012ععااؤ يف يف : ،07-12القننانون رقننم  -
 . 29/02/2012ص د ة يف 

ععتضاامن علتباادي  علد ااتو  ،  . . . ،  2016 اا  س  06ععااؤ يف يف  01-16القننانون رقننم  -
 2016   س  7ععؤ    يف  14عدد 
 ،، يتب ا  بخما م عانتر با ت،  . . . 25/08/2016، ععاؤ يف يف يف: 10-16القانون رقم  -

 .28/08/2016، عل  د ة يف: 50علبدد 
 46، يتب ااااا  ب ل اااااح ،  . . . ، عااااادد 02/07/2018  اااااؤ يف يف 11-18القنننننانون رقنننننم  -

 . 29/07/2018 ؤ    يف: 
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ععاؤ يف يف  09-84يبد    يتمي علق نوا  قي  11/12/2019 ؤ يف يف  12-19القانون رقم  -
ديساام   18يف  عل ا د ة 78عادد  . . . ، ععتب ا  با لتخم ي عاق  ماي ل اابالد،  04/02/1984

2019. 
 :أجوبية قوانيم  - 
 11، ععتضمن ق نوا   ي  علب ةا  ، عا يادة عل ة ا  علقط يا ، عادد  2002لنوة  30القانون رقم  -

 01/12/2002 ؤ    يف 
 ن عدد ععخرو  ع ى عا يدة عل ة   ل مم ك  ع  دن    2006لنوة  52قانون حماية البيئة رقم  -

 4037عل  ح   16/10/2006بت  يخ  4787
 األوامر: -3
، ععتضااامن يدياااد علبمااا  ب لترااا يع عل  نساااي 31/12/1962ععاااؤ يف يف : 157-62األمنننر رقنننم  -

 عد     يتب  ض  ع علس  دة علوطخ  ،  . . . ، عدد
ععتضاامن قاا نوا عاةاا ع،عت عالع  اا  ععبااد   08/06/1966 ااؤ يف يف :  155-66األمننر رقننم  -

 .10/06/1966 عل  د ة بت  يخ: 48 . . .  عدد   ععتمي،
، ، ععتضااامن قااا نوا علبقوبااا ت، ععباااد   ععاااتمي8/06/1966 اااؤ يف يف  156-66رقنننم  األمنننر -

 .1966 /11/06يف عل  د ة   49 . . .  ، عدد 
ععتضاامن قاا نوا علب دياا  ،  . . . ، عاادد  1967ةاا ن ي  18ععااؤ يف يف  24-67األمننر رقننم  -
 .1967ة ن ي  18،  ؤ    يف 6
ععتضاامن علقاا نوا ععاادد، ععبااد    ععااتمي  1975 اابتم   26 ااؤ يف يف :  58-75األمننر رقننم  -

  .2005ةوعا  20 ؤ يف يف :  10-05 قي  ب لق نوا

، يتضااااامن علقاااا نوا علبضاااااو  ععتب اااا  بخمااااا م 06/03/1997:  ااااؤ يف يف 07-97األمننننر رقنننننم  -
 13/06/1997، عل  د ة يف: 12عانتر ب ت،  . . . ، علبدد 

ععتب اا   08-90ععااتمي   ععبااد  ل قاا نوا  قااي  18/07/2005ععااؤ يف يف  03-05األمننر رقننم  -
  2005لسخ   50عدد   . . . ،ب لب دي ، 

علقااا نوا علبضاااو  ععتب ااا  بخمااا م عانتر بااا ت،  10/03/2021يف   اااؤ يف 01-21األمنننر رقنننم  -
 . 10/03/2021يف:  عل  د ة 17عدد  . . . ، 
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 المراييم: -5
 الرئايية: -أ
،يتضااامن إعااا دة علتخمااا ي علااااع  ل ب ااادي ت، 1963 ااا    31ععاااؤ يف يف  189-63مرينننوق رقنننم  -

 .1963  يو  31عل  د ة يف:  35 . . . ، عدد 
يتضااامن يدياااد ع  كااا م ع  صااا  ععطبقااا  ، 1968 ااا    30يف ؤ يف  ااا 214-68مرينننوق رقنننم  -

 .1968     31ة يف عل  د   44عدد  . . . ، ، ع ى ععوظ ني علب ديني
يتضامن علقا نوا ع    اي ع ا ك ل كتا ا ، 1968 ا    30يف ؤ يف  ا 215-68مريوق رقنم  -

 .1968     31ة يف عل  د   44عدد  . . . ، ، علب  ني ل ب دي ت
يتضااامن إ ااادع   ااا   ع حقاااي عإلدع ة ، 1969ناااوفم   14يف   اااؤ يف 172-69مرينننوق رقنننم  -

 .1969نوفم   21ة يف عل  د   98عدد  . . . ، ، علب دي 
يتضااامن إ ااادع   ااا   لكتااا ا عإلدع ة ، 1969ناااوفم   14يف  ؤ يف ااا 173-69مرينننوق رقنننم  -

 .1969نوفم   21ة يف عل  د   98عدد  . . . ، ، علب دي 
يتضااامن يدياااد     ااا ت تسااا ري  ااا   ، 1971 ااابتم   22يف   اااؤ يف 243-71رينننوق رقنننم م -

 80عااادد  . . . ، ، نسااام  60.000علكتااا ا علبااا  ني ل ب ااادي ت علاااك يلياااد عااادد  اااك    ع اااى 
 .1971د توب   01 ؤ    يف 

ععتب اااا  براااا  ط تساااا ري  تخ  اااا  خمططاااا ت  1973د ت  09ععااااؤ يف يف  136-73مريننننوق رقننننم  -
 .  1973د ت  21عل  د ة يف  67عدد  . . .  علب دي  ع  ص  ب لتخم  ، 

ععتضاامن عنضاام م عالع اا  إق عت  ق اا    ياا   1980يخاا ي   26 ااؤ يف يف :  14-80مريننوق رقننم  -
 5، . . . ، عادد 1976ف عيا   16علبح  عاب ض ععتو اط  ان علت او ، عع  ا  يف ب ةا ون   ياوم 

 .1980 خ  
، يتضمن إنر ، ععبهد علاوطين ل ماوع د عع   ا ، 25/07/1981يف   ؤ يف 167-81مريوق رقم  -

يف   اااااااااااااؤ يف 129-87   اااااااااااااوم  قاااااااااااااي . 28/07/1981 :ة يفصااااااااااااا د   30 د . . . ، عاااااااااااااد
،  "يغري تسم   ععبهد علوطين ل موع د عع     ف جب ها  اعلو  لا  علوطخ ا  ل ماوع د عع   ا ، 19/05/1987

 .20/05/1987ة يف ص د   21عدد ،  . . . 
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يتضاامن علقاا نوا ع    ااي ع اا ك بااطعوعا علراا ط   03/10/1981: ااؤ يف يف 265-81مريننوق -
 .06/10/1981، عل  د ة يف 40علب دي ،  . . . ، علبدد

، يتب ااا  ب اااال   ت   ااا س عجمل اااس 1981د تاااوب   اااخ   10 اااؤ يف يف  267-81مرينننوق رقنننم  -
 13د ة يف ،عل ا  41علربيب علب د  ف م  خيا  علطا رب  علخقا  ة  علطمطن خا  علبمو  ا ،        عادد 

 1981د توب   خ  
، يتضااامن إ ااادع   ااا   ل مت ااا فني يف 1981د تاااوب   17 اااؤ يف يف  277-81مرينننوق رقنننم  -

 .1981 د توب  20ة يف عل  د   42عدد  . . . ، عع  حل علب دي ، 
علاااااااا   حياااااااادد صااااااااال   ت علب دياااااااا     26/12/1981ععااااااااؤ يف يف  372-81مريننننننننوق رقننننننننم  -

 .29/12/1981ععؤ يف يف  52 . . .  علبدد ع ت  ص هت  يف علقط ع علس   ي 
علاااااااا   حياااااااادد صااااااااال   ت علب دياااااااا     26/12/1981ععااااااااؤ يف يف  373-81مريننننننننوق رقننننننننم  -

 .29/12/1981عل  د ة يف  52ع ت  ص هت  يف قط ع عل ال  ،  . . .  علبدد 
علاااااااا   حياااااااادد صااااااااال   ت علب دياااااااا     26/12/1981ععااااااااؤ يف يف  374-81مريننننننننوق رقننننننننم  -

 29/12/1981يف  عل  د ة 52ع ت  ص هت  يف قط ع عل ح ،  . . .  علبدد 
علب اااادي ت    رااااتمالهت   عحملاااادد لتكااااوين  01/12/1984ععااااؤ يف يف:  365-84مريننننوق رقننننم  -

 ععبااد   ععااتمي  وةااب   ،19/12/1984عل اا د ة يف  67  ااد ده  عاق  م اا ،  . . . ، عاادد 
عل ااا د ة يف  26 . . . ، عااادد  ،29/03/2021ععاااؤ يف يف  128-21  اااوم تخاا ا ااااا    قاااي عع

07/04/2021. 
، عحملااااااادد لرااااااا  ط تخمااااااا ي علتاااااااد الت 1985د ت  25ععاااااااؤ يف يف  231-85رقنننننننم  مرينننننننوق -

 عل ا د ة 36عادد  ،  . . .  م  حيادد     ا ت كلا  عا ب ف ت   تخ   ه  عخد  قوع علكوع  ،  
 .1985غرت  28يف 
، يتضاامن إنراا ،  ك تاب حل اا  عل ااح   1987ةاوعا  30ععااؤ يف يف :  146-87مرينوق رقننم  -

 1048، عل  ح  1987يول و  01 ؤ    يف  27عدد   . . .  علب دي  ،
، ياخمي علبالقا ت باني عادع ة   ععاوعطن ، 1988يول او   04 اؤ يف يف   131– 88مريوق رقنم  -

 .1988/  27. .د.ش، عدد:  . ، 
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،عحملاااادد  ةهاااالة عادع ة علب  اااا  يف علواياااا     1994يول ااااو  23،  ااااؤ يف يف 215-94  مريننننوق -
  .1994يول و   27، عل  د ة يف 48، عدد  . . . ه    ه ، 

نرااااا  نااااا  علتبااااادي   ،ععتضااااامن28/02/1989 اااااؤ يف يف  18-89لمرينننننوق الرئاينننننا رقنننننم ا -
 ؤ  ااااا  يف  09، عااااادد   . . .        ، 23/02/1989علد اااااتو   ععوعفااااا  ع  ااااا  يف ع ااااات ت ، 

01/03/1989 
، ععتضامن تخما ي عل ا ق ت علبمو  ا  16/09/2015ععاؤ يف يف:  247-15المريوق الرئايا  -

 .20/09/2015، عل  د ة يف :50 ت ويض ت عع ف  علب م،  . . . ، عدد 
ةاا ن ي يو اا   18، يتضاامن ت  اا ي  02/01/2019ممضااي يف  01-19المريننوق رئايننا رقننم  -

 .2019 /20/01عل  د ة يف  ،4 طخ   ل ب دي ،  . . .  عدد 
 المراييم التوفيذية: -ب
، يتب ا  بد ع ا ت علتاطثري يف علب ةا ، 27/02/1990 اؤ يف يف  78-90المريوق التوفيذ  رقنم  -
 .07/03/1990 ، عل  د ة يف10عدد . . .   
، حيااادد قوععاااد تخمااا ي   ااا حل 23/06/1990ممضاااي يف  195-90المرينننوق التوفينننذ  رقنننم  -

 .27/06/1990عل  د ة يف  26عل ال   يف علواي ،  عم ه ،  . . . ، عدد 
، حياادد  قااورب علبماا   علاا ين 1990يول ااو  25ممضااي يف  226-90المريننوق التوفيننذ  رقننم  -

 .1990يول و  28 ؤ    يف  31عدد  . . . ، ل   وا  ظ  ف ع    يف علد ل    عةب هتي، 
، حيدد ق  م  علوظ  ف علب    يف 1990يول و  25ممضي يف   227-90المريوق التوفيذ  رقم  -

يول اااو  28عل ااا د ة يف  31عااادد  . . . ،  ااا ، علد لااا  ببخاااوعا عادع ة  ععؤ سااا ت  عم ةااا ت علبمو 
1990. 

يتضااامن علقااا نوا ع    اااي ع ااا ك  2/2/1991 اااؤ يف يف: 26-91المرينننوق التوفينننذ  رقنننم  -
 06/02/1991عل  د ة يف: 06ب لبم   ععختمني إق قط ع علب دي ت  . . . ، علبدد 

مااا  علوظااا  ف علب  ااا  ، حيااادد ق  1991ف عيااا   02ممضاااي يف  27-91المرينننوق التوفينننذ  رقنننم  -
 .1991ف عي   06عل  د ة يف  6لإلدع ة علب دي ،  . . . ، عدد 

، ععتضاامن عنراا ، علو  لاا  علوطخ اا  09/02/1991ععااؤ يف يف  33-91المريننوق التوفيننذ  رقننم  -
 .13/02/1991، عل  د ة يف: 07حل   علطب ب ،  . . . ، عدد 
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،  حياااادد إةاااا ع،عت إعاااادعد 1991 يو  اااا 28، ممضااااي يف 177-91المريننننوق التوفيننننذ  رقننننم  -
 26عادد  . . .  ععرطط علتوة هي ل ته ة   علتبمري  عع ا دق  ع  ا ،  حمتاو  علوثا    ععتب قا  با ، 

 1991يون و  01عل  د ة يف 
، حيادد إةا ع،عت إعادعد خمططا ت 1991 ا يو  28ممضاي يف  178-91مريوق توفيذ  رقم ال -

 01عل اا د ة يف  26عاادد  . . .  ةااغ  ع  ع ااي  عع اا دق  ع  هاا   حمتااو  علوثاا    ععتب قاا   اا ، 
 .1991يون و 
، يتضاااامن إ اااادع   اااادي ي ت 23/11/1994ععااااؤ يف يف  414-94المريننننوق التوفيننننذ  رقننننم  -

 .30/11/1994عل  د ة يف  79. عدد ل ثق ف  يف علواي ت  تخم مه ،  . . . 
، تضااامن إنرااا ، حم فمااا   ا  ااا  25/10/1995 اااؤ يف يف  333-95المرينننوق التوفينننذ  رقنننم  -

 .29/10/1995ص د ة يف  64،  . . . ، عدد .ل غ ب ت  حيدد تخم مه   عم ه 
، ععتضامن إ اادع    ترا   ل ب ةاا  1996يخا ي   27ععااؤ يف يف: 60-96المرينوق التوفيننذ  رقنم  -

، 494-03، ععباد   ععاتمي  وةاب عع  اوم علتخ  ا    قاي 07/1996عادد . . .   يف علواي ،
 80/2003،عدد . . .  ، 2003ديسم  17ععؤ يف يف: 

علااا   حيااادد علقوععاااد ع  صااا   14/07/1997ععاااؤ يف يف  261-97المرينننوق التوفينننذ  رقنننم  -
عل اااااااااا د ة يف  47عاااااااااادد  . . .   بتخماااااااااا ي  اااااااااادي ي ت عل ااااااااااح   علسااااااااااك ا علوا  اااااااااا    ااااااااااريه .

16/07/1997. 
ععااتمي ل م  ااوم علتخ  اا    قااي  01/04/2000ععااؤ يف يف 73-2000المريننوق التوفيننذ  رقننم  -
 18ساا م ت عل اا ب  يف عاااو، . . .  عاادد يااخمي إفاا ع  علااد  ا   علغباا    علاا  ع م  عا93-165

 .02/04/2000عل  د ة بت  يخ 
، يتضاامن إنراا ، علااديوعا علااوطين 21/04/2001 ااؤ يف يف  102-01المريننوق التوفيننذ  رقننم  -

 .22/04/2001ص د ة يف  24ل تطهري،  ، ، . ، عدد 
، يتضامن إنرا ، عع صاد علاوطين 2002دب يا   03ممضاي يف  115-02المريوق التوفينذ  رقنم  -

 .2002دب ي   03عل  د ة يف  22ل ب ة   علتخم   ععستدع  ،  . . . ، عدد 
، ععتضامن إنرا ، علو  لا  علوطخ ا  20/05/2002ععاؤ يف يف  175-02المريوق التوفيذ  رقنم  -

 .26/05/2002عل  د ة يف:  36ل خ  ي ت،  . . . ، عدد 
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، يتضااامن إنرااا ، عع  ااال علاااوطين 17/08/2002ععاااؤ يف يف  262-02رينننوق التوفينننذ  رقنننم الم -
 .18/08/2002عل  د ة يف  56،  . . .  عدد .لتكخولوة  ت إنت   د ث  نق ،

، ععتضااامن عنرااا ،    ااال تخم ااا  11/11/2002ععاااؤ يف يف  371-02المرينننوق التوفينننذ  رقنننم  -
 .18/08/2002  د ة يف: عل 56ععوع د علب ولوة  ،  . . . ، عدد 

.ععباااااد    ععاااااتمي ل م  اااااوم 17/12/2003ععاااااؤ يف يف  494-03المرينننننوق التوفينننننذ  رقنننننم  -
، يتضاااامن إ اااادع    تراااا   ل ب ةاااا  يف علواياااا ، 27/01/1996 ااااؤ يف يف  60-96علتخ  اااا    قااااي 
 .21/12/2003ص د ة يف  80عدد  . . .  

، يتضااااامن تبااااادي  علقااااا نوا 18/05/2005ممضاااااي يف  183-05المرينننننوق التوفينننننذ  رقنننننم  -
 ، ، . ، ع    اا    تساا ريه  ل سااقي  صاا   عع اا ج،  ع    ااي ل و  لاا  علوطخ اا  إلااا   ه   اا  علاا  

 .22/05/2005 ؤ    يف  36عدد 
، ععتضامن إنرا ، علو  لا  علوطخ ا  26/09/2005ععاؤ يف يف  375-05المريوق التوفيذ  رقنم  -

 .05/10/2005، عل  د ة يف 67  ، عدد ل تغريعت ععخ     ،  . . .
، حيااااااادد علد ع ااااااا ت 2005ديسااااااام   10ممضاااااااي يف  469-05المرينننننننوق التوفينننننننذ  رقنننننننم  -

 عا ترا  عت ععساابق  علااال م إة عكهاا    اا ع ومااوع علرا  ط  علك   اا ت  عإلةاا ع،عت علااك  اان ةااط   دا 
عل اا د ة يف  80 . . . ، عاادد تساامم بتحديااد ععخاا ط  عاب  اا   ت ااخ  ه   مجبهاا  يف  تاا  ةب  اا ، 

 .2005ديسم   11
يضبط علق ي علق و  ل م ب ت  2006عب ي   19عؤ يف يف ا 141-06المريوق التوفيذ  رقم  -

 .2006 خ   26عل خ ع   علس     ، . . . ، عدد 
، يضاابط علتخماا ي ععطباا  ع ااى 2006 اا يو  31ممضااي يف  ،198-06المريننوق التوفيننذ  رقننم  -

 2006يون و  04عل  د ة بت  يخ  37 خ   حلم ي  علب ة ،  . . .  عدد ععؤ س ت عع
، ععتضامن عنرا ، علو  لا  علوطخ ا  15/07/2004ععاؤ يف يف  194-07المريوق التوفينذ  رقنم  -

 .18/07/2004، عل  د ة يف: 45يف ع وم عا ض،  . . . ، عدد 
  حيادد     ا ت   إةا ع،عت عل  30/06/2007ععؤ يف يف: 205-07المريوق التوفيذ  رقم  -

 43عاادد   . . .  إعاادعد ععرطااط علب ااد  لتساا ري علخ  ياا ت ععخلل اا    اا  ةاا  ه   نراا ج    عةبتاا ،
 2007يول و  01 ؤ    يف 
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، حيدد وا   تطب ا    حمتاو      2007     19،  ؤ يف يف 145-07المريوق التوفيذ  رقم  -
عل اااااا د ة يف  34    اااااا ت عع اااااا دق  ع ااااااى د ع اااااا    ااااااوةل علتااااااطثري ع ااااااى علب ةاااااا ، . . . ، عاااااادد 

22/05/2007 
حيااادد     اااا ت   إةاااا ع،عت  30/06/2007 ااااؤ يف يف :  205-07المرينننوق التوفيننننذ  رقننننم  -

  اا  ةاا  ه      نراا ج    عةبتاا  ،  . . . ، عاادد  إعاادعد ععرطااط علب ااد  لتساا ري علخ  ياا ت ععخلل اا 
 .01/07/2007بت  يخ  43
,،حيدد ة  ط إعدعد خمطط ت  ةا  2009عف ي   7 ؤ يف يف  114- 09المريوق  التوفيذ  رقم  -

 .2009لسخ   21علر طئ  حمتوعج       ت تخ   ج،         عدد 
يتب   ب ل  ي ع اى علخرا ط ت  2009د توب   20ممضي يف  336-09مريوق التوفيذ  رقم ال -

 .2009نوفم   04عل  د ة يف  63عدد  . . . ،  .عع وث  د  ع طرية ع ى علب ة 
، يتضمن إنر ، عع  حل ع   ة   20/10/2010ممضي يف  257-10مريوق التوفيذ  رقم ال -

عل اااا د ة يف  63عاااادد  لااااو ع ة علساااا      عل ااااخ ع  علتق  دياااا   يديااااد  ه  هاااا   تخم مهاااا ،  . . . 
26/10/2010 
، علا   يباد   ياتمي عع  اوم  06/2011/ 22ععؤ يف يف  226 -11المريوق التوفيذ  ر قم  -

علااا   حيااادد قوععاااد تخمااا ي  ااادي ي ت علااا    26/05/2002ععاااؤ يف يف:  187 -02علتخ  ااا    قاااي 
 .22/06/2011عل  د ة يف  35علوا     عم ه ،  . . . . عدد 

يتضامن علقا نوا ع    اي  ، 20/09/2011، ععاؤ يف يف : 334-11التوفينذ  رقنم المريوق  -
 .28/09/2011، عل  د ة يف 53، . . . ، عدد ع  ك  وظ ي إدع ة عام ع ت عاق  م  

حيااادد ةااا  ط عنتااادعا ععخترباااني  25/02/2013 اااؤ يف يف:  91-13المرينننوق التوفينننذ  رقنننم  -
 .27/02/2013عل  د ة يف  12 . . . ، علبدد عحمل  ني  علبال عت ععمخو   مي،  

، يتضاااامن علخمااااا م علااااادع  ي 17/03/2013،  اااااؤ يف يف:105-13المريننننوق التوفينننننذ  رقنننننم  -
 .17/03/2013عل  د ة يف  15علخموكةي،  . . . ، علبدد 

صاااخد رب   ععتضااامن إنرااا ، 24/03/2014ععاااؤ يف يف : 116-14المرينننوق التوفينننذ  رقنننم  -
، عل ا د ة 19علتض  ن  علضام ا ل جم عا ت عحمل  ا   حيادد  ه  ا   تخم ما    اريج،  . . . ، عادد 

 02/04/2014يف : 
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يااتضمن إنرا ،  ادي ي ت  ا اا    02/06/2016 ااؤ يف يف  164-16المنريننوق تننونفننينذ  رقم  -
  .08/06/2016 ، عل  د ة يف34ل ط ق    ه  ه   تاخما مه    ريه ، . . . ، عدد 

، حياادد     اا ت عاطااالع ع ااى 30/07/2016ممضااي يف  190-16المريننوق التوفيننذ  رقننم  -
 ؤ  ااا  يف  41 ساااتر ة ت  ااادع ات عجمل اااس علرااابيب علب اااد   علقااا ع عت علب ديااا ،  . . .  عااادد 

12/07/2016. 
عحملااااااادد علقااااا نوا ع    اااااي  25/08/2016 اااااااؤ يف يف 226-16المرينننننننوق التنوننننننفيذ  رقنننننم  -

 .31/08/2016ص د ة يف  51،عدد  . . .  علخموك  علخموكةي ل مد    عابتدع    ، 
يتضمن ع  ك م ع  صا  ععطبقا   13/12/2016 ؤ يف يف: 320-16المريوق التوفيذ  رقم  -

 15/12/2016ععؤ    يف: 73ع ى ع  ني علب م ل ب دي ،  . . . ، علبدد 
، يتب اا  بت ااويض عع فاا  علباا م،  2018د ت  02 ااؤ يف يف  199-18لتوفيننذ  رقننم المريننوق ا -

 .2018د ت  05، عل  د ة يف 48 . . . ، عدد 
، حيادد     اا ت إعادعد خمططاا ت 2019ف عيا   02ممضااي يف  59-19المرينوق التوفيننذ  رقنم  -

 .2019ف عي   10عل  د ة يف  10تخم ي علخجدة  تس ريه ،  . . .  عدد 
يتب اا  بتاادعبري علوق ياا   اان عنتراا    21/03/2020ععااؤ يف يف 69-20مريننوق التوفيننذ  رقننم ال -

  .21/03/2020عل  د ة يف :  15 . . . ، عدد  .(   ك فحت 19 ب ، فري س ) و  ن   وف د
، يتضاامن إعاا دة تخماا ي  كتااب 08/12/2020 ااؤ يف يف  368-20المريننوق التوفيننذ  رقننم  -

 2020/ 12/ 13عل  د ة يف  75، عدد     عل ح  علب د ،  . . . 
 ثانيا: المراجع

I- :الكتب 
 :الكتب العامة -1
  .2010عادع ة عحمل   ، طبب  عا ق، دع   ع   ل خر ، عم ا،  أيمم عودة المعانا، -
 .1970علق نوا عادع  ، دع  علخهض  علب ب   ، علق ه ة،     ،  ثروت بدو ، -
 .2005،  ب دئ عادع ة، دع  هو  ، عالع   جمال الديم لعوينات، -
(، ععؤ سا  1(،ط)2علقا نوا عادع   ، ت مجا   خ او  علق  اي،  ) بيار دلفوفيه، و جور  فوديا -

 .2008عا  ب   ل د ع  ت  علخر   علتو يع، لبخ ا، 
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عع  ي ،     ، ، ط يق  ع د   عاةتم ع   يف تخم ي عجملتمع،  كتب  ع ا و حنويم ييد أبو بكر -
1974. 

علخرا ط عادع  ( د ع ا  -علقا نوا عادع     ععؤ سا ت عادع يا  )علتخما ي عادع   طاهر ، حنيم -
 ..2007، الع  ع دع  ع  د ن  ،،  ق  ن 
عحمل  ااااا    ؤ اااااس ت عجملتماااااع ععااااادد، دعمااااا    علساااا ط  عع  ليااااا   عالقتهااااا  بااااا ع عف  ،خالنننند ممنننندو  -

 اااادي ت  عحمل  اااا ت فااااي ظاااا  ع د ع  عاديااادة ل حكو ااا ، ععخممااا  علب ب ااا  ل تخم ااا  عإلدع يااا ،  ااااؤي عت: علب
 .2009علق ه ة،    ، 

لبخااا ا  -علو ااا ط يف ةااا ح  قد ااا  علقااا نوا ععااادد، علااادع  عا  ب ااا ، باااري ت رمضنننان ابنننو الننننعود، -
1992  

 .1955لبخ ا، علق نوا عإلدع  ، ععكتب  علب  ي ، ص دع  بري ت، زهد  يكم،  -
 . 2004دصو  علق نوا عإلدع  ،  خرطة ععب   ، عإل كخد ي ،    ،  جمال الديم، ياما -
علاوة ل يف علقا نوا عادع   )د ع ا   ق  نا (،دع  عل كا  علبا  ، علقا ه ة،  يليمان ميمد الطماو ، -

،    1996. 
  .2007إةك ل   علتخم   يف علوطن علب  ، دع  علر رب ل خر   علتو يع، ع  دا،  يهير حامد، -
 علتخم اا  ععساتدع    اا  باني دطاا  علتخم ا  عاةتم ع اا   عاقت ا دي   عالقتهاا  عنادل الغربنناو  انهدان، -

 .2020ب عوع د علبر ي ، دع  عل ك  عا  بي، عا كخد ي ،    ،
ع ااي عاةتماا ع علتخم اا ، ععكتااب عااا  بي عحلااديث، عإل ااكخد ي ،  عبنند الرحمننان تمنناق أبننو كري ننة، -

2003. 
نم يااااا  علضااااابط عادع   يف علاااااخمي علو اااااب   ععب صااااا ة  علرااااا يب   ؤوف هاانننننم بننننننيونا،ر عبننننند الننننن -

 .2007دع  عل ك  عا  بي، عا كخد ي ،    ،  ،عا ال   ، علطبب  ع  ق

علتخم اا  ععسااتدع   يف ظاا  ياادي ت علوعقااع  اان  خمااو  ع ااال ي، دع   ،عبنند العزيننز قايننم مسننذوب -
 22. ، ك2011عا  ب  عاديدة عا كخد ي ،

د    اا ط  علضاابط عإلدع   يف يق اا  علخماا م علباا م  دثاا ج ع ااى  عبنند العلننيم عبنند المسينند م ننرف، -
 .1998    ، ،دع  علخهض  علب ب   د ع    ق  ن ، عحل ي ت علب   ،

 .1991علق نوا عادع  ،  خرطة ععب   ، عا كخد ي  ،    ،  بنيونا عبداهلل، عبد الغوا -
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علتخماا ي عإلدع   يف علااد   علب ب اا ، ة  باا  علااد   علب ب اا ، علقاا ه ة،   اا ، عثمننان خليننا عثمننان،  -
1956. 

ف ساا ته    د اا ل ب هط طهاا   دد عت -علتخم اا  ععسااتدل  ،عثمننان ميمنند غوننيم و ماجنندة أبننوزن  -
 دس.ا. عم ا، دع  ص  ، ل خر    علتو يع،، 2ط -ق   ه 

 ، د.س.ا.عحمل   ، دع  علط ب  علب ا، بري ت، لبخ ا  ب دئ يف نمي عإلدع ة عزت حافظ األيوبا، -
 .2002عإلدع ة عحمل   ، دع   ع   ل خر ، عم ا،  علا خطار اطواو ، -
علااوة ل يف علقاا نوا عادع   ، ةسااو  ل خراا    علتو يااع ، عحملمدياا  ،عالع اا ، علطبباا   مننار بواننياف،ع -

 .2007علث ن  ، 
 علقااااااا نوا عإلدع   )عاااااااال، علثااااااا د: علخرااااااا ط عادع  ( ،د.م. ، عبااااااان عكخاااااااوا، عمنننننننار عوابننننننند ، -

  .2000عالع  ،
عادع يااا  باااني ع اااي عادع ة  علقااا نوا عادع  ، دع  هو ااا ، عالع ااا ،  نم يااا  علقااا ع تعمنننار عوابننند ،  -

2005. 
 .1990علق نوا عإلدع  ، ديوعا ععطبوع ت عا  ب  ، عالع  ،  عوابد ، عمار -
 .ع  ة  ععك ن   ل تخم   عاق  م  ، دع  ع ندلس، عا كخد ي  ،    ، د.س.ا عوض اليداد، -
 .2008عاغ عف   عل ح    علطب  ، دع  عع ةد ل خر   علتو يع، علق ه ة، فتيا ميمد مصيليا، -
 .2017عادع ة عحمل      تطب ق هت ، دع  هو  ، عالع  ،  كمال جغالب، -
 .1994علق نوا عادع  ، دع  ععطبوع ت عا  ب   ، علق ه ة ،    ،  ماجد راغب اليلو، -

علق نوا عادع   )علتخم ي عادع  . علخر ط عادع  (، دع  علب وم، عخ با  ،عالع ا ،  ميمد صغير بعلا،
2004. 

 .2005علق ع عت عإلدع ي ، دع  علب وم ل خر    علتو يع ، عخ ب ، عالع  ، ميمد الصغير بعلا، -
 دع  عل كااا  عاااا  بي ، عا اااكخد ي  ،   ااا ، علو ااا ط يف علقااا نوا عادع  ،ميمننند بكنننر حننننيم،  -

2006. 
ةااااري حممااااد عباااادعلوه ا، عحلكااااي عحمل ااااي يف علااااوطن علباااا    ع  هاااا ت  ميمننننود ميمنننند الطعاموننننة، -

 . 2005علتطوي ،  خرو عت ععخمم  علب ب   ل تخم   عادع ي ،    ، 
 .2003 ب دئ علق نوا عإلدع   علب م،  خرو عت عحل يب، بري ت  ميا الديم القينا، -
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علقاا نوا عإلدع   علباا م، علطبباا  ع  ق،  خرااو عت عحل اايب عحلقوق اا ، بااري ت،  مييننا الننديم القينننا، -
 .2007لبخ ا، 
إدع ة   تخم ااا  ععاااوع د علبرااا ي  )عا  هااا ت ععب صااا ة(، وموعااا  علخ ااا   مننندحح ميمننند أبنننو الوصنننر، -

 .2007علب ب  ، علق ه ة، 
، مشااس 1ط ،عل قاا   دصااول عإل ااالم  علتخم اا  ععسااتدع  : تطصاا   يف  ااو،  ،مصننطفع عطيننة جمعننة -

 .2017ل خر   عاةه  ، علق ه ة،

، دع  علكتاب 2عا  ال  عا  (، ط-علقا  وس ععالد   )عا   عا  ال  مكتب الدرايات والبيوث، -
  .2006علب م  ، بري ت، لبخ ا، 

 .2007 طبب   خر    ، عالع   ،  ،علوة ل يف علق نوا عادع  ، علطبب  علث ن   ناصر لباد، -
)   ه اااا  علقاااا نوا عإلدع  ، علتخماااا ي عإلدع  ، علخراااا ط عإلدع  (،  ،عإلدع  علقاااا نوا  نننننواف كوعننننان، -

 .2006علكت ا ع   ، علطبب  ع  ق، عإلصدع  علث د، دع  علثق ف  ل خر   علتو يع، ع  دا، 
 الكتب المت صصة: -2

 ،علطببا  ع  ق با لقوعنني علو اب  ،، قا نوا   يا  علب ةا  عا اال ي  ق  نا  أحمد عبد الكريم يالمة -
 .1998، علق ه ،     دع  علخهض  علب ب  ،

عا كخد ي ،   كتب  علوف ، علق نون  ،، 1ط ،تركية يايح، حماية البيئة فا ظا الت ريع السزائر  -
2014. 

علب ةااا    عجملتماااع ، ععكتاااب عاااا  بي عادياااد،   ااا ،  اااخ   حننننيم عبننند اليميننند أحمننند رانننوان، -
2006. 

 ع  دا، عما ا، علطببا  ع  ق، ،-د ع    ق  ن -ق نوا   ي  علب ة  يف ع  دا ،الراهر خلياخالد  -
1999. 

 عا هاا ا علب ةااي )يف قاا نوا علبقوباا ت(، دع  عا  باا  عادياادة، عا ااكخد ي ،   اا ، رفعننح راننوان، -
2009 . 

، دع  علثق ف  ل خر    علتو يع، عم ا، (ت ب    تم  )، علاب   علب ة   رمضان عبد اليميد الطوطاو  -
2008. 



 والمراجع المصادر قائمة

 

340 
 

، علخم م علق نود حلم ي  علب ة  يف  و، علتر يب ت علب ب     ععق  ن  ، طارق ابراهيم الديوقا عطية -
 .2014، علب ب      مجهو ي  دع  عا  ب  عاديدة، عا كخد ي ، 

 .2009 عني       )عالع  (،علب دي  يف علتر يع عالع   ، دع  عمد ،  عادل بوعمران، -
علخمو عاقت ا د   علتاوع ا علب ةاي، تق ا ي دثا  علخرا ط عاقت ا د  ع اى عخ صا   عبد اهلل الصعيد ، -

 .2002علخم م علب ةي، دع  علخهض  علب ب  ،    ، 
علق نوا علب ةي: علخم ي  علب    ل ق نوا علب ةي  اع ةا ح علترا يب ت علب ة ا ،  عبدالواصر زياد هياجوة، -
 .2014، دع  علثق ف ، عم ا، 2ط
 ا  يااا  علب ةاا   اان علت اااو  باا عوعد عاةااب ع     علك م  يااا  ، يف علقاا نوا عالع ااا  ا، علننا يننعيدان، -

 ..2008 خ  عالع  ، دع  ع  د ن  ، ،1علطبب 
 .2012، ةسو  ل خر    علتو يع، عالع  ، 1ة ح ق نوا علب دي  ، ط عمار بواياف، -
، دع  علراا رب ل خراا   علتو يااع،  1، ععااد   إق علب ااوم علب ة اا  ، ط  غرايبننة يننامح و ييننا فرحننان -

 .1987عم ا،
 .2002، دع  ع   ، ت ل      ، عالع   ، علب ة  يف  وعةه  علت و  فتيا دردار، -
، دع  -د ع اا  ي    اا  ع ااى  ااو، علتراا يع عالع اا   -علضاابط عادع      ياا  علب ةاا   كمننال معيفننا، -

 .2016عا  ب  عاديدة، عا كخد ي ،    ، 
 دع  عا  بااا  عاديااادة، عا اااكخد ي ، قااا نوا   يااا  علب ةااا  يف  اااو، علرااا يب ، ماجننند راغنننب اليلنننو، -

،    2007 .  
، 1ط  ،-عحل ااو  عاثاا  ، عا ااب ا، -ععب صاا ة علب ة اا  ععرااكالت ،اننرف ميمنند ابننراهيم ميمنند -
 .2009عا  ب  ، علق ه ة،  ععب ف  دع 
 .علوة ل يف عام ع ت عحمل     عاق  م  ، دع  ب ق س ل طبع، عالع  ، د.س.ا ميمد األميم كمال، -
 . 2002   .  ،ععر     علربب   حلم ي  علب ة ، ععكتب عا  بي عحلديث ،ميمد النيد عامر -
، -حناو  ساؤ ل   ب ة ا   ق   ا -ععسؤ ل   ععدن   علب ة ا  يف علترا يع عالع ا   ععقا  ا ميمد حميدانا، -

 .2017    ، عا كخد ي ، عاديدة، دع  عا  ب 
علتخماا ي علقاا نود ل ب ةاا  يف علباا م، ا.ط،  خرااو عت عحل اايب عحلقوق اا ،  ،ميمنند خالنند جمننال ريننتم -

 .2006 لبخ ا،
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 .، دع  علب وم، عالع   2004ق نوا عإلدع ة عحمل    عالع  ي ،: ط  ميمد صغير بعلا، -
 دع  عل كاااا  عااااا  بي،، 1 سااااؤ ل   علد لاااا  عااان د اااا ع  علت ااااو  علب ةااااي، ط ميمنننند علننننا حنننننونة، -

 .. 2014،      عا كخد ي ،

 .1994 علطبب  علث ن  ،علدع  عع  ي ،    ،  علت و  علب ةي  علتخم   عاقت  دي ، موع قايم، -
 خراو عت عحل ايب عحلقوق ا  ،  ،عاديد يف علا    عل اخ عي   علب ةاي ، علطببا  ع  ق نعيم مغبغب، -

 ..2006بري ت، لبخ ا، ، 
، قاا نوا عإلدع ة عحمل  اا ، ، علطبباا  ع  ق، دع  علثق فاا  ل خراا   علتو يااع، عماا ا، هننانا علننا الطهننراو  -

 .2004ع  دا، 
 ععسااؤ ل   ععدن اا  علخ ةااة  عاان ت ااو  علب ةاا ، دع  عا  باا  عادياادة، يايننر ميمنند فنناروق الموينناو ، -

 .2008 عا كخد ي ،    ،

دع  عحل  ااااد ، عماااا ا، ع  دا،  علب ةاااا  يف عا ااااالم، علطبباااا  ع  ق، يننننونس ابننننراهيم أحمنننند مزينننند، -
2009. 

 .2009علب ة  يف عا الم، دع  عحل  د، عم ا، ع  دا، ط  يونس ابراهيم أحمد مزيد، -
II- :الريائا العلمية 
 الدكتوراه: -1
عآلل اا ت علق نون اا  حلم ياا  علب ةاا  يف عالع اا ، دط   اا  لخ اا  د ةاا  علااد تو عج ، ه اا   وننناي ييننا، -

  2007ق نوا ع م ، ة  ب  دبوبك  ب ق يد ، ت مس ا ، ةوي    
عع ل ااا  عحمل  ااا    د  هااا  يف عم  ااا  علتخم ااا ، دط   ااا  د تاااو عج يف علقااا نوا علبااا م،    ااا   ينننعاد طيبنننا، -

 .2009، 1عحلقورب، ة  ب  عالع  
علو ااا    علق نون ااا  عادع يااا  حلم يااا  علب ةااا  يف عالع ااا ، دط   ااا  د تاااو عج يف  بنننم أحمننند عبننند المنننوعم، -

 .2008/2009 خ  علق نوا علب م،      عحلقورب بن عكخوا، ة  ب  عالع  ، 
ةاا   اا   علت ااو  علب ةااي د ع اا  ي    اا   ق  ناا  يف ظاا  د كاا م علقاا نوا ععاادد  يويننفا نننور الننديم، -

 2012 علتر يب ت علب ة   ، دط     د تو عج يف عحلقورب ، ه   ق نوا  دد ، ة  ب  بسك ة ، 
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د ع     دعن   ل نا  ج - بوق ت ععر     علربب   يف ب ع ج ع ت  ك علسكن عم  اوقا قايما، -
RHP    ه ااااا  ع اااااي عاةتمااااا ع –دط   ااااا  د تاااااو عج - علتبماااااري بااااا الع   لإلنرااااا ،ل بخااااا  علاااااد ، 
 . 2012/2013، ة  ب  حممد   ض ، بسك ة عحلض  

ععسااااتدع  ، دط   اااا  لخ اااا  د ةاااا   عحلم ياااا  علق نون اااا  ل ب ةاااا  يف إطاااا   علتخم اااا  حنننننونة عبنننند الغوننننا، -
 .2012/2013علد تو عج، ه   ق نوا دعم   ،ة  ب  حممد   ض ، بسك ة،  خ  

عحلم ياا  علق نون اا  ل ب ةاا  يف عطاا   علتخم اا  ععسااتدع  ، دط   اا  د تااو عج، ة  باا   عبنند الغوننا حنننونة، -
 .2013حممد   ض  بسك ة، 

 الماجنتير: -2
  اا   ة   ةسااتري،    اا  عحلقااورب، ة  باا  عالع اا ،، ع  ااني علباا م ل جم عاا ت عحمل  اا  رااننية عبنناي، -

2000-2001. 
 ااااا   ة  ،د   علترطااااا ط عا ااااااعت جي يف تطاااااوي  ددع، عادع ة عحمل  ااااا  يف عالع ااااا صنننننواليا،  ليلنننننع -

  ق ا ، علساخ  ة  با  ق صاد    با ح  علس     ،      عحلقورب  علب وم   ةستري، قسي علب وم علس     ،
2010. 

    ااا  علترطااا ط علب ةاااي يف عالع ااا  ، ااا   ة لخ ااا  ةاااه دة   ةساااتري يف  راء دعمنننو ،هنننفاطمنننة الز  -
 .2010 علد ل ، ة  ب   ولود  بم   ت ل     ، يواتعلق نوا، ف ع 

  ا   ة   ةساتري،، عا تقالل   عع ل ا  ل جم عا ت عحمل  ا  د ع ا    لا  ثاال  ب ادي ت ياقوت قديد، -
   ااا  علب اااوم عاقت ااا دي   ع اااوم علتسااا ري   علب اااوم علتج  يااا  ،ة  بااا  ع  بكااا  ب ق ياااد، ت مسااا ا ،  اااخ  

2011. 
مناا ك :  -د   ععاا دة ععغ  ب اا  يف علتخم اا  علس   اا   عحمل  اا    عالقتهاا  بطنمماا  عحلكااي  نعيمننة يننميوة، -

  عحلقاااورب  علب اااوم علس   ااا  ، عالع ااا ، تاااونس، ععغااا ا،  ااا   ة   ة ساااتري، قساااي علب اااوم علس   ااا  ،    ااا
 .2010/2011ة  ب  ق صد    ب ح   ق   ،علسخ :

نما م علوصا ي  عادع يا    د  ها  يف ديخ   ك ا  ع قا ل ي،  ا   ة   ةساتري يف علقا نوا  بتناق عميور،ا -
 .2012/2013علب م ،      عحلقورب، ة  ب  قسخط خ ،    

، د ع    ق  ن ،     ة ه   لخ ا  ةاه دة عع ةساتري يف ععخرآت عع خ   حلم ي  علب ة   آمال مديم، -
 .2012/2013 ،ة  ب  ت مس ا عحلقورب ه   ق نوا ع م،
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  ااا ل   قد ااا  لخ ااا      يف علخمااا م عإلدع   عالع ااا  ، ااا ك نااا  عام عااا ت عحمل  عينننماعيا فريسنننات، -
 .2014ةه دة عع ةستري يف علق نوا علب م،      عحلقورب  علب وم علس      ، ة  ب  علوعد ، 

علضاابط علب ةااي يف عالع اا ،  اا   ة هاا   لخ اا  ةااه دة عع ةسااتري يف عحلقااورب ه اا   ميمنند غريبننا، -
 .2014 ،1ة  ب  عالع   ق نوا ع م،

III- :المقاالت العلمية 
دفااا ت  علس   ااا   8عام عااا ت عإلق  م ااا     ااادة إق ااا ي علد لااا  يف عاالع اااا ، و ااا ا ينننويقات،أحمننند  -

 .2016، ة ن ي 14عالع  ( علبدد،   علق نوا، ة  ب  ق صد    ب ح   ق  )
علخمااااا م علقااااا نود ل جم عااااا ت عاق  م ااااا  يف عالع ااااا ، و ااااا  علب اااااوم علق نون ااااا   اينننننماعيا فريسنننننات، -

 .2016، ة ن ي 12 علس     ، ة  ب  علوعد ، عدد 
عحمل  ااا   آل ااا  لت ب ااا  ععرااا     عجملتمب ااا  يف يق ااا   21عةخااادة  الطينننب بوليينننة و ينننمير ينننالما، -

و اا  علتخم اا  عاقت اا دي ، ة  باا  علرااه د  ا،علتخم اا  عحمل  اا  ععسااتدع   اباا لتطب   ع ااى علقطاا ع علساا   ي
 .2017    ض ، علوعد ، عالع  ، علبدد 

علتخم ااا  ععساااتدع   يف عالع ااا : قااا ع،ة ي    ااا  يف عع هاااوم   ععبوقااا ت، و ااا  ديااا    العربنننا حسننناق، -
 .2019(، ديسم  02( علبدد)06 د ع  ت علتخم  ، عجمل د)

عةك ل   علبالق  عادل   بني   ي  علب ة   علتخم   ععساتدع  ، و ا   يارة بم حفاف، والعيد اووف  -
 .2020، يخ ي  10ة   علد ع  ت ععق  ن  ت د  عن    ل ة   علبحث علب مي، علبدد 

،  سااتقب خ  ععرااار، ت مجاا  حممااد    اا  عاا   ، و اا    ساا   عاا م اللسوننة العالميننة للبيئننة والتوميننة -
 .1989س علوطين ل ثق ف   عل خوا  عآلدعا، علكويت،، عجمل 142ععب ف ، عدد 

ترااار   نمااا م عادع ة عحمل  ااا   عع ل ااا  عحمل  ااا  يف عالع ااا ، و ااا  عقت ااا دي ت مشاااا    بننننمة عنننولما، -
 .2006، 04عف يق  ، علبدد 

 -تااونس  -علوصاا ي  ع ااى دعماا   عجملاا لس علب دياا  يف د   ععغاا ا علباا   عالع اا   بواننياف عمننار، -
 ،01عجمل ا  ع   دل ا  ل بحاث علقا نود،    ا  عحلقاورب، ة  با  عباد عل  ا ا  ارية،   يا ، عادد  "ععغ ا
 .2010 خ  
 .2002، علكويت،     522و   علب   ، عانس ا  علب ة ، علبدد  د.ع، -
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علضاااابط عادع      ياااا  علب ةاااا ، ة  باااا  علااااد   علب ب اااا  )نااااد ة  ااااو  د   رمضننننان ميمنننند بطنننني ، -
 .2005     11-7علتر يب ت  علقوعنني يف   ي  علب ة  علب ب  (، علر  ق ، عا   عت علب ب   ععتحدة،

 اا  م ا  هخاا ، علترطاا ط  اان دةاا  علتخم اا  ، و اا  ة  باا  د راا  ل ب ااوم عمخد اا   ،  رينندة ديننب، -
 .2009بدد ع    ،، عل 25عجمل د 
عاطا   علقا نود ل مرطاط علب اد  ل تخم ا  يف عالع ا ، و ا  ياو  ة  با  يو اف بان  زهرة ينعيود، -

 .2017، 1بدد، عل11 د  دة، عالع  ، عجمل
و ا   –عا ناب علقا نود  –عةك ل   يق   علتخم   ععستدع   يف ظا   تط با ت علب ةا   ،صونيا بيزات -

 . 2016ديسم   23علب وم عاةتم ع  ، ة  ب  عبد عحلم د عبن ب ديس،  ستغ من ، علبدد 
دع ة، د ع   علتطثري يف علب ة  ، نم ة يف علق نوا عالع   ، و   عادع ة ، ععد    علوطخ   لال طه طيار، -

 .1991علبدد ع    ،  خ  
 بدد عدم ةوع  توة   علق  ي عادع   د ع ا  لاإلدع ةت تق  اد دم تق  اد، عجمل ا   عبد الكريم بودريوة، -

، ااخ   01علخقدياا  ل قاا نوا  علب ااوم علس   اا  ،    اا  عحلقااورب، ة  باا   ولااود  بماا  ، ت اال     ، عاادد 
2007. 

يف   ياا  علب ةاا   اان د طاا   علت ااو  ا علتج باا  عالع  ياا ا، و اا   د   عادع ة عحمل  اا  عبنند الوننور ننناجا، -
 . 2016  بتم  ،12عاةته د علقض  ي، عدد

، ة  باا  حممااد 06د      اا  علبخاا ، يف   ياا  علب ةاا    علبماا عا، و اا  عل كاا  علباادد  عفنناف حبننة، -
 .2010  ض ، بسك ة، ديسم  

تراااا ين عا   /ع تااااوب   72علب ةاااا   عا اااان علااااد   و اااا  اعلخبااااطا علباااادد  فننننايس جايننننم ال ننننيير ، -
2004. 

ععرطاااااط علب اااااد  ل تخم ااااا    د  ج يف تخم ااااا  علب ديااااا  ، و ااااا  علب  اااااث ل د ع ااااا ت  ليوننننندة ونيننننننا، -
 .2016ةوعا  9ة  ب ، علبدد  ع   دل  ،

علتخم ا ، ةا    ععخراو عت علتقخ ا ، علبدعل  علب ة ا  لتحق ا   ضا  ع ب ا ، و ا  علب ةا     م كاة المؤمم، -
 .2007، يخ ي  106عدد  بري ت، لبخ ا،

 اا  عل اا د يف حم ياا  علب ةاا  لتحق اا  علساا ع   علتخم اا  ععسااتدع  ، و اا  عع كاا ، علباادد  نبيلننة أقوجيننا، -
 .2010علس دس، ديسم  
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ععخراو عت علتقخ ا ، باري ت )لبخا ا(، ةوه نسبو غ: قما  ع  با ، و ا  علب ةا   علتخم ا ،  ،نسيب صعب -
 2002(  بتم  54علبدد )

د   علضابط عادع   يف وا     يا  علب ةا  : د ع ا  تطب ق ا  يف د لا  عا ا  عت علب ب ا   نواف كوعان، -
 .2006ف      01، بت  يخ 1  عانس ن   ،علبدد  ععتحدة، و   ة  ب  علر  ق  ل ب وم علر ع  

 بط اا  ةدياادة يف علتخم اا  عحمل  اا ،   ياا  علب ةاا  ، عجمل اا  عالع  ياا  ل ب ااوم علق نون اا   يويننف بننم ناصننر، -
 .1995، 03، عدد 33 عاقت  دي   علس     ، عالع   عال، 

IV- :التسمعات العلمية 
مجب اا ت   ياا  علب ةاا  يف عالع اا ،  دع  اا  يف عع تقااى علااوطين علثاا د  ااو  عحلم ياا   العمننر  صننالية، -

 .غري  خرو  ،2010ععدن   ل ب ة  ة  ب  ق ع ، دف ي  
  يا  علب ةا : د   عام عا ت عحمل  ا ، دةاغ   عع تقاى  او  تسا ري عام عا ت  الصديس بنم عبند اهلل، -

 . 2008يخ ي   10-09 عجملتمع، دي م عحمل   ، خم  ععغ ا علكبري عاقت  د 
عاة ع،عت عإلدع ي  علك     يم ي  علب ة  ا  دع    يف عع تقى علوطين  و  ا د    عبتناق بولقواي، -

ديساااام   4،3عام عاااا ت عحمل  اااا  يف   ياااا  علب ةاااا  يف ظاااا  قاااا نود علب دياااا   علواياااا  عادياااادينا يااااو ي 
 1945 ا    08،      عحلقورب   علب وم علس     ، ة  ب   خم  علد ع  ت علق نون   علب ة   ،2012

  .ق ع 
V- المواقع اإللكترونية: 

https://iwc.int/home 

https://research.un.org/ar/docs/environment/conferences 

www.mme.gov.qa   

http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Waline 

https://en.wikipedia.org/wiki/Graeme_Moodie 

www.tccb.gov.tr/ar/receptayyiperdogan/biography/  

www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-

goals.html 

https://research.un.org/ar/docs/environment/conferences    

www.elkhabar.com/press/article/138574/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_(Algérie) 

https://www.britannica.com/science/desert 

https://sciencing.com/characteristics-of-plants-that-can-survive-desert-climate-

12392530.html  

http://afedmag.com/uploaded/pdf/c23f3bc5-5b7e-47de-976c 

https://iwc.int/home
https://research.un.org/ar/docs/environment/conferences
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Waline
https://en.wikipedia.org/wiki/Graeme_Moodie
http://www.tccb.gov.tr/ar/receptayyiperdogan/biography/
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
https://research.un.org/ar/docs/environment/conferences
http://www.elkhabar.com/press/article/138574/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_(Algérie)
https://www.britannica.com/science/desert
https://sciencing.com/characteristics-of-plants-that-can-survive-desert-climate-12392530.html
https://sciencing.com/characteristics-of-plants-that-can-survive-desert-climate-12392530.html
http://afedmag.com/uploaded/pdf/c23f3bc5-5b7e-47de-976c


 والمراجع المصادر قائمة

 

346 
 

www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf 

www.djazairess.com/aps 

www.interieur.gov.dz/index.php/ar/   

www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA-

LFC_2020_AR.pdf 

 www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-

50/codes-fiscaux 

https://www.alukah.net/culture/0/106505/ 

   https://ar.wikipedia.org/wiki الكلوروفلوروكربون11

https://ar.wikipedia.org/wiki غونار_ميردل
 

https://ar.wikipedia.org/wikiهيريشمان-أوتو-ألبيرت 
 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki لوفلوك -جيمس

 /https://ar.wikipedia.org/wikiألدو ليوبولد

 https://academicimpact.un.org/ar/contentالمستدامة/

https:/sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld     

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4538pressowg13.pdf     

https://research.un.org/ar/docs/environment/conferences 

https://undocs.org/ar/A/RES/S-19/2 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/ 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/malaria 

https://www.ons.dz/  

https://www.who.int/ar/ 

https://www.sante.gov.dz/ 

https://www.arabiaweather.com/content 

http://documents.worldbank.org/curated/en/289471468741587739/pdf/multi-

page.pdf. 

http://eprints.ibu.edu.ba/1071/1/vol2-no1-pjournalfinala_p111-p142.pdf  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacq 066.pdf. Accessed in: 16/12/2017. 

www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf 

www.debatpublic.Fr/cndp/debat-public.html 

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf  

www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  

web.archive.org/web/20190508145159if_/https://earthwatch.org/About 

www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf  

http://www.mhuv.gov.dz  

http://www.interieur.gov.dz/images/plans-de-dveloppement-pdf. 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
http://www.djazairess.com/aps/
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/
http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA-LFC_2020_AR.pdf
http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA-LFC_2020_AR.pdf
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
https://www.alukah.net/culture/0/106505/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4538pressowg13.pdf
https://research.un.org/ar/docs/environment/conferences
https://undocs.org/ar/A/RES/S-19/2
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/malaria
https://www.ons.dz/
https://www.who.int/ar/
https://www.sante.gov.dz/
https://www.arabiaweather.com/content
http://documents.worldbank.org/curated/en/289471468741587739/pdf/multi-page.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/289471468741587739/pdf/multi-page.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf
http://www.debatpublic.fr/cndp/debat-public.html
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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 :ملخص األطروحة

 تشريعيا إطار التنمية املستدامة على املستوى احمللي، تتمتع البلدية قفيف اجلزائر و لسياسة البيئية ل اتنفيذ
مبجموعة من الصالحيات أوكلت إىل هيئاهتا يف العديد من اجملاالت املرتبطة بالبيئة، مثل محاية الصحة العمومية 
والصحة احليوانية والصحة النباتية ومحاية املوارد الطبيعية ومحاية مجيع األوساط البيئية وحماربة التلوث بأنواعه، سواء 

جبميع أصنافها وحرائق الغابات أو مصدره الطبيعة مثل الكوارث الطبيعية  أكان مصدره اإلنسان مثل إفراز النفايات
ويف مواجهة تلك املشاكل تعتمد البلدية على تبين مبادئ محاية البيئة  ،مثل الفيضانات والزالزل واجلفاف وغريها

ا من املبادئ إىل جانب والتنمية املستدامة السيما منها مبدأ املشاركة ومبدأ اإلدماج ومبدأ امللوث الدافع وغريه
  أدوات التخطيط البيئي و تطبيقها بواسطة وسائل الضبط اإلداري.

 اجلماعات االقليمية، البلدية، البيئة، التنمية املستدامة،  التخطيط    الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 In accordance with Algeria's environmental policy in accordance with the framework of 

sustainable development at the local level, the municipality has a range of powers entrusted to its bodies 

in many areas related to the environment, such as protecting public health, animal and plant health, 

protecting natural resources, protecting all environmental communities and combating pollution of all 

kinds, whether it comes from humans, such as waste in all kinds, forest fires or nature such as natural 

disasters such as floods, earthquakes, droughts, etc. In the face of these problems, the municipality relies 

on the adoption of the principles of environmental protection and sustainable development, particularly 

the principle of participation, the principle of inclusion, the principle of motivational polluter and other 

principles, as well as environmental planning tools and their application through administrative 

enforcement methods. 

Keywords: territorial collectivités, municipality, environment, sustainable development,  planning    

Résumé: 

Dans la mise en œuvre de la politique environnementale en Algérie conformément au 

cadre de développement durable au niveau local, la commune bénéficie législativement d'un 

ensemble de compétences confiées à ses organes dans de nombreux domaines liés à 

l'environnement, tels que la protection de la santé publique, la santé, la santé des végétaux, la 

protection des ressources naturelles, la protection de tous les milieux environnementaux et la 

lutte contre les pollutions de toutes sortes, Que sa source soit humaine, comme la sécrétion de 

déchets de toutes sortes et les incendies de forêt, ou sa source soit la nature comme les 

catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre, la sécheresse et 

autres.. Face à ces problèmes, la municipalité dépend de l'adoption des principes de protection 

de l'environnement et de développement durable, notamment le principe de participation, le 

principe d'inclusion, le principe du pollueur payant et autres, en plus des outils de planification 

environnementale et leur application par moyens de contrôle administratif. 

Mots clés: collectivités territoriales, commune, environnement, développement durable,  planification 

 


