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مقدمة 
تعتبرالبيئةتراثامشتركالإلنسانيةتستحقكلاىتمامودراسة،ويظلالتموثالمشكمةالبيئية
األخطرمنبينمايصادفاإلنسانمنمشاكلفيحياتواليومية،بلىوالصورةاألكثروضوحا

أصبحتحمايةالبيئةقيمةاجتماعيةجديرةبتدخلالمشرعومختمفاألجيزة،حيثلمتدىورالبيئي
 .الرسمية،وذلكبسنالقوانينووضعاألنظمةالالزمة

منىذاالمنطمق،وضعتالجزائرمشاكلالبيئةضمناىتماماتيامنخاللسعيياإلى
إعادةاالعتبارلمبيئةومحاولةحلمشكالتياواآلثارالسمبيةالتيتخمفياعمىرىاناتالتنمية

االقتصاديةواالجتماعية،فأصدرتمجموعةمنالنصوصالقانونيةتيدفإلىالمحافظةعمى
جميعأشكالالتموث،واستحدثتالعديدمنالييئاتوالمؤسساتاإلداريةالمتخصصةالبيئةمن

فيمجالحمايةالبيئة،وأوكمتىذهالميمةإلىعدةأجيزةمركزيةفيالبداية،ثموسعتنطاق
وأخطارأضرارتجسيدإدارةالدولةفيحمايةالبيئةمنحمايةالبيئةإلىالمستوىالمحميبغية

.قميميالتموثعمىالصعيدينالوطنيواإل
كماأنوجودىيئاتمختصةبحمايةالبيئةغيركافمالمتكنىذهالييئاتمتمتعةبقدر
منالسمطاتوالصالحياتالالزمةلحمايةالبيئةوبدونياتصبحىذهالييئاتعاجزةعنممارسة

 يقوم لمحماية،رئيسيين وبصورةعامةتمتمكىاتوالييئاتالمختصةبحمايةالبيئةأسموبينأعماليا،
.ضرر من بالبيئةألحق ما إصالح عمى اآلخر ويقوم التموث حدوث من الوقاية عمى أحدىما

: أهمية الموضوع 

تتجمىأىميةالموضوعفيكونويعالجمسألةتعتبرمنأىمقضاياالعصروبعدارئيسيا
منأبعادالتحدياتالتيتراىنعميياالحكوماتوالدول،فالبيئةىياإلطارالذييعيشفيو

.اإلنسانوفيظميايمارسنشاطواالجتماعيواإلنتاجي
ولعلمبررذلكيكمنفيحرصالمشرعالجزائريعمىغرارالتشريعاتاألخرىعمى
حمايةىذهاألخيرةمنخاللأجيزةوىيئاتإداريةأناطلياصالحيةحمايةالبيئة،ىذامنجية

ومنجيةأخرىسنحاولأننتطرقفيىذاالموضوعإلىدورالييئاتاإلداريةسواءعمى



 ب
 

المستوىالمركزيأوعمىالمستوىالمحميفيحمايةالبيئةقصدالوصولإلىإيجابياتىذه
الحمايةأومايعترييامنسمبيات،باإلضافةإلىذلكسنتطرقإلىاآللياتالضبطيةأوكما

.تعرفبالوسائلأواألدواتالقانونيةوالدورالمناطليافيحمايةالبيئة

: أسباب اختيار الموضوع 

:الموضوعنذكر منبيناألسبابالتيأدتإلىاختيارىذا
االنتشارالرىيبلظواىرالتموثبالنفاياتالصناعية-
 ىإل تسعى التيلحاجاتالمواطنين الدولة تمبية يعيق مما الفوضوية البناءات انتشار-

.سميم معيشي إطار نضما عمى وتعمل المعيشة شروط تحسين
.الميلوالبحثفيمجالالبيئة-
.ومجالتدخميافيحمايةالبيئة(المركزيةوالمحمية)إبرازأىميةالييئاتاإلدارية-

:الدراسات السابقة 

 موضوعالوسائل إلى نشير ساعدتنافيبحثناىذاوالتيأمابالنسبةلمدراساتالسابقة
باإلضافةإلى،الجزائرلألستاذالفاضلبنأحمدعبدالمنعم في البيئة اإلداريةلحماية القانونية
بنصافيةسيام،إضافةإلىدراساتأخرى لمباحثة البيئة بحماية الييئاتاإلداريةالمكمفةموضوع

.ساىمةفيإعدادىذهالبحث

: الصعوبات في معالجة الموضوع 

:أماعنالصعوباتالتيواجيتنافيىذهالدراسةفيمكنفتتمثلفي
 إلى معو يحتاج الذي األمر وتشعبيا، بالموضوعالصمةذات القانونية النصوص كثرة-

.،إضافةإلىالتغيراتالتيتطرأعميياسواءبالتعديلأواإللغاءلبيانيا الوقت من الكثير
قمةالمراجعالمتخصصةفيمجالحمايةالبيئة،وباألخصالكتبذاتالتأليفالجزائري-

.التيتيتمبيذاالمجال،إالأنىذااليمنعوجودبعضالكتاباتالقيمةفيىذاالمجال





 ج
 

: اإلشكالية 

استناداعمىىذهاالنعكاساتالتيتؤكددورالنظامالقانونيفيضبطتوازناتالمنظومة
منأجلتوجيييانحوتحقيقاألىدافالمنشودة،عممتعمىحصراإلشكاليةالتيالقانونيةلمبيئة

 :موضوعفيمايميالىذاتؤطر

  ؟ما مدى فعالية اإلدارة في حماية البيئة

  :المنهج المتبع

لإلجابةعمىاإلشكاليةالمطروحةودراسةمختمفجوانبالموضوعاتبعتالمنيجالوصفي
التحميمي،وذلكمنخاللتحميلالنصوصالقانونيةقصدالوصولإلىنظامقانونيكامليعالج

.مشكمةالتدىورالبيئي
وألجلذلكتمتقسيمالموضوعتقسيماثنائيا،تناولتفيالفصلاألولاإلطارالييكمي

لألجيزةاإلداريةالمكمفةبحمايةالبيئة،منحيثتنظيمياالماديوالبشريعمىالمستوىالمركزي
والمحمي،أماالفصلالثانيفتناولتمنخاللوالجانبالوظيفيلإلدارةالمكمفةبحمايةالبيئةبما

.تمتمكومنوسائلردعيةووقائيةلحمايةالبيئة
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بعد تزايد خطورة التموث البيئي الذي ضرب األرض التي نعيش عمييا من أدنيا إلى 
أقصاىا، حرصت اغمب الدول المتحضرة عمى إقامة ىيئات فنية متخصصة في مجال حماية 

البيئة، تقوم بدراسة كافة السبل الكفيمة بالحفاظ عمى سالمة البيئة و دفع التموث عنيا، بما في ذلك 
 ومما الشك فيو فان الجيات ،1إعداد مشروعات القوانين والموائح التي تراىا الزمة لحماية البيئة

اإلدارية المختصة بحماية البيئة ىي المعنية بتنفيذ وتطبيق القوانين في ظل امتالكيا لوسائل 
 .وامتيازات السمطة العامة

اتبعت الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة سياسة تيدف إلى تعزيز اإلطار القانوني لقد 
 تنظم التيوالمؤسساتي في ىذا المجال، وىذا ما يمكن مالحظتو من خالل سن العديد من القوانين 
يضاف . مختمف المجاالت االقتصادية واالجتماعية بطريقة تتوافق والقواعد العممية لحماية البيئة

  تم كما،(األول المبحث) إلى ذلك إنشاء عدة ىيئات إدارية مركزية تسير عمى تسيير قطاع البيئة
أنيما المؤسستان  حماية البيئة، باعتبارفي مجال ختصاصات لمبمدية والوالية العديد من االإسناد 

 .(ثاني المبحث)المستوى المحمي الرئيسيتان عمى
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           

 .485، صفحة 2009طارق إبراىيم الدسوقي، األمن البيئي النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعة سنة - 1
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  المركزية المكمفة بحماية البيئة  لمهيئات الهيكمي اإلطار : األول المبحث
إن تجسيد األدوات القانونية لحماية البيئة وتنفيذىا عمى أرض الواقع يتطمب وجود جياز 
تنفيذي فعال من القاعدة إلى القمة، يسير عمى التطبيق السميم لمقانون والسياسات المنتيجة في 

 .مجال حماية البيئة
والبيئة كييئة  الموارد المائية لوزارة الييكمي التنظيم لذلك سوف نتطرق في ىذا المبحث إلى

، ثم نتكمم عن ىيئات وأجيزة أخرى مكمفة بحماية البيئة (المطمب األول)مكمفة بحماية البيئة 
 .(المطمب الثاني)

كهيئة مكمفة بحماية البيئة  لإلدارة المركزية الهيكمي التنظيم : األول المطمب

مدى  عن الكشف في بالغة أىمية البيئة، لحماية المركزي اإلداري التنظيم دراسة تكتسي
 أجل وصيانتيا، من البيئة عمى لممحافظة الجزائر في المركزية البيئية اإلدارة تدخل وفعالية نجاعة

ثم التنظيم ، (أول فرع) البيئة بحماية المركزية المكمفة ةاإلدار  ىياكلتناوبذلك سنتطرق إلى 
. (الثاني الفرع)اإلداري لوزارة الموارد المائية 

  البيئة المكمفة بحماية المركزية اإلدارة تناوب هياكل   :األول الفرع 

:  التي تكفمت بالبيئة  وكتابات دولةالوزارات من خالل ىذا الفرع سوف نتطرق إلى مختمف

البيئة  قانون ظهور الجهاز اإلداري البيئي قبل : أوال

: عمى النحو التالي  الييئات من مجموعة البيئة حماية ميمة عمى خالل ىاتو الفترة تناوب

 ولم، 1561-74 رقم المرسوم بموجب لمبيئة الوطنية  أنشأت المجنة: لمبيئة الوطنية المجنة- 1
 مركزي إداري جياز أول وكانت ،2إنشائيا من سنة بعد إال لصالحياتيا المنظم المرسوم يصدر

                                                           

 جويمية 23  مؤرخ في59عدد   جريدة رسميةلمبيئة، وطنية لجنة إحداث ، المتضمن 1974يوليو 12 في مؤرخ 156-74 رقم مرسوم- 1
  .808، صفحة 1974

 أفريل 29 مؤرخة في 34عدد ، جريدة رسمية لمبيئة الوطنية لمجنة الدائمة الكتابة وسير تنظيم ، المتضمن1975 أفريل 07 في مؤرخ قرار- 2
 .466، صفحة 1975
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 مصالحيا وتحويل البيئة، إال أن ىاتو المجنة لم تعمر طويال، حيث تم حميا حماية في متخصص
  .1191– 77 رقم المرسوم بموجبالري واستصالح األراضي وحماية البيئة وذلك  وزارة إلى

        رقم تم استحداثيا بموجب المرسوم:وزارة الري واستصالح األراضي وحماية البيئة - 2
 نص أي الوزارة ىذه إنشاء مرسوم يتبع ة، ولم تنظيم ىياكل الحكوم وذلك إثر إعادة77-732

 .محضا شكميا طابعا أضفى عمييا واختصاصاتيا مما صالحياتيا يوضح

كتابة ، تم استحداث 19793 لسنة الحكومي التعديل بعد  :والتشجير لمغابات كتابة الدولة- 3
 اإلدارة  الذي يتضمن تنظيم264-79بعد مدة صدر المرسوم رقم و، والتشجير لمغابات الدولة

 .4والتشجير لمغابات لكتابة الدولة المركزية

 ، أعيد19805لسنة  الحكومي التعديل خالل  :األراضي واستصالح لمغابات الدولة كتابة- 4
وتم تأكيد تحويل  ،األراضي واستصالح لمغابات الدولة بكتابة والتشجير، لمغابات الدولة كتابة تنظيم

 وذلك بموجب المرسوم األراضي واستصالح لمغابات الدولةالمصالح المتعمقة بالبيئة إلى كتابة 
81-1236 .

 

 

 
                                                           

 21مؤرخة في  64لمبيئة، جريدة رسمية رقم  الوطنية المجنة نشاطات إنياء ، المتضمن1977 أوت 15في   مؤرخ119 –77رقم  مرسوم- 1
 .924، صفحة 1977أوت 

 مايو 08 مؤرخة في 37 المتضمن إعادة تنظيم ىياكل الحكومة جريدة رسمية عدد ،1977 أبريل 23في  مؤرخ 73-77مرسوم رقم - 2
 .665، الصفحة 1977

 13 مؤرخة في 11عدد جريدة رسمية  ،المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيميا، 1979 مارس 08في   مؤرخ57-79 رقم  رئاسيمرسوم- 3
 .201، صفحة 1979مارس 

عدد والتشجير،  جريدة رسمية  لمغابات الدولة لكتابة المركزية اإلدارة تنظيمالمتضمن ، 1979 ديسمبر 22  مؤرخ في264-79مرسوم رقم - 4
 .1414، صفحة 1979ديسمبر  25 في المؤرخة  52
 يوليو 22 مؤرخة في 30جريدة رسمية عدد ، المتضمن تعديل ىياكل الحكومة، 1980 يوليو 15 مؤرخ في 175-80مرسوم رقم - 5

 .1117، صفحة 1980
  جريدة، األراضيواستصالحالمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لكتابة الدولة لمغابات ، 1981 يونيو 13 في مؤرخ  123-81مرسوم رقم - 6

 .836، صفحة 1981 يونيو 16 مؤرخة في 24رسمية عدد 
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  03-83البيئة  قانون ظهور الجهاز اإلداري البيئي بعد : ثانيا

لحماية  الوطنية لمسياسة القانوني اإلطار ليحدد البيئة بحماية  المتعمق03-83قانون  صدر
 حالة يوقف لم الوطنية، لممصمحة بالنسبة البيئة حماية موضوع بحيوية التصريح أن ، إال1البيئة
الوتيرة عمى النحو  بنفس واستمرت البيئة ممف عمى الوزارات مختمف تداول وكثرة االستقرار عدم

:  التالي 

 الدولة كتابة من البيئة بحماية المتعمقة المصالح تحويل تمحيث  :والغابات وزارة الري - 1
وقد تم ، 19842لسنة  إثر التعديل الحكومي والغاباتوزارة الري األراضي إلى  واستصالح لمغابات

. 1263-84اإللحاق بموجب المرسوم  ىذا

تم نقل إدارة البيئة إلى وزارة الداخمية، وذلك بموجب 1988 في سنة :وزارة الداخمية والبيئة - 2
. 5، وتم تنظيميا في مديرية البيئة، بدون نشر أي تنظيم عنيا2354-88المرسوم الرئاسي رقم 

 التنفيذي المرسوم بموجب والتكنولوجيا البيئة بوزارة البحث  ألحقت:والتكنولوجيا  البحث وزارة- 3
 سبب لمبحث والتكنولوجيا، ويعود المنتدب الوزير إلى البيئة حماية ميام  وأوكمت،3926-90رقم 

. البيئة لمواضيع والتقني العممي الطابع إلى الوزارة بيذه البيئة إلحاق

                                                           

، صفحة 1983 فبراير 08 مؤرخة في 6جريدة رسمية عدد   بحماية البيئة،، المتعمق1983 فبراير 05 في مؤرخ 03-83قانون رقم - 1
جريدة رسمية عدد ،  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المتعمق2003 يوليو 19 في مؤرخ 10-03 رقم ، الممغى بموجب القانون380
 . 06، صفحة 2003 يوليو 20 مؤرخة في 43
، 1984 يناير 24 مؤرخة في 04 جريدة رسمية عدد ،المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، 1984 يناير 22في  مؤرخ 12-84مرسوم رقم - 2

 .99صفحة 
يحدد صالحيات وزير الري والبيئة والغابات وصالحيات نائب الوزير المكمف بالبيئة ، 1984 مايو 19 في مؤرخ 126-84مرسوم رقم - 3

 .775، صفحة 1984 مايو 22 مؤرخة في 21 جريدة رسمية عدد ،والغابات
 مؤرخة في 46 رسمية عدد ةوأعضائيا، جريدالمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، 1988 نوفمبر 09 في مؤرخ 235-88مرسوم رئاسي رقم - 4

 .1548، صفحة 1988 نوفمبر 09
 01، الييئات اإلدارية المكمفة بحماية البيئة، مذكرة ماجستير قانون عام، تخصص قانون اإلدارة والمالية، جامعة الجزائر سيام صافية بن- 5

 .20 صفحة 2011كمية الحقوق بن عكنون، 
 54 جريدة رسمية عدد والتكنولوجيا،يحدد صالحيات الوزير المنتدب لمبحث ، 1990 ديسمبر 01 في مؤرخ 392-90 مرسوم تنفيذي رقم -6

 .1714، صفحة 1990 ديسمبر 12مؤرخة في 
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الوطنية بموجب  التربية وزارة إلى البيئية االختصاصات تحويل  تم:وزارة التربية الوطنية - 4
ليحدد صالحيات كل من وزير  2322-93  التنفيذيليأتي المرسوم، 4881-92رقم  المرسوم

. التربية  والبحث العممي لدى وزيرتلمجامعاالمنتدب  التربية والوزير

الجامعات، وذلك  بوزارة البيئية االختصاصات إلحاق تم 1993  وفي نياية:الجامعات  وزارة- 5
. 2533-93 رقم  المرسومبموجب

 والجماعات الداخمية بوزارة البيئة قطاع  تم إلحاق: والبيئة المحمية والجماعات الداخمية وزارة- 6
 لمبيئة العامة المديرية، وقد تم انشأ 2484-94  رقمالتنفيذي المرسومبموجب  والبيئة المحمية

 107-95رقم  ، كما حدد المرسوم التنفيذيالتنفيذي المرسومبموجب المادة الثانية من نفس 
.  5ىذه المديرية صالحيات

، 016-96رقم  الرئاسي المرسوم بموجب لمبيئة الدولة كتابة إحداث تم  :لمبيئة الدولة كتابة- 7
. لمبيئة العامة المديرية الكتابة ىذه تحت وصاية وضع تم وقد

 وعمى إثر 1999في أواخر سنة  : وزارة األشغال العمومية وتهيئة اإلقميم والبيئة والعمران- 8
 األشغال العمومية وتييئة اإلقميم والبيئة والعمران بوزارةإلحاق قطاع البيئة التعديل الحكومي، تم 

                                                           

 30في  مؤرخة ،93عدد جريدة رسمية  ،الوطنية التربية وزير صالحيات يحدد ،1992ديسمبر  28  في مؤرخ488-92رقم  مرسوم- 1
 .2412صفحة ، 1992ديسمبر 

عات والبحث مالمنتدب لمجا يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية والوزير، 1993 أكتوبر 10 مؤرخ في 232-93مرسوم تنفيذي رقم - 2
 .04، صفحة 1993 أكتوبر 13 مؤرخة في 65عدد التربية، جريدة رسمية العممي لدى وزير 

 ، جريدة رسمية المركزية لمجامعات والبحث العممياإلدارة تنظيم ، المتضمن1993 أكتوبر 10 في مؤرخ 235-93مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .07، صفحة 1993 أكتوبر 13 مؤرخة في 65عدد 

المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الداخمية ، 1994 غشت 10 في مؤرخ 248-94 رقم  من المرسوم التنفيذي02المادة - 4
 .21، صفحة 1994 غشت 21 مؤرخة في 53جريدة رسمية عدد ، والجماعات المحمية والبيئة واإلصالح اإلداري

 أبريل 26 مؤرخة في 23 رسمية عدد ةلمبيئة، جريديحدد تنظيم المديرية العامة ، 1995 أبريل 12 في مؤرخ 107-95مرسوم تنفيذي رقم - 5
 .12، صفحة 1995

 يناير 07مؤرخة في  01، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، جريدة رسمية عدد 1996 يناير 05 في مؤرخ 01-96مرسوم رئاسي رقم - 6
 .06، صفحة 1996
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     رقمالتنفيذي ، وتم تأكيد ذلك بموجب المرسوم3001-99 رقم الرئاسي المرسوم بموجب
2000-1352  .

البيئة، تم  قطاع شيدىا التي نظرا لمتحويالت، و2001 في سنة  :والبيئة اإلقميم وزارة تهيئة- 9
 وتأكد  لتصبح الوزارة المكمفة بحماية البيئة،،3والبيئة اإلقميم وزارة تييئة ىي خاصة وزارة إحداث

 .1394-01 رقم الرئاسي المرسوم ذلك بصدور

 صياغة تسمية تمت 20025  بعد التعديل الحكومي لسنة: التهيئة العمرانية والبيئةوزارة - 10
، وبقية عمى ىاتو التسمية إلى غاية التعديل  وزارة التييئة العمرانية والبيئةلتصبحجديدة ليذه الوزارة 

 في  المتعمق بحماية البيئة10-03، حيث صدر في ىاتو الفترة القانون 2007الحكومي لسنة 
.  المتعمق بحماية البيئة03-83رقم  القانون  الذي ألغى أحكام6المستدامة التنمية إطار

أدمجت مرة ، 2007 التعديل الحكومي لسنة  بعد: وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة- 11
لتستمر ، 7 والسياحةأخرى البيئة مع السياحة في وزارة واحدة لتصبح وزارة التييئة العمرانية والبيئة

.  النسبياالستقرارحالة عدم 

                                                           

 26 مؤرخة في 93المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، جريدة رسمية عدد ، 1999 ديسمبر 24 مؤرخ في 300-99مرسوم رئاسي رقم - 1
 . 05، صفحة 1999ديسمبر 

، يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية وتييئة اإلقميم والبيئة والعمران، 2000 يونيو 20في مؤرخ  135-2000مرسوم تنفيذي رقم - 2
 .04، صفحة 2000 يونيو 21 مؤرخة في 36جريدة رسمية عدد 

 14 مؤرخة في 4 جريدة رسمية عدد ،يحدد صالحيات وزير تييئة اإلقميم والبيئة، 2001 جانفي07 مؤرخ في 08-01رقم  مرسوم تنفيذي- 3
 .14، صفحة 2001يناير 

 جوان 06 مؤرخة في 31 عدد ، جريدة رسميةأعضاء الحكومة المتضمن تعيين، 2001 ماي 31 مؤرخ في 139-01مرسوم رئاسي رقم - 4
 .05، صفحة 2001

 جوان 18 مؤرخة في 42عدد جريدة رسمية المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ، 2002 جوان 17 مؤرخ في 208-02مرسوم رئاسي رقم - 5
 .04، صفحة 2002

 20 مؤرخة في 43جريدة رسمية عدد ،  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المتعمق2003 يوليو 19 في مؤرخ 10-03قانون رقم - 6
 بتسيير المساحات الخضراء وحمايتيا ، المتعمق2007 مايو 13 في مؤرخ 06-07 رقم ، المعدل بموجب القانون06، صفحة 2003يوليو 

 2011 فبراير 17 في مؤرخ 02-11 رقم بموجب القانون المعدل ،06، صفحة 2007 مايو 13 مؤرخة في 31جريدة رسمية عدد ، وتنميتيا
 .9، صفحة 2011 فبراير 28 مؤرخة في 13 جريدة رسمية عدد ،تعمق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامةالم
 07 مؤرخة في 37جريدة رسمية عدد ،  المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2007 يونيو 04 في مؤرخ ،173-07مرسوم رئاسي رقم - 7

 .10، صفحة 2007يونيو 
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صياغة تسمية ، تم 2010 بعد التعديل الحكومي لسنة : وزارة التهيئة العمرانية والبيئة- 12
، ليتأكد 1491-10 وزارة التييئة العمرانية والبيئة بموجب المرسوم الرئاسيلتصبح الوزارة مجددا 

. 2582-10 المرسوم التنفيذي رقم بموجبذلك 

وعمى إثر التعديل  2012 سبتمبر  في بداية: وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة- 13
المدينة لتصبح وزارة التييئة العمرانية والبيئة تسمية إعادة تسمية الوزارة مع إضافة  تمالحكومي، 

. 4374-12، والمرسوم التنفيذي رقم 3263-12 رقم والمدينة بموجب المرسوم الرئاسي

، وذلك 3125-13 المرسوم الرئاسي رقم  عمى إثر صدور:وزارة التهيئة العمرانية والبيئة - 14
بعد التعديل الحكومي، تم إعادة صياغة تسمية الوزارة من جديد لتصبح وزارة التييئة العمرانية 

 إلى غاية لتستمر وتبقى التسمية عمى حاليا، 3956-13  بالمرسوم التنفيذيوالبيئة، ليتم تأكيد ذلك
. غاية التحويل األخير

 أخيرا تم ضم البيئة إلى وزارة الموارد المائية لتصبح وزارة  :وزارة الموارد المائية والبيئة- 15
، ليصدر بعد أقل من سنة مرسوم 20157الموارد المائية والبيئة وذلك بعد التعديل الحكومي لسنة 

                                                           

 ماي 30 مؤرخة في 36 عدد جريدة رسمية ، ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة2010 ماي 28 مؤرخ في 149-10مرسوم رئاسي - 1
 .05، صفحة 2010

 مؤرخة 64جريدة رسمية عدد   يحدد صالحيات وزير التييئة العمرانية والبيئة،2010 أكتوبر 21 في  مؤّرخ258-10 مرسوم تنفيذي رقم- 2
 ، المعدل بموجب المرسوم2012 ديسمبر 26 في مؤرخ 437 -12 رقم ، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي04، صفحة 2010 أكتوبر 28في 

 .2013 نوفمبر 25 المؤرخ في 395-13 التنفيذي رقم
 09 مؤرخة في 49 عدد جريدة رسمية ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2012 سبتمبر 04 مؤرخ في 326- 12مرسوم رئاسي - 3

 .04، صفحة 2012سبتمبر 
الذي يحدد صالحيات وزير ، 258-10يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ، 2012 ديسمبر 26 في مؤرخ 437 -12 مرسوم تنفيذي رقم -4

 .13، صفحة 2012 ديسمبر 26 مؤرخة في 71 جريدة رسمية عدد ،التييئة العمرانية والبيئة
 15 مؤرخة في 44 عدد جريدة رسمية ، تعيين أعضاء الحكومةالمتضمن ،2013 سبتمبر 11 مؤرخ في 312-13  رقممرسوم رئاسي- 5

 .04، صفحة  2013سبتمبر 
يحدد صالحيات وزير ، 2013 ديسمبر 11 مؤرخة في 62 رقم  جريدة رسمية،2013 نوفمبر 25 مؤرخ في 395-13  رقم مرسوم تنفيذي-6

 .2010 أكتوبر 21 مؤرخ في 258-10  رقمالمرسوم التنفيذييعدل ، 09، صفحة 2013 والبيئةالتييئة العمرانية 
 مايو 18 مؤرخة في 25 جريدة رسمية عدد أعضاء الحكومة، ، المتضمن تعيين2015 مايو 14 مؤرخ في 125- 15 رقممرسوم رئاسي - 7

 .13، صفحة 2015
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 ومرسوم تنفيذي أخر متضمنا اإلدارة ،1والبيئةتنفيذي يحدد صالحيات وزير وزارة الموارد المائية 
 .2والبيئة الموارد المائية لوزارة المركزية

 تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة :الثاني الفرع

من خالل ىذا الفرع سوف نحاول التطرق إلى صالحيات الوزير المكمف بحماية البيئة 
، وفي األخير سوف نتطرق (ثانيا) لعامة لمبيئة والتنمية المستدامةاالمديرية ، ثم التطرق إلى (أوال)

. (ثالثا)إلى دور المفتشية العامة لمبيئة في حماية البيئة 

البيئة  حماية مجال وزير الموارد المائية والبيئة في صالحيات : أوال

يمارس وزير الموارد المائية والبيئة جممة من الصالحيات، إال أننا سنكتفي بصالحياتو في 
: مجال البيئة 

. إعداد اإلستراتجيات الوطنية في ميادين الموارد المائية والبيئية واقتراحيا وتنفيذىا- 
تطوير اليياكل األساسية والطاقات الوطنية وتثمينيا األمثل، والمحافظة عمى الفضاءات - 

. الساحل والجبال والسيوب والجنوب والمناطق الحدودية: الحساسة واليشة وترقيتيا 
. الممارسة الفعمية لمسمطة العمومية في ميادين الموارد المائية والبيئة- 
تطبيقات التنظيمات والتعميمات المتصمة بالموارد المائية التقنية والتنمية المستدامة - 

. 3والبيئة
يبادر مع القطاعات المعنية بإعداد كل دراسة وبحث من شأنو التحديد والوقاية من - 

. التموث واألضرار في الوسط الحضري والصناعي ويساىم في ذلك
يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية واإلعالم في مجال البيئة باالتصال - 

. مع القطاعات والشركاء المعنيين ويشجع عمى إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعماليا

                                                           

مؤرخة  15جريدة رسمية عدد والبيئة،  الموارد المائية وزير  يحدد صالحيات،2016سنة  مارس 01 مؤرخ في 16-88 رقم تنفيذي مرسوم- 1
 .06، صفحة 2016سنة  مارس 09 في
جريدة رسمية عدد والبيئة،  الموارد المائية لوزارة ، المتضمن اإلدارة المركزية 2016سنة مارس 01  مؤرخ في89-16 رقم تنفيذي مرسوم- 2

 .09، صفحة 2016سنة  مارس 09 مؤرخة في 15
 .07، مصدر سابق، صفحة 16-88رقم  التنفيذي  من المرسوم02 المادة- 3
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  والسيما لمبيئة الشاممة بالمسائل  المتعمقة العمل ومخططات تيتصور استراتيجيا- 
  ذلك وينفذ البيئة عمى األوزون والتأثير البيولوجي وطبقة  التنوع وحماية المناخية التغيرات
 .مع القطاعات المعنية باالتصال
 الخاصة التحاليل والمراقبة  مخابرلكوكذا والمراقبة الرصد وشبكات األنظمة يتصور- 

 .سيرىا ويضمن بالبيئة ويقترحيا ويضعيا
  ترقية خالل من بيا ويبادر البيئي تنمية االقتصاد إلى ترمي التي األعمال يتصور كل- 

 .البيئة بحماية النشاطات المرتبطة
  الممارسات كل  وردع البيئة بحماية الكفيمة التدابير كل تشجيع إلى الرامية األدوات يقترح- 

 .المستدامة  التنمية  تضمن ال التي
العمومية  والخدمات البيئة بحماية مثمى بصفة والبيئة لمتكفل المائية الموارد وزير يكمف- 

 مجال  ضمن تدخل التي الري وشبكات المنشَات األساسية وتسيير استغالل طرق لمماء، بمالئمة
 القطاع عمى واالنفتاح المنافسة تطوير عمى أساسا المركزة السوق، اقتصاد ومتطمبات اختصاصو

 .1الخاص
 الثنائية الدولية، المفاوضات كل في المعنية مساعدتو تصةلمخا لمسمطات ويقدم يشارك- 

 .اختصاصو مجال ضمن الداخمة بالنشاطات  المرتبطة والمتعددة األطراف،
 في تنفيذ األعمال أجل من المعنية الوزارية لمدوائر المائية مساىمتو الموارد يقدم وزير- 

الحضري الوسط  في واألضرار السيما البيئي لمفيضانات، التموث الضارة مكافحة اآلثار مجال
. 2والتصحر الطبيعية األوساط والصناعي، تدىور

 لعامة لمبيئة والتنمية المستدامةا المديرية  :ثانيا

  أىميا  ومن،3 من عدة ىياكلتتكونالمكمف بالبينة إدارة مركزية  توضع تحت سمطة الوزير
: 4يأتي ، حيث تكمف المديرية عمى الخصوص بماالمستدامة والتنميةالمديرية العامة لمبيئة 

                                                           

 08، مصدر سابق، صفحة  16-88رقم التنفيذي  من المرسوم05 و 04المواد - 1
 .09 و 08نفس المصدر، صفحة  16-88 رقم التنفيذي  من المرسوم09 و08، 07المواد - 2
 .09، مصدر سابق، صفحة 89-16 رقم التنفيذي المرسوم- 3
 .10، نفس المصدر، صفحة 89-16 رقم التنفيذي  من المرسوم02المادة - 4
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في  السيما ،واألضرار التموث من والوقاية لمتشخيص وبحث دراسة كل بإعداد تبادر- 
. ذلك في وتساىم الصناعيو  الحضريالوسط

تساىم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بحماية البيئة والتنمية - 
 .المستدامة
 .لمعيشيااإلطار  ترقيةوتساىم في حماية الصحة العمومية - 
 .الخضراء و تطوير المساحات البيولوجي التنوع عمى الحفاظ في تساىم- 
 وتحيينيما وتقييميما لمبيئة  الوطنيالعمل ومخطط الوطنية  اإلستراتيجيةتنفيذ تضمن- 
 .متابعتيماو
 والتنظيم التشريع تطبيق  عمىتسير كما ،البيئة لحالة والتقييم  والمراقبةالحراسة تضمن- 

 .البيئة ميدان في بيما المعمول 
 بقطاع حماية البيئة تتكفل الميام يظير أن المديرية العامة لمبيئة ىي التي ىذهمن خالل 

: ىي  مديريات، وستعمى المستوى المركزي، وتضم ىذه المديرية 

: مديريتين فرعيتين   وتضم : مديرية السياسة البيئية الحضرية- 1

. وما شابييا المنزلية لمنفايات الفرعية المديرية- 
. النظيفة التنقالتو اليواء ونوعية  والبصريةالسمعية  لألضرارالفرعية المديرية- 

: ثالث مديريات فرعية  وتضم :  البيئية الصناعيةالسياسةمديرية - 2

. الخطرة الكيميائية  والموادوالمنتجات والنفايات  لموقايةالفرعية المديرية- 
. لمراقبة المؤسسات المصنفة  الفرعية المديرية- 
الفرعية  والمنتجات النفايات وتثمين نظافة التكنولوجيات األكثر لترقيةالفرعية  المديرية- 

 .الصناعية

 والمساحات المحمية االتلمجوا التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي المحافظة عمى مديرية- 3
: ثالث مديريات فرعية  وتضم: الخضراء والساحل 
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والمساحات   المحمية االتلمجوا والبيولوجي التراث الطبيعي عمى  لمحفاظالفرعية المديرية- 
 .الخضراء
. الرطبة البحري والمناطق الساحل والوسط عمى الفرعية لمحفاظ المديرية- 
. وتثمينيا والصحراوية والسيبية الجبمية المنظومات البيئية عمى لمحفاظ الفرعية المديرية- 

 :مديريتين فرعيتين  وتضم: مديرية التغّيرات المناخية - 4

 .التغّيرات المناخية مع لممالئمة الفرعية المديرية- 
 .التغيرات المناخية لمتقميص من الفرعية المديرية- 

: مديريتين فرعيتين وتضم: البيئية  الدراسات تقييم مديرية- 5

 .التأثير دراسات لتقييم الفرعية المديرية- 
 . الخطر والدراسات التحميمية البيئية الفرعية لتقييم دراسات المديرية- 

: مديريتين فرعيتين   وتضم:لحماية البيئة  والشراكة والتربية التوعية مديرية- 6

 البيئية والتربية الفرعية لمتوعية المديرية- 
 الفرعية لمشراكة من أجل حماية البيئية المديرية- 

تمتع بمجموعة من الميام فإنيا تكل مديرية  التي تنبثق عن المديريات الفرعيةإلى  باإلضافة
. حسب أىميتياوذلك 

المديرية  أىمية تبين والميام لمصالحيات وتحديد توزيع من عنيا نتج وما الييكمة ىذه إن
 دورىا وكذا ضمن الييكل اإلداري المركزي المكمف بحماية البيئة، والتنمية المستدامةالعامة لمبيئة 

. 1متخصصالفعال في ىذا المجال خاصة إذا تكفل بيذه الميام إطار بشري كفء و

 

 

                                                           

دارة عامة، - 1 معيفي كمال، آليات الضبط اإلداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير قانون عام، تخصص قانون إداري وا 
 .138، صفحة 2011



 الفصل األول                                       اإلطار الييكمي لمييئات المكمفة بحماية البيئة
 

16 
 

 المفتشية العامة لمبيئة : ثالثا

 03، 02 المواد أحكام حددت ، وقد591-96 رقم  التنفيذيتم إنشاؤىا بموجب المرسوم
: ، والمتمثمة في لمبيئة العامة المفتشية  ميام التنفيذيالمرسوم من ىذا 04و

. البيئة مصالح تباشرىا التي واألعمال والتفتيش  المراقبةبتدابير دوريا تقوم- 
 الصحة أو البيئة عمى خطرا شكلت أن يحتمل منشأة لكل التفتيشيةبالزيارات  القيام- 
. العمومية

 أن يحتمل التي التموث حوادث من والوقاية اإلنذار ألجيزة الدورية جعةاالمر عمىالسير - 
 .العمومية والصحة البيئة تصيب

 في ورد لما طبقا مفتشين ثالث ذلك في ويساعده عام مفتش لمبيئة؛ العامة المفتشية يسير
. 592-96  رقم التنفيذيالمرسوم
 أعمال بيا أنيطت ولكن اإلداري الضبط صالحياتأي  لمبيئة العامة لممفتشية ليس 
 النشاطات يخص فيما واالعتماد الترخيص قرارات اتخاذ لموزير تسمح التيالمراقبة و التفتيش
  تكون التي البيئة بحماية المكمفين المفتشين أسالك يوجد لمبيئة، العامة المفتشية جانب إلى الخطرة

 .البيئي اإلداري الضبط مجال في بالبيئة المكمف لموزير مساعدة وأعماليا صالحياتيا
الرتب التي يتكون منيا سمك مفتشي  عمى 2323-08  رقموقد نص المرسوم التنفيذي

رتبة مفتش، رتبة مفتش رئيسي، رتبة مفتش قسم ورتبة : ، حيث يضم أربع رتب وتتمثل في البيئة
. مفتش قسم رئيسي
:  والتي من بينيا المفتشين ألسالكالميام الموكمة  2324-08  التنفيذيالمرسومكما حدد 

 .بحث ومعاينة المخالفات لمتشريع والتنظيم في ميدان حماية البيئة- 

                                                           

 عدد جريدة رسمية ،ميام المفتشية العامة لمبيئة وتنظيم عممياالمتضمن ، 1996 يناير سنة 27 مؤرخ في 59-96مرسوم تنفيذي رقم - 1
، مؤرخة 80جريدة رسمية عدد ، 2003 ديسمبر 17 مؤرخ في 493-03، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07، صفحة رقم 07
جريدة رسمية ، 2006 أكتوبر 19 مؤرخ في 362-06، المعدل والمتمم  بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04، صفحة 2003 ديسمبر 21في 
. 06، صفحة 2006أكتوبر 22  مؤرخة في 66عدد 

 .08 المعدل والمتمم، نفس المصدر، صفحة 59-96  رقم التنفيذيالمرسوم من 05 المادة- 2
 القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى ، المتضمن2008 يوليو 22في  مؤرخ 223-08رقم  التنفيذي المرسوم من 32 المادة- 3

. 08 ، الصفحة2008 يوليو 30 مؤرخة في 43 عدد جريدة رسمية ،األسالك الخاصة باإلدارة المكمفة بالبيئة وتييئة اإلقميم
 .08، نفس المصدر، صفحة 223-08رقم  التنفيذي المرسوم من 36 و 35، 34، 33المواد - 4
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السير عمى مطابقة شروط إنشاء واستغالل المنشآت المصنفة لحماية البيئة مع التشريع - 
 .والتنظيم المعمول بيما

 : عمى 10-03 القانونقد نص و
اإلجراءات  قانون أحكام إطار في العاممين القضائية الشرطة و أعوان ضباط إلى إضافة" 
 المعمول به، التشريع بموجب لهم المخولة الصالحيات إطار في المرقبة، سمطات وكذا الجزائية

: القانون  هذا أحكام مخالفات بمعاينة و بالبحث لمقيام يؤهل
. اإلجراءات الجزائية قبوىن مه يليهب  ومب21المبدة  في المذكىرون واألعىان المىظفىن* 
 1"....البيئت  مفتشى* 
  أمراإلجراءات الجزائية قانون ألحكام وفقا القضائية الضبطية سمطات يمارسون أنيم أي

. 1552-66 رقم
 القانون تطبيق فرض في البيئة مفتشي أسالك تمعبو الذي اليام الدور يتضح وىكذا 
. 3المصنفة المنشآت عن يصدر الذي التموث من البيئة حماية مجال في بيما المعمول والتنظيم

 أخرى مكمفة بحماية البيئة هيئات وأجهزة :  الثانيالمطمب

  باعتبارىاحماية البيئة شامل ومتعدد العناصر، لذلك فإن الوزارة المكمفة بالبيئة إن مجال
ولمقيام  الوزارة الوصية عمى القطاع غير قادرة لوحدىا عمى اإلشراف عمى ىذا القطاع الحيوي،

بيذه الميمة عمى أحسن وجو، تم استحداث مجموعة من الييئات المستقمة أنيط بيا ميمة تنظيم 
 :بينيا  ومن، 4 عمى السمطة الوصيةالضغط مجالت بيئية معينة لتخفيف تسييرو

 الوكاالت المكمفة بحماية البيئة : الفرع األول

:  منحت ليا تسيير البعض من مجاالت البيئة ومن بينيا ىيئاتوىي 

                                                           

 .22، مصدر سابق، صفحة 10-03 رقم  من القانون02ة فقر 111المادة - 1
 جريدة رسمية ، الجزائيةاإلجراءات قانون ، المتضمن1966 يونيو 08 في مؤرخ 155-66مر رقم من األ 28 المادة إلى 21  منالمواد- 2

 .المعدل والمتمم 624 ، صفحة1966 يونيو 10 مؤرخة في 48 عدد
 .274، صفحة 2008 الجزائر، دار الخمدونية، الطبعة األولى، الكيماوية، أو اإلشعاعية بالمواد التموث من البيئة سعيدان، حماية عمي- 3
 .142معيفي كمال، مرجع سابق، صفحة - 4



 الفصل األول                                       اإلطار الييكمي لمييئات المكمفة بحماية البيئة
 

18 
 

 لمنفايات الوطنية  الوكالة: أوال

 المكمف الوزير وصاية تحت توضع ،1751-02رقم  التنفيذي أنشأت بموجب المرسوم
 ،جمعيا نشاطات وفرز النفايات بتطوير الوكالة الجزائر، وتكمف بمدينة مقرىا ويحدد بالبيئة

زالتيا وتثمينيا ومعالجتيا . وا 

 الطبيعة لحفظ الوطنية الوكالة : ثانيا
 إعادة وىي ،332-91رقم  المرسوم التنفيذي بموجب الطبيعة لحفظ الوطنية الوكالة أنشأت

 .العاصمة ومقرىا الفالحة وزير تصرف تحت وىي موضوعة لمطبيعة الوطني المتحف لتنظيم
  بحماية البيئةالمراكز المكمفة : الثانيالفرع 

جانب الوكاالت ىنالك المراكز التي تساىم تسيير بعض من مجاالت البيئة ومن  إلى
: أىميا

نقاء  أكثر إنتاج لتكنولوجيات الوطني المركز : أوال

وصاية  تحت المركز ، يوضع2623-02رقم  التنفيذي المرسوم بموجب المركز أنشئ
: بالبيئة ومن ميامو  المكمف،  الوزير

يضمن ميمة الخدمة العمومية فيما يخص تقييم الخصوم البيئية لمقطاع الصناعي وفيما 
يخص القيام بالدراسات المتعمقة بأعمال رفع المستوى الصناعات وفقا لدفتر الشروط يحدد بقرار 

 .مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكمف بالمالية

 

                                                           

 عدد جريدة رسمية ،إنشاء الوكالة الوطنية لمنفايات وتنظيميا وعمميا، المتضمن 2002 مايو 20في   مؤرخ175-02رقم  تنفيذي مرسوم- 1
 .07، صفحة 2002 مايو 26 مؤرخة في 37
 لحفظ الوطنية الوكالة في لمطبيعة الوطني المتحف تنظيم إعادة، المتضمن 1991 فبراير 09 في مؤرخ 33-91رقم  تنفيذي مرسوم- 2

  مؤرخ352-98 رقم التنفيذي ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم267، صفحة 1991 فبراير 13مؤرخة في ، 07جريدة رسمية رقم  الطبيعة،
. 12، صفحة 1998 نوفمبر 11 مؤرخة في 84 عددجريدة رسمية ، 1998 نوفمبر 10في 

نقاء، جريدة رسمية  أكثر إنتاج لتكنولوجيات الوطني المركز ، المتضمن إنشاء2002أوت  17 في  مؤرخ262-02رقم  تنفيذي مرسوم -3
 .06، صفحة 2002أوت  18 في  مؤرخة 56عدد
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 البيولوجية الموارد تنمية مركز : ثانيا

 المركز يوضع ،1البيولوجية الموارد تنمية مركز  إنشاء371-02رقم  تنفيذي المرسوم نظم
يعتني المركز بقضايا التنوع البيولوجي  بالجزائر، مقره بالبيئة، ويكون الوزير المكمف وصاية تحت

 .البري والبحري عمى حد سواء

 المراصد المكمفة بحماية البيئة : الثالث الفرع

زيادة عمى الييئات السابقة، نجد أن المشرع قد أوجد مراصد وذلك قصد المساىمة في 
:  حماية البيئة، ومن بينيا نجد

 المستدامة والتنمية لمبيئة الوطني المرصد : أوال

 الوزير وصاية تحت المرصد ، ويوضع1152-02رقم  التنفيذي المرسوم بموجب أنشئ
 البيئية المعمومة بجمع والييئات الوطنية مع المؤسسات بالتنسيق المرصد بالبيئة، ويكمف المكمف
عدادىا ومعالجتيا واإلحصائي والتقني العممي الصعيد عمى . وتوزيعيا وا 

المتجددة  الطاقات لترقية الوطني المرصد : ثانيا

 وقد أحال ،093-04القانون رقم  المتجددة بموجب الطاقات لترقية الوطني المرصد تم إنشأ
. التنظيم إلى وسيره المرصد وتشكيمتو ميام المشرع

 

 

 
                                                           

جريدة  وعممو، وتنظيمو البيولوجية الموارد تنمية مركز ، المتضمن إنشاء2002 نوفمبر 11في    مؤرخ371-02رقم  تنفيذي مرسوم- 1
 يوليو 19 في مؤرخ 198-04 ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي عدد07، صفحة 2002 نوفمبر 13 في  مؤرخة74رسمية عدد 

 .10، صفحة 2004 يوليو 21 مؤرخة في 46جريدة رسمية عدد ، 2004
 ، جريدة رسمية عددالمستدامة والتنمية لمبيئة الوطني إنشاء المرصد، المتضمن 2002أفريل  03  مؤرخ في115-02رقم  تنفيذي مرسوم- 2

 .14، صفحة 2002أفريل  3 في  مؤرخة22
جريدة ، بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة المتعمق 2004 غشت 14 مؤرخ في 09-04 رقم  من القانون17المادة - 3

 .09، صفحة 2004 غشت 18 مؤرخة في 52رسمية عدد 
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 لممدينة الوطني المرصد  : ثالثا

 المرصد يمحق لممدينة وطني ، مرصد061-06القانون   من26المادة  في المشرع استحدث
 السياسة إطار في المدن تطور حول دراسات حيث يقوم بإعداد بالمدينة المكمفة بالوزارة الوطني
.  اإلقميم لتييئة الوطنية

 بتسميات أخرى  مكمفة بحماية البيئةهيئات : الرابع الفرع

إضافة إلى الوكاالت، المراكز والمراصد، ىنالك ىيئات أخرى أوكمت إلييا بعض الميام 
: المتعمقة بحماية البيئة اتخذت تسميات مختمف نذكر منيا

 2البيئية لمتكوينات الوطني المعهد  :أوال

 تحت المركز  يوضع،الدولة مع عالقتو في اإلدارة عمى المطبقة لمقواعد المعيد يخضع
 في آخر مكان أي إلى نقمو الجزائر، ويمكن في مدينة مقره يكون بالبيئة، المكمف الوزير وصاية
 المعيد ميام وتتمثل بالبيئة، المكمف الوزير عمى اقتراح بناء يتخذ تنفيذي بمرسوم الوطني التراب

 .3والتحسيس البيئية التربية وترقية التكوين ضمان في

 4الوطنية الحظائر  :ثانيا 

 ينبغي خاصة أىمية لو وسط أي عامة وبصفة الحيوانات المحافظة عمى الحظائر تتولى
 االندثار آثار ومن االصطناعية التدخالت كل من وتحميو الوسط تحافظ عمى كما عميو الحفاظ
. وتطوره وتركيبو مظيره تصيب أن من شأنيا التي الطبيعي

                                                           

، 2006 مارس 12في   مؤرخة15جريدة رسمية عدد  ،لممدينة التوجييي ، المتضمن القانون2006 فيفري 20في   مؤرخ06-06قانون - 1
 .16صفحة 

 مؤرخة 56 عددجريدة رسمية ، إنشاء المعيد الوطني لمتكوينات البيئي، المتضمن 2002 غشت 17في  مؤرخ 263-02 تنفيذي مرسوم -2
 .09، صفحة 2002 غشت 18في 

خدة،  بن يوسف بن الجزائر دكتوراه  قانون عام، جامعة ، أطروحةالجزائر في البيئة اإلدارية لحماية القانونية  الوسائلبن أحمد عبد المنعم،- 3
 .191صفحة ، 2009كمية الحقوق بن عكنون، 

يحدد القانون األساسي النموذجي لمحظائر الوطنية التابعة لموزارة المكمفة ، 2013 نوفمبر 09في   مؤرخ374-13رقم  تنفيذي مرسوم- 4
 .11، صفحة 2013 نوفمبر 13مؤرخة في  57 عددجريدة رسمية بالغابات، 
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  المكمفة بحماية البيئة المحميةاإلطار الهيكمي لمجماعات : المبحث الثاني

يتكون النظام الالمركزي اإلقميمي في الجزائر من الوالية باعتبارىا أىم األجيزة اإلدارية 
الالمركزية، فيي ىمزة وصل بين اإلدارة المركزية والالمركزية، ومن البمدية التي تعتبر الخمية 

 .1األساسية في الالمركزية اإلقميمية بالجزائر
في حماية البيئة ومجال تدخميا في ىذا  المحمية  الجماعاتو لمعرفة الدور الذي تمعبو

الميدان عمى المستوى المحمي فإنو ينبغي عمينا دراسة الصالحيات التي تمارسيا الجماعات 
 دور ثم" مطمب أول "دور الوالية في حماية البيئة وذلك من خالل المحمية في مجال حماية البيئة، 

 ".مطمب ثاني " البمدية في حماية البيئة 

دور الوالية كهيئة مكمفة بحماية البيئة  : المطمب األول

 البمدية ىي لمدولة اإلقميمية الجماعات الدستور الجزائري فإن من 16 المادة حسب
. 2والوالية

  لمدولة اإلقميمية الجماعة ىي الوالية : 073-12 الوالية قانون األولى من لممادة طبقا
 لمدولة الممركزة غير اإلدارية الدائرة أيضا وىي المستقمة المالية والذمة المعنوية بالشخصية وتتمتع

 الجماعات بين والتشاورية التضامنية العمومية السياسات لتنفيذ فضاء الصفة بيذه تشكل و
. والدولة اإلقميمية
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية والتنمية اإلقميم تييئة و إدارة في الدولة مع تساىم و 
 .البيئةوحماية 
 : ىيئتان لموالية نفإ  السالف الذكرالوالية قانون من 02 المادة نص حسب و
 الوالئي الشعبي المجمس* 
الوالي * 

                                                           

 .73، صفحة 2016سعيد بوعمي، نسرين شريقي، مريم عمارة، القانون اإلداري، دار بمقيس النشر، الجزائر، الطبعة الثانية، - 1
 بإصدار نص ، المتعمق1996 ديسمبر 07 في مؤرخ 438-96 رقم  الصادر بموجب المرسوم الرئاسي1996 من دستور 16المادة - 2

، 08 صفحة ،1996 ديسمبر 08 مؤرخة في 76جريدة رسمية عدد ، 1996 نوفمبر سنة 28 استفتاءتعديل الدستور، المصادق عميو في 
 .2016 مارس 7 المؤرخة في 14 عددجريدة رسمية ، 2016 مارس 06 مؤرخ في 01-16 القانون رقم المعدل بموجب 

 .05، صفحة 2012 فبراير 29 مؤرخة في 12 عددجريدة رسمية الوالية،  ، المتعمق2012 فبراير 21 مؤرخ في 07-12قانون رقم - 3
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 اختصاصات الوالي في مجال حماية البيئة :  األولعالفر

يشكل الوالي في الوالية جياز عدم تركيز إداري، فيو معين تابع لمسمطة المركزية، ولو 
. 1مركز في النظام اإلداري باعتباره ممثل الدولة في الجماعات المحمية

قانون ما نص عميو  الوالي الدولة عمى مستوى الوالية وىو مفوض الحكومة حسب يمثل إذ
العاشرة من المادة الفقرة ، و1996 من دستور 92 من المادة العاشرة أما الفقرة ،072-12 الوالية

 فتؤكدان بصفة صريحة عمى أن الوالي يتم تعيينو 2403-99األولى من المرسوم الرئاسي رقم 
. بموجب مرسوم رئاسي

 بصفتو لكن، مباشرة بصفة البيئة حماية مجال في الوالي صالحيات قانون الوالية يحدد لم
عن  المحافظة عن مسؤول الوالي أن إلى  أشارأنه نجده 4 الواليةنممثال لمدولة وبالعودة إلى قانو

. العامة والسالمة التي تشمل سالمة البيئة والمحيط واألمن والسكينة النظام
 مداوالت نشر عمى يسير الوالي  أنعمى نص قد قانون الواليةباإلضافة إلى ذلك فإن 

. وتنفيذىا الوالئي المجمس الشعبي
 تنفيذ عن تقريرا عادية دورة كل افتتاح عند يقدم أن الوالي عمى نفس القانون نص كما
 نشاط عمى  سنوياالوالئي كما يطمع المجمس الشعبي السابقة الدورات خالل المتخذة المداوالت
. 5 بالوالية الممركزة غير القطاعات

 أن قانون الوالية لم يتعرض بشكل موسع الختصاصات الوالي نالحظمن خالل ما سبق، 
متابعة  خالل منوذلك  بحمايتيا يقوم الوالي مباشرة غير بطريقة ونوإال أفي مجال حماية البيئة، 

 . السيما تمك المتعمقة بمجال حماية البيئة  قرارات المجمس الشعبي الوالئي،تنفيذو 
لكن في المقابل نجد أن الوالي منح اختصاصات واسعة في نصوص تنظيمية أخرى، ال 

  التنمية المستدامة، الذي نص عمى  إطارالمتعمق بحماية البيئة في 10-03القانون في سيما 
 

                                                           

 .181، صفحة 2017جعالب كمال، اإلدارة المحمية و تطبيقاتيا، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، - 1
 .19، صفحة ، نفس المصدر07-12 رقم  من القانون110المادة - 2
، 76، الذي يحدد التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية، جريدة رسمية عدد 1999 أكتوبر 19 مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم - 3

 .03 صفحة، 1999 أكتوبر 31مؤرخة في 
 .19، مصدر سابق، صفحة 07-12 من قانون 114المادة - 4
 .18، مصدر سابق، صفحة 07-12 القانونمن  103و  102 المواد- 5
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:  بينيا  منصالحيات 
 وحسب ألىميتيا تبعا وذلك المصنفة المنشآت إلقامة رخصة تسميم سمطة لموالي- 
  1.عنيا تنجر التي المضار أو األخطار

 رقم التنفيذي المرسوم من 09 المادة التموث فقد أسندت من اليواء حماية مجال فيأما 
 واتخاذ والبيئة اإلنسان صحة حماية إلى تيدف التي التدابير كل اتخاذ صالحية لموالي 06-022

 .المموثة النشاطات من الحد أو بالتقميص تتعمق تدابير
 عمى الوالي يصادق المتعمق بالتييئة العمرانية عمى أن 293-90 القانون كما نص

 سكانيا عدد البمديات من مجموعة أو البمدية تتجاوز ال عندما والتعمير لمتييئة التوجييي المخطط
 .نسمة ألف  200

 بتسيير النفايات ومراقبتيا فإنو يجب خضوع كل منشأة  المتعمق194-01وفي القانون 
لمعالجة النفايات قبل الشروع في عمميا إلى رخصة من الوالي المختص إقميما، بالنسبة لمنفايات 

 .المنزلية وما شابييا
قد حدد عدة صالحيات تتخذىا الوالية في ميدان مكافحة حرائق  455-87كما أن المرسوم 

. وفي مجال ذي صمة بحماية الغابات حرائق الغابات
واإليكولوجي لمطبيعة ووفق األحكام التي جاء بيا   وقصد ضمان استقرار التوازن البيولوجي

 في مجال تنظيم فترات الصيد القانون المتعمق بالصيد، من خالل الصالحيات الممنوحة لموالي
 
 

                                                           

 .12 المعدل، مصدر سابق، صفحة 10-03القانون  من 19المادة - 1
يضبط القيم القصوى ومستويات اإلنذار وأىداف نوعية اليواء ، 2006 يناير 07 في مؤرخ 02-06 رقم  من المرسوم التنفيذي09 المادة- 2

 .03، صفحة 2006 يناير 08 مؤرخة في 01 عدد جريدة رسمية ،في حالة تموث جوي
 02 مؤرخة في 52 عددجريدة رسمية ،  بالتييئة والتعمير، المتعمق1990 ديسمبر 01 في مؤرخ 29-90 رقم  من القانون27 لمادةا- 3

 مؤرخة في 51 عددجريدة رسمية  2004 غشت 14 في مؤرخ 05-04  رقم المعدل والمتمم بموجب القانون1655صفحة  ،1990ديسمبر 
 .04، صفحة 2004 غشت 15
زالتيا، جريدة رسمية ، المتعمق2001ديسمبر   12فيمؤرخ ، 19-01القانون رقم من  42المادة - 4  77 عدد بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 

 .15، صفحة 2001 ديسمبر 15مؤرخة في 
 ينظم و ينسق األعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات 1987 فيفري 10 في مؤرخ 45-87المرسوم من  23 ،13 ،12، 7،11المواد - 5

 .253 و 252، صفحة 1987 فيفري 11 مؤرخة في 07 جريدة رسمية عددداخل األمالك الغابية الوطنية، 
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 .1إلخ...تكاثرىا فتراتمنع اصطياد بعض الحيوانات والطيور الميددة باالنقراض، أو في 
 لموالي 1642-93منح المرسوم التنفيذي رقم  فقد  في مجال تموث مياه االستحمام،أما

المختص إقميميا صالحيات التدخل ومنع االستحمام، بسبب حدوث تموث عندما ال تستجيب نوعية 
مياه االستحمام إلى الثابتات الجرثومية والبيولوجية والفيزيائية والكيمائية، وقد حدد قيميا الدالة 

 يترأسيا التي 3الوالئية البحر تل لجنة المشرع استحدث كما، والحدية نفس المرسوم في ممحق مرفق
 .البحرية البيئة لممحافظة عمى الضرورة دعت كمما تجتمع التي 4الوالي

الوطنية  الحظائر وحماية إنشاء مجال في استثمارية باختصاصات الوالي كذلك يتمتع
 يصدر بموجب قرار ذلك ويتم الوزير من بطمب عمومي تحقيق بفتح يقوم ، إذ5الطبيعية والمحميات

 بالتحقيق العمومي، المتعمقة الوثائق عمى يشمل الذي التحقيق ممف جانب إلى الوالي، من يصدر
. 6البيئة بحماية المكمف الوزير إلى برأيو مشفوعا يرسمو والذي

 160-93التنفيذي رقم  المرسوم السائمة فقد ألزم الصناعية النفايات تنظيم مجال أما في
الوزير  إلى نسخ ثالث في التصريف  رخص طمبات ، إرسال7السائمة لمنفايات الصناعية المنظم

 طالبي وصفات أسماء وألقاب الطمبات إقميميا، وتشمل المختص الوالي بالبيئة بواسطة المكمف 
 وضعيا المزمع لألجيزة التقني والوصف وأىميتو التصريف، وطبيعة الموقع  مع صف الرخصة
. 50/1000سمميا  أدنى بخريطة الطمب يرفق كما المياه إفساد نوعية لتجنب

                                                           

، 2004 غشت 15 مؤرخة في 51 عدد جريدة رسمية ،تعمق بالصيدالم 2004 غشت 14 في مؤرخ 07-04 رقم  من القانون08المادة - 1
 .09صفحة 

، يحدد النوعية المطموبة لمياه االستحمام، جريدة رسمية عدد 1993 يوليو 10 مؤرخ  في 164-93 من المرسوم التنفيذي رقم 05المادة - 2
. 17 صفحة 1993 يوليو 14 مؤرخة في 46
حداث مخططات استعجاليو لذلك الم، 2014 سبتمبر 22 مؤرخ في 264-14مرسوم تنفيذي رقم - 3 تعمق بتنظيم مكافحة التموثات البحرية وا 

 .9، صفحة 2014 أكتوبر 01 مؤرخة في 58جريدة رسمية عدد 
 مارس 06 مؤرخة في 17  جريدة رسمية عدد، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الوالئية وكيفية عمميا2002 فبراير 06قرار مؤرخ في - 4

. 30، الصفحة 2002
 كيفياتو، ويضبط والمحميات الطبيعية الوطنية الحظائر تصنيف قواعد  يحدد1987 يونيو 16 في  مؤرخ143-87المرسوم   من06المادة - 5

. 962، صفحة 198 جوان 17مؤرخة في 25  عددجريدة رسمية 
. 963، صفحة  سابق، مصدر143-87المرسوم  من 15 المادة- 6
 في مؤرخة ،46 عددلمنفايات الصناعية، جريدة رسمية   المنظم1993جويمية  10  مؤرخ160-93التنفيذي رقم  المرسوم  من07 المادة- 7

 .07، صفحة 1993جويمية   14
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رقم  التنفيذي المرسوم البيئة، فقد ألزم عمى التأثير وموجز دراسة عمى لممصادقة بالنسبة
  الوالي لدى المشروع صاحب طرف من البيئة عمى موجز التأثير أو دراسة تودع  أن07-1451

. نسخ عشر في إقميميا المختص

 اختصاصات المجمس الشعبي الوالئي في مجال حماية البيئة :  الثانيعالفر

فهو ، 2الالمركزيةيمثل المجمس الشعبي الوالئي جياز المداولة في الوالية، ومظير التعبير 

  .يمارس إلى جانب اختصاصاتو العامة، صالحيات متعمقة بمجال حماية البيئة
: بينيا  من البيئي بالجانب ييتم ما منيا عمى العديد الصالحيات 3الوالية قانوننص  لقد
 .العمومية الصحة- 
 .السياحة- 
 .الوالية إقميم وتييئة والتعمير السكن- 
 .والغابات والري الفالحة- 
 .البيئة حماية- 

 ما وىذا البيئة و اإلقميم تييئة مخطط إعداد في يساىم الوالئي الشعبي المجمس أن حتى
. 4الوالية قانون من 78 المادة عميو نصت

 يمعبو الذي الدور تبين  نجدىا07-12القانون  من 82 و 80 إلى المادتين بالرجوع أنو كما
 األىداف يبين أن ، والمتوسط المدى عمى لمتنمية الوالية مخطط إعداد في  الشعبي الوالئيالمجمس
.  إنشاؤىا سيتم التي الصناعية المناطق تحديد في ودوره الدولة من المتبعة الوسائل و والبرامج

 المناطق ترقية ىاما في وراد الوالئي الشعبي المجمس لعب فقد الفالحي المجال في أما
والجفاف  الفيضانات من والوقاية الطبيعية فاتاآلو الكوارث من والحماية الغابات وحماية عيةاالزر
. المياه الالزمة لتطيير تاإلجراءا كافة اتخاذو

                                                           

يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة ، 2007 مايو 19 في مؤرخ 145-07رقم التنفيذي  المرسوم  من07المادة - 1
 .92، صفحة 2007 مايو 22 مؤرخة في 34جريدة رسمية عدد ، وموجز التأثير عمى البيئة

 .122، صفحة 2010 اإلداري دار المجدد لمنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الرابعة، ناصر لباد، الوجيز في القانون- 2
 .16، مصدر سابق، صفحة 07-12 ن من القانو77 المادة- 3
 .16، صفحة مصدر،  نفس ال07-12 ن من القانو78  المادة-4
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  لس الشعبي الوالئي بكل األعمال الموجية إلى تنمية وحماية األمالكلمجكما يبادر ا
صالحيا التربة حماية جانب إلىالغابية في مجال التشجير  . وا 

  ومكافحةالوقاية لس الشعبي الوالئي في تطوير كل أعماللمجباإلضافة إلى ذلك يساىم ا
. والنباتية الحيوانية الصحة مجال في األوبئة

. 071-12 الوالية قانون عميو نص ما وىذا الريالفالحة و مجالويقدم مساعدات في 
 إلى المجمس الشعبي 07-12 الواليةباإلضافة إلى االختصاصات التي منحيا قانون 

الوالئي في مجال حماية البيئة، ىنالك بعض االختصاصات المتواجدة في قوانين أخرى نذكر منيا 
:  عمى سبيل المثال 

لموالية بعض الصالحيات التي تعد من قبيل األعمال  10-03أسند قانون حماية البيئة 
 .والنشاطات التي تتعمق بحماية البيئة والمحافظة عمى عناصرىا الطبيعية والصناعية

 بالبيئة وبوصفيا أحد المكمفة األخرى والسمطات المحميةجانب السمطات  يمكن لموالية إلى
 معمومات يتضمنمعنوي  أو طبيعي شخص  بو أييتقدمأن تتمقى أي تبميغ المحمية، السمطات 

 .2 التأثير عمى الصحة العموميةشأنياتتعمق بأحد العناصر البيئية، ومن 
 التأثير عمى الصحة  شأنيا الوالية بتمقي المعمومات التي منوظيفة أىميةوتظير  

العمومية، في كون أن الوالية إذا ما وصل إلى عمميا معمومات تفيد تعرض أحد المكونات البيئة 
 ناقوسقد يصيبو، فيمكن لموالية أن تدق  أو مساس بسالمتو البيئة بأن أصابو التموث أو لضرر

 حماية البيئة بالقضاء عمى  بيدفالخطر، وتبادر باتخاذ كل التدابير الوقائية الالزمة أو التدخمية
 .3التموث أو الحد من أضراره

 إلى الدور األساسي والجوىري  124-05 لشرب أشار القانونا مياهمجال توفير أما في 
  الجماعات المحمية من خالل ضرورة توفير المياه الصالحة اختصاصاتفي صميم  والذي يدخل

                                                           

 .17 مصدر سابق، صفحة ،07-12 القانون من 87 و86، 85، 84المواد - 1
 .10مصدر سابق، صفحة ، 10-03 من القانون 08المادة - 2
، مذكرة ماجستير قانون عام تخصص تحوالت الدولة، الجزائر في البيئة حماية في الالمركزية الييئات تدخل مجالخنتاش عبد الحق، - 3

 .48، ص2011جامعة قاصدي مرباح ورقمة، 
صفحة  2005 سبتمبر04 مؤرخة في 60  جريدة رسمية عددالمتعمق بالمياه ،، 2005 أوت 04 مؤرخ في 12-05القانون  من 03المادة  -4

، صفحة 2008 يناير 27 مؤرخة في 04 عدد جريدة رسمية، 2008 يناير 23 في مؤرخ  03-08 رقم ، المعدل والمتم بموجب القانون04
، صفحة 2009 يوليو 26 مؤرخة في 44جريدة رسمية عدد ، 2009 يوليو 22 في مؤرخ 02-09مر رقم  المعدل والمتمم بموجب األ07
26. 
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. لمشرب لممواطن
 أن تتخذ كافة المحمييمكن لموالية بوصفيا ممثل لمدولة عمى المستوى وفي مجال الغابات ف

 ىددىا تحمايتيا، من جميع األخطار التي   والغابيةاإلجراءات التي تراىا الزمة لضمان دوام الثروة 
. 1أو التموث الذي قد يصيبيا
 داخل الغابات لألعمال الموجية لمكافحة حرائق والمنسقالمنظم  442-87كما أن المرسوم 

.  الوطنية، قد حدد عدة صالحيات تتخذىا الوالية في ميدان مكافحة حرائق الغاباتالغابيةاألمالك 

دور البمدية كهيئة مكمفة بحماية البيئة  : المطمب الثاني

، وقد ورد  3 لمبمدية باعتبارىا قاعدة الالمركزيةةتضمنت مختمف الدساتير في الجزائر اإلشار
  حيث نصت ىاتو المادة عمى أن الجماعات اإلقميمّية19964 من دستور16ذكرىا في المادة 

. القاعدّية الجماعة ىي والوالية، البمدّية البمدّية ىي لمّدولة
 تتوفر البمدية عمى ىيئة تنفيذية يرأسيا رئيس المجمس 105-11وطبقا لقانون البمدية 

الشعبي البمدي وىيئة مداولة ممثمة في المجمس الشعبي البمدي، حيث سنتطرق إلى اختصاصات 
.  كل واحد منيما في فرعين

  صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي في مجال حماية البيئة  : الفرع األول

 نصما  وىذا البمدية مستوى عمى التنفيذية لمييئة رئيسا البمدي الشعبي المجمس رئيس يعتبر
. 6البمدية قانون

                                                           

 26 مؤرخة في 26، جريدة رسمية عدد لمغاباتالمتضمن النظام العام ، 1984 يونيو 23 في مؤرخ 12-84 من القانون رقم 16المادة - 1
 ديسمبر 04 مؤرخة في 62جريدة رسمية عدد ، 1991 ديسمبر 02 في مؤرخ 20-91 رقم بموجب القانون  المعدل961 صفحة 1984يونيو 
 .2378صفحة ، 1991

جاورىا من  تعمق بوقاية األمالك الغابية الوطنية وماالم1987 فبراير 10 في المؤرخ 44-87 رقم  من المرسوم27 و 25، 22المواد - 2
 .250 و 249، صفحة 1987 فبراير 11 مؤرخة في 7 جريدة رسمية عدد ،الحرائق

 .105، صفحة 2012عمار بوضياف، شرح قانون البمدية، دار جسور لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، - 3
 .08 المعدل، صفحة 1996 من دستور 16المادة - 4
، 2011 يوليو 03 مؤرخة في 37 عددجريدة رسمية ، تعمق بالبمدية، الم2011 يونيو 22 في مؤرخ 10- 11 رقم  من القانون15المادة - 5

 .08صفحة 
 .08 صفحة ،مصدر سابق ،10- 11 رقم القانون من 02 فقرة 15 المادة- 6
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 الصالحيات من العديد لو البمدي الشعبي المجمس رئيس أن نجد البمدية قانون إلى بالرجوع
 اعتبار مع يتطابق وىذا لمدولة ممثل باعتباره وىذا البيئية عناصر من عنصر حماية مجال في

. 1الدولة عاتق عمى تقع وطنية أولوية البيئة حماية
 : يمي فيما توضيحو سنحاول ما ىذا و

ممارسة رئيس المجمس الشعبي البمدي سمطات باسم الجماعة اإلقميمية التي يمثميا وباسم 
، ولّما 10-11القانون  وذلك ما نص عميوالدولة فيو يعمل عمى تجسيد سياسة الدولة عمى اإلقميم 

 كان ممثال لمدولة فإنو مكمف عمى وجو الخصوص بالسير عمى احترام وتطبيق التشريعات 
 .والتنظيمات المعمول بيما
:  بـ يقوم تحت إشراف الوالي باإلضافة إلى ذلك 

القوانين   التدابير الوقائية في إطارتنفيذحسن  وعمى النظام والسكينة العامة، عمى السير- 
 .والتنظيمات المعمول بيا، لضمان سالمة وحماية األشخاص

 الوالي بيا ويعمم بيايأمر بتنفيذ تدابير األمن التي تقتضييا الظروف في حالة الخطر و- 
 .فورا

 والتنظيم لمتشريعات لمسقوط وفقا  اآليمةكما يأمر بيدم العمارات والجدران والبناءات- 
. 2المعمول بيا، خاصة ما يتعمق بحماية التراث الثقافي

  : أنو 10-11 نص القانون كما

 لس الشعبيلمجفي حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية عمى إقميم البمدية يأمر رئيس ا
بتسخير األشخاص  يمكن لو القيام طط البمدي لتنظيم اإلسعافات، كمالمخالبمدي بتفعيل ا 

. المعمول بيما  طبقا لمتشريع والتنظيمتوالممتمكا
 : منيا الصالحيات نذكر من الشعبي جممة المجمس لرئيسكما أن 

 .العمومية األماكن كل في العام النظام عمى الحفاظ من التأكد- 
 .البمدية إقميم عمى المتواجدة الطرقات ضبطية تنظيم- 
  .الوطني التحرير ثورة ورموز والثقافي التاريخي ثالترا حماية عمى السير- 
 .والتعمير والسكن العقار مجال في والتعميمات مقاييس مااحتر عمى السير- 

                                                           

. 146ص  2009 السادس، القضائي، العدد االجتياد البيئة، مجمة حماية في المحمية دور الجماعات لموسخ، محمد- 1
. 15 و 12 نفس المصدر، صفحة 10-11 من القانون 89 و 88، 85، 62المواد - 2
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 .تالعمارا نظافة عمى السير- 
 . البيئة وحماية المحيط نظافة تعميمات مااحتر عمى السير- 
 .ضااألمر لمكافحة الضرورية والتدابير االحتياطات اتخاذ- 
 والضارة المؤذية الحيوانات تشرد منع- 
 .1والتجزئة واليدم البناء  تسمم رخص- 
 المنصوص البيئة حماية مجال رئيس المجمس الشعبي البمدي في صالحيات جانب إلى

 البمديرئيس المجمس الشعبي  تعطي أخرى قانونية نصوص  توجد،البمدية قانون في عمييا
 كمفو ببعض حيث 10-03 البيئة حماية ، كقانونالبيئة حماية مجال في متعددة صالحيات

: االختصاصات نذكر منيا 
تنجر  المصنفة، وذلك حسب أىميتيا وحسب األخطار التي بالنسبة لممنشآتلرخص ا تسميم
 التي ال تتطمب إقامتيا دراسة تأثير وال موجز بالنسبة لممنشآتلتصريح ، كما يتمقى اعن استغالليا

  .2تأثير
 المخطط إعداد اشترط في فقد ومراقبتيا، النفايات بتسيير المتعمق 19-01 القانون ماأ

 البمدي باإلضافة إلى خضوع كل منشأة لمعالجة النفايات وقبل الشروع في عمميا إلى ترخيص من 
. 3البمديطرف رئيس المجمس الشعبي 
 لدي المجمس الشعبي البلرئيس  ببعض الميامأناطقد قانون الصحة باإلضافة إلى ذلك فإن 

:  بينيا تدخل ضمن مفيوم حماية البيئة منالتي 
 عند التدابير المالئمة باتخاذ الوقت المناسبمبادرة رئيس المجمس الشعبي البمدي في - 

. 4عمى أسباب ظيور األمراض في مصدرىا األصمي ظيور الوباء والقضاء
 بصالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي فيما المتعمق 267-81لمرسوم رقم ا كما أن

حدد كيفيات شغل الطرق العمومية واألرصفة  قد يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية

                                                           

. 15، مصدر سابق، صفحة 10- 11 من القانون 95 و 94، 91، 90المواد - 1
. 12، مصدر سابق، صفحة 10-03 من القانون 19المادة - 2
. 15 و 14، مصدر سابق، صفحة 19-01 رقم  من القانون40 و 31المواد - 3
 17 مؤرخة في 8 عددتعمق بحماية الصحة وترقيتيا، جريدة رسمية  الم1985 فبراير 16، مؤرخ في 05-85 رقم  من القانون52المادة - 4

، صفحة 2008 غشت 03 المؤرخة في 44 عدد، جريدة رسمية 13-08القانون رقم موجب  بـالمعدل والمتمم، 181، صفحة 1985فبراير 
03 .
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قام  كما ،والساحات الحضرية، وآليات التنظيم الصحي التي تخص النقاوة وحفظ الصحة العمومية
 .1 اإلجراءات المتعمقة بالطمأنينة العمومية التي تشمل النظام العمومي وتنظيم األسواقبتحديد

يحدد كيفيات  الذي 19-15المرسوم التنفيذي رقم  فإن العمرانية  التييئةأما في مجال
 لدي صالحيات في مجاللرئيس المجمس الشعبي البقد منح  ،تحضير عقود التعمير وتسميميا

 المطابقة وشيادة البناء ورخصة التقسيم وشيادة التجزئة ورخصة وتسميم شيادة التعمير تحضير
. 2اليدم ورخصة

اختصاصات المجمس الشعبي البمدي في مجال حماية البيئة  : الفرع الثاني

  االختصاص عمى أن البمدية تمارس صالحياتيا في كل مجاالت10-11 القانوننص 
المخولة ليا بموجب القانون، وتساىم مع الدولة، بصفة خاصة في إدارة وتييئة اإلقميم والتنمية 

  .3 والثقافية واألمن وكذا الحفاظ عمى اإلطار المعيشي لممواطنين وتحسينوواالجتماعيةاإلقتصادية  
وألداء ميامو يشكل المجمس الشعبي البمدي من بين أعضائو لجانا دائمة لممسائل التابعة 

    تييئة اإلقميم والتعمير، لمجال اختصاصو والسيما تمك المتعمقة بالصحة والنظافة وحماية البيئة
.  والفالحة والصيد البحرييالتقميدية، الر والسياحة والصناعات 

ولقد حدد المشرع لمبمدية الصالحيات التي تمارس لدفع عجمة التنمية وحماية بيئتيا 
.  وفي مجال التعمير والنظافة العموميةوالتنمية،وتنحصر في ميادين التييئة 

 في مجال التييئة والتنمية يعد المجمس الشعبي برامجو السنوية والمتعددة لمسنوات الموافقة ف
لمدة عيدتو ويصادق عمييا ويسير عمى تنفيذىا  تماشيا مع الصالحيات المخولة لو قانونا وفي 
إطار المخطط الوطني لمتييئة والتنمية المستدامة لإلقميم وكذا المخططات التوجييية القطاعية، 

.  ىكذا يقوم المجمس الشعبي البمدي باختيار العمميات التي تنجز في إطار المخطط الوطني لمتنمية
 ويشارك في إجراءات إعداد عمميات تييئة اإلقميم والتنمية المستدامة وتنفيذىا طبقا لمتشريع 

. والتنظيم المعمول بيما

                                                           

، المتعمق بصالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي فيما 1981 أكتوبر 10 مؤرخ في 267-81 من المرسوم رقم 17 إلى 07المواد من - 1
 .1425 و 1424، صفحة 1981 أكتوبر 13، مؤرخة في 41يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية، جريدة رسمية عدد 

 يحدد كيفيات تحضير عقود 2015 يناير 25 مؤرخ في 19-15 من المرسوم التنفيذي رقم 78، 64، 49، 38، 36، 14، 03المواد - 2
. 22 إلى 06، صفحة من 2015 فبراير 12 مؤرخة في 07 عدد جريدة رسمية .التعمير وتسميميا

. 07، مصدر سابق، صفحة 10-11 من القانون 03المادة - 3
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 أي أو تجييز عمى إقميم البمدية أو/و استثمار وعندما يتعمق األمر بإقامة أي مشروع
مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية لمتنمية ويمكن أن يؤدي ىذا المشروع أو التجييز إلى 

ىذا أو التجييز إلى  االستثمار المساس باألراضي الفالحية أو البيئة فال بد أن يخضع مشروع
 ..الرأي المسبق لممجمس الشعبي البمدي

كما يسير المجمس الشعبي البمدي عند إقامة مختمف المشاريع عمى إقميم البمدية عمى 
 والمساحات الخضراء كما يجب عمى البمدية أن تساىم في حماية التربة الفالحية يحماية األراض

 . األمثل ليمااالستغاللوالموارد المائية وتسير عمى 
تتزود البمدية بكل أدوات التعمير المنصوص عمييا في التشريع والتنظيم المعمول بيما كما 

 بعد المصادقة عمييا بموجب مداولة المجمس الشعبي البمدي ويقتضي إنشاء أي مشروع يحتمل
 باستثناء اإلضرار بالبيئة والصحة العمومية عمى إقميم البمدية موافقة المجمس الشعبي البمدي

. 1المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع لألحكام المتعمقة بحماية البيئة
 المعمول والتنظيم التشريع احترام عمى لمدولة التقنية المصالح بمساىمة البمدية تسير كما

: مجاالت في والسيما العمومية والنظافة الصحة بحفظ بيما المتعمقين
 . لمشرب الصالحة المياه توزيع- 
 .ومعالجتيا المستعممة المياه صرف- 
 .ونقميا ومعالجتيا الصمبة النفايات جمع- 
 المتنقمة األمراض نواقل مكافحة- 
 .المحافظة عمى صحة األغذية واألماكن والمؤسسات المستقبمة لمجميور- 

 الخضراء المساحات بتييئة لممواطن، المعيشي اإلطار تحسين مجال في البمدية وتتكفل
. 2والشواطئ الترفيو فضاءات صيانة في وتساىم العتاد الحضري ووضع

 البيئة حماية مجال المجمس الشعبي البمدي في الصالحيات الممنوحة إلى باإلضافة إلى
المجمس  تعطي أخرى قانونية نصوص ىنالك 10-11رقم  البمدية قانون في عمييا المنصوص
  حيث 10-03 البيئة حماية ، كقانونالبيئة حماية مجال في متعددة ي صالحياتلدالشعبي الب

: كمف بـ 
                                                           

 .17 و 12مصدر سابق، صفحة  ،10-11من القانون  114، 113  110،112 ،109، 108، 31،107المواد  -1
 . 19سابق، صفحة ، مصدر 10-11 من القانون 124  و123المواد - 2
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برأي الوزارات المعنية قبل تسميم الرخص بالنسبة  األخذ  رأيو والذي يؤخذ بو بعدبإبداء
 العموميتين واألمن والنظافةعمى الصحة أخطار  في بالبيئة تتسبب تمحق أضرارا قد لممنشآت التي

 السياحية أو تتسبب في المساس براحة قعوالفالحة واألنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمعالم والموا
. 1الجو

زالتيا، في مجال أما  العديد  البمدية منح  قد378-84 رقم المرسوم فإنمعالجة النفايات وا 
 جمع ىذا النوع من ، ومن بينيا النفايات الصمبة والحضريةفي مجال تنظيف من االختصاصات

 فييا برفعيا، ىذا فضال عن المتسببالنفايات ونقميا إلى األماكن المعدة ليا، كما يمكنيا أن تأمر 
، والنفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية التي يمزم اإلستشفائيةالنفايات التي تفرزىا المؤسسات 

 تقعي بإعداد جرد ليا بناء عمى تصريح أصحاب النشاطات الصناعية التي لدالمجمس الشعبي الب
. 2البمديةاب ترفي 

زالتيا، ومراقبتيا  المتعمق بتسيير النفايات19-01 كذلك القانون  بضرورة البمدياتألزم  وا 
إعالم وتحسيس المواطن باألخطار الناجمة عن النفايات وآثارىا عمى الصحة والبيئة والتدابير 

3المتخذة لموقاية منيا
. 

كما اعتبر القانون عممية جمع النفايات المنزلية وما شابييا ونقميا ومعالجتيا عند االقتضاء 
.  تحت مسؤوليتيا4 البمديةتنظمياخدمة عمومية 

أناط بالبمدية ميام  05-85حماية الصحة وترقيتيا رقم  قانونأما في مجال الصحة فإن 
 : تدخل ضمن مفيوم حماية البيئة نذكر منيا عديدة

تقوم البمدية باتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لتطبيق تدابير النقاوة، والنظافة ومحاربة - 
. 5 العامة، باإلضافة إلى تطيير ظروف العمل والوقايةالمحيطاألمراض الوبائية، ومكافحة تموث 

 كذلك إلى حماية تيدف فإنما إلى حماية الصحة بشكل خاص، تيدففيذه األنشطة إذا كانت 
 .البيئة بشكل عام

                                                           

 .12، صفحة سابق مصدر ،10-03 القانون من 21المادة - 1
يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصمبة الحضرية ، 1984 ديسمبر 15 في مؤرخ 378-84رقم  من المرسوم 20 و 09، 04المواد - 2

 .2151 إلى 2148من ، صفحة 1984 ديسمبر 16 مؤرخة في 66 عدد رسمية ةومعالجتيا، جريد
 .10سابق، صفحة مصدر ، 19-01 القانون من 02المادة - 3
 .14، مصدر سابق، صفحة 19-01 القانون من 32المادة - 4
 .129 صفحة مصدر سابق،، 05-85 رقم القانون من 29المادة - 5
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تشارك البمدية في تمويل برنامج الوقاية والنظافة والتربية الصحية، بل يجوز لمصالح - 
 .1 الصحيبعات الطاذالصحة أن تطمب من البمدية المساىمة في تمويل االنجازات 

 عمى أن مشروع المخطط 292-90والتعمير فقد نص القانون التييئة أما في مجال 
التوجييي لمتييئة والتعمير ال تتم الموافقة عميو إال بعد مداولة المجمس الشعبي البمدي أو المجالس 

 .الشعبية البمدية في حالة ما إذا كان المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير يغطي بمديتين أو أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .198، نفس المصدر، صفحة 05-85 رقم  من القانون233 و230المواد - 1
 .1655، مصدر سابق، صفحة 29-90 رقم من القانون 25المادة - 2
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خالصة الفصل األول 

الييئات المركزية والالمركزية التي تعمل عمى ضمان إلى  من خالل ىذا الفصل تم التطرق
 .حماية البيئة في الجزائر، والتي ترصدىا قوانين حماية البيئة والتنظيمات المرتبطة بيا في الجزائر

 إحداث إدارة مركزية وذلك عن طريق بالبيئة ية الجزائرالحكومةاىتمام مدى  أوضحنا وقد 
 أعمى جية مرجعية في حماية البيئة التي حيث تعتبرالبيئة و الموارد المائية وزارة تتمثل فيلمبيئة 

تتمخص مياميا الرئيسية في إرساء القواعد األساسية لسالمة البيئة وحمايتيا من التموث بالتنسيق 
 .والتعاون مع الجيات العامة المختصة

حيث   البيئة،في مجال حماية (الوالية والبمدية)  المحميةلمجماعات المعتبر الدور بيناكما 
 والرتباط طبيعة ميدانية باألساس، ذات باعتبارىا  ىذا المجال، في ميمةتمتمك صالحيات

 البيئة في مقدمة تدىور اليومية لممواطن، حيث يأتي واإلحتياجاتالجماعات المحمية باالىتمامات 
لذلك يجب االىتمام بتطوير أداء . جب حموال دائمة تستو منيا، والتي تعانيالمشاكل التي

 .الجماعات المحمية ودعميا ماديا وبشريا وتقنيا في ىذا المجال الحيوي والحساس
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يعتبر الضبط اإلداري أفضل الوسائل واألدوات التي بحوزة اإلدارة في تنفيذ وتجسيد حماية 
البيئة من أخطار التموث، السيما أن ميام الضبط اإلداري ذات طابع وقائي باعتبارىا  تيدف إلى 
جراءات لتفادي المساس بو في مختمف  المحافظة عمى النظام العام، باتخاذ ما يمزم من تدابير وا 
عناصره، وىذا ما يتطابق وينسجم مع أىم مبادئ إستراتيجية حماية البيئة التي تقوم عمى مبدأ 

 .1الوقاية، وعمى ذلك فالضبط اإلداري يؤدي دورا كبيرا في حماية البيئة
وميما تعددت تعريفات الضبط لدى الفقياء، إال أن الضبط يظل مفيومو واحدا، فيو عبارة 

عن قيود وضوابط تفرضيا السمطة العامة عمى نشاط الفرد أو األفراد خدمة لمقتضيات النظام 
 .2العام

 اإلدارية البيئة بالحماية المتعمقة القانونية لألدوات وضعو في الجزائري المشرع  أعتمدوقد
 من البيئة، عمى االعتداء وقوع دون تحول وقائية رقابية وسائل توجد دواجي، إذزإل االطابععمى 
 مخالفة عمى المترتبة اإلدارية الجزاءات تمثل بعدية أدوات رقابية جية أخرى، من توجد، كما جية،

. األشخاص طرف من البيئة حماية ضوابط
 إلى اآلليات سنتطرقمن خالل ما سبق قمنا بتقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين، حيث 

 اآلليات الضبطية الردعية لحماية البيئة إلى، ثم (المبحث األول)الضبطية الوقائية لحماية البيئة 
 .(المبحث الثاني)

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .71صفحة  مرجع سابق،خنتاش عبد الحق،  -1

 .292صفحة ، 2012 دار جسور لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمار بوضياف، شرح قانون الوالية،- 2
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،   اآلليات الضبطية الوقائية لحماية البيئة :المبحث األول

 وقوع تمنع  التي الوقائية لحماية البيئةمن خالل ىذا المبحث سنتطرق إلى اآلليات اإلدارية
 األسموب الوقاية تعد حيث عناصرىا، أحد في بالبيئة يضر المشرع، والذي إلدارة المخالف السموك
، باإلضافة إلى ذلك سوف (المطمب األول)والتصدي ليا  البيئة مشكالت معالجة في األفضل

. (المطمب الثاني) من خالل  الوقائية لحماية البيئةسنتعرض إلى مدى فعالية اآلليات اإلدارية

  الوقائية لحماية البيئةاإلدارية اآلليات  : األولالمطلب

 اإلجراءات الرقابية القبمية الكفيمة بحماية البيئة البيئة لحماية اإلدارية الوقائية باآللّيات يقصد
التي تمنع وقوع السموك المخالف إلرادة المّشرع والذي قد يضر بالبيئة في أحد عناصرىا وتتمّثل 

. أىّم اإلجراءات في كل من الترخيص والحظر واإللزام ونظام التقارير ودراسة مدى التأثير

 الترخيص  :  األولالفرع

 تحكما ونجاعة لما يحققو من حماية األكثرأىم األدوات كونو األسموب الترخيص من  يعتبر
والخطورة عمى البيئة سيما المشاريع الصناعية  األىمية اتذ بالمشاريع والرتباطومسبقة لمبيئة، 

. 1وأشغال البناء، ونقل وتصريف النفايات المضرة بالبيئة وبالموارد البيئية
 يتمثل في مضمونو المختصة اإلدارة من صادر قرار أنو يمكن تعريف الترخيص عمى

 قبل قبل األشخاص من النشاط ممارسة يمكن معين، وال نشاط بمزاولة األشخاص ألحد السماح
  التي الشروط الالزمة توافرت إذا الترخيص الترخيص، ويمنح في الوارد اإلذن عمى الحصول
. 2لمنحو القانون يحددىا

وعميو  خيصا الترالعديد من البيئة بحماية المتعمقة قوانينو في الجزائريقد تضمن التشريع و
: األسموب أىم تطبيقات ىذا اثنين من الدراسة عمى في ىذه  سوف نقتصر

 

                                                           

 .66معيفي كمال، مرجع سابق، صفحة -  1
، 3 الجزائر  جامعة،الدولية والعالقات السياسية العموم في ماجستير  مذكرة،البيئة حماية مجال في البمدية  اختصاص،لخضر رياح- 2

 .107صفحة ، 2012
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 :البناء  رخصة :  أوال
 وباستقراء مواد القانون  تعتبر رخصة البناء من أىم أدوات الرقابة السابقة عمى البيئة،

 يظير أن ىناك عالقة وطيدة بين حماية البيئة ورخصة البناء  1 المتعمق بالتييئة والتعمير90-29
وأن ىذه األخيرة ىي أىّم التراخيص المعّبرة عن الرقابة السابقة عمى المحيط البيئي والوسط 

 .2الطبيعي
 تشييد حالة  في البناء رخصة عمى الحصول ضرورة عمى والتعمير التييئة قانون نص وقد

عمى     يدخل تعديل أو أي ترميم في الرخصة اشترطت كما استعماليا،  كان ميما بنايات جديدة
الدفاع الوطني وتشمل اليياكل  بسرية  البنايات واليياكل القاعدية التي تحتمي، باستثناء3البناء

 بعض كما ال تعني لوزارة الدفاع الوطني، صصة لتنفيذ الميام الرئيسيةلمخالقاعدية العسكرية ا
اليياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة األولى والتابعة لبعض الدوائر 

4أو المؤسسات أو الييئات الوزارية
 . 

التييئة  قانون ينص البيئة، بحماية وعالقتيا البناء رخصة عمى الحصول شروط إطار وفي
5والتعمير

 و أن لمشرب، الصالحة لممياه مصدر من لمسكن معد بناء كل يستفيد أن ضرورة عمى 
المنشآت  تصمم و أن األرض، سطح عمى تدفقيا دون يحول المياه لصرف يتوفر عمى جياز

وكل  المموثة النفايات رمي تفادي من تمكن بكيفية والصناعي االستعمال الميني ذات  والبنايات
 .التنظيم في عمييا الحدود المنصوص خارج الضارة العناصر

 عمى توفرىا لمحصول الواجب  جممة من الشروط19-15المرسوم التنفيذي رقم  لقد حدد
 : في وتتمثل البناء، رخصة

الييئة   وقانونا أ لو المرخص المستأجر أو موكمو أو المالك من موقع البناء رخصة طمب- 
 .العقار ليا المخصصة المصمحة أو 

                                                           

 .مصدر سابق المعدل والمتمم، 29-90قانون رقم  -1
. 338 و 337، صفحة 2010 مجمة المفكر، العدد السادس، ،المستدامة والتنمية السالمة لتحقيق البيئة حماية في الفرد حق نبيمة أقوجيل، -2
 .1658والمتمم، نفس المصدر، صفحة   المعدل29-90 رقم  من القانون50المادة - 3
 19-15  رقمالمرسوم التنفيذي، و المادة األولى من 1658والمتمم، نفس المصدر، صفحة   المعدل29-90 رقم  من القانون53المادة - 4

 .05 ، صفحةمصدر سابق
 .1654 و 1653 المعدل والمتمم، نفس المصدر،  صفحة 29-90رقم  من 08 و 07المادتين - 5
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 فئة في مصنفة وتجارية صناعية مؤسسات يرخص بإنشاء تصة الذيلمخا السمطة قرار- 
 .والمزعجة وغير الصحية المؤسسات الخطيرة

بما البيانات،  كتمة  ومخططالمشروعبتحديد موقع  يسمح مناسب لمموقع عمى سّمم تصميم- 
 .  وغيرىا من المعمومات التي تتعمق بياتو القطعةيشممو من حدود قطعة األرض ومساحتيا

مذكرة بالنسبة لممباني الصناعية ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية والتي تتضّمن وسائل - 
والغاز وتصاميم  الكيرباء تموين مختصر ألجيزة العمل وطريقة بناء اليياكل واألسقف وشرح

ونوع المواد السائمة والصمبة والغازية وكمّياتيا المضرة بالصحة  المستعممة، شبكات صرف المياه
العمومية والزراعية والمحيط والموجودة في المياه المستعممة المصروفة وانبعاث الغازات وترتيب 

المعالجة والتخزين والتصفية، مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة لمبنايات ذات االستعمال الصناعي 
 .1والتجاري ومؤسسات استقبال الجميور

مالئمة وىي دراسة تيدف إلى تحديد مدى :   دراسة مدى التأثير عمى البيئةتتضمن وثيقة- 
أو غير المباشرة لممشروع عمى / اآلثار المباشرة ووتقييمإدخال المشروع في بيئتو، مع تحديد 

 .2البيئة، والتحقق من التكفل بالعمميات والتعميمات المتعمقة بحماية البيئة
كما يمكن رفض رخصة البناء السيما إذا كانت تقديميا سيؤدي إلى المساس بالمحيط 

: والبيئة والمنظر الجمالي والتنسيق العمراني وذلك عمى النحو التالي
 رفض كل رخصة لمبناء إذا لم يكن اإلبقاء عمى المساحات الخضراء مضمونا، أو أدى - 

 .3إنجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي
 إذا كانت البنايات من طبيعتيا أن تمّس بالسالمة واألمن العمومي من جّراء موقعيا أو - 
 األحكام الخاصة احترام يمكن رفض رخصة البناء أو منحيا شريطة استعماليا فإنوحجميا أو 

 .الواردة في القوانين والتنظيمات المعمول بيا
 مثل الطبيعية لألخطار معرضة أرضية في المقررة التييئة أو وكذلك الحال بالنسبة لمبناء- 
 والزالزل واالنجراف الفيضانات

                                                           

. 13  مصدر سابق، صفحة 19-15 من المرسوم التنفيذي رقم 43، 42 المواد -1
  .93 صفحة  مصدر سابق،،145-07التنفيذي رقم  المرسوم  من02 المادة -2
 31المتعمق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتيا وتنميتيا، جريدة رسمية عدد، 2007  ماي13 مؤرخ في 06-07 من القانون 16المادة - 3

. 09، صفحة 2007 ماي 13مؤرخة في 
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 الضجيج عمى فيياإذا كانت البنايات نظرا لموقعيا يمكن أن تتعرض ألضرار خطيرة يتسبب - 
 .الخصوص

إذا كانت البنايات بفعل أىمييا وموقعيا وماليا وحجميا من طبيعتيا يمكن أن تكون ليا - 
عواقب ضارة عمى البيئة، يمكن رفض رخصة البناء أو منحيا شريطة تطبيق التدابير التي 

 .1أصبحت ضرورية لحماية البيئة
 ميما مشاريع إلقامة البناء رخصة عمى الحصول السيولة من ليس أنو سبق مما المالحظ

 واآلليات القانونية اإلجراءات من العديد اشترط قد الجزائري المشرع أن نجد حيث نوعيا كان
 خيصاالتر أىم من تعتبر البناء رخصة أن تشير كما البناء رخصة عمى لمحصول التقنية والضوابط

 بو جاءت ما إلى وبالنظر الطبيعي والوسط البيئي المحيط عمى السابقة الرقابة عن تعبر التي
إجراءات  وضع قد البيئة حماية في منو ورغبة الجزائري المشرع أن القول يمكن السابقة النصوص
المناسبة في  القرارات واتخاذ واسعة رقابة ممارسة اإلدارية السمطات خالليا من تستطيع صارمة

 .مجال حماية البيئة

 المصنفة المنشات استغالل رخصة : ثانيا

عمى  المتعمق بحماية البيئة 10-03 قانون الفية المصنف المنشآت الجزائري المشرع عرف
 يشتغميا التي المنشآت عامة بصفة والمناجم الحجارة ومقالع والمشاغل والورشات المصانع تمك أنيا

 الصحة عمى أخطار في تتسبب قد والتي خاص أو معنوي أو طبيعي شخص كل يممكيا أو 
 والمناطق والمعالم والمواقع الطبيعية والموارد البيئية واألنظمة والفالحة واألمن والنظافة العمومية
. 2الجوار براحة المساس في تتسبب قد أو الساحمية

 عدة أنشطة أو نشاط فييا يمارس ثابتة تقنية وحدة بأنيا المصنفة كما يمكن تعريف المنشآة
المعمول بو، وتتمثل  التنظيم في والمحددة المصنفة المنشآت قائمة في المذكورة النشاطات من

 مصنفة منشآت عدة أو واحدة منشأة تتضمن والتي اإلقامة منطقة في مجموع المصنفة المؤسسة

                                                           

، يحدد القواعد العامة لمتييئة والتعمير والبناء، 1991 مايو 28 في مؤرخ 175-91التنفيذي رقم  المرسوم  من05 و 04، 03، 02المواد - 1
 .954 ، صفحة1991 يونيو 01 مؤرخة في 26جريدة رسمية عدد 

 .11، مصدر سابق، صفحة 10-03القانون  من 18 المادة- 2
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 المؤسسة يحوز الخاص، أو العام لمقانون خاضع معنوي أو شخص طبيعي لمسؤولية تخضع
. 1أخر شخص إلى استغالليا أو أوكل يستغميا أو منيا تتكون التي المصنفة والمنشآت

، حسب أىميتيا 2وقد أخضع المشرع الجزائري المنشآت المصنفة إما لمترخيص أو لمتصريح
الخاضعة لمترخيص المنشآت وحسب األخطار أو المضار التي تنجر عن استغالليا، حيث تمثل 

 الخاص بالمنشآت 198-06 التنفيذيوحسب المرسوم .  خطورة عمى البيئةاألكثرالصنف 
 الثالث األولى منيا الفئات، حيث تخضع 3 أربع فئاتإلى المنشآت تقسم ىذهالمصنفة، فإن 

 : لمترخيص، كما يمى
 .الوزير المكمف بالبيئة تخضع إلى ترخيص:  الفئة األولى- 
 .الوالي المختص إقميميا تخضع إلى ترخيص:  الفئة الثانية- 
 .  إقميمياالمختصالبمدي رئيس المجمس الشعبي  تخضع إلى ترخيص:  الفئة الثالثة- 

: 4وفيما يتعمق بإجراءات الحصول عمى الترخيص فيي تتمّثل
ضرورة تقديم طمب الترخيص لدى السمطة المانحة لو، يشمل كافة المعمومات الخاصة - 

 .بصاحب المنشأة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا
معمومات خاصة بالمنشأة وتتمّثل أساسا في الموقع الذي تقام فيو المنشأة، طبيعة - 

 .األعمال التي يعتزم المعني القيام بيا وأساليب الصنع
تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير الذي يقام من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب - 

 معتمدة من طرف الوزارة الكمفة بالبيئة وىذا عمى نفقة صاحب استشاراتخبرات أو مكاتب 
 .المشروع

 المشروع، إال أن المشّرع لم وانعكاساتإجراء تحقيق عمومي ودراسة تتعمق بأخطار - 
. يحدد كيفية إجراء ىذا التحقيق، كما أنو لم يحدد الجية المكمفة بالقيام بو

 

                                                           

يضبط التنظيم المطبق عمى المؤسسات المصنفة لحماية ، 2006 مايو 31 مؤرخ في 198-06 من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة - 1
. 10، صفحة 2006 يونيو 04 مؤرخة في 37جريدة رسمية عدد ، البيئة

. 12، مصدر سابق، صفحة 10-03 من القانون 19المادة - 2
. 10، نفس المصدر، صفحة 198-06 من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة - 3
. 10، نفس المصدر، صفحة 198-06 من المرسوم التنفيذي رقم 05المادة - 4
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 : 1بمرحمتين المؤسسة المصنفة استغالل رخصة طمب ممف ويمر

 والمنصوص المطموبة مرفقا بالوثائق الطمب إيداع يتم :األولية إليداع الطلب  المرحلة  
 دراسة الطمب دراسة تتم الممف إيداع بعد ،198-06 من المرسوم التنفيذي 08المادة  في عنيا
 أن يجب الجديدة حالة االستثمارات في أنو إال ،2المصنفة المؤسسات مراقبة لجنة طرف منأولية 
 .االستثمارات وترقية والصناعة البيئة إدارة بين تشاور موضوع المشروع تقييم عناصر تكون

 بالموافقة مقرر بمنح المجنة تقوم الرخصة، طمب لممف األولية الدراسة ىذه أساس وعمى
 والذي الطمب ممف إيداع تاريخ من إبتداءا أشير 3 أجل في المصنفة المؤسسة إلنشاء المسبقة
 .المصنفة المؤسسة بناء أشغال في يبدأ أن المشروع صاحب يستطيع بموجبو

 الموقع بزيارة المجنة تقوم المصنفة المؤسسة بعد إنجاز :  الرخصة لتسليم النهائية المرحلة
 قرار مشروع بإعداد تقوم ثم ومن الطمب، ممف المدرجة في لموثائق مطابقتيا من التأكد قصد وذلك

رسالو المصنفة المؤسسة استغالل رخصة  .المؤىمة لمتوقيع المجنة إلى وا 
 تقديم تاريخ من إبتداءا أشير 03 أجل في المصنفة المؤسسة استغالل رخصة تسميم ويتم

. عند األشغال الطمب
 المصنفة المؤسسة إنجاز إتمام عند لمموقع المجنة زيارة بعد إال يتم ال الرخصة تسميم إن

 .3المسبقة الموافقة مقرر ولضبط الممف في المدرجة لموثائق من مطابقتيا لمتأكد وذلك
 المؤسسات لتقسيم وفقا الرابعة الفئة من المصنفة المؤسسات يخص التصريح فإنو  نظام أما
 خطر أي تسبب ال منشآت وىي، 198-06من المرسوم التنفيذي  03 في المادة الوارد المصنفة

 والموارد والنظافة العمومية الصحة عمى مساوئ ليا يكون أو البيئة، عمى مباشر تأثير ليا يكون وال
. التأثير موجز أو التأثير بدراسة القيام تستمزم ال فيي ليذا السياحية والمناطق الطبيعية

 استغالل المؤسسة تصريح يرسل أن نفس المرسوم التنفيذي عمى من 24 المادة  ونصت
 على يوم 60 أجل المادة وحددتلدي،  المجمس الشعبي البرئيس إلى الرابعة الفئة من المصنفة

                                                           

 10، مصدر سابق، صفحة 198-06 من المرسوم 06المادة - 1
 .13، نفس المصدر ، صفحة 198-06 من المرسوم 28المادة - 2
 .12 و 10، نفس المصدر، صفحة 198-06 من المرسوم 20، 19، 18، 08، 06المواد - 3
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 بيويتو المتعمقة المؤسسة المصنفة المؤسسة استغالل بداية قبل التصريح  إلرسالاألقل
 .المصنفة المؤسسة بيا في سيقوم التي وبالنشاطات
 لألخطار ومستمرا ثابتا مصدرا تعتبر المصنفة المؤسسات أن القول يمكن األخير في
 يتعين التي والشروط اإلجراءات من بجممة المشرع أحاطيا لذلك البيئة، تيدد التي واألضرار
 نشاط توقف بعد وحتى والرقابة، االستغالل إلى ومحتوياتو الترخيص طمب من بصرامة احتراميا

زالة المؤسسة تمك عادة آثارىا وا   .1المؤسسة إنشاء قبل عمييا كان التي الحالة إلى الموقع وا 

نظام الحظر   :  الثاني الفرع

من  تيدف اإلدارية القرارات طريق عن اإلدارة بتطبيقو تقوم قانونية وسيمة الحظر يعتبر
من  صورة ، فالحظر2ممارستيا عن تنجم التي الخطورة بسبب التصرفات بعض إتيان منع خاللو
. 3بالبيئة مضرة نشاطات يزاولون الذين واألشخاص اإلدارة من كل تقيد التي اآلمرة القواعد صور

فكثيرا ما يمجأ القانون في حمايتو لمبيئة إلى حظر اإلتيان ببعض التصرفات التي يقدر 
 : 4خطورتيا وضررىا عمى البيئة وقد يكون ىذا الحظر مطمقا أو نسبيا

 المطلق الحظر : أوال

 إلى عناصره بمختمف العام النظام عمى المحافظة أجل من البيئي الضبط ىيئات تمجأ قد
 ولمحظر ومستمرة قائمة الحظر ىذا أسباب دامت ما ومستمرا دائما أي مطمقاا حظر النشاط حظر

  خالل منع القواعد من العديد المشرع أرسى حيث البيئة، حماية قوانين في كثيرة تطبيقات المطمق
 : 5المطمق الحظر أمثمة ومن البيئة عمى كبيرة خطورة ليا التي التصرفات بعض إتيان

                                                           

 .80صفحة  سابق، مرجع كمال، معيفي- 1
  صفحة،2005، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة الثالثة،الثاني الجزء" القانون اإلداري، النشاط اإلداري " عمار عوابدي،- 2

407. 
 01قانون عام تخصص قانون اإلدارة والمالية، جامعة الجزائر  الييئات اإلدارية المكمفة بحماية البيئة، مذكرة ماجستير، سيام صافية بن- 3

 .154، صفحة 2011كمية الحقوق بن عكنون، 
 .134صفحة  ،2007دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  ماجد راغب الحمو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،- 4
 عام تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، نالدكتوراه، قانو مدرسة إطار في ماجستير الجزائر، مذكرة في البيئي ، الضبطغريبي محمد- 5

 .91، صفحة 2012ط، األغوا فرع الدكتوراه مدرسة 5 الجزائر جامعة
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 المياه  فيطبيعتيا كانت أيا النفايات رمي أو المستعممة لممياه طرح أو صب كل حظر- 
 .1وسراديب والحفر اآلبار وفي الجوفية المياه طبقات تزويد إلعادة المخصصة
 في يتسبب أو العمومية بالصحة يمس عمل بأي القيام من لمشواطئ مستغل كل منع- 

 .2النوعية قيمتيا إتالف أو البحر مياه نوعية إفساد
 الشرب وأماكن والحفر اآلبار في صبيا أو طبيعتيا كانت ميماالقذرة  المياه تفريغ حظر- 
 المياه تموث أن شأنيا من التي الصحية غير المواد طمر أو والقنوات،الجافة  الوديانو العمومية
 .3الطبيعية  التسرباتخالل من الجوفية

 تكاثر فترات الميل وفي في أو الثموج تساقط عند الصيد  ممارسة07-04منع القانون - 
 .4والحيوانات الطيور

المشرع    أن يستنتج المثال، سبيل عمى إلييا المشار القانونية النصوص ىذه خالل من
التدخل  ضرورة ويرى البيئي، التوازن ييدد حقيقي خطر وجود توقع الحظر كمما بأسموب يستعين

. 5وحمايتيا البيئة عمى لمحفاظ 

 الحظر النسبي : ثانيا

 أحد أو البيئة تصيب أن يمكن معينة بأعمال القيام منع في النسبي الحظر يتجسد
  ووفق المختصة اإلدارية السمطات قبل من إجازة أو إذن عمى الحصول بعد إال بالضرر، عناصرىا
. 6واألنظمة القوانين تحددىا التي الضوابط الشروط

  :النسبي أمثمة الحظر ومن

                                                           

 .15، مصدر سابق، صفحة 10-03القانون  من 51 المادة- 1
جريدة ، يحدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين لمشواطئ، 2003 فبراير 17 في  مؤرخ02-03القانون  من 12 المادة- 2

 .10 ، صفحة2003 فبراير 19 مؤرخة في 11رسمية عدد 
 07 صفحة  مصدر سابق، ،12-05 رقم القانون من 46  المادة-3
 .10، مصدر سابق، صفحة 07-04 رقم  من القانون25 المادة- 4
 .158صافية سيام، مرجع سابق، صفحة  بن- 5
. 135صفحة  سابق، مرجع الحمو، راغب ماجد- 6
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 إال الصيد، مواسم غمق فترة في وكذا الثموج تساقط فترة في الصيد أعمال ممارسة منع- 
 و في الميل، إال في حالة الصيد عند المساء أو الفجر التكاثر سريعة األصناف يخص ما في

 .1والطيور الحيوانات تكاثر فترة إلى باإلضافة
بمرور  ،الحاجة عند يرخص لكن الضفة الطبيعية عمى وتوقفيا العربات مرور منع- 

. 2وصيانتو الشواطئ تنظيف ومصالح واإلسعاف األمن مصالح عربات
ال يتم منح ترخيص بالبناء أو اليدم من شأنو أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي - 

 .3والثقافي أو يشكل خطرا إال بعد إستشارة وموافقة المصالح المختصة في ىذا المجال
 المذكور الترخيص  إجراء إلى يقترب النسبي الحظر  إجراءأن الصدد ىذا في قولو يمكن ما

 البيئية المنظومة عمى فيو يحافظ الذي الكافي بالقدر إال ما نشاطا المشرع يمنع ال حيث سابقا،
 يثبط الذي النيائي المنع منو اليدف ليس النسبي الحظر إجراء أن يعني وىذا الطبيعية، والموارد
نما التنموي، النشاط . 4البيئية بالموارد رااإلضر إلى يؤدي ال بشكل النشاط ىذا تنظيم يستيدف وا 

اإللزام  : الثالث الفرع

.  ىو إلزام األشخاص بالقيام بأعمال معيّنةاإلدارةمن الوسائل القانونية التي تستخدميا 
 والتي اإلداري الضبط ىيئات عن تصدر التي الفردية األوامر صور من صورة اإللزام

 مساس إلى بو القيام عدم يؤدي حيث لمسقوط آيل منزل بيدم كاألمر معين، بعمل القيام تستوجب
  .5كميا أو صوره إحدى في العام بالنظام إخالل أو

 بعمل بالقيام والمنشآت والجيات األفراد إلزام اإلجراء ىذا يعني البيئة حماية مجال أما في
في  بخطئو تسبب من إلزام لحمايتيا، أو أو المختمفة البيئة عناصر تمويث لمنع معين إيجابي

 

                                                           

. 10، مصدر سابق، صفحة 07-04 من القانون رقم 25المادة - 1
 12 مؤرخة في 10 جريدة رسمية عدد ،بحماية الساحل وتثمينو، المتعمق 2002 فبراير 05 في  مؤرخ 02-02 رقم القانون من 23 المادة- 2

 .28 ، صفحة2002فبراير 
 .1659، مصدر سابق، صفحة 29-90 من القانون 69المادة - 3
كمية الحقوق ،  قانون خاص تخصص قانون أعمالدكتوراه الغني، الحماية القانونية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة عبد حسونة- 4

 .71 صفحة ،2013، بسكرة خيضر محمد جامعةوالعموم السياسية، 
 .90معيفي كمال، مرجع سابق، صفحة - 5
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. 1أمكن إن التموث آثار بإزالة البيئة تمويث 
 من العديد البيئة بحماية الخاصة التشريعات في بالنسبة لتطبيقات أسموب اإللزام نجد

: النظام  ىذا تطبيقات بعض إلى نتطرق سوف  وليذا،أسموب تجسد ىذا التي األمثمة
 االنبعاث يكون عندما أنو عمى 10-03والجو نص القانون  اليواء حماية إطار في- 

 التدابير باتخاذ فيو المتسببين يمزم أو األمالك والبيئة لألشخاص تيديًدا يشكل لمجو المموث
 التدابير كل اتخاذ الصناعية الوحدات أصحاب يمزم الوقت نفس وفي تقميصو أو إلزالتو ريةوالضر
 .2األوزون طبقة إفقار في المتسببة المواد استغالل عن الكف أو لمتقميص الالزمة

أن  للنفايات حائز أو منتج  كل19-01القانون  في المشرع بالنسبة لمنفايات فقد ألزم أما- 

 باعتماد واستعمال وذلك ممكن، قدر بأقصى النفايات إنتاج لتفادي الضرورية اإلجراءات كل يتخذ
 بالمعمومات المكمف بالبيئة لموزير بالتصريح يمتزم كما لمنفايات، إنتاجاً  وأقل نظافة أكثر تقنيات
. 3النفايات وخصائص ميةكو بطبيعة المتعمقة

 م لموقايةنظا بوضع المنجمية خيصاالتر أصحاب يمزم نجدهالمناجم  وبالرجوع إلى قانون- 
عمية  ليةوالمسؤ تقع، والخاص طو عمى حسابونشا تنجم عن نأ يمكن التي المنجمية األخطار من
 بمّدة الو  الترخيص بمحيط ال محّددة ليست ليةوالمسؤ وىذه منجمية، راأضر ثوحدحالة  في

 .4صالحياتو
 لمضبط اإلداري القانونية األدوات كأحد اإللزام ألسموب استعرضناىا التي األمثمة خالل من

وتكمن  لمبيئة، الالزمة الحماية تحقيق في ودوره األسموب ىذا أىمية رأينا البيئة، حماية مجال في
. فييا ال استثناءات آمرة قواعده كون في األىمية ىذه

 

 
                                                           

 لمعموم الشارقة جامعة ، مجمة(المتحدة العربية اإلمارات دولة في تطبيقية دراسة )البيئة  حماية في اإلداري الضبط كنعان، دور نواف- 1
 .92، صفحة 2006، فيفري 01، العدد03واإلنسانية، المجمد  الشرعية

 .15، مصدر سابق، صفحة 10-03 القانون من 46 المادة- 2
 .11 صفحة، مصدر سابق، 19-01 القانون من 06 المادة- 3
 مارس 30مؤرخة في ، 18 عددجريدة رسمية ،  المناجمبقانون ، المتعمق2014 فيفري 24 في ، مؤرخ05-14 رقم  القانونمن 54 المادة- 4

 .15، صفحة 2014
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نظام التقارير  :  الرابع الفرع

 المشّرع الجزائري بموجب النصوص الجديدة المتعمقة بحماية البيئة أسموب جديد استحدث
والذي يسعى من خاللو إلى فرض رقابة الحقة ومستمّرة عمى األنشطة التي يمكن أن تشكل خطر 

عمى البيئة، فيو أسموب مكّمل ألسموب الترخيص، كما يقترب من اإللزام كونو يفرض عمى 
صاحبو القيام بتقديم تقارير دورية عن نشاطاتو حّتى تتمكّن السمطة الضابطة من فرض الرقابة  

وتسييل عممية متابعة التطورات الحاصمة عمى النشاطات و المنشآت التي تشّكل خطرا عمى 
البيئة، فبدال من أن تقوم اإلدارة بإرسال أعوانيا لمتحقيق من السير العادي لمنشاط المرّخص بو 

يتوّلى صاحب النشاط بتزويدىا بالمعمومات والتطورات الحاصمة والجديدة ويرّتب القانون عمى عدم 
 .1القيام بيذا اإللزام جزاءات  مختمفة

 :البيئة نجد  بحماية المتعمقة القوانين في التقرير أسموب أمثمة ومن
تسيير  نظام المائية بالموارد المكمفة اإلدارة تعد أنو  عمى12-05المياه  نص قانون- 

 المعطيات المنشأة وقواعد اإلعالم أنظمة مع منسجما يكون الذي الماء، حول لإلعالم مدمج
  المعنوية أو األشخاص الطبيعية عمى يتعين وأنو المختصة، العمومية الييئات مستوى عمى السيما

أو  االمتياز وأصحاب الطبيعية لممياه، العمومية األمالك استعمال امتياز أو رخصة عمى الحائزين
 السقي أن مساحات استغالل وأصحاب امتياز والتطيير لمماء العمومية الخدمات ليم المفوض 

 تتوفر التي والمعطيات المعمومات كل المدمج لإلعالم التسيير بنظام المكمفة لمسمطة يقدموا دوريا
. 2لدييم

 أو منتجي التقرير حيث ألزم نظام عمى  نص19-01النفايات  بتسيير المتعمق القانون- 
 بطبيعة المتعمقة بالمعمومات بالبيئة المكمف لموزير الخطيرة، بالتصريح الخاصة النفايات حائزي
 ىذه بمعالجة الخاصة المعمومات دورية بصفة تقديم عمييم يتعين النفايات، كما وخصائص وكمية

 قدر بأكبر النفايات ىذه إنتاج لتفادي والمتوقعة المتخذة العممية وكذلك اإلجراءات النفايات،
3ممكن

. 

                                                           

لعبيدي، دور الجماعات المحمية في حماية البيئة، مذكرة ماجستير قانون عام تخصص قانون إداري، كمية الحقوق جامعة اإلخوة  بن مالك- 1
  .125، صفحة 2015منتوري قسنطينة، 

 .11 المعدل والمتمم، مصدر سابق، صفحة 12-05 من القانون 67 و 66المادتين - 2
 .13، مصدر سابق، صفحة 19-01 من القانون 21المادة - 3
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 التي والمنشآت لألنشطة المستمرة المراقبة في بالغة أىمية لو التقارير نظام فإن تقدم ومما
 نظام عمى صريحة بصفة ينص  لم10-03البيئة  حماية أن قانون كما عمى البيئة خطرا تشكل

 عمى يتعين" تنص والتي   منو08المادة  في مباشرة غير بصفة لو قد تطرق نجده التقارير إال أننا
  بصفة التأثير يمكنيا التي البيئية بالعناصر متعمقة بحوزتو معمومات معنوي أو طبيعي شخص كل

 أو المحمية السمطات إلى المعمومات ىذه تبميغ العمومية الصحة عمى مباشرة غير أو مباشرة
 إلى المصنفة المنشآت استغالل إخضاع المشرع عمى األجدر من فكان" بالبيئة المكمفة السمطات

 من استغالليا شروط واحترام التقيد مراقبة المختصة اإلدارة عمى يسيل حتى وذلك التقارير نظام
. 1المصنفة المؤسسات أصحاب طرف

 التأثير مدى دارسة نظام : الخامس الفرع

التي تخضع لدراسة بأنيا تمك ا البيئة دراسة التأثير الخاص بحماية 10-03 القانون عرف
 مشاريع التنمية واليياكل والمنشآت الثابتة والمصانع واألعمال الفنية األخرى وكل  ليا مسبقا

األعمال وبرامج البناء التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة عمى البيئة السيما عمى األنواع 
. 2والموارد واألوساط والفضاءات الطبيعية والتوازن اإليكولوجي وكذلك عمى إطار ونوعية المعيشة

وثيقة يتم إعدادىا وفقا   أنيا دراسة التأثير عمى05-14  قانون المناجممن جيتو عرف 
. 3المتعمقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة تحددىا األحكام التشريعية  لمشروط التي

 المحدد لمجال ومحتوى المصادقة عمى دراسة وموجز 145-07 أما المرسوم التنفيذي
 موجز أو دراسة نص عمى تيدفالدراسة حيث  أىداف بتحديد اكتفىالتأثير عمى البيئة، فقد 

 اآلثار وتقييم تحديد بيئتو مع في المشروع إدخال مالئمة مدى تحديد إلى البيئة عمى التأثير
 في البيئة المتعمقة بحماية بالتعميمات التكفل من والتحقق لممشروع المباشرة غير أو/و المباشرة
 .4المعني المشروع إطار

                                                           

 قانون خاص تخصص القانون العقاري ماجستيرجميمة، الوسائل القانونية لحماية البيئة،  دراسة عمى ضوء التشريع الجزائري، مذكرة  حميدة- 1
. 41 ، صفحة2001والزراعي قسم الحقوق جامعة البميدة، 

. 11، مصدر سابق، صفحة 10-03 من القانون 15المادة - 2
. 05صفحة ، ، مصدر سابق05-14 من القانون 05، فقرة 04المادة - 3
 93، مصدر سابق، الصفحة 145-07 من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة - 4
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 قد المشرع أن نجد 10-03 المستدامة التنمية إطار في البيئة حماية قانون إلى بالرجوع
وقد اعتمد ، 15وىذا من خالل المادة  التأثير مدى لدراسة تخضع أن يجب التي المشاريع حدد

: ما ھو المشرع عمى معيارين، في تحديد طبيعة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير
  متعمق بأىمية وحجم المشروع واألشغال، حيث حدد المرسوم التنفيذي : المعيار األول

  المتعمق بدراسة التأثير في المحمق األول منو قائمة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير07-145
ت نشاطات صناعية جديد، مشاريع ذا مناطق وانجاز منيا عمى سبيل المثال، مشاريع تييئة نذكر

أما قائمة المشاريع التي ، 1 الطبيعي أو المعادن من األرضوالغازتنقيب أو استخراج البترول 
  :2 منيانذكرتخضع لموجز التأثير 

.  مشاريع التنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتين- 
 . كيموواط69 خط كيربائي ال تفوق طاقتو لبناءمشاريع تييئة حواجز مائية، - 

 متعمق بدرجة ومدى التأثير المتوقع عمى البيئة وىذه اآلثار إما تمس البيئة :المعيار الثاني
ما تمس بالبيئة الطبيعية  البشرية وخصوصا الصحة العمومية واألماكن واآلثار وحسن الجوار وا 

. كالفالحة والمساحات الخضراء والحيوانات والنباتات
 المتعمق 10-03 من القانون 16 المادة أشارت إلييافقد  التأثير دراسة بالنسبة لمحتوى أما

 145-07 من المرسوم التنفيذي 06 وكذا المادة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
:  عمى البيئة عمى جممة من النقاط نذكر منيا التأثيروموجز  بدراسة المتعمق

 الترخيص طالب أو المشروع صاحب تقديم- 
ووصف لمحالة األصمية لمموقع والتأثيرات  ،وأثارهعرض عن النشاط المزمع القيام بو - 

 .المحتممة عمى البيئة وصحة اإلنسان
.  الخاضعة إلجراءات دراسة التأثير وموجز التأثيراألشغالوضع قائمة - 
الوصف الدقيق لمراحل المشروع وتقدير أصناف وكميات الرواسب واالنبعاثات واألضرار - 

 .تولد خاللوتالتي 

                                                           

 .95، مصدر سابق، صفحة 145-07الممحق األول من المرسوم التنفيذي - 1
 .96، نفس المصدر، صفحة 145-07الممحق الثاني من المرسوم التنفيذي - 2
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ويتم انجاز دراسة التأثير أو موجز التأثير عمى البيئة من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب 
 خبرات أو استشارات معتمدة من الوزارة المكمفة بالبيئة، وعمى نفقة صاحب المشروع كما أن

 المتعمق بمجال 07-145إجراءات المصادقة عمى دراسة التأثير عمى البيئة أشار ليا المرسوم 
. 1تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير عمى البيئة

تيدف إلى ضمان البيئة بالتشجيع عمى إجراء التحقيقات الشاممة والمتعددة   التأثير دراسة إن
 ىيئات يد في ضرورية وسيمة ىيالتخصصات عمى مخاطر المشاريع التنموية عمى البيئة، و

 لممشروعات الترخيص رفض أو منح بخصوص إجراءاتيا وسالمة البيئة عمى لممحافظة الضبط
. 2المختمفة الصناعية واألنشطة

في حماية البيئة  الوقائية اآلليات اإلدارية فاعلية مدى : الثاني المطلب

 إلى التطرق المطمب ىذا خالل من نحاول سوف عمييا وتعرفنا لياتاآل ىذه يناأر أن بعد
. البيئة حماية مجال في الذي تؤديو ىذه اآلليات الدور تقييم

  الترخيص آلية : الفرع األول
ا نظر البيئي الضبط مجال في واسعا تطبيقا األسموب ىذا يعرف إليو، سابقا أشرنا كما

 اليائل الكم خالل من ذلك ويتضح تطبيقو، خالل من البيئة لعناصر اإلدارة تحققيا التي لمحماية
 وذلك خروقات من الكثير نسجل البناء رخصة مجال ففي سابقا، إلييا اإلشارة تم التي الرخص من

 عدم إلى األولى بالدرجة رجعا هوسبب الخضراء بالمساحاتواإلضرار  العشوائية السكنات بانتشار
 الحصول تجعل شروط من المادة بو جاءت فما ثانيا أما رخصة، دون يبنون الذين المواطنين وعي
 .لمترخيص الخاضعة البنايات تحديد عدم كذلك السيل، باألمر ليس الترخيص عمى

الحظر  آلية : الثانيالفرع 

 األسموب بيذا يستعين المشرع أن نستنتج  سابقاإلييا المشار القانونية النصوص خالل من
 وحمايتيا، البيئة عمى لمحفاظ التدخل ضرورة ويرى البيئي التوازن حقيقي ييدد خطر توقع كمما

                                                           

 .94 و 93، مصدر سابق، صفحة 145-07 من المرسوم التنفيذي 18 إلى 06المواد من - 1
 .104معيفي كمال، مرجع سابق، صفحة - 2
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 المادة إلى نص في يتطرق ولم فقط الحظر إلى النصوص تطرق ىذه خالل من المشرع ولكن
 األخرى ىي النسبي الحظر فكون جية أخرى ومن جية من ىذا مخالفتو، عن المترتب ءاالجز
 في الفاعمية يفقده مما بعض األحيان في الترخيص يمنح بالبيئة كونو اإلضرار مجال فييا يتسع

. 1لمخطر عرضة ويجعمو األحيان بعض 

 اإللزام آلية : الثالثالفرع 

 البيئة، عمى لمحفاظ معين بعمل القيام عمى األفراد يجبر بحيث إيجابي تصرف ىو اإللزام
  بعض في أنو إال الضبط مفيوم ويرسخ البيئي الضبط عممية في فعال دور يمعب فيو وبالتالي
 عمى النفايات تمك من التخمص بشروط النفايات معالجة مجال في كما األفراد يمتزم ال األحيان
 في يحدث لم ما وىذا بو المعنية الجية تحديد من البد قوة مالإللز يكون لكي كذلك المثال، سبيل
ذا ،من النفايات البيئة حماية مجال  .قيمتو يفقد بااللتزام المكمفة الييئة تتحدد لم وا 

 التقارير  آلية : الرابعالفرع 

 يعاب ما ولكن البيئة، عمى المستمرة المحافظة في يساىم كونو كبير ادور التقرير يمعب
 لنشاطاتيم مخالفة تقاريرىم تكون قد الذين األشخاص إلى التقرير الميمة أسند أنو النظام ىذا عمى
 ومن جية، من ىذا لدولة تابعة معينة ىيئات إلى التقارير ميمة يسند أن بالمشرع األجدر كان لذى
 إلى يتطرق لم المشرع أن كما تقرير، إلى المصنفة المنشآت استغالل المشرع يسند لم أخرى جية
 .أىميتيا من بالرغم مباشرة بصفة اآللية ىذه

 التأثير  دارسةآلية : الخامسالفرع 

 دارسة عمى يعاب البيئة عمى المحافظة في التأثير دارسة تمعبو الذي الدور من بالرغم
 الحال ىو كما إنشائيا أثناء التأثير لدارسة تعرضت أن ليا يسبق لم التي منشآت ىناك أن التأثير
 أو طريقة عن البحث يستدعي وىذا التأثير دارسة إلى تمجأ لم معظميا 2الكبرى لممؤسسات بالنسبة
 الخبرة ضعف أخرى جية ومن جية من المنشآت ىذه من تنشأ التي األخطار جزء أجل من تدبير

                                                           

 .110، مرجع سابق، صفحة غريبي محمد- 1
 .180 ص سابق،يحي، مرجع  وناس- 2
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 التنفيذي المرسوم أن خصوص لممشروعات البيئي التأثير تقديم مجال في المؤىمة لممكاتب بالنسبة
 بو العمل وبدأ 2007 سنة حديثا صدر والخبرة الدراسات لمكاتب التأثير دارسة إعداد يسند الذي
 .الدراسات ىذه ودقة جدية مدى عمى لمحكم كافية ليست المدة أن يعني مما 2008 سنة بداية

  اآلليات الضبطية الردعية لحماية البيئة : المبحث الثاني

تختمف باختالف  البيئة حماية إجراءات لمخالفة كجزاء اإلدارة بيا تستعين  التيلياتاآل إن
مواجية القاعدة القانونية، حيث سنتطرق إلى اآلليات  في األفراد يرتكبيا التي درجة المخالفة

ية الردعية الضبط ليات اآلفاعمية مدىثم نتكمم عمى  (المطمب األول)المتعمقة بمحل المخالفة 
. (المطمب الثاني)لحماية البيئة 

اآلليات المتعلقة بمحل المخالفة  : المطلب األول

 حماية إجراءات لمخالفة كجزاء اإلدارة بيا تستعين التي الوسائلاآلليات أو  يطمق عمى ىذه
. محل النشاط المخالفتوقع عمى  التي الجزاءات وىي المالية غيربالجزاءات اإلدارية  البيئة

أو سحب  (الفرع الثاني)أو وقف النشاط  (الفرع األول)اآلليات شكل اإلخطار   ىذهتأخذو
 .(الفرع الثالث)، أو الرسم البيئي (الفرع الثالث)الترخيص 

اإلخطار  : الفرع األول

 اإلدارة بو تستعين الذي اإلجراء ذلك اإلدارية، الرقابة أساليب من كأسموب باإلخطار يقصد
 بغرض بالبيئة اإلضرار شأنو من نشاطا يمارسون الذين أو المؤسسات األفراد من المخالفين لتنبيو
 المخالفة عقوبة االستمرار في ما تكون األضرار، وغالبا تمك وقوع لتفادي األوضاع بتصحيح القيام
 .1إلغاء التصريح أو كالغمق أشد أخرى إدارية جزاءات توقيع اإلنذار، رغم

 بضرورة المخالف مذكرة اإلدارية السمطة بو تقوم التنبيو أشكال من شكال يعتبر اإلخطارإذا 
 اإلخطار أن أي عمييا، المتعارف القانونية لممقاييس مطابقا نشاطو لجعل الالزمة التدابير اتخاذ

                                                           

 .147 الحمو، مرجع سابق،  صفحة راغب ماجد- 1
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 .نشاطو مطابقة لتحقيق التدخل بإلزامية المخالف لتذكير وسيمة ىو بل ذاتو حد في جزاء ليس
 1.الردعية األخرىاإلجراءات  اتخاذ قبل أولية قانونية حماية ىو اإلخطار من فاليدف

البيئة  قانونالمصنفة نجد أن  المنشآت مراقبة مجال  فياألسموب ىذا تطبيقاتومن بين 
 واردة غير المنشأة استغالل عن تنجم عندما" اإلجراء بنصو عمى أنو إلى ىذا تطرق   قد03-10
 عمى وبناء 18 المادة في المذكورة بالمصالح تمسأضرار  أو أخطار المصنفة المنشآت قائمة في

 إلزالة الضرورية التدابير التخاذ أجل لو ويحدد المستغل الوالي يعذر البيئة مصالح من تقرير
 . "المثبتة األضرار أو األخطار

 بو المخاطب الشخص بتحميل متبوعا اإلعذار يأتي الحاالت من كثير في أنو نالحظ
 أشد بإجراء متبوعا يكون أو تدابير، من منو مطموب ىو ما اتخاذ عن تقصيره حالة في المسؤولية

 الفقرة في عميو نصت ما  وىذا،اإلعذار لمحتوى االمتثال حين إلى النشاط أو المنشأة كوقف منو
 حين المنشأة إلى سير بوقف المحدد، األجل في المستغل يمتثل لم إذا : "السابقة المادة من الثانية
 ."المفروضة الشروط تنفيذ

 وقوع حالة في أنو عمى البيئة حماية قانون أكد البحرية فقد البيئة حماية مجال أما في
 أو آلية أو طائرة أو سفينة لكل الجزائري لمفضاء الخاضعة الخاصة المياه في حادث أو عطب
 دفعو يمكن ال اخطر تشكل أن شأنيا من محروقات أو خطيرة أو ضارة مواد تنقل عائمة قاعدة
 أو الطائرة أو السفينة صاحب يحذر بو، المرتبطة المنافع أو بالساحل اضرر إلحاق طبيعتو ومن
. 2اإلخطار ليذا حد لوضع الالزمة التدابير كل باتخاذ العائمة القاعدة أو اآللية

 كان إذا صرامة، وأكثر أقوى، يكون اإلخطار أسموب أن النص ىذا من خالل المالحظ
 باتخاذ التنبيو بمجرد األشخاص ال يرتدع األحيان بعض في ألنو المسؤولية، متبوعا بتحميل

 إذا الثانية، الفقرة في النص لنفس ما جاء استكماال وىو الخطر، بدرء الضرورية الكفيمة اإلجراءات
  حالة في أو المحدد األجل في المنتظرة النتائج عن يسفر لم أو جدوى دون اإلعذار ظل

 

                                                           

أبي بكر  جامعة  كمية الحقوق والعموم السياسية ، قانون عامماجستير مذكرة، -مقارنة دراسة- البيئة لحماية المصنفة المنشآت أمال، مدين- 1
 .129 صفحة ،2013 ،بمقايد

 .16، مصدر سابق، صفحة 10-03 من القانون 01  الفقرة 56 و المادة 25المادة - 2



 الفصل الثاني                                                     اإلطار الوظيفي لحماية البيئة
 

54 
 

. 1المالك نفقة عمى الالزمة التدابر بتنفيذ المختصة السمطة تأمر االستعجال
زالتيا تياومراقب النفايات بتسيير المتعمق القانون نصكما   استغالل يشكل عندما أنو عمى2 وا 

 البيئة، أو العمومية الصحة عمى خطورة ذات سمبية عواقب أو أخطارا النفايات لمعالجة منشأة
 األضرار، ھذه إلصالح فورا الضرورية اإلجراءات باتخاذ المستغل المختصة اإلدارية السمطة تأمر

 الناحية من أقوى األمر أسموب ألن الوضع خطورة عن لمتعبير األمر لفظىنا  المشرع  أستعملو
ن القانونية  في أنو يياف جاء النص نفس من الثانية الفقرة وأن خاصة اإلعذار، منو يفيم كان وا 

 عمى الضرورية التحفظية اإلجراءات تمقائيا المذكورة السمطة تتخذ باألمر، المعني امتثال عدم حالة
 بعد النشاط وقف يأتي ما وغالبا منو، جزء أو المجرم النشاط كل توقف أو المسؤول حساب
 .اإلعذار

 اإلدارة إليو تمجأ الذي اإلداري الضبط من وسائل وسيمة يعتبر اإلخطار لمقول، وكخالصة
 المترتب الجزاء وجسامة المرتكبة المخالفة خطورة بيان يتضمن الردع، مراحل من ىكمرحمة أول

 .المخالفة اإلجراءات عدم اتخاذ حالة في عنيا

النشاط  وقف : الفرع الثاني

 المشروعات مزاولة بسبب خطر وقوع حالة في اإلدارة إليو تمجأ تدبير عن عبارة ىو
 إيجابي جزء وىو العمومية بالصحة المساس أو البيئة تمويث إلى يؤدي والذي لنشاطاتيا الصناعية

 إجراءات عنو ستسفر لما انتظار دون وذلك البيئية واألضرار التموث من الحد في بالسرعة يتسم
. 3القضاء إلى المجوء حالة في المحاكمة

 ارتكبت المنشأة تكون بسببو والذي المخالف النشاط أو العمل وقف النشاط بوقف يقصدكما 
 واإلضرار التموث من الحد في بالسرعة يتسم إيجابي جزاء ھوو والموائح، لمقوانين مخالفا عمال

 وذلك تموث، حالة أي ليا يتبين أن بمجرد استخدامو في الحق اإلدارة جيةل يبيح لكونو بالبيئة،
  .4القضاء إلى المجوء حال في المحاكمة إجراءات عنو ستستقر لما انتظار دون

                                                           

 .16، مصدر سابق، صفحة 10-03 من القانون 02الفقرة  ،56 المادة- 1
 .16، مصدر سابق، صفحة 19-01 من القانون 48المادة - 2
 .102محمد غريبي، مرجع سابق، صفحة - 3
 .109معيفي كمال، مرجع سابق، صفحة  -4
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 تمويثيا، في وتتسبب البيئة حماية تدابير تخالف التي المؤسسة نشاط وقف إلى اإلدارة وتمجأ
 إلى ويؤدي جزئيا، أو كميا الوقف يكون حيث المؤسسة، ىذه إلى تنبيو أو إخطار توجيو بعد وىذا
 .1نيائية أو (محددة لمدة أي)مؤقتة  بطريقة النشاط إيقاف

 المرسوموفي ىذا اإلطار نشير إلى بعض الحاالت كتطبيق ليذا الجزاء، حيث نّص 
 المؤسسة مطابقة عدم حالة في أنوالمنشأت المصنفة عمى  مجال  في1982-06 رقم التنفيذي
 وبعد الوضعية لتسوية لممستغل أجل يمنح البيئة، حماية مجال في بو المعمول لتنظيم المصنفة
. النشاط وقف منو يفيم ما الرخصة وىو تغمق األجل انتياء

 المؤسسات قائمة في الواردة غير المنشئات إلى أشار فقد البيئة، حماية قانون في أما 
 والنظافة العمومية بالصحة تمس أضرار أو أخطار استغالليا عن تنجم عندما أنو المصنفة،
 الوالي يعذر البيئة، مصالح من تقرير عمى وبناء الطبيعية، والموارد البيئية واألنظمة واألمن،
ذا األخطار، إلزالة الضرورية التدابير التخاذ أجال لو ويحدد المستغل  المحدد األجل في يمتثل لم وا 
.  3المطموبة الشروط تنفيذ حين إلى المنشأة سير يوقف

 أنو عندما يّشكل استغالل 19-01كما قرر المشّرع في القانون المتّعمق بتسيير النفايات 
أو عمى /منشأة لمعالجة النفايات أخطارا أو عواقب سمبية ذات خطورة عمى الصحة العمومية و

البيئة ، تأمر السمطة اإلدارية المختصة المستّغل باتخاذ اإلجراءات الضرورية فورا إلصالح ىذه 
األوضاع، وفي حالة عدم امتثال المعني باألمر، تتخذ السمطة المذكورة تمقائيا اإلجراءات التحفظية 

 .4أو توقف كل النشاط المجرم أو جزء منو/الضرورية عمى حساب المسؤول و
 حماية قانون أحكام بموجب مصنفة منشأة كل المشرع ألزم 12-05 المياه قانون وفي
 مالئمة، تصفية منشآت بوضع ألزميا مموثة، تفريغاتيا تعتبر صناعية وحدة كل سيما البيئة، وال

 رخصة في المحددة التفريغ معايير حسب المترسبة مياىيا معالجة وكيفية منشآتيا وكذا مطابقة

                                                           

ماجستير قانون عام تخصص قانون البيئة والعمران، كمية الحقوق  الجزائري، مذكرة التشريع في التموث من البيئة ، تدابير حمايةفريد مقاني- 1
 .103، صفحة 2015 –خدة  بن يوسف بن - 1الجزائر  والعموم السياسية، جامعة

 .12صفحة مصدر سابق، ، 198-06 رقم  من المرسوم التنفيذي23المادة  -2
 . 12، مصدر سابق، صفحة 10-03 القانون من 25  المادة-3
 .16، صفحة  سابقمصدر ،19-01 من القانون 48 المادة -4
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 تفريغ لتوقيف التنفيذية التدابير كل تتخذ  أن المائية بالموارد المكمفة اإلدارة تمزمالصب، كما  
 كذلك عمييا يجب كما العمومية، الصحة المياه تموث ييدد عندما الضارة المواد رمي أو اإلفرازات

. 1التموث زوال غاية إلى ذلك في المتسببة المنشأة أشغال بتوقيف تأمر أن
من خالل ما سبق يمكن القول أن أسموب وقف النشاط يأتي بعد إعذار المعني، كمحاولة 
. لمتوفيق بين متطمبات استمرار النشاط أي مشاريع التنمية، وضرورة حماية البيئة والحفاظ عمييا

 الترخيص سحب : الثالث الفرع

عدام إنياء بأنو اإلداري القانون في السحب يعرف  بأثر اإلدارية لمقرارات القانونية اآلثار وا 
نو بأ أيضا يعرف  كماالمختصة، اإلدارية لمسمطات أصيل حق وىو 2إطالقا توجد لم رجعي كأنيا

. 3المختصة اإلدارية السمطة بواسطة والمستقبل لمماضي بالنسبة القانونية قوتو من لمقرار تجريد
 نشاطو من يجعل لم الذي المستغل بتجريد تقوم اإلدارة فإن األشكال توازي بقاعدة وعمال

 أخطر من ويعد إداري رابقر سحبيا طريق عن وذلك الرخصة من البيئية القانونية لممقاييس مطابقا
  4.المشرع لإلدارة خوليا التي اآلليات

 ال تمارس السمطة ىذه فإن التراخيص، سحب سمطة لإلدارة يعطي حينما البيئي والتشريع
 كانت كما والسحب اإللغاء في ضعيفا مجاليا يكون األخيرة ىذه ألن التقديرية سمطتيا بمقتضى
نما لذلك، شروطا ليا يحدد حيث التراخيص، منح في محدودة  وشروطا مقاييس بمقتضى يكون وا 
. 5السمطة تمك بأعمال ممزمة اإلدارة تكون خولفت إذا قانونية

 :6وعادة ما تتّركز أسباب سحب التراخيص أو إلغاؤىا عمى األمور التالية
إذا كان استمرار المشروع يؤدي إلى خطر داىم عمى النظام العام أو الصحة العمومية - 

 .أو السكينة العامة
 إذا لم يستوف المشروع الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة توافرىا - 

                                                           

 .09 المعدل والمتمم، مصدر سابق، صفحة 12-05 من القانون 48 و47المواد - 1
 .170صفحة  ، 2005 الجزائر، ومة،ھ دار .اإلداري والقانون اإلدارة عمم بين اإلدارية القرارات نظرية عمار، عوابدي- 2
 .105، مرجع سابق، صفحة فريد مقاني- 3
 .103 فحة صمحمد غريبي، مرجع سابق،- 4
 .106، نفس المرجع ، صفحة فريد مقاني- 5
 .150 ماجد راغب الحمو، مرجع سابق، صفحة- 6
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 .إذا توقف العمل بالمشروع ألكثر من مّدة معيّنة يحّددىا القانون- 
 .إذا صدر حكم قضائي يقضي بغمق المشروع أو إزالتو- 
 عمى المياه نص عميو قانون ما الجزائري  سحب الترخيص في التشريع بين تطبيقاتومن

 وااللتزامات المائية لمشروط استعمال الموارد امتياز أو رخصة صاحب مراعاة عدم في حالة أنو
. 1أو االمتياز لو الممنوحة الرخصة ىذه تمغى ،قانونا عميٌيا المنصوص

 غير وضعية معاينة حالة في أنو المصنفة فإن المشرع أقر المنشآت مراقبة مجال أما في
 :مراقبة  كل عند مطابقة

 .البيئة حماية مجال في المصنفة المؤسسات عمى المطبق لمتنظيم- 
 .الممنوحة االستغالل رخصة في عمييا المنصوص الخاصة التقنية لألحكام- 
 أجل ويحدد األفعال، ىذه وأىمية طبيعة حسب المجرمة األفعال يبين محضر يحرر- 

. المعنية المؤسسة وضعية لتسوية
 استغالل تعمق رخصة المطابقة غير بالوضعية التكفل عدم حالة وفي األجل، انتياء عند- 
المصنفة،  المؤسسة
 التعميق، تسحب تبميغ بعد ستة أشير أجل في مؤسستو بمطابقة المستغل يقم لم إذا- 

 .االستغالل رخصة
في حالة سحب رخصة استغالل المؤسسة المصنفة يخضع كل استغالل جديد إلجراء - 

2جديد لمنح رخصة االستغالل
  .

 بالنفايات  المتعمق160-93 رقم التنفيذي المرسوم عميو نص ما كذلك األمثمة منو
 يقدر ،المحدد األجل نياية في التجييزات مالك لم يمتثل إن عمى نص الذي السائمة الصناعية

 المفروضة الشروط تنفيذ غاية حتى التموث، في المسببة  التجييزاتلسير المؤقت اإليقاف الوالي
 الوالي تقرير عمى بناء التصريف رخصة سحب عن بالبيئة المكمف الوزير يعمن الحالة ىذه وفي
. 3القضائية بالمتابعة المساس دون وذلك

                                                           

 .13صفحة  ،سابق مصدر  ، المعدل والمتمم،12-05  القانونمن 87 المادة- 1
 .12صفحة  ،سابق مصدر ،198-06  القانونمن 23 المادة- 2
 .08، مرجع سابق، صفحة 160-93التنفيذي رقم  المرسوم  من11 المادة- 3
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 إداري تدبير وأشد  أىمكونو في تكمن الترخيص سحب  أىميةأن إلى نصل األخير وفي
 .البيئة منتيكي لمواجية اإلدارية الييئات تتخذه

الرسم البيئي  : الفرع الرابع

 بيئيا اىتماما، تظير 1992 الوقوف عند قوانين المالية الجزائرية السيما بعد سنة إن
 واضحا، تجسدت من خالل فرض تدريجي لمجباية عمى األنشطة المموثة لمبيئة بشكل ردعي ومع 
نظرة وقائية من أجل الحماية والمحافظة عمى البيئة في الجزائر، ووضع حد لمتدىور البيئي تأثرا 

 الوعي البيئي دوليًا وداخميًا وليذا بدأ التكفل بيذه الحماية مادية من خالل وانتشار الدولي باالىتمام
  .1وضع مجموعة من الرسوم الغرض منيا مزدوج وقائي وردعي

كما تعرف عمى أنيا إحدى السياسات الوطنية المستحدثة مؤخرًا والتي تيدف إلى تصحيح 
ضريبة لمتموث ويعبر عنيا بالضرائب الخضراء أو  النقائص عن طريق وضع تسعيرة أو رسم أو

 .2الضرائب اإليكولوجية
  : ىما ىامين مبدأين عمى البيئة الجباية تقومو 
 منظمة طرف من 1972 سنة مرة الدافع ألول المموث مبدأ ، حيث ظيرالدافع المموث مبدأ

 دافع لمبيئة المموث أن عمى المبدأ ىذا وفق البيئية الجباية تقوم االقتصادية، والتنمية التعاون
 قواعد إلى االستناد يمكن و البيئي اإلصالح عممية عمى بالبيئة األضرار ممحقي ويمزم لمضريبة،
 .3البيئية األضرار عن التعويض أساس لتحديد المسؤولية

 بمقتضاه يتحمل الذي المبدأ " بأنو وعرفو البيئة قانون في الجزائري المشرع عميو نص ولقد
 كل نفقات ، بالبيئة الضرر إلحاق في نشاطو يتسبب أن يمكن أو نشاطو يتسبب شخص كل

عادة منو والتقميص التموث من الوقاية تدابير  فاليدف ،4"األصمية حالتيا إلى وبيئتيا األماكن وا 
 لمتموث االجتماعية التكمفة عبء إلقاء ىو المبدأ ىذا إدخال خالل من المشرع إليو يسعى الذي 

 تمويث عن ليمتنع المموث عمى المالي الضغط  وليس عمى الجماعة، وبالتالييحدثو الذي عمى

                                                           

 . 103صفحة  سابق،بن أحمد عبد المنعم، مرجع - 1

 . 135لعبيدي، مرجع سابق، صفحة  بن مالك- 2

  .105صفحة  ،المرجع نفس  بن أحمد عبد المنعم، -3
 . 09، مصدر سابق، صفحة 10-03 ن من القانو6 الفقرة 03المادة - 4
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 األقلت التكنولوجيا عن والبحث الصناعي نشاطو عن الناجم التموث تقميص األقل عمى أو البيئة
. 1تمويثا

 لمضوابط يستجيب من كل يتمقى المبدأ ىذا فيو مبدأ المصفي وبمقتضىأما المبدأ الثاني 
. مالية عالوات أو إعفاءات شكل في امتيازات البيئية

 قوانين إطار في تحدد أنو عمى نص حيث ،20-01رقم   القانونفي المشرع أقره ما ىوو
 ألدوات وفقا ترقيتيا الواجب واألوساط واألقاليم الفضاءات بغرض تطوير محفزة إجراءات المالية
. 2عمييا المصادق اإلقميم تييئة

 بصفة 1992 سنة من ابتداءا وضعيا في الجزائر شرعت التي البيئية الرسوم أىمومن 
 : تدريجية

 قانون بموجب مرة ألول تأسيسو تم والبيئة عمى الخطرة أو المموثة النشاطات عمى الرسم
 الخاضعة المصنفة لممنشآت بالنسبة القاعدي الرسم المشرع حدد، حيث 1992 لسنة3 المالية

 أما، دج ألف 30 بحوالي لمترخيص الخاضعة المصنفة المنشآت أما دج 3000 بحوالي لمتصريح
 لممنشآت  بالنسبة دج 750 إلى القاعدي الرسم فخفض شخصين من أكثر تشغل ال التي المنشآت
لى لمتصريح الخاضعة المصنفة  .  لمترخيصالخاضعة المصنفة لممنشآت  بالنسبة دج  6000 وا 

:  عمى النحو التالي 2000 لسنة 4المالية قانونليذا قام المشرع بمراجعتو بموجب 
 و بالبيئة المكمف الوزير من لرخصة الخاضعة المصنفة لممنشآت بالنسبة دج 120.000 -

 .عاممين من أكثر تشغل لم إذا دج  24000
 و إقميميا المختص الوالي من لرخصة الخاضعة المصنفة لممنشآت بالنسبة دج 90.000- 

 .عاممين من أكثر تشغل لم إذا دج  18000

                                                           

 .110، صفحة مرجع سابقفريد،  مقاني- 1
 77 عدد، المتعمق بتييئة اإلقميم وتنميتو المستدامة، جريدة رسمية 2001 ديسمبر 12 مؤرخ في 20-01 من القانون رقم 57 المادة- 2

 .29، صفحة 2001 ديسمبر 15مؤرخة في 
 مؤرخة في 65 عدد، جريدة رسمية 1992لسنة  المالية قانون المتضمن، 1991ديسمبر  18 في  مؤرخ25-91القانون  من 117 المادة- 3

. ، المعدل و المتمم2503، صفحة 1991 ديسمبر 18
 ديسمبر 25 مؤرخة في 92، جريدة رسمية عدد 2000لسنة  المالية قانون المتضمن، 1999ديسمبر  23 في  مؤرخ11-99قانون رقم - 4

 .3، صفحة 1999
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 البمدي الشعبي المجمس رئيس من لرخصة الخاضعة المصنفة لممنشآت بالنسبةدج  20.000 -
 .عاممين من أكثر تشغل لم إذا دج 3000 و إقميميا المختص

 من أكثر تشغل لم إذا دج 2000 و لتصريح الخاضعة المصنفة لممنشآت بالنسبة  دج9000- 
. 1عاممين

 المدير مع بالتشاور البيئة مدير يقوم أنو عمى2 336-09 التنفيذي المرسوم نص ولقد
 أو المموثة النشاطات عمى لمرسم الخاضعة المصنفة المؤسسات إحصاء بإعداد المعني، التنفيذي
رسالو البيئة عمى الخطيرة  المطبق المضاعف المعامل مع لموالية المختمفة الضرائب قابض إلى وا 
 مرجعي سعر من انطالقا ويحسب بيا المعمول والتنظيمات القوانين في المحددة الكيفيات حسب
 المتعمق التنفيذي المرسوم يحدده المعامل المضاعف في مضروبا المالية قانون بموجب يتحدد
 وكذا النشاط، وأىمية طبيعة حسب يتغير المضاعف المعامل وىذا المموثة النشاطات عمى بالرسم
. 3وكميتيا النشاط عن المخمفة النفايات نوع حسب

  20024لسنة  المالية قانون بموجب تأسس العيد، حديث رسم وىو الوقود عمى الرسم
 .بالرصاص والعادي الممتاز البنزين من لتر كل بدينار عن ويقدر

 قانون  حيث أسسالعالج بأنشطة المرتبطة النفايات تخزين عدم لتشجيع التحفيزي الرسم
 في العالج بأنشطة المتعمقة اإلستشفائية النفايات تخزين عمى لمتشجيع رسما 2002 لسنة المالية

 النفايات من عالج كل عن دج 24.0000 قدره مرجعي بسعر الطبية والعيادات المستشفيات
 عن أو معينة مؤسسة كل في وأنماطو العالج لقدرات وفقا المعني الوزن ضبط ويتم المخزونة،

 الخزينة لفائدة  15%بــ البمديات لفائدة %10ــ ب الرسم حاصل توزيع ويتم مباشر، قياس طريق 
زالة لمبيئة الوطني الصندوق لفائدة %75بــ  العمومية  سنوات ثالثة ميمة منحت وقد التموث، وا 

. 5حيازتيا أو المالئمة الترميد بتجييزات لمتزود الطبية العيادات و لممستشفيات
                                                           

 .23، مصدر سابق، صفحة 11-99القانون  من 54 المادة- 1
البيئة،  عمى الخطيرة أو المموثة األنشطة عمى بالرسم المتعمق، 2009 أكتوبر 20في مؤرخ ، 336-09التنفيذي  المرسوم من 7 المادة- 2

 .04، صفحة 2009 نوفمبر 04 مؤرخة في 63جريدة رسمية عدد 
 .04، نفسو المصدر، صفحة 336-09التنفيذي  المرسوم  من06 و 05، 04المواد - 3
 مؤرخة في 79جريدة رسمية عدد  2002 قانون المالية لسنة  المتضمن2001 ديسمبر 22 في مؤرخ 21-01 رقم القانون  من38 المادة- 4

 .17 ، صفحة2001 ديسمبر 23
 .56، نفسو المصدر، صفحة 21-01 رقم القانون  من204 المادة- 5
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 المالية قانونتأسيسو بموجب  تم حيث الشحوم وتحضير والشحوم الزيوت عمى الرسم
 والتي الوطني التراب داخل مصنوع أو مستورد طن كل عن دج  12.500بــ  وحدد 20061
 : يأتي كما الرسم ىذا خيل مدا وتخصص مستعممة زيوت استعماليا عن تنجم

 . العمومية الخزينة لصالح %15- 
 . البمديات  لصالح%35- 
 . التموث إزالة و لمبيئة الوطني الصندوق  لصالح %50- 

 الجزاءات المالية التي توقعيا سمطات الضبط اإلداري ليا دور مما سبق يمكن القول أن
ال  التموث ودرجة تتماشى، إذا كانت البيئة حماية  فيفعال  انتياك يواصمون سوف المموثين فإنوا 
. البيئة

 في حماية البيئة الردعية اآلليات الضبطية فاعلية مدى : الثاني المطلب

 في الذي تؤديو ىذه اآلليات الدور تقييم إلى التطرق نحاول  سوفالمطمب ىذا خالل من
. البيئة حماية مجال

اإلخطار  آلية  :الفرع األول

 يمكن التي الوقائية القيود أخف يعتبر كما الردع مراحل من األولى المرحمة اإلخطار يعتبر
 ىذا عمى يأخذ ما ولكن ،والسمطة الحرية بين توفيقا وأكثرىا الفردي النشاط ممارسة عمى فرضيا
 )البحرية البيئة حماية مجال في( اإلخطار في الممنوحة اآلجال يحدد لم الحاالت بعض في النظام
 من ىذا المسؤولة لإلدارة التقديرية لمسمطة خاضعة ألنيا األحيان بعض في اإلعذار يطول قد لذلك
 لذلك المصنفة لممنشآت بالنسبة الحال ىو مثمما اإلعذار بعد طويمة مدة اإلدارة تحدد قد كما جية
. 2البيئية األضرار ودرجة تتناسب التي المدة تحديد المشرع عمى كان

 

                                                           

 مؤرخة 85جريدة رسمية عدد ، 2006قانون المالية لسنة ، المتضمن 2005 ديسمبر 31 في مؤرخ 16-05 رقم  من القانون61المادة - 1
 .23، صفحة 2005 ديسمبر 31في 
 .111محمد غريبي، مرجع سابق، صفحة - 2
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 النشاط آلية وقف  :الفرع الثاني

 عمى يعاب وما التموث من والحد بالبيئة المضر النشاط وقف في ميم دور اآللية ىذه تمعب
 ال قد أنو اإلشارة سبقنا كما الذي التنبيو أو لإلخطار االستجابة بعد النشاط وقف رىن أنو المشرع

 لمدة المشرع بتحديد مرىونة اآللية ىذه فعالية فإن لذلك طويمة، بمدة محددة أو المدة محدد يكون 
. اإلعذار 

 الترخيص آلية سحب : الفرع الثالث

 خالل من األفراد قبل من المرتكبة المخالفات لمواجية اإلدارة تتخذه تدبير وأخطر أشد ىو
 حالة في رأييا تغيير حق لإلدارة يمنح فيو البيئة عمى كبيرة خطورة ذات لنشاطات ممارستيم

 جية فمن حدين ذو سالح تكون قد اآللية ىذه فإن لذلك ،األفراد من وقعت مخالفة أو خطأ تدارك
  الواجبة القانونية الشروط اإلدارة عياتر لم إذا األفراد يمارسو الذي نشاط عمى سمبية بصورة تؤثر قد

 الحقيقية القوة يمثل فيو البيئة حماية في  إيجابيةبصورة يساعدىا قد أخرى جية ومن لسحب،
 بعض في الترخيص لسحب طويمة زمنية مدة أعطى قد المشرع أن نالحظ المقابل في لكن لإلدارة،

. 1طويمة مدة وىي المصنفة لممنشآت بالنسبة أشير 6 المثال سبيل  عمى،التطبيقات

آلية الرسوم البيئية  : الفرع الرابع

 ھي والرسوم الضرائب أن ذلك البيئة، لحماية الحالية الوسائل أنجع من البيئية الجباية تعد
 .المكمف طرف من الدفع عدم عن تنجر التي العقابية اإلجراءات خالل من ردعية وسيمة

 بالبيئة ضررا أكثر يحدث الذي أن ھامفاد أساسية قاعدة إلى يرتكز البيئية الجباية مبدأ إن
 أكبر الضرائب كانت كمما وعميو البيئة، تدمير عمى كعقوبة وذلك أكثر، الضرائب يدفع من ھو
 عمى المرتكزة اإلنتاجية أو الصناعية إسترتجيتيم يغيرون يجعميم قد ما ، بأثرىاالمموثون أحس كمما

. 2لمبيئة صديقة تكنولوجيات اعتماد سبل في البحث إلى المموثة الرخيصة التكنولوجيا
 

                                                           

 .12صفحة  ،سابق مصدر ،198-06  القانونمن 23 المادة- 1
 .112صفحة مقاني فريد، مرجع سابق، - 2
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الثاني  الفصل خالصة

 في اإلداري الضبط ىيئاتتعتبر اآلليات الضبطية أو األدوات القانونية التي تستخدميا 
، حيث تقسم ىذه اآلليات إلى آليات نشاطيا فياإلدارة  مجال حماية البيئة أىم وسيمة تستخدميا
. ضبطية وقائية وآليات ضبطية ردعية

وتعتبر اآلليات الضبطية الوقائية وسائل قبمية، أي قبل مزاولة النشاط، اليدف منيا محاولة 
. منع وقوع الضرر

أدوات مكممة لتحقيق الرقابة المستمرة لممشاريع وىي   فييأما اآلليات الضبطية الردعية
. الضرر وقوع بعد وتكون جزاء بمثابة
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 الخاتمة

من خالل دراستنا ليذا الموضوع والمتمثل في الحماية اإلدارية لمبيئة، تطرقنا إلى الدور 
الميم لمييئات المكمفة بحماية البيئة سواء عمى المستوى المركزي أو المحمي في مجال حماية 

 إدارة مركزية وذلك بإنشاء لمبيئة ية الجزائرالذي أولتو الحكومة مدى االىتمام أوضحنا البيئة، حيث
 القواعد األساسية لسالمة البيئة ، تيتم بإرساءالبيئةو الموارد المائية وزارة والمتمثمة فيلبيئة تتكفل با

 .وحمايتيا من التموث بالتنسيق والتعاون مع الجيات العامة المختصة
في   المحميةإلى الدور الكبير الممقى عمى عاتق الجماعات باإلضافة إلى ذلك تعرضنا

، حيث عمى اعتبار أنيا قريبة من االنشغاالت والمشاكل التي تمس الموطنين البيئة،مجال حماية 
 لذلك يجب االىتمام  الجماعات المحمية، منيا تعاني المشاكل التيمن أىم البيئة تدىور يعتبر

والتقني، حتى تتمكن من القيام  والبشري المادي توفير الدعمو،  أداء الجماعات المحميةبتحسين
 . في ىذا المجال الحيوي والحساسبواجبيا

حماية البيئة قصد  إلى تيدف التيكما تطرقنا إلى اآلليات الضبطية سواء القبمية أو البعدية 
 ما سواء ،القوانين من العديد الجزائري في المشرععمييا  نص حيث ،معرفة الدور الميم المنوط بيا

اإلدارة في  ، عمى اعتبار أنيا أىم وسيمة تستخدمياخاصة نصوص في أو البيئة بحماية تعمقت
 .حماية البيئة، حيث تقسم ىذه اآلليات إلى آليات ضبطية وقائية و آليات ضبطية ردعية

 يضر الذي السموك وقوع تمنعو تعتبر اآلليات الضبطية الوقائية وسائل قبمية، حيث 
 الوقاية تعد حيث البيئة، عمى االعتداء منع منيا الغرض سابقة رقابة بمثابة تعد وىي بالبيئة،

 .ليا والتصدي البيئة مشكالت معالجة في األفضل األسموب
أدوات مكممة لتحقيق الرقابة المستمرة لممشاريع وىي   فييأما اآلليات الضبطية الردعية

وضع المشرع النصوص القانونية التي حيث  جزاءات اليدف منيا الحفاظ عمى البيئة، بمثابة
 إلى ميمة تطبيق ىذه القواعد إضافة ال يجوز مخالفتيا، أمرة في شكل قواعد حماية البيئة تكرس

اآلمرة من صالحيات السمطة العامة، وىذا ما يعزز الطابع اإللزامي لقواعد حماية البيئة في 
 المخالفات التي ال ويقمع الجزائري، خاصة بعد تزويد تمك القواعد بجزاء يكفل احتراميا، التشريع

  .تحترم القواعد التي تحمي البيئة
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:  ومن خالل ذلك يمكن وضع االستنتاجات التالية  
 وبسبب التناوب ،ثابتة عمى المستوى المركزي قرابة ثالثة عقود بيئية إدارة عدم وجود- 
 حماية مجال في الضبطي الدور عمى أثر مما البيئة حماية ميمة عمى الوزارات لمختمف المستمر
 .بذلك البيئة لحماية المحمي العمل تأثر لمبيئة المركزية اإلدارة استقرار وكنتيجة لعدم البيئة،

الدور الذي تقوم بو الييئات المركزية أو المحمية في مجال حماية البيئة،  يؤكد عمى أن - 
. األخطار التي تيدد البيئة كبيرة

خاصة في مجال البيئة، يجعميا تتحمل الجماعات المحمية  اليام الذي تقوم بوالدور - 
 الكفاءةببين في األضرار بالبيئة، وكذا في غياب تسمسؤولية أكبر وأضخم لقربيا من األفراد الم
 .والخبرة لدى المسؤولين المنتخبين المحميين

 التي القانونية النصوص خالل من ممحوظا تشريعيا تطورا البيئة حماية مجال  شيد- 
 التنمية إطار في البيئة حماية قانون صدور بعد مختمفة خاصة جوانب من الموضوع ىذا عالجت

. المستدامة
البيئة وكيفية تطبيقيا بحسب المراحل حماية في مجال   المستعممة اآلليات الضبطية- 

 .قبمية أو بعديةسواء كانت ىذه الرقابة خطة الرقابة سواء كانت تتناسب مع 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



68 

 

 والمصادر قائمة المراجع
الكتب : أوال 

. 2017جعالب كمال، اإلدارة المحمية وتطبيقاتيا، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، - 1
سعيد بوعمي، نسرين شريقي، مريم عمارة، القانون اإلداري، دار بمقيس النشر، الجزائر، الطبعة - 2

 .2016الثانية، 
طارق إبراىيم الدسوقي، األمن البيئي النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، مصر، - 3

. 2009طبعة سنة 
دار  الطبعة األولى، الكيماوية، أو اإلشعاعية بالمواد التموث من البيئة سعيدان، حماية عمي- 4

. 2008 الجزائر، الخمدونية،
. 2012عمار بوضياف، شرح قانون البمدية، دار جسور لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، - 5
. 2012عمار بوضياف، شرح قانون الوالية، دار جسور لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، - 6
، ديوان المطبوعات  الطبعة الثالثة،الثاني الجزء" القانون اإلداري، النشاط اإلداري " عمار عوابدي،- 7

. 2005، الجامعية، الجزائر
 الجزائر، ومة،ه دار ي،اإلدار والقانون اإلدارة عمم بين اإلدارية القرارات نظرية عمار عوابدي،- 8

2005 
دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  ماجد راغب الحمو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،- 9

2007 .
ناصر لباد، الوجيز في القانون اإلداري دار المجدد لمنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الرابعة، - 10

2010 .

 والمذكرات الرسائل: ثانيا 

 دكتوراه  قانون أطروحةالجزائر،  في البيئة اإلدارية لحماية القانونية بن أحمد عبد المنعم، الوسائل- 1
 .2009خدة، كمية الحقوق بن عكنون،  بن يوسف بن الجزائر عام، جامعة

قانون خاص  دكتوراه الغني، الحماية القانونية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة عبد حسونة- 2
 .2013، بسكرة خيضر محمد جامعةكمية الحقوق والعموم السياسية، ، تخصص قانون أعمال
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عام تخصص قانون  ر قانونيبن صافية سيام، الييئات اإلدارية المكمفة بحماية البيئة، مذكرة ماجست- 3
 .2011 كمية الحقوق بن عكنون، 01اإلدارة والمالية، جامعة الجزائر 

مذكرة ماجستير ، يالجزائردراسة عمى ضوء التشريع ، ، الوسائل القانونية لحماية البيئةجميمة حميدة- 4
 .2001قانون خاص تخصص القانون العقاري والزراعي، قسم الحقوق ، جامعة البميدة، 

ماجستير في خنتاش عبد الحق، مجال تدخل الييئات الالمركزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة - 5
جامعة إطار مدرسة الدكتوراه، قانون عام تخصص تحوالت الدولة، كمية الحقوق والعموم السياسية، 

. 2011قاصدي مرباح ورقمة، 
 السياسية العموم في ماجستير البيئة، مذكرة حماية مجال في البمدية لخضر، اختصاص رياح- 6

. 2012، 3الجزائر  الدولية، جامعة والعالقات
لعبيدي، دور الجماعات المحمية في حماية البيئة، مذكرة ماجستير قانون عام تخصص  بن مالك- 7

 .2015قانون إداري، كمية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، 
الدكتوراه، قانون عام  مدرسة إطار في ماجستير الجزائر، مذكرة في البيئي ، الضبطغريبي محمد- 8

 .2012ط، األغوا فرع الدكتوراه مدرسة 1الجزائر جامعةتخصص الدولة والمؤسسات العمومية، 
 كمية ، قانون عامماجستير مذكرة، -مقارنة دراسة- البيئة لحماية المصنفة المنشآت أمال، مدين- 9

 .2013 ،أبي بكر بمقايد جامعة الحقوق والعموم السياسية 
 قانون ماجستيرمعيفي كمال، آليات الضبط اإلداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، رسالة - 10

دارة عامة،  . 2011عام، تخصص قانون إداري وا 
ماجستير قانون عام  الجزائري، مذكرة التشريع في التموث من البيئة ، تدابير حمايةفريد مقاني- 11

خدة  بن يوسف بن - 1الجزائر  تخصص قانون البيئة والعمران، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة
– 2015. 

المقاالت : ثالثا 

السادس،  دالقضائي، العد االجتياد البيئة، مجمة حماية في المحمية الجماعات دور لموسخ، محمد- 1
2009.  

 مجمة المفكر، العدد ،المستدامة والتنمية السالمة لتحقيق البيئة حماية في الفرد حقنبيمة أقوجيل، - 2
. 2010السادس، 

 العربية اإلمارات دولة في تطبيقية دراسة )البيئة  حماية في اإلداري الضبط كنعان، دور نواف- 3
. 2006، فيفري 01، العدد03واإلنسانية، المجمد  الشرعية لمعموم الشارقة جامعة ، مجمة(المتحدة
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النصوص القانونية : رابعا 

الدستور - 1

 1996 ديسمبر 07 في المؤرخ 438-96 رقم  الصادر بموجب المرسوم الرئاسي1996دستور - 1
جريدة رسمية ، 1996 نوفمبر سنة 28 استفتاءيتعمق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عميو في 

 مارس 06 مؤرخ في 01-16القانون رقم المعدل بموجب ، 1996 ديسمبر 08 مؤرخة في 76عدد 
. 2016 مارس 7 مؤرخة في 14 عددجريدة رسمية ، 2016

األوامر - 2

 جريدة ، الجزائيةاإلجراءات قانون ، المتضمن1966 يونيو 08 في مؤرخ 155-66مر رقم األ- 1
. المعدل والمتمم، 1966 يونيو 10 مؤرخة في 48 عددرسمية 

القوانين - 3

 06 جريدة رسمية عدد،  بحماية البيئة، المتعمق1983 فبراير 05في   مؤرخ03-83قانون رقم - 1
، 2003 جويمية 19 مؤرخ في 10-03  رقمالقانونبموجب  ، الممغى1983 فبراير 08مؤرخة في 

. 2003 جويمية 20 مؤرخة في 43عدد جريدة رسمية  ، التنمية المستدامةإطارالمتعمق بحماية البيئة في 
، جريدة رسمية عدد لمغاباتالمتضمن النظام العام ، 1984 يونيو 23 في مؤرخ 12-84قانون رقم - 2

 1991 ديسمبر 02 في مؤرخ 20-91 رقم بموجب القانون ، المعدل1984 يونيو 26 مؤرخة في 26
. 1991 ديسمبر 04 مؤرخة في 62جريدة رسمية عدد 

جريدة رسمية  ،بحماية الصحة وترقيتيا، المتعمق 1985  فبراير16 في ، مؤرخ05-85 رقم قانون- 3
 جريدة رسمية عدد ،13-08 رقم المعدل والمتمم بموجب القانون، 1985 فبراير 17مؤرخة في  08عدد 
. 2008 غشت 03 مؤرخة في 44
 52 جريدة رسمية عدد ، بالتييئة والتعمير، المتعمق1990  ديسمبر01 مؤرخ في 29-90قانون رقم - 4

 غشت 14 في مؤرخ 05-04القانون رقم بموجب  المعدل والمتمم، 1990 ديسمبر 02مؤرخة في 
. 2004 غشت 15 مؤرخة في 51جريدة رسمية عدد ، 2004

جريدة ، 1992 لسنة المالية قانون المتضمن، 1991ديسمبر 18 في مؤرخ 25-91قانون رقم - 5
. 1991 ديسمبر 18 مؤرخة في 65 عددرسمية 
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جريدة ، 2000 لسنة المالية قانون المتضمن، 1999ديسمبر 23 في مؤرخ 11-99 رقم قانون- 6
. 1999 ديسمبر 25 مؤرخة في 92رسمية عدد 

زالتيا، جريدة ، المتعمق2001ديسمبر  12فيمؤرخ ، 19-01قانون رقم - 7  بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 
. 2001 ديسمبر 15 مؤرخة في 77 عددرسمية 

، المتعمق بتييئة اإلقميم وتنميتو المستدامة، جريدة 2001 ديسمبر12 مؤرخ في 20-01قانون رقم - 8
. 2001 ديسمبر 15 مؤرخة في 77 عددرسمية 

جريدة ، 2002 قانون المالية لسنة ، المتضمن2001 ديسمبر22 في مؤرخ 21-01 رقم قانون- 9
. 2001 ديسمبر 23 مؤرخة في 79رسمية عدد 

جريدة رسمية ،  بحماية الساحل وتثمينو، المتعمق2002 فبراير 05 في مؤرخ 02-02قانون رقم - 10
. 2002 فبراير 12 مؤرخة في 10عدد 
يحدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل ، 2003 فبراير17 في  مؤرخ02-03 رقم قانون- 11

. 2003 فبراير 19 مؤرخة في 11جريدة رسمية عدد ، السياحيين لمشواطئ
،  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المتعمق2003 يوليو19 في مؤرخ 10-03قانون رقم - 12

 13 في مؤرخ 06-07 رقم موجب القانون بـالمعدل، 2003 يوليو 20 مؤرخة في 43جريدة رسمية عدد 
 مؤرخة في 31جريدة رسمية عدد ،  بتسيير المساحات الخضراء وحمايتيا وتنميتيا المتعمق2007مايو 
بالمجاالت ، المتعمق 2011 فبراير 17 في مؤرخ 02-11 رقم المعدل بموجب القانون، 2007 مايو 13

. 2011 فبراير 28 مؤرخة في 13 جريدة رسمية عدد ،المحمية في إطار التنمية المستدامة
 مؤرخة 51 عدد جريدة رسمية ، بالصيدالمتعمق 2004 غشت 14 في مؤرخ 07-04قانون رقم - 13
. 2004 غشت 15في 
بترقية الطاقات المتجددة في إطار ، المتعمق 2004 غشت 14 مؤرخ في 09-04قانون رقم - 14

. 2004 غشت 18 مؤرخة في 52جريدة رسمية عدد ، التنمية المستدامة
 مؤرخة في 60  جريدة رسمية عددالمتعمق بالمياه،، 2005 أوت 04 مؤرخ في 12-05  رقمقانون- 15
جريدة ، 2008 يناير 23 في مؤرخ  03-08 رقم والمتمم بموجب القانون ، المعدل2005 سبتمبر04

 22 في مؤرخ 02-09مر رقم ، المعدل والمتمم بموجب األ2008 يناير 27مؤرخة في  04عدد رسمية 
. 2009 يوليو 26 مؤرخة في 44جريدة رسمية عدد ، 2009 يوليو
جريدة ، 2006قانون المالية لسنة ، المتضمن 2005 ديسمبر 31 في مؤرخ 16-05قانون رقم - 16

. ، معدل2005 ديسمبر 31 مؤرخة في 85رسمية عدد 
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جريدة  ،لممدينة التوجييي ، المتضمن القانون2006 فيفري 20في   مؤرخ06-06قانون رقم - 17
. 2006 مارس 12في   مؤرخة15رسمية عدد 

 بتسيير المساحات الخضراء وحمايتيا ، المتعمق2007 مايو 13 في مؤرخ 06-07قانون رقم - 18
. 2007 مايو 13 مؤرخة في 31جريدة رسمية عدد ، وتنميتيا

 مؤرخة 37 عدد جريدة رسمية ، بالبمديةالمتعمق ،2011 يونيو 22 في مؤرخ 10-11قانون رقم - 19
. 2011 يوليو 03في 
 مؤرخة 12 عددجريدة رسمية بالوالية،  ، المتعمق2012 فبراير 21 مؤرخ في 07-12قانون رقم - 20
. 2012 فبراير 29في 
 18 عددجريدة رسمية ،  المناجمبقانون ، المتعمق2014 فيفري 24 في ، مؤرخ05-14قانون رقم - 21

. 2014 مارس 30مؤرخة في 

المراسيم الرئاسية - 4

جريدة  ، تنظيم الحكومة وتشكيميا، المتضمن1979 مارس 08في   مؤرخ57-79 رقم  رئاسيمرسوم- 1
. 1979 مارس 13 مؤرخة في 11عدد رسمية 

 تعيين رئيس الحكومة ، المتضمن1988 نوفمبر 09 في مؤرخ 235-88مرسوم رئاسي رقم - 2
. 1988 نوفمبر 09 مؤرخة في 46 رسمية عدد ةوأعضائيا، جريد

 تعيين أعضاء الحكومة، جريدة ، المتضمن1996 يناير 05 في مؤرخ 01-96مرسوم رئاسي رقم - 3
. 1996 يناير 07مؤرخة في  01رسمية عدد 

، الذي يحدد التعيين في الوظائف المدنية 1999-10-19 مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم - 4
 .1999-10-31 مؤرخة في 76و العسكرية، جريدة رسمية عدد 

 تعيين أعضاء الحكومة، ، المتضمن1999 ديسمبر 24 مؤرخ في 300-99مرسوم رئاسي رقم - 5
. 1999 ديسمبر 26 مؤرخة في 93جريدة رسمية عدد 

، جريدة أعضاء الحكومة  تعيين، المتضمن2001 ماي 31 مؤرخ في 139-01مرسوم رئاسي رقم - 6
 .2001 جوان 06 مؤرخة في 31 عدد رسمية

جريدة  تعيين أعضاء الحكومة، المتضمن ،2002 جوان 17 مؤرخ في 208-02مرسوم رئاسي رقم - 7
. 2002 جوان 18 مؤرخة في 42عدد رسمية 
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،  تعيين أعضاء الحكومة، المتضمن2007 يونيو 04 في مؤرخ ،173-07مرسوم رئاسي رقم - 8
 .2007 يونيو 07 مؤرخة في 37جريدة رسمية عدد 

جريدة  ، تعيين أعضاء الحكومة، المتضمن2010 ماي 28 المؤرخ في 149-10مرسوم رئاسي - 9
. 2010 ماي 30 مؤرخة في 36 عدد رسمية
 ، تعيين أعضاء الحكومة، المتضمن2012 سبتمبر 04 مؤرخ في 326- 12مرسوم رئاسي - 10

 .2012 سبتمبر 09 مؤرخة في 49 عدد جريدة رسمية
جريدة  ، تعيين أعضاء الحكومة، المتضمن2013 سبتمبر 11 مؤرخ في 312-13مرسوم رئاسي - 11

. 2013 سبتمبر 15 مؤرخة في 44 عدد رسمية
 أعضاء الحكومة تعيين ، المتضمن2015 مايو 14 مؤرخ في 125- 15 رقممرسوم رئاسي - 12

. 2015 مايو 18 مؤرخة في 25جريدة رسمية عدد 

المراسيم التنفيذية - 4

المنتدب  الوزير يحدد صالحيات، 1990 ديسمبر 01 في مؤرخ 392-90 مرسوم تنفيذي رقم -1
. 1990 ديسمبر 12 مؤرخة في 54 جريدة رسمية عدد والتكنولوجيالمبحث 

 الوطني المتحف تنظيم إعادة ، المتضمن1991 فبراير 09 في مؤرخ 33-91رقم  تنفيذي مرسوم- 2
المعدل ، 1991 فبراير 13مؤرخة في  07جريدة رسمية عدد  الطبيعة، لحفظ الوطنية الوكالة في لمطبيعة

 84 عددجريدة رسمية ، 1998 نوفمبر 10في   مؤرخ352-98 رقم والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي
. 1998 نوفمبر 11مؤرخة في 

يحدد القواعد العامة لمتييئة والتعمير ، 1991 مايو 28 في مؤرخ 175-91تنفيذي رقم  مرسوم- 3
. 1991 يونيو 01 مؤرخة في 26جريدة رسمية عدد ، والبناء

لمنفايات الصناعية، جريدة رسمية  المنظم، 1993جويمية  10  مؤرخ160-93تنفيذي رقم  مرسوم- 4
. 1993جويمية   14 في مؤرخة  46 عدد
، يحدد النوعية المطموبة لمياه االستحمام، 1993 يوليو 10 مؤرخ  في 164-93مرسوم تنفيذي رقم - 5

. 1993 يوليو 14 مؤرخة في 46جريدة رسمية عدد 
يحدد صالحيات الوزير التربية الوطنية ، 1993أكتوبر 10 مؤرخ في 232-93مرسوم تنفيذي رقم - 6

 13 مؤرخة في 65عدد التربية، جريدة رسمية المنتدب لمجماعات والبحث العممي لدى وزير  والوزير
 . 1993أكتوبر 
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 المركزية اإلدارةتنظيم ، المتضمن 1993أكتوبر 10 في مؤرخ 235-93رقم  مرسوم تنفيذي- 7
 .1993 أكتوبر 13 مؤرخة في 65جريدة رسمية عدد ، لمجامعات والبحث العممي

 تنظيم اإلدارة المركزية في ، المتضمن1994 غشت 10 في مؤرخ 248-94رقم  مرسوم تنفيذي- 8
 21 مؤرخة في 53جريدة رسمية عدد ، وزارة الداخمية والجماعات المحمية والبيئة واإلصالح اإلداري

 .1994غشت 
 ةلمبيئة جريديحدد تنظيم المديرية العامة ، 1995 أبريل 12 في مؤرخ 107-95مرسوم تنفيذي رقم - 9

. 1995 أبريل 26 مؤرخة في 23رسمية عدد 
المتضمن ميام المفتشية العامة ، 1996 يناير سنة 27  مؤرخ في59-96مرسوم تنفيذي رقم - 10

 493-03 رقم ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي07 جريدة رسمية عدد لمبيئة وتنظيم عمميا
 رقم ، المعدل والمتمم  بموجب المرسوم التنفيذي80 جريدة رسمية عدد 2003 ديسمبر 17 في مؤرخ
. 2006أكتوبر  66 جريدة رسمية عدد 2006 أكتوبر 19  مؤرخ في06-362
يحدد صالحيات وزير األشغال ، 2000 يونيو 20في مؤرخ  135-2000مرسوم تنفيذي رقم - 11

 .2000 يونيو 21 مؤرخة في 36جريدة رسمية عدد ، العمومية وتييئة اإلقميم والبيئة والعمران
يحدد صالحيات وزير تييئة اإلقميم ، 2001 جانفي07 مؤرخ في 08-01رقم  مرسوم تنفيذي- 12

. 2001 يناير 14 مؤرخة في 4 جريدة رسمية عدد ،والبيئة
 لمبيئة الوطني إنشاء المرصد، المتضمن 2002أفريل  03  مؤرخ في115-02رقم  تنفيذي مرسوم- 13
. ، صفحة2002أفريل  3 في  مؤرخة22 ، جريدة رسمية عددالمستدامة التنميةو

 إنشاء الوكالة الوطنية لمنفايات  المتضمن2002 مايو 20في   مؤرخ175-02رقم  تنفيذي مرسوم- 14
. 2002 مايو 26 مؤرخة في 37 عدد جريدة رسمية ،وتنظيميا وعمميا

 الوطني المركز إنشاء ، المتضمن2002أوت  17 في  مؤرخ262-02رقم  تنفيذي مرسوم- 15
. 06، صفحة 2002أوت  18 في  مؤرخة 56نقاء، جريدة رسمية عدد أكثر إنتاج لتكنولوجيات

 إنشاء المعيد الوطني ، المتضمن2002 غشت 17في  مؤرخ 263-02 رقم  تنفيذي مرسوم- 16
. 2002 غشت 18 مؤرخة في 56 عددجريدة رسمية ، لمتكوينات البيئي

 الموارد تنمية مركز إنشاء ، المتضمن2002 نوفمبر 11في   مؤرخ371-02رقم  تنفيذي مرسوم- 17
، المعدل والمتمم 2002 نوفمبر 13 في  مؤرخة74جريدة رسمية عدد  وعممو، وتنظيمو البيولوجية

 مؤرخة في 46جريدة رسمية عدد ، 2004 يوليو 19 في مؤرخ 198-04رقم بموجب المرسوم التنفيذي 
 .2004 يوليو 21
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يضبط القيم القصوى ومستويات اإلنذار ، 2006 يناير 07 في مؤرخ 02-06مرسوم تنفيذي رقم - 18
. 2006 يناير 08 مؤرخة في 01عدد جريدة رسمية ، وأىداف نوعية اليواء في حالة تموث جوي

يضبط التنظيم المطبق عمى المؤسسات ، 2006 مايو 31 في مؤرخ 198-06مرسوم تنفيذي رقم - 19
. 09 صفحة 2006 يونيو 04 مؤرخة في 37 جريدة رسمية عدد ،المصنفة لحماية البيئة

 يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات 2007 مايو 19 في مؤرخ 145-07رقم تنفيذي  مرسوم- 20
. 2007 مايو 22 مؤرخة في 34جريدة رسمية عدد ، المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير عمى البيئة

 القانون األساسي الخاص ، المتضمن2008 يوليو 22في  مؤرخ 223-08رقم  تنفيذي مرسوم- 21
 43 عدد جريدة رسمية ،بالموظفين المنتمين إلى األسالك الخاصة باإلدارة المكمفة بالبيئة وتييئة اإلقميم

. 2008 يوليو 30مؤرخة في 
 أو المموثة األنشطة عمى بالرسم المتعمق، 2009 أكتوبر 20في مؤرخ   336-09تنفيذي  مرسوم- 22

. 2009 نوفمبر 04 مؤرخة في 63البيئة، جريدة رسمية عدد  عمى الخطيرة
 يحدد صالحيات وزير التييئة ،2010 أكتوبر 21 في  مؤّرخ258-10 مرسوم تنفيذي رقم- 23

. 2010 أكتوبر 28 مؤرخة في 64جريدة رسمية عدد ، العمرانية والبيئة
      يعدل المرسوم التنفيذي رقم، 2012 ديسمبر 26 في مؤرخ 437-12 مرسوم تنفيذي رقم -24
 26 مؤرخة في 71 جريدة رسمية عدد، الذي يحدد صالحيات وزير التييئة العمرانية والبيئة، 10-258

. 2012ديسمبر 
يحدد القانون األساسي النموذجي ، 2013 نوفمبر 09في   مؤرخ374-13رقم  تنفيذي مرسوم- 25

.  2013 نوفمبر 13مؤرخة في  57 عددجريدة رسمية بالغابات، لمحظائر الوطنية التابعة لموزارة المكمفة 
يحدد صالحيات وزير التييئة  ،2013 نوفمبر 25 مؤرخ في 395-13  رقم مرسوم تنفيذي-26

  رقمالمرسوم التنفيذييعدل ، 2013 ديسمبر 11 مؤرخة في 62 عدد جريدة رسمية والبيئة،العمرانية 
. 2010 أكتوبر 21 مؤرخ في 10-258
 بتنظيم مكافحة التموثات المتعمق، 2014 سبتمبر 22 مؤرخ في 264-14مرسوم تنفيذي رقم - 27

حداث مخططات استعجاليو لذلك . 2014 أكتوبر 01 مؤرخة في 58 جريدة رسمية عدد ،البحرية وا 
يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير ، 2015 يناير 25 مؤرخ في 19-15مرسوم تنفيذي رقم - 28

. 2015 فبراير 12 مؤرخة في 07 عددجريدة رسمية وتسميميا، 
الموارد  وزير ، يحدد صالحيات 2016سنة مارس 01 مؤرخ في 16-88 رقم مرسوم تنفيذي- 29

 .2016سنة  مارس 09 مؤرخة في 15جريدة رسمية عدد والبيئة،  المائية
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 لوزارة ، المتضمن اإلدارة المركزية 2016سنة مارس 01 مؤرخ في 89-16 رقم تنفيذي مرسوم- 30
. 2016سنة  مارس 09 مؤرخة في 15جريدة رسمية عدد والبيئة،  الموارد المائية

  المراسيمَم - 5

 جريدة لمبيئة، وطنية لجنة إحداث المتضمن 1974 يوليو 12 في مؤرخ 156-74 رقم مرسوم- 1
. 1974 جويمية 23  مؤرخة في59عدد  رسمية

 جريدة ، إعادة تنظيم ىياكل الحكومة، المتضمن1977 أبريل 23 في مؤرخ 73-77مرسوم رقم - 2
. 1977 مايو 08 مؤرخة في 37رسمية عدد 

لمبيئة،  الوطنية المجنة نشاطات إنياء ، المتضمن1977 أوت 15في   مؤرخ119 –77رقم  مرسوم- 3
. 1977أوت  21مؤرخة في  64جريدة رسمية عدد 

 الدولة لكتابة المركزية اإلدارة تنظيم ، المتضمن1979 ديسمبر 22 في  مؤرخ 264-79مرسوم رقم - 4
. 1979ديسمبر  25 في مؤرخة  52عدد والتشجير،  جريدة رسمية  لمغابات

جريدة رسمية ،  تعديل ىياكل الحكومة، المتضمن1980 يوليو 15 في مؤرخ  175-80مرسوم رقم - 5
 .1980 يوليو 22 مؤرخة في 30عدد 
 تنظيم اإلدارة المركزية لكتابة الدولة ، المتضمن1981 يونيو 13 في مؤرخ 123-81مرسوم رقم - 6

. 1981 يونيو 16 مؤرخة في 24 جريدة رسمية عدد ، األراضيواستصالحلمغابات 
، المتعمق بصالحيات رئيس المجمس الشعبي 1981 أكتوبر 10 مؤرخ في 267-81مرسوم رقم - 7

 أكتوبر 13 مؤرخة في  41 عددالبمدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية، جريدة رسمية 
1981. 

 جريدة رسمية ، تنظيم وتشكيل الحكومة، المتضمن1984 يناير 22في  مؤرخ 12-84مرسوم رقم - 8
 .1984 يناير 24 مؤرخة في 04عدد 
يحدد صالحيات وزير الري والبيئة والغابات ، 1984 مايو 19 في مؤرخ 126-84مرسوم رقم - 9

. 1984 مايو 22 مؤرخة في 21 جريدة رسمية عدد ،وصالحيات نائب الوزير المكمف بالبيئة والغابات
يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصمبة ، 1984 ديسمبر 15 في مؤرخ 378-84رقم مرسوم - 10

. 1984 ديسمبر 16 مؤرخة في 66 عدد رسمية ةومعالجتيا، جريدالحضرية 
  بوقاية األمالك الغابية الوطنية وما، المتعمق1987 فبراير 10 في مؤرخ 44-87مرسوم رقم - 11

. 1987 فبراير 11 مؤرخة في 7 جريدة رسمية عدد ،جاورىا من الحرائق
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ينظم و ينسق األعمال في مجال مكافحة حرائق ، 1987 فيفري 10 مؤرخ في 45-87مرسوم - 12
. 1987 فيفري 11 مؤرخة في 07 جريدة رسمية عددالغابات داخل األمالك الغابية الوطنية، 

والمحميات  الوطنية الحظائر تصنيف قواعد  يحدد1987 يونيو 16 في  مؤرخ143-87مرسوم - 13
. 198 جوان 17مؤرخة في 25  عددجريدة رسمية  كيفياتو، ويضبط الطبيعية

 ،الوطنية التربية وزير صالحيات يحدد الذي1992 ديسمبر 28  في مؤرخ488-92رقم  مرسوم- 14
. 1992 ديسمبر 30في  مؤرخة ،93عدد جريدة رسمية 

القرارات - 7

، جريدة لمبيئة الوطنية لمجنة الدائمة الكتابة وسير تنظيم يتضمن 1975 أفريل 07 في مؤرخ قرار- 1
. 1975 أفريل 29 مؤرخة في 34عدد رسمية 

 جريدة رسمية ، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الوالئية وكيفية عمميا2002 فبراير 06قرار مؤرخ في - 2
 .2002 مارس 06 مؤرخة في 17عدد 
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 الصفحة العنوان 
 اإلهداء 

 شكر وعرفان 
أ مقدمة  

 04اإلطار الهيكمي لألجهزة المكمفة بحماية البيئة   : الفصل األول 
 06  المركزية المكمفة بحماية البيئة  لمهيئات الهيكمي اإلطار : ولألالمبحث ا
 06كهيئة مكمفة بحماية البيئة  لإلدارة المركزية الهيكمي التنظيم:  ولأل االمطمب

 06البيئة  المكمفة بحماية المركزية اإلدارة تناوب هياكل : الفرع األول
 12تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة :  الفرع الثاني

 17أخرى مكمفة بحماية البيئة  هيئات وأجهزة: المطمب الثاني 
 17الوكاالت المكمفة بحماية البيئة :  الفرع األول

 18 بحماية البيئة المراكز المكمفة: الفرع الثاني 
 19المراصد المكمفة بحماية البيئة  : الثالث الفرع
 20  بتسميات أخرى مكمفة بحماية البيئةهيئات: الرابع  الفرع

 21  المكمفة بحماية البيئة المحمية اإلطار الهيكمي لمجماعات:المبحث الثاني 
 21 دور الوالية كهيئة مكمفة بحماية البيئة: المطمب األول 

 22 اختصاصات الوالي في مجال حماية البيئة: الفرع األول 
 25  اختصاصات المجمس الشعبي الوالئي في مجال حماية البيئة:الفرع الثاني 

 27 دور البمدية كهيئة مكمفة بحماية البيئة :المطمب الثاني 
 27  صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي في مجال حماية البيئة:الفرع األول 
 30  اختصاصات المجمس الشعبي البمدي في مجال حماية البيئة:الفرع الثاني 

 34 خالصة الفصل األول
 35  اإلطار الوظيفي لحماية البيئة:الفصل الثاني  
 37اآلليات الضبطية الوقائية لحماية البيئة   : المبحث األول
 37 الوقائية لحماية البيئة اإلداريةاآلليات  : المطمب األول

 37 الترخيص:  الفرع األول
 43 نظام الحظر:  الفرع الثاني
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 45 اإللزام: لث الفرع الثا
 47 نظام التقارير: الرابع الفرع 
 48 التأثير مدى دارسة نظام: الخامس  الفرع

 50 في حماية البيئة الوقائية اآلليات اإلدارية فاعمية مدى:  المطمب الثاني
 50الترخيص  آلية:  الفرع األول
 50 الحظر آلية:  الفرع الثاني
 51  اإللزامآلية:  الفرع الثالث

 51  التقاريرآلية: الرابع  الفرع
 51التأثير   دارسةآلية: الخامس  الفرع

 52 اآلليات الضبطية الردعية لحماية البيئة  :المبحث الثاني 
 52   اآلليات المتعمقة بمحل المخالفة:   المطمب األول
 52 اإلخطار: الفرع األول 
 54 النشاط  وقف: الفرع الثاني

 56الترخيص  سحب: الثالث الفرع 
 58 الرسم البيئي: الفرع الرابع 

 61 في حماية البيئة الردعية اآلليات الضبطية فاعمية مدى:  المطمب الثاني
 61اإلخطار  آلية : الفرع األول
 62 النشاط  آلية وقف: الفرع الثاني
 62 الترخيص  آلية سحب: الفرع الثالث

 62  آلية الرسوم البيئية : الرابع الفرع 
 63 الثاني الفصل خالصة
 64الخاتمة 

 67  والمصادرقائمة المراجع
 78   الفهرس

 


