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ة للبيئة في التّشريع الجزائري ّ   الحماية القـانوني
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  :تحت إشراف األستاذ:                                                                               من إعداد الطّالبة

                                                                         يق فـاطمة  جرودي عمــــربن صدّ
  
  

  :لجنــــــــــــــــــــــــــــة المناقشـــــــــــــــــــــــــةأعضــــــــــــــــــــــــــــاء  
  
  رئيســــــــا  "أ"أستاذ مساعد  باعزيز أحمد.أ
  مشرفـا و مقرّرا  أستاذ مشارك  جرودي عمر.أ
  مناقشـــــا  "أ"أستاذ محاضر  هاملي محمّد.أ
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"أمي العالية  ......"التي سهرت الليالي ألنام ، وشقيت ألسعد إلى شمس عمري  إلى    

"رحمه اهللا"إلى روح أبي الطاهرة    

و الفرح و الحزن  , إلى من اقتسمت معي الحب و الحنان    

"خديجة و هواري" أختي الحبيبة و زوجها    

" عمار و إلهام  " السعادة و الفرح في الحياة    إلى اللذان يطفيان  

"شهرزاد  : إلى أختي التي لم تلدها لي أمي و كتاب أسراري    

العسري جهاد ، لعالم فـاطمة ، مصباح فـاطمة ، بلعباسي مغنية  " إلى رفيقـات دربي    

"بريسول سعاد ، شطار وفـاء    

 إلى كل الزمالء و اإلخوة في الدراسة  

 لكم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  

 



  

 

 

 

 
 

 في هذا المقـام الكريم ال يسعني إال جميل الشكر و خالصه أعز وجل على حسن عونه  

 و جزيل فضله على اتمام هذا العمل  

"جرودي عمر  " كما أتوجه بخاص الشكر و التقدير إلى األستاذ المشرف    

على نصائحه التي لم يبخل  " أحمد  باعزيز"على مجهوداته و نصائحه ، كما ال ننسى األستاذ     

 بها علينا و كذلك لجنة المناقشة التي شرفتنا بقبولها مناقشة هذه المذكرة  

 كما أشكر  جميع األساتذة الكرام الذين ساهموا بتشجيعاتهم و كل من قدم لي  

.يد العون من قريب أو بعيد  

.موا لي من فوائد علمية كثيرة  رئاسة و أساتذتنا لما قد, كم أتوجه بالشكر إلى قسم الحقوق    
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.اجلريدة الرمسية  ر                          .ج  

.صفحةال    ص                           
.الطبعة                             ط   
.دينار جزائري ج                          .د  

.رةـفق                            ف   
.قانون العقوبات                         ع  .ق  
  .القانون املدين                           م .ق
. الس الشعيب   ش                        .م  
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ضـية هـذا العصـر    قعنصر من العصور قضية تفرض نفسها، ومن مت تشـغل عقـول املفكـرين، و    إن لكل -
مـن اخطـر    اعتـربت عليـه  ث البيئي الذي ميس يف كل كيانه وأماله ومسـتقبله، و التلوهي قضية التدهور و

 .ا االهتمامأبرز قضايا هذا العصر اليت يصعب تأجيل و

لة البيئـة تـزداد   غـدت مشـك  مور املسلم ا يف الوقـت احلاضـر، و  احلديث عن البيئة من األ أصبحفلقد  -
خلصـائص   الدراسـات املتأنيـة   إجـراء أصبحت فيه احلاجة ملحة للتـدخل و  ، األمر الذيتعقيدا وتشابكا

اإلجـراءات  تعاين منـها، والبحـث عـن أسـباب التـدهور والتلـوث و      يص املشكالت اليت تشخالبيئة و
بحث عن مدى التوفيق بـني البيئـة والتنميـة ، فأخـذت قضـية البيئـة       الحلل مشاكلها و إتباعهاالواجب 

الـدويل و هـذا راجـع الرتباطهـا الوثيـق حبيـاة       على الصعيد الوطين و االهتماممحايتها حيزا كبريا من و
حلقـات العمـل   لشعوب تتوجه حنـو عقـد املـؤمترات و   االنبات مما جعل احلكومات ووان و اإلنسان و احلي

  )1(.املتخصصة لبحث اإلشكاليات املتعلقة بالبيئة

إن احلماية الوطنية للبيئة أخذت صورها يف ااالت اليت سعى املشـرع اجلزائـري مـن خالهلـا إىل وضـع       -
بيئيـة   إداريـة اليت تعتري البيئة حيـث توجـد قواعـد    قواعد قانونية دف يف جمملها إىل مكافحة املشاكل 

                                                              اــــحة البيئــة و حيميهـتــنظم اــاالت الــيت مــن املمكــن أن يتــدخل القــانون اإلداري ملصلــ
ـ    األضرار ومن  ـ  األخطار حيث تلعب اإلدارة فيها دورا جـد هامـا يف محايـة البيئ ع بـه مـن   ة ملـا تتمت

د واملؤسسـات والشـركات   سلطة ضـبط النشـاطات الـيت ميارسـها األفـرا     صالحيات السلطة العامة و
  .مةالعااخلاصة و

عـن عمـل يضـر البيئـة      االمتنـاع قواعد جنائية بيئية تقوم مبوجبها املشرع بتجرمي عمـل و   أيضاتوجد و -
توجد قواعد مدنية بيئية تترتب املسـؤولية املدنيـة علـة مـن تسـبب      ارتكاا جزاءات جنائية و إزاءيضع و

 )2(.من مت يستحق عليه التعويض مبوجبهاالضرر بالبيئة و إحلاقخبطئه يف 

  

 
،جامعـة حممـد    إدارياحلماية اإلدارية للبيئة يف التشريع اجلزائري ،مذكرة لنيـل شـهادة ماسـتري يف احلقـوق ختصـص قـانون       :أمحد سامل -1

  ص 2014-2013،بسكرة،كلية احلقوق و العلوم السياسية خيضر
  2احلماية اإلدارية للبيئة يف التشريع اجلزائري ص :أمحد سامل -2             
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  :أھمیـــــة الدراســــة

نسـان حيـث ال يسـتطيع اإلنسـان ممارسـة      إلاة االبيئة ذاا و دورها حلماية حي أمهيةتنبثق أمهية الدراسة من  -
 .حياته الطبيعية يف يسر و دون خماطر دون توفر البيئة السليمة و الصحية 

 :كما تتعدد اجلوانب اليت تعطي ملوضوعنا أمهية كبرية منها  -

  حداثة موضوع  البيئة. 

  موضوع البيئة عامة موضوع حيوي. 

املتزايد بالبيئة على مسـتوى احلكومـات و املنظمـات الدوليـة و      االهتمامكما تأيت أمهية املوضوع أيضا من  -
 .حىت على املستوى الشعيب 

  :مبررات اختیار الموضوع 
يعترب موضوع محاية البيئة من املوضوعات ذات الصـلة مبجـال القـانون اإلداري و هـو جمـال ختصصـي ،        -

ـ  ال و خاصـة يف ظـل التشـريع اجلزائـري     كما أن قلة الدراسات و األطاريح و الرسائل املكتوبة يف هذا ا
 .قد ال تكون كافية

كما أن الظواهر البيئية السلبية املالحظة بشكل يومي لفتت انتباه كـبري كظـاهرة التلـوث اهلـوائي و املـائي       -
، باإلضافة إىل تراكم النفايات الصلبة يف الشوارع و الطرقات فضال عن فوضى العمـران و هـذا مـا جيعـل     

  دور اإلدارة من هذا كله ؟ طرح السؤال أين

  : المنھج المتبع 
املوضوع ، سنعمد باألساس باستخدام املنـهج التحليلـي و الـذي يظهـر مـن خـالل        إشكاليةعن  لإلجابة -

حتليل النصوص القانونية املنظمة لآلليات املتخذة مـن قبـل املشـرع اجلزائـري يف جمـال احلمايـة القانونيـة        
باملنهج الوصفي و الذي يتجلـى بصـورة واضـحة مـن خـالل اإلطـار        االستعانةدارية للبيئة ، فضال عن إلا

 .اهليكلي حلماية البيئة ، إضافة إىل ذلك جند املنهج التارخيي و الذي يظهر يف الفصل التمهيدي للبحث 

  

  

  

 



 6 

  :  صعوبات الدراسة
حبمايـة البيئـة ، حيـث    تتمثل صعوبات الدراسة إىل حداثة املوضوع و كثرة النصوص القانونيـة الـيت ـتم     -

 .املشرع من خالل هذه النصوص  إرادةحنتاج لدراسة القوانني و بيان 

  :الدراسة   اشكالیة
 فيما تتمثل خمتلف اآلليات القانونية الكفيلة حبماية البيئة ؟ -

يسـبقهما فصـل متهيـدي نعـاجل      أساسـيني عن هذه اإلشكالية سنقوم بتقسيم املوضوع إىل فصلني  لإلجابةو  -
ذا األخري عالقة قانون محاية البيئة بالقانون العام و التطـور التشـريعي لـه يف اجلزائـر أمـا يف الفصـل       يف ه

األول : األول نتطرق فيه إىل النظام البيئي و وسائل محايته و هـذا سـيكون مـن خـالل ثـالث مباحـث       
جـراءات اإلداريـة الوقائيـة    ندرس فيه خصوصية النظام البيئي يف اجلزائر ، أما الثـاين نتطـرق إىل طبيعـة اإل   

حلماية البيئة ، و الثالث األجهزة و اهليئات املكلفة حبماية البيئـة و ترقيتـها، أم فيمـا خيـص الفصـل الثـاين       
، و هـذا يتجسـد مـن خـالل ثـالث      سندرس اجلزاءات املترتبة على خمالفة اإلجراءات الوقائية حلماية البيئة 

يضـم    أمـا الثالـث    اجلزائيـة ول يتعلق بالعقوبات و اجلزاءات اإلدارية و الثاين يتعلق بالعقوبـات  مباحث األ
  .اجلزاء و التعويض املدين 
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 عالقة قانون حمایة البیئة بالقانون العام و التطور التشریعي لھ في الجزائر
أن إن موضوع البيئة يتطلب معرفة عالقة قانون محاية البيئة بالقانون العام مـن ناحيـة و مـن ناحيـة أخـرى       -

 تعرض للتطور التشريعي الذي مر به قانون البيئة اجلزائري بغرض معرفة تطور جماالت احلماية 

 : و ستتم معاجلة ما سبق يف مبحثني اثنني  -

 
 عالقة قانون حمایة البیئة بالقانون العام: ث األول ــــالمبح -

  
العام ، و هذا ما جيعله ذا صلة بالق العام و لعل إن أمهية قانون محاية البيئة تتجلى يف كونه يهتم باحلفاظ على النظام  -

ما يربر هذا الطرح هو أن هذا القانون ينظم العالقة بني اإلدارة و األفراد أكثر مما ينظمها فيما بني األفراد ، ألن 
بالنظر إىل  محاية البيئة تندرج يف إطار املصلحة الوطنية و من مثة فإن مهمة محاية البيئة تضطلع ا السلطة العامة و

األهداف اليت سن من أجلها قانون محاية البيئة بصفته فرع من فروع الق العام جنده يتكيف مع بعض القوانني العامة 
 .منها ما هو داخلي و منها ما هو دويل

  
:ام الداخليــالعبالقانون  ایة البیئةـــون حمـــعالقة قان: ب األول ـــالمطل  

الق اإلداري كما أنه يف املقابل تضمن ذات  أحكاميتبني من نصوص قانون محاية البيئة أا تستمد مبادئها من  -
القانون جزاءات تطبق ضد كل من خيالف أحكامه و بذلك نستكشف نشوء عالقة بني قانون محاية البيئة و الق 

 .اإلداري من جهة و من جهة أخرى بينه و بني الق اجلزائري

 

  اإلداري  انون  ة بالقـــــة البيئــــــة حمايـــــــعالق: رع األول  ــــالف
نشاط الضبط اإلداري الذي يهدف إىل احملافظة على من بني املواضيع اهلامة اليت يتناوهلا الق اإلداري ما يعرف ب -

تسهر على ذلك و الصحة و السكينة ، و ينشأ هلذا الغرض هيئات و مؤسسات : النظام العام مبشتمالته الثالث 
 تتوىل مهام 

 

 



 الفصــــــــــــل التمھـــــــــــــــــیـدي 
 

 8 

 

 

الضبط اإلداري و السلطات اإلدارية املنوطة بتطبيق و تنفيذ قانون محاية البيئة قد منحها هذا الق سلطة إصدار اللوائح ال 
الضبط  سيما تلك املتعلقة مبكافحة التلوث و احملافظة على املوارد الطبيعية و البيئية و هذا لن يأيت هلا إال باستعمال وسائل

 )1(.اإلداري

 

  الجزائي  انونبالقـ  هعالقت: اني  ــــــرع الثــــــالف
لقد تضمنت بعض القوانني جزاءات رتبها املشـرع يف حالـة التجـاوزات و اإلعتـداءات املرتكبـة يف حـق        -

 .)3(، إضافة إىل قانون الصحة  )2(.البيئة و من ذلك جند قانون العقوبات

محاية البيئة تضمن جزاءات عقابية ضـد كـل مـن مل حيتـرم قواعـده و هـذا       و من جهته كذلك فان قانون  -
بالرغم مما قيل بشأن هذا اإلجتاه لكون أن ما تضمنه الق اجلزائـي مـن عقوبـات غـري قـادر علـى حتقيـق        
الردع للتصرفات املخلة باألنظمة البيئية إذ أن الـردع حسـب هـؤالء يف مرحلـة الحقـة بعـد ارتكـاب        

 )4(.بيئة السلوك الضار بال

:الدولي العام انونایة البیئة بالقــة قانون حمـــعالق: لب الثاني ـــالمط  
تتجلى هذه العالقة كون أن قانون محاية البيئة قواعده جتسد ظهورها ألول وهلة يف القواعد الدولية اليت ظهرت يف  -

القاء الزيوت و املواد البترولية لذلك ميكن شكل اتفاقيات بني الدول حلماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن 
 .القول بأن القانون الدويل هو الذي كرس العناية اخلاصة للبيئة البحرية 

 و لقد طرح موضوع محاية البيئة ألول مرة على الساحة الدولية من خالل ندوة األمم املتحدة  -

  

 

  
  .12،ص 1994، 1املطبوعات اجلامعية،االسكندرية،طقانون محاية البيئة،دار :ماجد راغب احللو.د -1      

 1966يونيو  8املؤرخ يف  66/156املعدل و املتمم لالمر رقم  1982-02-13املؤرخ يف  04- 82من الق رقم  464إىل  457 – 455أنظر املواد -2
  املتضمن ق العقوبات 

   1985-02-17يف  8العدد .الر.املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها اجل 1985-02-16املؤرخ يف  85/05القانون رقم -3
  . 13-12ص  قانون محاية البيئة ،املرجع السابق،: ماجد راغب احللو .د-4
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و لقد لقي هذا الطرح جتاوبا متباينـا مـن قبـل الـدول الغربيـة و الـدول        1972وكهومل سنة سباملنعقدة  
النامية كما توالت الندوات الدولية الداعية للموازنة بني التنمية و محاية البيئـة و قـد عـربت اجلزائـر عـن      

وكهومل فلقـد أشـار ممثـل اجلزائـر يف مداخلتـه عـن ربـط        سرأيها يف مسألة محاية البيئة من خالل ندوة 
نشغال البيئي بالوضعية السياسية و اإلجتماعية املتردية اليت تعيشـها األغلبيـة السـاحقة لشـعوب العـامل      اال

  .املستعمرة و كذا تطور الرأمسالية و الثورة الصناعية

و  1973سـبتمرب   09إىل  05يف نـدوا الرابعـة املنعقـدة بـني      االحنيازأما خالل قمة اجلزائر لدول عدم  -
االنشـغال البيئـي ضـمن     إلدمـاج عن عدم اسـتعدادها  املكرسة هلا فقد أعربت الدول النامية طبقا لالتفاقية 

لتحقيق التنمية اليت تسعى إليهـا هـذه الـدول ألـا      إضافياو اعترت هذه املناورة عائقا  االقتصاديةاخليارات 
تلبيـة احلاجـات   حلماية البيئة و أـا تفضـل توجيـه هـذه النفقـات ل      إضافيةنفقات  ختصيصال ترغب يف 

   )1(.امللحة لشعوا

من خالل ما تقدم تبني أن اجلزائر و سعيا منها لضمان محاية أفضل للبيئة شـاركت يف عـدة نـدوات دوليـة      -
تناقش املوضوع ، بل و تعدى األمر ذلك حينما صارت تدمج بنـود اتفاقيـة دوليـة تعـاجل مسـألة محايـة       

املتعلقـة حبمايـة البيئـة و     بـودي جـانريو  رالبيئة يف الق الداخلي ، و بذلك فلقد صادقت اجلزائر على اتفاقية 
 1995جـانفي   21املـؤرخ يف   03/95و ذلك مبوجـب األمـر رقـم     1992جوان  14إىل  03املنعقدة بني 

   )2(اذ كرست هذه اتفاقية اإلعالن الذي مت اعتماده يف ندوة ستوكهومل و حاولت ضمان استمراريته

  

  

  

  

  

   36-35-34ص مرجع ، سابق ، تبلور التنمية املستدامة من خالل التجربة اجلزائرية ، :وناس حيي -1

   40 – 39،املرجع السابق ، ص : وناس حيي -2
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 . التطور التشریعي لقانون حمایة البیئة في الجزائر:  الثانيث ـــالمبح -
ـ لقد كان موضوع البيئة الشغل الشاغل للدول و هذا نظرا لألمهية  - الـيت يكتسـبها و كثـرة املشـاكل      ةالبالغ

اليت تطرحها البيئة ، و على هذا األساس ارتأينا البحث حول أهم املراحل اليت مـر ـا تشـريع محايـة البيئـة      
 اليت عاشتها اجلزائر و بعد أن نالت استقالهلا  االستعماريةاجلزائري و ذلك خالل احلقبة 

:االستعماریةتطور قانون حمایة البیئة أثناء الفترة : المطلب األول   
و بذلك فان مصـريها كـان هـو مصـري أيـة       االستعمارتعد اجلزائر من الدول اليت خضعت لفترة طويلة من  -

لكن ملا يتعلق املـر بقواعـد محايـة البيئـة فـإن       ريةاالستعمادولة مستعمرة ، تتداول عليها القوانني و األنظمة 
 )1(.االستعماريةاملستعمر الفرنسي يأىب تطبيقها يف األراضي اجلزائرية ألن هذا يتعارض و مصاحله 

فاجلزائر بالنظر ملا تتمتع به من ثروات و موارد طبيعية مهدت للمستعمر باسـتغالهلا فـأدى هـذا الطمـع إىل      -
ية و من ذلك الثروة الغابية حيث تعرضت لقطـع األشـجار و حـرق الغابـات ، كمـا      استنزاف املوارد البيئ

قام املعمر بعمليات احلفر اهلمجية رغبة منه يف احلصول على الثروات املعدنية ممـا أدى تعكـري طبقـات امليـاه     
  )2(.اجلوفية و تشويه السطح ، كما قام املستعمر بانشاء املستوطنات على حساب األراضي الفالحية

:االستقاللتطور قانون حمایة البیئة بعد : المطلب الثاني   
 

بناء ما خلفـه املسـتعمر و بـذلك فقـد أمهلـت إىل       إعادةمباشرة انصب اهتمام اجلزائر على  االستقاللبعد  -
حد بعيد اجلانب البيئي ، لكن مبرور الزمن أخذت اجلزائـر العنايـة بالبيئـة ، و هـذا بـدليل صـدور عـدة        

 :فكرة محاية البيئة و كان ذلك يف شكـل  تكافح عن تشريعات

 

 

 

 
  

  .40،املرجع السابق،ص  :وناس حيي-1

  .42-41نفس املرجع السابق،ص :وناس حيي-2
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  )1(.مراسيم تنظيمية منها ما يتعلق حبماية الساحل -1

  )2(و منها ما يتعلق باحلماية الساحلية للمدن-2

  )3(.جلنة املياه إنشاءمت  اكم-3

قليمية و صـالحياا و هـو قـانون البلديـة الصـادر سـنة       ل تشريع يتعلق بتنظيم اجلماعات اقد صدر أوو  -
البلـدي  .الـش .إال أنه مل يبني صراحة احلماية القانونية للبيئة و اكتفـى فقـط بتبيـان صـالحيات امل     1967

 )4(باعتباره يسعى إىل محاية النظام العام

يتضمن شيئا عـن محايـة البيئـة و هـذا مـن       فإنه ميكن القول بشأنه أنه 1969أما قانون الوالية الصادر سنة  -
خالل نصه على التزام السلطات العموميـة بالتـدخل ملكافحـة األمـراض املعديـة الوبائيـة ، و يف مطلـع        
السبعينات و غداة دخول اجلزائر مرحلة التصنيع بدأت تظهر بوادر تشـريعية جتسـد اهتمـام الدولـة حبمايـة      

الس الوطين للبيئة كهيئـة استشـارية تقـدم اقتراحاـا يف جمـال محايـة        بإنشاءهذا ما جنده مربرا البيئة و 
 .)5(.البيئة

صدر قانون محاية البيئة الذي تضمن املبادئ العامة ملختلـف جوانـب محايـة البيئـة و يعـد       1983و يف سنة  -
و قـد فـتح ذات    االسـتنزاف هذا القانون ضة قانونية يف سبيل محاية البيئة و الطبيعة مـن مجيـع أشـكال    

هـا القـانون   هتمام بالبيئة مما أدى إىل صـدور عـدة قـوانني و تنظيمـات أمه    لالالقانون كذلك اال واسع 
  )6هااملتعلق حبماية الصحة و ترقيت

  

  

  

   1963-03-04يف  13ر العدد .ج.املتعلق حبماية السواحل  63/73املرسوم رقم -1      
    20/12/1963يف  98ر العدد .املتعلق باحلماية الساحلية للمدن ج 63/478املرسوم رقم -2
   24/07/1963يف  52ر العدد .املتعلق بانشاء جلنة املياه ج 67/38املرسوم رقم -3
   08/01/1967يف  6ر عدد .املتضمن قانون البلدية ج 67/73األمر رقم -4
   23/07/1974يف  59ر عدد .املتضمن بانشاء الس الوطين للبيئة ج 74/156املرسوم رقم -5
    17/02/1985يف  8ر عدد .الصحة و ترقيتها جاملتعلق حبماية  85/05القانون رقم -6
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تـدابري محايـة احملـيط و    "من خالله عرب املشرع على العالقة بني محاية الصحة و محاية البيئـة حتـت عنـوان     -
 )1("البيئة

كما صدر القانون املتعلق بالتهيئة العمرانية و هذا ما يعين اجتاه الدولـة إىل انتـهاج سياسـة التوزيـع احملكـم       -
 )2(و املوارد البيئية و الطبيعية االقتصاديةألمثل لألنشطة و ا

 )3(.و يف بداية التسعينات صدر قانون البلدية و الوالية -

و  االقتصـادية الـوالئي يف أعمـال التنميـة    .الـش .من قانون الوالية على اختصاص امل 58حيث نصت املادة  -
 . )4(و الثقافية و كذا يئة اإلقليم الوالئي و محاية البيئة و ترقيتها االجتماعية

أنه ملزم كذلك بالسهر على أعمـال الوقايـة الصـحية و اختـاذ اإلجـراءات املشـجعة        79و أضافت املادة  -
 )5(هياكل مرتبطة مبراقبة و حفظ الصحة إلنشاء

نه جند أنه تضـمن عـدة أحكـام تنصـب جمملـها      م 107و فيما خيص قانون البلدية فبالرجوع إىل نص املادة  -
  )6(.حول محاية البيئة منها ضرورية الختاذ التدابري الالزمة ملكافحة األوبئة

و قصدا من املشرع إلحداث التوازن يف تسـيري األراضـي بـني وظيفـة السـكن ، الفالحـة، الصـناعة، و         -
 )7(احملافظة على البيئة و األوساط الطبيعية

  

  

  

  املصدر السابق  85/05من القانون رقم  51أىل  32املواد من -1     
    27/11/1987يف  5ر العدد .املتعلق بالتهيئة العمرانية ج 87/03املرسوم رقم -2
-04-11يف  15ر عدد .املتضمن قانون البلدية ج 90/08و القانون رقم  11/04/1990يف  15ر عدد .املتضمن قانون الوالية ج 90/09القانون رقم -3

1990    
  .املتضمن قانون الوالية  ،املصدر السابق  90/09من الق  58م -4
  املتضمن قانون البلدية ، نفس املصدر   90/09من الق  78م -5
  .  املتضمن قانون البلدية ، املصدر السابق  90/08من الق  107م -6
   14/08/2004يف  04/50املعدل باألمر  01/12/1990يف  52ر العدد .املتعلق بالتهيئة و التعمري ج 90/29القانون رقم -7
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الـيت يطرحهـا مـن خـالل صـدور       اإلشكاالتويتجلى لنا بوضوح تأثر املشرع اجلزائري مبوضوع البيئة و  -
التنمية املستدامة و الـذي ميكـن القـول بشـأنه أنـه جـاء        إطاراملتضمن محاية البيئة يف  03/10رقمالقانون 

مثرة مشاركة الدولة اجلزائرية يف عدة حمافل دولية ختـص هـذا املوضـوع منـها نـدوة سـتوكهومل و قمـة        
 اجلزائر لدول عدم االحنياز

و أمههـا اتفاقيـة ريـو دي     اإلطـار وكذا مصادقة اجلزائر على  العديد من االتفاقيات اليت تصـب يف نفـس    -
ة التحـول الكـربى يف السياسـة البيئيـة الدوليـة بصـفة عامـة و        طجانريو و املنعقدة بالربازيل اليت تعترب نق

 (1)اجلزائرية بصفة خاصة

العالقة اليت تربط قانون محايـة البيئـة ببـاقي فـروع      إجياد إىلمن خالل هذا الفصل التمهيدي حاولنا التطرق  -
  .مر به قانون محاية البيئة يف التشريع اجلزائريالبحث يف التطور التشريعي الذي  إىلينا القانون،مث سع

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

44املقال السابق ،املرجع السابق،ص : وناس حيي -1  
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: الفصل األول مقـــدمة  

 األخـر، هي منظمة بدقة متناهية و مربجمة بعناية فائقة حيث تستمر احلياة الطبيعيـة حـىت اليـوم     البيئة  -
عند التأمل يف آيات اهللا عز وجل تبصر صور مثالية عن هذا التوازن ، هـو مـا يعـرف باسـم النظـام      

  )1(البيئي 

،  البيئـة نتطرق يف هذا الفصل إىل حتديد اإلجراءات الوقائية اليت تسـتعملها اإلدارة مـن أجـل محايـة      -
مث نعرض أهم اهليئات املكلفة يف اجلزائر سواء على املسـتوى املركـزي أو املسـتوى احمللـي ، و علـى      

ـ  علينـا مـن التطـرق إىل خصوصـية النظـام       ددور اجلمعيات  يف محاية البيئة ، و لكن قبل ذلك ال ب
  .يف اجلزائر و حتديد مصادر و خصوصيات قانون محاية البيئة  البيئي

  .ي ـــــام البیئـــــــــة النظـــــــخصوصی: ول ث األـــــالمبح
  

أشكال احلياة املختلفـة علـى سـطح األرض إىل اهللا سـبحانه و تعـاىل الـذي        يرجع الفضل يف تواجد  -
أوجد لنا الغالف اجلوي الذي  هو عبارة عن غالف حييط بالكرة الرضـية مـن كـل اجلهـات ، حيـث      

يشبه بعض العلمـاء سـطح األرض بالتفاحـة و الغـالف اجلـوي       يشمل البحار و احمليطات و اليابسة ، و
 تبالقشرة اخلضراء اليت حتيط بالتفاحة ، لكن حىت نفهمه بشـكل جيـد قـام العلمـاء بتقسـيمه إىل بيئـا      

   )2(البيئيصغرية ختتلف عن بعضها البعض ، حيث تعرف هذه اجلزاء املقسمة بالنظام 
  :و نناقش موضوعات هذا املبحث يف ثالثة مطالب على الترتيب التايل   -
  البيئيو النظام  البيئة: املطلب األول . 
  البيئةاملصادر الشرعية لقانون : املطلب الثاين  
  البيئةخصوصيات قانون : املطلب الثالث .  

.ي ــــــام البیئــــــــة و النظــــالبیئ: ب األول ــالمطل  
 

التنمية املسـتدامة ، جنـد أن املشـرع اجلزائـري مل يعـط       إطاريف  البيئةاملتعلق حبماية  03/10بالرجوع إىل القا  -
  . للبيئةتعريف دقيق 

 
 
  
، ص  2015-2014قسم احلقوق ، السنة اجلامعية -محاية البيئة البحرية من التلوث، مذكرة لنيل شهادة املاستر،جامعة أيب بكر بلقايد،ملحقة مغنية: أمبارك زهراء  –1
8   
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 2014-2013لسياسية ، جامعة حممد خيضر، بسكرة، رية للبيئة يف التشريع اجلزائري،مذكرة لنيل شهادة املاستر،كلية احلقوق و العلوم اداحلماية اإلا: أمحد سامل -2
   8ص 
  

 إطـار يف  البيئـة ـدف محايـة   "  :و ذلـك كمـايلي    البيئةعلى أهداف محاية  03/10من القا  02تنص املادة  -
  : دامة ، على اخلصوص إىل ما يأيتالتنمية املست

  البيئةحتديد املبادئ األساسية و قواعد تسيري . 
  معيش سليم  إطارالعمل على ضمان ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسني شروط املعيشة و. 
  االوقاية من كل أشكال التلوث و الضرار امللحقة بالبيئة و ذلك بضمان احلفاظ على مكونا. 
 األوساط املتضررة  إصالح. 
  اإليكولوجي العقالين للموارد الطبيعيـة املتـوفرة و كـذلك اسـتعمال التكنولوجيـات األكثـر        االستعمالترقية

 .نقاء 
  1("البيئةتدعيم اإلعالم و التحسيس و مشاركة اجلمهور و خمتلف املتدخلني يف تدابري محاية( 
   )2( البيئةمنه مكونات  03فيما تضمنت املادة  -
مـن   باإلنسـان تشمل كـل مـا حيـيط    : الطبيعية  فالبيئةالبشرية ،  البيئةبني البيئة الطبيعية و  البيئةو يفرق علماء  -

و أشياء حية و غري حية ، و ال يكون له خل يف وجودهـا كاملنـاخ ، التضـاريس ، الضـوء ، التربـة و      ظواهر 
  .املعادن يف باطن الرض و النباتات الطبيعية و احليوانات

احلضارية فتشـمل اإلنسـان و كـل اجنازاتـه الثقافيـة و اإلجتماعيـة و        البيئةالبشرية و تسمى أيضا  البيئةأما  -
 )3(اإلقتصاية اليت أوجدها داخل بيئته الطبيعية 

على أنه جمموعة من العناصر اليت تعمل بشكل مترابط و متكامـل فيمـا بينـها يف منطقـة      البيئيو يعرف النظام   -
و يكون النظام كبريا جـدا كالبحـار و ميكـن أن يكـون صـغريا جـدا        فيها اليت تعيش ما مبا يف ذلك الكائنات

 )4(مثل نبتة صغرية يف أرض ما 
هـو جمموعـة   " علـى أنـه    4التنمية املستدامة يف مادتـه   إطاريف  البيئةاملتعلق حبماية  10-03كما عرفه قانون  -

ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات و احليوانات و أعضاء مميزة و بيئتها غـري احليـة و الـيت حسـب تفاعلـها      
  )5(تشكل وحدة وظيفية

  
  
  
 
 

  2003، 43ر .التنمية املستدامة ج  إطاراملتعلق حبماية البيئة يف  10-03من قانون رقم  2املادة -1
  .سابق ال املصدر:  10-03من القانون  03املادة -2
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   14، ص  1977اإلسالم و محاية البيئة من التلوث ،سلسلة حبوث الدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ، سنة : حسني مصطفى غامن . د-3
  2016-03-07تاريخ االطالع  www.kotobarabia.com النظام البيئي -4

 .سابقال املصدر :10-03 نونقامن ال 04املاة 5-

 
ستنتج مما سبق أن النظام البيئي يتكون من مكونات حية و مكونات غـري حيـة حبيـث العوامـل احليـة أو مـا       ي -

و هـذا مـا يشـمل العديـد مـن األنـواع        البيئييعرف بالعوامل احليوية هي عبارة عن كل األحياء يف النظام 
  .، حيوان ، نباتات ، كائنات ، دقيقة إنساناملختلفة من 

حني املكونات غري احلية أو العوامل الطبيعية تعرف على أا جمموعة مـن العوامـل غـري احليـة و الـيت هلـا        يف  -
الكائنـات و قسـم العلمـاء العوامـل     حتديد نوعية هـذه   بإمكااتأثري على حياة الكائنات احلية و هذه العوامل 

 :الطبيعية إىل ثالث أنواع رئيسية و هي 
  تتمثل يف الضوء ، احلرارة ، الرطوبة ، الرياح ، الغازات و الضغط: عوامل جوية. 
  ا ، أنواعها هل هي تربة عضوية : عوامل التربةغري عضوية  أوتتضمن مكونا. 
  1(.املائية  البيئاتو تشتمل هذه العوامل املياه العذبة و املياه املاحلة يف : عوامل مائية( 

  
 

.ة  ـــــــون البیئـــــادر قانــــمص :اني ــــــــــب الثــــــالمطل  
 

، لـذلك ارتـأى    البيئـة و ازياد حدا ، تطلب األمر وضـع قـانون يضـمن محايـة      بيئيةنظرا لظهور مشاكل  -
   كثراو  البيئةاملشرع اجلزائري سن قواعد تنظم البيئة و حتميها رغم تشعب مشاكل 

جمموعة القواعد التشريعية و التنظيميـة املهتمـة بتنظـيم احملـيط الـذي      على أنه  البيئةميكننا تعريف قانون محاية  -
ـ ( يعيش فيه الكائن احلي مبختلف مشتمالته  و كـذا املنشـآت الـيت وضـعها     ) اء ، التربـة  املاء ، اهلواء ، الفض

  .سواء كانت مرافق صناعية أو اجتماعية أو اقتصادية  اإلنسان
ر يستقي منها قواعده ، و املصدر هو الطريـق الـذي تـأيت منـه القاعـدة القانونيـة و       دلقانون محاية البيئة مصا -

   )2(املصادر ، و قد خيتلف بعضها اآلخريتفق قانون محاية البيئة مع غريه من فروع القانون يف بعض 
 .هي داخلية و أخرى دولية  و قد يستقي قواعده و أحكامه من نوعني من املصادر منها ما -

  
 
 
 
  
  

 سابقالرجع امل: النظام البيئي  -1
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راسة على ضوء التشريع اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة ماجستر ،جامعة د –الوسائل القانونية حلماية البيئة و دور القاضي يف تطبيقها : محيدة مجيلة -2
   16ص ، 2011ة،دبليال

  
  

  : مل ما يلي و هي تشة  ـــــادر الداخليـــــالمص: رع األول  ــــــــــالف
  الشريعة : البند األول   

اهللا كـل مقومـات احليـاة    لقد خطيت البيئة يف شريعة اإلسالم باهتمام بالغ فهي ميـزان األجيـال و فيهـا أوع     -
لإلنسان ، لذلك أرسى اإلسالم األسس و القواعد اليت تضـبط و تقـنن عالقـة اإلنسـان ببيئتـه لتحقيـق مـن        

ـ   مـن قبـل اخلـالق     ددخالهلا العالقة السوية و املتوازنة اليت تصون البيئة من ناحية و تساعدها يف أداء ورهـا احمل
    )1(العليم يف إعالة احلياة من ناحية أخرى

 ريخ مكٌلا ذَهحالَصإِ دعب ضِري اَألوا فدِسفْت آل و" و لقد وضع اإلسالم اإلطار العام لقانون محاية البيئة يف قوله تعاىل  -
   )2(" ونْملَعت متنكُنْ إِ مكُلَ

  التشريع  : البند الثاني  
السـلطة العامـة املختصـة يف الولـة ، و إذا كـان      و هو عبارة عن عن جمموعة القواعد املكتوبة الـيت تضـعها    -

التشريع يعترب بوجه عام أهم املصادر الرمسية أو األصلية العامـة للقواعـد القانونيـة ، إال أن املتأمـل يف األنظمـة      
القانونية ألغلبية الول يدرك أا ختلو من قوانني خاصة حبماية البيئة بل هـي قـوانني عامـة و متفرقـة كقـوانني      

  .د ، الغابات ، و قوانني املياه الصي
   العرف: البند الثالث 

يقصد به يف قانون محاية البيئة جمموعة القواعد القانونية اليت نشـأت يف جمـال مكافحـة التعـدي علـى البيئـة و        -
احملافظة عليها ، و جرت العادة بإتباعها صورة منتظمة و مسـتمرة حبيـث سـاد اإلعتقـاد باعتبارهـا ملزمـة و       

   .اإلحترامواجبة 
إال أن دور العرف مازال ضئيال يف ميدان محاية البيئة باملقارنـة بـدوره يف فـروع القـوانني األخـرى و يرجـع        -

ذلك إىل حداثة االهتمام مبشكلة محاية البيئة ، فال توجد قواعد أو مقاييس عرفيـة حلمايـة البيئـة و إمنـا توجـد      
   .املعقول ، الضرر اجلوهري فقط بعض املبادئ املبهمة العامة مثل االستعمال 

  الفقه: البند الرابع  
علماء القانون و توجهام بشـأن تفسـري القواعـد القانونيـة ، و لقـد لعـب        تدراساو هو عبارة عن آراء و  -

   اإلنسانيةاليت دد البيئة  األخطارالفقه دورا كبريا يف جمال التنبيه إىل املشاكل القانونية اليت تثريها 
حيث طرحت  1972و قد ظهر ذلك بصورة واضحة أثناء انعقاد مؤمتر األمم املتحدة األول للبيئة مبدينة استكهومل سنة  -

من اآلراء الفقهية للمناقشة حول القواعد القانونية اليت ترسم ما ينبغي أن تكون عليه التدابري و السياسات اليت  كثري
  )3(ردها الطبيعية و توازا االيكولوجيو احلفاظ على موا اإلنسانتكفل صيانة بيئة 



النظام البیئي و  وسائل حمایتھ : الفصل األول   
 

 18 

 

  نت.الين.أون .،مقال منشور بشبكة اسالم  اإلسالميةعصام الدين مصطفى الشعار ،البيئة و احلفاظ عليها يف الشريعة -1
  .برواية ورش عن نافع 85سورة األعراف اآلية -2
  19-18املرجع السابق ، ص : محيدة مجيلة -3

 
و هي تشمل ما يلي :ةــــــــــــــــــادر الدوليــــــــالمص: اني  ــــــــــــرع الثــــــــــالف  

 
  االتفاقيات و المعاهدات الدولية: البند األول 

 
من أفضل الوسائل حنو ارساء دعائم قانون البيئة و يرجع السـبب يف ذلـك إىل عـدة عوامـل منـها      و اليت تعترب  -

اليت تقتضي التعاون و اجلهود اجلماعية حللها ، و منـها أيضـا وجـود املنظمـات     الطبيعة الدولية ملشكلة البيئة و 
الدولية و املتخصصة ، اليت تعمل على تقدمي عون حقيقـي يف جمـال اعمـال قواعـد محايـة البيئـة كاملنظمـة        

حبمايـة البيئـة   من االتفاقيات الدوليـة املتعلقـة   و  البحرية الدولية و منظمة اليونسكو و منظمة األغذية و الزراعة
 :نذكر 

  
و املتعلقـة بالتـدخل يف أعـايل البحـار يف حـاالت       1969االتفاقية الدولية املربمة يف بروكسـال عـام    * 

  .كوارث التلوث بالبترول
  
  . اخلاصة مبنع التلوث البحري باغراق النفايات و املواد األخرى 1972اتفاقية لندن لعام * 
  
  .املتعلقة بتلوث اهلواء بعيد املدى عرب احلدود  1979اتفاقية جنيف لعام * 
  
  . )1(املتعلقة حبماية طبقة األوزون 1985اتفاقية فينا لعام * 
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  .، نفس الصفحة املرجع نفسه: محيدة مجيلة -1
 
 

  القضاء الدولي: البند الثاني 
يف بعـض فـروع القـانون ، كالقـانون اإلداري و      القانونيـة القواعد  إرساءكان القضاء يلعب دورا بناءا يف  إذا -

القانون اخلاص ، إال أن األحكام القضائية اليت تفصل يف املنازعات البيئيـة ال تتجـاوز بضـع أحكـام ، عاجلـت      
  . فقط املسؤولية عن التلوث البيئي

األمريكيـة ، يف  ففي جمال تلوث اهلواء عرب احلدود جند حكم حمكمة التحكيم بـني كنـدا و الواليـات املتحـدة      -
يف مدينـة   " TRAILترايـل  " قضية مصنع صهر املعادن الواقع الكندية اليت تبعـد سـبعة أميـال عـن واليـة      

أن األدخنـة املتصـاعدة   . أ .م.واشنطن حبيث رفع النزاع بني الدولتني أمام حمكمة التحكيم حيـث ادعـت الـو   
عـن األضـرار الالحقـة    . أ.م.احملكمة بتعـويض الـو   أحلقت أضرارا بالغة باملزارع و الثروة احليوانية ، فحكمت

   .ا
   )1(فالقضاء يعد من املصادر التفسريية للقانون بوجه عام ، فان وره سيكون خالقا يف جمال القانون البيئي -

  الدولي التحكيم:  الثالثالبند 
يعترب التحكيم من الناحية التقليدية سهلة القبول للدول نظرا ملرونة النسبية حيث حتـتفظ الـدول املتنازعـة عـادة      -

حبق اختيار أعضاء هيئة التحكيم و القواعد الّـيت تفصـل مبقتضـاها يف النـزاع و أن تتقيـدها أو تطبيـق هيئـة        
القا الدويل حيث تعود بـدايات التحكـيم الـدويل كمؤسسـة رمسيـة      حتكيم القواعد الثّابتة و املتعارف عليها يف 
بـني الواليـات املتحـدة األمريكيـة     " أالبامـا "و حتديدا إىل قضية  19يف فض النزاعات الدولية إىل أواخر القرن 

ـ       و  1899ام و بريطانيا، و لقد حظي التحكيم بقبول واسع النطـاق يف إطـار مـؤمتر السـالم املنعقـد بالهايع
الّذي أسفر عن عقد االتفاقية الدولية اخلاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدوليـة، هـذه األخـرية الّـيت حظـي      

امللحـق  فيها التحكيم الدويل بعدد جم من املواد، و أنشئت ألجله حمكمة التحكـيم الدائمـة و املكتـب الـدويل     
، أدخلت حتسينات عـدة علـى أسـلوب التحكـيم الـدويل و      1907هاي عام ا و يف مؤمتر الصلح املنعقد بال

  )2(أدرجت أحكامه يف االتفاقية األوىل اخلاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية
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  20-19محيدة مجيلة ، املرجع السابق ص  -1
.2011الدويل العام،دار اهلدى،اجلزائر،ط املسؤولية الدولية يف ضوء قواعد القانون : زازة خلضر -2  
 

.ةــــــــون البیئـــات قانــــــــخصوصی:الث ــــــــب الثــــــــالمطل  
 

  : يتميز قانون البيئة عن غريه مبجموعة من اخلصائص و نذكر منها  -
  

:روع القـانون العام  ــــــرع من فـــــــــــداثة ، و فـــــــــــم بالحـــــــــــــة يتســــــــــــة البيئـــــــانون حمايــــــق: رع األول  ــــــــــــالف  
 

  اتسامه بالحداثة :األولالبند 
الصناعية و التكنولوجية و البيئـة الـيت عاشـتها اجلزائـر كغريهـا       للتطورات فعل ذلك أن سن قواعده كان كرد -

  .من الدول األخرى
   فرع من فروع القانون العام  :الثانيالبند: 

  )1(.األفراد كما أن محاية البيئة تدخل يف إطار املصلحة العامة اإلدارة وكونه ينظم العالقة بني  -
  

:قـانون حماية البيئة ذو طابع إداري و ذو طابع إلزامي   :الثانيالفرع    
 

  قانون حماية البيئة ذو طابع إداري :األولالبند: 
من السلطات و االمتيازات املمنوحة للدولـة لتحقيـق املنفعـة العامـة كمـا يظهـر        و ذلك ما يتجلى بوضوح -

دلك يف الوسائل اإلدارية اليت خيوهلا املشرع لإلدارة للتدخل من أجل محايـة النظـام العـام البيئـي مثـل سـلطة       
   .رضاإلدارة يف منح التراخيص ، األوامر ، احل

  
   طابع إلزامي قانون حماية البيئة ذو : البند الثاني: 

ذلك ألا قواعد آمرة ، ال جيوز لألفراد اإلتفاق على خمالفتها لكونه قـد تضـمن نصوصـا قمعيـة و جـزاءات       -
ضد كل خمالف حلكامه بل تعد األمر ذلك حيث تلزم السلطات اإلدارية املكلفـة بتطبيـق قـانون محايـة البيئـة      

 )2(قواعده أعماال ملبدأ الشرعيةباحترامه 
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    : تعاريف و مفاهيم بيئية-www.beach.com 1 2016- 02-07تاریخ االطالع  ،

  .53، ص1982اللوائح اإلدارية و ضمان الرقابة اإلدارية ، منشأة املعارف،اإلسكندرية ، : سامي مجال الدين -2
  
 

:االت  ـــــــــــــئة متعدد المجـــــــــــاية البيـــــــــــانون حمــــــــــــق: الث  ـــــــــــــرع الثــــــــــــــــــالف  
 .و يتسم بتشعبه و كثرة جماالته و املشاكل البيئية املثارة يف الواقع  -

  قانون متعدد المجاالت: البند األول: 
كثـرة جماالتـه و املشـاكل البيئيـة     و هذا نظرا لكونه يعاجل موضوع البيئة ، هذا األخري الذي يتسـم بتشـعبه و    -

   .املثارة يف الواقع
  يتسم بالجمع بين الجانب التشريعي و الجانب المؤسساتي : البند الثاني. 

مـن وزارات و   ةاألجهـز و ذلك ألنه جيذذ بعض اإلجراءات الكفيلة حبماية البيئة و يف املقابل يرصد مجلـة مـن    -
  )1(.اية البيئةو هيئات تعمل على ضمان مح إقليميةمجاعات 
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. 54ص،اللوائح اإلدارية و ضمان الرقابة اإلدارية ، املرجع السابق : سامي مجال الدين  -1  
 
 

  ةـــــایة البیئـــــائیة لحمــــة الوقــــراءات اإلداریــــــاالج: اني ـــــث الثــــــــالمبح
  

اإلجراءات الوقائية حلماية البيئة يف خمتلـف جوانبـها سـواء فيمـا يتعلـق      لقد وضع املشرع اجلزائري جمموعة من  -
ها املعيشـي مـن خـالل اإلجـراءات القانونيـة الـيت       بمنها حلماية املوارد املائية أو اال الطبيعي يف خمتلف جوان

  .تناولتها القوانني اليت تصب يف اإلطار العام حلماية البيئة 
إىل حتديد أهم الوسـائل القانونيـة الوقائيـة الـيت تسـتعملها اإلدارة مـن أجـل         بالتايل نتطرق يف هذا املبحث -

  ).دراسة التأثري ( احلضر، اإللزام إىل نظام التكييف  املسبق،احلفاظ ومحاية البيئة بدءا بنظام الترخيص 
 :التايلقسمنا مبحثنا إىل ثالث مطالب على النحو فمن خالل ما سبق  -

  
.ام الترخیص ـــنظ:لب األول ـــالمط  

 
 معـني، يقصد بالترخيص باعتباره عمال من األعمال القانونية ذلك اإلذن الصـادر عـن اإلدارة ملمارسـة نشـاط      -

وبالتايل فإن ممارسة النشاط اإلداري مرهون مبنح الترخيص فال بد من احلصول علـى اإلذن املسـبق مـن طـرف     
   )1(.السلطات املعنية و هي السلطة الضابطة

أو مـن   مـثال، املشـروعات النوويـة    بإقامـة و قد يصدر الترخيص من السلطة املركزية كما يف حالة الترخيص  -
 و الرخصـة اإلداريـة مـن حيـث طبيعتـها      )2(.البلديات كما يف حالة الترخيص جبمع و نقل القمامة و معاجلتها

ط حمـل التـرخيص يغـري احلصـول     و يتعرض كل من يباشر النشـا  )3(انفرادي إداريأي تصرف  إدارياتعد قرار 
 )4(و مدنية إداريةالقانونية ، من جنائية و  تاجلزاءاعلى ترخيص ملختلف أنواع 

 بإقامـة و يهدف الترخيص يف اال البيئـي إىل محايـة الصـحة العامـة كمـا يف حالـة التـراخيص املتعلقـة          -
املشروعات الغذائية ، و كذا محاية عنصر من عناصر البيئة كما هو الشأن تـراخيص الصـيد و تـراخيص البنـاء     
يف األراضي الزراعية و تراخيص التخلص مـن ميـاه الصـرف ، و تـراخيص ختـزين أو معاجلـة أو تصـريف        

   )5(النفايات اخلطرة
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  .385، ص  1991مقارنة ألسس و مبادئ القانون اإلداري و تطبيقاا ، مصر ، اإلسكندرية،منشأة املعارف، القانون اإلداري ، دراسة : عبد الغين بسيوين -1
   206، ص  2014دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ، : أمحد لكحل .د-2
  407،ص 1990ن املطبوعات اجلامعية،القانون اإلداري اجلزائري،ديوا: عمار عوابدي -3
   206سابق،ص الرجع امل: أمحد لكحل .د-4
  137، ص  2007قانون محاية البيئة ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، : ماجد راغب احللو  -5
  

و التشريع اجلزائري و على غرار التشريعات يتضـمن الكـثري مـن األمثلـة يف جمـال الضـبط اإلداري املتعلـق         -
جنـده يف قـانون امليـاه ، قـانون النـاجم ،       حبماية البيئة ، و سنقتصر على بعض األمثلة فقط فأسلوب الترخيص

إىل قـانون التهيئـة و الـتعمري و قـانون     القانون املتعلق حبماية الساحل و تثمينـه األساسـي للبيئـة باإلضـافة     
    )1'املنشآت املصنفة

و عليه سنقتصر على أهم تطبيقات أسلوب الترخيص ، بالتايل قسـمنا مطلبنـا هـذا إىل نـوعني علـى النحـو        -
 : التايل

ي  ــــال الطبيعـــــــــــــاية المجــــا بحمــــاء و عالقتهـــــرخصة البن: رع األول  ـــــالف  
سنقوم بدراسة الرخص املتعلقة بالنشاط العمراين و الذي نـص عليـه املشـرع اجلزائـري يف قـانون التهيئـة و        -

   04/05املعدل و املتمم بقانون  90/29التعمري 
  رخصة التعمير: البند األول: 

 صاحب الطلب حول قابليـة قطعـة األرض للبنـاء مـن عدمـه و اإلتفاقيـات       إعالميهدف إىل  إداريهي قرار  -
   القانونية اليت ميكن أن ختضع هلا األرض و الوعاء العقاري

شهادة الـتعمري هـي الوثيقـة الـيت تسـلم بنـاء       : " بالنص على أن  91/176من املرسوم  2وقد عرفتها املادة  -
على طلب من كل شخص معين تعني حقوقه يف البناء و االرتفاقـات مـن مجيـع األشـكال الـيت ختضـع هلـا        

مبقر الس الشـعيب البلـدي املخـتص ، و تسـلم الشـهادة يف      و يودع طلب شهادة التعمري ،  )2("األرض املعنية
 أجل شهرين من طرف رئيس الس الشعيب البلدي 

  رخصة التجزئة: البند الثاني: 
رخصة التجزئة تشترط لكـل عمليـة تقسـيم الثـنني أو عـدة      :" على أن  90/29من القانون  57نصت املادة  -

   )3("قطع من ملكية عقارية واحدة إىل عدة ملكيات مهما كان موقعها
على أن إصدار هـذه الرخصـة يـتم مـن طـرف رئـيس        91/176من املرسوم  15و  14و قد نصت املادتني  -

الس الشعيب البلدي باعتباره ممثال للبلدية أو الدولة ، أو الـوايل أو الـوزير املكلـف بالبيئـة ، كـل يف جمـال       
   )4(.اختصاصاته الذي حيدده له قانون التهيئة و التعمري و املرسوم التنفيذي
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  55ص  2014-2013لعوامر عفاف ، دور الضبط اإلداري يف محاية البيئة ، مذكرة لنيل شهادة املاستر كلية احلقوق السياسية  -1
  .26ر عدد .املتعلق بتحديد كيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم،ج 1991-05-28املؤرخ يف 176-91التنفيذي املرسوم  -2
   52ر .ر .ج 04/05، املتعلق بالتهيئة و التعمري ، املعدل و املتمم بالقا 1990سبتمرب  01املؤرخ يف   90/29القانون --3
  .املصدر السابق:176-91التنفيذي  املرسوم-4
  
  

  رخصة البناء: البند الثالث: 
ـ التجزهي اآللية القانونية بعد آلية املخطط التوجيهي للتهيئة و الـتعمري و خمطـط شـغل األراضـي و      - ات الـيت  ئ

  )1(.واقعي مادي حمسوس على أرض الواقع شيءحتول األفكار و البيانات الصماء إىل 

القرار اإلداري الصادر عن سلطة خمتصة قانونـا ، متـنح مبقتضـاه احلـق للشـخص      :"و تعرف رخصة البناء بأا  -
الـيت جيـب أن حتتـرم قواعـد قـانون      البنـاء  بناء جديد قائم قبل البدء يف أعمـال   بإقامة) طبيعيا أو معنويا ( 

  "العمران
يودع ملف طلب رخصة البناء لدى رئيس الس الشـعيب البلـدي و يسـجل تـاريخ اإليـداع علـى وصـل         -

االستالم ، هذا األخري يكتسي أمهية بالغة كونه يبني مطابقـة الوثـائق املقدمـة و صـالحياا و يثبـت تـاريخ       
لقانونية للبت يف الطلب مـن قبـل اإلدارة املختصـة ،و تسـلم الرخصـة      اإليداع الذي يبدأ منه حساب اآلجال ا

من طرف رئيس الس الشعيب البلدي أو الوايل أو الوزير املكلف بالبيئة خـالل املهـل احملـددة قانونـا للفصـل      
  )2(يف الطلب

  الشروط القانونية للحصول على رخصة البناء : البند الرابع 
الشـروط الواجـب توافرهـا للحصـول علـى رخصـة        1991ماي  28املؤرخ يف  91/176لقد حدد املرسوم  -

  :البناء و اليت تتمثل يف 
طلب رخصة البناء موقع عليها من امللك أو موكلـه أو املسـتأجر املـرخص لـه قانونـا أو اهليئـة أو املصـلحة         .1

 .املخصصة هلا العقار 
 .تصميم للموقع  .2
اليت تتضمن وسائل العمل و طريقـة بنـاء اهلياكـل و األسـقف و نـوع      مذكرة ترفق بالرسوم البانية الترشيدية و  .3

 .املواد املستعملة ، و شرح خمتصر ألجهزة متويل بالكهرباء و الغاز و التدفئة 
قرار الوايل املرخص بإنشاء مؤسسات صناعية و جتارية مصنفة يف فئـة املؤسسـات اخلطـرية و الغـري صـحية و       .4

 .املزعجة 
  )3(.دراسة التأثري .5
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و احلد من البناء الفوضوي ،ملتقى إشكاليات العقار احلضري ، جامعة بسكرة ، كلية احلقوق  ةالرقابة العمرانية القبلية و دورها يف احلفاظ  على البيئ: عبد اهللا لعوجيي -1

   261، ص  2013،جملة احلقوق و احلريات ،سبتمرب 
  . 59-58سابق ، ص الرجع امل: لعوامر عفاف -2
  .املصدر السابق:91/176املرسوم  -3

آت المصنفة  ـــــــــــالل المنشــــــــرخصة استغ: اني  ـــــــــرع الثــــــــــــــالف  
    تطرق يف البداية إىل مفهوم املنشآت املصنفة مث إىل إجراءات احلصول على رخصة استغالهلا  -

  المقصود بالمنشآت المصنفة : البند األول  
املنشأة املصـنفة كـل وحـدة تقنيـة ثابتـة      " على أن  06/198من املرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  2تنص املادة  - 

ميارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات املـذكورة يف قائمـة املنشـآت املصـنفة و احملـددة يف التنظـيم       
  )1("املعمول به 

ختضـع  :"علـى مـايلي   التنميـة املسـتدامة    إطاراملتعلق حبماية البيئة يف  03/10من القانون  18كما نصت املادة  -
ألحكام هذا القانون املصانع و الورشات و املشاغل و مقالع احلجارة و املنـاجم و بصـفة عامـة املنشـآت الـيت      

سـبب يف أخطـار علـى    و الـيت قـد تت    أو معنوي ، عمومي أو خـاص  يستغلها أو ميلكها كل شخص طبيعي 
البيئية و املوارد الطبيعيـة و املواقـع و املعـامل و املنـاطق     و الفالحة و األنظمة  العمومية و النظافة و األمن ةالصح

   )2(.السياحية أو قد تسبب يف املساس براحة اجلوار
كما نشري أن املشرع اجلزائري مل يكتف ذا التعريف العـام للمنشـآت املصـنفة و إمنـا قـام بتحديـد هـذه         -

  )3(.أنواع املنشآت اليت ختضع إىل ضرورة الترخيصاملنشآت عن طريق وضع قائمة دقيقة لكل 
منشآت خاضعة لتـرخيص و منشـآت خاضـعة لتصـريح حبيـث متثـل       : و هناك صنفني من املنشآت املصنفة  -

 .املنشآت اخلاضعة للترخيص الصنف األكثر خطورة من تلك اخلاضعة للتصريح

 

  المنشآت الخاضعة للترخیص : أوال
اجلهة املكلفة بتسليم رخصـة اسـتغالل املنشـآت املصـنفة و ذلـك       03/10من القانون  19لقد حددت املادة  -

مـن القـانون    1فقـرة   19حسب أمهيتها و درجة األخطار اليت تنجر عـن اسـتغالهلا ، حبيـث تـنص املـادة      
ختضع املنشآت املصنفة حسب أمهيتها و حسـب األخطـار أو املضـار الـيت تنجـر      :"السالف الذكر على مايلي 

ن استغالهلا ، لترخيص الوزير املكلف بالبيئة و الوزير املعين عندما تكـون هـذه الرخصـة منصوصـا عليهـا يف      ع
 )4(".التشريع املعمول به و من الوايل أو رئيس الس الشعيب البلدي
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  . ةحلماية البيئاملتعلق بضبط التنظيم املطبق على ملؤسسات املصنفة  06/198من املرسوم التنفيذي  02 املادة-1
  .سابقال املصدر: 03/10 نونمن القا 18املادة-2
  . 54سابق ، ص الرجع امل: سامل أمحد -3
  سابقال املصدر:  03/10قانون ال من19 املادة -4

  

  
  المنشآت الخاضعة للتصریح : ثانیا

  
ال تسـبب خمـاطر أو   و هي تلك املنشآت اليت ال تسبب أي خطر ، و ال يكون هلا تـأثري مباشـر علـى البيئـة و      -

مساوئ على الصحة العمومية و النظافة و املوارد الطبيعيـة و املنـاطق السـياحية ، هلـذا فهـي تسـتلزم القيـام        
مـن القـانون املـذكور ، حبيـث جـاء يف       2فقـرة   19و هذا ما ورد يف املادة ،  بدراسة التأثري أو موجز التأثري

و ختضع لتصريح لدى رئيس الس الشعيب البلـدي املعـين ، املنشـآت الـيت تتطلـب إقامتـها       : " نصها مايلي 
 )1("دراسة تأثري و ال موجز التأثري

  

  إجراءات الحصول على الرخصة : البند الثاني 
  

  :تتمثل يف و فيما يتعلق بإجراءات احلصول على الترخيص فهي  -
  هذا الطلب يشـمل كافـة املعلومـات اخلاصـة بصـاحب      : ضرورة تقدمي طلب الترخيص لدى السلطة املاحنة له

  .املنشأة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا
       معلومات خاصة باملنشأة و تتمثل أساسا يف املوقع الذي تقام فيه املنشأة ، طبيعـة األعمـال الـيت يعتـزم املعـين

 .أساليب الصنع  القيام ا و
  الذي يقام من طرف مكاتـب دراسـات أو مكاتـب خـربات أو مكاتـب      : تقدمي دراسة التأثري أو موجز التأثري

 .استشارات معتمدة من طرف الوزارة املكلفة بالبيئة 
 إجـراء غـري أن املشـرع  مل حيـدد كيفيـة     : حتقيق عمومي و دراسة تتعلق بأخطار و انعكاسات املشروع  إجراء 

 )2(.التحقيقهذا 
   مـن القـانون    2فقـرة   21لـنص املـادة   كما أنه ال متنح هذه الرخصة إال بعد استيفاء اإلجراءات و هذا طبقـا

03/10 .)3( 
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  .سابقال املصدر:  03/10قانون ال من19املادة-1
   54املرجع السابق ، ص:أمحد سامل -2
 . املصدر السابق:03/10من القانون  21 املادة -3
  
 

  .الحضر و اإللزام:المطلب الثاني 
جبانب نظام الترخيص يف محاية البيئة جند نظام احلضـر و اإللـزام اللـذان يـدخالن ضـمن الوسـائل القانونيـة         -

  .الوقائية حلماية البيئة ، فمن خالل الفرع األول نتطرق إىل احلظر، مث اإللزام يف فرع ثان 
  ر  ــــــــالحض:رع األول  ـــــــــــالف

صد باحلضر الوسيلة اليت تلجأ إليها سلطات الضبط اإلداري دف من خالهلـا منـع اتيـان بعـض التصـرفات      يق -
بسبب اخلطورة اليت تنجم عن ممارستها كحالة حظـر املـرور يف اجتـاه معـني أو منـع وقـوف السـيارات يف        

  )1(.أماكن معينة
و احلضر وسيلة قانونية تقوم اإلدارة بتطبيقه عن طريق القرارات اإلداريـة و هـذه امتيـازات السـلطة العامـة و       -

إىل درجـة املسـاس حبقـوق األفـراد و إال     لكي يكون قانونيا ال بد أن يكون ائيا مطلقا و إال تتعسـف اإلدارة  
أعمال الغصب كمـا مييـه رجـال القـانون      اعتداء مادي أو عمل منيتحول إىل عمل غري مشروع فيصبح جمرد 

  )2(.اإلداري
  .احلضر املطلق و احلضر النسيب : و يتخذ احلضر صورتني  -

  
  الحضر المطلق : البند األول  

بأفعال معينة ملا هلا آثار ضارة بالبيئة ، منعا باتـا ال اسـتثناء فيـه و ال تـرخيص      إتيانيتمثل احلضر املطلق يف منع  -
  )3(.بشأنه

  : و من األمثلة على هذه األفعال نذكر  -
       إلقاء القمامة يف غري األماكن احملددة هلا اهليئات احمللية و هو ما تقتضي بـه قـوانني أو لـوائح البلـدي يف كـثري

 .من دول العامل تقريبا
    ذلـك مـن    و يظهـر  )4(.إلقاء النفط يف البحار أو يف املياه اإلقليمية و هذا ما نصت عليه أغلـب قـوانني العـامل

 :خالل ما تطرقت إليه التشريعات البيئية يف بعض ااالت مثال
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  . 207سابق ، ص الرجع امل: عمار عوايدي -1
  . 387سابق ، ص الرجع امل: عبد الغين بسيوين  -2
  226،ص 2012شتات للنشر و ،مصر،الضبط اإلداري حلماية البيئة ، دراسة حتليلية مقارنة،دار الكتب القانونية،دار : سه نكه داود حممد -3
  . 205سابق ، ص الرجع امل: أمحد لكحل -4
 

  مينـع كـل  صـب أو طـرح     : "منه على ما يلـي  51التنمية املستدامة نصت املادة  إطارففي قانون محاية البيئة يف
امليـاه اجلوفيـة و   يعتها يف املياه املخصصة إلعادة تزويـد طبقـات   بكانت ط أيااملياه املستعملة أو رمي النفايات ، 

 .)1("يف اآلبار و احلفر و سراديب جذب املياه اليت غري ختصيصها
 مينـع املسـاس بوضـعية السـاحل     : "منع على ما يلي  9ادة أما القانون املتعلق حبماية الساحل و تثمينه فنصت امل

مـن   2مـن الفقـرة    11كمـا نصـت املـادة     ، )2(."الطبيعية ، و جتب محايته و استعماله و تثمينه وفقا لوجهته
متنع هذه األنشطة علـى مسـتوى املنـاطق احملميـة اإليكولوجيـة احلساسـة ، و       : " نفس القانون على ما يلي 

 )3("تكون موضوع ترتيبات خاصة يف املناطق اليت تضم مواقع ثقافية و تارخيية
  و عنـد  :" .....علـى مـا يلـي     33التنمية املستدامة فقد نصـت املـادة    إطارأما القانون املتعلق حبماية البيئة يف

اإلقتضاء خطر داخل اال احملمي كل عمل من شأنه أن يضر بالتنوع الطبيعـي ، و بصـفة عامـة حظـر كـل      
عمل من شأنه أن يشوه طابع اال احملمـي و يتعلـق هـذا احلظـر خصوصـا بالصـيد و الصـيد البحـري و         

 )4(...."و الغابية و الرعوية األنشطة الفالحية
  

  الحضر النسبي: البند الثاني 
النسيب يف منع القيام بأعمال معينة مضرة بالبيئة إال بعـد احلصـول علـى تـرخيص بـذلك مـن        احلضر يتجسد -

    )5(.السلطات املختصة و وفقا للشروط و الضوابط اليت حتددها التنظيمات اخلاصة حبماية البيئة
  :النسيب منها و من حاالت احلضر  -
  يشـترط يف عمليـات شـحن أو    :"اليت جاء يف فحواهـا مـايلي    03/10ون نمن القا 1فقرة  55جند نص املادة

حتميل كل املواد أو النفايات املوجهة للغمـر يف البحـر ، احلصـول علـى تـرخيص يسـلمه الـوزير املكلـف         
  )6("بالبيئة

  مينـع مـرور العربـات و    :"منه تنص علـى مـايلي    23أما عن القانون املتعلق حبماية الساحل و تثمينه جند املادة
وقوفها علال الضفة الطبيعية،و يرخص عند احلاجـة مبـرور عربـات مصـاحل األمـن و اإلسـعاف أو مصـاحل        

 )7("تنظيف الشواطئ و صيانتها
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  .السابقاملصدر : 03/10من القانون  51املادة-1
  10.ع.ر.املتعلق حبماية الساحل و تنميته ج 2002أفريل  5/ 1422ذي القعدة عام  22املؤرخ يف  02- 02من القانون  09املادة-2
  سابق ال املصدر:  02-02من القانون  11 املادة-3
  سابقال املصدر :10-03من القانون  33 املادة-4
  . 96، ص  السابقرجع امل: ماجد راغب احللو .د -5
  سابقال املصدر : 03/10من القانون  55 املادة - 6
 .املصدر السابق: 02/02من القانون  23املادة-7

و  1املطلـق يف الفقـرة   : ستنتج من خالل هذه املادة أا تناولت يف نفس الوقت الوقـت احلضـرين معـا    يحبيث  -
   2النسيب يف الفقرة 

بتنفيـذ  ما يالحظ أن الفرق يف احلظر املطلق و احلضر النسيب يكمـن يف أن احلضـر املطلـق فيـه اإلدارة ملزمـة       -
السـلوك   إتيـان القواعد القانونية دون توسيع لسلطتها التقديرية ، يف حـني أن احلضـر النسـيب مينـع القـانون      

و ذلـك بعـد تـوافر الشـروط املتطلبـة       يـة اإلداراملخالف للتشريع إىل أن يرفع املنع مينح ترخيص من السلطة 
  .تستعمل سلطتها التقديرية  اإلدارةقانونا ففي هذه احلالة 

  االلزام:اني  ــــــــــــرع الثــــــــــالف
بقيـام بعمـل حضـر القيـام      اإللـزام للناس بالقيام بعمل معني ، و يقابل  اإلداريسلطات الضبط  إلزاميقصد به  -

  )1(.بعمل مضر بالبيئة
  

اإللزام هو عكس احلظر ، ألن هذا األخري إجراء قانوين و إداري يتم مـن خاللـه منـع إتيـان النشـاط فهـو        و -
   )2(بذلك يعترب إجراءا سلبيا يف حني اإللزام  هو ضرورة القيام بتصرف معني فهو إجراء اجيايب

  .أسلوب اإللزام و يف التشريعات البيئية هنالك العديد من األمثلة اليت جتسد  -
  جيـب علـى الوحـدات    :"مـايلي   03/10مـن القـانون    2فقرة  46ففي إطار محاية اهلواء و اجلو نصت املادة

  )3("الصناعية إختاد كل التدابري الالزمة للتقليص أو الكف عن استعمال املواد املتسببة يف إفقار طبقة األوزون

  جز للنفايـات أن يتخـذ كـل اإلجـراءات     حـا  أوكل منتج  01/19و يف إطار النفايات ألزم املشرع يف القانون
النفايات بأقصى قدر ممكن و ذلك باعتمـاد و اسـتعمال تقنيـات أكثـر نظافـة و أقـل        إنتاجالضرورية لتفادي 

  )4(.للنفايات إنتاجا

منـه بـالنص علـى التـزام مجيـع املـواطنني        46املتعلق حبماية الصحة جاء يف املـادة   85/05اإللزام يف قانون  -
  )5(.مبراعاة قواعد الوقاية من مضار الضجيج
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  229سابق، ص الرجع امل: سه نكه داود حممد  -1
  . 65سابق ، ص الرجع امل :أمحد سامل  -2
  .سابقال املصدر : 03/10من  القانون 46املادة -3
  . 166سابق ص الرجع امل :أمحد سامل -4
  159ص، 2011-2010اهليئات اإلدارية املكلفة حلماية البيئة،مذكرة لنيل شهادة املاجستر كلية احلقوق،بن عكنون ،اجلزائر  :ية سهام بن صاف -5
  

  
  .نظام دراسة التأثیر : الثالثالمطلب 

  .راسة التأثري و حمتواها دنتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف نظام دراسة التأثري مث حتديد املشاريع اخلاضعة ل -
  .المقصود بدراسة التأثير:الفرع األول   

دراسة التأثري دف إىل تكريس مبدأ احليطة الذي يعد ضمن املبادئ العامة حلمايـة البيئـة و يقصـد بـه ضـرورة       -
إختاد التدابري الفعلية و املتناسقة للوقاية من خطر األضرار اجلسـيمة املضـرة بالبيئـة و ذلـك قبـل القيـام بـأي        

  . )1(مشروع أو نشاط
ختضع مسبقا و حسب احلالة لدراسة التأثري أو ملوجز التأثري على البيئة :" كما يلي  15يف املادة  03/10لقد عرف القانون  -1

مشاريع التنمية و اهلياكل و املنشآت الثابتة و املصانع و العمال الفنية األخرى و كل العمال و برامج البناء و التهيئة اليت تؤثر 
سيما على األنواع و املوارد و األوساط و الفضاءات الطبيعية و الحقا على البيئة ال مباشرة فورا أو بصفة مباشرة أو غري 

  .التوازنات اإليكولوجية و كذلك على إطار و نوعية املعيشة
  )2(.حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم  -
شـغال أو  الدراسة اليت جيب أن تقام قبـل القيـام بـبعض مشـاريع األ    :" أما الفقه فقد عرف دراسة التأثري بأا  -

راسـة التـأثري هـي عبـارة عـن دراسـة       دأن " التهيئة العامة أو اخلاصة بقصد تقييم أثار هذه األخرية على البيئة 
  )3(.علمية و تقنية مسبقة و إجراء إداري متطور

الوقايـة خـري مـن    " فإنه يرى بأن دراسة التأثري جتد مصـدرها يف املبـدأ التقليـدي    " ميشال بربور"أما الفقيه  -
راسـة املسـبقة   دو من أجل ذلك ال بد من التفكري قبل القيام بأي عمل و عليه ال بد مـن املعرفـة و ال  " ج العال
أي معرفة آثار النشاط على البيئة كما يرى بأن دراسة التأثري هـي عبـارة عـن دراسـة علميـة و تقنيـة        للتأثري

   )4( متطور إداري إجراءمسبقة و 
دراسة التأثري هي دراسة تقييمية للمشاريع و املنشـآت اخلطـرة و الـيت هلـا      و من هذه التعاريف ميكن القول أن -

تأثري مباشر أو غري مباشر على البيئة البحرية اجلوية أو الربية مبا تسببه مـن آثـار صـحية نفسـية أو فيزيولوجيـة      
 ).)5دف احلد منها أو تقليلها
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  . 160سابق ، ص الرجع امل :صافية سهام  بن-1

  . املصدر السابق:03/10من القانون  15 املادة-2
   12، ص  2009الوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر ، رسالة دكتوراة يف الق العام ، كلية احلقوق ، بن عكنون ، جامعة اجلزائر ، :عبد املنعم بن أمحد -3
  . 120، ص  نفسهرجع امل: عبد املنعم بن أمحد-4
  . 162سابق ، ص الرجع امل :سهام  بن صافية-5

  .التأثيرالمشاريع الخاضعة لدراسة  :الفرع الثاني  
   )1(املشاريع اليت تتطلب دراسة التأثري 03/10من القانون  15 حدد املشرع اجلزائري يف املادة دلق -
األخـرى و كـل    مشاريع التنمية و اهلياكل و املنشآت  الثابتـة و املصـانع و العمـال الفنيـة    : و هي تتمثل يف  -

  .األعمال و برامج البناء و التهيئة 
كما مت حتديد قائمة الشغال اليت تسبب تأثري على البيئة اليت ختضع إلجـراءات دراسـة التـأثري حبيـث مت الـنص       -

التنظـيم حمتـوى و   حيـدد عـن طريـق    :"فحواها و اليت جاء يف  03/10من القانون  16عليها طبقا لنص املادة 
  :الذي يتضمن على األقل مايلي دراسة التأثري 

  عرض عن النشاط       القيام به. 
  قد يتأثران بالنشاط املزمع القيام به وصف للحالة األصلية للموقع و بيئته اللذين. 
  2(".......وصف التأثري احملتمل على البيئة و على صحة اإلنسان( 
تنجز دراسـة التـأثري و مـوجز التـأثري علـى البيئـة و       :" على مايلي  03/10من القانون  22كما نصت املادة  -

على نفقة صاحب املشروع من طرف مكاتب دراسات أو مكاتـب خـريات أو مكاتـب استشـارات معتمـدة      
  )3("من الوزارة املكلفة بالبيئة

التـأثري أو   أخضع تسليم رخصة اسـتغالل املنشـآت املصـنفة إىل تقـدمي دراسـة      03/10مما يستنج أن القانون  -
  )4(.موجز التأثري

ختضـع إىل املقتضـيات   :"..... جـاء يف فحـواه مـايلي     03/10من القانون  73إىل جانب ذلك فان نص املادة  -
العامة النشاطات الصاخبة اليت متارس يف املؤسسات و الشركات و اليت تـوج ضـمن قائمـة املنشـآت املصـنفة      

  )5(".....حلماية البيئة
ادة أن النشاطات الصحية اليت متـارس يف املؤسسـات و املراكـز و النشـاطات و املنشـآت      ما يفهم من هذه امل -

  .العامة و اخلاصة سواء كانت مؤقتة أو دائمة ختضع لدراسة التاثري 
املشـاريع الـيت ختضـع     42املتعلق  بتهيئة اإلقليم و التنميـة املسـتدامة فأشـار يف مادتـه      01/20أما القانون  -

تكون اإلسـتثمارات أو التجهيـزات أو املنشـآت الـيت     " لدراسة التأثري حبيث جاء يف نص املادة املذكورة مايلي 
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مل تنص عليها أدوات يئة اإلقليم موضوع دراسـة تـأثري علـى يئـة اإلقلـيم مـن اجلوانـب اإلقتصـاية و         
 )6(.اإلجتماعية و الثقافية لكل مشروع

  

  .املصدر السابق:  03/10 انونالق 15 املادة منأنظر - 1       
 .املصدر نفسه :03/10من القانون  15 املادة-2
 .املصدر نفسه: 03/10من القانون  22املادة-3
 . 163ص ،سابق الرجع امل:بن صفية سهام -4
  .املصدر السابق: 03/10 انونمن الق 73 املادة-5
  .املصدر السابق: 01/20القانون  من42 ملادةا-6

  
  .األجھزة و الھیئات المكلفة بحمایة البیئة و ترقیتھا: المبحث الثالث 

  
إن جناح سياسة إدارة عقالنية للبيئة يتوقـف أوال علـى القـدرات املؤسسـاتية ذلـك أن النصـوص القانونيـة         -

تعزيزهـا بـأجهزة ذات   وحدها غري كافية على تنظيم أي جمال من جماالت احلياة العامـة لألفـراد ، مـا مل يـتم     
  .فعالية تتحكم يف القضايا البيئية عن طريق ما مينحه املشرع من أساليب يف هذا اإلطار

و من خالل ما سبق سنتناول يف هذا املبحث خمتلف اهليئـات املكلفـة حبمايـة البيئـة سـواء علـى املسـتوى          -
 الـدور العـام الـذي تلعبـه اجلمعيـات      املركزي أو تلك املتواجدة عل املستوى احمللي كما ال بد لإلشـارة إىل 

  .باعتبارها وسيلة إلرساء الثقافة البيئية يف اتمع 
  الھیئات المركزیة: المطلب األول 

  
املركزية اإلدارية تقوم على أساس وحدة السلطة اليت تقوم بالوظيفـة اإلداريـة للدولـة عـن طريـق أقسـامها و        -

جاء و مرافق الدولة و األقسام الرئيسـية للسـلطة اإلداريـة يف النظـام     تابعيها الذين خيضعون لرئاستها يف مجيع أر
  .)1(املركزي هي الوزارات و هذه تقوم على أساس التخصص و تنوع اهلدف املراد حتقيقها

  :و من هنا قسمنا دراستنا على النحو التايل  -
  وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة  : الفرع األول  

الوصية على القطاع عن طريق تسيريه بالرقابة السـلمية الـيت تفرضـها علـى خمتلـف املـديريات       تعترب السلطة  -
 الوالئية للبيئة و ذلك لضمان تطبيق األهداف املتوخاة من التشريع البيئـي لتحقيـق التـوازن بـني اخلصوصـيات     

  اجلغرافية و البيئية لكل منطقة و القضايا البيئية ذات البعد الوطين 
الذي  2012ديسمرب سنة  25املوافق لـ  1434صفر عام  11مؤرخ يف  433- 12سوم تنفيذي رقم حيث صدر مر -

 2010أكتوبر  21املوافق لـ  1431ذو القعدة عام  12املؤرخ يف  259-10يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 
   )2(املتضمن اإلدارة املركزية لوزارة التهيئة العمرانية و البيئية
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  73سابق ، ص الرجع امل: ماجد راغب احللو -1
   20سابق ، ص الرجع امل: أمحد سامل -2
  
  

 البيئية و العمرانية التهيئة لوزارة اإلداري التنظيم:  األول البند. 
  : تتكون سلطة الوزارة حتت سلطة الوزير من  -
يساعده مدير الدراسات و يلحق به مكتب اإلتصال و الربيد و املكتب الوزاري لألمن الداخلي يف  :األمین العام  :أولـا 

  .)2(املؤسسة
  :مكلفني بالدراسات و التلخيص ، يكلفون مبا يأيت) 8(يساعده مثانية  :رئیس الدیوان  : ثانـیا
  الربملان و تنظيمهاحتضري مشاركة الوزير يف النشاطات احلكومية و النشاطات املرتبطة مع. 

  حتضري نشاطات الوزير يف جمال العالقات الدولية و التعاون و تنظيمها. 

  حتضري عالقات الوزير مع الصحافة و تنظيمها. 

  حتضري نشاطات الوزير يف جمال العالقات العامة و تنظيمها 

  متابعة العالقات مع احلركة اجلمعوية و الشركاء االجتماعيني و االقتصاديني. 

  حتضري امللفات املتعلقة بربامج البحث القطاعية و متابعتها. 

  حتضري احلصائل املوحدة لنشاطات القطاع و متابعتها. 

 1(.متابعة الربامج التنموية الكربى للقطاع( 
  

املراقبة التفتيش و مفتشني يكلفون مبهام ) 6(يشرف على املفتشية مفتش عام و يساعده ستة  :المفتشیة العامة : ثالــثا
املفتشية العامة حتت سلطة الوزير بالقيام و تكلف  )2(و تنظيم اهلياكل املركزية و غري املركزية و املؤسسات التابعة للوصاية

 بزيارات مراقبة و تفتيش تنصب ال سيما على ما يلي

  ما و كذا املعايري و التنظيمات التقنية اخلاصة بالقطاع تطبيق التشريع و التنظيم املعمول 
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       اإلستعمال الرشيد و ذلك مثل الوسائل و املوارد و املوضوعية حتت تصـرف اهلياكـل التابعـة للـوزارة التهيئـة
 العمرانية و البيئة و السياحة 

 لوزيرو التوجيهات اليت يصدرها ا تنفيذ القرارات  
  

  

 
تضمن اإلدارة املركزية لوزارة التهيئة العمرانية ،ي 2010أكتوبر  21املوافق لـ  1431ذو القعدة عام  12املؤرخ يف  259-10األوىل من املرسوم التنفيذي  املادة-1

  و البيئية
يتضمن تنظيم املفتشية العامة لوزارة التهيئة  ،2010أكتوبر  21املوافق لـ  1431ذي القعدة عام  13املؤرخ يف  10/260من املرسوم التنفيذي  05املادة -2

  64ر عدد  .ج،العمرانية و البيئية و سريها 
  

       السري العادي لإلدارة املركزية للوزارة و اهلياكل و املؤسسـات و اهليئـات العموميـة و جتنـب اإلخـتالالت يف
  )1(تسيريها و تقييمها

  :المدیریة العامة للبیئة و التنمیة المستدامة و تكلف بمایلي  : رابـعا
  
  النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة حبماية البيئة  إعدادتساهم يف. 

  كل الدراسات و أحباث التشخيص و الوقايـة مـن التلـوث و األضـرار يف الوسـط الصـناعي و        بإعدادتبادل
 .احلضري و تساهم يف ذلك 

 ة البيئة و مراقبتها تضمن رصد حال. 

 تصدر التأشريات و الرخص يف جمال البيئة. 

  تدرس و حتلل دراسات التأثري يف البيئة و دراسات اخلطر و الدراسات التحليلية البيئية 

 تقوم بترقية أعمال التوعية و التربية يف جمال البيئة. 

 تساهم يف محاية الصحة العمومية و ترقية اإلطار املعبشي. 

 2( .تضع بنك املعطيات املتعلق بالبيئة  تصمم و( 
   
  فـي مـديريـات تتمثـل 5 تضــمو :  
   
 1-تضم بدورها ثالث مديريات فرعية : مدیریة السیاسة البیئیة الحضریة:  
  *املديرية الفرعية للنفايات املنزلية و ما شبهها.  
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  *املديرية الفرعية للتطهري احلضري.  
  *املديرية الفرعية لألضرار السمعية و البصرية و نوعية اهلواء و التنقالت النظيفة .  

  
  
  
  
  . 22سابق ص الرجع امل: أمحد سامل -1
  .سابق ال املصدر: 10/259من املرسوم رقم  2 املادة-2
  
  
  
  :تضم أربع مديريات فرعية : مدیریة السیاسة البیئیة الصناعیة -2
  .للمنتجات و النفايات اخلطرية املديرية الفرعية * 
  .املديرية الفرعية للمنشآت املصنفة* 
  .املديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة و تثمني النفايات و املنتجات الفرعية* 
  املديرية الفرعية لربامج إزالة التلوث الصناعي و األخطار الصناعية * 
وجي و الوس -3 وع البیول ى التن ة عل ة المحافظ احل و مدیری ة و الس االت المحمی ي و المج ط الطبیع

  :تضم أربع مديريات فرعية : التغیرات المناخیة 
  .املديرية الفرعية للحفاظ على الساحل و الوسط البحري و املناطق الرطبة * 
  املديرية الفرعية للحفاظ على املنظومات البيئية اجلبلية و السهبية و الصحراوية و تثمينها * 
  الفرعية للمواقع و املناظرة و االت احملمية و التراث الطبيعي و البيولوجي املديرية * 
  .املديرية الفرعية للتغريات املناخية* 
:تضم مديريتني فرعيتني : مدیریة تقییم الدراسات البیئیة - 4  
.املديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثري*   
.الدراسات التحليلية البيئيةاملديرية الفرعية لتقييم دراسات اخلطر و *   
:تضم مديريتني فرعيتني : مدیریة التوعیة و التربیة البیئیة و الشراكة - 5  
.املديرية الفرعية للتوعية و التربية البيئية*   
)1( .املديرية الفرعية للشراكة من أجل محاية البيئة*   

 

  :و تكلف مبا يلي  :المدیریة العامة لتھیئة و جاذبیة اإلقلیم   : خامــسا
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 تبادل و تقترح عناصر السياسة الوطنية لتهيئة و جاذبية اإلقليم. 

       تبادل باالتصال مع القطاعات املعنية بإعداد النصوص التشريعية و التنظيميـة املتعلقـة بتهيئـة و جاذبيـة اإلقلـيم
  و تساهم يف ذلك 

 
 
 
 

.سابقال املصدر: 10/259من املرسوم التنفيذي رقم  02 املادة-1  
  
  

          تنفذ و تنشط برامج و أدوات النشاط اجلهـوي مـع ضـمان مالئمـة و تنسـيق السياسـات القطاعيـة علـى
 .املستوى اجلهوي

  تقوم بترقية و تنشيط برامج كربى لألشغال لتهيئة اإلقليم و املدن اجلديدة 

  :تضــم ثــالث مـديريـات 
  

  :تضم مديريتني فرعيتني : مدیریة اإلستشراف و البرمجة و الدراسات العامة لتھیئة اإلقلیم -1
  .املديرية الفرعية للدراسات و املخططات اإلستشرافية* 
  .املديرية الفرعية للدراسات و األدوات النوعية* 
:تضم ثالث مديريات فرعية : مدیریة العمل الجھوي و التلخیص و التنسیق  - 2  
.املديرية الفرعية للربجمة اجلهوية*   
املديرية الفرعية للتوجيه القضائي و هندسة استثمار اإلقليم*   
.املديرية الفرعية للتنمية احمللية املتكاملة *   
:تضم ثالث مديريات فرعية : مدیریة األشغال الكبرى لتھیئة اإلقلیم  - 3  
.املديرية الفرعية إلعادة احلياة إىل الفضاءات*   
.املديرية الفرعية للهياكل األساسية الكربى*   
)1( .املديرية الفرعية للمنظومات احلضرية *   

  
  :وتكلف مبا يلي :المدیریة العامة للمدینة : سـادسـا
 تساهم باإلتصال مع القطاعات املعنية يف حتضري تطوير سياسة املدينة. 



النظام البیئي و  وسائل حمایتھ : الفصل األول   
 

 37 

  تبادر باإلتصاالت مع القطاعات املعنية بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة باملدينة 

  تساهم يف حتسيس التشاور و التنسيق بني خمتلف متدخلي سياسة املدينة و تنفيذ الربامج احلضرية. 

 

 

 
 

 
سابقال املصدر :10/259من املرسوم التنفيذي رقم  03 املادة-1  

 
  

  تقوم بترقية التدابري اهلادفة إىل حتسني احلكم الراشد يف مجيع جوانب املدينة 

  تصنيف األحياء يف املدن  إعادةتقترح برامج 

  تساهم يف حتديد و تنفيذ التخطيط احلضري الوطين و احمللي. 

  :تضــم ثــالث مـديريـات    
  

  :تضم مديريتني فرعيتني: مدیریة سیاسة المدینة  -1
  .املديرية الفرعية ألدوات تأطري املدينة* 
  .املديرية الفرعية لتنسيق برامج سياسة املدينة ما بني القطاعات* 
  
  :تضم مديريتني فرعيتني: مدیریة ترقیة المدینة  -2
  .املديرية الفرعية لنوعية اإلطار املعيشي* 
  .املديرية الفرعية للمدن اجلديدة* 
  
  :تضم مديريتني فرعيتني: قییم أعمال تحسین وضعیة المدینة مدیریة برمجة و متابعة و ت -3
  .املديرية الفرعية لربامج حتسني وضعية املدينة* 
  )1( .املديرية الفرعية ملتابعة تقييم عمل حتسني وضعية املدينة* 
  

  :وتكلف باإلتصال مع اهلياكل املعنية مبا يلي  :مدیریة التخطیط و اإلحصائیات : سـابعـا
  أشغال ختطيط اإلستثمارات و تنسيقهاتعد. 
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  تعد ملخص اقتراحات الربامج الصادرة عن اهليئات حتت الوصاية 

  تتوىل متابعة اجناز الربامج و تعد احلصائل الدورية  
  تتوىل اإلتصال مع املصاحل املعنية املكلفة باملالية و التخطيط  

  
  
  
  .سابقال املصدر :10/259من املرسوم التنفيذي رقم  04 املادة-1

  
  :تضــم مديـريـتـني فرعيتـني   

  .املديرية الفرعية للتخطيط* 
  .لإلحصائياتاملديرية الفرعية * 
  

  :وتكلف مبا يلي  :مدیریة التنظیم و الشؤون القانونیة : ثـامنـا
  القطاع و تعدهاتبادر باالتصال مع اهلياكل املعنية مبشاريع النصوص التشريعية التنظيمية املتعلقة بنشاطات. 

       مـه و تتـابع تنفيـذها تعمـل تسهر على نشر و تعميم النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة بالقطاع و الـيت
 على تقنينها

 تتوىل أمانة اللجنة الوزارية العتماد مكاتب الدراسات 

  

  :تضــم ثـالث مديـريـات فرعيـة 
  .املديرية الفرعية للتنظيم و املنازعات* 
  .املديرية الفرعية للوثائق و األرشيف* 
  )1( .املديرية الفرعية للشؤون القانونية* 

  
  :وتكلف مبا يلي  :مدیریة التعاون : تـاسـعا
  حتدد باإلتصال مع اهلياكل املعنية حماور و جماالت التعاون الدويل للقطاع. 

  يئة اإلقليم و البيئةتتابع تنفيذ اإلتفاقيات و اإلتفاقيات الدولية يف جمال. 

  يئة اإلقليم و البيئة تساهم يف تطوير التعاون فيما خيص اإلستثمار و الشراكة يف جمال 
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 حتضر مشاركة القطاع يف اللقاءات الدولية .  

  
  
  
 
  
  سابقال املصدر :10/259من املرسوم التنفيذي رقم  05 املادة-1
  
  

  تضــم مديـريـتني فرعيـتني 
  .للتعاون املتعدد األطرافاملديرية الفرعية * 
  .)1(املديرية الفرعية للتعاون الثنائي* 
  

  :وتكلف مبا يلي  :مدیریة اإلتصال و اإلعالم اآللي : عـاشـرا
        تقوم بترقية تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال اجلديدة داخـل القطـاع و تقـوم برصـد اإلسـتراتيجي يف هـذا

 .اال 

  يئة اإلقلـيم و تشـجع علـى اسـتعمال تقنيـات      تقترح و تنفذ كل عمل و كل مشروع اتصال يف جمال البيئة و
 .و دعائم حديثة و فعالة للبيئة 

  يئة اإلقليم و تقيم تأثريها و نتائجها  إستراتيجيةتصمم و تقترح تتعلق باالتصال يف جمال البيئة و. 

  تضــم مديـريـتني فرعيـتني 
  .املديرية الفرعية لالتصال* 
  .)2(الفرعية لإلعالم اآليل املديرية* 
  

  :وتكلف مبا يلي  :مدیریة الموارد البشریة و التكوین  : إحـدى عشـر 
  تقترح و تنفذ سياسة تسيري املوارد البشرية للقطاع 

        تصمم و تعد و تنظم تنفيذ سياسة القطاع يف جمال تطوير التشـغيل و ترقيـة املـوارد البشـرية بالتشـجيع علـى
  .اجلديدة يف ميادين يئة اإلقليم و البيئة  إدماج التكنولوجيات
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          تضمن متابعة و تقييم برامج املؤسسـات التكوينيـة العملـة حتـت وصـاية وزارة التهيئـة العمرانيـة و البيئـة
  . باإلتصال مع القطاع املعين 

  
  
  
  
  
  
  سابقال املصدر: 10/259من املرسوم التنفيذي رقم  06 املادة-1
  املصدر نفسه : 10/259من املرسوم التنفيذي رقم  07 املادة-2
  

  تضــم مديـريـتني فرعيـتني 
  .املديرية الفرعية للموارد البشرية * 
  )1(.املديرية الفرعية للتكوين* 

  :وتكلف مبا يلي  :مدیریة اإلدارة و الوسائل   : اثـني عشـر 
 تعد و تنفذ ميزانييت التسيري و التجهيز للقطاع. 

  املركزية  اإلدارةتقوم باالتصال مع اهلياكل املعنية جبميع األعمال املرتبطة بالوسائل املالية و املادية وتسيري. 

  ا و اليت تسريها يئة اإلقليم مبا يتماشى و النصوص املعمول تتوىل بتسيري الصناديق الوطنية للبيئة و.  

  تضــم ثـالث مديريـات فرعيـة 
  .الفرعية للميزانية و احملاسبة  املديرية * 
  .املديرية الفرعية للوسائل العامة* 
  )2(املديرية الفرعية للصفقات* 

  

 وزارة التھيئة العمرانية و البيئيةمھام :   الثاني البند. 
 2010أكتـوبر   21املوافـق لــ    1431ذو القعـدة   13املـؤرخ يف   10/258مبوجب املرسوم التنفيذي رقـم   -

 :اليت حيدد صالحيات وزير التهيئة العمرانية و البيئة من خالل  ما يلي 
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      يئـة اإلقلـيم و البيئـة اقتراح السياسة العامة للحكومة و برامج عملها عناصر السياسة الوطنية يف ميـادين
ـ       وزارة إىل و متابعة تطبيقها و مراقبتها وفقا للقوانني و التنظيمات املعمـول ـا و تقـدمي نتـائج نشـاط ال

 الوزير األول و جملس الوزراء

  
 

  يئة اإلقليم و اقتراحها و تنفيذها إعداد االستراتيجيات الوطنية لتهيئة اإلقليم و البيئة و 

  يئة قليم و اقتراحها إلإعداد النصوص التشريعية و  التنظيمية املتعلقة بالبيئة و 

  
 

  سابقال املصدر: 10/259من املرسوم التنفيذي رقم  08 املادة-1
  املصدر نفسه :10/259من املرسوم التنفيذي رقم  09 املادة--2
  

  يئـة اإلقلـيم و التنميـة املسـتدامة      إطارتنظيم ترقية أو أطر التشاور و اعتماد اختبارات التوجيه و أهداف

 على املستويات القطاعية و اجلهوية 

       تنشيط املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم و األدوات و املخططـات التوجيهيـة لتهيئـة الفضـاءات العاصـمية و

  )1(إعدادهامتابعة 

  مؤسسايت للتشاور و التنسيق بني القطاعـات أو أي هيكـل آخـر أو جهـاز مالئـم مـن        إطاراقتراح أي

 )2(.شأنه أن يسمح بتكفل أحسن باملهام املوكلة إليها

  .دور القطاعات الوزارية األخرى: ثاني  الفرع ال

  

إن وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و املدينة حاليا املسؤول األول عن محايـة البيئـة يف اجلزائـر غـري أـا العمـل        -

  .وزرات هلا ذات التكليف على حنو متخصص كوزارة املوارد املائية ، الصحة ، التربية ، الفالحة و الطاقة

  : و يف ما يلي نقف عند جوانب العمل املتكامل بني اإلدارة املكلفة بالبيئة و باقي الوزارات فيما هو آت  -
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    30املرجع السابق ، ص :أمحد سامل  -1
   31املرجع نفسه ص  :أمحد سامل   2- 

  
 السكانو  الصحة وزارة:   األول البند . 
وبئـة الـيت تكـون يف األغلـب     فعال يف محاية البيئة من خالل محاية املواطن من األمراض و األ  الصحة إن وزارة -

يف هـذا اـال مـن خـالل      نتيجة أو أثر للتلوثات اليت تعصف بعنصر من عناصـر البيئـة و يتجسـد دورهـا    
 )1(اإلهتمام بتوفري بيئة صحية و نظيفة للمواطن

مع وزارة البيئة من األهم مبكـان ، خاصـة أمـام اإلزديـاد السـكاين و      و يعترب تعاون وزارة الصحة و السكان  -
زيادة املناطق العشوائية و كثرة املشروعات الصناعية و هذا ينبين عليه ضـرورة تقـدمي اخلـدمات الصـحية مـع      

 .املتطلبات الصحية للسكان ، كما متنح احلوافز البيئية عن كل ختلص آمن للمخلفات الطبية

املؤسسة الصحية بالتكفل بنفقات معاجلة نفايات النشاطات العالجيـة الـيت تنتجهـا و ازالـة     شرع و لقد الزم امل -
و واجـب املشـرع أن يـزود     01/19التـرميم ألحكـام القـانون    النفايات و البقايا الناجتـة عـن منشـآت    

تـداول هـذه    املستخدمون املكلفون باجلمع املسبق للنفايات النشـاطات العالجيـة و نقلـها و معاجلتـها عنـد     
النفايات بوسائل الوقاية الفردية املقاومة للوخز و اجلروح و ينبغـي أن يـتم إعالمهـم باملخـاطر النامجـة عـن       

  )2(تداول النفايات و تكوينهم على الطرق املالئمة لتداول هذه النفايات
 المائية الموارد وزارة:   الثاني البند  
بري يف جمال محاية البيئة و خاصة عنصر املاء و يتجسد هذا اإلهتمام من خالل محاية املسطحات املائية ك يقع عليها دور -

و تشغيل صيانة  إقامةو املياه اجلوفية من التلوث، تتمثل أهدافها يف ضبط و أحكام توزيع املياه للري و الشرب و 
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غرض اإلستخدام املثل للموارد املائية و احلفاظ و تطوير طرق الري لاخلزانات و شبكات الري و الصرف و حتسني 
    .)3(على نوعية املياه و محايتها من التلوث

 الريفية التنمييةو  الفالحة وزارة:   الثالث البند. 
تتوىل هذه الوزارة مهام تقليدية مرتبطة بتسـيري إدارة األمـالك الغابيـة و الثـروة احليوانيـة و النباتيـة و محايـة         -

إعـادة التشـجري املكثـف ، صـيانة و توزيـع       أعمـال السهوب و مكافحة اإلجنراف و التصحر باإلضـافة إىل  
كـذا أقلمـة اهلياكـل الفالحيـة و      األحزمة اخلضراء حول مرتفعات األطلس الصحراوي و حماربـة التصـحر و  

املتعاملني الفالحيني مع املتغريات املناخية مع وضع رزنامـة تقليديـة هلـا و تطـوير ممارسـات فالحيـة عمليـة        
جديدة ، فمن خالل هذه املهام يتضح أن تـدخل وزارة الفالحـة و التنميـة الريفيـة يف اـال البيئـي مـرتبط        

  )4(حبماية الطبيعة

   227ص  ،2009احلماية االدارية للبيئة،دار النهضة العربية،القاهرة،:العازمي عيد حممد– 1  
  31سابق ، ص الرجع امل :محد سامل أ-2        

  33، ص نفسهرجع امل :أمحد سامل -  3        
   17 املرجع السابق ، ص :بن صافية سهام -4        

 

 الصناعة وزارة:   الرابع البند. 
الصناعي و تطبيق التنظيم اخلاص بـاألمن الصـناعي و محايـة البيئـة      لألمنتتوىل يف جمال البيئة سن الواعد العامة  -

و تدعيما هلذه املهام فقد أحدث مكتب رئيس دراسـات مكلـف حبمايـة البيئـة و األمـن الصـناعي ضـمن        
  )1(مديرية املقاييس و اجلودة و احلماية الصناعية

  ة الطاقة و المناجموزار: البند الخامس 
تتكفل باستغالل الثروات الطاقوية املنجمية من أجل حتقيق قاعة صناعية للدولة و رغـم الطـابع احليـوي الـذي      -

تكتسبه الطاقة يف اال اإلقتصادي  فإا تؤدي إىل إحداث انعكاسات سـلبية مباشـرة علـى البيئـة الطبيعيـة يف      
بني أكرب الدول املنتجة للبترول ، مـن أجـل ذلـك مت إنشـاء أول وكالـة      اجلزائر خاصة ، و أن اجلزائر تعترب من 

  .وطنية لتطوير الطاقة و ترشيدها 
  وزارة الثقافة: البند السادس 
 تتوىل محاية التراث الوطين الثقايف و معامله و تشتمل على عدة مديريات من بينها  -

 و اليت تتكون بدورها من املديرية الفرعية:  مديرية التراث الثقايف: 
  املعامل و اآلثار التارخيية 
 الطاسيلي و اهلقار حظرية:(  املتاحف و احلظائر الوطنية ( 
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و نظرا ألمهية اآلثار دعمت الوزارة بالوكالة الوطنية لآلثار و محاية املعامل و النصـب التارخييـة ، كمـا أنشـأت      -
 )2(.ار و املواقع التارخيية عرب خمتلف واليات الوطنهيئة متخصصة يف تصنيف اآلث

  وزارة السكن و العمران: البند السابع 
تساهم بدور كبري يف التقليل من خطر التلوث عن طريق الـدور الـذي تلعبـه يف جمـال التخطـيط العمـراين و        -

يدخل ضمن مسؤوليتها إصدار القرارات و التشريعات الـيت تـنظم سـالمة البيئـة السـكانية مـن مسـاكن و        
البنيـة سـواء كانـت    حدائق و مرافق فهي مسؤولة عن دراسة و متابعة اإلشتراطات اخلاصـة مبختلـف أنـواع    

سكنية أم صناعية أم جتارية حمددة لكل  أنواع اإلشـتراطات الواجبـة توافرهـا فيهـا سـواء كانـت أمنيـة أو        
   )3(إنارة

  
  
 

  
  34سابق ، ص الرجع امل :أمحد سامل -1
  35ص  املرجع نفسه،: أمحد سامل -2
   201، ص  2012، بريوت ،  1القانون اإلداري البيئي ،منشورات احلليب احلقوقية ، ط : امساعيل جنم الدين -3

  
  

  األجهزة و الهيئات األخرى:الفرع الثالث  
إىل الدور الكبري الذي تلعبه املديريات املتمركـزة علـى مسـتوى وزارة التهيئـة العمرانيـة و البيئـة يف        باإلضافة -

جمال محاية البيئة استحثت هيئات مركزية أنيطت ا مهمة تسـيري و تنظـيم جمـاالت بيئـة معينـة منـها علـى        
( خـرى علـى شـكل مـراص     و أ) البنـد الثـاين   ( و أخرى على شكل مراكز ) البند األول( شكل وكاالت 

  )البند الرابع ( و أخريا وفق مسميات أخرى ) البند الثالث 
 

  األجهزة و الهيئات المتخدة على شكل وكاالت: البند األول 
 

  الوكالة الوطنیة للنفایات : أوال
  2002مـاي   20املـؤرخ يف   02/175عرفها املشرع اجلزائري يف املادة األوىل مـن املرسـوم التنفيـذي رقـم      -

مؤسسـة عموميـة   :" احملدد الختصاصات الوكالة الوطنية للنفايات ، تشكيلها و كيفيـة عملـها علـى مـايلي     
اري يف عالقاـا  دسـتقالل املـايل ختضـع للقـانون اإل    إلذات طابع صناعي و جتاري تتمتع بالشخصية املعنوية و ا

ـ دمع ال اريـة مـن طـرف الـوزير املكلـف      داية اإلولة و تعد تاجرة يف عالقاا مع الغري تسري وفقا لنظام الوص
 )1("بالبيئة 
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 :و تكلف يف اطار مهامها علو وجه اخلصوص مبا يلي  -
 تقدمي املساعدة للجماعات احمللية يف ميدان تسيري النفايات. 
 معاجلة املعطيات و املعلومات اخلاصة بالنفايات و تكوين بنك وطين للمعلومات حول النفايات و جتنبه. 
  نشر املعلومات العلمية و التقنية و توزيعها ، كما تبادر بكل مـا هـو برنـامج حتسـيس و اعـالم و      تعمل على

  )2(.مشاركة يف تنفيذها
  

  الوكالة الوطنیة للتغیرات المناخیة: ثانیا
مت تعريفهـا بأـا مؤسسـة ذات طـابع      2005سـبتمرب   26املـؤرخ يف   05/375مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  -

الـتغريات املناخيـة يف كـل خمططـات      إشـكالية  إدماجاداري مقرها اجلزائر العاصمة و دف الوكالة إىل ترقية 
الوطنيـة يف جمـال الـتغريات املناخيـة بالقيـام       اإلسـتراتيجية  إطـار التنمية و املسامهة يف محاية البيئة و تكلف يف 

حسيس و الدراسة و التلخـيص يف اـاالت الـيت هلـا عالقـة بانبعـاث غـاز اإلحتبـاس         بأنشطة اإلعالم و الت
احلراري و التكييف مـع املـتغريات املناخيـة و التقلـيص مـن آثارهـا و ملختلـف التـأثريات اإلجتماعيـة و          

 )3(اإلقتصاية
  
ر .الوكالـة الوطنيـة للنفايـات و تنظيمهـا و عملـها ، ج      يتضـمن انشـاء  ، 2002مـاي  20املؤرخ يف  02/175من املرسوم التنفيذي رقم  01 املادة-1

  2002سنة  ،37عدد 
  37ص  ،رجع السابقامل: أمحد سامل --2
، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمتغريات املناخية و حتديد مهامها و ضبط كيفية تنظيمها و سريها ،  2005سبتمرب  26املؤرخ يف  05/375املرسوم التنفيذي  رقم -3
   05/10/2005بتاريخ  67ر عدد.ج
 

  الوكالة الوطنیة لحفظ الطبیعة: ثالثا
املعـدل و املـتمم باملرسـوم     1991فيفـري   09املـؤرخ يف   33-91أنشأت مبوجب املرسوم التنفيـذي رقـم    -

و هي إعـادة التنظـيم املتحـف الـوطين للطبيعـة و الـذي        1998فرباير  10املؤرخ يف  98/352التنفيذي رقم 
و تقـين موضـوعه    إداريبدوره امتدا للوكالة الوطنية حلماية البيئة و تعترب الوكالة مؤسسـة عموميـة ذات طـابع    

  )1(.الفالحة و مقرها العاصمة  حتت تصرف وزير
  األجهزة المتخذة على شكل مراكز: البند الثاني 

 
  المركز الوطني لتكنولوجیات انتاج أكثر نقاء : أوال
مؤسسـة عموميـة   "نقـاء  أكثـر  إنتـاج على أن املركز الوطين لتكنولوجيات  262-02من املرسوم  2تنص املادة  - 

ذات طابع صناعي و جتاري و تتمتع بالشخصية املعنوية و اإلستقالل املـايل و خيضـع املركـز للقواعـد املطبقـة      
على إلدارة يف عالقته مع الدولة و يعد تاجرا يف عالقاته مع الغرب بوضع املركـز حتـت وصـاية الـوزير املكلـف      

  )2(بالبيئة
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أكثـر نقـاء و تعميمـه و التوعيـة بـه و مسـاعدة مشـاريع         إنتـاج لوجيات يكلف املركز بترقية مفهوم تكنو -
اإلستثمار يف تكنولوجيات أكثر نقاء كما يضمن املركز مهمة اخلدمة العموميـة فيمـا خيـص القيـام بالدراسـات      

 . )3(املتعلقة بأعمال رفع مستوى الصناعات
  

  مركز تنمیة الموارد البیولوجیة : ثانیا
مؤسسـة عموميـة ذات طـابع إداري    :"علـى أن املركـز    371-02من املرسوم التنفيـذي رقـم    1تنص املادة  -

تتمتع بالشخصية املعنوية و اإلستقالل املايل ، يوضح املركز حتت وصاية الـوزير املكلـف بالبيئـة و يكـون مقـره      
اح مـن الـوزير   باجلزائر و ميكن نقله إىل أي مكان آخر من التراب الوطين مبوجـب مرسـوم بنـاء علـى اقتـر     

 )4("ف بالبيئةلاملك
 دتتمثل مهامه يف التنسيق بني القطاعات املعنيـة بـالتنوع البيولـوجي مـن أجـل احملافظـة و الوقايـة للمـوار         -

 .النباتية و احليوانية يف خمتلف األنظمة البيئية  دالبيولوجية و حتقيقا لذلك يقوم جبرد مجيع املوار
اعات املعنية احلفاظ علـى املـوارد البيولوجيـة الوطنيـة حسـب الكيفيـات       كما يقدم اقتراح بالتشاور مع القط -

احملددة يف التنظيم املعمول به و من مهامه تشـجيع تنفيـذ بـرامج حتسـيس املـواطنني باحملافظـة علـى التنـوع         
 . البيولوجي و استعماله املستدمي

  
   07ر عدد .يتضمن اعادة تنظيم املتحف الوطين للطبيعة يف الوكالة الوطنية حلفظ الطبيعة ، ج،  1991فيفريي  09املؤرخ يف  91/33املرسوم التنفيذي  رقم  -1

  13/02/1991بتاريخ 
-18بتاريخ ، 56ر عدد .، يتضمن انشاء املركز الوطين لتكنولوجيات انتاج أكثر نقاء ، ج 17/08/2002املؤرخ يف  02/262املرسوم التنفيذي رقم  02املادة -2

08-2002   
  39-38ص  ،رجع السابقامل: أمحد سامل  -3
، بتاريخ  74ر عدد .يتضمن إنشاء مركز تنمية املوارد البيولوجية وتنظيمه و عمله، ج ،2002نوفمرب  11املؤرخ يف  371-02املرسوم التنفيدي  01املادة   -4

13-11-2002  

  األجهزة و الهيئات المتخذة على شكل مراصد: البند الثالث 
 

  المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة: أوال
  

ـ  02/115من املرسوم التنفيـذي   2تنص املادة  - مؤسسـة عموميـة ذات طـابع صـناعي و جتـاري      :"دأن املرص
 )1("يتمتع الشخصية املعنوية و ذمة مالية مستقلة

 :و املتمثلة يف  02/115من املرسوم  5ة دكما حتدد املهام اليت يكلف ا يف نص املا -
  وضع شبكات الرصد و قياس التلوث و حراسة األوساط الطبيعية 
 مجع املعلومة البيئية على الصعيد العلمي و التقين و اإلحصائي و معاجلتها و اعداها و توزيعها 
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        مجع املعطيات و املعلومات املتصلة بالبيئة و التنميـة املسـتدامة لـدى املؤسسـات الوطنيـة و اهليئـات
  )2("مة البيئية وتوزيعها املتخصصة نشر املعلو

 
  المرصد الوطني لترقیة الطاقات المتجددة: ثانیا

و هو هيئة وطنية تتوىل ترقية و تطوير استعمال الطاقـات املتجـددة لـدى املرصـد الـوطين لترقيـة الطاقـات         -
مـن   17املتجددة و أحال املشروع مهام املرصد و تشكيلته و سريه إىل التنظـيم و ذلـك طبقـا لـنص املـادة      

  .التنمية املستدامة  إطارو املتعلق بترقية الطاقات املتجددة يف  14/08/2004املؤرخ يف  09-04القانون 
 

  المرصد الوطني للمدینة: ثالثا
دينة مرصد وطـين للمدينـة يلحـق املرصـد الـوطين      املتعلق بامل 06-06من الق  26دة استحدث املشرع يف املا -

 :يصطلح باملهام التالية بالوزارة املكلفة باملدينة و 
 متابعة تطبيق سياسة املدينة. 
 مدونة املدن و ضبطها و حتيينها إعداد. 
 السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم  إطاردراسات حول تطور املدن يف  إعداد. 
  3( .ترقية سياسة وطنية للمدينة إطارتقرره احلكومة يف  إجراءمتابعة كل(  

 
 
 
 
 

، يتضمن  2004جويلية  19املؤرخ يف  198-04املعدل و املتمم مبوجب املرسوم التنفيذي  2002أفريل  03املؤرخ يف  115-02من املرسوم رقم  02ااملادة  -1
   2004جويلية  21مؤرخة يف ، 46ر عدد .ج،و التنمية املستدامة انشاء املرصد الوطين للبيئة 

  .سابق الصدر امل : 02/115املرسوم التنفيذي رقم  05املادة -2
  42-41ص ،رجع السابق امل: أمحد سامل  -3

  األجهزة وفق مسميات أخرى: البند الرابع 
 

 أوال: الحضائر الوطنیة
 458-83و تتوفر على تنظيم داخلي صـر طبقـا للمرسـوم التنفيـذي رقـم       إداريذات طابع  إداريةتعد هيئة  -

احملدد للقانون األساسي النمـوذجي للحضـائر الوطنيـة تتـوىل احملافظـة علـى        1983جويلية  23املؤرخ يف 
احليوانات و بصفة عامة أي وسط له أمهية خاصة ينبغي احلفاظ عليه كما  حتـافظ علـى الوسـط و حتميـه مـن      

ب مظهـره و تركيبـه و   كل التدخالت اإلصطناعية و من آثار االنـدثار الطبيعـي الـيت مـن شـأا أن تصـي      
 )1(.تطوره
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 ثانیا: المعھد الوطني للتكوینات البیئیة
مؤسسـة عموميـة ذات طـابع صـناعي و جتـاري      :"يعـد  02/263من املرسوم التنفيذي  2فطبقا لنص املادة  -

 :)2(يتمتع بالشخصية املعنوية و اإلستقالل املايل
 )3( .يف جمال البيئة و القيام بعملية التحسيسو هو حتت سلطة الوزير البيئة و تشمل مهامه يف التكوين  -

 
 ثالثا: مؤسسات المساعدة عن طریق العمل 

و هـي علـى    2008-01-02املـؤرخ يف   02-08مت انشاء هذه املؤسسات مبوجب املرسوم التنفيـذي رقـم    -
عدة مركز املساعدة عن طريق العمـل ، املزرعـة البيداغوجيـة و املؤسسـات املسـا     : وجه اخلصوص كما يأيت 

عن طريق العمل هي مؤسسات عمومية ذات طابع ااري تتمتـع بالشخصـية املعنويـة و باالسـتقاللية املاليـة و      
 )4( .توضع حتت صيانة الوزير املكلف بالتضامن الوطين

  
  المحلیة و المركزیةالھیئات :  الثانيالمطلب 

  
إىل جانب التدخل اإلداري املركزي حلماية البيئة توجد اجلماعات احمللية و املـديريات الوالئيـة و اجلهويـة الـيت      -

اهليئات الفعالة يف تنفيذ و جتسـيد القواعـد البيئيـة علمـا أن اإلدارة تعتـرب اهليكـل القاعـدي و         إحدىتعترب 
ـ  إجناحاألساسي يف جمال التنفيذ و  ة و هـذا راجـع إىل اخلصوصـيات الـيت ميتـاز ـا       قانون البيئة بصفة خاص

 .التنظيم اإلداري احمللي 
نتنـاول   كفـرع أول و يف الفـرع الثـاين    البلديـة و عليه ندرس يف هذا املطلب اهليئات احمللية املتمثلة يف الوالية و  -

 .املديريات الوالئية و اجلهوية 
  
  42ص  ،رجع السابقامل: أمحد سامل  -1
-08-18املؤرخة يف ، 56ر .، يتضمن انشاء املعهد الوطين للتكوينات البيئية ، ج 2002-08-17، املؤرخ يف 02/263املرسوم التنفيذي رقم  02 املادة -2

2002   
   44سابق ، ص الرجع امل: بن صافية سهام  -3
 44ص ،رجع السابق امل: أمحد سامل  -4

  الهيئات المحلية:الفرع األول     
املتمثلة يف البلدية و الوالية متـثالن املؤسسـتان الرئيسـيتان يف محايـة البيئـة نظـرا للـدور         إن اجلماعات احمللية -

الفعال الذي تؤديه يف هذا اال حبكم قرا من املواطن و ادارـا أكثـر مـن أي جهـز حملـي آخـر لطبيعـة        
 .ية مؤهلة يف هذا اال املشاكل اليت يعانيها ال سيما البيئية منها و ملا هلا من امكانيات و وسائل ماد

  البلدية: البند األول 
علـى أنـه    15يف مادتـه   2011يونيـو   22املوافق لــ   1432رجب  20املؤرخ يف  11-10حسب القانون  -

 :)1(تتوفر البلدية على 
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  لس الشعيب البلدي : هيئة مداولةا 
  لس الشعيب البلدي :هيئة تنفيذيةيرأسها ا. 
 لس الشعيب البلديالعام للبلدية حتت سلطة رئألمني إدارة ينشطها ا1(.يس ا( 

ـ   - عيب البلـدي يف جمـال   حبيث سنتطرق إىل صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي و كذا صالحيات الـس الش
  .محاية البيئة

 أوال:صالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي  
البلدي باختصاصات واسعة فيما يتعلق حبماية جماالت متعددة مـن البيئـة إذ نصـت املـادة     . الش.امل . يتمتع ر  -

 : البلدي على اخلصوص مبا يأيت . الش.امل .يكلف ر"...... على ما يلي  11/10من قانون  94
  السهر على النظام العام و أمن األشخاص و املمتلكات. 
 لنظام يف مجيع األماكن العمومية اليت جيري فيها جتمع األشخاص احملافظة على حسن سري ا. 
  السهر على نظافة العمارات و سهولة السري يف الشوارع و املساحات و الطرق العمومية. 
  اختاذ اإلحتياطات و التدابري الضرورية ملكافحة األمراض املعدية و الوقاية منها. 
 ملعروضة للبيع السهر على نظافة املوارد االستهالكية ا. 
 2(السهر على احترام املقاييس و التعليمات يف جمال التعمري( 

مـن قـانون    95أما بالنسبة لصالحياته األصلية و هي صالحية الضـبط اإلداري فهـي تظهـر يف نـص املـادة       -
 )3(...."يسلم رئيس الس الشعيب البلدي رخص البناء و اهلدم و التجزئة:" البلدية بنصها على 

تنظيم و محاية اال العمراين و محاية العقـار عـدة رخـص الغـرض منـها وضـع        لمتنح اإلدارة من أجحيث  -
   )4(العمران يف اطاره القانوين و احلد من البناء الفوضوي و العشوائي و كذا محاية البيئة

  2011جوان  30املؤرخة يف  36ر العدد .ج ،املتعلق بالبلدية 2011يونيو  22املوافق لـ  1432رجب  20املؤرخ يف  11/10انونمن الق 15 املادة– 1
سابقال صدرامل :11/10 انونمن الق 94 املادة– 2  
املصدر نفسه :11/10 انونمن الق 95 املادة-3  
دويل ، اشكاالت العقار احلضري و الالوقاية العمرانية القبلية و دورها يف احلفاظ على البيئة و احلد من البناء الفوضوي،مداخلة قدمت يف امللتقى الوطين :عبد اهللا لعرييب-4

ص  ،2013يات،عدد جترييب سبتمرب جامعة حممد خيضر ،كلية احللقوق،بسكرة،جملة احلقوق و احلر 2013فيفري  17/18أثرها على التنمية يف اجلزائر املنعقد يومي 
260-261  

  ثانیا:صالحیات المجلس الشعبي البلدي : تتمثل هذه الصالحيات يف:
 

ر  - 1 ة و التعمی براجمـه السـنوية و املتعـددة املوافقـة ملـدة عهدتـه و        بإعداد لدي يقوم املج الش البـ: التھیئ
ـ املخ إطاريصادق عليها و يسهر على تنفيذها وفقا للصالحيات املخولة له و يف  ط الـوطين للتهيئـة و التنميـة    ط

اخلـاص بالبلديـة مبـا يلـي      11/10 مـن لـق   107حبيث تنص املادة  )1(املستدامة و كذا املخططات التوجيهية
املوافقـة لعهدتـه و يصـادق عليهـا و يسـهر       شعيب البلدي براجمه السنوية و املتعددة السـنوات يعد الس ال:"
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املخطـط الـوطين للتهيئـة و التنميـة املسـتدامة       إطارعلى تنفيذها متاشيا مع الصالحيات املخولة له قانونا و يف 
 )2("قليم و كذا املخططات التوجيهية القطاعيةلإل

يقتضي انشاء أي مشروع حيتمـل األضـرار بالبيئـة و الصـحة العموميـة      :" على ما يلي  14كما تنص املادة -
حكـام  على إقليم البلدية موافقة الس الشعيب البلدي باستثناء املشـاريع ذات املنفعـة الوطنيـة الـيت ختضـع لأل     

  )3(.املتعلقة حبماية البيئة
 

ة  - 2 ة العمومی القمامـة و   إحـراق و السهر علـى تنظـيم املزابـل و     تتوىل البلدية حفظ الصحة العمومية: النظاف
مـن الـق    123معاجلتها و اختاذ كل اإلجراءات الرامية إىل حفظ الصحة العمومية و ذلك طبقـا لـنص املـادة    

مبسامهة املصـاحل التقنيـة للدولـة علـى احتـرام التشرسـع و       تسهر البلدية :"و اليت تنص على ما يلي  11/10
 :ملتعلقني حبفظ الصحة و النظافة العمومية و السيما يف جماالت التنظيم املعمول ما ا

 توزيع املياه الصاحلة للشرب. 
 صرف املياه املستعملة و معاجلتها. 
 مجع النفايات الصلبة و نقلها و معاجلتها.   
 مهور جاحلفاظ على صحة األغذية و األماكن و املؤسسات املستقبلة لل. 
 صيانة طرقات البلدية.  
 ا إشارات4(".املرور التابعة لشبكة طرقا(  

ينشأ خمطط بلدي لتسيري النفايات املنزلية و ما :يلي املتعلق بتسيري النفايات على ما 01/19من الق  29املادة كما نصت   -
)5(" .شاها  

 

  39املرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف – 1
.سابق ال صدرامل : 11/10انون من الق 107 املادة-2  
. املصدر نفسه 11/10 انونقال من 114 املادة-3  
. املصدر نفسه : 10-11من القانون  123املادة -4  

.لق بتسيري النفايات و مراقبتها و ازالتهاع،يت 2001-12-12املوافق لـ 1422رمضان  27املؤرخ يف  19-01من القانون  29 املادة-5  

تقع مسؤولية تسيري النفايات املنزلية :"من القانون السالف الذكر تنص على ما يلي  1فقرة  32إضافة إىل ذلك جند يف املادة  -
)1("و ما شاها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي حيكم اجلماعات احمللية   

 

  الوالية: البند الثاني 
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للواليـة أمـا الـس     اإلقليمـي اإلمتـداد   إطارميثل الدولة الوايل على مستوى الوالية ، يقوم بتنفيذ القوانني يف  -
الشعيب الوالئي فهو صورة من صور الدميقراطية على مسـتوى الواليـة ألنـه ميثـل املـواطنني و يشـركهم يف       

 .تسيري املرافق العامة
 

 ثانیا:صالحیات رئیس المجلس الشعبي الوالئي : 
 

 مسـئول الـوايل  :"من قانون الوالية حبيـث جـاء فيهـا     14يعترب الوايل سلطة الضبط اإلداري و هنا بنص املادة  -
 )2("افظة على النظام و األمن و السالمة و السكينة العموميةحملعلى ا

 :و للوايل عدة صالحيات يف جمال محاية البيئة نذكر منها  -
 فهـو ملـزم   اجلغـرايف للواليـة   ية جماري املياه يف حدود اإلقليم از أشغال التهيئة و التطهري و تنقيتوىل اجن

كافة اإلجراءات اخلاصة يف محاية املوارد املائية ملا هذه األخرية من تـأثري علـى صـحة املـواطنني      باختاذ
  . األمراض املتنقلة عن طريق املياه قصد تفادي أخطار

     تنظـيم  يتخذ الوايل كافة اإلجراءات الالزمة للوقاية من الكوارث الطبيعية و هو ملـزم بضـبط خمطـط
  )3(.عافات يف كل منطقة صناعية تقع يف حدود اإلقليم اجلغرايف للواليةتدخالت اإلس

  فيما يتعلق مبـنح رخـص قبليـة للمؤسسـات      إقليمياكما تستشري اإلدارة املكلفة بالبيئة الوايل املختص
اليت حتوز حيوانات غري أليفة ، و يف حالة غصابة احليوانـات بـاحلمى القالعيـة و تثبيتـها مـن قبـل       
الطبيب البيطري مفتش الوالية يصدر الـوايل قـرارات بـذبح كـل احليوانـات املريضـة و املصـابة        

  )4(بالعدوى
صة بالبنايات و املنشآت املنجـزة حلسـاب الدولـة و الواليـة و هياكلـها      كما أنه يتوىل تسليم رخصة البناء اخلا -

العمومية ال ميكن تسليمها إال من طرفه و اليت حددها املشرع اجلزائري من قـانون التهيئـة و الـتعمري يف املـواد     
44-45- 46 )5( 

 
. املصدر السابق :01/19 انونالق من 32املادة -1  
12ر عدد  .ج،يتعلق بالوالية  ،2012فرباير  29املوافق  1433ربيع الثاين عام  07مؤرخ يف  12/07 انونمن الق 114 املادة-2  
  49ص ،سابق ال املرجع :أمحد سامل -3
. 69ص  ،املرجع نفسه :بن صافية سهام -4  
  70ص  ،املرجع نفسه :بن صافية سهام -5
  
 

 ثانیا:صالحیات المجلس الشعبي الوالئي :
 الوالئي هيئة منتخبة من طرف مواطين الوالية و تتكون من العضاء اآليت ذكرهمالس الشعيب  -

  لس الشعيب الوالئيرئيس ا 
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  لس الشعيب الوالئي أعضاءنواب رئيس ا 
  1(رؤساء اللجان الدائمة ، أعضاء( 

من قـانون الواليـة الـيت جنـد مـن خالهلـا        77لنص املادة تستخلص مهام الس الشعيب البلدي الوالئي طبقا  -
ميارس الس الـش الـوالئي اختصاصـات يف اطـار الصـالحيات      :" جانبا يهتم بالبيئة حيث نصت على مايلي 

  :القوانني و التنظيمات و يتداول يف جمال    املخولة للوالية مبوجب
  الصحة العمومية.... 
 السياحة. 
  اإلعالم و اإلتصال. 
 يئة اإلقليم السكن و التعمري و . 
  2( .الفالحة ، الري و الغابات( 
مـن ق الواليـة حبيـث جـاء      78كما يساهم يف اعداد خمطط يئة اإلقليم و البيئة و هذا ما نصت عليه املـادة   -

الواليـة و يراقـب تطبيقـه طبقـا للقـوانني       إقليمخمطط يئة  إعدادالو يف .الش. يساهم امل:"يف مضموا مايلي 
 )3("و التنظيمات املعمول ا

يبـادر امل الـش الـو و    :"و اليت جاء يف حمتواها ما يلـي   84أما خبصوص ترقية الراضي الفالحية جند نص املادة  -
الريفـي  كل عمل يف جمال محاية و توسيع و ترقية األراضـي الفالحيـة و التهيئـة و التجهيـز     يضع حيز التنفيذ 

")4( 
 86إىل الوقاية من األوبئة يف جمال الصـحة احليوانيـة و النباتيـة طبقـا لـنص املـادة        .الو .الش.كما يهتم امل  -

باإلتصال مع املصاحل املعنية يف تطـوير كـل أعمـال الوقايـة و مكافحـة األوبئـة يف       . الو .الش .يساهم امل :"
 )5("جمال الصحة احليوانية و النباتية

بلديات الوالية يف مشـاريع التزويـد بامليـاه الصـاحلة للشـرب و الـتطهري و إعـادة        تقنيا و ماليا  كما يساعد -
   )6("استعمال املياه اليت تتجاوز اإلطار اإلقليمي للبلديات املعنية

 
.سابقال صدرامل :12/07 انونمن الق 28 املادة-1  
.صدر نفسهامل :12/07 انونمن الق 77 املادة -2  
.صدر نفسهامل: 12/07 انونمن الق 78 املادة-3  
.صدر نفسهامل :12/07 انونمن الق 84 املادة-4  
.صدر نفسهامل :12/07 انونمن الق 86 املادة-5  
.صدر نفسهامل :12/07 انونمن الق 87 املادة-6  
 

  المديريات الوالئية الجهوية:الفرع الثاني  
 :اجلهوية و ذلك على النحو التايل سنتطرق من خالل هذا الفرع إىل املديريات الوالئية و  -
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 المديريات الوالئية:  البند األول 
  املتضـمن   2003ديسـمرب   17املـؤرخ يف   03/494نظمها املرسوم التنفيـذي رقـم   : املديريات البيئية للواليات

 )1(إحداث مفتشية للبيئة للواليات سابقا
مبوجـب مرسـوم بنـاءا علـى اقتـراح الـوزير       ير يعني دو تنظم هذه املديريات يف مصاحل و مكاتب يسريها م -

 :املكلف بالبيئة ، خول هلا املشرع املهام اآلتية 
  عرب كامل تراب الوالية و تعمل علـى تنفيـذه و هـذا باالتصـال و التنسـيق      تتخذ برنامج حلماية البيئة

 ة يمع األجهزة األخرى يف الدولة و الوالية و البلد
 شريات اليت تشـترطها النصـوص التشـريعية و التنظيميـة املتعلقـة      تقوم بتسليم الرخص و اإلذن و التأ

 .حبماية البيئة
  التدهور البيئي  أشكالتتوىل اختاذ التدابري الرامية إىل الوقاية من مجيع. 
  تقوم أيضا بالسهر على ترقية اإلعالم البيئي و التربية البيئة 
 و يظهر جليا أات الواليةيحبماية البيئة يف خمتلف بلد ا تعترب املنسق جلميع األعمال املتعلقة 

 : تساهم أثناء تأدية مهامها إىل محاية البيئة نذكر منها  إداريةكما أنه هناك هيئات  -
 :مدیریة الصحة في حمایة البیئة   - 1

 :الوالية و هذا من خالل صالحياا  إقليمتلعب دورا مميزا يف محاية البيئة و مكافحة التلوث على مستوى  -
  العمل على مراقبة تنفيذ القواعد الصحية املطبقة على صيانة مجيع أماكن احلياة 
   الس الشعبية البلدية ،على تطبيق تدابري  مسئويلتعمل إىل جانب الوالة وبعض اهليئات العمومية و رؤساء ا

  )2(املالئمة يف الوقت املناسب للوقاية من ظهور الوباء و القضاء على أسباب املرض
 :یریة التعمیر و البناء  في حمایة البیئة  مد - 2

تعترب مصلحة خارجيـة تابعـة لـوزارة السـكن و العمـران خاضـعة لسـلطة الـوزير يف القيـام مبهامهـا            -
يف تسـيري شـؤون قطـاع التهيئـة العمرانيـة و البنـاء الـذي يعتـرب قطاعـا حساسـا الرتباطـه بشـكل             

 :حبماية البيئة ، سواء من خالل
 املخططات البيئية  إعداد. 
 3(.منح التراخيص اخلاصة بالبناء أو جتزئة األراضي من اجل البناء( 

  
  تضمن إحداث مفتشية للبيئة للواليات سابقا،ي 2003ديسمرب  17املؤرخ يف  03/494املرسوم التنفيذي رقم  -1
   48- 47سابق ، ص الرجع امل :لعوامر عفاف -2
  49، ص  2008،  1التلوث باملواد االشعاعية و الكيماوية يف القانون اجلزائري ،دار اخللدونية ، ط محاية البيئة من : علي سعيدان -3
  
 

 المفتشيات الجهوية:  البند الثاني 



النظام البیئي و  وسائل حمایتھ : الفصل األول   
 

 54 

 
املفتشية اجلهوية مصلحة خارجية تابعة للوزارات أو السلطات املركزية تعمل حتت سـلطة الـوزير التابعـة لـه ،      -

 :تتمثل صالحياا فيما يلي  )1(خارجية يف محاية البيئة على املستوى احمللي،  إداريةو هي مصاحل 
 السهر على تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة بالبيئة . 
 تسهر على إجياد احللول للنفايات و اختاذ تدابري حتفظية ترمي حلماية البيئة و صحة السكان. 
  حتسيس البيئة الفعالة يف جمال اإلجراءاتتقترح . 
  2(.احللول إجيادالقيام بكل عملية تفتيش و مراقبة مصادر التلوث و( 
       تسهر على املراجعة الدورية ألجهزة اإلنذار و الوقاية مـن حـوادث التلـوث الـذي حيتمـل أن

  )3(تصيب البيئة و الصحة العمومية
 :مصاحل  4تتكون املفتشية اجلهوية من 

 .املصنفة و األخطار التكنولوجية الكربى مصلحة مراقبة املنشآت  -1
 .مصلحة البيئة احلضرية  -2
 .مصلحة محاية احمليط و املوارد الطبيعية  -3
  .مصلحة اإلدارة و الوسائل  -4

 
  الجمعیات البیئیة :  الثالثالمطلب 

  
اجلمعيـة بأـا جتمـع    :املعـدل و املتعلـق باجلمعيـات     2012جـانفي   12املؤرخ يف  12/06عرف الق رقم  -

أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي  ملدة حمددة أو غري حمـددة و يشـترك هـؤالء األشـخاص يف     
تسخري معارفهم و وسائلهم تطوعا و لغرض غري مريح مـن أجـل ترقيـة األنشـطة و تشـجيعها ال سـيما يف       

لعلمـي و الـديين و التربـوي و الثقـايف و الرياضـي و البيئـي و اخلـريي و        اال املهين و اإلجتمـاعي و ا 
  )4(.اإلنساين

و فـيم تتمثـل مـوارد    ) فـرع أول  ( حبيث نستقصر دراستنا على القواعد اخلاصة باجلمعيات حلمايـة البيئـة    -
  )فرع ثاين ( اجلمعية و احلكام اجلزائية للجمعيات 

 
 

  46سابق ، ص الرجع امل :فاف لعوامر ع-1
  149سابق ، ص الرجع امل: أمحد لكحل .د-2
  150سابق ، ص الرجع امل: علي سعيدان-3
  153سابق ، ص الرجع امل: أمحد لكحل .د-4
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القواعد الخاصة بالجمعيات:الفرع األول    
النصـوص  تتحدد مشاركة اجلمعيات إىل جانب اإلدارة يف جمال محاية البيئة بالصـالحيات الـيت تقرهـا خمتلـف      -

البيئية يف املشاركة و املشاورة و اإلستشارة و بعضويتها يف بعض اهليئـات و املؤسسـات ، التـأثري فيهـا الختـاذ      
قرارات مالئمة للبيئة و إذا مل تستطع اجلمعيات البيئيـة حتقيـق أهـدافها بـالطرق الوديـة ، خوهلـا القـانون        

 )1(حكام البيئية على اإلمتثال هلذه القواعدصالحية اللجوء إىل القضاء حلمل اإلدارة كل خمالف لأل
 دور الجمعيات البيئية من خالل النصوص البيئية:  البند األول

و املتاحة هلا البلـوغ هـدفها ، فلـها أن ختتـار العمـل      تتمتع اجلمعيات حبرية اختيار النشاطات القانونية املالئمة  -
على اتصـاهلا بـاملنتخبني احمللـيني و تلعـب دور املنبـه      التوعوي و التحسيسي و التطوعي امليداين ،أو أن ترتكز 

 .و املراقب للكشف عن اإلنتهاكات اليت متس البيئة
 :و لعل أبرز النشاطات الرئيسية اليت تقوم ا اجلمعيات و هي  -

  تكوين أشخاص خمتصني مثل املنشطني و اإلداريني و املنتخبني. 
  لإلعالمتنشر املعلومات . 
 يف حاالت التلوث أو خمالفة قوانني محاية البيئة اللجوء إىل القضاء. 
      كما ميكن أن تتدخل يف حاالت تلوث املياه الصاحلة للشرب أو متـارس دورا وقائيـا يف محايـة امليـاه

 )2(.من التلوث
 

 مسـاهمة فـي صـنع : عضـوية الجمعيـات فـي بعـض الهيئـات :  البند الثـاني
 القرار البيئي

 
تساهم اجلمعيات املعتمـدة قانونـا و الـيت متـارس أنشـطتها يف جمـال       :"على  03/10من الق  35تنص املادة  -

محاية البيئة و حتسني اإلطار املعيشي يف عمل اهليئات العموميـة خبصـوص البيئـة و ذلـك باملسـاعدة و ابـداء       
 )3("الرأي و املشاركة و فق التشريع املعمول به 

املؤسسـات ذات الطـابع التجـاري مثـل املؤسسـة      كما حصر املشرع اجلزائري عضوية اجلمعيات يف بعـض   -
 )4(.اجلزائرية للمياه ، الديوان الوطين للتطهري

 
 

   139ص  ،2007 ،العام انوناآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة دكتوراه يف الق: وناس حيي -1
  73 -72 ص ،املرجع نفسه: وناس حيي -2
.سابق ال صدرامل :03/10 انونمن الق 35 املادة-3  
  143ص   ، سابقالرجع امل: وناس حيي  -4
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 الوظيفة التنازعية للجمعيات:  البند الثالث 
 

دون اإلخـالل باألحكـام القانونيـة السـارية املفعـول ، ميكـن       :"على ما يلي  03/10من الق  36تنص املادة  -
أعاله ، رفع  دعـوى أمـام اجلهـات القضـائية املختصـة عـن كـل         35للجمعيات املنصوص عليها يف املادة 

  )1(.مساس بالبيئة حىت يف ااالت اليت ال يعين األشخاص املنشبني هلا بانتظام
أضاف للجمعية مصلحة و صفة التقاضي و تتمثـل يف رفـع دعـوى قضـلئية أمـام       03/10و عليه فإن القانون  -

 .اجلهة املختصة عن كل مساس بالبيئة 
 )2(.و ذلك إىل جانب حق التقاضي اخلاص باألضرار ملصاحل أعضائها الفردية أو اجلماعية  -
ميكن للجمعيات املعتمـدة قانونـا ممارسـة احلقـوق املعتـرف ـا       :"على  03/10من الق  37كما تنص املادة  -

لـيت ـدف إىل   للطرف املدين خبصوص الوقائع اليت تلحق ضرارا مباشرا أو غـري مباشـر باملصـاحل اجلماعيـة ا    
 )3(...."التشريعية املتعلقة حبماية البيئة لألحكامالدفاع عنها و تشكل هذه الوقائع خمالفة 

 .و يستنتج من نص هذه املادة أنه تسمح هلا التأسيس كطرف مدين يف الدعوى اجلزائية -
 

موارد الجمعية و األحكام الجزائية للجمعية:الفرع الثاني    
 

ول مث سـنعرض األحكـام اجلزائيـة للجمعيـة     الفرع املوارد اخلاصة باجلمعية يف البنـد األ سنقوم بدراسة يف هذا  -
  :يف البند الثاين

 
 موارد الجمعية:  البند األول  

مـوارد  :"املتعلـق باجلمعيـات علـى أن     1433صـفر   18املـؤرخ يف   12/06من الـق   29طبقا لنص املادة  -
 :اجلمعية تتمثل يف 

  اشتراكات أعضائها. 
 اأمالكها ، اهلبات النقدية و العينة و الوصايا  اجلمعوية و املداخيل املرتبطة بنشاطا. 
  مداخيل مجع التربعات. 
 4(.عانات اليت تقدمها الدولة أو الوالية أو البلديةإلا( 

  
سابق ال املصدر :03/10 انونمن الق 36 املادة-1  
  142ص  ،املرجع السابق: بن صافية سهام -2
.مرجع سابق  :03/10 انونمن الق 37 املادة-3  
   2012جانفي  15بتاريخ ، 02عدد  ر.ج 2012جانفي  12املوافق لـ  1433صفر  18املؤرخ يف  12/06 انونمن الق 29 املادة -4
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  الحكام الجزائية للجمعيات:  البند الثاني  
 :تتمثل يف  -

      يعاقب على رفض تسليم الوثائق املتعلقة بالتعديالت اليت تدخل على قـانون اجلمعيـة األساسـي خـالل
يوم ، بعد املصادقة على القرار و عدم تقدمي نسخ مـن حماضـر اجتماعاـا و تقاريرهـا األدبيـة و       30

رامـة ماليـة قـدرها    يوم بعد املصـادقة عليهـا بغ   30املالية السنوية إىل السلطة العمومية املختصة خالل 
 دج  5000إىل  2000

       يعاقب التشريع على استعمال موارد اجلمعية ألغراض شخصـية أو غـري منصـوص عليهـا يف القـانون
 .األساسي 

   6يـتم تعليـق نشـاطات ملـدة      63-60-55-30-28-19-18-15يف حالة خرق اجلمعية للمـواد 
 .أشهر
  كل عضـو اسـتمر يف النشـاط باسـم مجعيـة مت      أشهر و غرامة مالية  6أشهر إىل  3يعاقب احلبس من

 .اعتمادها أو قد مت حلها 
 1(يف أجل أقصاه سنتني 2012لك حتل اجلمعيات اليت مل تتطابق أحكامها مع الق اجلديد كذ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  63ص ،2015-2014مذكرة ماستر ،جامعة آكلي حمند اوحلاج  ،بداوي حممد األمني دور مجعيات محاية البيئة يف نشر معامل التربية –امساعيل  سعدي-1
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:مقدمة الفصل الثاني   
املكلفـة حبمايـة البيئـة كـثرية وهـي ختتلـف        اإلجـراءات ا كجزاء ملخالفة  اإلدارةالوسائل الّيت تستعني  إن -

  .باختالف درجة املخالفة الّيت يرتكبها األفراد
حلماية البيئـة،مثّ نعـرض العقوبـات اجلزائيـة      اإلدارةالّيت تتبعها  اإلداريةأهم العقوبات  إىلنتطرق يف هذا الفصل  - 

  .، ويف مبحث ثالث سنتناول الدعوى املدنية

  ةــــزاءات االداریــــات و الجـــالعقوب: ث األولــــالمبح
  

مطلـب  (النشـاط  ،توقيف كاإلخطـار يف جمال األضرار البيئية عـدة صـور    اإلداريةتتخذ اجلزاءات  -
  ).مطلب ثالث(،مثّ الغرامات املالية)مطلب ثان(، وكذا الشطب و سحب الترخيص )أول

اطـــــو توقیف النش ارــــاإلخط: لب األولــالمط  

  .وتوقيف النشاط من اجلزاءات املسامهة يف محاية البيئة اإلخطاريعترب كال من  -

)ذارـــــــاالع(.ارـــــــاإلخط: رع األولـــــــــالف  

، و اإلخطـار لعلّ أخف و أبسط اجلزاءات الّيت ميكن أن توقع على من خيـالف أحكـام قـوانني محايـة البيئـة      - -
 .يتضمن هذا األخري بيان مدى خطورة املخالفة و جسامة اجلزاء الّذي ميكن أن يوقع يف حالة عدم االمتثال

  
  باإلخطارالمقصود : األولالبند 

  
حنـو املعـين علـى أنـه      الـدارة هو تنبيه أو تذكري من  إمنايف الواقع جند هذا األسلوب ليس مبثابة جزاء حقيقي، و  -

فانـه سيخضـع للجـزاء    يف حالة عدم اختاذ املعاجلة الكافية الّيت جتعـل النشـاط مطابقـا للشـروط القانونيـة      
  . يعترب مقدمة من مقدمات اجلزاء القانوين فاإلخطاراملنصوص عنه قانونا وعليه 

 

 

  .149املرجع السابق،ص:ماجد راغب احللو-1

  .68املرجع السابق،ص :أمحد سامل-2
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 في مجال حماية البيئة اإلخطارأهم تطبيقات أسلوب :البند الثاني 
  

 25هـو مـا جـاءت بـه املـادة       03/10يف قانون محاية البيئة اجلزائري  اإلخطارولعلّ أحسن مثال عن أسلوب  -
عندما تـنجم عـن اسـتغالل منشـأة غـري واردة يف قائمـة املنشـآت        :"يف جمال املنشآت املصنفة وذلك كاآليت

أعاله،وبنـاء علـى تقريـر مـن مصـاحل البيئـة        18املصنفة، األخطار أو أضرار متس باملصاحل املذكورة يف املادة 
  .)1("األخطار أو األضرار املثبة إلزالةالتدابري الضرورية  التخاذالوايل املستغل و حيدد له أجال  يعذر

يف امليـاه اخلاضـعة   حـادث   يف حالـة وجـود عطـب أو   :"من نفس القانون على مـايلي  56كما نصت املادة  -
للقضاء اجلزائري، لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمـة تنقـل أو حتمـل  مـواد ضـارة أو خطـرية أو       

الضـرر بالسـاحل و املنـافع     إحلـاق متكن دفعه، و مـن طبيعتـه    كبريا الحمروقات، من شأا أن تشكّل خطرا 
كـل التـدابري الالّزمـة لوضـع     ية أو القاعدة العائمة باختـاذ  السفينة أو الطائرة أو اآلل صاحب يعذراملرتبطة به، 

  )2("حد هلذه األخطار

علـى أنـه تلغـى الرخصـة أو امتيـاز اسـتعمال        87الّذي جاء يف مادته  05/12كما نص قانون املياه اجلديد  -
املوارد املائية، بعد اعذارٍ يوجه لصاحب الرخصة أو االمتيـاز، يف حالـة عـدم مراعـاة الشـروط و االلتزامـات       

  )3(املنصوص عليها قانونا
:" التـايل تـنص علـى    2يف الفقـرة   48املتعلّق بتسيري النفايات، جند املـادة   01/19و كذلك ما نص عليه قانون  -

التحفظيـة الضـرورية علـى     اإلجـراءات و يف حالة عدم امتثال املعين باألمر،تتخذ السـلطة املـذكورة تلقائيـا    
  )4("أو توقف كلّ النشاط أو جزءا منه/حساب املسؤول و

 

 

 

  املصدر السابق:03/10من القانون  25املادة -1

  .املصدر نفسه:03/10من القانون 56املادة -2

  26العدد  ر.املتضمن قانون املياه،ج 04/08/2005املؤرخفي 05/12القانون-3

  .املصدر السابق:03/10من القانون  48املادة -4
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اطـــــتوقيف النّش: انيــــــرع الثـــــــالف  

يف حالة وقوع خطـر بسـبب مزاولـة املشـروعات الصـناعية       اإلدارة إليهاالّيت تلجأ  اإلداريةمن التدابري  - 
 .تلويث البيئة هو توقيف النشاط إىلألنشطة قد تؤدي 

  
 المقصود بتوقيف النّشاط:البند األول  

 
يقصد بوقف النشاط وقف العمل أو النشاط املخـالف و الّـذي بسـببه تكـون املنشـأة ارتكبـت       - -

عمال خمالفا للقوانني و اللّوائح، و هو جزاء اجيايب للحد من التلوث و اإلضـرار بالبيئـة، كونـه يبـيح     
ـ  انتظـار لإلدارة احلق يف استخدامه مبجرد أن يتبين هلا أي حالة تلوث، وذلـك دون   ا ستسـفر عنـه   مل

  )1(.يف حالة اللّجوء إىل القضاءإجراءات احملاكمة 

و ينصب اإليقاف غالبا على نشاط املؤسسات الصناعية و خاصة تلك املقامـة علـى السـاحل والّـيت      -
  .ترمي مبخلّفاا يف البحر

و الوقف املؤقت هو عبارة عن تدبري تلجـأ إليـه اإلدارة يف حالـة وقـوع خطـر بسـبب مزاولـة         -
 )2(.املشروعات الصناعية لنشاطها

  

 تطبيقات أسلوب توقيف النّشاط في مجال حماية البيئة أهم: الثاني البند  
 03/10هناك تطبيقات عديدة لعقوبة اإليقـاف اإلداري أوردهـا املشـرع اجلزائـري يف قـانون البيئـة        -

إذا مل ميتثـل املسـتغلّ يف األجـل احملـدد، يوقـف      :"علـى  02ف25السابق الذكر و الّذي ينص يف املادة 
التدابري املؤقتة الضرورية مبا فيهـا الّـيت تضـمن دفـع      اختاذسري املنشأة يف حني تنفيذ الشروط املفروضة،مع 

   )3("مستحقّات املستخدمني مهما كان نوعها
ولـة التوفيـق بـني متطلّبـات     بإعذار املعين، و هـذا حملا الوقف حبيث يالحظ يف غالب األحيان يسبق إجراء  -

مشاريع التنمية و ضروريات محاية البيئة حبيث يكون وقـف نشـاط املؤسسـة بعـد لفـت انتبـاه        استمرار
   )4(محاية البيئة اجتاه بالتزاماتاملعين و تذكريه 

  
   73املرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف -1

   70املرجع السابق ، ص : أمحد سامل -2

  املصدر السابق :    03/10من القانون  2ف  25املادة -3

  75املرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف  -4
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جيب علـى اإلدارة املكلفـة بـاملوارد املائيـة أن تتخـذ      :" من قانون املياه على مايلي  48و قد نصت املادة  -
تفريغ اإلفرازات أو رمي املواد الضارة عنـدما يهـدد تلـوث امليـاه الصـحة       لتوقيفكل التدابري التنفيذية 

  )1(.أشغال املنشأة  املتسببة يف ذلك إىل غاية زوال التلوث بتوقيفالعمومية ، كما جيب عليها أن تأمر 

يص ــــــب و شطب الترخـــــسح: اينــــــــــب الثــــاملطل  

إلغـاء تـرخيص   ن توقيعها على املشروعات املسـببة يف التلـوث هـو    لعل أشد اجلزاءات اإلدارية اليت ميك -
 . )2(هذه املشروعات

تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية يف منح التراخيص اإلدارية فإا تتمتع مبثل تلـك السـلطة فيمـا يتعلـق بإلغـاء       -
سـلفا مـن قبـل    التراخيص اإلدارية ، لكن غالبا ما تكون شروط منح التراخيص اإلدارية و إلغائها حمـددة  

املشرع ة هو ما جيعل اإلدارة مقيدة يف منح التراخيص اإلداريـة أو حجبـها أر فضـها أكثـر ممـا تكـون       
  )3(.تقديرية 

اية البيئة  ـــــــــــــال حمــــــــات أسلوب سحب الترخيص في مجـــــــــــتطبيق: رع األول  ـــــــالف  

مـن املرسـوم    11ما نصـت عليـه املـادة    : جند هذه اآللية يف املنظومة التشريعية البيئية عدة تطبيقات منها  -
إن مل ميتثـل مالـك   :"املتعلق بالنفايات الصناعية السـائلة حبيـث جـاء فيهـا مـايلي       93/160التنفيذي 

التجهيـزات املسـببة يف التلـوث     التجهيزات يف اية األجل احملدد أعاله يقدر الوايل اإليقاف املؤقت لسـري 
 رخصـة ، حىت غاية تنفيذ الشروط املفروضة و يف هذه احلالة يعلن الوزير املكلـف بالبيئـة عـن سـحب     

 )4.("التصريف بناءا على تقرير الوايل و ذلك دون املساس باملتابعة القضائية 
املتعلـق بـالرخص املسـبقة إلنتـاج املـواد       97/254من املرسوم التنفيـذي   5و من األمثلة كذلك املادة  -

و اسـتراد   إنتـاج السامة اليت تشكل خطرا من نوع خاص و استرادها ، اليت تنص علـى سـحب رخصـة    
املواد السامة إن مل يتوفر عنصر من العناصر املطلوبـة ملنحهـا و ذلـك باعـذار كتـايب يوجـه لصـاحب        

 ما يف أجل شهر واحـد ابتـداءا مـن تـاريخ التبليـغ      الرخصة من أجل دعوته للتشريع و التنظيم املعمول
   )5(.من نفس املرسوم  10كما ورد يف نص املادة 

   75املرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف -1

    254املرجع السابق ، ص : نكه ردواد حممد  ةسه-2

  76املرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف  3

  93/160من املرسوم التنفيذي  11املادة  -4

  76املرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف -5
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ا لإلدارة سحب الترخيص  ــــــــــاالت التي يمكن من خاللهــــــــالح: ي  ــــــــــرع الثانــــــــالف  

 :ميكن حصر سحب حاالت الترخيص فيمايلي  -
  املشروع يِؤدي إىل خطر يداهم النظام العام يف أحـد عناصـره ، إمـا الصـحة      استمرارإذا كان

 .العمومية أو األمن العام أو السكينة العمومية 
  توافرهاإذا مل يستوف الشروط القانونية اليت ألزم املشرع ضرورة. 
  إذا توقف العمل باملشروع ألكثر من مدة معينة حيددها القانون. 
 1(.إزالتهضي بغلق املشروع و إذا صدر حكم قضائي يق(  

الرسوم  :الثــــــــالثب ــــــــاملطل
 اجلبـــــــــــائيـــــــــــــــــة

الفـرع  ( و كـذا مبـدأ امللـوث الـدافع     ) الفرع األول ( سيتم من خالل هذا املطلب دراسة اجلباية البيئية  -
  ) .الثاين 

ة  ـــــياية البيئــــــالجب: رع األول   ــــــــــالف  

  مفهوم الجباية البيئية  :األولالبند 
النقديـة   االقتطاعـات يعرب عن اجلباية البيئية بالضـرائب اخلضـراء أو الضـرائب اإليكولوجيـة ، و هـي       -

اجلربية اليت تدفع للخزينة العامة دون احلصول على مقابل خـاص ، فهـي إلزاميـة غـري معوضـة ، يعـود       
 . )2'ختصص لغايات غري مرتبطة بأساس الضريبةإىل امليزانية العامة و قد  ريعها

و اجلباية البيئية هي إحدى السياسات الوطنية و الدولية املسـتحدثة مـؤخرا و الـيت ـدف إىل تصـحيح       -
  . نقائص عن طريق وضع تسعرية أو رسم بيئي أو ضريبة للتلوث

  أهم الرسوم الجبائية في القانون الجزائري : البند الثاني 

 :الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة  :أولــــــا 
و الـذي يفـرض علـى     1992من قانون املاليـة لسـنة    117مت تأسيس هذا الرسم ألول مرة مبوجب املادة  -

دج و  30000دج إىل  750إذ كـان يتـراوح يف بدايتـه بـني     ، النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئـة  
هذا حسب طبيعة النشاط و درجة التلوث املنجز عنه غري أن املشرع قـام مبراجعـة أسـعار هـذا الرسـم      

  )3( 2000من قانون املالية لسنة  54مبوجب املادة 

.108-107املرجع نفسه،ص : عبد املنعم بن أمحد-1  

  107ص  السابق،املرجع  :أمحدعبد املنعم بن -2



الجزاءات المترتبة على مخالفة االجراءات الوقائیة لحمایة البیئة:الفصل الثاني  
 

 62 

  80-79السابق ، ص املرجع : لعوامر عفاف -3

  الرسم على الوقود : ثانــــیا 
دج علـى كـل لتـر بنـزين      1مت تأسيس هذا الرسـم بقيمـة    2002من قانون املالية  38مبوجب املادة  -

للصـندوق الـوطين     % 50للصـندوق الـوطين للبيئـة و     % 50يـوزع  ) نفطال ( يقتطع من املصدر 
  )1(للطرق الطريق السريع

عـــــلوث الدافـــــــمبدأ الم: اني   ــــــرع الثـــــــالف  

  مفهوم مبدأ الملوث الدافع: البند األول 
يتحمل كـل شـخص يتسـبب نشـاطه أو ميكـن      :" على مايلي  03/10من القانون  7ف  3تنص املادة  -

عـادة  إأن يتسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة ، نفقات كل تـدابري الوقايـة مـن التلـوث و التقلـيص منـه و       
 )2(ماكن و بيئتها إىل حالتهما األصليةاأل

فاهلدف الذي سعى إليه املشرع من وراء إدخاله هلذا املبدأ هو إلقـاء العـبء علـى التكلفـة اإلجتماعيـة       -
للتلوث على الذي حيدثه ، فهو صورة من صور الضغط املايل علـى امللـوث ميتنـع عـن تلويـث أو علـى       

  .الصناعي األقل تقليص التلوث الناجم عن نشاطه 
  المجاالت التي يشملها مبدأ الملوث الدافع: البند الثاني 

مبدئيا يشمل مبدأ امللوث الدافع التعويض عن األضـرار املباشـرة الـيت يتسـبب فيهـا امللـوث للبيئـة أو         -
 )3(نفقات الوقاية بالنسبة للنشاطات اخلطرة أو اخلاصة

روبيـة و الـيت   ومبدأ امللوث الدافع  طبقتـها الـدول األ  باإلضافة إىل هذا فإن هناك جماالت أخرى يشملها  -
 : ميكن حصرها يف 

وادث : أوال ق الح ن طری ة ع رار المتبقی ى األض دافع إل وث ال دأ المل اع  مب ــوث :اتس ــع  املل ــين دف ال يع
لألقساط احملددة من خالل الرسوم بأنه قد أعفي من مسؤوليته عن األضـرار املتبقيـة ، بـل تبقـى مسـؤوليته قائمـة يف       

 حالة عدم احترامه للمقاييس احملددة يف التشريع و التنظيم الساري املفعول 

ر المشروع: ثانیا  وث غی تبـة املسـموح ـا للتلـوث و     امللـوثني الع فإذا جتاوز أحـد   : اتساعھ إلى مجال التل
  )4(را للغري فإنه يلزم بالتعويض ، و يلزم بدفع الغرامةسبب ضر

 

81املرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف  -1  

.المصدر السابق :  03/10من القانون  1ف  3المادة -2  

80-79املرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف  -3  
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108السابق ، ص  المرجع: عبد المنعم بن أحمد -4  

  ةــــات و الجزاءات االداریــــــــالعقوب: انيـــــــث الثــــالمبح
  

مل يكتف املشرع اجلزائري باحلماية املقررة مبوجب أحكام القانون اإلداري ، بـل ذهـب إىل أبعـد مـن ذلـك و       -
القانونيـة املنصـوص عليهـا     أقر احلماية اجلنائية للبيئة من خالل وضع جزاءات جنائية تطبق يف خمالفـة القواعـد  

 .يف خمتلف النصوص املتعلقة حبماية البيئة 
ث سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل تصنيفات اجلرائم اخلاصـة حبمايـة البيئـة ، و سـنعرض كـذلك معاينـة       حبي -

 .اجلرائم البيئية و متابعتها ، إضافة إىل العقوبات املقررة هلده اجلرائم 

ة ــــــــرائم اخلاصــــــبف اجلــــتصن: ب األول ـــــاملطل
ئة ـــــــــة البيــــــــــحبماي  

تصنف اجلرائم البيئة الواردة يف القا اجلزائري إىل أا جنايات أو جنح أو خمالفـات و ذلـك بـالنظر إىل جسـامة      -
تقسـم اجلـرائم   :" من قانون العقوبات علـى مـايلي    27اجلزاء اجلنائي املوقع على مرتكبيها ، حبيث تنص املادة 

للجنايـات أو اجلـنح أو    تبعا خلطورا إىل جنايات و جـنح و خمالفـات و تطبـق عليهـا العقوبـات املقـررة      
 )1("املخالفات

الجنــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــات  :    األولرع  ــــــــــــــالف  

يعد قانون العقوبات القانون األساسي للسياسـة اجلزائيـة يف التشـريع اجلزائـري و جنـده فيـه جمموعـة مـن          -
مكـرر تـنص علـى مـا      87النصوص اخلاصة املصنفة يف القسم األول و هي اجلنايات ، حبيث جند نص املـادة  

ـ  ) 20(سـنوات إىل عشـرين   ) 10(يعاقب بالسجن املؤقت مـن عشـرة   :" يلي  ة ماليـة مـن   سـنة و بغرام
دج كل من حيوز أسـلحة ممنوعـة أو ذخـائر يسـتويل عليهـا أو حيملـها أو        2000.000دج إىل  500.000

يستوردها أو يصـدرها أو يتـاجر فيهـا أو يصـنعها أو يصـلحها أو يسـتعملها دون رخصـة مـن السـلطة          
 .)2(املختصة

لى احملـيط و ذلـك بادخـال مـواد سـامة أو      يفهم من هذه املادة أن املشرع أقر حبماية البيئة و حرم اإلعتداء ع -
 .تسريبها 
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.، يتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  08املوافق لـ  1386صفر عام  18املؤرخ يف  66/156من األمر  27املادة  -1  

.املصدر السابق : 66/156من األمر  87املادة  -2  

  

املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتـها جـرم بعـض األفعـال و صـنفها ضـمن        01/19كما جند القانون  -
إىل ) 5(يعاقـب بالسـجن مـن مخسـة     :" منه و اليت نصت على ما يلـي   66اجلنايات و ذلك طبقا لنص املادة 

 (     إىل مخسـة ماليـني دينـار   ) دج 1.000.000( سنوات و بغرامة ماليـة مـن مليـون دينـار     ) 8(مثانية 
أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط ، كل من اسـتورد النفايـات اخلاصـة اخلطـرة او صـدرها      ) دج  5.000.000

 )1(أو عمل على عبورها خمالفا بذلك أحكام هذا القانون

الجنـــــــــــــــــــــــح و المخـــــــــــــــالفــــــــــــــات  :    اني  ــــــالثرع  ــــــــالف  

املتعلـق بتسـيري النفايـات و القـانون رقـم       01/19و املخالفات وردت عقوباا يف القانون رقـم  د اجلنح جن -
 .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 03/10

السالف الـذكر يف الفصـل املتعلـق حبمايـة التنـوع البيولـوجي        03/10من القانون  81ث جند نص املادة حبي -
أشـهر  ، و بغرامـة مـن مخسـة آالف     ) 03(إىل ثالثـة   ) 10(حلبس مـن عشـرة   يعاقب با: " على ما يلي 

أو بإحدى هـاتني العقـوبتني فقـط ، كـل مـن ختلـى       ) دج 50.000(إىل مخسني ألف دينار ) دج  5000(
 .دون ضرورة أو أساس معاملة حيوان داجن أو أليف أو حمبوس يف العلن أو اخلفاء ، أو عرضه لفعل قاس 

   .)2(" و يف حالة العود تضاعف العقوبة-                     

يعاقـب بغرامـة مـن مخسـة آآلف     :" من نفس القانون يف جمال محاية اهلواء و اجلـو علـى    84كما تنص املادة  -
أعـاله مـن هـذا     47كل شخص خالف أحكـام املـادة   ) دج  15.000( إىل مخسة عشرة ألف ) دج  5000(

  .القانون و تسبب يف تلويث جوي  

أشـهر ، و بغرامـة مـن    ) 6(إىل سـتة  ) 2(و يف حالة العود يعاقب باحلبس من شـهرين  -                     
أو بإحــدى هــاتني ) دج  150.000(إاى مائــة و مخســني ألــف دينــار ) دج 50.000(مخســني ألــف 

                 )3( .العقوبتني فقط
 

 

املصدر السابق :  01/19من القانون  66املادة  -1  
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.املصدر السابق:  03/10من القانون  81املادة  -2  

املصدر نفسه:  03/10من القانون  84املادة -3  

 

تعاقب علـى خمالفـة أحكامهـا بـاحلبس أو الغرامـة او باحـدامها        03/10النصوص التشريعية يف القانون  فجل -
  .)1(فقط فتعد بذلك جنح أو خمالفات

يعاقـب بغرامـة   :" منـه علـى مـايلي     55املتعلق بتسيري النفايات فقد نصت املـادة   01/19باإلضافة إىل قانون  -
كـل شـخص طبيعـي قـام برمـي أو      ) دج 5000(إىل مخسـة آالف دينـار   ) دج  500(مالية من مخسمائة 

بإمهال النفايات املنزلية و ما شاها او رفض استعمال نظام مجـع النفايـات و فرزهـا املوضـوع حتـت تصـرفه       
  .من هذا القانون 32من طرف اهليئات املبينة يف املادة 

   )2(.يف حالة العود تضاعف العقوبة-                           

رائم ــــــة اجلـــــمعاين:  اينـــــــالثب ــــــاملطل
ا ـــــــابعتهـــــة و متــــالبيئي  

 .نتطرق يف هذا املطلب إىل حتديد األشخاص املؤهلني مبعاينة اجلرائم البيئة مث إىل كيفية متابعتها -

ة  ـــــــــم البيئيـــــــالجرائة  ـــــــــــن لمعاينـــــــــــاص المؤهليــــــــــــاألشخ:    األول  رع  ــــــــــــالف  

األشخاص املؤهلني ملعاينة اجلـرائم البيئيـة حيـث نصـت علـى       03/10من القانون  111جاء يف حمتوى املادة  -
إضافة إىل ضباط و أعوان  الشرطة القضائية العـاملني يف إطـار الصـالحيات املخولـة هلـم مبوجـب       :" ما يلي 

 :بحث و مبعاينة خمالفات أحكام هذا القانونالتشريع املعمول به يؤهل للقيام بال
  و ما يليها من قانون اإلجراءات اجلزائية  21املادةاملوظفون و األعوان املذكورين يف. 
 مفتشوا البيئة. 
  موظفوا األسالك التقنية لإلدارة املكلفة بالبيئة. 
  ضباط و أعوان احلماية املدنية. 
 متصرفوا الشؤون البحرية. 
  ضباط املوانئ 
 أعوان املصلحة الوطنية حلراسة الشواطئ. 
 قواد سفن البحرية الوطنية. 
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.املصدر السابق:  03/10من القانون  110إىل  81اأنظر املواد من  -1  

.املصدر السابق:  01/19من القانون  55املادة  -2  

 

  مهندسو مصلحة اإلشارة البحرية. 
  قواد سفن علم البحار التابعة للدولة. 
  التقنيون مبعهد البحث العلمي و التقين و علوم البحار األعوان. 
  1(.أعوان اجلمارك( 

يكلـف القناصـلة اجلزائريـون يف    :" نص على مـا يلـي    2ف  111إضافة غلى القناصلة اجلزائريون فنص املادة  -
اخلارج بالبحث عن خمالفات األحكام املتعلقة حبماية البحر و مجـع كـل املعلومـات لكشـف مـرتكيب هـذه       

 )2("للوزير املكلف بالبيئة و الوزراء املعنيني إبالغهااملخالفات ، و 

ة  ــــــم البيئيــــــــــة للجرائــــــــــــة الجزائيـــــــــالمتابع:     انيـــــــــــالثرع  ـــــــالف  

أناط املشرع اجلزائري مهمة حتريك الدعوة العمومية للنيابة العامة متارسها باسم اتمـع ، و هـذا كأصـل عـام      -
، إال أن املشرع أورد استثناء هلذا املبدأ من خالل السماح جلهات أخـرى بتحريـك الـدعوى العموميـة أخـذا      

ل هلا أمر حتريـك الـدعوى العموميـة مـن غـري      بالنظام املختلط يف مادة اإلجراءات اجلزائية إال أن أهم جهة خو
 )3(.هي اجلمعيات البيئية 03/10النيابة العامة يف قانون البيئة 

  دور النيابة العامة في حماية البيئة: البند األول 
تعترب طرفا بارزا ملواجهة اجلنوح البيئية ، إذ تشكل اجلهـة املكلفـة مبتابعـة اجلـانح بعـد أن تتوصـل مبحاضـر         -

اجلنح البيئية ، أو بعد شكوى ترفع ضد اجلانح و تبقى هلا سلطة يف حتريـك الـدعوى العموميـة املالئمـة     معايين 
أو وقف املتابعة و متارس اختصاصات واسعة خبصوص الدعوى العموميـة فهـي تنفـرد مبباشـرا حـىت وإن مت      

ـ       لبيئـي إال  انح احتريكها من طرف جهات أخرى ، و ال ميكن أن تـؤدي دورهـا بشـكل يسـمح مبتابعـة اجل
 :مراعاة املسائل اآلتية
        تنسيق  التعاون و إحداث تشاور مستمر بينـها و بـني خمتلـف اجلهـات اإلداريـة املكلفـة

 .بالبحث عن اجلرائم البيئية 
      تأهيل أعضاء النيابة العامة ال سيما يف جمال اجلنوح اإلقتصادية و اجلنـوح البيئيـة عـن طريـق

التعريف مبختلف القوانني البيئيـة و احلكـام التنظيميـة يف هـذا     فتح دورات تكوين دف إىل 
 )4(.اال 
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املصدر السابق:  03/10من القانون  111املادة  -1  

املصدر نفسه:  03/10من القانون  2ف  111املادة  -2  

املصدر السابق:  03/10من القانون  36املادة -3  

  142املرجع السابق ، ص : محيدة مجيلة -4

 

  التدخل القضائي لجمعيات حماية البيئة :  الثانيالبند 
 

لقد سبق اإلشارة أن اجلمعية تكتسب الشخصية املعنوية مبجرد تأسيسها و يكون هلـا احلـق يف التقاضـي ، غـري      -
 .أن دورها يبقى ناقصا لعدة أسباب منها ضعف اإلعتمادات املادية و نقص الوسائل املتاحة 

يات يف اال البيئي له ما يربره ، فإضـافة إىل مسـامهتها يف الكشـف عـن اجلنـوح      إن التدخل القضائي للجمع -
البيئية فهي تعمل على توضيح مدى خطورة األضرار اليت تنجم عنه و العمل علـى نشـر وعـي بيئـي و تفعيـل      

 )1(.الدور الوقائي حلماية البيئة 
جمعيـات مـن خـالل توسـيع اختصاصـاا و      على هذا الدور الفعال لل 03/10و لقد أكد املشرع يف القانون  -

تدخلها يف كل ااالت اليت متس البيئة الشيء الذي يؤدي إىل إبـراز الـدور املرجـو مـن هـذه اجلمعيـات يف       
 )2(.جمال محاية البيئة و حتسني اإلطار املعيشي

  

ات املقررة هلذه ـــــــــــــالعقوب:  الثالثلب ــــــــــاملط
م ــــــــــــــــــــاجلرائ  

إن العقوبات اجلزائية الواردة لردع اجلناة املاسني باملصـاحل البيئيـة تـدعو إىل شـيء مـن التعليـق ، كـون أن         -
معظمها موصوفة على أا جنحا ايكولوجية و ليسـت جنايـات املسـتدعية لتغلـيط العقـاب ، و عليـه فـإن        

 ) وقائية(ية أو تدابري حتفظية املشرع البيئي أورد إمكانية التصريح بعقوبات جزائية أصلية و أخرى تكميل

ةـــــــــــــــــــــات األصليـــــــــــــالعقوب:    األول  رع  ــــــــــــــــالف  

تأخذ معظم العقوبات اجلنائية املقررة يف جرائم تلويث البيئـة إمـا صـورة العقوبـات السـالبة للحريـة و إمـا         -
 )3(العقوبات املالية
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املصدر السابق:  03/10القانون من  35املادة  -1  

املصدر نفسه:  03/10من القانون  37املادة  -2  

22املرجع السابق،ص: محد لكحلأ-3  

 

 

 العقوبات السالبة للحرية :  األوللبند ا 
 5اإلعدام ، احلبس ، السـجن ، الغرامـة طبقـا لـنص املـادة      : و هي أربعة أنواع، نص عليها املشرع اجلزائري  -

 )1(العقوباتمن قانون 
، فـإذا  سـامتها لقد ثار جدل كبري حول عقوبة اإلعدام فهي نـادرة يف التشـريعات البيئيـة اجلزائريـة نظـرا جل      -

كانت قوانني محاية البيئة تسعى من أجل محاية احلقوق األساسية لألفراد و مـن ضـمنها احلـق يف احليـاة فـإنّ      
 )2(.التشريعات العقابية تصون هذا احلق أيضا

 .بالتايل سنقوم بدراسة عقوبة احلبس و السجن  -
  

  : السجــــــــــــن: أوال

-  ية بصفة مؤقّتة ،سجن مؤقّت يتراوح ما بني مخس سنوات إىل عشرون سنة، و من أهمعبارة عن عقوبة مقيدة للحر
 .)3(العقوبات ادية يف محاية البيئة نظرا لصعوبتها على النفس أكثر من الغرامة

-  ة تنصجن املؤقّت من عشر سنوات إىل عشرين سنة كلّ من وضع :"من قانون العقوبات على 396املاديعاقب بالس
غابات أو حقول مزروعة أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب .......النار يف األموال اآلتية إذا مل تكن مملوكة له

 )4(......."موضوعة يف أكوام و على هيئة مكعبات
  

  :الحبــــــــــــــس: ثانیا 

يعد احلبس العقوبة األصلية السالبة للحرية يف جرائم اجلنح، و األصل يف عقوبة احلبس أنها تتراوح أكثر من شهرين إىل  -
 .مخس سنوات يف مادة اجلنح
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املصدر السابق: من قانون العقوبات 05املادة  -1  

نيل شهادة املاجستري يف الشريعة و القانون،جامعة احلاج ،مذكّ_الفقه و القانون الوضعيدراسة مقارنة بني _احلماية اجلنائية للبيئة:نور الدين محشة -2
183،ص2006-2005خلضر،باتنة،  

184املرجع السابق،ص :نور الدين محشة -3  

املصدر السابق: من القانون العقوبات 396املادة -4  

  

منه الّيت تعاقب باحلبس من عشرة أيام إىل ثالثة أشهر  81جند نص املادة  03/10يف القانون و من أمثلة عقوبة احلبس  -
على كلّ من ختلّى أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو حمبوس يف العلن أو اخلفاء أو عرضه لفعل قاسٍ و يف حالة 

 )1(.العود تضاعف العقوبة
 :تلويث البيئة البحرية من بني اجلرائم ما يلي  داما موسعا يف جرائمخإستو قد إستخدم املشرع عقوبة احلبس  -

  ة أشهرة ختضع لرخص إستعمال دون احلصول عليها، الّيت يعاقب عنها من ستجرمية إستخدام مواد حبري
 )2(.إىل سنتني

  اطئية الّيت يعاقبة أشهر إىل سنةجرمية البناء يف املناطق الش3(.عنها القانون باحلبس من ست(  
  

 الغرامة(العقوبات المالية : الثانيلبند ا( 
 

و هي إلتزام مايل يقدره احلكم القضائي على احملكوم عليه لصاحل خزانة الدولة، و هي عقوبات ذات طبيعة مزدوجة  -
أصلية يف املخالفات و اجلنح و تكميلية يف كرة التعويض، و هي جنائية مدنية، فهي جتمع بني معىن العقاب و ف

 )4(.اجلنليات
يعاقب بغرامة من آالف :"حبيث ورد فيها ما يلي 03/10من القانون  84و من أمثلة ذلك ما نصت عليه املادة  -

من هذا القانون و  47كلّ شخص خالف أحكام املادة ) دج15.000(إىل مخسة عشر ألف دينار) دج5.000(دينار
 )5("تلويث جويتسبب يف 

إىل ) دج100.000(يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار:"من نفس القانون على ما يلي 97كذلك ما نصت عليه املادة  -
كلّ ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته  أو إخالله بالقوانني و األنظمة، يف ) دج1.000.000(مليون دينار

  )6(."أو مل يتفاداه، و جنم عنه تدفّق املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري وقوع حادث مالحي أو مل يتحكّم فيه

  

.املصدر السابق:03/10من القانون 81أنظر املادة-1  
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،10ر عدد.املتعلّق حبماية الساحل و تثمينه،ج 02/02من القانون 40املادة -2  

.املصدر السابق: 02/02من القانون  43املادة -3  

.185املرجع السابق،ص :محشةنور الدين -4  

املصدر السابق: 03/10من القانون  84املادة -5  

.املصدر السابق:03/10من القانون 97املادة -6  

 

إىل ) دج10.000(يعاقب بغرامة مالية من عشرة آالف:"نص على مايلي 01/19من القانون  57أما نص املادة  -
هلذا كلّ من قام بإيداع أو رمي أو إمهال النفايات اهلامدة يف أي موقع غري خمصص ) دج50.000(مخسني آالف

 )1(."الغرض، ال سيما الطريق العمومي

 
يف مادته  03/10تبعية إضافة إىل عقوبة احلبس،و من أمثلة ذلك ما نص عليه القانون  و قد تأيت الغرامة كعقوبة -

كلّ من استغلّ منشأة دون ) دج500.000(قدرها مخسمائة دينار بغرامةملدة سنة واحدة و  احلبسيعاقب ب:"102
 )2(."أعاله19احلصول على الترخيص املنصوص عليه يف املادة

)الوقـائية(العقوبات التكميلية و التّدابير التحفظية:     الثانيالفرع    

: من قانون العقوبات اجلزائـري علـى العقوبـات التكميليـة،و مـن بـني هـذه العقوبـات         09نصت املادة  -
 )3(.اخل.......املصادرة، حلّ الشخص اإلعتباري، املنع املؤقّت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغالق املوسسة

 
 العقوبات التّكميلية:  األوللبند ا  

هذا النوع من العقوبات تكمل العقوبة األصلية، و من أهم العقوبـات و الّـيت ميكـن أن تـؤدي دورا هامـا يف       -
 .مواجهة اجلنوح البيئية

  :مصـادرة جـــزء من أمــــوال الجـــانح البیـــئي :أوال

بوجود نص قـانوين يقـرره ، و مـن أمثلـة ذلـك مـا       و هو إجراء ال يطبق يف اجلنوح أو املخالفات البيئية إالّ  -
و يف حالـة اسـتعمال   :"املتعلّق بالصيد البحري و الّـيت تـنص علـى    01/11من القانون  82نصت عليه املادة 

 )4("مواد متفجرة حتجز سفينة الصيد إذا كان مالكها هو مرتكب املخالفة
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املصدر السابق :01/19من القانون57املادة -1  

.املصدر السابق: العقوباتمن قانون 102املادة -2  

املصدر السابق: من قانون العقوبات09أنظر املادة -3  

175املرجع السابق،ص: محيدة مجيلة-4  

  

  
يـتم يف مجيـع حـاالت املخالفـات مصـادرة      :"علـى  84/12من قانون الغابـات   89و ما نصت عليه املادة  -

 )1("املنتوجات الغابية حمال املخالفة
علـى أنـه ميكـن مصـادرة التجهيـزات و املعـدات الّـيت         05/12من قانون امليـاه   170كما نصت املادة  -

 )2("استعملت يف إجناز آبار أو حفر جديدة أو أي تغيريات بداخل مناطق احلماية الكمية
 

  :حّل الشـــــــخص اإلعتبـــاري:ثانیا 

منع الشخص اإلعتباري من اإلسـتمرار يف ممارسـة نشـاطه يقتضـي     :"يليمن العقوبات على ما  17تنص املادة  -
أن يستمر هذا النشاط حتى و لو كان حتت اسم آخـر أو مـع  مـديرين أو أعضـاء جملـس إدارة أو مسـريين       

 )3(آخرين و يترتب على ذلك تصفية أمواله مع احملافظة على حقوق الغري حسن النية
ضمن اجراء آخر أو تدبري آخر رغـم أنّ القـانون اجلزائـري مل يتطـرق إىل ذكـره      و ال شك أنّ هذا اإلجراء يت -

        ة من مواده و هو غلق املنشأة الّذي يستدعي حـلّ الشـخص االعتبـاري و منعـه مـن القيـام بـأيماد يف أي
 )4(نشاط ميس بسالمة البيئة 

 الوقائيّة(التدابير التّحفظيّة:  الثانيلبند ا(  
الردع بالعقوبة ، وجدت التدابري االحترازيـة كنتيجـة حتميـة لضـرورة اصـالح اـرم ،       إىل جانب أسلوب  -

فهي حتقّق هدفا وقائيا يف األحوال الّيت يبدو فيها أنّ نشاط اجلاين على درجـة عاليـة مـن اخلطـورة أو أنـه دأب      
 )5(على انتهاك و خمالفة األحكام البيئية و تنظيمها

حترازي ملواجهة خطورة اجلانح البيئي من خالل جتريد اجلانح مـن الوسـائل املاديـة الّـيت     و تربز أمهّية التدبري اال -
  .تسهل له ارتكاب االعتداء

. 
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،ج ر 1991ديسمرب 02املؤرح يف 91/20املتضمن النظام العام للغابات املعدل و املتمم بالقانون 1984يونيو  23 املؤرخ يف 84/12من قانون الغابات/89املادة -1
.26عدد  

.املصدر السابق: من قانون املياه 170املادة -2  

.املصدر السابق: من قانون العقوبات  17املادة   - 3  

.189املرجع السابق،ص :نور الدين محشة -4  

.226املرجع السابق ،ص : لكحلأمحد -5  

 

      :ط المنع من ممارسة الّنشا:أوال

هو حرمان احملكوم عليه من مزاولة النشاط املسبب للتلوث يكون عن طريق سـحب أو إلغـاء التـرخيص الّـذي      -
أو خوله ممارسة هذا النشاط،يهدف إىل منع اجلانح البيئي مـن ارتكـاب اجلرميـة البيئيـة حيـث تكـون املهنـة        

     )1(النشاط عامال مسهال الرتكاا
                                                                              

  :غلق المنشــــــــــأة:ثانیا  :

  

ذا النشاط هي جزاء عيين يتمثل يف منع املنشأة من مزاولة نشاطها يف املكان الّذي ارتكبت فيه أو بسببه اجلرمية املتعلّقة  -
 )2(، و يتأرجح هذا التدبري بني الغلق املؤقت و التوقيف النهائي يف حال خمالفة التشريع البيئي

و ازالة الشخص املعنوي حيمل معىن وقف هذا الشخص و الّذي يستتبع حضر ممارسة أعماله الّيت خصص نشاطه هلا و  -
معىن حلّ الشخص املعنوي الّذي يعين ااء وجوده لو كان ذلك باسم آخر أو حتت ادارة أخرى كما حيمل 

  )3(.القانوين

 

 

 

 

 

 

 

 



الجزاءات المترتبة على مخالفة االجراءات الوقائیة لحمایة البیئة:الفصل الثاني  
 

 73 

 

 

 

.180املرجع السابق،ص : محيدة مجيلة-1  

180ص: املرجع السابق:محيدة مجيلة -2  

191 املرجع السابق،ص: نور الدين محشة-3  

 

 

 

ــــــــاالمبحث  ّ   الجزاء و التّعویض المدنـــــــــــــي: لثالث
  

يف هذا املبحث مميزات الضرر البيئي، كما سنعرض أسـاس التعـويض عـن هـذا الضـرر،      سنتناول  -
  :إضافة إىل ذلك سندرس املسؤولية احملتملة و ذلك على النحو التايل

زات الّضرر البیئي ــــــممیّ : لب األولــــالمط  

نية دقيقـة فهـو ال يكتفـي بـأن يصـيب      إنّ مفهوم الضرر البيئي بصفة عامة مفهوم جديد حيتاج إىل معاجلة قانو -
األفراد و إنما يتجه إىل معاجلة حنو عنصر هام من عناصـر حيـاة الكائنـات احليـة مبختلـف أنواعهـا و هـو        

 )1(البيئة
  .يف فرع ثانو عليه سندرس تعريف الضرر البيئي يف فرع أول، مثّ مميزاته  -

ئي  ــــــــــرر البيــــــتعريف الضّ : رع األولــــــــالف  

  :قسم هذا الفرع بدوره إىل مايلي -
 التّعريف العام بالضّرر البيئي: البند االول  

الّذي ترتب عن االعتداء علـى البيئـة أو عنصـر مـن عناصـرها       الضرر البيئي ينطق من خصوصيات هذا الضرر  -
فيـؤدي ذلـك إىل صـعوبة    باعتبارها مركّب ايكولوجي معقّد من جهة، و تداخل الظّواهر مـن جهـة أخـرى    

حتديد الضرر البيئي،و هناك من عرفه بأنه ضرر ايكولوجي ناتج عـن االعتـداء علـى جممـوع هـذه العناصـر       
   )2(تشاريصيته غري املباشرة و بطابعه االناملكونة للبيئة و الّذي خبا
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 التّعريف الفقهي للضّرر البيئي: ـانـيالثّالبند  
يرى بأنّ الضرر البيئي بأنـه التلـوث أو علـى حـد التعـبري      " p.giod" هناك تعريف للضرر البيئي للربوفيسور -

ذلك العمل الضار و الناجم عن التلوث و الّذي يتسبب فيه االنسان للبيئـة و يصـيب خمتلـف جماالـا كاملـاء      
  )3(االنسان مستعملة من طرفصر نااهلواء، الطّبيعة ما دامت هذه الع

 

29املرجع الساّبق، ص: معلّم يوسف-1  

.20-19املرجع السابق،ص: بلحاج وفاء-2  

.29املرجع السابق،ص : معلّم يوسف-3  

 

فإنه اتجه إىل القول الضرر البيئي على أنه هنـاك ضـرر مباشـر للبيئـة و لكنـه      "  f.Caballero" أما األستاذ  -
إنّ الضـرر البيئـي يصـيب الوسـط البيئـي      "ممتلكام، و هو بالّتايل يعطي تعريفا له كما يلييؤثّر على األفراد يف 

  )1(.مباشرة و هو ضرر مستقلّ بذاته له أثره و انعكاساته على األشخاص و األمالك

رر البيــــــــــمم: رع األولـــــــــــــالف زات الضّ ّ ئيـــــــــــــــي  

  :على النحو التايل ميكن تقسيم الضرر البيئي -
 الضّرر من حيث الدّرجة: البند االول  

  : الضرر وفقا لدرجته ينقسم إىل نوعني-

      : الّضـرر البســــــــــــیط:أوال

و هو الضرر الّذي يكون من األمور املألوفة، و تأثريه على البيئـة حمـدودا سـواء داخـل الدولـة أو خارجهـا،        -
 .حدود الدولة غالبافالضرر البسيط ال يتعدى 

عمليات شحن النفط اخلام يف الناقالت، و الّيت غالبا مـا يترتـب عليهـا تسـريب بسـيط للـنفط       : و من أمثلته -
                                                                        و التفريغ تلوث بسيط و حمدود يف موانئ الشحن يؤدي إىل حدوث

 ثانیا :الّضرر الجســــــــــــیم:

 )2(و هو يتعدى حدود الدولة و هذا الضرر عظيم التأثري يعد من أخطر أنواع الضرر  -
 
 الضّرر من حيث تأثيره: البند االول:  
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تنقسم األضرار من حيث التأثري على املضرور إىل أضـرار ماديـة وأخـرى معنويـة كمـا ميكـن تقسـيمها إىل         -
  مباشرة و أضرار غري مباشرة 

 

 

 

30املرجع الساّبق، ص: معلّم يوسف-1  

31املرجع نفسه، ص: معلّم يوسف. -2  

 

      : األضرار الماّدیة و المعنوّیة:أوال

 يرر املادـرر الّـذي يصـيب     هو : فالضية، أو حبقوق رعاياه، و مـن الضويل املادخص الدمساس حبقوق الش
 األشخاص و املمتلكات، أما الضرر املادي يف جمال محاية البيئة هو الّذي يصيب األشياء املوجودة فيها

  ررا الضمـن حقوقـه    : املعنويأم رر الّذي يصيب االنسان يف مسعته أو احلـقـة وقـد يكـون    هو الضاملعنوي
  )1(الحقا للضرر املادي، وفقا للقواعد العامة فاملدعي هو املكلّف باثبات ما يدعيه بكافّة طرق االثبات

 ثانیا :الّضرر المبــاشر و الّضرر غیـــــــــر المباشر:

    ار حيث يكون وقوع الفعل شـرطا الزمـارر املباشر هو الّذي ينشأ عن الفعل الضـرر ، و   الضحلـدوث الض
 )2(.هو يقع للمصاحل أو األجساد أو األموال

  صل بصفة مباشرةرر ال يترر غري املباشر هو أنّ الضمع الفعل،حيث تتـداخل عوامـل أخـرى بـني     بينما الض
الفعل و النتيجة، و املستقر عليه هو أنّ الضرر ال يكون قابال للتعـويض إالّ إذا كـان ضـررا غـري مباشـر أو      

و املوقف الّذي تبناه املشرع اجلزائري ، و الضـرر البيئـي بطبيعتـه و خصوصـيته املميـزة جعلـت مـن        ه
الصعب توافر خاصية الضرر املباشر،ذلك أنّ الضـرر البيئـي تـتحكّم فيـه عـدة عوامـل و علـى رأسـها         

 )3(مقتضيات التطور التكنولوجي
فيمـل   2003و املشرع اجلزائري و ألول مرة يشري أىل األضرار غري املباشـرة يف قـانون محايـة البيئـة لسـنة       -

الّـذي يعتـرف إالّ بالضـرر    خيص األضرار البيئية وعليه فهناك تطور ملحـوظ يف سياسـة التشـريع اجلزائـري     
ـ    03/10مـن القـا    37دين، و وفقـا للمـادة   املباشر من خالل القواعد العامة املنصوص عليها يف القـانون امل

أعطى جلمعيات الدفاع عن البيئة حق التعويض عن األضـرار املباشـرة و غـري املباشـرة الّـيت تصـيب قاعـدة        
 )4(املصاحل اجلماعية الّيت متثّل االطار املعيشي لألشخاص
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60املرجع السابق،ص : امبارك زهراء -1  

.33نفسه، صاملرجع : معلّم يوسف. -2  

.21املرجع السابق،ص : بلحاج وفاء-3  

.69،ص 2007هادة الدكتوراه يف القانون اخلاص،جامعة اجلزائر،النظام القانوين للضرر البيئي و آليات تعويضه،حبث لنيل ش: محيدة مجيلة-4  

 
  الضّرر من حيث حدوثه: ثالثالبند:  

      : الّضرر الحالي و الّضــررالمنتشر:أوال

         رر الّذي يظهر أثره فور حدوثـه مثـل قيـام شـخص بتلويـث امليـاه فيتعـذّررر احلايل هو الضالض
الشرب منها أو استخدامها عندما يتضـح تأثريهـا بـالتلوث أو عنـدما يسـتعمل الشـخص املـادة        

 )1(.امللوثة
     حكّم فيـه زمانـا وطاق ال ميكن الـترر املنتشر هو ضرر واسع النا الضدول    أم مكانـا، قـد ميـس

أخرى ااورة للدولة الّيت وقع فيها احلادث و انتشار مواد غري مرغوب فيهـا و علـى سـبيل املثـال     
التلوث البحري قد مير بعدة واليات ساحلية أو عدة دول و حيدث ضـرر بـالثروة احليوانيـة البحريـة     

  )2(حيث يصعب حتديد املتسبب يف النشاط الضار

 ثانیا :الّضرر المؤّجـــــــــــــــل:  حبيث جيب أن نفرق بني نوعني منها:

 رر املستقبليه مؤكّد ظهوره: الضر ظهوره غري أنرر الّذي حدث سببه و لكن تأخو هو الض 
 

حبيث تكون هناك فترة ليست بعيدة بني وقوع الضرر و ارتكاب اخلطأ مثـل الواقعـة الشـهرية اخلاصـة بقيـام       -
بالتحفّظ على املادة املشعة الّيت عثر عليها اعتقادا منه أنهـا جـوهر مثـني فتـؤثّر عليـه و علـى أسـرته        مزارع 

 )3(فيتوفّى بعد فترة متأثّرا باالشعاعات الناجتة عنها و هنا الضرر غري حال و لكنه وقع يف املستقبل القريب
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 رر الّذي مل يتحقّق، و ال : رر االحتمايلالضيوجد ما يؤكّد وقوعـه أو عدمـه و لـذلك فـال     هو الض
إنّ األضـرار  :"يعتد بالضرر االحتمايل، و قد أوضحت ذلك احملكمة الدائمـة للعـدل الـدويل بقوهلـا    

 )4("احملتملة و الغري حمددة ال حملّ لوضعها يف االعتبار وفقا لقضاء احملكمة
  

  

 
 

.169املرجع السابق،: خالد مصطفى فهمي-1  

.60املرجع السابق،ص :امبارك زهراء. -2  

.169املرجع السابق،ص :خالدمصطفى فهمي-3  

.23املرجع السابق،ص : بلحاج وفاء-4  

 

املسؤولية املدنية عن الضرر البيئي:  الثايناملطلب   

احلمائيـة هلـذه   يعترب التكييف القانوين للعناصر الطّبيعية يف القوانني الوضعية أهم مدخل للبحـث عـن الفلسـفة     -
، كما أنّ اجلزاء املدين يتمثّل يف التعويض عـن األضـرار الّـيت متـس البيئـة      )فـــــــرع أول(العناصر 

فـــــــــــــــرع  (مما جيعله خيتلـف عـن الضـرر املنصـوص عنـه يف القواعـد العامـة        
 ).ثــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 

  النّظام القـانوني للعناصر البيئية في القـانون المدني الجزائري:  األولرع  ــــــــــــالف

ينظّم القانون املدين العناصر الطّبيعية القابلة منها للتملك و غري القابلة منها للتملّـك و حيـدد هلـا وصـفا قانونيـا       -
صـر الطّبيعيـة الّـيت    تتحدد على ضوئه فعالية محايتها القانونية من كلّ أشكال اإلعتـداء، و نظـرا لتـدهور العنا   

خيضعها القا املدين للملكية اخلاصة أو امللكية املشتركة، وجب مناقشـة أثـر التكييـف القـانوين علـى ضـمان       
 )1(.محاية العناصر غري القابلة للتملّك مثل النباتات الربية و احليوانات الربية

 
 المدنيالتّكييف القانوني للعناصر الطبيعية في القانون :  األوللبند ا 

يصنف القا املدين اجلزائري العناصر البيئيـة ضـمن األشـياء، و تقسـم األشـياء إىل عقـارات و منقـوالت، و         -
ختضع هذه األشياء إىل أصناف قانونية خمتلفة حبسب مالكهـا و طبيعتـها، فبـالنظر إىل مالكهـا فهـي إمـا أن       
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كون قابلة للتملّـك أو غـري قابلـة للتملّـك كـاهلواء و      تكون ملكا عاما أو خاصا، و بالنظر إىل طبيعتها إما أن ت
 .)2(األشياء الّيت خترج عن التعامل بطبيعتها هي الّيت ال يستطيع أحد أن يستأثر حبيازا:"بقوله .....الضوء

ـ      - ه يف و يف ضوء ذلك تتحدد الطّبيعة القانونية هلذه األشياء بالنظر إىل خصائصـها الفيزيائيـة و الّـيت ضـبطها الفق
األوىل تتمثل يف أنها غري منتجة من قبل االنسان و تتجـدد حسـب مسـار طبيعـي ، و الثانيـة      : ثالث خصائص

  )3(يف كوا أشياء ضرورية للحياة، و الثالثة يف أنها تعترب أشياء موضوع استهالك مجاعي

 

 

 
  .220املرجع السابق،ص : وناس حيي-1

  من القانون املدين: 2ف682املادة -2

  .220املرجع السابق،ص:وناس حيي-3

  

هذه اخلصائص الفيزيائية السالفة الذّكر جتعل من الشيء ملكا مشتركا ال متنـع حينئـذ مـن امكانيـة اللّجـوء إىل       -
اجراءات الضبط و البوليس لتنظيم استعمال هذه األمـالك املشـتركة و بـذلك يتحـدد حـق كـلّ مسـتعمل        

مـن  690يف استعمال هذا احلق و ذلك طبقـا ملـا جـاء يف نـص املـادة       بضرورة عدم املساس حبقوق اآلخرين
جيب على املالك أن يراعي يف استعمال حقّه مـا يقتضـي بـه التشـريعات اجلـاري ـا       :"القا املدين اجلزائري 

 )1("العمل و املتعلّقة باملصلحة العامة أو اخلاصة
 

مالك الشـيء ميلـك كـلّ مـا يعـد مـن       :"الطّبيعية القابلة للتملّك بقولهو حدد القا املدين نطاق ملكية العناصر  -
عناصره اجلوهرية حيث ال ميكن فصله عنـه دون أن يفسـد أو يتلـف أو يتغيـر و تشـمل ملكيـة األرض مـا        

 )2("فوقها و مل حتتها إىل احلد املفيد يف التمتع ا علوا و عمقا

 

حلدود ملكية األرض، خيول ملالـك األرض سـلطة التصـرف فيمـا يقـع فوقهـا و       ث أنّ هذا احلكم املبين حبي -
حتتها، ذلك أنّ بعض العناصر البيئىي كالنباتات الّيت تنبت أو احليوانات الّيت تعـرب فـوق أراضـي مملوكـة لألفـراد      

 .اليد عليها تطرح صعوبة محاييتها، ألنها طبقا هلذا احلكم تصبح موضوع استعمال و انتفاع مبجرد وضع
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يتضح من خالل التكييف القانوين للعناصر الطّبيعية يف القـا املـدين أنّ املعيـار املطبـق يف تكييفهـا هـو معيـار         -
الّذي ال يؤخذ بعني االعتبار إالّ العالقات ااالقتصادية و االجتماعيـة أو املنفعـة الّـيت ميكـن أن      -امللكية-التملّك

الواقع االيكولوجي هلذه األصناف الطّبيعية غائـب متامـا عـن التكييـف القـانوين       تنجز عنها، و يالحظ الفقه أنّ
 )3(هلذه العناصر الطّبيعية

 
 التّكييف القانوني للنباتات البرّية:  الثانيلبند ا 

  
  )4(تعترب النباتات امللتصقة باألرض عقارات بالتخصيص،و عليه فإنها تدخل ضمن ملكية صاحب العقار -

 
  .املصدر السابق: من القانون املدين690املادة  -1

  املصدر السابق: من القانون املدين675املادة  -2

  .221املرجع السابق،ص:وناس حيي-3

  املصدر السابق: من القانون املدين675املادة  -4

 

يف حـوزة   كما تسمح لصاحبها بالتصرف فيها و مبجرد نزع هذه النباتـات تصـبح منقـوالت و تبقـى دائمـا      -
يكتسب احلائز ما يقتضـيه مـن الثّمـار مـا دام     :"من القا املدين على ما يلي 837مالك العقار حبيث تنص املادة 

 )1(."حسن النية، تعترب الثّمار الطّبيعية أو الصناعية مقبوضة من يوم فصلها
أورد املشـرع تقييـد لسـلطته و    و أمام اتساع سلطة املالك و خطورة املمارسات الّيت ميكـن أن يقـدم عليهـا     -

يراعي يف استعمال حقّه مـا يقتضـي بـه التشـريعات اجلـاري ـا العمـل و املتعلّقـة         :"..........ألزمه بأنّ
 )2(....."باملصلحة العامة أو اخلاصة

 
املفروضـة علـى   و الّيت حتدد على سبيل املثال وفق الشروط اخلاصة برقابـة مـواد الصـحة النباتيـة أو الرقابـة       -

اآلفات النباتية، و الشروط املتعلّقة حبماية النباتات غري املزروعة احملمية، و كذا احملافظـة علـى الصـحة النباتيـة و     
القيود الواردة ضمن ااالت احملمية لفرض قواعد خاصة تقيد مـن حريتـه و سـلطاته يف التصـرف يف خمتلـف      

باتية و احليوانيف العناصر النا كان مالك اإلقليم املصنة، أية احملمي. 
و يتمثّل هذا التقييد يف حضر كلّ عمل من شأنه أن يضر بـالتنوع الطّبيعـي داخـل اـال احملمـي، أو يشـوه        -

 )3(طابع اال احملمي
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ـ     - ة و الصـناعية  و يتعلّق هذا احلضر خصوصا بالصيد و الصيد البحري و األنشـطة الفالحيـة و الغابيـة و الرعوي
املنجمية و اإلشهارية و التجارية و اجناز األشغال و استخراج املواد القابلـة أو غـري القابلـة للبيـع، و اسـتعمال      
املياه، و تنقّل املارة أيا كانت الوسيلة املستخدمة، و شرود احليوانات األليفـة و التحليـق فـوق اـال احملمـي،      

  )4("حمميات تامة"تبعات خاصة بالنسبة للمناطق املسماة إضافة إىل ذلك ميكن حتديد 
 

 

 

 

  املصدر السابق: من القانون املدين837املادة -1

  املصدر السابق: من القانون املدين690املادة -2

  222. املرجع السابق،ص: وناس حيي-3

  .املصدر السابق: 03/10من القانون33املادة -4

 

 

 التّكييف القانوني للحيوان:  الثالثلبند ا 
 

يعترب القانون الوضعي احليوانات الربية منقوالت قابلـة لإلسـتهالك، أو أشـياء غـري مملوكـة ألحـد حبسـب         -
الوضعية الّيت تتواجد فيها، باإلضافة إىل أنها قابلة للتملّك مبجرد وضع اليد عليهـا، وخيضـع سـلطات مالكيهـا     

أعاله بالنسبة حلمايـة األصـناف النباتيـة و احليوانيـة املتواجـدة ضـمن اـاالت         إىل التقييدات الّيت تناولناها
 )1(.احملمية

 

و قد حدد املرسوم املنظّم إلنشاء احملميات الطّبيعية أصـناف احليوانـات غـري  بـاإلنقراض و احلبوانـات الّـيت        -
أصناف احليوانـات الربيـة الثّالثـة السـابقة غـري       تتمتع بأهلية علمية و ثقافية خاصة ، و يعترب حصر احلماية يف

شامل لكلّ األصناف احليوانية ألنه يقوم على معايري انتقائية مرتبطـة بفلسـفة نفعيـة و حسـية مباشـرة ـذه       
األصناف كونه قصر احلماية على احليوانات الّـيت تلعـب دورا يف التـوازن الطّبيعـي النّ معرفـةكون احليـوان       

التوازن الطّبيعي أم ال تعد مسألة نسبية ألنها مرتبطـة بالتقـدم العلمـي الّـذي ال ميكـن حصـره،و        حيافظ على
 )2(ذلك كان من األجدر محاية احليوانات و احلفاظ عليها لألجيال القادمة
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الواسـعة يف  و بالنظر إىل التكييف القانوين الّذي أضفاه املشـرع علـى العناصـر البيئيـة و أمـام الصـالحيات        -
التصرف يف العناصر البيئية خاصة اخلارجة منها عن ااالت احملمية يظهر بأنّ القـانون قـد هيـأ لألفـراد إطـارا      
واسعا للتصرف و استعمال هذه األمالك مما جيعل بقاءها أو سالمتها مرهونـا بـإرادة املالـك و هـو مـا دفـع       

 )3(.ه هو تأسيس قانوين للحق يف حتطيم البيئةبالفقه إىل اعتبار هذا التكييف يف حد ذات

 

 

 

 

  224-223املرجع السابق،ص :وناس حيي-1

  .224املرجع نفسه،ص: وناس حيي-2

 

 

ــــــــــــــة:    الثانيرع  ــــــــــــالف ّ   آثــــــــــــار قيـــــــــــــام المسؤولــــــــــــــــيــــة المدنــــــــــــي

الضرر يثبت حق املتضرر يف التعويض، هذا األخري هو األثر الّـذي يترتـب علـى حتقيـق املسـؤولية، و       إذا حتقّق -
مىت حتقّق ذلك كان للمتضرر احلق يف رفع دعوى للمطالبة به، و التعـويض طبقـا للقواعـد العامـة للمسـؤولية      

املتضرر من طلب اعـادة احلـال إىل مـا كـان     فقد يكون عينا أو نقدا،فهناك أضرار متكّن :املدنية هو على نوعني
عليه قبل وقوع الضرر و على احملكمة يف هذه احلالة احلكم ذا الشكل من أشـكال التعـويض و هـو مايسـمى     
بالتعويض العيين، و يف أحيان أخرى يكون اعادة احلال إىل ما كان عليه قبـل وقـوع الضـرر أمـرا مسـتحيال و      

 قدييف مثل هذه احلالة يتمى بالتعويض الن1(جرب الضرر بالنقود ما يسم( 
 
 التعويــض العيــــنــــــــــي: األوللبند ا 

 
 )2("احلكم باعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل وقوع الضرر :" يقصد بالتعويض العيين -
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الضـرر متامـا و    هذا النوع من التعويض هو األفضل خصوصا يف جمال األضرار البيئيـة، ألنـه يـؤدي إىل حمـو     -
 )3(ذلك بإلزام املتسبب فيه بإزالته، و على نفقته خالل مدة معينة

جيـرب املـدين بعـد إعـذاره طبقـا للمـادتني       :"و القا املدين اجلزائري على هذا النوع من التعويض،حيث جـاء  -
 )4(."على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا،مىت كان ذلك ممكنا 181و180

حظ أنّ املشرع اجلزائري و يف قانون البيئة، جنده قد اعتـرب أنّ نظـام ارجـاع احلـال إىل مـا قبـل       إالّ أنه ما يال -
يعاقـب بـاحلبس ملـدة سـنة     :"علـى مـايلي   03/10من القا  102مرتبط بالعقوبة اجلزائية حبيث نصت املادة 
ن احلصـول علـى   كـلّ مـن اسـتغلّ منشـأة دو    ) دج500.000(واحدة و بغرامة قدرها مخسمائة ألف دينار

  )5("كما جيوز للمحكمة األمر بارجاع األماكن إىل حالتها األصلية يف أجل حتدده....الترخيص
 

 

 

  330،ص2008المسؤولیة المدنیة الّناشئة عن تلّوث البیئة،دار الجامعة الجدیدة،:یاسر محّمد فاروق المیناوي-1

  .المصدر السابق: من القانون المدني691الماّدة -2

3- ّ   110المرجع السابق،ص :م یوسفمعل

  .المصدر السابق: من القانون المدني164الماّدة -4

  المصدر السابق: 03/10من القانون 102الماّدة -5

 

 التعويــض النّــــــــقــدي: الثانيلبند ا 
 

-        قود نتيجـة مـا أصـابه مـن ضـرر،حبيث تـنصر مببلغ من النقدي يف احلكم للمتضرة  يتمثل التعويض الناملـاد
إذا استحال على املدين أن ينفّذ االلتزام عينـا حكـم عليـه بتعـويض الضـرر      :" من القا املدين على مايلي 176

الناجم عن تنفيذ التزامه،ما مل يثبت أنّ استحالة التنفيذ نشأت عـن سـبب ال بـد لـه فيـه، و يكـون احلكـم        
 )1("كذلك إذا تأخر املدين يف تنفيذ التزامه

 
القاضي إىل التعويض النقدي خصوصا يف جمال األضرار البيئية يف احلاالت الّـيت ميكـن اعـادة احلـال إىل     و يلجأ  -

 )2(ما كان عليه من قبل، كون أنّ الضرر يكون ائيا ال ميكن اصالحه
 

و و هذا النوع من التعويض هو الّذي يتناسب مع الضرر الناتج عـن التلـوث البحـري كاصـطدامات السـفن       -
خاصة ناقالت النفط، مثال ترتطم ناقلة نفط يف مياه البحر، فتؤدي إىل القضـاء علـى الكائنـات البحريـة، ففـي      
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مثل هذه احلالة يصعب إعادة احلال إىل ما كان عليه من قبـل وقـوع الضـرر، هلـذا السـبب كـان التعـويض        
 .ررالنقدي هو التعويض املالئم و املناسب ملثل هذا النوع من الض

 
 

ةــــؤولية املدنية احملتملــــــاملس:  الثـــالثب ــــــاملطل  

يعد مبدأ االحتياط بعد جديد للمسؤولية املدنيـة الوقائيـة يـدفعنا إىل التسـاؤل و البحـث يف مضـمون مبـدأ         -
املسـؤولية املدنيـة   و باسـتيعاب قواعـد   ) الفـرع األول (االحتياط و كيفية اعماله يف اطار قواعد املسؤولية املدنية

 )الفرع الثّاين(ملبدأ االحتياط حول إثراء هلذه القواعد

  

  
  

  .املصدر السابق:ن املدينومن القان 176املادة-1
  املرجع السابق،ص:معلّم يوسف-2
 

  اطــــــــن مبدأ االحتيــــــــو مضم:    األول  رع  ــــــــــــالف

ضـمن قـانون محايـة البيئـة،إالّ أنّ مضـمونه الزال غامضـا، إذ يعتـرب        رغم التكريس التشريعي ملبدأ االحتياط  -
جانب من الفقه بأنه جمرد مسؤولية أخالقية ال غري و أنه ال يرقـى إىل مفهـوم القاعـدة القانونيـة الّـيت تـؤطّر       

، إالّ أنّ ذلــك ال مينعهــا مــن )بـــــــنــــــــــــد أول(قواعــد املســؤولية املدنيــة 
ضــمون قــانوين واضــح ملبــدأ االحتيــاط يف اطــار املســؤولية املدنيــة       البحــث عــن م 

ـــد ( بـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ثــــــــــــــــــــــــــــــان

 
 مبدأ االحتياط محتوى غامض أو مجرّد مسؤولية أخالقية:  األوللبند ا 

  
احملافظـة علـى البيئـة مـن خـالل تطـوير       وجب التفكري يف صيغة بديلة و خمتلفة لوظيفة املسؤولية املدنيـة يف   -

أساليب االحتياط و اتقاء األخطار، عوض التركيز على الطّابع التدخلي، ليتحـول اهلـدف مـن حماولـة اعـادة      
 )1(احلال إىل ما كان عليه إىل اتخاذ كلّ التدابري الوقائية لإلبقاء على احلال كما هو احلال عليه
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اجلديد للفلسفة احلمائية للبيئة أعلن املشرع اجلزائري عن مجلـة مـن املبـادئ اجلديـدة     و ضمن هذا التوجه العام  -
  )2(منه 03املتعلّق حبماية البيئة و ذلك طبقا لنص املادة  03/10ضمن قا 

تعرب كلّها عن حاجة ملحة إلحداث التوازن بني صرامة و دقّـة النصـوص البيئيـة التنظيميـة الكـثرية و مجلـة        -
 )3(مال ذات الطابع التصوري اردة من املفهوم التنظيمياألع

تضمنت املبادئ اجلديدة مبدأ احليطة أو االحتياط الّذي يقضي بأنه ال ينبغـي أن يكـون عـدم تـوفّر التقنيـات،       -
يـة مـن خطـر    نظرا للمعارف العلمية و التقنية احلالية سببا يف تأخري اتخـاذ التـدابري الفعليـة و املتناسـبة للوقا    

  )4(األضرار اجلسيمة و املضرة بالبيئة و يكون ذلك بتكلفة اقتصادية ممكنة

  

  

  

  
  302املرجع السابق،ص:وناس حيي.-1

مبـدأ   -مبـدأ عـدم تـدهور املـوارد الطّبيعيـة     -مبـدأ احملافظـة علـى التنـوع البيولـوجي     :السالف الذكر مجلة من املبادئ و هـي 03/10تضمن القانون -2
  مبدأ االعالم و املشاركة-مبدأ امللوث الدافع-مبدأ احليطة-مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح األضرار-مبدأ االدماج-االستبدال

  303املرجع السابق،ص:وناس حيي -3

  املصدر السابق: 03/10من القانون  6ف03املادة -4

  

املضـر يف الضـرر البيئـي و يف نطـاق التكلفـة      و أنّ مبدأ االحتياط ال ينطبق إالّ بـاقتران الطّـابع اجلسـيم و     -
 )1(االقتصادية املقبولة مما يسمح للصناعيني امش املناورة

 
و نظرا ملا ينتظر من هذا اجليل اجلديد للمسؤولية املدنية الوقائية من وظيفـة جوهريـة يف اتقـاء وقـوع األخطـار       -

املسؤولية على أسـاس اخلطـأ ليسـت مسـؤولية مبفهـوم القـانون        البيئية اجلسيمة و املضرة، فإنّ الفقه يعترب بأنّ
املدين، بل جمرد أخالقيات جديدة للمسؤولية،ألنها ختتلف يف أساسـها عـن املسـؤولية التقليديـة الّتـب تقـوم       

نبغـي  على العالقة السببية، يف أنها مسؤولية ال تتناول ما ارتكب من أخطاء اتجاه البيئـة و إنمـا تتضـمن مـا ي    
 )2(فعله يف حدود املقدرة
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و يضيف الفقه بأنّ املسؤولية  عن االحتياط تعترب مسؤولية مستقبلية غـري حمـددة و ملحـة  و ال منـاص منـها،       -
أنها ليست موجهة لالتهام و البحث عن حتديد الفاعلو احلصول على تعـويض و متتـاز بأنهـا تتنـاول األضـرار      

س فرديا و إنما مجاعيا ألنها تتناول األضرار اجلماعية و الّـيت هلـم يوجـد هلـا مكـان      الكربى و بالتايل بعدها لي
ضمن املسؤولية املدنية التقليدية و هي حتلّ حملّ األضرار غري القابلة للتعـويض، أو غـري القابلـة لإلصـالح مـن      

 )3(خالل منع حدوثها و ليس من خالل تعويضها

 
ملبدأ اإلحتياط و أثره على نظام املسؤولية املدنيـة برمتـه خاصـة يف جانبـها الوقـائي إالّ      و رغم األمهية الواعدة  -

أنه مل ينل اهتمام الفقهاء القانون اخلاص  و يعوز الفقه ذلك إما إىل مبدأ االحتيـاط ـم بالدرجـة األوىل نـزاع     
ـ     ؤولية املدنيـة، كمـا يعـود عـدم     املشروعية ضمن القضاء اإلداري، و بذلك فإنه يشـمل بصـورة أقـل املس

اإلهتمام إىل مضمون املبدأ نفسه الّذي يقترب من مفهوم التبصر، احليطـة و احلـذر املعـروف يف القـا املـدين أو      
  )4(ألنّ مبدأ االحتياط ذو طابع تنظيمي

  

  
 .303املرجع السابق،ص : وناس حيي -1
،أي أن تطبيـق مبـدأ االحتيـاط ال ينطـوي     "و يكون ذلك بتكلفـة اقتصـادية مقبولـة   " 06ف03فةكما بينها املشرع يف الشرط األخري من املادة السال -2

 .درا االقتصاديةعلى التزام قانوين و قضائي واضح يتعلّق بالسلطة التقديرية لالدارة يف الزام املنشآت املصنفة باتباع تدابري االحتياط يف اطار ق
 .304املرجع السابق،ص : وناس حيي -3
 .305املرجع نفسه،ص:وناس حيي -4

  

 التّأصيل القانوني للمسؤولية المدنيّة عن خطأ االحتياط:  الثّانيلبند ا 
تطورت قواعد املسؤولية حديثا و أصبحت تتجه حنو التركيز على اتبـاع األسـلوب الوقـائي عـوض التركيـز       -

ـ  اط ضـمن فـروع قانونيـة أخـرى خمتلفـة      على األسلوب التدخلي نتيجة الدراج املشرع اجلزائري مبدأ االحتي
 )1(منها قانون العمل من خالل اقرار قواعد الوقاية و األمن يف أوساط العمل

 
و كذا يف قانون محاية املستهلك الّذي يقضي بأنّ كلّ منتوج سواء كان ماديـا أو خدمـة جيـب أن تتـوفّر فيـه       -

 )2(.أو منه أو تضر مبصاحله املادية/و  املستهلكضمانات ضد كلّ املخاطر الّيت من شأا أن متس بصحة 
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إالّ ما يالحظ على خمتلف تطبيقات القواعد االحتياطيـة املتناميـة يف خمتلـف الفـروع القانونيـة و الّـيت تقـرر         -
ـ        يب املسؤولية املدنية عن عدم اتقاء املخاطر يف اجلزائر أنهـا التشـمل إالّ وقايـة أو اتقـاء املخـاطر الّـيت تص

االنسان يف كونه عامال أو مستهلكا، كما أنه حتى عندما ترد قواعـد احتياطيـة يف قـانون الصـحة النباتيـة أو      
احليوانية فإنها دف إىل محاية املستهلك، لذلك يعترب الفقه أنه رغم التحسـينات الّـيت طـرأت علـى املسـؤولية      

ورهـا احنصـر يف املسـتوى الفـردي و مل يتطـور بالشـكل الكـايف        املدنية ملواكبة طلبات الضـحايا إالّ أنّ د 
 )3(لالستجابة ملتطلّبات جديدة تتعلّق مبواجهة األضرار اجلسيمة و الضارة على املستوى اجلماعي

  

  

  

  

  
يف الفصـل الثـاين منـه و مـن      1988، 04املتعلّق بالوقاية الصحية و األمن و طـب العمـل،ج ر عـدد    1988يناير  26املؤرخ يف 88/07تضمن القانون -1

التـزام املؤسسـة املسـتخدمة    : مجلة من التدابري االحتياطية الّيت دف إىل الوقاية الصحية و األمن يف وسـط العمـل، و تضـمن األحكـام التاليـة      11إىل 3املواد 
احملالّت املخصصة للعمـل و ملحقاـا و توابعهـا مـن خـالل ضـمان محايـة         جيب تصميم و يئة و صيانة املؤسسات و-ضمان الوقاية الصحية و األمن للعمال

  .....العمال من الدخان و األخبرة اخلطرية و الغازات السامة و الضجيج

  .1989، 06املتعلّق بالقواعد العامة حلماية املستهلك،ج ر عدد  89/02من القانون  2املادة -2

  .306املرجع السابق، ص :وناس حيي-3

  

و بالرغم من احنصار مفهوم الوقاية و االحتياط علـى املسـتوى البشـري و الفـردي فـإنّ هـذه التحـوالت         -
اجلديدة إلتقاء املخاطر ضمن خمتلف التشريعات الفرعيـة مل يبلـغ مضـمون مبـدأ االحتيـاط ضـمن خمتلـف        

حمـددة و معروفـة مسـبقا، لـذلك يعتـرب      النصوص ألنّ هذه األخطار الّيت يطبق بشأا مبدأ الوقاية و االحتياط 
الفقه أنّ احلاالت الّيت يقتضي فيها تطبيق مبدأ االحتياط تفترض أنّ األخطار الّـيت ينبغـي اتقاؤهـا غـري معروفـة      

 )1(.ومل تنجلّ بعد

 
حتيـاط  كما أنّ مفهوم االحتياط املعترب قضاء يف اطار املسؤولية املدنية التقليديـة خيتلـف عـن مفهـوم مبـدأ اال      -

اجلديد الّذي ينتظر جتسيده من خالل الشك الّذي يعتري النتائج أو اآلثار الّيت قد تنجـر عـن عمـل أو نشـاط،     
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و بذلك فإنّ الضرر املؤسس على مبدأ االحتياط حمتمل و غـري مؤكّـد، بينمـا الضـرر املؤسـس يف املسـؤولية       
  )2(د حتى و لو مل يفض إىل ايقاع الضرراملدنية التقليدية يقوم على أساس خطأ معروف و مؤكّ

 

ة بواسطة مبدأ االحتياط:     انيـــــالثّ رع  ــــــــالف ّ ة المدني ّ   اثراء المسؤولي

 :تتم دراستنا على النحو التايل -
 
 تعزيز و تفعيل اللّجوء إلى الخبرة:  األوللبند ا 

 
تدابري االحتيـاط أمـرا قـابال للتحقّـق يف  الوقـت القريـب       يعد اقرار املسؤولية املدنية على أساس عدم احترام  -

بفعل ازدياد املطالب االجتماعية و القناعات السياسية بضرورة تغـيري أسـلوب التـدخل حلمايـة البيئـة لـذلك       
اءا وجب اعادة النظر يف جمموعةمن النقاط لتهيئة ظروف مالئمة لتطبيق املسؤولية الوقائيـة و الّـيت تقتضـي ابتـد    

 .كشرط الزم العماهلا وجود معارف و تقنيات كافية للتنبؤ باحتمال حدوث خماطر األضرار البيئية 

 

 

 

 

 

  307املرجع السابق، ص: وناس حيي-1

  املرجع نفسه، نفس الصفحة: وناس حيي-2

 

التـدخلي إىل الطّـابع الوقـائي    و ضمن هذا السياق أسهم االتجاه الرمي إىل تغيري أسس محاية البيئة مـن الطـابع    -
إىل تطوير مجلة من اآلليات ذات الطّابع الوقائي و الّيت تسهر اهليئات االدارية علـى احترامهـا و الّـيت جنـد مـن      

 )1(بينها الدراسات السابقة الجناح املشروع و التدابري الوقائية ذات الطّابع الوقائي املصاحبة للعمل املشروع

 
أنّ ترمجة مبدأ االحتيـاط يسـتوجب احـداث انصـهار بـني اخلـربة و        Anne guéganكما يرى األستاذ  -

مسار اتحاذ القرار أي مشاركة التقنيين و اإلداريين يف صياغة قـرار االحتيـاط، كمـا يـرى الفقـه أنّ اجـراء       
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ينطـق بـالواقع و القاضـي ينطـق      اخلربة يف النظام القانوين احلايل قائم على أسـاس توزيـع األدوار، فـاخلبري   
بالقانون و على اخلبري اعطاء رأيه و على السلطة اتخاذ القرار،مثّ أنّ السلطة االداريـة مـن حيـث املبـدأ ليسـت      
ملزمة باللّجوء ال إىل اخلربة و ال إىل اتباع الرأي الّذي توصـل اليـه اخلـرباء و منـه يظهـر أنّ اجـراء اخلـربة        

  )2(مياختياري و ليس الزا

 
و من جانب آخر يؤثّر التعتيم القانوين على البيانات و املعلومات الكاملة عـن طبيعـة االخطـار الّـيت ميكـن أن       -

 )3(يتسبب فيها املشروع

 
مما ينتج عنه عدم متكّن اجلمعيات أو ذوي املصـلحة مـن االدعـاء ضـد صـاحب املشـروع الّـذي مل يـراع          -

 .مقتضيات مبدأ االحتياط

 

  

  

طـات التهيئـة و الـتعمري، و    دراسة مدى التأثري على البيئة و موجز التأثري على البيئة، و دراسة االخطار، و دراسة مدى التـأثري علـى التهيئـة العمرانيـة و خمطّ    -1
 ة للجنـة املؤسوريقابة الدخذة يف حالة وقوع اخلطر، و الرة املتدابري االحترازيـة و انشـاء        خمطّطات املخاطر و التـدابري الوقائية التفة ملراقبـة صـالحيسـات املصـن

  .....املخابر و خمطّطات املراقبة و أنظمة جبميع  املعلومات و االنذار

  .310املرجع السابق،ص : وناس حيي-2

ا السـر الصـناعي و الّـذي خيـول لصـاحب      بسبب صعوبة حصول اخلرباء على ملف كامل عن طبيعة املخاطر املرتبطة بالنشاط بفعـل القيـود الّـيت يفرضـه    -3
 416املتعلّـق باملنشـآت املصـنفة ، و املـادة     06/198املشروع حتديد املعلومات الّيت يعتقد أنّ نشرها قد يؤدي إىل افشاء سر الصـنع مـن املرسـوم التنفيـذي     

ع ملـف طلـب التـرخيص ألنّ هـذا احلـق خمـول لصـاحب املشـروع يـؤدي إىل          و أثناء ايدا) املتعلّق باملنشآت املصنفة امللغى 98/339من املرسوم التنفيذي 
  .عرقلة أو احلد من فعالية الدراسة الوقائية للمشروع الّيت تقوم ا مكاتب الدراسات أو احملابر

  

و من أجل تفعيل و حتقيق أقصى مستوى االحتياط وجب اعادة النظر يف القواعـد املنظّمـة للخـربة مـن خـالل       -
اعطاء حرية أكرب يف االطّالع على املعلومات الكافية و حتديد طبيعة الدراسات و مـداها و عناصـرها مـن قبـل     

 )1(اخلرباء و أخريا يف مشاركتهم يف التسيري التقين و اإلداري لألخطار و التدابري املتخذة

 
 االحتياطتهيئة قواعد المسؤولية المدنيّة الحتضان مبدأ : ثّانيالبند ال 
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تشمل عملية يئة و حتديث قواعد املسؤولية املدنية الحتضان مبـدأ االحتيـاط دعـم الطّـابع الردعـي للجـزاء        -
، و )ثانــــــــــيــــــا (، و توسـيع صـالحيات القضـاء االسـتعجايل    )أولـــا (املدين

 )ثـالثــــــــــا(احداث نوع من التوسع يف تقدير العالقة السببية 
 

  دعم الّطابع الّردعي للجزاءات المدنّیة: أولــــــا 
 

نظرا ألنّ اجلزاء املدين يفتقر إىل الطّابع الزجري، جـاء مبـدأ االحتيـاط لتحـديث املسـؤولية املدنيـة ملواجهـة         -
ـ      ابع األخطار البيئية االحتمالية الضارةو اجلسيمة ذات الطّابع املنتشر و املكلّفة اقتصـاديا مـن خـالل دعـم الطّ

 )2(الردعي للجزاءات املدنية املرتبطة نتيجة لدعم مراعاة مبدأ االحتياط
يشمل الطّابع الردعي سحب أو حتطيم املواد و املنتوجات الضـارة أو وقـف النشـاط أو سـحب التـرخيص مثّ       -

ـ       شـديد هـو عـدم وقـوع الضمـن الت عويض املايل، ألنّ ما يهمـايل  بعد ذلك يف املرحلة املوالية الترر، و بالت
 .الطّائفة األوىل من االجراءات الرادعة تكفل وقف مصدر اخلطر

 

  

  

 

  

  

  .311املرجع السابق،ص: وناس حيي-1

حول فعاليـة سياسـة التجـرمي يف جمـال محايـة البيئـة، خمـرب الدراسـات و األحبـاث حـول املغـرب و البحـر املتوسـط، جامعـة               :طاشور عبد احلفيظ-2
  .81، ص 2011منتوري،قسنطينة،

 

  

 :توسیع صالحّیات قضاء االستعجال: ثانیا
يعد اتخاذ تدابري حتفّظية أو مؤقّتة ذات طّابع استعجايل عند معاينة ديد باحتمـال وقـوع خطـر أكثـر مالئمـة       -

اجلسـيم و الّـذي ال    ملثل هذه الوضعيات، ملبدأ االحتياط يقضي يف اطار املسؤولية املدنية باتقـاء وقـوع الضـرر   
 )1(تالئمه طول االجراءات املعمول ا يف اطار الفحص املوضوعي للنزاع
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يعد تكريس القضاء الوطين للطّابع االستعجايل حلماية العناصر الثّقافيـة و الّـيت تعـد جـزء مـن محايـة البيئـة         -

تـدخل القضـاء االسـتعجايل ملبـدأ     خطوة أوىل حتتاج إىل مزيد من التوضيح لبعض النقاط احلامسـة يف تفعيـل   
 .االحتياط يف اطار املسؤولية املدنية

 
و تتجلّى هذه النقاط يف توضيح مضمون االستعجال يف جمال محاية البيئة مـن خـالل اعتمـاد قاعـدة واضـحة       -

ـ     ظر إىل املعـارف العلميقنيـات بـالنسة على مبدأ االحتياط الّذي يقضي بأن ال يكون عدم توفّر التة احلاليـة  مؤس
 )2(.سببا يف اتخاذ تدابري فعلية و مناسبة للوقابة  من خطر األضرار اجلسيمة و املضرة بالبيئة

 

فبناءا على هذا النص القانوين الصريح ميكن للقضاء أن يوسـع يف ذات الوقـت مضـمون االسـتعجال و جمـال       -
خاذ التل للقاضي تقديرا واسعا التك ألنّ القانون خيوقنيـات     الشى يف حالـة عـدم تـوفّر التة حتدابري االستعجالي

و املعارف العلمية الكافية و بذلك ميتلك القاضي االستعجايل سندا قانونيا صرحيا للتـدخل بفعاليـة ملنـع وقـوع     
 .األضرار البيئية احملتملة اجلسيمة و املضرة

  

  

  

  

  

  .313-312املرجع السابق،ص: وناس حيي-1

  .املصدر السابق: 03/10من القانون  06ف03املادة -2

  

  

 :نحو الّتوّسع في تقدیر العالقة الّسببّیة: ثالثا
تقوم قواعد املسؤولية املدنية احملتملة احلالية على اشتراط صـفة التأكيـد يف الضـرر املوجـب للتعـويض األمـر        -

ج و الضرر الكامـل ذلـك أنّ مبـدأ االحتيـاط مـن      الّذي يثري صعوبة كبرية بالنسبة للعالقة السببية بني الفعل املنت



الجزاءات المترتبة على مخالفة االجراءات الوقائیة لحمایة البیئة:الفصل الثاني  
 

 91 

خالل دعمه لقواعد املسؤولية املدنية يهدف إىل حتقيق مسؤولية وقائية عـن أضـرار مل تنـتج بعـد، كمـا أنهـا       
 1(ليست خماطر مؤكّدة كما هي يف األمثلة السابقة يف قانون العمل و محاية املستهلك

 
الفعل املنتج و املتمثّل يف النشـاط امللـوث و احتمـال وقـوع أضـرار جسـيمة و       لذلك فإنّ العالقة السببية بني  -

خطرية، و بغض النظر عن كوا صعبة و معقّدة و حتتاج إىل خربات علمية كـبرية فإنهـا غـري ممكنـة يف اطـار      
يف املسـؤولية املدنيـة   "شرط الضـرر األكيـد  "القواعد احلالية للمسؤولية املدنية، األمر الّذي يستوجب ابتداء تغيري

. 

 
ذا أمهّية بالغة ألنّ أغلب حـاالت التـدهور البيئـي الّـيت تصـيب العناصـر       " شرط الضرر األكيد"و يعترب تعديل  -

الطّبيعية املشتركة تكون ذات مصدر دوري و متجـدد و متعـدد املصـادر و متشـعب،يتعذّر معهـا و بطـول       
 )2(الوقت اثبات صفة الضرر املؤكّد

 
 

و يعترب الفقه أنه إذا كان من غري املعقول اشتراط يقني مطلق عن غياب ضـرر حمتمـل قبـل التـرخيص ملزاولـة       -
نشاط ملوث فإنه ال يقبل لعد ذلك اشتراط يقني مطلق يف العالقة السببية لـذلك يقتـرح ختفيـف طـرق تقـدير      

قرائن املاديـة و يكتفـي بإقامـة احتمـال كـايف      العالقة السببية من خالل توسيع القاضي يف قبول املؤشرات و ال
للسببية و بذلك يصبح اليقني املشترط يف العالقة السببية نسبيا أو أن يذهب القاضـي إىل أبعـد مـن ذلـك مـن      

 )3(.خالل تقبل القرينة السلبية و املستوحى من غياب تسبيب آخر من طبيعته أن يفسر عدم وقوع الضرر

 

  
 .يف الفرع األول من هذا املبحث و املتعلّق مبضمون مبدأ االحتياط كما هو مبين -1
 .314املرجع السابق،ص : وناس حيي -2
ح مربـي  هذه الطّريقة املتعلّقة باعتماد القرينة السلبية مسحت بإدانة صاحب مصنع يشتغل يف جمـال الكيميـاء لتعـويض األضـرار الّـيت أصـابت فـالّ        -3

  .ال يوجد سبب آخر للوفاة النحل،و إنه ال ميكن تفسري ذلك إالّ بتسمم ناتج عن استقرار مادة الفليور على األزهارالنحل إذ اعترب القضاء أنه 

و قد يؤدي التطبيق الصارم للمسؤولية املدنية عـن خطـأ االحتيـاط إىل زرع خمـاوف لـدى كـلّ أصـحاب         -
اتهام كـلّ مبـادرات التجديـد و التطـوير و التحـديث، و      النشاطات امللوثة أو املبدعني، األمر الّذي يؤدي إىل 

 )1(.بالتايل إىل القضاء على كلّ املبادرات اخلالّقة

 
 حاالت االعفاء المتطلّبة عند اعمال مبدأ  االحتياط:ثّالثالبند ال 
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النشـاطات   تثار خماوف كثرية حول آثار تطبيق مبدأ االحتياط، إذ قد يـؤدي تطبيقـه الصـارم إىل ادانـة كـلّ      -

امللوثة اخلطرة و كلّ االبتكارات الّيت ال ميكن اثبات سـالمتها مقـدما و منـه يصـبح تطبيـق مبـدأ االحتيـاط        
 .عرقلة حلرية التجارة و الصناعة و كلّ عمل ابداعي

 
ألنّ و لتبديد هذه املخاوف وجب توضيح نقطة أساسية تتعلّق بعدم عرقلـة مبـدأ االحتيـاط لنشـاط االبتكـار       -

آثار هذه النشاطات اجلديدة و اخلطرية تندرج ضـمن خطـر التنميـة الّـذي يعـد معفيـا ملسـؤولية مبتكـر         
 )2(علما أنه ظهر قبل ذلك يف دول أخرى 1998املشروع، و الّذي أدرجه املشرع الفرنسي مبوجب قانون 

يكتشـفه أو يتحاشـاه بسـبب     و يقصد به خلل موجود يف منتوج مل يستطع املنتج أو من هو مسـؤول عنـه أن   -
أنّ حالة املعارف العلمية و التقنية املتزامنة مع فترة توزيع هذا املنـتج مل تسـمح لـه بـالتعرف علـى العيـب أو       

 .النقص املوجود فيه

 
إذا اسـتطاع أن  ) منشـأة ملوثـة  (على أنه ميكن اعفـاء املسـتغلّ  "Lugano"من اتفاقية 35كما تضمنت املادة  -

أنّ حالة املعارف العلمية و التقنية املتوفّرة أثناء حـدوث الضـرر مل تسـمح مبعرفـة تواجـد خصوصـيات       يثبت 
 )3(ضارة للمادة أو اخلطر

و قد ضمن املشرع اجلزائري شرط االعفاء على أساس خطر التنميـة يف حالـة عـدم توافرالتقنيـات و املعـارف       -
 )4(و املعارف بتكلفة اقتصاديةاحلالية و كذا أن تكون هذه التقنيات 

  

  .315املرجع السابق،ص : وناس حيي-1

  .حول املسؤولية النامجة عن املواد املعيبة 1985خطر التنمية هو مفهوم أملاين أدرج مبوجب التوجيهية األوربية -2

  315املرجع السابق،ص : وناس حيي-3

  .السابقاملصدر : 03/10من القانون 06ف03املادة -4
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يف اية هذا البحث،و بعد دراسة أهم مظاهر احلماية القانونية للبيئة يف اجلزائر و هـذا مـن خـالل دراسـة     
الكفيلـة   لـإلدارة االنفراديـة   اإلجـراءات اهليئات املكلفة حبماية البيئة سواء كانت حملية أو مركزية و كـذا  

بشـقيه الوقـائي و الردعـي ميكـن أن      اإلداريالضـوء علـى الضـبط     إلقاءحبماية البيئة و هذا من خالل 
  : نستخلص النتائج التالية

مركزية و حملية بيئيـة حقيقيـة طيلـة مـا يقـارب الـثالث عقـود الـيت تلـت نـدوة            إدارةغياب .1
تـأثر   ألتـدخلي و ئية يف اجلزائر،أن دورهـا الوقـائي   البي اإلدارة،و تبني مبناسبة التعرض لدراسة "ستوكهومل"

بسبب التناوب املستمر ملختلف الوزارات على مهمة محاية البيئـة و عـدم اسـتقرارها، و الطـابع القطـاعي      
ملختلف العناصر البيئية و اليت ظلت حتتفظ به وزارات قطاعية خاصة مـع غيـاب أو نقـص التنسـيق نتيجـة      

د استحداث وزارة خاصة بالبيئة كرسـت النصـوص املنظمـة هلـا تصـورات      لعدم وجود وزارة قوية و بع
خاصة بطريقة لتسيري الطابع القطاعي حلماية البيئة من خالل التنسـيق بـني خمتلـف الـوزارات و الـوزارة      

  .املكلفة بالبيئة

يـة  املشرع اجلزائري أنشأ يف صميم محاية البيئة جبميع عناصـرها عـدة هيئـات سـواء مركزيـة أو حمل     .2
يف  أنه مـا يالحـظ يف أرض الواقـع أن هنـاك نقـص      إالالقوانني اخلاصة حبماية البيئة تشرف و تقوم بتنفيذ 

  .التفعيل و التنسيق بني هذه اهليئات

 إشـراك حلمايـة البيئـة،مت االقتنـاع بضـرورة      اإلداريجانب التحديث الذي عرفه جمال التنظـيم   إىلو .3
يف بلـورة  " اجلمعيـات "، و ذلك يفسح اـال ملسـامهة   اإلدارةجانب  إىلة الفاعلني يف جمال محاية البيئ كلّ

التقـارير و الدراسـات و االسـتراتيجيات     إعـداد القرار البيئي بطريقة غري مباشرة من خالل  املشـاركة يف  
املتعلقة حبماية البيئة،أو من خالل املشـاركة يف عضـوية بعـض اهليئـات أو مـن خـالل فـرض احتـرام         

القضاء،غري أن فعالية و تـأثري اجلمعيـات يف محايـة البيئـة و مواجهـة االنتـهاكات        إىلاملشروعية بلجوئها 
  املمارسة اليومية رإطااليومية يظل ناقصا أو شبه منعدم يف 
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و  البيئـي الوقـائي   اإلدارينستخلص أيضا أن املشرع اجلزائري أعطى أولوية كـبرية لوسـائل الضـبط    .4
كوا الوسيلة األكثر حتكمـا و جناعـة ملـا حتققـه مـن       الوسائلخاصة نظام التراخيص التي تعترب أهم هذه 

ذات األمهيـة و اخلطـورة علـى البيئـة سـيما       محاية مسبقة على وقوع االعتداء كما أنه يرتبط باملشـاريع 
اسـتنزاف املـوارد الطبيعيـة و     إىلاملشاريع الصناعية و أشغال النشاط العمراين و التـي تـؤدي يف الغالـب    

  .املساس بالتنوع البيولوجي

املشرع اجلزائـري وسـائل الضـبط البيئـي الردعـي و       ململ الوقائي  اإلداريوسائل الضبط  إىل إضافة.5
و نظام سـحب التـرخيص و نظـام وقـف النشـاط و هـذا        اإللزامخالل نظام احلضر و  يتجلى من هذا

حتى ال يتمادى امللوثون بالضرار بالبيئة لكن يف أرض الواقـع جنـد عـدم تفعيـل هـذه األنظمـة بشـكل        
  .صارم و جدي

وصـيات املتعلقـة   و رغم التحديث التشريعي الذي طرأ على قواعـد املسـؤولية اجلنائيـة ملواكبـة اخلص    .6
غيـاب الـوعي   : أنه ال زالت الكثري من العوامل املوضوعية تعيق فعالية هـذه القواعـد منـها    إالحبماية البيئة،

  .عف االستهجان االجتماعي ألفعال االعتداء على البيئةالبيئي،ض

كميلـي  ،كان لزاما على القضـاء املـدين أن يقـوم بـدور ت    اإلصالحي اإلداريجانب أمهية التدخل  إىل.7
من أجل احلد من األضرار ،غري أنه ظهر اختالل جوهري يتعلق بوظيفـة املسـؤولية املدنيـة التقليديـة التـي      

األمر الذّي ال يستجيب ألهداف السياسة البيئيـة التـي تقـوم علـى أسـاس      . تقوم على أساس جرب األضرار
قواعـد املسـؤولية املدنيـة ملبـدأ االحتيـاط       اتقاء األضرار البيئية مما تطلّب القيام مبراجعة مشولية السـتيعاب 

  .نظام اخلربة إدراجمن خالل 

التقييم السليب للسياسـة الوقائيـة و التدخليـة حلمايـة البيئـة      ما ينبغي مالحظته ختاما هو أن هذا و-
،الّذي اتصف به النظام القانوين حلماية البيئة يف اجلزائر خص ثـالث عقـود ماضـية،إال أن املرحلـة     
االنتقالية احلالية تشهد حتسنا يف اإلطار القانوين و التنظيمـي و اهليكلـي،و إن كانـت تتسـم بعـدم      

     .أن هناك إرادة يف التغيري اجلوهري إالن التراكمات السلبية السابقة، الفعالية الناجتة ع
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  :التوصيات

  :جيدر اإلشارة إىل بعض التوصيات و املتمثّلة يف ما يلي

      تمـعات اشريعات املتعلّقة حبماية البيئة يف اجلزائـر وفـق مسـتجدضرورة تعديل قانون محاية البيئة و خمتلف الت

 .الّيت طورت البيئة العاملية اجلديدةاملدين و 

 ة كربنامج األحياءة جوارية يف اطار برامج محاية بيئيالبحث عن سبل حتفيزي. 

  ة و محايتها من سوء االستغالل الغري عقالينة أو سياحيفة  أثرية املصناإلعتبار للمعامل البيئي رد 

 ويل يف جمال محاية البيئة انسيق الدـار  ضرورة التة كالوديـان األـة الّـذي   " واد املـيلح "اخل كحالـة  ... ملائيمبغني

 .يتعرض للتلويث بنفايات صناعية و كيميائية سامة قادمة من اململكة املغربية

         ي علـى املسـاحاتعـددعي يف جمال العقوبـات املتعلّقـة بالبيئـة و بـاألخص التاعطاء أكرب أمهّية للجانب الر

  .هكتار30احات الرطبة حيث أنّ مساحتها يف والية تلمسان تتجاوز اخلضراء و املس
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I. ادرــــــــــــــالمص: 

 .برواية ورش عن نافعالقرآن الكرمي  - 1
 :النصوص القانونية  - 2

 :ر  ــــــــــــــــاألوام - 1
الصادرة 47عدديتضمن قانون االجراءات املدنية، ج ر  1966جوان 80املؤرخ يف  154-66األمر -1

 .1966جوان  09بتاريخ 

 . املتضمن قانون العقوبات 1966 يونيو 8 ل املوافق1386صفر عام  18املؤرخ يف 156- 66األمر- 2

  .1967جانفي 18يف  6ر عدد.املتضمن قانون البلدية،ج173-67األمر- 3

املعدل و املتمم بالقانون 78عدداملتضمن القانون املدين،ج ر  1975سبتمرب 26املؤرخ يف  58-75األمر - 4
 .2005يونيو 20املؤرخ يف  05-10

 :القوانيـــــــــــــــــــن   - 2
املتضمن  156- 66املعدل و التمم لألمر رقم  1982فيفري  13املؤرخ يف  04-82القانون .01

  قانون العقوبات
للغابات املعدل و املتمم املتضمن النظام العام  1984يونيو  23املؤرخ يف  12-84القانون .02

  .26،ج ر عدد 1991ديسمرب  02املؤرخ يف 20-91بالقانون 
ر عدد .املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها،ج 1985فيفري  16املؤرخ يف  05-85القانون رقم .03

  .املعدل و املتمم1985فيفري  17املؤرخة يف  8
املتعلّق بالوقاية الصحية و األمن و طب 1988يناير 26املؤرخ يف  07-88القانون رقم  .04

  1988، 04العمل،ج ر عدد 
  1989، 06املتعلّق بالقواعد العامة حلماية املستهلك،ج ر عدد  02-89القانون .05
  1990أفريل  11يف  15ر عدد.قانون البلدية،ج املتضمن 08-90القانون .06
  1990يف أفريل 15ر عدد .،جامللغى ملتضمن قانون الوالية09- 90القانون.07
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سنة  52ر عدد.املتعلق بالتهيئة و التعمري،ج1990سبتمرب  1املؤرخ يف  29-90القانون .08
  2004أوت  14املؤرخ يف  05-04املعدل و املتمم بالقانون  1990

يتعلق  2001ديسمرب  15لاملوافق  1422رمضان عام  27املؤرخ يف  19-01القانون .09
  77ر عدد.بتسيري النفايات و مراقبتها و ازالتها،ج

املتعلق حبماية  2002فرباير 5املوافق ل  1422ذي القعدةعام  22املؤرخ يف  02-02القانون .10
  10ر عدد.الساحل و تثمينه،ج

يتعلق  2003يوليو  19املوافق ل  1424مجادى األوىل عام  19املؤرخ يف  10-03القانون .11
  43ر عدد .حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة،ج

  .26املتضمن قانون املياه،ج ر عدد 2005أوت  04املؤرخ يف 12-05القانون .12
املتعلق بالبلدية  2011يونيو  22املوافق ل  1432رجب  20املؤرخ يف  10-11القانون .13
  2011جوان  30املؤرخة يف  36ر عدد.،ج
املؤرخة يف  12ر عدد .املتعلق بقانون الوالية،ج 2012فرباير  21املؤرخ يف  10- 12القانون.14
  2012فرباير  29

 : المراسيــــــــــــــــــم - 3
  1963مارس  4املؤرخة يف  13ر عدد.املتعلق حبماية الساحل،ج 73- 63املرسوم .01
  1963ديسمرب 20يف  98 ر عدد.املتعلق باحلماية الساحلية للمدن،ج 478- 63املرسوم .02
  1967جويلية  24يف  52ر عدد .املتعلق بانشاء جلنة املياه،ج 38- 67املرسوم .03
  .1974جويلية  23يف 59ر عدد .املتضمن انشاء الس الوطين للبيئة،ج 156- 74املرسوم .04
  1987نوفمرب  27يف  5ر عدد .املتعلق بالتهيئة العمرانية،ج 03- 87املرسوم .05
،يتضمن اعادة تنظيم املتحف الوطين 1991فيفري  9يف  املؤرخ 33-91املرسوم التنفيذي .06

  1991فيفري  13املؤرخة يف  07ر عدد.جللطبيعة يف وكالة وطنية حلفظ الطبيعة،
املعدل و املتمم مبوجب املرسوم  2002أفريل  03املؤرخ يف  115-02املرسوم التنفيذي .07

يتضمن انشاء املرصد الوطين للبيئة و التنمية  2004جويلية 19ؤرخ يف امل 198-04التنفيذي 
  .2004جويلية  21املؤرخة يف  46ر عدد .املستدامة،ج

يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للنفايات  2002ماي 20املؤرخ يف  175-02ملرسوم التنفيذي ا.08
  2002لسنة 37رعدد .و تنظيمها و عملها،ج
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يتضمن انشاء املركز الوطين  2002أوت 17املؤرخ يف  262-02املرسوم التنفيذي .09
  2002أوت  18املؤرخة يف  56ر .لتكنلوجيات انتاج أكثر نقاء ،ج

يتضمن انشاء املعهد الوطين  2002أوت  07املؤرخ يف  263-02املرسوم التنفيذي .10
  2002أوت 18املؤرخة يف  56ر عدد .للتكوينات البيئية ،ج

يتضمن انشاء مركز تنمية املوارد  2002نوفمرب  11املؤرخ يف  371-02املرسوم التنفيذي .11
  .2002نوفمرب  13مؤرخة يف  74ر عدد .البيولوجية و تنظيمه و عمله،ج

يتضمن انشاء الوكالة الوطنية  2005سبتمرب  26املؤرخ يف  375-05املرسوم التنفيذي.12
 5مؤرخة يف  67ر عدد .سريها،ج ملتغريات املناخية و حتديد مهامها و ضبط كيفيات تنظيمها و

  2005أكتوبر 
أكتوبر  21املوافق ل 1431املؤرخ يف ذي القعدة عام  259-10املرسوم التنفيذي .13

  .،املتضمن االدارة املركزية لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة2010
أكتوبر  21املوافق ل  1431ذي القعدة  13املؤرخ يف  260-10املرسوم التنفيذي .14

  .64ر عدد .تنظيم املفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة و سريها،جيتضمن 2010
II. المراجـــــــــــــــع: 

 .2012، بريوت، 1البيئي،منشورات احلليب احلقوقية،ط اإلداريالقانون :امساعيل جنم الدين .1
 .1997مكتبة امللك فهدالوطنية أثناء النشر، مكة املكرمة،البيئة من التلوث، ومحاية اإلسالم:حسني مصطفى غامن  .2
 2011،اإلسكندريةاجلوانب القانونية حلماية البيئة من التلوث،دار الفكر اجلامعي،:خالد مصطفى فهمي .3
 .2011دارهومة، ط أحكام املسؤولية الدولية يف ضوء  قواعد القانون الدويل العام،: زازة خلضر .4
،دار الكتب القانونية،دار شتات للنشر و _دراسة حتليلية مقارنة_حلماية البيئة اإلداريالضبط :سه نكه ردواد حممد .5

 2012،اإلمارات_ ،مصرالربجميات
 1982،اإلسكندرية،منشأة املعارف، اإلداريةو ضمان الرقابة  اإلداريةاللوائح :سامي مجال الدين .6
منشأة و تطبيقاا يف مصر، اإلداريدراسة مقارنة ألسس و مبادئ القانون _القانون االداري:عبد الغين بسيوين .7

 .1991، اإلسكندريةاملعارف، 
 .1990،ديوان املطبوعات اجلامعية،اإلداريالقانون : عمار عوابدي .8
 1،2008و الكيماوية يف القانون اجلزائري،دار اخللدونية،ط اإلشعاعيةاية البيئة من التلوث باملواد مح:علي سعيدان .9

 .2009احلماية اإلدارية للبيئة ،دار النهضة العربية،القاهرة،:عيد حممد العازمي.10
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        1قانون محاية البيئة، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ط: ماجد راغب احللو.11

 .2014دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة،دار هومة،اجلزائر،:حممد لكحل.12

 .2008املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة،دار اجلامعة،األردن،:ياسر حممد فاروق املنياوي.13

 

III. األطروحـــــــــــات: 
،جامعة يوسف بن خدة ،بن زائر،أطروحة دكتوراه حلماية البيئة يف اجل اإلداريةالوسائل القانونية :بن أمحد عبد املنعم .1

 .2009-2008،)اجلزائر(عكنون
 .2007اجلزائر،جامعة ا ،النظام البيئي و آليات تعويضه،حبث لنيل شهادة دكتوراه يف القانون اخلاص:محيدة مجيلة .2
العام،جامعة  ،أطروحة دكتوراه يف القانون_حالة الضرر البيئي_املسؤولية الدولية بدون ضرر: معلم يوسف .3

 ).اجلزائر(منتوري،قسنطينة
- 2006اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر،أطروحة دكتوراه،جامعة أيب بكر بلقايد،تلمسان،: وناس حيي .4

2007. 
IV. الرســـــــائل: 

املكلفة حبماية البيئة،رسالة ماجستري،كلية احلقوق،جامعة اجلزائر،بن  اإلداريةاهليئات :بن صافية سهام .1
 .2011-2010عكنون،

احلماية اجلنائية للبيئة،رسالة ماجسترييف الشريعة و القانون،جامعة احلاج :محشة نور الدين .2
 .2006- 2005،)اجلزائر(خلضر،باتنة

دراسة على ضوء التشريع _يف تطبيقها الوسائل القانونية حلماية البيئة و دور القاضي:محيدة مجيلة .3
 .2002-2001،رسالة ماجستري،جامعة البليدة،_اجلزائري

V. مذكــــــرات المــــــاستر: 
للبيئة يف التشريع اجلزائري،مذكّرة لنيل شهادة املاستر يف احلقوق ختصص قانون  اإلداريةاحلماية : أمحد سامل .1

 .2014-2013حممد خيضر،بسكرة،،كلّية احلقوق و العلوم السياسية،جامعة إداري
محاية البيئة البحرية من التلوث،مذكّرة لنيل شهادة املاسترحتصص قانون دويل عام،جامعة أيب :أمبارك زهراء .2

 .2015-2014بكر بلقايد،ملحقة مغنية،
ص ،مذكّرة لنيل شهادة املاستر يف احلقوق ختصالتعويض عن الضرر البيئي يف التشريع اجلزائري: بلحاج وفاء .3

 .2014-2013،)اجلزائر(قانون اداري،كلّية احلقوق و العلوم السياسية،جامعة حممد خيضر،بسكرة
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VI. المقـــــــــــــــاالت: 
حول فعالية سياسة التجرمي يف جمال محاية البيئة،خمرب الدراسات و األحباث حول املغرب :طاشور عبد احلفيظ .1

 .2001طينةنو البحر املتوسط، جامعة منتوري ،قسن
تبلور التنمية املستدامة من خالل التجربة اجلزائرية،جملة العلوم القانونية و االدارية،كلّية :وناس حيي .2

 .2003احلقوق،جامعة تلمسان،
VII. الملتقيـــــــــــــــــــات: 

الفوضوي،ملتقى الرقابة العمرانية القبلية و دورها يف احلفاظ على البيئة و احلد من البناء : عبد اللّه العوجيي .1
 .2013اشكاليات العقار احلضري،جامعة بسكرة،كلّية احلقوق،جملة احلقوق و احلريات،سبتمرب،

 
VIII. المـــــــــــواقع اإللكترونيــــــــــــة: 

  2016-02-07تاريخ االطالع www.kotoub arabia.com:النظام البيئي.1   
  2016-02-07:االطالع،تاريخ www.beach.com:تعاريف و مفاهيم بيئية.2   
  البيئة و احلفاظ عليها يف الشريعة،مقال منشور يف اسالم أون الين نت:عصام الدين مصطفى الشعار.3  
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  :الفهـــــــــــــــــــــرس

  4ص..............................................................................................................مقدمة

  7ص............................بالقانون العام و التطور التشريعي له يف اجلزائرعالقة قانون محاية البيئة :لفصل التمهيديا

  14ص.........................................................................النظام البيئي و وسائل محايته:الفصل األول

  14ص...............................................................................خصوصية النظام البيئي:األول املبحث

  14ص...................................................................................البيئة و النظام البيئي:املطلب األول

  16ص...............................................................................قانون محاية البيئةر مصاد:املطلب الثّاين

  17ص.........................................................................................املصادر الداخلية:رع األولالف

  17ص...................................................................................................الشريعة:األول البند

  17ص...................................................................................................التشريع:البند الثّاين

  د 17ص..................................................................................................عرفلا :ثد الثالالبن

  17ص.................................................................................الفقــــه: الرابــــــع

  18ص...........................................................................................املصادر الدولية:الفرع الثّاين

  18ص...........................................................................االتفاقيات و املعاهدات الدولية:البند األول

  19ص............................................................................................القضاء الدويل:البند الثّاين

  19ص.........................................................................................التحكيم الدويل:البند الثّالث

  20ص..............................................................................خصوصيات قانون البيئة:الثّالث املطلب

  20ص..................................................قانون محاية البيئة يتسم باحلداثة و فرع من فروع القانون:الفرع األول

  20ص..........................................................................................اتسامه باحلداثة: األول البند

  20ص................................................................................فرع من فروع القانون العام:البند الثّاين

  20ص......................................................إلزامي،و ذو طابع إداريقانون محاية البيئة ذو طابع :الفرع الثّاين

  20ص........................................................................إداريقانون محاية البيئة ذو طابع : البند األول

  20ص........................................................................إلزاميقانون محاية البيئة ذو طابع : الثّاين البند

  21ص.....................ريعي و املؤسسايتقانون محاية البيئة قانون متعدد ااالت، و جيمع بني اجلانب التش: الفرع الثّالث

  21ص......................................... ...........................................نون متعدد ااالتقا:البند األول

  21ص...........................................................يتسم باجلمع بني اجلانب التشريعي و املؤسسايت:البند الثّاين
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  22ص...............................................................اإلدارية الوقائية حلماية البيئة اإلجراءات:املبحث الثّاين

  22ص.......................................................................................صنظام الترخي :املطلب األول

  23ص...........................................................رخصة البناء و عالقتها حبماية اال الطّبيعي:األول الفرع

  23ص.......................................................................................رخصة التعمـيـر:بند األولال

  23ص..........................................................................................ـةجزئرخصة الت:البند الثّاين

  24ص............................................................................................اءرخصة البنـ:الثالبند الثّ

  24ص............................................................اءصول على رخصة البنـلحالشروط القانونية ل:البند الرابع

  25ص......................................................................رخصة استغالل املنشـآت املصنفـة:لثّاينالفرع ا

  25ص..........................................................................ـةاملقصـود باملنشـآت املصنفـ:البند األول

  26ص........................................................................صةحلصـول على الرخـا إجراءات:البند الثّاين

  27ص.....................................................................................اإللزامـر و احلض:الثّانـياملطلب 

  27ص..................................................................................................راحلضـ:الفرع األول

  27ص........................................................................................احلضــر املطلـق:البند األول

  28ص.......................................................................................احلضـر النسبــي:البند الثّاين

  29ص..................................................................................................اإللزام:الفرع الثّاين

  30ص...............................................................................نظام دراسـة التأثيـر:املطلب الثّالث

  30ص............................................................................املقصود بدراسة التأثيــر:الفرع األول

  31ص..................................................................املشاريع اخلاضعـة لدراسة التأثـيـر:الفرع الثّاين

  32ص.............................................................األجهزة و اهليئات املكلّفة حبماية البـيئة:املبحث الثّالث

  32ص...............................................................................اهليئـات املركزيـة:املطلب األول

  32ص........................................................وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و املدينـة: الفرع األول

  33ص.............................................التنظيم اإلداري لوزارة التهيئة العمرانــية و البيئـة و املدينة:البند األول

  40ص..................................................مهـــام وزارة التهيئة العمرانــية و البيئـة و املدينــة:البند الثّانــي 

  41ص.....................................................دور الـوزارات القطاعيــة الـوزارية األخـرى:الفرع الثّاين

  42ص...........................................................................وزارة الصــحة و السكّـان:البند األول

  42ص.......................................................................وزارة املــوارد املائــية:البند الثّاين
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  42ص...........................................وزارة الفالحــة و التنمـيــة الريــفية: البند الثّالث

  43ص.............................................................................وزارة الصناعـة:بعالبند الرا

  43ص...........................................................وزارة الطّاقـة و املنـاجـم:البند اخلامس

  43ص..............................................................................وزارة الثّقـافــة:لبند السادس

  43ص..................................................................وزارة الســكـن و العمــران: البند السابع

  44ص..........................................................األجـهــزة و اهليـئـات األخرى: الفرع الثّالث

 44ص.................................................على شكل وكاالت الّيت تتخذـات اهلـيئـهــزة و األج:بند األولال

  45ص...............................................................الّيت تتخذ على شكل مراكزاألجـهـزة : البند الثّاين

  46ص.......................................لّيت تتخذ على شكل مراصد األجـهزة و اهليــئـات:البند الثّالث

  47ص.................................................................ـرىـات أخــزة وفق مسميـهاألج: الرابع البند

  47ص................................................................................اإلقليميةاهليئات احمللّية و :الثّاين املطلب

  48ص.................................................................................ـةـات احمللّياهليئ:الفـرع األول

  48ص......................................................................................البــلـديــة :البند األول

  50ص......................................................................................الـواليــة:البند الثّاين

  52ص..........................................................و اجلهويــة ات الوالئـيـةاملديــريـ:ثانـيالفرع ال

  52ص..................................................................ةـريــات الوالئـيـاملــديـ: البند األول

  53ص..................................................................املفتشيـات اجلهويــة:البند الثّاين

  53ص...................................................................يـةات البيئاجلمعيـ:املطلب الثّالث

  54ص..................................................................ة باجلمعياتواعـد اخلاصال: الفرع األول

  54ص..........................................................ات البيئية من خالل النصوص البيئيةدور اجلمعي:األول بندال

  54ص.........................................................................عضوية اجلمعيات يف بعض اهليئات :البند الثّاين

  55ص.....................................................................اتوظيفة التنازعـية للجمعيال:الثالبند الثّ

  55ص..............................................................ة للجمعيةة و األحكام اجلزائـيموارد اجلمعي:الفرع الثّاين

  55ص...............................................................................ـوارد اجلمعيــةم:ألولالبند ا

  56ص......................................................................ـاتـيـة للجمعياجلزائـ األحكام:البند الثّاين

  57ص................................................الوقائية حلماية البيئة اإلجراءاتاجلزاءات املترتبة على خمالفة :الفصل الثّاين
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  57ص............................................................................اإلدارية و  اجلزاءات وباتالعق:املبحث األول

  57ص..........................................................................اطالنشـو توقيف  اإلخطار:األولاملطلب 

  57ص....................................................................................................اإلخطار: الفرع األول

  57ص.............................................................................................باإلخطاراملقصود :البند األول

  58ص.................................................يف جمال محاية البيئة اإلخطارـقـات أسلـوب أهم تطبيـ:لثّاينالبند ا

  59ص................................................................................توقـيـف النشـاط: الفرع الثّاين

  59ص......................................................................املقصود بتوقــيــف النشــاط: البند األول

  59ص..........................................أهم تطبيـقــات أسلوب توقيف النشاط يف جمال محاية البيئة: الثّاين البند

  60ص.......................................................................سحب و شطب الترخـيـص: املطلب الثّاين

  60ص............................................سحب الترخيص يف جمال محاية البيئةـقـات أسلــوب تطبيـ: ع األولالفر

  61ص...........................................................سحب الترخيص لإلدارةاحلاالت الّيت ميكن من خالهلا :لفرع الثّاين

  61ص..........................................................................الغـرامـات املــالية:الثّالث املطلب

  61ص.....................................................................................ئـيةالبي اجلباية:الفرع األول

  61ص...................................................................................ة البيئيةود باجلباياملقصـ:األول البند

  61ص.............................................................ة يف القانون اجلزائريـائيـأهم الرسوم اجلب: البند الثّاين

  62ص..................................................................................مبدأ امللوث الدافـع:الفرع الثّاين

  62ص............................................................................مفهوم مبدأ امللوث الدافـع:البند األول

  62ص...........................................................ااالت الّيت يشملها مبدأ امللوث الدافـع:الثّاين البند

  63ص.....................................................................................العقوبات اجلزائـيــة:املبحث الثّاين

  63ص...............................................................م اخلاصـة حبماية البيئةيـف اجلرائنـتص:املطلب األول

  63ص......................................................................................اجلنــايات:الفرع األول

  64ص......................................................................................اجلنح و املخـالفات: الفرع الثّاين

  65ص...................................................................معاينة اجلرائـم البيئية و متــابعتهــا:املطلب الثّاين

  65ص...........................................................ـيـةم البيئـاجلرائــيـن ملعاينة اص املؤهلـاألشخـ:الفرع األول

  66ص........................................................................ة للجرائــم البيئـيـةابعـة اجلزائــيـاملتـ:الفرع الثّاين

  66ص...............................................................ـةة البيئيف محــاية امـدور النيـابــة الع:البند األول
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  67ص................................................................البيئةالتدخل القضــائي جلمعيــات محــاية :البند الثّاين

  67ص......................................................................اجلرائــمالعقـوبات املقررة هلذه : لثاملطلب الثا

  67ص......................................................................................األصلية العقـوبات: الفرع األول

  68ص.........................................................................العقوبات السالبة للحريـة: األول البند

  69ص.)...................................................................الغرامـة( العقـوبات املــالية: البند الثّاين

  70ص..........................................................ـري التحفّظيـةة و التدابالعقوبات التكميلي: الثّاين الفرع

  70ص...............................................................................العقـوبات التكميليـة: البند األول

  71ص.....)..................................................................الوقــائـية( ـري التحفّظيــةدابالت: البند الثّاين

  73ص......................................................................اجلزاء و التعويض املدنـي:املبحث الثّالث

  73ص...........................................................................البيئي مميــزات الضـرر: املطلب األول

  73ص......................................................................تعـريـف الضـرر البيــئـي:الفرع األول

  73ص............................................................التعريــف العـام للضـرر البـيئي: البند األول

  73ص.............................................................التعريــف الفقهي للضـرر البيئـي: البند الثّاين

  74 ص................................................................................مميزات الضــرر البيـئي:الثّاين الفرع

  74ص...................................................................................الضرر من حيث الدرجة:البند األول

  74ص.....................................................................................رر من حيث تأثريهالض:البند الثّاين

  76ص..................................................................................الضرر من حيث حدوثه:البند الثّالث

  77ص...............................................................املدنيـة عن الضـرر البيئيية املسؤول:طلب الثّاينملا

  77ص...............................................ريئية يف القانون املدين اجلزائالنظام القانونـي للعنـاصر البي:الفرع األول
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 :امللخص
، الوسـائل القانونيـة الوقائيـة حلمايـة البيئـة باعتبارهـا هـدف رئيسـي تسـعى          "باحلماية القانونية للبيئة يف التشريع اجلزائري"يتناول موضوع البحث املعنون  -

  .الوقائية حلماية البيئة  اإلجراءاتحتقيقه لتفادي وقوع كوارث بيئية ،كما تتناول الدراسة اجلزاءات املترتبة على خمالفة  إىلالسياسة البيئية 
املتمثلـة يف الـدور الوقـائي     ، وحلمايـة البيئـة   القانونيـة الوقائيـة  النظام البيئي و وسائل محايته مبناقشـة فعاليـة اآلليـات     إىليتعرض الفصل األول من البحث  -

  .البيئية بشقيها املركزي و احمللي، و مبشاركة اجلمعيات يف ذلك لإلدارة
املختلفة للحد من اجلرائم البيئيـة ،كمـا أرسـى القـانون اجلنـائي نظامـا ردعيـا صـارما لالعتـداءات           اإلداريةتناول الفصل الثاين العقوبات و اجلزاءات كما  -

ير اجلوانـب اإلجرائيـة و   و معاينتـها، إضـافة إىل اجلـزاء املـدين مـن خـالل تطـو       الّيت تقام ضد البيئة و ذلك من خالل تصنيف اجلرائم اخلاصة حبماية البيئـة  
حية إىل املسـؤولية  املوضوعية للمسؤولية املدنية الحتضان الضرر البيئي ، من خالل إعادة النظر يف نظـام التعـويض، و االنتقـال مـن املسـؤولية املدنيـة اإلصـال       

  .املدنية احملتملة املبنية على أساس االحتياط
  .محاية البيئة  –التنمية املستدامة  -البيئة: الكلمات املفتاحية

RESUME : Offres avec le sujet de la recherche intitulé « la protection juridique de l’environnement dans le droit 
algérien »les moyens légaux de prévention pour protéger   l’environnement constitut un but essentiel à attendre par 
la politique envirementale pour éviter les catastrophes ,ainsi notre étude  aborde également les sanction en cas de 
violation des mesures préventives pour protéger l’environnement . 
- Exposez le premier chapitre de la recherche sur l'écosystème et les moyens de protéger discuter de l'efficacité des 
mécanismes juridiques préventives pour protéger l'environnement, et du rôle préventif de la gestion de 
l'environnement dans les deux niveaux central et local, et avec la participation des associations en elle. 
- Le deuxième chapitre des sanctions et diverses sanctions administratives pour freiner les crimes 
environnementaux, comme prévu système de droit pénal attaques sévères montées contre l'environnement et que, 
en classant la protection de l'environnement et prévisualisées crimes, en plus de la sanction civile lors de 
l'élaboration des aspects de procédure et de l'objectivité responsabilité civile pour embrasser les dommages 
environnementaux, à travers la révision du système de compensation, et la transition de la réforme de la 
responsabilité civile à la responsabilité civile potentielle basée sur la base de la réserve 

Mots clés : environnement – développement durable– protection environnement 

ABSTRACT : 

-Deals with the subject of research entitled "The legal protection of the environment in Algerian law," preventive 
legal means to protect the environment as a key objective of environmental policy seeks to achieve in order to avoid 
the occurrence of environmental disasters, the study also addresses the sanctions for violation of preventive 
measures to protect the environment. 
- Exposed the first chapter of the research to the ecosystem and the means to protect discuss the effectiveness of 
preventive legal mechanisms to protect the environment, and of the preventive role of environmental management 
in both the central and local levels, and with the participation of associations in it. 
- The second chapter of sanctions and various administrative sanctions to curb environmental crimes, as laid criminal 
law system Rdeia strict attacks mounted against the environment and that by classifying environmental protection 
and previewed crimes, in addition to the civil penalty during the development of the procedural aspects and 
objectivity civil liability to embrace environmental damage, through the revision of the compensation system, and 
the transition from civil liability reform to the potential civil liability based on the basis of the reserve 
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